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

Vezéreszmék és Tanulmányok. 
É b r e d j ü n k ! É b r e d j ü n k ! Szeri'. 1. 
Eskető szent beszéd. Bita Dezső dr. 1. 
Az egyház a nemzetek nevelője. Steinhefger Ferencz dr. 2. 
Phil l ips György konverti ta, mint a tudomány és a közélet katho-

likus nagymestere. I r ta : Zubriczky Aladár dr. 3, 4, 5. 
A breviárium története. I r ta : Császár József dr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
Ecce Sacerdos Magnus ! I r ta : Peczkó Antal. 6. 
Világszemle. Küzdelem az iskoláért. I r t a : Szerk. 7, 8, 9, 11. 
Honoribus D. D. Archiepiseopi Georgii Csá«zka VI lustra sui epi-

scopatus celebrantis. Költemény. I r ta : Bosty Kálmán S. J . 9. 
Szent Callixtus ka takombái Rómában. Ott Ádám dr.-tól. 11. 
Modern arczképek. Gondolatok Pobedonoscew munkáiból . Gyüj . 

t ö t t e : Dr. Zubriczky Aladár. 12, 13, 14. 
Császka György meghalt . 13. 
A gyémántmisés kassai főpásztor. Breth Gyulától. 13. 
Az egri uj elemi katekizmus. Kelétéritől. 15, 16. 
Szent István napi beszéd. JRobitsek Ferencz dr-tól. 17, 18. 
Az Ungmegyében fekvő csapi elpusztult ősrégi templom felszente-

lésének eredeti oklevele. Közli Dragoner Béla. 18. 
A breviárium fogalma és felosztása. I r ta : Császár József dr 19, 

20, 21, 22. 
Ele t és mechanika. I r ta : Dr Zubriczky Aladár, 23. 25. 
Egyházi beszéd. Ruscliek Antaltól . 23, 24, 25. 
X . Pius Pápa apostoli levele a bpesti kir. m. t. egyetem hit tudo-

mányi karához. 24. 
Az ember szabadsága és a tudomány szabadsága. Dr Demkó György 

egyetemi rektortól . 24, '25, 26, 27, 28, 29. 
Y a szarv Kolos bibornok-herczegprimás az 5. orsz. kath . nagy-

gyűléshez. 26. 
A Sai'nt-Louis-i világkiállitás alkalmából. I r t a : Prohászka Ottokár 

26. 27. 
Katekizmus és biblia az elemi iskolákban. I r ta : Áubermann Miklós. 

28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36. 
Katholikus Nagygyűlésünknek hódoló tisztelet, legforróbb üdvöz-

l e t ! I r t a : Szerk. 32. 
Kossuth. Apponyi. Prohászka Amerikában. Irta : Szerk. 33. 36. 
A kath. nagygyűlés lefolyásáról. 33. 
A püspöki konferencziáról. 33. 
Orat io quam Alexander P á r v y episcopus Scepusiénsis ad clerum 

dioecesanum habuit 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 
Az orsz. kath. Nagygyűlés szónokainak beszédei, Zichy János gr. 

elnöki megnyitója, Hosszú Vazul dr lugosi püspök beszéde, 
Rajner Lajos dr prelátus beszéde. 34. 

Dominus eonservet eum. 35. 
A Kath. Nagygyűlés lefolyásáról. 35. 
Magyarország Immacula ta Ünnepe a kath. nagygyűlés keretében. 

M ajláth Gusztáv gr. püspök megnyi tó beszéde. 35, 36. 
Elmélkedés az elmélkedésről. Ir ta : (J.). 
Mayer Béla cz. püspök nagygyülési beszéde. 37. 
Gondolatok a modern aszketikus irodalomról. Ir ta : Zubriczky 

Aladár dr 38, 39, 40, 41. 

Prohászka Ottokár dr nagygyülési beszéde. 39. 
Dudék János dr nagygyülési beszéde. 40. 
Mihály fi Ákos dr nagygyülési beszéde. 41, 42. 
A ka th . saj tó elhanyagolása mint főoka a kath. egyház védtelen-

ségének Francziaországban. I r ta : Szerk. 42, 43. 
X . Pius pápa al locutiói a franczia nemzeti zarándoklathoz. 43, 45. 
Statisztikai adatok Magyarország vallási viszonyairól 1903-ban. Dr 

Zubriczky Aladártól. 44, 45. 
Raduai Farkas beszterczebányai püspök ur székfoglaló beszéde. 

! 44, 45, 48, 49, 50. 
H o n i i g Káro ly dr veszprémi püspök ur megnyitó beszéde a ^zent-

István-Tttrsulat Immacula ta ünnepén. 45. 
A Bold. Szűz szeplőtelen fogantatása. Költemény dr Bézbányay 

Józseftől. 46. 
Ave Immacula ta ! Dr Kádár Ambrustól. 46. 
Ima Máriához, Magyarország Nagyasszonyához. 46. 
„Mária Kanta te" jubi leumi szerzemény. Hörl Gyula S. J.-tól. 47,48. 
A Bold. Szűz szeplőtelen fogantatására . Dolánszky Alajostól. 47. 
Sz. Mária szeplőtelen foganta tásának hite Magyarországban. Breyer  

István dr-tól 47, 48, 49, 50, 51, 52. 
A nagy hazugság, mely közel négyszáz év óta t a r t j a ket té szakítva 

lelkileg a nyugat i kereszténységet. I r ta : Szerk. 49, 50. 
Megjelent a mi üdvözítő Istenünk kegyelme. Dr Kádár Ambrus-

tól. 5L 
Az „exclusiva" kánonjogi büntetése. Dr Gullovich Jenőtől. 52. 
Ünnepi Szentbeszéd. Mondotta Wolkenberg Alajos dr. 52, 53. 
A „Religio-Vallás" m. t. olvasóközönségének stb. üdvözlet. Szerk. 53. 

Immaculata. 
Az i f júság az . Immacula ta" védőszárnyai alatt: Peczkó Antaltól. 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
A budapest i jubi leumi Mária-körmenet sorrendje. 32. 

Egyliázi Okmánytár és Szentté Avatások. 
A m. k. igazságügyministernek és a m. kir. közoktatásügyi minis-

ternek rendelete a végrendelet nélkül elhalt alsóbbrendű kath. 
papok hagya téka tá rgyában . 1, 2. 

Decretum Beatif. et Canoniz. Gasparis del Bufalo Canonici Basi-
licae s. Marci de Urbe. 3. 

Decretum Beatif. et Canoniz. Stephani Bellezini, Ordinis Eremi-
ta rum s. Augustini. 4. 

Decretum de observandis et evitandis in missarum manualium 
satisfactione. 10. 

Decretum Urbis et Orbis, quo indulgentiae conceduntur recitan-
tibus infraseriptas invocationes in honorem Immaculatae Virg. 
Mariae. 30. 

Decretum Urbis et orbis, quo indulg. plen. in articulo mortis  
lucranda conceditur iis, qui praeseriptum actum adhuc in \ i t a 
emit tunt . 31. 

Szent Tamás apostol votiv miséjének kiváltságáról. 38. 

Á 



Egyházi Tudósítások. 
V • 

A) Belföld. 
Beszterezebánja . Az uj főpásztor t rónfoglalásának rendje. 24. 25. 

Radnai Farkas püspök beiktatása. 27. Főpászt. szózat az Imma-
culata jubi leuma alkalmából. 41. 

Budapest. Clara pacta, boni amici ! 1. Helyeslések a szélső bal-
oldalon. 5. Don Bosco müvei Budakeszin és Budapesten. 7. A 
ferenczrendnk kápta lan ja . 9. Don Boscóról előadások Erzsébet-
falván és a fővárosban. 10. X. Pius pápa első éve. 12. Szent 
István napja . 16. A revizió kérdése a képviselőházban. 16, 17. A 
katliolikus egyetem. 18. Keresztapa és a keresztfia. Bánfi'y levele. 
19. Az ezidei rektori beszéd hatása . 24. Dr. Tüdős István pro-
testáns riadója a „Sárospataki Lapok"-ban. 26. Szabadkőműves 
felhívás i r tóháborura a kath. egyház ellen. 27. A p l é b á n i a hiva-
talok irodai teendői. 29. A fővárosi papság gyűlése. 30. A plé-
bánia hivatalokban használatos formulárék. Sl. „Spanyol inqui-
sitio"-, és magyar „katliolikus koaliczio." 32. A plébánia hivata-
lok némely irodai teendői. 33, 31. Hatósági megkeresések. 35. 
Pohárköszöntők a kath. körben. 36. Fején ta lá l ta a szeget. 38. 
Mit ta r t sunk a vita-estékről? 40. Néhány szó az át térők oktatá-
sáról. 41. A budapest i tud. egyetem Immacula ta ünnepe félszá-
zad elölt és most. 46. Néhány szó az alapítványokról. 47. A 
magyar protestant izmus „belső egysége." 48. Az Immacula ta 
jubi leum sikerének mértéke. 49. Magyar abszolutizmus, német 
abszolutizmus. 52. AZ át téréseknél szükséges intelmek. 52. Királyi 
eskü szentsége és a főpapi figyelmeztetés kötelessége. 53. 

E g e r . Samassa érsek pohárköszöntője. 15. Samassa érsek apologiája. 
37. Harminczegyedik főpásztori évforduló. 38. Az u j segédpüspök 
üdvözlése. 39. 

EsztergO'.tr. Boltizár-ünnep. 6. Főpásztori körlevél. 9. Főpásztori 
körlevél 15., Főpásztori szózat a szeplőtelen foganta tás félszáza-
dos jubi leumára. o9. 

Győr. Harminczéves találkozó. 8. Iskola és templom. 27. Refor-
mátus türelem. Katliolikus türelmetlenség. 51. 

Gyulafehérvár. Főpásztori felhívás lelki szent gyakorlatokra. 1., 
Szent István napjának megünneplése. 10. Főpásztori ;szózat az 
Immaculata jubi leum megünnepléséről. 28. Reflexiones Episcopi 
peractis visitationis i t ineribus a. 1904. 47, 48. 

J a á k . A meguj i to t t ősrégi templom felszentelése. 25, 26, 27. 
K;ilocsa. Főpásztori körlevél. 4. Harminczéves püspöki júbi leum. 

Főpásztori buzdítás a Sz. István Társ. kebelébe tagok gyűj tése 
iránt . 11. Császka érsek meghal t . 14. Császka érsek temetése. 15. 
A főpááztori szék üresedésének aktái . 21. A nazarénusok gyer-
mekeinek megkereszteléséről. 41. Majorossy püspök halála. 44. 
Majorossy püspök végrendelete. 45. 

Kassa. Bubics püspök gyémántmiséje. 8. Gyémántmise és száz éves 
jubileum. 15. A szent Mihály kápolna felszentelése 22. 

Kolozsvár. Katholikus statusgyülés. 41. 
Magyarfalva. Primicia. 7. 
Marosvásárhely. Püspöki látogatás. Alapkőletétel. Szent Imre tisz-

telete. 42. 
Nagyszombat. Tanfelügyelői beköszöntő. 12, 13. Immaculata ün-

nep. 32. 

Nagyvárad. Egyházzenei póttanfolyam> 9. Főpásztori szózat az 
Immaculata jubi leumára. 42. Yay Péter gróf előadása Kelet-
Ázsiáról. 50. 

Nyíregyháza. Templomszentelés. 17. 
Nyitni. Főpásztori körlevél. 9. A kath . kör tisztelgése a segéd-

püspök urnái. 
Pannonhalma. Főpásztori szózat az Immaculata jubi leumának meg-

ünnepléséről. 21, 22. 
Pécs. A püspöki jogakadémia megújí tásáról . 25. 

Pil is-Szent-Lászlá. Kérelem a templom restaurálása ügyében. 1. 
Pozsony. Immaculata ünnep. 23. 
Rozsnyó. A rozsnyói püspökség. 20. 
Siófok. Uj templom. 3. 

Szepesváralja. Párvy püspök székfoglalása. 23. 
Szombathely. Az Immaaula ta jubi leum egyházmegyénkben. 35. 

Ta l lós . Templom-megáldás. 10. 
Temesvár. Főpásztori körlevél. 4. Főpásztori levél a szeplőtelen 

fogantatásról . 45, 46. 

Yácz. Huszonötéves papi jubi leum. 6. Balázs kanonok jubileumáról . 
13, 14. Oltáregyesületi kiállítás. 22. Lyceumi felolvasások. 40. 
Főpásztori szózat az Immacula ta jubi leumára . 44. 

V e l e m é r . A veleméri kis templomról, mint műemlékről. 31. 

B) Külföld. 

Bécs. Szent István király ünnepe. 16. A püspöki-bizottság Őszi 
értekezlete. 40. 

Berl in . A papok részvétele a pol i t ikában. 4. A spanyol inquisitio 
„ Alldeutscliok" ítélőszéke előtt. 19. 

Bruxel les . Egy röpirat a kathol ikusok összetartásának fényes, sike-
réről. A löweni egyetem jubi leuma. 2. 

Chicago. A Jó Pásztorrol nevezett nővérek. 53 
Cleveland. Primiczia 3. Népmisszió az amerikai magyarok között . 

18."Az első szt. László-egylet zászlószentelése. 30 
Conueísville. A magya r templom alapkőszentelése. 37. 
F r a n c z i a o r s z á g . A szentszék és a franczia kormány. 9. Egy püs-

pöki nyilatkozat az egyház rendkívüli veszedelméről a „frankok 
hazájában." 48. 

Lourdes. Statiszticai adatok a lourdesi búcsújáró helyről. 53. 
Madr id . A konvenczió megvál toztatása . 36. Immaculata- jubi leum. 48. 
Mckeesport. Gr. Dégenfeld József csődje. 40. Az amerikai magyar 

kálvinisták bajai . 51. • 

Newyork , Az állam és az egyház különállása. 9. Népmisszió az 
amerikai magyTarok között . 16. 

P á r i s . A szabadkőmivesek és a kormány. 4. Combes hősiessége. 5. 
Á Vat ikán és Francziaország. 6. A kar thauziakra kent vesztege-
tési eset. 6. A Vat ikán és a franczia püspökök. 7. Francziaország 
és a Vat ikán. 8. A Vat ikán és Francziaország. 11, 12. Beszélgetés 
Combes ministerelnökkel. 15. A franczia püspökségek betöltése. 17. 
A lavali egyházmegye papságáról . 23. A Vatikán és Franczia-
ország. 23. Hogy akar Combes püspököket fogni a pápa ellen. 26. 
Combes t ámadása a papnevelő-intézetek ellen. 33. Mistral költő 
nyi la tkozata a ..modern" népiskoláról. 34. A párisi kath. egyetem 
évnyitó ünnepe. 47. Touchet orleansi püspök a franczia kultur-
harczról. 49. 

Róma. Francziaország és a Vatikán. 13. Pápai rendelet az olasz 
katholikusok szervezkedéséről. 14, A Vatikán sárga könyve. 15. 
A római kérdés és az olasz kormány. 20. A breviáriumot egyelőre 
nem javí t ják . 22. X. Pius levele Respiglii bibornokhoz. 28. X. Pius 
pápa levele a grot taferra t ai sz. Vazul-rendi apáthoz. 29. Pápa i 
audiencziák. Uj ap. hitszónok. Kath. jogtudósok kongresszusa. 
Consistorium. Uj pápai enc,yklika. 33. Pauperes evangelizantur. 
Pápai audiencziák. 34. A franczia egyház tanulmányozása. Pápai 
Consistorium. 36. Pápa i konzisztorium allokuczióval. 40. Egyházi 
készülés a franczia állami ha ta lomtól való elszakadásra. 44. A 
Mária-kongresszus lefolyása. 47. Immaculata-jubileum a vatikáni 
sz. Pé te r templomban. 48. 

S a l z b u r g . A tiroli püspökök körrendelete. 51. 
Sevi l la . Katholikus sajtókongresszus. 6. 
Toledo. Am. Szent misszió Toledóban. 24. 

Tárcza. 
Szalézi missiók Amerikában. Dr Zofen/ Károly szalézi pap tudó-

sítása. 3. 
Matto Grosso missiója Brazíliában. Dr Zafférvtől. 4, 5, 6. 
A szalézi missionáriusok. Dr Zafférytől. 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18. 
Az u j telep a Coroados indiánok közt. 22. 23. 

\G»Uovích Jenő dr : Az „élet csodái." 42. 
(f.) Adventi gondolatok. 43. 

I r o d a l m i és egyéb zsibvásár. 53. 



Katii. Egyesületi Élet és Köztevékenység. 
Kirándulás a német kath. nagygyűlésre. 4. — Jubileumi zarándok-

lat Loret tóba és Rómába. 7. — A nagyváradi kath . legényegylet 
közgyűlése. 8. — Felhívás a kath. magánkiadókhoz. 9. — A Szt.-
István-Társ. könyvkereskedése. 10. — A regensburgi kath. napok. 
17. — A csehországi német katholikusok nagygyűlése. 17, 18, 19, 
20, 21. — A Szent-István-Társulat ülése. 23. — Orsz. kath. 
nagygyűlés egybehivása. 24. — Püspökök az orsz. kath. nagy-
gyűlésről. 29. Főpásztoii levelek a ka th . nagygyűlés alkalmá-
ból. 30, 33. — Az Y. orsz. kath. nagygyűlés programmja . 32. — 
Szent Rafael-Egylet. 38. — Emlékbeszéd Pauler Gyula dr felett. 
39. — A Szt.-István-Társ. Tud. és írod. osztályának Immaculata 
ünnepélye. 45. — Immaculata-ünnepélyek. 46. — Immaculata-
jubi leum Budapesten. 47. 

Kath. Nevelés- és Tanitásiigy. 
A Mária-Congregácziók HI . orsz. értekezlete. 1, 2. — A Kath. 

Tanügyi Tanács ülése. 3. 4, 53. — A hi t tanárok közös eljárása. 5. — 
A kath. tanitói nyugdi ja lap gyűlése. 6. — A szabadelvű magyar 
kormányzás iskola ál lamosításának alapos kri t ikája . Dr Csernoch 
beszéde. 16, 17, 18, 19. — Az orsz. kath. tanitói segélyalap gyű-
lése. 20, 21. — A szentgyörgy-mezei iskola felavatása. 22. - Az 
Angolkisasszonyok segítő-egyesületének közgyűlése. 30. — „Ma-
gyar kath. Iskola-egyesületet" kell alapítani . 32. — Immacula ta-
jubi leum a Jézustársaságiak kalocsai nevelő- és tanintézetében. 48. 

Irodalom. 
A franczia kath . könyvpiacz legújabb termékeiből. 2. 
Értesítők. Folyóiratok 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 29, 38, 40, 43, 48, 51. 
Dunay János : Az áttérésekről. 8. 
Csicsáky I m r e : A Jesuleum intézet beszámolója. 11. 
Kálmán Károly : Immaculata . Ünnepi színmű. 17. 
Dudek János dr : Kritikai tanulmányok Acsády Ignácznak a „Magyar 

Birodalom története" cz. művéről. 19. 
Tóth Mike S. J. J apán hős családok. 
Tóth Mike S. J. Szerzetesrendek és társulatok Magyarországon. 21. 
Dr Pokorny E m á n u e l . Ker. katholikus Hit tan. 22. 
Lang Incze dr : Katholikus Hi t tan a középiskolák V. osztálya szá-

mára és magánhasznála t ra . E. Cauly apóst, protonotar ius után 
francziából. 24. 

Manuale Juris Canonici continuo respectu habito ad Hungáriám. 25. 
A hittudományi irodalom kiváló újdonságai. 26. 

Veszely Károly : Az erdélyi r. k. püspöki megye autonomiája. lJutyka 
Sándor kiadásában. 26. 

Guzsvenitz Vilmos : Az első lustrum. 26. 
Nagy János. Az egyház a lkotmányának alapvonalai az első két 

században. 27. 
Matyasák József. Carmen Tionoribus illustrissimi ac rssmi D. D. 

Alexandri Párvy, stb. 27. 
Fonck dr S. J. Die Parabeln des Herrn im Evangelium. 27. 
Prohászka Ot tokár dr : Konferenczia beszédek. 28. 
Emléklapok a bpesti iparosok Mária gyülekezetének 3. évéről. 28. 
Izsóf Alajos : Katholikus Budapest . 29. 
Nóták Lajos : Uram, marad j velünk. 29. 
Dreis ziger Ferencz : Általános és részletes oktatástan. 29. 
Majlátli-Schandl: Keresztény magyar i f júság. £0. 
Petri Card. Pázmány Theologia Scholastica VI. kötet 31. 
Bodnár Gáspár : Aranymisés püspök. 31. 
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4 . 
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, í 
IV., Papnövelde-utcza î 
8. sz. alatt, hova a î 

netaláni reclamatiók is, § 
bérmentes nyitott ï 

levélben, intézendök. ! 

U 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, julius 2 1. 

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

SZ. II. Félév. 1904. 

^Perge alacrii&r m coepio tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
ailabora . . . 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 auc tonta te Nostra 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: É b r e d j ü n k ! É b r e d j ü n k ! — Eskető szentbeszéd. — Okmánytár . — Egyházi tudósítások: 
B u d a p e s t : Clara pacta, boni amici ! — G y u l a f e h é r v á r : Főpász tor i felhívás lelki szentgyakor la tokra . — Kath. Nevelés- és 

Tanitásügy. A Mária-Congregát iók III. orsz. ér tekezlete . — Vegyesek. 

F e 1 h i Y a 8. 

Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-
fizetés megújítására kérjülc. 

Ébredjünk ! Ébredjünk ! 
De tegyünk is már valami nagyot! 

„Tempus est iam nos de somno sürgőre." 

Ébresztéssel kezdem e lap uj félévét. Mert 
habár a „magyar kispapok lapja" igaz lélekkel 
hirdeti is az országnak, hogy „Ébredünk", 
egy-egy öregebb „Sión őré"-nek ébresztő 
hivatása azonban a XIX. század elején száz-
szorta sem volt abban a mondhatni kínos 
helyzetben, a melybe őt a XX. század 
eleje állította. Ébredünk, ébredünk, hangoz-
tat ják a kispapok; ébredünk, ébredünk, visz-
hangzik innen is onnan is az országban fel-
merülő, vallásos és hazafias felocsudást hirdető 
események köréből. Az Istenért, királyért, 
hazáért élni-halni lángoló Zrinyi Miklós csák-
tornyai szobor-ünnepe és az a dunántuli nép-
ünnep, mely Vas Gereben szülőházának emlék-
táblával való kegyeletes megjelölése alkalmából 
futot t össze a dunántuli magyarság köréből 
a tolnamegyei Fügédén, ébredés jelei vala-
mennyien több másokkal kapcsolatban, és 

a régi keresztény magyar erkölcsöknek és 
szellemnek visszaállítását képviselik. 

Az ébredés jelei tehát, szó sincs róla, 
mind sűrűbben mutatkoznak. Ámde az, a mi 
történik, mind •— nem elégséges. Mert tulaj-
donképpen nem csupán ébredésre van nekünk, 
ebben a kereszténynek alapított Magyarország-
ban szükségünk, hanem és főleg arra, a mit 
szent Pál dörög a tespedők fülébe, midőn azt 
mondja, hogy ideje már az álomból felkelniök. 
Az ébredés szép és örvendetes dolog; de 
tettre, életre, küzdelemre kelés nélkül alig ér 
többet a semmivel egy húron pendülő káp-
rázatnál. 

Mi az ébredés és mi a tet t re kelés? 
Ébredni annyi, mint a szemeket és a többi érzé-
keket és észt újra megnyitni a világnak s a sziv 
húrjain újra végig futni engedni az életnek 
édes vagy keserves érzelmeit. Ennyi az ébredés. 
Az életnek eme kezdetleges megzsendülése 
mellett azonban az élhetetlenség és jóravaló-
röstség az alkotó munka óráit a tespedés ágyá-
ban töltEeti el és egyáltalában nem lehetetlen, 
hogy ébren szalasztja el akár egy-egy egész 
nemzet is valamely gondviseléses korszak mentő, 
illetve alapvető alkotásainak alkalmait. Tehát 
ébredni egymagában véve nem elégséges arra, 

i 
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hogy megéljünk. Hogy valaki, hogy egy egész 
nemzet bajai tól megszabadul jon és virágzó, 
egészséges u t ján az életnek a ha ta lom és nagy-
ság magas la tá ra felküzdje és feldolgozza.magát : 
ahhoz az ébrenléten kívül t e t t re kelés és 
minden akadály t leküzdeni kész szellemi és 
anyagi munkásság kivántat ik. 

A magyar nemzet ta lán soha sem forgot t 
a veszedelemnek oly veszélyes forgatagában, 
mint jelenleg. A régi veszedelmek, melyeket 
t a t á r s török zúdí to t tak e hazára , főleg a 
nemze t testét , testi épségét t á m a d t á k meg. A 
föld a magyarság ta lpai a la t t s a szellem és 
erkölcs a magyarság lelkében akkor hasonlítha-
ta t lanúl kevésbbé voltak a mostani ostromhoz 
képest megtámadva . Ma a föld maga is már 
inog a keresztény magyarság lábai alat t . Nagy 
része az anj^aföldnek már el is csúszott a 
magyarság gerinczét alkotó magyar nemes 
középosztály lábai alól. Mit mondjunk a nem-
ze t testéről? Soha ezelőtt nem muta tkozo t t 
ba j emészti a nemze tnek testi épségét. A 
nemzet- tes t l á tha ta t lan sebekből vérzik min-
denfelé. A nép kivándorol, i t t hagyja hazá já t , 
oly mohón és tömegesen, mely az ősöket 
véres kard- rántásra készte t te volna, hogy 
megvédjék a hazá t a l á tha ta t l an ellenség fon-
dorlataitól . Mi máig a kivándorlók védelmére 
és o l ta lmára még csak egy Szent-Ráfael-
egylet a lakí tásáig sem tud tuk vinni. Mit 
szóljunk a magyarság, a magyar intelli-
genczia, a magyar nép értelmi és erkölcsi el-
törpüléséről ,hogy elzüllésről ne kel jen beszélni? 
A régi magyar intelligenczia, a tábla-birók 
világa, „egyszerű ide t iszta erkölcsű, Istent , 
hazát , királyt tisztelő, ére t te élő-haló" nem-
ze t fenn ta r tó vasdereka volt a nemzetnek . A 
mai magyar értelmiség, „szóval és te t te l 
tényező" vezéreivel eg3Tetemben, nagy részében, 
vallástalan, nemzetiet len, egyik lábával haza-
áruló, a másikkal forradalmár , a romlot t rész 
egészében a maga és hazá ja jövőjével nem 
törődő ; gondolkodásában felületes, erkölcsei-
ben laza, hazaf iságában l éha ; munkára rest, 
tékozlásra, természetéből kivetkezve, mintha 
rászüle te t t volna, alkotásra képtelen és értel-
metlen. Es magán a magyar köznépen is mit kell 
t apasz ta lnunk? Hála Is tennek, a mi népünk 
még szemlátomást jobb mint az értelmiség. 
Még tú lnyomó nagy részében ragaszkodik az 
anyaföldhöz, az ősi munkához, az ősi vallá-

sossághoz és erkölcsi t isztasághoz. Ám de a 
nép fejét is kikezdte már a kozmopoli ta val-
lás ta lan hányavet iség kísértése és a nép szi-
vébe is kezdenek már a nemzet- test külön-
féle pont ja in beol tot t méreg-atómcseppek be-
szivárogni. 

Hogy van ez, miért van az, hogy a 
magyar intelligenczia és nép az erkölcsi és 

I anyagi pusztulás fo rga tagának közvetet len 
közelébe sodor ta to t t ! 

A veszedelem azért szakadt a nyakunkba, 
mer t először a magyar nemze t ki hagyta 
m a g á t vetkőztetni ősi szelleméből és erényei-
ből, szóval „rút idegent14 cserél t ; másodszor, 
mer t megelégedtek jobbára legjobbjaink is a 
pusz ta ébresztéssel és ébrenléttel, de a fárad-
ha ta t lan , önfeláldozó, akadályoktól meg nem 
riadó munkára , szóval mentő t e t tekre kevesen 
vál lalkoztak s azok is egyetértés és összetartás 
nélkül. 

I t t a t izenegyedik óra a magyar nép ősi 
magyar keresztény szellemének és hazafias 
erényeinek a megmentésére . A Szent-István -
Társu la t külön osztályt nyi to t t kebelében a 
magyar nép szellemi és erkölcsi nagyra-neve-
lése számára a pártoló tagság intézményének 
felállí tásával. Másutt , külföldön, az ily népies 
olvasó-társulatok a nép százezreit gyűjt ik 
össze ha tásuknak óriás gyűrűi körébe. A 
németországi Windhorst-féle „Nép-egyesület í : 

t ag ja inak a száma közel j á r a félmillióhoz. 
Addig meg ne álljunk, míg a Sz.-I.-Társulat 

pár toló néposztá lya 50,000—100,000 tagig fel 
nem vitte. Minden katholikus lelkipásztor és 
taní tó százával—ezrével hozza fel magával 
a kath. magyar népet az őskeresztény magyar 
szellemnek és erkölcsöknek ebbe a nép-
nevelő olvasó-iskolájába! 

Mert nem csupán ébredésre ; mindenek 
felet t felkelésre, mentő, és alkotó cselekvésre 
és a t e t teknek hosszá, szakadat lan sorára 
van szükségünk. *** 

Eskető szentbeszéd. 
A budapest-terézvárosi templomban elmondta dr Bita Dezső 

bélai ez. apát, tud. egyet. ny. r. tanár. 
Azt a szövetséget, melyben két szív örökre egye-

sül és Isten rendelete szerint az egyház által meg-
szentelést nyer, sz. Pál nagy titoknak nevezi, mintegy 
utalva azon érzelmek mélységére, melyek titokszerű 
de hatalmas erővel szivet szivhez vonzanak, hogy leg-
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bensőbb életközösségben Istennek bölcs tervét az em-
beriség föntartására megvalósítsák. 

A kath. egyház a házasulandókra a szentség ki-
szolgáltatásával égi malasztot áraszt és tiszta szere-
tettel úgy kapcsolja össze a férjet és nőt, mint Jézus 
az ő egyházával van egyesülve : egytest, egylélek 
Krisztusban. 

A kath. egyház emelte fel a nőt lesülyesztett 
állapotából. Mi volt a 110 Krisztus előtt, s mi lett ő 
általa? A pogány nő rabszolgája volt azon férfiúnak, 
kinek eladatott, kihez minden vonzódás, akarat s füg-
getlenség nélkül tartozott, jogtalanul, védtelenül minden 
önkénynek feláldozva, még saját gyermekéhez sem volt 
joga. És most van-e magasztosabb egy keresztény 
anyánál ? S miért ? Egy nő áll a kereszt alatt, vér cser-
gedez fejére a keresztről, megszentelve s nemesítve 
benne s általa az egész nemet, mert hiszen Krisztus-
nak is volt anyja, és az Isten anya is egy nő volt. 

A kereszténység adá meg a legszegényebb nő 
lelkének is azt a nagyságot, mely neki a férj kedélyére 
hatalmas el nem tűnhető befolyást biztosít ; nem eszé-
lyesség, műveltség, szellemi méltóság, nem a sziv s 
kedély vakitó adománya, hisz azokkal a pogánynő is 
bir, mégis levolt igázva magában a müveit Grörögor-
szágban is s annak bölcsei jóváhagyták megbecstele-
nítését. Csak a kath. egyház állította vissza a házassá-
got régi alapjára, úgy hogy két személy legyen egy 
testben, egy egygyel örökre, azt a szentség magasztos 
jellegével diszíté. Nem csak emberi frigy, valódi szent-
ség az a vallás ótalma alá helyezve, megtisztulva, 
nemesülve. Nálunk a házasság az, mivé Isten rendelte : 
a családi élet szentélye, a tiszta szeretet szülőföldje, 
az erények alapja, az emberi társaság benső életszel-
leme, a megelégedés, boldogság lakóhelye. Legyen ez az 
általam megáldott szent szövetség is valóban ilyen. 

Ez a frigy uj életnek kiindulási pontját képezi, 
melynek esélyei Isten kezében vannak. Lehet sejteni 
örömeit, küzdelmeit, szenvedéseit, de tudni nem. 

A mi ma az emberi boldogság teljessége gyanánt 
tűnik fel, az holnap téves számításnak bizonyulhat ; a 
mi ma remény, holnap lehet csalódás. Még hozzá a 
kötelék, mely két lényt egymáshoz fűz, feloldhatlan : 
igy akarja az Isten, igy az egyház Jézus parancsából. 
Örökre mondták önök, mondta velők az egyház, mely 
az emberi dolgok állhatlansága közepette, a hol semmi 
sem állandóbb az állhatatlanságnál, oda állítja a szilárd-
ság ideáját, a szentséget, oda állítja Isten sz. kegyelmét, 
melyhez köttetik önök sorsukat, szerencséjüket, hűségü-
ket s reményöket. 

Egy hires állambölcs csodálatosnak találta s olyan-
nak, a mi másutt sehol sem történik, hogy a ker. vallás, 
ámbár az embernek csak jövő boldogságával látszik 
törődni, mégis legjobban, sőt egyedül csakis neki 
sikerül az embert már az életben boldogítani. De csak 
hatolt volna az alapig, melyen ez a tapasztalat nyug-
szik, s a melyből származik, megtalálta volna az okot 
is, azt a nagy társadalmi elvet, melynek következtében 
az történik. Abban van ez, hogy a ker. vallás a 

jövőélet boldogságát itt csak megígéri az embernek. 
A ki egyedül arra gondol, hogy boldogságát teljesen 
már a földön föltalálja, az sohasem lehet boldog, s 
nem boldogíthatja a társadalmat. 

Az embernek ezernyiezer vágya minden körül-
mény közt ki nem elégül; természetünk tulajdonsága, 
hogy egy tökéletesebb, tisztább s állandóbb boldog-
ság után vágyakozzék, mint a mit az életben elérhet. 
Nem ismeri az embert, a ki azt hiszi, hogy egyik kíván-
sága teljesültével a másik is lecsendesül. Birná bár a 
világot, annak miuden kincsét, mint Nagy Sándor, végre 
is azt fogja mondani : bánom, hogy nincs több világ, 
melyet meghódíthatnék. Isten az emberi lelket oly 
nagygyá alkotta, hogy azt csak a végtelen jó, az Isten 
bírása elégítheti ki, amint a szivek nagy ismerője sz. 
Ágoston mondja: „Onmagadra teremtettél engem Istenem, 
s nyugtalan az én szivem, míg Te benned meg nem 
nyugszik." 

Míg a hitetlen — vágyainak, szenvedélyeinek kielé-
gítését itt minden áron követeli, s e miatt aggódva 
tépelődik, mert sietnie kell, miután szerinte a sírontúl 
nincs boldogság : addig az Istent hívő keresztény a 
hiányokat, szenvedéseket, melyektől a hitetlenek sem 
mentek, békével viseli, a mindentlátó és jutalmazó Isten 
végzésein megnyugodva ; s ez a nyugalom teszi a 
békét és boldogságot a földön. Az ifjúság és szépség 
idővel elmúlnak ; jönnek napok, midőn mindkettőnek 
hanyatlásával hanyatlani fog e szentfrigyben is minden 
emberi, s csak az marad, a mi isteni. Elenyésznek az 
ábrándok, a fölcsigázott képzelet szülte remények is 
alászállnak, s beáll az élet valósága, komolysága, a 
maga gondjaival, sokszor fájdalmaival! Hol van ekkor 
a vigasztalás angyala? Egyedül Istennél a vallásban, a 
mely tanítója az igazságoknak a hit által, az erény 
támasza és teljessége a szeretet által s a remény által, 
melyet nyújt, a legtisztább öröm, vigasztalás, nyugalom 
s boldogság forrása. Csak a vallásnak fényénél látjuk 
tisztán, hogy a jelen élet nemcsupán az élvezet, hanem 
a munka és harcz állapota s nem kell attól tartanunk, 
hogy teljesen elesik jutalmától az erény után való 
őszinte törekvés, mely itt gyakran minden földi jótól 
megfosztva, el nem ismerve, sőt letapodva fekszik. 

Becsüljék meg, őrizzék ezt a nagy kincset, melyet 
már vallásos szüleiktől örököltek ; éreztessék annak 
boldogító melegét s erejét azon fogékony szivekkel, 
melyeket oktatásukra, nevelésökre bíz az Isten. Nagy 
szükségünk van vallásos nemzedékre. 

Szerencsés életpálya nem lehet, melynek elején 
s végén nem áll Isten. Kisérje önöket is nehéz utjok-
ban a jóságos Isten ; legyen kegyes vezetőjök, legyen 
tiszta szent frigyöknek hű őre, s barátja, de legyen 
egyszersmind szeretetök s hűségöknek jutalmazója. 
Amen. 

1* 
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O k m á n y t á r . 
A m. kir. igazságügyin in isteniek és a m. kir. közokta-
tásügyi ininisternek rendelete (T. 107/15.1. M. szám.) 
a végrendelet nélkül elhalt alsóbbrendű katholikus papok 

hagyatéka tárgyában. 
Az örökösödési eljárásról szóló 1894: XVI. t.-cz. 

127. §-ában nyert felhatalmazás alapján rendeljük, 
amint következik: 

1. §. A végrendelet nélkül elhalt alsóbbrendű, 
vagyis a Kollonics-féle egyezmény (1715: XVI. t.-cz.) 
alá nem tartozó latin, görög és örménj7 szertartási! 
katholikus papok hagyatékában való részesedés tár-
gyában érvényben levő anyagi jogszabályok az 1894-
évi XVI. t. cz. 127. §-ához képest érintetlenül fen-
tartatnak. 

E papi hagyatékokban való részesedésre vonat-
koznak nevezetesen a következő különös jogszabályok : 

1. A hagyatéki vagyonból levonandó első sorban 
a temetés költsége, és a hagyaték rendezésének költ-
sége, ezután a cselédség bére, az orvosok tiszteletdíja, 
a gyógyszertár számlája s végül az elhalt után netán 
fenmaradt egyéb tartozás. 

2. Azokban az egyházmegyékben, ahol az elhalt 
papok könyveire és ruháira nézve az egyházmegyei 
határozmányok (statutumok) intézkedéseket tartalmaz-
nak, ezek az intézkedések érvényben maradnak azzal 
a megszorítással együtt, hogy amennyiben az elhunyt 
hagyatéka nem fedezné az 1. pontban említett terhe-
ket és tartozásokat, e vagyontárgyak értéke is ezek-
nek a terheknek és tartozásoknak törlesztésére for-
dítandó. 

3. A tiszta hagyatékból levonandó az 1839. évi 
márczius 12-én 9554. sz. alatt kelt helytartótanácsi 
rendelettel újólag érvénybe helyezett 1802. évi julius 
13-án 18,253 sz. alatt kelt rendelet értelmében a pap-
neveldéket, az elaggott papok intézetét és egyébb 
jótékony intézeteket megillető és az egyházmegyei 
liatározmányokban részint a hagyaték bizonyos szá-
zalékában, részint határozott összegben megállapí-
tott rész. 

A polgárosított határőrvidéken az 1792. évi ápr. 
12-én kelt rendelet szerint, melynek ide vonatkozó 
rendelkezését a határőrvidékre nézve az 1839. évi 
márczius 12-én 9554. sz. alatt kelt helytartótanácsi 
rendelet érvényben hagyta, a tiszta hagyatékból 5 
százalék vonandó le a papnövelde s az elaggott papok 
pénzalapja javára. 

4. A megmaradt hagyatékot az 1774. évi május 
27-én 2474. szám alatt kelt legfelső királyi, valamint 
az annak alapján 1774. évi augusztus 8-án 3524. szám 
alatt kibocsátott helytartótanácsi rendelet értelmében 
három egyenlő részre kell osztani, u. m. a) az egyház, 
b) a rokonok és c) a szegé^^ek harmadára. 

Olyan egyháziak hagyatéka, kik sem plebánosi, 
sem egyéb egyházi javadalmat nem élveztek, hanem 
mindig vagy saját vagyonukból éltek, vagy magá-
nosoknál mint tanítók vagy nevelők működtek, az 
1812. évi október 6-án 4030/24.269. szám alatt kelt 

helytartótanácsi rendelet értelmében érvényes végren-
delet hiányában egészen a rokonokra s ha ilyenek 
nem maradtak, egészen az államkincstárra száll. 

5. Az egyházat illető harmadrész hovafordítása az 
erre vonatkozó szabályok szerint történik. Az 1822. évi 
április 16-án 9044. szám alatt kelt helytartótanácsi 
rendelet értelmében az egyházat illető harmadrész 
három egyenlő részre osztandó, melyekből egyrész azé 
az egyházé, melynél az elhalt legutóbb működött, két-
rész pedig az egyházmegyei pénztáré. 

6. A rokonok harmada, ha nincsenek rokonok 
vagy ha a rokonok az örökhagyótól a tizedik iznél 
távolabb állanak, az államkincstárt illeti (1776. évi 
márczius 18-án 1240. szám alatt kelt helytartótanácsi 
rendelet.) 

7. A szegények harmada, ha ezer koronát nem 
í halad meg, az 1819. évi julius 23-án 8,372. sz. alatt 

kelt legfelső királyi rendelet értelmében azon egyház 
I szegényeit illeti, ahol az örökhagyó legutóbb működött, 
; E szabály alól ki van véve a kanonokok után maradt 
I hagyatéknak a szegényekre eső harmada, mely, ha 

ezer koronát nem halad meg, az 1807. évi julius 21-én 
! 14,670. szám alatt kelt helytartótanácsi rendelethez 

képest a káptalani birtokok szegényeit illeti. 
Ha a rokonuk szegények, a kanonokok és egyéb 

alsórendű papok hagyatékának a szegényekre eső és 
ezer koronát felül nem haladó harmadát az 1774. évi 
augusztus 8-án 3,542. helytartósági szám alatt kibocsá-
tott rendelet alapján a rokonoknak kell — a mennyi-
ben kérik — kiadni. 

Ha a szegényedre eső egyharmad meghaladja az ezer 
koronát: az 1807. évi julius 21-én 14,670. szám alatt 
kelt helytartótanácsi rendelet értelmében az illetékes egyház-
megyei hatóság által készíteti és l ormányhatósági megerősítést 
nyert felosztási tervezet állapítja meg, hogy a szegények 
harmadából milyen jótékony alapok és milyen arányban 
részesüljenek. 

A felosztási tervezet megalkotásánál az örök-
hagyó szegény rokonai, ha kérik, tekintetbe veendők. 

8. Az 1812. évi október 6-án 4030/24269. szám 
alatt kelt helytartótanácsi rendelet értelmében a java-
dalmukat királyi adományozásból biró azon apátok 
vagy prépostok hagyatéka, kik egyszersmind kanono-
kok vagy plébánosok voltak, amennyiben apáti vagy 
préposti javadalmuk birtoklásának első évében érvé-
nyes végrendelet hátrahagyása nélkül halnának el, 
azon szabályok szerint osztandó fel, melyek a kanono-
kok és plébánosok hagyatékára nézve az előző pontok 
szerint meg vannak állapítva. Kivételt képez a hagya-
ték azon része, mely az apátság vagy prépostság javai-
ban a fundus instructuson felül — beszámítva a függő 
termést is — találtatott, mert ezen rész, valamint az 
első birtoklási év elmultával az egész hagyaték a 
Kollonich-féle egyezmény szerint bírálandó el. 

9. A fentebbi szabályokat kell megfelelően alkal-
mazni a leszármazók és özvegy hátrahagyása nélkül 
elhalt görög-katholikus papok hagyatékára is, azzal 
az eltéréssel, hogy az 1808. évi deczember 20-án 
26,838. szám alatt kelt helytartótanácsi rendelet 2. §-a 
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és a helytartótanácsnak 1836. évi január 4-én 113. 
szám alatt kelt rendelete értelmében a hagyatéknak 
a szegényekre eső harmada minden körülmények között 
az illető egyházmegyei özvegy- és árvaalap javára 
fordítandó. 

10. A végrendelet nélkü leihalt volt és szekularizált 
szerzetesek után egyharmadrészt a rokonok vagy azok 
hiányában az államkincstár kap. A másik kétharmad 
azon pénzalapot illeti, amelyből fizetésüket húzták 
(1836. évi január 4-én 113. szám alatt kelt helytartó-
tanácsi rendelet.) 

11. Érvényes végrendelet nélkül elhalt szerzetesek 
hagyatéka a szerzeté, amelyhez tartoztak, még akkor 
is, ha a lelkipásztorkodásban vagy különben a kolos-
toron kivül haltak el (1836. évi január 4-én 113. szám 
alatt kelt helytartótanácsi rendelet.) 

12. Az erdélyi püspöki egyházmegyében a 3—11. 
pontokban idézett rendeletek és az azokban foglalt 
jogszabályok helyett az 1822. évi egyházmegyei zsinat 
határozmányai (Statuta Almae Diocesis Transylvanicae 
anno 1822. die 17-ma Április in Synodo Diocesana 
publicata et concordibus votis approbata) vannak 
érvényben. E határozmányok értelmében a tiszta 
hagyatékot négy egyenlő részre kell osztani ; ebből egy 
negyedrész az egyházmegyei papnevelőintézet ós az 
elaggott papok alapját egyenlő felerészben, a többi 
pedig az egyházat, a rokonokat és a szegényeket illeti, 
ha azonban a rokonok szegények, a szegényekre eső 
negyedrészt is a rokonoknak kell kiadni. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, jún. 30. Clara pacta, boni amici! — 
Minden cselekvésnél, hogy okos emberhez illő 

legyen, mindenekelőtt szükséges a helyzet, a czól, az 
eszközök és a körülmények világos látása. Napirenden 
levő igen fontos, mondhatni igazán életbe vágó dolog 
a népiskolai reform-tervezet. Mindenekelőtt tisztában 
kell lenni avval, hogy a kormány mit akar, névszerint, 
hogy a hitvallásos iskola-rendszerrel szemben mily állást 
foglal el. E tekintetben Tisza István gr. állásfoglalása és 
programmja mindenesetre mértékadónak veendő. A 
ministerelnök ebben a tárgyban igen határozottan nyi-
latkozott a képviselőházban f. hó 15-én mondott beszé-
dében. Nyilatkozatának azonban inkább csak a formája 
határozott és világos, tartalma homályban hagyott 
némely kérdést. De halljak magát a minister nyilat-
kozatát szóról-szóra : 

Olay Lajos t. képviselőtársam az iskola-ügyről is 
beszél és kevesli azt a reformot, mely a legközelebbi 
ankét-tanácskozás elé terjesztett előadói tervezetben 
foglaltatik. Lehet ott pro és kontra nagyon sokat 
vitatkozni, de a kormány programmjának és a mi meg-
győződésünknek, amely alapját képezi programmunk-
nak, csak oly javaslat felel meg, amely a felekezeti 
iskolák intézményét ebben az országban el nem törli, (He-
lyeslés a jobboldalon) amely a felekezeteknek törvény-
ben lefektetett jogait tiszteletben tartja, de igenis 

fegyvert aci az állam keztbe két irányban : abban az 
irányban, hogy végre-valahára a magyar nyelvnek ko-
moly és sikeres tanitását keresztülvigyük és a felekezdi 
iskolákban felmerülhető bárminemű államellenes és nemzet-
ellenes jelenségeknek nyakát szegjük. Ezt a két czélt tüz-
tük ki magunk elé, (Zaj a szélsőbaloldalon.) ezt a két 
czélt el akarjuk, és el is fogjuk érni, ha a t. ház böl-
csesége is ugy határoz, a benyújtandó javaslat által. 
De engedjék meg nekem, én ezen tulmenni nem tar-
tom az ország érdekében levőnek, mert igen nagy 
nemzeti érdeket látok abban, hogy hivek maradjunk a 

.magyar nemzetnek azon nagy tradiczióihoz, amelyek-
nek folytán e hazában élő idegen ajkú polgártársaink-
nak szeretetét, ragaszkodását, rokonszenvét igyekeztünk 
megnyerni." 

Világos ebben a nyilatkozatban, hogy a kormány 
iskolai reform-tervezete csakugyan még nem halál-
harang kondulása a hitvallásos iskola felett. A kormány, 
evvel a mostani javaslattal, „a felekezeti iskolák intéz-
ményét . . . el nem törli". Világos a kormánynak az az 
intentiója is, a mely minden „államellenes és nemzet-
ellenes jelenségeknek" — kérlelhetetlenül .nyakát" igéri 
„szegni". Homályban maradunk azonban a határozott 
ministeri nyilatkozat után is arra nézve, hogy mit tart a 
kormányférfiak lelke „államellenes és nemzetellenes 
jelenség"-nek, mert ime van kormány a világon, — a 
franczia, — a mely minden hitvallásos iskolát, de külö-
nösen a kath. iskolát államellenesnek tart és üldöz és 
megsemmisit. Ez a pont pedig azért maradt a ministeri 
beszéd fonalán homályban, mert a ministerelnök nem 
mondta ki, hogy a kormány a „felekezeti iskolák in-
tézményét" eltörlésének elvi ellenzője, csak azt mondta, 
hogy ezt az intézményt jelenleg „el nem törli.- A 
tervezett jogfosztásról, mely a „felekezeti iskolák intéz-
ményét" a javaslat értelmében fenyegeti, a minister-
elnök nagy bölcsen hallgatott. De nekünk az e hallga-
tás igen becses, mert ünnepélyes bevallással ér fel. 
Qui tacet, consentire videtur. A hallgatás ebben az 
esetben beismerés, annál is inkább, mert a tervezett 
jogcsonkitás ténye kiált és szemet szúr első tekintetre. 

Tehát a jogcsonkitás ellen a leghatározottabban 
sikra kell szállni ! ? ? 

Gyulafehérvár. Főpásztori felliivás lelki szentgyakor-
latokra. — 

Venerabiles in Christo Fratres ! 
Mox instabunt vacationes maiores, in quibus tum 

Clero, tum in scholis occupatis datur tempus liberum, 
ut requiescant a laboribus suis et novas hauriant pro 
novis laboribus fatigiisque vires. Datur etiam tempus 
aptius, ut indigentis animae immortalis magis providea-
tur ; tempus acceptabile et dies salutis. ut relatio nostra 
ad Deum et proximum instauretur, damna per annum 
parta resartiantur et salus aeterna in tuto collocetur. 

Ideo vi officii mei Vos cum verbis divini nostri 
Salvatoris suavissime invito : „Venite seorsum in deser-
tum locum et requiescite pusillum." (Marc. 6. 31.). 

Procurabo Vobis denuo occasionem, ut exercitiis 
spiritualibus internum hominem reformare possitis et 
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iuxta divinum monitum : romnem vallem implere, mon-
tes et colles humiliare; et prava facere in directa et 
aspera in vias planas. ' (Luc. 3. 5.). 

Pro Venerabiii, C/ero hoc anno nonnisi in Csik-Somlyó 
dabuntur exercitia et quidem a á.-a Julii vespere usque ad 
8.-m Julii; dein pro professoribus et magistris ibidem ab 
11.-a Julii vespere usque lö.-m mane. Cursus practicus 
pro sacerdotibus et cantoribus musicam sacram addi-
scere volentibus etiam hoc anno asservabitur diebus 
15. et 16. Julii ibidem. 

Licet perspectum mihi sit non omnes posse in 
Csik-Somlyó convenire, vehementer tarnen vobis com-
mendo, ut quam plurimi ibi conveniatis et etiam pro-
fessores et magistros permoveatis, ut designato illis 
tempore quam plurimi conveniant, mature scribendo 
Regenti convictus Georgio Bálint adventum suum sig-
nando usque ad diem l.-m Julii, ut locus pro omnibus 
parari possit et nomma typis mandari queant. 

Scitis Venerabiles Eratres, celebrari hoc anno 
jubileum Immaculatae Virginis et Christi Yicarium Pium 
X. indulgentias planarias concessisse cum amplissimis 
facultatibus lucrandas mensibus per me iam assignatis. 
Cum tarnen exercitia sint tempus aptissimum lucrandi 
indulgentias plenarias, Clero, Magistris et Monialibus 
assignandum duxi tempus exercitiorum. Conveniemns 
igitur in Csik-Somlyó et conabimur, ut indulgentias 
illas viribus unitis lucremur. 

Immaculata Virgo hoc a nobis expectat, ut hoc 
privilégium immunitatis ab omni culpa originali et quo-
libet personali non tantum fidelibus nostris admirandum 
et reverendum proponamus, sed et nos ipsi summo 
gaudio venerationem nostram ei exhibeamus, cum nos 
qua sacerdotes tantam cum Illa similitudinem habeamus. j 

Ipsa enim est Mater Immaculata summi nostri ; 
Pontificis et ideo immaculata, quia eius mater, nam j 
ideo «,sandificavit tabèrnaculum suum AltissimusAtqui I 
partem habemus in officio maternitatis, quotidie produ-
cimus eum gloriosum, quem Maria passibilem produxit 
semel, et gignimus eum in cordibus fidelium velut 
matres Christi. Necessarium ergo est, ut et nostra anima 
sit tota pulchra et nulla macula sit in ea. 

Mariae officium erat et est, ut ad fmem mundi 
conterat caput serpentis et solum ideo Illa nunquam 
fuit trita per serpentem ; item ut qua Regina et Mater 
ecclesiae catholicae suis temporibus procedat „pulchra 
ut luma, electa ut sol et terribilis ut eastrorum aeies ordi-
nataa et cunctas haereses et errores sola interimat • 
atqui eadem est etiam nostra vocatio, ut regnum dia-
boli ubique dispergamus regnumque Christi exstruamus 
consolidemusque. Monstruosa res foret, si vel unus 
nostrum pedibus tereretur diaboli. 

Joannes sacerdos erat et ei dictum: vecce miter 
tuaa. dein ad Mariam : „ecce filius tuusa, ergo sacerdos 
commissus est Mariae Immaculatae, et haec vicissim 
nobis est tradita velut thesaurus post Eucharistiam 
pretiosissimus. Ipsa est nostra gloria, corona et mater. 
Per manus nostras consecratas fit ipsa dispensatrix 
gratiarum, quia per manus nostras fluunt omnes gratiae. 

Maria summopere veneratur sacerdotes, quia a 

filio eius nobis data est omnis potestas super corpus 
Christi verum et mysticum. Reveretur nos sicut reve-
rebatur Apostolos, quia humillima Virgo plenissime 
intelligit nostram dignitatem. 

Christus rex noster est. Ast filius non potest sepa-
rari a matre. Qui amat Christum, debet amare Matrem, 
quam et ipse summopere venerabatur. Ideo tota Eccle-
sia, omnes Pontifices, Episcopi et Doctores, ordinum 
Fundatores, omnes sancti Sacerdotes per 19 saecula 
eximie venerati sunt eiusque gloriam et honorem ver-
bis, scriptis, concionibus, consociationibus, sodalitatibus, 
processionibus propagare conati sunt. Quis unquam 
legit de sancto sacerdote, qui non zelasset cultum 
Mariae? Major est omni laude nec laudari sufficit. 

Si teste concilio Tridentino cultus Sanctorum non 
solum utilis, sed et necessarius „Deus enim disposuit. ut 
irdercess'one sanctorum saîvemur, gratiae per illorum manus 
ad nos trans>fluant.u (Thom. Aqu.), cultus Marianus pro 
sacerdote eo magis. Maria enim est pons, per quem 
Deus ad nos descendit et nos ad Deum ascendimus. 
Ideo de illa dicit Scriptura : „qui me invenerit, inveniet 
vitam et hauriet salutem in Dominou — ,,/n me omnis 
gratia vitae et veritatis.a 

Sed haec communia omnibus. Sacerdotem aliae 
etiam rationes cogunt, ut Deiparae Immaculatae speci-
alem deyotionem déférât. 

Si enim in Ecclesia militante aeque ac triumphante 
Maria domina et regina agnoscitur et colitur, certe 
eximie colenda ab eo, qui tamquam Ecclesiae minister 
in officiis religionis ac pietatis aliorum Christianorum 
vices supplere debet. 

Si Christi Dei et Domini nostri mater est, hanc 
haud dubie peculiari affectu, amore et devotione pro-
sequi debet is, qui cum divino ejus Filio religionis 
affinitate speciatim coniunctus, cum eo sanctissimis 
ministeriis perficiendis iungitur, cocperatur illumque 
ipsum in manibus quotidie defert, quem Immaculata 
Virgo et mater toties in purissimis manibus gestabat. 

Adde : ad divinum mysterium delectus plurimis 
eximiisque gratiae donis indiget sacerdos ad illud fideli-
ter perfecteque imolandum ; plurimis maximisque sub-
sidiis ad superandas difficultates occurentes, tentatio-
nesque superandas ; ad illa autem subsidia et auxiliae 
efficaciter impetranda, nullus ignorât, quantum Mariae 
valeat intercessio. Bene dicit S. Antoninus : „ Qui sine 
Maria vidt gratias acquirere, ille sine alis vult volare— 
y, Qui earn negligit, morietur in peccatis.u (Bonav.) — Qui 
in arca Noë non habitant, peribunt in undis.u (Joan 
Damasc.). 

Quare si in virtutum sacerdotalium studio firmus 
et perseverans esse quis cupit, nullum vitae suae diem 
sinat elabi, quin ad huius clementissimae Deiparae 
praesidium confugiat et ex toto cordis affectu seipsum 
suosque illi commendet ipsiusque apud Deum interces-
sionem et patrocinium invocet. 

Perlegite, quaeso, egregii auctoris : „Memoriale 
Vitae Sacerdotalis" caput 21-um et multum animabi-
mini ad cultum marianum. „ Vere beatus ille sacprdos, 
qui servtis est Mariae ipsique servos congregat! Beatus 
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populus, qui illám colit ! Hi accipient benedictionem a Do-
mino de rore coeli et [de pinguedine terrae ; gratiam in hoc 
saeciüo et glofiam in futuro Servus Mariae non peribit." 

Colamus ergo Eam siucero corde, non tantum 
protectionis desiderio, sed et verae dilectionis affectu; 
Mater nostra est, ergo debetur illi honor. Mater De1 

est, templum et sanctuanum vivum Dei, ergo ipsi 
veneratio debetur. Gratia plena est, ergo debetur ipsi 
laus benedictionis. Misericors est, ergo debetur ipsi 
fiducia. Regina Sanctorum est et Domina mundi, ergo 
debetur ipsi servitus. 

„Totis medullis cordium, totis praecordiorum affectibus 
et votis omnibus Mariam veneremur, quia haec est voluntas 
eins, qui totum nos habere voluit per Mariam. (S. 
Bernardus.) 

Ideo, Yenerabiles Fratres, cum gaudio convolemus 
ad Matris Miser i cor diae sacrarium in Csik-Somlyó, et sub 
oculis eius comparemus nos cum Immaculata matre 1  

nostra, et ipsius intercessione omnipotenti conemur : 
omni vi et studio Ipsi in puritate cordis, in virtutum ; 
splendore similes fieri, ut qua veri Christi sacerdotes 
honorificemus ministerium nostrum et dein domum 
reversi omnem arripiamus occasionem ut et fideles 
nostri participes fiant indulgentiis plenariis, toto corde 
annuntiando gloriam Immaculatae eiusque potentiam 
et amorem, scriptum est enim : qui dilucidant me, vitam 
aeternam habebunt(Sir. 31.). 

Datum Albae-Carolinae, festo Sacratissimi Cordis 
Jesu, a. 1904. 

KATH. BETELÉS- és TAMTÁSÜGY. 
A Mária-Congregatiók 111. orsz. értekezlete. 

A mint jelentettük, ugy folyt le f. hó 1-én a 
Regmim Marianum Damjanich-utczai házában, Mailáth 
Gusztáv gróf erdélyi püspök ur vezetése alatt. A 
tanitó szerzetesrendekből és a hittanitással foglalkozó 
világi papság köréből igen sokan voltak jelen. 

A Regnum Marianum házában délelőtt 9 órakor 
gyülekeztek a kongresszusra feljött tagok. Mailáth gróf 
püspök úr, 9 óra után megérkezvén, legelőször a kápol-
nába mentek a megjelentek s a püspök úr előimádko-
zása mellett munkájukra az elevenitő Szentlélek erejét 
esdették le. A templomból az ülésterembe vonultak a 
jelenvoltak s fél 10 órakor vette kezdetét az ülés, 
melyen jelen voltak: 

Kánter Károly apát-plebános, alelnök, a Jézustár-
sasága képviseletében Damián János, Komárik István, 
Alaker István, Biró Ferencz, Bus Jakab és Hauer 
Ferencz, a Szent-Benedek-rend képviseletében Strommer 
Viktorius dr, a cisztercita-rendből Láng Incze dr, 
Markovits Bálint dr, Csokonai Zsigmond dr, Szeghy 
Ernő dr, a premontrei-rendből Szentkirályi Zsigmond, 
Mártoncsik Lajos, Zimányi Mihály és Farkas István, 
a kegyes tanitórendből Magas Mihály, a minoritarendből 
Lakatos Ottó, a lazaristák közül Lollok József. Ott 
voltak még Kereszty Viktor dr és Csajka Ernő dr 
theologiai tanárok, Gruska Lajos pápai kamarás, sáros-
pataki plébános, Galcsek György és KŐszeghy Mihály 

dr aligazgatók, Soóthy Gyula gyulafehérvári spirituális, 
Guzsvenitz Vilmos igazgató, Ernszt Sándor dr képv., 
Kersch Ferencz karnagy, Fiebiger Sándor dr, Pokorny 
Emánuel dr, Kuluncsich Pál, Droppa József, Buday 
Gerő. Andruscsakevics Henrik, Truppéi Győző, Perémy 
Imre dr, Németh István, Csúcs István, Siposs Antal, 
Milakovszky István, Gallovich Jenő dr, Krywald Ottó, 
Trikál József dr, Wiedermann Károly dr, Sebők Imre 
dr hittanárok, Bundala János dr, Török Mihály dr, 
Valnicsek Béla, Fehér János, Blázsik Károly és Boron-
kay Miklós káplánok, Tillmann Béla hírlapíró, Val-
kovits József, Thym Adolf, Szalva Dezső, Pongrácz 
József, Szuhán István, Répás József. Kersch Mihály, 
Luncz János dr, Molnár László, Nagy Ferencz hitok-
tatók, Sólymos Oszkár igazgató, Izsóf Alajos szerkesztő 
stb. és számos növendékpap. 

VEGYESEK. 

— A Y alikán lapja, az „Osservatore Romano" 
jún. 28-iki száma jelenti, hogy jún. 26-án coram San-
ctissimo a kánonjog koclifikácziója végett kiküldött 
pápai bizottság consistoriumot tartott és ezzel munká-
ját megkezdette. 

— Szent István szobra. A budai halászbástyának 
de sőt az egész fővárosnak egyik legszebb disze lesz 
az első magyar apostoli király, szent István hatalmas 
emlékszobra. A szobor talapzata, melyet történelmi 
domborművek ékesitenek, már föl is van állítva. A 
szobor maga csak esztendőre készül el. A késedelem 
oka az, hogy szent István lovas-alakját, melyet Stróbl 
Alajos tanár már tavaly megmintázott, át kell alakí-
tani. Az uj mintán most dolgozik a művész. A mint 
elkészül vele, azonnal érczöntőbe küldik. 

— Ausztria sem jobb a Deákné vásznánál. Linz-
ben a bécsi kereskedő-segédek egyesületének elnöke 
ülésben azt az indítványt tette, hogy mivel a tem-
plomba járás (Kirchenbesuch) zavarja a vasárnapi nyu-
galmat, az e nyugalomra való tekintetből eltiltassék. 
A hires úrról, a kit Picknek neveznek, tudni való az, 
hogy azok közé az urak közé tartozik, a kik majomtól 
származtatják magukat és a vallást „magán ügy"-nek 
tekintik. 

— Francziaországból a ker. vallásnak és a Krisz-
tus Urunknak gyalázatos és egyúttal rettenetes meg-
sértéséről érkezett hír. Guéméné-Penlacban (Loir dep.)  
az uj Kálvárián sötét éjjel két bicziklista szörnj'ü lövöl-
dözést vitt véghez. A falu lakossága összeszaladt s 
irtózattal látta, hogy a feszületen Krisztus alakja több 
helyen keresztül van lőve A pokoli hősök a nép kö-
zeledtére sebesen elbiczikliztek. 

— A. budapest belvárosi plébános beiktatása. A 
Belvárosnak minap megválasztott uj plébánosát, Bakács 
Jánost nagy fénynyel, a szokásos egyházi szertartások 
közt Péter-Pál napján iktatta be dr Kohl Medárd fölsz. 
püspök úr lelkipásztori állásába. A belvárosi főplebá-
niatemplom, ahol az ünnepség végbement, a zsúfolásig 
megtelt diszes, előkelő közönséggel. Az első padsorok-
ban foglaltak helyet Halmos János polgármester és 
Kléh István m. kir. udvari tanácsosok, Polóriyi Géza és 

• í 
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Hegedül Károly orsz. képviselők, Bárczy István és 
Viola Imre, fővárosi tanácsnokok, Demkó György, a 
tudományegyetem jövő évi rektora, Török Aurél egye-
temi tanár, dr Acsag Antal egyet, magántanár, a bel-
városi bizottsági tagok és a szerzetesrendek főnökei. 
Ott volt továbbá Zierer Károly tabáni plébános, szent-
széki ülnök, a ki Bakács Jánost keresztelte és huszonöt 
évvel ezelőtt az első miséjénél manuduktora volt. Az 
ünnepi szertartást dr Kohl Medárd püspök végezte 
nagy papi segédlettel. A püspök az ünnepi fogadtatás 
után felolvastatta Vaszarg Kolos biboros herczegprimás 
leiratát, melylyel Bakács Jánost u j állásában megerő-
síti, illetőleg plebánosi székébe kinevezi. A primási leirat 
felolvasása után dr Kohl püspök szép beszédben szólí-
totta föl az uj plébánost, hogy tegye le az esküt, a 
minek megtörténte után átadta az uj plébánosnak a 
templom kulcsait és lelkipásztori jelvényeit. Majd fel-
hívta, hogy hivei előtt tegyen hitvallást és a szószéken 
tegyen fogadalmat arra, hogy egyháza és hazája javára 
fog működni. Bakács János plébános erre a szószékre 
ment s mély vallásosságtól és lelkes hazafiságtól átha-
tott beszédet mondott. Az uj plébános, aki ezúttal 
huszonöt éves áldozópapi jubileumát is ülte, e beszéd 
után fényes segédlettel ünnepi szentmisét tartott, a 
mely alatt a templomi ének- és zenekar Szautner 
Károly karnagy vezetésével magyar egyházi darabokat 
adott elő. Délben a jubiláns az Országos Kaszinóban 
díszebédet adott, melyen számos egyházi és világi 
előkelőség vett részt. 

— Változások a cisztercita-rendben. Székesfehér-
várról jelentik : Vajda Ödön zirczi apát a cisztercita-
rendben a következő változásokat rendelte el : Szenczy 
Győzőt, a székesfehérvári főgimnázium érdemes igaz-
gatóját, Szentgotthárdra perjelnek nevezte ki, a meg-
üresedett igazgatói állást Zalai Mihály pécsi főgimná-
ziumi tanárral töltötte be. A bajai főgimnázium tanára 
dr Verner Adolf egri tanár lett. Unger Barnabás és dr 
Torday Ányos tanárokat Székesfehérvárról Pécsre he-
lyezte át, helyüket Richter Mátyás Bajáról és Bardos 
József Pécsről foglalja el. Dr Madarász Flórist Zirczről 
Egerbe tanárnak nevezte ki. Dr Molnár Samu pécsi 
tanár, betegsége miatt ideiglenesen nyugalomba vonul. 
Párkányi Norbert tanár Zirczre helyeztetett leányiskolái 
hitoktatónak. Kalocsai Alán tanár, volt országgyűlési 
képviselő, teveli plébános lesz. Laszczik Bernát szent-
gotthárdi perjel nyugalomba vonul. 

— Don Bosco papja Érsekújváron és Nagyszom-
batban. A szalézi ügy iránti érdeklődés mind nagyobb 
hullámokat ver az országban. Itt a rövid jelentés Don 
Bosco papjának sikereiről, melyek fontosságuknál fogva 
megérdemlik a feljegyzést. Érsekújváron a Fábián János 
apát-plebános igazgatása alatti plebánia-templomban 
26-án négyszer prédikált Don Bosco papja, ezenkivül 
a ferencziek templomában a diákoknak. A lakosság 
nagyon érdeklődik az ügy iránt és maga is óhajt 
ünnepi oratoriumut, amiben az apát-plebános ur különö-
sen fáradozik. 27-dikén Nagyszombatba utazott, ahol 
párórai ott időzése alatt is nagy lelkesedést keltett. A 
nagyszombati káptalan tagjai, a főgymnasium papi 
tanárai siettek adományaikkal felkarolni a nagy ügyet, 
sőt esti összejövetelük alkalmával az intézetben meg-
jelent előkelő világi férfiak is szép példával jártak elül. 
Elsőnek szalánczi írancisci Lajos dr, Nagyszombat 

sz. kir. város polgármestere ajánlott fel 20 koronát, 
szép példáját követték dr Oberschal/ Pál pozsonyi aka-
démiai jogtanár és egyetemi magántanár, Kiss János 
kir. aljárásbiró és Marás Ferencz ügyvéd. Dr Zaíféry 
Károly kilátásba helyezte ujabb látogatását, még pedig 
a képek vetítésével tartandó előadásokra, ami nagyobb 
eredményt igér fáradozásának. 

— Concursus. A Szt. István I. Apostoli királyról 
nevezett erdélyi xzent ferenczrendi tartomány ujoncz pap-
növendékei közé oly ifjak vétetnek fel, kik a 
gymn. VI., V. vagy legalább IV. osztályát jó 
sikerrel végezték. A felvétetni óhajtók kéréseiket a 
hozzá mellékelt iskolai testi épségökről tanúskodó 
orvosi, ujraoltási, szülői beleegyezésről szóló bizonyít-
ványokkal és keresztlevéllel folyó év jul. 16-ig. P. 
Kary Ottó rendtartományi főnök czimére—Medgyes-re, 
Nagyküküllőmegye — küldjék be. Laicus testvérek-
nek felvétetnek azok, kik legalább az elemi iskolát jól 
végezték, éptestüek, egészségesek, valamely mestersé-
get tanultak, vagy főzéshez, kertészethez, gazdálkodás-
hoz értenek, vagy ezek megtanulására hajlandók és 

í magukban a szerzetes élet iránt hivatást éreznek. Fel-
j vétel iránti folyamodás a fenti rendtartományi főnök-

séghez intézendő. 
— Állandó lelkigyakorlatok. Télen szórványosan, 

tavasz nyiltával sűrűbben keresik fel rendházunkat 
egyházi s világi férfiak egyaránt, hogy itt csendes el-

j vonultságban 8, 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 juhus 4., augusztus 1., 
augusztus 29.. o/, teher 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. Pàesz Ferencz S. J . házfőnök. 

Figye lmez t e t é s az e lőf ize tés m ó d j á r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok'"1- cz. fo lyói ra t úgy indul t meg, hogy havonkin t, a 
„Religio-Vallás" a lak jában , '/a í v e t t ° 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 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 
^Religio- Vallás"-t és az „JE. Kr. L.u-at együ t t k íván ja jára tn i , az 
az „E. Kr. L.u-at kedvezményes áron. 2 koronáér t szerezhet 
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 szerint , 
Víj 72» 3 i egész évi rész le tekben tör lesz the tők. Mindenkire 
nézve l egegysze rűbb s legczélszerübb e l já rás az egész évre j á r ó 
előfizetés egysze r re való tör lesztése , még pedig ha lehet előze-
tesen . M. t. 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 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

j kir. postahivatalnál : 
; Budapesten a szerkesz-
j tőnél, és Na try Síin dor 
l könyvnyomdájában, 
; IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
j netaláni rcclamatiók is, 
Ï 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, julius 6 2. 

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

SZ. IL Félév. 1904 

„Perge alacriter in cuepio tuo : praeliare praelia Domini, caritatem 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, quibus excitatus atque erectus . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumha* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : Az egyház a nemzetek nevelője. — Okmánytár . — Egyházi tudósítások: P i l i s - S z e n t -
L á s z l ó : Kére lem az áldozatkész nagy közönséghez. — B r u x e l l e s : E g y röpi ra t a kathol ikusok össze ta r tásának fényes sikeréről. 
A löweni egyetem jubi leuma. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. A Mária-Congregát iók I I I . orsz. ér tekezlete . — Irodalom. A franczia 

kath. könyvpiacz legú jabb termékeiből. — Vegyesek. 

F e l h í v á s . 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

Az egyház a nemzetek nevelője. 
Beszéd, melylyel a magyar kath. tanitők országos bizottságának 
1904. jul. 5-iki gyűlését megnyitotta Steinberger Ferencz dr. 

Igen Tisztelt Országos Bizot tság ! 
Modern szálló igével élve : A népok ta t á s 

jegyében áll ma nemzetünk . Ez a csillag köt i 
ma le az e lméket és sziveket. 

Az elméknek és sziveknek ez az ál talános 
érdeklődése azt muta t ja , hogy a népokta tás , 
mint a közokta tás egyik ágazata , a legbensőb-
ben van összeforrva a nemzet i lét tel és annak 
jövőjével. 

Ka th . és nemkath. , felekezeti és állami tani-
tők gyűléseznek ma i t t a székesfővárosban, hogy 
eszméikkel, szivök melegségével minél szeren-
csésebb megoldásra segitsék a felszínre hozot t 
népiskolai reformtervezete t . 

Mi, kath. tani tók, ebben a szellemi ha rczban 
azt az ál láspontot foglaljuk el, hogy : az 
egyház szellemében vezetett népiskolák a nemzet köz-
boldogságát a legsikeresebben munkálják, mer t a 
kath. iskolák mig egyrészről a magyar hazafiságnak 

melegágyai és erős várai, másrészről biztosítják a 
nemzeti lét, a nemzeti nagyság elengedhetetlen köve • 
telményének : a vallás-erkölcsi érzésnek a kialakulását. 

Az egyháznak hosszú múl t j a fényesen 
muta t j a , hogy nagyon jól ért a nemze tek 
neveléséhez. Nemcsak ba rbár népeke t czivilizált 
az egyház, h a n e m művel t nemzetek kul túrá já-
nak is erkölcsi és eszményi t a r t a l m a t köl-
csönzött . 

A durva nyerseséget , szilaj vadságot javít-
g a t t a o t t ; a fönhéjázó gőgöt, az önzést, a 
szivtelenséget orvosolgatá itt . Mindenüt t osto-
roz ta az erőszakot, h i rde t te szóval és te t te l 
az egyenlőséget , az önfeláldozó szeretetet . 
Megtani tá a népeke t szelídségre, a láza t ra és 
engedelmességre ; le lkökbe lehelé a bocsána t ra 
és á ldozat ra készséges szellemet s más eré-
nyeket ol tot t beléjök. Századoka t fordí to t t 
nevelésökre, mig fölemelte őket a fenséges 
eszményiség magas la tá ra . A filozofiai rend-
szerek nem te t t ék jobbá az emberiséget ; a 
gyűlöletet nem lohaszták, az erőszakot nem 
fékezték. Ura lkodha to t t az önzés ; könnyeke t 
f akasz tha to t t a szivtelenség. Amily r idegek 
voltak e filozofiai rendszerek, oly r idegnek 
hagyták a szivet. 

A nemes gondolkodás és nemes érzés a kereSZ-

'l 
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iénységgel veszi kezdetét. Jézus Kr. tanai s üdvintéz-
•mcnyei, melyeket az egyházban le té teményezet t , 
alakították át az egyénnek és nemzeteknek gondolkodá-
sát és érzésmódját. 

Magyar hazánka t is a kath. egyház nevelte. 
Ot t volt királysága bölcsejétől kezelve oldala 
mel le t t mindvégig. Az egyház szelleme irán}7í-
t o t t a a törvényhozás t ; befolyt a politikai 
é le tbe ; az első századokban az egyház egy-
maga gondoz ta buzgósággal a közokta tás t . 
Az egyház nevel te nagy királyainkat , török-
verő vezéreinket és dicső seregeinket. Egyház 
és haza a legbensőbben össze volt fo r rva ; az 
egyház volt a nemze t nevelője abban a szép 
korban, a melyről a költő szól : „Nagy volt 
ha jdan a magyar , magyar t enger vizében für-
döt t meg észak, kelet és dél hulló csillaga." 
A betűrovástól kezdve föl a l egmagasabb 
iskolákig mindenre az egyház t an í to t t a ebben a 
dicső korban népünket . És ugy látszik, hogy 
eléggé magyar rá nevel te azt. A magyar tör-
ténelemnek ezen -korról szóló fényes lapjai az 
egyház hazaf iasságának is a bizonyságai. 

Mert az egyetemes egyház, bár a keresz-
ténység nagy elveinek és üdvintézményeinek 
az egész világon hivatása szerint való elter-
jesz tésében kor lá tokat nem ismer ; ő éppen 
úgy o t thon van a Duna , Tisza között , mint a 
a Tiberis mentén, vagy a Ganges pa r t j a in ; 
egyformán fiainak fogadja a négereket , mint a 
fehér bőrüeket : mégis t iszteletben t a r t j a a fajok 
összeolvadásának, a nemze tek á l lammá tömö-
rülésének természet i törvényei t és a hazasze-
re te tnek Is tentől szivünkbe ol tot t erén}7ét, 
melyet maga a Üdvözítő szentel t meg köny-
nyeivel és amelyre a nemzetek nagy apostola 
oly sokat je len tő vona tkozás t t e t t a római 
polgárságára való büszke hivatkozással . 

Elve az egyháznak, — isteni a lapí tójának 
rendeléséből : „Adjá tok meg a császárnak, mi 
a császáré, és az Is tennek, mi Istené." Vagyis : 
Egy az Isten, egy a vallás, egy a hit akár a 
földközi tenger mellékein, akár a br i t t szigete-
ken vagy Californiában ; de a császár, király 
vagy köztársasági elnök személyében tisztel-
jé tek a nemzetek szuveréni tását és engedel-
meskedje tek a ha ta lmasságoknak, mer t amely 
hata lmasságok vannak, azok Is tentől rendel-
te t tek . 

De nemcsak a múl tban, a midőn szilaj 
népáramla tok liömpöl}Tögtek végig Európán, 

volt szükségök a nemzeteknek a kereszténységre, 
hogy ez náluk a ku l tu rá t megteremtse , hanem 
szükségök van az egyházra a modern nemze-
teknek is, hogy a ku l tura gyöngyei : a t isztult 
világnézet, az emelk edet tgondolkodás- és nemes 
érzésmód el ne merül jenek a ku l túrának 
külsőségeiben. A nemzetek ku l tú rá j ának nem 
elsőrendű tén}7ezôi : a monumentá l i s paloták, 
a művészet csarnokai szobrokkal, festmények-
kel és a becses könyvtárak , hanem a kultúrá-
nak legbecsesebb elemei : a léleknek művelt-
sége, a szívnek nemessége, a szenvedélyek féken-
ta r tasa , az erényeknek ápolása és t iszteletben 
ta r tása . 

A ku l tu rának ezen legbecsesebb elemeit 
ma is a Jézus iskolájában lehet megszerezni. 
0 ál l í tot ta be a vi lágba azoka t a természet-
fölött i erőket, melyek a nemzetek szivét, lel-
ké t megnemesít ik, a nemzetek megerősödésé-
nek, nagyságának , t iszte le tének állandó forrá-
sai. Egyházában olyan üdvintézményeket léte-
s í te t t Jézus , melyek isteni erőt kölcsönöznek a 
gyenge, a f á rad t emberi léleknek, hogy az csüg-
gedés nélkül, önbizalommal tör tessen előre az 
erényesség meredek u t ján . Nemcsak az evan-
gélium magasz tos igéinek a hirdetését bizta 
egyházára , hanem azt is meghagy ta : „Elmen-
vén, taní t sa tok minden népeket , megkeresztelvén 
őket stb. Vagyis : a tan i tás mel le t t nyissátok 
meg és vezessétek a lelkek megújhodására 
azoka t a csa tornákat , melyek az isteni kegyel-
met , az isteni erőt közvetí t ik a lélekkel. 

Jézus Krisztusnak magasztos evangeliuma és 
üdvintézményei regenerálták a világot gondolkodásá-
ban, érzésében és életének külső nyilvánidásaiban. 
Ezek regenerálják ma is. Ezek t a r t j ák fenn a 
h i t e t ; ezek adnak magasabb erőt a gyenge 
embernek. A tudományok haladása, a techni-
kai vívmányok ter jedése sem jobbá, sem bol-
dogabbá nem teszik a t á r sada lmakat . 

És az a lkotmányos nemzeteknek , minő a 
magyar is, még nagyobb szükségük van az 
egyház t ámoga tásá ra , mint azoknak, melyeket 
kor lá t lan hata lom ta r t lenyűgözve. Minél keve-
sebb kor lá tot állít fel a szabadságnak a külső 
hata lom, annál több fékező erőre van szükség 
az egyéni lélekben, hogy a szabadság romlá-
sára ne váljék a nemzetnek. Vaspálczával 
lehet kevésbé művel t tömegeket is kormá-
nyozni ; de az a lkotmány arany jogara csak 
azon népnek való, mely a szabadságra meg-
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éret t . A közszabadság csak akkor válik a 
nemzet üdvére, ha a nép lelkében ot t él az 
I s t en ; ha meg tanu l t a az önmegtagadás t , mely 
a közügyér t képes föláldozni az önérdeket . De 
mi lesz a közszabadságból , ha a fö lszabadí tot t 
szenvedélyek vezetik a tömegeke t a választó 
u rnához ; lia a lelkiismeret he lyet t az önzés 
mozga t j a a tá rsada lmi é le te t? 

A szenvedélyek ellen sikeresen harczolni 
csak az egyház tud, mer t az ő kezeibe t e t t e 
az Is ten a szükséges erőket. A kard, melyet 
az állam keze forgat , nagy hata lom, de m é g 
sem tud megbirkózni a szenvedélyek hatal-
mával. 

Igen Tisztel t Országos Bizo t t ság! 
Világtör ténet i tény, hogy Jézus Krisz tus 

regenerá l ta a világot. Ami nemes, á ta lakí tó 
erő van ku l túránkban , az t neki köszönhet jük . 
Ami t Krisztus te t t , lé tes í te t t a szivekben, lel-
kekben, az t teszi az egyház is, vagy jobban 
mondva, Krisz tus ugyanaz t teszi ma az egyház 
kezei által, amit egykor önmaga köz vete t lenül 
cse lekedet t : regenerál ja , erősíti, nemesí t i mind-
azokat , akik megnyi t ják Elő t te szivöket. 

És hol van nagyobb szükség ezen isteni 
erőnek az a lka lmazására , min t ott , ahol a 
nemze t jövőjé t nevelik, az i sko lákban? Az 
egyházat szűkebb tér re szorítani az iskolákban, 
annyit tesz, mint Krisz tus nevelő m u n k á j á t 
korlátozni a nemzet i megújhodásban . 

Ne mond ja azt senki, hogy az egyháznak 
szabad bemenete van az iskolákba ezu tán is ; 
há t ennek a regeneráló erőnek nem vágják el 
az ú t já t . 

Az e lv i tázhata t lan dolog, hogy a ki úr az 
iskolában, az rányomja a sa já t bélyegét az 
iskolára. Az iskola szelleme az iskola tulaj-
donosának a szellemétől függ. — H a ez a 
szellem az iskolában az állam érdekeivel össze-
ütközésbe jő, há t az ilyen iskola érezze az 
ál lamnak hata lmát . De ha ez a szellem a 
vallásos ihletséget leheli be az állam jövendő 
polgárainak a lelkébe, akkor az á l lamnak az 
igazi kul túra érdekében tisztelni kell az egy-
háznak jogait . 

Ahol az ál lam az úr az iskolában, bizto-
sítva van-e ot t a szivek mélyén szántani hiva-
to t t vallásos nevelés? Az állam felekezetlen 
levén, bármily világnézetű tani tó előtt meg-
nyi t ja iskoláit. Nevelhet-e istenfélő keresz tényt 
az olyan szellemű egyén, aki m a g a h i te t len? 

Nem szenved-e csorbát a gyermek vallásos 
meggyőződése az olyan iskolában, ahol a taní-
tók röpke szólamai és a meg nem válogato t t 
ifjúsági olvasmányok a vallás gúnyolására 
czéloznak ? 

Nem áldatlan harczot akarunk folytatni, midőn 
a felszínre hozott népiskolai reformtervezetnek sérel-
mes pontjaira rámutatunk, liogy azok megváltoztassa-
nak, hanem az a meggyőződés szólal meg ajkaink 
által, hogy a kath. kultúra zászlaja alatt hazánk bol-
dogságát a legsikeresebben munkáljuk. 

A gyűlést ezennel megnyi tom. 

O k m á n y t á r . 
A m. kir. igazságügyministernek és a m. kir. közokta-
tásügyi mini stern ek rendelete (T. 107/15.1. M. sz.áni.) 
a végrendelet nélkül elhalt alsóbbrendű katholikus papok 

hagyatéka tárgyában. 
(Vége.) 

2. §. Az örökösödési eljárásra, az 1894 : XYI. 
t.-czikket az e törvény végrehajtása tárgyában 1895. 
évi 43.194. sz. alatt kibocsátott bel- és igazságügy-
ministeri rendeletet és az ezzel kapcsolatos későbbi 
rendeleteket kell alkalmazni az alább következő §-okban 
foglalt módosításokkal, pótlásokkal és kiegészítésekkel. 

3. §. Az örökösödési eljárást hivatalból kell meg-
indítani. 

Az eljárás folyamán az egyházat az egyházmegyei 
hatóság által kiküldött biztos képviseli. 

Amennyiben az egyházmegyei hatóság másként 
nem intézkedett : az egyházmegyei hatóság által kikül-
dött biztos képviseli az 1. §. 2. és 3. pontjában említett 
jogosultakat is. 

4. §. A halálesetet felvevő közeg köteles a halál-
esetről az egyházmegyei hatóságot és közalapítványi 
kir. ügyigazgatóságot is közvetlenül levél utján hala-
déktalanul értesíteni és ennek megtörténtét a haláleset 
felvételi ivben megjegyezni. 

Az 1894. XVI. t.-czikk 14—16. §-ában említett 
biztosítási intézkedéseket az idézett §-okban meghatá-
rozott módon meg kell tenni akkor is, ha van is az 
örökhagyó elhalálozása helyén olyan személy, akinek 
kezeinél vagy felügyelete alatt az 1894. XVI. t.-czikk 
14. §-a szerint meghagyni lehetne. 

5. §. A hagyatékot hivatalból kell leltározni. A 
leltározás az 1894: XVI. törvényczikk 37. szakaszában 
meghatározott eseteken kivül is kir. közjegyzőkre 
bizható. 

A leltározás megkezdésének idejéről értesíteni kell 
az egyházmegyei hatóságot és a közalapítványi kir. 
ügyigazgatóságot is. 

Az elhunyt plébános birtokában talált azoknak a 
könyveknek leltározása tekintetében, melyek az előd 
hagyatékából származnak és mint ilyenek nem képez-
ték az elhunyt plébános tulajdonát, az 1894. XVI. tör-

2-
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vényczikk 40. szakaszának második bekezdését kell 
alkalmazni. 

A. leltározás alkalmával különösen ki kell puha-
tolni és a leltárba felvenni az örökhagyónak a cseléd-
ség bére, az orvosi tiszteletdíj czimén, úgyszintén a 
gyógyszertár számlája alapján fennálló tartozását. 

6. §. A hagyatéki biróság a hagyatéki tárgyalás 
elrendelése alkalmával (1894: XVI. törvényczikk 50. §.) 
hirdetményt bocsát ki, a melyben felhívja az örök-
hagyó hitelezőit, hogy követeléseiket a hirdetményben 
kitűzött záros határidő alatt a hagyaték tárgyalásának 
vezetésével az 1894 : XYI. törvényczikk 51. szakasza 
értelmében megbízott kir. közjegyzőnél jelentsék be. 

A hirdetményi határidőt legalább egy hónaptól 
legfölebb három hónapig terjedő időtartamra kell 
kitűzni. 

A hirdetmény közzétételére és a határidő számi-
tstsstrsij Síz 1894 : XVI. t.-czikk 54. szakaszának intézke-
dései megfelelően alkalmazandók. 

7. §. A követelések bejelentése a kir. közjegyző-
nél szóval vagy írásban történhetik. A szóval történt 
bejelentést a kir. közjegyző röviden jegyzőkönyvbe 
foglalja. A bejelentésben ki kell tenni a követelés 
alapját, összegét, járulékait és csatolni kell a bizonyító 
okirat egyszerű másolatát. 

A kir. közjegyző a bejelentésekről naplót vezet, 
a metybe azokat a beérkezés sorrendje szerint be-
vezeti. 

A bejelentés megtételéről, tartalmáról és idejéről 
a kir. közjegyző a bejelentőnek, ha kéri, hivatalos 
bizonyítványt ád. 

8. §. Az a hitelező, a ki a hagyaték átadása előtt 
ugyan, de a 6. szakaszhoz képest kitűzött hirdetményi 
határidő letelte után jelenti be követelését, ha ennek 
folytán az érdekeltek meghallgatása válnék szükségessé, 
az ebből eredő költséget viselni köteles. 

9. §. A 6. szakaszhoz képest kitűzött hirdetményi 
határidő lejártával a kir. közjegyző a hitelezőket és a 
feleket, különösen pedig az egyházmegyei hatóság 
kiküldött biztosát és a közalapítványi kir. ügyigazgató-
ságot tárgyalásra idézi. 

10. §. A tárgyalás alkalmával az örökhagyó tarto-
zásait a tárgyalási jegyzőkönyvben vagy a tárgyalási 
jegyzőkönyvhöz csatolt külön jegyzékben egyenként 
fel kell sorolni 

A tartozások közé nem csak azokat kell felvenni, 
melyeket a hitelező bejelentett, hanem azokat is. a 
melyekről a bíróságnak az iratokból tudomása van, 
vagy a melyeknek felvételét bármelyik örökös kéri. 

Mindenik tartozásnál ki kell tüntetni: lejárt és 
vitás-e ? 

Mindenik követelésre nézve a megjelent feleket 
meg kell hallgatni. 

A hitelező csak annyiban kifogásolhatja egy 
másik hitelező követelését, a mennyiben a hagyaték a 
hitelezők kielégítésére nem elegendő. 

A fél vagy hitelező elmaradása nem akadályozza 
a tartozások kérdésében a hagyatéki tárgyalás be-
fejezését. 

11. §. A tárgyalás alkalmával meg kell hallgatni 
az érdekelteket a hagyatéki vagyon értékesítésének, 
valamint a követelések kielégítésének és biztosításának 
módozatai tekintetében. 

Amennyiben az összes érdekeltek — ide értve a 
hitelezőket is — egyértelműleg a hagyatéki vagyon 
értékesítésének más módját nem határozzák el: az 
értékesítés az 1894 : XVI. törvényczikk 95 — 97. §-aiban 
meghatározott módon történik. 

Az az érdekelt, a ki a tárgyalásról elmarad, ol}Tan-
nak tekintendő, mint a ki a tárgyalásnál megjelentek 
részéről a hagyatéki vagyon értékesítése tárgyában 
hozott határozathoz hozzájárult. 

12. §. A hagyatéki tárgyalás nem terjed ki arra, 
hogy az egyház és a szegények jutaléka kik között és 
mily módon osztassék fel. 

18. §. A hagyatéki biróság a megtartott tárgyalás 
alapján, ha szükséges, a hagyatéki vagyonnak vagy 
e vagyon egy részének értékesítéséről gondoskodik és 
megállapítja a hagyatéki terhek és a tartozások kielégí-
tésének sorrendjét. 

14. §. A hagyatékból a jelen rendelet 1. §-ának 
1. pontja érteimében mindenekelőtt a hagyaték rende-
zésének költségei közé tartoznak a leltározás költsége, 
a közjegyző dija, az 1894. XYI törvényczikk 123. 
§-ának második bekezdésében említett gondnoki dijak. 

Ezután ki kell elégíteni az örökhagyó temetésé-
i nek költségét, a cselédség bérét, az orvosok tisztelet-

diját, a gyógyszertár számláját és egyéb gyógyítási 
költséget. 

Ezek után az örökhagyó egyéb tartozásaira kerül 
a sor. A lejárt és nem vitás tartozásokat ki kell elégí-
teni. A le nem járt és a vitás követeléseket pedig 
biztosítani kell. A biztosítás tekintetében az 1894. 
XYI. törvényczikk 77. §-ának második bekezdését kell 
alkalmazni. 

15. §. Ha a hagyaték nem elegendő a 14. § ban 
említett terhek és tartozások kielégítésére, a hagyatéki 
biróság csakis az idézett §. első bekezdésében említett 
költség kielégítéséről intézkedik és ezután a hagyatéki 
iratokat a csőd megnyitása végett a csődbírósághoz 
teszi át, mely a csődöt a hagyatéki biróság megkere-
sésére, amennyiben a csődnyitás egyéb feltételei fen-
forognak, hivatalból megnyitja. 

A csődbíróság a csődeljárás befejéze után a 
netán fenmaradt hagyatéki vagyonértéket a csőd meg-
szüntetésével egyidejűleg a hagyatéki bíróságnak 
adja át. 

Ha a hagyaték a 14. §. első bekezdésében említett 
költség kielégítésére sem elegendő : aránylagos kielégí-
tésnek van helye olyképp, hogy mindenekelőtt a kész-
pénzkiadások elégitendök ki. 

16. §. A hagyatéki biróság annak a hitelezőnek, 
akinek követelése ellen kifogást emeltek, tizenöt napos 
záros határidőt tűz ki, hogy a követelés érvényesítése 
iránt az illetékes biróság előtt az eljárást megindítsa 
s ennek megtörténtét ugyanezen határidőn belül a 
hagyatéki bíróságnál igazolja, esetleg kimutassa, hogy 
az eljárás már folyamatban van. 
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Ha a hitelező ezt elmulasztja : a letett biztosíté-
kot vissza kell adni, a másnemű biztosítékot fel kell 
oldani s a biztosítékul visszatartott hagyatéki vagyont 
az öröklésre jogosultak részére ki kell adni. 

17. §. A kielégítési sorrend megállapítása az átadó 
végzésbe is befoglalható. 

A hagyatéknak a terhek és tartozások kielégítése 
után fennmaradó részét az öröklésre jogosultaknak 
kell átadni, az egyház és a szegények jutaléka tekin-
tetében a részleges osztály mellőzésével. 

Ha a rokonok közt egyezség nem jön létre, de a 
többi jogosultakat illető rész nem vitás: a bíróság 
részleges hagyatékátadó végzést hoz. 

18. §. A kielégítési sorrendet megállapító, illető-
leg átadó végzés jogerőre emelkedése után a hagya-
téki bíróság megfelelően intézkedik annak foganato-
sítása iránt. 

A jelen rendelet 1. §-ának 2. és 3. pontjában 
említett jogosultaknak és az egyháznak jutaléka, úgy-
szintén a szegények jutaléka, ha az ezer koronát meg 
nem haladja, az egyházmegyei hatóság rendelkezésére 
bocsátandó. 

Ha a szegények jutaléka az ezer koronát meg-
haladja, a hagyatéki bíróság az iratokat a vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez terjeszti fel a felosztási 
tervezet tárgyában teendő megfelelő intézkedés végett 
és időközben is gondoskodik e vagyon zárlatszerű 
kezeléséről és biztosításáról, a tervezet megerősítése 
után pedig a vagyon kiadása iránt a tervezetnek meg-
felelően intézkedik. 

19. §. A jelen rendelet 1904. évi szeptember hó 
1-én lép hatályba. 

Mindazokban az ügyekben, melyekben 1904. évi 
szeptember hó 1-je előtt a hagyatéki tárgyalás már 
befejeztetett, az eljárást az eddigi szabályok szerint 
kell folytatni ; az eddigi szabályok alkalmazásával kell 
folytatni az eljárást abban az esetben is, ha az 1904. 
évi szeptember hó l-e előtt befejezett tárgyalásnak 
pótlása vagy kiegészítése rendeltetett el. 

Mindazokban az ügyekben, melyekben a hagya-
téki tárgyalás 1904. évi szeptember hó 1-je előtt még 
be nem fejeztetett, a tárgyalásra és további eljárásra 
a jelen rendelet szabályai alkalmazandók. 

Kelt Budapesten, 1904. évi junius hó 19-én. 
Plósz Sándor dr s. k. 
jBerzeviczy Albert dr s. k. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pilis-Szent-László. Kérelem az áldozatkész nagy 

közönséghez! — 
311/1904. sz. 

I). az Ur Jézus Kr.! 
Magyar hazánk szivéhez, Budapesthez közel — a 

pilisi begy csoport közepette— fekszik a 699 lelket szám-
láló Pilis-Szent-Lászlóközség. Népe róm. kath., tótajku, 
azonban már-már megmagyarosodó, teljesen szegény 
sorsú, mert határa alig tesz ki 600 holdat s az is gyengén 
termő. A köröskörül elterülő erdőségek telvék a vadászati 

törvényvédte nemes vaddal, mely ellen nem képes 
megvédeni csekély termését. Ez is, de földrajzi fekvése 
is befolyással van teljes szegénységére, mert tengelyen 
alig lehet megközelíteni ; kivitele semmi, behozatala 
azonban még fekete kenyere is. A budapesti turista-
egyesület jól ismeri, mert hisz tagjai festői fekvésénél 
fogva szívesen látogatják. Földrajzi fekvésénél fogva, 
tehát kényszerhelyzetből ,,Nagyközség" s ez az oka, 
hogy szegény népünk vállát 130 — 150% közt váltakozó 
községi pótadó terhe nyomja, nem számítva ide egy-
házi, iskolai, mező-erdő- és éjjeliőri kiadásait. 

Népünk szives szeretettel viseltetik magyar hazája 
és faluja iránt. Nem zúgolódott sorsa ellen sohasem, 
mert templomában — a melyben már magyar nyelven 
is adott hálát Istenének — vigaszt és enyhülést lelt 
nehéz helyzetében és erőt a további küzdelemre. De 
sajnos, hogy templomunk belsejét az idő vasfoga oly-
annyira megviselte már, hogy az az Isten házához nem 
illő, a buzgó ájtatoskodókat elszomorító állapotba 
jutott. Templomunk főoltárának képe tönkrement, le-
hullott ép ugy a mellékoltár képe is. A szószék kor-
hadt, összeroskadni készül. Maga a főoltár — a mely 
bármely templomnak is díszére válnék — rászorult a 
tatarozásra ; az orgona pedig felmondta a szolgálatot. 
A falazat külső-belső vakolata hulladozik ; veszély -
lyel fenyegetvén nemrégiben is a buzgó ájtatoskodókat 
olyannyira, hogy a templomot be kelletett zárni. 

Önerőnkből nem segíthetünk ezen a bajon, mert 
hisz pénzünk nincsen, sem alapunk, a mely fedezné 
szükséges kiadásainkat. Rászorultunk felebarátaink 
segítségére, miért is esdő szavainkat mindazokhoz in-
tézzük, a kiket tehetséggel áldott meg az Ur Isten. 
Küldjenek bármily segélyt. Ki a mennyit adhat, mert 
hisz a sok csekélység is képviselni fogja azt a néhány 
száz forintnyi összeget, a melylyel kinyithatjuk az 
Isten házát. Higyjék meg, hogy adományaikkal nem-
csak az Isten dicsőségét fogják előmozdítani, hanem 
előmozdítják népünk szeretetét és bizalmát a magyar 
állameszme fenségében. 

Az Ur Isten áldja meg a kegyes adakozókat! 
Pilis-Szent-Lászlón, 1903. évi szeptember hó 28-án. 
U. p. Szent-Endre, Pestmegye. — 869. sz. Püspöki 

engedély. 674/1904. sz. Belügyministeri engedély. 
Mattyasovszky Gergely, 

h. plébános. 
Mravik Lukács, Majnek József, 

taní tó . templom-gondnok. 

Jíruxelles. Egy röpirat a katholikusok összetartásának 
fényes sikeréről. A löiveni egyetem jubileuma. — 

Belgiumban épen most 20 éve, hogy a kath. 
többség vette át a kormányhatalmat (1884. jun.). 
Számos választáson esett át azóta és folyton tartotta 
magát, ma 96 szavazata van a kamarában, 34 liberális 
és 34 szocziálistával szemben, tehát 28 a szavazat-
többség. 

Ez alkalomból egy brosúra jelent meg, mely fel-
veti a kérdést: miért tartanak ki immár 20 éve a 
választók a kath. többség mellett. Azért, mert a kath. 
kormányok 1884. óta folyton komoly munkát végeztek 
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a nemzet politikai, társadalmi és gazdasági emelésére, 
felvirágoztatására. így pl. a munkások helyzetének 
javitására 1883-ig semmi sem történt, azóta hozták a 
női- és gyermekmunkát szabályozó törvényt, behozták 
az iparfelügyelök intézményét törvényes alapot terem-
tettek az iparszakegyesületeknek, terjesztették a béke-
biróságok intézményét, gondoskodtak munkásképvise-
letről (munkáskamarák) és munkaközvetitésről, óriási 
haladást mutatnak a munkástakarékpénztárak, a betét 
14L millióról 588 millióra emelkedett, gondoskodtak 
munkásvédő törvényekről, fejlesztették a munkásbizto-
sitó-egyletek intézményét, (betegség és baleset ellen), 
számuk 196-ról 6213-ra emelkedett, behozták az 
aggkorra való biztositást. Ilyen alkotások után a 
katholikus pártnak a jövőtől nincs mit félnie. 

Ez évben ünnepli a löweni kath. egyetem vissza-
állításának 70 éves jubileumát. Háromszázados fenn-
állás után (1425—1797.) feloszlatta a íranczia forrada-
lom, ellenben újra visszaállíttatott 1834-ben, midőn 
Belgium függetlenségét proklamálták. A löweni kath. | 
egyetem berendezése igen érdekes és tanúságos, mert 
a hagyományos fakultásokon kivül egész sorozatát fog-
lalja magában különféle intézményeknek. így a tudo-
mányegyetem össze van kötve a műegyetemmel, mely 
kiterjed a közgazdaság minden ágára (földmüvelés, ipar, 
kereskedelem) tehát gazdasági, bányász, és erdész aka-
démia, technikai, spári, villanyos, építészeti főiskola, 
végül kereskedelmi akadémia. Külön institucziói van-
nak a politikai és társadalmi tudományok müvelésére 
(újságíró, publicista tanfolyam), összesen mintegy 2000 
hallgatója van. 

KATH. NEVELÉS- és TANITlSÜGY. 
A Mária-Congregatiók III. orsz. értekezlete. 

(Vége.) 

Mailáth Gusztáv gróf erdélyi püspök örömmel 
üdvözli az értekezletet, melynek czélja, hogy meg-
beszéljék a Mária-kongregácziók ügyét. Egymástól 
tanulni akarnak a jelenvoltak s egymáson buzdulni. 
Meg kell nyugtatni — úgymond továbbá a püspök — 
az illetékes köröket s a tanügyi vezetőket, hogy a 
Mária-kongregáczió hatalmas és üdvös nevelő eszköz s 
hogy mindenütt csak előmozdítja az intézet jó hírnevét. 
Fokozza az ifjúság erkölcsi erejét s igazán vallásos és ! 
hazafias szellemet olt az ifjúság fejledező lelkébe. 
Mindenkit munkára hív fel a püspök s hiszi, a mostani 
ülés is szép eredményeket fog felmutatni. Ezzel az 
ülést megnyitja. 

A jegyzőkönyv vezetésére Krytvald Ottó hittanárt 
kéri fel. A múlt évi kongresszus jegyzőkönyvének fel-
olvasása után elnöklő püspök jelenti, hogy a kon-
gresszus nevében üdvözölte a Mária-kongregácziók 
világi fővédnökét József Ágost főherczeget, továbbá 
Vaszary Kolos herczegprimást, a ki még a gyűlés 

folyamán a következő meleghangú távirattal válaszolt: 
A Mária-kongregácziók országos értekezlet nevé-

ben tolmácsolt szives üdvözletért hálás köszönetet ' 
mondva, Isten áldását kérem tanácskozásaikra, hogy ! 

e nagyfontosságú intézmény működését egyre jobban 
tökéletesíthessék édes hazánk ifjúságának üdvére. 

Vaszary Kolos, 
bibornok. 

Az első előadó Csúcs István (Székesfejérvár) hit-
tanár volt, ki az ifjúsági kongregácziók belső világ női 
beszélt. 

Öntudatos, hitből élő katholikus férfiakat akarunk, 
— úgymond az előadó — kiknek életegén a fizetés-
emelésen kivül egyéb eszmények is ragyognak ; férfia-
kat, kiknek katholikus érzése nem olvad gyávaságba a 
gúny vagy érdek választóvizében. A nemzetet pusztító 
erkölcstelenség, hitványság, marakodó önzés, frázisos 
hazafiaskodás helyébe vissza kell hoznunk a tiszta 
erkölcsöt, önzetlenséget, áldozatokra képes hazaszere-
tetet. Várakozásaink, reményeink az ifjúsági kongre-
gácziók felé fordulnak. A kongregácziókban mindazok 
a feltételek megvannak, melyek erőteljes katholikus 
jellemeket nevelhetnek. A kongregácziói vezető, a 
praeses, egészen közel férkőzik az ifjú lelkéhez. Ismeri 
külön-külön a tagokat, azok körülményeit. Egyszer 
egyiket, máskor a másikat viszi sétára, részt kér magá-
nak az ifjú szív bánatából épp úgy, mint örömeiből. 
Ezért nagyon fontos dolog, hogy a kápolnán kivül 
legyen társalgó szoba. Még fontosabb, hogy magában 
a praesesben színarany öntudattá váljék a kongregá-
czió czélja és mérhetetlen fontossága, legyen benne 
krisztusi szeretet az ifjúság iránt. 

Mi történik magában a kongregáczióban ? A belé-
pés teljesen önkéntes. De sok helyen sok akadályon 
kell átgázolnia, minők a léha társak gúnyolódása, 
hetenkinti egy órai idő, a havonkénti gyónás kötele-
zettsége. Laikus emberek azt gondolják, hogy valami 
különös dolog történik a kongregácziókban. Semmi 
több nem történik ott, mint hogy imádkozunk, tíz 
perczes szent beszédet hallgatunk, gyakrabban gyónunk 
és áldozunk. Fontos szerep ju t a kongregáczió világá-
ban a könyvtárnak. Főleg az állami iskolák könyv-
tárában nem találunk katholikus szellemű könyveket. 
Egy-egy jó könynek, például Fabiolának olvasása pedig 
kimondhatatlan haszonnal jár, főleg a felsőbb osztályú 
ifjúra nézve. íme, ezt megtalálja a kongregáczióban. 

Az igen szépen kidolgozott beszédet nagy tet^ 
széssel fogadta a kongresszus. 

Ezután Trikál József dr tartott előadást a Mária-
kongregácziók jelen állapotáról. 

Felsorolta az akadályokat, a melyek a kongregá-
cziók terjedésének útját állják, majd pedig azon ked-
vező körülményeket, melyek azok létesítését elősegítik. 
A kongregáczió elterjedésére vonatkozólag érdekes, 
hogy már 32 kongregáczió működik. Tagjainak száma 
pedig 2605. Végül a vezetők indítványait sorolta fel. 
Vigasztaló érzéssel konstatálja, hogy a Mária-kongre-
gácziók tényleg virágzanak s gyümölcsözően működnek. 

A felolvasást igen nagy tetszéssel fogadták s az 
előadónak a püspök is köszönetet mond, hogy oly lel-
kesen és szakszerűen foglalkozott tárgyával. Az elő-
adó után 

Komárik S. J . felszólal s azt mondja, hogy a 
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középiskolai kongregáczióknak mintegy betetőzését 
képezi a főiskolai kongregáczió, mely már a fővárosban 
működik. A középiskola még nem is alkalmas tér az 
erős karakter kifejtésére, de a főiskolában már más a 
hetyzet, azért szorgalmazni kell, hogy a középiskolai 
ifjúság lépjen be a főiskolaiba. Sőt még ez is csak a 
második fok s azért oda kell hatni, hogy ezek az if jak 
a társadalomban is folytassák működésűket. Azért van 
szükség az urak kongregácziójára. Különösen ahol 
akadémiák vannak, ott kellene akadémia-kongregáczió 
s ennek folytatásaképpen férfiak kongregácziója. 

Muitáth püspök kijelenti, hogy jövőre a férfiak 
kongregácziójával is kell foglalkozni a kongresszuson. 
Az egyetemi kongregácziók is szaporodnak. Kolozsvárt 
is megalakult. 

Szóba jött ezután a női kongregácziók ügye, mely-
hez Milakovszky, Siposs, . Biró S. J . szólottak hozzá, 
Sebők Imre dr a kongregáczió megalapításának nehéz-
ségeiről beszél. Nincs pénz könyvtárakra, pedig ezek 
kellenek. Az érmekre, ünnepségekre is kell pénz. 
Panaszkodik, hogy a legfelsőbb körök nem méltányol-
ják a kongregácziókat s nem eléggé segítik. Ernszt 
Sándor dr. reflektál az előtte szóló szavaira s nem 
helyesli a túlságos kiszinezését a dolog anyagi oldalá-
nak. A sziikes anyagi eszközök tehát ne lohasszák a 
buzgalmat a kongregácziók létesítése körül. Kománk 
S. J . azt tartja, hogy az anyagi segítséget némileg 
pótpolja az az erkölcsi támogatás, melyet a tanári kar 
részéről biztosítani kell. Gallovich Jenő dr a könyv-
tárra a fiuk önkéntes adományát is elfogadhatóink 
tartja. Felhívja a figyelmet az önképzőkörökre, hogy a 
keresztény ifjúságnak is jusson szerep. Ezután még 
Thym Adolf szólott. 

A felszólalások után Láng Incze ciszterci-rendi 
áldozár tartotta meg előadását az ifjúsági olvasmányok-
ról. Elsősorban az elbeszélő irodalomról beszél, hogy 
milyennek kell lenni, hogy szórakoztasson. Megemlíti 
itt ama veszedelmeket, melyek még a jobb könyvek 
mellett is előfordulnak olyan leírások s jelenetek fes-
tése által, melyek az érzékiséget felcsigázzák. A tiszta-
ság erényének megóvására legjobb eszköz, menekülés 
a rossztól. Megedzésről beszélni különösen ifjúságnál 
nem is lehet. Művészi érdekekért nem szabad erkölcsi 
érdekeket áldozni fél. Azután áttér a vallásos iroda-
lomra, melyről azután sajnálattal vallja be, hogy ez 
még nagyon csekély. Még a katholikus könyvvállalatok 
kiadványa se mindig jók. Nem szabad elitélni azt az 
irányt sem, hogy direkte, czélzatosan írassanak vallásos 
ifjúsági iratok. Hiszen ugyanezt teszik a hazafiúi szere-
tet beoltásánál is. Indítványozza, hogy a kongresszus 
szervezzen bizottságot, mely az ifjúsági irodalmat 
gondozza és fejlessze. Foglalják jegyzékbe a könyve-
ket. A „Zászlónk" nyisson irodalmi rovatot. A bizott-
ság tagjai a rZászlónk" munkatársai lehetnek. 

Jzsóf Alajos főleg azt hangsúlyozza, hogy már 
nagy az ifjúsági irodalom s ebből a profán irodalom-
ból a gyöngyszemeket kell kiválogatni. Bizottságot 
szervezni nehéz, főleg a „Zászlónk" munkatársaiból, 
mert kevesen vannak. Erre elnöklő püspök azt ajánlja, 

hogy mindenki, aki csak ismer jó könyveket, jelentse 
be a „Zászlónk" szerkesztőségének. Tehát a bizottsá-
got mintegy az összes hittanárok fogják alkotni. Hauer 
Ferencz S. J . attól fél, hogy a szemelvények által 
sokszor rosz irót is megkedveltetünk. Tehát óvatosnak 
kell lenni. Izsóf válaszol e nehézségre s azt tartja, 
hogy elzárkózni nem lehet teljesen. Bundala János azt 
óhajtja, hogy a jegyzékben kritikai megjegyzés is 
legyen. Tülmann Béla azt ajánlja, hogy a szerzetesrendi 
gimnáziumokban az irodalom tanárai is kéressenek fel, 
hogy közöljék a „Zászlónku-kal a jó ifjúsági könyveket, 
hiszen ők legjobban ismerik az ifjúsági irodalmat. 

Ezután Kománk István S. J . tartotta meg szép 
előadását arról, hogy országos Mária-kongresszust kel-
lene az idei jubiláns évben rendezni. Fontosnak tartja 
ezt, mert csak nagy szervezetekkel lehet ma impulzust 
adni a mozgalmaknak. Az Immaculata jubiláris évben 
különösen kell valamit tenni. Külföldön már mindenütt 
mozognak. Áttér arra, hogy milyen legyen a kon-

' gresszus. Legideálisabb az volna, ha a Mária-kultuszra 
I vonatkozó összes dolgokat be lehetne mutatni. De erre 
; már nincs idő. A kongresszus idejéül a katholikus 
í nagygyűlés egyik napját ajánlja, melyet kizárólagosan 
j e czélra kell fordítani. Hangsúlyozza, hogy minél 

fényesebb legyen az ünnepély. A fővárosban a Kere-
pesi-uton pedig van Immaculata-szobor, tehát a fölvo-
nulást oda kellene rendezni. Javasolja, hogy a püs-
pöki kar fig37elme felhivassék az ügyre s a rendezésre 
bizottság alakuljon. Továbbá jelenti, hogy a római 
deczember hó 8-án tartandó nagy ünnepségen való 
részvételt is tárgyalni kellene, nehogy a magyarok 
elmaradjanak. Az általános tetszéssel fogadott előadás 
után a kongresszus kimondja, hogy a katholikus nagy-
gyűlés egyik napján akarja az országos Mária-kongresszust 
megtartani. A bizottságot mindjárt meg is alakították, 
tagjai lettek Kanter Károly apát elnöklete alatt : Bau-
mann Károly, Bundala János dr, Glattfelder Gyula dr, 
Komárik István S. J., Mihályfi Ákos dr, Milakovszky 
István és Tillmann Béla. 

Milakovszky azt ajánlja, hogy a Mária-kongresszus 
alkalmával Mária-képekből kiállítást lehetne rendezni. 
Az eszme tetszéssel találkozott. Módozatait a bizottság 
fogja megbeszélni. 

Erre 1 órakor az elnöklő püspök, ki mindvégig 
nemcsak figyelemmel kisért minden előadást, de nem 
egyszer észrevételeket is tett s maga is hozzászólt a 
tárgyhoz, berekesztette az ülést s a Regnum Marianum 
látta vendégül ebédre a jelenvoltakat. 

Az ülést Mailáth gróf püspök újból délután 3 és 
fél órakor nyitotta meg. A délutáni ülésen az indítvá-
nyok kerültek sorra. 

Buday Gerő, zombori főgimnáziumi hittanár bő 
indokolás kíséretében azt indítványozza, hogy az éven-
kinti Mária-kongregácziói országos értekezlettel kap-
csolatban tartsanak a középiskolai hittanárok is orszá-
gos értekezletet, melyben közös ügyeiket, bajaikat 
beszéljék meg. Láng, Sebők, Pokorny és Lakatos hozzá-
szólásai után az indítványt az értekezlet elfogadja és az 
előkészítéssel Pokorny Emánuel drt bízza meg. 
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Több kisebbrendű inditvány letárgyalása után 
Droppa József beszterczebányai .hittanár szivből fakadó 
és szellemes beszédben mondott az értekezlet nevében 
hálás köszönetet a püspök-elnök ur fáradhatatlan buz-
galmáért és bölcs tapintatáért, amelylyel a nagyjelen-
tőségű gyűlést vezette. Az értekezlet távozó tagjaira 
íöpásztori áldását kéri, melyet a püspök tüzes, buzdító 
szavak kíséretében rá is adott a gyülekezetre. Ezzel a 
Mária-kongregácziók III. országos értekezlete igy végett 
ért s jól jegyezte meg az értekezlet egyik tagja : hogy 
„ez valóban áldásteljes nap volt." 

Az értekezlet méltó befejezéseül érkezett meg a 
kongregáczió világi fővédöjének, József Ágost főher-
czegnek távirata, melyet a fenséges ur nevében 
Batthyány Béla gróf kamarás küldött. A távirat igy 
szól: „A kongregáczió nevében kifejezett üdvkivánatok-
ért fogadja, kérem, ö cs. és kir. fenségeik legjobb 
köszönetét." 

I R O D A L O M . 
A franczia kath. könyvpiacz legújabb termékeiből. 

1. L'Afrique chrétienne, par Dom H. 1 eclerco, bé-
nédictin de Farnboroug 2 volumes in-12 de la Biblio-
thèque de l'enseignement de l'histoire ecclésiastique, 
7 franc. 

2. Histoire de l'Ancien Testament par M. l'abbé 
J.-B. Pelt, docteur en théologie et en droit canonique, 
supérieur du Grand Séminaire de Metz. Ouvrage ap-
prouvé par S. G. Mgr l'évêque de Metz. Quatrième 
édition revue et augmentée. 2 volumus in-12, ornés de 
plans et cartes en couleurs. 6 fr. 

3. La Bienheureuse Jeanne de Lestonnac (1556— 
1640), par l'abbé R. Couzard, docteur ès lettres, supé-
rieur du Petit Séminaire d'Agen. Un volume in-12 de 
la collection Les Saints. 2 fr. 

4. Au gré du Yent! Histoires du temps présent, 
par Jean des Tourelles. Quatrième série. Un volume 
in-12 avec converture illustrée. 2 fr. 50. 

5. Le Langage des Cérémonies de l'Église: la 
Messe, les Sacraments. Conférences données aux dames 
dans la chapelle du convent de Marie Réparatrice à 
Róme (1903—1904), par Mgr G. Laperrine d'Hautpoul, 
protonotaire apostolique. Un volume in-12. 2 fr. 50. 

6. Enchiridion Clericorum complectens : 1° Libel-
lum cui titulus : Pietas seminarii S. Sulpitii ; 2° Actus 
ante et post Communionem ; 3° Meditationes de SS. 
Altaris Sacramento. Nova editio recognita et aucta. 
Un volume in— 32 raisin, avec texte encadré. 25 cent. 

Kapható Viktor Lecoffrenál. 

VEGYESEK 

*** Az esztergomi főmegye örömünnepe. 
Boltizdr József püspök, ált. érseki helynök úr 
ő mél tósága f. lió 15-én fogja á ldozárságának 
hatvanadik évfordulóját megünnepelni . E gyé-
mántmisés ünnep alkalmából a főmegye pap-
sága körében mozgalom indult meg az iránt, 
hogy a hálás kegyelet és szeretet , mely ő 
mél tóságát minden oldalról körülveszi, meg-
felelő emléket állítson a Bolt izár név tisztele-
tének. A gyémántmise nap ján a főmeg3Te pap-
sága tömegesen tog Esz te rgomban megjelenni. 

A magyar Sión örömünnepében az egész ország 
kath. papsága és t á r sada lma lélekben örven-
dezve és jót k ívánva fog részt venni. 

— Országos Nemzeti Zarándoklat Lourdesba. A 
budai Mária-kongregáczió a Szeplőtlen Fogantatás hit-
tétele kihirdetésének 50 éves jubileuma alkalmával, a 
herczegprimás ő tőmagasságának fővédnöksége és a 
nagyméltóságú püspöki kar ajánlása mellett országos 
nemzeti zarándoklatot indít a szent Szűz kiváló kegy-
helyére, Lourdesba, amelyben minden katholikus hivő 
részt vehet, ha augusztus hó 5-éig főt. Thym Adolf 
urnái, a Budai Katholikus Kör főtitkáránál (Budapest, 
II. kerület, Toldy Ferencz-utcza 30. szám, Katholikus 
Egyesületi ház) jelentkezik, kinél programmok is kap-
hatók. Budapest, 1904. április hóban. Fieber Imre, a 
Szent Imre-Kollégium prefektusa, Thym Adolf, a Budai 
Katholikus Kör titkára. Sebők Imre dr, főreáliskolai 
hittanár, a Szeplőtlen Fogantatásról elnevezett budai 
Mária-kongregáczió praesesei. 

— 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 augusztus 1., augusztus 
29., oltóher 3. este fognak kezdődni ily nagyobb 
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 szerkesztő jelentése a m. t. olvasóközön-
ségnek : Távollétemben, a mai számtól kezdve, a szer-
kesztéssel járó munkát és felelősséget, úgy mint eddig 
már többször szives volt, ft. VaJnicsek Béla erzsébet-
városi káplán úr, fogja az ő szokott ügybuzgóságával 
viselni. 

Figye lmeztetés az e lőf izetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t úgy indul t meg, hogy havonkin t , a 
„Beligio-Vallás" a lak jában , >/2 * v e t f ° g 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 bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési á r 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az rE. Kr. L."-atjáratja, az a l a p o t , 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona á rban kap ja . A ki mindkét lapot, a 
„Religio- rallás"-1 és az „ E . Kr. Z . " - a t együ t t k iván ja jára tn i , az 
az „ E . Kr. L.íl-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhe t 
meg. Vagyis az előfizetést a j övő évtől kezdve a )VReligio"-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 , 
!/4, Y2) s j és egé^z évi r é sz le tekben tör lesz the tők . Mindenki re 
nézve l egegysze rűbb s l egczélszerübb e l já rás az egész évre j á r ó 
előfizetés egyszer re való tör lesz tése , még 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 : \ 

szerdán és szombaton. ; 
Előfizetési dij : j 

félévre helyben s posta- ï 
küldéssel 5 f r t . ; 

Szerkesztő lakása : í 
Budapest, ï 

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

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 szerlcesz- | 
tőnél, és Nagy Sándor = 

könyvnyomdájában, ; 
IV., Pajsnövelde-utcza Ê 
8. sz. alatt, hova a \ 

netaláni reclamatiók is, ; 
bérnientes nyitott î 

levélben, intezendők. ï 

Budapesten, julius 9 3. 

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. IL Félév. 1904. 

nPerge alacriter m coepio tuo : praeiiare praeiia Domini. caritatem incende, pietatem főve, unitati prornovendae et arctius compingendat 
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 auc tonta te .Nostra exoptamus, ambus excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Ta r t a lom. Veréreszmék és tanulmányok: Phil l ips György konvert i ta , mint a tudomány és a közélet kathol ikus nagymestere . 
( iSOl—18^2.) - Egyházi Okmánytá r és Szent té Avatások. — Egyházi tudósítások: S i ó f o k : Új templom. — C l e v e l a n d : 
Primiczia. — Tárcza. Szalézi mis^iók Amerikában. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. A Kathol ikus Tanügyi Tanács ülése. — Vegyesek. 

f g l j p F e 1 h i Y á s. 
Feléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

Phil l ips György konvertita, 
mint a tudomány és a közélet katholikus nagymestere. 

{1804—1872) 
Irta: Dr. Zubriczky Aladár. 

I. 
A modern bölcselők köz társasága — ha 

ugyan lehet ilyenről beszélni, hiszen quot 
capita, to t sensus — az elmúlt napokban 
Kőnigsbergben és Európa-szer te nagy fénynyel 
ül te meg a kőnigsbergi nagy bölcselőnek, 
Kantnak jubileumát, a ki 1804. febr. 12 én hal t 
meg. A kathol ikus egyház nem zavar ta ezeket 
az ünnepélyeket , mer t tévedései daczára is 
megbecsüli a nagy emberben azt, a mi való-
ban nagy. Elvi alapon azonban Kan t t a l közös-
séget nem vállalhat — kivéve egyes f ranczia 
theologusokat, a kik inkább opportunis ta szem-
pontból, módszeres okokból és mintegy az 
a rgumentum ad hominem-mel élve a modern 
gondolkodású közönséggel szemben, keresték 
a modern apologia számára a kant ianus ala-
pokat . Ellenben a protes táns theologia, mely 

K a n t idejében az e re tnekség vád j á t sü tö t te a 
nagy bölcselőre és fe jedelménél szigorú meg-
rendszabályozásér t esdekelt K a n t ellen, most 
tel jesen Kan t i anus a lapokra helyezkedet t és 
K a n t b a n egyenesen a p ro tes tan t izmusnak böl-
cselőjét, sőt utolsó nagy szen ta tyá já t ünnepli. 
A Ritschl-féle iskolának ál láspontj a a dogma-
tismussal szemben tel jesen az, a mi K a n t é 
volt. Mint a gyakorla t i ész követelményei t el-
fogad ja I s tennek lé tezését és a lélek halha-
ta t lanságát , egyébként azonban K a n t t a l együt t 
ezt a néze te t vallja, hogy a ki egyszer a 
kri t ika „ tudásfá já-"ból evett , annak örökre el-
megy a kedve minden dogmatizálástól . A 
Kant - t anu lmány ok jelenleg oly a rányoka t ölte-
nek, hogy még Kant-speczial is tákra nézve is 
át nem tekin the tők maradnak és csupán a 
Napoleon tanu lmányok dagályával hasonlít-
hatók össze. A kathol ikus egyházat azonban 
ez meg nem téveszti és a bölcseleti tanul-
mányok panaceá já t nem abban a je lszóban 
keresi : „Zurück zu Kan t " , hanem kellően 
mél ta tva az u jabb bölcselet eredményeit , a 
bölcseleti fejlődés fonalá t ot t óha j t j a fölvenni 
és továbbszőni, a hol jóval K a n t előtt az 
európai kul tura kezéből kiej tet te . 

A katholikus tudománynak 1904-ben szin-
3 



18 RELIGIO. LXIIl. évt. 1904 

tén akad t jelese, a kinek t u d o m á s á t meg kell 
ünnepelnie, ha neve nem is oly világhírű, 
mint K a n t é és ha a Pal las-Lexikon német 
protes táns lexikonok nj^omán haladva ér thető 
okokból egy szóval sem emlékezik is meg 
róla. Ez a férfiú Fillips György, a kinek ünnep-
lése márcsak azér t is közelfekvő gondolat , mer t 
ugyancsak I \ a n t városában, Königsbergben szü-
le te t t egy hónappal K a n t halála előtt. Erde-
meit m a g a IX. P ius pápa kiemelte 1875. ápr. 
8-án egy levélben, melyet Veringhez in téze t t 
azon alkalomból, hogy Phill ips kisebb terje-
delmű egyházjogi kézikönyvét lat in fordítás-
ban kiadta. í m e a pápa szavai : „Quam bene 
de Ecclesia et de sana juris p rudent ia meru-
erit clarissimus olim consiliarius aulicus et 
jur is professor Georgius Phillips, non nos t ra 
t a n t u m novit cetos, sed et posteris scripta 
ejus ostendent ." 

Ta lán nem lesz érdektelen röviden visz-
szapillantani Phill ips pá lyá já ra nemcsak azért , 
mer t már egyetemi t aná r korában té r t vissza 
a protes tant ismusból az egyház kebelébe és 
á t térésétől fogva rendület lenül ragaszkodot t 
ka thedrá ján és az életben az or thodox tanhoz, 
hanem azér t is, mer t é letének t r ag ikuma 
minden mél tányosan gondolkodó ember meleg 
rokonszenvére méltó. Ezekkel a sorokkal egy-
szersmind há lánka t véJjük leróhatni i ránta, a 
kinek az egy házias t udomány te rén ann jü t 
köszönhetünk. 

Phillips 1804 jan. 6-án születet t Kőnigs-
bergben. Atyja , J á n o s Kőnigsbergben meg-
te lepedet t angol kereskedő, anyja, H a y E l e o n o r a 
pedig skót születésű volt. Részben ta lán szü-
leinek származásában kell okát keresnünk, 
hogy ámbár hazá já t Németországot és későbbi 
működési területét , Auszt r iá t nagyon szerette, a 
németség par t icular ismusának sohasem volt 
bará t ja , hanem a pangermanis inus eszméjéért 
küzdöt t és a különböző német törzseket egy 
nagy egységes bi rodalomban egyesülve szeret te 
volna látni. A vezérszerepet ebben a biroda-
lomban Auszt r iának szánta, a mely felfogását 
később ta lán erősen befol}7ásolta orthodox 
katliolikus volta, de a mely néze té t nagyon 
szeret te bizonyos „ tör ténet i" szeretetre visz-
szavinni és a német törzsek tör ténet i múlt já-
val támogatni . 

A ty ja az anglikán ál lamegyházhoz tarto-
zott , anyja a presb}^teriánusokhoz. 0 maga 

protes táns hi tben nevekedet t . Tanulmánya i t 
Berlinben és Göttingában a jogi szakon végezte. 
Első tudományos műve 1825-ben je lent meg 
és az angolszász jogról szólott. Miután Angliá-
ban t anu lmány iu ta t te t t , 23 éves korában a 
berlini egyetemen magán-, ma jd rendkivüli t aná r 
lett . Már szó volt róla, hogy a liallei egyetemen 
rendes t anszéke t nyer, midőn 1828-ban tö r tén t 
kathol izálása a pro tes táns Poroszországban 
ú t j á t szelte további előmenetelének. Sa já t val-
lomása szerint megtérésének ú t j á t történet i és 
egyházjogi t anulmányai egyenget ték és a vele 
egykorú Jar eke Károly Ernő ba rá t j ának meg-
térése hoz ta dűlőre. J a r c k e akkor a berlini 
egyetemen t a r t o t t felolvasásokat és a Poli-
tisches Wochenb la t tnak szerkesztője volt, 
1832-ben pedig a bécsi állami és udvari 
kanczel lár ia tanácsosa lett. Mélységesen keresz-
tény lélek volt, a ki megtérése u tán igen 
sokat imádkozot t a még tévetygőkért , a bold. 
Szüzet megható módon t isztelte és életének 
végső másfél évében nagy betegségét hősies 
türe lemmel és menn}rei szelidséggel viselte. 

. Mikor haldoklott , gyónta tó já t , S tern a tyá t e 
szavakkal kér te szellemi hagya tékának átvéte-
lére : „Ha k imúl tam az élők sorából, mond ja 
meg mindenkinek, a ki tudni kivánja, hogy 
legfőbb boldogságomat a kathol ikus egyházban 
ta lá l t am föl és hogy mindenkor ha ragra ger-
jedtem, ha valaki egyházamnak ártani akart.'* 
(Rosenthal, Convert i tenbilder I. köt. I. r.) 

(Fo ly ta t juk . ) 

Egyházi Okmánytár és Szentté Avatások. 
DECRETUM 

ROMANA 
Beatif icat ionis et Canonizat ionis 

Ven. Servi Dei 

Gasparis del lîufalo 
Canonici Iîasilicae S. Marci de Urbe 

Institutoris Congregationis Missionariorum 
Pretiosissimi Sanguinis 1). N. I. C. 

Super dubio 
„An st ante approbatione duorum miraculorum Tuto pro-

cedi possit od solemnem Ven. Servi Dei ßeatificationcmu. 
Educta ex Christi latere Ecclesia, quasi campus 

divino fecundatus cruore, saeculorum decursu protulit 
uberes fruetus eosque varios, iuxta varia charismata 
eorum, quibus datus est excoleudus, aut iuxta tempo-
rum opportunitatem, quae Dei provideritia gubernan-
tur. Inter sanetos viros Dominicae messis operarios, 

• 
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peculiari quadam ratione ab ipso sanctitatis ac salutis 
fonte suum Apostolatnm auspicatns est inclytus ille 
parens Congregationis Pretiosissimi Sanguinis, ad quam 
piae quoque Sorores eiusdem nominis referuntur, Yen. 
Dei Servus Gaspar del Bufalo. Yidetur enim similitudinem 
gerere Angeli „"habentis signum Dei vivi1', quo illa 
nuntiantur: „Erit sanguis Agni vobis in signum." 

Ortus ßomae, post actam innocentissime adole-
scentiam, enituit sacerdotalis virtutis exemplar. Dei 
amore et proximorum vehementer incensus, nullum 
pietatis aut caritatis officium a se alienum putavit, 
nullis laboribus pepercit ut hominum genus quodvis 
Christo lucrifaceret, ita ut potenii eins ministerio con-
venire verba prophetae possint : „In die illa erit fons 
patens domui David et habitantibus Hierusalem in 
ablutionem peccatorum." Canonicus S. Marci de Urbe 
perinsignis illuis Basilicae decori atque utilitati pro-
spexit. Pauperum pater, moerentium consolator, divini 
verbi praeco impiger per Italiae regiones, christianae 
pietatis excitator in omni coetu, vere salus populi ex-
stitit; ipsnm vere Dominus „redemptionem misit populo 
suo". Yenerabilis aeque et carus, dum in mortali pere-
grinatione versatus est, non plebi solum, sed viris 
quoque dignitate ac virtute amplissimis, quos inter 
Summis Pontificibus Pio YII et Leoni XI I ; famam 
sanctitatis post obitum non modo confirmavit, sed auxit 
etiam prodigiis. 

Denuo igitur agitata causa est atque instituta 
quaestio super duplici miraculo ; quo de utrCque SSmus 
Dominus constare decrevit quarto balendas iunias vol-
ventis anni. Nihil aliud institutae disceptationi adhuc 
supererat, nisi ut de dubio ageretur, utrum honores 
Beatorum Caelitum Ven. Servo Dei Gaspari del Bufalo 
Tuto decerni possent. Itaque in coetu universo S. 
Rituum Congregationis decimo octavo cal. quintiles 
habito coram SSmo D. N. Pio Papa X, Emus Cardi-
nalis Dominicus Ferrata Causae Relator discutiendum 
dubium proposuit: „An stante approbatione duorum mira-
culornm Tuto procedi possit ad solemnem huius Ven. Servi 
Bei JBeatificationemu. Quotquot aderant Rmi Cardinales 
et S. huius Congregationis Consultores, suo quisque 
suffragio de duobus miraculis, constare censuerunt. 
Sanctitas tarnen Sua a supremo iudicio illico edendo 
abstinuit, rem gravem differens in alium diem, monuit-
que praesentes ut supernum lumen implorarent. 

Hodierno vero die, qui Natali faustissimo Ioannis 
Praecursoris festus elucet, SSmus Pater, Sacro religio-
sissime litato in domestico Sacello, Yaticanae aulae 
nobiliori succedens ac pontificio solio assidens, coram 
se sistere iussit Rmos Cardinales Aloisium Tripepi S. 
R. C. Pro-Praefectum et Dominicum Ferrata causae 
Ponentem, una cum R. P. Alexandro Yerde S. Fidei 
Promotore, meque infrascripto Secretario, iisque ad-
stantibus solemni Decreto sanxit : „Tuto procedi posse 
ad solemnem Ven. Servi Dei Gasparis del Bufalo Beati-
ficationem.u 

Hoc autem Decretum publici iuris fieri, et, in 
Acta S. Rituum Congregationis referri, Litterasque 
Apostolicas in forma Brevis de Beatificationis solemni-

bus in patriarchali Basilica Yaticana, ubi primum 
licuerit, habendis expedire praecepit, octavo calendas 
Iulias an. MDCCCCIV. 

SERAPHINUS Card. CRETONI, 
S. B. C. Praefectus. 

L. * S. 
f DIOMEDES PANICI, Archiep. Laodicen., 

S. Pi. C. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Siófok. TJj templom. — Siófokról i r ják: Vasárnap 

nagy ünnepségek között és számos ünnepi vendég 
jelenlétében szentelte fel Hornig Károly báró veszprémi 
püspök Siófok uj, gyönyörű szép templomát. Hornig 
püspök már szombaton délután érkezett ide s a hajó-
állomásnál a környék papsága, számos küldöttség és 
roppant néptömeg ünnepélyesen fogadta. Sallay siófoki 
jegyző a község nevében üdvözölte a püspököt, Bileő 
tb. főjegyző pedig Veszprémmegye nevében. Ezután a 
püspök kiséretével bevonult a községbe s a bevonulás 
utján két pompás diadalkapu alatt haladt el, amelyeket 
Hornig püspök tiszteletére emeltek. Este a Fogas-szál-
lóban lakoma volt. Vasárnap nagy ünnepségek köze-
pette megtörtént az uj templom felszentelése. A 160.000 
korona költséggel emelt igen szép templom felszente-
lését nagy segédlettel Hornig báró püspök végezte. Az 
aktusnál jelen voltak: Kolossváry József veszprémi 
főispán, Koller alispán, Kenessey Miklós főszolgabíró, 
Kányay szolgabiró és a megyének még számos előkelő-
sége, valamint a roppant néptömegen kiviil igen sok 
meghívott vendég. Az újonnan felszentelt templomban 
Hornig báró püspök 600-nál több hívőnek feladta a 
bérmálás szentségét. Többek közt egy hónapok óta 
betegen fekvő szegény asszony is óhajtotta felvenni a 
bérmálás szentségét. Hornig báró püspök, midőn ezt 
hallotta, fényes kiséretével együtt a szegény asszony 
lakására ment és ott megbérmálta. Az aranyszívű püs-
pöknek ezen valóban apostoli cselekedete olyan meg-
ható volt, hogy alig maradt szem szárazon. Hornig 
püspök még délután Tabra ment. Siófok határáig 
diszes bandérium kisérte. Hornig báró püspök a siófoki 
templomszentelés és a bérmálás fárasztó aktusát a nagy 
meleg daczára is a fáradság minden jele nélkül végezte 
és pompás kinézése, jókedve a legkellemesebben érin-
tett mindenkit, aki vele érintkezhetett. 

Cleveland. Primiczia. Uj ünnepet, lélekemelő öröm-
ünnepet ült junius 19-én az amerikai magyarság 
Rómája ; egy rövid év leforgása alatt a második ilyen 
magasztos nap, melyen a duzzadó erő és ifjúi lelkese-
dés helyet és szerepet kér magának ideszakadt test-
véreink életében. Elsőrangú helyet, vezéri szerepet, 
mert hisz az erő fel van ruházva a legmagasabb em-
beri méltósággal, az az Ur Jézus igaz papságának méltó-
ságával és hatalmával. Hetek előtt vártuk már a közénk 
hazulról, az édes magyar hazából kijött levitát, szere-
tettel, örömmel, mint vért a vérünkből, mert, nagy 
szükség van rá, várta a rokon, barát, ismerős s nem 
kevesebb szeretettel és rokonszenvvel az ismeretlen. 

3f 
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Ft. Soltész Istvánban uj munkást nyert az Ur szőlője, 
mely itt az idegenben oly nagyon szűkölködik mun-
kásban, uj vezető tűnt íöl benne, kit oly sok hazánk-
fia-testvérünk nélkülözni kénytelen. 

Mint már közel végzett theologus jöt t ki ft. 
Soltész a kassai egyházmegyéből, mely a legtöbb papot 
— és talán népet is — adta a magyarságnak s egy-
házmegyénkbe fölvétetvén, Rochesterbe ment két 
hónapra, hogy ott tanulmányait befejezze. Ugy a ki-
emelkedő esemény jelentőségéhez, mint az állás méltó-
ságához méltóan ment végbe a primiczia, nagy fény-
nyel, diszes segédlettel s a templomot szinültik meg-
töltő hivek öröme közt mutatta be ft. Soltész első 
szent miséjét. Három egyházmegye volt képviselve az 
ünnepen ; itt volt a Columbus egyházmegyéhez tartozó 
Steubenvilleből ft. AVeigand József, Bartonból ft. 
McEacheu A. R., kik a magyarság szemében páratlan 
hirnévre, honfitársaink részéről bámuló tiszteletre tet-
tek szert az által, hogy édes nyelvünket a szent ügy 
érdekében és a magyar nemzet szeretetéből megtanul-
ták ; továbbá Detroitból fr. Klenner Hubert kedves 
ismerősünk, a Delray-i magyarság szeretett lelkiatyja 
és ft. Paulovits Róbert toledói plébános. Az első szent 
mise kegyelmeiben részesült ít. Houck püspöki titkár, 
ft. Orosz Gyula gk. plébános valamint a toledói hit-
község két tagja : Jakab J . és Sztrick György. 

Az iskola egyik termében buzgó imádságban el-
merülve várta az ujmisés a ránézve emlékezetes per-
czet ; onnan ünnepi menetben a templomba vezette a 
papság az első áldozók és a lovagok kisérete mellett. 
A szent mise előtt ft McEachen lép a szószékre és 
lelkesedéssel, szeretettel, gyönyörű szavakban üdvözli 
uj oltártestvérét, oly választékos nyelvezettel, oly szép 
gördülékenységgel, oly kellemes melegséggel, hogy 
mindenki elragadtatva hallgatta. Most ft. Soltész 
mondta ünnepi szent miséjét, szép hangjával is átérez-
vén a magasztos ténykedést ; segédkeztek neki : ft. 
Böhm K. plébános mint manuductor, ft. Weigand J . 
volt a diaconus, ft. Szabó káplán a subdiaconus, ft. 
Paulovics toledói plébános a czeremonárius. Evangé-
lium után fc. Klenner H. mondta el szép ünnepi szent-
beszédét, mely elsőrangú, kellemes szónokra vallott 
Szentmise alatt ft. Soltész meghatottan nyújtotta k. 
nagybátyjának, Soltész Lászlónak és nejének az Ur 
szentséges Testét, a kiknek viszont ez volt életüknek 
kétségkivül legszebb percze. Szentmise végén pedig a 
többi rokonokkal: Soltész István és neje-, Hanszerné 
szül. Soltész Zsuzsanna, Oroszné szül. Soltész Teréz, 
Weszelyné szül. Pigai Mária, a kedves öcscse, Soltész 
Ferencz, Hevitán Gyula és neje, Bercsényi János és 
neje, Bercsényi Sándor és neje, Dienesné szül. Ber-
csényi Gizella, Oroszné szül. Bercsényi Mária, Mátyás 
István és neje, Szilágyi László és neje és gyermekeik 
részesültek az első szent áldásban, a kik után a hivek 
járultak az áldás elnyerésére szakadatlan sorokban. 

. Délben ft. Böhm plébános fényes ebédet adott, 
melyen ott volt a papság a püspöki titkárral, a rokon-
ság : Soltész László, a közkedvelt fűszerkereskedő 
nejével, mint keresztszülök és nag3Tbácsi, a primieziáns 

chicagói nagybátyja, Soltész István nejével ; Hanszerné 
szül. Soltész Zsuzsanna, Oroszné szül. Soltész Teréz, 
mint nagynénjei; unokatestvére, Yeszelyné szül. Pigai 
Mária. 

Ebéd után ugyancsak ft. Soltész tartotta a dél-
utáni istentiszteletet, mely után ujbó'l áldást osztott az 
abban még nem részesülteknek. A kik áldást kaptak, 
kedves emlékben is részesültek, mindenkinek szép 
képecske jutott a nagy napra való megemlékezésül. 

Az istentisztelet végeztével gyermekeink újból 
előadták játékukat, miközben a toledói testvérek sziv-
hez szóló beszédet intéztek ft. Soltészhoz, ki viszont 
meghatottan válaszolt. 

A játék után a papság és az ujmisés a nyoszolyó 
lányok kiséretében hintókon Soltész László házához 
vonult és ott töltötte kellemes hangulatban a nag}r-
számu vendégek között az estét. 

T A R C Z A. 
Szalézi missiók Amerikában.* 

— Dr Zafféry Károly szalézi pap tudósítása. — 

Mentiez és Gualaquiza apostoli Helynöksége. 

A nagy Andes-hegyláncz, mely északtól délre 
i vonul, három részre osztja Ecuador köztársaságot; az 

egyik rész a nyugati, mely a Guayas, Los-Rios, El-
Oro, Manabi és Esmeralda tartományokat foglalja 

I magában, melyeknek mély síkjai a Pacific tenger és a 
Cordillerák közt terülnek el ; a másik a közép, vagy 
magas, mely a következő andesi tartományokat foglalja 
magában, úgy mint: a Carchi, Imbabura, Pichincha, 
León, Tungurahura, Chimborazo, Bolivar, Cannar, 
Azuay és Loja tartományokat ; a keleti részt végetlen 
területek képezik, melyek az Andes-hegyek másik olda-
lán az Amazón-katlannak nagy részét foglalják maguk-
ban. Ezen utóbbi tájon, melyet a vadak kegyetlen törzsei 
laknak, vannak elhelyezve az apostoli helynökségek, 
melyek azon fáradoznak, hogy az evangeliom megváltó 
világosságára térítsék és az igazi műveltségre vezessék 
e népeket, melyek még eddig a halál árnyékában, és 
a barbárságnak és kegyetlenebb vadságnak éjében 
vannak. A nyugoti tájat egy fehér láthatár veszi körül, 
mely annál kiterjedtebb, minél magasabb pontról néz-
zük azt. Tekintetünk és gondolatunk először nyugaton 
pihen meg, az Andes-hegyek hullámzó és meg-megtört 
lejtőin; innen észak felé halad Columbia területének 
szigorúan egyenes határvonalára ; innét kelet felé Bra-
zília erdeinek mérhetlen síkságaira, és délen a világ 
legnagyobb és legszebb folyóján, az Amazon folyón 
akad meg. 

Nehéz volna csak halvány fogalmat is nyújtani 
azon gazdagság kincseiről, melyeket ez a föld magában 
rej t ; növényzete buja és pompás, és annak ölén ezer-
féle lény él és fejlődik, kezdve a majdnem láthatlan 
hangyától az úgynevezett nagy állatig, a parányi féreg-

* Lásd az I. évf. 50. sz. 
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tői, a húsz méter hosszú yucamamu ig (boa) ; a kék-
színű lepkétől a fönséges és pompás puaji-ig, mely a 
legmagasabb pálmafák fölött terjeszti ki szárnyait. 

Az isteni Gondviselés által igazán pazarul megaján-
dékozott természet csodáival nyomorteljes és szomorú 
ellentétet képez azon szerencsétlen emberi lények 
kegyetlensége és vadsága, a kik a legújabb hiteles 
számítás szerint 16—20,000-nyi számban kóborolnak mint 
vándornépek eme pusztaságokon. Ezen paradicsomban, 
melyet vadállatok őriznek, az ember a legveszedelme-
sebb és legvérengzőbb vad. Nagyok és hősiek voltak 
azon erőkifejtések, melyekkel több mint háromszáz év 
óta az Egyház rettenthetlen harczosai, különösen a 
jézustársaságiak törekedtek megtériteni ezen indiáno-
kat ; de mindig szerencsétlen eredménynyel, ugy ezek-
nek velők született kegyetlensége, mint azon folytonos 
háborúk és ellenkezés miatt, mikkel a missionáriusok-
nak kellett találkozniok, a fehér és müveit kereskedők 
részéről, mert ezeknek nem egyszer sikerült teljesen 
lerombolni azon csodálatos müvet, mit azok annyi 
éven át izzadva és fáradva létesítettek. 

Ecuador katholikus kormánya, lelkesítve az élénk 
vágytól e szerencsétlen indiánok sorsán enyhíteni, és 
az igazi műveltség jótéteményét a köztársaság leg-
szélsőbb határaig kiterjeszteni, 1888. évi augusztus 
11-dikén elhatározta, hogy XIII . Leo pápa ő szentsé-
géhez folyamodik, a mit csakugyan meg is tet t Flores 
Antal elnök ő excellentiája, négy apostoli helynökség 
alapítását kérelmezvén, melyek a következők : Napo, 
Macas y Canelos, Méndez y Gualaquiza és Zamora, 
kérvén ezeket az említett sorban a jézustársaságiakra, 
domonkosiakra, szaléziakra és ferenczrendiekre bizni és 
az apostoli helynököknek, a kiket ki fog nevezni, ha 
lehet a czimzetes püspöki méltóságot megadni. 

A Szentatya e kérést az öröm kitűnő jeleivel 
fogadta, a mint nem is tehetett máskép, és az ügyet 
illetékes egyénekkel tárgyalván, a kormányhoz küldött 
szerencsekivánatok közt teljesítette annak kérését és 
1893. évi február 8-án megküldé a Méndez y Guala-
quiza apostoli helynökségére vonatkozó alapító okmányt, 
mely helynökség Don Bosco fiainak gondozására és 
buzgóságára lett bizva. A helynökség részére a követ-
kező határok lettek kijelölve: északról Apatemona 
folyó, mely y Morona folyóba ömlik, ez utóbbi pedig 
a Marannon-nak mellékfolyója; délen a Zamora, mely 
Santiago folyóba ömlik ; ez utóbbi szintén a Marannon-
nak mellékfolyója, keleten a Morona és a Marannon, 
végre nyugaton Loja és Cuenca tartományok. 

Es utóbbinak hasonlónevű városában, épp úgy 
ahogy a mi missionariusaink Patagoniában tették, 
mielőtt ama vidékekre behatoltak volna, ugyanezen óv 
márczius havában egy szalézi ház lett alapítva, hogy 
e városban legyen egy központ az erkölcsi oktatás ós 
munka részére, egyszersmind kiindulási pont, ahonnét 
a missionáriusok kikutathatják a fáradság azon uj 
mezejét, melyet az isteni Gondviselés részökre kijelölt. 

Bruzzone és Panchieri atyák tették meg az első 
utat 1893. évi október hóban. Majdnem lehetetlen 
volna leirni azon fáradalmakat és küzdelmeket, melye-

ken át kellett menniök ezen első szemleuton. Folyto-
nosan fenyegető veszélyek közt kellett megmászniok a 
lejtőket és magaslatokat, sziklába vágott meredek utakon 
és egyes ruddarabokból összeállított hágcsókon, roppant 
mély, néhol 1000 méternyi örvény fölött kellett halad-
niok, mely örvények szédiiletet okoznak és a vakmerő 
utas lélekzetét is elállítják, akit halálfélelem és borzon-
gás száll meg ; sokszor kellett éhséget és hideget szen-
vedniük, sok éjet a szabad ég alatt tölteniök, átázott 
ruhában, megöntözve az ég csatornáiból minden irány-
ban bőven lezuhogó esőtől ; így érkeztek el a mi 
missionáriusaink az u j helynökség szélső határáig, és 
így fogalmat alkothattak azon nehézségekről és veszé-
lyekről, melyekkel meg kellene küzdeniök, még pedig 
úgy a föld természeti fekvése, mint annak szerencsét-
len lakosai miatt. 

Midőn már minden elő volt készítve és az alkal-
mas pillanat elérkezett, elindultak Quitoból 1894. évi 
február 4-dikén Nattana és Spinelli atyák továbbá 
Panchieri és Jurado kisegítők, akik véglegesen meg-
alapították az u j missiót, letelepedvén Gualaquizában, 
a helynökség központjában, melyet már kezdetben 
Jézus szentséges Szivének szenteltek, és a hatóság 
kérelmére a mi jámbor társulatunk dicső patrónusának 
és védnökének pártfogása alá helyezték a missióházat, 
a miért is azt szalézi szent Ferencz nevelőintézetének 
és missiójának nevezték el. 

A következő 1895. évi május 24-dikén egy fényes 
ünnepély és gyönyörű körmenet után, Moscoso Antal 
kormányzó ő nagyméltósága a többi polgári, valamint 
az egyházi hatóságokkal egyetértőleg egy okmányt 
adott ki, melynek értelmében a Segítő Szűz Máriát az 
egész Gualaquiza tartomány védszentjévé nevezte, 
azért meg is állapította, hogy május 24-én, mely napon 
a Keresztények segítsége vigasztaló czim alatt tisztel-
jük a mi kedves anyánkat, polgári ünnepély tar-

! tassék. 
Ugyanazon nap estéjén megindító egy ünnepély 

ment végbe Tarinban a Segítő Szűz Mária templomá-
ban, melyet Méndez y Gualaquiza missiók őrzőangyalai 
bizonyára kimondhatatlan örömmel szemléltek. Nagy-
méltóságú Riccardi Dávid turini érsek, méltóságos 
Bertagna cafarnaumi czimzetes püspök és méltóságos 
Leto samariai czimzetes püspök segédlete mellett, 
ünnepélyes püspökké szentelte Costamagna Jakab hely-
nököt, akit XII I . Leo pápa őszentsége örményországi 
czimzetes püspök méltóságára emelni kegyeskedett a 
múlt márczius hó 18-án tartott consistoriumban, igy 
u j tereket nyitott meg az Ur már eddig is megedzett 

! és tapasztalt apostolának. 
Nagy feladat háromult a missiónáriusokra e nagy 

kirándulások alkalmával. Látták ugyanis, hogy a vad 
ivarok óhajtott keresztényi kiművelése csak akkor 
igért a nagyobb akadályok eltávolításával gyors sikert, 
ha állandó összeköttetést létesítnek a missióházak közt > 
azért elhatározták, hogy két u j állomást szerveznek ; 
az egyiket Indanzában Santiago határában a helynök-
ség déli részén ; ez nagy előnyöket igért, mert állomá-
sul szolgál a néhány kilométerre levő Méndez missió-
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terület részére, másrészt innét alkalmasan lehet meg-
alapitni a missiókat Gualaquizában, ahol már több 
missióterület lett szerezve ; igy nagyon megkönnyitné 
a missiónáriusoknak a két nagy missióterületre való 
eljutást, egyszersmind egy kis öböl által, mely Santia-
got Maranovai összeköti, könnyen lehetne közlekedniük 
az atlanti tengerrel. A másik állomást Patacumas-ban, 
a missió utolsó határán állitnák föl, hogy határt szab-
janak bizonyos czivilizált fehérek barbárságának, és 
megakadályozzák, hogy lelketlen kereskedők, az indiá-
nokat kemény rabszolgaságba hajtsák és rosszabbul 
bánjanak velők mint a teherhordó állatokkal. Azonban 
e szép terv, melyet a mi missiónáriusaink igazi szere-
tete alkotott, még nem volt megvalósítható ; még eddig 
lehetetlenné tették azt legyőzhetlen akadályok, melyek 
Gualaquiza missióházát is fenyegették. 

Még élénk emlékezetben van ama borzasztó tűz-
vész, mely 1894. évi deczember 17-dikén semmivé tette 
a missióházat mindennel ami benne volt ; az asztalos? 
szabó, czipészműhely összes anyagkészletét, nemkülön-
ben az iskolák fölszereléseit ; az egyházi öltönyöket, 
kelyheket és az istenitisztelethez tartozó tárgyakat ; a 
könyveket, térképeket, tudományos eszközöket, ruha-
szöveteket, étszereket . . . ezeket mind a lángok nyel-
ték el egy pillanat alatt. Ebben a kritikus helyzetben 
abba a fájdalmas kényszerhelyzetbe jutottak a missió-
náriusok, hogy el kellett bocsátaniok sok fiatal ivarost, 
akiket már összeszedtek és Cuencában összegyűjtöttek. 
Alig heverték ki ezt a balesetet és már az ő apostoli 
helynökük fényes fogadásának örömünnepére készültek, 
midőn kitört a lázadás, mely annyi iszonynyal és nyo-
morral töltötte el ezt a szerencsétlen Ecuador köztár-
saságot. Es Costamagna ő méltósága szükségesnek 
találta felfüggeszteni utazását, és a szegény missióná-
riusok magukat iszonyúan elszigetelve látták, mely 
állapot nem egyszer éhséget is okozott. Mindazonáltal 
az isteni Gondviselés különösen óvta e missiót és meg-
őrizte azt a mai napig azon hajótöréstől, mely néhány 
szomszédos missióhelynökséget ért. 

Adja Isten, a Segítő Szűz Mária közbenjárására, 
hogy nemsokára felderüljön ismét a béke és boldogság-
napja a szerencsétlen Ecuador köztársaságra és az összes 
keleti missiókra, hogy az apostoli helynökök vissza-
térhessenek az ő működési terökre az ő dicső apostoli 
csapatjokkal, hogy ismét lángra lobbanjon a hit, mely 
mindent megujit Jézus Krisztus szellemében. 

(Fo ly ta t juk ) 

KATH. NEVELÉS- és TANITlSÜGY. 
A Katholikus Tanügyi Tanács ülése. 

A Katholikus Tanügyi Tanács hétfőn délután 
tartotta rendkívüli ülését, mely a kedden reggel 8 óra-
kor tartandó közgyűlését készítette elő. Steinberger 
Ferencz dr apát-kanonok egyházi és Ember Károly 
világi elnök vezette az ülést. Dreisziger Ferencz és 
Angusztin Imre titkárokon kivül számos tag volt 
jelen. 

Dreisziger Ferencz „A népiskolai törvény revíziója" 

általános kifogásait adja elő, Guzsvenitz Vilmos, Bertalan 
Vincze. Ember Károly és Röhn Nándor a részletekre 
nézve adnak módosításokat. Keményfi sajnálatát fejezi 
ki, hogy midőn a magyar tanügy javarészben a katho-
likus tanítóság vállain nyugszik, az uj népiskolai javas-
latokat tárgyaló tanférfiak ankettjére a kultuszminister 
csak két római katholikus felekezeti tanítót hívott 
meg s igy mellőzve, kicsinyelve lett egy olyan testület, 
mely jellegénél, képzettségénél fogva erre rá nem 
szolgált. A tanács hozzájárult e javaslathoz. 

Ember Károly ismerteti a Magyar Katholikus 
Iskola-Egyesület tervezetét. Czélja ennek az egyesület-
nek, hogy most, mikor az uj tantervjavaslat úgyszól-
ván életerét akarja elvágni katholikus iskoláinknak, az 
egész katholikus társadalmat szeretné bevonni az isko-
láink fentartását czélzó mozgalomba. 

Barabás György a tanitói nyugdíjtörvény revízió-
járól teszi meg javaslatait. Az állami javaslathoz azon 
hozzáadással járul, hogy a kántori jövedelmek is számít-
tassanak be. Néhány apróbb ügy letárgyalása után az 
ülés véget ért. 

Kedden 8 órakor a Jézus szent Szive templomá-
ban mise volt, utána a Szent-István-Társulat díszter-
mében tartották a közgyűlést. 

A gyűlés Jézus Szent Szive templomban kezdő-
dött ünnepélyes szentmisével és Veni Sanctéval. A 
Szent-István-Társulat fényes dísztermében 300 - 400. 
főre menő hallgatóság előtt nyitotta meg a gyűlést 
Steinberger Ferencz dr apát-kanonok, a Tanügyi Tanács 
egyházi elnöke. 

Steinberger Ferencz dr tartalmas beszéddel nyitotta 
meg az ülést, melyet lapunk mult számának vezető 
helyén közöltünk. 

Az általános helyesléssel fogadott elnöki meg-
nyitó után Röhn Nándor (Sopron) a tanítóság elisme-
rését fejezte ki Steinberger dr iránt és törhetetlen 
ragaszkodását Ember Károly iránt. 

Ezután táviratilag üdvözölték Vaszary Kolos 
herczegprimást és a beteg kalocsai érseket, Császka 
Györgyöt. 

Dresziger Ferencz (Kalocsa) a népiskolai törvényter-
vezetről általánosságban a következőket mondta: 

A törvénytervezet a tanitóképzőintézeti tanárok 
kvalifikáczióját tételesen a mai gyakorlat alapján szabja 
meg s mégis azt mondja, hogy az eredmény növelése 
érdekében tette az ide vonatkozó intézkedéseket. 
Pedig a tanítóképzés eredményességével áll arányban 
az iskolai gyakorlat eredménye. Csak egyfajta tanáro-
kat zár ki az uj javaslat a képző tanárok sorából : a 
jelesebb néptanítókat. Ez méltatlan elitélése az eddigi 
ilyen képző tanároknak. Ha a tanítóból lett képző 
tanárokat kitöröljük a tanítóképző tanárok névsorából, 
nagyon szürkévé válik e névsor. Bárány Ignácz, 
Mennyei, Erdődi, Mócsy, Petrovácz, Péterfy, Aranyi, 
Csepreghy stb. oly nevek, kiknek nevéhez a tanító-
képzés sok üdvös eszméje, nagy eredményei fűződnek, 
Ki meri állítani, hogy ezek az emberek nem feleltek 
meg kötelességüknek? Hogy a kezeik közül kikerült 
tanítók kevesebb tudással, kevesebb művészettel, 



II. Félév. 5. sz. RELIGIO. 23 

kisebb lelkesedéssel feleltek meg hivatásuknak, mint a 
magasabb képzettségű emberek tanitványai. Szavaztas-
suk meg a tanitóságot, vájjon nem igy fognak-e 
nyilatkozni? S ha összevetjük az elemi és polgári 
tanitóképzők tervezetét, kevés különbséget találunk. 
Akkora csupán a különbség, hogy ezt a tanitóképzö 
tanárságra méltó tanitó könnyen el ne sajátíthatná. A 
polgári iskolai vizsga megkívánása lenézése a tanítóság-
nak. Mert az alkalmas tanítóknál a lelkesedés, tanítói 
rátermettség, gyakorlat, az iskola teljes ismerete, az 
ügyért való lángoló szeretet biztosítékot nyújt az 
ilyen emberekkel szemben. Mig az iskolákon keresztül-
képzett ifjú, polgári tanitó vagy tanár nem kipróbált; 
a gyakorlati és a kívánatos szívbeli és művészeti kvali-
tások a néptanítót alkalmasabbnak minősíti a képző 
tanárságra. Ezért igazságtalan és méltánytalan a nép-
tanítók kizárása a tanitóképzők sorából, az ügyre 
pedig határozottan káros. Elméletileg vitatkozni ez 
ellen lehet, de a gyakorlat minden ellenvetést leczáfol. 

Guzsvenitz Vilmos a népiskola két tagozatáról 
szólva, fejtegeti az 1868. évi 38. t.-cz. eredménytelen-
ségének okait. Szerinte a törvény különösen kedvez a 
közös iskolának, mig a felekezeti iskolát támogatás 
nélkül hagyta. így érthető csak, hogy 36 év után u j 
törvénnyel kell biztosítani a régit. Nem hiszi, hogy e 
tekintetben használni fog a benyújtandó javaslat. Erre 
nézve az a véleménye, hogy az egész inkább politikai, 
mint pedagógiai érdekeket tart szem előtt. A magyar 
nyelv ügyében nem lát a javaslatban semmi haladást, 
sőt visszaeséstől tart, amennyiben egy, esetleg több 
idegen nyelv tanítását is lehetővé teszi egy-két idegen 
ajkú tanuló kedvéért. A katholikus tanügypolitika 
támogatja az államot a magyar nemzeti eszme meg-
valósításában, de biztosítani akarja a népoktatás vallás-
erkölcsi alapját is, azért a hitközönyösséget terjesztő 
közös iskolát ki kell szerinte a törvényből törölni. 
Hangsúlyozza a katholikus iskolák hathatós támoga-
tását, a leánynövendékek alaposabb gyakorlati kikép-
zését. Végül helyteleníti, hogy a közoktatásügyi kor-
mány az 1868. évi törvényt legújabban oly módon 
magyarázza, amely a politikai községek által fentartott 
katholikus felekezeti iskolák fejlesztését teljesen meg-
akasztja. Ennek kikerülése végett törvényes intézke-
dést követel. Benyújt ja a következő határozati javas-
latokat: Mondja ki az országos bizottság, hogy 1. a 
népiskola belső élete valláserkölcsi alapra fektettessék 
és a felekezetlenség elve töröltessék a népiskolai tör-
vényből, 2. a tanulók 20 százaléka mellett az oktatás 
nyelve teljesen magyar legyen és az egyszer magyar-
nak megállapított tanitásnyelvet megváltoztatni nem 
lehet, 3. a 13. §. 4. bekezdése kihagyandó, 4. a tanitó 
az ismétlő iskola vezetéseért külön díjazást kapjon, 5. 
az ismétlő iskolákban a fiuk a leányoktól elkülönítve 
oktattassanak, 6. amely iskolánál több tanitó működik, 
ott a leánynövendékek kellő gyakorlati oktatása czél 
jából az egyik tanító mindig nő legyen, 7. az ismétlő 
iskolák felállítására ne csak a községek, hanem az 
iskolafen tartók is részesüljenek segélyben, 8. egy 
osztályban 60 növendéknél több ne legyen soha. 

Ember Károly lovag a következő megjegyzéseket 
fűzte ezen előadáshoz : 

Lidércznyomástól akarja feloldozni a katholikus 
tanítók szivét. Sokan gondolnak arra, hogy ha az 
állam veszi át a tanítókat, nő a tekintély, fizetés, 
nyugdíj. De ez valóságos tanügyi politika. Hazafias 
keresztény tanítók vagyunk-e akkor, ha megengedjük 
azt, hogy boldoggá tehetik az állami tanítók a hazát. 
Erre az elnök már rámutatott s ugy ecsetelte, mint 
senki más. Óvjuk meg magunkat ettől az irányzattól 
s ne higyjük, hogy csekélyebb értékű a diplomája a 
felekezeti tanítónak. I t t van Budapest tanítói kara. 
Tiltakozik e tendencziával szemben. 

Egy másik a fizetéskülönbség. Ha megszabták az 
értéket, azt egyenlően kell jutalmazni. A törvényben 
egyenlőnek mondják az oklevelet s a gyakorlatban a 
fizetést megkülönbözteti. Ez nem igazság, különbséget 
tenni tanitó és tanitó közt nem lehet. Legtöbb pana-
sza a mi testületünknek van. Ez nem nemzeti politika. 
Mint magyar és tanférfiu mondja, hogy ez veszedelme 
a magyar nemzetnek, a magyar nevelésügynek. Nem 
nemzeti eszme és haladás érvényesül itt, hanem az 
egyház jogának csorbítása. Nem áll, hogy az állami 
tanítónak nagyobb önállósága volna, mint a felekezeti-
nek. Ismernie kell a tanítónak a község népét, gondol-
kodását. A felekezeti tanitó működése huzamos tartóz-
kodásánál fogva eredményes, az ide-oda hányt állami 
tanitó ezt nem teheti meg. Különbség a nyugdíjban, 
fizetésben ! Ez lelketlenség, szivtelenség. Kifejti a kán-
tortanítók állapotát, mely szerint 3C0 forintnyi nyug-
díjon felül nem mehet. Ha hazafias működést kívánnak 
tőlünk, akkor követeljük jogainkat is ! (Lelkes éljenzés.) 

Felszólal Vezeli József, hogy a 400 forinton nyo-
morgó tanítóknak adjanak annyi segélyt, hogy meg-
élhessenek ! (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
I Tóthfalussy Béla meghalt. Tóthfalussy Béla, 

erzsébetvárosi plébános, a ki az egész fővárosban 
nagyon népszerű ember volt, szerdán este negyedtiz 
órakor a Margitszigeten, a hol üdülést keresett, meghalt. 
A plébános már régebben gyöngélkedett, asztma 
gyötörte, szívbajos ember is volt és mindezekhez az 
utóbbi hetekben vizibetegség is járult. Ezelőtt három 
héttel kiment lakni a Margitszigetre, a hol a felső 
vendéglőben szállt meg. Látszólag jobban is érezte 
magát a friss levegőn, sokat tartózkodott a szabadban, 
erőre kapni azonban nem tudott, kerekes-széken tolatta 
magát. Az állapota annyira nem látszott veszedelmesnek, 
hogy a testvérbátyja, Tóihfahissy Gyula dr a ki vele 
volt, ma délután elutazott. Este negyedtizkor Tóth-
falussy hirtelen kiugrott az ágyából. Csak ennyit mon-
dott : — Jaj , de fáj a szivem! Ebben a pillanatban 
össze is rogyott : arczczal vágódott a földre. Az ápolónő 
azonnal átrohant Ötvös dr fürdőorvoshoz, a ki a szom-
szédban lakik, az orvos meg is jelent tüstént, de 
Tóthfalussy már halva volt. A szomorú esetről nyom-
ban értesítették Noválc István helyettes plébánost. Az 
elhunyt plébános lakását még az éjjel elzárták és 
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lepecsételték. Totlifalussy Béla negyvenhét éves volt. 
1857. julius 10-én született Nagyváradon, a tanulmányait 
szülővárosában, Esztergomban és Budapesten végezte. 
Nagymaroson, majd Budapesten a Józsefvárosban és 
az Erzsébetvárosban káplánkodott, 1894. óta volt 
erzsébetvárosi plébános. R i. p. 

— A karmeliták ünnepe. E hó 16-án lesz a kar-
melhegyi Boldogasszonynak, az angyalföldi karmelita 
atyák védőszentjének ünnepe, a melyet fényesen ülnek 
meg. A bucsu már 15-én kezdődik s bárom napon át 
tart. Pénteken, e hó ]5-én délután 5 órakor papi zso-
lozsma lesz szentségkitétellel. Másnap reggel 7 órakor 
csöndes mise, 10 órakor nagymise lesz. Délután 5 
órakor szentbeszéd lesz, a melyet Soós István tarto-
mányi főnök mond. Az ájtatosságok vasárnap folyta-
tódnak, reggel 7 órakor csöndes misével. Délelőtt 10 
órakor lesz az ünnepi nagymise, a melyet Kohl Medárd 
dr püspök tart fényes segédlettel. Délután 4 órakor 
tartják meg a szokásos körmenetet, a melyen tekin-
tettel az ünnepnapra, az egész környék lakossága 
résztvesz. 

— Főegyházmegyei hirek. Czenner Lajos h. plé-
bánosnak küldetett Süttőre. — Zlatnyánszky Ernő, 
kövesdi esperes plébános Bartra neveztetett ki plébá-
nosnak és ker. tanfelügyelőnek. — Hfavathy István 
barti h. plébános ugyanily minőségben Garam-Kövesdre 
küldetett. — Dr Kopemiczky Ferencz nagyölvedi plé-
bános és párkánykerületi tanfelügyelő-esperes ugyan 
azon kerület rendes esperesévé neveztetett ki. — Fathy 
Gyula ideiglenesen nyugalmazott, volt esztergom-bel-
városi s -lelkész a főegyházmegyei könyvtár segéd-
könyvtárosává neveztetett ki. — Dr Furt Iván a buda-
pesti papnevelő intézet tanulmányi felügyelője ideig-
lenesen nyugdíjba vonult. 

— A Kassai Muzeum egy éves története. A 
Kassai Muzeum megnyitásának junius hó 21-ére eső 
évfordulóján Mihalik József a muzeum ministeri biz-
tosa az intézet egy éves történetéről most számol be : 
A muzeumot megnyitásától 63.235 s a muzeum könyv-
tárát 2851 egyén látogatta. A gyűjtemények a lefolyt 
esztendőben 1754 darabbal gyarapodtak. A helyszűke 
miatt azonban a rengeteg ajándékozott tárgyat nem 
lehet megfelelő módon kiállitani és gondoskodni kell 
arról, hogy a muzeumi épület mielőbb kibővittessék. A 
muzeum az elmúlt esztendőben a közoktatási k o r m á n j r -
tól 25,000 korona beruházási államsegélyt nyert s igy a 
muzeum a még felhasználatlan államsegélyekkel 28,405 
korona 83 fillér államsegély felett rendelkezik. A muzeum 
gyűjteményes tárgyait leiró katalógus költségeire a 
muzeumok és könyvtárak országos főfelügyelősége saját 
javadalmazásából 5000 koronát utalványozott. A könyv-
tár katalógusa most készül. 

— A Szent Terézia-Intézet jubileuma. Az irgal-
mas nővérek Szent Teréziáról nevezett, Próféta-utcza 
1. számú intézetében vasárnap ünnepelték az intézet 
fönállásának ötvenedik évfordulóját. A szép ünnepsé-
gen jelen volt Walther Károly fővárosi iskolaigazgató, 
mint a királyi tanfelügyelőség képviselője. Az ünnepi-
ességet a növendékek nyitották meg a Himnusz elének-
lésével s aztán egy kis leányka alkalmi verset szavalt. 
A nagyszámban megjelent vendégekhez és a növendé-
kekhez Sticbcr Vincze apát-plebános intézett hatásos 
beszédet s üdvözölte a tanfelügyelőség képviselőjét. 
Walther Károly igazgató válaszolt s azután az ünnep-
ség, a Szózat eléneklésével, véget ért. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : Breznay 

— A budapesti görög-katholikus egyházközség 
költsége. Minthogy a közgyűlés elhatározta, hogy a 
budapesti görög-katholikus eg}diàzkôzséget kegyura-
ságába veszi, gondoskodni kell költségéről. A pénzügyi 
és gazdasági bizottság hétfőn délelőtt Vaszüievils János 
tanácsos elnöklésével tartott ülésében kimutatta a pénz-
beli fedezetet arra a 40,000 koronára, a mely a tem-
plom átalakítására kell s a mely összeget 1905. és 
1906 években folyósítják, továbbá a fölszerelésre, egy-
szersmindenkorra 2000 korona s végre a plébános fize-
tésére és lakására évi 9400 korona költségre. A pénz-
ügyi és gazdasági bizottságnak ezt a javaslatát a 
tanács elfogadta. 

— A katholikus főiskolai internátus-egyesület 
választmánya hétfőn tartotta ülését, a melyen elhatá-
rozta, hogy az egyesület által föntartott Szent Imre-
kollégiumot a jövő iskolai évre annyira kibővíti, hogy 
száztíz if jút lehessen benne elhelyezni. A szegénysorsu, 
de jeles tanulók számára a jövő iskolai évre nyolcz 
ingyenes és féldijas helyet létesítettek és a fizető 
növendékek tandiját 800 és 700 koronában állapították 
meg Fölvételért az intézet igazgatójához, dr Gtattjelder 
Gyulához kell fordulni. (IV. Középponti papnevelő-
intézet.) 

— 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 augusztus 1., augusztus 
29.. oktober 3. este fognak kezdődni ily nagyobb 
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. 

Jg^p" A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. 

Figye lmeztetés az e lőf izetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t úgy indul t meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás* a lak jában , ívet 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 bizonynyal vá rha tó növekedésé" kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az „E. Kr. Z,."-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-l°allásíl-1 és az „ E . Kr. L " - a t együ t t k iván ja jára 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. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint , 
Víi V2) 3 j ®s egész évi rész le tekben tör lesz the tők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerűbb e l járás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , még pedig ha lehe t előze-
tesen. M. t. " Á szerkesztő kiadó tulajdonos. 

Béla. h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

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



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

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

küldéssel 5 f r t . 
: Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
: VI., Bajza-utcza 14. sz., 
: hova a lap szellemi 
l részét illető minden 
3 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 É 

netaláni reclamatiók is, | 
bérmentes nyitott ; 

levélben, intézendők. I 

Budapesten, julius 13 4. 

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

SZ. II. Félév. 1904. 

„Perge alacriter m cuepio tuo : praehare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius cornpingendat 
<idlabora . . . 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. quibub excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Veiéreszmék e's tanulmányok: Phi l l ips György konver t i t a , min t a t u d o m á n y és a közéle t ka tho l ikus n a g y m e s t e r e . 
(1804—18^2.) Egyház i O k m á n y t á r és Szen t t e Avatások . — Egyházi tudósitások : K a l o c s a : F ő p á s z t o r i kö r l eve l ek .— T e m e s -
v á r : Dessewffy Sándor csanádi püspök XI . számú körlevele. — B e r l i n : A papok részvé te le a pol i t ikában. — P á r i s . — T á r c z a . 
Szalézi misbiók Amer ikában . — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. A Ka tho l ikus T a n ü g y i T a n á c s ülése. — Kath. Egyesületi Élet év 

Köztevékenység. K i r á n d u l á s a n é m e t ka thol ikus nagygyű lés re . — Vegyesek. 

F e l h í v á s . 
Féléves, illetve negyedéves ni. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

Phi l l ips György konvertita, 
mint a tudomány és a közélet katholikus, nagymestere. 

(î804—1872.) 

Irta : Dr. Zubriczky Aladár. 

II. 
Phillips á t térése a tel jesen pro tes táns 

Poroszországban csak szilárd meggyőződésnek 
gyümölcse lehetet t , a mely leszámolt a meg-
térés minden következményeivel . Nem is segí-
t e t t r a j t a semmi. Hiába hal lga t ták tani tványai 
seregesen; hiába je lentek meg angol és német 
története, német magánjoga : az a bizonyos biro-
dalmi átok a legkímélet lenebb mellőzés alak-
jában lebeget t feje fölött . Az á l lamhata lom 
képviselői nem is csináltak t i tkot el járásuk 
okából és Phillips á t térésének komoly vol tára 
a legszebb világot veti Altenstein ministernek 
szava Phillips nejéhez, a ki egy izben panasz-
kodot t férje mellőzése m i a t t : „Nagysád, bárcsak 
ne követ te volna férje a meggyőződését !" Ez 
a nő férjével együt t té r t át, évt izedeken keresz-
tül hűséges társa volt és megosz to t ta Phill ips 

életének összes keserűségeit , a mit Phil l ips 
bőségesen visszafizetett , mikor utolsó éveit 
keserves vakoskodásban kel le t t töltenie. Házas-
ságuk gyermekte len m a r a d t és a későbbi 
königsbergi p ro tes táns jog taná r , az ifjabbik 
Phillips György, a mi Phi l l ipsünknek nem fia, 
hanem unokaöcscse, a ki a nagy Phill ips elve-
ivel homlokegyenesen ellenkező u takon jár . 
Phillips első ne jé t Schulte közepes nőnek 
mondja , de Ringseis, szere te t remél tónak, okos-
nak és j á m b o r n a k ta lá l ta , a ki Münchenben 
a (xörres-féle t á r saságnak disze volt. Másunnan 
tud juk , hogy később Abel minister második 
nejével is benső viszonyban volt. Meghalt 
hosszú szenvedés u t á n 1866. junius 15-én és 
halála Phil l ipset igen lesúj to t ta . Phill ips 1868. 
őszén másodszor is megnősül t és második neje 
életének végső négy évében hűséges ápolója 
volt. Fé r j é t 20 évvel élte túl (f 1892.) és nap-
ja i t azontú l a keresztény j ámborságnak és 
i rgalmasságnak szentelte. 

Phill ips hé t évig működöt t a berlini 
egyetemen és a több évi mellőzés u t á n áldás-
nak vette, hogy még elég fiatalon, 29 éves 
korában meghívást kapo t t a kathol ikus Mün-
chenbe belügyministeri tanácsosi állásra. Bizonyosan 
nem gondol ta akkor, hogy kétszer hét esztendő 
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múlva itt is á ldozat lesz és pedig sokkal 
nagyobb mér tékben mint Berlinben. Berl inben 
csak mellőzték hite miatt , i t t meg állásától 
foszt ják ma jd meg erkölcsi bá torsága miat t , 
a melylyel nyi l tan felszólal a t rónról adot t 
rossz példa ellen. 

1838-ban foglal ta el Münchenben a taná-
csosi állást, de 1834. tavaszán visszatért ú j ra 
az akadémiai pályára mint a müncheni egyetem 
jogtanára. A Münchenben tö l tö t t idö összeesik 
Phillips férf ikorának legerőtel jesebb idejével. 
Jörg , a Historisch-Polit ische Blä t te rnek nem-
régiben meghal t aggas tyán szerkesztője az t 
i r ja róla, hogy előadásai t gyönyörűség volt 
hal lgatni nemcsak nagy t u d o m á n y a és világos 
előadása, hanem melegsége és költői ihlete 
mia t t is. Népszerűsége a hal lgatók közöt t 
nőtön-nőt t és csakhamar oly nagy volt, hogy 
midőn 1845-ben rektorrá lett , az egyetemi pol-
gárok fényes fáklyás mene te t rendeztek neki. 
Szelleme élénk volt, szeret te a t r é fá t és mulat-
ságot, szívesen megje lent hallgatói közöt t a 
fehér asztalnál is, keres te a konczer teke t és a 
klasszikus szini e lőadásokat . E melle t t igen 
sokat t e t t azon in tézmények érdekében, a 
melyek az egyetemi hal lgatók nyomorának 
enyhítését czélozzák. J á m b o r s á g a őszinte volt, 
de kerül t minden képmuta t á s t és túlzást . 
Kathol ikus érzésének és meggyőződésének 
fokozatos kifejlődésére nagy befolyást gyako-
rolt az a szellemi hau te volée, a mely Görre-
sék házánál mindennapos volt : Görres, Möhler, 
Döllinger, Ringseis stb. 

Részt ve t t a Historisch-Politische Blätter ala-
pításában, melynek I. évfolyamán Görres mellet t 
az ő neve ékeskedik. Ennek a lapnak, a mely 
csakhamar nagyha ta lommá nő t t e ki magát , 
később is lelkes hive és munka tá r sa maradt , 
ámbár a tu la jdonjogról a Görres-család j avá ra 
kár ta laní tás nélkül lemondot t . Az aktuális 
napi polit ika te rén nem érezte magá t h ivatot t 
publiczistának, azér t sa já t val lomása szerint 
több politikai i rányú czikke, melyet ezen lap 
számára készítet t , asztal f iókjában maradt , és 
a közöltek inkább a tör ténelem, kivált a jog-
tö r téne t te rén mozognak. — Döllingerhez való 
viszonyát illetőleg érdekes, hogy ámbár 1847-
ben egyszerre veszte t ték el ál lásukat, 1854-ben 
mégis már sej te t te Döllinger szomorú végét, 
mer t Hippolytusáról és Kall is tusáról szólva 
azt irja, hogy Döllinger nem szereti a szent-

atyát , műve protes táns izű és sok van benne, 
a mi a positiv kathol ikus t anna l ellenkezik. 

Különben működésének lelke ezen időben 
a tudomány, és pedig a katholikus tudomány 
volt. Mikor rek tor le t t 1845-ben, székfoglaló 
beszédének t á rgya volt : „ Über die Herrlichkeit 
und Ehre der Wissenschaft und ihr Gedeihen in 
unserem Vaterlandeu. Ebben a beszédben kifejtet te, 
hogy a t udomány nemcsak az értelem dolga, 
hanem az erős és becsületes aka ra t é is és 
hogy az egyház szereti a t udomány t és a mit 
tani t , az a tudományok te tőpont ja . Maga 
Phillips nem ta r tozo t t azon tudósok közé, a 
kik az ú jságot keresik és nézete iket mindun-
t a l an -vá l toz t a t j ák . L a n k a d a t l a n szorgalommal 
fá radozo t t ismereteinek bővítésén és nézetei-
nek, melyekhez szigorúan, néha makacsul 
ragaszkodot t , egyre gondosabb kifejtésén és 
alaposabb bizonyitásán. Erős tör ténet i érzéke 
volt és műveinek főér téke nem a je lenkor 
viszonyainak alapos ismeretében, hanem a 
tör ténet i fejlődés megvi lágí tásában rejlik. Szá-
mos apróbb i ra tán kivül Münchenben dolgozta 
ki második köte té t a következő művének : 
Deutsche Geschichte mit besonderer Rücksicht auf 
Religion, Recht und Staatsverfassung 1834. továbbá 
Deutsche Reichs- und Rechtsgeschichte 1845. 1845-
ben je len t meg az első köte t a Kirchenreclitböl, 
a melyhez Münchenben m é g egy köte te t 
csatolt . Éle te későbbi fo lyamán még további 
5 köte t te l gyarap í to t t a ezt a művét , de a VII . 
kö te tnek márcsak felét készí tet te el, melyet 
az tán fo ly ta to t t és 1889-ben VIII.-kai gyara-
pí to t t Vering. Kisebb ter jedelmű egyházjogi 

I kézikönyvet is irt, a mely 1860-ban már III . 
k iadás t ért és 1875-ben lat inul is megje len t : 
a fordí tást Schmiedbauer Mihály készí tet te 
(átdolgozva) és Ver ing ad ta ki. (Vége köv.) 

Egyházi Okmánytár és Szentté Avatások. 
DECRETUM 

ROMANA 
s eu 

Tridentiiia et Praeiiestiiia 
Beatif icat ionis et Canonizat ionis 

Ven. Servi Dei 

Stephaiii Beilesini 
Ordinis E r e m i t a r u m S. August in i 

Parochi in oppido Genestano 
Super dubio 

„An et de quibus miraculis const et in casu et ad offertum 
de quo agitaru. 

Felici sane connubio et religiosae solitudinis et 
saluberrimi apostolatus, quasi in spiritu et virtute Eliaq 
viri sancti complures, quum cetero christiano gregi, 
tum iis potissimum, quibus animorum cura commissa 
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est, insigni exemplo exstiterunt. Duplici hac laude flo-
rentem, et coenobitae integerrimi et operarii indefessi 
in vinea Domini, Ecclesia Christi Sponsa exhibet hodie 
antiqui Ordinis Filium, qui Ordo a legifero Patre suo 
haud nomen tantum mutuatus videtur, sed haereditate 
acceptum una cum doctrina servasse flagrantissimum 
Studium et suae et aliorum procurandae salutis. Eius-
modi fuit Ven. Dei Servus STEPHANUS BELLESINI. 

Ortus Tridenti saeculo XVIII, futurae sanctitatis 
auspicem et quasi altricem pueritiam exegit. In Augu-
stinensem Eremitarum Familiam cooptatus, sodalibus 
aeque ac praepositis admirationi fuit. Theologiae studiis 
Bononiae vacantem, ab eo domicilio dura tempóra gal-
licarum perturbationum cito amoverunt, et occupata 
pontificia illa urbe coegerunt natale solum repetere. 
Ibi nondum sacerdotio auctus, sacris concionibus tarn 
strenuam operám vidit, ut confertam multitudinem 
templa vix caperent ; tarn sedulo in proximorum salu-
tem incubuit, ut, viribus fractis, ad sacerdotalem in-
unctionem fuerit lecticâ deductus. Non ita multo post, 
deturbatis undique per Italiam religiosis, viris, Ven. Dei 
Servus privatam in domum cum matre sua et fratre 
secessit, ubi inter cetera pietatis et caritatis officia 
ludos aperuit pueris e populo christianae doctrinae cibo 
nutriendis et a miseria relevandis. Illorum numerus 
brevi mire auctus, perditorum hominum iras in san-
ctum virum et vexationes provocavit, donec restitutis 
rebus civilis Austriae potestas Ven. Dei Servum scholis 
omnibus Tridentini principalus praefecit. At brevi, 
redintegratis religiosis Familiis, ad suum Bononiense 
coenobium STEPHANUS, velut ad arcam columba, 
retulit pedem. Mox et ßomae, et in Civitate Plebis, et 
G-enestani, sui ordinis tironibus datus magister pietatis, 
sapienti regimine ostendit, quanto uberiorem ex latiore 
campo messem foret collecturus. Patuit autem aposto-
lico ardori Ven. Servi Dei Genestani paroecia, in qua 
regenda, caritate com plexus virtutes omnes, animis cor-
poribusque iuvandis ita se dédit, ut non modo meruerit 
appellari pater pauperum, seo nec dubitarit, ad similitu-
dinem Boni Bastoris, animam suam dare pro ovibus 
suis. Cui supremo sacrificio optatam sancto viro attulit 
occasionem dira exorta contagio anno MDCCCXXXVIII. 
Eâ grassante, STEPHANUS, dum propero incessu ad 
aegretos accurrit, ex tibiae ictu, eundem contraxit mor-
bum, quo brevi raptus est victima caritatis, die unde-
cima mens. Februar, memorati anni. 

Haec summatim pietatis et caritatis monumente 
sunt, quae Ven. STEPHANUS posteritati reliquit ; 
haec exempla sanctitatis ; cui illustrandae quum signa 
et miracula non defuissent, eiusdem Ven. Dei Servi 
causa ad S. RR. Congregationem delata est. Edito 
autem Decreto approbationis virtutum a SSmo Dno 
Nostro Leone Papa XII I fel. rec. pridie idus maias 
an. MDCCCXCVI de duobus miraculis actum est, puae, 
illo deprecante, patrata ferebantur. 

Horum primum in ordine propositionis, accidit in 
oppido Genestano, anno MDCCCLXXV. Ioannes Sarti, 
agricola, acuto morbo correptus, gravi leptomeningite 
spinali chronica, eo sensim devenit, ut plane paraly-

I ticus, contractis cruribus, macie enectum corpus ful-
cris traheret. Is, audito anniversariam verti diem ab 
obitu Ven. STEPHANI, templum Deiparae a Bono 
Consilio, miserrimo, quo solebat, incessu, adiit, ibiqne 
ad sepulcrum Ven. Dei Servi procumbens, magna voce 
cum lacrimis eius ogem implorare suaque accusare 
peccata publice coepit. Ecce autem, stupentibus omni-
bus, confestim assurgit, proiectisque fulcris, cursu 
repetit domum, receptis, quibus antea vigebat, integris 
viribus. 

Alterum contigit miraculum anno MDCCCXLV. 
Soror Maria Hyacintha ßebora hernia inguinali deci-
mum septimum iam annum in civitate Ianuensi labora-
bat. Cuius acerbitate non minus quam diuturnitate 
oppressa, ita concidit ut se ad supremum iter com-
pararet, praesertim cum medici malum insanabile 
pronuntiaverint, et aegrotam certis diebus elapsis mori-
turam. Sororis cuiusdam hortatu, novendiales inchoavit 
preces STEPHANO BELLESINI, et defixis in eius 
imaginem oculis, eumque in alapie alloquens lacrimis, 
suspiriis non temperabat. Vix ultimus ab inita suppli-
catione processerat dies, quum illico perfecteque morbo 
sanata est, nullo relicto vestigio. 

De utroque miraculo diligenti inquisitione instituta 
confectis Apostolicis tabulis earumque agnita propa-

i taque validitate, mstaurata est deinde actio primum in 
j antepraeparatorio conventu in aedibus Revmi Cardina-

lis Vincentii Vannutelli habito pridie calendas apriles 
superioris anni ; iterum in praeparatorio ad Apostoli-
cum Palatium Vaticanum coacto octavo calendas mar-
tias volventis anni ; tertio denique in coetu universo 
coram SSmo D. N. PIO PAPA X. congregato postridie 
idus iunias eiusdem anni; quo in coetu, a Rmo Cardi 
nali Vincentio Vannutelli Episcopo Praenestino causae 
Relatore, ingenti sane animi gaudio propositum est 
dubium : vAn et le quibus miraculis constet in casu et acl 
efectum de quo agitur0-. SSmus Pater, Revmorum Cardi-
nalium et Consultorum agnitis exceptisque sufiragiis, 
a supremo proferendo iudicio supersedit, rem differens 
in alium diem, hortatus omnes qui aderant, ut interim 
in re tarn gravi supernum lumen exposcerent. 

Hodierno autem laetissimo die, qui loannis Prae-
cursoris natalis festus recolitur, Sacris ante pientissime 
operatus, nobiliori aulae Vaticanae succedens ac pon-
tifico solio assidens, ad se accivit Rmos Cardinales 
Aloisium Tripepi S. R. C. Pro Praefectum et Vincen-
tium Vannutelli Episcopum Praenestinum causae Rela-
torem una cum R. P. Alexandro Verde S. Fidei Promo-
tore meque infrascripto Secretario, iisque adstantibus 
solemni Decreto edixit : — Constare de duobus mira-
culis : de primo : vInstantaneae perfectaeque sanationis 
loannis Sarti a gravi lepto meningite spinali chronica cum 
virium immediata recuperationeu ; — de altero : „Instan-
taneae perfectaeque sanationis Hyacinthäe Bebora ab her-
nia inguinali bilaterali, enormi et inveterata 

Hoc autem Decretum promulgari et in Acta SS. 
RR. Congregationis referri iussit octavo calendas iulias 
an. MDCCCCIV. 

SERAPHINUS Card. CRETONI, 
S. B. C. Braefectus. 

L. * S. 
f DIOMEDES PANICI, Archiep. Laodicen., 

S. B. C. Secretarius. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsa. Főpásztori körlevelek. — Csúszka György 

dr kalocsai érsek XVI. számú körlevelében Pius pápá-
nak egy brevejét közli a propaganda fide felkarolásá-
ról ; közli a legutóbb az indexre tett könyvek jegyzé-
két. Pályázatot hirdet a nemes-militicsi és dunacsébi 
tanitói állomásokra. A XVII. számú körlevélben közli 
a gregorián liturgikus könyvek vatikáni kiadására 
vonatkozó pápai rendeletet, ajánlja a Szent-István-Tár-
sulat pártoló tagsági intézményének felkarolását, a 
tagok gyűjtését, ajánlja a Szent Ferencz harmadren-
deseinek római jubileumi zarándoklatát. 

Temesvár. Desscwffy Sándor csanádi püspök XI. 
számú körlevelében közli a Xav. sz. Ferencz tiszteletére 
engedélyezett bucsut illető pápai rendeletet ; az l9C4-ki 
Immaculata jubileum megtarthatásának helyeire nézve 
fölmerült kétségekben kiadott döntvényt ; a papok 
végrendelkezésére vonatkozó ministeri rendeletet. Fon-
tos rendelkezése az, mely az egyházi zenére vonatkozik. 
Még januárban Hemmer Ferencz pápai prelátus, székes-
egyházi éneklő-kanonok elnöklete alatt Kramp János 
dr főesperes, eleki plébános, Magyary Pál arad-szent-
mártoni plébános, Kováts Sándor dr és Ferch Mátyás 
theologiai, Niedermayer Antal szegedi tanitóképezdei 
tanárok, Mayer János főgimnáziumi hittanár és Nova-
csek Márton székesegyházi karnagyból álló bizottságot 
nevezett ki azzal, hogy az egyházmegye helyi körül-
ményeinek figyelembe vételével mindenekelőtt arról 
tanácskozzanak, miként lehetne a most fennálló álla-
poton változtatni és ő szentségének a liturgikus zene 
és ének reformálására vonatkozó terveit a vonatkozó 
utasitás alapján megvalósítani? A bizottság folyó évi 
márczius hó 17-én tartott tanácskozmányából kifolyó-
lag Kováts Sándor dr theologiai tanár javaslata alapján 
akként határozott, hogy további működése előfeltéte-
leként szüksége volna annak részletes ismeretére, minő 
állapotban van jelenleg az egyes plebániaegyházakban 
az egyházi ének és zene ? E bizottság kérdőpontokat 
állított össze s e kérdőpontokat a körlevélhez melléklí. 
Ajánlja a Szent-István-Társulat pártoló tagsági intéz-
ményének felkarolását. Több könyvajánlás után tudatja 
Nyári György tibai plébános és Oltványi Gáspár ny. 
apáczai plébános halálát. 

Jierliu. A papok részvétele a politikában. — Jelen-
leg a bajor kamara bizottságában Moy javaslatát tár-
gyalják, mely javaslatnak a sorsa egyszerre eldőlt. Moy 
gróf javaslatának indokolása alkalmával ugy a mostani 
mint a megboldogult pápára hivatkozott, különösen 
pedig a megboldogult XIII. Leónak Francziaországhoz 
intézett intelmeire. Ezzel szemben Soden báró hang-
súlyozta, hogy nagyon szerencsétlen eszme a Franczia-
országra való hivatkozás. Hangsúlyozza, hogy az egy-
ház helyzete Francziaországban azért oly kétségbe-
ejtően mostoha, mert ott a papság a nyilvános, a min-
dennapi életből száműzve van. Épen Francziaország 
példája bizonyítja, hogy a papságnak a világi elemmel 
mindig és közvetlenül érintkeznie kell. Miért ne közölje 
a paraszt és a polgár plébánosával politikai viszonyait 

és dolgait? S hogy a nép nincs Moy gróf álláspontján 
mutatja a legutóbbi választás, melyen protestáns lel-
készt választották meg. Végül felhozza, hogy első sor-
ban akkor a hivatalnokokat kell a politikától eltiltani. 
Lajos herczeg csupán azt állítja, hogy a legnagyobb 
igazságtalanság egyes kasztokat a politikától eltiltani. 
Bechman szerint nem szabad a papokra nézve kivé-
teli törvényeket létesíteni. Auer csupán annak han-
goztatására szorítkozik, hogy midőn az általános 
választói jogot akarják behozni, nem szabad azt a 
papoktól megvonni. A hivatalnokoktól is meg kell 
vonni. Löwenstein herczeg szerint a javaslat egyoldalú. 
Végül Feilitzsch báró minister a javaslatot rövi-
desen elutasítja. 

Páris. Mig egy bizottság azon fáradozik, hog}r a 
Combes-féle kormány szépségeit napvilágra hozza, 
addig Praehé katholikus képviselő bebizonyította, hogy 
midőn szabadkőművesek ellen kellene eljárni, a kor-
mány közegei mindent elkövetnek, hogy a törvény 
kijátszásával a szabadkőművesek elmenekülhessenek. 
Tehát nem kell azon csodálkozni, hogy Combes ezen 
szekta kedvéért áthágja a törvényt. Ezt akarta Praehé 
egyik interpellácziójában bebizonyítani. A Grand 
Orienthez tartozik Párisban 56 páholy, a külvárosok-
ban 11, a departemensben 219, Algériában 17, a koló-
niákban 3 3, és a külföldön 21 páholy; összesen tehát 
837 páholy. Ezen páholyokhoz tartozik még 52 kerületi 
páholy, melyekbe a 18. fokozatnak dicsőséges vakolói 
tartoznak. Ezek neve riBosecroixu. Fölöttük állanak a 
„Conseils philosophiques", számszerint 21. Ezek a 31, 
32, 33. fokot töltik be és a „Gadosehu magashangzásu 
titulusát viselik. Ezen titulus elérése csak számos évi 
sikeres vakolás után lehetséges, ugy, hogy Buisson, a 
hires szabadkőműves képviselő csak egyszerű mester. 
A „Le Grand Orient-"hez Francziaországban 28,000 
ember tartozik. Tehát ily aránylag véve kis szám kor-
mányozza az egész országot. Egy izben már kifejtettük 
az interpelláczió lényegét. Az Orientre vonatkozólag 
még néhány érdekes adatot kaptunk. A Grand-Orient 
hatalmas patrimonium birtokában van, mely a „holt 
kézéu s soha sem fizeti a köteles adót, illetőleg illeté-
keket. A Grand-Orientnek van 8 palotája, melyért adót 
sohasem fizettek, stb. Érdekesen gúnyolta ki a kép-
viselő a szabadkőműveseknek bolondos szertartásait; 
szerinte egész operettet lehetne belőle csinálni. Végül 
kérdezi a kormánytól dörgő hangon: „Meddig fogja 
még a kormány egy elrejtett banda áskálódásait tét-
lenül nézni Jól tudja Praehé, valamikép mi is tud-
juk. hogy nagyon soká fogja még tűrni. Ezt bizonyí-
totta a szabadkőműves képviselők hangos tiltakozása 
és zúgolódása. Utána a clique nagymestere, Laferre 
képviselő vette hűséges bandáját védelembe. Hogy mi 
mindent hordott össze ezen nyomorúságos nyögdicse-
lése alkalmával, nem említjük. De mit törődik Combes 
azzal ? Mit törődnek a szabadkőművesek azzal ? A 
fődolog nem az igazság, hanem a hatalom, és a koncz. 
Ez pedig az övék lesz mindaddig, mig franczia test-
véreink meg nem emberelik magukat s le nem rázzák 
ezen Isten csapását nyakukról. 

j 
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T Á R CZA. 
Szalézi missiók Amerikában. 

— Dr Zafféry Károly szalézi pap tudósítása. — 

Matto Grosso missiója Braziliában. 
Ismerte és megfontolta a szalézi missionáriusok 

által a messze Patagóniában és Tüzföldön elért szép 
eredményeket a nagy pápa, XIII . Leo, és akinek tekin-
tetét semmi sem kerüli ki, a mi a lelkek üdvére és 
Jézus Krisztus dicsőségére szolgálhat ; azért e missiók 
jótékonyságát ki akarta terjeszteni Délamerika sok más 
népére, melyeknek a föntiekhez hasonlóan nagy szük-
ségök van a katholikus missionárius önmegtagadó 
munkásságára, és evégből Lasagna Lajos atyára vetette 
tekintetét, a kinek rendkivüli tehetségei és vállalkozó 
szelleme előtte ismeretesek voltak. Rómába hivta őt 
1893-ban és a tripolisi czimzetes püspökség méltóságára 
emelte és az atyai szeretet kitüntetéseivel elhalmozva 
azt ajánlotta neki, hogy lelkének nagy erélyét azon 
számos vad néptörzs megtérítésére és kiművelésére for-
dítsa, amelyek Brazília mérhetlen területén szétszórva 
élnek. 

Lasagna őméltósága alávetvén magát és engedel-
meskedvén Jézus Krisztus helytartója szavának, hala-
déktalanul bucsut vett szeretett hazája mosolygó vidé-
keitől, még pedig husz nap múlva püspökké szentel-
tetése után, vagyis ugyanazon év ápril. 4-dikén ; és 
alig érkezett Braziliába, azonnal egy nagy és fáradságos 
útra vállalkozott Matto Grosso átkutatása végett, 
miután ez a roppant kiterjedésű állam, mely a leg-
távolabbra esik a szövetség fővárosától és a legtöbb vad 
indiánnak ad lakást, csodálatosan alkalmasnak mutat-
kozott arra, hogy egy igen hatékony és gyorsan kivi-
hető tervvel megnyerje a lelkeket a keresztnek és a 
keresztény műveltségnek. 

E szó : Matto Grosso annyit jelent, mint nagy 
erdő. Ez a brazíliai egyesült államok roppant nagy köz-
társaságának bensejében egy államot képez; területe 
egymillió háromszáz hetvenkilenczezer hatszázötvenegy 
négyszög kilométer, és körülbelül oly nagy mint 
Spanyol-, Portugall-, Franczia- és Olaszország együtt-
véve. Északi határát képezik a Para ós Felső-Amazon 
tartományok ; nyugaton és délen Bolivia és Paraguay 
vad területei, keleten Parana és S. Pablo y Goyas 
tartományok. A lakosság czivilizált része körülbelül 
80.000-et számlál ; fővárosa Cuyabá 9.000 lakossal bír 
és az államkormányzónak ós egyetlen püspökének szék-
helye, akinek alig van tizenkét papja azon juhok lelki 
gondozására, melyek az ő apostoli buzgalmára vannak 
bizva. Éghajlata általában véve forró és egészségtelen ; 
a föld bővelkedik ölő marhákban, halakban, gyümölcs-
ben, konyhai növényekben és drága butorfákban, minő 
például a czédrus stb. Mint az egyenlítői vidékeken, 
itt is megterem a cacao, vanília, gyapot, a kávé, a 
czukornövény és a gyümölcstermő növényeknek ezer 
faja. Ásványokban is bővelkedik, minők: az arany, a 
gyémánt, a vas, a topáz, a réz. Vadállatai sokban 

külömböznek Európa vadállataitól ; itt bőségben találni 
párduczot és tigrist ; kígyókat, a többi közt az óriás-
kígyót, mely néha hét méter hosszúságban is látható, 
csörgő kigyót és a kígyóknak ezer más faját, továbbá 
alligátort és amerikai krokodilt és számtalan más álla-
tot. A végetlen kiterjedésű erdők, síkságok, a folyók 
partjai nagyszámú vademberekkel vannak benépesítve, 
a kik nagyobbrészt kegyetlenek és engesztelhetlen 
gyűlöletet ápolnak magukban mindaz iránt, a mi műve-
lődésre és haladásra mutat. Ezen néptörzsek közt sok 
vándornép találtatik, melyeknek egyedüli ruházata az, 
a mit a gondos természet nyújt . A legelterjedtebb 
nyelv a guarani, melyet azonban az egyes törzsek, 
melyek számosak, különféle változatban beszélnek ; e 
tájszólások közt a főbbek a coroad, aymoró, kainguá, 
gayacurú, tebajareguan, pareci stb. 

Ezen nagy kiterjedésű munkatérre indultak Mon-
tevideoból, hogy közös életet éljenek a vadhordák közt 
és hősi önfeláldozással ezeket az evangeliom szelid 
igája alá tereljék, 1894 május 6-án egy megindító 
bucsuünnepély után Malán Antal atya, az u j missió 
főnöke, továbbá Solari József, Castelli Artúr atyák és 

I Colli Agosta növendékpap végre Ruffier ker. János 
kisegítő. Mihelyt junius 4-dikén Paraguayba érkeztek, 
ott várta már Őket Lasagna őméltósága, titkárával, 
Balzola János atyával ; akikkel együtt Matto Grosso 
fővárosába Cuyabába indultak ahova egy kinteljes 
utazás után junius 18-án érkeztek. Lehetetlen volna 
leirni az örömet, melylyel itt Don Bosco fiait fogadták. 
Cuyaba lakosai, hiven meghallgatván az ő szeretett 
atyjoknak,méltóságos d'Amour Károly püspöknek főpász-
tori szózatát, mindnyájan, vele együtt a hajóállomás-
hoz siettek, velők ment az állam méltó elnöke, Murtinho 
Emánuel József, akinek kíséretében voltak a városi 
hatóságok és a város katonasága. Megkondultak a 
harangok, a házak ünnepies szint öltöttek, számos 
diadalivek emelkedtek a bevonulási uton egészen a 
templomig és a zenekarok összhangzó dallamai betöl-
ték a levegőt és a lelkesedós számos üdvlövésben tört 
utat. Midőn a templomba érkeztek felhangzott ünne-
pélyesen a Téged Isten dicsérünk a Mindenható trónja 
felé, a ki az ő végetlen jóságában ide küldvén fölkent-
jeit, megnyitá e területnek a béke, a mosolygó és 
rózsás remény korszakát. 

Lasagna őméltóságának csodálatos tevékenysége 
nem engedte meg, hogy egy pillanatot is tétlenül tölt-
sön el ; e főpap azonnal megkezdte a fővárosban egy 
nevelőintézet, egy művész- és mesteriskola szervezését, 
mely intézet egyszersmind az elhagyott ifjúságnak 
menhelyül és az emberi tevékenység minden ágában 
dicső küzdőterül szolgált és mintegy tábori főközpont-
ját, és kiindulási helye volt a missionáriusoknak a 
vadak közé való kirándulásaikban. Később, ezt irta 
főtisztelendő Rua Mihály ur, szükséges lesz fölállítni 
földműves - telepeket is, melyek nagyon előfogják 
mozdítni a vadaknak a munkához való szoktatását, 
hogy — úgymond — művelődjék ez a nép, mely 
átalában véve jótermészetű, tanulékony, tisztelettudó 
és távol van azon bűnöktől, melyek a mi századunk 
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műveltségén uralkodnak. Például a gyermekelvesztés, a 
gyermekgyilkosság és egyéb iszonyatosságok itt telje-
sen ismeretlenek. Minden körülmény azt engedi remélni, 
hogy az irgalomteljes Ur meg fogja szánni ezt az 
egyszerű népet és buzgó missionáriusokat fog hozzá 
küldeni, és buzgó tanítókat, a kik azt az örök üdvös-
ség útjára fogják vezérelni, az ő méltósága magaslatára 
fogják emelni, és megismertetik vele az ö jólétének 
legalkalmasabb eszközeit, a mi által a szomszédnem-
zetek szemében nagygyá lesz. 

Első sorban pedig az a szalézi missionáriusok 
gondjainak és szorgosságának főtárgyát az indiánok 
fogják képezni, akiknek anyagi és erkölcsi nyomora 
ellenállhatlan vonzerőt gyakorolt rájok. Nem mulasz-
tották el az első kínálkozó alkalmat, hogy közöttük 
letepedjenek ; a miért is a következő 1895. év május 
'20-dikán Balzola és Solari atyák, néhány kisegítővel 
és Segítő Mária leányával, útnak indultak Cuyabából a 
Teresa Cristina telepítvény felé, mely a San Lorenzo 
folyó partján terül el mintegy 240 kilométernyire a 
fővárostól, keleti iránban. A Coroad indiánok, a kik e 
vidéket lakják, egykoron e vidékek rémei voltak az ő 
romlottságuk és vadságuk miatt ; velők szemben nem-
csak eredménytelen volt a kormány által fékezésökre 
küldött katonák több expeditiója, akik az ő dühökben 
fegyvert is használtak ellenük, de éppen az ellenkező 
eredményt érték el ; a miért is arra határozta el magát 
a kormány, hogy itt egy telepítvényt alapít, melynek 
feladata volt korlátok közt tartani az itt letelepült 
indiánokat, a kikre aztán bizonyos adót rótt élelmi-
szerekben,jmelyadónak behajtását egy kapitány vezetése 
alatt 25 katonára bizta. De belefáradt e rossz kormány-
zatba és az az embertelen gondolat támadt benne, 
hogy hamarosan végez a vadakkal és elpusztítja azo-
kat, halálos irtóháborút üzenvén nekik minden menedék 
nyújtása nélkül; de jobb érzelmekre határozta el 
magát később, hallgatva az elnök józan ítéletére és 
Lasagna őméltósága ismételt kérelmére. És hogy a 
missiónáriusok szabadon mozoghassanak és senki meg 
ne akadályozhassa őket az ő buzgalmukban, a mi — 
fájdalom — más vidékeken nagyon gyakran megesik, 
kibocsájtott egy rendeletet, melyben kinevezte Balzola 
atyát a telepítvény kormányzójává és Solari atyát 
titkárává azon hatalommal, hogy rendeljen, változtas-
son a szerint a mint neki jónak fog látszani. 

( F o l y t a t j u k ) 

KATH. NEVELÉS- és TANITÁSÜGY. 
A Katholikus Tanügyi Tanács ülése. 

(Vége.) 

A tanítóképzésről szóló fejezetet dr Bitinszky 
Lajos nagyszebeni igazgató előadó ismertette. Rámutat 
arra, hogy ez a része a javaslatnak határozottan a 
nemzetiségek javára hozatott. Törvényileg mondja ki, 
hogy állami bizottság előtt oláh és német nyelven 
r,ehet tanítói vizsgálatot a jelölt. A szaktárgyak leg-
fontosabbikából, a pedagógiából oláh vagy német 
nyelven felelhet, az összes gyakorlati tanításokat (az 

egy magyar nyelvet kivéve) oláh vagy német nyelven 
végezheti. Mi következik ebből? Az, hogy semmiféle 
állami alkalmazott, még a távfelügyelő sem lelut tagja 
annak a bizottságnak, ha nem tud pl. oláhul. Az törzsgyö-
keres magyar tanfelügyelő tehát száműzve le>z. A 
bizottságot tehát ott, a hol az a legszükségesebben 
hazafias kellene hogy legyen, a nyelvismeret miatt 
éppen a nemzetiség kebeléből kell megalkotni. Magyar 
állambizottság oláh vagy német nyelven fog vizsgáz-
tatni. Ez abszurdum. Ilyen törvény csak szégyenfoltja 
lehetne Magyarországnak. Azt határozottan vissza kell 
utasítanunk. 

Benyújt ja a következő határozati javaslatot: 
1. Tiltakozik az országos bizottság a törvényja-

vaslat mint olyan ellen, mely képzőink államosítását 
czélozza s az állami képesítést kimondja s hódolattel-
jesen kéri a nm. püspöki kart, hogy az ellen a lépé-
seket tegye meg. 

2. Feltétlenül megkívánja az országos bizottság, 
hogy a törvényjavaslatba vétessék föl, miszerint Magyar-
országon minden képző tannyelve csak a magyar 
lehet. 

3. Feltétlenül megkívánja az orsz. bizottság, hogy 
a tanítóképzés és képesítés az egyház kezében marad-
jon. Teremtsen a kormány ellenőrzést, a milyen éppen 
neki tetszik, mi azt csak örömmel fogadhatjuk, mert 
mint a" múltban, a jövőben is azt fogja mutatni a 
becsületes ellenőrzés, hogy képzőink, ha nem jobbak, 
bizonyosan vannak olyanok, mint az államiak, ugy a 
hazafiasság, mint a tudomány és szakképzés tekin-
tetében. 

Röhn Nándor (Sopron) ugy látja, hogy továbbra 
is legsúlyosabb gondok martalékául dobják a tanítót 
ós emellett nem respektálják a történelmi egyházak 
jogait : igy pusztán az elkeresztelenitéssel nem lesz 
jobbá az iskola. Az ipariskolák rendszertelenségéről 
szólott még. Csávolszky József c. püspök is szólott e 
tárgyhoz. 

Végül Bertalan Yincze (Esztergom) ismertette az 
állami felügyeletet, azt részben sérelmesnek, részben 
nagyon is hiányosnak tartja. Ezek után ajánlja, hogy 
a tervbe vett felügyelők csakis tanítók legyenek ; állá-
suk állandó legyen és hatáskörük — kivéve a tanul-
mányi részt — ne azonosíttassék a kir. tanfelügye-
lővel. 

Barabás István, Orsovszky Jenő és Bobory János 
szólottak még. 

Csávolszky püspök kéri, hogy a megadott állam-
segély megtagadása csak az uj felekezeti iskola emelé-
sekor szűnjék meg, nem pedig a korpótlék emelésekor 
s ezt külön pontba óhajtja a javaslatba bevétetni. 

Dreisziger Ferencz titkári jelentéséből különösen 
kiemeljük, hogy az Országos Bizottság szembe néz az 
idők viharával. Fölfelé irányzott tekintettel, a környe-
zet sivárságától alig érintett reménynyel és Istenbe 
vetett bizalommal halad előre. A katholikus népokta-
tási intézetek belső életét emelendő s igy a katholi-
czizmusnak a jövőt biztosítandó : véglegesen elkészí-
tette a bizottság a népiskolák tantervét. A nagyméltóságu 
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püspöki kar előtt van az elemi tanitó- és tanítónőképző-
intézetek tanításterve is. Ez a hatóságoknak küldetvén 
szét, csupán az illetékes szaktestületétől függ, hogy a 
jövő tanévre életbe lépjen. Ugyancsak ezen intézetek 
életét szabályozó szervezeti utasítások is a nm. püspök-
kar intézkedését várják. A nm. püspökkar szentesítését 
várja a polgári tanító- és tanítónőképzők tanterve is. 
Tanítóságunk anyagi helyzetét vannak hivatva javítani 
a bizottság munkálatai : a) A kántortanítók osztozko-
dási ügyét országosan szabályozó elaborátum. b) A 
kántortanítók országos nyugdíjintézetének eszméjét a 
bizottság szintén kebelére ölelte. A mult év novem-
berében Mayer István püspök, a jeles pedagógus emlé-
két ünnepelték. Erdődy János kép igazgató emlékére 
is ünnepet tart. 

A központi tanács Budapestre helyeztetvén, így 
a munkálkodás még intenzívebbé válik. Örvendetes 
jelenség volt Ember Károlynak a Szent Gergely lovag-
renddel való kitüntetése. A Tanács jutalmat Istennél 
keres és abban az édes öntudatban talál, hogy nemze-
tének, hazájának erőit fokozta, fönmaradásának talp-
köveit megaczélozta. 

A következő előadó, Ember Károly, alapos tanul-
mányra valló tervezetet mutatott be a létesítendő 
Magyar Katholikus Iskolaegyesület részére. Az egye-
sület tisztán kulturális ; feladata : a keresztény magyar 
nemzeti népnevelés előmozdítása, iskolák alapítása és 
segélyezése, valamint a keresztény műveltség terjesz-
tése a családban és az iskolában. Rendkívül érdekes 
egj^esületek szervezése, mely által remélhető a katho-
likus tanügy felvirágoztatása, mert így az egész társa-
dalom érdeklődését az iskola felé vonjuk. Vannak 
plébániai csoportok, ezek felett van az egyházmegyei 
kör és mintegy koronája ennek a központi választmány. 
Az eg3Tesület és elnökség székhelye Budapest. Az 
egyesület fővédnöke a közgyűlés felkérésére a nagy-
méltóságú püspöki kar tagjai és a pannonhalmi főapát. 
Az egyesület tagja i : tiszteletbeli, alapító és rendes 
tagok. A tagok mindkét rendbeli nemhez tartoznak. 
Azért is fontos szerepe lesz az egyesületnek, mert így 
a világiaknak is bőséges terük nyilik kimutatni szere-
tetüket a gyakorlati életben, tevékenységük által. Az 
egyesület anyagi oldalát érintő határozatok hozatalánál 
a központi vezetőség szavazatának egyharmada szük-
séges. Ezenkívül öttagú felügyelő-bizottság a központi 
vezetőséget az egyletet érintő anyagi dolgokban ellen-
őrzi és öttagú választott bíróság az egylet kebelében 
előforduló nézeteltéréseket lesz hivatva kiegyenlíteni. 

Az általános helyesléssel fogadott előadás után 
Barabás György a kántortanítók nyugdíjügyeiről 
referált. 

Az indítványok során Kemény ff y Kálmán (Esz-
tergom) a következőket terjeszti elő: 

„Fejezze ki a 100-as bizottság sajnálkozását a 
felett, hogy mikor a magyar tanügy javarészben a 
katholikus tanítóság vállain nyugszik, az uj nép-
iskolai javaslatot tárgyaló tanférfiak ankétjére a kul-
tuszminister csak két római katholikus felekezeti 
tanítót hívott s így mellőzve, kicsinyelve lett egy 

olyan testület, mely jellegénél, képzettségénél fogva 
erre rá nem szolgált. A tanügyi tanács a javaslathoz 
hozzájárul." Egyhangúlag elfogadtál\ 

A rendkívül eredményes gyűlés 2 óra felé ért 
véget s azután a hasznos munkát teljesített gyülés-
tagok közül mintegy százan közös ebédre mentek a 
városligeti Wampetics-féle vendéglőbe. 

KATH. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Kirándulás a német katholikus nagygyűlésre. 

A német katholiczizmus minden évben megismét-
lődő, hatalmas manifesztáczióját nem szükséges e helyen 
magasztalni. Sehol e világon nincs oly szervezet ereje, 
olyan imponáló fellépése a katholikus társadalomnak, 
mint éppen a protestáns Németországban. A német 
katholikusok szilárd hitmeggyőződésének felfrissítése, a 
katholikus társadalom organizálása és a katholikus 
szellem erősítésére minden esztendőben összesereglenek 
a német katholikusok évről-évre u j helyen. A tavalyi 
jubiláris gyűlés Kölnben volt. Mindannyian, akik ott 
voltunk feledhetetlen emlékeket hoztunk el magunkkal. 

Gyönyörködtünk a tizezrekre menő katholikus 
munkáscsapatok felvonulásában. Hallgattuk a kölni és 
a milanói bíborosok apostoli szózatait. 

Jelen voltunk a katholikus „ Burschenschaftok" 
összejövetelein. Elragadtatással hallgattuk a leghíresebb 
német parlamenti, kathedrai és egyházi szónokokat, 
mint tettek hitet eleven katholiczitásukról. Együt t 
láttuk az összes katholikus organizácziókat. Bámultuk 
azt a csodálatos egységet ós irigylésreméltó rendet, 
melyet ott tapasztaltunk. Ott volt a szemünk előtt az 
egész német katholiczizmus, ugy, amint dolgozik, imád-
kozik. Minden szavuk, minden cselekedetük hatalmas 
tanítás volt, mely a mi sziveinkben a tet trevágyás 
érzését és lelkünkben a nemes példa követésének erős 
akaratát keltette fel. 

Mi magyarok még ott a kölni dóm előtt elhatá-
roztuk, hogy az idén nagyobb magyar társaságot tobor-
zunk össze, mivel most Regensburgban legközelebb 
lesz hozzánk. 

Már érintkezésbe léptünk az ottani rendezőség-
gel és a következő uti tervet és költségvetést terjeszt-
het jük elő. 

A katholikus nagygyűlés Regensburgban ez évi 
augusztus 21-én, vasárnap délben kezdődik és csütör-
tök délig tart. A társaságnak tehát már szombaton 
délben kell elindulni Budapestről. Ez az idő különben 
igen szerencsés, mert a társaság tagjai részt vehetnek 
a Szent István-napi körmeneten Budavárában. A fővá-
rosban kell gyülekeznünk, mert csak igy érvényesek 
a kedvezményes körutazási jegyek. Az ország bármelyik 
más részéről többe kerül az ut és alkalmas összekötte-
tés sem kapható. 

Út i rány: Oda Budapest —Pozsony—Wien- Linz — 
Passau—Regensburg vasúton ; vissza Regensburg— 
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Passau vasúton, Passau—Wien hajón és onnan Buda-
pestig vasúton. 

Az útiköltség II. osztályú vasúton és I. osztályú 
hajón 88 50 koronába ; III. osztály vasúton és II. osz-
tályú hajón 64.90 koronába kerül. Ez tisztán a vasúti 
jegy ára, melyet a vasútnál kifizetünk az utolsó kraj-
czárig. Rendezési költséget egyáltalán nem számitunk 
fel. Urak, kik már ismételten részt vettek a német 
katholikus nagygyűlésen, szivesek voltak a rendezésre 
vállalkozni, tehát azok is elindulhatnak, akik még 
nem voltak külföldön vagy akik nem beszélnek elég 
jól németül. 

Az elszállásra vonatkozólag a regensburgi rende-
zőség értesitései alapján a következő felvilágosítást ad-
hatjuk. Fiatal papok, theologusok, tanárok és tanitók 
részére 20—25 ingyen lakás áll rendelkezésünkre. Szál-
lodákban 2—3 márkáért, magánházaknál 1—4 márkáért 
kapható szoba és reggeli. 

Az étkezésről mindenki maga gondoskodik. Érte-
sülésünk szerint az ellátás négy koronánál többe nem 
kerül naponkint. 

Regensburghoz közel van a Wallhala, oda szintén 
kirándulunk. Ez az ut külön költségbe kerül, amely 
azonban igen csekély lesz. 

A társaságban férfiak és nők is részt vehetnek. 
A jelentkezéseket és kérdezősködéseket lehetőleg 

azonnal kérjük Ernszt Sándor országgyűlési képviselő 
csimére Budapest, IV., Ferencz József rakpart 27. 

Igen czélszerü volna, ha a nagyobb katholikus 
egyesületek hivatalos képviselői is csatlakoznának a 
társasághoz. 

Azon reményben hivunk meg mindenkit erre az 
érdekes és kellemes tanulmányi kirándulásra, hogy az 
ott szerzett tapasztalokat majd visszatérve hasznosan 
értékesíthessük a magyar katholiczizmus javára. 

VEGYESEK. 
— Tóthfalussy Béla temetése. Impozáns rész-

vét mellett temették el Tóthfalussy Béla, erzsébet-
városi plébánost, az erzsébetvárosi plébániatemplom-
ból. A végtisztesség megadására zsúfolásig telt meg a 
plébániatemplom közönséggel. A gyászolók soraiban 
ott voltak : Griesswein Sándor dr a Szent-István-Társu-
lat alelnöke és Klinda Teofil kanonokok, Kiss János 
dr egyetemi tanár és Cziklay Lajos, a Pázmány-Egye-
sület alelnökei, akik az egyesület díszes koszorúját 
vitték a koporsóra, Molnár János orsz. képviselő, 
Dvorzsák János pápai protonotárius, Nagy Pál esperes, 
Kaposi József a Szent-István-Társulat igazgatója, 
Kereszthy Viktor dr theologiai tanár, Glattfelder Gyula 
dr a Szent-Imre-Kör elnöke, Csárszky István dr érseki 
titkár, Lollok Lénárd, Bakács János, Hock János, 
König Gusztáv fővárosi plébánosok, Tihanyi Károly 
és Tálos Gyula helyettes plébánosok, Czenner Lajos 
plébános, Brucha Sebestyén kapuczinus zárdafőnök, 
továbbá a VII. kerületi törvényhatósági bizottsági 
tagok testületileg, Morzsányi Károly a kerület ország-
gyűlési képviselőjének vezetésével, Eszláry Sándor 
kerületi előljáró, Cherven Flóris és Péter János iskola-
igazgatók, Metz Rezső őrnagy, Szemnecz Emil és 
Sziklay János dr lapszerkesztők ós sokan mások. A 
plébánia papsága Novak István helyettes plébánossal 
h ravatal mellett foglalt helyet. A gyászszertartás tiz 
órakor rekviemmel vette kezdetét, amelyet Steinberger 

Ferencz dr kanonok tartott nagy segédlettel, mialatt 
a kóruson Engessernek rekviemét adták elő. Ezután 
beszentelte- a koporsót s azt az Entreprise emberei 
kivitték a négyfogatú gyászhintóra s megindult a 
menet a Kerepesi-uti temetőbe, ahova gyalogosan kikí-
sérte a koporsót az egész papság. I t t König Gusztáv 
vízivárosi plébános még egyszer beszentelte s azután 
nyugalomra helyezték. 

— Fölvétel a szent Ferencz-rendbe. A szent 
István apostoli királyról nevezett erdélyi szent ferencz-
rendi tartomány papnövendékei közé oly ifjak vétetnek 
föl, kik a gimnázium VI., V. vagy legalább IV. osztályát 
jó sikerrel végezték. A fölvétetni óhajtók kéréseiket a 
hozzá mellékelt iskolai, testi épségükről tanúskodó, 
orvosi, ujraoltási, szülői beleegyezésről szóló bizonyít-
ványokkal és keresztlevéllel folyó év. jul. 16-ig P. Kóry 
Ottó rendtartományi főnök czimére Medgyesre (Nagy-
Küküllőmegye) küldjék be. — Laikus testvéreknek 
fölvétetnek azok, kik legalább az elemi iskolát jól vé-
gezték, éptestüek, egészségesek, valamely mesterséget 
tanultak, vagy főzéshez, kertészethez, gazdálkodáshoz 
értenek, vagy ezek megtanulására hajlandók és maguk-
ban a szerzetesi élet iránt hivatást éreznek. 

— 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. 
XI I I . Léo 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 augusztus 1., augusztus 
29., október 3. este fognak kezdődni ily nagyobb 
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. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. 

Figye lmeztetés az e lőf izetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t ú g y indul t meg, hogy havonkin t , a 
„Religio-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 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 
,,Religio- l'allásli-1 és az „ E . Kr. Z . " -a t együt t k íván ja jára tn i , az 
az „ E . Kr. i . " - 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."-ra 2 kor. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint , 
i/4, !/2, 3

 4 és egész évi rész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerííbb e l járás az egész evre já ró 
előfizetés egyszer re való tör lesz tése , 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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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. 

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, julius 16, 5. 

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

SZ. II. Félév. 1904. 

„Perge alacriter in coepto tuo : praehare praelia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius cornpmgenda-
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 auc ton ta te .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: Phill ips György konvert i ta , mint a t udomány és a közélet kathol ikus nagymes te re . 
(1804—1872.) - A breviár ium tör ténete . — Egyházi tudósítások: B u d a p e s t : Helyes lések a szélső baloldalon. — P a r i s : Combes 
hősiessége. — N e w y o r k : Az állam és az egyház különállása. — Tcircza. Szalézi missiók Amerikában. — Kath. Nevelés- és 

Tanitásügy. A h i t t aná rok közös eljárása. — Irodalom. — Vegyesek. 

F e 1 l i i t á s , 

Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-
fizetés megújítására kérjük. 

Phillips György konvertita, 
mint a tudomány és a közélet katholikus nagymestere. 

(1804—1872.) 

Irta : Dr. Zubriczky Aladár. 

III. 
Müncheni működése idejében Phillips a 

konservátiv-katholikus, t ehá t a liberálisok szemé-
ben klerikális ál láspontot foglal t el. Ez I. La jos 
ura lkodásának te temes részén á t nem okozot t 
neki kellemetlenséget , mer t a királylyal és 
kormányával nem hozta összeütközésbe. Mivel 
azonban az Abel-féle konservativ-ministerium-
mal szoros összeköt te tésben volt és érdekében 
minden tőle te lhetőt megte t t , ennek a minis-
te r iumnak bukása az ő sorsát is megpecsé-
telte. Már egyéb ügyekben is el lenkezésbe 
j u to t t a királylyal, de a dolgöt törésre hozta 
Lola Montez esete. Ez az elvált nő 1846-ban 
mint spanyol tánczosnő kerül t Münchenbe és 
I. La jos t csakhamar annyira magához lán-
czolta, hogy viszonyuk Európaszer te bot rányt , 
Münchenben valóságos fo r rada lmat idézet t 

elő. Az elvakul t király ő ére t te e lbocsátot ta 
az Abel-ministeriumot, mivel t i l t akozot t az 
ellen, hogy, a t ánczosnő t Landshu t grófnőjévé 
tegye. A Wallerstein-ministerium engedet t a 
király k ivánságának, mire a müncheni közön-
ség és diákság, melye t sér te t t Monteznak 
szemtelen, kihivó viselkedése, a mely m é g 
at tó l sem r iadt vissza, hogy a tün te tő diáko-
ka t ostorcsapással fenyítse, olyan for rongásba 
tör t ki, hogy La jos kirá lynak ko roná j ába 
került . De mielőt t ez meg tö r t én t volna, La jos 
király az egyetem tanár i karából fö lmente t t 
öt rendes t anár t , (mások szerint 6, sőt 7 
tanár t ) a kik fölemelték t i l takozó szavukat a 
bo t rány ellen. Közö t tük volt Döllinger mel le t t 
Phill ips is. Arnd t s említi, hogy Lajos király 
lemondása és szenvedélyének elpárolgása u t á n 
nagyon m e g b á n t a azt, hogy Pliillipset állásá-
ból el távolí tot ta, de ez Phill ipsre nézve már 
csak erkölcsi elégtétel volt. A lelketlen Lola 
Montez különben továbbra is kalandos életet 
élt Európában , Amer ikában és Auszt rá l iában 
és miután még három férfit hi tegetet t , 1861-ben 
hal t meg. 

Phill ips fölmentése 1847-ben tör tént . Föl-
a ján lo t ták neki mintegy gúnyból a landshuti 
kormány tanácsosságot, de ezt nem fogadta el, a mi 
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által e lvesztet te nyugdíj jogosul tságát . l848/9-ben 
a frankfurti parlamentben a deggendorfi kerüle-
te t képviselte. Er re újból t anszéke t a ján lo t tak 
neki Würzbiirgban, de az ot tani egyetem tanácsa 
ezt ol}Tan hangula t ta l fogadta , liogy Phillips 
inkább elfogadta a kis insbrueki egyetem meg-
hívását 1850-ben, a honnan a következő évben 
a he esi egyetemre ment . 

De a második szomorú csalódás, mely Mün-
chenben érte. szárnyát szegte. Nem volt többé 
a régi ember és daczára annak, hogy Auszt r iá t ; 
igen szerette, Bécsben mindig idegenből átül-
t e t e t t növénynek érezte magá t . Münchenbe ; 
levéltári és könyvtár i t anu lmányok mia t t : 
évente visszatért ugyan néhány napra,, de 
egyik ismerőse szomorúan jegyzi meg, hogy ! 
kinos volt látni, a mint ez a hires ember, a | 
ki egykor München egyik nevezetes közép- | 
pon t j a volt, idegenül és ismeret lenül dolgoz-
ga to t t a könyvtárban, mer t csak ez marad t 
ismerőse. Bécsben ki tünte tések vár tak rá. 
Udvari tanácsos lett , és a mint előbb Mün-
chenben Luitpold berezegnek, most Bécsben 
királyunk öcscsének ado t t jogi okta tásokat . 
De keserűségei is voltak. Egyik kol legájá t 
sértet te, hogy Phillips e lőadásai t jobban ked-
velik min t az övét és népszerűségét l á t t a j 
veszélyeztetve. Phillips lelkét elég érzékenynyé 
te t ték az eddigi csapások és minden u jabb 
kel lemetlenség igen szivébe talál t . Neje is 
betegeskedni kezde t t és azér t közel 9 éves bécsi 
t anárkodás u t á n 1860-ban öt évi szabadságot 
kért . Visszavonult Aigube Sa lzburg mellet t i 
villájába, hogy lehetőleg közel legyen kedves 
Bajorországához. Idejé t ne jének ápolása mel-
le t t tanulmányokkal , nagy Egyház jogának 
íolyta tásával tö l tö t te és a németnyelvű katho-
likus egyetem kérdésének megoldásában is i 
sokat fá radozot t . 

Miután Bécsbe visszatért, már a kathed-
rán sem érezte m a g á t ot thonosan. Nagyon 
bán to t t a Ausztr ia leverése Poroszország által, 
mer t világosan lá t ta , hogy legszebb álmai a 
német egységről Ausztr ia hegemóniája és a kath. 
egyház óta lma alatt , illusióvá vál tak. H a 
Münchenben megje lent és valaki az ausztr iai 
viszonyok u t án kérdezősködött , még szólni 
sem kivánt rólok. Bán to t t a az a hajsza is, a 
mely a vat ikáni zsinatot közvetlenül megelőző 
években egész Európában az egyház és a 
pápaság ellen megindult és ez a ha jsza még 

Münchentől is elvette kedvét . F á j t neki Döl-
linger bukása. Leveleiben panaszkodik, hogy 
a müncheni egyetem t ámoga t minden törek-
vést, a mely R ó m a megalázására vezet és 
hallani sem akar valami elégtételről, a melyet 
az ő részéről megérdemelne a kereszténység-
nek mindenfelől szorongatot t a tyja . Csak egy 
nagy öröme volt, hogy a vat ikáni zsinat fénye-
sen megerősí te t te mindazoka t a tételeket , a 
melyeknek bizonyítására ő rászentel te a tekin-
télyt ösztönszerűen tisztelő lelkének minden 
erejét. De ezt az örömét is megzavar ta a 
vat ikáni zsinat félbeszakítása és a pápaságnak 
megrablása 1870-ben. 

Szórakozás t kerese t t eleinte a tudomány-
ban. De nagy művének fo ly ta tásán kivül kevés 
u j a t irt. Az egyházmegyei zsinatról irt munká ja 
még 1849-ben je len t meg. Sok czikket irt a 
Herder-féle Kirchenlexikon I. k iadása számára. 
1856-ban és 1860-ban 3 kö te tben összegyűj-
tö t t e elszórtan megje lent kisebb értekezéseit és 
visszaemlékezéseit. E le tének vége felé a baszk néppel 
foglalkozott . Ezen czélból nagyobb u tazásoka t 
t e t t Spanyolországban és t anu lmányai ered-
ményé t a bécsi akadémia ülésein közöl te : 
Iberische Studien. Más részről a kath. egyesületi 
élet te rén fe j t e t t ki áldásos t evéke i^sége t . 

Meghal t szélütéstől érve 1872. szept. 0-án 
Aiguben, miu tán az 1872. év első felében még 
ka thedrá j án működöt t . Pénzbeli vagyonának 
legnagyobb részét tan í tványára , Ket te le r báró 
mainczi érsekre hagyta , remélve, hogy így a 
legjobb kézbe ju t . Könyv tá rá t a mainczi sze-
minár iumnak, irodalmi hagya téká t Moufongnak, 
a mainczi szeminárium rek torának adta . Csupán 
aigui villáját hagy ta haszonélvezetképen özve-
gyére úgy azonban, hogy halála u t án a szegén}' 
aigui plébánia bir tokába men jen át. 

Valiién, a bécsi akadémia bölcselet-törté-
net i szakának t i tkára, az t mond ta róla, hogy 
a maga. ál tal vá lasz to t t és művel t területen 
minden tőle te lhetőt megte t t és működésének 
nyomai mélyen bevésődtek az emberiség tör-
ténetébe. Mi hozzá tehet jük, hogy a katho-
likus egyház évkönyveibe, sőt az örök élet 
könyvében is t iszta fénynyel rag\ rog a Phillips-
név ! 

Á 
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A breviárium története. 
I r ta : Császár József dr.* 

A nap bizonyos óráihoz kötött ima, ami a brevi-
áriumnak is karakterisztikonja, meg volt már az ó-szö-
vetségben. S mivel Krisztus első követői a zsidók 
közül kerültek ki, ezt a szokást, t. i. a nap bizonyos 
óráinak ima által való megszentelését megtaláljuk az 
első keresztényeknél is, amint erről a szentirásnak 
számos helye tanúskodik. A 3., 6. és 9-ik (a mostani 
időszámitás szerint a d. e. 9., 12. ós d. u. 3.) órák már 
az apostolok idejében az imádság órái voltak. 1 Az 
első keresztények szent Lukács evangeliuma (24, 53.) 
és az Apostolok Cselekedetei szerint (2, 46.) naponként 
a templomba mentek a meghatározott imaórákra. Az 
apostolok három órakor, mikor a Szentlélek leszállt 
reájuk, imádságra voltak összegyűlve ; Péter Joppeban 
„fölméne a felházba, hogy imádkozzék hat órakor1' ; 
„Péter és János fölmenének a templomba az imádság-
nak a kilenczedik órájára". Ugyancsak az apostolok 
korában szokásban volt az isteni Mester példája által 
megszentelt éjjeli ima is. „Éjfélkor Pál és Szilás imád-
kozván dicsérek az I s t en t . . . " 2 

Az apostolok a nyilvános imára vonatkozólag 
utasítást adtak a hiveknek, mint ezt szent Pálnak 
Timotheushoz irt I. levele (II. fej.) bizonyitja. Az 
apostolok tanitványa, szent Kelemen, a korinthusiak-
hoz Kr. u. 96 körül irt első levelében határozottan 
különbséget tesz a szentmiseáldozat és az ettől elkülö-
nítve megtartott imaóra, nyilvános imádság közt. Ifj . 
Plinius Traján császárhoz intézett ismeretes levélben, 
mely a II. század elejéről származik, világosan beszél 
a keresztények reggeli és esti összejöveteléről (coetus 
antelucani et vespertini), melyekben Krisztusnak, mint 
Istennek tiszteletére himnuszokat zengedeztek. A pogány 
irók közül Pliniuson kivül fölemlíthetjük még a zsidó 
Philo-t, ki a keresztények életéről irt könyvében el-
mondja, hogy a keresztények „orando et supplicando" 
töltötték az időt s Isten dicséretére himnuszokat szok-
tak énekelni. A görög samosatai Lucianus, melléknéven 
Atheus egyik párbeszédében korholja a keresztényeket, 
hogy az egész éjjelt himnuszokat énekelve ébren töl-
tik. Ammianus Marcellinus szintén arról tesz említést, 
hogy a keresztények a templomban töltik az éjjelt. 

Szent Ignácz — Theodoretus, Socrates és más 
türténetirók tanúsága szerint — a kormányzására bizott 
antiochiai egyházban elrendelte „aeternam recitationem 
divinarum laudunr , mely szokás hamarosan elterjedt 
másfelé is. Ugyancsak szent Ignácz a filippiaiakhoz 
irt levelében emlitést tesz szentéletü szüzek gyülekeze-
teiről, kik bizonyos órákban zsoltározással foglalkoz-
tak. — Szent Jusztin Írásaiból kitűnik, hogy a keresz-
tények nemcsak nappal, hanem éjjel is imára szoktak 
összegyűlni. A Telesphorus pápa alatt tartott római 
zsinat (140—152. körül) kijelenti, hogy Omnes Clerici 
hymnis et vigiliis atque orationibus Domino inhaerere 

* Hi t tudor i ér tekezés. 
1 Apóst, csel. 2, 15, 3, 1. iO, 9. 
2 Ap. csel. 16, 25. 

die noctuque studeant. — Tertullián a Plinius által 
említett összejöveteleket nocturnae convocationes néven 
említi,3 mig a 3., 6. és 9-ik órákat „apostoli órák"-
nak nevezi.4 Ezekről az órákról, mint a keresztények 
imaóráiról szent Cziprián is beszél, de ezeken kivül 
említést tesz a reggeli és éjjeli imáról is : Sed nobis 
praeter horas antiquitus (in Vet. Test ) observatas 
orandi nunc et spatia et sacramenta creverunt, nam 
et mane orandum est, ut resurrectio Domini matutina 
oratione celebretur. Recedente item sole ac die cessante 
necessario rursus orandum e s t . . . 5 Az apostoli consti-
tutio-k, melyeknek eredetét némelyek a IV-ik, mások 
már a III-ik századra teszik, világosan és határozottan 
előírják az imaórák megtartását e szavakkal: „Preca-
tiones facite mane, tertia, sexta, nona, vespere atque 
ad galli cantum".6 Az éjjeli imát, melyről szent Atha-
náz is megemlékezik, 7 rendesen vigilia-nak nevezték 
s három officiumra oszlott,8 melyekkel a reggeli 
(matutino tempore) ima (Laudes) rendesen egy horának 
vétetett. A szerzeteseket az imára a Venite exultemús-
szál hívták s valószínűleg innen származik a mai 
Invitatorium. 

A IV-ik század elején tehát — a három Noctur-
nust és Landest egy hórának számítva — hat hórát 
imádkoztak. Hogy a zsoltáros által emiitett misztikus 
hetes szám (Septies in die laudem dixi tibi) meglegyen, 
Basilius a vesperást két részre osztotta, melyeknek 
egyikét evés előtt, másikát evés után mondták el. Ez 
eljárásában, mint a neocaesareai clerushoz intézett 
levelében irja, az egyiptomi, palesztinai, mezopotámiai 
ősrégi kolostorok gyakorlatát vette zsinórmértékül.9 

így volt ez a nyugoti szerzetesrendek atyjáig, szent 
Benedekig, ki behozta a Completorium-ot, mint önálló 
hórát s ezzel az épületre elhelyezte a zárókövet. 10 

A IV-ik században az egyház az ariánokkal szem-
ben elrendelte a psalterium-nak fölváltva való mon-
dását, a kánoni hórák megtartását pedig nemcsak a 
szentatyák, hanem egyes zsinatok is elrendelték. A 
laodiczeai zsinat (320 körül) megparancsolta, hogy a 
zsoltárok közé olvasmányok is vétessenek föl, de csak 
az ó- és az uj-szövetségi szentírásból. A niczeai zsinat 
(325.) amellett, hogy kötelezőleg előírja a héfc hóra elmon-
dását és ismerteti az elmondás módját, rámutat e hórák 
misztikus jelentőségére és becsére. A szentatyák közül 
szent Athanáz, Basilius, Ambrus, Epiphanius, Arany-
szájú szent János hathatós érvekkel, valamint Jézus 
és az apostolok példájával buzdítják ugy a clerus tag-
jait, mint a híveket a kánoni imaórák kellő meg-
tartására. 

Szent Jeromos (f 420.) több művében1 1 emlitést 
tesz a kánoni imaórákról s folytonos imára, a zsoltárok 

3 TerTull. ad uxor. 1. 2. c. 4. 
4 Ter tu l l . de j e jun . c. 10. 
5 Cypr. De orat . D o m i n c. 35. 
6 Const i t . Apóst, 1. 8. c. 34. 
7 S. A thanas . de virginit . n. 12 20. 
8 Cassian. de canonico diurn. orat . et psalm, modo 1. 3. c. 8. 
9 Basil . Epis t , 63. 
10 Bona De div. Psa lmodia c. 11. §. 1. n. 2. 
11 Epis t , ad Hast ig . , ad Lae tam, ad Eus toch . , ad Probam-
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és hymnuszok reczitálására buzdít s Marcella-hoz inté-
zett levelében irja, liogy a hívek annyira neki adták 
magukat a zsoltározásnak, „ut iam arator stivam tenens 
loco amatoriarum cantionum Alleluja can eret, sudans 
messor Psalmis se avocaret et curva attendens falcé 
vinitor aliquid Davidicum cantaret". — Szent Ágoston 
( t 430.) több helyen12 ír a bizonyos órák szerint beosz-
tott, állandó ima becséről s Krisztus és az apostolok 
példájára zsoltárok és himnuszok éneklésére buzdit. 
E tárgyról, mint maga mondja, külön művet is irt 
Hilarius ellen, de ez a munka elveszett. — A 465-ben 
tartott vannes-i (Galliában) zsinat büntetést szab ama 
klerikusra, ki a reggeli officiumról törvényes ok nélkül 
elmarad. — I. Incze (401-ben), I. Czelesztin (421-ben) 
pápák buzdítják a püspököket, hogy az összes nyugati 
egyházakban a római liturgiát kövessék. Hasonló érte-
lemben határozott a már emiitett vannes-i zsinat. 

Bár az officium mindenütt zsoltárokból, olvasmá-
nyokból és imákból állott, arra nézve azonban, hogy 
az egyes hórákban mely zsoltárok, olvasmányok és 
imák mondassanak, nem volt meg eleinte az óhajtott 
egyöntetűség. Különösen nagy volt az eltérés e tekin-
tetben Damasus pápa idejében, ki azért megbízta szent 
Jeromost, hogy a zsoltárokat oszsza be az eg3^es hórákba, 
Autun-i Honorius szerint ugyanezt a megbízatást 
nyerte az olvasmányokra vonatkozólag is s az isten-
tiszteletnél előirt olvasmányokat egy külön könyvben, 
a Lectionarium-ban gyűjtötte össze. Az olvasó kényel-
mére e könyv egy tartalomjegyzékkel — comes — 
volt ellátva, melyben jelezve volt az illető olvasmá-
nyoknak eleje és vége. Egyes kisebb egyházakban csak 
ez a jegyzék volt meg, melyet „comes minoru-nak 
neveztek. Ezzel szemben a jegyzékkel ellátott Lectio-
narium-ot comes maior névvel jelölték. 

E könyvekből keletkezett az úgynevezett brevi-
árium, mely Binterim szerint azokat a rubrikákat, 
vagyis vörös tintával irt szabályokat tartalmazta, melyek 
szerint az egyes napokon az illető egyházmegyében 
divó szokásnak megfelelően az officiumot és liturgiát 
végezni kellett. u Ez a breviárium tehát kezdetben 
körülbelül azt a szolgálatot teljesíthette, mint most a 
Directorium. Könnyebb kezelhetőség czéljából a brevi-
áriumhoz az officiumnak egjúk-másik részét csatolták 
s igy fejlődött ki lassankiiít a breviáriumnak mai 
alakja, amelyet eleinte Plenarium-nak neveztek. 

(Fo ly ta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, júl. 8. Helyeslések a szélső baloldalon. — 
Midőn Molnár János orsz. képviselő minapi felszó-

lalásában a vallástalanság és erkölcstelenség pusztításait 
mutatta ki, melyek hazánkat az u. n. egyházpolitikai 
törvények szabadonczkodásra tág teret nyitó intézke-
dései kapcsán érik, a jelenlegi t. háznak vallási és 
erkölcsi nagy dolgok megítélésére való éretlensége 

12 Epis t . 130. nov. edit . Serm. 35. de Temp. In Psa lm. i4fi. 
Lib. IX. Conf. c. 6. 7. Epis t . 119. c. 18, 19. Lib. 2. Re t rac t , c. 11. 

13 Binter im, Denkwürd igke i t en . 

abban nyilvánult, hogy a vallástalanság és erkölcstelen-
ség, törvények utján való terjesztésének Molnár pre-
látus által történt erélyes megrovására csak a „szélső 
balon" hangzott fél helyeslés, míg a t. jobb, jobb 
közép, balközép és baloldal — bűnössége érzetében-e 
vagy fásultsága következtében, ki tudná megmondani, — 
mélyen hallgatott. Molnár prelátus felszólalása alaposan 
és kézzelfelfoghatóan kimutatta, hogy az u. n. egyház-
politikai törvények revíziójának követelése minden 
hazáját romlástól óvó magyar polgárnak becsületbeli 
kötelessége. Alljon itt beszédjének ez a része szóról-
szóra : 

T,Az államnak — a liberalizmus elve szerint — 
mint oÍ37annak nincs vallása, hanem azért sajátszerű, 
hogy ez az állam mégis felcsap theologusnak, bele-
avatkozik az egyház leglényegesebb, legbensőbb dol-
gaiba, sőt még sekrestyésségre is vállalkozik. E tekin-
tetben elég II. József császárra hivatkoznom, a ki 
pedig elég liberális volt, mégis még a gyertyák számát 
is megszabta, a melyeknek az isteni tiszteletnél égniök 
szabad. 

Nálunk fennen dicsekszik a szabadelvüség, hogy 
nagy vívmányokat küzdött ki a vallás terén. Behozta 
a polgári házasságot, a felekezetnélküliséget és egyéb 
újításait, amelyeket mi az egyházpolitikai törvények 
czime alatt ismerünk. Azt állította a liberalizmus 
Magyarországon, hogy ő mindezt a vallásosságnak 
emelésére cselekedte és azért, hogy biztosítsa a lelki-
ismeretbeli szabadságot. 

Furcsa dolog az, t. ház, hogy az a magát vallá-
sosnak nevező és tartó liberálizmus teljesen a materia-
lisztikus világnézletek szempontjára helyezkedett, midőn 
első sorban megfosztja a házasságot lényegétől, t. i. 
etikai alapjától elvonván a vallástól s tisztán polgári 
szerződéssé devalválván azt, a mit nemcsak a pogány 
kulturnépeknél, hanem még a barbár törzseknél sem 
látott eddig a világ, mert akármilyen paradokszonnak 
tűnjék is fel valaki előtt ezen állítás, mégis igaz, hogy 
a pogányság vallásosság, míg a liberálizmus, a szabad-
elvüség tagadás, nihil, a positiv hitnek mezején. 

Aztán ezt az ő házasságát a liberálizmus felbont-
hatónak jelentette ki, a mi csak korolláriuma az előb-
binek, mert ha a házasság tisztán polgári szerződés, 
akkor a szerződés-jognak szabványai és hatálya alá 
tartozik. Ámde a szerződési jognak szabályai szerint 
minden szerződés bizonyos körülmények és feltételek 
alatt felbontható : tehát a házasság is, nem lévén egyéb, 
mint polgári szerződés, szintén felbontható. Hogy pedig 
mennyire kezdenek ezen fogalmak a népnek szivébe és 
prakszisába átmenni, legyen szabad rövid statisztikával 
szolgálni. (Halljuk! Halljuk! balfelől.) 

A polgári házasságnak behozatala óta 1903-ig, 
tehát 7 év alatt — hogy kerekszámban beszéljek — 
60.000 esetben nem vették igénybe a felek a polgári 
házasságnak megkötése után az ő vallásuknak a házas-
ságra vonatkozó szertartását. 

Elváltak pedig a polgári törvény előtt 1896-ban, 
tehát a polgári házasság első évében 387-en, 1897-ben 
már 672-en, tehát majdnem mégegyszer annyi; 
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1898-ban már 1343-an, tehát négyszer annyi; 1899-ben 
1888-an, vagyis ötször annyian ; 1900-ban 2094-en, 
tehát hatszor annyian és végül 1903-ban 2614-en, 
vagyis hatszor annyian. Mi lesz a következménye, t. 
Ház, a válások száma ezen rohamos emelkedésének ? 
Ennek előbb-utóbb az eredménye magának a házasság 
jogintézményének elvetése lesz, vagyis az u. n. szabad 
szerelemnek proklamálása és kultiválása, a mint hogy 
azt már a szocziáldemokraták tanában feltüntetve és 
gyakorolva is látjuk. (Ugy van ! a néppárton ) 

De nagyon természetes is ez, mert mindent meg 
lehet gátolni, csak az elveknek folyományát nem lehet 
feltartóztatni. Hiszen olyan az, mint a toronyból leve-
tett kő. a mely meg nem áll, míg földet nem ér. Ha 
ugyanis egyszer elfogadjuk a materialisztikus felfogás-
nak azon elvét, a mely szerint a házasság nem egy-
két szerető lény, a test és lélek szerint való, vallásos 
és felbonthatatlan egyesülése, hanem tisztán csak, 
minden szellem nélkül való, egyszerű polgári aktus s 
felbontható szerződés : akkor ezen elvvel nagyon 
könnyű összekötni ugyanazon világnézlet egy másik 
elvét, mely szerint csak egyszer él az ember a világon, 
tehát minden órájának leszakaszsza virágát, a mely két 
elvből azután megszületik a folyomány, mely igy 
hangzik : El tehát minden akadálylyal, a mely a gyö-
nyör élvezetét korlátozza, vagyis el magával a házas-
ság jogintézményével, legyen az akár felbonthatatlan, 
akár felbontható, akár vallási, akár polgári. 

Mi lesz igy t. képviselőház a családból és az 
államból? Mert hiszen az állam a családok összege. A 
családnak erőssége és jóléte tehát az államnak erős-
sége és jóléte, a családnak pusztulása és romlása, 
az államnak pusztulása és romlása. (Helyeslések a 
szélsőbaloldalon.) 

De a liberális rendszer tovább ment Magyaror-
szágon és a vallás szabad gyakorlatának örve alatt 
behozta az úgynevezett vallásfelekezetlenséget, a mely 
szabadságot ad arra, hogy Magyarországon lehessenek 
egyesek, a kik semmiféle pozitíz valláshoz sem tartoz-
nak. A következménye ennek az intézkedésnek az, hogy 
1902-ben 15,739 oly gyermek nem kereszteltetett meg, 
kik keresztény szülőktől születtek. 1895 óta, vagyis 
7 év óta pedig 110.000 a megkereszteletlen gyermekek 
száma, a kik tehát rosszabbak lesznek a pogányoknál, 
mert azok legalább Istent hisznek, habár hamisat és 
külső vallási szertartással birnak. 

Vallásukat elhagyták és felekezetnélküliek lettek 
1902-ben 1196-an, 1895 óta, tehát 7 óv óta 17,020-an." 

Végül, miután kifejtette az okát, hogy miért nem 
terjeszkedik ki ezúttal a revizió összes követeléseire, 
a következő határozati javaslatot terjesztette elő Molnár 
prelátus : 

„Utasíttatik a t. kormány, hogy haladéktalanul 
törvényjavaslatot terjeszszen be a t. Ház elé, amely-
nek értelmében az 1895: XLIII . törvényczikkből, 
vagyis a vallás szabadgyakorlatáról szóló törvényből 
a felekezeten kivül állókra vonatkozó részek kitöröl-
tessenek s igy Magyarországon senki vallásfelekezeten 
kivül álló ne lehessen." (Elénk helyeslés a néppárton.) 

Páris. Combes hősiessége. — Combes mindent mer, 
csak éppen a Szentszékkel nem mer véglegesen össze-
tűzni. Ennek bizonyságára szolgál az a tárgyalás is, 
mely a múlt napokban esett meg a franczia parlament 
költségvetési bizottságában, hol is az állami költség-
vetés külügyi költségei során a Vatikán melleti fran-
czia nagykövetség hitelét tárgyalták. A Combesre any-
nyira szánalmas jelenetről a „M. Á.u — a következő-
ket közli : Miután Combes arra a kérdésre, hogy nem 
fogja-e a kormány beszüntetni a Vatikán melletti fran-
czia nagykövetséget, kitérőleg nyilatkozott, Sembat 
képviselő a Vatikán és Francziaország közötti állapot 
bővebb magyarázatát követelte s azt kérdezte, hogy 
vájjon a vatikáni nagykövet visszahívása notifikálva 
van-e ? Combes mindössze annyit válaszolt Sembat-nak, 
hogy ezt ő nem tudja (?) de a követ nem fog többé 
Rómába visszatérni. A bizottsági tagok határozottabb 
választ óhajtottak s újból kérdéseket intéztek Combes-
hoz, de ő azzal tért ki előlük, hogy ezekről a kérdé-
sekről nem beszólt Delcasséval, a külügyministerrel. 
Doumer erre csodálkozását fejezte ki Combes magatar-
tása fölött, Roche pedig kemény iróniával szólott a 
kormány magatartásáról. A legközelebbi ülésen Doumer 
elnök Rouvier pénzügyminister véleményét akarta 
hallani, aki kijelentette, hogy óhajt ja a vatikáni nagy-
követség kiadásainak fentartását, de a többi kérdésekre 
nézve Combes nyilatkozataihoz tartja magát. Erre 
Sembat indítványozta a nagykövetség tételének törlé-
sét s 14 szóval 10 ellen a törlés mellett szavazott a 
bizottság. Ezután indítvány adatott be, hogy a bizott-
ság fejezze ki sajnálkozását afelett, hogy a kormány 
nem tartotta kötelességének a nagykövetség fentartá-
sának vagy beszüntetésének kérdésében a bizottságot 
felvilágosítani s a maga álláspontját kifejteni. Ezen 
indítványt 18 szóval 5 ellen fogadták el s ez nem volt 
egyéb, mint Combes magatartásának formális meg-
bélyegzése. Még a szabadkőműves Lafferre is az indít-
vány mellett szavazott. Hogy ezek után Combes mi-
kép és meddig tarthatja meg mai poziczióját, azt a 
közel jövő elfogja már dönteni. 

Newyork. Az allam és az egyház különállása. — Ez 
Észak-Amerikában csalhatatlan, minden körülmények 
között érvényes dogma. A 2 ; ) r°testáns „Louisviller 
Anzeigeru-ben olvassuk a következőket: ,,Az államnak 
és az egyháznak különállása nemcsak, hogy nem ideális 
állapot, hanem egyáltalában tartós állapot nem is lehet 
csupán átmeneti. Mert az állam és egyház oly szerve-
zetek, melyek állandóak akarnak maradni, és állandóak 
is ; a többi szervezetektől főleg ebben különböznek, 
azután még abban is, hogy mindkettő ugyanazon 
embertömeghez fordul. Ha már most oly kicsiny 
szervezetek, mint például az iparegyesületek, melyek-
nek tagjai csekély számúak, az állammal összeköttetés-
ben vannak, s a kormány azokat vagy támogatja, vagy 
elnyomja, szóval az államéletben helyet biztosit nekik, 
mennyivel inkább függ össze az állammal az egyház, 
mely az egész polgárságot öleli fel keblében. Tehát 
teljes lehetetlenség, hogy egyház, állam külön bal 
lagjon utjain, anélkül, hogy egymást észrevennék. Ha 
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a kormány ezen lehetetlen álláspontot létesiteni akarja, 
az egyház feltétlenül megragadja a politikai pártokat, 
s azok révén uralkodik az államon. Ahol az állam 
egyházellenes, ott az egyház politizáló. Es végül a 
helyzet olyan lesz, mint az európai államokban. Ez a 
fejlődés következménye, nem a reakczióé. Ezen fejlő-
dés az ellentétes sarkoktól indulhat el, vagy a politikai 
és egyházi hatalom egyesüléséből, vagy az egyház és 
állam különállásából. De a vége mindig az lesz, hogy 
a két hatalmas kompromisszumot köt egymással, egy-
szerűen azért, mert mindkettő hatalom, mely a más 
területén magát érvényesitheti. Az egyház rászorul 
az állam hatalmára, s az állam mindenütt a politikában 
a vallást és a hitet találja." Igy ir az américain. Tény-
leg az állam és az egyház különállása mindig beteges 
szocziális viszonyokat jelent. Az egészséges állapot 
— irja az amerikai igen helyesen — az, ha a kettő 
egyesülve összhangzatos egészet alkot. Egy kiváló iró 
tollából való ez a mondat: rAz embert ketté akarják 
tépni; egy állampolgárrá és egy egyházi alattvalóvá". 

T A R C Z A . 
Szalézi missiók Amerikában. 

— Dr Zaffér y Károly szalézi pap tudósítása. — 

Matto Grosso missiója Braziliában. 
(Folytatás.) 

Egy hosszas és kínos utazás után, mely a hajózás 
által okozott akadályoknak és egyéb okoknak tudandó 
be, junius 25-én elérkeztek a mi missionáriusaink a 
telepítvényre, a hol is átalános megelégedéssel lettek 
fogadva, mozsár-üdvlövések és a katonai zenekar játéka 
között. Az indiánok ugy fejezték ki örömüket, hogy 
tánczoltak, ugrándoztak és örömdalokat zengedeztek ; 
a kik tehették az ő legnagyobb ékességeiket vették 
magukra ; másoknak alig volt egy-egy zubbonyuk ujj 
nélkül, mások egy tizliteres fenék nélküli bádog-
edényt nyomtak fejőkbe, a többiek pedig azon mulat-
ságos és szegényes ruházattal ékesítették magukat, 
amit az anyatermészet nyújtott nekik; az egész egy 
valóságos farsangi czifraságot mutatott. Haladéktalanul 
némi czivilizáló munkához fogtak, az első dolguk volt, 
a mi elejénte nagyon nehezen ment, lassankint legyőzni 
az indiánoknak a munka iránti ellenszenvét, a minek 
oka kiilömben a forró éghajlat és a természet termelő 
bősége. Az erdők vadaihoz hasonló állapota levén 
helyezve, elképzelhető, mily nagy küzdelembe kerül 
őket a társadalmi életre, a rendszeres mindennapi 
munkára szoktatni. De a missionáriust mindez és 
nagyobb akadály sem kedvetleníti el az ö czivilizáló 
vállalatában, és nem adván meg magát a folytonos és 
hálátlan küzdelemben, egyik napot a másik után áll-
hatatosan ugyanazon buzgalommal fáradozva tölti, 
mindig Jézus Krisztus szeretetétől támogatva. És 
magát kicsinynyé téve a kicsinyekkel, alázatossá az 
alázatosakkal, és nem tartván megalázó dolognak le-
szállani azon magaslatról, ahová őt az ő erényei, képes-

ségei emelték, hogy megtanulja a szántást, vetést és 
alávesse magát a legalacsonyabb és természetével 
ellenkező munkának, sikerül az ö hősiességével és 
szeretetével megszelidítni ama durva természeteket, 
megtisztitni az ö szivöket, mely eddig minden nemes 
és magasztos érzelemtől el volt zárva, a józanságra és 
munkára szoktatván e népet, és beléje oltván a keresz-
tény erények éltető csiráját, melyek egyedül birják a 
csodás hatalmat, megszelidítni a vadállatokat és az ég 
angyalaivá változtatni a legmélyebbre sülyedt és elálla-
tiasodott lényeket. 

Minél szentebb, és Isten dicsőségét és a lelkek 
üdvét minél jobban mozdítja elő valami mű, annál 
több ellenmondással, akadálylyal találkozik lépten 
nyomon a pokol részéről ; mely minthogy rendesen 
nem képes egészen szétrombolni azt, minden erejét 
arra fordítja, hogy legalább késleltesse, azon gyümöl-
csöket, melyeknek a lelkek érdekében előidézé-
sére természetszerűleg hivatva van. Es nem is 
késett a szomorúság, még pedig egy borzasztó 
szomorúság, mely ezen missiókat érte. Végetlen 
szerencsétlenség érte valóban úgy e missiokar, 
mint a szalézi társaságot, valamint annyi népnek 
művelődését, mely népek Paraguay és Brazília nagy-
kiterjedésű őserdeiben még mindig a halál árnyékában 
és a legnagyobb barbárság sötétségében fetrengenek : 
ez azon korai és tragikus halál, mely 1895. november 
5-én elragadta tőlünk méltóságos Lasagna urat, a ki 
soha sem szűnő vállalkozó buzgalmával és az evan-
geliomi szeretet és valódi haladás oly sok és oly rend-
kívüli művével megörökítette a nevét. Egy minden 
kétséget kizáró rosszakarat által előidézett vonatössze-
ütközés okozta az ő és missiótársai halálát. Azon 
ravasz és gonosz mentegetőzésre, mely e csapás elkö-
vetése után felhangzott, mely csapás egy drága életet 
virágában kioltott, kétségkívül visszhangot adtak az 
említett végetlen kiterjedésű erdőkből azon fájdalom-
kiáltások, melyek a szerencsétlen vadak megrémült 
kebléből előtörtek, a kik el lettek ragadva azon bol-
dogságtól, melyet már majdnem kézzel elértek és meg-
zavarva azon röhögés által, mely a mélységből hang-
zott fel annak láttára, hogy elesett a harcztéren azon 
óriás, a ki földre terítéssel és megsemmisítéssel fenye-
gette annak százados zsarnokuralmát. 

Lasagna őméltóságának műve, ha súlyos csapást 
szenved is, nem vegyül a sir porába, mert fölveszik 
testvérei a dicső zászlót, melyet ő kitűzött és leng az, 
és lengeni fog a pokol megszégyenítésére ! 

A Teresa Cristina-missió szemlátomást halad előre 
és a missionáriusokat mindnagyobb vigaszszal és hízelgő 
reményekkel tölti el ; a cuyabai szaléziak mindinkább 
kiterjesztik az ö működési teröket azon mértékben, a 
mint annak személyzete növekszik ; és néha-néha beha-
tolnak a missionáriusok különböző néptörzsek közé, 
melyek a missiót minden oldalról környékezik, hogy 
előkészítsék a tért ujabb állomások létesítésére; és a 
paraguay indiánok missiói, melyek annyira szivén 
feküdtek Lasagna őméltóságának, már terveket készí-
tenek a gyors működésre, úgy hogy nincs messze a 
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nap, a mit adjon is az Isten, midőn szent énekek 
fognak felzendülni a háromszor szent Isten dicsőségére 
Paraguay és Brazilia végetlen erdőiből és midőn a 
Segítő Szűz Mária mint törvényes uralkodó birtokába 
veszi e népeket, mindent megújítva és ellenállhatlan 
varázsával az ő isteni Fiának szivéhez vonzva ama, 
most még boldogtalan és szerencsétlen lakosokat ! 

( F o l y t a t j u k ) 

K ATII. NEVELÉS- és TAN ÍTÁSI G Y. 
A hittanárok közös eljárása. 

A Mária-Congregácziók III. országos értekezletén 
Buday Gerő hittanár indítványt terjesztett elő, hogy a 
jövő évben a Mária-kongregácziók értekezletével együtt 
a hittanárok is tartsanak értekezletet. Az indítványt 
az országos értekezlet egyhangúlag elfogadta, mint 
olyant, mely praktikus és nagy haszonnal fog járni. 

Buday indítványa támogatása közben főleg azt 
hangsúlyozta, hogy egyöntetű eljárásra van szükség 
a hittanárok részéről az ifjúság vallásoktatását illető-
leg. már pedig jelenleg egyöntetűségről nem igen lehet 
beszélni. 

Yan ugyan már a püspökkar által kiadott utasí-
tás, azonban az nem teljes, mert a felügyelet az a 
módja, melyet az utasítás előir, nem kielégítő. Pedig 
a középiskolai vallástanítás eredményessége sok tekin-
tetben függ a helyes ellenőrzéstől is. Számos oly dolog 
fordul elő a középiskolai életben, melyben a hittanár 
nem tudja, mit tegyen, vagy hova forduljon. A tapo-
gatódzás, kísérletezés pedig a munkát nagyon meg-
nehezíti. 

A püspöki kar kiadta ez utasításokat, de az 
állami intézetekben mindaddig nem fognak ható erővel 
birni, mig azt a minister is az állami intézetekre el 
nem rendeli. Állítását a következő esettel igazolta : 
Egy hittanár bizonyos esetben orvoslásért a kir. főigaz-
gatóhoz fordult és a püspöki kar által kiadott utasítá-
sokra hivatkozott, mire a következő választ nyerte : 
„N. N. hittanárnak felebbezésére a következőkben 
intézkedem. Bármily hódolattal viseltessem a püspöki 
kar iránt, a hittanár által idézett utasításoknak jogi 
hatását csak azon esetben ismerhetem el, ha a vallás-
és közoktatásügyi minister ur azokat a középisko-
lákban kötelezőkké tesz i . . . " Ehhez komentár nem kell. 

Számos esetben fordul a hittanár orvoslásért ugy 
az egyházhatósághoz, mint a ministerhez és az eredmény 
az, hogy némelykor oly intézkedést hagynak jóvá, mely 
a vallástanitásra vagy sérelmes, vagy elvi feladással jár. 

Sok esetben pedig a hittanár jogkörét igyekeznek 
kisebbre szorítani így a püspöki utasítások szerint a 
hittanárt illeti a jog, hogy a közös istenitisztelet alól 
az ifjút fölmentse vagy nem. Az állami intézetekben 
azonban ezt figyelembe sem veszik és olyan fegyelmi 
szabályzatot készitenek, mely e jogot az osztályfőre 
ruházza. Az ilyen eljárás a legnagyobb fokban bele-
avatkozás a hittanár jogkörébe ! 

Vannak olyanok is, kik azt állítják, hogy az 
év végi vizsgálaton az elnök által irt érdemjegy döntő 

Ha valaki az egész éven keresztül nem tanult és az 
évvégi vizsgán az elnök elégségest irt be, az meg nem 
buktatható, hanem annak elégségest kell adni. Ez pedig 
már csak abszurdum. 

Sok ilyen dolog fordul még elő a középiskolai 
életben, miért is nagyon szükséges volna, hogy az 
összes hittanárok az ilyen térfoglalás ellen állást fog-
laljanak, közösen megállapodjanak, hogy igy az egész 
országban egyöntetűen eljárván, ha kell, az orvoslást 
közösen is kérjék. Mert jogokat el lehet kobozni, de 
feladni nem szabad soha. 

Ezen és hasonló okok miatt indítványozta Buday 
Gerő, hogy minden évben, mikor a Regnum Marianum-

• egyesület a Mária-kongregácziók ügyében értekezletet 
I tart, vele kapcsolatosan a hittanárok is tartsanak érte-

kezletet, melyen a hittanárok évi tapasztalataikat elő-
' adják, a kétséges dolgokban közösen megállapodnak, 

hogy igy az egész országban egyöntetű eljárást követ-
hessenek és a sérelmes dolgokban ugy a püspöki kar-
hoz, vagy a ministerhez orvoslásért forduljanak. 

Az eszmén jó lesz gondolkodni s még jobb lesz 
megvalósítani. Az egyöntetű eljárásnak száz és egy 
haszna és előnye van. 

I R O D A L O M 

— A pécsi püspöki tanitóképző-intézet értesítőjét 
a lefolyt tanévről Dujmovits Zsigmond tanár állította 
össze a tanári kar megbízásából. Mindenek előtt be-
számol az 1903—1904. óv krónikájáról, majd a Hetyey 
önképző körnek működéséről, a bevégzett tananyagról 
Közli az egyházmegyei tanhatóság tagjait, a tanárok 
névsorát, a növendékek érdemsorozatát. Végre a tudni-
valókban nyújt felvilágosításokat a jövő iskolai tanévre. 

— A rozsnyói kath. főgimnázium értesítőjét 
! Szepesi Géza igazgató állította össze, mely Lóska tanár 
I ünnepi beszédével kezdődik, melyet Deák Ferencz 
; születésének százéves fordulója alkalmából mondott el. 
1 A tanári személyzet elsorolása után a végzett tan-
I anyagról számol be, a Révai-kör tevékenységét vázolja, 

a növendékek névsorát közli, végül a jövő évre szóló 
utasításokkal fejezi be a tartalmas értesítőt. 

— Az Orökimádás érdekes czikkei a következők: 
Imádjuk őt mélységes hittel ! — A szentmise hallga 
tása. — Az oltár. — Oltáregyesületi szentgyakorlatok. 
— Az Eucharisztia Zenéje. — A lélek világa. — Ágnes 
vagy az Oltáriszentség kis menyasszonya. — Mire jó 
a pap '? — Kimutatás a Budapesti Központi Oltáregye-
sület által 1904-ik évben ajándékozott tárgyakról. — 
Oltáregyes, ügyek. — Elmélkedés a legfölségesebb 
Oltáriszentségről. — Irodalom. — Az Oltáregyesület 
elhunyt tagjai. — Hirdetések. 

VEGYESEK. 
— Az erzsébetvárosi plébániáról. Tőthfalussy 

Béla plébános halálával az Erzsébetváros lelki atyját 
vesztette el. A főváros törvényhatósága mint a patro-
nátus képviselője gondoskodni fog uj plébánosról. A 
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mozgalom a jelölés, illetőleg választás iránt már meg-
indult, mert lehetetlen olyan nagy plébániát sokáig 
hivatott vezér nélkül hagyni. Az Erzsébetváros mérv-
adó férfiai a plebánosi állásra eg}Thangulag Novak Istvánt, 
a herczegprimás által kinevezett administrátort jelölték, 
a ki Tóthfalussy betegsége alatt teljes hatáskörrel ve-
zette a plébánia ügyeit. Nóvák István 21 év óta káp-
lánkodott az Erzsébetvárosban és ugy intakt papi 
karakterével, mint a társaséletben vitt megnyerő sze-
replésével, a plébánia területének és hiveinek pontos 
ismeretével rászolgált arra, hogy az Erzsébetváros 
plébánosa legyen. Ugy értesülünk, hogy a többi kerü-
let képviselői is rokonszenvvel fogadták Nóvák István 
jelölését s igy biztonsággal várható, hogy a plébános-
választáskor az ő neve kerül ki győztesen az urnából. 

— Egyházmegyei liirek. A bpest-erzsébetvárosi 
plébánia vezetésével Novak István s. lelkész bizatott 
meg. — Ikrényi Mihály h. alesperes és tanfelügyelő a 
nagyszombati kerületben. — Vittkord László plébános 
lett Perneken és Sztraka József Zavaron. — Jankola 
Ignácz József administrator lett Boriban. — Szendrey 
János h. plébános Detrekő-Szt.-Miklóson. — Kristóf 
József hitoktató a vakok intézetében. — Vozák Ferencz 
káplán Moravánban. — Hránek János újmisés Leszétére 
küldetett segédlelkésznek. 

— Tanulmányút Amerikába. Dr Prohászka Otto-
kár egyetemi nyilvános tanár két hónapi tanulmány-
útra Amerikába utazik e hét folyamán. Társaságában 
mennek szintén Amerikába Izsój Alajos a „Zászlónk-' 
iljusági folyóirat szerkesztője és Sebők Imre hitoktató. 

— Pozsonyban a Jézus-társaságiak kollégiumában 
ez idén is tartatnak julius 18—22 közt lelkigyakorlatok 
tanítók számára. Hétfőn este 6 órakor kezdődnek és 
pénteken reggel végződnek. A lelkigyakorlatokban 
részt venni akarók jelentkezzenek minél előbb az alul-
írottnál. Milz József S. I. házfőnök Batthyány-tér 1. 
szám. 

— Búcsújárás, bucsu. A Ferenczrendiek bel-
városi templomából julius 17-én, vasárnap bucsujárat 
indul Mária-Besnyőre. A résztvevők, a kiket áldozó- j 
papok vezetnek, különvonaton rándulnak a hires bucsu-
járóhelyre, a hol aznap különféle ünnepi ájtatosságo-
kat tartanak. A vízivárosi plébánia-templom búcsúját 
Szent Anna tiszteletére e hó 31-én tartják meg a 
szokásos ünnepséggel. A külső bucsu a Bomba-téren 
lesz, a melyre a kerületi vásárfelügyelőség most adja 
ki az engedelmeket. 

— Bégi fatemplom a városligetben. Érdekes látni-
valója lesz nemsokára városligetnek, egy templomot 
fognak felállítani benne, melyet Oláhláposról szállíttat 
fel a Nemzeti Muzeum. Oláhlápos görög-katholikus 
hivei ugyanis uj templomot építettek, a régi kis fa-
templom helyett, mely immár csaknem ötszáz évre 
hirdette az Ur dicsőségét. Hogy valami megtérüljön a 
költségekből, az egyházi tanács elhatározta, hogy a 
régi templomot eladja és erre árverést is tűzött ki. A 
körülbelül 1500 körül épült kis fatemplom, mely egy 
jó nagy szobában mindenestül beleférne, dus fafarag-
ványaival olyan érdekes régiség, hogy a környék intel-
ligencziája értesítette a Nemzeti Muzeumot, hogy 
mentse meg az enyészettől. Szalay Imre, a muzeum 
igazgatója erre Schönherr Sándor erdészt és Miskovszky 
Ernő dr tanár, régészt kérte fel a templom megvizs-
gálására, kik a napokban nézték meg a régiséget és 

jelentéseikben tudatják a muzeum igazgatóságával, 
hogy a kis fatemplomot, mely fafaragványokkal és 
középkori festményekkel bővelkedik, érdemes az enyé-
szettől megmenteni és megvételre ajánlották a muze-
umnak. Ennek alapján a muzeum a templomot meg-
veszi és az eddigi megállapodás szerint a fővárosba 
szállítva, a városligetben állíttatja fel. 

— A Szent-István-napi bécsi magyar hitszóuok. 
Bécsben a kapuczinus atyák templomában, az éven* 
ként aug. 20-án megtartatni szokott Szent-István ünne-
pélynél az ünnepi szent-beszéd megtartására az idén 
Mezey Illés, káli plébános hivatott meg. 

— 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 augusztus 1., augusztus 
29., október 3. este fognak kezdődni ily nagyobb 
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 ós 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. Piiesz Ferencz S. J . házfőnök. 

— Apró hirek. A vdczi szeminárium eddigi rektora, 
dr Baksay Károly gyöngélkedő egészségi állapotára 
való tekintettel felmentését kérvén, helyette Bálás Lajos 
prelátus lett az uj rektor. Tóth Béla pedig ugyanott theol. 
tanár lett. Eddigi állásaikat mindketten továbbra is meg-
tartják. — A szent ferenczrenői atyák budai (Margit-kör-
uti) templomát, mely november óta zárva van, Kohl 
Medárd püspök jul. 17-én, d e. 9 órakor, fogja ünne-
pélyesen felavatni. — Dr Kiss János egyetemi tanár s 
prelátus, valamint Lollok Lénárd lipótvárosi plébános 
hétfőn kezdték meg több hétre szóló szabadságukat. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicselc Béla. 

Figye lmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t ú g y indul t meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallásx a lak jában , '/s íve t fog adni. M. t. olvasóink 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 rE. 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-l~allcisiL-1 és az ,,E. Kr. L " -a t együ t t k iván ja jára 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. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint , 
1lii V2j 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 r ó 
előfizetés egyszer re való tör lesz tése , még pedig ha lehet előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

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

Budapest, 1901. 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 
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SZ. II. Félév. 1904. 

„Perge alacriter m cuepto tuo : praehare praeha Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
adlabora . . . Nos interim grati anivn Nostri pignus. tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.* 

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

.Additos tibi animos auc ton ta te .Nostra exoptamus, quibub excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.4 

X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

F e 1 11 i T á 8. 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

Tartalom. Vezére*zmék és tanulmányok: Ecce Sacerdos M a g n u s ! — A breviár ium tör ténete . - Egyházi tudó sit ások : E s z t e r g o m 
Bolt izár ünnep. — V á c z : Huszonötéves papi jubi leum. — P á r i s : A Vatikán és Francziaország. — P á r i s : A ka r thauz iakra 
ken t vesztegetési e se tbe r . — S e v i l l a : Kathol ikus sa j tókongresszus . — Tárcza. Szalézi missiók Amerikában. — Katii. Nevelés- és 

Tanitásügy. A kath. t a n i t ó i nyugdi ja lap gyűlése. — Irodalom. — Vegyesek. 

mintegy visszanyerve életének i f júságá t , hason-
lóan a magasba szálló sashoz, há lásan felkiál t : 
„Quid re t r ibuam, mit ad jak vissza az U r n á k 
mindazokér t , mike t nekem a d o t t ? — Az üdvös-
ség kelyhét veszem és az Ur üdvét hivom 
segélyül !" 

Az á ldozat i l la tának ára a megasból leszáll 
a Iii vökre, kik imádják az I s ten t s hozzá kül-
dik áhi ta tos s az á ldozato t bemuta tó főpap 
imájával egyesí te t t f ohászuka t : Téged Is ten 
dicsérünk ! 

S a mi ezen gyémán t á ldozato t oly nagy-
becsüvé teszi ez a iubiláló főpap szeretetre-
méltó s lebilincselő nyá jassága s erényeinek 
tündöklő fényessége ! 

Mily jól esik l á tnunk azon férfiút, ki a 
lefolyt régi idők kedves élő emléke s a „tiszta 
hamisí ta t lan szeretet fenköl t s magasz tos pél-
dányképe. 

Ő, ki az egyházi hivatalok minden fokán 
á tmenvén, Is ten végtelen kegyelméből főegy-
házmegyénkben a kegyelmes főpásztor olda-
lára emelkedet t : az évek hosszú során át végzi 
pára t lan szívjóság, nyá jasság s t a p i n t a t t a l ; 
előrelátó bölcsességgel, bámulandó lelki erővel, 
lankadni nem tudó buzgalommal s önfeláldozó 
hévvel a nagy ter jedelmű egyházmegye össze» 

Ecce Sacerdos Magnus! 
Az esztergomi főegyházmegye nagy ün-

nepre virradt. 
Méltóságos és főtisztelendő Boltizár József 

mylassi felszentel t püspök s ő Eminent iá j a a 
biboros herczegprimás, kegyelmes u runk és fő-
pász torunknak ál talános érseki helynöke, betölt-
vén á ldozópapságának hatvanadik évét m u t a t t a 
be a Mindenhatónak gyémánt miséjét. Miként 
a nap befutván napi pályájá t , v idáman tek in t 
vissza magas ú t j á r a ; áldó sugarai gazdagab-
ban áradnak szét, a ranyzománczot , biborfényt 
vetve a szemhatárra , ép úgy az Isten, király 
és haza szolgálatában nagy érdemeket szerzet t 
főpap örvendő szivvel, testi és lelki épség-
ben lépet t az Ur Szent oltárához, hogy há lá t 
adjon Is tennek e hosszú életpályán nyer t 
malasz tokér t s szivét az égi bá rány kebelére 
ha j tván hálaadó ajkai s vele az egész főegy-
házmegye hivő serege rebegjék : Te Deum 
laudamus ! Tédeg Is ten dicsérünk ! 

A gyémánt á ldozatá t bemuta tó főpap 
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ügyeit s kenet te l jes ihlettel teljesíti főpapi 
ténykedéseit . 

Áldás kiséri minden léptét , kit mindenki 
szeret s a ki a mai korban az egyházi és tár-
sadalmi életben a mintaszerű s csodálandó 
lelki tu la jdonokkal ékeskedő szent életű főpap ; 
a főpásztor kipróbált hűségű ál ta lános hely-
nöke, az á ldását szeretet te l hintő aranyszívű 
jóságos atya, a hivő nyá jnak önzetlen oda-
adással munkálkodó nyá jas és szelid lelkű 
pásztora, a szegényeknek erős gyámola s a 
gyémán t je l lemnek a magyar Sión ormán fénye-
sen világító csillaga, valóban bensőnk sugallja, 
hogy magasz tos lelki tu la jdona i t ünnepelve : 
legmél tóbban ünnepel jük gyémán t jub i leumát is. 

(J a magyar kath. egyház egyik leg-
nagyobb dísze, kit a kereszténység közös a ty ja 
a római pápa kegyességével e lha lmazot t s a 
magyar haza fölkent királya mindenkor nagyra-
becsült és sokszor k i tünte te t t , ő az egyház-
megyei papságnak szerető tes tvére s gyönyöre, 
kegyének lelkes felkarolój a, a t an í tóknak 
nemesen érző b a r á t j a s az egyházmegye összes 
hívőjének kegyes a tyja . 

Ezen örömünnepen örvend magya r Sió-
nunk ; de méltó részt követel t m a g á n a k az 
ünnepeltetés , öröm és t iszteletből Nagyszombat 
szabad királyi városának közönsége is, mivel 
hosszú időn át vá rosunkban működö t t ; i t t 
nyer te el a papi méltóság és ha ta lom teljét, a 
püspöki rendet s i t t t isztel te meg a város 
közönsége az elismerés koszorújával , midőn 
mél tányolva nagy érdemeit nevé t a város 
díszpolgárainak sorába ik ta t ta . Városunk a leg-
r i tkább esetben gyakorol ja e jogá t s azér t 
ezen k i tünte tésben valódi honpolgári erénye-
ke t s é rdemeket ju ta lmazot t ; mivel városunk 
minden lakója meg volt győződve, hogy ezen 
ténye által a város csak önönmagát t isztel te 
meg. 

Ezen gyémántmisés ünnep alkalmából az 
egész ország papsága s az összes társadalmi 
osztályok vesznek részt, örvendve le lkükben s 
a jubi lánsnak az E g bőséges á ldását k ívánva; 
a főmegye papsága tömegesen zarándokol t 
Esz te rgomba a magyar Sión hegyére, hogy a 
gyémántmisés főpapi á ldásá t vegye és hálás 
kegyeletét , szerete té t kifejezze s alapítványából 
maradandó emléket állítson dicső nevének. 

Az országos mozgalomhoz csat lakozot t 
Kis-Róma is, melynek minden lakójá t érinti a 

gyémán t á ldozat fényes sugara s szivében fel-
kelti s lángra gyullaszt j a a hálás szeretet 
érzetét . • 

Ezen lángoló szeretet tel j á ru l tunk a dicsőítő 
és hálaáldozathoz, melyet kegyes főpapunk 
áldozópapságának ha tvanadik évfordulóján mu-
t a t o t t be az ég Urának . 

Mi is egyesülünk vele g}7émánt áldozatá-
nak ezen bemuta tá sában esedezve, legyen, az 
engesztelő és kérő áldozat szentegyházunkér t 
s kedves magyar hazánkér t , legyen az üdvhozó 
a gyémán t áldozóért, kinek az Ur megengedé, 
hogy ötven éves áldozári s huszonötéves püs-
pöki jubi leumát is ünnepelhet te . 

Ecce sacerdos magnus, ime t ehá t a főpap, 
ki élete nap ja iban megnyervén az Ur tetszé-
sét, megerősíté az Is tennek egyházát , a hol 
tündöklik, mint a tényes nap ! 

Föllel te az Ur hűséges szolgáját, szent 
olajával kente fel s jobbja megvédi őt, hogy 
neve á ldásban szálljon az u tókor ra ! 

Peczkó Antal. 

A breviárium története. 
I r ta : Császár József dr. 

(Folytatás.) 

A VI. században már az imaórák beosztása, tar-
talmának elrendezése mind határozottabb alakot kezd 
ölteni. Az agathoi zsinat (506.) az officium éneklése 
közben megtartandó rendről külön kánont hozott s 
elrendelte, hogy „studendum est, ut sicut ubique fit et 
post antiphonas collectiones per ordinem ab episcopis 
vei presbyteris dicantur : et hymni matutini vei ves-
pertini diebus omnibus decantentar : et in conclusione 
matutinarum vei vespertinarum missarum 1 post hymnos 
capitella de psalmis dicantur : et plebs collecta oratione 
ad vesperam ab episcopo cum benedictione dimittatur".2  

A brogai (braccarai) I. zsinat (561.) kimondta (I. fej.): 
„Piacúit omnibus communi consensu, ut unus atque 
idem psallendi ordo in matutinis vei vespertinis officiis 
teneatur" és hogy a szerzetesek szokásait nem kell 
összetéveszteni az egyház rendeletével. 

A toursi II. zsinat (567,) részletes utasítást ad a 
zsoltározásra nézve : „Itemque id statuimus observan-
dum : ut tam in ipsa basilica sancta (S. Martini), quam 
in aliis ecclesiis nostris iste psallendi ordo servetur. 
Ut in diebus aestivis ad matutinum sex antiphonae 
binis psalmis explicentur: Augusto manicationes fiant, 
quia festivitates sunt et Missae Sanctorum : Septembri 
septem antiphonae explicentur binis psalmis, Octobri 
octo ternis psalmis, Novembri novem ternis psalmis, 
Decembri decern ternis psalmis, Januario et Februario 

1 Missa és divinum officium vegyes t használ ta tnak . 
2 Can. 80. 
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itidem usque ad pascha. Sed ut possibilitas habet, qui 
facit amplius pro se et qui minus, ut potuerit. Superest, 
ut vel duodecim psalmi expediantur ad Matutinum : 
quia patrum statuta praeceperunt, ut ad sextam sex 
psalmi dicantur cum alleluja et ad duodecimam duode-
cim, itemque cum alleluja, quod etiam angelo osten-
dente didicerunt. Si ad duodecimam duodecim psalmi, 
cur ad matutinum non item vel duodecim explicentur 
Quicunqe minus quam duodecim psalmos ad matuti-
num dixerit, ieiunet usque ad vesperam, panem cum 
aqua manducet et non illi sit altera in illa die ulla 
refectio. Et qui hoc facere contempserit, una hebdo-
mada panem cum aqua manducet et ieiunet omni die 
usque ad vesperam". (18. can.) 

A narbonnei zsinat (589.) elrendelte, hogy minden 
zsoltár után, sőt a hosszabb zsoltárok egyes részei 
után is a Gloria Patri . . . doxologia mondassék. 

Ez időtájra esik a himnuszok fölvétele is az offi-
ciumba. Az agathoi zsinat elrendelte a himnuszok föl-
vételét, mint a föntebbi idézetből kitűnik, a Matu-
tinumba és a Yecsernyébe (Et hymni matutini vel ves-
pertini omnino decantentur). Ezzel szemben azonban a 
bragai (braccarai) II. zsinat (563.) 12. kánonja igy szól : 
„Piacúit, ut extra psalmos vel canonicas scripturas 
novi et veteris testamenti nihil poëtice compositum in 
ecclesia psallatur, sicut et sancti praecipiunt canones". 
Míg tehát az agatholi zsinat megengedi, sőt elrendeli 
a himnuszok imádkozását, addig a braccarai zsinat 
egyenesen megtiltja ezt, kimondván, hogy az imaórák-
nál csak a kánonban levő könyveket szabad használni. 
Ez a határozat tehát nemcsak a himnuszokat, hanem 
azokat az olvasmányokat is kizárja, melyek nem a 
szentírásból vannak véve. Ez a határozat azonban nem 
emelkedett általános érvényre, mert a következő száza-
dokban nemcsak szentírási szakaszok, hanem egyéb, 
kiváló férfiak műveinek részei is olvastattak s ezekkel 
együtt a himnuszok használata is mindinkább általá-
nossá vált az egyházban. A braccarai zsinat határoza-
tával szemben a 633-ban tartott IV. tuledoi zsinat jog-
gal hivatkozik az első századok gyakorlatára s joggal 
mondhatja, hogy ha szabad az oratio-kat imádkozni, 
melyek — legalább ez alakjukban — szintén nincsenek 
meg a szentírásban, akkor miért ne volna szabad hasz-
nálni az Isten dicsőítésére készített himnuszokat : Sicut 
ergo orationes, ita et hymnos in laudem Dei composi-
tos nullus vestrum ulterius improbet : . . . excommuni-
catione plectendi, qui hymnos relicere fuerint ausi.3  

A VIII. toledoi zsinat (653.) pedig annyira ment, hogy 
az egyházi rend fölvételének egyik föltételéül azt tűzte 
ki, hogy az illető az egész Psalteriumon kivül a hasz-
nálatos canticumokat és himnuszokat is jól tudja.4 Ez 
az intézkedés világosan bizonyítja, hogy a himnuszok 
használata Spanyolországban a hetedik század közepe 
táján általánosan el volt terjedve. ( F o l y t a t j u k ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom. Boltizár ünnep. — 
Altalános örömmel és impozáns módon ünnepelte 

julius 14. az esztergomi főegyházmegye papsága s 
Esztergom városa Boltizár József püspököt, általános 
érseki helynököt gyémántmiséje alkalmából. A szeretet 
és tisztelet oly általános és rendkívüli megnyilatkozása 
amilyennel a Boltizár-ünnep lefolyt, csak olyan kiváló 

3 13. Can. 4 Ti t 8. 

egyének osztályrésze szokott lenni, akik életüktea 
szeretetükkel hódítottak s tetteikkel tündököltek. S 
ilyen férfiú volt Boltizár püspök. 

Mint Selmeczbánya plébánosa, mint nagyszombati 
vikárius s mint esztergomi érseki helynök, egyformán 
osztatlan szeretetet és tiszteletet vivott ki mindazok 
részéről, kiknek alkalmuk volt hivatalosan a jóságos 
lelkipásztorral, illetve főpappal érintkezni. Innen, hogy 
a jubiláló főpap üdvözlésére s hódolatuk kifejezésére 
oly sokan — százan és százan — sereglettek össze 
Esztergomban. Az esztergomi főegyházmegye papságá-
nak nagy része megjelent a közszeretetben álló érseki 
helynök jubileumán. Az összes esperesi kerületek kép-
viseltették magukat. Nagyszombat városa s az áutc-
nomiai hitközség, Korpona város ós Selmeczbánya 
vidéke szintén tekintélyes számmal voltak képviselve, 
úgyszintén többen jelentek meg a nagyszombati és 
pozsonyi társaskáptalan részéről. Kohl Medárd püspök 
Balaton-Füredről érkezett az ünnepélyre. 

A papsággal együtt jubiláltak a világiak, a vár-
megye és Esztergom városa Horváth Béla főispánnal 
az élükön, valamint a katonaság is, tehát az egtsz 
társadalom. A jubiláló főpapnak a püspöki kar számos 
tagja táviratilag vagy levélben fejezte ki üdvözletét, 
Belmonte bécsi nuncius is küldött táviratot, Vaszary 
Kolos herczegprimás pedig igen meleghangú levélben 
üdvözölte általa is nagyrabecsült helynökét, a gyémánt-
misés püspököt. 

A jubiláns püspök ünneplése már tulajdonképpen 
13-án kezdődött. A főkáptalan Blümelhuber Ferencz dr 
prelátus-kanonok vezetése alatt már akkor délelőtt 
tisztelgett a jubilánsnál. Este pedig a 76. gyalogezred 
zenekara adott szerenádot a jubiláns főpap lakása előtt. 

14-én, a jubileum napján, virradatkor taraczklövósek 
hirdették ki a vár fokáról, hogy a magyar Sionnak 
ünnepe van. A város pedig zászlódiszbe öltözött. Nyil-
vános és magánépületeken lengtek a nemzeti, a pápai 
s a káptalani zászlók. Az ünnepség első templomi része 
reggel 9 órakor kezdődött. A jubiláns a főszékesegy-
házban fényes segédlet mellett mutatta be gyémánt-
miséjét a Mindenhatónak. Az ünnepi szentmisén mind 
egyházi méltóságok asszisztáltak, többek között : Bajner 
Lajos dr, Walter Gyula dr, Blümelhuber Ferencz dr, 
Csernoch János dr, Graeffel János, Bossival István dr, 
Jedlicska Pál, Bogisi eh Mihály, Klinda Teofil dr prelátus-
kanonok, Zand Ödön, Halmos Ignácz dr, Pintér Károly, 
Iíánter Károly, Skarda József, Fábián János, Fehér 
Gyula dr apátok és több esperes-plebános. 

A bazilika szentélyében a papság, a megyei és 
városi — esztergomi és más városi — küldöttségek, a 
katonaság s a rokonság foglaltak helyet. A bazilika 
óriási hajóját pedig a városi képviselők, a hölgykül-
döttségek és női szerzetesek, az ipartestület tagjai s a 
polgárság töltötték meg. A gyémántmise alatt a kóru-
son Solemi Morálisát adták elő nagy művészettel Kersch 
Ferencz karnagy vezetése alatt, a mise végén pedig a 
katonazenekar játszotta a Te Deumot. 

Az ünnepi szentmisét 10 órakor követte a tisztel-
gések hosszú sora a papnevelő-intézet dísztermében. 
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Legelőször a papság tisztelgett a jubilánsnál s Walter 
Gyula prelátus-kanonok, irodai-igazgató tolmácsolta 
klasszikus beszédben a papság hódolatát. A püspök a 
meghatottságtól könyezve válaszolt az üdvözlő szavakra 
s a papságot a hű kötelességteljesítésre szólította fel 
az Ősz jubiláns, ki egész életét a kötelesség és munka 
oltárán áldozta fel. Ezután áldását adta a jelenvoltakra. 

A papság után a katonaság küldöttségét fogadta 
a jubiláns. A katonaságot Hosz Rezső ezredparancs-
nok vezette. Erre következtek a többi küldöttségek, 
úgymint a vármegye küldöttsége Horváth Béla főispán, 
Esztergom városának küldöttsége Yimmer Imre polgár-
mester s a nőegyletek és női szerzetek Bogisich Mihály 
cz. püspök vezetése alatt. A küldöttségek tulajdon-
képpen nem is küldöttségek voltak, oly nagy számmal 
vettek részt mindegjúkben, mert mindenki, aki csak 
tehette, csatlakozott a küldöttséghez, hogy személyes 
jelenlétével fejezze ki tiszteletét a jubiláns iránt. 

Nem volt az esztergomi előkelőségnek hölgy és 
férfi tagja, ki nem vett volna részt a tisztelgésen s a 
városi küldöttséghez a polgárságból s a földmivelő 
•osztályból is sokan csatlakoztak. A jubiláns az összes 
küldöttségeket tőle megszokott nyájassággal fogadta s 
mindenki csodálta a 83 éves főpap szellemi és lelki 
erejét, hogy mindenkihez volt kegyes szava s szinte 
fáradság nélkül fogadta a tisztelgéseket. 

Délben 1 órakor a Fürdő-vendéglő nagytermében 
s a papnevelő-intézetben volt a közel 300 teritékü 
díszebéd, melyet Vaszary Kolos herczegprimás adott a 
jubiláns tiszteletére. A diszebéden is képviselve volt a 
fő- és alpapság, a vármegyei és városi előkelőségek, a 
katonaság s a fényes társaság a késő délutáni órákig 
ünnepi hangulatban maradt együtt. Az első felköszön- i 
tőt maga a jubiláns püspök mondotta az egyház fejére 
s a királyra. Mély történeti perspektívába állítva bele 
a katholikus Magyarországot, melyet az egyház és a 
királyok együttes munkája alapított meg s tett nagygyá 
és dicsővé. Horváth Béla főispán Vaszary Kolos her-
czegprimát éltette, ki ha akadályozva is volt a meg-
jelenésben, lélekben együtt - érzett a jelenlevőkkel. ; 
Skarda József sasvári prépost-plébános az egyház-
megyei papság, Földváry István dr ügyész pedig a | 
világiak nevében éltette magasröptű beszédben a | 
jubilánst. Kiemelve az ő nagy érdemeit, melyeket a 
haza és az egyház szolgálatában szerzett. Mondok 
István nagyszombati ügyvéd a nagyszombatiak nevé-
ben beszélt s köszöntötte a jubilánst. Szabó Mihály 
főjegyző pedig a papságra emelte poharát s azok közül 
különösen két előkelőségre : Kohl Medárd püspökre és 
"Walter Gyula prelátus kanonokra, kinek különösen 
sok része volt abban, hogy a jubileumi ünnep oly 
fényesen sikerült. Gond Ignácz ' stomfai esperes akart 
még szólani, de az illusztris társaság már senkit sem 
kivánt hallani. A jubiláns püspök azután nagy ovácziók 
között távozott el, mire az ünneplő közönség is szét-
oszlott ama maradandó benyomással, hogy az érdemek-
ben gazdag s a kitüntetéseket s kegyeket nem kereső, 
hosszú és példás életben megőszült jubilánsokat igy 
szokták általános szeretettel, osztatlan tisztelettel s 
igazi lelkesedéssel ünnepelni. 

Vácz. Huszonötéves papi jubileum. 
Igen szép és megható ünnepély folyt le f. hó 

7-én Váczon. Jubileumot ünnepeltek azok, a kik ez-
előtt 25 évvel avattattak fel áldozópapokká. Megszo-

kottá lett már a naponkint ismétlődő jubileumok ünnep-
sége, de a közönséges ünnepségek keretén túlmessze 
emelkedett ki ezen jubileum komoly tartalmával és 
egyházias jellegével. Csendben, külső fény mellőzé-
sével ment ez végbe, de annál több bensőséggel és 
szeretettel gazdagítva azon kitüntető szerencsével, hogy 
az ünnepélyt nemcsak ő méltósága, a megyés főpásztor 
Cstxky gróf oldalánál és jelenlétében, hanem személyes 
közreműködésével tarthatták meg a jubilánsok : Bálás 
Lajos pápai főpap, oldalkanonok, iroda-igazgató és a 
papnevelő-intézet prorectora, Bősz Emil tanfelügyelő, 
jobbágyii plébános. Hegedűs Imre mezőtúri plébános, 
Pozsár Endre szentlőrinczkátai plébános, Simmalcsik 
igóromhányi plébános és Stoizs Károly tanfelügyelő és 
nógrádberczeli plébános. 

Kora reggel gyülekeztek a püspöki palotában, a 
hol karingben és stólában várták a megyés főpásztort, 
ő méltósága félkilencz órakor jelent meg udvari papjai 
kíséretében, s a jubilánsoktól környezve vonult be 
házikápolnájába, a hol főpásztori allocutiót tartott latin 
nyelven az ünneplőkhöz, emlékeztetvén őket hivatásuk 
fenséges czéljára, a mely nem egyéb mint a boldog 
örökkévalóságnak ugy önmaguknak, mint híveiknek 
való megszerzése. Az eltöltött 25 esztendőnek igazi 
értéke, és tartama is attól függ, mennyire működtek 
közre az isteni kegyelemmel ezen legszentebb czéljuk 
elérésében. Ha igen, a mint meg is van róla teljesen 
győződve, akkor életök túlterjedt 25 esztendőn és most 
követve az apostolok szavát, adjanak érte hálát a jó 
Istennek, övé legyen érte a dicsőség, ő neki szenteljék 
jövő munkájukat, a mely erényes legyen, Krisztusban 
kitartó és erős. A classicus latinsággal mondott, apos-
toli szellemű, és mély gondolatoktól telitett főpász-
tori allocutió, mély hatást gyakorolt a jelenlevőkre. 
Utána a megyés főpásztor tartott szentmisét a jubilán-
sokért s meg is áldoztatta őket; majd Tóth Béla udvari 
káplán misézett a jubilánsok két elhunyt társáért 
Bodonyi M. és Zimányi G. volt plébánosokért. A szent-
mise után hódoló kézcsókra járultak ő méltósága elé, 
a kinek Bálás Lajos pápai főpap tolmácsolta társai 
nevében hálájukat és szeretetöket. Beszédjében ő mél-
tósága atyai allocutiója kapcsán visszapillantott az 
elmúlt 25 esztendőre, melynek fonalán kiemelte neve-
zetesen, hogy ha az egész 25 év alatt működésük, törek-
vésük és fáradalmaikban semmi vigasztalót, semmi 
üdvöset sem találnának is, — vigasztalja és boldogítja 
őket ama tudat, hogy a tisztelet, a ragaszkodás, a 
szent engedelmesség ellen, melyet 25 évvel ezelőtt 
fogadtak az ordinatió alkalmával, nem vétettek, hűk 
és kitartók maradtak hozzá. Ebben látják jövő műkö-
désük áldásos voltának is zálogát, ezt térden állva — 
a mire mindnyájan térdre borulának, — itt ő méltó-
sága kegyes atyai személye előtt ünnepélyesen meg-
újít ják és erre atyai főpásztori áldását kérik. A térden 
álló és zokogó iskolatársakat teljes szeretettel áldotta 
meg a kegyes főpásztor, biztosítván őket atyai szere» 
tétéről és jóindulatáról. 

Ezután tanácskozásra vonulva vissza ; először is 
hatezernégyszáz korona alapítványt tettek egykori nevelő-
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anyjuk a papnevelőintézet javára. Majd elhatározták, 
hogy ezentúl minden évben összejönnek felváltva 
társaik házánál. 

A jubilánsok ezután fölkeresték volt rektorukat, 
dr Vir ter Lajos cz. püspököt és nagyprépostot, 
Motesiczky János pápai főpapot mint volt spirituálisukat 
és Máté János cz. kanonokot mint egykori tanárjukat, 
tolmácsolva nekik régi tántoríthatlan tiszteletüket és 
hálájukat. Dr Kazaly Imre esperest és kátai plébánost, 
volt tanárjukat táviratilag üdvözölték. 

Délben ő méltósága látta a jubilánsokat vendég-
szerető asztalánál, társalgásával, atyai jóságával felejt-
hetetlenné tevé a társak barátságának e szent napját. 

Miután az ebédutáni időt közösen, a régi idők és 
örömök felelevenítésével eltöltötték, egy szép és meg-
ható ünnepély emlékével ós a régi barátság ujabb 
jegyével lelkükben, búcsúztak el egymástól. 

Páris. A Vatikán és Francziaország. — A Vatikán 
köreiben a legnagyobb érdeklődéssel tekintenek a dol-
gok fejlődése elé, de egyúttal a legnagyobb nyugalom-
mal és önbizalommal. Egészen érthető, hogy a Vatikán-
ban elvannak minden eshetőségre készülve, még az 
egyháznak az államtól való elválasztására is. Sokan azt 
gondolják, ezen elválás nem fog bekövetkezni, néme-
lyek véleménye szerint pedig csak rövid időre szól 
majd. Mindenesetre színarany igazság, hogy az egyház j 
félelme a mostani körülmények között az elválás miatt 
nagyon csekély lehet s az elválás után nagyon keveset 
veszíthet. A pápai udvar államtitkára az összes franczia 
püspökökhöz leveleket intézett. Sokan azon hamis 
hírt kolportálták ezen levelekről, hogy azokban az 
államtikár véleménynyilvánításra kéri fel a püspökö- j 
ket. Ez nem áll ; az államtitkár csupán a püspökök 
anyagi helyzete után tudakozódott, hogy megismerje: 
minő les2 a püspökök anyagi helyzete akkor, ha az állam 
megvonja tőlük a íizetést. Azonkívül meg akarta 
tudni a Vatikán, hogy ez esetben a püspökök minő 
forrásokkal rendelkeznének saját költségeik fedezésére'? 
Francziaország északi részében, azonkívül a Bretag-
néban, a Vendéeben, s első sorban Párisban. Lyonban 
a katholikus nép saját erejéből fogja az egyházat fen-
tartani, mert ott a nép felette jámbor és áldozatra kész. 
Ellenben Dél-Francziaországban nagyfokú közöny ural-
kodik, ott a helyzet bajosabb lesz. A hegyvidékeken a 
nép jóakarata megvolna, csakhogy ott a lakosság rop-
pant szegény. Az általános helyzet olyan, hogy csupán 50 
év alatt lehetne önálló, nagy egyházvagyonra szert 
tenni. Ezért a Vatikán már most tette meg intézkedé-
sét, hogy pénzügyileg zavarok ne állhassanak be. Ép 
ezért központi pénztárakat fognak létesíteni, melyek-
ből a szegényebb plébániákat fogják segíteni. Ha a 
szakadás beáll, Francziaország katholikusai be fogják 
bizonyítani, hogy egyházukért áldozni tudnak. Egyesek 
már szinte örömmel és büszkeséggel várják azt az időt, 
midőn ők tarthatják majd fenn egyházukat. Noha az 
is igaz, hogy akkor a francziák nem igen lesznek azon 
helyzetben, hogy a missiók érdekében nagy áldoza-
tokat hozzanak. 

Páris. A karthauziakra kent vesztegetési esetben —• 
megindult parlamenti vizsgálatot lezárták s az ered-
mény az, hogy a karthauziakra, mint azt elejétől 
állítottuk, semmi, de semmi komprimittálót nem tudtak 
kisütni. Igaz, hogy másokra sem sütöttek ki semmi 
gyanusitót, de hát ebben nagy érdeme lehet a parla-
menti bizottság eltussoló igyekezetének s igy a nagy 
port felvert eset minden komolyabb baj nélkül nyer 
befejezést. De ha valakire blamage származik, az bizo-
nyára csak Combes lehet, ki maga verte fel a nagy 
port, kétségtelenül abból a szándékból, hogy másokat 
hozzon bajba, holott ha van valaki, a kire árnyékot 
vet az egész dolog, akkor az csakis Combes és az 
ő fia. — Egyebekben a parlamenti bizottság ülé-
séről a következőket közölhetjük : Midőn Massuraud 
elhagyta a vizsgálóbizottság üléstermét, a folyosón a 
képviselők és újságírók lelkesen üdvözölték. Collin, a 
bizottság előadója, már beterjészté a jelentést. Azt 
beszélik, hogy a jelentés a következő végső kijelenté-
seket tartalmazza : 1. Annak megállapítását, hogy a 
vizsgálat a ministereinök és fia teljes becsületességének 
megállapításával jár t és hogy Massuraudot teljesen ok 
nélkül vonták be az ügybe. 2. Sajnálkozás azon, hogy a 
ministerelnök a junius tizediki ülésen vesztegető kísérleti öl 
szólott, pedig ilyen soha sem fordalt elő. 3. Sajnálkozás a 
törvényes eljárás folyamán a vizsgálat utján kitűnt 
rendellenességeken. A jelentés, mely az összes tanúval-
lomások gyorsírói jegyzőkönyvét is tartalmazza, ked-
den kerül tárgyalásra a kamarában. A karthauziak 
ügyében kiküldött vizsgálóbizottság egy napirend el-
fogadása után, a melyben megemlékezik Fiehat teljes 
becsületességéről és neki köszönetet mond hathatós 
támogatásaért, elhatározta, hogy munkálatait felfüg-
geszti, mig az előadó előterjeszti jelentését. 

Sevilla. Katholikus sajtókongresszus. — Spanyolor-
szágban hatalmas katholikus sajtókongresszus nyílt meg. 
Körülbelül hatezeren jelentek meg. Az elnöki tisztet 
Sevilla érseke, Spinola y Maestra látta el. Az érsek 
megnyitó beszédében kijelentette, hogy a pápa ő szent-
ségének legfőbb óhaja a spanyol katholikusok egye-
sülése. Szükséges az egyesülés és szervezkedés, különben 
Spanyolország is Francziaország sorsára jut. Muniz y 
Pablos nagyszabású beszédet tartott a derék sajtó 
fontosságáról ; a keresztény sajtó szerinte a „modern 
idők keresztes hadjárata" ; a keresztények elengedhe-
tetlen kötelessége a sajtót támogatni, hogy az erővel és 
eredménynyel védelmezhesse a keresztény hitet és a 
nemzeti nagyságot. A jelszó legyen: szeretet, áldozat-
készség ós szabadság. Toreal Norbert beszédében a 
katholikus nőkhöz fordult azon kérelemmel, hogy tart-
sák távol a családtól a rossz sajtót ; vegyenek nők is 
részt ebben a keresztes háborúban, miután sokszor 
van alkalmuk családjukból tisztességtelen újságokat el-
távolítani s helyette katholikus lapokat járatni. Zoho-
nero hangsúlyozta, hogy a katholikus sajtónak a leg-
fontosabb feladata a liberális lapok hazugságainak 
megezáfolása. Alboy Morti képviselő pedig a katholi-
kus sajtó terjesztését beszélte meg. A kongresszus nagy 
vívmánya, hogy azon egy katholikus távirati irodának 
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felállítását határozták el, melyhez a katholikus lapok 
kétséges esetekben fordulni fognak. Az iroda Madridban 
lesz. Végül egy másik fontos határozat szerint a kor-
mány felszólítandó, hogy minden erejéből küzdjön a 
parnografikus sajtó erkölcstelen üzelmei ellen. 

Bizonyos mi is sokat tanulhatnánk a sevillai 
kongresszustól s megszivlelhetnők annak határozatát. 

T A R C Z A . 
Szalézi missiók Amerikában. 

— Dr Za ff ér y Károly szalézi pap tudósítása. — 

St.-Martin területének missiója Columbiában. 

Nemrég Bogotának nagybuzgalmu érseke, Res-
trepo Herrera János a szaléziakhoz fordult, akik Co-
lumbiának fővárosában házat alapítottak, azon kére-
lemmel, hogy vennék gondozásuk alá St. Martin ren-
geteg területét, ahol a keresztény népsépnek öt, a 
katholikusoknak pedig száz központja teljesen nélkü-
lözi a vallás segítségét és emellett a vadak ezrei vár-
ják, hogy rájok nézve üssön a vallási és polgári meg-
váltás boldog órája, mely mig egyrészt az Anyaszen-
tegyház keblére tereli őket, egyszersmind növeli velők 
a művelt népek számát. 

Már kezdetben nagy akadályok gördültek utunkba ; 
mert nagy a személyhiány a mi társaságunkban, mely 
mindeddig csak kezdetét éli. De napról-napra növeked-
vén a szükség, sűrűbb lett egyszersmind az érsek sür-
gető kérése, amiért is a szaléziak, tudván azt, hogy 
nagy vállalatoknál legfontosabb a mű megkezdése, 
1896. február 3-ikán három szalézi áldozópap, egy 
kispap és egy kisegítő indult el Bogotából a Nagy 
Sikság e nehéz és kínos útjára, hogy megkezdjék az 
annyira óhajtott missiót. 

A Nagy Síkságok, mint Rabagliati Evasius atya 
jelentése mondja, végetlen síkságok, melyek Columbia 
keleti Cordillera hegységétől az atlanti tengerig ter-
jednek ezernyi és ezernyi kilométer hosszúságban és 
szélességben, melyeknek átutazására több hónap kíván-
tatik, ami elégséges ok annak elhivésére, hogy ez utat 
eddig még senki sem tette meg. Némileg hasonlítnak 
e Síkságok Pampas és az argeutinai köztársaság térsé-
geihez, de ezeknél szebbek, festőibbek és végtelenül 
kiterjedtebbek ; északon és keleten az antiiiák tengere 
és az atlantitenger határolja, délen az Amazonok és 
nyugaton a Cordillerák a Pacific tengerig. Mindazon 
által nem oly egyhangúak e Síkságok mint Pampas 
vidékei, ahol napokon át lehet utazni, mig egy fára 
vagy kőre lehet akadni. Mig ellenben e síkságokon oly 
nagy a változatosság, hogy az gyönyörködtet és elva-
rázsol. Mily nagyszerűséget, mennyi szépséget nyújt 
itt a természet ! Nem merek még hozzányúlni sem egy 
tűhöz vagy virághoz, melyekkel e síkságok födvék, 
mert valóban oly csodálatos dolog a növények, füvek, 
virágok stb. meglepő változatossága és az a fönséges 
virágszőnyeg, melylyel a természet e síkságokat elfödi 
és ékíti. Számtalan folyóvíz, az egyik csendes folyású, 

a másik rohamos, áztatja és termékenyíti ; lakóinak, 
akik nagyobbrészt vadak, bőséges halászatot szolgáltat, 
amely ezeknek úgyszólván egyetlen élelmi forrása. A 
vadászat is nagyon gazdag, mert e végetlen őserdők-
ben számtalan madár található, melyek énekre, nagy-
ságra, szinre nézve különböznek a mieinktől ; a leg-
közönségesebb itt a papagály. Aki a regg első óráiban 
áthalad az erdőn, egy egészen különös zenében gyönyör-
ködik, amire valóban rá lehet alkalmazni Dániel próféta 
szavát : áldjátok az Urat az égnek minden madarai, 
mert e zene oly kedves összhangot nyújt, ami mélyen 
megindítja a lelket; az utas annyira megindul az ő 
szivében, hogy ha imádkozni tud, érzi annak szüksé-
gét. és ha nem tud, megzavarodva és megszégyenülve 
áll itt, látván, hogy annyi ártatlan madárka ad dicső-
séget a Teremtőnek, holott ezt őneki, az embernek, 
kellene megtennie, amit azonban nem tett talán soha, 
vagy nem is ért hozzá. Ami engem illet, biztositok 
mindenkit, hogy jobban áthatott itt az áhítat és a lelki 
magábaszállás, és nagyobb áhítattal imádkoztam mint 
az oltár előtt. Bőségben vannak itt vadállatok külö-
nösen a tigrisek és oroszlánok, de különösen ez utóbbi 
két faj sohasem támadja meg az embereket, ha ezek 
sokan vannak együtt, ezenkívül nem is szenvednek 
éhséget, miután minden lépten találnak állatokat, 
melyekkel táplálkozhatnak. Ezek nem annyira az embe-
rekre, mint a házi állatokra nézve veszélyesek állan-
dóan, amiért is a tehetősebb birtokosok folyton irtó-
háborút folytatnak ellenök. 

Nyolcz napig utaztak a mi missiónáriusaink, mig 
végre elérkeztek St.-Martinba, az ő székhelyökre, ahol 
is az egyszerű nép a harangzugás zajos örömével 
fogadta őket és egyéb örömnyilvánitásokkal ; ünnepi 
ruhát öltött magára, a házak ajtait, ablakait szép füg-
gönyökkel ékesítette, az utczákon pedig számos diada-
livet emelt. De kétségkívül nem ezen őszinte öröm-
nyilvánítások voltak, amik nagyobb vigaszszal és 
megelégedéssel töltötték el missiónáriusaink szivét. 
Eljön a nap — igy szólt egykor Don Bosco — midőn 
a vadnépek keresni fogják a szaléziakat, és e nap el 
is érkezett. Miután üdvözöltük a hatóságokat — igy 
folytatja Rabagliati — elkezdtük a szekrényekből 
kirakni és rendezni tárgyainkat, midőn figyelmünket 
egy zavart kiáltás vonta magára. Az indiánok, az indi-
ánok! — ily kiáltás hangzott fel több oldalról: jönnek 
a vadak ! ismétlék a többiek. Kinyitjuk az ajtót, hogy 
lássuk mi történik, és óh csoda ! lakásunktól néhány 
lépésre látunk indián férfiakat, asszonyokat, gyerme-
keket, akik úgyszólván meztelenül és a kíváncsiak 
tömege által kisérve jöttek, hogy lássák az atyákat. 
Megtudtuk, hogy az atyák St.-Martinba jönnek, azért 
eljöttünk őket köszönteni, mások is jönnek. El lehet 
könnyen képzelni, hogy a missiónáriusok megnyiták 
ajtaikat az indiánoknak, akik kíváncsian vizsgálták, 
majd nagy örömmel különféle ajándékokkal halmozták 
el őket. Erre néhány érdekes jelenet után bucsut vettek 
hogy másnap ismét eljöjjenek. Ezután is folytatták 
látogatásaikat a missióházban az ő nagy hasznukra 
és a missiónáriusok örömére, akik ez uton megnyerik 

A 
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őket és előkészítik a tért azon időre, midőn az isteni 
Gondviselés ugy fog intézkedni, hogy szaporodván a 
személyzet és elégséges segélyforrással rendelkezvén, 
megkezdheti komolyan és határozottan e vadak meg-
térítését és letelepítését, akik még mindig magukon 
hordják a jezsuita atyák egykori nagy fáradalmainak 
emlékét, jobb időkben ezektől levén az evangeliomra 
oktatva. 

Ez pedig — mondhatjuk — missiónáriusaink 
fáradságos működése ezideig egyesegyedül csak azon 
központokra terjed, melyek e végetlen területen szót-
szórvák, ily központok: Űribe, 3000 lakossal; Yillavi-
cencio, 1500 lakossal; San Juan de Árama, 300; Jira-
mena, 200, és S.-Martin 2000 lakossal. Minthogy ez 
utóbbi központ a legközelebb van a vadakhoz és köz-
pontot képez, azért ezt választották a missiónáriusok 
székhelyéül, mert innét a többit is meglátogathatják 
3—6 nap alatt, ahogy eddig is meglátogatták. De azért 
nem hagyták el az indiánokat. Miután azt tapasztalták, 
hogy ezek gyermekeit könnyen lehet keresztségre 
vezetni, és nehézség nélkül meg lehet őket egyes urak-
nál tartani, azt a tervet alkották, hogy St.-Martinban 
fogják tartani a mindkétnemü gyermekeket és itt meg-
keresztelik, akik aztán a keresztény családok gondozá-
sára lesznek bizva hat vagy hét éves korukig, ahonnét 
aztán a gyermekmenhelyekbe vitetnek, innét pedig a 
nevelőintézetekbe, melyeket épen most szerveznek, és 
melyeket csak akkor fognak elhagyni, ha annyira fél 
lesznek nevelve, hogy önmagukat fentarthatják. Sen-
kinek figyelmét ki nem kerüli e módszer kitűnő volta 
és azon előnyök, melyek természetszerűleg ki fognak 
abból fejlődni; mert azáltal, hogy ez ujabb nemzedék-
ből ki lesznek gyomlálva a vad és kegyetlen ösztönök 
és annak lelke az evangeliom üdvözitö tana szerint 
lesz alakítva, lassankint az atyák is oda lesznek vezetve, 
hogy elhagyják az ő kóboréletöket és egy uj, nyugodt 
és munkás élethez fogjanak, Jézus Krisztus kereszt-
jének jótékony árnyában. (Fo ly ta t juk . ) 

KATH. NEVELÉS- és TAMTÁSÜGY. 
A kath. tanítói nyugdíjalap gyűlése. 

A győregyházmegyei kath. tanitó nyugdíjalap 
kiutaló-bizottsága a mult héten fontos ülést tartott. Az 
ülésen Baltes Lajos dr kanonok elnökölt s mint jegyző 
Üveges Kálmán segédtanfelügyelő vett részt. Az ülésen 
megjelentek: Rusehek Antal kanonok, Haller József 
igazgató, Kostyán Mihály esperes, Németh Gyula lelkész, 
továbbá Véghelyi Yincze (Gönyő), Esztergályos József 
(Mocsa) és Rasztovies János (Horpács). 

A gyűlés foglalkozott az érvényben levő alap-
szabályokkal, amelyeknek több rendbeli módosítását 
határozta el. A javaslatokat az egyházmegyei hatóság 
elé terjesztik. 

A nyugdíj alap-vagyona 74,000 koronát tesz 
ki. Ez alapból segélyt vagy nyugdijat 60 tag élvez. 
A gyűlésen ujabb 8 tanítónak nyugdijat, 3 tanitó 
özvegyének segélydijat és 2 tanitó árvájának gyámpénzt 

utaltak ki 1100 korona összegben. Segélyekre ós nyug-
díjra az alap összesen 6266 koronát fordít. Ujabban 
a következő nyugalmazott tanítókat sorozták be a 
nyugdijélvezetre : Farkas István (Bodonhely), Káth 
Károly (Vimpácz), Kollerics Ferencz (Lébeny-Szent-
Miklós), Piufsich János (Füles), Teller Antal (Börcs), 
Veinhandel Endre (Moson-Szent-Péter), Yeninger János 
(Moson-Szent-András) és Yizi János (Bükk). 

Y égül még kimondotta a gyűlés, hogy fokozottabb 
agitácziót fejt ki, hogy a kath. tanítók belépjenek ez 
üdvös egyesületbe, mert eddig csak 90 tagja van az 
egész egyházmegye területéről. 

I R O D A L O M . 

— A győri kir. kath. tanitókepzö-intézet értesí-
tőjét Haller József igazgató állította össze. Mindenek-
előtt az intézet állapotáról és működéséről számol be. 
Majd a tanárok és tanulok névsorát közli. Felsorolja 
a bevégzett tananyagot. Részletesen számol be a 
Mária-kongregáczióról, az önképző-kör ének- és zenekar 
működéséről. Yégül a jövő iskolai tanévre szóló utasí-
tásokkal fejezi be az értesítőt. 

— A nyitra internátussal összekötött r. k. fel-
sőbb leányiskola értesítője az ismert nevü iró Dudek 
János dr igazgató szerkesztéséből került ki. Első helyen 
Ferenczi József tartalmas czikke foglal helyet: az 
érzékelhető ós az érzéseinken kivül eső világ czímen. 
Utána az intézet történetét olvassuk s részletes tájékozást 
nyerünis a vallás-erkölcsi ós fegyelmi álláspontról-
Külön részt szentel az internátus és az egyleti élet 
leírására, melyből megtudjuk, mily feltétellel veszik fél 
a növendékeket s mennyi a fizetési kötelezettség. Be-
számol a Mária-kongregáczióról s a Margit önképző-
körről. Majd a végzett tananyag, a tanári kar s a 
növendékek neveinek közlése után a jövő évre szóló 
utasításokkal fejezi be. 

— A Hitszónoklati Folyóiratnak julius-augusztusi 
száma a következő érdekes tartalommal jelen meg: 
Pünkösd után IV. vasárnapra. Az egyház áldásos kiha-
tása az emberi élet összes viszonyaira. Bányász J . 
Endre s.-lelkésztől. — Szent Alajos ünnepére. Sz. 
Alajos szűzi tisztasága és alázatosságáról. Bányász 
Endre bajnai s.-lelkésztől. - Pünkösd után Y. vasár-
napra. A békeszeretetről, valamint annak ellenségei és 
jóbarátairól. Farkas Zsigmond hangácsi plébánostól. — 
Beköszöntő beszéd lelkipásztori beiktatásra. A hitet 
tartsátok meg, szeressétek egymást. Szerémy Viktor 
gör. kath. plébánostól. — Sarlós-Boldogasszony ünne-
pére. Szent áldozás alkalmával : a) meg kell tisztítani 
a szivet őszinte bánat által ; b) szivünket buzgóságra 
kell hangolni; c) végre hálát kell adni. Damó Alfonz 
sz. f. r. hitszónoktól. — Pünkösd után VI. vasárnapra. 
Az isteni mindenhatóságról. Jankó Antal sárfalvi plé-
bánostól. — Pünkösd után VII. vasárnapra. A rossz 
keresztényekről. Karkecz L.-tól. — Pünkösd után VIII. 
vasárnapra. Az alamizsnálkodásról. Karkecz L.-tól. — 
Paulai sz. Yincze napjára. Legyen a keresztény a 
szeretet apostola. Siposs Ágoston budapest-ferenezvá-
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rosi s.-lelkésztől. — Pünkösd után IX. vasárnapra. Az 
Isten hetedik parancsáról. Karkecz Lajostól. — Pün-
kösd után X. vasárnapra. Sokan igazaknak tartják 
magukat, pedig nem azok. Siposs Ágoston budapest-
ferenczvárosi s.-lelkésztől. — Pünkösd után XI. vasár-
napra. A hazugságról. Pák Emil debreczeni s.-lelkész-
től. — Szent Lőrincz vértanú napjára. Arról a kettős 
koronáról, mely sz. Lőrincz homlokán látható. Siposs 
Ágoston budapest-ferenczvárosi s.-lelkésztől. — Pün-
kösd után XII. vasárnapra. Miért kötelességünk min-
den embert szeretni ? Jankó Antal sárfalvi plébános-
tól. Esketési beszéd. A házasságban nincs annyi a 
jóból, mint ahogyan azt az ember gondolja. Jankó 
Antal sárfalvi plébánostól. -— Nagyboldogasszony nap-
jára. Mária mennybe ment, ha hozzá el akarunk jutni, 
kövessük őt. Bányász Endre bajnai s.-lelkésztől. — 
Szent István király ünnepére. Elmélkedés Istvánról, 
mint szentről és magyar hazafiról. Nemeskey Andor 
békés-csabai plébánostól. 

VEGYESEK. 
— Gyásziiimep XIII. Leo emlékére. Mint Rómá-

ból jelentik, julius 20-án XIII . Leo halála évfordulóján, 
nagy gyászünnepet tartanak a Szent-Péter-templom-
ban. A gyászünnepen X. Pius is megjelenik. 

— Az egyetemi választások. A vallás- és köz-
oktatásügyi minister a budapesti tudományegyetemen 
az 1904—1905. tanévre Demkó György dr ny. r. tanár-
nak a tudományegyetem rektorává. Kiss János dr ny. 
r. tanárnak a hittudományi, Szentmikiősi Márton dr. nj^. 
r. tanárnak jog- és államtudományi, Gen ersieh Antal dr 
ny. r. tanárnak az orvostudományi, Lóezy Lajos dr ny. 
r. tanárnak a bölcsészettudományi kar dékánjává, 
továbbá Liebermann Leo dr ny. r. tanárnak az orvos-
tudományi kar jegyzőjévé történt megválasztását jóvá-
hagyta és a nevezetteket a jelzett idő tartamára ezen 
minőségükben megerősítette. 

— Egy katonatiszt pápai kitüntetése. Rodiezky 
Géza honvéd-főhadnagy a pápától -a „Pro Ecclesia et 
Pontifice" czimü érdemrendet kapta. Ritka dolog, hogy 
mostanában katonának alkalma nyíljon olyan érdemekre 
szert tennie ; annál inkább örvendetes, hogy Rodiezky 
főhadnagy a nevezett kitüntetése érdemessé tette 
magát. 

— A katholikusok-szaporodása a Lipótvárosban. 
Lollok Lénárd lipótvárosi apátplébános két kérelmet 
intézett a fővároshoz a plébánia fejlesztése érdekében. 
Az elsőben, a melyet a herczegrimás külön leiratban 
ajánl a főváros figyelmébe, érdekes számokkal mondja 
el a lipótvárosi egyházközség fejlődését 1830-tól a mai 
napig. — Az Y. kerületben 1830-ban 4500 volt a katho-
likusok hivek száma ; 30 évvel ezelőtt 15.000, ma pedig 
jí9,000 katholikus lakik a Lipótvárosban. E nagy szám 
mellett is a papi létszám változatlanul ugyanaz, mint 
74 évvel ezelőtt, vagyis a plébános két segédlelkészszel 
látja el a hivek szükségletét. Ennek a feladatnak már 
ma is alig tudnak megfelelni ; a Bazilika megnyitása 
után azonban föltétlenül szükség lesz a személysza-

porításra. Arra kéri tehát a fővárost, hogy a plébániá-
hoz egy harmadik segédlelkész! állást szervezzen. A 
másik kérvényben ugyanazon okok alapján még egy 
sekrestyési állás szervezését kéri, mert a hatalmas uj 
templomhoz a megnyitás után egy sekrestyés kevés lesz. 

— A szegények segítése. A Rudapest-jobb-parti 
Paulai Szent Vincze-Egyesülel most számol be arról az 
eredményről, melyet az elmúlt 1903. évben elért. A 
jelentés egyszerű száraz adatokban ismerteti működé-
sét, de ezekben a sorokban mégis a hasznos és áldásos 
tevékenységet látjuk és a valódi keresztény szeretet 
szellemét érezzük. Elmondja a jelentés, hogy 591 sze-
gényt 1214 esetben részesített segélyben, kik közül 53 
nyomorgót állandóan gyámolitott. Ez az eredmény szé-
pen felülmúlja az előbbi évben elért eredményeket, 
mikor is az egyesület csak 386 szegényre terjeszthette 
ki védő szárnyait. A haladás az idei nagyobbarányu 
bevételeknek tulaj donitható, melyek a keresztény jóté-
konyságnak fellendülését mutatják. Az összes bevétel 
7437 korona 98 fillérre rúgott, ami persze nem jelenti 
azt, hogy az egyesület mindenben teljesíthette azt. 
amire az első kerület szegényei közt alkalma nyilt, 
Bizony az egyesület még nagyon rászorul a jótékony 
lelkek adakozásaira s a Kánter Károly kiváló buzgó-
sága mellett működő egyesület mindent elkövet, hogy 
a katholikus társadalom figyelmét áldásos működésével 
magára felhivja. Aki az egyesületnek pénzsegélyt vagy 
egyéb adományt óhajt küldeni, adományát az egyesü-
let czimére (Budapest, I., ker. Vár, Szent István-ká-
polna) czimezze. 

: 
— A német császár és a szabadkőművesek. Vil-

mos császárt „klerikális" részről (tehát mi is) sokszor 
dicséretekkel halmozták el, mert nem fogadta el a 
meghívást a szabadkőművesek diszes kompániájába. 
Pedig apja és öregapja ugyancsak buzgólkodtak a 
kultura ezen utálatos fattyuhajtásának dódelgetésében. 
Most a páholyok lapjai dicséreteket és örömhimnuszo-
kat zengenek, mert állítólag Vilmos császár „Az arany 
hárfa1' páholynak portratját ajándékozta. Ha ez igaz, 
csak azt volna érdekes megtudni, hogy vájjon akkor 
mellét diszitette-e már a szent Benedek-rend érdem-
rendje? De távol áll tőlünk, hogy a szabadkőműves 
kopáknak felüljünk. (M. Á.) 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. 

A szerkesztő telefonja. 
P . A. j.Ecce" czimü czikkét csak tegnap ve t tem kézhez, 

mer t a szerk. u r őnagyságához mél tózta tot t czimezni. Köszönet-
tel felhasznál tam. 

g j ^ " Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallási a lakjában, '/2 ívet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
tal ták. hogy 2 ívet is adott. A lap ter jedelmének beállt és a jövőben 
minden bizony nyal 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 4 korona árban kapja. A ki mindkét lapot, a 
„Religio- rallásu-1 és az „ E . Kr. L " -a t együt t k ívánja járatni , az 
az „ E . Kr. Z/."-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 f-zerint, 
Víi V2) 3ii ®s egész évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb el járás az egész evre járó 
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, 1901. 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, julius 23 7. 

Előfizethetni : 
minden | 

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

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

netaláni reclamatiók is, i 
bérmentes nyitott £ 

levélben, intézendők. | 

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

SZ. II. Félév. 1904. 

nPerge alacnter in coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgena^ 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amant er 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." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

F e l h í v á s . 

Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-
fizetés megújítására kérjük. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: Világszemle. — A breviár ium tör ténete . — Egyházi tudósítások : B u d a p e s t : Don Bosco 
müvei Budakeszin és Budapes ten a Vízivárosban. - G y ő r : Püspöki körlevél. — M a g y a r f a l v a : Primicia. — P á r i s : A 
Vatikán és a franczia püspökök. — Tárcza. Szalézi missiók Amerikában. — Kath. Egyesületi Elet éi Köztevékenység. Jub i l eumi 

zarándoklat . — Irodalom. — Vegyesek. 

ország, sőt akár az egész világ ereje. Az 
magának Krisztus Urunknak az ereje, a ki 
teljes önérzettel és igazsággal mondhat ta 
magáról, hogy — leg}^őzte a világot. „Confidite^ 
ego vici mundum." 

A világtörténelem folyását szemlélőnek 
lelke elé különös képe tárul a szellemi világ-
áramlatoknak. A renaissance, mint a pogány 
klasszikus ókor jó és rosszból alakult zagyva 
szellemének felébredése Olaszországban kez-
dődött ugyan, de ott sem haeresis uralmának 
megállapításáig, mint Németországban és Ang-
liában, sem istentelenség és teljes hitetlenség 
állami szervezéséig, mint Francziaországban r 

nem bírta vinni. A klasszikus ókor műveltsé-
gét a pápaság közeli és közvetetlen befolyása 
Olaszországban a keresztény vallás és czivili-
záczió, a tudomány, irodalom és művészet 
fellendülésének szolgálatába tudta hajlítani, az 
isteni vallás nemzeti megkárosulása nélkül. A 
német, angol és franczia nemzet körében a 
pogány szellem feléledése, ellenkezőleg vallási 
villongásokra és gyökeres felforgatásokra veze-
tett . Első volt a vallási felforgatásban Német-
ország. Példájá t csakhamar követte Angolor-
szág. Ez a két nemzet, és pedig Angolország 
még sokkal egyetemlegesebben mint Német-

V I L Á G S Z E M L E . 
Küzdelem az iskoláért. * 

I. 
Francziaországban a szerzetesrendeket a 

végett üldözik a többi között, hogy az állami 
oktatást túlszárnyal óvá lett katholikus közok-
tatást tönkre tegyék. A szerzetesi élet szabad-
ságát elfojtva, az oktatás szabadságát akarja 
megfojtani a franczia szabadkőművesség. Szé-
gyenletes agyarkodás a szabadság ellen ; méltó 
egy szerencsétlen nemzet elvetemült hóhérai-
hoz. Sem az egyik, sem a másik, sem a szerze-
tesek kiirtása, sem az oktatás szabadságának 
elfojtása azonban nem fog sikerülni véglegesen, 
csak legfölebb egyidőre részlegesen. A keresz-
tény vallás ereje, mely az itjuság oktatásának 
egyetemességét és szabadságát az Isten és az 
ő igazságának szolgálatában létrehozta és 
oltalma alá vette, nagyobb mint akármely 

* Ez a czikksorozat két év óta feküdt asztalfió-
komban. Most az iskolaügy napirendre kerülése kiváló 
módon időszerűvé tette közlését. Szerk. 
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ország, állami életét a keresztény hitegység 
megbontására , a haeresisre, a keresztény vallás 
t a n a i b a n való önkényes válogatás homokbucz-
"k áj ára fek te t te á t a kathol ikus hi tegység szikla 
alapjáról . De keresztény marad t a mai napig. 
Francz iaország más ú t ra terelődött , más u ton 
haladt . Külsőleg, szinleg ragaszkodot t a katho-
likus egyházhoz, sőt egyideig nem egyszer — 
«csupa önzésből — annak ka rha ta lommal való 
védője gyanán t is szerepelt a világ előtt ; azon-
ban hitet len tudósainak és csábosán beszélő 
némely Íróinak ha tása alat t , lelkében lassan-
kint nagy ranő t t és megérle lődöt t a keresztény 
vallással való teljes szakitás gondolata , mely-
ből logikai szükségességgel következe t t az 
is tentelenség és val lás ta lanság állami és társa-
dalmi életbeléptetése, a mely a 18-ik század 
végén ki tör t nagy fo r rada lomban ülte orgiáit, 
szé t tépve minden vallási szervezetet s Krisztus 
o l tá rá ra a bűn t állítva fel u j is tenség gyanán t . 

Ez t a szakítást , nem csupán a keresztény 
val lásnak teljességével, vagyis a katholicziz-
mussal, hanem eg}Táltalában a vallásnak akár 
a keresztény kinyilatkoztatásból , akár az emberi 
te rmészetből fakadó sugallataival, ezt a szakí-
tás t az Is tennel Francz iaország nem birta 
eddig kiheverni. Az isteni Gondviselés, ugy 
látszik, mintha Francziországban példát aka rna 
á l l í t a n i a keresztény czivilizáczió jóté teményei-
ben részesült és részesülendő nemze teknek 
és á l lamoknak az iránt, hogy vele nem lehet 
bünte t lenül paczkázni , hogy 0 nemzedékek 
hosszú sorain ostorozza végig az apák bűneit, 
hogy 0 egyeseket és nemze teke t i rga lmának 
ki fürkészhete t len uta in csodásan is kész meg-
menteni az enyészettől, azonban igazságos 
í téleteinek t i tkos végzései szerint kegyet lenség 
nélkül adha t is át ugyancsak egyeseket és 
egész á l lamokat az á l ta luk elkövetet t istensér-
tések következményeinek, sorvasztó ha tásának, 
„ Jus t i t ia elevat gentes ; miseros au tem facit 
pecca tum". Francziaország, ez a ha jdan szelle-
mileg és erkölcsileg ép és virágzó ország, a 
hova Európa keresztény népei iskolába já r tak , 
magasz tos theologiát és fenköl t keresztény 
szellemet tanulni, most egy önmagával tel jesen 
meghasonlot t nemze t képét nyúj t ja , a mely 
fölött az ősök keresztény dicsőségét nemcsak 
nem értő, de vakmerő megáta lkodot t sággal 
lábai alá tipró állami kormányzás állandósult 
a mult XIX. század végén. 

Lassú századokon át folyt er jedésnek 
eredménye ez a szellemi állapot a f ranczia 
földön. Calvin predesztinácziós, lélekölő vallási 
reformácziója, kiszorult Francziaországból a 
szomszéd Genfbe ; ámde vele csaknem egyide-
jűleg élt Montaigne (1533—1592.) a ki hívő-
nek látszó hitet lenségével valóságos ős nemző 
a ty ja le t t nemcsak a franczia, hanem ezáltal 
az egész modern keresztényellenes hitetlenség-
nek és val lás ta lanságnak. Lego t t következő 
mondásával , mely a keresztény hi tnek lá tszot t 
hódolatot bemutatni , a modern scepticzizmus 
ez ősatyja le ronto t ta könnyelműségre mindig 
ha j landó f ranczia gondolkodás előtt a keresz-
tény vallás komolysága és őszinte hódolatot 
parancsoló szent jel lege i ránt a kellő tisztele-
tet . „Keresztény emberekre nézve, úgymond, 
fényes alkalm a a hívésnek, hogyha valamely 
hihetetlen dologgal ta lá lkoznak ; a hit ekkor 
annál észszerűbb, mennél inkább ellenkezik 
az emberi észszel." 1 A vallás magát , melyet 
Monta igne a f ranczia szellem ta la jába ily 
raff inai t fogásokkal elvetet t kikelésre ébreszt-
ge t t e több körülmény és sok ember, köztük 
a f ranczia sceptikusok fejei Bayle, Le Clerc, 
Basnage ; a buja kifejlésnek indult vetést pedig 
a franczia nagy for rada lomban kitört teljes 
vallási fe lforgatássá érleltek meg az encyklo-
pedista írók, különösen d 'Alembert , Diderot, 
De la Mettrie stb. és Voltaire, izzó gyűlöletük-
kel I s ten és a ker. vallás ellen.2 Bayle „contre 
raison" és „iiicro}^able" jelzőitől, melyekkel a 
hi tet len modern szellemnek ez az ősatyja a 
kersztény vallást illette, Voltaire „infame"-jáig 
mely a f ranczia szellem elidegenedésének a 
keresztény vallástól t e tőpon t já t jelzi, több mint 
200 év folyt le. Erre a két századra esik 
Francz iaországnak az a korszaka, mely e 
fényes tu la jdonságokkal megáldot t nemzet 
lelki s test i elkorcsosulásának forrásai t meg-
nyi tot ta . A 18. század végén körülbelül már 
be volt végezve a ker. czivilizáczió aláakná-
zásának pokoli munkája . * De la Mettrie fel-

1 C'est aux chrétiens une occasion de croire, que 
de rencontrer une chose incroyable; elle est d'autant 
plus scion raison, qu'elle est contre l'humaine raison. 
Essais torn. 3. p. 147. V. ö. Dem inger, Vier Bücher 
von der religiösen Erkenntniss, 1. köt. 145 lap. 

2 Hergcnröther, Kirchengesch. 3 köt. 627 lap. 
* Frankreich war 1789. bereits gründlich dekatho-

lisirt — namentlich durch den königlichen Absolutis-
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állította a franczia állampolitika számára az 
alapelvet, hogy államot csupa atheisták is 
alkothatnak. A mai szabadkőműves uralom, 
ime, ennek a sátáni elvnek a megtestesülése. 

A kath. egyház ellen való halálos gyűlö-
let, melyet, Lutherhez hasonlóan, Voltaire 
lehelt be az ő „écrasez l ' infâme "-jávai a fran-
czia modern miveltség lelkének mélyébe, a 18. 
század végén és a XIX. egész folyásában sok 
keserűséget okozott már Krisztus egyházának. 
Sok hitvalló könnyével, sok vértanú vérével 
vannak megörökítve a keresztény emberiség 
történetében a franczia hitetlenség kegyelet-
lenségének és pusztí tásának gyászos emlékei. 
Affre és Darboy párisi érsekek, amaz a bari-
kádon, emez a Commun által készített vesztő-
helyen, hiába ontot ták véröket. Az államot 
kormányzó világi franczia intelligenczia nem 
lett ősei keresztény hitéhez hajlandóvá. Sem 
a vértanúk vére, sem a lourdesi folytonos 
csoda, sem a sedani végzetes nemzeti csapás 
nem birták a franczia szellem megrögzött 
könnyelműségét és hitetlenségét megtörni. 
Loubet elnöksége alatt, e század hajnalán 
Waldeck-Rousseau és Combes ministerelnökök 
uj irtó harczot támaszto t tak az egyház, a kath. 
vallás, az Isten ellen. A XX. század ig}?- kez-
dődik. Nemsokára keresztelni sem lesz szabad 
Francziaországban gyermeket és if jút , csak 
találomra felnőtt embert. Francziaországban 
semmi sem lehetetlen többé. 

A küzdelem az egyház leigázására, a kath. 
vallás kiirtására, az Ur Isten bosszantására, 
szemlátomást az iskola terén tombol legnagyobb 
következetességgel és konoksággal. A franczia 
iskolai kulturharcz történetéből lássunk tehá t 
egy-két lapot, f o l y t a t j u k . ) 

A breviárium története. 
Irta : Császár József dr. 

(Foly ta tás . ) 

A római breviáriumba a himnuszok csak jóval 
később, Grancolas szerint a XIII . században vétettek 
föl először, a mi szerinte a Haymo-féle reformmal van 

mus und die Gewalthaten der Parlamente, durch den 
Gallicanismus und Jansenismus, durch die Modephilo-
sophie und den in Wissenschaft und Presse trium-
phirenden Unglauben... Der Unglaube blieb kein Vorrecht 
der höheren Stände, er drang mehr und mehr auch 
in die niederen Schichten des Volkes ein. Már akkor!  
Hergenrötlier i. k. 654—5. lap. 

összeköttetésben. A himnuszokról ugyanis, mondja 
Grancolas,1 sem Amalarius, sem a római rendek, sem 
IL Czelesztin pápa (1143.) nem tesz említést, de igen 
is beszél azokról általában Hugo S. Viktor, Radulphus 
pedig fölsorolja a legtöbb himnuszt, a melyek nagyobb-
részt azonosak a jelenleg használatban levőkkel. Hogy 
a himnuszok csakugyan később vétettek föl a brevi-
áriumba, azt következteti Grancolas abból a körül-
ményből is, hogy a himnuszok a hórák elején foglal-
nak helyet, pedig bizonyos, hogy a hórák eleinte 
zsoltárokkal kezdődtek. 

Addig, míg az imaórák anyagát külön könyvbe 
(Breviárium) nem foglalták, nem igen tűntek föl azok 
az eltérések, melyek e tekintetben az egyes egyházak 
közt fönnállottak, annál kevésbbé, mert az imaórák 
általában véve mindenütt zsoltárok-, olvasmányok- és 
imáknak bizonyos időben való elmondásában állottak 
s csak a részletek tekintetében nem egyeztek az egyes 
egyházak. Mikor az imaórák anyaga az idők folytán 
mind határozottabb alakot öltött s mikor az egyes 
részeket külön könyvbe kezdték foglalni, már nem 
kerülhették el az egyházi elöljárók figyelmét ezek az. 
eltérések. Önként fölmerült a kérdés, hogy az egyes 
egyházmegyék és szerzetesrendek továbbra is ragasz-
kodjanak-e a saját szokásukhoz, vagy egyöntetűség 
czéljából valamely közös ritust fogadjanak-e el és ha 
igen, melyiket? — Az egyház e tekintetben is egységre 
törekedett s a római egyház, mely a többi egyházak-
nak anyja és legfőbb tanítója, a liturgia, az egyházi 
ima tekintetében is példaadója lett. A római breviárium 
lassankint általánossá vált az egész Nyugaton, bár 
voltak helyek, melyek az imaórák végzésében ragasz-
kodtak eddigi szokásukhoz.2 

Spanyolországban a liturgia, melyet itt az úgy -
nevezett septemviri apostolici honosítottak meg, kez-
detben a főbb dolgokban hasonló volt a rómaihoz, de 
azután mindig jobban eltért ettől. Különösen szembe-
tűnő volt a különbség a kettő közt, sőt az egyes 
spanyol egyházmegyékben divó rítusok közt is a VII. 
században, úgy, hogy maguk a spanyolok is szükségét 
érezték liturgiájuk rendezésének. A IV. toledoi zsinat 
(633 ) főkép e kérdéssel foglalkozott. E nemzeti zsinat 
kimondta, hogy az egész nyugati gót birodalomban 
(Spanyolország és Gallia egy része) egyforma ritus 
szerint végezzék az istentiszteletet és az ennek kiegé-
szítő részét képező officiumot.3 A XI. toledoi zsinat 

1 Grancol . i. m. 28. fej . 
2 Ki tűn ik ez N a g y szent Gergelynek Ágos tonhoz , az ango - 

lok apos to lához í r t l eve lébő l : „Novit f r a t e r n i t a s t u a — í r j a a  
nagy pápa — rom. ecclesiae consue tud inem, in qua se memini t  
enu t r i tum. Sed mihi placet , u t sive in s. r omana sive in galli-
a rum, sive in qual ibet ecclesia aliquid invenist i , quod plus omni-
poten t i Deo jpossit placere , sollicite eligas et in ang lorum ecclesia 
in fundas . Non enim pro locis res, sed pro r e b u s bonis loca nobis- 
a m a n d a sunt . E x singulis ergo qu ibusque ecclesiis quae pia r  

quae religiosa. quae rec ta sun t , elige e t haec quas i in fascicu-
lum collecta, apud Anglorum m e n t e s in consue tud inem depone."  
— Beda 1. 1. c. 27. 

3 Nihil u l t ra d ive r sum au t d i s sonum in ecclesiasticis sacra -
ment i s a g a m u s : ne quael ibe t nos t r a d ivers i tas apud ignotos s eu 
carnales sch ismat i s e r rorem videa tur os tendere et mul t i s ex is tâ t 
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(675.) megismételte a liturgiái egységre vonatkozó 
határozatot. E határozatoknak meg is lett az óhajtott 
eredménye : az egyöntetűség a liturgiában, mely azon-
ban még sok tekintetben különbözött a rómaitól. Mind-
két említett zsinat alludál az Isidorus Hispalensis által 
Leander közreműködésével összeállított officiumra, mely 
TOfficium Gothicum vel mixtum secundum regulám beati 
Isidori", vagy „Off. Mozarabicum" néven ismeretes; 
utóbbi neve onnan származott, mert az arabok közt 
élö keresztényeket „Mozarabes" vagy „Mixtarabes" 
névvel jelölték. Ez az officium a maga rítusával az 
említett zsinatok határozatainak folyamányakép sokáig, 
egészen VII. Gergely idejéig érvényben volt Spanyol-
országban. (Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Don Bosco művei Budakeszin és Buda-

pesten a Vízivárosban. — Galszter István gyáros közve-
títésére Don Bosco küldöttje junius 29-én Budakeszin 
ismertette az ismert nagy ügyet. Előadása ott is lel-
kesedést keltett. A jó németajkú nép sietett adomá-
nyaival a cavagliai magyar vitézek égető szükségletei-
nek fedezéséhez járulni, mely adományokat néhány ott 
nyaraló előkelőség, a többi közt fentnevezett Galszter 
István czukorkagyáros is megtoldotta, ez utóbbi 20 
korona adománynyal. A vízivárosi plebánia-templom-
ban f. hó 3-án tartott két előadást Don Bosco papja, 
meghivatva König Gusztáv pápai kamarás, plébános 
által, ki meleghangú hivatalos jelentésben ajánlotta 
híveinek az ügyet. A délutáni szt. beszéd különösen az 
Oltáriszentség imádói társulatának szólott, akik lelkesedve 
karolták fel az ügyet, két előkelő nő, a szent társulat 
vezetői, kész örömmel ültek a gyüjtőasztalhoz. E be-
szédben alkalomszerüleg ajánlotta szónok e buzgó nők-
nek, hogy zarándokoljanak el az Örökimádás ideiglenes 
kápolnájába, (IX. ker. Rákos-utczába, ahol mindennap 
reggel 7 órakor szentmise mondatik, a legfönségesebb 
•Oltáriszentség ez órától egész este óráig ki van 
téve, amidőn is áldás adatik). I t t mennybe ragadó 
szép éneket hallanak, mely az Örökimádás angyalainak 
ajkairól hangzik el. I t t látja a hivő azt a csodálatos 
áhítatot, mely sóhajokra készt és könyeket csal a sze-
mekbe. Innét indul ki, romlásnak indult hazánk, hit-
ben való megerősödésének egyedül biztató remény-
sugara, egy szebb jövő záloga. A nemeslelkü adakozók 
tájékozására közöljük, hogy Don Bosco papja, Zafféry, 
a fővárosban időzésének hátralevő két hónapjában 
(julius és augusztusban) a IV. kerületben, Borz-utcza 
1. sz. a. (az angol szüzek temploma mellett) lakik. 

Győr. Püspöki körlevél. — Széchényi Miklós gróf 
győri püspök XI. számú körlevele nagyobbára vallási 
intézkedéseket tartalmaz. Számos pápai iratot közöl, 

in scandalum varietas ecclesiarum. Unus igitur ordo orandi atque 
psallendi nobis per omnem Hispániám atque Galliam conservetur, 
unus modus in missarum solemnitatibus, unus in vespertinis 
matutinisque officiis : nec diversa sit ultra in nobis ecclesiastica 
consuetudo, qui in una fide continemur : hoc enim et antiqui 
eanones decreverunt, ut unaquaeque provincia et psallendi et 
ministrandi parem consuetudinem contineat, — Cap. 2. 

majd ismerteti a végrendelet nélkül elhalt alsóbbrendű 
papok hagyatéka tárgyában kelt ministeri rendeletet, 
valamint az agg papok és beteg káplánok segély-
alapja javára tett hagyományok illetékmentessége tár-
gyában hozott közigazgatási birósági döntvényt. Né-
hány egyházmegyei személyi ügy egészíti ki a kör-
levelet. 

Magyarfalva. Primicia. — Magyarfalva pozsony-
megyei nagyközséget nagy szerencse és még nagyobb 
megtiszteltetés érte abban a fényes Primiciában, mely 
falai közt julius hó 3-án folyt le. Pauer Károly, esz-
tergom-egyházmegyei áldozópap mutatta be első szent 
miséjét a Mindenhatónak szülőközsége, az egész kör-
nyék s különösen édes szülői legnagyobb örömére. 
Kiemelő érdekességet kölcsönzött az ünnepnek az a 
körülmény, hogy emberemlékezet óta az ünnepelt első 
papfia a községnek és olyan szülők gyermeke, akik e 
nemes áldozatukkal a legszebb példát nyújtot ták. Az 
ünnep fényét nagyban emelte az is, hogy a község 
apraja-nagyja, az egész környék sőt még a szomszédos 
Ausztria községeinek lakosai is részt vettek a ritka 
örömben. Jakabfalva, Zohor, Dimburg, Magasfalva, Láb, 
Malaczka, Csütörtök, Angern, Mannesdorf', stb. közsé-
gek lakosai, legnagyobbrészt papjaik élén özönlöttek 
Magyarfalvára. Ki gyalog, ki kocsin iparkodott az 
ünnep szinhelyére. Délelőtt 10-kor kezdődött a szent-
mise, a templom falához támaszkodó, épen virágjában 
levő hársfák árnyékában emelt sátor-oltáron. Felemelő 
s igazán szép képet nyúj tot t a tarka ünneplőben 
nyüzsgő ezernyi tömeg, midőn az evangelium végén 
szentbeszédébe kezdett az ünnepelt szónok : Trubinyi 
János dévényujfalusi plébános s országgyűlési kép-
viselő. Az ünnephez méltó szentbeszéd hatását csak 
emelte az a páratlanul kedves énekkar, mely a dalos 
község fiatalságából került ki. A szelid harmónium 
hangjai egyesülve a komoly, szent énekek csendes, 
ünnepélyes előadásával, mesteri keretül szolgáltak a 
nap ünnepélyességének. Szeretett plébánosa, Kvassay 
Károly oldalán végezte el e közben az ünnepelt szent 
miséjét s áldotta meg első áldásával kedves szüleit, a 
segédkező papságot, majd rokonait s az egész népet, 
amely nem fáradt ki a várakozásban. Kitartott egész 
délután y.22 óráig. A segédkező jelenlevő papság sorai-
ban ott láttuk Gasparovics István magasfalvi, Hilbert 
János lamacsi, Grátzer Ferencz laábi, Lenkei Károly 
csütörtöki, a mannesdorfi,hohenaui plébánosokat, iskola-
társai közül Kovács Pál, Uj István, Fray István, Prokopp 
Ferencz, Folba János, Melisek Bernát Esztergom fő-
egyházmegyei papokat s Hernitz József, Borbás Sán-
dor, Légrády Jenő stb. klerikusokat. Nagy számban 
volt képviselve a világi elem is. a melynek ólén Nagy 
Ágost, malaczkai főbiró, Kaff, Glas, Pivinger czukor-
gyári főtisztek, dr Pach orvos, Török Lajos jegyző 
stb. álltak. Az emlékezetes ténykedést az örvendező 
szülőknél hangulatos, s mindvégig kedves vendégség 
követte, a mely a hallatlan sok idegen ittlétének örö-
mére az egész községre átterjedt. Biztosak vagyunk, 
hogy aranybetűkkel lesz e nap Magjrarfalva községé-
nek történetében feljegyezve. 

i 
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Paris. A Vatikán és a franczia püspökök. — A 
szabadkőműves lapok tendencziózusan közölnek olyan 
híreket, melyek szerint a Vatikán s a franczia püspö-
kök között nincs meg az egyetértés s hogy a Szent-
szék megsértette volna a konkordátumot. Most egy 
katholikus képviselő, aki közléseket vett a Vatikánból, 
a Figaro egyik munkatársának kijelentette, bogy a 
„Vatikán és Franeziaország egyenetlenségéről szóló 
híresztelések jórészt Combes ministerelnöktől eredtek 
és szükséges volt ezt a viszályt a kellő mértékre ve-
zetni vissza. Róma sem közvetve, sem közvetlenül 
sohasem fejezte ki bizalmatlanságát megrendszabályo-
zás utján az avignoni, roueni és albii érsekek, valamint 
a menuei és tarantaisei püspökökkel szemben. Másképp 
áll a dolog Geay lavali püspökkel. Ebben az egyház-
megyében nagy az anarchia. Már XIII . Leo idejében 
történt ez irányban vizsgálat, de az elhunyt pápa az ő 
békülékeny természetével hagyta a dolgot, ahogy volt. 
Az uj pápa maga vizsgálta meg az iratokat és nagyon 
súlyosaknak találta a Geay ellen emelt panaszokat, 
ugy, hogy felszólittatta, hogy junius 23-án jelenjék 
meg a congregatio sancti officii előtt. Ami Lenordez 
dijoni püspököt illeti, az ellene indított vizsgálat még 
mindig tart. A Szentszék azonban értésére adta, hogy 
a vizsgálat alatt a béke érdekében az egyházmegyében 
hivatalosan ne szerepeljen. De az egyházmegye, püs-
pök és papsága között véleményeltérés volt a pápai 
utasítás magyarázatát illetőleg és ez figyelemreméltó 
jelenetekre adott okot. Ebből az következik, fejtette 
ki végül a képviselő, hogy a Szentszék egyáltalán nem 
sértette meg a konkordátumot. Ha egy püspök elmoz-
dítását akarná, ezt bizonyára nem tenné meg anélkül, 
hogy előbb meg ne kísérelné a franczia kormánynyal 
való megegyezést." 

T Á R C Z A . 
Szalézi missiók Amerikában. 

— Dr Zafféry Károly szalézi pap tudósítása. — 
A szalézi missiónáriusok. 

Most, hogy a szalézi társaság az ő missiói műkö-
désének 25. évét befejezi, jónak látjuk egy rövid vissza-
pillantást vetni a szalézi missiónáriusok fáradalmaira. 

Az első szalézi püspök, Cagliero az ő 25 éves 
missióműködése alatt mintegy ötszázezer kilométernyi 
utat tett meg Amerikában, Európában és a tengeren. 
Kilenczszer tette meg a tengeri utat Európa és Amerika 
közt az atlanti tengeren ; kétszer utazott Valparaisotól 
Chileig a csöndes oczeánon a magellani tengerszoroson 
és az atlanti oczeánon Montevideoba és Uruguayba ; 
négyszer utazott Montevideotól Rio-Janeiróba, Brazili-
ában és vissza, tizennégyszer Viedmától, Buenos Airesig, 
Argentínában ós kétszer Viedmától Chubutig és vissza. 
1886-ban és 1887-ben hét hónap alatt tizenháromezer 
kilométernyi utat tett meg részint hajón a folyókon és 
tengereken, részint vasúton részint lóháton, mely alka-
lommal a Cordillerákon lezuhant és több oldalbordáját 
ö sszetörte. 

Fel és lehajózott a La-Plata, Parana, Paraguay, 
Uruguay, Rio-Negro és Chubut folyóin. 

Áthatolt Brazilián egész az Amazon folyóig és 
bejárta Minas-Geraes, Säo-Paulo, Santa-Catharina, Rio-
G-rande és Matto-G-rosso államokat. 

Meglátogatta Santa-Fe, Cordoba, San-Louis, Men-
doza, Entre-Rios és más tartományokat. Európában 
többször tett körutat Észak- és Délolaszországban 
Szicziliáig és meglátogatta Spanyol, Portugall, Belga-
ország és Hollandia házait. 

Fagnano szalézi főpap a tűzföld és Patagonia 
apostoli missiófőnöke a legnehezebb utakat lóháton 
tette meg többször életveszélyek közt, melyekből csak 
az Isten különös csodája mentette meg. Hajmeresztők 
voltak a jelenetek, melyeket 1901. óv őszén Európá-
ban időzvén, a szalézi társaknak elmondott. Többször 
törtek életére a vadak. 

Délpatagoniából érdekesen irja le Borgatello 
szalézi missiónárius két hónapi missióját a vadak közt. 

Esti 10 óra volt — igy ir a többi közt. — Egy 
9 éves árvaleány egy másik, 10 éves szintén árvaleány-
nyal sirva jöt t hozzám elpanaszolni, hogy az egyiknek 
még élő anyja részeg és a részeg emberek meg akar-
ják verni, és ő most orditoz. 

Hát a te Lajos fivéred miért nem védelmezi 
őtet ? 

0 is részeg, mond a leány. Hát a te 15 éves fivé-
red mit csinál ? 

0 is részeg felelt a leány. A szegény leánykák 
aztán megvigasztalva és megnyugtatva elbújtak egy 
biztos helyen. 

Éjfél tájban egy részeg szó nélkül sátramba jön 
és mellém ül, én igyekszem őt rábeszélni, hogy men-
jen dolgára, de ő makacskodik, sőt azzal fenyeget, hogy 
megver engem. Végre zúgolódva távozott. Körülbelül 
három óra múlva visszatért, de miután én a bejárathoz 
őrt rendeltem, a sátor vászna alatt próbált bebújni. Én 
kutyának véltem, és rákiáltottam ; az vinyogni kezdett 
mint az eb ; de ekkor már láttam árnyékát, és foly-
tattam a tréfát és ugy tettem magam, mintha csak-
ugyan kutya volna Várj te kutya ! szólok most, mind-
járt beütöm a fejedet. Erre emberem megijedve ki-
húzta fejét és távozott. 

Egy másik alkalommal egy spanyol családhoz 
hivtak, hogy kereszteljem meg kis gyermekét és vezes-
sem az első szentáldozáshoz a család 11 éves fiát. Két 
napig kellett utaznom mig odajutottam, azonkivül 30 
pesot fizetni a vezetőnek. Elvégezvén teendőnket, 
azt vártuk, hogy valami frissitővel megkinálnak és 
valami zugot adnak pihenésre, de a házigazda, nyolcz-
ezer birka tulajdonosa, nem akar tudni erről. Most hát 
mi kértünk valamit. Nagynehezen adtak összesen két 
tojást nefcem és kispap útitársamnak, egy kis darab 
kétszersültet, a velünk jött ifjaknak pedig semmit. 
Nincs-e valami a fiuk részére ? Nincs, volt a felelet. 
Hát legalább egy kis hust kaphatnának ! Az sincs 
holnapig. Aztán könyörgésre fogtam a dolgot ós kér-
tem két kilogramm kétszersültet pénzért ; adtak, meg-
mérve mint valami aranyat és fizettettek velünk egy 
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pesost, vagyis kétszeres árt. Hálóhelyül adtak valami 
juh menhelyet, melynek bűze kiállhatlan a juhok för-
dése és egyéb dolgok miatt. 

Egy másik spanyol családhoz is hivtak kétnapi 
járásra. Életveszélylyel hatoltunk át a Gallegos folyón 
25 pesot adtunk ki. A családnál két keresztelést és 
néhány bérmálást kellett végezni. A családnak van 
negyvenezer juha. Mégis nemcsak meg nem köszönte 
a háziúr a mi szívességünket, de mikor fáradt lovamért 
egy frissebbet kértem cserébe, egy furcsa tréfát is 
űzött velem. Ugyanis azt mondta, hogy egynapi utam 
után egy bizonyos helyen friss kövér lovat fogok 
találni. Én bizva szavában, a félúton öt pesosért egy 
pásztort fogadtam fel, hogy hozza el nekem a lovat. 
Néhány óra múlva visszajött a pásztor ló nélkül igy 
szólván : Uram ! önt megcsalták ; mert annak a lónak 
csak három lába van. 

Később egynapi lovaglás után egy északamerikai 
földbirtokos lakára jutottunk. 0 évek óta ismert min-
ket és mi gyakran élveztük vendégszeretetét. De most 
rossz kedvben volt. Gyötört az éhség, de sem enni, 
sem inni nem adott nekünk, sőt egy pohár vizet sem 
kaptunk. Két órai üres csevegés után egy szobát kap-
tunk, melyben csak két derékalj volt. El lehet kép-
zelni, hogyan töltöttük az éjt kifáradva és az éhségtől 
gyötörve. 

Balzola szalézi missiónárius és mások hasonló 
nyomorról irnak, amit a szegény szalézi missiónáriu-
soknak a lelkek megmentése végett át kell élniök. 
Rossz bárkán utaztak, összeszorítva mint a heringek . . . 
Egy éjjel a szárazon utazva meglepte őket a zápor, 
teljesen átáztak, egyik-másik nyereg alá dugta fejét, 
hogy legalább az legyen megkímélve. 

Máskor meg tyúkólban kellett meghálniok a 
missiónáriusoknak. Hajnalban, mikor javában aludtak, 
az első kakas-szóra útnak eredt a sok tyúk, keresztül 
szaladva az alvók arczán. 

Ezer ilyen éleményt mondhatnának el a jó szalézi 
missiónáriusok. Dq eltűrnek mindent, hogy megnyer-
jék a lelkeket az Ur Jézusnak. Záradékul meg kell 
még emlékeznünk az Isten műve két munkásáról. 

Don Unia. 1889-ben Amerikába, Columbiába lett 
küldve, hogy ott az első missióháznak főnöke legyen. 
De alig tartózkodott két évig a fővárosban Bogotában, 
midőn megtudta, hogy a hegyek közt, nagyszámú 
szerencsétlen bélpoklos tartózkodik, * akik rokonaiktól 
barátaiktól egészen elhagyatva szenvednek. 0 tehát 
ezekért akarta feláldozni életét. Erre engedélyt kért 
ós meg is nyerte. El is ment azonnal a fővárostól 
háromnapi járásra levő vidékre, melynek neve Agua 
de Diós, hogy e szegény elhagyottaknak vigaszára 
legyen. 

De nemsokára parancsot kapott, hogy Mexicoba 
menjen, mint a missiók igazgatója; de annyira ragasz-
kodtak hozzá, hogy Don Rua a könyekig meghatva 
visszavonta a rendeletet. A bélpoklosok hálalevelet 
intéztek Don Ruához, e hálalevélben a többi közt e 

* A bélpoklosság, melyről az evangeliomban is szó van. 
ragadós betegség, mely menthetlenül halált okoz. 

kifejezések is állanak : „Náluk a Don Unia név annyit 
jelent mint szeretet; őtet Bogotában, a fővárosban 
ama hősnek tekintik, aki életét a szeretet oltárán fel-
áldozza ; őtet mindenki csodálja ós az ő hire nemsokára 
mindenütt el fog terjedni, és meg is érdemli, hogy az 
ő hősi erényeit ismerje az egész világ. És mikor a 
kolumbiai, később pedig az összes amerikai lapok 
magasztalták, igy kiáltott fel az alázatos pap : Miért 
csodálkoznak az emberek azon, ami egészen természe-
tes dolog? Hát nem testvéreink-e a bélpoklosok, akik 
éppen azért nagyobb joggal tarthatnak igényt a mi 
szivünk nemes érzelmeire, mert el vannak zárva az 
emberi társadalomtól." 

Krisztusi szavak, méltók az Ur Jézus müvéhez. 
A buzgó apostol szeretetének áldozata lett. Meg-

törve tért vissza hazájába Olaszországba, ahol 1805. 
évi deczember 9 én kiadta lelkét. 

Rampolla bibornok a halál hirét véve, a maga ós 
őszentsége fájdalmát fejezte ki e veszteség fölött; 
és habár — úgymond — remélhetjük, hogy a bélpok-
losok körül érdemeket szerzett ezen szép lélek az isteni 
kegyelem irgalmát elnyerte, még sem fogom elmulasz-
tani ajtatos imákat küldeni érette az Úrhoz. Őszent-
sége ez alkalomból különös áldását küldte a szaló-
ziaknak. 

Lasagna szalézi missiópüspök 1895. évi november 
7-én Don Rua Dólamerika Rio-Janeiro városából a 
következő táviratot vette „Lasagna püspök, az ő tit-
kára négy apácza megölve egy vasúti szerencsétlen-
ség által." 

Lasagna az uruguay, paraguay, brazíliai szalézi 
missiók főnöke az ő missiótársaival azért utazott, hogy 
szalézi nevelőintézetet nyissanak Pontaban, gyermek-
menházat Cachoeirában, és segítséget vigyenek Ouro-
Preto kórházának. A külön vasúti kocsi közvetlenül a 
gép után következett. Az első gyászhír e szavakkal 
jellemzi ez áldozatokat. „Egy pillanat alatt elvesztet-
tünk hat buzgó apostolt, akik szívvel-lélekkel egyesül-
tek velünk a jámbor szalézi társaság nagy mezején a 
gyermekek megmentésére, a lelkek üdvére, a betegek 

j ápolására, a hit terjesztésére . . . Köztük van Monsignor 
Lasagna Alajos, a második szalézi püspök, akinek nagy-
szerű és nehéz vállalatai az egész világot csodálattal 
töltötték el. Az a rövid néhány év mit szent hivatásá-
ban eltöltött, a missiók egész világtörténetét foglalja 
magában, azért méltán mondja életirója, hogy „lehe-
tetlen elsorolni mindazon tényeket, amiket az utolsó 
két évben a buzgó és vállalkozó Lasagna végbevitt." 
A nagy virágoskertből ime egy néhány szál. Megala-
pítja Villa Colonban az első katholikus tanintézetet, 
melyből kikerülnek orvosok, ügyvédek, tudósok, egy-
szóval Uruguay ország legtekintélyebb férfiai. Montevi-
deoban 15 katholikus egyletet, a többi közt egy mun-
kásegyletet alapít; előmozdítja Páli sz. ATincze jótékony-
sági műveit ; fiuk részére tápintézetet alapit Las-
Piedrasban, leányok részére pedig Las-Piedrasban és 
Villa Colonban ; ingyeniskolákat a köztársaság sok 
helyén fiuk ós leányok részére, csillagvizsgáló intézetet 
Villa Colonban, terjeszti a földmivelóst. Braziliában, 
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a hová Don Bosco 1881-ben küldötte, számos helyen 
alapított missióházakat, tápintézeteket, tanintézeteket 
sőt két papnevelőt is, ahol a benszülöttek papokká 
képződnek. ( F o l y t a t j u k ) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— Jubileumi zarándoklat. Magyarország sz. Ferencz 

harmadrendesei a szeplőtelen fogantatás hitczikkelye 
ünnepélyes hirdetésének 50. évében jubileumi zarán-
doklatot szerveznek Loretto, Assisi és Rómába Nagy-
in élt. Császka György kalocsai érsek ur fővédnöksége alatt. 
Indulás: 1904. szept. hó 29-én esti 8 óra 30 perczkor. 
Útirány: Budapest, Fiume, Ancona, Lorettó, Assisi, 
Róma és ugyanazon uton (Assisit kivéve) vissza. Uta-
zási dij Rómába és vissza : A vasúton I. oszt., a hajón 
diszterem 285 kor. A vasúton II. oszt., a hajón I. oszt. 
233 kor. A vasúton III. oszt., a hajón II. oszt. 114 
korona. Ezen árakban benfoglaltatik : 1. Az utazás 
Rómába és vissza Budapestig. 2. Az I. és II. oszt. 
résztvevők számára kocsi a lorettói állomástól Loret-
tóig és onnan vissza. A III. oszt. utasok körmenetileg 
mennek föl Lorettóba, itt mindenkinek szállás, étkezés 
nélkül, a III. oszt. utasok az előbbi mód szerint men-
nek vissza a lorettói állomásig. A podgyászok szállítá-
sáról itt gondoskodva leend. 3. Mind a három oszt. 
utasok részére kocsi Assisiba és onnan vissza az állo-
másig. 4. 6 napi teljes ellátás Rómában és 7 éjjeli 
szállás. Az I. és II. oszt. utasok a szállodában, a III. 
oszt. utasok a Santa Mártában helyeztetnek el. 5. 
Rómában kocsi a vasúti állomástól a szállodáig és 
vissza. 6. Vezetés, a pápai múzeumba jegy. A zarán-
doklat vezetősége elfogad jelentkezőket 1904. szep. 
1-ső napjáig. Jelentkezhetni főtiszt. Tréfán Leonárd 
urnái a „Szent Ferencz Hírnöke" szerkesztőjénél (lakik 
Maros-Vásárhelyen, sz. Fer. r. zárdában), vagy Dobozy 
János plébánosnál (lakik : Dávodon, Bácsm.), a kihez 
előlegkép, biztosítás végett a jelentkező I. oszt. zarán-
dokok 85 kor., II. oszt. zarándokok 60 kor., III. oszt. 
zarándokok 40 koronát beküldeni szíveskedjenek. — 
Ha valaki Florencz, Bologna, Velencze felé és onnan 
Fiúméba hajón akar jutni, az I. oszt. utasok 30 kor., 
a II. oszt. utasok 20 kor., a III. oszt. utasok 14 koro-
nával többet fizetnek. Az útirányt változtató zarán-
dokok fölkéretnek, hogy ezen szándékukat még szept. 
1 -je előtt a rendezőséggel tudassák. Kelt Dávodon, 
(Bácsm.), 1904. junius 1. A rendezőség nevében, 
Dobozy János, plébános. 

I R O D A L O M . 

— A pannonhalmi szent Benedek rendi pápai 
kath. gimnáziumának értesítőjét Pető Menyhért igaz-
gató tette közzé ! A valóban tanulságos és érdekes 
bevezető czikket Réthei Prikkel Marián dr irta „A 
nyelvészet" czimen. Majd a végzett tananyagot, a 
tanárok és növendékek névsorát közli s az iskola tör-

ténetéről számol be röviden. A végén statisztikai ada-
tokat olvasunk. 

— A miasszonyukról nevezett pécsi nőzárda, 
nevelő és tanintézetének értesítője szintén mélyebb be-
pillantást enged az intézet beléletébe. Tabelly M. 
Skolasztika ügyes tollal értekezik a tanítás és nevelés-
ről. Nagyon részletes tudósítást találunk a Mária kon-
gregáczióról is. Majd a tanárnők és növendékek név-
sorát közli, végre statisztikai adatokkal s a jövő tan-
évre szóló utasításokkal fejeződik be a tartalmas 
értesítő. 

— Megjelent Szent Ferencz Hírnökének juliusi 
száma a következő gazdag tartalommal : Vezérczikk. 
Aureustól. — Szeretlek Szűzanyám. (Költ) P. Pere-
grinustól. — A harmadrendi testvérek élete. P. Kiss 
Arisztidtől. — Páduai szent Antal. Dr Hirschler József-
től. — Vannak-e ma is hamis prófétáink? n. Erény-
iskola. P. Arisztidtől. — Szent Ferencz Atyánk. Placi-
dustól. — A szabadgondolkozók. P. Loncsár Lukácstól. 
—- Az öregség botja. (Költ.) Babik Józseftől. — Szent 
Péter kételkedése. Laurától. — A szent keresztről. 
Babik Józseftől. — Isten ujja. Fráter Minimustól. — 
Római zarándoklatom. P. Stiller Bernardintól. — A 
gyergyószárhegyi zárda örömünnepe. P. Dénestől. — 
Duns-Skót János. P. Unghváry Antaltól. — Gyakor-
lati keresztény. Lamberttöl. — Rendi élet. — Külön-
félék. — Búcsus napok. — Szerkesztő postája. 

— 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 6. füzetnek: Zum Jubeljahr der Unbe-
fleckten. (M. Meschler S. J.) - Begriff und Zweck der 
Strafe. (V. Kathrein S. J.) — Entstechung und "Wachs-
tum der Groszstadt. (H. Koch S. J.) — Ideales Streben 
auf der internationalen Kunstausteilung zu Düsseldorf. 
(St. Beissel S. J.) — Die Enzyklopädie Diderots und 
d'Allemberts. (A. Baumgartner S. J.) 

Rezensionen: Mayer, Das Konzil von Trient und 
die Gegenreformation m der Schweiz) J . Blötzer S. J.) ;  
Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms (J. 
Braun S. J.) ; v. Greiffenstein, Weise Narcissen (J. 
Spillmann S. J.) ; Drerup, Welt und Leben (H. Wies-
mann S. J.) — Empfehlenswerte Schriften. — Mi szetten : 
Zum fünfzigjährigen Bestände der Zeitschrift „Natur 
und Offenbarung" ; Die Darstellung der Übertragung 
der geistlichen Gewalt an den Apostelfürsten in der 
Kunst Roms und des Morgenlandes ; Neues von den 
Anfängen des Festes der Unbefleckten Empfängnis. 

Megrendelhető Herdernél Bécsben. (B. Herder 
Verlag, Wien, I. Wollzeile 33.) 

— Megjelent a Literarische Bundschau für das 
katholische Deutschland. Herausgegeben von Dr G. 
Hoberg, Professor an der Universität Frei bürg i. Br. 
Dreissigstffr Jahrgang: 1P04. 12 Nummern à 16 S. 4° 
M 9. Freiburg im Breisgau. Herdersche Verlagshand-
lung. 

Tartalma a 7. számnak: Herders Konversations-
Lexikon. 3. Aufl. HI. Bd. (Weinand.) — Zapletal, Alt-
testamentliches. (Hoberg.) — Schäfer, Die Bücher des 
Neuen Testamentes erklärt. II. Bd. 1. u. 2. Abtlg. 
(Rohr.) — Thomae Hemerken a Kempis Opera omnia. 
Edidit J . M. Pohl Vol. II. (Meier.) — Wilhelm Emanuel 
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Freiherr von Ketteier, Bischof von Mainz, Hirtenbriefe. 
Herausgegeben von J . M. Raich. (Zimmermann.) — 
Barry, Literary Lives. (Bellesheim.) — Brüll A., Die 
wahre Kirche Christi. Herausgegeben von J . Rrüll. 
(Weber.) — Fell, Treu zu Kirche und Papst. Vorträge 
und Erwägungen (AVeber.) — Erhardt, Die katholische 
Kirche und ihr Kampf. (Weber.). — Dominions Gun-
dissalinus, De divisione philosophiae. Von L. Raur. 
(Baumgartner ). — Ágidius Romanus' de Colonna, 
Johannes Gersons, Dionys des Kartäusers und Jakob 
Sadolets Pädagogische Schriften. Übersetzt von M. 
Kaufmann, F. X. Kunz, H. A. Keiser und K. A. Kopp. 
(Knepper.). — Chesani, L'ordine nell' Inferno di Dante. 
1. Tl. (Betzinger.). — Wirth. Geschichte Asiens und 
Osteuropas. I. u. II. Bd. (Dornstetter.). — Lindl, Cyrus, 
(Dornstetter.). — Jansen, Papst Bonifatius IX. (1389— 
1404) und seine Beziehungen zur deutschen Kirche. 
(Laudiert.). — Grauert, Dante und Houston Stewart 
Chamberlain. 2. Aufl. (Laudiert.). — Raue, Die gött-
liche Liebe in Glaube und Leben. (Meier.). — de 
Ribera, Leben der hl. Theresia. Ins Deutsche übertra-
gen von I. J . Nansen. (Helmling.). — Paz de Borbon, 
Poesias. (Vogel.). — Nachrichten. — Büchertisch. 

Megrendelhető Herdernél Bécsben. (B. Herder 
Verlag, Wien, I. Wollzeile 33.) 

VEGYESEK 
— Pápai kitüntetések. Kakucsi Liebner József 

kakucsi nagybirtokost és az ujhartyáni egyház kegy-
urát ő Szentsége Csáky Károly gróf váczi püspök elő-
terjesztésére a pápai „Nagyszentgergelyu-rend commen-
dátorává nevezte ki az egyház ós iskolaügy terén 
szerzett érdemei elismeróseül. — Esztergályos József 
mocsori kántortanítót ö Szentsége hosszas és kitűnő 
szolgálatának elismeréséül a „Pro Ecclesia et Pontifice" 
érdemrend diszkeresztjével tüntette ki. 

— Bucsu a szervitáknál. A szerviták belvárosi 
templomában julius 26 án, Anna-napján, a templom 
ünnepén tartják meg a szokásus bucsut. Ünnep előtt, 
hétfőn délután fél öt órakor német szent beszéd, utána 
zenés litánia lesz. Az ünnep napján kilencz órakor 
magyar szent beszéd, tíz órakor zenés nagy mise és 
délután ötödfél órakor litánia lesz. 

— Papszentelés a Pázmáneumban. Mikor Széchényi 
Miklós gróf győri püspök 1902-ben a Pázmáneum kor-
mányzói állásától megvált, megigérte az intézet összes 
akkori növendékeinek, hogy saját maga fogja őket az 
Üdvözítő kizárólagos szolgálatára fölavatni. Julius 14 én 
harmadszor váltotta be a püspök szerető szívéből fakadt 
igéretét. E napon vették föl ugyanis kezéből ez egy-
házi rend szentségét : Fajth Jenő, az Augusztineum 
növendéke és Pálfy Sándor pécsi, Krizs Árpád Viktor 
budapesti hitoktató, továbbá Fekete Vincze Ernő, Moser 
Sándor és Töitössy Miklós esztergomi, Horváth Ádám 
benczés, Fecske István rozsnyói és Káuzli Gyula vesz-
prémi egyházmegyei végzett teologusok. A fölemelő 
szertartáson az elöljáróságon kivül a fölszenteltek 
számos rokona és az intézet növendékei voltak jelen. 

— Egyházmegyei liirek. Lelkes Adolf kerületi 
esperes, Steinhöfer Gyula pedig alesperes lett az újlaki 
kerületben. — Segédlelkészeknek küldték a következő 
ujmiséseket : Prokopp Ferenczet Szomorra, Rozsek Pétert 
Garamujfalura, Wellner Lőrinczet Bajnára, Hegyi Jenőt 
Nagymagyarra, Uj Istvánt Misérdre, Lábuy Gyulát 

Nyitrabajnára, Vávro Ágostont Kőhidgyarmatra. — 
Rielek József segédlelkészt áthelyezték Vágujhelyre. 
Nóvák Józsefet Szakolczára, Svarba Józsefet Vad kertre, 
Rodó Jánost Kemenczére. 

— 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 otyankor, 
mikor többen jelentkeznek. Ez óhajra tekintve, ezen-
nel közöljük tehát, hogy augusztus 1., augusztus 
29., október 3. este fognak kezdődni ily nagyobb 
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. 

— A Losonczi Katholikus Legényegylet meg-
nyitása. Impozáns formák közt tartotta meg a Losonczi 
Katholikus Legényegylet az elmúlt napokban meg-
nyitási ünnepélyét. Nagy és előkelő közöség jelenlété-
ben, melynek befogadására a három teremből álló 
helyiség szűknek bizonyult, Valihora János dr apát-
plébános tartotta a megnyitó beszédet, lelkes szavak-
ban buzdítva az egyesület tagjait kitartó munkásságra. 
Azután a kör tagjai szavaltak, majd Mihalovics Gyula, 
a kör kiváló buzgalmu titkára mondta el emelkedett 
hangú ünnepi beszédét, melyet a jelenlevők nagy lelke-
sedéssel hallgattak végig. Este a legényegylet ifjúsága 
vacsorára gyűlt egybe, melyen számos szép felköszöntő 
hangzott el. Az ifjú egyesület a legkedvezőbb auspiczi-
umok mellett indul meg szép czéljai felé. 

— A számok beszélnek. 1879-ben Francziaország-
ban 13 ezer nyilvános községi iskola volt, melyekben 
szerzetesek tanítottak. Ezenkívül még 7000 iskolában 
tanítottak az egyházi férfiak. A 20 ezer iskolába 
1.600.000 tanuló járt. 1903-ban 2500 iskola lett államo-
sítva, de még ekkor is 1100.000 tanuló járt a katholi-
kus szerzetesi iskolákba. Combes ezek kisajátítása 
érdekében száműzött 25 férfi és 81 nőtanitó szerzetes-
rendet. Az uj állami iskolák felállítása 345 millió 
frankba kerül Francziaországnak és az évi költségek 
továbbra is 40 millió frankot fognak kitenni, pedig a 
szabadkőműves kormány erősen kötötte az ebet a 
karóhoz, hogy a költség csak 25 millió korona lesz. 
Ezeket a terheket eddig az egyház viselte, most az 
amúgy is túlterhelt adófizetőkre vetik ki ezeket is. Ok 
azonban csak akkor ábrándulnak ki az államosítás 
mámorából mikor már késő lesz. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. 

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

Budapest, 190i. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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V I L A G S Z E M L E . 
Küzdelem az iskoláért. 

II. 
A franczia állam közoktatásügyi rendsze-

rét I. Napoleon teremtet te meg, egészen a 
nagy franczia forradalom szellemében, mely 
kimondotta, hogy minden gyermek előbb az 
államé, csak azután a szülőké. Istenről, az ő 
jogairól az ifjú nemzedék felett, a napoleoni 
iskolai rendszerben nem történt gondoskodás. 
Az állam lett mindenható urává a franczia 
nemzet ifjúságának, a franczia közoktatásnak, 
a franczia iskolának. Ezt a közoktatást elne-
vezték „ Université "-nek. Szülője az igazságta-
lanság, nevelője az állammindenhatóság, szel-
leme a — zsarnokság; gyümölcse — a fran-
czia nemzet pusztulása. Az ifjúság nevelésében 
és tanitásában nem ismer más jogot, csak az 
államét. Ez az „Université", szervezőjének, de 
Fontanesnak meghatározása szerint, úgymond 
Jules Simon, nem egyéb, mint maga — a 
„tanító állam. " 1 

1 „L'Université, mondja Laurentie, fut une vaste 
administration d'écoles; elle embrassa tout l'empire et 
aussi tout l'enseignement. Ce fut la concentration la 
plus exorbitante de pouvoir qui te fut vue en aucum 

Hogy mit és mennyit szenvedett a kath. 
egyház Francziaországban ennek a zsarnok-
szellemű állami közoktatásügyi politikának 
nyomasa alatt, az hamarosan át se tekinthető. 
A napoleoni állam az ő iskoláit oly nevelők 
és tanférfiak vezetésére bizta, kik csaknem 
valamennyien Voltaire, Rousseau és az ency-
klopedisták szellemétől valának áthatva. Kez-
detben az egyháznak csak annyit sikerült a 
maga nevelő és tanitói jogai számára meg-
menteni, hogy kisseminariumaiban külön maga 
nevelhette és tani that ta az oltári szolgálatra 
készülő gyermek és ifjú levitákat, a növendék-
papságot. A világi ifjúság kénytelen volt a 
voltaireanus szellemű közoktatásügyi állami 
monopolium intézeteit végigiskolázni. Hogy 
ily rendszer hatása alatt Chateaubriandok, 
Berryerk, Montalembertek, Lacordairek, de 
Falloux-k, Veuillotk stb. támadhat tak, az való-
ban rendkivüli csodával határos dolog. 

Többszörös kisérletek után szebb idők 
hajnala -kezdett pirkadni, mikor I. Napoleon 
unokaöccse, Louis Napoleon készült Franczia-
ország sorsának intézését kezébe venni. Midőn 
1848-ban a köztársaság elnökségét elnyerte, 
temps." Encyclopédie du XIX. siècle, Université vezér-
szó alatt. 

8' 
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ösztönből-e vagy bölcs számításból, ki t udná 
megmondani , a legfőbb kultúrális tényezőre, 
a vallásosságra, a katb . egyházra kezdet t 
támaszkodni . Magához hivat ta Fal louxt , a 
konservatívek vezérét, hogy őt ministerium 
alakításával bizza meg. Fal loux eleinte egyál-
t a lában nem akar t ilyesmiről hallani, sőt el 
is rej tőzött , hogy a ha ta lom sürgetései elől 
kitérjen. Nehézkes volt különben is, és nem 
bízott csillagában. Másképp gondolkodot t az 
éles eszű és tüzes szellemű Dupanloup, akkor 
már érseki vikárius Pár isban. Napoleon avval 
fenyegetőzöt t , hogy visszautasítás esetén a bal-
oldalhoz fog t ámoga tásé r t fordulni. Dupanloup 
sietve felkereste de Fal louxt , a kit sikerült is a 
kabineta laki tás megbízásának elfogadására rá-
bírnia. 1849. végén már készen volt a törvényja-
vaslat a közokta tás szabadsága érdekében. 1850. 
j a n u á r 15-én kezdődöt t fe le t te a vita. Nem-
sokára törvény le t t belőle, mely Fal loux tör-
vénye néven szokott említtetni. Nem volt ez 
gyökeres á ta lakí tása az állami monopoliumnak, 
csak kompromisszum a különféle pár tok között , 
a mely azonban u t a t nyi tot t virágzó katholi-
likus középiskolák felál l í tására . 2 Érdekes és 
tanulságos je lenetek folytak le e törvény meg-
vi ta tása alkalmával . A szabadelvűek, kik külön-
ben hivei voltak az okta tás szabadságának és 
ellenségei az ál lam monopol iumának, csak 
vonakodva szavazták meg a törvényt , mer t 
szűkkeblűek voltak az egyházzal szemben, 
maguknak akarva a szabadságot , annak nem. 
Nagy érdeme volt Dupanloupnak, hogy tudo t t 
hatni a vonakodó szabadelvűekre. Midőn Thiers 
a mérsékel t szabadelvű republikánusok pad-
jairól fölvetet te a kérdés t : „hát kényszeríteni 
akarnak engem, hogy a jezsuiták érdekében 
harczoljak." — Dupanloup közbekiál tot ta , hogy 
most „nem jezsui tákról van szó, hanem jogról 
és igazságosságról." Es Thiers meg volt nyerve. 

A „loi Fal loux" csak a középiskola te rén 
nyi tot t u t a t az egyház szabadsága előtt az 
i í juság nevelésének fe lkarolására ; a főiskolák 
állami monopol iumban marad tak egész 1875-ig.8 

Ekkor jö t t létre az a csonka törvény, melye-
1 Abbé Crozat, De droits et des devoirs de la 

famille, de l'état et de l'église en matière d'enseigne-
ment et de l'éducation. Paris, 86. lap. 

3 A küzdelem rövid történetét a főiskolai oktatás 
szabadságáért III. Napoleon és a legújabb köztársaság 
idejében lásd Crozatnál 87- 94. 1. 

ken a franczia katholikus egyetemek ügye 
alapszik. Csak félszabadság volt az egész 
mindjá r t eredetileg, mer t a szabad katholikus 
egyetemek különféle intézkedések erejével az 
állami monopolium alárendel t j ei le t tek. A fran-
czia szabadelvűség azonban még ezt az alá-
rendel tséget is megirigyelte a ka th . egyete-
mektől, s 1876-tól kezdve pusztí tó harczot 
indí tot t az okta tás szabadsága ellen, az egész 
vonalon, vagyis az okta tásnak elemi, közép 
és felső fokán. 1880-ban Pau l Ber t képviselő 
és Ju les Fe r ry minister j avas la ta a lapján tör-
vény keletkezet t , mely az 1875 iki törvényt a 
felső okta tás szabadságáról eltörölte. A kath . 
főiskolák a tud. egyetem nevének viselésétől 

I el t i l ta t tak, joguk a közérvényü vizsgálatoknál 
vegyes juryben szerepelhetni megvonatot t , s 
minthogy tanuló i f juságuk kénytelen volt vala-
mely állami intézetbe beiratkozni, t isztán 
magánje l legű in tézetekké fokozta t tak le. Ezen 
felül az akkori kormány a kath. középisko-
lákra is már előzetesen igen érzékeny csapást 

1 mért . Fe lbá tor í tva az alsóház maga ta r t á sa 
által 1880. márcz. 29-én rendele te t adot t ki, 
melynek ér telmében az u. n. nem autorizált 
szerzetesrendeknek tilos let t a közokta tás 
bármely fokán tanítani . Ennek következtében 
2000 szerzetes t aná r volt kénytelen a közok-
ta t á s teréről visszalépni s 20,000 tanuló marad t 
oly nevelő és taní tó nélkül, kikben a szülők 
lelkiismerete megbízott . Ismét, t a lán m á r 
századszor is bebizonyult a f ranczia szabad-
éi vüségen, a mit még a nagy franczia forra-
dalom idején, az egyházi j avak elkobzásakor 
mondot t abbé Sieyes: „Ti szabadok akar tok 
lenni s nem tud tok még igazságosságot sem 
gyakorolni . 4 

Az elemi okta tás te rén sem maradha to t t 
ilyen körülmények közöt t a szülők és az egy-
ház szabadsága bánta lom és sérelmek nélkül 
1880-ban P a u l Ber t és Ju les Fer ry törvény-
javaslatot te r jesz te t t elő, mely k imondot ta az 
elvet, hogy az elemi okta tásnak Francziaor-
szágban ingyenesnek, laikusnak vagyis min-
den hitvallást mellőzőnek és kötelezőnek kell 
lenni. Világos, hogy ez — elvi hadüzene t volt 
a szabad katholikus népiskoláknak, hogy pusz-
tu l janak az állami oktatás, a hivatalos atheis-
mus út jából . Ingyenes : ez az t jelenti, hogy az 

4 Hergenröther, Kircheng. III. k. 
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ál lam közadóból fedezi az iskola költségeit , 
vagyis, hogy a szabad iskolákat fenn ta r tó 
katholikusok kétszeresen adóznak iskolára, az 
á l lampénztárba az állami iskolák fen tar tására , 
melyeknek semmi haszná t sem veszik és a 
saját iskoláikra, melytől lelkiismeretük nem 
engedi megválni. La ikus : ez az t jelenti , hogy 
az állam iskoláiból a val lásoktatás ki van 
t i l tva s ezzel a keresztény vallás meg van 
bélyegezve, a szülők, a gyermekek, az egyház 
joga inak s az Isten legszentebb felségének 
o t romba sérelmével. Köte lező : ez az t jelenti , 
hogy a hol a szülők gyermekeiket megfelelő 
intézet h iányában szabad kathol ikus vagyis 
hitvallásos iskolába nem küldhetik, ot t kény-
telenek lelkiismeretük nagy sérelmével, az 
állam val lás ta lanságának iskoláiba já ra tn i . Hogy 
ez nem egyéb mint a val lás ta lanság felerő-
szakolása, világos. Az egyház a vallást soha 
sem erőszakolj a . a dolog természeténél fogva 
nem is erőszakolhat j a , az á l lamnak anná l 
kevésbbé lehet joga erőszakolni a vallástalan-
ságot. 

Mindezekből világosan kitűnik az, hogy 
Francziaország per eminent iam az iskoláért 
való küzdelem hazá j a, a hol most Loube t 
elnöksége alatt , Waldeck-Rousseau és Combes 
kormányok a szerzetesrendek elpuszt í tásával 
a katholikus vagyis vallásos nevelés és okta tás 
szabadságára halálos csapásokat mértek. Volt 
idő, midőn Francz iaországban volt szabadság 
katholikus iskolák nyitására, vezetésére, de 
nem volt hozzávaló — ember, nem volt elég 
katholikus tanférfiu. Ez t a ha lha ta t l an emlékű 
Dupanloup kons ta tá l ta a Fal loux-törvény u t án 
következet t közvetet len közeli időről. „Fran-
cziaország, úgymond, még mindig keresi, még 
mindig vá r ja azokat, kik neki h i á n y z a n a k . . . 
Les hommes manquent ! Emberek h iányzanak ! . . . 
Törvényt vivtunk ki a tan i tás érdekében : 
sokan (Veuillot iránya) féltek, hogy a nyer t 
szabadság nem lesz elég és e mia t t t a lán 
kellőnél nagyobb za j t vertek. Mások az t mond-
ták a törvény ugyan elég lesz, de ember nem 
lesz elég. Hiányzani fognak emberek, hogy 
ezt a törvényt és a szabadságot, melyet nyúj t , 
hasznosítsák. Ki ítélt helyesen? Je lenleg a 
tapaszta lás dönti el ezt a kérdést . Most a 
mikor épp beszélek, ha embereink volnának, 
Francziaország el volna árasztva a keresztény 
nevelőházak, szabad intézetek sokasága által 

és a f ranczia i f júság meg volna m e n t v e . . . 
Ámde sajnos, circulus vit iosusban forgunk. 
Csakis nevelés adha t nekünk embereket , kikre 
szükségünk ; és ezt a nevelést csakis azok 
adha tnák meg nekünk, a kik, sajnos, éppen 
h iányzanak." 5 

Harmincz év lefolyása alat t , a mel le t t a 
korlátol t szabadság mellet t is, melyet a loi 
Fal loux a középiskolákra nézve a f ranczia 
kathol ikusoknak adott , az anyaszentegyház 
ebben az országban kathol ikus nevelők és tan-
férfiak t ámasz tá sában csodákat mivelt . 30 év 
a la t t a szerzetesrendek, jezsui ták, benczések, 
dömések stb. á l tal veze te t t kathol ikus közép-
iskola messze tú lszárnyal ta az ál lam vallás-
ta lan iskoláit minden tekinte tben, ugy hogy a 
f ranczia tá rsadalom már-már a vallásos iskola 
mellet t készül t dönteni véglegesen. Ez a körül-
mény a ka th . középiskolák virágzása és hatal-
mas befolyása, ez ke l te t te fel a szabadkőmű-
vesség dühét . E mia t t ron to t t neki ez a szekta 
a szerzetesrendeknek. A szerzetesrendeknek 
azér t kell pusztulniok Francz iaországban , hogy 
tönkremenjen az okta tás szabadságának fél-
százados dicső a lko tása : a t isztességes ver-
senyben legyőzhetet len, fe lü lmúlhata t lan katho-
likus f ranczia középiskola. 

Mi magyar kathol ikusok a f ranczia katho-
likusok száz évnél immár tovább ta r tó szomorú 
esetéből sok tek in te tben okulást mer í the tünk. 
Egyike az okulás i rányának az lehetne, hogy 
ne bízzunk a szabadelvűségbe, még ha arany-
suj tásokkal agyonrakot t magyar dolmányban 
jelentkezik is e lőt tünk. A szabadelvűség alap-
elvében halálos ellensége a keresztény vallás-

5 La France cherche, attend toujours ceux qui lui 
manquent ! . . . Les hommes manquent ! . . . Une loi pour 
l'enseignement a été obtenne : plusieurs ont craint que 
la loi ne suffit pas, et ont fait même, à cette occasion, 
plus de bruit qu'il ne convenait pent-être. D'autres 
ont dit : La loi suffira, mais les hommes ne suffiront 
point, les hommes manquerout pour mettre a profit 
cette loi et la liberté qu'elle doune. Qui a biem jugé. 
L'expérieme décide en ce moment. A l'peure où je 
parle, s'il y avait des hommes, la France serait cou-
derte de maison d'Education chrétienne d'établissement 
libres, et la jeunesse française serait s auvée . . . Mais 
hélas ! il faut l'avouer, nous hommes dans un cercle 
vicieux : l 'Éducation seule pourrait former les hommes 
qui nous manquent, et les hommes qui nous qui nous 
manquent pourraiént seuls nous donner l'Education 
qu'il nous faut." De l'Éducation éd. 11. t. 1. p. XVII, 
XXIII , XXIV. 

8* 
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nak, a kath. anyaszentegyháznak. Alapelve a 
szabadelvűségnek a rat ionalizmus. Erről pedig 
a vatikáni szent zsinat mit is mondo t t ? 

Azt mondot ta és mondja a vatikáni szent 
zsinat minden kathol ikusnak a rationalizmus-
ról, mely a szabadelvűségnek alapelve, hogy 
az nem is emberi, hanem emberfelet t i czélra 
törekszik, t. i. Krisztns erejének megtörésére 
s az ő anyaszentegyházának megdöntésére . 
„Religioni christ ianae — a zsinat szavai — 
ntpote supernatural i inst i tuto per omnia (min-
den tekinte tben, tel jesen gyökerestől) adversans 
summo studio molitur, n t Christo, qui solus 
Dominus et Salvator noster est, a mentibus 
humanis, a vita et moribus populorum excluso 
merae quod vocant rationis vel na tu rae reg-
num stabiliatur." 6 Emberiség keresztény vallás 
nélkül. Ez a szabadéivűség végczélja. 

A szabadkőművesség ál tal veze te t t fran-
czia szabadelvűség elj arasa a közokta tás te rén 
élő bizonyiték, , r iasztó példa. 

Kathol ikusok, őr izkedjetek a szabadelvű-
ségtől ! (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Győr. Harminczéves találkozó. — 
1874. julius 11-én a győri főgimnázium 36 növen-

déke fejezte be érettségi vizsgálatait. Azóta elszóródtak 
a világban, csak egyik-másik találkozott össze véletle-
nül. Hérics Márton ászári plébános felhivására elhatá-
rozták, hogy e nevezetes nap harminczéves évforduló-
jára összegyülekeznek Győrre. 

Julius 11-én, hétfőn, d. u. 5 órakor gyülekeztek 
a főgimnázium tanári szobájában a következők: Dr 
Zehetbauer Otto, soproni prépost-plébános, Hérics Már-
ton, ászári plébános, Mentzel Géza, mosonmegyei árva-
széki elnök, Leszkovics Ferencz, árvaszéki ülnök, 
Klafszky Henrik, horpácsi esperes-plebános, dr Neu-
mann Mór, galántai ügyvéd és takarékpénztári igazgató, 
Farkas Sándor, bogyoszlói esperes-plebános, Póczik 
Vincze, alcsuti állomásfőnök, Krahl János, felsőrámóczi 
plébános, Id. Neumann Jákó, kisbéri körorvos, Darvas 
Orbán, soproni főgimn. igazgató, Hilbert Károly, orszgy. 
képviselő, Horváth Bálint, füssi jószágkormányzó, Acsay 
Ferencz, győri főgimn. igazgató, Maár József, moson-
nyulasi plébános. Kimentették elmaradásukat : Fügi 
János, szombathelyi államvasuti főmérnök, Ocskay 
János, szegszárdi polgári iskolai tanár, Kocsis János, 
pécsi táblai irodaigazgató, Felber János, pálii plébános, 
dr Haudek Ágoston benczés jószágkormányzó Kis-
Czellben, Reibach Ferencz, körtvélyesi plébános, Pacher 
Donát, soproni főgimn. tanár, Pető Menyhért, pápai 

ü Const Dei Filius. Lásd Vacant, Etudes théolo-
giques sur les Constitutions du Concile du Vatican. 
Paris, 1895. t. 1. p. 9. 

gimn. igazgató, Weber Antal, szentandrási plebánosr 

ifj. Neumann Jákó, liesingi orvos. 
Legelőbb is volt igazgatójukat Vaszary Kolos 

biboros herczegprimást s még két életben levő tanáru-
kat, Halbik Ciprián tihanyi apátot s Bierbauer Lipót 
tarjáni jószágkormányzót üdvözölték táviratilag; majd 
a nap emlékének megörökítésére gyűjtést indítottak 
maguk közt s közel 510 koronányi összeget adtak át 
az igazgatónak alapítványul. Esti 8 órakor a Fehér-
hajóban gyülekeztek össze kedélyes vacsorára. 

Másnap reggel 8 órakor a benczések templomában 
gyülekeztek össze,- ahol Zehetbauer Ottó a főoltárnál 
hálaadó szentmisét mutatott be, szolgáltak neki : Mentzel 
Géza és Póczik Vincze. Hérics Márton gyászmisét mon-
dott az elhunyt tanárokért, Acsay Ferencz pedig az 
elhunyt tanulótársakért. Mise után testületileg vonul-
tak ki a temetőbe ; felkeresték ott nyugvó kedves 

I tanáruk, Méry Etel sírját, s elvégezvén imádságukat, 
kegyeletük jeléül szép koszorút helyeztek a sirra. A 
kegyelet lerovása után testületileg keresték föl kedves 

j iskolatársukat, Hilbert Károlyt, majd az intézetet tekin-
tették meg, s az ez alkalomra szánt emléklapokat irták 

; alá, s mentek át testületileg az intézet igazgatójához, 
! ahol a társak nevében Hérics Márton tolmácsolta soha 

nem muló hálájukat volt tanáraik, a rend feje s az 
egész szt. Benedek-rend irányában. Fél egy órakor a 
Fehérhajóban gyülekeztek társas-ebédre, amely alatt 

; fesztelen jókedvben újították fel a mult érdekes epi-
: zódjait, kedves emlékeit, üdvözölték a megjelenésben 
! gátolt társaikat s miután elhatározták, hogy öt év 

múlva ugyané napon ismét találkoznak, a délutáni vo-
! natokon egy kedves nap feledhetetlen emlékével utaz-
I tak vissza állomásaikra. 

Kiilocsa. Harminczéves )>üspöki jubileum. — Dr 
Császka György érsek ur ő exczellencziája f. hó 19-én 
érte meg harminczadik évfordulóját püspökké szentel-
tetésónek. 0 felsége mint esztergomi kanonokot 1874. 
február 28-án nevezte ki a szepesi egyházmegye fő-
pásztorává, jul. 19-én pedig Simor János, akkoron 
esztergomi biboros herczegprimás püspökké szentelte. 
Tizenhét évig kormányozta áldásosán a szepesi püs-
pökséget, honnan 1891-ben emelkedett a kalocsai érseki 
méltóságba, s itt már a 13. esztendőt tölti el gond-
terhes, önfeláldozó munkásságban. A zajtalan jótékony-
ság, mely életének legjellemzőbb vonása, híveinek 
hálás kegyeletéből a legszebb koszorút fonta e napon 
a jóságos érsek ősz homloka köré, ki csendes vissza-
vonultságban mutatta be imádó hódolatát ez alkalom-
ból a Mindenhatónak, hogy 30 éves püspöksége alatt 
bőséges kegyelmeivel oly dúsan elhalmozta. Mint uj 
püspök „a kereszt szeretetével (crucis amore)u való 
munkásságot tűzte ki apostoli feladatául. S hogy hű 
maradt e jeligéhez, fényesen igazolja minden lépése, 
minden nagy alkotása. Százezrek szívbeli fohásza száll 
e nevezetes évfordulón a magasságos égbe, hogy a hőn 
szeretett főpásztornak, ki húsvét óta meggyöngült, s 
azóta változó testi erővel, de meg nem változott buz-
galommal él apostoli magasztos feladatának, mihama-
rabb régi, teljes egészségét adja vissza a Mindenható. 

j 
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Kassa. Bühles püspök gyémántmiséje. — 
F. hó '22-én volt 60 éve, hogy Bubics Zsigmondot^ 

Kassa nagynevű püspökét pappá szentelték. Eszerint 
az egyházfejedelem akkor ülte meg papságának gyémánt- | 
jubileumát. 

Ez az ünnep, mely csak ritka választottaknak ju t 
osztályrészül, annál nagyobb örömet okoz a kassai 
egyházmegyének, mert főpásztora a gyémántjubileumot 
a legjobb testi-lelki frisseségben érte meg. Mindazon-
által a jubileum ünneplése későbbre, valószinüleg Nagy-
boldogasszony napjára marad, mivel Bubics püspök, 
mint minden évben ez időtájt, most is Bádenben üdül 
és csak augusztus közepére érkezik haza örvendő pap-
jai és hivei körébe. 

A ritka jubileum alkalmából a következőkben 
pillantunk vissza a nagynevű egyházfejedelem pálya-
futására : 

Bubics Zsigmond 1821. márczius 17-én született 
a tolnamegyei Ozorán, ahol atyja az Esterházy hercze-
gek uradalmának főtisztje volt. Pappá 1844. julius 22-én 
avatták s ez időtől káplánkodott Magyaróvárt, honnan 
1847-ben Esterházy Pál herczeg angol nagykövet uno-
kái mellé nevelőül vette. Ettől kezdve az Esterházy 
herczegi családnak szentelte egész működését és külö-
nösen később mint a hitbizomány utolsó zárgondnoka, 
fejtett ki emberfeletti munkásságot. 

1867-ben a győri egyházmegye szentszéki ülnöke, 
69-ben pápai kamarás, 71-ben komárom-monostori 
apát, 79-ben ráthóti prépost, majd muzeumi igazgató 
őr, 80-ban nagyváradi irodalmi kanonok, 81-ben a váradi 
papnevelő rektora, 82-ben orsz. képviselő, 84-ben novii 
czimzetes püspök lett. 

Kassai püspökké 1887-ben lett és 17 esztendeje 
kormányozza századéves egyházmegyéjét, melynek élén 
eleddig minden elődje közül a legtovább áll. Mintegy 
két évtizeden át viselte a herczegi hitbizomány zár-
gondnoki tisztjét, mely páratlan eredményei nyomán 
alatta oldódott fel végképp 1898-ban. Kassa díszpol-
gára, az Akadémia tiszteleti tagja, 1893 óta valóságos 
belső titkos tanácsos és 96-ban kapta a vaskorona-rend 
első osztályát és nagykeresztjét, a melyen kivül birja 
a Lipót-rendet ós számos külországi kitüntetést is. 
Jeles történetíró, kiváló festő és a munka szeretete 
öreg napjaiban sem hagyja pihenni. 

Nesztora a magyar főpapi karnak, a ki nemzete 
közkincsévé tette egy emberöltő fáradalmaival egybe-
halmozott és százezreket érő fayence- és festmény-
gyűjteményét. 

Paris. Francziaország és a Vatikán. — Yincenzo 
VanuteUi bíboros, Párison át Angliába utazott, kijelen-
tette a Gantois egyik munkatársának, ki Boulogneba 
kisérte, hogy a Szentszék egyáltalán n e m sértette meg 
a konkordátumot. A pápától nem vitatható el az a jog, 
hogy a párisi nuncius és a franczia kormány közben- j 
járása nélkül idézhessen Rómába tévútra jutott püspö- : 
köt és attól felvilágosítást követelhessen. A franczia j 
kormány számos püspöknek letiltotta fizetését és soha j 
sem gondolt arra, hogy ez intézkedésben tárgyaljon 
Rómával. Azt hitték, hogy X. Pius pápa Francziaor-

szággal szemben nincs olyan jóindulattal, mint elődje 
és hogy vonzódását más hatalmakra fordította, sőt hogy 
Róma hidegvérrel megfontolta a Francziaországgal való 
végleges szakítás lehetőségét. Ez téves. Róma és a 
pápa számára Francziaország még mindig a nagy, sze-
retett Francziaország. 

Le Nordez dijoni püspök néhány nap óta nincs 
egyházmegyéjében. A püspök hír szerint Normandiába 
utazott, de azt is állítják, hogy Párisba ment, hogy 
ott az egyház ellen intrikáljon. Roblot és Bizouard 
plébánosok, akik a püspök ellen megindított akczió 
élén állanak, azt hirdetik, hogy a püspököt már ex-
kommunikáltnak lehet tekinteni, mert egymaga az a 
dolog, hogy a pápa parancsa, vagy tanácsa ellen csele-
kedett, elég arra, hogy exkommunikálják. Valamennyi 
dijni templomban azért imádkoznak, hogy Isten szaba-
dítsa meg a várost ettől a méltatlan püspöktől. 

A mai ministertanácson Delcassé minister közölte 
a dijoni és lavali püspökök ügyében a Vatikánhoz 
intézett jegyzeteket, melyben a püspökhöz intézett 
levelek visszavonását kívánják, mert ellenkező esetben 
a diplomácziai összeköttetés megszakításával fenyeget-
nek. A minister elhatározását szóbelileg is közölte a 
szentszéki követség titkárával. 

T Â R C Z A. 
Szalézi missiók Amerikában. 

— Dr Zaffér y Károly szalézi pap tndósitása. — 
Brazília. 

MATTO GROSSO. 
(Don Balzola János szalézi missionárius jelentése.) 

Cuyabá, nov. 15. 1900. 
FŐTISZTELENDŐ DON RUA! 

Hála Istennek! az én vágyam is teljesült, hogy a 
bacayrik békés és cayabik harczias kegyetlen törzsei 
közzé jussak. Hihetetlen nehézségek és leirhatlan 
veszélyek tornyosultak elejónte, de mindeneket legyőz-
tük szerencsésen Mária, a keresztények Segítsége 
védelme alatt, és most hogy négyhónapi távollót után 
Cuyabába visszatértünk, rövid jelentést tehetünk a mi 
működésünkről, a mi szemleutazásunkról, a mit az 
északi erdőkben tettünk. 

Történelmi visszapillantás. — Egy, a ki a szabadkő-
művesek elől menekül. — Az indiánok kegyetlensége. 

Északi Matto Grossóban azon indiántörzs, mely 
leghíresebb az ő vadságáról és kegyetlenségéről, a cayabi 
törzs, mely félelmet és halált terjeszt azon kautsuk-
szedök közt, a kik bebarangolják az erdőket a Parana-
tinga és Rio-Verdez folyók hosszában (a nyugati hosz-
szuság 57—58 ós a déli szél. 13—15 foka közt; a 
hosszúságot Páristól számítva). Ezek 1860-adik évig 
csak arra szorítkoztak, hogy a békés bacayrik törzsé-
ben vittek végbe pusztítást, a kiket csakhamar kiván-
dorlásra kényszerítettek, amennyiben a vadállapotban 
megmaradt egyik rész a Rio-Kinzu partjaira lett szorítva, 
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a másik rész pedig a Rio-Arinos partjain telepedett le 
és ott lassankint a keresztény műveltséget vette fel. 

Ezekhez menekült 1864. évben egy tengerésztiszt, 
egy bizonyos de Lonza Gomes Emánuel Antal, hogy 
kikerülje a szabadkőművesek tőrdöfését, a mire itélve 
lett a miatt, hogy megszegte a hűséget. It t kért egy 
elrejtett zugot menhelyül, a mit meg is kapott. Az alatt 
a tiz év alatt, a mit itt töltött, megtanította őket az 
irásra, olvasásra és földművelésre. 0 volt az első, a ki 
tanulmány és pontos megfigyelés által felismerte az 
ottani erdők megmérhetlen gazdaságát kautsukban, és 
e termény előállításának észszerű módját megismertette 
ós így egy oly iparágnak lett megalkotója, mely ma 
Matto Grossonak legnagyobb jövedelmi forrása és 
Braziliába az egész világ részéről uj kereskedelmi utat 
nyitott. 

A szerencsétlen tengerésztisztnek e fölfedezése 
1874 után, midőn neki meg lett engedve a visszatérés 
hazájába, sokakat arra sarkalt, hogy ez új keresetágnak 
szánják életöket, és minthogy a nyereség minden remé- ; 
nyen felül nagy vala, azért mindig több és több vál-
lalkozó özönlött oda, a kik l89o-ban elérték a Rio-
Paranatinga folyót, ahol a vad cayabik területe kez-
dődik. 

Három éven át nem mutatták magukat az indiá-
nok, csak az ő lábnyomairól lehetett tudni, hogy még 
nem hagyták el e területet; de 1896-ban elkezdték 
gyújtogatni a munkások gunyhóit és elhurczolni, a mit 
elrabolhattak ; ez alkalommal megöltek az ő nyilaikkal 
egy fehéret, megcsonkították az ő hulláját, magukkal 
vitték annak fejét és a megmaradt testrészt karóba 
húzva mindenkinek elijesztő példájául a tett helyén 
felállították. 

Később néhány munkás a Rio-Verde partjainál 
egy csoport vademberre bukkant, a kik lármázva és 
kezeiket összecsapdosva tudtukra adták, hogy innen 
vissza kell térniök. Es mikor egy munkás a folyó part- j 
jáig merészkedett, visszavonultak a vadak ós egyedül ! 
hagyták ott főnöküket, hogy tárgyaljon a munkással. 
Mindketten kölcsönösen egymáshoz dobták kicserélendő 
tárgyaikat ; de midőn a merész munkás el akart indulni, 
egy indián egy nyilával megölte őt, átlővén őt bordáján. 

Egy hónap múlva az indiánok egy családdal talál-
koztak itt, a család két férfiúból, egy asszonyból és 
egy gyermekből állott ; ezekre is nyilaztak, az egyik 
embert megölték a másikat megsebesítették, míg az 
asszony elájult, a gyermek pedig segítségért kiáltozott. 
Azonnal fegyveres munkások jöttek ide, de az indiá-
nok már eltűntek. A halottat eltemették de néhány 
nap múlva sírját felásva találták és a halottnak testén 
nem látták a fejét. 

1899. évi szeptember hóban egy német mérnök 
vezetése alatti társaság akarta felkutatni a Paranatinga 
folyót, de háromnapi hajózás után kénytelenek voltak 
visszatérni, hogy kikerüljék a nyilzáport, mely őket 
meglepte. 1900 évi április hóban a bacayric és cayabik 
sátrai hamuvá lettek égetve, de erre a Rio-Novo part-
jain a czivilizáltak házai is fel lettek gyújtva, de fegy-
vererövel mégis el lehetett őket űzni, a mely alka-

lommal néhány halottat is vesztettek és több sebesül-
tet vittek magukkal. Midőn másnap reggel a munká-
sok az erdőbe mentek, egy halottra bukkantak, a kinek 
lábai a nyakához voltak kötözve és feje hiányzott. Ezt 
a hullát az indiánok karóba húzták ós a marhákat 
szállító helyen az ő borzasztó boszujok jeléül felállí-
tották. 

Ezen és hasonló pusztító és boszuló hadjáratok, 
miket a cayabik végbe vittek, annyira rémítették a 
czivilizált lakosokat, hogy a kormány maga húszezer 
frankot tűzött ki azok részére, a kik e vadak vallás-
oktatását megkisérlenék. Don Maian a szalézi missio 
főnöke jelentkezett erre a munkára, de orvosa meg-
tiltotta neki, és így engem bízott meg azzal, hogy öt 
e fontos munkában képviseljem. (Folytatjuk) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 
A nagyváradi katli. legényegylet közgyűlése. 
Vasárnap tartotta a kath. legényegylet évi köz-

gyűlését s a megjelent tagok egészen megtöltötték az 
egyleti ház kistermét. 

Dr Vucskics Gyula elnök következő beszéddel 
nyitottá meg a gyűlést : 

Elnöki megnyitó. 
Isten áldja a tisztes ipart! 
Mélyen tisztelt közgyűlés ! 

Egyleti életünkben nevezetes esztendő az, amely-
nek eredményéről a közgyűlésünkön beszámolunk. 
Isten segítségével ós bőkezű pártfogóink támogatásával 
sikerült ugyanis a lefolyt évben uj egyleti helyiséget 
építenünk egyszerű de tágas, lakályos, kedves otthont 
teremteni a Haza iparos munkásainak. 

Ugyanaz a szellem, amely régi helyzetünkben 
éltette egyletünket, ugyanaz a szellem vonult be uj 
helyiségünkbe ós mindjárt az első esztendőben megerő-
sítette a tisztes iparnak váradi otthonát. Ehhez a 
szellemhez hiveknek kell maradnunk mindenkor s 
nem szabad hallgatnunk az utczai kolomposok lázitó 
beszédeire. 

Hiába vajúdnak az idők, a népeket nem az álpró-
fétáknak minden szép és nemest elpusztulással fenye-
gető, a társadalmi rend megsemmisülését hirdető, zavaros 
elmékből támadt tanai fogják boldogítani, hanem az 
Ur Jézus Krisztusnak örök igéi. Jézus jelenléte bol-
doggá tette az első keresztény munkás családot, a 
názárethi szent családot egyedül Jézus tanítása és 
kegyelme fogja boldogítani a népeket a XX. század-
ban is. 

Néhány hónappal ezelőtt az ország fővárosában 
a társadalom tudományi társaság vitákat rendezett a 
főbb társadalmi irányokról. A szoczializmusnak legelső 
tudományos képviselői szálltak sikra elveikért és nem 
akadt közülök egy sem, aki meg tudta volna mondani, 
hogy ha tűzzel vassal lerombolják a mai társadalmi 
rendet, melynek ők esküdt ellenségei s ha elpusztíta-
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nák a ker. czivilizáczió alkotásait — mit állítanának 
helyébe ? ! 

Negatio — puszta tagadás az az egész, — alkotni 
még papiroson sem tudnak. 

Ha a szoczializmusnak tudósai is csak ennyire 
jutottak — elképzelhetjük, hová fejlődött annak udvari 
csapata ? ! Ma már nem elégednek meg az ablakbeveré-
sekkel, hanem féktelen izgatásaikkal a csendőrszuronyok 
elé kergetik szerencsétlen áldozataikat a félreveze-
tett népet. 

M. T. közgyűlés ! Ha mi nem veszünk részt eze-
ken az utczai tüntetéseken s elitéljük a vagyon- és 
személybiztonságnak ezt a folytonos veszélyeztetését 
— nem azt jelenti ez, mintha nekünk nem lenne érzé-
künk a munkásosztály küzdelmei és bajai iránt. 
Korántsem. 

Tiz esztendővel ezelőtt, mikor a magyar állam-
férfiak még azt sem tudták mi az a társadalmi kérdés, 
mikor a mai tolakodó népvezérek nem a társaik keser-
ves filléreiből, hanem a maguk becsületes munkájából 
éltek, nekünk volt bárorságunk már akkor is foglal-
kozni a munkások bajaival, volt bátorságunk önzetlenül 
és minden érdek nélkül szót emelni az irodalomban is 
a munkások érdekeiért. 

De mi nem irigykedünk másokra, nem áhitozunk 
másoknak becsületesen szerzett vagyonára. Mi tisztelet-
ben tartjuk Isten törvényét, a tízparancsolatot, mely 
felebarátunk vagyonának még a megkivánását is 
tiltja. 

Jól tudjuk, mélyen érezzük mi azt, hogy az ipa-
ros osztálynak sok jut a munkából és küzdelemből, 
kevés — jólétből. — De nem avval akarunk segíteni 
rajta, hogy mások, egész osztályok, sőt vallási és tár-
sadalmi rend ellen való izgatással még több ellenséget 
szerezzünk az iparosoknak és még azokat is elidegenit-
sük, tőlük, akik eddig barátai voltak. Ellenkezőleg. 
Mi azon fáradozunk, hogy az iparos osztály szakmájá-
ban való ügyesség és lelki műveltség által megszerezze 
mások becsülését és jóindulatát. Ha ezt tisztelni tud-
juk, nagyban hozzájárulunk a társadalmi bajok orvos-
lásához. 

Nekünk az a megingathatatlan meggyőződésünk, 
hogy akik sokat küzdenek, nélkülöznek az életben, 
azok még jobban rá vannak szorulva Isten kegyelmére. 
Nincs alábbvaló bűn, mint lelkesen kézzel kitépni 
másnak a szivéből az Istenben való hitet. Isten, vallás, 
erkölcs, házasság, család, oly magasan álló eszmények, 
hogy azokhoz nem hat fel az utczagyerekek éretlen 
dobálása. A felhőkbe nyúló piramisok ezredévek óta 
állanak, sokszor próbálták éretlen suhanczok meggó-
rálni ezeket is, de az alapzat párkányához is alig jutott 
el a felhajtott kő, visszapattant róla anélkül, hogy kárt 
tehetett volna bennük. Az utczagyerekek éktelen ordí-
tozása, folytonos káromkodása Isten ellen és minden 
ellen, ami szent a keresztény emberiségnek, nem árt 
sem az istennek, sem a vallásnak, a feléjük hajított kő 
visszahull azokra, kik elég botorok legnagyobb jóltevő-
jükre emelni kezet. 

Minket nem ingatnak meg elveinkben és törek-
véseinkben az éretlen támadások. Haladunk rendület-
lenül a magunk utján, melyet Isten tűzött elénk. 

Az iparos osztály anyagi és szellemi erősítése, a 
keresztény iparos ifjúság nevelése Istenfólelemben, 
hazaszeretetben és becsületes munkában — ez volt a 
czélunk a múltban, ez lesz a jövőben is. 

Erre az önzetlen törekvésünkre kérjük Isten szent 
áldását. 

Ezzel a nagyváradi kath. Legényegyletnek hato-
dik évi rendes közgyűlését megnyitottnak nyilvánítom 
a mi hagyományos szép köszöntésünkkel. 

Isten áldja a tisztes ipart! 
A lelkesen megéljenzett beszéd után Pálffy Béla 

igazgató tartotta meg beszámolóját a mult évről. Ki-
emelte a tagok számának rohamos emelkedését az u j 
egyleti helyiség felépítése és a családi esték behozatala 
óta. Köszönetet mond a gondnoknak és Tóth János 
egyleti tagnak, kik az egész udvart és kertet igazán 
gyönyörűen rendezték. Beszámol a mult évben tartott 
tánczkolon anyagi és erkölcsi hasznáról, a minden hó 
elsején rendszeresített háziestélyekről, melyeken soha 
300 embernél kevesebb nem volt, az ünnepélyek ered-
ményeiről, melyek 3000 koronán felül jövedelmeztek 
s valóságos gárdát teremtettek kivül és az egyleti 
eszmének, a társas kirándulásokról stb. Rendes érte-
kezést tartott az igazgató szept. 1-től május 31-ig. A 
csillag rendszer, a föld élete, a növények élete, az 
állat, az ember, a világ alaptörvényei, a Gondviselés, 
természettudományi előadások voltak. Négy órában a 
helyesviselkedésről nyilvános helyeken és ünnepélyek-
nél s végre hat vallási előadás. Külön volt szó a 
rádium, sugár stb. nevezetes napi tudományos ese-
ményekről. 

Jelentett még a dékán Papp Ferencz, kinél tavaly 
80 uj tag iratkozott be, a főrendező Faragó János, a 
bentlakó, átutazó és segélyezett tagokról. Az ünnepély 
rendező-bizottság elnöke Barza József a fényes ered-
ményről anyagi és erkölcsi terén, a beteglátogató 
Kürty Lajos a betegsególyezésről, a titkár, a könyv-
tárnok Daka János és a pénztárnok Széles Lajos, kik-
nek köszönettel adjuk meg a felmentést. 

A mult év ezer koronán felüli pénztármarad-
ványnyal zárult s a jövő évi költségvetés még szebb 
eredményt jelez. 

A közgyűlésnek esti 6 órakor lett vége. 

U O D A L O M . 
— Megjelent a Borromeus. Katholikus hitszónoklati 

havi folyóiratnak 9. füzete a következő tartalommal : 
Pünküsd után XI. vasárnapra. A keresztség szentsége 
kiszolgáltatásának szertartásai. Dr Mohi Antal, v. püs-
pök, püspöki helynök, kanonok, győr-belvárosi plébá-
nostól. Pünkösd után XII. vasárnapra. A fösvénység. 
Dr Gallovich Jenő, bpesti főgimn. hittanártól. Nagy-
boldogasszony ünnepére. A Boldogságos Szűz mennybe 
való fölvételének okai. Dr Karácson Imre, peéri esp.-
plebánostól Szent István király ünnepére. Szent István 
király a magán és családi életben Gerebenics Sándor 
szerkesztőtől. Pünkösd után XIII . vasárnapra. A meg-
térésről. Cserniczky István, sárospataki hitoktatótól. 
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Pünkösd után XIV. vasárnapra. A vegyes-házasság 
lelki veszedelméről. Cserniczky István, sárospataki 
hitoktatótól. Alkalmiak : Bucsunapra. (Keresztelő szent 
János fejvétele ünnepén.) A tánczról. Noszlopy Kál-
mán, felső-szakonyi plébánostól. Ezüst-misére. A jó 
lelkipásztornak és hiveinek kölcsönös öröméről. Venin-
ger Ernő, ó-szőnjá esperes plébánostól. Templomszen-
telés alkalmára. Üdvös gondolatok a régi s uj templom 
kapcsán. Gerebenics Sándor, szerkesztőtől. Előfizetési 
ár egész évre 8 korona. 

— Az áttérésekről czimmel vettünk második 
kiadásában egy praktikus füzetkét, melynek irója 
Dunay János szorgalmasan gyűjtötte egybe a vallás 
változtatásra vonatkozó törvényes intézkedéseket s az 
előfordult elvi jelentőségű esetek kapcsán minden 
lehető helyzetben megadja az irányitást. A gyakorlati 
lelkipásztorkodásban nélkülözhetetlen e művecske, mely-
nek ára, minthogy a költségek nagyobb részét egy a ' 
munka értékét elismerő főpapunk megtérítette, postai 
küldéssel együtt csak 20 fillér. Megrendelhető a nagy 
gyakorlati értékű füzet a szerzőnél : Dunay Jánosnál, 
Budapest, Istenhegyi-ut 33. sz. 

— Az Oktató Népkönyvtár tanulságos népies 
folyóirat juniusi száma a következő érdekes tartalom-
mal jelent meg: Az Ur imádságának népies magya-
rázata. A jelen füzet a negyedik kérést hozza. — 
Mulattató. A mű havonkint 4 iven jelenik meg és 
érdekes olvasnivalókon kivül hasznos tudnivalókat is 
hoz. Kath. körök, egyesületek nagy lelkihaszonnal 
járatják. Egy évre 4 korona. Megrendelhető Oktató 
Népkönyvtár szerk. Budapest, VII., Csömöri-ut 16. 
Ugyanott Bolanden K. Noé bárkája czimü kitűnő 
regény 2 koronáért kapható. 

VEGYESEK. 
• 

— XIII. Leo pápa halálának évfordulója. F. hó 
20-án volt éppen egy esztendeje, hogy XIII . Leo pápa 
meghalt pápaságának huszonhatodik évében. Holtteste 
még most is abban a fehér márvány szarkofágban pihen 
a Péter-templomban, a hová ideiglenesen eltemették. 
Az évforduló alkalmából a Péter-templomban nagy 
gyászünnepséget rendeztek. A gyászmisét, a melynél 
Pcrosi apát vezetésével a szixtusi kápolna énekkara is 
közreműködött a templomnak abban a részében tartot-
ták, a hol az utolsó lateráni zsinat 1870-ben összeült. 
A misét Agliardi biboros mondotta. Pius pápa rövid 
imádságot mondott XIII . Leo pápa ideiglenes sírbolt-
jánál. Az ünnepen megjelentek az elhunyt pápa test-
vérei, a magyar-osztrák és a spanyol nagykövetség, a 
franczia követség titkára, a porosz, orosz, bajor követ 
és nagyszámú hivő. 

— Karinai püspök búcsúja szülőhelyétől. Radnai 
Farkas, Beszterczebánya uj püspöke a mily csendben 
távozott el eddigi munkássága színhelyéről Nagyvárad-
ról, épp oly zajtalanul látogatott el szülőföldjére 
Aradmegyébe Kis-Jenőre, hogy mielőtt erről a tájék-
ról véglegesen eltávozik, búcsút vegyen szülőföldjétől 
s ottani rokonaitól. A püspök 15-én este érkezett meg 
csendben. Nem volt tudomása senkinek jöveteléről, az 
állomáson semmiféle fogadtatás nem volt. Leszállván a 
vonatról, gyalog ment be a községbe egyedül. Egyene-
sen rokonaihoz tért be. Az estét szük családi körben 
töltötte, másnap reggel 8 órakor pedig csöndes misét 
mondott a főherczegi templomban. Ekkorra azonban 

már mindenfelé elterjedt a hir, hogy a község nagy-
nevű szülöttje körükben időzik s igy a misén a hel}'i 
intelligenczia teljes számban megjelent. A délelőtt 
folyamán a községbeli előkelőségek tisztelgését fogadta 
a püspök. Este pedig elutazott épp oly csendben, mint 
a hogy érkezett. Elindult apostoli útjára, hogy a fel-
vidéknek lángbuzgalmu és hazafias érzésű föpásztora 
legyen. 

— Az uj szepesi püspök székhelyén. Beavatott 
forrásból azt az értesítést nyeri a „F—g", hogy Parry 
Sándor dr szepesi püspök folyó hó 20-án inkognitóban 
érkezett schavniki kastélyába, mert egyelőre minden-
nemű ünnepélyes és hivatalos fogadtatást ki akar ke-
rülni. A püspök kellemesen nyaralt Karlsbadban, ahon-
nan egyenesen Schavnikra jött. Bizonytalan még, hogy 
mikor fogja Szepeshelyen hivatalosan elfoglalni szék-
helyét, de a valószínűség amellett szól, hogy minden-
esetre augusztus hó 20-ikáig ez is megtörténik. A püs-
pöki javak átadását f. hó 16-án fejezték be. A minis-
terium és a püspök részéről jelen voltakat kivéve a 
káptalant Zwada Ferencz kanonok képviselte. 

— Temploui>zentelés Budán. A budapesti II. ker. 
Margit-köruti szt. i'erenczrendiek plébániatemploma f. 
hó 17-én magasztos ünnepélynek volt színhelye ; ugyanis 
e napon a díszesen restaurált templomot, a melyben 
nyolcz hónapon át istenitisztelet nem tartatott, Kohl 
Medárd püspök diszes segédlettel felszentelte. Az ünne-
pély alkalmával, melyet a hivek már hetek óta érdek-
lődéssel vártak, a templom zsúfolásig megtelt. Az 
alkalmi szent-beszédet P. Mihályi Czézár szt. ferencz-
rendi áldozár, szt.-kuti adminstrátor végezte, ki lelkes 
beszédével, népszerű, de kenetteljes ékesszólásával az 
ünnep jelentőségét igen meghatóan ecsetelte a hallga-
tóság előtt. A püspöknek áhítatra gerjesztő buzgósága 
kedves nyomot hagyott hátra a hivek szivében, kiknél 
feledhetlen lesz e napnak emléke. A templom festésével 
megbízott Bátori- Blaskovics és Krihler templomfestőknek 
a szent vállalatban tanúsított ritka önzetlensége s valódi 
katholikus lelkesedése méltó elismerést érdemel. 

— Internátus elemi iskolásliuk számára. Nyitra-
Bajnán (állomás Nagy-Tapolcsány) a keresztény iskola-
testvérek vezetése alatt álló fiunevelőintézetbe 6 - 1 0 
éves fiukat vesznek fel. A havi eltartási dij 24 korona. 
A ruha és egyéb apró kiadások a szülők számláját 
terhelik. Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál az 
igazgatóság. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. 

A szerkesztő telefonja. 
D. B. Nevezet t egyháznak 1458-ból származó oklevele 

ügyében intézkedem s ha megtalálom közzéteszem. 

Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok1" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás'' a lakjában, 1/2 ívet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
tal ták, 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 rE. 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- rállás"-t és az „E. Kr. L " -a t együtt kivánja járatni , az 
az „ E . Kr. Z."-at kedvezményes áron. 2 koronáért szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a jövő évtől kezdve a „B,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, l/2, 3;4 es egész évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb 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 : Brezuay 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 

könyvnyom dájában, 
IV., Papnövelcle-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 
HATVÁNHARMA 

Budapesten, julius 30 9. 

D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
DIK ÉVFOLYAM 

SZ. II. Félév. 1904. 

„Perge alacrüer m coepto tuo : praeliare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovenáae et arctius compingendat 
zdlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et Us, qui open tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter impertimux.' 

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

.Additos tibi animos auctor i ta te .Nostra exoptamus. quibus> excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

ïprim as 
Egyházzene i pó t t an fo lyam. F r a n c z i a o r s z á g : A szentszék és a f rancz ia ko rmány . — Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység. 

F e l h i v á s és ké re l em ka tho l ikus magánkiadókkoz . Irodalom. — Vegyesek. 

F e l h í v á s . 

Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-
fizetés mcgujítására kérjük. 

Honoribus 
D. D 

Aichiepiscopi GEORGII CSÁSZKA, VI lustra 
sui episcopatus celebrantis. 

19. Julii.* 

Iám sena Mitrae lustra tenes Pa te r , 
Queis Te coronat Numen amabi le ; 

Dum fronte nec tun t ser ta laudis 
Scepusii Colocaeque gentes. 

Te Carpa thorum culmina personant , 
Quae undis citatis saxa Vagus t e r i t ; 

E t arva flavis t ec ta aristis: 
Quas placidus r igat amnis Ister. 

Heu Mitra celsis dives lionoribus ! 
Virtutis albis florida liliis! 

Clementiae splendore miti 
Innocuos radians t r iumphos ! 

* Szerző közbejött akadályok miatt későn küld-
hette be. 

Leutsoviae Tu Virginibus struis 
Sacras pa laes t ras a tque Olaszí orphanis ; 

Gemmasque gignit Möns rosarum 
Aere Tuo, pa t r iae tenellas. 

Quo largus ambi t p lana Danubius 
E t quo Tibiscus fe r t Cereris cibos 

Heic templa condis, t ec ta Musae 
Mille greges juvenum docentis. 

Astricus, Ugrin cum Tomori arduo 
Hae redem aviti Te ce lebrant th roni ; 

Vestigia herourn p remen tem 
Te, aemuia rap t a t ad ast ra virtus ! 

Quis flevit umquam, cui lachrymas T u a 
Non tersi t amplis muneribus m a n u s ? 

Quem fa ta vexavêre ace rba : 
Cui pia ba lsama non dedisti? 

Solatii fons : cor pa te t omnibus 
Benegni ta t is f iumina dividens ! 

Di tan tem egenos, ipsum' egenum 
^ T e vacua t pia f raus amoris ! 

Quid mirum ? a morém sic rapis omnium! 
Sic Te j acen tem nunc recreant preces 

Grati gregis, lecto pedem aegro 
Falcigeri cohibentque lethi. 
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Confide fortis ! Pal ladium potens 
Materque clemens I m m a c u l a t a adest, 

Quam mille cinxisti t rophaeis : 
„Utque aquilae, rénovât j uven t am!" 

Tu fa ta vinces ! quae capiti imminent 
Pa lmis onusto, to t meritis gravi ; 

Tu saecla vinces ! sempiternis 
Sydera transiliens tr iumphis ! 

Colamannus Bosty Soc. J. 

V I L Á G S Z E M L E . 
Küzdelem az iskoláért. 

I I I . 

Németországban azok a harczok, melyeket 
a kath. egyháznak a X I X . században létéért 
kellet t vivnia, három korszakra oszthatók be. 

Mindezen harczokban az iskola mint segéd-
eszköz volt belevonva a küzdelembe. 

A század, t. i. a mul t század elején az 
egyházzal az álfelvilágosodás állt szemben. Az t 
akar ták , hogy a keresztény vallás helyét 
K a n t autonom-morál ja foglal ja el. A legtöbb 
tankönyv a tanférf iak nagy része, söt papok 
is fel a legmagasabb polczokig nem kevesen, 
ennek a szellemnek befolyása a la t t voltak. A 
német kathol ikus papság élén a X I X . század 
elején An ton Maria F rh r von Dalberg állt, a ki 
magá t eleinte nem is aka r t a pappá felszentel-
te tn i s a ki u tóbb még az i l luminatusok és 
szabadkőművesek körében és o t thon ta lá l ta 
m a g á t . 1 Az iskola a katholikus egyházban 
Németország területén, csak miután az egy-
házias élet felülkerekedett , a 20-as évek 
végén let t ismét katholikussá, elvben, szellem-
ben és nevelésben. 

A küzdelem második korszaka a 40-es 
évek közepén kezdődöt t és t e tőpon t j á t 1848-

1 Hergenröther, Kircheng. III. 775. 1. Már egy-
szer ismertettük ebben a lapban az akkori német biro-
dalom legkatholikusabb országában, Bajorországban, a 
katholikus theologia, papinevelés sanyarú sorsát. Munt-
gelas minister protestáns theologiai tanárokat hivott meg 
1803-ban és J 804-ben, számszerint négyet, Paulust, 
Fuchsot, Martinit és Niethhammert Würzburgba, hogy 
az ottani katholikus theologiai kar tanáraival együtt 
vagyis azokkal egy „Section der Gottesgelehrtheitu-ot 
alkotva, tanitsák és neveljék a katholikus növendék-
papokat. Mivé? Természetesen, rationalistákká. ..Der 
Rationalizmus, mondja Hergenröther, schien jetzt 
völlig zu triumphiren.u 

ban érte el a hires frankfurti parlamentben. Hatal-
mas szabadelvüpár t verődöt t i t t össze, mely 
gyökeres fe l forgatást tervel t a kathol ikus vallás 
életének befolyásának megsemmisitésére. Az 
alapjogokról szóló tv javasla t 3. és 4. §-ának 
tá rgyalásakor napirendre kerül t az „egyház és 
állam, s természetes következetességgel az 
„iskola és egyház" elválasztásának ismeretes 
szabadelvű elve. Hogy milyen szellem lenget t 
ezen a pa r l amenten át, a r ra nézve legyen 
szabad nehánv idézettel szolgálni. A Karls-
kircheben, t emplomban (!) t a r t o t t 64. ülésben 
Vogt gieszeni képviselő ezt m o n d o t t a : „En az 
egyháznak ál lamtól való elválasztását akarom ; 
de csak egy feltétel a l a t t : ha egyáltalában az, 

j mit egyháznak, nevezünk, megsemmisíttetik... Mi, 
úgymond, a jövő idők pár t ja , mi az iskolának 
az egyháztól való te l jes elszakításáért , mi tel-
jes okta tásszabadságér t , a növekedő nemzedé-
kek tel jes szabadságáér t küzdünk." A 80. ülés-
ben, 1848. szept. 18-án, Vischel* tubingai kép-
viselő ki jelentet te , hogy : „Jőni fog idő, midőn 
az igazi, az emberi vallás egy lesz az állam-
mal és iskolával. Idevezetnek a közbeeső álla-
potok, melyeket mi i t t az alapjogok kifejtésé-
vel a lapozunk meg ; és én megvagyok győződve, 
ütni fog az óra, midőn igazzá lesz, a mit egy 
i rántam bará tságos a j ta tos pap m o n d o t t : 
„Legyetek nyugodtak , ti a mi örököseink 

I vagytok." 2 

I lyen orákulumokból táp lá lkozot t 1848-ban 
a német tan i tóság s a lázitás az egyház ellen 
a tan í tóság körében teljes visszhangra talál t . 
Tömegesen vonul tak fel peticziók a pa r l ament 
elé, melyek az iskola elszakítását követel ték 
az egyháztól . Taní tógyülések jö t tek össze, hol 
a keresztény vallással, a kath. egyházzal ellen-

I té tes szellem tel jesen szabadon és bá t ran nyi-
j l a tkozot t az uj pogányság érdekében. 

Az i t tas ál lapothoz hasonló je lene teke t 
• termelő 1848-r a a ki józanodás évei következ-

tek. A néme t kath. püspökök és papság a 
48-iki forradalom zivataraiban lélekemelő maga-

2 Die zeit wird kommen, wo die wahre, die mensch-
liche Religion Eines ist mit dem Staate und der Schule. 
Dahin führen die Zwischenzustände, die wir hier mit 
den Grund rechten begründen, und ich bin überzeugt, 
die Stunde wird kommen, wo wahr wird, was ein nur 
befreundeter und frommer Geistlicher zu einem unzu-
friedenen Schullehrer sagte : „Seid ruhig, ihr seid un-
sere Erben." Augsb. Postz. 1902. máj. 15. 
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t a r t á s t fe j te t tek ki s az egyházat sér tet lenül 
vezet ték ki a küzdelmekből , sőt tekinté lyét a 
forradalmasok ál tal megijesztet t dynast iák és 
á l lamkormányok előtt magasabbra emelték 
mint bármikor volt a közelmúltban. Egyház és 
állam, iskola és egyház, tel jes 80 évig, egyet-
értőleg fe j te t ték ki működésöket kiki a m a g a 
il letékességének határai közöt t s karöl tve jár-
t ak el mindenben. Igy nevelkedet t nagygyá a 
német kathol ikusoknak ama gondviselés gene-
rácziója a Mallinkrodtok, Windhors tok, Rei-
ch enspergerek, Ket te lerek, Moufangok, Liebe-
rek stb. nemzedéke, mely a világ és egyház-
tör ténelem egyik legnagyobb szellemi küzdel-
mét, a X I X . század 70-es éveinek német kultur-
harczát győzelmesen állotta ki. 

Előzményei t ennek a nagy küzde lemnek 
ismerjük. A ha ta lmas vaskanczel lárnak egy 
Lus t rum leforgása a la t t sikerült ké t nagy 
hata lmasságot , Auszt r iá t és Francz iaországo t 
megalázni és e ké t szomszéd gyengeségére 
számítva az uj német b i roda lmat és császár-
ságot a kisebb népe t á l lamokra rá tukmáln i . 
E lkapa to t t ságában arra tökél te el magá t , hogy 
Németországot vallásilag is egygyé, p ro tes tánssá 
teszi. A ka rha t a lma t mindenha tónak képzelte. 
Az Is ten akara tá ró l s az emberi szellem sza-
badságáról tel jesen megfeledkezet t . Megindult 
t ehá t a zsarnokság és szabadság közt az élet-
halá lharcznak egy különös neme, uj czimek 
a la t t régi fegyverekkel . A zsarnok vaskanczel lár 
az uj német birodalom fokozó gyűlésének 
szabadelvű pá r t j á r a t ámaszkodo t t és ennek 
következtében az 1848-iki f r ankfu r t i parla-
men t szabadelvű p á r t j á n a k követelésével lépet t 
fel újra. De a követelés fo rmáján vá l toz ta to t t . 
Nem azt hirdette, hogy választassék el az 
egyház az államtól, hanem, hogy ne legyen 
csak állam, és ennek a mindenha tó á l lamnak 
legyen az egyház és az iskola tel jesen alávetve. 
Falk minister 1876. febr. 18-iki rescr ip tumának 
1. §-a világosan kimondja, hogy: „A tanterv-
szerű val lásoktatás t a népiskolában az állam 
által e czélra meghivott vagy elfogadot t közeg 
az ő felügyelete a la t t adja ." I t t a vallásoktatás 
t ehá t állami ügynek van kijelentve. 

Érdemes e helyüt t két különös dologra 
ügyet vetni. Első az, hogy a lelke mélyén 
konservativ Bismarck hg czélja elérésére, a kath . 
egyház megsemmisítésére s az egész német 
nemzetnek egy protes táns államvallásban való 

egyesítésére a — szabadelvűséggel szövetkezet t . 
Ebből sokat lehet a gondolkodónak tanulni. 

Egyik az, hogy a szabadelvűségnek cha-
meleon te rmésze te vagyon. A szabadság szí-
nei t viseli és a zsarnokság te t te i t gyakorol ja . 
A másik dolog, a mit a néme t kul turharcz 
szemléleténél a tö r t éne t bölcselő ku ta tó jának 
és b i rá jának f igyelembe venni és tüze tesen 
megál lapí tani kell, az a nagy külömbség, mely 
Németországnak és Francz iaországnak e czikk-
sorozat elsejében ki fe j te t t egészen külömböző 
kulturális, valláserkölcsi fej lődésében nyilvánul. 
Németország az elfogult renaissance szelle-
mének a lap ján a haeresis, egy Krisz tus taní-
t á sába ü tköző haere t ikus államvallás i r ányában 
fej lődött és ha lad t idáig. F rancz iaországban az 
állami hata lom a renaissance óta a gallika-
nizmus liaeresisével való kaczérkodás u t á n 

J ha t á rozo t t an a vallástalanság i r ányában csapot t 
J át még a 18. század nagy fo r rada lmának 
; elveiben és te t te iben, s ebben az i rányban 

követ el és pár t fogol t bo t rányoka t Is ten és az 
emberek szabadsága ellen, melyektől, mint 

1 Shakespeare mondaná , „elpirul az ég s a föld 
belébetegszik." 

Á m Bismarckra visszatérve : neki sem 
sikerült, a mi lehe te t len . 3 E m b e r nem szab-
ha t törvényt az Is tennek. Is ten törvényt ado t t 
a vallásról, az ő imádásának és követésének 
ál tala egyedül helyeselt és pár t fogol t módjáró l 
a kathol ikus vallásról és egyházról. Kimon-
dotta , hogy azon az ő a lkotásán egy j ó t á t 
nem lehet vá l toz ta tn i s hogy azon a pokol 
ha ta lmassága i sem fognak soha diadalmas-
kodni. Mi egy Bismarck az idők kezdete óta 
élő s az idők végéig Is ten végzései ellen 
kapálódzó Sá tán mel le t t? Semmi! Tehá t a 
német ku l tú rharcznak is vége szakadt . Az 
egyház sokat szenvedet t ugyan az a la t t a 
néhány év alat t , de végre is győzö t t ; Bis-
marcknak engednie kellett . A lelkiismereten 
nem lehet erőszakkal erőt venni. S tudjátok-e , 
mi győzte le a ha ta lmas Bismarckot s kultúr-
ha rczának egész ha ta lmas nagy seregét? Az 
iskola, a német katholikus papságnak és nép-
nek jó iskolázottsága — az iskolán és az életen 
át. A német kathol ikus papság a kul túra ide-
jén, mely tőle főleg az iskolát akar ta elragadni, 
hi tében és kötelessége teljesítésében szilárdan 

1 „Das Ziel war nicht zu erreichen.'-' Funk, Lehr-
buch der Kircheng. Paderb. 190'2. 578. 1. 

9 
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állt mint a szikla, a kath. nép pedig liiven és 
ál lhatatosan ragaszkodott az ő püspökeihez és 
papságához minden osztályában. Katholikus 
akar t maradni ez a jól iskolázott katholikus 
nép, s ezen az Isten malaszt jából ragadós, 
táplálkozó népakaraton tiz esztendő lefolyása 
alat t megtöröt t a vaskanczellár akarata , mely 
a protestáns vallást egyedüli vallássává töre-
kedett tenni a német népnek, államvallássává 
az uj német birodalomnak. Bismarck kény-
telen volt békét kötni a kath. egyházzal, 
melyet megsemmisíthetőnek tar tot t . Egy kiváló 
katholikus parlamenti taggal fotytatot t beszél-
getése közben végre őszintén bevallotta a vas-
kanczellár : „En, úgymond, az önök egyházá-
nak erejét nem ismertem." 

Mily becses vallomás ! De mily drágán 
kellett azt a katholikusoknak is, Bismarcknak 
is megszerezni. 

Az egészből mit lehet tanulságul lekövet- j 
keztetni ! 

Az iskola értékének, erejének és hatásának 
köteles nagyrabecsülését és azt, hogy a katho-
likus iskola épségeért és virágzásáért vagyont 
és életet érdemes áldozni. Az előbbire nézve 
Bismarck szolgálhat buzdító például, a ki nagy I 
honfitársával, Leibnitz-czel egyetemben teljes 
mértékben felismerte az iskola nemzeteket 
nevelő és átalakító nagy erejét .4 A másikra 
nézve pedig a német katholikusok szolgálnak 
például, kik világraszóló liarczot vívtak a kath. 
iskolát elragadni törekvő porosz állammal és 
német protestáns császársággal. 

Azonban, a küzdelem az iskoláért a 
győzelmes német katholikusok körében is 
tovább folyik. A keresztény vallás és az egy-
ház ellenségei, a kik nem nyugodtak soha, 
nem nyugszanak most sem. Újból és pedig 
szakadatlanul támadják a katholikus iskolát; 
tanitók és tanulók nevelésére nézve elveinek 
foganatosítását követeli a ker. vallástól elide-
genedet t kozmopolita szabadelvüség és a 
Wotanra és Odinra esküvő, keletkezésben levő 
uj német pogányság. (Folytatjuk.) 

4 „J'ai toujours penté qu'on réformait le genre 
humain, si on réformait l'Éducation de la jeunesse/' 
Leibnitz mondása. Y. ö. Dupanloup De l'éducation. I. 
d. k. Introduction VI. 1. 

A breviárium története. 
I r ta : Császár József dr. 

(Foly ta tás . ) 

Angolország Rómából kapta hithirdetőit s azért 
itt kezdettől fogva a római rítus volt érvényben, 
melynek elfogadása Francziaországban sem ütközött 
nehézségbe. Hasonlókép a németek is, mikor fölvették 
a keresztény vallást, a római ritust tették magukévá, 
úgy, hogy Grancolas elmondhatta : Germaniae officium 
ipsissimum romaniim fui t . 1 De természetesen azért 
voltak egyes vidékek, melyeknek ritusa eltért a római-
tól, így különösen Francziaország nyugati részében. Már 
Pipin igyekezett a római officiumot országában álta-
lánossá tenni, ez azonban csak Nagy Károly alatt 
sikerült, ki elrendelte, hogy azok az egyházak, quae 
quondam apostolicae sedis traditionem in psallendo 
suscipere recusabant, nunc earn cum omni diligentia 
amplectantur ; et cui adhaeserunt fidei munere, adhae-
reant quoque psallendi ordine. Quod lion solum omnium 
Galliarum provinciáé et Germania, sive Italia, sed 
etiam Saxon es et quaedam aquilonaris plagae gentes, 
per nos Deo annuente ad fidei rudimenta conversae, 
facere noscuntur.2 — Ez időtájt parancsolta meg 
Hatto, bázeli püspök is papjainak, hogy az officium 
elmondásánál a római breviáriumot használják.3 Mikor 
pedig a burgosi zsinat (1085.) Spanyolország részére 
kötelezővé tette a római breviárium használatát, ez a 
nyugati egyházban — néhány templom és rend kivé-
telével — általános elterjedésnek és használatnak örven-
dett. — Ezzel ellentétben a keleti egyház liturgiái 
tekintetben is mindinkább eltávolodott a keresz tényig 
középpontjától, a mely körülmény nagyban egyengette 
a később bekövetkezett szakadást. 

Ami a breviárium anyagát illeti, eleinte az állandó 
gyakorlat szerint a Matutinum-ban nap-nap után 12 
zsoltár és 2 - 3 olvasmányt mondtak. A Lectio-k száma 
azonban nemsokára háromban állapíttatott meg s ezért 
a régiek a köznapi officiumot egyszerűen officium trium 
responsorium-nak nevezték. Nagy változás történt e 
tekintetben, mikor a vasárnapokon kívül az egyházi 
évnek egyes, emlékezetesebb napjait és a szentek 
ünnepeit is külön officiummal kezdték megülni. Hogy 
a vasárnapot, melynek officiuma kezdetben nem külön-
bözött a hétköznapokéitól, megkülönböztessék a hét-
köznapoktól, a Matutinum-hoz az első Nocturnust 
változatlanul meghagyva — az ünnepek officiumainak 
megfelelően — még két Nocturnust csatoltak, melyek-
ben azonban — a szentek officiumainak mintájára, 
melyeknek Matutinum-ja. úgy látszik kezdettől fogva 
kilencz zsoltárból s ugyanannyi olvasmányból állott — 
már csak három zsoltár és Lectio volt. Az egyes 
napok közt való különbségtől első sorban az officium-
nak mennyiségére volt befolyással, másrészről az ünne-
pek nagyságának jelzésére szolgált az a körülmény, 

1 Graticol. 1. 1. c. 12. 
2 Carol. M. 1. 1. contra synodum Graecorum de imagin, 

V. ö. Thomas in 1. c. n. 3. 
3 Grancol . 1. 1. c. i. 
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liogy a magasabb rangú ünnepeknek két, a kisebb 
rangúaknak pedig csak egy vecsernyéje volt. Az ünne-
pek behozatala egyelőre nem gyakorolt befolyást az 
officiumok tartalmának megváltoztatására, mert egye-
lőre továbbra is egyik napon úgy, mint a másikon, 
elimádkozták a Psalterium-nak egy részét s a szent-
írásnak egymás után következő szakaszait, a mint épen 

. a sor reájuk került ; csak arra tekintettek, hogy az 

. egyházi év folyamán az egész szentirás sorra kerüljön. 
Az ünnepek jellege aztán nemsokára befolyásolta 

az imaórák tartalmát is, t. i. oly zsoltárokat, olvas-
,mányokat és imákat válogattak össze, melyek leginkább 
megfeleltek az illető ünnepnek. Erre vonatkozólag 
bizonyítékul szolgálnak szent Ágostonnak következő 
szavai : „Meminit sanctitas vestra evangelium secun-
dum Joannem ex ordine lectionum nos solere tractare : 
sed quia nunc interposita est Solamnitas sanctorum 
dierum, quibus certas ex evangelio lectiones oportet in 
ecclesia recitari, quae ita sunt annuae, ut aliae esse 
non possint ; ordo ille, quem susceperamus, necessitate 
paululum intermissus est, non amissus".4 S hogy nem-
csak húsvétkor volt ez így, hanem más ünnepeken is 
és hogy nemcsak az olvasmányok, hanem az imaórá-
nak többi részei is alkalmazkodtak az ünnep jellegéhez, 
azt nem alaptalanul következtethetjük Gennadius sza-
vaiból, ki Musäus, massiliai papról 450 körül azt irja, 
hogy : „excerpsit e sacris scripturis lectiones totius 
anni, festivis aptas diebus, responsoria psalmorum et 
capitula tempori et lectionibus congruentia".5 Ez a 
szokás természetesen nem lett egyszerre általános az 
•egyházban, hanem lassanként terjedt el. Innen érthető, 
hogy areüati szent Cäsarius püspök életrajzírója szerint 
•e püspök „az egyházi év ünnepeinek ós napjainak meg-
felelő homáliákat válogatott ki a szentatyák irataiból s 
innen érthető az is, hogy a VI. században még vita 
tárgyát képezte az, hogy a. szentíráson kivül olvastas-
sanak-e más könyvek az imaórák alatt vagy sem. 
Mivel azonban a vita hamarosan véget ért és mert 
szent Benedek már határozottan előírja, hogy a közbe-
eső ünnep miatt az illető napra előirt Lectio-k meg-
szakításával : Psalmi, Antiphonae et lectiones ad ipsam 
diem pertinentes dicantur, jogos a föltevés, hogy a VI. 
század végén vagy a VII. elején az egyházi év oly 
értelemben módosította az imaórák tartalmát, hogy 
nemcsak az olvasmányok és responsoriumok, hanem az 
antifonák és zsoltárok is mindig az ünnepnek meg-
felelők voltak, bár ez nem történt meg egyszerre min-
den hórában, mert itt is bizonyos fejlődés kellett ahhoz, 
míg ez a változtatás minden hórában keresztülvitetett.ö 

az ünnep szerint változtak az imaórák alkotó 
részei is, bizonyíték erre a 748-ban tartott concilium 
Cloveshoviense határozata. Mint említettük, az angol 

4 In epi^tolam J o a n n i s ad P a r t h o s . 
5 V. ö. Grai col. 1. 1. c. 18. 
0 Krre vonatkozólag Fornici-nál (p. 2. c. 18.) a követke-

zőket. o l v a s s u k : „In veteri p sa lmo ium dis t r ibut ione, quam pro 
officio r ec iUndo evulgavi t Cardinalis Thomasius , iux ta an t i quam 
K o m a e disciplinam liaec l egun tu r : „Ad Vesperas , r eceden te sole 
ac dits cessante , in festig sive maior ibus , s ive minor ibus s emper 
d icuntur psalmi feria* occurrentis , nisi al i ter no ta tu r . Propr i i in 
Natali rantum, in Coena Domini a tque alii qu ibusdam diebus 
hias s milibus haben tu r . " 

egyház kezdettől fogva a római ritust követte. Később 
egyesek ettől elütő szokásokat akartak behozni. Ekkor 
az említett zsinat kimondotta : r U t uno eodemque 
modo dominicae dispensationis in carne sacrosanctae 
festivitates in omnibus ad eas rite competentibus rebus» 
id est, in baptismi officio, in missarum celebratione, 
in cantilenae modo celebrentur, iuxta exemplar videli-
cet, quod scriptum de Romana habemus Ecclesia-
Itemque, ut per gyrum totius anni natalitia Sanctorum 
uno eodemque die iuxta Marty rologium eiusdeni 
Romanae Ecclesiae cum sua sibi convenienti psalmo-
dia seu cantilena venerentur (13. can ).7 Ebből kitűnik. 

! hogy nemcsak az Ur ünnepei (sacrosanctae festivitates)r 

! hanem a vértanúk emlékünnepeit is a nekik megfelelő 
I rítussal (cum sua sibi convenienti psalmodia) kellett a 
: római breviárium szerint megülni. Mivel pedig a római 

breviárium, melyet a zsinat az eltérő szokásokkal 
szemben irányadónak tekint, a zsinat előtt mintegy 

! 100 évvel honosodott meg Angliában, következik, hogy 
I a római breviáriumban már a VII. században az egyes 
I ünnepeknek megfelelő officiumok voltak. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. í • 

Hu (lap est. A ferenczrendiek káptalanja. — A ferencz-
rendiek kis káptalanja, mely Ozoray Izidor tartományi 

I főnök elnöklésével Budapesten, a belvárosi ferenczrendi 
! kolostorban tartotta üléseit, befejezte a tanácskozásait. 
! Házfőnökök lettek Pozsonyban Bendes Valérián, Szé-
I kesfejérvárott Kudelka Gellért, Szombathelyen Hege-

dűs Czirjék, Nagyszombatban Turkovics Engelbert, 
Szakolczán Medien Farkas, Galgóczon, Sztopka Benig-
nusz, Ersekujvárott Lucsicsa Gyula, Kismartonban 
Precechtiel Maternusz, Nyitrán Glósz Lipót, Pruszkán 
Daránszky Marczel, Nómetujvárott Maitz Jáczint, Kör-

! möczbányán Machácsek Béla, Malaczkán Olsovszky 
• Mansvéd, Boldogasszonyon Lasar Gráczián, Pápán 
: Somogyi Cziprián, Sümegen Szita Román, Veszprém-

ben Meszes Polikárp, Budapesten Kiss Arisztid, Szent-
Lászlón Déri Egyed, Nagykanizsán Görög Imre, Becz-
kón Himka Emánuel, Esztergomban Lengyel Flávián, 
Okolicsnon Limcsovszky Mátyás, Zsolnán Piencsák 
Julián, Andocson Suppauer Gáspár, Trsztenán Potoczky 
Lajos, Felső-Segesden Tokai Piusz, Nagy-Atádon Simon 
Mátyás. Az áldozópapok közül áthelyeztettek : Király 
Lőrincz Pozsonyból Budapestre, Miczélyi Valér Boldog-
asszonyról Székesfejérvárra, Bécsi Vazul Pozsonyból 
Székesfejérvárra, Virág Rajmond Nagyszombatból Szom-
bathelyre, Prikuvszky Mansvéd Szakolczáról Nagyszom-
batba, Scheirich Bonaventura Szombathelyről Nagy-
szombatba,— Mráz Berard Malaczkáról Szakolczára, 
Prunner Bálint Zsolnáról Körmöczbányára, Frustaczky 
Honor Szakolczáról Malaczkára, Kapicsák Kerubin 
Pozsonyból Malaczkára, Vinkovics Viktor Pozsonyból 
Malaczkára, Jakobovícs Vazul Beczkóról Zsolnára, Kar-
dos Odorik Nagyszombatból Nagyatádra és Allersdorfer 
Frigyes Sümegre. 

7 Roskoványi i. m. V. k. 36. old. 
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Esztergom. A biboros-herczegprimás XIII . sz. 
körlevele a búcsúk és a zsinatok kongregácziójának 
dekretumait közli. Nevezetes a zsinatok kongregáczió- j 

járiak május 11-én hozott határozata, mely a szent-
mise stipendiumainak átadását teljesen eltiltja, illetve 
a Szentszéknek rendeli alá s eltiltja, hogy a stipen-
diumok helyett irodalmi müvek adassanak. A kör-
levél közli az alsópapság hagyatékai ügyében ki- j 
adott ministeri rendeletet, jelentést tesz a papszente-
lésröl. Közli a felvett papnövendékek névsorát, a 
Lackenbacher-pályázatot és egy elvi jelentőségű Ítéle-
tet a másvallásu telektulajdonos párbérszolgáltatási 
kötelezettségéről. 

Nyitra. Bende Imre nyitrai püspök VII. sz. kör- ! 
levelében ő szentségének brevéjét közli, melyet Xavéri 
szent Ferencz ünnepe duplex majorrá emeltetik s ezzel 
kapcsolatban búcsúk rendeltetnek, közli a zsinatok 
kongregácziójának a stipendiumokra vonatkozó rendel-
kezését. Ajánlja a Szent-István-Társulat pártolói rend-
szerét. Csókás Vidor nagybányai káplán a „Tanítók 
Védőszentje" czimü művét és pályázatot hirdet az 
áthelyezés íolytán megüresedett kis-ugyiczai plébániára. 

Nagyvárad. Egyházzenei póttanfolyam. — 
Szmrecsányi Pál püspök ur ő exczellentiája, dr 

Bundala János fővárosi s.-lelkész és Kersch esztergomi 
főszékesegyházi karnagy, mint előadók, közreműködé-
sével a nagyváradi egyházmegyei kántorok részére, 
egy az egyházzenei reform kivitelére folyó év julius 
18—23. tartó póttanfolyamot rendezett. 

0 exczellentiája s az udvari papság jelenlétében a 
Kurzust hétfőn délután 3 órakor dr Bundala nyitotta 
meg. Szép előadásában lelkesítő szavakkal híva föl a 
hallgatóságot, hogy az egyház parancsszavának enge-
delmeskedve, teljes buzgalommal és igyekezettel ipar-
kodjanak az egyház szellemének megfelelő zenét és 
éneket elsajátítani és a vallásosság emelésére azt a 
gyakorlatban is alkalmazni. 

Majd Kersch karnagy lépve az előadói székre a 
tőle megszokott tudással és szakértelemmel főbb voná- | 
sokban vázolta a liturgikus zene előnyét, szépségét, 
magasztosságát, rámutatva a jelenleg divó visszaélésre 
és közönyösségre, amelyet az egyházi zene terén 
naponkint sajnosan, alkalmunk van tapasztalhatni. 

Mindezek után ő exczellentiája szeretetteljes szavak-
kal üdvözölte egyházmegyéje kántorait. Őszinte örömét 
fejezte ki, hogy atyai hivó szavára ily szép számmal 
egybegyűltek. Buzditotta és lelkesítette a hallgatókat, 
hogy a tanfolyamban teljes figyelemmel és odaadással 
vegyenek részt, s hogy az öseredetiségéből kiforgatott 
egyházi zene és ének a hivek lelki épülésére és a 
vallásosság emelésére, az őt megillető helyét ismét 
elfoglalhassa. 

A tanfolyamon résztvevők száma 57. 
0 exczellentiája ezen fáradságot és költséget nem 

kimélö nemes eljárása és intézkedése által mély hálára 
és hódoló tiszteletre kötelezte le magas személyisége 
iránt a póttanfolyamon résztvevőket, alkalmat adva 
ezáltal a bővebb tanulásra s az egyházmegye papjai és 

kántorai között fennálló szeretetteljes kapocs megerő-
södésére és megszilárdítására. 

Az összes résztvevők a papnövelde legszívesebben 
látott vendégei. 

A Kurzusban résztvevők névsora a következő : 
Aul Antal, Balázs Géza, Bellovics Antal, Takácsy 

Lajos, Niedermayer Antal, Szőke János, dr Hercz 
Károly, Stéger Géza, Rozs Lajos, Kelemen László, 
Pfeiffer József, Ptekof József, Weber Sándor, Szabados 
Pál, Zajgha Béla, Erdélyi Mihály, Gál István, Pércsy 
Kálmán, Zöldi Bertalan, Mészáros József. Konecsny 
János, Tóth Ferencz, Ujházy Béla, Illésy Gyula, Tóth 
Lajos, Nagy Lajos^ Mészáros Ferencz, Ujházy Miklós, 
Szabó Andor, Krezenerich Sándor, Krezenerich Ferencz. 
Kotvajt György, Orbán János, Dobossy István, Rákossy 
Ferencz, Antal Gusztáv, Lukács János, Székely Lajos, 
Pálfi László, Kalmár Illés, Lehoczky József, Müller 
Gyula, Pettásevics János, Vértessy Andor. Helyda 
János, Kozeluka Sándor, Varga Gyula, Csorna Károly, 
Szabó Béla, Csicsay Alajos és Csornák János. 

Az egyházzene reformálására irányult póttan-
folyamon az előadások sorát dr Bundala József nyi-
totta meg. 

Beszédében különösen utalt arra, hogy micsoda 
változásokon ment keresztül az egyházi ének, külö-
nösen a miseének a legrégibb kortól napjainkig. 

Kersch karnagy pedig az eddigi összhangzattani 
könyvekben sehol föl nem található összhangzitás 
szabályait magyarázta meg a megfelelő példákkal meg-
világosítva a hallgatóság folytonos érdeklődése mellett. 

Francziaország. A szentszék és a franczia kormány. — 
Párisból, ellenőrizhetetlen forrásból jelentik, hogy min-
den hírforrás megegyezik abban, hogy a római Kúria 
nem fog meghátrálni a franczia kormány ultimátuma 
előtt. Ha a kormány a pápai nuncziusnak átadná az 
útlevelét, akkor a Vatikán kifejezetten fentartaná a 
püspökök idézését és abban az esetben, ha még ekkor 
is engedetlenkednének, a ' nagy exkommunikáczióval 
sújtaná őket, ami által akadályozva volnának abban( 

hogy püspöki hatalmukat gyakorolják. A lapok közül 
a „Figaro", a „Gaulois" és a „Libre Parole" azt írják, 
hogy Róma nem hátrálhat meg, mert a belső egyházi 
fegyelem kérdéséről van szó s hogy a Vatikánnak meg 
kell maradnia annak a jogának, hogy a lázadó püspököket 
megbüntesse. — Még ennél is ellenőrizhetetlenebb for-
rásból jelentik, hogy hir szerint az augusztus 3-ára 
kitűzött pápai konszisztoriumot, melynek feladata lett 
volna a Francziaországgal támadt konfliktus tárgyalása, 
későbbre halasztják. Ennek az az oka, hogy jelenleg a 
határozathozatal nagy nehézségekkel járna. 

KATH. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVEKENYSEG. 
Felhívás 

és kérelem katholikus magánkiadókhoz. 
A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatala a 

mlat intézőinek elhatározásából legközelebb egy 
y, modern Sortiment-könyvkereskedéssel fog kibő-
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víttetni. Ezen üzlet a belváros legélénkebb részében 
(IV., Kecskeméti-utcza 2. sz.) folyó évi augusztus 
havában nyilik meg. Feladatunkká tüztük első sorban 
a magyar katholikus irodalmat könyvkereskedésünkben 
összpontosítani, hogy azt igy az olvasóközönségnek 
könnyebben hozzáférhetővé tegyük. Eddig az egyes, 
magánosok által nyomatott és kiadott katholikus iro-
dalmi termékek könyvárusi úton alig voltak megsze-
rezhetők, miután nemcsak azok megjelenési helyéről, 
kiadójáról, de a munka megjelenéséről sem bírtak 
tudomással a könyvkereskedők, sőt a közönség sem, 
mely utóbbira pedig minden magánkiadónak különösen 
számítani kellett, ha a kiadásában megjelent munkája 
számára fogyasztókat óhajtott találni. 

Szándékunk a magánkiadásban megjelent katho-
likus műveket nemcsak könyvkereskedői uton, de hir-
detéseink útján is terjeszteni és ismertetni; ezzel szol-
gálatot vélünk tenni úgy a katholikus irodalomnak, 
mint a magánkiadóknak és a katholikus olvasóközön-
ségnek. 

Ezt azonban csak azon esetben tehetjük, ha a 
magános kiadásában megjelent katholikus munkák mind 
nálunk készletben lesznek, miáltal eléretnék, hogy 
minden könyvkereskedő ép úgy, mint a katholikus 
olvasóközönség, tudná, hogy bármely katholikus iro-
dalmi munkáért vagy könyvért csak egy helyre, a 
Szent-István-Társulat könyvkereskedéséhez kell for-
dulnia. Ez megkönnyité az egyeseknek bármely kath. 
könyv beszerzését, a magánkiadóknak pedig lehetővé 
tenné kiadványaikat kevesebb fáradsággal intenzivebb 
mérvben terjeszteni. 

Ezekre való tekintetből felhivjuk és kérünk min-
denkit, kinek kiadásában katholikus munka jelent 
meg, küldjön kiadványából 5—10 példányt hozzánk 
bizományba ; ha a készlet elfogy, újabbi példányokat 
magunk fogunk kérni. Minden katholikus magánkiadó 
saját érdekében cselekszik, ha ezen fölhívásunknak, kérel-
münknek eleget tesz. 

A bizományi kezelésért, továbbá tekintettel arra, 
hogy könyvárusoknak a bolti árból 25°/()-ot kell adnunk 
— 30yo engedményt igényelünk; az elszámolás, az 
eladottak árának kifizetése, óvenkint egyszer, április 
hónapban történik. 

A könyveket alulirott czimre kérjük küldeni. 
Tisztelettel 

a Szent-István-Társulat 
könyvkiadóhiva ta la r. t. 

(Budapest , VIII. , Szentkirályi-u. 28.) 

I R O D A L O M . 
— A „Magyar Sión", (szerkesztik Trikál és 

Prohászka) juliusi füzete a következő rendkivüli érde-
kes tartalommal jelent meg: Az evoluczió erkölcstana. 
Prohászka Ottokártól. Niczky Györgynek végrendelete. 
Közli Kovács Ignácz. A kegyelem és az emberi élet. 
Rott Nándor dr-tól. Adalékok a kassai sz. lélekről 
nevezett ősrégi kórház történetéhez. Dragóner Bélától. 
A maitól eltéró szokások, visszaélések és profanácziók 
az Oltáriszentség körül az első nyolcz században. 

Zubriczky Aladár dr-tól. Irodalom és művészet. Dr 
Albert Ehrhard : Das religiöse Leben in der katholi-
schen Kirche. Ism. Trikál József dr. — M. J. B. 
Ripert : Politique et religion. Ism. Trikál József dr. — 
M. Georges Noblemaire: Concordat ou Separation. 
Ism. Trikál József dr. — Carolo Frick S. J . : „Onto-
logia" in usum scholarum. Ism. n. Kisebb közlemények. 

— A Katholikus Hitvédelini Folyóirat juliusi (7.) 
száma a következő gazdag tartalommal jelent meg: 
1. Az u j népiskolai javaslat. (A tanítóképzés és képe-
sítés.) Keményfy K. D. 2. A nőkérdés. 3. Megtértek 
Csarnoka. Balassa Bálint. A megtért lantos. Nagy Béla. 
4. Külföldi Szemle. X. Pius állásfoglalásai. — Az 
őrült Combes ós művei. — Német Tüdősök rugkap;'-
lódzásai. — A belga katholiczismus működése. — A 
szevillai kath. sajtókongresszus. -— Az angol biblia-
társulatról. — Amerikai hangok. — A „megrend-
szabályozott" püspök. I f jú Sámbár. 5. Protestáns 
Szemle. Hol a hazája a protestantizmusnak ? — 
Hazafias atyafiak és szent István napja. — Tüdőg 
nyári szuflája. — Ravasz protestantizmus. — A 
megalkuvó felekezet. 6. Krónikás. Panis quotidianus. 
— A költségvetés vitája. — Aratás az iskolákban. — 
A gerincztelenek. — Munkásegyesületeink. — A reví-
zió. — Hazatérés. — Szocziálista erkölcsök. — Dr 
Helvey. 7. Irodalom. Prinzessin Haïré Ben-Aiad : Die 
türkische Frau, ihr sociales Leben und der Harem. 
Alexander. — Dr M. Runge : Das Weib. Alexander. 8. 
Vegyesek. 9. Rawenhorst Wilderich. Kath. regény a 
reformáczió korából. Irta : Labadye Ford. : T. Pelikán 
Krizsó. (Folyt.) Egy iv. E valóban hézagpótló folyó-
irat előfizetési ára 8 korona, mely összeg a szerkesztő-
kiadóhivatalba Budapest, VII., Csömöri-ut 16. szám 
alá küldendő. 

VEGYESEK 

— A íioltizár-jubileum rendező-bizottsága f. hó 
20-án tartotta záró ülését dr Walter Gyula prelátus-
kanonok elnöklete alatt. A prelátus-kanonok meleg 
szavakban tolmácsolta a jubiláns püspök, valamint a 
maga köszönetét is a bizottságnak odaadó munkásságá-
ért illetve támogatásáért, melyet az ünnep rendezése 
körül kifejtett. Viszont a bizottság nevében dr Fehér 
Gyula cs. és kir. udvari káplán és plébános mondott 
köszönetet az elnök-prelátusnak, ki akadályt nem ismerő 
fáradozásával ily fényes sikerre vitte a jubileumi 
ünnepet. A bizottság lelkes örömmel tette magáévá az 
elnök-prelátus amaz iditványát, hogy a ritka ünnep 
megörökítésére egy jubileumi emlékfűzér adassék ki s 
e kiadvány tiszta jövedelme fordittassék a Boltizár-
alap gyarapítására. Nevezett alap rendeltetését illetőleg 
az ünnepen megjelent papság dr Walter Gyula prelá-
tus-kanonok előterjesztésére következőképpen határo-
zott : az évL kamatok egyik fele az ujmisések felsegé-
lyezésére fog fordíttatni, másik fele pedig ösztöndijakra 
melyeket oly gimnáziumi tanulók nyerhetnek el, kik 
az esztergomi, nagyszombati vagy selmeczbányai gim-
náziumot látogatják, mint amely helyeken a jubiláns 
főpap működött. Előjegyzések még mindig eszközöl-
hetők és három év alatt váltandók be. Az alapnak ez 
idő alatti kezelésére az esztergomi főkáptalan fog 
felkéretni. 
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— Kanonoki kinevezés. Ö felsége Antal Károly 
nbauj-tihanyi esperes-plebánost és Chnsmár Napoleon 
szikszói plébánost a kassai székesegyház tiszteletbeli 
kanonokjaivá kinevezte. 

— Egyházmegyei kirek. Dedinszky János alsó-
bágyóni plébános sz. széki ülnökké neveztetett ki. —• 
Lob may cr Alfréd a főegyházmegye kötelékéből elbo-
csáttatott és a Jézustársaságba lépett. — Hermann 
József beszterczebánya egyházmegyei áldozár és Tarány 
István volt piarista a főegyházmegyébe véglegesen fel-
vétettek. — Bányász Jónás Endre segédlelkész lett 
Tardoskedden. — Bauvstein Antal Nagyszombatba, 
K asz Ágoston Kőhidgyarmatra küldetett. 

— A Boltizár ünnep alkalmából Bosty S. J. lendü-
letes latin költeményén kívül, melyet mai számunkban 
közlünk, Miksó István dr hittudor, római areas, bajothi 
k. esperes, szomori plébános, a pápai érdemkereszt 
tulajdonosa is gyönyörű költeményben emlékezett meg 
a jubiláns főpapról, méltatva annak érdemeit. A szép 
költeménynek utolsó szakát, melyet minden ünneplő 
őszinte szivvel átérzett, itt örökítjük meg : 

Minden sziv ó h a j a egyezik ez egyben ! 
E g e k U r a ! koszorúzd él te p á l y á j á t ! 
Mindnyá ján egyesü lünk e ke re i emben ! 
Tar t sd ' öt. I s ten , övé inek sok éven á t ! 

— Gyászrovat. Esztergomból jelentik nekünk: 
Walter Gyula dr, esztergomi prelátus-kanonok, primási 
irodaigazgató édes anyja, özv. Walter Mihályné, életé-
nek 81-ik évében meghalt. Temetése Esztergomban volt. 
A részvét általános. 

— A német katholikus nagygyűlésről megjelent 
már a részletes programm is. Vasárnap, augusztus 
21-én, délután lesz a katholikus munkás-, legény- és 
iparos-egyesületek tüntető diszfelvonulása s utana a 
diszgyülések. Este 8 órakor ismerkedési estély. Hétfőn, 
aug. 22-én, lesz az első zárt-ülés, délután szakosztályok 
ülései a római kérdésről, a missziókról, az egyesületi 
életről, szoczialis kérdésekről, a karitászról, a tudomány-, 
sajtó- s művészetről. Délután 5-kor első nyilvános 
n a g y g y ű l é s . Kedden a második zárt-ülés. Szakosztályok 
tanácskozása. Este nyilvános nagygyűlés a Festhalle-
ban. Szerdán a harmadik zárt-iiles, délután a 3-ik 
nyilvános nagygyűlés. Este kertiünnepély a Burschen-
schaftok részvételével.. Csütörtökön a negyedik zárt-ülés, 
•délelőtt 10-kor záró-gyülés, délben bucsúlakoma, dél-
után közös kirándulás a Walhallához. A tagsági jegy 
7 márka 50 pfennig, számozott ülőhelyre szólók külön 
4 márkába kerülnek. A tagsági jegyekért czélszerű 
Pamelek Henrik kereskedőnek írni Kegensburgba, a ki 
azokat postafordultával megküldi, de a kirándulás 
rendezősége is szívesen vállalkozik erre. A külön ez 
alkalommal megjelenő „Festblatt t :-ra 1 márkával lehet 
abonálni; már eddig is 6 ezernél több tag jelentkezett. 
Az ez alkalomra készülő Festhalle már javában épül. 
3000 négyzetméter területen fekszik, 8000 ülőhelyre 
számítva. A 80 m. széles főhajót 12 oszlop tartja. A 
terem magassága 15 m. vízhatlan ponyvával van fedve. 
A szónoktól minden irányban 40 m. a hely. Ebből 
némikép következtetni lehet a diszhetység óriási mére-
teire. Az egész alkotás szállítható s a jövő évben 
ugyanebből az anyagból épitik fel a gyüléstermet. A 
regensburgi gyűlésen a magyar kiránduló társaság 
igen szép számban lesz képviselve. A jelentkezők 
között két képviselő, két kanonok, egy árvaszéki ülnök, 
több theologiai tanár s plébános, hitoktató, szerkesztő 
és egy munkás is van. Jelentkezni még mindig lehet 
Ernszt Sándor dr. orsz. képviselőnél. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B r e z n a y 

— A budai középiskolai fiiinevelöintézetben, mely 
a hegyek alján az egészséges Krisztinavárosban nagy 
kert közepette fekszik, már csak két hely van ürese-
désben. Ezen internátus most augusztusban nyílik meg 
nagyobbítva ezen helyen és Ozoray István, meg Sebők 
Imre hittanárok gondos vezetése alatt áll. Tekintve, 
hogy az eddig jelentkezettek mind kisebb gimnázisták, 
a fenti két helyre kisebb tanulók szivesebben vétetnek 
fel. Dij egy évre 800 korona. Czim : Katholikus fiú-
nevelő intézet igazgatósága Budapest, I., Mozdonjv-
utcza 15. 

— 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,. £u 
kik szívesebben jönnek lelkigyakorlatokra olyankor,, 
mikor többen jelentkeznek. Ez óhajra tekintve, ezen-
nel közöljük tehát, hogy augusztus 1., augusztus 
29.. oktober 3. este fognak kezdődni ily nagyobb 
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 má& 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. B.iesz Ferencz S. J . házfőnök. 

— Apró hirek. Klinda Theofil prelátus-kanonok 
a csizi, Vezinger Károly prelátus-kanonok a reichen-
halli-fürdőre távozott. - Szilágyi Ferencz prelátus-
kanonok Karlsbadból hazaérkezett. — Dr Horváth 
Ferencz papneveldei-kormányzó Frankóra távozott, a 
hol néhány hétig szándékozik maradni. — Grammofon 
gregorián énekkel. A nagy sz. Gergely százados ünnepe 
alkalmából vetette föl Kanzler báró azt az eszmét, 
hogy a gregorián előadásokat grammofonon tölvegyék 
és megőrizzék. Az április 11-iki nagymisét Perosi 
vezetése alatt csakugyan fölvették grammofonon s ezt 
Kanzler báró be is mutatta a pápának, a ki nagy 
örömmel fogadta a grammofon egy példányát. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicseh Bela. 

8 ^ * " F i g y e l m e z t e t é s az e lő f ize tés m ó d j á r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyó i ra t ú g y indu l t meg, hogy havonkin t , a 
„Religio-Vallás" a l ak jában , '/o íve t fog adni. M. t. o lvasóink tapasz-
ta l ták . hogy 2 ívet is adot t . Â lap t e r j e d e l m é n e k beáll t és a jövőben 
minden b izonynyal v á r h a t ó nö%-ekedése kényszer í t az előfizetési ár 
f e l e m e l é s é r e / A "ki t e h á t csak az „E. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot , 
ú j é v t ő l kezdve , évi 4 korona á rban kap ja . A ki m i n d k é t lapot , a 
^Religio-rallás"-t és az , ,E. Kr. L " - a t együ t t k i v á n j a já ra tn i , az 
az VE. Kr. X."*at k e d v e z m é n y e s áron, 2 koronáér t szerezhe t 
meg. Vagyis az előfizetést a j övő év tő l kezdve a „Rel igio"-ra az 
eddigi á rban 20 koronáva l , a vele j á r a t o t t „E. K r . L . u - ra 2 kor. 
pó t l ékka l t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás f-zerint, 
Vi> 72» 3U egész évi r é sz l e t ekben tö r lesz the tők . Mindenki re 
nézve l egegysze rűbb s legczélszerübb e l já rás az egész évre j á r ó 
előfizetés egysze r re való tör lesz tése , m é g pedig ha l ehe t előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Béla . h i t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

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



i Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

i szerdán és szombaton. 
1 Előfizetési díj : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 frt . 
j Szerkesztő lakása : 

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

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 

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, augusztus 3. 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
DIK ÉVFOLYAM 

SZ. II. Félév. 1904. 

,Pcrge alacriier in coepio tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovenàae et arctius compmgendai 
zálabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et lis, qui operi tuo sufragantur, Apostolicam Benedietionem per amanter impertimus.' 

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

, Additos tibi animos auc ton t a t e .Nostra exoptamus, quibu& excitatus a tque erectus . . . . reiigioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 
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Templom-niegáldás . — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. A Szen t - I s tván -Tá r su l a t könyvk iadó-h iva ta l ának könyvke re skedés se l 

va ló kibővitéséről . — Vegyesek. 

F e 1 h i Y á 8. 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

V I L A G S Z E M L E . 
Küzdelem az iskoláért. 

IV. 
1902. év elején egy vaskos könyv jelent 

meg ugyanattól a würzburgi kanonoktól, a ki 
Ehrhard volt bécsi most freiburgi egyetemi 
tanár nagyigényű művét a katholiczizmusról 
kellő mértékre első szállította le. 1 

Ebben az igazi német gondossággal és 
alapossággal megirt munkában élethiven és 
minden részletet kimerítőn oly sötét képe van 
megrajzolva az nuj iskolá"-na.k, melyet a keresz-
tény iskola helyébe akarnak állítani, hogy 
keresztény ember alig olvashatja az uj neve-
lési alapelvek és eszközök ez ismertetését némi 
borzongás nélkül lelkében. Az itt bemutatásra 

1 Czime : Yolentibus ct yalentibus. Zeitgemäsze 
Bildung vermittelt durch die Volksschule. Beiträge zu einer 
Apologie des christlichen Jugendunterrichts von Dr 
Carl Braun, Domcapitular und Dompfarrer in AVürz-
burg. 1. Theil Philosophische und pädagogische Grrund-
ragen. Mainz Verlag von Franz Kircheim, 1902. 706. 1. 

került „uj iskola", ha csakugyan létre jönne, 
oly nemzedéket nevelne Németországnak, a 
mely halálos ellensége lenne a keresztény 
vallásnak és a katholikus egyháznak. 

Miként a mű cziméből is látható, szerző 
r csupán az elemi oktatás, a népiskola körével 
; foglalkozik. Annak a körében maradunk mi 
I is ez ismertetésünkkel. Szerző 52 fejezetben 

adja elő és bírálja meg az iskola reformja 
iránt felmerült különféle irányzatokat és javas-
latokat. Lehetetlen rövid czikk keretében min-
dent részletes ismertetés alá vonni. Azért 
csakis néhány idevágóbb értekezés kivonato-
lására szorítkozunk. Tájékozásul az egész mű 
szellemére és irányára nézve álljon itt elő-
zetesen magának a nagyérdemű szerzőnek 
bevezető nyilatkozata. „Ennek a könyvnek, 
úgymond, rendeltetése, hogy felvilágosítással 
szolgáljon e liarcz területéről és állásáról 
azoknak, kiknek bátorságuk, hivatásuk, akara-
tuk és alkalmuk van Krisztus oldala mellé 
állni."2 

2 „Dieses Buch soll zur Aufklärung über clas 
Gebiet und den Stand dieses Kampfes Denjenigen 
dienen, welche sich auf die Seite Christi zu stellen 
Muth und Beruf, Willen und Gelegenheit haben, — 
volentibus et valentibus !a 

10 
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Az első ér tekezésekben szerző az „uj 
iskola1 ' je l lemzésére azoka t a különféle igé-
nyeket ismerteti , melyeket az „uj iskola" 
In vei evvel szemben t ámasz tanak . Megokolásul 
közismeretü szólamok szolgálnak, milyen p. ez 
u j világnézlet, vagy a t e rmésze t tudományok 
haladása, ál talános művelődési vágy, modern 
kul túré le t stb. Szerző sorba veszi ezeket a 
szólamokat és leszámol velők. Mindegyiknek 
ta lá lóan és czáfolhata t lanul k imuta t j a üressé-
gét . Alaposan bebizonyí t ja például, hogy a 
t e rmésze t tudományok bármilyen ha ladásá ra 
vi lágnézletet alapí tani nem lehet. „A mi világ-
nézle te t előbbi időkből vallás és bölcselet ál tal 
örököltünk, az máig is rendület lenül és meg-
inga tha ta t l anu l fennáll ." Kétségtelen, hogy a 
t e rmésze t tudományokka l való egyoldalú fog-
lalkozás némely ember fejében anyagelvi, 
a theis t ikus vi lágnézletet kel te t t . Az ilyenek 
te rmésze tesen oly nevelést követelnek, mely 
tek in te t te l ne legyen Is ten létére és a lélek 
jövendő életére, hanem a gyermekeke t csak a 
földi élet fe ladata i ra készítse elő. íme, ez „uj 
iskola" alaphibája . A másik h ibá ja az, hogy 
magasabb kulturál is igények czimén a nép-
iskolától a materai l iszt ikus reform emberei oly 
fe ladatok tel jesí tését követelik, a mely fel-
ada tokra a népiskola elégtelen. Népiskolában 
sem a szocziáldeniokráczia, sem a császárság 
követeléseit teljesíteni nem lehet. A szocziál-
deniokráczia azt követeli, hogy a népiskola 
tel jesen föl világosait szocziá ldemokrata állam-
férf iakat ad jon közvete t lenül az életnek. Az 
1889. május 1-i császári rendele t az t követeli, 
hogy a népiskola czáfolja meg a szocziáldemok-
rácziát . Értelmi fej let tség hiánya mia t t népis-
kolába sem az egyiket sem a másikat teljesí-
teni nem lehet. 6—13 éves gyermekek elé, 
liosszúlélekzetű tudományos v i ta tkozások sem 
valók. 

„Iskola és tanító. — egyház és papság helyett. 
Ez a 13. ér tekezés czimirata . Azzal vádol ják 
az egyházat , hogy a hit gondozásában meg-
feledkezik az erkölcsiség ápolásáról, a mit — 
közbevetőleg — csak vak és az emberiség 
tör téne tének ismeretében tel jesen j á r a t l an 
ember állíthat. A kereszténység ellenségei 
mindazonál ta l konokul ragaszkodnak a lapta lan 
feltevésükhöz s belőle követelik a világ erkölcsi 
reformálását , dogmák, Is tenbe ve te t t hit, val-
lási gyakorla tok teljes mellőzésével. Az egy-

házi szervezet megbontásá ra és lerontására, u j 
szervezkedést kell az emberiség körében meg-
indítani, kezdve a népnél. Az uj eszmék hord-
nokai az elemi iskolák taní tói legyenek. A 
Schullelirer legyen Volkslehrer, a gyermek 
taní tó ja népidomítóvá. Megye á t a papság sze-
repét a világnak, az „uj eszmék" szerint való 
á ta lakí tására . íme, a szabadkőművességnek 
ábrándos és népbolondító követelései. Hogy 
mikép fogna festeni az „uj iskola" által terem-
tendő uj világrend és szervezkedés, az t Braun 
a következő el lentétek összeállításával jelenti 
meg előt tünk : Hi t helyet t tudomány, kinyi-
l a tkoz ta tás helyet t kuta tás , igazságok helyet t 
ismeretek, isteni kegyelem helyébe kultura, 
tekintély helyébe önkéntes meghódolás, hitvallás 
kötelék helyébe szabad társulás, irodalom a 
predikáczió helyébe, muzeum templom helyett , 
színházi előadás a l i turgia helyettesítésében, 
tömjénfüs t helyet t a te rmésze t élvezete, áj ta-
tos épülés helyet t művelődés, egyház helyet t 
haza, a lelkészek hetyébe taní tók és papok 
hetyet t népidomítók." Szemenszedet t szabad-
kőműves szólamok. Az „uj iskola" híveinek 
törekvései t ehá t napnál világosabb nyilván-
valóság szerint a szabadkőművesség prog-
raming a által kijelölt csapáson tö r te tnek előre. 

Hasonló eredményre vezetnek a következő 
fejezetek, különösen az, mely a „független 
nevelésről és a laikus morálról" szól, valamint 

! 

a többiek, melyekben a „tanitó mint a helyes 
erkölcsi rendszer döntő birája," továbbá a 
„tisztán polgári erkölcs áldásai" vannak bemu-
ta tva . Hogy milyen gjúimölcsöket terem a val-
lást mellőző erkölcsi tanítás, az t szerző Fran-
cziaország pé ldá jában m u t a t j a ki, a hol a vallás 
már ki van küszöbölve az iskolából s isteni 
k inyi la tkozta tás helyet t sovány laikus, polgári 
vallást h i rdetnek az Istenről, a kiben nem 
hisznek, a ki t t ehá t ha tá r t a lan könnyelműség-
gel az emberi ész bábjá tékává sülyesztet tek le. 

A 36—51-ik fejezetek avval a kérdéssel 
foglalkoznak, hogy mily helyzetre szándékoz-
nak az „uj iskola" hivei a keresztény hitokta-
tás t és nevelést szorítani. Részle tekbe nem lehet-
vén i t t most bocsátkoznunk, csakis a szerző 
figyelme körébe bevont terület á t tekintésére szo-
rí tkozunk. És ennek az á t tekintésnek ered-
ménye az, hog}T a modern felvilágosodás em-
berei nem csupán a hitvallásos, — ugy a mint 
katholikus irótársaink és tanférfiaink is — elég 



IL Félév. 10. sz. RELIGIO. 7 5 

helytelenül — még mindig beszélnek, — a 
felekezeti iskolát t á m a d j á k és igyekeznek kikü-
szöbölni; ők halálos ellenségei minden hitval-
lásos taní tásnak, ellenségei a hitvallásos neve-
lésnek ál ta lában. H a t ehá t törekvéseik sikerül-
nének, vagyis, hogyha a divatos paedagógiai 
és szabadelvű állampolit ikai á ramla toknak 
sikerülne az „uj iskolá"-t megvalós í tani : akkor 
a szabadkőművesség tel jesen czélt érne, a 
keresztény vallás tel jesen há t t é rbe szorulna, 
a kath. egyház meg volna alázva, befolyása 
megtörve, jövője megsemmisítve ; m e r t — „akié 
az iskola, azé a jövő!" 

A X X . század egy uj kultúrharcz felé 
haladt . Ez t a harczot a keresztény vallás és 
a kath. egyház ellenségei nem a hagyományos 
ha ta lmi területen, nem a § usok, nem a bírói 
végzések, nem a bírságok és bör tönök terüle-
tén, hanem a jövő idők alapjai t megvető 
iskola körében akar j ák megvívni. A hitetlen-
ség ezt a harczot évtizedek óta ki tar tó és 
következetes munkáva l készíti elő. F o g e a 
hi tet lenség győzelmet aratni , erre a kérdésre 
valóban, ki tudna, ki merne ha tá rozo t t nem-
mel válaszolni, kivált miu tán az „uj iskola" 
rendszeré t F rancz iaországban már megvaló-
sítva lá t juk. Igaz, hogy az á l lamnak nem áll 
érdekében a keresztény vallás ellenségeinek 
törekvését t ámogatn i ; igaz, hogy az egyház 
ezután is meg fogja tenni kötelességét s taní-
tani fog i f ja t és öreget az idők végéig; igaz, 
hogy lesznek derék kath. családapák és anyák, 
kik lelkiismeretökre t ámaszkodva követelni fog-
iák a keresztény nevelésre való jogaiknak tisz-
te le tben t a r t á s á t ; 8 igaz, hogy buzgó keresztény 
és hithű katholikus tanfér f iakban sem lesz 
hiány, kik védelmére fognak kelni a vallásos 
nevelésnek, a katholikus iskoláknak. Node hát 
Francziaországban váj jon érdekében állt-e az 
á l lamnak az „uj iskola" ? Váj jon a kath . egy-
ház nem tet te-e meg ot t az ő kötelességét? 
Vájjon lelkes kathol ikus szülőkben hiányt 
szenved-e az ország? Es keresztény, kathol ikus 
szellemű tanférf iak t a lán h iányzanak o t t an? 
Es még Francziaország meg te t t e a végzetes 
lépést ; a ha ta lomra j u to t t szabadkőművesség 
feláll í totta és uralkodóvá t e t t e az „uj iskolá"-t. 

Hogyha ellenség készül betörni orszá-
gunkba, hadi tervét az ellenségnek megismerni 

:í „Die Mütter sind die geborenen Schulinspec-
toren." Windhorst mondása. 

a legfőbb feladat , a legszerencsésebb fogás,, a 
legdicsőbb vívmány. Valóságos dicsőségre vezető 
siker, félgyőzelem. A X X . század kul turharcza , 
iskolai ku l turharcz lesz. Nos, Braun kanonok 
könyve megismer te t bennünke t kath. anya-
szentegyházunk, a keresz tény vallás ellensé-
geinek népiskolai kul turharcz i haditervével . 
Ebben rejlik ennek a könyvnek r i tka becse. 

Á m d e Németországban , mint mindenüt t , 
a közok ta tásnak nemcsak alsó, de közép és 
felső fokán is hevesen folyik a küzdelem az isko-
láért. Azér t Németországról még szólnunk kell. 

(Vége köv.) 

E g y l l á z i O k m á n y t á r . 

DECRETUM 
De ofoservamlis et evitamlis iu missaruni nianualium 

satisfaction. 
Ut débita sollicitudine missarum manualium cele-

bratio impleatur, eleemosynarum dispersiones et assum-
ptarum obligationum obliviones vitentur, plura etism 
novissimo tempore S. Concilii Oongregatio constituit. 
Sed in tanta nostrae aetatis rerum ac fortunarum 
mobilitate et crescente hominum malitia, experentia 
docuit cautelas vei maiores esse adhibendas, ut piae 
fídelium voluntates non fraudentur, resque inter omnes 
gravissima stúdiósé ac sancte custodiatur. Que de causa 
Emi S. C. Patres semel et iterum collatis consiliis, 
nonnulla statuenda censuerunt, quae SSmus D. N. 
Pius PP . X. accurate perpendit, probavit, vulgarique 
iussit, prout sequitur. 

Deciarat inprimis Sacra Congregatio manuales 
missas praesenti decreto intelligi et haberi eas omnes, 
quas fideles oblata manuali stipe celebrari postulant, 
cuilibet vei quomodocumque, sive brevi manu, sive in 
testamentis, hanc stípem tradant, dummodo perpetuam 
fundationem non constituant, vei talem ac tam diutur-
nam ut tamquam perpetua haberi debeat. 

Pariter inter manuales missas accenseri illas, quae 
privatae alicuius familiae patrimonium gravant quidem 
in perpetuum, sed in nulla Ecclesia sunt constitutae, 
quibus missis ubivis a quibuslibet sacerdotibus, patris-
familias arbitrio, satisfieri potest. 

Adinstar manualium vero esse, quae in aliqua 
ecclesia constitutae, vei beneficiis adnexae, a proprio 
beneficiario vei in propria ecclesia hac illave de causa 
applicari non possunt ; et ideo aut de iure, aut cum s. 
Sedis indulto, aliis sacerdotibus tradi debent ut iisdem 
satisíiat. 

Iamvero de his omnibus S. C. decernit: l-o ne-
minem posse plus missarum quaerere et accipere quam 
celebrare probabiliter valeat intra temporis terminos 
inferius statutos, et per se ipsum, vel per sacerdotes 
sibi subditos, si agatur de Ordinario dioecesano, aut 
Praelato regulari. 

10* 
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2-0. Utile tempus ad manualium missarum obli-
gationes implendas esse mensem pro missa una, seme-
stre pro centum missis, et aliud longius vel brevius 
temporis spatium plus minusve, iuxta maiorem vel mi-
norem numerum missarum. 

3-0. Nem in i licere tot missas assumere quibus 
intra annum a die susceptae obligationis satisfacere 
probabiliter ipse nequeat ; salva tarnen semper contra-
ria offerentium voluntate, qui aut brevius tempus pro 
missarum celebratione sive explicite sive implicite ob 
urgentem aliquam causam deposcant, aut longius tem-
pus concédant, aut maiorem missarum numerum sponte 
sua tribuant. 

4-0. Cum in decreto Vigilanti diei 25. mensis Maii 
1903 statutum fuerit „ut in posterum omnes et singuli 
ubi locorum beneficiati et administratores piarum causa-
rum, aut utcumque ad missarum onera impLenda obli- ! 
gati, sive ecclesiastici sive laici, in fine cuiuslibet anni 
missarum onera, quae reliquae sunt, et quibus nondum 
satisfecerint, propriis^Ordinariis tradant iuxta modum ab 
iis definiendum ;u ad tollendas ambiguitates Emi Patres 
declarant ac statuunt, tempus his verbis praefinitum 
ita esse accipiendum, ut pro missis fundatis aut alicui 
beneficio adnexis obligatio eas deponendi decurrat a 
fine illius anni intra quem unera impleri debuissent ; !  
pro missis vero manualibus obligatio eas deponendi 
mcipiat post annum a die suscepti oneris, si agatur de 
magno missarum numero ; salvis praescriptionibus 
praecedentis articuli pro minori missarum numero, aut 
diversa voluntate offerentium. 

Super intégra autem et perfecta observantia 
praescriptionum quae tum in hoc articulo, tum in 
praecedentibus statutae sunt, omnium ad quos spectat ! 
conscientia graviter oneratur. 

5-0. Qui exuberantem missarum numerum habent, 
de quibus sibi liceat libere disponere (quin fundatorum 
vel oblatorum voluntati quoad tempus et locum cele-
brationis missarum detrahatur), posse eas tribuere prae-
terquam proprio Ordinario aut S. Sedi, sacerdotibus 
quoque sibi benevisis, dummodo certe ac personaliter 
sibi notis et omni exceptione maioribus. 

6-0. Qui missas cum sua eleemosyna proprio 
Ordinario aut S. Sedi tradiderint ab omni obligatione 
coram Deo et Ecclesia relevari. 

Quo vero missas a fidelibus susceptas, aut utcum-
que suae fidei commissas, aliis celebrandas tradiderint, 
obligatione teneri usque dum peractae celebrationis 
fidem non sint assequuti ; adeo ut si ex eleemosynae 
dispersione, ex morte sacerdotis, aut ex alia qualibet 
etiam fortuita causa, in irritum res cesserit, commit-
tens de suo supplere debeat, et missis satisfacere 
teneatur. 

7-0. Ordinarii dioecesani missas, quas ex praece-
dentium articulorum dispositione coacerbavunt, statim 
ex ordine in librum cum respectiva eleemosyna refe-
rent, et curabunt pro viribus ut quamprimum cele-
brentur, ita tarnen ut prius manualibus satisfiat, deinde 
iis quae adinstar manualium sunt. In distributione 
autem servabunt regulám decreti Vigilanti, scilicet 

,,missarum intentiones primum distribuent inter sacer-
dotes sibi subiectos, qui eis indigere noverint ; alias 
deinde aut S. Sedi, aut aliis Ordinariis committent, aut 
etiam, si velint, sacerdotibus extra-dioecesanis dummodo 
sibi noti sint omnique exceptione maiores," firma sem-
per regula art. 6-i de obligatione, donee a sacerdotibus 
actae celebrationis fidem exegerint. 

8-0. Vetitum cuique omnino esse missarum obli-
gationes et ipsarum eleemosynas a fidelibus vel locis 
piis acceptas tradere bibliopolis et mercatoribus, diari-
orum et ephemeridum administratoribus, etiamsi reli-
giosi viri sint, nee non venditoribus sacrorum utensi-
lium et indumentorum, quamvis pia et religiosa insti-
tute, et generatim quibuslibet, etiam ecclesiasticis viris, 
qui missas requirant, non taxatíve ut eas celebrent sive 
per se sive per sacerdotes sibi subditos, sed ob alium 
quemlibet, quamvis optimum, finem. Constitit enim id 
effici non posse nisi aliquod commercii genus cum 
eleemosynis missarum agendo, aut eleemosynas ipsas 
imminuendo : quod utrumque omnino praecaveri debere 
S. Congregatio censuit. Quapropter in posterum quili-
bet hanc legem violare praesumpserit aut scienter 
tradendo missas ut supra, aut eas acceptando, praeter 
grave peccatum quod patrabit, in poenas infra statutas 
incurret. 

,9-o. Iuxta ea quae in superiore articulo consti-
tuta sunt decernitur, pro missa manualibus stipem a 
fidelibus assignatam, et pro missis fundatis aut alicui 
beneficio adnexis (quae adinstar manualium celebrantur) 
eleemosynam iuxta sequentes articulos propriam, nun-
quam separari posse a missae celebratione, neque in 
alias res commutari aut imminui, sed celebranti ex integro 
et in specie sua esse tradendam. sublatis declarationi-
bus, indultis, privilegiis, rescriptis sive perpetuis sive 
ad tempus, ubivis, quovis titulo, forma vel a qualibet 
auctoritate concessis et huic legi contrariis. 

10-o. Idequo libros, sacra utensilia vel quaslibet 
alias res vendere aut emere, et associationes (uti vocant) 
cum diariis et ephemeridibus inire ope missarum, nefas 
esse atque omnino prohiberi. Hoc autem valere non 
modo si agatur de missis celebrandis, sed etiam si de 
celebratis, quoties id in usum et habitudinem cedat et 
in subsidium alicuius commercii vergat. 

11-o. Item sine nova et speciali s Sedis venia, 
(quae non dabitur nisi ante constiterit de vera neces-
sitate, et cum debitis et opportunis cautelis), ex elee-
mosynis missarum, quas fideles celebrioribus Sanctuariis 
tradere soient, non licere quidquam detrahere ut ipso-
rum decori et ornamento consulatur. » 

12-0. Qui autem statuta in praecedentibus articu-
lis 8. 9, 10 et 11, quomodolibet aut quovis praetextu 
perfringere ausus fuerit, si ex ordine sacerdotali sit, 
suspensioni a divinis S. Sedi reservatae et ipso facto 
incurrendae obnoxius erit ; si clericus sacerdotio non-
dum initiatus, suspensioni a susceptis ordinibus pariter 
subiacebit, et insuper inhabilis fiet ad superiores ordi-
nes assequendos ; si vero laicus, excommunicatione latae 
sententiae Episcopo reservata obstringetur. 
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13-0. Et cum in const. Apostoli cae Sedis statu tum 
sit excommunicationem latae sententiae Summo Ponti-
jfici reservatum subiacere „colligentes eleemosynas 
maioris pretii, et ex iis lucrum captantes, facienclo eas 
celebrare in locis ubi missarum stipendia minoris pretii 
esse soient," S C. deciarat, huic legi et sanctioni per 
praesens decretum nihil esse detractum. 

14-0. Attamen ne subita innovatio piis aliquibus 
causis et religiosis publicationibus noxia sit, indulgetur 
ut associationes ope missarum iam ante initae usque 
ad exitum anni a quo institutae sunt protrahantur. 
Itemque conceditur ut indulta reductionis eleemosynae 
missarum, quae in beneficium Sanctuariorum aliarumve 
piarum causarum aliquibus concessa reperiuntur, usque 
ad currentis anni exitum vigeant. 

15-0. Denique quod spectat missas beneficiis ad-
nexas, quoties aliis sacerdotibus celebrandae traduntur, 
Eminentissimi Patres declarant ac statutunt, eleemosy-
nam non aliam esse debere quam synodalem loci in 
quo bénéficia erecta sunt. 

Pro missis vero in paroeciis aliisque ecclesiis fun-
datis eleemosynam, quae tribuitur, non aliam esse 
debere quam quae in fundatione vel in successivo 
reductionis indulto reperitur in perpetuum taxata, 
salvis tarnen semper iuribus si quae sint, legitime 
recognitis sive pro fabricis ecclesiarum, sive pro earum 
rectoribus, iuxta declarationes a S. C. exhibitas in 
Monacen. 25. Iulii 1874. et Hildesien. 21. Ianuarii 1898. 

In Monacen. enim „attento quod eleemosynae 
missarum quorumdam legatorum pro parte locum 
tenerent congruae parochialis, Emi Patres censuerunt 
licitum esse parocho, si per se satifacere non possit, 
eas missas alteri sacerdoti committere, attributa elee-
mosyna ordinaria loci sive pro missis lectis sive canta-
tis." Et in Hildesien, declaratum est, „in legatis missa-
rum aliqua in ecclesia fundantis retinere posse favore 
ministrorum et ecclesiarum inservientium earn redituum 
portionem quae in limine fundationis, val alio legitimo 
modo, ipsis assignata fuit independenter ab opere 
speciali praestando pro legali adimplemento." 

Denique officii singulorum Ordinariorum erit curare, 
u t in singulis ecclesiis, praeter tabellam onerum perpetuo-
rum, et librum in quo manuales missae quae a fideli-
bus tranduntur ex ordine cum sua eleemosyna recen-
seantur, insuper habeantur libri in quibus dictorum 
onerum et missarum satisfactio signetur. 

Ipsorum pariter erit vigilare super plena et omni-
moda executione praesentis decreti : quod Sanctitas 
Sua ab omnibus inviolabiliter servari iubet, contrariis 
quibuslibet minime obstantibus. 

Datum ßomae ex Sacra Congregatione Concilii 
die 11. Maii 1904. 

L. * S. 
Card. VINCENTIUS Ep. Praenestinus, 

Praefectus. 
C. DE LAI, Secretaries. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Don Boscoról előadások Erzsébetfalván és 

a fővárosban. — Érdekfeszítő előadásokat tartott Don 
Bosco papja - dr Zafféry Károly — f. é. jul. 10-én 
Erzsébetfalván. Miután a 13000 katholikus hivővel biró 
nagyközségnek csak egy szerény kis kápolnácskája 
van, azért a templomelőtti téren a szabadban tartattak 
meg az előadások — az egyik délelőtt a másik délután. 
Erzsébetfalva a szocziálisták fészke, de ezek megbecsül-
ték magukat. Csak a délutáni szentbeszéd kezdetén 
állott oda feltett kalappal egy pár félig ittas vezető, 
azonban egy jóakaró figyelmeztetésre mindjárt odább 
állottak, és az előadás a nagy közönség nagy érdeklő-
dése mellett zavartalanul folyt le. Julius 17-én és 19-én 
a Gj^ep-utczában épült uj lazarista templomban prédi-
kált Don Bosco papja, még pedig 17-én kétszer Don 
Boscoról beszélt, 19-én pedig Szent Vincze rendalapi-
tót magasztalva. A Gyep-utczai kis templom valóban 
égető szükséget pótol; kár, hogy mindjárt egy meg-
felelő nagy templommal nem kezdték. A hivősereg áldja 
az itt letelepült önfeláldozó, példás papokat. Julius 
24-én az erzsébetvárosi plébánia templomban tartott 
két előadást. Ide a páratlan buzgalmu lelkészhelyettes, 
főt. Nóvák ur hivta meg. A nagy közönség osztatlan 
figyelemmel hallgatta végig az életből merített gyakor-
lati előadásokat és sűrűen hullatta az adományfilléreket 
a szegény mag3^ar papképző intézet javára. Egy főrangú 
urnő nem levén nála pénz két aranygyűrűjét adta oda* 
Zafféry még egy előadást fog tartani a budaujlaki 
plébánia templomban, még pedig augusztus 7-én, azu-
tán visszautazik Turinba. 

Szives kérelem. Alulirt még csak néhány napot 
töltök a fővárosban és a szalézi ügy szives pártfogói-

dnak rendelkezésére állok (lakásom IV. ker. Borz-utcza 
I 1. szám). Ugyanitt osztom ki a budapesti előadások 

emlékére nyomott képecskéket is Don Bosco életének 
és működésének rövid leírásával. Augusztus 7-én tul 
szives lesz a beírásokat teljesítni és az adományokat 

! elfogadni, nyugtázni és rendeltetésűk helyére juttatni 
I őnagysága Tausch Herniin kisasszony, szalézi munka-
j társ (lakása IV. ker. Borz-utcza 1.) A kik pedig kegyes 

adományaikat Olaszországba akarják leküldeni, kérem 
e czimre küldeni „Szent István" magyar intézet Cavag-
lia, (Biellese, Italia) dr Zafféry Károly. 

Gyulafehérvár. Sz. István napjának megünneplése. — 
Gr. Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök ur 

ő méltóságának IX. sz. körleveléből hódolattal közöl-
jük ezt a gyönyörű buzdítást és a hozzá fűzött ren-
delkezést. 

Megemlékezni a nagyokról s kegyelettel viseltetni 
azok iránt, kiknek szellemereje napként ragyogva 
áldástosztó világosságot nyújtott az emberinem szellemi 
látóhatárán ; tisztelni azokat, kik bölcsességök, fényes 
példájok, nagy tetteik s dicsőén kimagasló erényeik 
által sokakra hatva, sokakat nemes tettre buzdítva 
milliók jólétét, művelődését, boldogságát eszközölték 
s eképp az emberiség valódi jótevőivé lettek : nemcsak 
az ész által elismert s a természeti törvény által sür-
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getett, hanem a keresztény vallás által is parancsolt 
szent kötelesség. 

Különösen pedig századokra termett, gondviselés-
szerű nemzeteknek nem szabad megfelejtkezniük azon 
nagy férfiakról, kiket az isteni Gondviselés történel-
mök lapjain fénylő csillag gyanánt tüntet föl, hogy az 
utókornak is világitván, azt tanitsák, vezéreljék és 
lelkesítsék. íme a pogány B.óma kérkedik Scipióval ; 
Görögország ma is kegyelettel adózik a hős Leonidás-
nak. És Magyarország ? Örök és soha meg nem fogyat-
kozó hála az országok és nemzetek legfőbb Urának, 
édes magyar hazánk is büszke önérzettel mutathat 
örvendetes és szomorú eseményekben eg3'aránt gazdag 
történetének nem egy dicső, nagy alakjára. A szent-
ség fénykörében tündöklő hős szent László ; a hónát 
újjáalakító negyedik Béla ; a magyar név dicsőségeért 
lángoló nagy Lajos; a honmentő Hunyadi Jánosnak 
még dicsőbb fia, az igazságos Mátyás, mindmegannyi 
drága és szent nevek, melyeket a legmélyebb tisztelet 
és legbensőbb hála érzete nélkül nem is ejthet ki az 
igaz hazafi. 

De ezen ezeréves szent és drága nevek között, 
melyeknek hallatára melegebben ver minden magyar 
szív s áhítatos hálával telik meg minden igaz honfiúi 
kebel, a legelső helyen áll bizonyára azon nagy férfiú 
szent neve és dicső alakja, kinek fény övezete emlékét 
századok óta osztatlan lelkesedéssel és vallásos kegye-
lettel ünnepli minden év augusztus 20-án a magyar 
katholikus egyház. 

Történelmünk e nagy és fényes alakja Szent 
István első apostoli királyunk, Magyarország legnagyobb 
jótevője, a magyar nemzet apostola, atyja, vezére, 
független nemzeti ós állami létének megalkotója, a 
keresztény hazaszeretetnek és tettekben élő vallásos-
ságnak minden időkre utánzandó példaképe, kinek 
tündöklő érdemein kilencz század hála-könnyűje 
ragyog. 

Isten, kinek kezében van a népek sorsa s élete, 
az ő jóvoltában, épen midőn leginkább szükséges, acl 
a nemzeteknek bölcs és nagylelkű fejedelmeket, kik 
a mennyei kegyelem sugaraitól érintve, követik Isten-
nek őket bensőkép fölvilágositó és jóra inditó sugalla-
tait, s mintha látnoki világosságban megfürödnék a 
népek boldogságával elfoglalt szellemök, oly törekvé-
sek lelkesítik keblöket, melyeknek megvalósítása 
kimondhatatlan áldást hoz a nemzetekre és jövőjöket 
századokra alapitja meg. Józiás királyról irva van, 
hogy hozzá hasonló nem országolt Juda földén, sem 
előtte sem utánna. (Kir. IV. k. 23. 25.) Epigy Szent 
Istvánról is a magyar nemzetnek annyi század viha-
raival diadalmasan küzdő élete, gyarapodásunk és elő-
haladásunk a műveltségben nyilván hirdetik, hogy 
nála nagyobb, érdemesebb királya nem volt e nem-
zetnek. Mert ha nagy az, ki hősi karral kivívja és 
megvédi ősi jogát s a ki vérével szerez hazát; nem 
kevésbbé nagy az, aki egy nemzet létét, nagyságát, 
boldogságát századokra kiható intézkedéseivel bizto-
sítja. Ezt tette szent István, midőn hevülve a nemzet 
boldogságáért, hazánkban az örök ós boldogító igaz-

ságok apostolává lön s a kereszténységet a szilaj 
magj'ar nemzetnél meghonosította. Szent István ezen 
buzgó fejedelmi és apostoli törekvése folytan a 
magyarra is, aki rokon és barát nélkül állt Európában, 
földerült az Isten országa s föltétetvén ekkép a többi 
keresztény népek közé, jövője is, mint nemzetnek 
hosszú időre lőn megállapítva. Valóban, ha Szent 
István buzgó törekvéseire nemzetünk akkor a keresz-
ténységet nem fogadja el, annyi idegen nemzet közé 
lévén helyezve, önállósága már rég elveszett volna. De 
mivel kereszténynyé lőn, fönáll és fenn fog állani 
mindaddig, mig az igaz kereszténység hazafentartó 
elvei vezérlik a nemzet fiainak magán- és közéletét. 

Nincs kétség benne, azon jótétemények között, 
melyekkel az isteni Gondviselés nemzetünket európai 

i életének ezredéves folyamában bőkezűen elhalmozta, 
egyik legfontosabb az, hogy a nemzet életének leg-

I válságosabb pillanatában Szent István királyban egy 
oly férfiút állított élére, ki egyesítve személyében az 
apostol lángbuzgalmát az államférfiú bölcseségével, a 
nyugoti czivilizácziót a nemzeti mult és az ősi hagyo-
mányok iránt való kegyelettel, az erélyt és határozott-
ságot a keresztény alázatossággal és szelídséggel, meg-
vetheté szilárd alapját az immár kilencz százados függet-
len magyar királyságnak és nemzeti alkotmánynak. 

Méltó tehát, hogy hódolatos hálával eltelve a 
jóságos isteni Gondviselés iránt, áldjuk dicső nevét, 
dicsőítsük halhatatlan emlékét ezen szent ós bölcs 
királynak, ki nemcsak a hittérítés és a magyar keresz-
tény egyház megalapításával szerzett nemzete előtt 
örök érdemeket, hanem egyúttal mint egyike a leg-
nagyobb államférfiaknak, kiket a történelem ismer, 
birodalmának oly alapszervezetet adott, mely mellett 

! évszázadok viharainak s a történelemben példátlanul 
álló megpróbáltatásainak immár kilencz századon át 
diadalmasan ellenállott. 

A magyar katholikus egyház nem is késett mind-
járt kezdettől fogva hazafias és vallásos kegyelettel 
adózni ezen szent király dicső emlékének, midőn a 
római Szentszék jóváhagyásával a szentek sorába 
iktatta, ünnepét legnagyobb ünnepnapja közé sorozta 
s e napon minden évben emlékét megújítja, érdemeit 
dicsőítő szónoklatokban méltatja. 

Kívánatos volna azonban, hogy Szent István 
napja necsak a katholikus világ, hanem egyszersmind 
az egységes magyar nemzet emlékünnepe legyen, 
melyen vallás- és nemzetiségi különbség nélkül egye-
süljünk mindnyájan a hazafias kegyeletben és honpol-
gári együttérzésben. 

Ép ezért hazafiúi örömmel vettem tudomást azon 
mozgalomról, melyet az Országos Nemzeti Szövetség 
indított s melynek kifejezett czélja az, hog}7 Szent 
István emléke minden év augusztus 20-án necsak 
egyházilag, hanem általánosan társadalmilag is méltat-
tassék és ünnepeltessék, mely ünneplésben minden 
magyar honpolgár tekintet nélkül vallására és nemzeti-
ségére, örömteljesen részt vehessen, és hogy ez a nap 
valódi nemzeti általános országos ünnepnappá avat-
tassék. 
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Hogy pedig e szép és hazafias czélt amennyiben 
lehet magam részéről is megvalósítani segítsem, a veze-
tésem alatt álló erdélyi püspökmegyében, mely ősrégi 
hagyomány szerint szintén ezen szent király egyik 
alkotását képezi, Szent István király napjának meg-
ünneplésére nézve, egyszer s mindenkorra, a követ-
kezőket rendelem el : 

1. A megelőző estén az esti harangszó után az 
összes harangok egy félórán át meghuzandók. 

•2. A templom tornyára, iskolára, plébánia házra 
és kántori s tanítói lakásokra nemzeti zászlók tüzen-
dők ki, s az ablakok kivilágítandók. 

3. A lehető legnagyobb ünnepélyességgel, esetleg 
körmenettel egybekötött istenitiszteletre a hivatalok, 
elöljáróságok, vallásos társulatok ós jótékonyczélu vagy 
iparosegyesületek meghívandók, mely utóbbiak testüle-
tileg és saját zászlójuk alatt jelennek meg. 

4. Egyben felhívom a t. lelkészkedő papságot és 
tanítókat, hogy mindazon ünnepségeken, melyeket a 
megyék, városok, egyletek stb. társadalmilag rendez-
nek, tevékeny részt venni szíveskedjenek. 

Kelt Gyulafehérvárt, 1904. Sarlósboldogasszony 
napján. 

Tallós. Tcmplom-megáldás. — Mult hó 10-ón 
fényes ünnepélynek voltak tanúi a tallósi ajtatos hivek. 
Ugyanis e napon áldotta meg, a költségesen de fénye-
sen restaurált templomot Holéczy Ignácz, kerületi espe-
res, tallósi plébános. A templomnak tornya egészen 
újonnan fedetett, belső része teljesen kifestve, uj orgo 
nával ellátva, az oltárok és sz. szobrok mind újra ara-
nyozva, fényesen hirdetik a filléreiket legszívesebben 
adakozó mecénások és hivek áldozatkészségét ; úgy-
szintén Rétay és Benedek czég, valamint Mozsny 
orgonaépitő művészek igazán nagyszerű munkáit. Az 
egész restauráczió az uj orgonával s az u j padokkal 
együtt közel 60U0 koronába került. A megáldás napján 
ott volt a kerületvidéki papság legnagyobb része, u. m. : 
Hübner János, czimz. kanonok liidas-kürti plébános, 
ifj. Morvay Lipót zsigárdi, Yázsonyi József duna-szerda-
helyi esperes-plebános, Bartoss János peredi, Köves 
Kálmán farkasdi, Kubicza Terencius negyedi, Gombár 
György vág-sellyei, Janits Ferencz vágkirályfai, Bern-
kopf Károly nádszegi, Huszár István királyróvi, Koday 
Gyula kossuthi plébánosok és 3 segédlelkész. Az ünne-
pély L/211 órakor vette kezdetét, a midőn ugyanis a 
papság egyházi diszbe öltözve, a tűzoltók sorfala kö-
zött, harangzúgás és taraczklövések kísérete mellett, 
vonult a megáldandó templomhoz. A megáldás után 
Vázsonyi József, mint ünnepi szónok lépett a szószékre, 
s a hallgatóság nagyrészét könnyekre indította. Ezután 
következett a szentmise, melyet Holéczy Ignácz esp.-
plebános fényes papi segédlettel mondott. A templom 
zsúfolásig megtelt ajtatoskodókkal. Ott láttuk: Preno-
szil Dózsa uradalmi intézőt családjával, ki a kegyurat 
is képviselte ; a cseklészi és ürményi intézőket, a helybeli 
intelligencziát, Olgyay nyugalmazott vm. számtisztet, 
Lévay Antal volt közalapítványi főtisztet és országgy. 
képviselőt stb. A szentmise alatt a helybeli tanitó méltóan 
avatta fel szép játékával az uj orgonát. Az általa be-
tanított, hölgyek s férfiakból álló énekkarával pedig 
nemcsak buzgóságra hangolt, hanem egyúttal lekötötte 
mindnyájunknak figyelmét. Vajha minden községben 
szerveznének kántor-tanitóink ily alapos készültségü 
énekkart ! Nem mulaszthatjuk el, hogy különös dicsé-
rettel meg ne emlékezzünk Holéczy Ignácz esp.-ple-
bános érdemeiről, aki fáradhatlan tevékenységével e 
ritka szép ünnepet létrehozta. Délben a vendégszerető 
plébános asztalánál gyűlt egybe az intelligenczia. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 
A Szent-István-Társulat könyvkiadó-hivatalának 

könyvkereskedéssel való kibővítéséről. 
A Szent-István-Társulat elnöksége és igazgató-

választmánya a társulati könyvkiadóhivatalnak egy a 
mai kor színvonalán álló katholikus Sortiment-könyv-
kereskedéssel leendő kivővitósét határozta el, mely 
uj üzlet 

A Széni-István-Társulat, könyvkereskedése r. t. 
czég alatt a főváros legélénkebb részében, a központi 
papnevelő-intézet közvetlen közelében, szemben az 
egyetem főhomlokzatával, IV. ker. Kecskeméti-utcza 
2. szám alatt, f. é. augusztus hóban fog megnyittatni. 

A katholikus bel és külföldi irodalom számára 
eddig nem volt Magyarországon külön könyvesbolt ; a 
szétszórtan megjelenő magyar katholikus irodalmi ter-
mékek legtöbbnyire csak hosszas utánjárással voltak 
megszerezhetők, a német, franczia, angol, olasz stb. 
katholikus irodalom pedig legnagyobbrészt csak direkt 
megrendelés utján volt hozzáférhető ; ez nemcsak 
fölösleges időpazarlással, de költséggel is járt a direkt-
rendelök részéről. Uj katholikus Sortiment-könj^vkeres-
kedésünkben törekedni fogunk nemcsak a magyar 
katholikus irodalmat összpontosítva készletben tartani, 
hanem a külföldi katholikus irodalom legújabb termé-
keit, nemkülönben a régibb, de a katholikus olvasó-
közönségnek jóformán nélkülözhetetlen olvasmányait is 
raktáron fogjuk tartani, hogy tisztelt vevőink ós 
megrendelőink igényeit azonnal kielégíthessük. Oly 
művek vagy könyvek, melyek készletben nincsenek, 
külföldi összeköttetéseink folytán minden költségföl-
számitás nélkül a legrövidebb idő alatt fognak besze-
reztetni. Leszállított árú, valamint ódondászati művek 
megszerzésére mindenkor a legjutányosabb föltótelek 
mellett vállalkozunk. 

A főtisztelendő lelkész uraknak különös figyelmébe 
ajánljuk mindig készletben lévő Missale Romanum, 
Breviárium, Horae diurnae különféle kiadásait, valamint 
egyéb liturgiái munkákat ; raktáron tartjuk továbbá a 
plebániahivatalokban szükséges minden rendbeli egy-
házi és iskolai nyomtatványokat. 

A bel- és külföldi irodalom minden ága könyv-
kereskedésünkben képviselve lesz — kivéve vallásunk-
kal és az ildomossággal össze nem egyeztethető kiad-
ványokat — ugy hogy bárki is könyvszükségletét tel-
jesen nálunk szerezheti be. 

Tankönyvek az elemi iskolák, polgári és felsőbb 
tanodák, képzőintézetek, középiskolák, papnevelő-inté-
zetek stb. részére, melyek eddig a társulati könyvkiadó-
hivatal által szállíttattak, ezentúl könyvkereskedésünk 
utján lesznek beszerezhetők, hol nemcsak a Szent-
István-Társulat összes kiadványai, de minden engedé-
lyezett és használatban levő tankönyv készletben lesz, 
esetleg a legrövidebb idő alatt beszereztetik. Tanszerek, 
szemléltető képek, földgömbök, telluriumok, fali- és 
kézi-térképek, természetrajzi, fizikai és egyéb tansze-
rek, valamint iskolai fali feszületek mindig raktáron 
lesznek. 

Különös gondot fordítunk az ifjúsági irodalomra, 
melyből mindig megválogatott raktárt fogunk tartani ; 
szintúgy kiváló figyelemmel leszünk a nálunk megren-
delt folyóiratok és időszaki füzetekben megjelenő 
művek, pontos szétküldésére is. 

Kívánatra készséggel elküldjük ugy helybeli, mint 
vidéken lakó megbízóinknak az irodalom legújabb ter-
mékeit megtekintésre vagy választásra, különösen figye-
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lembe véve az egyéni óhajtásokat s azon leszünk, 
hogy raktáron nem lévő könyveket mindig a legrövi-
debb idő alatt megszerezzük. 

Üzletünkben tágas, világos olvasóterem áll t. 
látogatóink rendelkezésére, hol az irodalom újdonságai 
mindig megtekinthetők lesznek. 

A Szent-István-Társulat intézősége szolgálatot vél 
tenni a katholikus intelligencziának és a katholikus 
irodalomnak, midőn nagy áldozatok árán ezen katho-
likus jellegű Sortiment-könyvkereskedés fölállítását 
elhatározta, számítva a katholikus intelligenczia és a 
katholikus nagyközönség támogatására. Azért bizalom-
mal fordulunk a főtisztelendő lelkészkedő papsághoz, 
a tanári és tanitói karhoz, egyletek, könyvtárak és 
olvasókörök vezetőihez, valamint a katholikus nagy-
közönséghez azzal a kérelmünkkel, hogy ez uj vállala-
tunkat megbizásukkal támogatni és üzletünket megren-
deléseikkel fölkeresni szíveskedjenek ; kötelességünknek 
fogjuk tekinteni a belénk helyezett bizalomnak a meg-
rendelések gyors és pontos elintézése által mindenkor 
megfelelni és megrendelőink teljes megelégedését kiér- ! 
demelni. 

Uj üzletünket ismételten nagyrabecsült figyelmébe j 
ajánlva maradunk 

kiváló tisztelettel 
a Szevt-István-Társulat 

könyvkereskedése r. t. 
(^Budapest, IV., Kecskemét i -u . 2.) 

VEGYESEK. 
*** Nagy pápai kitüntetésben részesült a buda-

pesti k. m. tud. egyetem, hittudományi kara. X. Pius 
pápa külön brevét intézett hozzá „Dilecto Filio Adal-
berto Breznay Praesidi et Decurialibus in Schola Theo-
logiae Budapestinensi J)octoribusLL czim alatt. A hittu-
dományi kar ugyanis, az Immaculata jubileuma alkal-
mából hódoló felirat kíséretében 50 db cs. k. aranyból 
álló péterfillért küldött a szentatyának. A kar felira-
tában az apostoli szentszékről kifejtett katholikus hit-
elv vallása, kitüntető elismerésre és ennek dicsérő 
hangoztatására birta a pápát. Azután az Immaculata 
hitére vonatkozólag fejezi ki a pápa abbeli reményét, 
hogy a kath. hitet ostromlók isteni fény világánál 
meg fogják találni az igazság révpartjának nyugalmát. 
A Breve júl. 3-án kelt Rómában. A kar évkönyveinek 1 

legszebb lapjára írhatja fel ezt a kegyességtől és sze-
retettől sugárzó pápai kitüntetést. 

— Pápai kitüntetés. A pápa Ziskay Antal királyi 
tanácsosnak a szent Gergely-rend nagykeresztjét ado-
mányozta, melyet Vaszary Kolos bibornok herczegpri-
más mult héten tűzött fel a kitüntetett férfiú mellére. 
A rendjel átadása ünnepélyesen folyt le s a herczeg-
primás szép beszédet intézett Ziskay drhoz. Jelenvol-
tak : Kohl püspök, Andor dr titkár, Halbik Cziprián 
tihanyi apát, Francsics Norbert bakonybéli apát és töb-
ben a herczegprimás udvarából, kik szívélyesen gratu-
láltak Ziskay drnak magas kitüntetéséhez. 

— I j esperes. Dr Ott Ádám budaujlaki plébánost 
a herczegprimás — mint a B. H. irja — budapesti 
alesperesnek nevezte ki. A főváros dr Ottban ügybuzgó, 
tevékeny alesperest nyert. 

— Uj czinizetes kanonok. A király Németh Sándor 
battonyai plébánost a csanádi székeskáptalan tisztelet-
beli kanonokjává nevezte ki. 

— Változások a piarista-rend személyzetében. A 
magyarországi piarista rend kormánya a jövő iskolai 
évre a következőképp állapította meg a szokásos 
személyi változásokat : A rózsahegyi ház vezetését 
Sárffy Ignácz gimn. tanárra bizták, aki egyúttal a 
főgimnáziumi igazgatói teendőket is végzi. A volt ház-
főnök és igazgató, Pálmai Miklós, a szentgyörgyi ház 
vezetését veszi át hasonló minőségben. Az egyes 'gim-
náziumok tanártestületében a következő áthelyezések 
történtek: Budapestre, Yajmóczky István (Kolozsvár-
ról) Debreczenbe r Benczik Ferencz (M.-Szigetről) 
Divényi Gyula (Szegedről) Peckl Mihály (Kolozsvárról) 
Kecskemétre : Tóth Sándor (Kolozsvárról) Szalay István 
(Kolozsvárról) Kisszebenbe Vándor József (Privigyéröl), 
Bárdosi Ferencz (Tátából). Kolozsvárra: Mondik Pal 
(Nyitráról) ; Rozs Lajos (Temesvárról), Simon Gyula 
(Privigyéröl), Kontraszti Dezső (Nagykárolyból) ; Lévára 
Sinkovics Ferencz (Kolozsvárról), Szigeti János (Privi-
gyéröl), Surányi Gyula (Szegedről), Földvári György 
(S.-Alj auj helyről) ; Máramarosszigetre : Balogh Sándor 
(Kolozsvárról), Snller János (Podolinból), Pap Ker. 
János (Kolozsvárról) ; Nagybecskerekre : Vékony József 
(Váczról), Priváry József (Léváról) Nagykanizsára : 
Lauch János (Temesvárról), Pécsi Ödön (Szegedről), 
Szalay Károly (Veszprémből), id. Molnár Kálmán 
(Kecskemétről); Nyitrára : Karsay János (Léváról) 
Podolinba : Adorján Jenő (Rózsahegyről) ; Privigyére : 
Hajós Ekle (Szentgyörgyről) ; Szabó István (Privigyéröl), 
Schima János (Nagykanizsáról) Rózsahegyre : Lőrincz 
Gábor, helyettes prefektusnak (Károlyból), Csukovics 
Sándor (Veszprémből), Kannstädter József (Károlyból), 
Litán Gergely (Kolozsvárról), Erdélyi József (Szeged-
ről) ; S.-Alj auj helyre : Majtényi Géza (Sátoraljaújhely-
ből), Szakáll Gyula (Máramarosszigetről) ; Selmecz-
bányára : Guba Pál (Privigyéröl) ; Szegedre : Salánky 
István (Rózsahegyről) ; Torma Károly és Forgács J . 
(Kolozsvárról), Szentgyörgyi ház : Nagy József (N.-
Károtyból); Tatára : Szabó János (Budapestről), Füredi 
János (Szentgyörgyről), Viezner Gyula (N.-Kanizsáról) 
Kummergruber Emil (Rózsahegyről), Dombai Gyula 
(Debreczenböl), Schütz Antal (Budapestről): Tren-
csénbe ; . Budavári József (Váczról) Váczra : Szabó 
Ignácz dr (Kecskemétről) ; Veszprémbe : Czimmermann 
János (N.-Károlyból), Rózsa István (Tatáról) és Berónyi 
Mátyás (Budapestről). 

— Pántliy vál. püspök gyéináutiniséje. Pánthy 
Endre, az egri káptalan nagyprépostja, olchini válasz-
tott püspök mult héten tartotta meg Egerben gyémánt-
miséjét. A kiváló főpap barátai, ismerősei és tisztelői 
ezt a napot nyilvánosan is meg akarták ünnepelni, de 
az agg eg}Tházi férfiú elhárította magától az ünneplést. 
Pánthy Endre a legtöbb emberi, polgári és papi eré-
nyek folytonos g}7akorlásában emelkedett arra a diszes 
helyre, melyen őt gyémátmiséje érte. Köztisztelet, 
becsülés és hála környezi s ha már nem is volt alkal-
muk az egrieknek az ő nyilt ünneplésére, ezren és 
ezren emelkedett szívvel fordultak aznap Istenhez, 
hogy a szegények jótevőjét, a közügyekben agilis 
részt vett férfiút s egyházának diszét még sokáig 
tartsa meg. 

JJ^T" A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Beta. 

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

Budapest. 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnővelde-utcza 8. sz.) 
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értésén alapszik. Mindez azonban nem akadá-
lyozha t ta meg Németország egyetemén a tudo-
mányos köröket az odáig való elfajulás u t ján , 
hogy a hit nélkül élő taná rok egymásután , 
országra szóló bo t rányoka t ne cs inál janak 
kathol ikus vallású és val lásukat hiven követő 
t a n á r o k n a k egj^etemi tanszékektő l való távol-
ta r tására . I smere tes a múl t év végéről a Spahn-
eset. A stassburgi egyetem bölcsészeti k a r á n a k 
tanára i Spahn t nem akar ták körükben tan-
székre bocsátani , holot t Bonnban már tel jes 
tanár i qualificatióval tö l tö t t be tanár i széket. 
Mért nem, mer t mint katholikus szerintök nem 
lehet „voraussetzungslos", vagyis m a g y a r á n 
mondva, nem f u j h a t egy követ az élő I s t en t 
nem ismerő a theusokkal s a megvál tó J é z u s 
Krisz tus t nem imádó hi tet lenekkel . A türel-
metlenség, gordiusi csomóját végre Vilmos 
császár vág ta ket té , avval a táviratával , hog}^ 
Spahn t ki kell nevezni, s a hi te t lenségnek 
türelmesnek kell lennie, annál is inkább, m e r t 
Németországban a tör téne t i keresztény, hitval-
lások par i tásosán vannak „bevéve", holot t a 
hitet lenség még nincs „bevéve", s ezen a tény-
álláson a tudomány se tehet i magá t túl. A 
további fe j lemények is ismeretesek a R. olva-
sói előtt. Münchenből Bren tano Lujo rek tor 

i l 

F e 1 ti i Y á s, 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

V I L Á G S Z E M L E . 
Küzdelem az iskoláért. 

V. 
Németországban, — ki hinné ! — kivált a fő-

iskolai okta tás körében, oly hevesen folyik a 
küzdelem az iskoláért, hogy ministerek buknak 
bele, világraszóló tekintélyű tudósok szégye-
nülnek meg benne és császári ha ta lmi nyilat-
kozatnak, mintegy, kardcsapásnak kell közbe-
esnie, hogy jog és igazság csak némileg is 
levegőhöz ju thassanak . Németország egyete-
meinek világi t udományka rában a keresztény 
hit nélkül való élet a tanárok körében annyi ra 
meggyökeresedet t , hogy hi tét gyakorló katho-
likus embert a világért sem akarnak kathed-
rához és szóhoz jut ta tni . Az a rögeszme, hogy 
hivő ember nem művelhet i a tudomány t kellő 
sikerrel, mer t hite őt szellemének szárnyalá-
sában korlátozza, természetesen, a legnagyobb 
tévedések egyike, melybe tudós eshetik, s az 
emberi természetnek, az igaz hit és igaz tudo-
mány egymáshoz való viszonyának teljes félre-
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bujtogatására 1 Mominsen berlini világhírű római 
régiségbuvár nagy kot turmust öltött s kiált-
ványt adott ki, sok, igen sok német egye-
temi tanár aláírásával, megfenyegette a császárt 
igazságszolgáltatásáért s büszkén proklamálva, 
bogv tudós csak „voraussetzungslos" vagyis 
hitetlen lehet. Komoly körökből kitört hahota 
fogadta az öreg tudós és a szárnyai alat t 
páváskodni kezdet t szabadelvű német tanári 
kar fészkelődését. Az eset azonban kellő hatás 
nélkül maradt . 

Az 1902-ik év elején a würzburgi egyetem 
bölcsészeti kara ismételte a strassburgi kollé-
gák esetét és pedig, — a mi Bajorországra és 
a bajor katholikusok helyzetére nézve nagyon 
jellemző — mondhatom „fényes" sikerrel, mer t 
a történelem taní tására kiszemelt ministeri 
tanárjelölt , Chroust, nemcsak kinevezést nem 
kapott , de sőt pártoló ministeri Meczenása, 
von Lehmann dr vallás- és közoktatásügyi 
minister, távozni volt kénytelen a ministeri 
székből. Miért? Mert, mint egy német katho-
likus lap mondja, würzburgi katholikus alapít-
ványi! egyetemen egy notórius czimzetes katho-
likus ember, a ki szembe mer szállni Bajoror-
szág lakosságának túlnyomó katholikus több-
ségével s katholikus hitök szerint élő embere-
ket távol tud tar tani a katholikus alapítványra 
fektete t t kathedrától .2 íme, igy folyik a harcz 
az iskoláért Németországban — szakadatlanúl. 

1 Religio, 1901. II. 49. sz. 394. 1. 
2 „Dasz die Verhältnisze in Würzburg ein öffent-

licher Skandal sind — darüber ist sich so ziemlich alle 
Welt einig, mit Ausnahme derer, welche unentiwegt 
dem liberalen Klüngel durch Dick und Dünn die 
Stange halten. Wir meinen, die königliche Staatsregierung 
habe alle Ursache, in Würzburg einmal nach dem Hechten 
zu sehen. Oder gedenkt sie noch fernerhin einen Mann 
als Lehrer der Jugend zu dulden, der als Fälscher und 
als gehässiger Intriguant entlarft worden ist, einen 
Mann, der es wagt, dem weil überwiegenden Theile 
der Bevölkerung Bayerns dadurch ins Gesicht zu 
schlagen, dasz er mit allen Kräften daran arbeitet, 
überzeugungstreue Katholiken von den Lehrstühlen der 
stiftungsmäszigen katholischen Hochschule fernzuhalten ? 
AVenn die kgl. Staatsregierung es von selbst nicht für 
nöthig hält, in diesen unglaublichen Zuständen mit ener-
gischer Hand Wandel zu schaffen, dann wird eben der 
Landtag nachhelfen müssen. Und dasz katholische Volk 
erwartet, dasz das mit allem Nachdruck geschieht. Es 
hat sich lange genug von dem „voraussetzungslosen 
Klüngel in der unerhörtesten Weise behandeln lassen 
müssen — seine Geduld ist erschöpft ! Alles hat ein 

Fölöt tébb jellemző korunknak az iskoláért 
folyó küzdelmében a strassburgi egyetem köré-
ben felállítandó katholikus tlieologiai kar esete 
körül t ámad t vita. Az egyház ellenségei, a 
kik pedig a tanszabadság kolomposai gyanánt 
szeretnek szerepelni, tusájuk czélpontjául tűz-
ték ki azt, hogy ez a strassburgi katholikus 
theologiai fakultás fegyelmi tekintetben a 
strassburgi püspök hatósága alat t ne legyen. 
A szabad elveket való demokratikus „Frankf. 
Zeitung" azt a magától érthető és értendő 
dolgot, hogy kathol ikus theologiai intézet a 
katholikus egyház szervezetébe legyen beil-
lesztve s ott valamely hatóságnak, jelen eset-
ben a püspöki hatóságnak legyen alárendelve, 
abban az országban, a hol a katholikus egy-
ház közjogilag bevett s jogvédelemre mint 
ilyen igényt tar tó vallás, oly valami szörnyű-
séges dolognak ta r to t ta és hirdette, hog}T 

ellene valóságos lázitó hadjára to t intézett. 
1902-ik évi 247. számában két czimen izente 
meg a katholikus egyházi jog érvényesülésé-
nek a-háborút . Elsőben azért, mert a katholi-
kus egyház jogának érvényesülése, szerinte, a 
tudomány szabadságába ütközik és a haladás-
ban való fejlődést megakasz t ja . 3 A támadás 
szellemét azonban nem ezek a frázisok tünte-
tik elő, hanem az a sorok közé buj ta to t t haj-
landóság árulja el, melynél fogva a zsidóság 
német demokratikus lapja készségesen lemond 
inkább minden erősödéséről Elsassban és 
Lotharingiában a németségnek, mint hogy 
katholikus theologiai tudománykar püspöki ható-
ság alá kerüljön. Császár, parlament, az egész 
német nemzet kész megadni a katb. egyház-
nak, a mi őt egy katholikus theologiai fakul-
tásban megilleti, csakhogy Strassburgban a 
németség erősödjék ; a zsidó demokrata lap 
ellenben könnyű lélekkel lemond a németség 
nyereségéről Strassburgban, csak hogy ut ja t 
álhassa a kath. egyház jogai érvényesülésének. 

Ende — auch die Anmaszung und rücksichtslusigkheit 
liberaler Professoren und die Gutmüthigkeit der katho-
lischen Volkes und seiner Vertreter." Ez világos 
beszéd, de szomorú állapotokat leplez le. V. ö. Augsb. 
Postz. 1902. szep. 13. 

3 Da drängt sich wohl jedem, dem die Freiheit 
der Wissenschaft und die fortschrittliche Entivieklung dex-
Universitäten am Herzen liegen, die Frage auf, ob den 
nicht, xim diesen Freis die vielleicht für manchen 
wünschenswerthe katholisch-theologische Fakultät in 
Strassburg, allzu tlieuer erkauft wäre. 
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Jellemző ebben a harczban az egyház ellen 
a zsidóság állásfoglalása. A főizgatók min-
denütt ennek a fa jnak kebeléből kerülnek ki. 

De zárjuk már be ezt a czikksorozatot ! 
A küzdelem az iskoláért mindenüt t napi-

renden van, jelenleg. Főjellemvonása a küzde-
lemnek Francziaországban és Németországban 
a hitvallásos iskola gyűlölete, üldözése, a hol 
lehet megsemmisítése. 1904. évi j anuár 27-én 
kelt Baden nagyherczegség fővárosában, Karls-
ruheban például egy emlékirat. Csupa „intelli-
gens" ember t. i. műegyetemi tanár , író, ügy-
véd, festő, középiskolai és tanítóképzőintézeti 
tanár irta alá. Az emlékirat a nagyherczegség 
országgyűlésére (Landstände) van czimezve. Az 
egész mű nem egyéb mint epébe már to t t tol-
lal irott vádirat arról, hogy Baden nagyher-
czegség területén róm. kath. középiskolák és 
internátusok létezni mernek. Mindjárt az ele-
jén kimondj a az emlékirat, hogy szerzői szerint 
Badenben a katholikus középiskolák és nevelő-
intézetek kipusztítása a badeni állam „élet-
feltétele." 4 

Tehát a harcz az iskoláért, mely a „modem" 
állam és a kath. egyház közt folyik, lényegé-
ben valóságos élethalálharcz. Hogy nem minde-
nü t t és nem minden alkalommal lép fel az 
élethalálharcz jellegével és fegyvereivel, az 
muló okokban leli magyaráza tá t és az oppor-
tunitások körébe tartozik. Az absolut, vagyis 
az Isten uralmát ellenző liberalizmus elvben 
mindig és mindenüt t a hitvallásos iskola ellen 
dolgozik ; romboló munkájában vagyis czéljai 
rögtöni és rohamos megvalósításában őt csakis 
e megvalósítás világos lehetetlensége tartóz-
ta t j a fel ideig-óráig. A hol a hitvallásos 
iskola eltörlésének lehetetlensége nem való-
ságos, nem kézzelfogható, mert esetleg ke-
csegtető körülmények mutatkoznak, bármily 
csekélyek is, a voltairei „écraséz l ' infâme" 
megvalósítására, ott a liberalizmus vakmerőn 
neki megy a romboló munkának, úgy mint 
jelenleg Francziaországban teszi. 

A legújabb népiskolai reform-tervezet, nálunk 
nagy mérsékletet mutatva, határozot t lépése-

4 „Hohe Landstände ! Eine einheitliche, gemein-
same, nicht konfessionelle Schulung von Staatswegen ist 
für ein unabhängiges, auf sich selbst gestelltes Gemein-
wesen, zumal für ein konfessionell gemischtes, wie 
unser badisches, eine Lebensbedingung.u Augsb. Postz. 
1901. febr. 10. 

ket tesz a hitvallásos nevelés-oktatás hát térbe 
szorítására, tehát kárára, a vallástalan államo-
sítás te temes térfoglalásával. Ezt tagadni nem 
lehet, ez világos. Mi evvel a helyzettel szem-
ben a feladat. Vájjon csupán az ellenzés? 
Nem ! I t t ebben az országban uralkodó köz-
véleményt kell kelteni a hitvallásos iskola 
érdekében, addig a hitvallásos iskola Magyar-
országban nem lesz békében és biztonságban. 

* * 

Szent Callixtus katakombái Rómában. 
Midőn a kereszténység Rómában biztosabb alapra 

szert tett, megtisztította a halottak tiszteletreméltó 
kultusát a pogány babona mellékművétöl. E tisztelet-
tel egybekapcsolta a jövő életre való utalást, az aláza-
tosságot és ajtatosságot, melyek a csendet, magába-
szállást és elmélkedést előnyben részesítették szemben 
a lármás és pompás intézkedésekkel, a melyektől igazi 
szeretet és kegyelet többnyire száműzve volt. Nem a 
naptiszta ragyogó fényében, a mulatság és könnyel-
műség helyein, mint a pogányok temethették el egy 
üldözött valláskövetői rokonaikat és barátjaikat, az 
egyház első századaiban oly számos vértanú tisztelet-
reméltó tetemeit. 

Igy keletkeztek Róma körül a földalatti barlangok 
és temetők, melyeket katakombáknak neveztek el, a 
halottak messzeterjedő lakosztályai, melyek a leg-
vérengzőbb üldözések idejében egyúttal az élők men-
helyéül szolgáltak, valamint szentélyül a szenttitkok 
megünneplésére ; bámulatos egy mű, csak keresztény 
síroknak szánva és keresztények által létesítve, a mint 
az manapság a legszorgosabb és legtudományosabb 
kutatások által megerősítve lett. 

Mindeme földalatti lakosztályok közt kétségkívül 
Szent Callixtus katakombái a legnevezetesebbek, igy elne-
vezve Szent Callixtus pápáról, ki ott a III. században 
jelentős munkákat vitetett végbe. 

E katakombákról is, ép úgy mint a többiről 
évszázadokon keresztül megfelejtkeztek, míg végre a 
szorgos tanulmány, kutatás és ásatás tárgyát képezték, 
A híres Via Appia ós Via Ardeatina dombjaira a két 
utóbbit összekötő Viadelle Lette Chiese közt fekszenek. 
A domb körül fölséges tájék terjeszkedik ki : keleten 
és délen kékhegyek lánczolata és zölddombok, szemben 
az örökváros büvészes árnyképével és végre baljára 
végtelen Campagna a múltidők romjával. 

A keret felséges ; váljon a domb ölében lévő kép, 
nem fog-e bennünket még inkább lebilincselni '? Hosszú, 
sajátságosan egymás fölé elrendezett folyosók mindkét 
oldalukon a kereszténysírok megszámlálhatlan sorát 
rejtik magukban. E szűk tárnák tizenkét kilometere 
manap hozzáférhetők, s a képzelet megítélheti, hogy 
a csendes város mily óriási meghosszabbodásai és 
elágazásai maradnak még elrejtve, melyekben a hivők 
utolsó menhelyüket találták. 

Itt-ott a folyosók kis termekké vagy kryptákká 
10' 
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szélesednek ki, melyek egy különös emlékkönyvben 
vannak lerajzolva. Ott ép ugy, mint mindenütt az idö, 
de még inkább a sokkal gonoszabb emberi kéz sokat 
elpusztított, fönmaradtak mindazáltal jelentős marad-
ványok, melyek a legkisebb töredékig beszédesek. 
Félig elpusztult vagy színehagyott festések, feliratok, 
széttördelt márványképek és faragványok, manap is a 
tudós lelkéhez és szivéhez ugy szólanak, mint az 
ajtatos zarándokhoz. Részletes leírás nem volna itt 
helyén. Csak néhány pont, mely bennünket a kata-
kombák megszemlélésénél különösen lebilincsel és el-
ragad, legyen itt fölemlítve. It t van az úgynevezett 
oltáriszentség kápolnája, melynek fokán jelképes képek 
ama szent tényeket és titkokat jelképezik, melyeket a 
kath. egyház eredetétől fogva vallott és lát, továbbá 
a pápák kryptája, mely bennünket szt. Péter hivatali 
utódaira és vértanúira emlékeztet ; szt. Cecilia kryptája, hol 
a zarándok meghatva térdet hajt e nemes szűz és 
hősi vértanú sírja előtt, kinek emléke a népek szivé-
ben él és kinek hite nemes elődeire uj fényt vetett. 

E vallásos és tudományos kincsek tárházai ősö-
ket igényelnek, s a látogatók e földalatti tömkelegben 
vezetőre szorulnak. E czélra ő szentsége XIII . Leo 
pápa a trappistákat rendelte ide. 

A trappisták ott laknak a katakombák fölött s 
mint a szeretet vértanúi azok mélyébe imáikat és a sz. 
áldozatot viszik le. Ugyanazon helyekre, a hol valaha az 
első keresztények a pallos és vadállatok áldozataiért 
imádkoztak és szent áldozatot mutattak be s diadal-
énekeikre a mennyei magasságból a valaha üldözött, 
de most megdicsőült vértanúk áldozatai felelnek vissza. 

Dr Ott Ádám. 

A breviárium története. 
I r ta : Császár József dr. 

(Foly ta tás . ) 

A szentek ünnepeit kezdetben nem ülték meg 
általánosan, hanem csak részlegesen s így officiumaikat 
sem mondották mindenütt, hanem csak azon egyház-
ban, melyhez az illető szent tartozott. De itt is meg-
maradt a napi officium, csak ezenkívül elmondták még 
a szentről szóló otficiumot is. Az ilyen egyházakban 
tehát kettős — duplex — officium volt. 1 A szentek 
tiszteletének térfoglalásával terjedt a kettős officiumok 
szokása is. Mivel a pápák az egész egyháznak atyjai, 
VII. Gergely pápa elrendelte, hogy a szent pápák 
ünnepeit az egész egyházban mindenütt ünnepélyesen, 
külön officiummal megüljék. 2 Igy keletkezett az offi-
cium de tempore mellett az officium sanctorum. Ha 

1 I l la ig i tur f e s t a duplicia appel la ta sunt , quae dupl icem 
missam e t duplex officium habeban t : Grancol . 1. c. 44. 

2 Gregor ius bu ius nominis papa sept imus , apos to l icae sedis 
p raes idens const i tui t , u t S a n c t o r u m omnium r o m a n o r u m ponti-
ficum u t m a r t y r u m fes t iv i ta tes , so lemni ter ub ique cum pleno 
officio ce lebrentur . Nam cum quael ibe t ecclesia sui patroni , 
e t iamsi confessor fuer i t , f e s t u m solemni ter observe t , quan to 
magis eorum, qui to t ius ecclesiae non t am patroni , q u a m pa t r e s 
exs t i t e run t , quam e t iam usque ad m a r t y r i u m verbis ins t i tuere 
non des t i t e run t ? Microlog. c. 43. 

most már tekintetbe vesszük, hogy az imaórák eredeti 
alkotórészeihez (zsoltárok, olvasmányok, imák) újak 
(himnuszok, responsoriumok stb.) járultak és hogy a 
zsoltárokat rendszerint ugy énekelték, könnyű belátni, 
hogy e kettős officiumoknak elmondása meglehetősen 
nagy teherrel járt az egyháziakra s emellett egyéb, 
hivatalos teendőikben gátolta őket. Szükségessé vált 
tehát a kétféle officium egymáshoz való viszonyá-
nak rendezése, illetőleg az officiumok megröviditése. 
E tekintetben VII Gergely tette meg az első lépést. 
(Innen származik a Breviárium elnevezés,3 mely, úgy 
látszik, Mierologus-nál fordul elő először.) VII. Gergely 
ugyanis, kinek elődei : szent Damasus, Leo, Gelasius, 
Nagy szent Gergely, I. Hadrián, III. Gergely mái-
szintén fáradoztak az officium javításán, az 1074-ben 
tartott római zsinaton megállapította az officium rend-
jét s azt az egész egyházra nézve kötelezőleg előírta 
Az erre vonatkozó határozat a következő: 

„In die Resurrectionis usque in Sabbatum in albis 
et in die Pentecostes usque in Sabbatum eiusdem très 
Psalmos tantum ad Nocturnos, tresque lectiones antiquo 
more cantamus et legimus. Omnibus diebus aliis per 
totum annum, si festivitas est, novem Psalmos et très 
lectiones recitamus. In dominicis diebus 18 Psalmos 
(excepto die Paschae et Pentecostes) et novem lectio-
nes dicimus. Ilii autem, qui in quotidianis diebus très 
tantummodo psalmos et très lectiones celebrare volunt, 
non ex regula S. Patrum, sed ex fastidio et negligentia 
probantur hoc facere. Romani vero diverso modo agere 
coeperunt, maxime a tempore, que Teutonicis conces-
sum est regimen nostrae ecclesiae. Nos autem et ordi-
nem Romanum investigantes et antiquum morém 
nostrae ecclesiae, imitantes antiquos Patres, statuimus 
fieri, sicut superius praenotavimus." i 

A Gergely-féle breviárium, mely hamarosan elter-
jedt, még mindig hosszú volt, jóval hosszabb jelenlegi 
alakjánál: egy év alatt úgyis az ó- és új-szövetségi 
szentírásnak majdnem valamennyi könyvét olvasták, a 
Psalteriumot minden héten elmondták, aztán az egyes 
hórákhoz különféle, a mostaniaknál jóval hosszabb 
preces-ek voltak csatolva, a mi ma csak ritkán fordul 
elő. A Gergely-féle officiumok elmondása tehát még 
mindig sok időt vett igénybe. 

A XIII . században új átalakuláson ment át a 
breviárium : megrövidítették, bár ez a rövidítés egye-
lőre csak a lateráni pápai kápolna részére szólt, de 
aztán Róma többi templomaiban is meghonosodott e 
rövidített breviárium. A Ferencziek szintén ezt hasz-
nálták, miután negyedik generálisuk, Haymo IX. 
Gergely beleegyezésével czélszerűbbé tette berendezé-
sét. A Haymo által javított breviáriumot III. Miklós 
pápa jóváhagyta s ennek használatát Róma összes 
templomaiban elrendelte.5 Meratiü megjegyzi ugyan, 

3 Quam vis Breviar i i seu posius officii divini aliqalis con-
tract io in s t i t u t a fue r i t a S. Gregorio VII. ac p rop te reae officium 
i ta con t rac tum Brev iá r ium appellari incoeperir, nihi lonimus e t c . . . . 
Mera t i S. 2. c. 1. n. 4. 

4 Roskov. i. m. 49. old. 
5 Radulph . D e canonum observa t ione prop. c~2. 
6 S. 2. c. 1. n. 4. 
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hogy Haymo czélszerűbben rendezte be a megrövidí-
tett breviáriumot, de hogy ez miben állott, erre nézve 
nincs határozott adatunk. Az bizonyosr i vehető, hogy 
VII. Gergely az ünnepi officiumokat beosztotta a bre-
viáriumba, a kettős officiumokat pedig megszüntette. 
Ezzel megadta a lökést arra, hogy a de tempore és a 
de sanctis officiumokat összefoglalják, mint még ma is 
a szent István, szent János stb. officiumait nem a 
Proprium Sanctorum-, hanem Proprium de tempore-
ban találjuk. Mivel pedig a de tempore szóló officiu-
mok húsvét után igazodtak, a szentek officiumai pedig 
állandóan bizonyos naphoz voltak fűzve, a breviárium 
kezelése nehézkessé vált. Jogos tehát a föltevés, hogy 
Haymo javitása abban állott, hogy a de tempore szóló 
officiumot elválasztotta a szentek officiumaitól s mind-
kettőt külön, önálló részbe foglalta. E föltevés igazo-
lására szolgál Beleth ós Durandus könyve. Mindketten 
a breviáriumot ismertetik, csakhogy Beleth, ki Haymo 
előtt élt, olyan breviáriumot tartott ismertetésében 
szem előtt, melyben a de tempore és a de sanctis offi-
ciumok össze voltak foglalva, míg Durandus, ki Haymo 
után élt, olyan breviáriumot ismertet, melyben az emlí-
tett officiumok már mint külön részek szerepelnek. 
Ebből következik, hogy a breviárium berendezése más 
volt Beleth és más volt Durandus idejében s a különb-
ség épen a két Proprium elkülönítésében állott. Innen 
van,-hogy Durandus egyebekben híven követi könyvé-
ben Beleth művét, csak épen e tekintetben tér el tőle. 

Idő fotytán egyesek az újítás szellemétől elka-
patva, nagyon megrontották a breviárium eredeti szö-
vegét s a szentek életéből vett legendákat is fölvették 
abba. Ezt előmozdította a XV. században föltalált 
könyvnyomtatás is. Innen van, hogy ebben az időben 
nemcsak az egyházmegyéknek, hanem Galliában, Német-
országban, Belgiumban, sőt Spanyolországban is úgy-
szólván minden templomnak megvolt a rómaitól eltérő 
breviáriuma.7 (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsa. Főpásztori buzdítás a Szent-István-Társulat 

lehelébe pártoló tagok gyűjtése iránt. — 
Ez év február 9-én 956. szám alatt kelt körren-

deletemben felhívtam egyházmegyém kedvelt papságá-
nak figyelmét a Szent-István-Társulat „Népiratkái14 ós 
„A magyar nép könyvtára" czímű vállalataira, melyek-
nek az a czéljuk, hogy ellensúlyozzák a nép között 
elterjesztett, hit- és erkölcsi szempontból egyaránt 
káros nyomtatványok romboló hatását. 

Ezen dicséretes törekvés sikerét állandósítani és 
növelni van hivatva a Szent-István-Társulat népies 
tagsága, mely szerint évi 2 korona pártoló tagsági díj 
lefizetése ellenében összesen mintegy 40 ívnyi terje-
delemben vallásos, oktató és egyéb hasznos ismerete-
ket terjesztő könyveket kapnak a Szent-István-Társulat 
pártoló tagjai. Valóban üdvös és nagyfontosságú intéz-
kedés ez, mely okvetlenül bő gyümölcsöt fog termelni 
a hivek lelkében. Ha csak az idei évre tervezett kiad-

7 Roskov. Y. XXXVIII . 

ványok vétetnek figyelembe, már is szembeötlő, mily 
helyesen fogja föl a Szent István-Társulat nemes hiva-
tását, midőn első sorban az Uj Szövetségi szentírás 
történeti könyveit adja a nép kezébe, melyre ép a 
meglehetősen elterjedt rossz, illetve nem katholikus 
szentírás fordítások miatt igen nagy szükség van. A 
Szent-István-Társulat fényes múltja s jelenlegi ujabb 
szervezete elég biztosítékot nyújtanak arra nézve, hogy 
a pártoló tagsági intézmény teljesen meg fog felelni a 
hozzáfűződő reményeinknek. 

A katholikus ügyek iránti érdeklődésnek a világi-
akban való felkeltése és fentartása egyik örvendetes 
eredménye hazánkban a hitélet megerősbödósének. 
Ezen törekvés a lelkipásztornak is legfontosabb élet-
hivatása. Azért valóban lelkipásztori működést fog 
kifejteni kedvelt papságom, ha minden igyekezetével 
buzgólkodni fog a Szent-István-Társulat népies, azaz 
pártoló tagságának terjesztésén. Ez annál is inkább 
könnyebbségére fog válni kedvelt papságomnak, mert 
valóban csekély tagsági díj ellenében igen értékes ós 
bőséges olvasmányhoz fogja hiveit juttathatni. Nem 
kétlem, hogy ép a fenti előnyökre és arra való tekin-
tettel, hogy a pártoló tagok a Szent-István-Társulat-
nak bármely — tehát a műveltebb közönségnek is 
szánt — kiadványát mérsékelt áron kapják, t. cz. pap-
ságom a műveltebb hivek körében is törekedni fog 
minél több pártoló tagot szerezni. Mennyi rossz lesz 
megakadályozva, mily sok jó lesz elérve, ha műveltebb 
ós gazdagabb egyének az szent István-társulati pártoló 
tagság révén minél több oly jó olvasmánynyal rendel-
keznek, melyet a háznépéhez tartozó cselédeknek is 
kezébe adhatnak ! 

Minél gyakrabban tapasztaljuk a munkásnép elé-
gedetlenségét, azt a szomorú visszavonást, mely a 
munkaadó és munkás közt egyre határozottabban fel-
lép, annál inkább jól felfogott érdeke a munkaadónak, 
hogy felebaráti érzületét munkása iránt ennek jó irány-
ban való művelése által is kifejezésre juttassa. Ezért 
helyezek nagy súlyt arra, hogy a Szent-István-Társu-
latnak legalább pártoló tagságába a műveltebb hívek 
is bevonassanak s általuk a „scripta scriptis opponenda" 
elv a hitélet javára minél inkább érvényesüljön. 

Újból kérem tehát egyházmegyém kedvelt pap-
ságát, hogy a szent István-társulati pártoló tagság ter-
jesztése érdekében széleskörű ós állandóan buzgó tevé-
kenységet kifejteni szíveskedjék. 

Az ügy fontosságára való tekintettel megengedem, 
hogy az alant közölt „Felhívás a magyar katholiku-
sokhoz," melyből minden plébánia kapott egy példányt 
a kerületi esperesek útján, a templomok ajtajain is 
kifüggesztessék. 

Kaloesán, 1904. óvi június 20. György 
érsek . , 

Paris. A Vatikán és Francziaország. — 
Francziaország és a Vatikán közt a szakítás tel-

jesen bekövetkezett a ministertanácsi határozat folytán. 
Lorenzelli nuncius Versailles mellett tartózkodik egy 
kastélyban. 

Az összes párisi lapok befejezett dolognak tekin-
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tik a Vatikánnal való diplomácziai összeköttetés meg-
szakítását. 

A Figaro a Francziaország és a Vatikán között 
fennálló diplomácziai viszony megszakításának fontos-
ságáról szólva, azt mondja, hogy abban csak ideig-
lenes intézkedést lát, mely szükségképpen az egyház-
nak az államtól való elválasztására, avagy előbb-utóbb 
a viszony helyreállítására fog vezetni. 

Rómában X. Pius pápa kihallgatáson fogadta 
Granito di Belmonte bécsi nuncziust, aki mint a párisi 
nuncziatura egykori tanácsosa, kiválóan ismeri a fran-
czia politikai viszonyokat. Nyilvánvaló, hogy a pápa a 
Francziaországgal fennálló konfliktus felől hallgatta 
meg a bécsi nunczius véleményét. 

A Vatikánnal való szakítás szükségszerű követ-
kezéséről azt írja továbbá, hogy a ministerelnök rövid 
idő óta üresedésben levő püspöki székeket a Vatikán 
megkérdezése nélkül fogja betölteni. Az újonnan kine-
vezett püspököktől nem veszik zokon, ha utólag kérik 
a Szentszék helybenhagyását. A Figaro azt véli, hogy 
a Vatikán ezentúl fokozott mértékben fogja figyelmét 
a keleti franczia protektorátus felé fordítani, mert 
Francziaország már nem vehető alkalmas protektor 
számba. 

A pápai czimert már eltávolították a nuncziatura 
palotájáról. A konkordátum megszűnik és a kultusz-
költségvetés tárczájának terhére már csak ez év végéig 
fizetik a kultusztételeket. A kormány már a jövő évi 
költségvetésből törölni fogja az illető költségeket. A 
nuncziaturát hivatalosan bezárják, épp úgy a vatikáni 
franczia nagykövetséget is. A kormány e nyáron fogja 
kidolgozni az egyház és az állam végleges elválására 
vonatkozó törvényjavaslatokat. 

Le Nordez dijoni püspököt, a ki a kormány enge-
delme nélkül Rómába utazott, azzal fogják meg-
büntetni, hogy felfüggesztik a fizetését. 

Combes ministerelnök a dijoni püspökhöz már 
átiratot is intézett, a melyben kijelenti, hogy a püspök a 
konkordátumot súlyosan megsértette azáltal, hogy a 
kormány felhatalmazása nélkül elhagyja megyéjét. A 
ministerelnök közölte a püspökkel, hogy illetményei 
attól a naptól fogva, a melyen megyéjét elhagyta, 
beszüntnek tekintetnek. 

T Á R C Z A . 
Szalézi missiók Amerikában. 

— Dr Zafféry Károly szalézi pap tudósítása. — 
(Folytatás . ) 

Előkészületek és elutazás. — A püspök különös jósága. 
-— Villa do Rosarioban. — Apró halasztások. 

Mihelyt ki lett nevezve az expeditió főnöke, hozzá-
fogott a szükséges dolgok beszerzéséhez, hogy négy 
hónapon át a vadonban utazhassék. Mindenekelőtt 
ellátta magát a szükséges gyermekjátékokkal és egyéb 
csecsebecsékkel ; de minden igyekezete daczára nem 
sikerült május 10-dikéig vagyis az elutazás határnap-
jáig elkészülnie. Csak 19-dikén reggeli 4 órakor állottak 

mindnyájan utkészen intézetünk udvarán. Én a szent 
misét szolgáltam, mely alatt jelen volt az expeditió 
vezetője, Silva Rondon Emmanuel alezredes, továbbá 
Josetti Evariszt mérnök, a kik minket Villa do Rosa-
rioig kisérni akartak. Erre elbúcsúztam az én drága 
főnökömtől Don Malantól és mindenik testvértől és 
Silvio Milanese hitoktatóval Szűz Mária védelme alatt 
útnak indultam. 

Elindulásom előtt még egy levelet kaptam Mon-
signore Carlos Luiz d'Amour püspöktől, áldását küldte 
nekem és kibővítette teljhatalmamat, a missiokra báto-
rított annak tudatásával, hogy épp most végzi szent 
miséjét az én szándékomra. Ez valóban bátorságot öntött 
belém és Istenbe vetett szilárd bizalommal indultam 
útnak. 

Két nap alatt 30 kilométernyi utat tettünk lóhá-
ton és május 21-dikén megérkeztünk Villa do Rosa-
rióba, ahol Junius 3-dikáig kellett maradnunk. Ez idő 
alatt jóakaratú emberekkel kötöttünk ismeretséget, akik 
elhalmoztak udvariasságukkal. Arról volt szó, hogy itt 
Rosarioban intézett nyittassék, melyre szükség van, és 
ezt az intézetet a szaléziak vezetésére akarták bizni, 
és oly nagy volt ebbeli vágyuk, hogy nekem teljha-
talmat adtak arra, hogy magam válaszszam meg az 
építésre szánt helyet. En kiválasztottam ugyan, de 
semmiféle Ígéretet nem tettem, hanem arra az időre 
halasztottam a jó emberek vágyának teljesítését, midőn 
Don Maian vissza fog érkezni Olaszországból, a hová 
utazni készült. Nekünk itt valóban szükségünk volna 
egy házra, mert Rosario a központ, ahonnét az utak a 
különféle indiántörzsekhez elágaznak úgy észak mint 
nyugatfelé. Nekem mint missionáriusnak itt kevés dol-
gom vo'lt; a plébános csak két nap óta volt elutazva 
és én 3000 lélekből álló hivősereget elég jámbornak és 
a haladás utján járónak találtam. 

Végre junius 3-dikán reggeli 3 órakor, szent 
misémet elmondva folytathattam utamat és elhagj^tam 
a várost 30 lovastól kiséretve, a kik minden áron meg 
akartak engem tisztelni e kísérettel. Miután 4 kilomé-
ternyi utat megtettünk, bucsut vettem a diszkisérettől 
sok hálanyilvánitást és áldásadás közt és egyedül 
maradtam az én társaimmal a nagy erdőmagányban, 
ahonnan jó három hónapig nem kellett eltávoznom. 

A mi utitervünk szerint mindig északi irányban 
kellett haladnunk, és két napon át a Tombador hegy-
láncz irányában haladtunk, mely hegyláncz minket 
Diamantinotól elválaszt. Oh mennyi gondolat töltötte 
el akkor az én árva fejemet! Elképzeltem magamnak, 
hogy körülbelül 1500 kilométer távolban nem fogunk 
látni művelt családot, nem házat, nem kápolnát, egy-
szóval semmit, semmi egyebet mint ragadozó álla-
tokat és az indián vad és minden kegyetlenségre képes 
hordáit ez őserdőknek. 

További 20 kilométernyi távolban elértük a dos 
Nôtres nevezetű vadpatakot, ahol minket a mi utazó-
társaságunk másik része várt, à kik az öszvérek veze-
tésével voltak megbízva. I t t két órát töltöttünk, hogy 
időt engedjünk azoknak, a kiknek még össze kellett 
hajtaniok öszvéreiket, de mindhiába; a mi vezetőnk-
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nek magának kellett azokat összekeresni. Eközben azt 
gondoltuk, hogy mi tovább folytathatjuk utunkat, 
hiszen vezetőnk, a ki itt minden utat ismer, csak utói 
fog érni. Ah de mily keserű csalódás ! Beesteledett, 
elmúlt az éj is, már fölkelt a nap, ós a mi vezetőnk-
nek még semmi nyoma. Borzasztó félelmes sejtelem 
szorította össze szivünket ; és mi már arra voltunk 
elkészülve, hogy elveszettnek tekintve őt, meggyászol-
juk, midőn teljes két nap múlva esti 10 órakor utolért 
minket és biztosított arról, hogy semmi baj nem tör-
tént. Az ő késedelmét oly körülmények okozták, melye-
ket az útban legjártasabbak sem tudnak kikerülni. 
Mikor az ember hordozó állatokkal utazik, néha két, 
három sőt több napig is egy helyen kell vesztegelnie, 
mig az állatok magukat egészen kipihenik. Rendesen 
egy patak vagy egy tó part ján történik a pihenés, 
ahol az állatokat meg lehet itatni, amikor is együtt 
maradnak. Ezek ugyanis éj idejére szabadon bocsát-
tatnak, hogy tetszés szerint legelhessenek ; ilyenkor 
azonban néhány kilométerre eltávoznak, mig mások a 
bokrokban elrejtőznek, sőt mások, a ravaszabbak, egy-
szerűen hazatérnek. Es éppen ez történt most is, egy-
néhány közülök visszament Rosarioba. 

Miután ismét együtt voltunk, folytattuk utunkat 
a hó 5-dikén és este egy kis völgybe jutottunk, melyet 
100 méternyi magas halmok vesznek körül. I t t pompás 
kilátásunk nyilt a halom tetejéről; jobbról láttuk a 
Cuyabá forrásait, az ő folyását és beömlését a Saao 
Lourenço folyóba; balra a Tuira folyócskát, mely az 
ő vizét az Amazon folyamnak adja. Miután innét tovább 
haladtunk, másnap a Rio-Novo partjaihoz jutot tunk, 
mely a mi szemleutunk második részét képezte. 

A Nuovo folyó már a bacairy indiánok területén 
van, és én elbámultam, midőn az' indiai gunyhókat 
felkeresve, a folyó jobb part ján oly családokra akad-
tam, melyek engem, már ismertek és amelyeket én 
1899. évi karácsonkor Sao Bernardo intézetünkben 
megkereszteltem. Ok nagy örömmel fogadtak engem 
és arra kértek, hogy töltenék náluk néhány napot. 

Örömteljes szivvel fogadtam el a meghivást, amit 
annál könnyebben tehettem, mert a teherhordó állatok 
elkéstek és énnekem ezek és megérkeztéig időm volt 
az embereket tanítani, hitökben megerősitni. Több 
száz felnőttet és gyermeket megkereszteltem és meg-
bérmáltam, több házasságot megáldottam és meghív-
tam őket a szentmisére. Egyetlenegy sem hiányzott és 
épületes dolog volt nézni, mily illedelmesen viselték 
magukat az erdők gyermekei a szent cselekmény alatt. 
Mise után a törzsfőnök, aki a legnagyobb tudvágyat 
mutatta, azt kérdezte tőlem, hogy fogok-e este is 
misézni? Én azt feleltem neki, hogy ezt nem fogom 
tenni, de azért csak jöjjön ő el az egész törzszsel és 
én nekik a katekizmust fogom magyarázni. Azt vettem 
észre, hogy a férfiak legnagyobbrészt már meg voltak 
keresztelve, mert már gyakrabban látogattak városokat, 
mig ellenben az asszonyok legkisebb ismeretével sem 
birtak a portugalli nyelvnek. 

Nyolcznapi késedelem után végre megérkeztek a 
teherhordó állatok. Minthogy nekem most az a szán-

dékom volt, hogy a tulajdonképi őserdőbe hatoljak, 
azért csak a legszükségesebb podgyászra szorítkoztam, 
a többit pedig egyik jó barátunk gunyhójában hagy-
tam, aki minket különös előzékenységgel fogadott. 

Végre junius 22-én Gonzaga sz. Alajos ünnepén 
búcsút vettünk a mi jó bacairy népünktől. Miután 
őket megáldottam és már útnak akartam indulni, egy 
igen öreg emberke állott elém, megfogta lovamat és 
négy friss tojást nyúj to t t át nekem e szavakkal : vegye 
ezt atyám, mert ezentúl nem fog többet kapni, ezután 
sirva csókolta meg kezemet. Megindultan köszöntem 
meg jóságát, ós kértem a jó Istent, jutalmazná meg 
őt azon tiszteletértj melyben az ő szolgája részesült 
általa. 

Mindig északi irányban haladva alig 30 kilomé-
ternyi távolban egy rendetlen sűrűséghez jutot tunk, 
ahol éjjeli szállásunkat elrendeztük. Ily körülmények 
közt hamar elkészült az. Két fát választottunk ki, vagy 
ezeknek hiányában 4—5 méternyi távolban két czöve-
ket vertünk le, erre aztán ráaggattunk egy takarót és 
kész volt az ágy. Némi gondot szerzett nekem az a 
kérdés, hogyan fogom tudni szentmisémet végezni ; de 
ennek módját is feltaláltam, az ágytakaró helyett más 
két takarót aggattam a iákra ; e két takaró az oldal-
falakat és hátsó falat képezte, ezek fölé egy vásznat 

! feszítettem ki, mely fedélül szolgált a lehulló levelek 
ellen ; az igy rögtönzött kápolnában két podgyászt 
helyeztem egymás fölé és erre tettem az én uti oltá-
romat. Az én kísérőim nem kis csodálkozására igy 
készült el a különös templom, amelyben nekik szent-

! misét szolgálhattam. Es ezt az ujdivatu épitésmódot 
használtuk mindenütt egész utunkban némi módosítás-
sal, amit a helyi viszonyok és időjárás megkövetelnek 
a templom formájában és stílusában. 

Rövid reggeli után ugyanazon irányban folytattuk 
utunkat 22-én, anélkül, hogy valami különös dolog 
előadta volna magát. 23-ikán este, keresztelő szent 
János szombatján egy tükörtiszta patakhoz jutottunk, 

I és mellette egy, őserdők által bezárt tisztán meggyúj-
tot tuk az úgynevezett szent János-tüzet, melyről azt 
mondja a brazíliai, hogy nem éget. Mig tekintetünkkel 
az égő fa tüzes szikráit kisértük, gondolatban önnél 
voltam Turinban kedves atyám, és láttam önt a növen-
dékek seregétől környékezve részt venni e napon a 
Don Bosco tiszteletére rendezett irodalmi és zene1 

akadémián. 24-én azt akartam, hogy mindnyájan legye-
nek jelen a szentmisén, és este elértük a Paranatinga 
folyót éppen a Coneco-kikötőtől, ahová ezelőtt három 
hónappal egyik társunk, Ferro Joakim, aki 18 emberé-
vel e vidéket át akarta kutatni, kénytelen volt a cayabí-
indiánok elől menekülni. Másnap a Mulatera-kikötőhöz 
értünk, ahol vissza kellett hagynunk állatainkat és 
csolnakon haladni lefelé a folyón. (Folyta t juk . ) 

I R O D A L O M . 

— A zsombolyai Jesuleum intézet, melyet a 
szent keresztről nevezett irgalmas nővérek vezetnek, az 
1903 — 1904. tanévre tartalmas értesítőt tett közzé. Az 
intézet élén Csicsáky Imre pápai kamarás, plébános áll, ki 
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egyúttal az értesítőt is megszerkesztette s hangulatos 
kis verssel vezeti be. Utána Kertész M. Leonarda 
„Isten negyedik parancsolatáról" közöl hosszabb érte-
kezést a szülők iránt tartozó tiszteletet, szeretetet ós 
engedelmességet fejtegetve. Az intézet történetének 
behatóbb ismertetése után a tantestület tagjainak ós 
növendékeinek névsorát olvashatjuk. Majd a jövő évre 
szóló tudósításokkal s az évzáró ünnepeknek egyik szá-
mával verses jelenettel fejeződik be az értesítő. 

— Kolping. Katholikus legónyegyesületeinknek ez 
a pompásan szerkesztett hivatalos lapja most jelent 
meg legújabb számában. Bevezető czikke a legény-
egyesületi nagygyűléssel foglalkozik, melyet szeptem-
ber első napjaiban fognak megtartani. Beszámol Pro-
hászka Ottokár drnak legutóbb az esztergomi katho-
likus legényegyletben tartott nagysikerű előadásáról, 
melyben a nagyhirü szónok a szocziáldemokrácziával 
szemben álló keresztény állásfoglalást fejtegette. A 
munkás egészségügygyei foglalkozik egy nagyon szel-
lemes czikkecske, m ej elölvén a módokat, hogyan lehet 
a hosszú élet titkát kifürkészni. Szakczikkek, költe-
mények, egyesületi hirek egészítik ki a tartalmas füze-
tet, amely szerkesztőjének, Erdősi Károlynak buzgalmát 
kiválóan dicséri. 

VEGYESEK. 
— Aranymisés püspök. Szatmárról irja tudósítónk. 

A szatmári egyházmegye százéves történetébe egy 
fényes lapot illeszt be a hivek ezreinek hódolatos 
tisztelete és kegyeletes szeretete abból az alkalomból, 
hogy az egyházmegye fenkölt lelkű főpásztora, Mesz-
lényi Gyula megyés püspök, v. b. t. t, julius 27-én 
ünnepelte pappászenteltetésónek 50-ik évfordulóját. A 
jubiláns egyházfejedelem 17 év óta kormányozza a 
szatmári öt megyét magába foglaló egyházmegyét. 
Kormányzása alatt a múltnak megszentelt alapjain uj 
élet fakadt, a hitből való élet elevensége. Iskolaügy, 
annyi ékes istenháza, intézmények, alapítványok, ala-
mizsna, távolban-közelben annyi hálás szív hirdeti az 
aranymisés főpásztor áldásos működését. Meszlényi 
Gyula püspök jelenleg a szlatinai Pável-fürdőben üdül. 
I t t mutatta be hálaadó szentmiséjét a Mindenhatónak. 
Az egyházmegye papságának, a gondozására bizott 
hivek ezreinek s az öt vármegye társadalmának tisz-
telete, hálás ragaszkodása ide száll most az aranymisés 
főpásztorhoz, kérve a Mindenhatót, hogy nyújtsa még 
hosszura fényes tettekben gazdag életét. 

— Gyémántmisés nagyprépost Bertha János dr 
győri nagyprépost teljes csendben ülte meg a napok-
ban gyémántmiséjét. Tisztelőinek nagy sokasága szép 
ünnepélyt óhajtott rendezni az agg főpap tiszteletére, 
de Bertha nagyprépost ismételt kívánságára elálltak a 
nyilvános ünnepléstől. A nagyérdemű főpap nem 
kereste sohasem a világ elismerését s most, hogy 
gyémántmiséjét mondta, sem tagadta meg magát. Isten 
dicsőségét kereste, nem a magáét s így magasztos 
jelentőségű ünnepét teljes visszavonultságban ülte meg. 

— Loyolai szent Ignácz ünnepe. A Jézus-társa-
ságiak rendje megalapítójának, loyolai szent Ignácznak 
emlékünnepe vasárnap, julius 31-én volt. Az ünnepet 
különösen a rend tagjai ülték meg nagy fénnyel. 
Budapesten a Jézus szent Szive templomában az ünnep 
alkalmából szombaton délután 6 órakor letenye volt 
áldással. A vasárnapi ünneplósi sorrend a következő 
vala : Reggel 9 órakor kis mise szentségkitétellel, 7, 8, 

9, 11 órakor csendes misék. 10 órakor nagymise. éneidé 
Jambrikovics László S. J . ujmisés, közben szentbeszéd 
s utána az ujmisés áldása. Délután 6 órakor szent-
beszédáldással fejezte be az ünnepélyt. 

— Főegyházmegyei hirek. Brázda Antal Szent-
Ábrahám fiókközségben helybeli káplán lett. — Hrdl'tcska 
Alajos helyébe ment káplánnak Pudmeriere. — Ccaudt 
Lajos káplán lett Mária-Nosztrán. — Bakács János 
bpesti plébános, érseki biztos a IV. kerületi iskoláknál. 

— Cj templom a fővárosban. Szent Domokos fiai 
majdnem másfélszáz esztendő után visszatértek a magyar 
fővárosba. Szerény bérházban találtak otthont Zugló-
ban, kápolnát rendeztek be és megkezdték általános 
munkájukat a jó lelkek örömére. Örömmel jelenthet-
jük, hogy a kassai kolostor támogatásával a rend a 
Csömöri-ut 58. sz. alatt nagyobb telket vásároltak a 
dominikánusok, melyen, ha a nemes jótékonyság segít-
ségükre jön, templomot is óhajtanak építeni. A főváros-
nak e része ugyanis templom nélkül van. S igy a 
dominikánusok temploma igazi lelki szükséglete lesz a 
fővárosnak. 

— Harmincz évi találkozó. Szatmáron szép 
ünnepély folyt le. Csupa előkelő urak az ő érett-
ségi vizsgálatuk 30 éves fordulóját ünnepelték. Meg-
jelent köztük ez alkalomra ünnepélyesen meghívott ma 
még élő tanáruk, dr Zafféry Károly szalézi áldozár, 
aki e hó 9-ig még fővárosunkban időzik (IV. Borz-
utcza 1.). Az ünnepély kimagasló pontjai ezek voltak: 
1. szentmise a gimnázium kápolnájában, egyik iskola-
társuk Moldován fényi plébános mondotta. 2. ünnepé-
lyes tisztelgés dr Zafféry volt tanáruknál s nemrég 
elhunyt "kedves tanáruk Jandrisics János sírjának meg-
látogatása, ahol Zafféry imát mondott velük együtt az 
elhunytért. 4. Társas reggeli az ünnepély főrendezőjé-
nél, dr Fejes István ügyvédnél. 5. Díszebéd a nagy 
vendéglőben, ez alkalommal Zafféry mondotta az első 
pohárköszöntőt. 6. Délután társas összejövetel egy 
másik iskolatársuknál, Melles Emil főesperesnél. 7. 
Búcsúvacsora egy másik iskolatársnál, Fogarassy mér-
nöknél. Az egybegyűltek nagyobbrészt őszbeborult 
férfiak. Legfiatalabbnak nézett ki közöttük a fiatal 
kinézésénól még fiatalabb kedélyeért is megbámult 64 
éves Zafféry. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. 

A szerkesztő telefonja. 
P . A. A mu l t évben kü ldö t t kéz i ra tnak u t á n a nézek s ha 

még elég aktual is , fe lhasználom. — r. 1. Az egyházi tudósitáffc 
nagyon köszönöm. Az uto lsó há rom sort (a lat in közmondással ) 
tö rü l t em. Némi czé lza tosság van benne s a be nem ava to t tak , 
min t j ó m a g a m is, n e m ér tenék. J ö v ő számunkban jönn i fog. 

Figye lmeztetés az e lőf izetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t úgy indul t meg, hogy havonkin t , a 
„Religio-Vallás* a lak jában , J/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 beáll t 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 VE. Kr. L " - a t együ t t k iván ja jára tn i , az 
az „ E . Kr. L.LÍ-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a jövő évtől kezdve a „Rel igio u - ra gz 
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) i/2) 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 lehe t előze« 
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

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

Budapest. 1901. 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. 

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 

Budapesten, augusztus 10. 

Előfizethetni 
minden 

: kir. postahivatalnál : 
: Budapesten a szerkesz-
; tőnél, és Nagy Sándor 
; könyvnyomdájában, 
ï IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
• netaláni reclamatiók is, 
: bérmentes nyitott 
ï levélben, intézendők. 

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

SZ. II. Félév. 1904. 

,Pergő alacriter m coepio cuo : praeiiare praeiia Liomim. caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenax;. 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo sutfragantur. Apostolicam Benedictionem per amanter impertimu».* 

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. 
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F e 1 l i i T á s . 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

Modern arczképek. 
G o n d o l a t o k P o b e d o n o s c e w m u n k á i b ó l . 

Gyűjtötte : Dr Zubriczky Aladár. 

Constantin Petrovitsch Pobedonoscew. a ki 
jelenleg 77 éves, tudvalevőleg huszonhárom év 
óta főprokura tora az orosz szent synodusnak, 
a melynek tag j ai a legelőbbkelő orosz egy-
házi férfiak s élükön áll egyetlen világi ember 
a czár nevében ministeri ranggal . Előzetesen 
a moszkvai egyetemen j o g t a n á r volt, később 
magas állami hivata lokat viselt s ebben a 
minőségben ké t t rónörököst veze te t t be a jog-
tudományok ismeretébe. Elénk irodalmi mun-
kásságot fe j te t t ki, melynek javarésze a jogi 
és tör ténelmi tanulmányok terén mozgot t . 
Vallásosságának szép bizonyítéka, hogy többek 
közöt t Krisztus követését és szt. Ágoston 
Vallomásait is lefordi tot ta oroszra. U jabban a 
külföldön még kevésbbé beava to t t körökben 
is ismert té let t neve azon censura révén, a 
melyet a szent synodus az ő elnöklete a la t t 
Tolsztoj művei fölött gyakorolt . 

Több értekezése 1896-ban Moszkvai Gyűj-

temény czim a la t t l á to t t napvi lágot és félév 
j leforgása a la t t há rom kiadást ért. Ugyanazon 

évben Borchardt és Kelchner ezen ér tekezések 
jó részét németü l is k iad ták : Streitfragen der 
Gegenwart czimmel. A gyű j t emény értekezései 
vegyes t a r t a lmúak . Fogla lkoznak az egyház-
zal, az egyház és ál lam viszonyával, a hittel , 
a hi te t lenség ideáljaival, a saj tóval , a demok-
racziával, a par lamentar i smussa l stb. 

Kiválik közülök az, a mely korunk beteg-
ségeit veszi tárg}?alás és kri t ika alá. Mikor el-
olvastam, szépen kikerekí te t t formában, min-
tegy ki jegeczesedve l á t t a m m a g a m előtt számos 
gondolatot , a melyek a lak ta lanul már régóta 
imbolyognak lelkemben. Sőt i t t -ot t szóvá is 
t e t t em már azoka t mások előtt. Nem egyszer 
ha l lo t tam ilyenkor, bárcsak papír ra ve tné 
valaki ezeket az eszméket . Megvallom, min-
dig borzongtam, valahányszor erre a fö lada t ra 
gondol tam. Ugy látszott , min tha csupán a 
tapasz ta lásban megőszül t fe jnek ajkairól foly-
hatnának" el lenmondás nélkül. At tó l is fe l tem, 
hogy ezek a gondola tok i t t-ot t személyes élű-
eknek is l á t szha tnának s ezál tal az olvasók 
egyikénéi-másikánál el lenszenvet ébresz tenének 
s a közből m a g á t is kel lemetlen világításba 
helyeznék. 

10 

• 
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Mikor azonban Pobedonoscew czikkét 
elolvastam, valami ellenállhatatlanul arra ösz-
tökélt , hogy néhány aphorizmát közöljek belőle. 
Igy a gondolatok nem az enyémek, senkisem 
vádolhat t ehá t kíméletlenséggel. K o m m e n t á r t 
sem fűzök hozzájok, végezze ki-ki az olvasók 
közül sa já t fellogása és izlése szerint az alkal-
mazás t . Az t sem árulom el, mely pontig 
vagyok a kiváló iróval egy néze ten s mely 
ponton volnának némi megjegyzéseim. Az 
i ránt pedig tel jesen nyugodt vagyok, hogy 
ezek az aphorizmák sok igazságot re j tenek és 
sokféle világosságot szórnak, sőt nem egy 
olvasónak ugy fog látszani, hogy valamikor, 
mintegy ködös á lomképben ő is se j te t te már 
a bennök rejlő magot . Ta lán érdemes volna 
az egész ér tekezést lefordítani, de erre i t t 
kevés a te rünk. 

Manapság minden elégedetlen és soknál ez 
az állandó, chronikus elégület lenség m á r idült 
ingerül tség á l lapotába megy át. Mire nehez-
te lünk? — Sa já t sorsunkra, a kormányra , a 
nyilvános ál lapotokra, másokra, mindenkire és 
mindenre jó m a g u n k a t kivéve. 

Akkor szoktunk elégületlenek lenni, mikor 
várakozása inkban csalódtunk. De ezt a csaló-
dás-okozta kedvtelenséget , melyet az élet 
válópontjai szültek, ugyanaz az élet más váló-
pontokon ki szokta egyenlíteni. Ez t az idő-
leges, á tmene t i e légület lenséget m e g kell 
különböztetni a modern ingerültségtől , a mely 
már ál talános ragályos betegség képében jele-
nik meg s az egész u j nemzedéke t emészti. 
Az emberiség túlságos várakozások közöt t nő 
fel, a melyeket tú lzo t t önszerete t és túlzott , 
mesterségesen t ámasz to t t szükségletek szülnek. 
Régen több elégedett , nyugodt ember volt, 
mer t az emberek kevesebbet vár tak az élettől, 
csekélyebb, közepes mértékkel ér ték be és 
n e m iparkodtak sebbel-lobbal tág í tani sorsukon 
és kilátásain. A kötelesség ön tuda ta helyhez 
és hivatáshoz lánczol ta őket. H a a kis ember 
azokra nézet t , a kik nag}^ a rányokban élvez-
tek, ezt mondta m a g á n a k : Mi közöm hozzá? 
— és megnyugodot t . De manapság lehetővé 
let t az egykor lehetet len és mindenkinek kép-
zelete csak vele foglalkozik. Minden közlegény 
tábornok akar lenni F o r t u n a hadseregében, de 
nem fáradsággal , munkával , kötelességteljesí-

téssel, hanem a sors szeszélyéből és vára t lan 
módon. 

* 

Mindenüt t a hitel az eszköz, mindenüt t 
bámula tos gyorsasággal és könnyűséggel terem-
tenek látszólagos értékeket, a melyek eg}7eseknél 
a kedvező vélet len következtében szerencsét 
hoznak, másoknál a való élet érintése követ-
kez tében porrá, h a m u v á válnak. Megfigyelésre 
méltó, minő könnyen lehet ma névre szert 
tenni, az iskolát keresztülúszni, helyesebben 
elkerülni, fontos, befolyásos ál lásokat és tekin-
télyes sikert a r a tn i . . . Mindez látszatos, sem-
mis érték, pedig manapság gyakran nag3' 
számban kerül az élet piaczára, a hol éppen 
ugy bánnak vele mint a börze-emberek magasba 
szökte te t t részvényeikkel. Sokan megmarad-
n a k egész éle tükön át je lentős személyiségek-
nek, pedig vol taképen üres, je lentéktelen, erőt-
len, tel telen emberek. Másoknál pedig a fén}T 

porrá válik és a bir tokosok a tönk szélére 
j ú tnak v 

* * 

Az önszeretet, a mely előbb a körülménj^ek-
kel és létföl tételekkel arányos öszhangban fej-
lődött , egyszerre az emberi „én"-nek ot romba 
elnagyolásához vezet és semmiféle fegyelem 
által nem korlátozva mesés igényekkel lép íöl 
az élettel, szabadsággal , szerencsével és a sors 
meg a körülmények intézésével szemben. 

* 
* * 

A kristály edény, ha egyenletesen mele-
gítik, nagyfukú meleget bír el ; de ha egyen-
lőtlenül és hir telenül melegítik, e lpat tan. Nem 
ugyanez történik-e velünk is és mindazokkal 
az öngyilkosokkal, a kikről napon ta olvasunk ? 

* 
* * 

A jelen látszólagos, illuzórius, mestersé-
gesen előidézett nagyságok és értékek kora, 
melyekkel az emberek egymást kölcsönösen 
e lbódí t ják ; oda ju to t tunk, hogy az igazi érdem-
nek nehéz megnyi la tkoznia és érvényesülnie, 
mivel az emberi hiúság vásárán csak a hamis 
pénznek van kelete. I lyen időben az emberek 
könnyen fognak bármibe, mivel mindenre 
képeseknek t a r t j ák maguka t és egy kis szeren-
csével sikerül is nekik erőfeszítés nélkül elő-
kelő ál lásokba jutniok. 

$ 
Hî Hí 
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A ptolemäusi világnézet régen le jár ta m a g á t ; 
hogyan tör ténhet ik mégis, hogy manapság ú j r a 
érvényesül az eszméknek és foga lmaknak egy 
másik körében? Nem esik-e az u jabb bölcselet 
ugyanebbe a vas t ag hibába, mikor az ember t 
tekint i a te remtés középpon t jának és az egész 
életet körülöt te forgónak képzel i? 

* * 

Vannak legújabban is fetischek, a melyek 
nálunk a régi bálványok helyébe léptek, mer t 
mi is, mint elődeink, f a rago t t képet csinálunk 
magunknak , hogy imádjuk . Vagy a szabadság, 
egyenlőség és testvériség igéihez hasonló fogal-
mak és szavak összes a lka lmazásukka l és szét-
ágazásaikkal együt t nem bálványaink-e ! És 
nem bálványaink-e a tudósoktól á l ta lánosan 
hirdetet t és dogmákká ava to t t té telek a fa jok 
keletkezéséről, a lé tér t való küzdelemről s 
hasonló dolgokról? 

* 

Társas összeköttetéseink minő r i tkán egy-
szerűek és közvetlenek! Minő r i tkán ta lá lkozunk 
emberekkel, a kikkel egyszerű, és te rmészetes 
eszmecserében lehet t á r sa lognunk! H a az u. 
n. t á rsaságban élünk, folyton ér in tkezünk 
emberekkel, a kikben semmi közös vonást 
magunkka l nem ta lá lunk az emberi természe-
ten kivül. Egy pi l lanatra sem lehet megálla-
nunk, kissé körül tekintenünk, nyugod tan és 
hal lgatva várakoznunk, — ha igy aka rnánk 
tenni, a kivel épen most i smerkedtünk meg, 
ezt nem engedné meg. Azonna l beszédesnek 
kell lenni és az il lendőség azt kívánja, hogy a 
társa lgás fesztelen legyen. Beszélni kell és a 
társa lgás azonnal a fakó, kopár t a la j ra téved ; 
be tanul t szólásmódokat kell váltani, melyek a 
mindennapi életre vona tkoznak . Az emberek 
közhelyeket mondoga tnak e g y m á s n a k . . . De 
még rosszabb is történik : az emberek az első 
pil lanattól kezdve egymás kedvéér t cziczomáz-
zák és festik maguka t . Kivál t akkor tör ténik 
ez, mikor nem egyrangúak ta lá lkoznak egy-
mással, vagyis ha egyik a másikat nem min-
dennapinak, hanem nevezetességnek nézi és 
szeretne vele a tá rsadalmi lét l é t r á j ának ugyan-
azon a fokán állani. Más részről ki ne gon-
dolná magá t rendkívül inek? Megkezdődik t ehá t 
kicsiny, ta lán igen piczi „én"-nek pá rba ja ós 
mindegyik iparkodik m a g á t ki tüntetni , a má-
siknál alább nem adni s magáról lehetőleg 

fényes bizonyítványt k iá l l í t an i . . . Okosnak ós 
szere te t remél tónak kell lenni — ez a két fő-
gondolat , a mely t á r sa lgásunkban ösztökél. 
Es megszoktak az első gondola tnak nyilván-
való izet lenségét a más iknak kézen fekvő 
nemességével igazolni. H a a lelkiismeret 
panasz t emel, hogy sok ér te lmet lenséget hadar -
tunk össze, hogy á l ta t tunk , hogy j á t szo t tunk 
a szóval, — azonnal kész a mentség, hiszen 
szere te t remél tónak kel le t t lennünk, hiszen a 
társa lgás t é lénkí tenünk kellett , a ház iura t és 
a háziasszonyt t á m o g a t n u n k kellett , hogy 
una lmas szünetek be ne ál l janak. 

A reformeszméknek sorsa ugyanaz , min t 
minden uj, a l ap jában véve mély és igaz esz-
mének, a mely foga lomba jön. Kezde tben ugy 
jelenik meg, min t néhány mélyrelátó szellem-
nek öröke, a kik a gondolkodás tüzében át-
hevülve az eszmét mélyen átérezték, átél ték 
és megvalós í tására törekszenek. Mikor az 
eszme lassan-lassan tovább ter jed, a t ö m e g 
kincsévé válik, a mely minden szót k imondása 
p i l lana tában gyanú t lanu l és szi lárdan e l fogad; 
az eszme a piaczra kerül, ellaposodik és érté-
kében vészit. Erős izgalmak idejében egy 
mozgalom első vezérei zászlót r agadnak , a 
mely valami nagy t e t tnek je l vényéül és a 
mellé sorakozók jel igéjéül szolgál. De ha a 
zászlót vásár ra viszik és az u tczagyerekek 
kezdenek vele jó és rossz a lka lmakkor pávás-
kodni, j á tékot űzve belőle o t romba kiáltozá-
sukkal, akkor a zászló elveszti je lentőségét és 
a komoly emberek, a t e t t emberei elkezdik 
kerülni. ( F o l y t a t j u k ) 

A breviárium története. 
Irta : Császár József dr. 

(Vége.) 

A XVI. században mind általánosabbá lett az 
óhaj, hogy a breviáriumba nem való részek onnan 
kiküszöböltessenek s a különféle breviáriumok közt 
levő nagy eltérések megszüntetésével visszaállíttassék 
a római breviárium tekintélye. Spanyolországban Xime-
nes, toledói bíboros-érsek fáradozott azon, hogy a brevi-
áriumba időközben önkényüleg fölvett részek kihagyá-
sával azt a római breviáriumnak megfelelően megja-
vítsa. De ugyancsak az ő közbenjárására történt, hogy 
a római szentszék engedélyével a Spanyolországban 
korábban használt mozarab-liturgiának könyvei egy 
kötetbe gyűjtve, 15C2-ben — ily czimen : „Breviárium 
mozarabum sive Toletanum secundum regulám beati 

12 
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Isidori, Toleti editum curante Alphonso Ortizio Cano-
nico Toletano, iussu Francisci Card. Ximenes in 3 
Tomis" — kiadattak s Ximenes II. Gyula pápától 
kieszközölte azt is, hogy a toledóí székesegyház egyik 
kápolnájában és még más hat templomban a mozarab-
ritust követhessék. Ez az intézkedés azért történt, hogy 
nyoma maradjon a régi mozarab-liturgiának. Egyéb-
ként Spanyolország a római breviáriumhoz alkalmaz-
kodott, mit bizonyit az 1512-ben tartott szevillai zsinat, 
mely elrendelte, hogy ugy az egyházmegyei, mint a 
szevillai tartományban javadalommal biró idegen papok 
egyöntetűen, a székesegyházban használatban levő 
(római) breviárium szerint végezzék az officiumot. 
Dániában a roskoldi püspök javította egyházmegyéje 
breviáriumát, melyet 1517-ben adott ki Párisban. 

X. Leo pápa szükségesnek látta a breviárium 
javítását a stilus szempontjából s ezt a munkát Fer-
rerius Zachariás guardiai püspökre bizta. A munka 
befejezését Leo pápa nem érhette meg. Ferrerius VII. 
Kelemen pápa alatt 1525-ben kiadta Hymniarium-át 
Ennek végén igéri ugyan, hogy legközelebb megjele-
nik a tévedésektől megtisztított és az eddiginél rövi-
debb breviárium, de e munka befejezésében megaka-
dályozta őt a halál. VII. Kelemen Ferrerius halála 
után Quignonius szent keresztről nevezett biborost 
bizta meg azzal, hogy a breviárium megkezdett reform-
ját fejezze be. Quignonius 1535-ben III. Pál pápa alatt 
adta ki az általa megreformált breviáriumot. („Brevi-
árium Romanum ex Sacra potissimum Scriptura et 
probatis Sanctorum historiis.") 

Quignonius az első századok breviáriumát vette 
alapul, csak hogy ezt tetemesen megrövidítette. Mig 
ugyanis régente a Psalterium-ot minden nap elmond- j 
ták, ő ugy osztotta be a zsoltárokat, hogy egy hét 
leforgása alatt imádkozták el a Psalterium-ot. Brevi-
áriumában ugy a feriális, mint az ünnepi officium ' 
hórái egyforma terjedelműek voltak. A lektio-kba az 
Apocalypsis egy részének kivételével fölvette az egész 
újszövetségi szentírást és az ószövetségi szentírás 
nagy részét. Más oldalról azonban azokat a részeket, 
melyeket később csatoltak a régi imaórák anyagához, 
mint a capitulumokat, responsoriumokat, versiculusokat, 
nem vette föl breviáriumába. Kihagyta továbbá a 
semiduplex ünnepeket s a duplex és simplex ünnepek 
közt csak a vesperások számában tett különbséget a 
ritus tekintetében. Az emiitett kihagyások miatt a 
párisi theologiai fakultás nem is fogadta el a Quigno-
nius-féle breviáriumot, mely azonban ennek daczára 
több kiadást ért s mintegy 40 éven át, III. Páltól V. 
Piusig engedélyezve volt anélkül, hogy kötelezőleg el 
lett volna rendelve. Általános használatnak épen azért 
sohasem örvendett, mert a szerzetesrendek és az egy-
házmegyék vagy a régi római breviáriumot, vagy a 
sajátjukat használták.1 Az óhajtott egységet tehát a 
Quignonius-féle breviárium sem létesítette. 

Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy a tridenti 
zsinat elé terjesztett reform-követelések közt ott szere-
pel a breviárum kérdése is. A zsinat ki is küldött egy 

1 P r o b s t i. m. 40. old. Merat . S. 2. c. 1. n. 5. 

bizottságot a breviárium reformjának előkészítésére, de 
mert nem volt kilátás arra, hogy a zsinati atyák e 
kérdésben hamarosan megegyezésre tudtak volna jutni, 
azért a zsinat e kérdést levette a napirendről s annak 
megoldását a 25-ik ülésben a pápára bizta. IV. Pius 
nemsokára meghalt s utódjára, V. Piusra maradt e 
fontos ügy elintézése, ki meg is felelt a reá várakozó 
föladatnak. A szent Pálról nevezett szabályozott kon-
gregáczió tagjainak, különösen e rend két főnökének 
Scotus Bernardin biborosnak és Goldwell Tamás püs-
pöknek 2 közreműködésével s a tridenti zsinati bizott-
ság munkálatának figyelembe vételével megállapította 
a római breviárium^ szövegét és anyagának beosztását 
s 1568-ban rQuod a nobis" kezdetű bullájával elren-
delte annak kötelező használatát. V. Pius, mint bullá-
jában kijelenti, egyöntetűséget akart teremteni s e 
czélból nemcsak a Quignonius-féle breviáriumot, hanem 
az összes eddigi breviáriumokat is hatályon kivül 
helyezte ; a rómaitól eltérő breviáriumok közül csak 
azoknak használatát engedte meg, melyek több mint 
kétszáz év óta használatban voltak valamely egyház-
ban, de az ilyen helyeken is be lehetett hozni a római 
breviáriumot, ha a püspök és káptalan e tekintetben 
megegyeztek. A pápa kijelentette, hogy aki nem az 
újonnan kiadott breviárium szerint végzi az officiumot, 
nem felel meg zsolozsmázási kötelességének. Vissza-
vonta az összes „privilégia, licentias et indulta 
precandi et psallendi more et ritu praedictorum 
breviariorum supressorum." Az egyházfőknek szigorú 
utasitást adott, hogy gondoskodjanak arról, hogy 
ugy a szerzetes, mint a világi papság körében, 
ugy a nyilvános, mint a magán imádkozásnál az uj 
római breviárium használtassék. Azokat, kik ezen 
breviárium szerint végzik az officiumot, fölmentette 
a Bold. Szűz kis és a holtak officiumának, a bűnbánati 
ós a lépcső-zsoltárok elmondása alól, melyek azelőtt 
halálos bűn terhe alatt kötelezték a papokat. S hogy 
a megjavított breviárium ujabb önkényes változtatá-
soknak ne legyen kitéve, elrendelte, hogy abból az ö, 
vagy az egyes országokban levő megbizottainak enge-
délye nélkül nem szabad u j kiadást rendezni. 

A Pius-féle reform alapeszméje az volt, hogy 
a breviáriumot közelebb vigyék eredeti jellegéhez és 
az időközben támadt kinövéseket eltávolítsák. A zsol-
tárok, antifonák, himnuszok elrendezése és a szentírási 
szakaszok fölosztása tekintetében figyelemmel voltak a 
legrégibb kéziratokra. Tekintettel az egyes egyház-
megyékben különösen tisztelt szentekre, a szentek 
ünnepeinek fölvételénél nagy körültekintéssel jártak 
el, úgy, hogy mintegy kétszáz napot a feriális officium 
számára szabadon hagytak, hogy ezeken az egyes 
egyházmegyék szentjeik ünnepeit megülhessék. A bre-
viáriumba fölvett szentek saját, proprium officiumainak 
legnagyobb részét elhagyták és abból csak a II. 
Nocturnus lectio-it, valamint az oratio-t tartották meg. 
A XIII. , XIV. századok költői lendületű officiumai 
közül csak az urnapit vették föl. A szentírás elosztásá-

2 Caraciolus cler. reg. synops is v e t e r u m rel ig iosorum 
r i t uum etc. p. 1. ad capu t 1. n. 11. 
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nál ismét érvényre emelték VII. Gergelynek erre 
vonatkozó canonját ; a homiliákat és a szentatyák 
egyéb helyeit megbizható iratokból választották ki, 
a mennyire t. i. ez az akkori kritika mellett lehetsé-
ges volt. A történeti részekből kihagyták mindazt, 
amiről bebizonyosodott, hogy apokrif. A szentek élet-
rajzai újra átdolgoztattak. 

Időközben az egyes kiadásoknál a sok sajtóhibán 
kívül más hibák is csúsztak a breviáriumba. Ezért 
VIII. Kelemen egy szakemberekből álló bizottságot 
nevezett ki, melynek föladata volt a breviáriumot 
visszaállítani eredeti tisztaságába. A bizottság tagjai 
voltak : Baronius Cézár biboros, Antonianus Szilvius, 
Bellarmin Róbert, a későbbi biboros, De Torres Lajos 
érsek, a szent Pálról nevezett papi kongregáczió két 
tagja: Ghislerius Mihály és Cavantus Bertalan, végül 
Bandinus Ker. János, a szent Péter templom kanonokja, 
ki a titkári teendőket teljesítette.3 

Ez a bizottság azonkívül, hogy visszaállította a 
breviáriumnak Pius által megállapított szövegét, egy-
úttal javította is azt. Működése főleg a II. Noctur-
nus lectio-ira terjedt ki, melyekből elhagyták mind-
azokat a részeket, melyekhez csak némi kétely is fért.4 

Ugyancsak a Kelemen-féle reform különböztette meg a 
ritus tekintetében a nagyobb rangú (duplex május) 
ünnepeket prime és secundae classis ünnepekre,5 a 
feriákat pedig nagyobb és kisebb feriákra, melyek 
ezúttal vétettek föl először.6 Valamint ekkor történt 
az ünnepek áttételének, okkurrencziájának és konkur-
rencziájának szabályozása is. 

A breviáriumban még mindig voltak némely 
hiányok, melyeknek pótlására VIII. Orbán pápa vállal-
kozott, ki 1681. jan. 25-én kiadott „Divinam Psalmo-
diamu kezdetű bullájában maga mondja, hogy ő az V. 
Pius által kiadott és VIII. Kelemen által revideált 
breviáriumot sok hiánytól tisztította meg, a himnuszo- 1 

kat a versmérték és a latin nyelv szabályainak meg-
felelően átalakíttatta, sőt a régi tartalom figyelembe 
vételével újakat is készíttetett, a zsoltárokat és can ti -
cum-okat a Vulgata szerint látta el írásjelekkel s az 
énekesek kényelmére csillagokkal, a Lectio-kat, homi-
lia-kat, életrajzokat régi, megbizható kéziratokkal ösz-
szehasonlíttatta s ez alapon kiegészíttette, javíttatta s 
az apostoli nyomda prefektusát, Brogiotto Andrást 
megbízta, hogy az így javított breviáriumot adja ki s 
elrendelte, hogy ez a szöveg legyen irányadó a későbbi 
kiadásoknál. A himnuszoknak említett javítását Strada 
Famianus, Gallucius Tarquinius és Petruccius Jero-
mos jezsuiták végezték. 

Ezzel a breviárium reformja be volt fejezve s ekkor 
megállapított alakjában használjuk ma is. A mi e téren 
később történt, az csak újabb ünnepek fölvételére vagy 
egyes ünnepek rangjának megállapítására vonatkozott. 

3 V. ö. Merat . S. 2. c. 3. n. 1. 
4 Quas nunc habemus secundas lect iones ex his tor i is san-

ctorum, eae f u e r u n t a Card. Bel larmino et Baronio recogni tae 
et. approba te sub Clem. VIII . , qui re iecernnt ea omnia, quae 
iu re meri to revocar i p o t e r a n t in dubium. — Gav. S. 5. c. 12. n. 16. 

5 Cav. S. 3. c. 2. n. 3. 
c Gav. S. 3. c. 6. n. 1. 

Ez utóbbi tekintetben fontos intézkedést tett XIII . Leo 
pápa 1887. szeptember 17-én kelt rendeletével, a mely 
szerint az egyházatyák ünnepeinek kivételével a duplex 
minor és semiduplex ünnepek officiumait az okkur-
renczia esetén nem kell más napra áttenni, hanem csak 
commemoratio t kell róluk venni. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. X. Pius pápa első éve. 
Csütörtökön volt egy éve, hogy háromnapos kon-

klávé után Sarto József velenczei biboros pátriárkát, 
X. Pius név alatt megválasztották pápának. Éppen 
származása miatt különösen az olasz nép lelkesedett 
érte, mert előtte a XIX. évszáz pápái, egynek kivéte-
lével, főranguak voltak, hacsak ötöd-hatodrangu olasz 
grófi családból is. Jólesett különben a többi ország 
katholikus szegény embereinek is, hogy hozzájuk ha-
sonló, igénytelen származású férfiú került a pápai 
trónra. 

Az u j pápa maga elé bocsátotta Róma városának 
apraját-nagyját, kivétel nélkül mindenkit, plébániák 
szerint csoportosítva. A többi olasz ós idegen között 
sem tett különbséget, s vagy a legnagyobb udvarban 
néha ezerszámra fogadta őket, vagy üvegvódte folyosó-
kon ; s igy nagyban eltért XIII . Leo szokásaitól, a ki 
kedvelte a szertartásos, ünnepies föllépést, s a ki elé 
sokkal nehezebben lehetett jutni. 

Az atyai szereteten kivül, melylyel X. Pius pápa 
alattvalói iránt viseltetett nagy gonddal intézte az egy-
ház ügyeit is. 

Rendeletei az egyházi ének reformja, az egyház-
jog kodifikálása, a sok visszaélésre alkalmat adott mise-
pénzek, a szerzetesrendek iparűzése stb. dolgában min-
denki előtt ismeretesek. Számottévők voltak reformjai 
több római főiskolán is, a hol oly tárgyakat vétetett 
fel, a melyek a fiatal papjelöltet ismeretekkel látják el. 

Ujabban bámulatos erélyéről győződhettünk, me-
lyet a franczia konfliktus ügyében tanúsított. Minden-
képen beigazodik az „ Ignis ardens" jelmondat? 

Az egyház és a franczia kormány diplomácziai 
érintkezésének megszakítása, képezi X. Pius egyéves 
uralkodásának kétségkívül legfontosabb eseményét, 
olyant, melynek világtörténelmi jelentősége van. 

Azonban reméljük, hogy a franczia nemzet lelke 
nem távolodik el az egyháztól. Ha keserű csalódások 
és tapasztalások után is, de a tékozló fiu visszatér az 
atyához. 

Ez a szomorú jelenség X. Piusra nem vet árnyat. 
Az ignis ardens, az égő tűz pusztításában neki semmi 
része. Benne az égő tüzet látjuk csak, mely a Krisztus 
egyháza és a lelkek iránt lobog. Szelíd ennek a fénye, 
ha izzó is_az ereje. S ha mégis pusztít, akkor romo-
kat és akadályokat pusztít, melyek útjában állnak a 
Krisztusban való megújhodásnak. A megújítás munkája 
csak igy vihető keresztül. Maradjon tehát csak továbbra 
is a pápa jelszava: Renovare omnia in Christo, — mi 
az első év története után buzgón kérjük az áldást erre 
a mindeneket Krisztusban megújító munkára, X. Pius 
Szentséges Atyánkra s dicsőséges uralkodására. 
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Nagyszombat. Tanfelügyelői beköszöntő. — 
A kath. klérus egyik főékessége a szerénység és 

engedelmesség, melyeknek folyománya, hogy a papság 
főpásztora intézkedéseiben teljesen megnyugszik. 

Lehetnek férfiak, kik tudományos készültségük 
s egyéb szerzett érdemeik által társaik körében kitűn-
nek ; de ezen tulajdonuk még nem ok arra, hogy 
a főpásztor szabad választása birálat tárgyává tétessék. 

Az elöljárók legjobban tudják megitélni, vájjon 
ki, mily állás betöltésére legalkalmasabb ; mivel később 
tűnik ki, hogy a kiválasztott férfiú az elnyert hivatal 
viselésére méltó s ez azzal járó tisztségek és köteles-
ségek betöltésére alkalmas, kinek működésében teljesen 
meg lehet bizni. 

A nagyszombat-vidéki egyházi kerületben a nép-
iskolák felett gyakorlandó tanfelügyelői állás megüre-
sedett, mivel az eddigi volt tanfelügyelő Yeisz Ferencz 
tekintettel bokros érdemeire, nagyszombati kanonokká 
neveztetett ki. 

A helyettesítéssel egyházhatósági intézkedéssel 
Ikrényi Mihály gerencséri plébános s a kerület jegy-
zője bizatott meg, ki utóbb tekintettel jeles tehetsé-
gére s a tanügy terén kifejtett buzgó tevékenységére 
alesperessé s kerületi tanfelügyelővé neveztetett ki. 

Mi ismervén az uj tanfelügyelő kiváló papi és 
hazafiúi erényeit a kinevezésben ezeknek jutalmát 
találtuk s meg voltunk győződve, hogy sokat fog tenni 
ügybuzgóságával a magyar nyelv és szellem terjesz-
tése körül ; s nem is csalatkoztunk, mivel körlevele, 
melyet a kerület lelkészeihez, mint iskolaigazgatókhoz 
intézett, állításunkat fényesen igazolja. 

A tanfelügyelő körlevelét jövő számunkban közöljük. 

Páris. Francziaország és a Vatikán. — 
A konkordátum felmondása és a diplomácziai 

viszony megszakítása Francziaország és a Vatikán 
között befejezett tény. Lorenzelli párisi nunczius a diplo-
mácziai viszony megszakítása után azonnal elrendelte, 
hogy lakásáról a czimert vegyék le, amivel a háznak 
exteritoritása is megszűnik. A nunczius azután a párisi 
érseknél bucsulátogatást tett és szombaton este tiz óra-
kor titkárja kíséretében a lioni pályaudvaron elutazott 
Rómába. 

Rómából is a vatikáni nagykövetség egész sze-
mélyzete elutazott, előbb azonban a Santacroce palo-
táról, ahol a nagykövetség helyiségei voltak, levették 
a franczia köztársaság czimerét. Merry del Val pápai 
államtitkár kijelentette, hogy már a napokban átköltö-
zik nyaralás végett Castelgandolfoba, ami arra mutat, 
hogy a Vatikánban higgadtan fogják fel a helyzetet. 

A pápa ma kihallgatáson fogadta Le Nordez 
püspököt, aki sirva kért bocsánatot. A pápa azzal vi-
gasztalta, hogy bizzék a Sante Officio igazságosságá-
ba a. Végül ezeket mondotta neki: 

— Az igazság a mi részünkön van ós bízunk 
Istenben, hogy nem hagyja el egyházát ebben az őr-
jöngő küzdelemben, amelyet a szektáriusok indítottak 
ellene. A pápa legközelebb fehér könyvet fog a Vati-
kán és Francziaország közt támadt konfliktusról kíbo-
csájtani. Az „Avanti" azt irja, hogy Ferencz József 

király táviratot intézett a pápához, amelyben megvi-
gasztalja az utóbbi napok fájdalmas megpróbáltatásai 
miatt és azt a reményét fejezi ki, hog}7, a pápa győze-
delmeskedni fog ellenségei fölött. A pápa sajátkezű 
levélben köszönte meg a király jókívánságait. A Matin  
közlése szerint Geay lavali püspök közölte egy lap-
tudósítóval, hogy Doumay vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumi direktornak felajánlotta lemondását, ha 
ezzel hozzájárulna az összeütközés megszüntetéséhez. 
Doumay azt felelte, hogy a lemondást nem tartja czél-
szerűnek, azt mondta neki, hogy térjen vissza püspöki 
egyházmegyéjébe, amit a püspök meg is fog tenni. 

T Á R C Z A. 
Szalézi missiók Amerikában. 

— Dr Z affér y Károly szalézi pap tudósítása. — 
(Folytatás . ) 

Paranatinga folyón. — Az első veszteség. — Egy lisz-
tes zsák hátán. — Hajótörés után. 

Az igazat megvallva, főtisztelendő Don Rua  
atyám, elvesztettem bátorságomat, midőn megpillan-
tottam a gyönge törékeny kanoet (fatörzs), melynek 
minket szállitni kellett Isten tudja mennyi ideig és 
meddig, de csakhamar, bátorságot merítettem magam-
nak az Isten iránti bizalomból és a Szűz anya védel-
mének reményéből, és elrendeltem, hogy mentől előbb 
szálljunk hajóra. Miután meghatároztam a tényleges 
kísérők számát, akiknek velem kellett jönniök, julius 
3-án beültünk a kevés bizalmat keltő csolnakba. Kép-
zeljen magának főtisztelendő atyám, egy 80 czentimé-
ter széles és 10 méter hosszú kivájt fatörszet és ekkor 
tökéletes fogalmat szerzett magának a mi legnagyobb 
csolnakunkról ; a csolnakokat szent József, segítő szűz 
Mária, reménység névre kereszteltem; a kisebb csolna-
kokat pedig, melyek 50 czentiméter szélesek és 6 
méter hosszúak voltak Salvator és Viktoria névre 
kereszteltem. A csolnak egy zugában huztuk össze 
magunkat, hogy annak többi részében helyet adjunk 
az indiánok részére vitt ajándékoknak és 20 ember 
részére 40 napra szóló eleségnek ; de nem folytatom 
tovább helyzetünk leírását ; az ily kalandoknál nem 
gondol az ember a kellemetlenségre. Isten nevében 
a parttól behaladtunk a folyóba ; már eddig 5C0 kiló-
méternyi utat tettünk meg lóháton, most pedig anél-
kül, hogy a hajózás mesterségéről a legkisebb ismeret-
tel bírnánk, egy egészen ismeretlen és még eddig ki 
nem kutatott folyóra biztuk magunkat, mely folyóra 
mint Matto Grosso története igazolja, még senki sem 
merészkedett. Csak 1892. évben tett kísérletet egy 
kutató bizottság, mely néhány kilóméterig lehaladt a 
folyón, de meg lett támadva az indiánoktól és a leg-
nagyobb rész megölve. Csak kevesen menthették meg 
magukat a Para folyóban is. 

Az első napok különös események nélkül folytak 
le, és én a nyugalom ez idejét arra használtam fel, 
hogy az expeditió tagjai közt a segitő szűz Mária 
érmet osszam ki ; de folyton egy aggódó érzet vett 
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erőt rajtunk, mert az indiáuok központi területéhez 
közeledtünk és minden pillanatban készen kellett len-
nünk arra, hogy a vadak nyilai teritenek le. Az óva-
tosság azt hozta magával, hogy forgó pisztolylyal 
lássam el magam, mert egyedül 50 méternyire sem 
lehetett bemenni az erdőbe, mert abban a veszélyben 
forogtunk, hogy a vadak foglyul ejtenek vagy a vad-
állatok, különösen a tigrisek széttépnek. 

Julius 10-én korán reggel mondtam sz. misémet, 
még pedig valami bizonytalan előérzet hatása alatt, a 
purgatoriumi lelkek javára ; igy eveztünk nyugodtan 
tovább délutáni 8 óráig, midőn egy nagy vizesés előtt 
találtuk magunkat, mely előtt a folyóban számos szikla 
nyúlt ki a vizből. Az áramlatnak nem lehetett ellent-
állani, és azok a kisebb csolnakok, melyekkel a leg-
biztosabb átmenetet kutatták, az áramlattól elragadva, 
egy pillanat alatt messze sodortattak tőlünk. Ugyanazon 
sors érte a segitő szűz Mária csolnakot, holott én azt leg-
kevésbbé féltettem, mert ismertem evezőjének ügyességét. 
A Reménység csolnak, melyen én ültem, szintén követte 
a többit, de mialatt én a leggyorsabb átmeneti uton halad-
tam, hirtelen egy nagy szirtet láttam a viz alatt. „Szirt! 
szirt!" kiálték egész erőmből, de íájdalom ! már későn. 
Ugyanazon pillanatban egész erővel a szirthez vágódott a 
csolnak, azon megfordult és az áramlat által más irány-
ban lett tova ragadva anélkül, hogy az evezővel meg-
lehetett volna akadályozni. Kiugrott ugyan négy ember, 
a kik velem a csolnakban ültek, hogy úszva más irányt 
adjanak annak, de mindhiába; nagyon sok volt a szirt. 
Most segítségért kiáltoztak, mialatt a csolnakba roha-
mosan ömlött a víz. Az expediczió vezetője szintén a 
vizbe ugrik, de egy örvény, már közel a parthoz, elra-
gadja őt és visszadobja, mialatt engem az áram a folyó 
túlsó oldalára ragad, mialatt a csolnak mindinkább 
megtelik vízzel. Igyekszem magamon segíteni ahogy 
tudok, mignem már nyakamig ér a víz és lábaim elve-
szi tik a csolnakot. „Elvagyunk veszve" kiálték fel han-
gosan. „Nem, nem ! atyám" — feleli nekem az egyik 
és így kiált hozzám: „Ragadja meg ezt a zsákot" 
ösztönszerűleg megragadtam a liszttel telt zsákot, 
melyet az úszó maga után vont, mialatt én másik 
kezemmel azokat a tárgyakat ragadtam meg, melyek 
hátam mögött úsztak a vízen. így ragadott engem 
tovább az áramlat 80 méternyire. Ezalatt sikerült a 
kisebb csolnakkal hozzám evezni és én az egyikbe 
kapaszkodtam, és a partot elérhettem, míg a másik 
csolnak az expediczió vezetőjének sietett segítségére, 
aki már közel volt a megfuláshoz. Amit lehetett meg-
menteni, megmentettük ; de a hullámok elragadták a 
szentmisére készített ostyákat, egy orvosságokat magá-
ban foglaló vas-szekrényt és 5 zsák lisztet, mely 
kenyérre volt szánva, és végül az én papi ruhámat. De 
mind ez nem csüggesztett el, és mi hálát adtunk a 
Segítő Szűz Máriának és a megmentett tárgyakat meg-
szárítottuk a napon. En magam, minden ruhámtól meg-
fosztva, kénytelen voltam Silvio hitoktató ruháját 
magamra venni ; és minthogy minden evőeszközünk 
elveszett a hajótörésben, ketten vagy hárman egy 
fedőből ettünk. 

Első találkozás. — Jó reménység. 
1900 évi junius 12-dikén ismét útnak indultunk, 

miután a hajótörés által szenvedett károkat a lehető-
ség szerint jóvátettük, és két óra múlva egy másik 
vízeséshez jutottunk, mely még nagyobb mint az első. 
Első szerencsétlenségünk által okosabbakká téve kikö-
töttünk és köteleken lecsúsztattuk a vízesésen a csol-
nakokat, azután ismét beültünk. Mindig valósziníibb 
volt a kilátás, hogy találkozni fogunk indiánokkal. 
13-dikán, félórai csolnakozás után, a mi figyelmünket 
tapsok és hangos kiáltások a folyó jobb partjára irá-
nyozták. Egy indián volt, aki jelt adott nekünk arra, 
hogy visszatérjünk, és azzal fenyegetett, minket, hogy 
lej ebb nyilakkal fölfegyverkezett indiánokat fogunk 
találni. Mi azonnal megfordítottuk csolnakainkat és az 
ellenkező partra kötöttük ki ; innét mutattunk a vad-
nak majd egy takarót majd egy kést, majd egy kar-
pereczet és egyéb apróságokat. Ugy látszott, hogy ez 
megnyugtatta az embert, aztán néhány érthetlen szót 
mormogott, de ismét csak folytatta jelbeszédét, hogy 
térjünk vissza oda, ahonnét jöttünk. De mikor látta, 
hogy egyik kisebb csolnakunk azon part felé evez, 
melyen ő állott, dühösen befutott az erdőbe és néhány 
perez múlva nyíllal fölfegyverkezve megjelent ismét, és 
egy helyet mutatott nekünk, melyre le kell tennünk a 
tárgyakat, melyeket előbb neki mutattunk, azután 
kérdő hangon szókat intézett felénk, melyekből csak 
ezeket értettük : Arrú que cho ? arrerú ? azután pedig 
eltűnt a fák közt. Miután embereink a tárgyakat a 
jelzett helyre letették és a csolnakkal ismét eltávoztak 
egy kevéssé, a vad kijött az erdőből egy társával, és 
mindkettő fékezhetlen örömmel rontott a tárgyaknak, 
melyeket mi oly szívesen vittünk oda ; ez alkalommal 
azt is észrevettem, hogy legjobban szerették a vasból 
készült tárgyakat. Mindent összeszedtek és jelekkel 
értésünkre adták, hogy még több ilyen tárgyat hoz-
zunk, azután pedig eltűntek az erdőben. Most elhatá-
roztam, hogy magam megyek oda és megkísérlem hoz-
zájuk közeledni ; de mihelyt észre vették ezt az én 
szándékomat, azonnal visszavonultak, ijjakkal fenye-
getve, ha nem teszem le a kijelölt helyre a magam-
mal hozott tárgyakat. Belátva, hogy lehetetlen czélo-
mat elérni, letettem a kijelölt helyre a magammal 
hozott tárgyakat, a mikre aztán ahogy eltávoztam, nagy 
mohósággal rohantak. En aztán jellel tudtukra adtam, 
hogy a többi indiánokat is hívják ide. Nagy megelé-
gedéssel távoztak el, és mi másnapig vártuk az ő visz-
szaérkeztöket, de senki sem mutatta magát. Mindazon-
által kilátás mutatkozott a missiók eredményére az 
által, hogy elfogadták ajándékainkat és bizonyára tud-
tára adták az ő társaiknak azt a bánásmódot és visel-
kedést, a mit mi mutattunk, úgy, hogy feltételezhet-
tük, hogy egy más alkalommal nagyobb bizalommal 
fognak közeledni felénk. (Folytatjuk.) 

I R O D A L O M . 
— Szűz Mária Virágos Kertjének augusztusi 

száma a következő érdekes tartalommal jelent meg: 
Az Immakulata és a nagy világ ; Az Immakulata és 
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Magyarország ; mindkettőt Drebitka jezsuita irta s szól 
bennük az Immakulata tiszteletéről az egész földön és 
hazánkban. Van benne két kedves elbeszélés : Sajátsá-
gos eset, Mária leánya. Dr Vargha Dámján Szűz Mária 
haláláról és temetéséről irt felemelő elmélkedést bele. 
A füzet tartalmát kiegésziti „A szent Szűz tizenkét 
csillagos koronája", a szűz Mária tiszteletére alakult 
„Engesztelő Egyesület" ismertetése és végül a „Krónika". 

— Jézus Szentséges Szivének Hirnöke augusz-
tusi számában Bangha Béla folytatólagosan ir Jézus 
Szivének tiszteletéről üdvözülésünkre vonatkozólag; 
ugyancsak folytatja Somogyi Jenő is elbeszélését „A 
piros rózsáü-t egy fiatal vértanúról. Kun Lajos ismer-
teti az Oltáriszentséget az ősidőkben. Bernhard Zs. a 
japán kereszténység első éveiből mutat be képeket. 
Teljessé teszik a tar ta lmat: Jézus Szivének ügyei, 
Jézus Szivének áldásai s imaapostolkodás havi szán-
dóka augusztusban. 

VEGYESEK. 
— Sujánszky püspök kilenezveu éves. Sujánszky 

Antal cz. püspök, esztergomi nagyprépost f. hó 4-én 
ünnepelte meg születésének 90-ik évfordulóját. Az agg 
főpap hosszú ideig állott a Budapest - józsefvárosi 
plébánia élén és egyháza s a haza körüli érdemei 
ju t ta t ták arra a magas polczra, a honnét ma, mint 
egyházmegyéjének nestora, hajlott kora mellett is 
üde életerővel és szellemi frisességgel tekint vissza 
érdemes pályafutására. Sujánszky Antal most egykori 
kedvencz káplánja, Kanovics Béla Mór józsefvárosi 
apát-plebános társaságában Trencsén-Tepliczen üdül, 
hol is őt a ritka magas születésnapja alkalmából köz-
életünk számos jelese üdvözölte. 

— Találkozás. Szinte közfigyelmet kelt, hogy 
azon főegyházmegyei paptársak, kik 1874. julius 26-án 
lettek felszentelve, mióta ezen nap 25-ik évfordulóján 
Esztergomban dr Csernocli János társuk vendégszerető 
házában találkoztak, évről évre betűrendben más és 
más társuknál felújít ják a barátság és oltártestvéri 
szeretet nemes kapcsán az ifjúkori kedves emlékeket. 
Igy történt, hogy f. hó 26-án is egybegyűltek Bucsány-
ban és 27-én reggel a szépen restaurált templomban 
mindnyájan megmiséztek, 9 órakor pedig együttesen 
résztvettek az egyik társ, dr Koperniczky Ferencz 
által celebrált énekes misén és vele kapcsolatos Te 
Deumon Sürgönyileg üdvözölték Vaszari Kolos herczeg-
primást, Boltizár József általános és Jedlicska Pál nagy-
szombati érseki helynököt. Délben Pazsitny Pál bucsá-
nyi hely. plébános fényesen megvendégelte társait, és 
pohárköszöntő alakjában az igazi barátság nemes érzel-
mét méltatta, mely ez alkalommal az ő személye köré 
gyűj töt te a 30 év előtt együtt felszentelt paptársakat. 
Erre dr Koperniczky Ferencz nagyölvedi esperes-plebá-
nos, ezen évenkint megismétlődő összejöveteleknek 
megindokolására a papi hivatás motívumaiból merített 
pohárköszöntőt mondott. Utána a háziúr felköszöntette 
Z ndt Ödön pozsonyi prépost-kanonokot, aki nem lett 
velük egyidoben felszentelve, de az Emericanumban. 
többekkel együtt vette fel a papi öltönyt. Még többen 

is mondottak meleg szavakban alkalomszerű felköszön-
töket és a barátság, az oltártestvéri szeretet ú j táp-
anyagot nyert annak a vágynak az érvényesítésére, 
hogy a jövő évben újból találkozzanak a társak egyi-
kénél. Jelen voltak : Dobsa Mihály morvaszentjánosí 
esperesplebános, Kántor Lajos nyugalmazott plébános, 
dr Koperniczky Ferencz nagyölvedi esperes-plebános, 
Kubicsek Ferencz verbói plébános, Pelczer Lipót 
dorogi esperes-plebános, Székesváry Imre köbölkuti, 
AVeisz Zsigmond hontnémeti plébánosok, Zandt Ödön 
pozsonyi prépost-kanonok, és mint növendéktárs, ki 
azonban a második évfolyam után egészségi okokból 
elhagyta a papi pályát : Mecséry Lajos fegyházi igazgató. 

— Az egyház köréből. A hivatalos lap közli, hogy 
a király Katinszky Géza főesperes, sátoraljaújhelyi plé-
bánosnak a Felnémeth melletti Szent-Egyedről nevezett 
czimzetes apátságot, Tomeskő Alajos enyiczkei esperes-
plebánosnak a Szent Gábor arkangyalról nevezett 
gaborjáni czimzetes prépostságot, Brühl Menyhért hét-
hársi esperes-plebánosnak a Szent Pálról nevezett 
monostorpályi czimzetes prépostságot és Hiszem Kálmán 
tőketerebesi esperes-plebánosnak a Szent Egyedről 
nevezett kapronczai czimzetes apátságot adományozta. 

— A szombathelyi püspök Nagyölveden. ~htr.>in 
Vilmos dr szombathelyi püspök Koritniczáról hazament 

^ egykori iskolatársának, Koperniczky Ferencz esperes-
plebánosnak látogatására titkárával, Boda Jánossal 
kirándult Nagyölvedre, ahol az ifjúkori két iskola- és 
sótatárs a pazmaneumi élmények kedves emlékeit visz-
szaidézve, egy kellemes napot töltöttek együtt, így 
ünnepelve meg csendben a intézetből való szétoszlásuk 
30 éves jubileumát. Nagyölvedről a püspök Eszter-
gomba és innen székhelyére, Szombathelyre utazott. 

— Lelkigyakorlatok Malaczkán. Kovács dr ma-
laczkai esperes-plebános buzgólkodása folytán julius 
25-én tizenhárom lelkész jött össze a malaczkai szent 
Ferencz-rendi zárdában P. Milcz pozsonyi Jézus-tár-
sasági atya által vezetendő lelkigyakorlatokra. Ezen 
lelkigyakorlatokban résztvevő lelkészek következők 

I vol tak: Kovács dr malaczkai esperes-plebános, Káko-
nyi, Kopcsányi, Koczurek, Majer, Oláh, Praznovszky, 
Sztasek, Závodszky plébánosok. Janik, Jábornik segéd-
lelkészek, Szvllaba pozsonyi hittanár, az esztergomi 
főegyházmegyéből és Chocholus Bálint, pruszkai esp.-
plebános a nyitrai egyházmegyéből. P. Mansuetus ma-
laczkai házfőnöknek általánosan ismert vendégszeretete 
és P . Milcz pozsonyi jézustársasági atyának kiváló 
ügyszeretete és buzgósága örök hálára kötelezte le a 
fentsorolt ajtatoskodó lelkészeket. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Beta. 

Figye lmeztetés 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 , 1/2 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 jövőben 
minden bizonynyal v á r h a t ó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az rE. 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 jára tn i , az 
az „E. Kr. L.a-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a jövő évtől kezdve a „Religio t !-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 , 
Vu Vî» 3!i ®s egész évi r ész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb e l járás az egész evre já ró 
előfizetés egyszer re való tör lesz tése , 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. 1901. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



i Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

j szerdán és szombaton. 
1 Előfizetési dij : 
: félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
: Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
I VI., Bajza-utcza 14. sz., 
j hova a lap szellemi 
I 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 reclamatiok 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 
1 I A T V A M 1 A H M A 

Budapesten, augusztus 13 

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

SZ. II. Félév. 1904. 

,Pergie alacrúer in coepio tuo : praeiiare praeha Domini, caritaiem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compvngendat 
jdlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis. qui open tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimux.' 

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

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

t 
C s á s z k a G r y ö r g y m e g h a l t . 

1 8 2 6 . d e c z . 3.—1904:. a u g . 11. 

Mély megdöbbenéssel í r juk e sorokat. A szívj óságáról á l ta lánosan ismert kalocsai 
érsek megha l t ; nincs többé. Az utóbbi n a p o k b a n egyszer-másszor o lvashat tunk ugyan felőle, 
hogy betegeskedik, de ennyire komolynak a ba j t senki sem gondol ta . Alig egy-két hé t előt t 
jubi leumot is t a r to t t , mely alkalommal, mint a lapok megjegyezték, — az utolsó kene te t is 
felvette s ime most a n y á j á t hőn szerető főpásztori sziv megszűnt dobogni. 

Cséiszka György dr 1826. decz. 3-án szül. Nyitra-Szerdahelyen. Középiskolai tanulmán}7ait 
a pozsonyi Emer i canumban és Nagyszombatban végezte . Később mint esztergomfő egyházai egyei 
papnövendék a bécsi P a z m a n e u m b a kerül t és 1850. szeptember 21-én pappá szentel ték. 

A pálya, melyet mint pap befuto t t , minden fokoza tán előkelő volt. Volt nagyszombat i 
praefectus és tanár , 1858-ban ugyano t t szentszéki jegyző, 3 évvel később pedig vikariatusi t i tkár. 

Scitovszky, az akkori herczegprimás figyelnie csakhamar Császkára te re lődöt t és 
1864-ben az esztergomi aula i rodaigazgatójává nevezte ki. 1870-ben (Simor alat t ) esztergomi 
kanonok, négy évvel később pedig Samassa helyébe (ki rokona volt s akkor men t Szepesből 
Egerbe) szepesi püspök lett . E he lyüt t 17 évig működöt t , míg végül 1891-ben kalocsa bácsi 
érsek let t s ezen ál lásában is oly szerete t te l visel te tet t papja i iránt , akkora figyelemmel volt 
híveinek lelki ügyeiben, hogy alig akad a nagy megyében valaki, ki e szerete tnek h iányát no 
érezné, ki e nemes sziv dobogásának megszűnését könytel t szemekkel ne venné tudomásul . 

Egyházmegyéjében, a lelki ügyeken kivül, nagy gondot fordí tot t a magyarosodás 
ter jesztésére is. 

S ha mindehhez hozzá vesszük — hogy a nagy elfoglaltságu érsek ezeken kivül még 
nyilvánosan is szerepel t ; j ó t t e t t egyesekkel, jót t e t t egész községekkel ; t á m o g a t t a — mint 
műbará t — a művészeti in tézeteket s ami a legfontosabb : a szegényeknek könyörületes szivü 
a ty ja volt ; azoknak — kiket valami fá jdalom lesúj to t t — részvétet viselő vigasztalója, a, 
t anács ta lanoknak támogató ja , előt tünk áll egy érdemekben gazdag, szívvel teli, lélek-jóságtól 
duzzadó élet, mely — ime — most kialudt s mély gyászba bor í to t t nem egy várost, nem is 
egy érsekséget, hanem egy egész országot, mely megkönnyezi a jólelkű főpásztort , buzgó 
imáiba foglalja nevét, s fá jda lomtól lesújtva, zokogástól fuldokolva, tördel i : 

Az örök világosság fényeskedjék neki! R. i. p. 
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A gyéwántmisés kassai főpásztor. 
Ecce sacerdos magnus. 

A kassai egyházmeg}'e a b. szűz nagy 
ünnepén — Nagyboldogasszoii}T napján — 
kegyeletes ünnepélyességgel fog adózni a 
]YI in den hatónak azon kiváló kegyelemért, hogy 
főpásztorát, az oly kevesek által elért gyémánt-
mise áldásába részesítette. 

A történelmileg nevezetes gót stylű Erzsé-
bet székesegyháztól kezdve, az utolsó falucska 
kisded templomáig: hálaének hangja száll fel 
az egek Urához, párosulva buzgó könyörgéssel, 
a nag}Tnevü főpásztor jóléteért. Elmondhat juk 
azon a napon igazán: Te Deum laudamus — 
Deo Gratias ! 

Bubics Zsigmond Isten kegyelméből testi 
és lelki erejének épségében érte el e magasz-
tos napo t : 60-ik évfordulóját, első zsenge 
áldozatának. Tolnameg}Tének Ozora helysége, 
melyben napvilágot látott , öltse fel szintén e 
napon az ünnepies mezet — hiszen ő adta 
nekünk a főpapot revera sacerdotem magnum, 
antis t i tem sacrorum ; kinek ugy egyházi, mint 
hazafias érdemei előtt meghajol e hon minden 
gyermeke és polgára. Főképpen pedig mi 
keressük fel őt, mint lelki gyermekei, hogy 
gyémántmiséje fényének sugaraiból, reánk is 
árassza üdvhozó áldását ! 

Az ő ifjú keblében már korán felébredett 
a papi pálya utáni hő érzelem és kedv, mely 
kebel nemes vala erényei és származása követ-
keztében is. Pázmány Pé te r bécsi intézete a 
t anú ja ama ernyedetlen szorgalom, tudomány-
szomjnak, melyekkel kiemelkedett növendék-
társai közül. 

Istenben b. atyja az Eszterházy-herczegi 
család t iszttartója lévén, korán magába szivta 
az iíju pap az aristo kratikus gondolkodás 
művelt szellemét, anélkül azonban, hogy e 
művelt szellem, büszke fennhéjázássá fajul t 
volna. A herczegi kegy is látva a tudomány-
kedvelő papot, kiválasztja őt gyermekei neve-
lőjéül, hogy azokba is oltsa be azon erénye-
ket, melyektől az ő iíju szive duzzadozott . 

Ily magasabb körökbe forogván már zsenge 
korától fogva, nem csudálható, hogy később a 
salonok püspöke lett : ki egyformán találta 
magát a sima parquetteken, akár a köznép 
körében : melegen szorítván kezet a főúri kez-
tyüs kezekkel és méltósággal leereszkedve a 
szegény nép kérges kezeihez. 

A nevelési gondok sokfelé ágazó gondjai-
ban időt szakasztott magának a festészethez 
is, melynek monumentális maradandó ered-
ményeit manapság is kegyelettel szemlélhetjük, 
Tápot nyerve e művészi hajlam ama hosszas 
utazásokban, melyeket tanítványainál te t t a 
külföldön, főképp a honunkat ért gyászos 
napok után. 

Páradha ta t lan és lankadat lan munkássága 
közepette érte őt el a kitüntetés, amidőn 
1880-ban a nagyváradi egyházmegye kanonok-
jainak sorába léphetett , ki eddigelé Győr 
egyházmegyéében teljesítette dicséretesen papi 
kötelmeit. Tévednénk ha azt gondolnók, hogy 
ő a megérdemlet t nyugalom helyére vonult — 
az 59 éves férfiú uj tevékenységi kört nyert 
o t tan ís : a papnevelőintézet rektorává lett. 
I t t is szabad folyást engedett nyugodni nem 
tudó erejének, átalakítván teljesen az ósdi 
épületet, nevelve, taní tva az i f jú papi nemze-
déket ugy, hogy akik kikerültek gondos kezei 
alól, mindenha áldással emlegették, at}Tai, jó-
akaró .szivét. 

A herczegi körben teljesített buzgó neve-
lési idő letelvén, a bizalom' és szeretet további 

! kapcsának megerősítésére, a család hitbizo-
mányi zárgondnokságával bízatott meg, mely-
nek rendezetlen vagyoni állapota, az ő példás 
energiája által teljesen t isztázódott és mely-
ért méltán kiérdemelte az elismerés babér-
koszorúját. 

Elismerés és hálaképpen 1887. junius hó 
j 8-án kassai püspök lett, tehát éppen 17 éve 

teljesíti magasztos főpásztori hivatását. Hogy 
j ki ő az egyházmegyére nézve, arra elsősorban 

megadja a feleletet főpásztorunk öntudata, 
másodsorban pedig az egész clerus és hivek 
éber figyelme, mely összes főpásztori műkö-
désének fénypontjául tüntet i fél azon hazafiúi 
érzettől á tha to t t kegyelmes intézkedését: mely 
szerint a több nyelvű egyházmegyében elren-
delte mindenütt a magyar nyelv alkalomszerű 
fe lkarolását : nem mintha meg akarná fosztani 
a tótokat anyanyel vök tői, hanem csak azért, 
hogy népünk gondolkodásban, érzésben egygyé 
legyen — melynek egyik eszközévé a nyelv 
egységét tette. Azóta a tiszta tót községekben 
is fölhangzik az evangelium mag}Tar fordítás-
ban; a templomok visszhangzanak a magyar 
sz. énekektől, az iskolákban pedig mindenütt 
habár tót dialektussal megbirkóznak a gyer-
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mekek a „Hazádnak rendület lenül" és „Isten 
állcl meg a magya r t " lelkesítő szavaival. 

E hazafias in tézkedése miat t , jó püspö-
künk sem té rhe te t t ki, a rága lmazás nyilai 
elől. A kath . pap ál tal szerkeszte t t „Katol icke 
Noviny"-ban egy borzasztó és valót lanságot 
t a r t a lmazó czikkely je len t meg, melynek czélja 
vala tel jesen bemázolni a fennköl t szellemű 
főpapot és ugy tün te tn i fel őt mint a ki üsz-
köt dob a nemzet iségek közzé, a fé l tékenyen 
őrzött tó t nyelv lerontására . 

A meg támadás ra őszintén és jó szivéhez 
mér t szelídséggel felelt — megczáfolva min-
den egyes t ámadás t , a laposan m e g m u t a t v a 
minden izgatástól men t szándékát . Komoly 
méltósággal említi fel, hogy nehezére eset t 
t i l takozni és védő szavát felemelni t ámadói 
el len; de egyszersmind megjegyzi, hogy ezt 
tenni kötelessége volt ; ki kellet t már egyszer 
mondani az igazságot ebben a kérdésben egy-
házi részről is. Salvavit animam. Meghajol tunk 
bölcs védekezése előtt és készséggel, szívvel i 
fejeztük ki előtte résztvevő szavunkat , a meg-
t á m a d á s felett . 

Gyémántmiséje összeesik egyházmegyéje 
száz éves jubi leumával , ket tős örömünnep 
dagasz t ja az egyházmegye papja i és híveinek 
kebelét , Há lá jának némi elisméréséül a kassai 
káp ta lanna l egyetemben a lelkészkedő papság 
10 ezer koronás a lapí tványt tesz le az egyház-
megyei papinyugdij a lapja j avá ra : Bubics 
Zsigmond nevére. Megérdemli az agg főpász-
tor, ki ha lán tékának hosszú ezüst-fehér ha jáva l 
már külső megjelenésével is t iszteletre ger-
jesztő. Papja i és híveiről való gondoskodásá t 
jelzik az évenkinti többször megje lenő íőpász-
tori szózatai, melyek a centenár ium emlékére 
újból összesítve kiadatnak, hogy nemcsak ezen 
megye, de bárki is olvasni fogja, élvezhesse az 
egyházi és hazai irodalom ékes t e rméké t és 
remekét . 

Szivének nemes vonását jelzi azon szere-
tet te l jes intelme is, melyet legközelebb espe-
reseihez is intézett , hogy a papok in íormat ió jában 
a lehető legmesszebbre menő körül tekintéssel 
já rul janak el. Nolite judicare, ut non judiccmini. 
Math. 7. 1. Viszont ha való hibát lá tnak, 
je lentsék azt, j óaka ra t t a l a főpásztornak, de 
csakis a többszöri figyelmeztetés u tán : si 
autem non audierit, die ccclesiae id est episcopo ! 

Figyelme kihat eg}diázmegyéjének minden 

egyes t ag já ra , egyházára , hívőjére; mint az 
Üdvözítő J ézus a magasla ton, ő is püspöki 
székének magas la tá ró l intézi papjaihoz, hívei-
hez az inte lmeket , hogy kiki azokból merít-
hesse lelki szükségleteit , mer t ő egyéni szem-
ponto t nem ismer, csak a közjót mozdí t ja elő. 

Főpásztor i működésének a lkonyán lelkiis-
meret i furda lás nélkül tek in t vissza pálya-
fu tására . Egyház i férfiú és hazafi a szó tel jes 
ér telmében. Minden szózata csak ezt hangoz-
t a t j a : Is ten, haza és k i rá ly! Az éle ta lkony 
homályát fényessé teszi neki az Ur a gyémánt -
mise fénye és vi lágosságával — mi pedig érző 
szivünk melegével csoportosulunk 60 éves 
á ldozata kö ré : hogy ju t tasson egy szemernyi t 
áldásából — mely áldás csak fokozha t j a az t 
a hódolatot , melyet i rán ta 17 év óta szivünk-
ben ápolunk. Benedic Deus ! Breth Gyula. 

31 odern arczképek. 
G o n d o l a t o k P o b e d o n o s c e w m u n k á i b ó I. 

Gyűj tö t te : Dr Zubriczky Aladár. 
(Fo ly ta tás . ) 

Mindenki akár kicsiny, akár nagy, próféta\ 
akar lenni ; mindenkinek u j szó van ajkán, de 
a mely szivében még meg nem éret t és az 
életben a t űzp róbá t ki nem állot ta, t e h á t 
olcsó és azér t f é regrág ta szó, melyet az em-
berek a jkáról ha lász tak s á t nem ér te t tek . 

* 
* * 

Figyel jé tek meg, hogyan lépnek a ma i 
tá rsaságban az emberek egymással érintke-
zésbe akár ismerősök, akár ismeret lenek, a k á r 
van rá fontos okuk, akár nincsen. Alig néz tek 
egymás szemébe, alig vá l to t tak néhány szót, 
máris árnyék f u rakodo t t közéjök. Az első szó-
nál, az első szólásmódnál, melyet az egyik 
használ, a másiknál már fölmerül a há t só 
gondo la t : lám, t ehá t ez a véleménye, ehhez 
az iskolához tar tozik, ez az érzülete van 
(igen nagy közkedvel tségnek örvendő, de ép oly 
hamiskás szó) ; t ehá t liberális, klerikális, szoczi-
alista, anarchis ta , protektionista, free-trader, a 
moszkvai- ú j ságnak vagy másnak hive stb. stb. 
És az tán figyeljétek meg óvatosan, mily gyor-
san fejlődik ki a kölcsönös bizalmatlanság ez után. 
az első benyomás u tán , mily hamar válik 
keserűséggé, mily nagy fokban válik lehetet-
lenné minden nyugodt gondolatcsere, mily 
gyorsan vá l takoznak a kényszeredet t beszél-

13 
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getésben szaggatot t , heves mondatok éles 
pausákkal és végül, hogy válik szét ez a két 
ember anélkül, hogy megismerték volna egy-
mást és mégis keményen elitélik egymást . 
Egyik a másikat azonnal beosz to t ta olyan 
kategóriába, a melylyel régi e lhatározása alap-
ján semmi közösséget nem vállal. És honnan 
származik ez az okta lan meghasonlás? Ta lán 
a meggyőződések különbségéből? A legtöbb 
esetben bizony azt kell mondani , hogy egyik 
oldalon sincsen á tgondol t meggyőződés, hanem 
csak valami, a mit t egnap hal lot tunk, újság-
ban olvastunk, ugy másnak épilyen sekélyes 
forráson alapuló szavából mer í te t tünk . 

* 

H o n n a n származik mindez? Ugylátszik, 
hogy a forrást mindenkinél az önszeretetnek eset-
len és tú l tengő fej lődésében kell keresnünk. ! 
Ugyanarról a vérszegény, gyönge önszeretet-
ről van i t t is szó, a mely a világot nem 1 

ismerő s az ismeret len t á r saságba lépő fiatal 
anhert a r ra sarkal ja , hogy a tá rsasággal szem-
ben azonnal ellenséges ál láspontot foglaljon 
el 

s a melynek következ tében nyugod t öntu- : 
d a t â t elveszti és éles, rövid, szerénytelen lesz. 
A körbe, melylyel még nem ismerős, csak egy ! 
tőké t hoz magáva l — magas vélekedést ön- 1 

magáról és már a gondola t is, hogy kevesebbre i 
becsülik, mint sa já t maga önmagát , i zga to t tá 
teszi, elveszi egyszerűségét és falábról , lóhát- j 
ról való beszédre csábít ja. (Vége köv.) 

I M M A C U L A T A . 
Az ifjúság az „Immaculata" Tédőszárnyai alatt. 

A nagyszombati érseki főgymnasium az 1902— 
1904. tanévről megjelent s Kőhalmi József igazgató 
által 

összeállított értesítőjének kimagasló része a Mária 
Kongregatiónak nyolczadik évi működéséről szóló jelen-
tése, mely ékes gyöngyöt tűz a Szeplőtelen Szűz koro-
nájára. 

Maga az elnökség által szerkesztett jelentés ekké-
pen hangzik : 

VA Te szeplőtelen fogantatásod Istennek Szűz Anyja 
örömet hirdetett az egész világnaku — zengi lelkesülten 
az egyház szolgái ajakával. 

S méltán ! Hisz Mária páratlan kiváltsága, a szeplő-
telen fogantatás, a világmentő megváltás hajnalpírja, a 
haragvó Isten békejobbja, az első lépés a bűnbeesett 
emberiség megszabadítására. 

Vagy talán most már nem igazak e lelkesült sza-
vak? ! Kihalhatott-e az az öröm az emberek szivéből? 

Míg az emberiség megváltása igazság ; míg az 
Igazság napja Krisztus; míg Mária a szabadító Krisztus 

és Isten Anyja : addig mindig él, élni fog és élnie kell 
ama boldogító örömérzetnek, m e t y e t Mária kiválasz-
tása és megszentelése a világba varázsolt. 

A Szeplőtelen Fogantatás említésére, mint varázs-
ütésre, megpezsdül a hivő szív vére és fölgyula d a 
legszentebb lelkesedés tüze. Mert megemlékezik mind 
arról, mit Mária által kapott és amire a kezességet az 
Úr a Szent Szűz szeplőtelen fogantatásában nyújtotta. 

Csodálkozhatunk-e tehát azon, hogy a hivők mil-
lióinak szivét ez évben szokatlan öröm hatja át és az 
egyház ama örömittas fölkiáltása soha nem hallott 
visszhangra talál ?- Hiszen arról van szó, hogy a világ 
a bold. Szűz ama legszebb, legvigasztalóbb kiváltságát 
ünnepelje, mely egykor szabadulását jelezte. 

A pápai vezérszó csak a hivők szerető szivének 
dobbanását visszhangozta. Ez évi ünnepségek tulaj don -
képeni forrása az igaz Máriatisztelet és a leggyengé-
debb gyermeki szeretet. 

Ámde, ha ez így áll, mi lehet természetesebb, 
minthogy belőlük Mária kiválasztott seregei is tiszte-
letük és szeretetükhöz képest Szűz Anyjuk iránt részt 
kérjenek maguknak. 

Igen ! Nincs és nem is lehet annál természetesebb, 
minthogy a jubileumi virágfüzérbe a szeretet legszebb 
rózsáit a kongregácziók fűzzék be. 

Úgy is van ! Nem lehet ez évben kongregácziói 
értesítőt látni, melyből a Szeplőtelen Szűz magasztalába 
hiányoznék. Mindenik iparkodik ujabb gyöngygyei éke-
síteni azt a koronát, melyet ez évben Mária gyerme-
kei Szűz Anyjuk fejére tesznek. 

A mi lelkesült Mária seregünk is iparkodott egy 
gyöngyszemmel a Szeplőtelen Szűz koronáját disziteni. 
S e gyögyszem nemes buzgalmának, tiszteletének és 
szeretetének megörökítése volt a külön kongregácziói 
értesítőben. Azért is e helyen a nemesen érző szivek 
épülésére és a sz. ügyért érdeklődök kielégítésére csak 
a főbb adatokat közöljük. A kongregáczió első, ünnepi 
„Veni Sancteu-val összekötött gyűlését szeptember 7-én 
tartotta. Ez időtől kezdve a karácsoméi és húsvéti 
szüneteket kivéve minden héten összejöttünk, hogy 
égi Szűz Anyánk iránti különös szeretetünknek és 
hódolatunknak tanújelét adjuk és tovább neveljük 
azt szivünkben. Utolsó gyülésünk junius 18-án volt, 
midőn egyszersmind hálát adtunk a Mindenhatónak 
azon kegyelmekért, melyekben bennünket, mint kon • 
greganistákat részesített. — Igy tehát az egész iskolai 
évben 35 rendes heti gyülésünk volt. Az általános 
rendes gyűléseken kivül a kongregáczió tisztikara még 
12 tanácskozó gyűlést tartott, melyek a jelöltek föl-
vételére és egyéb belső ügyek elintézésére voltak szen-
telve. 

A kongregáczió a lefolyt iskolai évben decz. 8-án 
ünnepélyes fölvételt rendezett, amelyet ugy az ifjú-
ságnak, mint az egész város ker. kath. közönségének 
nagy épülésére méltóságos és főtisztelendő Jedlicska 
Pál, érs. helynök és pápai praelatus úr tartott, ki a 
szertartás után lelkes, nagyszerű eszmékkel telt beszé-
det intézett a jelenlevőkhöz, de különösen a 10 újon-
nan fölvett rendes taghoz, melyben utalt az ember 
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fenséges hivatására, a természetfölötti boldogság eléré-
sére, mely azonban csakis úgy érhető el ha szívvel, 
lélekkel erkölcsi, Isten előtt kedves tökéletesedésünkön 
munkálkodunk. — Az ünnepi beszédet főtisztelendő 
Sebesta Ottó főgymnasiumi tanár úr mondotta. 

Meg nem állhatjuk, hogy a szép beszéd néhány 
részét itt is ne közöljük. Az ifjak meleg üdvözlése után 
a szónok rámutatott a Kongregáczió fönséges czéljára, 
a társadalom erkölcsi megújítására ós utalt eme czél 
elérésére szolgáló főeszközre, a mély s meggyőződés-
teli hitre. 

Eme alapföltétel szükséges voltát, de egyszers-
mind méltányosságát, a következő remek részben bizo-
ny ítá : . . . „Mikor én nektek a kathedráról azt hirde-
tem, hogy minden, a mit a világon tapasztalunk, az 
oltár ragj'ogó fénye, az orgona lélekemelő bugása, a 
rét kellemes tarkasága, a napsugár éltető melege, a 
pacsirta kedves dala, a rózsa pompás illata, az elhají-
tott fadarab lassú rothadása, a villanylámpa vakító 
fénye mind, mind csupán mozgás ; vagy mikor azt 
mondom nektek, hogy ugyanazon ok, amely most a 
vasúti kocsi nehéz vaskerekeit gurítja tovább lassú 
zakatolással, valamikor egy őserdő terebélyes fáit nö-
vesztette, s azoknak szebbnél szebb színekkel való 
kifestésében munkálkodott és későbben megint valami 
éneklő madár hangszálait fogja mozgatni; ha tehát én 
ilyeneket mondok, vájjon ti képesek vagytok-e teljesen 
belátni ezeknek igazságát vagy azokról meggyőződni? 
Ugy-e nem! De elhiszitek nekem, mert felteszitek 
rólam, hogy igazat mondok nektek, és elhiszitek, mert 
a tudomány nevében hirdetem ezeket. Elhiszitek és 
kiviszitek magatokkal a világba, hirdetni fogjátok tán 
másoknak is mint csalhatatlan igazságokat, pedig soha 
azokról meggyőződést nem szereztetek és szerezni nem 
is fogtok. Mi ez kedves ifjak, ha nem hit? Hit ez, 
puszta hit, amely semmivel sem különb, sőt alávalóbb, 
mint a vallás hite ; mert nem is isteni, hanem emberi 
hit. Es igy van az egész világ : hirdet ezerféle dolgot 
igazság gyanánt mint 'biztos eredményt, veri a mellét, 
hogy csak azt fogadja el, amit lát, amiről meggyőző-
dik, pedig mindent csak hisz. Kérjétek az embereket, 
hogy hát bizonyítsák be, amit állítanak és hirdetnek 
és meg fogjátok látni, hogy mily kevés, amit igazán 
tudnak, mindig másokra fognak hivatkozni, maguk 
pedig bizonyítani semmit. (Fo ly ta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Nagyszombat. Tanfelügyelői beköszöntő. — 

(Vége.) 

„Érdemes elődöm Yeisz Ferencz kanonok, kinek 
neve áldásban legyen közöttünk, mert egy apostoli lel-
kületű, lángbuzgalmu kiváló főpásztori erények szivre-
ható példájával áldásosán működő gróf Majláth György 
erdélyi püspököt nevelt, kinek nyomában Mária-Con-
gregátiók sarjadzanak a hitélet felvirulására, melynek 
hatása hasonló a harmat szerepéhez, tapossa ember s 
állatsereg, de nyomában virány kel és áldás fakad, 
életszentségével megjavította hívei erkölcseit, róla is 

elmondható mint az egyházat negyedszázadon túl égi 
szentségével kormányzott boldogult XIII . Leo éltében 
Jézus társasága generálisáról Beck atyáról, egyik audi-
entiáján az ő utána belépő egyik püspökhöz mondott 
„Ilo parlato ad nu santo" gyengélkedése folytán a 
mult tanév záróvizsgáira engem kért fel helyetteséül, 
mely alkalommal, mint kiemelőn igen jól esik szivem-
nek sok helyütt kerületünk népiskoláinak a kor szín-
vonalán álló örvendetes állapotáról győződtem meg és 
épültem a tanerők szakavatottságán, sok jeles, sőt 
kitűnő tanítónk ügybuzgó tevékenységén, a tanügy és 
népnevelés terén köztudomásu áldásos ügybuzgó műkö-
désén, s hogy a tanítók, kivált a fiatalabbak a gyer-
mekeket szeretik és ezek fegyelmezett bizalommal 
csüngnek nevelőik beszédes ajkain, szemeikből öröm-
beli szeretet sugárzik ki tanítóik iránt és okos felele-
teik szivrehatóan és minden ékesszólásnál meggyőzőb-
ben tanúskodnak róla, hogy a tanítók egész éven át 
szívesen foglalkoznak növendékeikkel. E fölötti örömö-
met csak azon sajnos körülmény lohasztotta, hogy nem 
minden iskolánál van ez igy. Ennek folytán még nagy-
érdemű elődömhöz 1904. junius 13-án 1061 sz. alatt 0 
Eminentiája kegyelmes főpásztorunk, amazoknak leg-
magasabb elismerés közlését rendelé, emezeket pedig 
fegyelmi vizsgálat indításának terhe alatt kötelezi 
kötelmeik pontos teljesítésére. íme tehát a főpásztor 
éber sterne népiskoláinkon csüng, kiváló atyai gondos-
kodásának legmagasabb elismerés kiséri a néptanítók 
önfeláldozó az egyház és haza javára egyaránt oly 
áldásos működését. Hisz a tanügy tanévről szóllíttatott 
0 maga is, válságos időben a felzaklatott kedélyek 
csillapítására az ország legfőbb eg}*házi méltóságára, 
ki apostoli Királyunk negyedszázados uralkodásának 
alkalmával oly csodás varázsigékkel hirdeti népének és 
fejedelmeinek a béke áldásait a szent atyák kenettel-
jes felülmúlhatlan ékesszólásával, mely dicsbeszéde 
örök mindig kiváló szivreható példányául szolgáland 
hazai irodalmunknak. 

Mint az idők teljében, midőn nagybetegen fekü-
szik az emberi nem, a mennyei atya könyörülő irgalma 
egyszülött fiát küldi le az égből, annak meggyógyítá-
sára, ki ezt mennyei tanítójának csodás varázsával esz-
lcözlé, itgy napjainkban is az elharapódzott tévely és 
hitetlenség által elhidegült boldogtalan szivek meg-
vigasztalására a tanítói hivatalt rendeli el az isteni 
Gondviselés égi bölcsessége, melyet onnét a. magasból 
sugalmaz, s mennyei kegyelmeinek fényözönével vesz 
körül, providentiális szent életű, mély bölcsességű fér-
fiakat kinál meg mennyei országának terjesztésére a 
földön. Mint hajdan a Yesztaszüzek Róma az örök 
város világuralma, dicsősége és hatalma jelképéül a 
soha kinemalvó tüzet ápolák Veszta templomában, s az 
oly Vesztaszüzet, kinek gondatlanságából csak egy 
pillanatra is a tűz kialudt volna, kérlelhetlenül élve a 
földalá temették, úgy a nevelői hivatás kiolthatlan e 
szent tűznek kell folyton fennen lobognia, azok lelké-
ben a magasztos tanitói pálya iránt, kiket az édes 
Jézus, ama küldetéssel bízott meg, hogy az 0 kedven-
czeit a mennyek országörököseit, a kikről a szeretet 
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varázslatos hangjai oly meghatottan mondja: ..Hagyjá-
tok a kisdedeket hozzám jönni" a gyermekeket, a 
tanuló ifjúságot, a szülök örömét, a haza reményét és az 
egyház vigaszát, anyai türelemmel, önfeláldozó szere-
tettel, lankadatlan buzgósággal s a nevelés utólérhetlen 
művészeteinek magasztosult szent lelkesedésével, tanít-
gassák. oktatgassák félni az Istent, tisztelni, becsülni és 
gyakorolni az erényt s szeretni hazát és nemzetet. 

. Kis Róma boldog emlékii apátplebánosa Ocsovszky 
Ferencz, kit a szegények atyja jelszóval tisztelt meg a 
város, midőn káplánja valék, gyakran hangoztatta: 
„Nyomorúság a papság, ha nem tudunk diákul." Kerü-
letünk érdemes néptanítói hazafias működését a világ 
csak akkor fogja kellőleg méltányolni, ha növendékeik 
a magyar nyelvet az iskolában annyira elsajátítják, 
hogy az életben is érvényesíthessék annak ismeretét. 
Az édesanya megtanítja gyermekét beszélni, a mi isko-
láinkhoz mióta az előadási nyelv a magyar, jobb fel-
fogású növendékek már elég folókonyan beszélnek 
magyarul, de mindnyájan értik a magyar beszédet. 
0 eminentiája kegyelmes főpásztorunk, a törvény ós 
haza, de a társadalom és maguk a szülők is a magyar-
nyelv elsajátítását buzgón óhajtják, minek megvalósu-
lása csak az eladási nyelv fokozatos magyarosítása 
által érhető el. Az iskolát a tanitó teszi az ö buzgó-
sága. lelkesedése, pontos kötelességének teljesítése emeli 
az iskola színvonalát. 

Nekem a tanitás eredményéről lelkiismeretes jelen-
tést kell tennem. Azért bizalomteljes szeretettel kérem 
Igazgató urat bölcs vezetése alatt álló iskolai nagyér-
demű tanitó urait fentiekről kegyesen értesíteni, az ég 
áldását kérem foganatos működésükre, magamat szere-
tetükbe ajánlom." 

A ki igy ír, az teljesen át van hatva az elvállalt 
nagy felelőséggel járó kötelességérzettől s igy a kerü-
let minden egyes lelkésze és tanítója bizalommal követ-
heti Ikrényit a népnevelés magasztos, de rögös pályá-
ján, kiben megvan a neveléshez minden képesség és 
kellék, ki eddig is lelkésztársainak szeretetét birja s 
szónoki ereje, — jeles készültség — s áldozatkészsé-
gével a gondjaira bizott tanítók becsülését ki fogja 
érdemelni, hazafias érzülete pedig kezesség arra nézve, 
hogy a kerület iskoláiban a magyarnyelv és szellem 
érvényre jut s örömmel fogjuk tapasztalni, mily folyé-
konyan beszélik zengzetes nyelvünket az iskolai növen-
dékek ; mint szakember pedig legjobban fogja meg-
ítélni, hogy a magyarosodás minő módon és eszközök-
kel érhető el. 

Szeretettel, párosult eréllyel fog igyekezni, hogy 
jóravaló népünket a magyar állameszmének vissza-
nyerjük s azért öt szívből üdvözölve kívánjuk, hogy 
hazafias törekvéseit Isten áldása kisérje. r. 1. 

Vác/. Megemlékeztünk már Balázs váczi kanonok-
nak és társainak jubileumáról; most abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy magának a fő pásztornak, 
remek allocutióját közölhetjük: 

Allocutio Praesulis Vaciensium Habita T-a julii a. 
1904 in oratorio episcopali ad sex Sacerdotes Dioece-
sanos de teliciter a sacra ordinatione transactis quin-
que lustris Jubilantes. 

Dilectissinn Filii! Voierandi Sacerdotes secundum or din-em  
Melcliiscdecli ! 

Ibit homo in domum aeternitatis suae. 1 

Habemus Sanctum, quem vos optime nostis, cui 
parum obtigit de tempore, et tarnen multum loque-
batur de aeternitate. Semper illam habuit in ore quaes-
tionem : Quid hoc ad aeternitatem ? 

Venistis Dilectissimi ! convenistis, ut celebretis 
tempus, decursum temporis. Ab ordinatione vestra 
quinque iam effluxerunt lustra. Tempus fuit : ideo 
celebratis tempus. 

Si recogitetis,- ubi sint manus, quae tum impositae 
i fuere capitibus vestris ? In aeternitate sunt. 

Octo fuistis, qui ad aram Dei accedebatis gravis-
simam gratiam ordinationis accepturi. Octo fuistis ;  
sex estis. Duo ubi sunt ? In aeternitate sunt. 

Fuerunt parentes almi, boni amici, fuerunt con-
sanguinei, qui laetabundi assistebant vobis prima vice 
sacra facientibus. Et ubinam sunt nunc? — A parte 
potiori fit denominatio : sunt in aeternitate. 

Vos Dilectissimi ! vitae vestrae vultis celebrare 
festum. Et quae fuit illa? 

Vixistis vitam statui vestro congruam, vitam sacer-
dotalem. Et si omnibus dictum est: „Ibit homo in do-
mum aeternitatis suae", catexochen dictum est homini 
sacerdoti : Debet ire, et praeire in domum aeternitatis. 

Homo est paulo minus angelis effectus. Non tam  
in tempore, quam in aeternitate vivit jam hic in terris  
sacerdos. Quidquid agat, omnes actus ejus respiciunt 
aeternitatem. Quidquid consideret, omnia eum de aeter-
nitate monent. 

Sacerdos, si respiciat animam suam, — et sane  
datum est ei, ut magis respicat, quam ceteri — summo-
pere intelligit, animae esse ire ad aeternitatem. Alis 
ornatus est sacerdos, alis illius Sapientiae, de qua ait  
Scriptura : aedificat sibi domum2 — nempe aeternitatis. 

Sunt homines, qui possunt oblivisci aeternitatis ;  
curae, occupationesque terrestres obtenebrant eam oculis 
eorum. Ast quod ipsis facile est, hoc sacerdos aut non  
aut dure tan tum efficere potest, sacerdos inquam, qui  
non solum simplicem habet conscientiam sed con-
scientiam sacerdotalem, — conscientiam, quae tenera 
nimis est, ac sublimis, quae semper instigat eum ire ad 
domum aeternitatis. 

Ast non sufficit, ut sacerdos suam solum conside-
rans animam reddatur memor aeternae destinationis :  
sed illius est aliorum quoque menti imprimere memó- 
riám aeternitatis. 

Dantur in mundo homines quam copiosissimi : et 
omnes hi conclamant sacerdotis esse omnium adlaborare 
aeternitati. Ilia est natura cujusvis actus sacerdotalis, 
ut sit labor pro aeternitate. Omnes animas, quas cura-
mus, curamus, ut perveniant ad felicem aeternitatem. 

Yae ! Sacerdoti, qui cum esset memor conditionis  
suae, non respicit corde grandem illam aeternitatem ad 
quam, cum stare haud liceat, ire debebit ! 

Sacerdos accepit officia sancta : ast haec adim-
1 Eccles. X I I . 5. 
2 Prov. IX. 1. 
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plere, his satisfacere nequit, nisi memoria aeternitatis 
ductus. 

Elevatus est, et super candelabrum positus, hono-
ribus fruitur praelatus ceteris christianis, est eidem 
potestas excelsa, qualem nec reges habent, nec impe-
ratores, neque angeli in coelis : haec omnia non suffi-
ciunt, nisi habeantur media adipiscendae felicis aeter-
nitatis, nisi conducant ad illam. 

Quid est sacerdotem esse, nisi quaerere aeterni-
tatem ? Ideo Sacerdos aeternus est. Potest quis a fide 
deficere, potest in virtutibus vacillare, imo et deserere 
gratiam ordinationis : manet tarnen per omnem vitam 
Sacerdos, manebit talis in aeternitate ; Sacerdos aeter-
nus in coelis et vae ! etiam in suppliciis apud inferos. 

Et cum iret ipse ad felicem aeternitatem, non pro-
derit illi, si solus eat, sed multum interest, ut suam et 
suas animas lucratus fuerit eidem aeternitati. 

Infelix Sacerdos, qui solus tendit ad aeternitam ! 
Magnis licet videatur ornatus virtutibus : si desit ei 
Cor Jesu Christi, si non desideret, si non sitiat et 
quantum in se est, non curet aeternam felicitatem 
aliorum quoque, non aperientur ei portae felicis aeter-
nitatis. Quum desidia, tepore alios defraudaverit de 
felici aeternitate, ea ipsum quoque carere oportebit. 

Quid hoc ad aeternitatem? dicebat S. Aloysius. 
Meditantibus nobis de tempore vigintiquinque annorum 
elapso, etiam obtrudit se quaestio : quid hoc ad aeter-
nitatem ? 

Omnia enim, quibus fruiti sumus, quae nobis mu-
nera et officia licet clarissima ac prima, quae nobis 
potestas data sunt, jam elapsa sunt, et honores quibus 
clarescebamum ipso splendore evanescebant. Remanse-
runt solum opera, conatus : et felices nos, si illis fun-
dare, elevare ac ornare studueramus domum aeter-
nitatis. 

Nescio, quantum valeat aetas vestra. Hic annis, 
diebus ac horis computatur et dicunt te vigintiquinque 
annorum esse sacerdotem. 

Forsitan nec unius horae fuisti Sacerdos : quia 
tantum fuisti Sacerdos, quantum aedificasti domum 
aeternitatis. Omnia pereunt, tantum opera rnanent in 
aeternum. (Vége köv.) 

Ró in il. Francziaország és a Vatikán. — 
Rómából jelentik, hogy Széchen Antal gróf, 

Ausztria-Magyarország vatikáni nagykövete szabadsá-
gának letelte előtt visszatér Rómába. A távirat szerint 
a, nagykövet visszaérkezése összefügg a Vatikánnak ós 
a franczia kormánynak a konfliktusával s nincs kizárva, 
hogy Ausztria-Magyarország fogja átvenni a keleten a 
protektorátust a katholikusok felett, ha a pápa ezt megvonja 
Francziaországtól. Ez a hir valószinüvé válik az által, 
hogy ő felsége a pápának meleghangú táviratot kül-
dött, amelyben a Gondviseléstől rámért erős harczhoz 
vigasztalást kiván. Lehetséges, hogy ebben a dologban 
már legközelebb döntés fog történni. 

Az „Osservatore Romano" '24 okmányt közöl, 
amelyek a szentszék és a franczia kormány közötti 
diplomácziai viszony megszakítására vonatkoznak és 
ehhez egy félhivatalos kommentárt füz. Az okmányok 

tartalma már ismeretes, kivéve a Vatikán és a lavani 
és a dijoni püspökök közti titkos levelezést, amelyben 
ezeket büntetés terhe alatt felhívták, hogy Rómába 
jöjjön. A levelezésnek ez a tartalma, amelyet egy püs-
pök közölt a franczia kormánynyal, idézte elő a kon-
fliktust. A félhivatalos kommentár igy kezdődik : A 
legutóbbi hónapok folyamán ismételten és több izben 
kifejezte a mostani franczia kormány néhány tagja azt 
a szándékot, hogy lépésről-lépésre a szentszékkel való 
viszony megszakítására jussanak. A döntő lépés e téren 
Nisard nagykövet szabadságolása, illetőleg visszahívása 
volt. Végürügyül használták fel néhány levelet, ami-
lyek a pápa megbízásából ós apostoli missziójának 
gyakorlásában a lavali és dijoni püspökökhöz intéz-
tettek és a franczia kormány az adott kielégítő fel-
világosítások ós a szentszék jóakaratú dispozicziói 
daczára elérkezettnek látta a pillanatot, hogy a diplo-
mácziai viszony megszakítását kijelentse. A kommen-
tár kijelenti, hogy a szentszék jobban szeretett volna 

! teljesen hallgatni erről az ügyről, most azonban mégis 
I előterjeszti az okmányokat, hogy az igazságot nyilvá-

nosan konstatálja. Ezután a közzétett okmányok alap-
ján ismerteti az ügy történetét és sajnálatát fejezi ki 
afelett, hogy a lavali püspök titkos okmányokat közölt 
a franczia kormánynyal és hangsúlyozza, hogy a szent-
szék sohasem sértette meg a konkordátumot és mindig 
az őt megillető jogok értelmében jár t el. A kommentár 
továbbá kifejti,, hogy a szentszók sohasem ismerte el 
az articles organiquest. A szentszék remélte, hogy a 
franczia kormány erre vonatkozó felvilágosítását elfo-
gadja és a maga részéről mindig békülékenynek 
mutatkozott. A kommentár igy végződik : Minden 
hiába volt. A történelem meg fogja állapítani, hogy a 
franczia kormány a szentszékkel évszázadokon át fen-
állott diplomácziai viszonyt megszakította, mert a 
szentszék, mely ebben az ügyben kizárólag és egyedül 
illetékes, két püspököt, miután a franczia kormányt 

! erről értesítette, Rómába idézett, hogy igazolják ma-
gukat a rájuk nehezedő súlyos vádak tekintetében. 

I R O D A L O M . 
— Megjelent az angolkisasszonyok budapesti Smicta 

Maria intézetének az idei értesítője. Elején Tomcsá»yi S. 
J . atyának gyönyörű előadását közli, melyet a nagy-
tudományu, népszerű páter „A fejlődés elmélete és az 
ember1' czimen tartott. Utána a tanulók névsorát majd 
a tananyagnak osztályonként való beosztását találjuk". 
Beszámol az értesítő a Mária kongregáczió működésé-
rős is s általában az 1903/1904. iskolai évnek részletes 
történetét olvashatjuk. Végül a jövő évre szóló tudó-
sításokkal fejeződik be a tartalmas értesítő. 

VEGYESEK. 
— Az egyetem uj tandijmentességi szabályzata. 

Az egyetem tanácsa a tandíjmentesség ügyében uj 
szabályzatot dolgozott ki, melyet a közoktatásügyi 
minister már jóvá is hagyott. Az uj szabályzat szerint 
mely már a jövő iskolaévben lép életbe, tandíjmentes-
ségben csak oly hallgató' részesülhet, aki szegénységét, 
tanulmányi jó előmenetelét s az előadások szorgalmas 
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látogatását igazolja, ha ötszáz koronát meghaladó 
ösztöndijat, jutalmat vagy segélyt nem élvez és ha 
magaviselete kifogástalan. Ily feltételek mellett a gyógy-
szerészhallgatók is részesülnek tandijmentességben. A 
tandíjmentesség elbírálásánál a tanulmányi karokat az 
általuk elengedhető tandijak végösszege tekintetében 
korlátozó rendelkezéseket felfüggesztették. A mentesség 
egész vagy féltandijra adható és hatálya egy-egy fél-
évre szól. Az első évre iratkozók általános jeles, ere-
detiben bemutatott érettségi bizonyítvány alapján 
szegénységük mértéke szerint egész mentességet is 
nyerhetnek. A későbbi félévekre iratkozóknál a kollok-
viumok, alapvizsgálatok és szigorlatok eredménye mérv-
adó. A tandíjmentes hallgatók ösztöndijaikat és segé-
lvöket a mentesség elvesztésének és fegyelmi bünte-
tésnek terhe alatt az illetékes dékáni hivatalban tar-
toznak bejelenteni. A mentesség iránti folyamodvá-
nyokat az illetékes tudománykar dékáni hivatalában a 
tanév elején szeptember 12-ig, a második felében pedig 
január 12-ig kell benyújtani. 

— A bécsi katholikus hitéletből. A bécsi plébá-
niák statisztikai adatai szerint a mult évben visszatért 
az egyházba 1901 egyén és kilépett 1119. Ez az utolsó 
adat igazán elszomorító, bár a város másfélmilliót jól 
meghaladó lakosságát tekintve nem is olyan nagy. A 
bécsi templomok közönségét elég csak egyszer végig-
nézni s arra a meggyőződésre kell jutnunk, hogy Bécs 
katoliczitása irigylésre méltó. Es mégis olyan panaszo-
kat hallunk, hogy 30—40 ezer katholikus ember tel-
jesen elhanyagolja kötelességeit. Oh, mi már moder-
nebbek vagyunk, mi boldog pestiek ! Nálunk három-
szor annyian nem tudják, mi az a misehallgatás, 
gyónás stb. ! Bécs 68 plébániáján kötöttek 1903-ban 
14.530 házasságot; megkereszteltek 47.742 gyermeket; 
és meghalt 30.356 egyén. 

— A lierczegprimás dr Zafféry missiójáról. Nagy 
nehézségekbe ütközött eddig dr Zafféry Károly szalézi 
pap emberbaráti missiója a katholilius magyar gyermekek 
megmentése érdekében. A 26 magyar ifjú cavagliai 
(Biellese, Italia) papképzőjére segélyt kért a székes-
városi tanácstól (évi 7800 koronát) de alig remélhette 
a segélyt azon okból, hogy a hatóság, mint olyan 
felekezetnelküli — habár még válasz a beadvány érde-
kében nem érkezett. Azért a katholikus egyháziakhoz és 
világiakhoz is fordult és kérte a katholikus sajtó támo-
gatását. Ezt a támogatást azonban azért nem nyerhette 
meg egészen, mert talán — mint némelyek sajnálkozva 
emlegették, dr Zafféry nem igazolta magát a herczeg- i 
primás engedélyével. Most hát ezt is felmutatja. ím itt 
az igazolvány 2701/1904 Vaszary Kolos Fermez, a római 
szentegyház áldoz ár Bibornoka stb. stb. Üdv az olvasónak! 
Alulírott ezennel igazolom, hogy dr Zafféry Károly 
a Don Bosco-féle szalézi társaság tagja, áldozópap, 
elüljáróinak engedélyével Magyarországon adományo-
kat gyűjt Cavagliában Turin közelében, szent István 
magyar királyról nevezett és lizárölag magyarok részére 
felállított szalézi kollégium felsegélyezésére, melynek 
rendeltetése a szalézi társaság magyar tagjainak neve-
lése, s ezeknek segítségével Don Bosco társaságának 
hazánkban való meghonosítása azon czélból, hogy a 

felügyelet nélküli ifjúság különösen nagyobb városok-
ban vasár- és ünnepnapokon összegyűjtessék, a rom-
lástól megóvassék, s valláserkölcsi nevelés által a tár-
sadalomnak megmentessék. Esztergomban, 1904 julius 
30. Boltizár József püspök, általános érseki helynök. 
(P. H.) Ezek után dr Zafféry biztosan reméli, hogy ezen-
túl sem elvi szempontból sem a hazafiság, sem az egyéni 
megbízhatóság szempontjából nem fog nehézségbe 
ütközni missiója, hanem minden aggály nélkül és habo-
zás nélkül támogatni fogja őt a kath. papság, a kath. 
sajtó, a kath. világiak abban a nagy műben, melynek a 
magyar nemzet jövőjére kiható horderejét kétségbe 
vonni nem lehet, és amelyből a hajlott korú — 64 
éves -—- Zajférynek csak a fáradság jutott ki. Adomá-
nyok küldhetők akár Cavagliába (Biellese, Italia) akár 
dr Zafféry Károly czimére (IV. Borz-utcza 1. Budapest) 
ahol azokat ő, vagy megbízottja fölvesz. 

— Kilencz ezüstniise. Megható és a résztvevőkre 
emlékezetes ünnepély folyt le Mária-Zellben augusztus 
2-án. A nyitrai egyházmegyének kilencz érdemes papja 
tartotta felszentelésének huszonötödik fordulóját a 
b. szűz kegy elemoltára előtt. Kutvaszer István kano-
nok eszméje volt ez, melyet iskolatársai lelkes öröm-
mel tettek magukévá. Megjelentek mindahányan, akik 
huszonöt év előtt a püspök kezeiből az egyházi rend 
szentségét felvették. Az egybehivón kívül ott voltak : 
Bartossik Antal esperes-plebános, Darvai János plé-
bános, Gyurcsányszky Dömötör esperes-plebános, Kuli-
ffay Antal segédlelkész, Miklóssy Rezső plébános, 
Paska István plébános, Rényi István plébános, Tóth 
János dr theologiai tanár, a „Nyitrai Szemle" szerkesz-
tője ; mint vendégek : Czeizel György, Kőszála János 
clr és Puchovszky Bálint áldozárok. Az egész életre 
megmaradó emléket hagyott e kegyeletes találkozás 
mindannyi szivében. Egyetlen szem nem maradt szára-
zon, midőn a felszentelő püspök, boldog emlékű Ros-
koványi Ágostonról történt megemlékezés. Az napon 
Mária-Zellben végzendő szentmisére alapítványt tettek 
a megboldogult püspök lelkeüdvéért, aki annyira ked-
velte a kegyelmek e helyét, hogy minden esztendőben 
ide zarándokolt, jóllehet máskülönben egyházmegyéjét 
el nem hagyta. Üdvözlő táviratokat mindenfelől kap-
tak a jubilánsok, kiknek a magunk részéről is minden 
jót kívánunk. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Bela. 

i U<P F i g y e l m e z t e t é s az e lőf ize tés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t ú g y indúl t meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás" a lak jában , 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 
f e l e m e l é s é r e / 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 
..Religio- rállás"-t és az „JS. Kr. L " -a t együt t k iván ja jára tni , 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, 
Vu V2> 3/-i ®s egész évi rész le tekben tör lesz the tők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s ]egczélszerübb e l járás az egész évre já ró 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , még pedig ha lehet előze-
tesen . M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

T a r t a l o m . Vezéreszmék és tanulmányok: f Császka György meghal t . — A gyémán tmisés kassa i főpásztor . — Modern arczképek. — 
Immaculata. Az i f jú ság az „ Immacu la t a " védőszá rnya i a la t t . — Egyházi tudósítások : N a g y s z o m b a t : Tanfe lügyelői beköszöntő. — 

V á c z : Balázs váczi kanonoknak és t á r sa inak jub i leumáról . — R ó m a : Francz iaország és a Vat ikán. — Irodalom. — Vegyesek. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla . hi t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Rndapest. 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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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 

Budapesten, augusztus 17. 

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

SZ. II. Félév. 1904. 

,Perge alacriter tn coepio luo : praeiiure praeha Domini, caritaiem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenciac 
iilabora . . . Nos interim grati ammi Nostri pignus. tibi et Us, qui open tuo mjfragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.' 

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

.Additos tibi amnios auctoritate Nostra exoptamus. quibus excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incurabas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szent. 5-én. 

Ta r t a lom. Vezéreszmék és tanulmányok: Modern arczképek. — Immaculata Az i f júság az „ Immacula ta" védőszárnyai alat t . — 
Egyházi tudósítások: f Császka György. B u d a p e s t : Szent I s tván napja. — V á c z : Főpász tor i allocutió. — R ó m a : Pápa i 

rendelet az olasz kathol ikusok szervezkedéséről . — Tárcza Szalézi missiók Amerikában. — Irodalom. — Vegyesek. 

V a n n a k bűbájos szavak, melyekkel minden 
v i tában csodát lehet m ű v e l n i . . . I lyen szó 
megnyugta t ] a a klassikus quos ego mód já ra 
egy pi l lanat a la t t a magasra szökelő hullámo-
kat . „Manapság á l ta lánosan elismert dolog", 
„a legújabb művelődés erre a következte tésre 
ju tot t" , „a s tat iszt ika bizonyí t ja" , „Franczia-
országban, Poroszországban stb. ilyen törvény 
van", „az és ez az európai tudós ezen és 
ezen az oldalon mondja" , „ma már senkisem 
vonja kétségbe" — és egy sereg hasonló mon-
dás ezek a csodaszavak, melyekkel vi tá inkban 
nagv e redményt é rhe tünk el. Legerőtel jesebb 
csodaszó pedig ; „a t udomány tan í t ja" , „a tudo-
mány e ldöntöt te" . Nikander régóta tud ta , 
hogy a t udomány szavától félünk mint az 
ördögtől s hogy erre a szóra elnémul ajkun-
kon a szó . . . (Charakterköpfe, Mein Schulkamarad 
Nikander.) * 

* * 

Pobedonoscew elbeszéli, hogy egy 20 éves 
Glaukon »evü athénei i f ja fölkereste Sokratest. 
Mivel Sokra tes tudta , hogy az ifjú mindenáron 
f iatalon államférfiú akar lenni, ügyes kérdésekkel 
rávezet te , hogy belássa az ehhez szükséges elő-
föltételek, t apasz ta la tok és ismeretek teljes 
hiányát . Ehhez a következő elmélkedést fűzi : 

14 

f H § P F e 1 h i y a s , 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

Modern arczképek. 
G o n d o l a t o k P o b e d o n o s c e w i n n n k á i b ó 1. 

Gyűjtötte : Dr Zubriczky Aladár. 
(Vége.) 

Van egész sereg kifejezés, a mely azér t 
le t t oly ízetlenné, mivel derüre-borura értel-
metlenül használ ták, mivel minden sarokról 
visszhangzik : az ostoba ember igen okosnak 
t a r t j a magát , ha használ ja és a t anu la t l an a 
tudás magas la tán érzi magá t ennek az egy 
szónak bir tokában. I lyen piaczra kerül t szavak 
annyira e lkophatnak, hogy a komoly ember 
kerüli azoka t : érzi, hogy ez a szó a levegő-
ben tovaröppenve azoknak az üres, silány 
képzeteknek vonásait ölti magára , a melyekkel 
lépten-nyomon összekapcsolják. Akkor az tán 
elérkezett az ideje, hogy az ilyen kifejezést 
fogva kell t a r tan i a gondolatok kamrá jában . 
P ihenjen ot t egy ideig, ülepedjék le a gondo-
latok között , mig ú j r a megjelenhet ik a világ 
előtt mint világosan közvonalozot t és ér thető 
kifejezés. 
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I t t az idő, hogy ezt az egyszerű és régi 
tö r t éne te t megint előhozzuk, mer t az egész 
ország hemzseg Glaukonoktól , a kik az állam-
szolgálatba egy sereg reformtervvel akarnak 
belépni; f iatalemberek, a kik alig nő t t ek ki az 
iskolapadból s ot t is gyarlók voltak, az iro-
dá t l an uj rendelkezéseknek rosszul stilizált 
tervezetei t szerkesztik, nagy beszédeket mon-
danak , melyek hemzsegnek a phrázisoktól . A 
régi időkben voltak Sokratesek, a hová a 
rokonság elvezette az ilyen nagyra törő fiatal-
ember t s megjegyezte, hogy szép beszédeivel 
nevetségessé teszi magát , de a mai világban 
nincsen Sokrates és ha volna, a Glaukonok 
nem mennének hozzá bará tságos szóra. Üres 
beszédeik a hasonszőrűek gyülekezeteiben vissz-
hangoznak és ők megte lnek legyőzhetet len 
öntetszéssel és csa lhata t lan önbizalommal ter-
veik szükséges kri t ika nélkül végzik körutjo-
kat , gúny helyet t bámula to t a ra tnak és meg-
nyílnak előttök annak a l é t rának fokai, a 
melyen ezek az ú j f a j t a s tréberek phrazis-szár-
nyakon fölfelé lebegnek. (Charakterköpfe, Sokra-
tes und Glaukon.) 

•k £ 

A kellő embereket megtalálni , ez a kormány-
zatnak művészetében első fö l ada t ; a következő 
pedig, i rányítani őket és a tevékenységnek 
szükséges fegyelmébe bevezetni. Az emberek 
kiválasztása munká t és a m u n k á b a n kifejlett 
ember ismeretnek művészeté t kívánja. De a 
fölsőségnek ha j landósága van ezt a munká t 
lerázni vállairól s beérni a jó tu la jdonságok 
külső és alaki ismertető jeleivel. Az i lyenfaj ta 
legközönségesebb ismertetőjel a magasabb 
in tézeteknek bizonyítványokkal igazolt bevégzése. 
Ped ig ez a mér ték tudvalevőleg tel jesen hibás 
és egy sereg esetlegességtől függ, t ehá t nem 
bizonyít ja sem az ismereteket , sem a jelöltnek 
képességét a hivatalra, melyet kér. De mégis 
fölmenti a ha tóságot a fáradságtól , hogy az 
embereke t szemügyre vegye és maga Ítéljen. 
H a a kormányza t csak ezt a mér téke t alkal-
mazza, hibát követ el, melylyel az ügynek árt. 
Sem a tehetség, sem az ismeretek, sem a művelt-
ség nem függnek attól, megfelelt-e valaki a taní-
tási p rogrammnak egy intézet számta lan ágában. 
Számos példa muta t ja , hogy a legjobb tanulók 
semmire sem jók, mig a legrosszabbak neve-
zetes emberekké válnak. Gyakran megtör ténik, 
hogy valakinek a tehetsége csak abban a pil-

l ana tban villan föl, mikor az ügyek eleven 
valóságával ér intkezésbe lép ; addig a tudo-
mány, a metyet t an í tásban és felolvasásokban 
t á r t ak eléje hidegen hagy ta őt, mer t nem 
érzet t benne semmi kézzelfogható érdeket : ez 
a fejlődési tö r téne te sok nagy embernek, a ki 
a nyilvánosság te rén szerepel. (Macht und 
Obrigkeit.) 

* 
* # 

Széles munkakör re l biró nagy kormányza t 
élén álló vezérférfiu nem működhet ik sikeresen 
ha ha ta lmá t kellő mér téken tul közvetlenül 
ki terjeszt i a kormányzat egyes aprólékosságaira és 
az ügymenet minden szálához hozzányúl. A 
legerélyesebb és leg tapasz ta l tabb ember is 
így elfogja forgácsolni erőit és az ügymene te t 
a lárendel t pontokon csak gátolni f o g j a . . . Ha 
közvet lenül beleavatkozik a kormányza tnak 
minden zig-zugába, szem elől fogia téveszteni 
sa já t erejének és munkakörének mér téké t 
és elveszti a tágas lá tókör képességét. (Macht 
unci Obrigkeit.) 

. . Ä 
* # 

A vezető embernek legértékesebb kincse 
a szervezőképesség. I lyen képesség r i tka és nem 
lehet megszerezni, l ianem teremni kell r á . . . 
Nem r i tkán történik, hogy nagy szellemű és 
kiválóan ékesenszóló emberben ilyen szervező 
tehetséget sej tünk. Ped ig ez a ké t tehetség 
nemcsak különböző, hanem ellentétes is. A 
gondola tok logikus fejlődése, a dialekt ikának 
ereje ma jdnem sohasem párosul szervező képes-
séggel. El lenkezőleg igen gyakran megtörténik, 
hogy a ki a cselekvés mód já t ki tűnően meg-
állapít ja és te rvezeté t bámula tosan megkészíti 
ugyanaz tel jesen képtelen megokolva előadni, 
mi birta rá erre a cselekvésre. Ez a tehetség 
csak a le lkekben érvényesül, mig az ékesszó-
lás, a mely a bizonyítékok logikájával és az 
ellenkező vélemények kri t ikájával ha t a szelle-
mekre az embereket hamar e l ragadja és gyö-
nyör t meg bámula to t idéz elő. (Macht und 
Obrigkeit.) 

* ' * 

Minden emberben az ,,eV, ha még oly 
csekély és semmis volna is, gyors és határ-
ta lan fejlődésre képes, a mely egyeseknél 
óriási mére teke t öl t ; ha valaki még oly piczi 
is, föltétlenül lát maga körül még kisebbeket 
a kiknek kedvező körülmények közöt t sikerült 
egy ház ormára jutniok s most onnan boldo-



IL Félév. 14. sa. RELIGIO. 107 

gan mosolyognak le a lenn hul lámzó tömegre . 
A tömeghez való tar tozás , még ha az a tömeg 
a dii minorum gent ium soraiból á l lana is, 
mindig csábitó a kis emberre, azu tán a látó-
ha táron mindenféle nagysági épüle teket lát és 
sóváran tekint a maga alacsony te tejéről a 
magasabb tetőre, hogy odamászhasson és 
körülnézhessen a lá tóhatáron, a hol a dii 
ma jo rum gent ium t rónolnak. (Macht und 
Obrigkeit.) 

I M M A C U L 1 T Ä . 
Az ifjuság az „Immaculata" védőszárnyai alatt. 

(Foly ta tás . ) 

Igy van az egész világ. Igy, kedves Mária-társak, 
minden ember, mert hinnie kell, mert hit nélkül nem 
is lehet élni. És igy tehát a vallásos hit legalább is 
oly okos dolog, mint ez a már említett hit, amely 
a könnyen tévedésbe eshető emberek állításán alapul. 

De azt kérdezitek, ha tehát igy van, miért tüzes-
kednek az emberek a vallásos hit ellen? Megmondom : 
azért, mert ma ez a divat. Egyedül ezért, és semmi 
másért. Egyes emberek, akik haragudtak az egyházra, 
kimondották, hogy a hit a tudománynyal ellenkezik. 
Evvel aztán telekiabálták a világot, világszerte ismé-
telték ezt ezren és százezren, mig végre e frázis divattá 
lett, mint divattá tudott lenni a láb mesterséges cson-
kítása és annyi más természetellenes dolog. 

Es evvel a divattal szemben állunk mi, kedves 
Mária-társak, akik tudjuk, hogy ez vészteljes divat az 
ember lelkének és örökkévalóságának legfontosabb 
érdekeit támadja meg és teszi tönkre, aláássa az erköl-
csösséget és lehetetlenné teszi a társadalmi békés 
együttélést, kiforgatja az embert nemes természetéből 
ós lealacsonyítja. Azért, kedves Mária-társak, evvel a 
divattal nemcsak szembe akarunk szállni, nemcsak 
magunkat alóla kivonni, hanem összeállunk, itt, mint 
egy társaság Mária zászlaja alatt és megfogadjuk, hogy 
ezt a divatot megszüntetni törekszünk, ós újra a vallá-
sosságot, a hitéletet, az erkölcsöt és az Isten és a fele-
barátunk szeretetét akarjuk divattá emelni nemcsak 
magunk között. — mert a mai szokás szerint mi nem 
a divat után járunk, minket meggyőződésünk, lelkünk 
vezet, — hanem azok között is, kik elég gyöngék 
mindenkor az árral úszni, a divat után járni. Mi tehát 
divattá akarjuk emelei újra az imádságot, divattá a 
vallásosságot és az erényt, divattá szűz Máriának, az Isten 
anyjának a tiszteletét, a ki annyira szivén hordozza az 
emberiség javát. Az ő zászlaja alatt álljunk össze ked-
ves Ifjak, a ki a mi legfőbb segítőnk- lesz. 

A katholikus világ a szeplőtelen fogantatás ki-
mondásának 50 éves jubileumát szándékozik ülni ez 
esztendő folyamán annak az emlékére, hogy IX. Pius 
pápa a vatikáni templomban az egész világnak kihir-
dette a szeplőtelen fogantatás dogmáját, a mit nem-
sokára a szent szűz 1858-ban lourdesi megjelenésével 

és csodáival hálált meg mintegy az embereknek. — Az 
egész világ ünneplésében mi is részt akarunk venni. 
Nektek is részt kell vennetek, mint szűz Mária válasz-
tott testületének, kedves csapatának jubilálnotok kell 
külsőleg is, hogy a világ lássa, kit tiszteltek, kinek 
elveit valljátok és hogy tanuljon tőletek. Szokjatok 
hozzá, hogy végre a világ tanuljon tőletek jót, és ne 
ti utánozzátok mindig azokat, a kik rosszat tesznek. 
Kezdjük meg a világátalakitás munkáját, a melyet már 
az előbb említettem, azzal, hogy bátran hirdessük 
elveinket, meggyőződésünket. Csak lobogtatni kell 
magasra azt a zászlót, mely alá esküdtünk, s a világ-
követni fog. 

De ezt megelőzőleg szivünkben kell élni annak, a 
mit nyilvánítani akarunk. Azért a jubileum veleje 
abban álljon, hogy először magunkban, lelkünkben 
csináljunk rendet Ott honoljon a Máriához való tör-
hetlen ragaszkodás, a jámborság ós tisztaság. Mert az 
a zászló, a melyet lobogtatnunk kell, — s a melynek 
ez a külső csak symboluma, a mi saját szivünk, saját 
életünk. Ez legyen tiszta és fehér, ezt lássa az egész 
világ, és erről olvassa le, mit akarunk, mit hirdetünk. 
Ez legyen tehát a mi jubilálásunk főpontja, hogy ezt 
a zászlót, saját életünket fehéren, tisztán, szeplő és 
bűnmocsok nélkül őrizzük és hordjuk az emberek 
között. Ha ezt a zászlót igy megőrzitek, akkor majd 
lobogtatni fogja azt a szűz Mária által leesdett szent-
lélek kegyelme, és a világ látni fogja, hogy mi az u j 
szellem, mi az uj irány, a melyet ma követni kell, és 
a melyet a buzgó, lelkes, hiterős ifjúság hozott ebbe a 
rothadásnak induló társadalomba, hogy azt felfrissítse, 
felújítsa. Ennek a szellemnek, ennek az eszmének, 
ideának a keresztülvitele jellemezze a mi jubileumunkat 
és látni fogjuk, mit jelent mondása a szentírásnak: 
Emitte spiritum tuum, et creabuntur et renovabis 
faciem terrae. Szűz Mária lekönyörgi ránk a szentlel-
ket, és körülöttünk megváltozik a föld szine. Amen.u 

A szokásos második ünnepélyes felvételt a kon-
gregáczió vezetősége elhalasztotta, hogy decz. 8-án 
nagyobb szabásút rendezhessünk, de ehelyett ünnepé-
lyesebben tartottuk meg a tisztújító gyűlést május 28-án. 
Az ünnepélyes szertartásokat ft. Znamenák István ur 
volt szives elvégezni. 

A „Veni Sancte" lelketemelő eléneklése után az 
ünnepély első pontja ft. Hudyma Emil ur beszédje 
volt, a mely csupa nemes gondolat, tűz, buzdítás és 
lelkesítés. 

Beszélt a kongregáczió föladatáról, részletes czél-
jairól és azokat a következő négy pontban foglalta 
össze : ,,A kongregáczió hivatása, hogy ártatlan lelke-
ket neveljen ; hogy a tagokat a bold, szűz iránti töké-
letes szeretetre buzdítsa ; hogy a munkaszeretetet 
ápolja és végül, hogy a sz. szűz iránt a rendíthetetlen 
bizalmat fokozza." A fölemelő beszéd második része a 
távozó kongreganistáknak szólt. A ft. szónok a kon-
gregáczió nevében hármas komoly tanácscsal kisérte a 
bucsucsókot : „Búcsúszavaink hozzátok, hogy szeressé-
tek a tudományokat, amelyek világító fáklyái, hatal-
mas útjelzői az emberiség történetének, de ne higyje-
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tek a hamis tudományoknak." — „Fölemelt fővel és j 
hősi elszántsággal küzdjetek a szabadkőművesség ellen, ! 
amely már csak azért is gyanús, mert titkos társulat" — I 
és végül „kerüljétek a párbajt." Lelkesült beszédjére a 
következő befejező szavak tették a koronát: Végezetül 
még egyet. Ti az élet küzdő terére léptek. Két zászló 
leng majd előttetek, mindakettő szent és kedves, mert 
mindakettőn a haza képe ragyog ; az egyikről a földi 
hon, a másikról az örök haza sz. neve mosolyog felé-
tek. Az előbbiről azt mondja Kölcsey: „Szeresd a 
hazát ! Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre legmél-
tóbb szenvedelmeinek" ; a másikról igy i r : „Imádd az 
istenséget ! ez legelső rendszabás Pythagoras arany-
verseiben, s ugy hiszem, méltán." Melyiket szeressük 
inkább ? Büszkén hangsúlyozhatjuk, hogy a két szere- i 
tet nem zárja ki egymást, ellenkezőleg egymást betetőzi, j 
De, ha az élet zűrzavart pillanataiban választanotok 
kell, annak a szeretetnek jusson az elsőség, a melynek 
a tárgya magasztosabb. A földi honban minden rom-
landó. Lelkünket semmi sem képes betölteni. Az örök 
hon zavartalan boldogság. Igaz marad szent Ágoston-
nak, ama zaklatott és Istenben megnyugvó lángelmé- 1 

nek, kitörő fohásza: „Nyugtalan a mi szivünk mind-
addig, mig Tebenned meg nem nyugszik." Amen. 

(Foly ta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

A kalocsai főszékesegyházi káptalan és az érseki 
megye papsága a rokonság nevében is szomorú szív-
vel jelenti, hogy a kifürkészhetetlen isteni Gondviselés 
végzése folytán, nagyméltóságú és főtisztelendő C'sászka 
György a kalocsai és bácsi törvényesen egyesített egy-
házmegyék érseke, pápai trónálló, Ő szentségének házi 
prelátusa, ő császári és apostoli királyi fölségének 
valóságos belső titkos tanácsosa, Lipót császár jeles 
rendjének nagykeresztese, az első osztályú vaskorona 
rend lovagja, a jeruzsálemi szentsír rendjének nagy-
keresztese, római gróf, a Magyar Tudományos Akadémia 
igazgató tagja, Szabadka, Újvidék és Zombor szabad 
királyi városok, Zenta rendezett tanácsú város, Rózsa-
hegy és Obecse nagyközségek díszpolgára, bekebelezett 
hittudor stb. folyó 1904. aug. 11-én, este fél hat órakor, 
életének 78-ik, áldozó papságának 54-ik, püspökségének 
30-ik, érsekségének 13-ik évében, a szentségekben 
többszöri részesülése és az utolsó kenettel megerősítése 
után, épületes türelemmel viselt négy havi betegsége 
következtében, Budapesten meghalt. A megboldogult 
holt teteme Kalocsára szállíttatván, folyó hó 16-án 
reggel 8 órakor fog az érseki székház kápolnájában 
beszenteltetni, s a főszékesegj'házban az engesztelő 
szent miseáldozat után örök nyugalomra helyeztetni. 
Kalocsa, 1904. augusztus 11. Az örök világosság 
fényeskedjék neki! 

Budapest. Szent István napja. — 
A magyar nemzetnek kegyeletet és hálát ismerő 

túlnyomó nagy része igaz szívvel ünnepli meg minden 
évben államalapító nagy királyunknak, szent Istvánnak 
emlékezetét. A katholikus egyház ünnepül augusztus 
20-át jelölte ki s ezt a napot fogadta el a nemzet is. 
Bár az ország minden részében, minden igaz magyar 
templomában tartatnak e napon fényes istentiszteletek, 
mégis Budavára, a Szent Jobb székhelye az a köz-
pont, a hol az ünneplés a legméltóbb István király 
emlékéhez. Százezrek sietnek évről évre Buda várába, 
egyházi és világi méltóságok, törvényhozók és ható-
ságok, polgárok -és nép, hogy hódoljanak a Szent 
Jobbnak. 

Az idei ünnepet már most készíti elő az erre 
hivatott budai királyi várplebániai hivatal, melynek imént 
kiadott ünneprendjéből a következőket közöljük: 

I. Ajtatosságok. Augusztus 18-án (a király ő Fel-
sége születésének ünnepén). Délelőtt 8 órakor szent-
mise. Délelőtt 9 órakor ünnepies szentmise. Délután 
ö órakor szentbeszéd, utána litánia áldással. — 
Augusztus 19-én (a királyi vártemplom fölszentelésének 
évi fordulóján, bucsunapján). Délelőtt 8 órakor szent-
mise. Délelőtt 9 órakor ünnepies szentmise. Délután 
5 órakor a Szent Jobb kitétele, utána szentbeszéd és 
ünnepélyes vecsernye. 

.Augusztus 20-án (Szent István-ünnepén). Reggel 
4 — 5 óráig harangozás Budapest összes templomaiban. 
Reggel 5 órakor minden templomban csendes szent-
mise ; utána a papság vezetése mellett a hivek körme-
netileg a Szent Jobb-körmenetre a királyi várba indul-
nak, hol a sorrend szerint a Szent-György-utczában 
és a Szent-György-téren gyülekeznek. Reggel fél 6 
órakor a királyi vártemplomban és a koronázó Mátyás-
templomban csendes szentmise. Reggel 7 órakor a 
királyi vártemplomban a nagy körmenetet bevezető 
könyörgések, melyek után a körmenet elindul. Reggel 
8 órakor szentbeszéd a koronázási Mátyás-templomban. 
Utána ünnepélyes szentmise ugyanott. — Szentmise 
után a körmenet visszaindul a királyi vártemplomba, 
ahol az ünnepélyes Te Deum után a Szent Jobb a 
hivek tiszteletére egész napon át kitéve marad. Délután 
5 órakor szentbeszéd, utána ünnepélyes vecsernye a 
királyi vártemplomban. 

II. A körmenet. Gyülekezés reggeli fél 7 órakor. 
Indulás pont 7 órakor. A körmenetet a budai királyi 
várplebánia körmeneti keresztje nyitja meg. A kereszt 
után a menetben résztvevők a következő csoportokban 
haladnak : 

I. Csoport. Egyesületek. 1. a) Országos Központi 
Legényegyesület zászlajával, b) Vidéki katholikus 
legényegyesületek, c) Budai Katholikus Legényegye-
sület. 2. Katholikus Tanonczok Egyesülete. 3. Közép-
iskolai Mária-Kongregáczió. a) Budapesti jobbparti 
Mária-Kongregácziók. b) Budapest balparti Mária-
Kongregáczió. Indulási hely : I. ker. Vár. Szent-György-
utcza. Disz-térig. — 1. Szent-Vincze-Egyesületek. 2. 
Katholikus Népkör. 3. Kereskedelmi Ifjak Köre. 4. 
Katholikus Körök és Szövetkezetek. — 1. Szent-Imre-
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Egyesület. 2. Szent-Czeczilia-Egyesület. 3. Országos 
Pázmány-Egyesület. 4. Szent-László-Társulat. 5. Szent-
István-Társulat. Indulási hely: I. ker., Vár., Szent-
György-tér. József főherczeg palotája előtt. 

II. Csoport. A székesfővárosi plébániák ; alapítási 
évek szerint. Indulási hely : I., Vár. Palota-sor. 

III. Csoport. 1. Csász. és kir. katonai zenekar. 2. 
Csász. és kir. díszszázad. 

IV. Csoport. 1. A budavári Nagyboldogasszony 
plébánia. 2. Székesfővárosi bizottsági tagok. 4. Bíró-
ságok. 5. Királyi tábla. 6. Királyi Kúria. 

V. Csoport. 1. Papi kereszt, két acolythussal. 2. 
Szerzetesrendek. 3. Világi papság. 4. A királyi vár-
templom zászlai. 5. A Dicsőséges Szent Jobb. 6. A Szent 
Jobbot két oldalról közvetlenül az egyetemi tanács 
tagjai kisérik ; akik mellett — szintén két oldalról pár-
huzamosan — a székesfővárosi tanács tagjai haladnak. 
A diszőrséget a magyar királyi koronaőrség szolgáltatja. 
7. A budai királyi várplebános, mint a Szent Jobb őre 
papi segédlettel. 9. Prépostok. Apátok. 10. Püspöki kar. 
Magyarország herczegprimása egyházi segédletével. 11. 
A legfelsőbb udvar. 12. Főméltóságok. 1. Ministerelnök. 
2. Ministerek. 3. Főrendiház. 4. Képviselőház. 5. Törzs-
tisztek. 13. Csász. és kir. díszszázad. 

Yáez. Fő pásztori allocutio. — (Vége.) 
Gravissimo hoc momento laetabundi celebratis 

jubilaem provectus vestri ad aram Domini. Puto me 
•Sacerdotem esse vigintiquinque annorum, talem me 
censet ac veneratur etiam mundus : ast nescio, cujus 
aetatis Sacerdos sím in oculis Domini. Tot annorum, ac 
dierum totque horarum, quibus adlaboravi aeternitati. 
Ideo inde facile perspicere est, talem qüoque posse 
inter vos esse, qui opere plenior est quam dierum. Cum 
cresceret gratia, crevit et aetate. Aedificando domum 
aeternitatis brevi explevit tempóra multa. 

Ut vero finem tangamus meditationis, respondere 
nos oportet ad quaestionem, quam quotidie iteramus 
Sa cram Missam celebrantes : Quid rétribuant Domino 
pro omnibus, quae retribuit mihi ?'L 

Quid retribuam pro omnibus illis gratiis, quas per 
vigintiquinque annos a Domino Deo accepi ? 

Quid retribuam Domino pro omnibus beneficiis, 
quibus cnmulatus sum? 

Quid retribuam Domino pro operibus bene gestis 
ac cum eifectu peractis ? 

Quid pro conversionibus peccatorum, quae non 
solum zelo meo, sed magis gratiae divinae debentur? 

Quid pro consolationibus, quibus elevavi desperan-
tes, adjuvi miseros? 

Quid retribuam Domino pro gratia vitae protra-
ctae, quam duobus jam pridem abbreviavit? Hodie quo-
que sum, quod illi fuerunt. 

Quid retribuam Domino habens amplum campum 
hie in terris aedificandi sapienter domum aeternitatis ? 

Quid retribuam Domino pro omnibus, quae retri-
buit mihi? 

Si quando debeatis respondere ad hanc quaestio-
nem, nunc est momentum aptissimum, tempus accepta-
bile genuine respondendi. 

Dicam vobis, quid oporteat vos Domino Deo di-
cere, facere ac promittere ? Non mea verba offero vobis, 
non ex mea mente haurio responsum, sed utor verbis 
Angelorum adorantium Deum ac dicentium : vGratia-
rum actio, honor et virtus, et fortitudo Deo nostro in 
saecula saecidorum. Amenu. 1 

Gratiarum actio. Nemo est dignus gratiis divinis 
et multo minus dignus, si nesciat pro illis Domino 
Deo gratias agere. Qui vult, ut superabundet abhinc 
gratiis divinis, certissimum ipsi est medium, via rectis-
sima gratiarum actio. Gratitudo enim cordis deposcit 
misericordiam Domini. Gratis dédit, ne obliviscamur 
gratiarum actionis. Nec auro nec argento dedit ; noil 
aurum deposcit, non argentum : sed gratis tribuit tibi 
omnia. Vis retribuere ? Age gratias, age de corde pro 
omnibus Domino Nostro, Patri Nostro, Deo Nostro. 

Quibuscunque cumulati sumus, aliunde accipere 
non potuimus nisi a Domino Deo. Nemo potuit vobis 
vel gratiunculam dare nisi solus Deus ! Et si accepisti, 
quare gloriaris, quasi non acceperis ? 

Superbis resistit Dominus, et humilibus dat gra-
tiam. Non accipies futuro, cum superbias 

Fors multum habebis ex divina providentia tem-
poris, illoque magnis indigebis auxiliis divinis. Hodie 
gratias agendo aliquale jus aquires tibi ad gratias istas. 

vEt honor" Honos, quem optât ac praecipit con-
querendo Deus : „Filius honorât patrem, et servus dominum 
suum ; si ergo Pater ego sum, tibi est honor meus? et si 
Dominus ego sum, tibi est timor meus? dicit Dominus 
exercitumn ad vos, o sacerdotes. " 2 

Tota vita nostra sacerdotali experti summum 
patrem esse Dominum Deum, patrem, qui omnes gres-
sus sacerdotis paterno comitatur amore. 

Si pater ego sum, ubi est honor meus ? Venerari 
oportet nos eum, honoremque omnem illi soli tribuere. 
Non mihi Domine ! non mihi : sed tuo nomini sit 
gloria. Non ex me facta sunt, sed gratia divina. Pater 
dedit : quid superbis ergo üli ? Quae bene egimus, Dei 
erant, quae male, nostra. Defecimus ipsi soli, profeci-
mus per Patrem. Ejus sit ideo honor. 

vEt virtusu. Vingitiquinque annis, quibus mandu-
castis panem vitae ac roboris, — quibus ornati estis 
virtutibus ? Ipse expertus scio non habere nos pleni-
tudinem virtutum, indigere adhuc multis. Et tarnen 
vita sacerdotis necesse, ut sit vita virtutum, non simpli-
cium sed sacerdotalium. Excluditur ex Corde Jesu, 
Sacerdotis supremi. cui deest stigma Christi, cui desunt 
virtutes sacerdotales. 

Celebrantes festum ordinationis sacrae, opus est, 
ut serie ac apprime perstringamus conscientiam nostram, 
reddamusque rationem Domino Deo ac nobis, sintne 
et quales virtutes nostrae. Non sufficit deesse magnos 
defectus ; non sufficit nos cautos fuisse, ne illi, qui 
foris, sunt, haberent aliquid dicere contra nos. Con-
scientia Sacerdotis plus requirit: ne Dominus Deus 
habeat quid dicere contra nos, objicereque quod multum 
dederit, parumque profecerimus gratia ejus. 

1 Apocal. VII . 12. 
Ml ach. I. 6. 
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Non divitias, non honores reqnirit a nobis Deus : 
sed virtutes, virtutes extraordinarias, virtutes Sacerdota-
les. Hoc est tuum ornamentum, hae sunt tuae verae 
divitiae. Si hucusque temporis paucum curasti deco-
rem tuum : virtutes Sacerdotales, age, ut postea ad hoc 
tendas, his divitiis studeas. 

„Et fortitudo." Quod Deo hac die sacrificii instar 
retribuere nos oportet, est fortitudo, fortitudo christiana, 
fortitudo Sacerdotalis. 

Major sit, et esse debet quam illa laicorum. Hi 
fugám capiunt ob iniquas passiones, auíugiunt, ubi 
tentationes diabolicas eos pati oportet, tergum vertunt 
allecti emolumentis terrestribus ac ob respectum hu-
mánum. 

Sacerdotis e contra est fortiter agere. Est enim 
vir Dei, ab eo firmatus ac protectus ; data est coelitus 
ei vis et missio volendi, agendi ac vincendi. 

Si quaeritur in Scriptura, quis inveniet mulierem 
fortém, de Sacerdotis fortitudine nulla ponenda quaestio. 
Non licet tibi excusanti proferre fragilitatem humanam: 
es enim Sacerdos, Dei vir es, vir fortitudinis et su-
perior homo. Obsint tibi impedimenta, superabis etiam 
maxima si cum ampliori ages charitate, maiori fide, 
fiducia firmiori, ac voluntate forti. Si desint vires, adja-
cebit tibi velle, et invenies posse sicque attinges finem 
tuum, adipisceris felicem aeternitatem, si fortiter cum 
gratia Dei sequeris voluntatem Christi. 

Hic est modus Dilectissimi filii ! respondendi vobis 
quotidie in Sacro Missae sacrificio quaerentibus : „Quid 
retribuam Domino pro omnibus, quae retribuit mihi." 

Hodie igitur sub trenendo Missae Sacrificio : rétri-
bué grates Domino Deo ac Patri Nostro pro omnibus 
gratiis, beneficiis, quibus te cumulabat, imprimis pro 
gratia vocationis sacerdotalis, ac pro illa qua protra-
here dignabatur vitam Ejus servitio dicatam. 

Da honorem Domino Nostro. Si bene egimus, Deo 
placenter viximus : Deo tribue honorem, cum ipse 
dederit gratiam antecedentem, concomitantem ac sub-
sequentem. Percurrito dein vitam tuam sacerdotatem, ac 
interrogato, quae et quales sint tuae virtutes ? Qualescun-
que sunt, certe non sufficient: si multa bene fecerim, 
majora me manent agenda. Si vero fors pauca, vel 
nulla : nunc demum incipiam. 

Esto fragiles viribus, habeamus fiduciam in fortitu-
dine Jesu Christi, Sacerdotis nostri supremi. In Christo 
sperantes dimicabimus fortes, dimicabimus prosperi 
contra diabolum, contra mundum et contra fragilitatem 
carnis. Amen. 

Rónia. Pápai rendelet az olasz katholikusok szervez-
kedéséről. — Az olaszországi katholikus egyesületek 
országos szövetségében, az „Opera dei Corigressi"-ben 
már keletkezése óta nagy politikai nézeteltérések voltak 
és vannak jelenleg is, amelyek állandóan veszélyez-
tetik az olasz katholikusok szilárd egységét, békés 
együttműködését. Különösen a központi állandó bizott-
ságban állandók a súrlódások a konzervatív és radi-
kalisabb elemek között. Merry del Yal államtitkár most 
ö szentsége nevében köriratot intézett az italiai püs-
pökökhöz, melyben egyszer s mindenkorra elejét igyek-

szik venni a katholikus párt bomlásának. Ö szentsége 
elrendeli, bogy a köponti bizottság oszlassék fel és 
levéltárát adják át a Vatikán könyvtárának. A keresztény 
demokrácziáról, keresztény népmozgalomról azt mondja a 
körirat, hogy ez a legnagyobb fontossággal bir, nagy 
szükség van reá és morális szükségesség. Medolago-
Albani Szaniszló grófot kinevezte a második bizottság 
teljhatalmú elnökévé. A szakosztályokat szintén felosz-
latta ő szentsége, további működésük csak a püspökök 
fenhatósága alatt lesz engedélyezve. A vidéki szövet-
kezetekből ki kell törölni mindazon tagokat, akik a 
pártoskodás okai, akik a szentszék intézkedéseit be 
nem tartják s a katholikus álláspontot nem védik elég 
őszintén. Kongresszust a szentszék beleegyezése nél-
kül nem lehet tartani. Az egyesületi összejöveteleken 
inkább kedélyes, barátságos modorban folyjék a tanács-
kozás, mint a parlamentben szokásos modorban. Püs-
pöki beleegyezés nélkül nem alakithatók a vidéken 
katholikus egyesületek s nem indíthatók katholikus 
mozgalmak. Végül buzgó együttes munkálkodásra buz-
dítja az Opera régi és u j tagjait. Egészen természetes, 
hogy ez a rendelet csak az olasz katholikusokra 
vonatkozik. 

T Á R C Z A . 
Szalézi missiók Amerikában. 

— Dr Z a ff ér y Károly szalézi pap tudósitása. — 
(Folyta tás . ) 

Komoly szerencsétlenségek. — Uj bátorító találkozá-
sok. — A cayabik gyermekei közt. — Megvizsgál-
tatva az indiánok által. — A fekete szekrény. — A 
csolnak átkutatása. 

Szivünkben reménynyel, de eltelve egyszersmind 
nagy aggodalommal a folyó szirtjei és a vadak nyilai 
miatt, melyek minden perczben ránk zúdulhattak, 
14-ikén ismét csolnakba szállottunk. Elutazásunk után 
egy óra múlva ismét nagy vízesés íenyegetett és bátor-
ságunkat elvette. Hogy a nagyobb veszélyeket kikerül-
jék, a mi embereink a vizbe ugrottak és igyekeztek 
kezeikkel adni más irányt a csolnakoknak. Az erősebb 
áramlatok közepett egy csolnak oly nagy erővel lett 
egy szirthez dobva, hogy a rajta ülő evezős három 
méternyire lett a csolnakból a vizbe dobva; egy 
másik, aki most a csolnakot kormányozni akarta, oly 
nagy ütést kapott mellén, hogy elfogta a vórbányás, 
egy harmadik pedig lábszárán kapott sérülést. Ily 
veszedelmek közt fogyni kezdett bátorságunk, és ter-
mészetes dolog volt, hugy mindenkinek az jutott 
eszébe, hogy inkább vissza kell térnünk Cuyabába és 
a szerencsétlen vadak közti látogatást jobb időre 
halasztani : de az én csodálkozásomra senki sem merte 
ajkára venni ezt a szót „visszatérés" és mi a főbb 
károk javitása után ismét folytattuk utunkat a folyón 
lefelé. 

Néhány napon át minden további kaland nélkül 
eveztünk, miután szerencsések voltunk, hogy vizeséssel 
és szirtekkel többé nem találkoztunk ; de szomorúak és 
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kedvetlenek voltunk a miatt, hogy nem találkoztunk 
indiánnal, mert már csak kevés napig állhattunk ren-
delkezésökre, miután élelmiszereink fogyatékán lévén, 
vissza kell térnünk. Végre 18-dikán megjelent egy vad 
a folyó partján, lármázva és tapsolva tudtunkra adván, 
hogy hozzunk neki tárgyakat. Nyomban előtte termet-
tünk és egy indián helyett hármat találtunk. Bementem 
az erdőbe és át akartam nekik adni azt, amit kezem-
ben tartottam, de ők csodálatos gyorsasággal elszalad-
tak, így nem maradt hátra más, mint letenni a tárgya-
kat azon helyre, melyet ők kijelöltek. Éjjel egy oly 
helyre telepedtünk le, ahol sok vad lábnyomát láthat-
tuk, köztük sok gyermekét, a miből azt következtettük, 
hogy nem kell messze lenni az ő főtanyájuknak. 

Az éj et nyugodtan és zavartalanul töltöttük, és 
midőn reggel ismét csolnakunkba akartunk ülni, öt 
más indián mutatta magát a folyó partján, akik kéz-
mozdulattal és kiáltozással tudtunkra adták, hogy ők 
is akarnak tőlünk ajándékokat. Azonnal ki akartuk 
őket elégíteni és igyekeztünk őket a lehetőleg meg-
közelíteni ; de mindhasztalan, mert azonnal félve eltá-
voztak. Minthogy a vadak folytatták egyhangú énekö-
ket ; „Api api checó, arú, arúchecó" azért igyeztünk 
értésökre adni, hogy más indiánokat is akarunk 
látni, hogy a drága időt itt ne vesztegessük ; de 
mindhiába ! ők a parton haladva tovább kisérték 
csolnakainkat. Minél tovább kisérték, annál jobban 
szaporodott számuk, mig végre valóban egy hadá-
szatilag fontos pontra jutottak, ugy hogy most 
már kezdettük félteni életünket. Képzelje, főtisz-
telendő Don Rua, hogy azon a helyen, ahol ők össze-
gyülekeztek, lejtősen egy kis halom nyúlik le a part 
felé, és ezt a lejtőt a tetőtől egész a partig elfoglalva 
tartották ugy, hogy gyilkos harczot kezdhettek volna 
ellenünk, lia akarták volna. Mi azonban bizva az isteni 
Gondviselésben, mégis hozzájok közeledtünk, remélvén, 
hogy Isten meglágyítja az ő szivöket a mi fogadá-
sunkra; áteveztem tehát két csolnakkal az ellenkező 
partra, ahol a vadak csapatja megállott, hogy ajándé-
kaimat elvigyem nekik. 

Az elsők, akik kikötöttek, megkisérlették átadni 
az ajándékokat, de ez nem sikerült nekik, csak a 
második kísérletnél sikerült a többinek hozzájok köze-
lebb jutni. Most egy harmadik kísérletre határoztam el 
magam és kikötöttem az én zsebeimben tükrökkel, 
nyak- és karkendőkkel késekkel ós egyébb czifraságok-
kal és játékszerekkel. Mihelyt két kísérőmmel partra 
szállottam, 7—8 indiai gyermek vett körül, akik egész 
bátran felém nyújtották kezecskéiket, hogy valamit 
kapjanak. En is kértem tőlök valami ajándékot és ők 
az ő apró csecsebecséiket adták át. Ily váratlan fogad-
tatás után egyik fiút karon akartam fogni, de ő rög-
tön hátra ugrott és elszaladt és mindnyájan ijedten 
utána futottak. Minthogy pedig azt gondoltam, az én 
kísérletem veszélyt hozhatna fejemre, igyekeztem őket 
visszacsalogatni más szebb tárgyakat mutatva nekik. 
Vissza is jöttek de nagy félelemmel, ugy, hogy messze 
ki kellett nyújtanom kezemet, hogy a játékszert az ő 
ujjaik végére tehessem. A többiek is megpróbálták ezt, 

de senkinek sem sikerült kézről kézre kicserélni a 
tárgyakat. Most ott hagytam az első gyermekcsapatot 
és nagy óvatossággal egy másik csoporthoz közeled-
tem ; sikerült is az egyiktől egy liszttel megtelt üres 
tököt kapni, amit éppen mohó vágygyal ' akart elfo-
gyasztani ; azután megpróbáltam barátságos mosoly 
közt megsimogatni, de erre rögtön visszaugrott. Én 
értésére akartam adni, hogy semmi gonosz szándék 
nincs bennem, azért egy öreg emberhez közeledtem, 
aki boldog örömmel tűrte, hogy őtet megczirogattam. 

Mikor aztán ezek a szegény vadak észrevették a 
mi jóságunkat és a mi szeretetteljes bánásmódunkat, 
minden félelem nélkül közeledtek hozzám, és elkezd-
tek engem tetőtől talpig átvizsgálni, különösen czipőim 
keltettek bennök csodálkozást. Aztán zsebeimbe nyúl-
tak, egész testemet körül tapogatták, mintha csak meg 
akartak bizonyosodni az én személyemről ; aztán elvet-
ték tollkésemet és egyéb tárgyakat, végre a keresztet 
és skapulárét is le akarták szedni rólam, azt hitték, 
hogy mindenhez joguk van, amit egyszer megérin-
tettek. De a legrosszabbul jártak az én társaim, akik 
kénytelenek voltak ingöket és kalapjokat is átadni. 
Amint ezt az engem környező indiánok látták, azt 
hitték, hogy tőlem is ugyanazt követelhetik és csodál-
koztak azon, hogy én másféle ruhát hordtam, mint a 
többiek. Én erre igyekeztem előttük felfoghatóvá tenni, 
hogy nem tehetem azt, a mit a többiek és más tárgya-
kat ajánlottam fel nekik és asszonyi és gyermekruhá-
kat. A jelen volt 150 vad közt csak két asszony volt, 
a kik bizalomteljesen közeledtek hozzánk, hogy ruhákat, 
takarókat nyakkendőket stb. vegyenek át tőlünk. 

Mialatt engem átkutattak, jelt adtam Silvio hitok-
tatónak, hogy vegye elő készülékét és fényképezze le 
a különös jelenetet, mely rám nézve oly vigasztaló 
volt ; azonban mihelyt a vadak megpillantották a fény-
képező készüléket az ő fekete szekrénj^ével, ijjedtség 
szállott beléjök és futásnak eredtek. Kénytelen voltam 
lemondani a fényképről, mely oly kellemes meglepetést 
szerzett volna a Szalézi Értesítő olvasóinak, nehogy uj 
ijjedtséget szerezzek az őserdő szegény lakóinak, és 
bizalmatlanságra szolgáltassak alkalmat. 

Mialatt tágyainkat kicseréltük, váratlanul 14 óriási, 
erős, teljesen felfegyverzett vad tört elő az erdőből, 
komoly, sőt fenyegető tekintettel. Járásukból és hara-
got lövellő tekintetükből következtetve azt láttuk, hogy 
itt komoly dolog és reánk nézve nagy veszély foroghat 
szőnyegen. De midőn néhány közelünkben álló indus 
rájok szólott és értésökre adta, hogy mi barátjai és jóte-
vőik vagyunk, letették nagy vadságukat és kíváncsian 
közeledtek hozzánk. Én voltam az első, a ki eléjük 
mentem és zsebkendőket, késeket és tükröket aján-
lottam fel "nekik, erre csakhamar megváltoztatták néze-
töket. (Fo ly ta t juk . ) 

I R O D A L O M . 
— Szent József Lapja katholikus társadalmi és 

jótékonysági folyóirat a szegények anyagi és erkölcsi 
támogatására — augusztusi száma megjelent a követ-
kező tartalommal : Nagyasszonyunk, költemény Kozáry 
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VEGYESEK. 
— A pápa koronázásának évfordulója. Róma, aug. 9. 

A pápa koronázásának évfordulója alkalmából a szt. at}*a 
a Seclia Gestatorián a Szent Péter-templomba ment, aliol 
ünnepi diszmise volt. Jelen voltak a biborosok, a nemes-
ség és számos meghivott vendég. 11 óra 35 perczkor 
visszatért a pápa termeibe. A Szentatyát a világ min-
den tájáról üdvözölték. Nagy számban érkeztek a fran-
czia püspöki kar tagjainak hódoló feliratai, melyekben 
a jelenlegi nehéz időkben a Szentszék iránti törhetlen 
ragaszkodásuknak adnak kifejezést. 

— A szent István-napi szónok. A magyarság 
nemzeti ünnepén, szent István napján az ünnepségek 
egyik kiváló mozzanata a koronázó Mátyás-templomban 
tartandó szentbeszéd szokott lenni. Az idén a beszéd 
megtartására, mint értesülünk, Robitsek Ferencz dr 
pápai kamarás, nagymarosi plébánost, a kitűnő egyházi 
szónokot hivták meg. 

— Rekviem Steiner püspökért. Székesfejérvárról 
irják nekünk, hogy boldog emlékű Steiner Fülöp püs-

Ferencztől. — Magyarok ünnepe. — Ünnepi vecsernye 
sz. István királyról. — Imádkozzunk ellenségeinkért. 
— Kánon a legszentebb Istenszülő tiszteletére. — A 
mészégető (elbeszélés). — Keresztény szocziálizmus. — 
Római utam emlékei. — A rabszolga skapuláréja. — 
Ligouri sz. Alfonz. — Keleti missziók. — Gondolatok 
a nemzet ünnepére. — Találunk benne két jól sikerült 
illusztrácziót. Mint hitbuzgalmi havi folyóiratot mele-
gen ajánljuk. Nem kerülheti el azonban megjegyzé-
sünket, a füzet 9. oldalon található ének sz. Józsefről. 
Már maga az tény, hogy háromnegyedes taktusban 
folyik, bizalmatlanná tesz minket, tudván, hogy a 
magyar templomi énekek szelleme ezt nem tűri meg. 
Azonkívül egy-két reminisscencia bántja benne a fület, 
pl. az első öt taktus egyszerűsített alakban eszünkbe 
jut tat ja az Arany virág azt a melódiáját, hogy „az én 
szeretőm szava édes stb.", az utolsó öt taktust pedig 
ha kissé máskép kopuláljuk, azonnal az osztrák himnusz 
utolsó akkordjai csendülnek meg. A magyar egyházi 
zene restaurácziója érdekében azt az éneket nem szí-
vesen látjuk ebben az igazán hivatása magaslatán álló 
folyóiratban. Ára egész évre 4 kor. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal Bpest, III. Nád-utcza 3. 

— Megjelent Szent Ferencz Hírnökének augusztusi 
száma következő gazdag tartalommal : Vezérczikk. 
Aureustól. — Mária mennybemenetelére. (Költ.) D. D. 
— A harmadrendi testvérek élete. P. Kiss Arisztidtől. 
— Szent Ferencz alázatossága. Eusebiustól. — A bűnös 
asszony. (Költ.) Dobay Mariskától. — A sz. miseáldo-
zat fönségéről. D'Andreau. Páduai sz. Antal. Dr Hirsch-
ler Józseftől. — Szent Péter kételkedése. Laurától. — 
Porciunkula emléknapján. (Költ.) Babik Józseftől. — 
Szent Ferencz atyánk. Piacidustól. — Szegény apácza. 
Convertitától. — Római zarándoktatom. Stiller Bernar-
dintól. — Szent Lajos király. Ludoviczustól. — Gya-
korlati keresztény. Lamberttől. — Rendi élet. — ; 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. — Bűcsus napok. 

pök halála napján mult szombaton az ottani székes-
egyházban ünnepélyes rekviem volt. A nagy gyász-
misén maga Vdrosy Gyula dr püspök pontifikált. 

— Egyházmegyei liirek. Jurka József és dr 
Schinner Lajos (volt kalocsa-egyházmegyei áldozár) 
főgimnáziumi tanároknak küldettek Nagyszombatba. — 
Takács Marczell volt kapuczinus-rendü káplán lett 
Somorján. — Zsák Mihály kápláni minőségben át lett 
helyezve Ürménybe, Zsiska Pál viszont Nag}^tapol-
csányra. — Puchan Ferencz a megtért anabaptisták lel-
késze lett Nagy-Lévárdon, Ocliaba Pál volt nyitra-
egyházmegyei áldozár káplán Sopornyán. — Aujeszky 
Ferencz detrekő-sz.-péteri esperes-plebános életének 
63, áldozárságának 38. évében elhunyt. 

— Tanulmányuk Demény Dezső, a budai királyi 
vártemplom káplánja, a kiváló zeneszerző, Bayreuthba 
utazott a Wagner-cziklus tanulmányozására. Az egy-
házi zeneszerzőt a főurak által létesített "Wagner-alap 
igazgatósága küldte ki tanulmány útjára. 

— Egy kanonok halála. Mint értesülünk, Späth  
Károly dr kanonok 81 éves korában hosszas betegség 
után meghalt. R. i. p. 

— Dessewffy Sándor csanádi püspök e napokban 
ülte meg teljes viszavonultságban pappá szenteltetésének 
47-dik évfordulóját Reichenhallban, ahol most üdülés 
czéljából időzik. A nevezetes évforduló alkalmából a 
szeretett főpásztort egyházmegy éjéből számosan üdvö-
zölték és szerencsét kívántak neki jubileumához. 

— Az uj örmény patriarcha. Az örmény katho-
likusok. e hó 4 én u j patriarchát választottak maguk-
nak. A három jelölt közül msgr. Sabagian került e 
magas méltóságra, kit a pápa azóta már megerősített. 
Az u j patriarcha 1836-ban AÍeppóban született. 1863-ban 
Urfába, Hüsnibe, Mensurba és Malattiába küldötték, 
hol a vallási viszonyokat közmegelégedésre sikerült 
rendeznie. Ezen tevékenysége révén meghívták Malat-
tiába érseknek. 1873-ban patriarcha-hetynök lett és 
Alexandriában telepedett le. 1879-ben egyiptomi tisz-
teletbeli érsekké nevezték ki. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicseli Beta. 

A szerkesztő telefonja. 
B. Gy. A. l endüle tes czikket köszönjük . L a p u n k 13. számú-

ban — óha jához képes t — m i n t lá tni t e t sze t t , le is adtuk. — 
Y. A. A leköte lező figyelmet ezerszer köszönve, a remek allo-
cutiót gyönyörűségge l o lvas tuk s hogy mentü l többen élvezhes-
sék. az E g y h . tud. rova tában leközöl tük. — I). B. Zubr iczky dr, 
l apunk jeles m u n k a t á r s a theol. t aná r le t t Esz t e rgomban s helyébe 
a bpes t i V I I I . ker . főreál iskolába kerül t Tr ikál dr. A kéz i ra tnak 
u t á n a nézek. Udv. 

F i g y e l m e z t e t é s az eló'iizetés 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 

Beligio-Vallás" a lak jában , 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 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 
„Religio- rallás-1-1 és az ,.E. Kr. Z . " -a t együt t k íván ja jára tn i , az 
az rE. Kr. L.LÍ-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a jövő évtől kezdve a „Rel igio a - ra az 
eddigi ár'oan 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 , 
Vi- V21 3 4 e s egész évi rész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s iegczélszerübb e l já rás az egész évre j á ró 
előíizetés egyszer re való tör lesz tése , m é g pedig ha lehet 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 : 

: s z e r d á n és s z o m b a t o n . 
j Előfizetési dij : 
\ félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f r t . 
: Szerkesztő lakása : 

Budapest , 
j VI., Bajza-utcza 14. sz., 
I hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
" kü ldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

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

könyvnyomdájában , 
IV., Papnővelde-utcza 
8. sz. ala t t , hova a 

neta lán i reclamatiók is, 
bérmentes ny i to t 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 A 

Budapesten, augusztus 20 

D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y O I R A T 
DIK ÉVFOLYAM 

SZ. II. Félév. 1904. 

Perge alacriter in coepio tuo : praehare praeha íJomtta, curitaiem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingenaa 
zdlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et lis, qui open tuo <uffragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertvmu.1. 

IX. P ius a szerK. 1871. márcz . 27-én. 

.Addi tos t ibi animos auc to r i t a t e Nos t r a exoptamus . qu ibus exc i ta tus a tque erec tus . . . . re i igioni doc t r inaeque p rovehendae felicius i ncumbas . 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept . 5-én. 

T a r t a l o m . Vezéreszmék .és tanulmányok: Az egri u j e l emi k a t e k i z m u s . — Immaculata. Az i f j ú s á g az „ I m m a c u l a t a " v é d ő s z á r n y a i 
a l a t t . — Egyházi tudósítások: E s z t e r g o m : F ő p á s z t o r i kö r l evé l . — E g e r : S a m a s s a é r s e k p o h á r k ö s z ö n t ő j e . — K a l o c s a : 
C s á s z k a G y ö r g y é rsek t e m e t é s e — K a s s a : G y é m á n t m i s e és s z á z é v e s j u b i l e u m . — P á r i s : B e s z é l g e t e s C o m b e s m i n i s t e r e l n ö k k e l . — 

R ó m a : A V a t i k á n s á r g a k ö n y v e . — Tárcza : Szaléz i miss iók A m e r i k á b a n . — Vegyesek. 

F e 1 h i y a 8. 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

Az egri uj elemi katekizmus.1 

Hála illeti meg Eger nagynevű érsekét, 
hogy teljes 30 évi huzavona után a kátékérdés 
megoldását kezeibe vette. Mindjárt akkor 
kellett volna ezt tennie a nagym. Püspöki 
Karnak, mikor az 1868. évi 38. t-cz. népisko-
láink belső szervezetét és tanfokozatait átvál-
toz ta t ta ; vagy legalább akkor, mikor 1883-ban 
az egri irodalmi egylet a „Hitelemzésünk 
Emelése czim alatt megjelent pályaművet 
dijazta, amelyben egyebek mellett a népiskolai 
hittani könyvek átdolgozásainak égető szük-
sége erősen ki volt domborítva. 

Meg is indult ekkor a kísérlet a nagy-
emlékű Ipolyi Arnold kezdeményezése mellett, 
de miután ő elhunyt, évtizedeken át egyetlen 
főpásztor sem méltat ta figyelmére az annyira 
méltányos és jogos panaszokat ! . . . Samassa 

1 Ezzel a czikkel nem szándékunk semmiképp 
helyeslést nyilvánítani az iránt, hogy Magyarországban 
nem volt lehetséges idáig egységességet a katekizmus 
ügyébe behozni. Mi első sorban az egységes eljárásnak 
vagyunk a hivei. Szerk. 

érsek várta, hogy a Szent-István-Társulat és a 
nagym. Püspöki Kar intézkedését mily siker 
kiséri, s midőn hiába várta ezektől a kérdés 
sikeres megoldását, ő kezébe vette szokott 
erélylyel a kérdést, és a nyári szünidők a la t t 
kiadta az egri uj elemi katekizmust, melyet 
bizonyára csakhamar az átdolgozott kis kate-
kizmus fog követni a könyvpiaczon. 

Midőn ez köztudomássá lett, a Szent-István-
Társulat és a nagym. Püspöki Kar is újból 
érdeklődni kezdettek a dolog iránt, s ebből 
kifolyólag történt, hogy Majláth Gusztáv gróf 
püspök ur elnöklete alatt egy káté-bizottság 
alakult egy év előtt a kérdésnek sikeres meg-
oldására annál is inkább, mert hát amint az 
egriek nem adják fel a vezérszerepet, ugy 
az esztergomiak ragaszkodnak már csak azért 
is külön esztergomi kátéhoz, hogy ezen riva-

1 litás által a hitoktatás -ügyét előbbre vinni 
látszassanak.2 

2 Már mondottuk, hogy mi az egységes eljárásnak 
í vagyunk a hivei. Annak a feszegetésébe, mennyiben 

rivalitás vagy nem az egységes eljárás helyében a 
! kettéválás, ezúttal időszerűtlennek tart juk bebocsát-
t kőzni. Az ellen azonban, hogy az „esztergomiak" csak 

„látszat"-ért lelkesednének a hitoktatás előbbrevitelében,, 
77 

kénytelenek vagyunk tiltakozni. Szerk. 
15 
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Eger nagynevű érseke tehát mindjárt 
kettős sikerrel dicsekedhetik, mer t először is 
az egriek saját körükben végeztek kátéink 
átdolgozásával, másrészről pedig a nagym. 
Püspöki Kar t és a Szent-István-Társnlatot is 
mintegy kényszerítette ezzel, hogy a 35 éven 
túl elodázott kérdés megoldását napirendre 
tűzzék és a hi toktatás nagy előnyére tényleg 
meg is oldják. 

Nézzük most a mosolygó kisdedet, melyek 
annak fény és árnyoldalai? vagyis sikerült-e 
mindjárt ezzel a kátékérdést a közóhajnak 
megfelelően és sikeresen megoldani?! 

Az uj káté fényoldalai következők ! 
Első és főérdeme, hogy megszületett . Ezzel 

illetékes helyről dokumentál ta ennek valódi 
szükségességét ! . . . Harmincz éve szüntelen 
hangoztat ták ezt hitelemzőink ; de azok az 
egyének, kik a népiskolában nem tanítot tak, 
ezt meg sem értették, vagy éppen „tájéko-
zat lanoknak és avatat lanoknak mondották ! Az 
egri érsek nem avatatlan-e, nem tájékozatlan-e, 
s ha a káték átdolgozásának szükségességét 
ő deklarálja, ez többet nyom a hitoktatók 
ezreinek zokogásáná l . . . Debuisset pridem, 
akkor ez régen meg is volna oldva. 

A nyelvezet határozot tan magyarosabb 
és helyesebb, mint a réginél. Ott igen érzik 
a fordítás, azért sok a tatik-tetik majd min-
den lapon ! . . . I t t a szenvedő ige alakot meg-
kerülték, s vagy a kérdést helyesebben teszik 
fel. vagy a feleletet helyesebben szövegez ték . . . 
Mésf az sincs benne : kicsufoltatott , megosto-
roztatott , megfeszíttetett , s végül pedig elte-
met te te t t stb. 

A theologikus definitiokat többnyire kikü-
szöbölték; miután ezek a 6—7 éves gyermeki 
észjárásnak és felfogásnak nem felelnek meg! 
Mi az Isten, micsodák az angyalok, mi a 
szentség, mi az imádság stb. fellettek oldva, 
ellettek kerülve. Az apró gyermekek ezrei 
hálás köszönetet mondanak érte, valamint azért 
is, hogy elhagyta az i lyeneket: állagjában, 
lényegében, természetében, vagy ez t : önma-
gától való — lelki valóság — mindennek leg-
főbb ura stb. 

Egyes kérdések és íeleletek ügyesebben 
lettek szerkesztve, s a hosszadalmas feleletek 
részeikre fel lettek több helyen bontva, mint 
pl. ez: „Miután eredeti bűnbe estünk üdvözül-
het tünk volna-e ? Mit n}Terünk a keresztségben ? 

Mi a sz. mise? Hány részből áll az Üdvöz-
légy?" stb. Ezek helyett sokkal rövidebb fele-
leteket találunk ezen kérdésre, pl. • Mit ígért 
Isten mindjár t az első embereknek? Milyen 
áldozat a sz. mise? stb. Végtelenül kár és az 
átdolgozás szembetűnő fogyatkozása, hogy a 
2—3 sorból álló feleleteket mind fel nem bon-
to t ta részeire és apró pénzre fel nem váltotta, 
mint mondani szokás, mert az apró gyermek 
hamarabb megtanul 3 — 4 egysoros feleletet, 
mint egyetlen 3 — 4 soros kérdést. Pedig hány 
maradt ilyen benne!? 

Szintén érdeme, hogy némely parancsnak 
szövegét egyszerűsíti, pl. a 7-ik parancs : ve 
lopj, az egyház 4-ik parancsa: Bűneidet a 
lelkiatyának minden esztendőben meggyónjad, 
stb. — Kár, hogy az első, ötödik és nyolcza-

Í dik parancsot is nem eg}7szerúsíti a gyerme-
kekre való tekintetből, máskép nem szövegezte 
szintén, mint pl. a németben van. 

Szintén előnyére Írandó, hogy <:ziml:éppd 
' van el látva: „Jézus a kisdedek barát ja" , 
I továbbá: „Jézus a keresztfán", ang}rali üdvöz-

let, Jézus születése, Jézus feltámadása, az 
utolsó vacsora, mi által elvileg kifejezi, hogy 
a képek a kátéba is felveendők. — Ámde 
akkor minden hitágazatnál, minden parancs-
nál és minden szentségnél egy-egy képet 

1 kellett volna közölni, hogy ezzel a gyermekek 
előtt is kedvesebbé tétessék, az egyes paran-

! csok és egyes szentségek felfogása is könnyebbé 
tétessék. — Hogy ez nem történt , az leg-

i kevésbé írandó Samassa érsek terhére, mert 
ha neki ezt proponálják és kellően indokolják, 
bizonyára igy nyomat ta volna az uj kátét. — 
Az általunk 1886-ban kiadott uj elemi káté és 
„uj kiskáté" iiiajd két évtizeddel ez előtt meg-
jelölte: mely képek jönnének minden parancs 
elé és minden szentséghez? 1902 ben kiadott 
„képes katekizmus"-unkban tényleg látható ez, 
ámde az egriek máig nem vették azt tudo-
másu l , . . . sem Gall Morell és Brand Amour  
előnyeiről máig nem elmélkedtek. 

Problematikus előnye volna még, hogy a 
felelet majd minden kérdésben ismételje a 
kérdést, mint az esztergomi kátéban, pl. elég-e 
csak hinnünk mindazt, amit Isten kinyilatkoz-
ta to t t ? vagy: Melyik a főparancs, mely a 
többit is magában foglalja, stb. Ámde éppen 
ez az ismétlés hosszúvá teszi néhol a felele-
teket, s ugy ezt inkább mellőztük volna azzal : 
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melius est, u t increpent grammatici , quam non 
intelligant pueri ! Ezzel az emléztetés sok helyen 
meg van nehezítve. (Fo ly ta t juk . ) 

I M M A C U L A T A . 
Az ifjúság az „Immaculata" védőszárnyai alatt. 

íFo ly ta tás . ) 

A második pont a négy főtisztviselő : praefectus, 
I. assistens, II. assistens és secratarius beiktatása volt. 
Az uj praefectus, miután megfogadta, hogy a kon-
gregáczió ügyét szivén fogja viselni, szép szavak kísé-
retében vállalta magára az uj kedves kötelességet. 

Erre a többi uj a jövő tanévre megválasztott 
tisztviselő kihirdetése következett. 

Harmadik pontja az ünnepélynek az egész kon- | 
gregáczió fogadalmának ünnepélyes megújítása volt. A 
tagok újra megigérték a bold, szűznek, hogy igazi és 
hűen szerető gyermekei akarnak maradni. Végül pedig 
a testületünktől búcsúzó VIII. osztályú társaink meg- j 
fogadták a bold, szűz dicsőségére, hogy semmiféle 
titkos társulatba soha be nem lépnek és a párbajt, 
mint természetellenes dolgot, kárhoztatják és minden-
kor bármily áldozat árán is elkerülik. 

äz ünnepély a hálaadó „Magnificat" és „Te Deum" 
eléneklésével végződött. 

Az 1903. év júniusában 131 rendes tag és 52 
jelölt volt a kibontott zászló alatt. Összejöttünk szep-
temberben s szomorii szivvel láttuk, hogy sokan hiány-
zanak közülünk. Számos . testvérünk eltávozott és el-
hagyott szeretett vezérünk is, f t Kulcsár István, jézus-
társasági atya. De csakhamar megvigasztalódtunk Test-
véreink, — igaz, — eltávoztak, de makukkal vitték a 
kongregáczió szellemét és terjesztik ott, hova Isten 
rendelése vitte őket. A hiányzók helyét más lelke-
sült szivek foglalták el. Vezetésünket pedig ft. Hauer 
Ferencz, jézustársasági atya vállalta el. 

Mivel az 1904. ev félszázados évfordulója a szeplő- \ 
telén fogantatás hitczilchelye ünnepélyes kihirdetésének, azért ! 
a kongregáczió minden Mária-ünnep előtt összejött, 
hogy imáival, gondolataival dicsérje a szeplőtelen szűz 
természetfölötti nagyságát. Ezen gyűlések után gyűjtést 
rendeztünk, hog}'- a befolyt összegből a kongregáczió 
két néger gyermeket válthasson meg, kik aztán szent 
hitünkben felnövekedve, élő tanúi lesznek a nagyszom-
bati Mária-kongregáczió buzgóságának. 

A kongregáczió tagjai a bűnbánat szentségéhez 
minden hónapban járultak, de sokan szent lelkesedé-
sükben kevésnek találták az angyalok eledelét csupán 
ily alkalmakkor venni magukhoz, s azért gyakrabban 
látogatták az Ur szent asztalát. Többen mások épülé-
sére az egész ifjúság közös miséjén járultak a szent 
áldozáshoz. 

Számosan és buzgón vettek részt a hat-vasárnapi 
szent Alajos ajtatosságban, mely egyszersmind méltó 
befejezése volt az esztendőnek. 

Az a szép szokás, hogy a tagok összejöveteleink 
előtt, nagy szeretetük jeléül obsequiumokat tesznek le 

égi szűz anyánk lábaihoz, mind nagyobb és nagyobb 
tért hódít. A novenákon kivül, mikor mindenki tett az 
oltárra imarózsákból font koszorút, majd minden szom-
baton kaptunk ily szép ajándékot. Ezen kis papiros-
darabok a legnagyszerűbb eszmékről és erénygyakor-
latokról számoltak be. 

Könyvtárunk részint vétel, részint kegyes adomá-
nyok által a körülményekhez képest számos kötettel 
gyarapodott, úgy hogy a kongregáczió jelenleg körül-
belül 250 db könyvvel rendelkezik. A könyvtár növe-
kedésével természetesen arányosan gyarapodik az olva-
sók száma és buzgósága is. Az pedig, hogy az ifjúság 
ily hasznos lelki táplálékkal él, záloga egy szebb jövő-
nek. Könyveink és levéltárunk elhelyezésére külön 
szép üvegszekrényt szereztünk be jótevőink támoga-
tásával. 

Hófehér zászlónkat, melyet még csak egy év előtt 
bontottunk ki örömujjongó szivvel, máris másodszor 
kellett gyászba öltöztetnünk. Bevontuk szeretetünk és 
örömünk tárgyát, hogy igy jelezzük szivünk gyászát 
k. testvérünk korai halálán. Még csak nyílni kezdett a 
bimbó, hogy mindinkább föltárja belső szépségét és 
máris elhervadt. Boldogult testvérünk, Holzmüller 
Nándor, valóban mintája volt az apostoli lelkű kon-
greganistának. Kereste az alkalmat, hogy erényt gya-
koroljon. Igazán jámbor és folyton gyenge egészsége 
daczára is szorgalmas tanuló volt. Szivének főkincse és 
dísze azonban Mária tisztelete és szeretete volt. Halála 
pillanatában is égi Anyjára gondolt. Előkérte kongre-
gácziói érmét, mellére tűzette és igy vette föl mennyei 
megnyugvással az utolsó szentségeket, várva a döntő 
pillanatot. Meg is jött az hamarabb, mint bárki sejtette 
volna. Három órára a szentségek fölvétele után csen-
desen elhunyt április 23-án, Sz. József, a jó halál 
pártfogójának, védünnepén, kongreganista testvéreineL 
közös sz. áldozása után reggeli 8 órakor. 

Gyászunkba örömet varázsol az a tudat, hogy 
most az égiek közt eggyel több pártfogónk van, a ki 
érettünk könyörög. 

Végül szeretettel kérjük mindazokat, kik eddig 
fogadalmukat meg nem újították, hogy eme köteles-
ségüknek eleget tegyenek, (vagy pedig más kongre-
gáczióba való belépésüket tudassák) nehogy nevüket 
szabályaink értelmében a diszkönyvből törülni kény-
szerüljünk és őket holt tagoknak tekintsük. Akik más 
törvényesen fölállított és a Prima Primariába kebelezett 
kongregáczió tagjaivá lesznek, de azért ezen kongre-
gáczió tagjai is akarnak maradni és érdemeiben része-
sülni óhajtanak, eleget tesznek kötelességüknek, ha 
belépésükről ós kongregácziói kötelességeik teljesítésé-
ről ezen kongregáczió elnökségét értesítik. Fogadalom-
újításukat^természetesen mi is örömmel fogadjuk. 

Nagyszombat városának ős falai között él tehát a 
kongregáczió, a Regnum Marianum szent eszméje. A 
nyolcz éve elvetett mag nem esett tehát sziklára, kikelt 
s égi Pátrónánk ápoló keze alatt terebélyes fává kezd 
fejlődni. 

Előre csak ! Lebegtessük kibontott zászlónkat, 
gyűjtsünk bajnoktársakat, kedves testvéreket lelkes 
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csapatunkba Szűz Anyánk pártfogása alatt, hogy minél 
erőteljesebben, bátrabban eredményesebben szállhas-
sunk szembe a világ téves, romboló nézeteivel. Fej-
lesszük erőnket, hogy eszméinkkel diadalmaskodhas-
sunk a négy folyam tágas téréin és Magyarország 
ismét Regnum Marianum lehessen ! ( F o l y t a t j u k ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom. Főpásztori körlevél. — 
O eminencziája a biboros herczegprimás most 

bocsátotta ki XIV. számú körlevelét, melynek egyik 
legfontosabb részét a szent István király ünnepére 
vonatkozó főpásztori intézkedések képezik. Az Orszá-
gos Nemzeti Szövetség ugyanis felterjesztést intézett 
Vaszary Kolos herczegprimáshoz, kegyeskedjék intéz-
kedni a szent nemzeti király ünnepének egyházmegyé-
jében való minél szebb megülósére. E felszólításra, 
melyet a körlevél szószerint közöl, a herczegprimás 
egyszer s mindenkorra elrendelte, hogy 

1. A szent István ünnepét megelőző napon, aug. 
19-én az esti harangszó után fél órán át szóljanak a 
tornyok ércznyelvei ; 

2. a templom, az iskola és a plébánia épületei az 
ünnep napjára nemzetiszínű lobogóval diszíttessenek ; 

3. a minél nagyobb ünnepélyességgel tartandó 
istenitiszteletre a helyi hatóságok, különféle hivatalok, 
testületek, társulatok és egyesületek előzőleg meg-
hívandók ; 

4. különös gond fordíttassék a szentbeszódre, 
amely e nagy egyházi és nemzeti ünnepen minden 
templomban lehetőleg magyar nyelven tartandó ; 

5. intézkedések teendők, hogy az ünnep egyáltalán 
minél fényesebb ós ugy a vallásos, mint a hazafias 
érzület ápolása tekintetéből minél maradandóbb hatású 
legyen ; 

6. szíveskedjék végül a főtisztelendő papság és a 
t . tanítói kar azon társadalmi ünnepségeken, amelyeket 
szent István napján a megyék, városok, községek vagy 
társulatok netán rendeznek, minél tevékenyebben részt 
venni és azok sikerének előmozdítására közreműködni. 

Legyen első szent királyunk ünnepe ékesen szóló 
bizonyítéka a hő tiszteletnek, amely az ég boldog 
lakója iránt kebleinkben lángol. 

Legyen fényes tanúsága a kegyeletnek, amelylyel 
állami életünk bölcs szervezőjének, szent hitünk dicső 
meghonosítójának és művelődésünk messzire tekintő 
megalapítójának hálásan adózunk. 

Legyen az a magasztos és széttörhetlen kapocs, 
amely a szent korona összes alattvalóit lélekben és 
szívben, érzelmeiben és törekvéseiben áldásosán össze-
forrasztja. 

A lelkes rendeletnek minden egyes pontját — 
mint több helyről értesülünk — megtartottuk s az 
idei sz. István ünnepet már búgó harangszó jelezte a 
fővárosban is s lobogók díszítették az összes templo-
mokat és plébániákat. 

A körlevélnek többi része a személyi változásokat 
közli, tudomására adja a papságnak a nyugdíjintézet 

első rendes közgyűlésének idejét (szept. 1.) s végül 
több ministeri döntvény illetve rendelet közlése után 
könyvek ajánlásával fejeződik be a körlevél. 

Eger. Samassa érsek pohárköszönt ő)r. — 
Fényes ünnepséggel ülték meg augusztus 7-én 

Egerben az ottani püspökség érsekséggé emelésének 
századik évfordulóját. A hatalmas dómban maga az 
érsek, Samassa József dr pontifikálta a nagymisét s 
tartotta a Te Deumot. A szertartás után az ersek ven-
dégeiül látta a város egyházi ós világi előkelőségeit. 
Ebéd közben Samassa érsek a százados jubileum alkal-
mából a következő pohárköszöntőt mondotta: 

Szent István első királyunk azon ténj^ében, hogy 
a kereszténység megalapítását élete legfőbb feladatául 
tűzte ki, nemcsak jámbor keresztény jelleme, de egy 
lángeszű államférfiú mély bölcsessége is megnyilat-
kozott. 

Mert a kereszténység és ezzel az európai czivili-
záczió befogadása szükséges volt a magyar népre ; 
nehogy a kelleténél tovább űzött harczi kalandok miatt 
az ellene felingerült Európa többi népeit maga ellen 
uszítsa és azon sorsra jusson, mint a hunok és avarok, 
kik a keresztény Európával azonosulni nem akarván, 
az ellenök feltámadt népek által végre is legyőzettek 
és megsemmisíttettek. 

A nemzet a kereszténység szolgálatában munkás-
ság, igazság, a szellemet képző, a lelket nemesítő uj 
intézmények s törvények hatása alatt bámulatosan gya-
rapodott. Követve ugyanis példáját legnépszerűbb 
királyának, szent Lászlónak —- kiben a kereszténység 
eszméi, szelleme és erkölcsei oly szerencsésen olvadtak 
egybe a nemzeti geniuszszal — megértette, hogy bizton 
gyakorolhatja a keresztény erkölcsöket anélkül, hogy 
le kellene mondania nemzeti jelleméről; megértette, 
hogyan lehet és kell magában a keresztény ós nemzeti 
szellemet egyesíteni és a látszólag ellentétben álló két 
szellem harmóniáját a nemzeti művelődés, erő és 
hatalom gyarapítására hasznosítani a haza érdekében. 

A keresztény eszmék és erkölcsök ugyanis nem-
csak a faji és osztályi különbözéseket simítják el, de a 
lelkekbe a keresztény szeretetet oltják s általában nem 
zárják ki a nemzetek sajátságos egyéni jellemét. 

Ezen új tényezők hatása alatt a nemzet erkölcsi 
érzületében változás állott be uj iránynyal ós uj tarta-
lommal. Ezen tényezők között pedig elsősorban áll 
azon 10 egyházmegye, melyet Szent István alapított ; 
és ezek közt főképp az egri egyházmegye, a mely IV. 
Béla király szavai szerint : a szépség ós dicsőség fényé-
ben, mint egy hatalmas fejedelemasszony székelt a 
többi felett. IV. Béla király e magasztaló szavai mél-
tán illették meg ezen egyházmegyét, mert a főpászto-
rai minden erejöket és törekvésüket odairányitották, 
hogy a nemzetnek gondjaikra bízott fiaiban, kik ezen 
egyházmegyének 11 vármegyére kiterjedt területén 
laktak, a hazának ós szabadságának szeretetét megszi-
lárdítsák ; jól tudván, hogy minden állam fentartásá-
nak biztosítékai ugyanazok, melyekre megalakulásakor 
helyezkedett és igy hazánk is fennállásának alapját 
ugyanazon erőforrásokban és tényezőkben találhatja, 
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melyekből élete, fejlődése és virágzása kelt. Ezek 
pedig a vallásosság, a haza és a szabadság szeretete. 

A magyar történelem lapjai igazolják, hogy e 
megyének főpásztorai a hit és erkölcsi érzet ápolása és 
megszilárdítása mellett sohasem szűntek meg híveiket 
serkenteni és buzdítani, hogy vállvetve a haza szabad-
ságának védelmére álljanak; szeressék a hazát, melyet 
bölcsőjében, növekedésében, fejlődésében, megizmoso-
dásában annyi gonddal, annyi küzdelemmel, annyi 
kiontott vérrel, annyi életfeláldozással védtek meg és 
hagytak ránk szent örökségül dicső őseink. 

Kell-e, hogy ennek tanuságául 73 elődömet név-
szerint soroljam fel és a haza védelmében kifejtett 
tevékenységüket bővebben magyarázzam? Elég egyik 
elődömnek: Telekessynek ragyogó példájára mutatni, 
kinek neve elválaszthatatlanul összeforrt az ország 
mostani ünneplésének tárgyával : II. Rákóczi Ferencz 
emlékezetével és akinek lángoló hazaszeretetének nemes 
erénye sugárzik vissza. Ezen gondolatokba elmerülve, 
ma, az egri érseki méltóság százados évfordulóján, 
kérem a kegyes Istent, tekintsen ránk kegyelmesen s 
adjon eröt, hogy méltó örökösei lehessünk őseink 
nemességének, becsületes követői példájuknak, öreg-
bítői kiérdemelt fényüknek. 

Ezen érzelmek közt emelem poharamat ezen egy-
házmegye egyetemének boldogságára. 

Kalocsa. Csúszka György érsek temetése. — 
(,'sászka György holttestét vasárnap szállították a 

budavári palotából a kalocsai érseki székházba, mely-
nek alsó kápolnájában állították fel a ravatalt. A teme-
tés kedden reggel volt. A gyászszertartás végzésére a 
székesegyházból teljes egyházi ornátusban vonult át az 
egyházmegye papsága és a többi egyházmegye küldöt-
tei Szmrecsányi Pál nagyváradi püspökkel, a ki a szer-
tartást végezte. A rokonság tagjain kivül ott voltak: 
Váro^y Gyula dr székesfej ér vári püspök, Kohl Medárd 
czimzetes püspök, Várady Árpád ministeri osztálytaná-
csos, a kultuszminister képviseletében, Latinovics Pál 
fői spán, a nagyváradi káptalan részéről: Palotai és Fecser 
kanonokok, az esztergomi káptalan részéről: Klinda 
Teofil és Molnár János kanonokok, a szepesi káptalant 
pedig Bopovics kanonok képviselte. A ciszterci rend 
bajai házának képviseletében Marner Adolf dr igazgató, 
Fehér Adorján ós Bölcskei Ödön tanárok voltak jelen. 
Ott voltak még Günther Antal és Pozsgay Miklós orszá-
gos képviselők s a jezsuita rend kalocsai házának tag-
jai teljes számban. 

Az egyházi szertartást a székesegyházi énekkar 
gyászdala nyitotta meg, a mely után Ssmrecsányi püspök 
beszentelte a halottat. A koporsót lezárták s azután 
tizenkét kalocsa-egyházmegyei pap emelte le a rava-
talról s igy vitték a székesegyházba. Elől ment az 
intézetek ifjúsága, a főkáptalani uradalom tisztikara, a 
városi és megyei hatóságok képviselői, a papság, a 
főkáptalan, a püspökök, az egyházi énekkar, a temető 
püspök segédletével, majd az udvari papok a boldogult 
három rendjével. A kaporsót a feketébe vont székes-
egyházban a szentség előtt fölállított ravatalra helyezték 
száz gyertyaszál és négy áldozati láng közé. A mint 

a gyászmenet a templomba vonult, a főpapok elfoglal-
ták helyüket a templom szentélyében s megkezdődött 
az ünnepies Rekviem. Az istentisztelet után Szmrecsányi 
püspök mégegyszer beszentelte a halottat, majd a 
temetést rendező intézet emberei a főoltár előtt lévő 
sirüregbe helyezték. A szokásos szertartások után 
ráeresztették a kőlapot az üregre és befalazták. A bol-
dogult érsek elődje, Hayna! d bíboros mellett fekszik a 
székesegyház főoltára előtt. A gyászszertartás alatt az 
egyházi énekkar gyászdalokat adott elő. 

Dél felé fordult az idő, mire a temetés véget ért 
és a gyászoló közönség eloszlott. 

Az érsek halála alkalmából a kalocsai főszékes-
káptalanhoz érkezett hivatalos részvéttáviratok közül az 
elsők között érkezett a királyé, a ki a kabinetiroda 
utján fejezte ki részvétét. A királyi távirat szövege ez : 

„Ischl, augusztus 16. Ö csász. kir. apostoli felsége 
kabinetirodája a nagys. és főtisztelendő főkáptalannak 
Kalocsa. 

Ö császári és királyi apostoli felsége mély sajná-
lattal értesülvén érdemdús főpásztoruk, Császka György 
érsek haláláról, az egyházat ós hazát egyáltalában ért 
veszteségben osztozik ós a főtisztelendő főkáptalannak 
legőszintébb részvételét nyilatkoztatja." 

A káptalan tagjai ma délután Zundl Péter oldal-
kanonokot választották meg a káptalan gondnokává. 

Kassa. Gyémántmise és százéves jubileum. — 
Százéve mult, hogy az egri érsekség egy részét 

elválasztották az anyaegyházmegyétől és Kassa szék-
hôlylyel püspökséggé alakították, egyben hatvan éve 
mult, hogy a százéves püspökség jelenlegi feje, Bubics 
Zsigmond dr megtartotta első szentmiséjét. A kétszeres 
ünnepen az ország figyelme Kassa ős városa felé for-
dult s együtt ünnepelte az egyházmegye és püspöke 
jubileumát : 

Az agg egyházfejedelemmel szemben megnyilat-
kozott a királyi kegy is, amennyiben ő felsége a püs-
pököt ritka jubileuma napjára, áldozó-papsága 60-ik 
évfordulója alkalmából, az egyház ós a közügyek terén 
kifejtett tevékenysége és a hazai művészetek pártolása 
körül szerzett érdemei elismeréseül a Lipót-rend nagy-
keresztjével tüntette ki. Az erről szóló királyi kézirat 
a hivatalos lap vasárnapi számában jelent meg. 

A gyémántmisés egyházfejedelem ünnepéről a kö-
vetkezőket közölhetjük : 

Bubics Zsigmond püspök gyémántmiséjének meg-
ünneplésére a kassai dóm zsúfolásig megtelt f. hó 15. 
Reggeli 9 órakor bevonult Bubics püspök kíséretével 
a dómba, mire a mise megkezdődött. Az egyházi da-
lárda éneke után a püspök megáldotta egyenként ka-
nonokjait^föllépett a szószékre és érczes, erős hangon 
mondta el gyémántmiséjének szózatát. Fölemelő hatása 
volt a hívőkre, mikor Rákócziról szólva, azt fejtegette, 
hogy a magyar szeresse a magyart. 

A beszéd vége igy hangzik : Emlékezzünk meg 
ezen a szent helyen mindazokról, kik segítségünkre 
voltak mindig munkánkban, akik itt vannak most 
közöttünk és viszont azokról is, akik megelőztek az 
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örökkévalóságra vezető uton, kik sikereink előmozditói 
voltak, akik nélkül az elért eredmények hézagosak, a 
fundamentum hibás, az épitkezés tetőzetlen maradt 
volna. Békesség legyen e házban és falain kívül ez 
ősrégi városban, melynek polgárai nemes erények ha-
gyományain növekednek. Fejlődjék és virágozzék és 
legyen a kultura erős vára a jövőben is, otthona a 
művelődésnek és haladásnak. Lépjen majd kegyelettel 
a haza minden fia e helyre, melyhez legdrágább kin-
csünknek magasztos emléke fűződik. 

A beszéd a hallgatóságra láthatólag mély hatást 
gyakorolt. 

Mise után a püspök megáldotta a hívőket, mire 
üunepi menetben kivonultak a dómból. Elől mentek a 
kanonokok, mire a püspök következett és utána a fő-
ispán, a polgármester, a tábornokok, a tábla elnöke, a 
főügyész, a premontreiek Takács prelátussal, a domon-
kosok, a Zichy és Csáky grófok, a tanári karok, köz-
tisztviselők és a testületek zászlókkal hagyták el az 
ünnepély színhelyét. 

A jubiláris egyházmegye százéves történetéből 
röviden adjuk a következő adatokat : A kassai egyház-
megye 1804-íg az egri püspökség sorsában osztozott; 
kihasitása után beosztották három főesperességbe és 
tizennyolcz esperességbe ; háromszázezernél jóval több 
a hivője, külön a görög katholikusok száma is megkö-
zelíti a kétszázezret. A híveket kétszáznál több plébá-
niában gondozzák; káptalana csak két kanonokból áll; 
az áldozópapok száma meghaladja a háromszázat és a 
kispapoké a hetvenet. A lefolyt száz esztendő alatt a 
következők ültek a kassai püspöki székben : Szabó 
András, Cseh István, Palugyay Imre, Ocskay Antal, 
Kunszt József, Fábry Ignácz, Perger János, Schuszter 
Konstantin és 1887 óta Bubics Zsigmond. 

Páris. Beszélgetés Combes minister elnökkel. — Egy 
bécsi lap tudósítója beszélgetést folytatott Combes 
ministerelnökkel. A társalgás első sorban a körül a 
kérdés körül forgott, hogy a Keleten élő katholikusok 
protektorátusával mi fog történni s szóba került a 
franczia nacionalista lapoknak az a hírlelése, hogy e pro-
tekturátust a szentszék monarchiánkra óhajtja rábízni. 

Nem igen hihetem, — úgymond a ministerelnök 
— hogy e hirlelések valóságon alapuljanak. Ám ha 
valamely hatalmasság kedvet érezne hozzá, hogy e 
protektorátusra vállalkozna, mi bizonyára nem fogunk 
akadályt gördíteni az útjába. En a magam részemről 
azonban nem kívánom a monarchiának, hogy a kleri-
kálisok pártérdekei által belehajtassa magát ebbe a 
kalandba. Francziaországnak a protektorátusból csak 
kellemetlenségei származtak s én nem kívánom az 
osztrák-magyar monarchiának, melylyel rokonszenvezem, 
hogy hasonló kellemetlenségei legyenek. Francziaország 
valaha az egész világ kathohkusai felett gyakorolt protek-
torátust. Ennek akkor volt értelme. Mert Francziaország 
volt „az egyház legidősebb leánya." Mi sem volt akkor 
természetesebb, mint az, hogy a legidősebb lány ifjabb 
testvéreit védelmezte s mindenütt fellépett, ahol azoknak 
kellemetlenségeket okoztak. Ám a helyzet változott. 
Francziaország ma már korántsem érzi magát „az egy-

ház legidősebb lányá"-nak. Azonfelül az ifjabb testvé-
rek is felnövekedtek, nagykorúak lettek s nem is látják 
szívesen, ha Francziaország beleártja magát a dol-
gaikba A természetes megoldás végül is az lesz, hogy 
minden állam az egész világon önmaga fogja meg-
védelmezni a honfitársakat, tekintet nélkül a vallási 
különbségekre. 

A beszélgetés további folyamán Combes kijelen-
tette, hogy a konkordátum további fentartásának lehe-
tőségében nem bizik, hozzátette, hogy hivatalától 
visszalépni egyáltalán nincs szándékában s csakis egy 
bizalmatlansági indítvány készteti visszavonulásra. Alk. 

Rónia. A Vatikán sárga könyve. — Amikor a franczia 
kormány a Vatikánnal való diplomácziai összeköttetést 
megszakította, a hivatalos lapban közzétette a döntő 
lépést megelőző összetűzésre vonatkozó okiratokat. 

A Vatikán akkoriban tiltakozott a közzététel ten-
denciózus színezete miatt, mert a kormány csak any-
nyira adta a nyilvánosság elé az illető okiratokat, 
amennyiben azokkal saját álláspontját vélte igazol-
hatni. Egyben kilátásba helyezték Rómában egy hiva-
talos okmánygyüjtemény kiadását. 

Ez a vatikáni nyomdában kiadott hivatalos törté-
net csakhamar meg is jelent Esposizione doeumtntata 
sulla rottura delle relazioni diplomatiche ira la S. Sede e 
il Govenno francesse czimen. 

A füzet huszonnégy eredeti olasz, franczia, illetve 
latin okmány szövegét közli, mely előtt az összekülön-
bözésnek az okmányokra való pontos utalással ellátott 
történetét olvassuk. 

A füzetben közölt okmányok között az 1801. jul. 
15-i konkordátumon kivül időrendben első helyen áll 
Parocchi bibornoknak, mint a S. Uffizio-kongregáczió 
bibornok-titkárának Monsigncr Geay, lavali püspökhöz 
1900. január 26-án intézett levele. A füzet okmányai 
közül legkésőbbi keletű Delcassé franczia külügyminis-
ternek Lorenzelli, párisi apostoli nuncziusnak irt levele, 
mely 1904 julius SO-án kelt. 

A füzetben a közzétett okiratok alapján teljesen 
világos, mennyire jogosult volt a Y7atikán álláspontja 
és hogy a franczia kormány csak ürügyet keresett 
annak a szakitásnak elérésére, melynek tervbevételét a 
jelenlegi kabinet több tagja gyakran leplezetlenül be-
vallotta. 

A Vatikánnal folytatott levelezés továbbá élénk 
világítást vet Geay lavali püspök eljárására, aki édes-
kés szólamokkal akarja leplezni a Szentszék iránt való 
őszinteségének teljes hiányát. 

A püspök már többizben bizalmas jellegű fölszó-
lítást kapott, hogy Rómába jöjjön magát az egyházi 
hatóság előtt az ellene emelt súlyos vádakkal szemben 
tisztázni sőt a hivatalos titok pecsétjének megszegésé-

j vei a kormánynál denuncziálta a Vatikán közleményeit. 
Hogy tehát ezzel az alattomos eszközökkel titkos 

ellenállást kifejtő főpappal szemben a Szentszék jogo-
I san járt el, mikor szigorú záradékokkal ismételte a 

Rómában való megjelenésre való fölszólítást, azt csu-
! pán az vonhatja kétségbe, aki a franczia püspököknek az 
I egyház központjától való teljes függetlenséget vindikál. 
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Le Nordez püspök, aki mostanában tudvalevőleg 
meghajolt a Szentszék ítélkezése előtt és lemondása 
után valószínűleg mint czimzetes püspök vonul vissza 
a nyilvánosság elől, melyet eddig tán túlságosan kere-
sett, levelezésében jóval becsületesebben viselkedik a 
Szentszékkel szemben. 

A kormány brüszk és terrorizáló kijelentései ha-
tározottan a Vatikán részére terelik mindazoknak rokon-
szenvét, akik előítéletek nélkül olvassák a sárga füzet 
okiratokkal hitelesített expoziczióját. E. K. 

T A R C Z A. 
Szalézi niissiók Amerikában. 

— Dr Zafféry Károly szalézi pap tudósítása. — 
(Folytatás.) 

Mialatt az indiánokkal foglalkoztam, akarva, nem 
akarva, kénytelen voltam velők énekelni és a Bara-
curút tánczolni, amit én a Coroadó indiánoknál soha-
sem tettem; de a jelen körülmények közt czélszerűnek 
és tanácsosnak véltem. Egy öreg, a ki tőlem tollkést 
kapott, tulboldog volt emiatt és sietett egy fához, hogy 
egy ágról lehámozza a kérget, és úgy tett, mintha 
fogaival harapta volna le, holott már egy foga sem 
volt. aztán gyorsan vágott az ajándékkéssel és ez által 
mutatta ki nekem, mily nagy hasznára van neki ez a 
csekélyértékü ajándék. A szegényeknek ez ajándékok 
mintegy az égből hullottak alá, mert most legelőször 
jöttek ők, az erdő lakói, czivilizált emberekkel érint-
kezésbe. Alig, hogy megjelent a 14 gyanús óriás alak, 
midőn mások a csolnakba kezdtek szállani. Elejénte 
megelégedtek azzal, hogy a csolnakokat őrző embere-
immel ajáiidékaikat kicserélték, de aztán csakhamar 
csak a maguk hasznát keresték és elkezdték magukkal 
vinni a mi legszükségesebb tárgyainkat, végre az én 
csolnakomba is jöttek, elvették ágytakarómat és ván-
kosaimat, kinyitották bőröndömet és elvitték könyvei-
met. Szerencsére még idején érkezett az expeditio 
vezetője, és kényszerítette őket, hogy a takarón kivül 
mindent visszaadjanak, és belátva a veszélyt, mely a 
vadak ezen túlságos barátságából származhatnék, egy i 
négert állított sátram elé őrnek ; az indiánok pedig azt I 
hivén, hogy ennek képe csak festve van, minden áron 
le akarták arczárói kaparni a bőrt. Mások pedig a 
konyhába rohantak, az egyik egy fazékot vett el, a 
másik egy tálat, ez egy szelenczét, az egy pár kanalat 
úgy, hogy a szegény szakács valósággal zavarba jött 
és nem tudta mit csináljon. Nem lett volna vége a 
dolognak, ha véget nem vetek a csolnakba szállásnak, 
azért azt hittem, hogy már itt az ideje tovább evezni, 
ahel}rett, hogy az indiánok tanyájára mentem volna, 
ahová engem meghívtak. En aztán megmagyaráztam 
nekik, hogy megyek más tárgyakért, melyeket 7 hónap 
múlva fogok nekik hozni. Mielőtt azonban tőlök elvál-
tam volna, még a Szegítő Szűz Mária érmeit osztot-
tam ki köztök, amit ők nagy örömmel fogadtak, 
miután azokat már társaim nyakában csodálták. Midőn 
pedig az egyik a keresztet kérte tőlem, amit mellemen 

hordoztam, ez alkalmat felhasználva megragadtam azt 
mindkét kezemmel és megcsókoltam, letérdelve előtte, 
ami által értésökre adtam nekik, hogy az az ember, 
aki a kereszten függött, maga az Isten, az égnek és 
földnek teremtője, akihez halálunk után menni fogunk. 
Ezen hitvallomásom alatt nagy komolysággal néztek 
reám és hallgatták szavaimat, azután ünnepélyes, 
komoly kiáltásokban törtek ki, mintha azt akarták 
volna mondani : Mi mindent megértettünk. 

Ujabb erőfeszítések. — Áruló támadás. — Hallatlan 
arczátlanság. Egyéb uti nehézségek és azok szomorú 
következményei. 

Fáradtan ültünk csolnakunkba avval a szándékkal, 
hogy visszatérünk haza, miután élelmiszereink fogya-
tékán voltak és a mi szemleutunk czélja el lett érve. 
Azonban az indiánok, részint jó érzelemtől eltelve, 
részint alattomosan gonosz szándékot rejtegetve, nem 
akartak tőlünk eltávozni, hanem a folyó mindkét part-
ján haladva követtek minket. Már két óra volt és mi 
e napon még semmit sem ettünk, azért minden erőnket 
megfeszítettük, hog}'- hamar elérjük azt a helyet, ahol 
a mult éj et töltöttük, azon reményben, hogy megsza-
badulunk a vadaktól, akik már nagyon terhünkre vol-
tak. Midőn kétórai megfeszített erővel folytatott eve-
zés után a kivánt helyre értünk, ott már erős indián 
csapatok vártak, akik azonnal a vizbe ugrottak, hogy a 
kikötésnél segítségünkre legyenek, míg a másik partról 
vagy ötvenen átúsztak a folyón és elérték csolnakun-
kat és mindjárt elkezdték magukkal vinni a mi kezök 
ügyébe esett. Ezen viselkedésűk könnyen próbára 
tehette volna egyik társunk türelmét és utazásunk 
egész eredményét egy váratlan esemény tönkre tehette 
volna ; azért elhatároztuk, hogy szakadatlanul foly-
tatjuk az evezést addig, míg csak az indiánok kísérete 
tart. Ezek némelyike semmi áron sem akart tőlünk 
elválni, és minthogy a mi érintkezésünk ő velők barát-
ságos alakot vett, azért azt gondoltuk, hog}^ nincs 
okunk tőlök félni, és nyugodtan tovább eveztünk. 
Nemsokára hirtelen egy nyilat láttunk közelünkbe a 
vizbe esni, utána egy másodikat és egy harmadikat, 
mindegyik csolnakunk felé irányozva. Elejénte azt 
hittük, hogy bucsuajándékok ezek, amiket utánunk 
küldtek, mielőtt tőlünk végkép elbúcsúztak volna, de 
midőn egy nyíl az egyik evező arczát horzsolta, mások 
pedig a csolnakainkat átlyukgatták, beláttuk, hogy nagy 
veszedelem környékez. A nyillövésnek kitett csolnak 
két evezője a vizbe ugrott felénk kiáltva, hogy tartsuk 
magunkat lehetőleg távol a parttól, nehogy a vadak 
czélpontja legyünk. Eközben egy másik csolnak utasai 
is kén37telenek voltak kiugrani, hogy a mindig sűrűb-
ben hulló nyilak ellen védjék magukat. A veszély 
fenyegető és elkerűlhetlen vala és csakhamar a mi 
nagyobb csolnakunk felé lettek irányozva a nyilak, 
habár mi megkettőztetett erőfeszítéssel igyekeztünk kike-
rülni a lőtávolból. Mialatt igyekeztem megnyugtatni 
társaimat, egy nyíl, mely fülem mellett szélként elsivi-
tott, levitte fejemről a kalapot, és én követőimhez 
odakiáltottam, hogy óvatosak legyenek és ne használ-
ják fegyveröket, a mi által a veszedelem nagyobb lett 
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volna. Valóban szerencsénk volt, bogy mindnyájan 
tartózkodtunk a fegyver használatától, mert rövid pár 
perez alatt több mint kétszáz nyil röpült volna felénk, 
és ha ez megtörténik, biztosan a halál fiai vagyunk ; 
lehetetlen volt volna a folyón a vadak százai elől 
menekülni, akik a tanyáról társaik segítségére siettek 
volna. Nemsokára a kalap elvesztése után megszűnt a 
nyilazás. Mi éppen együtt voltunk minden csolnakkal 
a folyó közepén és éppen a további teendőnkről tanács-
koztunk, midőn e parton, velünk szemben megjelent 
támadóink főnöke, aki énekelve és tánczolva ajándékot 
kivánt tőlünk, mintha semmi sem történt volna. A 
harag villámai lövelődtek minden társam szemeiből, és 
már fegyverhez akartak nyúlni, hogy az arczátlannak 
gúnyját mindenkorra torkára forraszszák, midőn sike-
rült őket avval az okoskodással megnyugtatni, hogy 
előnyösebb reánk nézve teljesíteni az ő kívánságát és 
átvinni neki az ajándékokat. Erre nemsokára kikötött 
ugyanazon ember, akinek arczát a nyil horzsolta és 
különféle kelméket adott át a kegyetlen vadnak, aztán 
nyugodtan visszatért hozzánk, mialatt az indiánok tán-
czolva és énekelve eltűntek az erdőkben. 

Ezalatt reánk szakadt az éj ; mi egész napon át 
semmit sem ettünk, egészen elkedvetlenedtünk az indi-
ánok áruló viselkedése miatt és nem tudtuk mire hatá-
rozzuk magunkat. Némi megfontolás után kétszersültet 
osztottunk ki magunk közt és tovább akartunk evezni 
a késő éjszakába. Két óra múlva megakartunk pihenni, 
de kénytelenek voltunk csolnakainkban maradni a 
partok meredeksége miatt, de még attól a veszede-
lemtől is féltünk, hogy a vadak éjjel is megtámadnak 
és agyonlőnek. Egyébiránt eltudtunk volna-e aludni 
ily veszélyes nap után ? Másnap reggel ujabb nehéz-
ségbe ütközött a mi visszautazásunk. Lehetetlen volt a 
csolnakkal az erős áram ellen evezni, és mi kényte-
lenek voltunk a parton haladni mialatt mások igyekez-
tek rudakkal és evezölapátokkal felfelé tolni a csolna-
kokat. De nemsokára érezhetők lettek az erőmegfeszítés 
következményei; egyik a másik után megbetegedett 
úgy, hogy nemsokára hiányzott a szolgaszemélyzet, 
mely a csolnakokat tolta volna, és azok, akik alig 
gázoltak ki betegségükből, kénytelenek voltak a súlyos 
betegek helyét pótolni ismét, és mi magunknak is 
dolgozni kellett, ha egyátalán haza akartunk verődni. 

(Foly ta t juk . ) 

VEGYESEK. 
— Pápai kinevezések. X. Pius pápa a kassai 

egyházmegye száz éves fennállásának jubileuma alkal-
mából Bubics Zsigmond kassai püspök felterjesztésére 
Medveczky Ede nagyprépost kanonokot és Kozora Endre 
székesegyházi föesperes-plebánost pápai protonotáriu-
sokká, Perlsberg Ede őrkanonok, püspöki helynököt 
pápai prelátussá, Hart sár István püspöki titkár-levél-
táros pápai kamarássá, Hoffmann Arnold theologiai 
anár. szentszéki ülnököt és if jabb Sikorszky Endre 

töltszéki plébánost pápai udvari káplánokká nevezte 

ki. Posovits Kálmánt pedig ki nemrég a szentsir-rend 
lovagkeresztjét kapta, a „Pro Ecclesia et Pontifice1* 
érdemjellel tüntette ki. 

— Egyházmegyei hirek. Pálmai Piacid János 
plébános lett Tarjánon. — Káplánoknak küldettek: 
Rozmanith Béla Galántára, Zborii Albin Naszvadra, 
Varga József Perbetére. 

— 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 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 olyan-
kor, mikor többen jelentkeznek. Ez óhajra tekintve, 
ezennel közöljük tehát, hogy augusztus 29.. ok tob er  
3. este fognak kezdődni ily nagyobb lelkigyakor-
latok. E mellett egész éven át csak ugy, mint 
eddig, minden hétfőn uj csoport kezdődik, a mi-
kor 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 Fermez S. J . házfőnök. 

— Apró hirek. (Bucsuk.J Nagyboldogasszony 
ünnepén a fővárosban két kerületben is tartottak 
bucsut. A Mátyás-templomban Nemes Antal dr apát-
plébános tartotta a nagymisét, mely alatt Beliczay 
Gyula F-dur miséjét adták elő. A Belvárosban pedig 
Bakács János plébános celebrált s egyúttal lendületes 
beszédet tartott, méltatva a nap jelentőségét. — A köz-
ponti papnövelde uj tanulmányi felügyelője. A budapesti 
központi papnevelő-intézet u j tanulmányi felügyelője 

I Kmoskó Mihály dr pozsonyi káplán lett. Kmoskó a 
; keleti nyelvek összehasonlítása révén tett hírnévre 

szert s még theologus korában föltűnést keltett czik-
keivel Rómában, ahol tanulmányait végezte. 

JjJlÇ A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Beta. 

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 „Egyet tmtx 
Kritikai Lapuk" cz. fo lyói ra t ú g y indul t meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás14 a lak jában , '/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 e lő f i ze t é s ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az rE. Kr. L."-aX 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-vallásu-1 és az „E. Kr. L " -a t együt t k íván ja jára 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 .»zerint, 
' / í j Vi» 3 j e s e g é s z évi rész le tekben tör lesz the tök. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb e l já rás az egész evre já ró 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla . hi t tudor , k. m. tud. egyetemi ny. r. tanar . 

Budapest. 1901. 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 
UIK ÉVFOLYAM 

SZ. II. Félév. 1904. 

,Perge alacriter in coepio tuo : praehare praeiia Dommi. caniatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
adlabora . . . Nos interim grati ammi Nostri pignus. tibi et Us, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertitnu 

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

.Additos tibi animos auctoritate .Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas. ' 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

F e l h í v á s . 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : Az egri u j elemi katekizmus. — Immaculata. Az i f júság az „Immacula ta" védőszárnyai 
alatt . — Egyházi tudósitások : B u d a p e s t : Szent I s tván napja . — B u d a p e s t : A revizió kérdése a képviselőházban. -- B é c s : 
Szent Is tván ünnepe. — N e w y o r k : Népmisszió az amerikai magyarok közöt t — Katii. Nevelés- és Tanitásügy. A szabadelvű. 

magyar ko rmányzás iskola-ál lamosi tásának alapos kr i t ikája . — Vegyesek. 

ta tás i tantervet adni, s ebben minden kérdés t 
osztályok szerint b e o s z t a n i . . . 

I t t -o t t vannak benne, nem ugyan dogma-
t ikus tévedések, mint inkább nem elég szabatos 
kifejezések, mint pl. J é z u s Krisz tus a Szent-
lélektől származik (14. 1.) holot t a Szentlélek 
származik az Atyá tó l és a F iú tó l ; — „az 
anyaszen tegyház a kath . hivek t á r s a sága / ' 
min tha akkor a pásztorok nem t a r t o z n á n a k 
ide ; (mert hivek a la t t verbó com muni a tanuló 
egyházat ér t jük ;) a házasság szentségét a z 
oltár előtt kell megkötn i e helyet t sa já t lelki-
pász tora előtt a t emplomban kell megkötni 
(25. 1.) — az eg}^házirend szentségében a 
papok csak Is ten kegyelmét (vagy malasz t j á t ) 
nyerik, — holot t le lk ihata lmat is nyernek, pl. 
a sz. mise bemuta tására , a bűnök megbocsá-
tásá ra stb. — Az sem korrekt , hogy „a szent-
mise Krisztus Urunk á ldoza t ja" ehelyet t „vér-
nélküli" áldozata, mig a keresztfán, „vérét o n t a " 
á ldozta fel m a g á t (ami elhagyatott . ) Ez a 
k é r d é s e s e m szaba tos : Ki volt J ézus a ty ja ?! 
Er re a felelet vo lna : Atya, Isten, ámde i t t 
a testszerint való atyáról szól a felelet, t ehá t 
akkor igy kell a kérdést korrekte feltenni : 
Testszerint volt e Jézusnak a t y j a ? ! 

Ujabb kiadásnál ezek minden esetre javí-
16 

Az t'gri uj elemi katekizmus. 
(.Vége.) 

Lássuk most a művecske árnyoldalai t 1) 
ál ta lánosságban — 2) részleteiben. 

Egyik szembetűnő fogyatkozása a kis mű-
nek, hogy nem mond ja meg mely osztályok 
száméira van irva és kiadva ? ! A régi kiadásnál 
az vo l t : kezdő tanulók számára, most az t 
kellet t volna ráirni a II. és III. osztályú ka th . 
gyermekek számára, — és akkor más betűk-
kel kel let t volna nyomta tn i a II. osztály tan-
anyagát és más betűkkel a III. osz tá lyé t ! — 
Még az olvasókönyveknél is ráir ják a munkára , 
mely osztálynak van szánva, pl. ezen katekiz-
musban a penitentia-tartásról , (24. 1.) a szen-
tek egységéről, (27. 1.) a bűnök különböző 
nemeiről (25—26. 1.) az erényekről (26—26. 1.) 
a külső és belső istentiszteletről (30. 1.) felvet t 
kérdések semmi áron nem valók pl. az első vagy 
a második osztályba sőt a 3—4 soros feleletekről 
is majd mind ezt lehet e lmondanunk. Mikor ily 
kérdéseket belevesznek az elemi kátéba, akkor 
kétszeresen szükséges let t volna részletes liitok-
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t andók ; mer t mint valaki mondá protestantis-
mum oient némileg, mint ez iv (20. lap utolsó 
sor.) Az o l t á r i szen t ség . . . Krisztus J é z u s t 
foglalja magában, (vagy ala t ta , vagy fölötte, 
vag}7 mögötte), holot t a kathol ikus dogma 
szerint : Az oltáriszentség „Krisztus J é z u s 
valóságos teste és vére!" ami sokkal többet mond, 
mint ez foglalja magában ; mert pl. a kehely 
a bort foglalja m a g á b a n ; de azér t absolute 
nem bor ! No lám, et Agriae dormi ta t quon-
dam Homeros ! A 31. lapon sem korrekt , hogy 
a vasárnap megszentelése ellen az vétkezik, 
aki szolgai munká t végez stb. — az is vét-
kezik, aki a sz. misét nem hallgatja, mig ellenke-
zőleg a „délutáni is tenit isztelet" sincs paran-
csolva! (amint ezt a 164. kérdés helytelenül 
a 31. 1. mondja.) 

Ha t á rozo t t an helytelen volt a malaszt eszkö-
zeiről szóló rész, (t. i. a szentségekről, a sz. 
miséről, és a malasztról szóló kérdéseket) az 
első czikkelynél „a megszentelő Is tenről" 
szóló fejezet alá beosztani . Mintegy a hitok-
ta tók és a tanulók vérébe men t át Deharbe 
nyomán, hogy az üdvösségre 3 szükséges, t. i. 
1) h inn i . . . , 2) a pa rancsoka t megtar tan i , 3) 
a malasz t eszközeivel é l n i . . . Miért t ehá t ezt 
mos t megbolygatni ? Emel le t t a nagyemlékű 
Nogáll püspök szavai szerint az I. czikkely-
h i tünk alapja, a III . czikkely reményünk forrása, 
a parancsokról szóló czikkely szeretetünk záloga 
t e h á t a három isteni erénynyel áll .viszonyban 
s ime az átdolgozó ezt minden komoly ok 
nélkül megbolygat ja és meginga t ja ! . . . H a a 
szerző azt akar ta , hogy a parancsokról szóló 
kérdések marad j anak hátul, ezt még némileg 
ér ten i t u d j u k ! mer t legnehezebb rész : de há t 
akkor I. czikkely szóljon a hitről, II. czikkely 
a malaszteszközökről (a szentségekről, imád-
ságról és ker. jócselekedetekről ;) a III . czik-
kely ad ja a parancsokról és ezek áthágásáról 
szóló kérdéseke t ! H á t nem sokkal világosabb 
ig}7 az á t tekintés ? ! 

Azt sem ta lá l juk helyesnek, hogy az 
1876. évi hi t tani t an te rv és a mindennapi 
é le t re való tekintetből : nem kezdi a kereszt-
vetéssel, keresztény köszöntéssel, mindennapi 
imádságok betaní tásával s tb . ? ! A 10 parancs-
n a k magyaráza táná l miért nem kérdezi és nem 
gyakorol ja be az egyes parancsokat , hisz a 
gyermek nem lá t ja i t t különben a fát az erdő-
től! Miért nem adja az öt parancs rövid szó 

m a g y a r á z a t á t ? Sőt miér t hagy ta ki ezen kér-
dést i s : hány Isten van? A ha t főigazságnál ez 
meg van ugyan : de azér t nem felesleges az 
Is tenről szóló kérdéseknél más a lakban is kér-
dezni az ily alapigazságot ! Hasonlóképen ki-
m a r a d t a k : kitől fogadá Mária méhébe J ézus t ? 
Mikor van J é z u s halálának emléke? Mikor jö t t 
el a Szentlélek? Mikor ment J ézus mennyekbe? 
Kinek érdemei által nyer jük Is ten malasztját? 
Hányszor szabad felvenni a bérmálás t? Kinek 
van ha ta lma papoka t szentelni? Mit kell tud-
nunk a polgári házasságról? Ki most a kath. 
egyház fe je? Mivel muta t juk ki, hogy felebará-

! t u n k a t igazán szere t jük? Mikor kell tőkép 
imádkoznunk? Miért kell a t emplomba eljár-
n u n k ? Miért a ján la tos a képek előtt imádkoz-

! n u n k ? Kike t t a r tozunk ugy tisztelni, mint 
szüleinket? Mily jó cselekedeteket a jánl külö-
nösen a szent í rás? Ki t bán tunk meg a bűn 
á l ta l? stb. Ezek mindeneset re szükségesebb és 
könnyebb kérdések, mint ez : miben áll a keresz-
tény igazság? Mi a ker. tökéletesség? stb., 
mely kérdések II. és III. osztály tanulóinak 
fogalma körét tú lha ladják . P l á n e ki kel let t 
volna sok más nehezebb kérdést is hagyni, ha 
szerző ta lán a kezdő I. és II. osztálynak 
szánta ? ! Vagy az átdolgozó soha nem taní-
to t t ezen osz tá lyokban? Reánk azt a benyo-
más t teszi, hogy nem tényleges Kateche ta . 

Az is sa jnála tos fogyatkozása e műnek, 
hogy a kérdéseket nem tud j a ügyesen és helyesen 
feltenni! s nem tud j a a dogmat ikus definitiókat 
feloldani. Pl . kérdezi az t a II. osztályban : mi az 
anyaszentegyház, ehe lye t t : kiknek társasága 

; az anyaszen tegyház? Mi a szentség, ehelyet t : 
Mik ál tal nyer jük főleg Is ten malasz t j á t? IN I i 
a mennyország, ehelyet t : minő sorsuk lesz a 
szenteknek a mennyországban ? Mi a pokol, 
ehelyet t : minő sorsuk lesz a gonoszoknak a 
pokolban? Mi a sz. mise, ehelyet t : Krisztus 
Urunknak melyik a vérnélküli á ldoza ta? Mi 
az oltáriszentség, ehelyett : kinek teste és vére 
az ol tár iszentség? stb. stb. Ugyan kérem, ki 
és mikor hal lo t ta a polgárembert vagy a gyer-
meket definitiókban beszélni, vagy abból kiindulni ? ! 
Aki a ká téreform kérdésének megoldására 
vállalkozik, annak ezt legalább is okvetlen 
figyelembe kellene vennie ! 

A kérdések feltevését végig tanulmányozva, 
egyál ta lán kételkedünk, hogy az egri elemi 
ka tekizmus átdolgozója a népiskola I. és II. 
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osztályában otthonos volna, ott évtizedeken át 
taní tot t volna?! Mert akkor lehetetlen volna, 
hogy a kérdéseket ügyesebben és helyesebben 
ugy felteni nem tudná, hogy arra az tán 1 — 1 
soros feleletben megadható volna a felelet ! . . . 
Az I. és II. osztályú gyermek inkább elmond 
és i n k á b b b e t a n u l 8—10 egy-egy soros feleletet, 
mint csak egy-egy 4—5 soros kérdést, illetőleg 
feleletet, ami tömérdek sok ben maradt ezen 
átdolgozásban, a hi toktatás legnagyobb kárára 
és a tanulók túlhaj tot t megterheltetésére ! 
Hiszen éppen ennek orvoslását várják hitok-
tatóink a káték á tdolgozásá tó l ! . . . 

Ne is mondja senki, hogy ezen segíteni 
nem lehet, hogy az elemi káté kérdését i t t 
helyesebben és ügyesebben ugy feltenni nem 
lehet, hogy arra 1 — 1 soros felelet következ-
zék!? 1886-ban megjelent „uj elemi káténk" 
tanúskodik arról, hogv igen is lehet 1—1 soros 
feleletekre felbontani az összes hosszabb kér-
déseket csak érteni kell a dolgot, és ismerni 
az I. és II. osztály tanulóinak gondolkodás-
módját, észjárását, szűk beszélőképességét és 
egyébb fejletlenségét ! És hogy még ily alak-
ban és egymásutánban is sokkal ügyesebben 
és sokkal elemiesebben lehetet t volna feltenni 
az egyes kérdéseket : annak kétségtelen beigazo-
lására átdolgoztuk ezen uj elemi kátét , és 
adtuk azt mellékletül a kath. hi toktató 1898. 
évi januáriusi és februáriusi füzetéhez, hadd 
lássák Egerben, miképen kellett volna ezen 
feladatot sikeresebben megoldani, ha már 
elemiesebbé nem is tudták tenni, s hadd lássa 
a nagym. Püspöki Kar és a Szent-István-Tár-
sulat, minő átdolgozást vár tak és kértek hitok-
tatóink évtizedek óta a hi toktatás országos 
emelésének biztosí tására?! és a fejletlen 6—7 
éves gyermekeknek könnyítésére . . . 

Több helyen még elemiesebb kérdést és ele-
miesebb feleletet adtunk volna, itt-ott egy-egy 
átmeneti rövid kérdést beszőhettünk volna, 
különösen a parancsoknál, hol a kisebb osztá-
lyoknál elég volna elsősorban a parancs jelen-
tésére szorítkozni, (amint ezt 1886-ban kiadott 
uj elemi katekizmusunkban bemuta t tuk ;) de 
szorosan a kérdéses egri uj elemi káté kérdé-
seit akartuk szándékosan követni, hogy beiga-
zoljuk miszerint kellő szakavatot tság mellett 
a II. és III. osztáty számára ezt sokkal elemi-
esebben és sokkal sikeresebben lehetett volna 
átdolgozni ! . . . 

Ily elemiesebb és sikerültebb átdolgozás 
azután bizonyára nem talált volna az ily 
elemi káté oly hideg fogadtatásra hitelemzésünk-
nél, mint azon negyvenötödik átdolgozott kia-
dás és szövegezés, melyet jelenleg ismertet-
t ü n k ; s akkor nem irt volna fel pl. a kalocsai 
f tdő főszentszék is, hogy inkább a régi kiadás 
mellett marad ideiglenesen, mintsem hogy ezt 
az átdolgozást véglegesen elfogadja, s ezzel 
az évtizedek óta sürgetet t és ennél sokkal 
elemiesebben szerkesztett uj káténak ú t j á t 
vágja. 

Vajha egy ujabb kiadásnál mindez pótolva 
lenne, — s vajha Majláth Gusztáv erdélyi püs-
pök ur elnöklete alat t dolgozó kátébizot tság 
ugyanezen fogyatkozásokba ne esnék, — és 
85 évi halogatás u tán adna oly kátét , mely 
teljesen a helyzet magas la tán áll, és nem 

j szorul hasonló megjegyzésekre. Keletéri. 

I M M A C U L A T A . 
I 

Az ifjúság az „Immaculata" védőszárnyai alatt. 
(Foly ta tás . ) 

Ugyancsak Nagyszombatban a szent Orsolyáról 
nevezett apáczák vezetése alatt álló elemi, polgári s 
tanítóképző intézet 1903/904. tanévi értesítője az intézet-
kebelében fennálló Mária-Kongregáczió működését a 
következőkben mutatja be : 

Intézetünkben az 1900-dik évben megalakult 
Mária-Kongregáczió működése a jelen tanévben az 
előbbi évekhez hasonlóan a szabályok által megalko-
tott mederben folyt. 

A társulat tagjai vasárnaponkint és szűz Mária 
ünnepein meghatározott órában a Kongregáczió kápol-
nájában összejöttek, elimádkozták a Szűz Anya zsolozs-
máját, azután rövid szentbeszédet hallgattak, mire a 
legméltóságosabb Oltáriszentséggel való áldás követ-
kezett. 

A tisztviselők az intézet egy termében időnkint 
összejöttek és a Kongregáczió ügyeiről tanácskoztak. 
Az első összejövetelen, a melyet az 1903-dik évi szept, 
hó 22-én tartottunk, a Kongregáczió elnöke Znamenák 
István főt. Ur néhány szívből fakadt szóval kegyelettel 
emlékezett meg a Kongregáczió eddigi főfelügyelőjé-
ről t. Mater Emericáról. Öt a növendékek buzgó imáiba 
ajánlá és tisztbeli utódjának Sr. Skolasztikát nyilvá-
nította. 

A következő vasárnap délutánján történt a tisz-
tikar megválasztása. 

Okt. hóban a Kongregáczió összes helybeli tagjai 
Bányik Ignácz S. J . főt. úr vezetése alatt 3 napi lelki-
gyakorlatot tartottak. — Hübner Ágoston S. J . főt. 
rir pedig szives volt a congreganistáknak havonkint 
egyszer szentbeszédet tartani, Isten és a bolds. Szűz 
Anya fizesse meg fáradozásukat! 

16 > 
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A tanév első három hónapjában részint a tanító-
nőképző-, részint a polg. iskola tanulói közül többen 
folyamodtak, hogy a Kongregáczió jelöltjei és rendes 
tagjai közé fölvétessenek. A folyamodók közül sokan 
vétettek fel a Szűz Atya gyermekei sorába deczember 8. 

Ugyanakkor tette le Raksányi Gizella IV. é. t. 
jelölt a Kongregáczió kápolnájában a hitvallást. Ugyanis 
a protestáns vallásból Krisztus Urunk igazi anyaszent-
egyházába lépet át. Erősítse a Szűz Anya hitében ! 

Decz. 8-dika azonban nemcsak az elősoroltakra, 
hanem a Kongregáczió régibb tagjaira is örömünnep 
volt, a mennyiben e napon közösen járultak a szent 
áldozáshoz ; délután pedig nyilvánosan megújították a 
bolds. Szűznek egykor tett Ígéretüket. A régibb — 
távollévő — tagok közül többen személyesen újították 
meg szent fogadalmukat, többen pedig Írásban tettek 
eleget ebbeli kötelességüknek. 

Szívemelő az egyes levelkék tartalma. Hadd álljon 
itt egy-kettő buzdításul arra nézve, hogy a Szűz Anya 
jó gyermekei mint készülnek e nagy napra s mint 
ülik meg azt. 

Közéig ama kedves nap, életemnek egyik legbol-
dogabb napja, melyen évfordulóját fogom ünnepelni 
„Máriagyermekké" való megválasztatásomnak ! E gon-
dolatnál öröm, de egyszersmind fájdalom tölti el szive-
met. Öröm, mert hisz e nap alkalmat nyújt egy kedves 
kötelesség teljesítésére ; — s fájdalom, hogy e nagy 
napon személyesen meg nem jelenhetek s nélkülöznöm 
kell szeretett testvéreimet, kikkel mint eddig testületi-
leg újíthatnám meg fogadalmamat. — De habár ez 
már most nem is jut osztályrészemül ; iparkodom a 
„Mária-Kongregáczió" e legnagyobb ünnepét a lehető 
legméltóbban megünnepelni. 

Ma kezdem meg égi jó Anj7ám tiszteletére a szent 
Idlenczedet ; holnap pedig tanítványaimmal szintén 
kilencznapi ájtatosságot kezdek a „Mária-Kongregáczió" 
fölvirágoztatásáért. Egy kis virágkoszorút is készítek, 
melyet az ünnep reggelén, midőn a legméltóságosabb 
Oltáriszentséget magamhoz veszem, Jézus szentséges 
Szive által a kápolnában levő Máriaszobor lábaihoz 
küldök. — Délután pedig körülbelül azon időtájban, 
midőn kedves testvéreim a kápolnában összegyülekez-
nek, én is a templomba megyek ; szellemileg ott, s 
valósággal pedig itt, édes Anyám oltáránál elmondom 
a felajánlási imát s megyujítom fogadalmamat, hogy ez 
életben mindig szerető, hű leánya leszek. 

Mindennek még most csak elébe nézek ; az ünnep 
-elmulta után pedig értesíteni fogom főtiszt. Igazgató 
urat, mint a „Mária-Kongregáczió" Praesesét, valamint 
kedves testvéreimet is, az ünnepély lefolyásáról, azaz, 
bogy mily érzelem az, midőn először teszünk a távol-
ból e kedves kötelességünknek eleget. Addig is szívből 
üdvözlöm a Mária-Kongregáczió tisztviselőkarát s tag-
jait s vagyok — — A7. N. 

Egyik legkedvesebb kötelsségemet teljesítem, 
midőn a „Máriatársulat" ezen legszebb ünnepén szent 
áldozáshoz járulván, egyszersmind fogadalmamat is 
megújítom. 

Végtelen fáj, hogy nem lehetek abban a kellemes 
helyzetben, hogy kedves társnőimmel egyesülve, ünne-
piesen mondhatnám el Szűz Anyámnak, hogy : — ezen-
túl is, továbbra is az 0 gj^ermeke akarok lenni és 
maradni." Minthogy pedig a körülmények megfoszta-
nak ettől, bele kell nyugodnom, s csak így magánosan, 
de mindenesetre a kongregáczió tagjaival szellemileg 
egyesülve — rebegem el azokat a kedves imádságokat. 

Kérem tehát Igazgató urat, mint a „Máriatársu-
lat" praesesét, szíveskedjék az egyesület elnökségét 
arról értesíteni, hogy a régi elhatározásomhoz hiven, 
ezentúl is megmaradok a társulat kötelékeiben s az 
előirt követelményeknek és szabályoknak, továbbra is 
eleget teszek. 

Magamat a társulat ájtatos imáiba ajánlom 
x. r . 

Örömmel vettük tudomásul a régibb tagok 
eme hűségét a Szűz Anyához és szívből óhajtjuk, 
maradjanak továbbra is a boldogs. Szűz buzgó tisztélői. 
— Azon tagokról, kik fogadalmukat ez egyszer nem 
újították meg, föltesszük, hogy e mulasztásukat a jelen 
év decz. 8-án jóváteszik. 

A második nap, melyen a Kongregáczió új tagok-
kal gyarapodott, május 23-dika volt. Ekkor 10-en lettek 
a kongr. rendes tagjai, 17-en pedig jelöltek. 

Május hava kedves hónapja volt a buzgó kon-
greganistáknak. Részben azért, mert ekkor folytak a 
Szűz Anyát kiváltképen megillető ájtatosságok, részben 
meg azért, mert növendékeink nagyobb része u. ekkor 
tartotta a sz. Alajos ájtatosságot. Ami azonban az ez 
idei május hót az összes kongreganistákra nézve emlé-
kezetessé teszi, az a „Nagyasszonyunk" czimű kongr. 
lapnak a megjelenése. — Már márczius hóban nagy 
örömmel fogadták a győri Mária kongr. Igazgatója 
Mladoniczky Ignácz kanonok úr ama felhívását, mely 
szerint egy, a Szűz Anya tiszteletét czélzó közös lap 
utján tömörüljünk a bolds. Szűz zászlaja alá. 

Az eszmét növendékeink magukévá tették és a 
lap kiadásához ki-ki körülményei szerint hozzájárult. 

Szinte türelmetlenül várták a lap megjelenését.— 
Lelkesedéssel fogadták — A lap méltó Szűz Anyánk-
hoz. Vajha mennél több előfizetője akadna! 

Előfizetési ára egy évre (szept.-től juniusig bezár.) 
4 (négy) korona. Ez összeg részletekben is fizethető. 

A lap kiadóhivatala : 
Mária-Kongregáczió a győri Orsolyák zárdájában. 
Aki a bolds. Szűz Anyát igazán szereti, az bizo-

nyára tőletelhetőleg megtesz mindent e lap terjesz-
tése ügyében. — A Szűz Anya bőven megjutalmazza 
fáradozását ! 

Utolsó rendes gyűlésünket az 1904-dik évi jún. 
11-én, Jézus szentséges Szivének ünnepén tartottuk. A 
Kongregáczió elnöke oltár-beszédjében szivükre kötötte 
a növendékeknek a lelkigyakorlatok buzgó elvégzését 
a szünidőben is. Ráutalt röviden az élet muló örömeire, 
a kikerülhetetlen szenvedésekre.. — A Szűz Anya kezén 
Jézus szentséges Szivéhez vezeti a kongreganistákat. 

— Mária által Jézushoz ! 
Végezetül búcsúzik. Kiválóan fájós szívvel mond 
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„Isten Hozzádu-ot azon növendékeknek, kik intézetün-
ket véglegesen elhagyják. 

Szivből óhajtjuk valamennyien, vezérelje őket a 
bolds. Szűz életük utjain ! 

A Mária-kongr. rendes tagjainak száma az 1903— 
1904-diki tanévben 115, 87 tan. jelölt és 28 polg. isk. 
tanuló. A 115 kongr. közül 12-en más helyütt vétet-
tek föl. 

Végre fájós szívvel közöljük Kongregácziónk 2 
rendes tagjának halálát, Oláh Annát az 1903-dik évi 
okt. hó 18-án kisértük a temetőbe. Hosszú türelmesen 
elviselt szenvedéseért legyen jutalma az örök bol-
dogság ! 

. Holzmtiller Melánia nővérünk forró kivánsága 
szerint halálos ágyán vétetett föl a Kongregáczió ren-
des tagjai közé. Valóban nem választhatott biztosabb 
kalauzt örök hazájába, mint a bold. Szűz Máriát. Az 
1904-diki évi junius hó 8-án kisértük ki a temetőbe. 

Az örök világosság fényeskedjék nekik ! 
Nos cum Prole Pia f Benedicat Virgo Maria! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Hilda pest. Szent István napja. — 
Szent István király ünnepét nagy diszszel ülte 

meg a magyar nép az idén is. Ide a székesfővárosba 
számszerint talán nem özönlött oly tengernyi nép-
sokaság, mint más években, de azért az ünnepet nem-
csak a hagyományos külső pompa tette impozánssá, 
hanem az a törhetetlen nemzeti érzés és nagy vallásos 
kegyelet, a mely a Szent Jobb körül sereglő emberek 
szivében föllobogott. 

Az utczákon már mindenütt sürü tömegben állott 
a nép, a mikor a budai Szent István kápolnában, a hol 
a Szent Jobbot őrzik, a papság és a hivatalos szemé-
lyiségek gyülekezni kezdtek. Az ünnepi alkalomra meg-
jelentek : 

Berzeviczy Albert és Plósz Sándor ministerek, 
Gromon Dezső és Széli Ignácz államtitkárok, Zichy Jenő 
gróf valóságos belső titkos tanácsos, Forster Gyula 
ministeri tanácsos, a műemlékek országos bizottságának 
elnöke, Sélley Sándor, Bomy Béla és Schyttra István 
ministeri tanácsosok, Székely Ferencz koronaügyész, 
Fazekas Gusztáv pestmegyei helyettes alispán, Szápáry 
Péter gróf, Budnay Béla főkapitány, Gopcsa László, 
Szohner Antal, Fuhrmann Ferencz, Gerenday György és 
Andriska Antal ministeri osztálytanácsosok, Halmos 
János polgármester, Vosits Károly és Almády Géza 
tanácsosok, Heinrich Gusztáv ministeri tanácsos, a tudo-
mányegyetem rektora, Breznay Béla, Balogh Jenő és 
Ballagi, Aladár dékánokkal, Hauszmann Alajos, a mű-
egyetem rektora, Medrey Zsigmond kir. tanácsos, Józsa 
Mihály elsőkerületi elüljáró, Magyar Gábor kegyes-
rendi tartományi főnök, fővárosi bizottsági tag és az 
idegen államok budapesti konzuljai. Résztvettek az 
ünnepen a tábornoki kar tagjai és a helyőrség tisztjei 
is Steininger báró altábornagy vezetésével. 

Az ünnepi szertartást Vaszary Kolos biboros 
herczegprimás képviseletében Kohl Medárd dr püspök 

végezte, a kinek Klinda Teonl prelátus, Kollányi jáki 
apát, Krizsán Mihály pápai kamarás, igazgató, Várady 
Géza apátplébános, Nemes Antal dr budavári apát-
plébános, Kanter Károly a vártemplom plébánosa és a 
szent Jobb őre, Berger Márk primási cerimonárius, 
Bakács János és König Gusztáv plébánosok, számos 
káplán ós növendékpap segédkeztek. A szertartás reggel 
hét órakor kezdődött a szokásos könyörgéssel. Azután 
a szent Jobbot a püspöki kar által ajándékozott ereklye-
tartóban négy karinges pap a vállára emelte, a 
mire megindult az ünnepi körmenet. Elől díszruhás 
rendőrcsapat haladt, majd a 23. gyalogezred díszszá-
zada következett a zenekarral, a mely a menet ideje 
alatt régi magyar egyházi énekeket játszott. A katona-
ságot nyomon követték zászlósán a katholikus legény-
egyesületek, a különféle testületek ; utánuk egy csapat 
iskolásgyermek ment. A szent Jobb előtt haladt Kohl 
Medárd dr püspök, az asszisztáló papsággal oldalt lép-
deltek az egyetemi tanács tagjai és a főváros tisztvise-
lői, továbbá alabárdos koronaőrök következtek. 

A menet követve a népsokaság ezreitől a szent 
György-téren, Disz-téren, Uri-utczán és Szent-Három-
ság-téren át vonult a Mátyás-templomba, a melyet már 
ekkor megtöltött a hivek tömege. Amint a menet a 
templomba ért s rendben elhelyezkedett, a szószékre 
lépett Bobitsek Ferencz nagymarosi esperes-plebános, a 
ki az ünnepi szentbeszédet mondotta. 

A prédikáczió után Kohl Medárd püspök mondott 
nagymisét, mialatt a Szent Jobbot a Szent Szív oltá-
rára tették. Az istentisztelet után a huszonharmadik 
gyalogezred díszszázada a templom előtt háromszor 
sortüzet adott. 

Mise után az ünnepi menet visszavitte a Szent 
Jobbot a Szent István-kápolnába, a hol egy hétig az 
ajtatos hivek számára közszemlére lesz kitéve. 

H il dap est. A revizió kérdése a képviselőházban. — 
Molnár János pápai prelátus a néppárt oszlopos 

tagja, Tisza István ministerelnök okvetlenkedéseire a 
következő tartalmas s mindenki (még Tisza István 
által is) megérthető beszédet mondott a néppártnak a 
revíziót illető álláspontjáról: 

Molnár János : T. Ház ! A t. ministerelnök ur 
tegnapelőtt a következőket mondotta : „A t. néppárt a 
revíziót minduntalan hangoztatja ugyan, most is han-
goztatja, egy idő óta azonban kiváló gondot fordít 
arra, hogy meg ne mondja, mit ért a revizió alatt." 
Fejének integetésével igenli a t. ministerelnök ur ezt, 
vagyis még egyszer és nyomatékosan akarja hangoz-
tatni. Ha udvariatlan akarnék lenni, azt mondanám, 
hogy midőn a t. ministerelnök ur ezen szavakat 
mondta, cserben hagyta őt az emlékező tehetsége. De 
én nem ennek, hanem annak tulajdonítom a dolgot, 
hogy a t . ministerelnök ur valószínűleg nem volt jelen, 
olvasni meg annál kevésbbé olvasta azon beszédet, 
amelyet én e házban vagy négy hót előtt kilencz 
negyedórán át tartottam (Zaj a jobboldalon) és amely-
ben körülbelül fél óráig foglalkoztam a revizió kérdé-
sével. Ma rövidebben fogok nyilatkozni és pedig 
nagyon rövidenT alig öt nyolcz perczig és mégis azt 
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hiszem, kimerítem egészen a tárgyat, vagyis a t. 
ministerelnök ur teljesen meg fogja érteni, mit értünk 
mi a revizió alatt ? 

T. képviselőház ! A néppárt által hangoztatott 
revizió az uj egyházpolitikai törvények komplexumára 
vonatkozik. Ezen uj egyházpolitikai törvények pedig 
a következők : első a polgári házasságról, második a 
vallás szabad gyakorlatáról, harmadik az izraelita vallás 
recepciójáról, negyedik a gyermeket vallásáról és az 
ötödik az állami anyakönyvekről szóló törvény. A nép-
párt tehát a revizió alatt azon törekvést érti, amely-
nél fogva azon igyekszik, hogy elérje azt, hogy mindaz, 
ami ezen említettem uj egyházpolitikai törvények közül vagy 
ezen törvényekben a katholikus lútelvekkel ellenkezik, törrény-
liozás utján hatályon kivül helyeztessék. 

Kovács Pál : Ez tiszta beszéd ! 
Molnár János : Azt mondja talán erre a minister-

elnök ur, no, ha csak ennyiből áll a revizió, akkor 
nagyon hamar megegyezünk és nagyon hamar beáll 
az egy akol és egy pásztor-féle helyzet, mert hisz 
azokban az uj egyházpolitikai törvényekben semmi 
sincs, ami a katholikus hitelvekkel ellenkeznék, amint 
azt a túloldal már akkor is, amikor ezen törvények 
még javaslatok voltak, folyton folyvást hangoztatta és 
vitatta. Csak egy bökkenő van a dologban és ez az, 
hogy mi, bármily nagy tisztelettel viseltessünk is a t. 
kormányelnök ur képessége iránt és bármily nagy 
tisztelettel viseltessünk a t. túloldal bölcsesége iránt, 
még sem vagyunk abban a helyzetben, hogy akár a 
t. ministerelnök urat, akár a t. túloldalt e tekintetben 
illetékes birául és törvénymagyarázóul elfogadhatnók, 
mert nekünk katholikusoknak véletlenül van a hit 
terén egy tévmentes és csalhatatlan fejünk, aki a 
tanitó egyház, vagyis a püspöki kar által a t. minister-
elnök ur meg a t. túloldalnak nézetével homlokegye-
nest ellenkező decziziót vall és hirdet. íme, t. kép-
viselőház, hogy csak egy példát említsek, midőn a 
polgári házasságról volt szó a parlamentben, midőn az 
csak törvényjavaslat volt, az ország herczegprimása 
— aki, hiszem — a t . túloldal szerint is Magyarorszá-
gon a katholiczizmusnak legilletékesebb fenhatósága. a 
következőképp szólt a főrendiházban : Nem fogadhatom 
el a törvényjavaslatot, mint katholikus, mert egyházam 
hitelveit sérti.u Majd ismét igy szólt: „s most felvetem 
a kérdést, hűtlen leszek-e egyházamhoz, ha a törvény-
javaslatot elfogadom?" Es azt felelte r á : „igenis hűt-
len leszek.u T. képviselőház, hogy ez igy van, hogy 
tudniillik ez a törvény sérti a katholikus hitelveket, 
bizonyítja egyúttal a franczia polgári házasságnak 100, 
egyéb polgári házasságnak 30—40—50 vagy nem 
tudom hány éves múltja is, mert valahányszor és bár-
melyik államban behozták ezt a gyászos intézményt, 
mindenütt és mindig a leghangosabban feljajdult a 
katholikus egyház s mindenkor hirdette, hogy az az ő 
hitelveit a legnagyobb mértékben sérti. (Vége köv.) 

Bécs. Mint Bécsből értesülünk, Szent István ün-
nepe alkalmából az ottani kapuczinusok templomában 
ünnepélyes istentisztelet volt, amelyen megjelentek : 
gróf Khuen-Hédeváry Károly, ő felsége személye körüli 

m. kir. minister, Benkeö altábornagy, Bálás vezér-
őrnagy, Thallóczy Lajos osztályfőnök, továbbá az ő 
felsége személye körüli ministerium részéről még: 
Révy Ferencz ministeri tanácsos és Wocher Miklós 
osztálytanácsos, a külügyministerium részéről : szent-
györgyi Müller László osztályfőnök, Jezerniczky János 
osztálytanácsos, báró Ambrózy Lajos követségi titkár, 
Drasche-Lázár Alfréd ministeri fogalmazó és Györy 
Árpád állami levéltáros, azonkívül a külügyministerium, 
a kabinetiroda s a magyar ministerium több tisztvise-
lője. Az ünnepi szentbeszédet Mezey Illés egri főegy-
házmegyei áldozópap, káli lelkész tartotta. 

Newyork. Népmisszió az amerikai magyarok közölt. — 
Az amerikai magyarok között nagy örömet keltett 
Prohászka Ottokár, Izsóf Alajos és Sebők Imre meg-
érkezése, kik — mint ismeretes — julius hóban Ame-
rikába utaztak s ott missziók tartására vállalkoztak. A 

I „Magyarok Vasárnapja" czimű amerikai magyar lap 
; vezérczikkben üdvözli őket s missziós programmjukat 
; is részletesen ismerteti. A többi között a nevezett lap 

utolsó számában igy ir : „Az amerikai katholikus ma-
gyarság nehezen várt, kedves vendégei Prohászka 
Ottokár egyetemi tanár, Izsóf Alajos és Sebők Imre 
hittanár 16 napi fáradságos tengeri utazás után julius 
28-án megérkeztek a newyorki kikötőbe. Böhm Káról}7, 
Dénes Ferencz, Csaba Gy., Messerschmiedt Géza és 
Haitinger Imre plébánosok fogadták magas vendégü-
ket, kik csak augusztus hó 3-áig tartózkodnak New-
Yorkban, honnan Buffalón át egyenesen Clevelandba 
mennek, hogy ott megkezdjék a népmisszió tartását, 
melynek szervezésében lehetőleg Amerika majdnem 
minden nagyobb katholikus magyar telepe részesülni 

; fog. Augusztus 5-én érkeznek Clevelandba, ahol őket 
I az egyleteink képviselői fogadják az Eastből velünk 

jövő s a Westből eléjök menő papokkal. A vallásos 
egyletek a templomban fogadják a missiónárius ven-
dégeinket, hol azonnal (lévén 3 oltárunk) szentmisét 
mondanak. Prohászka dr szentbeszéddel megnyitja a 
missziót. Este az ifjúság számára lesz beszéd. 6-án a 
sz. Anna-egylet áldozik s a fiatalság gyónik. Este újra 
beszéd a fiatalság részére. 7-én (vasárnap) a négy 
férfiegylet teljes díszben élén lovagjaival s magyar 
zenekarral vonul fel s hallgat prédikácziót és szent-
misét. Délután litánia után ünnepélyes fogadtatást 
adunk vendégeinknek az iskola dísztermében. Este 
a templomban szentbeszéd a műveltek számára. 8-án 
áldozáshoz járulnak az egyletek igy naponta kétszer : 

reggel mise után és este fél nyolczkor szentbeszéd. 
S naponta délután és este gyóntatás egészen 12-ig. 
Közben ketten Daytonban valamely kisebb helyen 
két napi missziót tartanak. 15-én este kezdődik a misszió 
Sout-Bendben s három napig tart. 19-én este egyikük 
Omaha-ba, a másik kettő pedig Bartonba és vidékére. 
25-én este megkezdik mind a hárman a missziót kap-
csolatban a 40 órai szentségimádással Toledoban. 28-án 
elutaznak Bridgebort-ba s onnét szeptember 3-án Pas-
saicba, hol templomszentelés lesz. Innen visszavitorláz-
nak az őket azon két hónapig is csak nehezen nélkü-
lözni tudott magyar szülőházába. Lehet, hogy egyikük 
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még visszamarad a south-chicagoi és buffaloi misszió 
megtartása végett". Eddig az amerikai magyar lap. 
Ezután buzdítja a híveket, hogy használják fel a misz-
szió szent idejét. Mi pedig láthatjuk, hogy Prohászka 
és társai ugyancsak hatalmasan dolgoznak amerikai 
utjuk alatt. 

KATH. BETELÉS- és TAMTÁSÜGY. 
A szabadelvű magyar kormányzás iskola-államositásá-

nak alapos kritikája. 
— Részlet dr Csernoch János orsz. képviselő júl. 30-iJci 

beszédéből. — 
Vallási kérdésekkel és különösen az egyházpoliti-

kai törvényeknek a polgárok vallási életére való be-
folyásával nem akarok ez alkalommal foglalkozni. 
Megtette ezt az általános vita keretén belül pártunk 
egyik tagja. Ez alkalommal én csak arra kívánok rá-
mutatni, hogy a statisztikai kimutatások szerint ijesztő 
mértékben szaporodnak a házassági elválások és azért 
azt hiszem, kár volt a házassági intézmény erős köte-
lékeit megbolygatni, mert az legjobban fogja magát 
később megbőszülni az államon. Emlékszünk mind-
nyájan Horatius híres mondására, hogy Róma bukásá-
nak és romlásának egyik fő oka az volt, hogy tönkre 
tették a házasság intézményét. 

Ami a közoktatásügyet illeti, igen szívesen vet-
tem tudomásul ma is a tisztelt minister ur szájából, 
hogy ő az egyházakkal karöltve akar eljárni a nemzet 
művelődésügyének előmozdításában és intézésében és 
hogy ő nem akarja feltétlenül és agresszív módon a 
felekezeti iskolák államosítását. Ilyen kijelentést tett a 
kultuszminister elődje is, ilyen kijelentéseket tett ő 
máskor is tett maga a ministerelnök is. Midőn itt a 
házban szóba hozatott a népoktatási törvénynek reform-
jára vonatkozó előadói javaslat és azt egy szónok 
megtámadta, azt mondván, hogy neki nem kell, mert 
nincs benne az államosítás : akkor a t. ministerelnök 
ur azt mondotta, hogy a mostani kormány programm-
jába bele se férne egy olyan törvényjavaslat, amely a 
felekezeti iskolát ebben az országban eltörli. Ezen ki-
jelentések mellett vannak a t. kormánynak egyéb ki-
jelentései is, melyekben azt is mondja, hogy nem akarja 
az iskolákat államosítani, mert elismeri azt az üdvös 
versenyt, amelyet a felekezetek a népiskolák terén 
gyakorolnak, megbecsüli az áldozatkészséget, amelyet 
a felekezetek az iskolák fentartása ügyében mutatnak, 
de azt is mondja, hogy ez idő szerint majdnem lehe-
tetlen jogilag az iskolákat államosítani és hogy még 
különféle okok állják ennek útját. Mind e mellékkije-
lentéseknek daczára, amelyek azokat a kormánynyilat-
kozatokat nagyon is az opportunizmus színvonalára 
sülyesztik, még nem akarok kételkedni a t. kormány 
és egyes tagjai nyilatkozatainak őszinteségében. Ugy 
fogadom el őket, amint vannak. Es mégis, ha tekin-
tem a kultuszministeriumnak ujabban folytatott eljá-
rását a katholikus és egyéb felekezeti iskolákkal szem-
ben, önkéntelenül is eszembe jutnak az öreg Izsák 
szavai, hogy a szó ugyan Jákob szava, de a kéz 
Ezsau keze. (Igaz ! Ugy van ! Derültség a baloldalon.) 

Az ünnepélyes kijelentések ellenében ujabban egymás-
után megfosztják a felekezeti iskolákat azoktól a jogok-
tól, amelyeket az 1868 : XXXVIII . t.-cz. 25. §-a szá-
munkra biztosít. A kultuszministerium kebelében ujabb 
időben helytelen, törvényellenes, az 1868-dik törvény-
hozás intencziójával ellentétes törvénymagyarázatot ka-
pott lábra, a mely egymásután kiforgatja a felekezeti 
iskolákat jogaikból. (Zaj a baloldalon.) 

Molnár János : Halász úr csinálja ! 
Barta Ödön: Éljen Halász! Csak sok olyan halász 

volna, mint Halász ur. (Mozgás a baloldalon.) A magyar 
tanügy egyik legkiválóbb előharczosa az országban, 
akár tetszik, akár nem. 

Molnár János : Kiváló államosító ! 
Madarász József: Jól teszi. Ebben is igaza van. 
Rakovszky István : Ne dicsérd, ne árts neki azzal, 

hogy dicséred ! 
Barta Ödön: Nem árt neki. Megbírja ő ezt. (Zaj 

a bal- és szélsőbaloldalon.) 
Csernoch János : Nem akarok támadni senkit, 

nem is tudtam, hogy Halász tanácsos urnák van-e 
ebben dolga, vagy nincs. Én csak a felekezetek jogait 
akarom megvédeni a létező törvény értelmében. Az 
1868-diki törvényhozás a népnevelés ügyének reformja 
tekintetében a tanszabadság álláspontjára helyezkedett. 
Az államnak eddig népiskolái nem voltak. 

Az iskolák mind felekezetiek voltak és az állam 
ezen iskolákra, különösen a katholikus iskolákra, több-
kevesebb befolyást gyakorolt ; mindenesetre kisebb 
volt a befolyás, a melyet érvényesíthetett az autonom 
felekezeti iskolákra. Az akkori úgynevezett nemzeti 
iskolák oly vallásúak voltak, mint a minő volt az illető 
község vagy lakóinak többsége. Katholikus városokban 
tehát voltak katholikus iskolák, protestáns többséggel 
biro városokban voltak protestáns iskolákból tabula 
rasát csinálni. Eötvös József báró már 1848-ban fog-
lalkozott a népoktatásügy reformjával és be is terjesz-
tett egy javaslatot az akkor először alkotmányos ós 
népképviseleti alapon összehívott országgyűlés elé és 
ezt a javaslatot az országgyűlés az akkori időkhöz 
képest hosszú viták után végre el is fogadta. A főrendi-
ház azonban, mielőtt ezen javaslat tárgyalásába bele-
bocsátkozott volna, azt határozta, hogy hivatkozással 
az előbbi és utolsó rendi országgyűlés által hozott 
XX. törvényczikkre, ennek alapján kérdezze meg a 
felekezeteket is, hogy ezek is tudjanak a fontos kér-
déshez hozzászólni. A közbejött események azonban 
ezt megakadályozták és ebből a törvényjavaslatból 
törvény nem lett. Eötvös József bárónak azonban 20 
évvel később, 1868-ban sikerült népnevelési eszméit 
megvalósítani. Mindazonáltal nem ugy ós nem abban 
az irányban-^ amint ő azt óhajtotta volna, mert kény-
telen volt megalakulni az akkori viszonyokkal és tekin-
tetbe venni a százados jogfejlődést és a felekezeteknek 
szerzett jogait. És kénytelen volt tekintettel lenni 
azokra az iskolákra is, melyekről előbb volt szerencsém 
említést tenni, amelyek községek által tartattak ugyan 
fenn, de mégis felekezeti iskolák voltak. Eötvös József 
báró e tekintetben igen messzire akart menni. Az ö 
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javaslata az államfelügyelet által korlátolt tanszabad-
ság alapelvén épült fel, biztosítván az államnak föfel-
ügyeleti jogát és iskolaalapítási jogát is, különben 
pedig meghagyta ennek birtokában a felekezeteket, sőt 
reá ruházta ezt magánosokra, egyesekre is, természe-
tesen csak akkor, ha a törvényben kikötött feltételek-
nek megfeleltek. Ami azonban a községeknek a nép-
iskolák ügyében való szereplését illeti, ebben oly 
messzire ment, hogy ha akkor a törvényhozás az ő 
javaslatát elfogadja, akkor az eddig létezett felekezeti 
iskoláknak legnagyobb része megszűnt volna. Eötvös 
József bárónak eredeti javaslatában erre vonatkozott a 
22. §. a mely igy szólt : „A 19. szakasz értelmében 
kivetett adóból és a 20. szakasz szerint nyert birtok-
ból nyerendő jövedelmet, úgyszintén a 21. szakaszban 
foglalt munkaerőt a község csak községi iskolák fen-
tartására fordíthatja és egyedül akkor adhatja egyházi 
iskolák szükségleteinek fedezésére, ha a község összes 
lakói egy hitfelekezethez tartoznak." Ha ezt a szakaszt 
1868-ban ebben az alakban elfogadták volna, akkor a 
községek által fentartott felekezeti iskoláknak leg-
nagyobbb része egyszerűen megszűnt volna Hogy ez 
meg ne történhessék, a 25-ös bizottság amelynek ez a 
törvényjavaslat ki volt adva, meghallgatván az összes 
érdekelteket, tehát a felekezeteket is és tekintetbe 
vévén ezeknek az iskoláknak történeti múltját és jogát, 
oly szövegezését fogadta el ennek a szakasznak, a 
mely egyrészt biztosította az államnak, másrészt a 
községeknek és a felekezeteknek jogait is. És ez, t. 
Ház. a mostani 18B8 : XXXVII I . t.-cz. 25. §-a. S miután 
ez a szakasz az, a mely körül a felekezeteknek m^a^a i 
sérelme forog, kénytelen leszek azt teljes szövegében fel-
olvasni. Mit mond e szakasz ? Azt mondja : „Általában 
nem tekintetnek ezentúl felekezeti iskoláknak azon tanin-
tézetek, amelyek községi vagyonból és jövedelmekből a 
község összes tagjai által felekezeti különbség nélkül tar-
tatnak fenn. Azon már fennálló hitfelekezeti iskolákra 

mindazonáltal, a melyek eddigelé a község nezve 
vagyonából és jövedelmeiből tartottak fenn, szabadsá-
gában áll az illető községnek az eddigi gyakorlatot 
továbbra is fenntartani. Az ily esetben a segélyezés a 
különböző hitfelekezeti iskolák közt igazságos arányban 
osztandó meg és egy hitfelekezet iskolájától sem 
vonathatik meg, mig .a többi hitfelekezetek iskolái 
irányában is meg nem szüntetik." Mi foglaltatik ebben 
a szakaszban ? Először is, hogy az 1868 után felekezeti 
különbség nélkül községi vagyonból újonnan felállított 
i s k o l á k a törvény intencziói szerint községieknek tekin-
tetnek : másodszor, hogy oly helyeken, a hol 1865-ig 
felekezeti iskolát tartott fenn az illető község, a köz-
ségnek jogában és szabadságában áll ezt a gyakorlatot 
a jövőre is fenntartani és harmadszor, lia vannak ott 
más felekezeti iskolák is, akkor köteles a község a 
többi felekezeteknek is aránylagos segélyt adni isko-
láik fenntartására. 

Rakovszky István : Tiszta dolog ! ( F o l y t a t j u k ) 

VEGYESEK 
— A király születésnapja. Ö felsége a király f. 

hó 18-án töltötte be születésének 74-ik évfordulóját, 
mely alkalommal a hivatalos főistentiszteletet délelőtt 
10 órakor tartották meg a budavári koronázó Mátyás-
templomban. A főhajó padsorait előkelő uri közönség 
töltötte meg. A szentély padsoraiban foglaltak helyet 
a kormány tagjai, a papi méltóságok és a közhatósá-
gok fejei és az idegen államok képviselői. Az isten-
tiszteleten Vaszary Kolos bibornok herczegprimás kép-
viseletében Kohl Medárd dr püspök pontifikált Klinda 
Teofil prelátus, Krizsán Mihály pápai kamarás, Nemes 
Antal apát, Konty Gusztáv pápai kamarás, plébános, 
Berger Márk herczegprimási czeremonárius, a budai 
papság s több növendékpap segédletével. A templomi 
ének- és zenekar Vavrinec Mór főegyházi karnagy 
vezetésével Eranek Gábor C miséjét adta elő. A magán-
szólamokat Vavrinecné, K. Durigó Ilona. Juhász Ferencz 
és Hoppe Rezső énekelték. Befejezésül a Király-him-
nuszt játszották, melyet az egész gyülekezet állva 
hallgatott végig. Ezenkívül hálaadó istentiszteletet 
tartottak az összes kerületek plébánia templomaiban is. 

— Villámtól fényképezett feszület. Nem első esett, 
bármilyen esodaszerű legyen is, az, ami egy Parker 
nevü amerikai fiatal emberrel történt. Nem kell tehát 
a sok tudományosat játszó embernek kételkednie, ráz-
nia a fejét, azért, mert feszületről van szó. Mert 
hasonló csodaszerű megfigyelést olvashattunk már több 
természettudományi megfigyelés közt. A villám által 
rajzolt alakok nem ismeretlenek. Abbot Parker fiatal 
embert villám ütötte le s mivel a háta nagyon fájt. a 
kórházban hason feküdt az ágyában, meztelen felső 
testtel. A két vállapoczkája közt lassanként egy feszü-
let képe jelent meg, kezdetben a feszületé, később 
pedig magáé Jézusé, mindjobban élesedő körvonalak-
ban. A fiatal ember hátát lefotografálták és sokszorosí-
tása megjelent néhány amerikai lapban. Másnap és 
harmadnap a kép még jobban látszott s azalatt a 
fiatal ember mozdulatlanul feküdt. Mikor felocsúdott, 
kijelentette, hogy sohasem volt tetoválva s a szakértők 
is ezt mondták. A fiatal ember mellett feszület volt, s 
valószínű, hogy a villámfónytől az érzékeny lemezhez 
hasonlóvá tett bőrön mintegy lefotografálva jelent meg. 

— A papi nyugdij-intézet első közgyűlése. Az 
esztergomi papi nyugdíj-intézet folyó évi szeptember hó 
I-én tartja első évi rendes közgyüléstét Esztergomban, 
a papnevelde épületében. A közgyűlés elnöke Boltizar 
József püspök, ált. érseki helynök, előadója pedig dr 
Fehér Gyula cs. és kir. udvari káplán, Esztergom szab. 
kir. városi plébános. 

— Személ.vi liirek. Sujánszky Antal cz. püspök, 
nagyprépost Trencsén-Tepliczből, Venczell Antal pre-
látus-kanonok Pöstyénböl és dr Klinda Teofil Rajecz 
fürdőről a hét folyamán haza érkeztek. — Boltizar 
József gyémántmisés püspös néhány napot (rr nejjel 
János prelátus-kanonok társaságában Mária-Cellben 
töltött. — Dr Komlóssy Ferencz prelátus-kanonok f. hó 
II-én indult el az északamerikai Egyesült-Államok 
területén, Szt.-Louisban tartandó imparlamentáris béke-
kongreszszusra. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Beta. 

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

Budapest. 19QÍ. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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f S F * F e l h í v á s , " H ü 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

Szent István-napi beszéd.* 
Krisztusban Szeretett Hallgatóim ! 

Az igaz áhítat e pillanatait első szent 
Királyunk emlékének szenteljük! Kérem Istent, 
tisztítsa meg ajkaimat, gyulaszsza lángra szi-
vemet, bogy méltóan hirdethessem dicsőségét 
népünk atyjának, nemzetünk eszményképé-
nek, a katholikus Anyaszentegyház oszlo-
pának, Isten hűséges szolgájának, Szent István 
királynak ! 

* 

Nem tudom Ájtatos Hallgatóim, hogy 
Szent Istvánt kihez hasonlítsam, hogy nagy-
ságáról kellő fogalmat nyújtsak? A pátriárkák 
atyjához-e, Ábrahámhoz, kit „hite üdvözített" ? 
Ki kezét Isten kezébe téve elhagyta család-
jának hagyományait, az apai háznak egy éle-
ten át megszokott szük korlátait, annak édes 
békéjét, hogy népét uj országba, uj térre, uj 
világba, uj eszmekörbe vezesse, melyet Isten 

* Augusztus 20-án a budavári koronázó főtem-
plomban tartotta Ugornyai Bobitsek Ferencz dr. 

mutatot t meg neki? Avagy Mózeshez, ki né-
pének prófétája, törvényhozója, vezére volt, 
„ki az Ur törvényét hiba nélkül valónak, lel-
ket téritőnek tar tot ta , mely még a kisdedek-
nek is bölcsességet ád?" E két szent férfiú 
élete sok támpontot nyújt arra, hogy Szent 
Istvánnal állítsam őket párhuzamba, de szive-
sebben keresek az uj szövetségben megfelelő 
alakot, mely közelebb áll hozzánk, kik az u j 
szövetség alapján állhatni szerencsések vagyunk. 
Ájtatos Hallgatóim! Szent Pállal mérem ösz-
sze Szent Istvánt, a ki — midőn nemzete, 
népe, faja iránt való határ ta lan szeretettől el-
ragadtatva igy kiáltott fel: „Átokká kívántam 
lenni Krisztustól (elszakadva) az én atyám-
fiaiért, kik test szerint rokonaim" — tekinte-
tét Rómára szegezte, karjait Róma felé tár ta 
ki éppen úgy, mint Szent István — a ki hazá-
ját , népét, országát nemes szivének egész hevé-
vel szerette, ugy, mint azt közülünk tenni 
talán s^nki sem képes — Róma felé tekintett , 
a kereszténység központját kereste, hogy frigyre 
lépve a kereszténység atyjával, nemzetét beso-
rozza a keresztény népek világraszóló szövet-
ségébe, melynek alapja Krisztus, minden ma-
gasra törő lélek „utja, élete és világossága !" 

„Átokká kívántam lenni Krisztustól (el-
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szakadva) az én atyámfiaiért, kik test szerint 
rokonaim!" Mily gondolat ! Mily kívánság! 
Átkozot tá lenni szeretetből ! Nyert-e valaha, 
Ájtatos Hallgatóim, a hazaszeretet pregnánsabb 
kifejezést? Nézzétek ezt a hazaszeretetet , 
melyben nyoma veszett még az önszeretetnek 
is, a mely tudvalevőleg minden érzés közül 
legutoljára hagyja el az embert és a mely 
addig, a míg a szívben van, minden más érze-
lem rovására első helyen áll ! 

Nézzétek az apostolban egy hamisítat lan 
ul t ramontánnak hazaszeretetét és Szent István-
ban, Szent Pá l hűséges követőjében, a hazá já t 
forrón szerető sziv hamisi t tat lan katholicziz-
musát. E katholiczizmus a hazaszeretetet nem-
csak megtűri, de megköveteli, ápolja és meg-
szenteli. 

Ájtatos Hallgatóim ! Ha az ember csak 
lélekből állana, az emberiségnek csak egy 
hazája volna, nem oszlanék népekre, nemze-
tekre ; de mivel az embernek teste is van, 
mely a földből vétetett , az ember befolyások 
alat t áll, melyek következtében kialakulnak az 
emberiségből a nemzetek. Es amily meddő 
vállalkozás lenne az éghajlati viszonyçk szülte 
különbözeteket eltüntetni akarni, épp oly ter-
mészetellenes és bűnös törekvés volna a haza 
fogalmát az emberek szivéből kitépni akarni. 

A nemzetek között lévő különbség, a világ-
nak különböző hazákra való felosztása nem a 
véletlen játéka, hanem Isten szeretetének alko-
tása, a ki midőn népet nép mellé sorakoztat 
és hazát hazától megkülönböztet , e különbö-
zeteket az egyes népek éltető elemévé és büsz-
keségévé teszi. 

Midőn e nemzet ezen büszkeségének hódol, 
tulajdonképpen Isten akara tának hódol, a ki 
azért teremtet te ezt vagy azt a hazát , mert 
benne azt szerette meg különösen, a mi által 
az minden mástól különbözik. 

Szent Pá l apostol tehát joggal hódolt a 
nemzeti eszmének. Az akkor ismert világ-
körüli ú t jában mindenkor és mindenütt , ahol 
megállapodott, saját népét, fa já t kereste fel, 
neki kínálta első sorban az üdvösséget, őt 
akar ja első sorban emelni és nagygyá tenni. 
Athén falai között idegennek érzi magát a 
„pogán}^ok apostola"; nem izgatja őt a város 
pompája, dicsősége, nem a körülötte sürgölődő 
athéniek és idegenek tarka keveréke ; érzéket-
lenül halad el közöttük ; szive az emberek 

által lenézett, megvetet t zsidók városrészébe 
vonzza, hogy ott oszsza ki legelőször is feje-
delmi áldásait. 

Szent Pá l hivatása magaslatán sem feled-
heti el népét, gyermekkora áhítatos éveit, ifjú 
kora lelkesedésének napjait, az ünnepeket, 
melyeket e néppel eg}Tkor ünnepelt, e nép val-
lásos reménykedéseit, annak tévedéseit, melyek-
nek egykor ő is részese volt ; lelke ott csügg 
Sionon, Palesztinán, a czédrusok és pálmák 
hazá ján! Szive a világot karolja át, de az a 
nagy szeretet nem emészti meg azt a lángot, 
mely szivében nemzete Géniuszának, nagysá-
gának, boldogulásának volt egyedül és kizá-
rólag szentelve. Szent Pá l apostol szivében 
megfért az egyház iránt való legodaadóbb 
szeretettel a legforróbb hazaszeretet . 

Es ebben találom a Szent István k i r á l -
lyal való nagy hasonlatosságot. E két nagy 
férfiú egy közös czél elérésében fáradozott : 
„frigyre léptetni az egyházat és a hazát !" A 
különbség csak az, hogy Szent Pá l apostol 

; vállalkozása meddő maradt , mert a kereszt 
dicsősége akkor még nem törte át a gyalázat 
leplét, melj 'be azt az akkori közvélemény bur-

I kolta ; Szent P á l apostol hiába kínálta az 
egyházat népének, mig Szent István egy vilá-
got beragyogó kereszt fényétől megittasulva 
megtehet te azt. hogy egy nemzetet vezéreljen 
Krisztushoz, hogy egy nemzettel kínálhassa 
meg az egyházat és egy dicsőséggel koroná-
zott nemzetnek élén vonulhasson be az egy-
ház szentélyébe. (Vége köv.) 

I M M A C U L A T A . 
Az ifjúság az „Immaculata" védőszárnyai alatt. 

(Foly ta tás . ) 

Ezen értesítőkhöz méltán sorakozik a Miasszo-
nyunkról nevezett szegény iskolanénék vezetése s a 
szeplőtelenül fogantatott szent Szűz czime és szent 
Alajos pártfogása alatt álló Mária-gyülekezet mult tanévi 

; értesítője, melyben az elöljáróságtól a következőket 
olvassuk. 

Kedves Kongreganistáink ! 
Mária-gyülekezetünk 16 ik évfordulójára virradván, 

szeretettel üdvözöljük kedves kongreganistáinkat és 
szivünkből óhajtjuk, hogy égi Úrnőnk — különös 
tekintettel az ő legnagyobb kiváltságára, melynek 
dicső emlékét a kath. anyaszentegyház oly fényesen 
megörökítette — juttasson ezen ünnepi alkalomból 
minden kegyeltjének egy-egy liliomszállat, vagyis esz-
közölje ki nekik az állapotbeli tisztaság nagyrabecsü-
lését s a bűnnek utálatát ; hiszen a bűntől való men-
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tesség az, ami a lelket vidámmá és igazán boldoggá 
teszi sir on innen, siron túl ! 

Azt az igazi boldogságot, lelki örömet, bőséges 
áldást, munkálkodásunk legjobb sikerét és a mindene-
ket fölülmúló lelki békét óhajtjuk kedves kongreganis-
táinknak. főünnepünk alkalmából. Vegyék Szűzanyánk 
tiszteletében gyökerező igaz szeretetünk és jóindula-
tunk csekély jeléül mellékelt képecskét, mely czélza-
tosan a szeplőtelen fogantatást ábrázolja, minthogy a 
folyó évi értesitőnk tartalma minden izében a Szeplő-
telen fogantatást hozza kedves kongreganistáink emlé-
kébe. Szokásos kérelmünk kiséretében küldjük egyúttal 
a fölajánlási imát. Reméljük, hogy fölszolításunknak 
mindegyikük kész örömmel fog megfelelni. 

Jóságos mennyei Anyánk nagyon is megérdemli 
odaadó szeretetünket és hűséges szolgálatunkat, hiszen 
az ő kegyessége kimondhatatlan sok jóval halmozza 
el gyermekeit! Fényesen jelzi ezt a közelmúlt idő is, 
melyre visszapillantva, forró hálára gerjed szivünk a 
jó Isten iránt, hogy Mária-gyülekezetünk — a kicsiny 
mustármaghoz hasonlóan — mely 16 évvel ezelőtt a 
kalocsai Miasszonyunkról nevezett zárdaintézet virá-
nyán e nagy napon először látott napvilágot, égi 
Úrnőnk különös befolyása és védelme alatt immár 
gyönyörű terebélyes fává növekedett, melynek hűvös 
árnyékában több százból álló seregünk biztos mene-
dékre, oltalomra és kellemes pihenőre talál. 

Bátran kibonthatjuk Szűzanyánknak ragyogó fény-
ben tündöklő zászlaját, hogy legalább lélekben egye-
sülhessünk e magasztos napon, igaz testvérekként, 
mindazokkal, akik a „Szeplőtelen szent Szűz" tisztelői-
nek gárdájához tartoznak, nemcsak lenn a földön, 
hanem íönn az égben is. Hadd lelje az égi, tiszta Szűz 
a mi jó mennyei Anyánk, édes örömét összes gyerme-
kei mély hódolatu tisztelgésében ! Hálás érzülettel 
közöljük, hogy főiinnepünkön ugy a kedves tisztelendő 
Anya, mint a tisztelendő nénék — szent áldozásuk 
alkalmával Mária-gyülekezetünkről, valamint annak 
összes tagjairól különös szeretettel fognak megemlé-
kezni. 

11 óra tájban ünnepies hangulatban szives örömest 
vonulunk ismét a templomba, hogy édes Szűzanyánk 
zászlója alá sorakozva, vele kötött szeretetszövetsé-
günket szívvel-lélekkel megujítsuk és erényvirágaink 
átnyujtásávaHs kedveskedjünk dicső védőasszonyunknak. 

Mielőtt a régi otthonban előfordultakról évi jelen-
téseinket tennők, előrebocsátjuk, hogy t. Mária Ber-
nárda iskolanéne, a Mária-gyülekezet fáradhatatlan 
igazgatónője, ki a kalocsai anyaházban évek hosszú 
során át, mint tanulmányi felügyelő és szakavatott 
tanítónő nagy buzgósággal és tapintatossággal teljesité 
kötelességeit, az ó-kanizsai fiókház főnöknői hivatalával 
lön megbízva. Edes kötelességünknek tartjuk, hogy az 
értesítő hasábjain hálás köszönetet mondjunk a Mária-
Kongregáczió érdekében kifejtett 10 évi önfeláldozó 
működéséért ! 

Mária-gj^ülekezetünk jelenlegi igazgatónőjét t. 
Mária Aquina nővérben tiszteli. 

Örvendetes hirül közöljük, hogy nagym. és ft. dr 

Csúszka György érsek ur ő exczellencziája, nagys. 
elnök urunkat a kisebb papnevelő kormányzójává 
nevezte ki. 

Megemlítjük itt egyúttal, hogy nagys. és ft. elnök 
urunkat születésének félszázados évfordulója alkalmá-
ból 1903. szeptember 11-én üdvözöltük. Csöndes öröm-
nek napja volt ez ! Szivünk egész bensőségével fohász-
kodtunk Istenhez, hogy Mária-gyülekezetünk létesítőjét 
és elnökét, nagys. dr Povischil Richárd cz. kanonok 
urat kongregácziónk élén évek hosszú során át éltesse 
zavartalan boldogságban! — Lelkes örömmel jelezzük 
azt is, miszerint a 1904. év julius 6-án nagys. és ft. 
elnök urunk áldozárságának 25 éves jubileumát ünne-
peljük. Ostromoljuk e ritka szép napon égi Anyánk 
szent szivét, hogy hullassa a kegyelmek egész özönét 
jóságos elnök urunk drága életére. 

Az ezután közlendőnek czélja nem egyéb, mint 
a régi otthon iránt szivükben táplált hálás érzelmek 
fölelevenitóse, jóravaló törekvéseik megszilárdítása, édes 
Szűzanyánk kiváló tiszteletében gyökerező igaz szere-
tetünk megnyilatkozása és legkegyesebb égi Úrnőnk 
igaz tiszteletére való serkentés. 

Mindenekelőtt örömmel közöljük, hogy Mária-
gyülekezetünk fényes zászlaja alá 1903. deczember 
7-én 28 uj tag sorakozott. A kongregáczióba való 
ünnepies fölvételt nagys. és ft. Boromísza István 
kanonok-plébános ur tartotta. Általános volt az öröm 
ós lelkesültség ! Édes Szűzanyánk, valamint az égi 
szellemek milliói bizonyára örömmel és tetszéssel szem-
lélték kisded seregünket s a kötött és megújított 
szeretet-szövetséghez ünnepies „Amen"-t mondottak. 

1903. évi deczember 8-a, mint máskor is, az igazi 
benső öröm napja volt ; de anyagi örömök sem hiá-
nyoztak. 

Mindenekelőtt kellemes meglepetés volt nagym. 
és ft. dr Csúszka György kegyelmes érsek urunk főpász-
tori levele és 100 koronás adománya, melyért, gyüle-
kezetünk legfőbb pártfogója és jótevője iránt e helyütt 
is legmélyebb hálánknak óhajtunk kifejezést adni. 

Hálával adózunk továbbá méltóságos és ít. dr 
Vúrosy Gyula, székesfejérvári püspök urnák is, nagy-
becsű sorai és kegyes ajándékáért. 

Nagylelkű jótevőinkre szálljon az ég legdúsabb 
áldása ! 

Főünnepünk alkalmából távollevő kongreganis-
táinktól is számos, igen kedves levél érkezett. Szűz-
anyánk iránti szeretetből többen is küldtek a konre-
gáczió czéljaira. Égi Úrnőnk bizonyára gazdag kamattal 
fogja ezt az illetőknek visszafizetni. Mi pedig ismétel-
ten meleg köszönetet mondunk a szives küldőknek. 

Az öröm és fájdalom váltakozó érzelmei között 
említjük~itt dicső emlékű XIII . Leo pápa nevét, vissza-
gondolva 1903. február 19-ére, mindőn szentséges 
Atyánk 25 éves pápaságának jubileumát ültük. 

Lelkes örvendezéssel üdvözölték ő szenntségét e 
jubiláris ünnepeken a hivő lelkek ezrei. Az 5 hónap 
múlva bekövetkezett katasztrófáról még csak sejtel-
münk sem volt. 1903. évi julius 20-án az egész kath. 
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világ a legmélyebb gyászba borulva zokogott a hőn 
szeretett szentséges atyának elvesztése fölött. 

XII I . Leo pápa dicső emléke él, élni fog örökké ! 
( F o l y t a t j u k ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A revizió kérdése a képviselőházban. — 

(Vége.) 

Ha a katholikus egyház a házasság megkötésének 
módozatát illetőleg, a házasság érvényére — ismétlem 
érvényére nézve — eltekinthet is a tridenti formától, 
amint valóban és ténj ' leg bizonyos helyeken és bizo-
nyos keresztényekkel szemben el is tekint, azt soha 
meg nem tűrheti, abba soha bele nem egyezhetik, 
hogy ez a házasságmegkötési forma megengedhető 
legyen, annál kevésbbé, hogy a házasság jogintézmé-
nyét laiczizálják, hogy a házassági ügyekben vagy 
perekben az állam biráskodjék. (Helyeslés a balolda-
lon.) De nem fejtegetem, t. képviselőház, tovább ezt a 
témát, mert hiszen nem az a föladatom most, nem is 
azért keltem fel, hogy az u j egyházpolitikai törvé-
nyeknek minden a katholikus egyház hitelveit sértő 
pontozatát is felsoroljam és hogy azok csakugyan sér-
t ik a mi hitelveinket, bebizonyítsam. 

Ha majd a t. ministerelnök ur, vagy — mert 
hiszen ő sem fog örökké azon a helyen ülni — egy 
leendő kormány feje, hajlandóságot fog mutatni arra, 
hogy ezen állam lakói több, mint felének vallási sérel-
meit orvosolja, vagyis ha majd hajlandónak nyilatko-
zik és késznek arra nézve, hogy velünk a revíziót 
illetőleg tárgyalásokba bocsátkozzék. . . (Mozgás a 
jobboldalon.) 

Kaas Ivor báró: Majd mi tárgyalunk önökkel ! Eljön 
a? idő! 

Molnár J á n o s . . . akkor mi is készek leszünk a 
legpontosabban részletezni a mi revíziós törekvéseinket, 
vagyis készek leszünk az illető kormányelnök urnák, 
néppártnak revizió czim alatt jelzett programmját a 
legrészletesebben kidolgozva, akár írásban is átadni. 
Addig azonban, mig a t. kormányelnök csak ugy 
játszva — hogy ne mondjam — gúnyolódva szólt a 
revízióról, addig nagyon kérem, szíveskedjék megelé-
gedni azon kijelentésemmel, amelyet imént hangoz-
tat tam s amelyet most megismétlek, hogy t. i. a nép-
párt revizió alatt azon törekvését érti, ametynél fogva 
azon igyekszik, hogy kieszközölje azt, hogy mindaz, 
ami az u j egyházpolitikai törvényekben és törvények 
közül a katholikus vallás hitelveivel ellenkezik, a tör-
vényhozás ut ján hatályon kivül helyeztessék. (Helyes-
lés a baloldalon.) Azt hiszem, hogy ez elég világos. 

Tisza István gróf ministerelnök : Nagyon ! (Derült-
ség jobbfelöl.) 

Molnár János : Mert hogy aztán mi az, ami a mi 
hitelveinkkel e l lenkez ik . . . (Felkiáltások a jobbolda-
lon : Mi az ?) 

Tisza István gróf ministerelnök : Azt halljuk ! 
Molnár János . . . azt megmondották százszor ; ma 

is megmondtam az egyik pontra nézve és meg fogom 

mondani a többi pontra nézve is, de hiszen úgyis 
hiába mondanám most, mert a t. túloldal még most is 
azt vitatja, hogy a polgári házasság nem sérti a katho-
likus egyház hitelveit, hanem az csak a magyarországi 
házassági jogoknak egységesítése. T. ház ! Midőn ezen 
eg3Tházpolitikai törvényjavaslatok törvényerőre emel-
kedtek, akkor a magyar püspöki kar egy közös főpász-
tori levelet adott ki és azt a szószékről is kihirdette 
általunk a nép előtt. E főpásztori levélben maga a magyar 
püspöki kar is fel jajdul és figyelmezteti a hithű keresz-
tény kathölikusokat arra, hogy mennyire sértik ezen 
törvények a katholikus egyház hitelveit és egyszersmind 
arra szólit fel minden hithű katholikust, hog3r ezen tör-
vénj^ek hatályon kivül helyezésére törekedjék. 

Mi tehát csak legilletékesebb vezéreinket követ-
jük, amidőn a revíziót sürgetjük. Minthogy pedig ezen 
revizió eszközlésére, de még csak a tárgyalások meg-
kezdésére sem fedeztek fel t. kormányelnök urban 
éppen semmi haj landóságot ; továbbá, minthogy mi a 
t. kormánynak mind nemzetiségi, mind gazdasági ós 
pénzügyi polit ikáját a leghatározottabban rosszaljnk és 
végül, minthogy szinte megdöbbent bennünket a minis-
teri felelősségnek azon kicsinylése, amelyről a t. kormány-
elnök urnák a vámszerződéseket illető mostani tárg}'a-
lása és a pénzügyminister ur által tegnapelőtt benyúj-
tot t törvényj avaslat tanúskodik, (Igaz! Ugy van ! a 
baloldalon.) mindezen akok — mondom — arra utal-
nak bennünket, hogy a t. kormánynyal szemben a 
legnagyobb fokú bizalmatlansággal viseltessünk, (Helyes-
lés a baloldalon.) aminek következtében a bizalom 
legeminensebb nyilvánulását, t. i. a most tárgyalás 
alatt levő törvényjavaslatot sem csekélységem, sem 
azon párt, amelyhez tartozom és a melynek nevében s 
megbízásából szólottam, meg nem szavazza. (Elénk 
helyeslés a baloldalon.) 

E jól átgondolt s világosan érthető beszéd nagy 
tetszést keltet t mindenfelé s remélhetőleg illetékes 
köröknél is világosságot nyúj to t t a túloldalon. 

Nyíregyháza. Templomszentelés. — 
Alig két héttel az egri érsekség fönnállásának 

századik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek 
után Samassa József érsek fényes ünnepséggel szentelte 

! föl Nyíreg}'házán azt a gyönyörű román stilusn tem-
plomot, amelyet aranymiséjének emlékére építtetett. A 
nyíregyházai katholikusok már 1899-ben mozgalmat 
indítottak u j templom építésére ós Samassa érsek 
nagylelkű adománya utóbb lehetővé tette a terv meg-
valósítását. Ugyanazon a napon, a mikor Samassa 
érsek Akhenben aranymiséjét mondotta, tette le 
Ferenczy Bertalan nagykállói prépost-plébános és érsek 
képviseletében az u j templom alapkövét. A templom 
Nagy' Virgil épitő művész terve szerint két év alatt 
épült föl. 

A templom fölszentelése fényes ünnepség kereté-
ben folyt le. Már augusztus 18-án Nyiregyházára érke-
zett Párvy Sándor dr szepesi püspök, ti tkárja, Khebe-
rich Márton dr kíséretében, továbbá Egerből Foltin 
János, Katinszky Gyula, Krassy Felix, Böhm János 
dr, Csekó Gábor és Rapaics Rajmund dr kanonokok, 
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Ambrus István dr, theológiai tanár, Ridárcsik Imre, 
Kriston Endre udvari papok, Bányász Endre hittanár 
és Budapestről Demkó György dr egyetemi rektor. A 
másnap este érkezett érseket a vasúti állomáson a pap-
ság élén a szepesi püspök, a város nevében Májerszky 
Béla polgármester fogadta. A pályaudvarról impozáns 
menettel vonult be az érsek a parókiára Szmrecsánvi 
Lajos apátkanonok, idősbb és ifjabb Samassa János, 
Rónay Kamii királyi táblabiró, Kállay Zoltán dr hevesi 
főispán, Majzik Viktor alispán és mások kiséretében. 
Kocsija mellett lovagolt öt szabolcsi főúr fényes disz-
magyarban, előtte egy nagy falusi és városi bandérium, 
a tűzoltóság stb. utána tengersok négyes és kettős 
fogat. A plébánián a nyíregyházai esperesi kerület 
papsága várta az érseket Petrovits Gyula helybeli 
esperesplebánossal az élén. Szent István napján reggel 
hetedfél órakor kezdődött a templomszentelőszertás. A 
papok és kispapok nagy asszisztencziájával óriás nép-
tömeg jelenlétében avatta föl az érsek az u j templo-
mot. A szertartás két és háromnegyed óráig tartott. 
Az első nagymisét a szepesi püspök mondotta az uj 
templomban. Egynegyed tizenegykor vonult vissza az 
érsek a plébániára, a hol 16 küldöttséget fogadott. 
Azután a Korona-vendéglőbe hajtatott, a hol körül-
belül kétszáz vendéget gyűjtött össze diszlakomára. A 
diszebéden az érsek Szent István utódját, a magyar 
királyt éltette. Utána beszédet mondottak : Kállay 
András volt főispán, Szikszay Pál alispán, Májerszky 
polgármester, Bodnár István dr ügyvéd, Geduly Hen-
rik ág. ev. lelkész, Mezőssy Béla országgyűlési kép-
viselő, végül Vay Ádám gróf. Este nyolcz órakor 
óriás fáklyásmenet fölvonulása és a nyiregyházai dalos-
kör éneke fejezte be a napot. A menet élén Kállay 
Rudolf dr kórházi főorvos üdvözölte a főpásztort, a ki 
a plébánia ablakából válaszolt. 

Paris. A franczia püspökség betöltése. — Legérdeke-
sebb s legfontosabb kérdések egyike most Franczia-
országban az üresedésben levő és megüresedő püspök-
ségek betöltése. Dumay egy liberális lapban azon 
véleményének adott kifejezést, hogy a megüresedett 
püspökségek betöltésénél a kormánynak a Vatikánnal 
előzetesen tárgyalni még a konkordátum határozatai 
szerint sem kell. Állítását avval akarta bizonyitani, 
hogy a császárság alatt a püspöki kinevezéseknél a 
pápával vagy a nuncziussal előzetesen nem egyeztek 
meg s hogy ezt a gyakorlatot először Jules Simon 
hozta be. Dumay ezen nyilatkozatával szemben Ollivier 
Emil. ki a császárság alatt kultuszminister volt, a 
Gauloisban reá czáfol Dumayre s ezeket i r ja : 

Én mint kultuszminister a császárság alatt a 
következőképp jártam el: mihelyt a megüresedés után 
a személyi és hivatalos értesitések után valamely 
jelöltben megállapodtam, ankétet hivtam össze, melyre 
meghivtam azt a püspököt, akinek egyházmegyéjébe 
tartozott a jelöltem s azokat a püspököket, kik a 
betöltendő püspökséggel egy provincziát képeztek. Ha 
az ankét eredménynyel végződött, a választásomat a 
nunczius tudomására hoztam s kértem az ő véleményét. 
S egyetlen esetet sem tudok, melyben a választásom, 

illetve a jelöltem ellen kifogást emelt volna a nunczius 
s hogy konfliktus támadt volna közöttünk. Ebből lát-
ható, hogy nem J . Simon hozta be az előzetes tárgya-
lást és megegyezést, hanem a császárság alatt is 
igy volt. 

Ollivier volt minister ezen nyilatkozatából vilá-
gos, hogy Dumay nem jár egyenes uton, pedig Dumay 
a kultuszministerium egyik osztályának igazgatója s 
igy a püspöki kinevevésekre vonatkozó véleménye 
annál gyanúsabb. Némely franczia lapok azt következ-
tetik ebből, hogy a kormány tényleg igy akar eljárni 
a püspöki kinevezéseknél, hogy nem kérdezné meg a 
szentszéket, nem törődve azzal, hogy a szentszék utó-
lag megerősiti-e vagy sem az illetőt. Sőt a kormány 
arra számit, hogy annál előnyösebb lesz a helyzete, 
minél több olyan kinevezett püspök lesz, kiket a szent-
szék nem erősít meg, mert akkor a schizma könj^ebben 
létrejöhetne. Combes azonban bizonyára csalódni fog 
számításaiban, mert papot se igen fog találni, ki a 
szentszék megerősítése nélkül az egyházmegye élére 
merjen állni, de annál kevésbbó népét, mely az ilyen 
„kinevezett püspököt" követné. 

KATH. NEVELÉS- és TANITlSÜGY. 
A szabadelvű magyar kormányzás iskola-államositásá-

nak alapos kritikája. 
— Részlet dr Csernoch János orsz. képviselő júl. 30-iki 

beszédéből. — 
(Folyta tás . ) 

Csernoch János : Már most mindenki, a ki a tan-
ügygyel foglalkozik és első sorba maga a kultuszminis-
terium több mint 30 év óta ugy értette és magyarázta 
ezt a törvényt, hogy az iskolafentartás jogához és köte-
lességéhez egyúttal az iskolafejlesztés joga és köteles-
sége is tartozik, vagyis, hogyha abban az iskolában, a 
mely 1868-ig fennállott, szükség van egy tanteremre, 
akkor a községnek joga van ezt a termet felépíteni, ha 
szükség van egy u j tanítói állomás szervezésére, akkor 
a tanitói állomást szervezheti. De hogy a 68-iki tör-
vény azt akarta volna, hogy ezek az iskolák, a melye-
ket akkor talált, úgyszólván megkövesedve, petrifikálva 
megmaradjanak azontúl is abban az állapotban, a mely-
ben őket találták, ily abszurd és lehetetlen dolgot a 
68-iki bölcs törvényhozás nem akarhatott. Ha ezt akarta 
volna, akkor ezeket az iskolákat nem az 1868 : XXXVIII . 
törvényezikk keretébe kellett volna besoroznia, hanem 
az országos műemlékek sorozatába. (Élénk derültség 
balfelől.) hogy ezek között tartsák fenn őket majdan 
épp úgy, mint Vajda-Hunyad várát, mert ezek nemzeti 
szempontból oly fontos épületek és fontos alkotások, 
hogy azokat mindig ugyanazon állapotban kell fenn-
tartani. (Élénk derültség balfelől.) Ennek az egyedüli 
helyes és törvényes állapotnak fentartója volt a kor-
mány csak néhány év előtti időig. Tudnék hivatkozni 
sok mindenféle rendeletre és döntésre a múltból, de 
nem akarok sokáig ezzel ma foglalkozni, csak ma 
egyet idézek és pedig 1888-ból, amelyben a belíigy-
minister a kultuszministeriummal egyetértőleg 12.945 
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szám alatt kimondotta : „ha valamely felekezeti iskola 
fenntartója politikai község, akkor az iskolaépítés költ-
ségei a község összes lakosaira az állami egyenes adó 
arányában vetendők ki". 

Hogy e tekintetben nem uralkodhatott nézetel-
térés az országban, sőt magában a törvényhozási 
teremben sem, arra nézve hivatkozhatom az 1896 : XXVI. 
t.-czikkre, ahol ugy a kormány, mint az országgyűlés 
összeszedvén a vitás ügyeket, amelyek egyes közigaz-
gatási törvények keretén belül keletkezhetnek, azok 
elbírálására a legfőbb közigazgatási biróságot szervezte. 
Ha ebben a fontos kérdésben valamely nézeteltérés lett 
volna, akkor a kormány mindenesetre betette volna, 
hogy az ő döntésétől a közigazgatási birósághoz lehet 
felfolyamodni. De ez nincs bent és ez a negatív ered-
mény bizonyíték előttem arra nézve, hogy eddig e 
tekintetben nem is volt semmiféle nézeteltérés. De 
többet mondok. A törvényhozás egyenesen foglalkozott 
is ezzel a 25. §-sal, de csak az utolsó pontot tette be 
a legfőbb közigazgatási bizottság elé terjesztendő tár-
gyak közé, t. i. azt az esetet, .midőn a község kiutalja 
a különféle felekezeteknek a segélyeket és ha valamely 
felekezet sértve érzi magát az arány által, akkor joga 
van a kultuszmin ister döntését a közigazgatási biró-
sághoz felfolyamodni. Mit bizonyít ez ? Jogászok ülnek 
itt, feltehetem a kérdést. TJbi lex non distinguit, nec 
nos distinguere debemus. A hol a törvény nem külön-
böztet, nekünk sincs jogunk különbséget csinálni : fent 
kell tartani a régi gyakorlatot. 

De folytatom és még inkább be fogom bizonyí-
tani álláspontom helyességét. Az idézett 25-ik § szerint 
1868 óta uj felekezeti iskola községi pénzen nem állít-
ható. Az a kérdés most, mit ért e helyen a törvény-
hozás az u j iskola alatt. A törvényhozás e helyen nem 
az épületet érti, hanem az intézményt. Az épületet, 
amelyben az intézmény helyet foglal, egészen külön 
veszi. E két fogalom közt „iskolai i n t ézmény és „iskola-
épülete", a törvény szoros megkülönböztetést tesz. Azt 
mondja : „általában nem tekintetnek ezentúl felekezeti 
iskoláknak azon tanintézetek . . ." Az utána követ-
kező pont igy szól : „azon már fennálló hitfelekezeti 
iskolákról . . ." Tehát világos, hogy a 35. §. intézkedései 
nem szólnak az iskolai épületről, amelyben az iskolai 
intézmény helyet foglal, hanem szabályozzák az iskolai 
jogot és utána teszik az épületet, mely az iskolai jog-
nak külső nyilvánulása, vagy, hogy ugy fejezzem ki 
magamat, külső megtestesülése. (Ugy van ! balfelől.) 

(Foly ta t juk . ) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVEKENYSEG. 
A regensburgi katholikus napok. 

— Az 51-ik n é m e t nagygyű lés . — 

A tavalyi jubiláris (50-ik) katholikus német nagy-
gyűlés után az idén Bajorország ősrégi városában 
gyűltek össze a németországi katholikusok 51-ik nagy-
gyűlésükre. A kölni fényes napok után bizony nehéz 

volt Regensburg helyzete, hogy a nagygyűlés ne 
maradjon alatta az előbbieknek, de ugy látszik, Regens-
burg fényesen megoldotta feladatát. 

Az ősi város falai közé oly előkelőségek érkeztek 
vendégül e katholikus napok alatt, hogy az ősi dicső 
idők mintegy visszatérni látszanak. Ismeretes, hogy 
közülünk, magyarok közül is az idén a szokottnál 
többen mentek ki a nagygyűlésre, amit — szeretünk 
hinni — nemcsak annak, hogy már nálunk is melegeb-
ben érdeklődnek a nagy katholikus akcziók iránt. 

A német katholikusokhoz pedig jó helyre megj^ünk 
tanulni. Sikeresebben sehol sem oldották meg felada-
tukat a katholikusok, mint Németországban, hol tár-
sadalmi, politikai, charitativ működést egyenesítve 

I haladnak előre minden nemzetnek példaadására. A 
német katholikusok előkelőségei pedig — egyháziak 
ós világiak — mind részt vesznek ebben az akczióban 
és pedig nemcsak derokativ szerepben, hanem vezérek-
ként és irányító munkássággal. A szomszédos orszá-
gokból pedig szintén több püspök, érsek van jelen a 
nagygyűlésen, hogy kifejezze a szolidaritást a katho-
likus gondolkodásban s hogy a német példán ujabb és 
ujabb lelkesedést és erőt merítsen a további munkára. 

A nagygyűlés lefolyásáról a következő táviratok 
számolnak be : 

Aug. 21-én. Ma délelőtt tartotta a Szent-István-
Egylet diszközgyülését a katholikus sajtó érdekében. 
A napirend tárgyalása előtt szólásra emelkedett Loewen-
stein hg, hogy éles szavakban nyilatkozzék Preysing 
gróf ellen. 

„A nagygyűlés elleni harczra Preysing grófot 
tisztán személyes motívumok inditották. Fiatal gyerek, 
aki csak azt érte el, hogy eljárása következtében a 
főnemesség a szokottnál is nagyobb számban jelent 
meg a nag}7gyülésen." 

Áttérve a napirendre, a közgyűlés először a 
nyugdíj kérdést tárgyalta, azután pedig a szabadelvű 
sajtó ellen foglalt állást a nagygyűlés alkalmából meg-
jelent közlemények és híradásokból kifolyólag, 

i Délután egy órakor kezdett az ünnepi felvonulás 
kialakulni, mely programm szerint a gyülekező hely-
ről a diszcsarnok felé vonult. Nyolcz csoportban 
mintegy 10 000 ember vett részt a diszmenetben 300 
egyesületben. A menet a legnagyobb rendben, minden 
akadály nélkül ju tot t a diszcsarnokig. 

Erre megkezdődött az ismerkedési est, melyen 
mintegy 10.000-en vettek részt. Az értekezletet Schädler  
dr országgyűlési képviselő vezette. Üdvözölte a meg-
jelent előkelőségeket, Oed felszentelt püspököt, a köz-
ponti bizottság elnökét, Droste grófot és megnyugvás-
sal jelenti, hogy a munkások is megjelentek a nagy-
gyűlésen és a szent kereszt jelében egyesültek. 

Droste gróf a szakadatlan küzdelemről beszél, 
melyért a katholikusoknak harczolniok kell, mert 
kényszeritik őketfa küzdelem felvételére. Tiltakozik 
azon állítások ellen, mintha a katholikus nagygyűlésen 
czentrum-pártbeliek vehetnének részt és megújít ja azon 
követeléseket, melyek a jezsuita-törvény 1. §-ának eltör-
lését czélozzák. 
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Oed püspök beszéde folyamán kifejti, hogy a 
katholikus nagygyűlések nem a papok és politikusok 
gyűlései, hanem az összes németországi katholikusok 
gyűlései. A munkások és iparosok osztálya az a 
széles alap, melyen a nagygyűlések hatalmas szervezete 
felépül. 

Hilgenreiner dr egyetemi tanár beszédében azon 
káros befolyásról értekezik, melyet a nagyipar a munká-
sok erkölcsi életére gyakorol. A szocziális kérdés 
sikeres megoldásánál legkevésbbé szabad a vallásról és i 
az erkölcsről megfeledkezni. Az erőszak erre nem 
alkalmas eszköz, a kérdést csak a kereszténység old-
hatja meg. Európa vagy a Krisztus keresztjében ujul 
meg, vagy egyáltalában nem fog megujulni. Értekezése 
végén rámutat a keletázsiai háborúra. Keleten már 
fonják az ostort Európa számára. Legfőbb ideje már, 
hisz a szocziális probléma keresztény szellemben nyer-
het csak megoldást. 

Erre Schädler dr emelkedett szólásra, hogy meg-
tartsa emlékezetes záróbeszédét. 

Beszéd közben jelent meg a teremben Dwornik 
zárai érsek, a kit a közönség lelkes óvácziója fogadott. 
Schädler dr megelégedéssel látja a munkásegyletek 
egyesülését és összetartását. A munkásoknak önmagukon 
kell segiteniök. Ehhez pedig mindenekelőtt az önkép-
zés és önfegyelmezés szükséges. Schädler dr a pápa, a 
bajor király és II. Vilmos császár éltetésével fejezte 
be beszédét. 

A vasárnapi nagy munkás felvonuláson 17.000 
munkás vett részt 345 egyesületben. A munkásgyülést 
Schädler kanonok, a centrum-párt alelnöke vezette. 
Este ismerkedési ünnepély volt, mely éjfélig tartott 
szónoklatokkal és zeneszámokkal. Mailáth gróf erdélyi 
püspök is beszélt. 

A katholikus nagygyűlés augusztus 22-diki üdvözlő 
ünnepsége alkalmával a diszcsarnok zsúfolva volt. Midőn 
Stein dr a szószéken megjelent, viharos tetszéssel 
üdvözölték, épp úgy a zárai érseket is. Pustet keres-
kedelmi tanácsos, a helyi bizottság elnöke, megnyitotta 
a katholikus kongresszus 51-ik közgyűlését és köszö-
netet mondott Thurn-Taxis herczeg védnöknek, vala-
mint az állami és városi hatóságoknak előzékenysé-
gükért, végül pedig lelkesedéssel fogadott Hoch-ot 
kiáltott a pápára, a császárra és a régens-herczegre, 
mire állva elénekelték a bajor nemzeti himnuszt. Geib 
regensburgi polgármester ezután a város nevében 
üdvözölte a gyűlést. Aresin báró Thurn-Taxis védő 
üdvözletét tolmácsolta és közölte, hogy a herczeg részt 
fog venni az üléseken. Franz kölni kanonok a kölni 
főegyházmegye papjainak üdvözletét fejezte ki, a kik 
a kulturharcz alatt otthonra találtak Begensburgban, 
továbbá Fischer dr biboros érsek üdvözletét. Ezután 
még több üdvözlő beszéd volt. De Santi a pápa 
üdvözletét adta át a kedvelt német katholikusoknak. 
Este 11 óra felé az ünnepség véget ért. 

Augusztus 22-én délelőtt összeült a római ügye-
ket tárgyaló bizottság is Königsegg gróf elnöklése 
alatt. Az ülés tárgyát csak formális ügyek tárgyalása 
képezte, mert a bizottság érdemleges határozatokat 

csak a Kúria előzetes kezdeményezésére fog hozni. A 
tanácskozás éppen ezen oknál fogva csak kevés időt 
vett igénybe. 

Az üunepi nagymisét a müncheni érsek tartotta. 
Az alakuló ülésen elnök lett Porsch, a porosz ország-
gj^ülés elnöke (czentrumpárt), alelnökök lettek : Droste -
Visehering gróf és Pfetteis báró. Az ülés végén a 
kivándorláshoz Griesswein Sándor dr győri kanonok is 
hozzászólott. A gyűlés védnöke Thurn-Taxis herczeg. 

A katholikus kongresszus aug. 22-iki megnyitó 
gyűlésén Löwenstein herczeg az osztrák katholikusok 
üdvözletét tolmácsolta. (Fo ly ta t juk . ) 

Warnsdorf. A csehországi német katholikusok F. 
nagygyűlése Nagyboldogasszony napján nyilt meg 
Warnsdorfban. A reggel megtartott zárt ülés tárgyalta 
a nagygyűlés elé terjesztendő határozati javaslatokat. 
Utána kezdődött az ünnepi sz. mise ; páter Wickl 
mondta a nagy hatást keltett sz. beszédet. A templom-
ból impozáns díszmenet indult a nagygyűlés helyisé-
gébe, melyben 3000 ember, 32 egyesület 21 zászlóval 
vett részt. A menetben több főnemes, egyházi digni-
tárius, a püspökök képviselői, birodalmi tanácsi kép-
viselő stb. vett részt A nagygyűlés mindenekelőtt 
hódoló távirati üdvözletet küldött a sz. Atyához és a 
császárhoz, valamint a megyés püspökökhöz is. Erzber-
ger, a német birodalmi gyűlés képviselője, a kultura és 
az egyház viszonyáról, Mozer bécsi tanár az iskolákból 
kinőtt ifjúság ápolásáról, Kunschak, a bécsi kereszténjr-
szoczialista munkás-egyesület elnöke a keresztény mun-
kásságról és Perkmann lelkész a keresztény charitásról 
értekezett. 

A második napot a szakosztályok ülései töltötték 
be. Az egyházi és karitativ szakosztály ülésén Fuchs 
kanonok elnökölt, a ki a reggeli ünnepélyes nagy-
misét is tartotta. Az elnöknek a szakosztály jelentő-
ségét méltató szavai után Hirschmann József hitoktató 
a templomépítő egyesületekről. Marschner Henrik segéd-
lelkész a szent Vincze egyesületekről és Funk dékán a 
mariascheini tanulókat segítő egyesületekről beszélt. 
Utolsónak Herczig dr referált a szerzetesnők érdemei-
ről. Fuchs kanonok ezzel kapcsolatban a protestáns 
diakonisszák betelepítése ellen emelt szót elnöki záró-
szavában. A társadalmi ós gazdasági szakosztály elnöke 
Kunschak Lipót bécsi községi tanácsos volt. Elsőnek 
Kletzenbauer birodalmigyülési képviselő beszélt a katho-
likus parasztegyesületek szükségességéről s a keresz-
tény sajtó pártolásáról. Heide, hennebergi földbirtokos 
a mezőgazdasági hitelviszonyokról tartott előadást. 
Tschiedl kereskedő a népegyletek segélyezési rendsze-
reiről referált. A fölvetett kérdésekhez többen érdem-
legesen hozzászólottak. Pohl elnök vezette a sajtó és 
az irodalom ügyeiről tárgyaló szakosztály ülését. Böhr 
szerkesztő „Keresztény sajtó és sajtópártolás" czimen 
tartott érdekes előadását számos hozzászólás élénkítette. 
Trehulik leitmeritzi szerkesztő a keresztény modern 
irodalomról, Hille segédlelkész a népkönyvtárakról, 
Grütler szerkesztő pedig a katholikus kolportázs szük-
ségességéről beszélt. Az ifjúság védelmét s a szervez-
kedést tárgyaló szakosztályon elsőben a salzburgi 
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katholikus egyetem érclekében hoztak határozatot. 
Azután Horschak segédlelkész előadásával kapcsolat-
ban tanulóotthonok alapításának kérdésével foglalkoz-
tak és segéd-, tanoncz- és ifjúsági otthonok létesítését 
beszélték meg. A keresztény-német tornaegylet nevé-
ben Klinger (Wiesenthal) kérte a szót s a tornaszás 
ügyének terjesztését ajánlotta. Katholikus férfi- és 
nőegyletek alapításának szükségességét is többszörösen 
hangsúlyozták. A népegylet nagytermében tartott vidám 
hangú estély rekesztette be az északcsehországi katho-
likusok kétnapos gyűlését. 

I R O D A L O M . 

— Immaculata (Ünnepi színmű.) Kálmán Károly-
tól. ízléses tizennégy oldalra terjedő kis füzetecske 
jelent meg Székesfehérvárott (ára 1 korona, sacerdoti-
bus erga 1 Sacrum) melynek szerzője az ismert nevű 
poéta, Kálmán Károly. Előszavában megemlíti, hogy 
kispapok kérték fel e mű megírására az Immaculata 
jubileumi ünnepsége alkalmával s szerző készségesen 
tett eleget a klerikusok kérésének, amiért az olvasó-
közönség is hálás lehet, mert egy minden tekintetben 
előadásra alkalmas, áhítattól áthatott, költői művel van 
dolgunk, melyet bármely intézetben ; egyesületben elő-
adhatnak, az előadás jogát 5 példány megrendelésével 
lehet megváltani. Megrendelhető Sóskúton (Fejérm.) 
a szerzőnél. 

VEGYESEK. 
— Személyi hirek. Dr Csernoch János, prelátus-

kanonok, orsz. képviselő és dr Boszival István, prelátus-
kanonok két hétre fürdőre utaztak, Vezinger Károly, 
prelátus-kanonok pedig Reichenhalle-ből hazaérkezett. 
— Fehér Ipoly dr pannonhalmi főapát Helgolanclból 
pénteken hazatért székhelyére, Pannonhalmára. 

— A papi nyugdíjintézet szeptember 1-én tartandó 
közgyűlésének tárgysorozata: 1. Az ülés megnyitása; a 
közgyűlés megalakulása. 2. Alelnök, háznagy, jegyzők 
és jegyzőkönyvi hitelesítők választása. 3. Elnöki jelen-
tések. 4. A középponti bizottság jelentése. 5. Az alap-
kezelőség előterjesztései 6. A beérkezett felebbezések 
tárgyalása és elintézése. 7. A középponti bizottság 
megválasztása a ny. sz. 9-ik §-a értelmében. 8. A 26. 
és 28. §-ok módosítása. 9. A ny. sz. 23. §-a értelmé-
ben benyújtott indítványok tárgyalása. Indítványok 
csak azon esetben tárgyalhatók, ha azok legkésőbb 
augusztus 20-ig a közgyűlés elnökéhez. Boltizár József 
püspök, általános érseki helytartóhoz előzetesen Írásban 
beterjesztetnek. 10. Az ülés berekesztése. A közgyűlést 
reggel S1/^ órakor az érseki papnövelde kápolnájában 
sz. mise előzi meg. Augusztus 81-én a ny. sz. 19. § a 
értelmében a középponti bizottság tartja IV. rendes 
ülését. 

— Egyházmegyei hirek. Keményfy Kálmán eszter-
gomi tanitóképző-int. tanár — mint az E. — irja 
váczi szentszéki ülnökké neveztetett ki. Krammer 
György dr theologiai tanár a theologusok, Pécsi Gusz-

táv dr theologiai tanár a filozófusok lelkiigazgatójává, 
Babura László dr főszékesegyházi karkáplán tanulmányi 
felügyelővé neveztetett ki. Olt Ádám dr Budapest 
kerületi h. alesperes a mult héten tette le esküjét 
Esztergomban. Demkovits Ágoston dr fővárosi hitoktató-
nak küldetett. — Mórász Antal a kéméncli plébániától 
felmentetvén, elfoglalta a sz. Adalbert-intézetben elnyert 
helyet. — Pelczer Lipót doroghi esperesplebános kéméncli 
plébánossá, Pomikál János üzbéghi plébánossá, Bachratg 
Valér detrekőszentpéteri, Heves József nagylapási helyet-
tes plébánossá neveztettek ki. — Marton László segéd-
lelkész a dorogi plébánia vezetésével bízatott meg. •— 
Pauer Károly ujmisés esztergomi főszékesegyházi kar-
káplánnak neveztetett ki. — Káplánoknak küldettek : 
Jehlicska Ferencz Pozsony belvárosba, Gürtler D®nes 
ujmisés Szárazpatakra, Töttösy Miklós ujmisés Modorra, 
Pongrácz József Buda-Ujlakra, Hohna István hitoktató 
lett Pozsonyban. — Farkas Mihály cz. kanonok, vadkerti 
esperes-plebános f. hó 18-án életének 88-ik, áldozár-
ságának 64-ik évében meghalt. A boldogult egy negyed-
századon át volt vadkerti plébános. 

— Szoborszentelés Köbölkutou. Nagyboldog-asz-
szony napján megragadó ünnepe volt Köbölkút eszter-
gommegyei községnek. Stampay János főtanitó, az 
„Énekek és imák" szerzője, műve jövedelméből évek 
óta • fillérenkint rakosgatott össze bizonyos összeget, 
hogy ezen, fiúi szeretete és hódolata nyilvánítására a 
boldogságos szűz Anyának szobrot emeltethessen. Ez 
a vágya végre teljesedett s a karrarai márványból 
faragott szobor megáldása ugy Köbölkút, mint a szom-
széd községek lakosságának óriási részvétele mellett 
augusztus 15-én ment végbe. A szertartást Koperniczky 
Ferencz nagyölvedi esperes-plebános végezte Zlatt-
nyánszky János szentszéki ülnök, muzslai és Székes-
váry Imre köbölkuti plébánosok segédletével. A meg-
áldást követő szentmise alatt Stampay vezetésével a 
gyermekekből és egyszerű parasztemberekből álló ének-
kar gyönyörű régi egyházi énekeket adott elő. Délben 
a főtanitó és családja tiszteletére lakoma volt, melyen 
számos lelkes pohárköszöntő hangzott el. 

— A trappisták generálisa meghalt. A „Figaro" 
újságolja, hogy Dom Sebastian Wyart az összes trap-
pista barátok generálisa, a rend római palotájában 65 
éves korában e hó 18-án meghalt. Az elhunyt 1870-ben 
a pápai zuávok kapitánya volt. Csak azután lépett a 
rend kötelékébe, melynek oly figyelemreméltó szolgá-
latokat tett, hogy 1892-ben rendfőnökké választották. 
Ugy mondják, hogy XIII . Leónak igen kedves embere 
volt s több izben igen fontos feladatokat bizott rá. 

y Gyászhír. A rozsnyói r. kath. papnevelő-intézet 
szomorodott szívvel jelenti, főtisztelendő Bárdossy Géza 
volt rozsnyói r. kath. főgimnáziumi tanár, később pap-
nevelő-intézeti aligazgatónak a szentségek ismételt, 
végül a haldoklók szentségének ajtatos felvétele után, 
élete 34-negyedik, áldozópapságának l l - ik évében f. 
hó 25-én reggel 4 órakor történt gyászos elhunytát. A 
megboldogult holt tetemét f. hó 26-án délután 4 órakor 
fogjuk a helybeli sírkertben örök nyugalomra helyezni, 
az engesztelő szent miseáldozatot pedig f. hó 27-én 
reggel 7 órakor fogjuk lelkiüdveért a székesegyházban 
bemutatni. Rozsnyó, 1904. augusztus hó 25 én. Az 
örök világosság fényeskedjék neki ! 

jQ^F"" A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla . hi t tudor , k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdáidból. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. II. Félév. 1904. 

nPerge alacriter in coepio tuo : praehare praeha Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgenáat 
idlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo sufragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter 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 a tqueerec tus religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

F e 1 I i i Y á s . 

Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő' 
fizetés megújítására kérjük. 

Tartalom. Vezéreszmék, és tanulmányok: Szent I s tván-nap i beszéd. — Az ÜDginegyében fekvő csapi e lpusz tu l t ősrégi t emp lom 
fe l szen te lésének eredet i oklevele . — Egyházi tudósítások: B u d a p e s t : A ka tho l ikus egye tem. — C l e v e l a n d : Népmisszió az. 
amer ika i m a g y a r o k közöt t . — Tárcza : Szalézi missiók Amerikában.^ — Kath. Neveiéi- és Tanitásügy. A szabade lvű m a g y a r 
k o r m á n y z á s i skola-á l lamosi tásának a lapos kr i t iká ja . — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. A regensburg i ka tho l ikus nagygyűlés . — 

Vegyesek. 

szeret te és nemze tének élén f enn t a r t á s nélkül 
lépet t be annak szentélyébe. E lépéstől ket-
tő t v á r t : lelkének üdvösségét és a n e m z e t n e k 
felvirágozását . Szent I s tván annak néz te az 
egyházat , ami : Kr isz tus t i tokzatos testénekT 

melynek feje m a g a Krisztus, él tető eleme a 
Szentlélek Isten, tag ja i pedig a lelkek. 

E megismeréshez mér ten bán t is az egy-
házzal . Ö n m a g á r a nézve is e l fogadta azt, m i n t 
a megvál tás gyümölcseinek letéteményesét, , 
mint egyedül h iva to t t t an i tó já t az isteni 
aka ra tnak , min t kezelőjét a szentségeknek^ 
melyek kiszolgál ta tása révén nemcsak igével 
t a r t j a az embert , de megszentel i és m a g a s a b b 
rendbe emeli a lelkét is. 

Szent Is tván az egyházzal való szoros 
kapcsolat tól a legjobbat remél te nemzetére is. 
L á t t a az egyházban az élet főfel tételeinek 
csodálatos érvényesülését és ezeket az egyház-
zal való kapcsola t révén, a nemze t vérébe 
aka r t a ç j tani . Az élet feltételei — kimondom 7 

bár első pi l lanatra e l lentmondásnak látszik — 
a vá l toza t lanság és a haladás. Mindenben 
ami él, kell valaminek lennie, ami benne soha-
sem változik, mindig egységes, kizárólag őt 
megillető jellegzetes alkotórész, aminek változ-
nia nem szabad, mer t e részben a vál tozás a 

\8 

Szent István-napi beszéd. 
(Vége.) 

Mit kerese t t Szent I s tván R ó m á b a n ? 
E kérdés önkényt kínálkozik. Szent Is tván 

Rómában nem egy idegen nép bará t ságáé r t 
esengett . Nem a politikai, hanem a keresztény 
R ó m á t kereste. E ket tő közöt t van különbség, 
a politikai Róma e lszakadhat a keresz tény 
Rómától , le igázhat ja , t emplomainak h a r a n g j á t 
ágyúkká öntetheti , d rachmákká verethet i ara-
nyát , ezüs t jé t ; a keresztény R ó m a vissza-
vonulhat a ka t akombák rej tekeibe ismét, mint 
egykoron, de nem anélkül, hogy magáva l ne 
vigye oda is isteni küldetését , a lelkek felet t 
való ha ta lmát , isteni hivatását , mely nem más, 
minthogy a népeket és nemze teke t ol tárai 
köré gyűj tse és megtaní t sa földi és földöntúli 
boldogulásuk miként való biztosi tására, t. i. 
Is ten szent aka ra t ának teljesítésére. 

Szent Is tván a keresztény Rómát , a római 
katholikus anyaszentegyháza t megismerte, meg-
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lénynek megölője. Ezen az alkotórészen kivül 
-és félül a lényben minden változhatik, fejlőd-
hetik, átalakulhat, haladhat és ebben a hala-
dásban nyilvánul az élet. Szent István azt 
akar ta , hogy maradjon meg a magyarban, ami 
-őt magyarrá teszi, de egyebekben haladjon a 
korral, törjön előre, haladjon szellemében, mint 
az egyház, mely változatlanul áll ugyan min-
den emberöltő bölcsője felett, de azért számba 
veszi a kor jogos kívánalmait, megfelel az 
«ember jogos vágyainak; a változatlan régiség 
fenségével tekint az időre, a korra, mely keret 
g y a n á n t alakul és képződik körülötte. „Réno-
va bitur de die in diem." Miként az egyház, 
ugy a haza is ifjuljon meg haladtában napról-
nap ra jobban és jobban, de egységes öntuda-
tának teljes fentartásával . 

Az egyházat Isten alkotta, a hazát is 
Isten alkotta. Az egyházat Is tenen kivül az 
ember is t a r t j a fenn, e ket tőnek együttes 
munkálkodása. Ebben rejlik legyőzhetetlensé-
gének ereje, fennállásának ti tka. A magyarok 
hazá já t is Isten szeretete alkotta, legyen 
t ehá t annak fentar tója az Istennel szövet-
kezet t ember, ki e hazá t Isten műve gyanánt 
szeresse és ha kell, vérének árán is megvédel-
mezze. Egyesüljön az egyház iránt való szere-
t e t a haza szeretetével ugy, hogy a két szere-
te t majdan az örökkévalóság küszöbén egy-
más t üdvözölhesse azért, hogy mit sem kímél-
tek szent versengésben az egyház és a haza 
jóléteért hozott áldozatok nagyságában. Szent 
Is tván megkívánta a mártírok erősségét magyar-
j a i számára és azt akarta, hogy az egyház 
kebelén nőjjenek nagyra, hogy annak kegyel-
mé t szívják magukba, hogy lelkükben ugy a 
béke, mint a megpróbáltatások nehéz napjai-
ban a szeretet és odaadás csodái fakadjanak. 

Áj ta tos Hallgatóim! Midőn Szent Is tván 
katholikussá te t te a nemzetet , atyai gondos-
kodásának legfényesebb bizonyítékát adta. 
Nem akar ta a nemzet sorsát vitézeinek kard-
j á r a bizni csupán. A testi erőn kivül ott a 
sziv ereje is ! Nemzete értelmét Krisztus vilá-
gosságának oltalma alá helyezte, mely uj 
eszmekört nyitott meg előtte, de a hit korlá-
taival a tulcsapongásoktól óvta meg ; a nemzet 
szivét pedig — mely féktelenségében a leg-
veszedelmesebb erő — megnemesítet te az 
Isten megszentelő malaszt jának közvetítésével. 
Mit ér az erő, mit ér az értelem, ha nem 

nemes a sziv ! Szivével lát és akar az ember 
inkább, mint értelmével és akaratával. 

* 
* * 

Ájta tos Hallgatóim ! Végezek ! Nem ugyan 
Szent Pá l apostol szavaival, melyekre túláradó 
lelkesedésének heve r agad ta : „Átokká kíván-
tam l e n n i . . . atyámfiaiért!", hanem Szent 
Is tván életére való hivatkozással, mely még 
ma ezer év u tán is ékesen szól hozzánk : 
„Áldássá kívántam lenni, Krisztussal eg}^e-
sülve, atyámfiaiért, népemért, nemzetemért !" 
A mi fohászunk, a mi kiáltásunk is csak 
ez lehet : hogy „Krisztussal egyesülve Szent 
Is tván szellemének közösségében óhaj tunk 
maradni! Engedjétek meg, hogy nevetek-
ben is mondjam : „Hiszek Szent István 
hitének erősségével; szivemet kitárom Jézus 
kegyelme számára, mely megtaní t helyesen 
szeretni mindent, amit az Ur alkotott , eg}7há-
zat, hazá t egyaránt ! Szent István király ! ki 
akkor voltál legnagyobb, midőn koronádat az 
oltárra tet ted, nem azért, hogy az ennek láng-
jától mégolvadjon, hanem hogy onnan fényt 
és erőt vegyen — lelkem mélyéből üdvözöllek 
és hódolattal adózom nagyságodnak ! Élet-
szentséged és koronád fényénél kétszeres sze-
retet tel üdvözlöm csodálatos módon fennma-
radt szent Jobboda t is, mely állandóan kísér 
bennünket és egyre azt hirdeti nekünk, hogy 
„éljen a frigy, melyre lelked a nemzettel, a 
nemzet az egyházzal lépett, elévülhetetlenül 
és örökké!" Amen. 

Az Ungmegyében fekvő csapi elpusztult ősrégi 
templom felszentelésének eredeti oklevele. 

Örömteljes napja volt 1903. nov. hó 8-án Ung-
megye Csap községe r. k. híveinek. E napon, mint a 
b. sz. Mária oltalmazása napján áldotta meg ugyanis 
Pemp Antal szatmári apát-kanonok ur diszes uj tem-
plomukat, melyet majdnem két évtized vajulás után, 
Főtisztelendő Meszlényi Gyula szatmári püspök ö 
kegyelmessége, 40.000 korona költségen épített Isten 
dicsőségére és a boldogságos Szűz tiszteletére. 

Csapon már ezelőtt 445 évvel templom volt, mely 
hihetőleg a nagy árvizek folytán annyira elpusztult, 
hogy még romjai sem lelhetők fel, de ezen ősrégi 
templomnak történetét megmentette részünkre a szepes-
helyi országos levéltárban őrzött eredeti templom, oltár 
és temető felszentelési oklevél, melynek eredeti szöve-
gét egész terjedelmében van szerencsénk közölhetni ; 
egyháztörténetünk és templomaink történetének fel-
derítéséhez ezzel is egy rendkivülí fontos adattal 
szolgálván. 
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Indidgentiae pro Ecclcsia P. Mariae Virginis Conceptae in 
Villa Schaap Agriensis Dioecesis exstrucia et de novo 

Consecrata Anno 1458. 
Copia ex Originali Archivi Regnicolaris Scepu-

siensis. 
(Miscellanea Fase. 2. Nro 3. Scrinium 9. Ad 

annum 1458.). 
Nos Elias Dei et Apostolicae sedis gratia Epi-

scopus Tripolitanus et Suffraganeus Ecclesiae Agrien-
sis, in Pontificalibus generalis,1 Universis et singulis, 
Christi fidelibus praesentes litteras nostras inspecturis : 
Salutem in Domino, benedictionem paternam. Splendor 
Paternae gloriae, qui sua mundum inneffabili illuminât 
claritate, pia vota fidelium, de ipsius clementissima 
majestate sperantium tunc praecipue benigno favore 
prosequitur, cum devota ipsorum humilitas, sanctorum 
precibus et intercessione adjuvatur. Cupientes igitur 
ut Ecclesia B. M. Yirginis, Conceptionis in villa Schaap 
Agriensis Dioecesis, quam de novo consecravimus 
congruis frequentetur honoribus, fidelesque Christi, eo 
libentius devotionis Causa ad eandem confluant, quo 
ibidem dono coelestis gratiae noverint se refectos, ut 
Ecclesia ipsa a Christi fidelibus jugiter veneretur, de 
omnipotentis Dei misericordia et Beatorum Petri et 
Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi, omnibus et 
singulis vere poenitentibus et Confessis, qui dictam 
Ecclam in Annuntiationis, Purificationis, Yisitationis 
Mariae de Nywe, Assumptionis, Nativitatis et Conce-
ptionis B. M. Yirginis, nec non in Nativitatis Circum-
citionis, Epiphaniae, Resurectionis, Ascensionis, Pente-
costes et Corporis Dni ntri Jhesu Christi et duodecim 
apostolorum, quatuor Evangelistarum et quatuor Ecclae 
Doctorum2 nec non Sanctorum Stephani, Ladislai 
regem et Emerici ducis et Sanctarum Katharinae, 
Ceciliae, Dorotheae et Margarette Yirginem et Beato-
rum Martini ac Nicolai Confessorum et ipsius Ecclesiae 
dedicationis et Omnium Sanctorum Festivitatibus et 
celebritate et in diebus Mariae devote visitaverint, annu-
atim et ad reparationem et confirmationem aedificii, Kali-
cum (sie !) librorum et aliorum ornamentorem in ibi neces-
sariorum pro divino Cultu, quotiescunque manus por-
rexerint adjutrices, singulis diebus festivitatum et 
celebritate hujusmodi, Quadraginta dies Indulgentia-
rum de injunetis eis poenitentiis misericorditer in Do-
mino relaxamus, Item in eadem Ecclesia summám 
altare consecravimus in honorem. B. M. Yirginis Con-
ceptionis et ad idem altare modo praemisso adjeeimus 
etiam quadraginta dies Indulgentiarum. Item (in) eadem 
Ailla eimiterium similiter de novo consecravimus et ad 
idem eimiterium modo quo supra adjeeimus similiter 
quadraginta dies Indulgentiarum perpetuis temporibus 

1 1446—1467-ik években Héderváry Lász ló volt az egri 
püspök. Rövid é le t ra jza és pecsé t j ének le i rása o lvasha tó az 
„Egri e. m. tör t . Adalékaiban." Eger , 1888. II. k. 3. fiiz. 521—522. 
lapokon. 

2 Magni Ecclesiae Doctores sun t : 1. S. Ambros ius . 2. S. 
Hyeron imus . 3. S. Augus t inus . 4. S. Gregor ius Magnus a Boni-
facio VII I . (1294—1303.) declarat i , Confe ra tu r : Mikit a : „Inst i tu-
t iones de SS. Pa t r ibus . " Ungvar in i , 1890. p. 106. 

duraturas. In cujus rei memóriám roburque firmitatis,. 
praesentes (litteras) sub appensione sigilli nostri Ponti -
ficalis jussimus communiri.3 

Datum in Yilla Schaap feria quarta proxima 
ante Festum Beati G-eorgii Martyris Anno Domini; 
Millesimo Quadringentesimo, quinquagesimo octavo". 
(1458. Április 22.) 

Az okmányon kívülről ez olvasható : „Item Festum 
dedicationis ipsius Ecclesiae semper celebratur solem-
niter feria tertia proxima ante festum beatí Georgii 
(április 21., kedd) Martyris singulis annis, et Patroci-
nium habebunt semper in die Conceptionis B. M. 
Virginis in Yilla Schaap" (Y. Clavis Archivi Scepu-
siensis 1789. exarat. Documenter Miscellanea pag. 115. 
Fol. 7. Scrinium 9. Fasciculus 2. Nro 3.) 

Közli : Dragoner Béla, 
bárczai r. k. lelkész. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A katholikus egyetem. — 
Szmrecsányi Pál nagyváradi püspök a főrendiház; 

f. hó 17-én tartott ülése alkalmával a következő ékes-
szóló beszédben emlékezett meg a kath. egyetemről : 

Nagyméltóságú elnök úr ! Méltóságos főrendek í 
Nem akarom a méltóságos főrendek türelmét hosszabb 
ideig igénybe venni s azért nem szándékozom azokra 
a fejtegetésekre sem reflektálni, a melyek a vita folya-
mán, különösen pedig közvetlenül megelőzött beszédre 
csupán csak egy megjegyzést vagyok bátor tenni, a 
beszédnek arra a részére nevezetesen, a melyben a 
méltóságos szónok úr a katholikus egyház ügyeivel is-
foglalkozva, bizonyos kifogásokat tett és a melyben a 
katholikus egyházat a vagyonkezelés ós növendékpap-
jainak nevelésére nézve tanácsokban részesítette. Beszé-
dének e részére csak azt a megjegyzést bátorkodom 
tenni, hogy a mi a katholikus egyház belügyeinek 
intézését illeti, azt hiszem, bátran azokra bizhatja ezek-
nek az ügyeknek az intézését, a kik a katholikus egy-
ház belügyeinek vezetésével és intézésével illetékesen 
megvannak bizva. Es meg lehet róla győződve a méltó-
ságos ur, hogy azok a tényezők, a melyek Magyar-
országon hivatva vannak a katholikus egyház bel-
ügyeinek intézésére, meg fogják mindig találnia módotés' 
utat ugy, mint azt ezer éven át mindenkor megtalálták r 
hogy az egyház tulajdonképpeni hivatásnak betöltése, 
mellett hűségesen és eredményesen szolgálják mindig 
a nemzet ügyét ós javát. 

Ez alkalommal jelenlevő püspöktársaim nevében; 
is csak annak kijelentésére kivánok szoritkozni, hogy 
püspöktársaimmal együtt az 1904. évi költségvetési tör-
vényjavaslatot elfogadom és azt megszavazom. Mint-
hogy azonban a budapesti egyetem katholikus eredetit 
és rendeltetésű alapítványai és ingatlanai ezen előttünk 
fekvő költségvetésben is az állami bevételek közé-

3 E g y s z e r ű fehér lenzs inóron függő fehér v iaszkba n y o -
mot t ovál pecsé ten köve tkező fe l i rás o l v a s h a t ó : ,.Sigillum El iae 
Episcopi Tripol i tani ." 

Az eredet i okmány 14.5 cmt r széles és 36.5 c tmr hossz í t 
pe rgamen pap i r ra van irva, 13 sor t e r j ede l emben . 

18k 
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vétettek be, nehogy a mi szavazatunk ebben az irány-
ban félreértésekre adjon alkalmat, püspöktársaim nevé-
ben is tiszteletteljesen annak tudomásul vételére bátor-
kodom a méltóságos főrendiházat felkérni, hogy mi az 
ellőttük fekvő költségvetés elfogadásához az említett 
alapok és ingatlanok jellegére vonatkozó és itt minden-
kor azelőtt is már kijelentett jogi fenntartás mellett 
járulunk és kérem a méltóságos főrendeket, hogy 
midőn a költségvetést megszavazzuk, ezen fenntartá-
sunkat tudomásul venni méltóztassék. {Helyeslés.) 

E szavakra Berzeviezy kultuszminister a követke-
zőkben adta meg a választ : 

Mostani rövid felszólalásomban kizárólag arra 
kivánok szorítkozni, hogy ő exczellencziájának, a 
nagyváradi püspök urnák a budapesti egyetemi 
alap jogi természetére vonatkozólag tett kijelenté-
sére nyilatkozzam. Nyilatkozatom röviden az, hogy 
én épp úgy, mint eddig minden hivatali elődöm, 
a budapesti egyetemet az 1848 : XIX. t.-czikknek 
és az azóta követett állandó gyakorlatnak megfelelően 
állami intézetnek tekintem, de elismerem, hogy a buda-
pesti egyetem alapjában bennfoglaltatnak olyan ala-
pítványok és javak, a melyeknek katholikus eredete és 
jellege kétségtelen. Nézetem szerint ezen alapoknak 
katholikus jellege ma is kifejezésre jut bizonyos tekin-
tetben azáltal, hogy a budapesti egyetem keretében a 
bizonyos katholikus intézmények : tudniillik az egyetem 
katholikus temploma, a katholikus teologiai fakultás 
tartatnak fenn. A harminczhat év óta követett alkot-
mányos gyakorlatnak felel meg az, hogy a budapesti 
egyetem alapjának jövedelme mint bevételi rovat az 
állami költségvetésben helyet foglal. Ez a körülmény 
nézetem szerint egyáltalában nem praejudikál sem ezen 
alap jogi természetének, sem eredetének, sem jövő 
rendeltetésének. Ezeket óhajtom a méltóságos főrendek 
előtt kijelenteni. 

Cleveland. Népmissió az amerikai magyarok leözött. — 
A „Magyarok Vasárnapja" ujabban a következő-

ket irja a magyar népmissióról: „E hó 5-én érkeztek 
meg Buffalóból kísérőikkel együtt magas vendégeink, 
kiket a hajóállomáson a clevelandi katholikus magyar 
egyletek küldöttségei fogadtak ünnepélyesen. A bemu-
tatkozás után a templomba vonultak, hol mindhárman 
szentmisét mondottak s Prohászka dr gyönyörű beve-
zető beszéddel nyitotta meg a népmissiót. A zsúfolásig 
megtelt templomban testületileg megjelentek a vallá-
sos egyletek tagjai. Délelőtt a püspöknél tisztelegtek 
missionarius vendégeink, ki, mint Prohászka dr, szin-
tén Rómában végezte tanulmányait s igy már mint 
ismerősök üdvözölték egymást. Ezután minden reggel 
a szentmise után s minden este az esti ájtatosságok 
előtt szentbeszéd volt, közben pedig majdnem szaka-
datlanul tartott a gyóntatás. Vendégeink minden Cleve-
landban töltött ideje tehát a gyóntatószék, szószék és 
az oltár között oszlik meg. A missiók örvendetes ered-
ménynyel járnak, mindig zsúfolásig van a templom s 
naponta százával járulnak a gyónáshoz. 

Vasárnap ment végbe a Szent Erzsébet-iskola 
dísztermében vendégeink ünnepélyes fogadtatása. A 

négy férfiegylet jelvénynyel, egyenruhában jelent meg, 
a termet zsúfolásig megtöltötte a közönség. Az első 
énekszám után Böhm plébános üdvözölte vendégeinket, 
kik ezután egész lelkes éljentől sürü megszakított 
szónoklatot mondottak. Prohászka dr ismert ékesszólá-
sával a katholikus magyarsághoz intézte szavait, Izsót 
az amerikai magyar ifjúságot üdvözölte, Sebők dr pedig 
annak az összetartásnak szükségességére hivta fel a 
jelenvoltak figyelmét, melyet oly keservesen nélkülöz 
szülőhazánk katholikussága. A szónoklatok között az 
iskolás gyermekek énekeltek. A gyönyörűen sikerült 
ünnepélyes fogadtatás végén a magyar Himnusz együt-
tes eléneklése után szétoszlott a közönség. 

Izsóf jelenleg Daytonban tart 3 napos missiót, 
honnan visszatér körünkbe. Prohászka dr St. Bendben 
tart 3 napos missiót. Izsóf és Sebők azután bucsut 
vesznek Clevelandtól. 

Szeretett vendégeinknél itt időzésük folyamán ugy 
a Sz. M. M. P. Szövetség, valamint az összes helybeli 
katholikus magyar egyletek tisztviselői tisztelegtek, 
emlékképpen átnyújtván nekik testületi jelvényeiket, a 
Szűz Mária Egylet tisztviselői pedig ezenkivül még 
tiszteletajándékképpen mindegyiküknek egy-egy arany -
lánczra fűzött, piros-fehér-zöld granátszemű olvasót." 
Bizony öröm olvasni ezt a szép missziós munkát. 

T Â R C Z A. 
Szalézi missiók Amerikában. 

— Dr Zafféry Károly szalézi pap tudósitása. — 
(Folyta tás . ) 

Kellemetlen találkozások. — A cayabik vadsága — 
Egy gyümölcs miatt. — Indiániskola. — A százéves 
öregasszony. — Befejezés. 

Hogy a nagyobb szerencsétlenségeket kikerüljük, 
nagyon lassan és minden szükséges óvintézkedés meg-
tételével haladtunk előre. Néha oly indiánokkal talál-
koztunk, akik jó indulatot tanúsítottak irántunk és 
megelégedtek azzal, hogy tárgyakat kértek tőlünk. A 
többi közt két különösen erős férfiú állott elébünk ós 
nagy nyugalommal és bizalommal fordult hozzánk némi 
kis ajándékért. Mi a legnagyobb örömmel igyekeztünk 
az ő kívánságukat teljesítni, aminek ők úgy megörül-
tek, hogy nem tudták, mikép fejezzék ki hálájukat; 
egy csomó nyilat ajánlottak fel nekünk, a melyek közöl 
a legjobbakat és legérdekesebbeket Cuyabába magam-
mal vittem. 

Ez a barátságos közeledés nagyon megörvendez-
tetett minket és enyhítette velünk azt a fájdalmas 
érzelmet, amit az indiánok hűtlen eljárása és az utazás 
nehézségei bennünk hátrahagytak. Egy bőséges, átható 
eső lepett meg minket másnap ; bőrig átáztunk ; és 
miután egy szép és megpihenésre alkalmas síkságra 
jutottunk, amit én azonnal Segítő Máriának keresztel-
tem. megállapodtunk, hogy átázott portékáinkat kiszá-
rítsuk és csolnakainkat újra rendbehozzuk. Boldogok 
voltunk, hogy minden veszedelemtől megmenekedtünk, 
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és midőn 23-dikán utunkat ismét folytattuk, vissza-
szállott ismét a nyugalom és elégedettség a mi lel-
künkbe annál is inkább, mert utunk ez utolsó részében 
kevesbedtek az uti nehézségek is. De alig hogy tovább 
indultunk, ismét nyugtalanított minket egy tuczat 
indián, akik ajándékokat kértek tőlünk. Ettől annál is 
inkább megijedtünk, mert azt hittük, hogy már minden 
veszélyen tul vagyunk, míg a vadak ha akarták volna, 
minket nyílzáporral fogadhattak volna, mi ellenében a 
mi fegyvereink semmit sem használnak vala, miután a 
vadak könnyen a fák mögé rejtőzködhettek. Mint eddig, 
úgy most is igyekeztünk kielégitni őket, és aztán 
tovább haladtunk, de nem minden aggodalom nélkül, 
mert utikészletünk már fogytán volt. A nap lefolyása 
alatt ismét mások és mások jelentkeztek, akiket mi 
asszonyi és gyermeki ruhával elégítettünk ki. Ugy lát-
szott, hogy már minden jól megy, midőn egyszerre 
egy csolnakot látunk nyílsebesen felénk evezni ; a csol-
nak vadakkal volt megrakva. Hiába feszítettük meg 
minden erőnket, ők mégis közelünkbe jutottak és vad 
lármával követelték tőlünk, hogy kössünk ki, és tár-
gyakat tegyünk le a partra az ő részökre. Gyanúsnak 
tüut fel előttem az egész dolog. Mindazonáltal egy kis 
csolnakba ülve feléjök eveztem különféle tárgyakkal 
ellátva. De oly mértékben, ahogy én közeledtem felé-
jök, vonultak ők vissza, kiszállottak és néhányan közü-
lök az erdő fái mögött eltűntek. Azok közt, akik a 
parton maradtak, felismertem hármat olyat, akik reánk 
nyilakkal lövöldöztek, és az ő vezetőjöket is, aki áruló 
támadás után oly arczátlan volt, hogy még tánczolva 
és magát énekelve mutatta előttünk. Mindazonáltal én 
ki nem jöttem sodromból, hanem mosolygó arczczal 
közeledtem a parthoz, és át akartam neki adni a kivánt 
tárgj^akat; de ők visszavonultak az erdőbe, és én a 
bokrok közt más alakokat láttam, amint kifeszített 
ijjaikon a nyilat felém irányozták. Borzasztó egy 
pillanat volt ez, de én nem vesztettem el bátorságomat, 
hanem nevetve és tréfálkozva rákezdtem a dalt, amit 
tölök tanultam, igyekeztem hozzájok közeledni, mialatt 
a tőlök kivánt tárgy?kat mutattam nekik. Mellettem 
állott egyik társam, aki a mult ápril hóban egy indiánt 
megölt, és én attól tartottam, hogy megelőzve a vada-
kat, fegyverét fogja használni. Szerencsémre nem tette, 
mert különben átszegeztek volna a nyilak. Végre 
közelökbe engedtek jutni, és én átadhattam nekik a 
tárgyakat, amelyekért ők aztán az ő csecsebecséiket 
adták cserébe. Miután velük huzamosabb ideig voltam, 
visszavonultam csolnakom irányában, de többször 
körültekintettem attól félve, hogy nyilaik czéltáblájává 
tesznek. Es valóban alighogy csolnakba ültünk, ezek 
kifeszített ijjaikkal előtörtek a bokrok mögől. Én erre 
rögtön haragos hangon rájok kiáltottam, mire ők le-
eresztették nyilaikat; de amint evezni kezdettünk, 
mindenfelől nyilak röpültek felénk. De ez már sok volt, 
ekkor fegyvereinkhez nyultunk, felállottunk csolnaka-
inkban, készen a tüzelésre, ha csak egy nyil is ért 
volna minket. Ezen fenyegető magatartásunk annyira 
megtelemítette a vadakat, hogy reszketve elejtették 
a nyilakat és ivet és nem mozdultak többé. 

Két óra múlva eljutottunk azon helyre, ahol sát-
runkat fel akartuk ütni, de éji nyugalomra nem számít-
hattunk. Minden oldalról sziszegést, zajt hallottunk, 
sőt emberi hangokat is véltünk hallani; támadástól 
tar tot tunk: de nemsokára beláttam, hogy mindez csak 
felcsigázott képzeletünk eredménye volt, ós én igye-
keztem megnyugtatni kíséretemet azzal, hogy közvetlen 
veszedelemtől nincs mit tartanunk., sőt talán nincs is 
semmiféle veszedelem. De mindhiába! Mindnyájan 
harczkószen állottak, fegyverrel kezökben. Mi rudakból 
és evezőlapátokból egész sánczot építettünk magunk 
körül a nyilak támadásai ellen és őrt állítottunk és 
aztán megkisérlettük az alvást. De fellármázott minket 
az őr ; mindenki elősiet, futkos, kérdez, l á rmáz . . . mi 
történt tulaj donkép en ? Semmi más, mint a fáról 
lepottyant egy gyümölcs, mit az őr a vadak által 
kilőtt nyil lövésének képzelt a sötétben, és emiatt 
fellármázta az egész közönséget. Nevetnem kellett ; de 
hiába kísérlettem meg lecsendesítni embereimet, akik 
éppen nem akarták elhinni, hogy az őr tévedése az 
egész ! Másnap 25-én tovább vonultunk és néhány 
napon át egyébb baj nem történt, minthogy a láz ellen 
kellett küzdenünk, mely betegség hol az egyiket, hol 
a másikat támadta meg. E kritikus helyzetben a mi 
derék hitoktatónknak felebaráti szeretete az ő egész 
nagyságában tüntette ki magát. Mindig készen volt 
hol az egyik, hol a másik beteget támogatni vagy 
helyettesitni az ő munkájában; majd mint betegápoló 
működött, majd a szakácsot pótolta. E hó 30-án egy 
csapat indián állított be hozzánk, akiket egy régibb 
találkozásból már ismertünk és akik 11 napi utat 
tettek meg, hogy még egyszer lássák a missiónáriust. 
Mig az ebédjöket elkészítették, közéjök ültem és az ő 
jó hangulatukat felhasználtam arra, hogy néhány szót 
megtanuljak az ő nyelvökből. Az egyikhez fordultam 
különösen, aki tisztán ejtette ki a szavakat, aztán elő-
vettem jegyzőkönyvemet és irónnal beleírtam a hallott 
szavakat, aztán azokat előtte felolvastam. Megörülve 
annak, hogy az ő nyelvökön beszélek, felém hajoltak, 
hogy lássák, miféle dolgok azok, amiket kezemben' 
tartok, még sohase láttak könyvet és irónt. Az egyik 
aki valamivel merészebb volt mint a többi, megpró-
bálta az írást, és mindnyájan nagyon elbámultak, mikor 
a fehér lapon fekete vonásokat láttak. Ez túlvilági 
mesterség volt rájok nézve! Én tovább folytattam az 
irást, a többiek is meg akarták próbálni, ós én kezö-
ket vezetve a Jézus, Mária neveket Írattam velők a 
papírra. Végre elhagytuk őket ; ezek voltak az utolsó 
indiánok, akiket utunkban láttunk. 

A többi napon semmi különös dolog nem törtónt. 
kivéve, hogy élelmiszereink elfogyván, zsír és só nél-
kül főtt rizskásával és teknősbékatojással kellett táplál-
koznunk. Négyszáz ilyen tojást találtunk. A mi szorult 
helyzetünkben megbecsülhetlen értékkel birtak azok 
Sok fáradság, veszedelem és nélkülözés után szeren-
csésen megérkeztünk augusztus 7-én a Mulatera kikö-
tőhöz, ahol mi ezelőtt három hónappal vizre szállottunk 
és 9-én elhagytuk a mi kedves csolnakainkat, melyek 
oly sok időn át a mí menedékünk és reményünk vala. 
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Ismét lóra ültünk és 14-én elértük Rio-Nuovot, ahol 
minket a mi bacayrianink aggodalomteljesen vártak 
már régóta. Miután 20-án a mi teherhordó állataink is 
megérkeztek, elmondhattam hálaadó szentmisémet Jézus 
szentséges szive és szűz Mária a keresztények segít-
sége tiszteletére, akik oly sokszor és feltűnő módon 
védelmeztek meg minket a mi szükségeinkben és 
veszélyeinkben. 

Rio-Nuovotól több missióstácziót kerestem föl, 
aztán Diamantinoba utaztam, ahol engem már régen 
vártak míssiótartás végett. Nem akarok itt az én 
missiói működésem részleteibe bocsátkozni, mert e 
részletek mindenütt egyformák, csak azt akarom meg-
említni, hogy a várostól 200 kilóméternyi távolságra 
négy lengyel családot találtam, melyek engem figye-
lemmel fogadtak és minden tekintetben jól teljesítették 
vallási kötelmeiket. Különös benyomást gyakorolt reám 
egy vén négerasszonynyal való találkozásom. Kértem 
tőle, hogy mikor gyónt utoljára. Néhány mentegető 
szót hebegett és biztosított engem arról, hogy mint 
fiatal leány rendesen gyónt, de később nem gondolt 
a gyónásra. De most igéri, hogy később gyónni fog ; 
később ? De mikor ? Több mint 90 éve nem békült ki 
az Istennel, és most, mikor erre alkalom nyilik, nem 
akarja megtenni. Szegény, szegény asszony! 

Diamantinoban, ahol a mi szeretetreméltó bará-
tunk Ferreira Mendez Joakim vendége voltam, alkal-
mam volt megnézni a házat, melyet nekünk egy inté-
zet alapítása czéljából ajándékozni akarnak. Ez intézet 
nagy fontossággal birna a mi indiai missiónkra nézve, 
mely egészen az Amazon folyóig terjed. 

Miutám még két napot töltöttem Villa-do-Kosario-
ban gyóntatással, esketéssel és egyéb lelkipásztori 
teendőkkel elfoglalva, végre szeptember 21-én délfelé 
megérkeztem intézetünkbe, ahol testvéreink és növen-
dékeink viharos tapssal fogadtak és mindenféle tetszés-
nyilvánítással kitüntettek — 4 hónapi hosszú ut után? 

mely alatt 1200 kilóméternyi utat tettünk meg, 500-at 
lóháton Cuyabától a Mulatera kikötőig és 700-at csol-
nakon a kikötőtől egészen az indusok áruló támadásá-
nak helyéig. 

Néhány nap múlva elkészítettem uti jelentésemet 
a kormány képviselői részére, akik engem dicsérettel 
és hálanyilatkozatokkal halmoztak el a szemleut szeren-
csés sikere miatt. 

Most már egyengetve van az ut ; a jövő esemé-
nyei Isten kezében vannak ; nem tudjuk, mi lesz a 
dologból, mert nagy az aratás de igen kevés a munkás. 
Sok más népes törzs várja az evangelium világosságát, 
de nincs személyzetünk. Küldjön óh nekünk, szeretett 
atyánk sok és buzgó szalézit és ajánljon minket a mi 
áldozatkész munkatársainknak. Bocsánatot kérve azért, 
hogy türelmét e hosszú jelentéssel próbára tettem, 
ajánlom magam elüljáróim ós társaim imájába. 

Kedves atyám áldását kérve magamra és Matto 
Grosso vádjaira, legmélyebb tisztelettel 

maradtam legalázatosabb fia 
Balzola János 
sza léz i á ldozár . 

KATH. NEVELÉS- és TAMTÁSÜGY. 
A szabadelvű magyar kormányzás iskola-államositásá* 

nak alapos kritikája. 
— Részlet dr Csernoch János orsz. képviselő júl. 30-ilíi 

beszédéből. — 
(Fo ly ta t á s . ) 

Az iskolai épületről a 27-ik és 28-ik §-ok szóla-
nak. A 28-ik §. szerint a népiskolai hatóságok, fele-
kezeti, községi, megyei és kormányközegek egyaránt, 
kötelesek minden hatáskörükhöz tartozó eszközzel oda-
hatni, hogy a már fennálló iskolaépületek is, ameny-
nyiben az előbbi szakaszokban említett kellékeknek 
nem felelnek meg, mind a hitfelekezetek, mind a köz-
ségek által, mihelyt lehetséges, mindenütt az érintett 
kellékeknek megfelelően alakíttassanak át. Mit mond 
ez? Azt, hogy az iskolaépületeknek bizonyos kellékek-
kel kell birniok, amelyekkel, ha nem birnak, át kell 
őket alakítani, tudniillik abba az állapotba kell őket 
hozni a melyet a törvény az iskolafenntartóktól meg-
követel. S mik ezek a kellékek ? A kellékeket felso-
rolja a törvény 27. §-a a következőképp: hogy az 
iskola — nem fogom szórói-szóra idézni csak a kellé-
keket sorolom fel — egészséges helyen legyen építve, 
hogy száraz, a gyermekek létszámához mért legyen és 
hogy elegendő számú, tágas, világos és könnyen szel-
lőztethető tantermekkel legyen ellátva. E két szakasz-
ból minden tárgyilagos és igazságosan gondolkodó 
ember nem azt fogja kiolvasni, a mit most a kultusz-
ministerium olvas ki belőle, hogy t. i. a községeknek 
nincs joguk az ő felekezeti iskoláikat községi alapon 
továbbfejleszteni, hanem azt fogja kiolvasni, hogy az 
iskolafenntartó, legyen az tehát akár község, akár hit-
felekezet, akár magános, akár pedig társulat, ha iskolát 
akar fenntartani és fenntartatni, akkor el kell azt lát-
nia azokkal a szükséges kellékekkel, a melyeket a 
törvény felsorol, vagyis neki ezt az iskolát fejlesztenie 
kell. Ezekben a szakaszokban tehát nemcsak az iskola-
fenntartásának joga, hanem az iskolafejlesztésnek köte-
lessége is foglaltatik. (Ugy van ! Ugy van ! a bal-
oldalon.) 

De ellentmond a kultuszministerium mostani ma-
gyarázatának a gyakorlat is. Valamely törvényt a 
dolog természete és rendje szerint, legjobban azok 
értenek meg, akik azt a törvényt megalkották és akik 
annak szerzői voltak. Minél jobban megyek én vissza 
a mi kultuszministeriumaink és ministereink sorozatán, 
Wlassicstól kezdve Csáky Albin grófig, Trefort Ágos-
tonig, a míg odajutok a nagy Eötvös Józsefig, annál 
jobban meg vagyok győződve arról, hogy ezt a tör-
vényt ők is igy magyarázták, mert a törvény meg-
hozatalának első évében, valamint az utána következő 
években, sőt a mint mondtam, 30 éven keresztül e 
tekintetben semmiféle nézeteltérés nem volt. 

De a 25-ös bizottság, amelynek, miként mondám, 
Eötvös Józsefnek törvényjavaslata kiadatott, nem is 
akarta lehetetlenné tenni a felekezeti iskolákat. A 25-ös 
bizottság a Ház elé terjesztett jelentésében a követ-
kezőket mondja ezen iskolákról : „A közös iskolákat 
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nem az illető felekezeti iskolák rovására, hanem az 
előidézendő üdvös verseny által azok javára óhajtja 
életbeléptetni s kötelező módon csak ott javasolja azok 
felállítását, ahol vagy semmi, vagy a törvényben meg-
szabott kellékeknek megfelelő iskola nincs s a létező 
hitfelekezetek ilyenek felállításához és fenntartásához 
elegendő anyagi eszközökkel nem bírnak." Tehát a 
25-ös bizottság, amelynek ez a javaslat ki volt adva s 
a mely ezt a szakaszt jelenlegi szövege szerint szöve-
gezte, nem talált semmiféle indokát arra, hogy a fele-
kezeti iskolák tekintetében változtasson a törvény 
intézkedésein. De van teljes elfogulatlan és hiteles 
tanúm is abból az időből és ez nem kisebb ember, 
mint maga Tisza Kálmán, a későbbi ministerelnök, 
Tisza Kálmán, a ki szivén viselte felekezetének érde-
keit és helyesen tette . . . 

Eötvös Károly : Nem nagyon ! 
Csernoch János : En ugy gondolom. 
Madarász József: Rosszul gondolja. 
Csernoch János : Lehet, hogy tévedek. Tisza Kál-

mán, midőn ez a törvény itt a Házban tárgyaltatott, 
miután a 25-ös bizottság az ő véleménye és nézete 
szerint is ezt a paragrafust átdolgozta, a következőket 
mondotta : „Elfogadta a törvényt azért, mert felmentvén 
a további iskolatartási kötelesség alól azokat, a kik 
már a törvény kellékeinek megfelelő iskolát, bár fele-
kezetit is tartanak fenn, lehetővé teszi valósággal, hogy 
a már létező iskolák fennállhassanak és nem eredmé-
nyezi azt, a mit a törvényjavaslat eredeti alakjában 
eredményezett volna, hogy a létező iskolák megszün-
tettessenek." Ez volt Tisza Kálmán véleménye erről a 
szakaszról, ő azt tartotta, hogy ha az 1868-iki törvény-
hozás át nem dolgozza Eötvös báró eredeti javaslatát, 
illetőleg annak 22. §-át, akkor megszűnt volna a köz-
ségek által fenntartott felekezeti iskola, de miután a 
25-ös bizottság átdolgozta, a javaslatot elfogadja, mert 
látja, hogy ezen iskolák létezése a jövőre is biztosíttatott. 

De micsoda eredményeket okoz ez az intézkedés 
a gyakorlatban ? Ér tudok eseteket, a hol ezt már 
keresztülvitték és micsoda zavarokra szolgáltatott okot ! 
Van egy községben egy iskola, a mely katholikus ; 
két terme katholikus, a harmadik községi. Van két 
iskolaszék, egy katholikus, meg egy községi, van két-
féle fegyelem, kétféle tankönyv, folytonos ellentét a 
két tanitó közt. 

Eötvös Károly : Hol van ez a bolondság ? 
Csernoch János : Fizetését ugy a felekezeti, mint 

a községi tanitó magától a községtől kapja. 
Eötvös Károly : No ezt a kultuszministeriumban 

tervezték ! 
Rakovszky István : Ott, három éve ! 
Csernoch János : Ezt szorgalmazzák egyes tanfel-

ügyelők. A tanfelügyelő azt mondja a községnek, ne 
tartsatok fenn felekezeti iskolát, hanem építsetek köz-
ségit ; tagadjátok meg a felekezetektől a hozzájárulási 
segélyeket és ha felépítettétek és felszereltétek a községi 
iskolát, adjátok át az államnak, adjátok át, a mit eddig 
fizettetek a tanítóknak és ezentúl ti minden költségtől 
megszabadultok. 

Természetes dolog, hogy az emberek hajlandók 
lévén anyagi előnyökben részesülni, az ilyen manőver 
a legtöbb helyen sikerült. De azt is teszik, hogy már 
előre felszólítják a tanítókat: folyamodjatok államosí-
tásért, hozzám adjátok be a folyamodványt, hogy azon 
esetre, ha átveszi a felekezeti iskolát, az államnál kap-
jatok alkalmazást. (Fo ly ta t juk . ) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 
A regensburgi katholikus nagygyűlés. 

Magyarországból igen szép számú s tekintélyes 
társaság vett részt a regensburgi katholikus nagygyű-
lésen. Az egész centrumpárti sajtó a lehető legszivé-
lyesebben emlékezett meg a magyarok tömegesebb 
megjelenéséről. Általánosan ünneplék Mailáth Gusztáv 
Károly gróf erdélyi püspököt. Honfitársaink közül a 
következők vettek részt : Amon Pál dr theol. tanár — 
szerkesztő Kalocsa, Brukker Ágoston plébános Galgócz, 
Boromissza Tibor dr pápai prelátus-kanonok Kalocsa, 
Ernszt Sándor országgyűlési képviselő, pápai kamarás, 
Giesswein Sándor kanonok, a Szent-István-Társulat 
alelnöke Budapest, Gyárfás Elemér joghallgató Hosz-
szuaszó, Hanuy Ferencz dr, a Szent Imre Egyesület 
igazgatója Kolozsvár, Huszár Károly, a „Néppárt" 
szerkesztője, Jankovich Béla országgyűlési képviselő, 
Keményffy Kálmán tanítóképző tanár Esztergom, 
Krywald Ottó fővárosi hittanár, Kovács Gyula dr taní-
tónőképzőintézeti tanár Szatmár, Márkus László, az 
Alkotmány belső munkatársa, Mazourek Lajos joghall-
gató Budapest, Németh István theologiai tanár. Nyitra, 
Neurieder Ödön brassói apát, Perémy Imre dr. hitok-
tató Hatvan, T. Pelikán Krizsó szerkesztő Budapest, 
Pfeiffer Miklós freiburgi theologus Nyitrából, Rott 
Nándor dr udvari káplán, Reichardt Tamás dr pre-
fektus Székesfejérvár, Révay Tibor dr érseki titkár, 
pápai kamarás Kalocsa, Szalánczy Andor gyárimunkás, 
a keresztény munkásegylet képviseletében O-Buda, 
Schwőrer Sebestyén káplán Brassó, Szuszai Antal 

! plébános Dobsina, Vidakovics Miklós plébános Bács-
Tóváros, Wiedermann Károly dr hittanár Budapest, 
Wiederkehr József dr spirituális Kalocsa, Virág Ferencz 
spirituális Pécs, Zboray Miklós országgyűlési képviselő-

I Érdekes volt 

a katholikus munkások manifesztációja. 
Hatalmas tömegekben, lobogó zászlókkal, zene-

kisérettel vonult fel a német munkásság Regensburg 
utczáin. Remek idő kedvezett a nagy tüntetésnek. 
Huszonnyolcz külön vonat hozta a közel ezer főre 
menő munkásszervezetek küldöttségeit, melyeken 345 
egyesület vett részt hivatalosan. Gyönyörű volt ez a 
díszmenet, melyben közel húszezer munkásférfiú vett 
részt, nem számítva a felvonulási vonalon szorongó 
népek ezreit. 

A hatalmas menetet, mely a pályaudvar előtti téren 
gyülekezett, egy bajor ezred zenekara nyitotta meg. 
Hét csoport volt. Minden csapat élén ott volt a pap, a 
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ki vezére a népnek anyagi jólétéért folyó küzdelmében 
és lelke az egész katholikus társadalmi akcziónak. 

A diszmenet zöme a Festhalléba vonult. Az építő 
művészet remeke ez a sátorterem, melyben nem keve-
sebb, mint nyolczezer ülőhely van. Fehér-sárga, fehér-
kék és piros-fehér-fekete zászlók és girlandok díszítik 
az egész termet, melynek akusztikája, világítása és 
szellőztetése a modern technika műremeke. A szónoki 
emelvény fölött ő Szentsége a római pápa, Lipót bajor 
regens és Vilmos császár óriási mértékű művészi szob-
rai láthatók. A terem baloldalán, az énekkar karzatja 
alatt a Szeplőtelen Fogantatás gyönyörű szobra látható. 

Az óriási helységet színültig megtöltötték a mun-
kások. A gyűlés elnöke Schädler prelátus volt, a cen-
trum hires szocziálpolitikusa ; a nagygyűlések portálé-
jának nevezte a katholikus munkásság évi gyűléseit. 
Érdekesen beszélt a munkásság jogairól, melyeket meg-
becsülni, megvédeni és kívívni minden katholikus poli-
tikus első kötelessége. A katholiczizmus hűséget ad a 
munkásosztálynak az ő hithűségeért. A népszerű főpap 
igen ügyes szónok, tüzes szavainak nagy hatása volt. 

Droste Vischering gróf a katholikus köztevékeny-
ség eredményeit és czéljait ismertette a munkások 
ezrei előtt. Csapatszemlének, lelkiismeretvizsgálásnak, 
hadigyakorlatoknak nevezte a katholikus nagygyűlése- j 
ket. Sorra ismertette az összes katholikus organizáczió- j 
kat és felhívta a nép széles rétegeit, hogy a válasz-
tásokon se feledkezzenek meg arról, hogy katholikusok. 
A nagy közkedveltségnek örvendő mágnást perczehig 
„hochu-olták a nagyon is hidegvérű németek. 

Ow gróf felszentelt regensburgi püspök püspöki 
áldását adta a jelenlévőkre s tartalmas, magasröptű 
beszédében dicsőitette a munkát. A nép széles réte-
geit a katholikus Németország fundamentumának 
nevezte. A földi és égi jussért való további küzdelemre 
biztatta a munkásokat és biztosította a hallgatóságot 
arról, hogy a német püspöki kar rokonszenvvel nézi és 
örömmel támogatja a negyedik rend társadalmi eman-
czipácziójáért és erkölcsi megjavulásáért folyó munkát 
és szervezkedést. 

Hielgeureiner bécsi egyetemi tanár az egyháznak 
a munkáskérdés megoldásában való szerepéről beszélt. 
A szocziális programmból nem szabad kiejteni a vallás-
erkölcsi újjászületés gondolatát. 

A következő szónok Königsbauer gyenge hangú, 
unalmas elöadásu, de annál tartalmasabb szónok, akinek 
beszéde nyomán elmaradt a helyszíni tömeghatás. 

Schädler prelátus zárószavaiban konstatálta a mun-
kás- és legényegyesületek szolidaritását és egyetértését 
és igen szellemesen fejtegette a katholikus szocziális 
reform programmját. 

A nagyszerű munkásgyülés X. Pius, II. Vilmos 
és Luitpold bajor régens éltetésével ért véget. 

(Foly ta t juk . ) 

VEGYESEK 
— A pápa és az újságíró. Ismeretes az a mél-

tánylás és becsülés, melylyel XIII . Leo pápa, ez a 
hatalmas szellem, a katholikus sajtó munkásai iránt 
minden lehető alkalommal viseltetett. Nem egyszer 
magasrangu urak és hölgyek fölött kitüntette őket a 
kihallgatások alkalmával. Nemcsak a nagynevű katho-
likus publicistákat, hanem a szerény kis katholikus 
újságírókat is. X. Pius pápa e tekintetben is követi 
dicső elődje példáját. Rómából jelentik ugyanis: X. 
Pius pápa, aki velenczei patriárka korában a katholi-
kus újságok, különösen pedig a Diffesa révén, heves 
harczot folytatott a liberális és radikális városi képvi-
selőtestület ellen, a minap egy katholikus ujságirót 
magánkihallgatáson fogadott. A beszélgetés folyamán 
az újságíró irótollat nyújtott át a pápának, aki a tollat 
megáldotta és e szavakkal adta vissza : 

— Manapság nincs a világon magasztosabb hiva-
tás, mint az újságíró. Megáldom tehát az ön hivatásá-
nak szimbólumát. Elődeim a keresztény harczosok 
dárdáit és fegyvereit áldották meg és boldog vagyok, 
hogy egy katholikus újságíró működésére kérhetem az 
ég áldását. 

— Aranymisés püspök kitérése az ünneplés elöl. 
Temesvárról jelentik : A csanádi káptalan e hónap 
24-én akarta megülni nagyprépostja, Németh József 
fölszentelt püspök ötvenéves papi jubileumát, melyre az 
egész egyházmegye papsága nagy előkészületeket tett. 
Hemmen Ferencz prelátus kanonok elnöklésével bizott-
ság alakult, mely az aranymise alkalmából egy Németh -
alapítványra gyűjtött. E gyűjtéshez Dessewffy Sándor 
megyéspüspök 2000 koronával járult. A papság Temes-
várra készült s fényes menetben karingben, biretummal 
akarták az ünneplő püspököt aranymiséjéhez a székes-
egyházba kisérni. Diszlakomát is terveztek. Temesvári 
levelezőnk távirata most arról ad hirt, hogy az egész 
ünnep elmaradt, mert Németh püspök elutazott Máría-
Radnára a ferenczrendi barátokhoz, kiknek klastromá-
ban teljesen visszavonulva ülte meg ötvenéves áldozári 
jubileumát. Elutazása előtt melegen megköszönte a 
papság rokonérzését és ötezer koronát adott a csanád-
egyházmegyei papság nyugdijalapjának. Dessewffy püs-
pök Reichenhallból levélben üdvözölte a jubiláns fér-
fiút, melegen méltatva egyházi és hazafiúi érdemeit. 

— Újjáépített Rákóczy-kápolna. Kegyeletes ün-
nepet ült Mátra-Szőllős községe folyó hó 20-án. E 
napon szentelte fel. a helybeli plébános a község fölött 
festői helyen emelt s szent János tiszteletére épült 
Rákóczy-kápolnát. E kápolna főnix madárként másod-
szor épül újra régi alapjain. Elsőizben 1774-ben épí-
tették fel a régi alapon. Annak emlékére, hogy II. 
Rákóczy Ferencz a községen keresztül vonult e ká-
polna mellett, márvány táblát illesztettek a kápolna 
tálába. A szegény lakosok dicséretes buzgósággal rak-
ták össze filléreiket e vallásos és hazafias emlék föl-
emeléséhez. A község két derék mesterembere pedig, 
Ozorvéki István és Vinter Antal ingyen végezték el 
az összes kőműves, ács és asztalos munkát. A kápolna 
messze vidékre ellátszik és hirdeti, hogy él a mátra-
szőllősiek szivében a vallásos hit és a hazafias érzés. 

D^""" A főszerkesztő távollétében felelős -szer-
kesztő : Valnicseh Béla. 

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

Budapest. 19QÍ. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, szeptember 3, 

D A L M I E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T 
DIK ÉVFOLYAM 

SZ. II. Félév. 1904. 

,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praeha Domini, cariiatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
tdlabora . . . 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 Ros t ra exoptamus, quibu& excitatus a tque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius i n c u m b a s / 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

F e 1 h i Y á s, 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő' 

fizetés megújítására kérjük. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : A breviár ium foga lma és fe losztása . — Immaculata. Az i f j ú s á g az „ I m m a c u l a t a " védőszá rnya i 
a la t t . — Egyházi tudósítások : B u d a p e s t : A ke re sz t apa és a keresztf ia . — B e r l i n : A spanyol inquisi t io „Al ldeutschok" í té lőszéke 
előtt . — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. A s zabade lvű m a g y a r k o r m á n y z á s i sko la -á l l amos i tásának a lapos kr i t iká ja . — Kath. Egyesületi 

Élet és Köztevékenység. A regensburg i ka tho l ikus nagygyűlés . — Irodalom. — Vegyesek. 

czélra külön imaformulá t rendel t el. Ez a 
breviárium. 

Ami az elnevezést illeti, a ma használat-
ban levő Breviárium ez ér te lemben — ellen-
t é tben a Plenar ium-mal , mely a la t t a korábbi 
hosszabb ima-gyüj teményt é r te t ték — VII. 
Gergely óta kezd előfordulni, mikor t. i. az 
egyház ál tal egy évre előirt ima-mennyiséget 
te temesen megrövidí te t ték, az egyes napokra 
szóló zsol tárokat , o lvasmányokat és egyéb 
imáka t pontosan megál lap í to t ták s az egy évben 
e lmondandó ima-mennyiséget egy könyvbe 
foglal ták. Breviár iumnak mondat ik azér t is, 
mivel röviden t a r t a lmazza az ó- és uj-szövet-
ségi szentírást , a szentatyák iratait , a szentek 
életét. A papi zsolozsmás-könyvnek egyéb 
elnevezései : Horarius liber vagy horae canonicae, 
mer t az ima egyes részeit az egyház ál tal 
előirt időben és szabályok szerint kell elvé-
gezni ; — officium divinum, mer t Is ten dicsőíté-
sét és t iszteletét czélozza ; — divina psalmodia, 
mer t főrészét a zsoltárok s Is ten dicsérete 
képezik; — officium ecclesiasticum, mer t az egy-
ház nevében végezte t ik ; missa,2 mer t a hívek-
nek I te missa est-tel való elbocsátása nemcsak 

A breviárium fogalma és felosztása. 
I r t a : dr Császár József.* 

A breviárium ala t t a lat in vagy nyuga t i 
egyházban jelenleg ér t jük azt az imakönyvet , 
melyből a papsághoz ta r tozók — az alszer-
papságtól fölfelé — valamint a régi szerzetes-
rendek tagja i egyház megbízásából és ren-
delete szerint naponkén t bizonyos időközökben 
megha tá rozo t t imáka t végeznek . 1 

A papi zsolozsma t ehá t tu la j donképen az 
egyház nyilvános imája, melyet az egyház 
által megbízot t személyek az egyház nevében, 
az egyház által előirt fo rmában és módon 
végeznek. Kezde tben az egyház nyilvános 
imáját , mely zsoltárok, himnuszok énekléséből 
és a szentírás olvasásából állott, a hivek vala-
mennyien közösen végezték, később azonban, 
mikor a hivek száma megnövekedet t , ez nem 
volt lehetséges s azér t az egyház a papoka t 
bizta meg a nyilvános ima elvégzésével s e 

* Mutatvány szerzőnek most megjelent művéből. 
1 Bäumer : Geschickte des Breviers. 1. 2 Concil. Agath. 506. c. HO. 
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a szentmise után, hanem egyéb istentiszteletek 
végeztével is szokásban v o l t ; 3 — Collecta vagy 
Synaxis, tekinte t te l a közös imádságra ; — opus 
Dei, Agenda stb. 

A nap bizonyos óráinak megfelelően, a 
breviárium egész anyaga órákra (hora) van 
osztva. H é t ilyen hora v a n : a Matutinum a 
Laudes-szel, Prima, Tertia, Sexta, Nona, a Vecsernye 
és a Completorium. Ez a hé t hora képezi az egy 
nap e lmondandó imát, az egy napi officium-ot. 
Mivel pedig az egyházi év napja i részben 
hétköznapok (feriae), részben vasárnapok, rész-
ben ünnepek, eszerint vannak köznapi (feria-
lis), vasárnapi és ünnepi officium-ok. Az egy-
házi év nagy ünnepei : karácsony, húsvét és 
pünkösd befolyása a la t t megkülönbözte tünk 
adventi, böjti, húsvét, pünkösd utáni vasár-
napoka t . E főünnepek hasonlóképp befolyással 
vannak a fer iákra és Urunk egj^es ünnepeire 
is (pl. Epifánia, Krisztus mennybemenetele , 
Űrnapja). A három főünneptől függő eme ! 
feriák, vasárnapok és ünnepek képezik a 
Proprium de tempore-1, ezekkel szemben pedig 
a szentek ünnepei a Proprium Sanctorum-ot. E 
ket tős P ropr iumnak ket tős Commune a követ-
kezménye. A Propr ium de tempore officiumai-
nak közös részei t. i. a Commune de tempore-t, 
a Propr ium Sanc to rum officiumainak közös 
részei pedig a Commune Sanctorum-ot alkot ják. 
Az előbbihez, a Commune de tempore-lioz 
tar tozik a Psalterium, melyben a zsoltárok a 
hét különböző napja inak megfelelően az egyes 
hórák szerint vannak fölosztva; továbbá azok 
a himnuszok, capitulum-ok és responsorium-ok, 
melyek nem sajá t ja i bizonyos napoknak és 
igy nincsenek is fölvéve a Proprium-ba. A 
Psal ter ium végén van a Completorium, mely 
kevés kivétellel mindig egyformán mondat ik . 
A Commune de tempore, vagy a Psa l te r ium 
a breviár iumban megelőzi a P ropr ium de 
tempore-t , mig a Commune Sanc torum követi 
a Propr ium Sanctorum-ot . A különféle szen-
tek szerint van Commune Apostolorum, Mar-
tyrurn, Confessorum stb. — Végül van egy 
lüggelék (Appendix), melyben a boldogságos 
Szűz kis officium a, a ha lot tak officiuma, a 
lépcső- és a bűnbánat i-zsol tárok, litániák, 
i tenerarium, bizonyos vidékek számára enge-
délyezet t u jabb officiumok, szentmise előtti és 

3 Hefele : Conc. Gesch. II. 632., 655. 

utáni imák, egyik-másik országban, vagy egy-
házmegyében különös t iszteletnek örvendő 
szentek olficiumai vannak fölvéve. 

Az egész anyag technikailag a könnyebb 
kezelhetőség czéljából rendszerint négy kötet-
be van beosztva, á l ta lában az év négy szaká-
nak megfelelően. Az I. (téli) kötet advent 
első vasárnapjával kezdődik és a böj t első 
vasárnapja előtti szombat ta l végződik; e 
köte t Propr . Sanct.-ja magában foglalja a 
szenteknek november 29-től márczius 12-ig 
te r jedő ünnepei t . A II. (tavaszi) köte t Propr . 
de temp.-ja böj t első vasárnapjá tó l pünkösd 
u tán i szombatig, Propr . Sanct.-ja pedig junius 
19-ig ter jed. A III. (nyári) köte t magában 
foglal ja a Szentháromság vasárnapjá tól a 
pünkösd u tán i 15-ig vasárnapig, a szentek 
ünnepei t tekintve a szeptember 2-ig eső offi-
ciumokat . A IV. (őszi) kötet az egyházi év 
hát ra levő részében advent első vasárnapjáig, 
illetőleg november 29-ig eső officiumokat 
t a r t a lmazza . 4 

H a csak fu tó pi l lantást vetünk is a brevi-
áriumra, lá tha t juk , hogy annak alkotó elemeit 
zsoltárok, olvasmányok (lectio) és imák (oratio;  
képezik. Ezekhez sorakoznak a velük rokon 
többi részek és pedig a zsoltárokhoz az anti-
fonák, versi cuius-ok, absolutio-k és benedictio-k; 
— az olvasmányokhoz a responsorium-ok, a 
capitulum-ok, rövid responsorium-ok és'a liymnus-ok ; 
— az imákhoz a tu la j cl on képe ni oratio-kon 
kivül a Preces és Confiteor, a Commemoration's  
Sanctorum communes és Mária befejező antifonái. 

(Folyta t juk. ) 

I M M A C U L A T A . 
Az ifjúság az „Immaculata" védőszárnyai alatt. 

(Folyta tás . ) 

Az isteni Gondviselés legbölcsebb intézkedése 
folytán a kath. egyház mély gyásza rövid idő múlva 
örömre változott. Augusztus 4-én ismét atyát kapott 
az elárvult egyház Sarto József velenczei pátriárkában 
a szentéletü, nagy tudományu, tetterős és szivjóságá-
ról, valamint leereszkedő, mindenkit megnyerő modorá-
ról ismert biborosban, ki mint pápa X. Pius nevet 
vett föl. 

A legmélyebb tisztelettel és alázatos hódolattal 
üdvözöljük anyaszentegyházunk látható fejét, Szentsé-
ges Atyánkat, X. Pius pápát! Szenvedéssel és gonddal 
teljes életét édesitse és könnyitse meg az Ur Jézus 
bőséges malasztja ! 

4 Herder: Kirchenlexikon. (Propst.) 
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Ngos lovag Petrovácz József igazgató urunk név-
ünnepét márcz. 19-én víg kedélyhangulatban ültük 
meg. Az előestén a polgári ós elemi tanítónőképző és a 
nővelde növendékei igen jól sikerült hangversenyt 
adtak elő. 

Október 15-ke — mint tudják — szeretve tisztelt 
jó tisztelendő Anyánk névünnepe, az intézeti év leg-
vidámabb, legboldogabb napja! A kedves ünnep elő-
estéjén a kegyeletes hála, tisztelet és szeretet adóját 
róttuk le, legjobb üdvkivánatainknak adván kifejezést. 

Az örömünnepen „Örökké ifjú, örökké szép," 
czimü és gyönyörű tartalmú szinmű előadásával leptük 
meg szeretett tisztelendő Anyánkat. (A szinmű 3 rész-
ből állott. Simen M. S. J . után.) Az egyes részek közt 
válogatott zenedarabok gyönyörködtették a szíves hall-
gató közönséget ; végül az intézeti énekkar a szent 
Terézia-Himnuszt adta elő. 

Örömmel adjuk tudtul azt is, hogy jövő évi okt. 
29-én szeretett tisztelendő Anyánk fogadalomtételének 
és 30-án társulati főnöknővé törtónt megválasztásának 
50 éves jubileumát fogjuk ünnepelni. Eme kedves 
ünnep alkalmából is kérjük Mária-Testvéreinket, egye-
sítsék imáikat hő esedezéseinkkel, hogy drága tiszte-
lendő Anyánkban még igen sokáig tisztelhessük Gyüle-
kezetünk védőangyalát ! 

A haza bölcse Deák Ferencz születésének száza-
dos évfordulóját szintén ünnepeltük. 

Yégül szeretettel fölhívjuk kedves Kongreganis-
táink különös figyelmét az alább következő „Erény-
csokorra", meíy a boldogságos Szűz Mária főbb ünne-
peinek mennél épületesebb megülésére nyúj t némi 
utmutatást. Az idén a „Szeplőtelen Fogantatás" ünne-
pével kezdjük a következőképen : 

1. Piros rózsa : Amint fölébredsz, csókold meg 
áhítattal szent skapulárédat s igérd meg a bold. Szűz-
nek. hogy Szeplőtelen Fogantatásának tiszteletét tőled 
telhetőleg terjeszteni, sőt ha kell, élted föláldozásával 
is védelmezni fogod. Öltözködés közben üdvözöld a 
szeplőtelen Szűz anyát a következő fohászokkal : „Nap-
kelettől napnyugtáig áldassék a szent Szűz Szeplőtelen 
Fogantatása!" „Egészen szép vagy, oh Mária, és az 
eredeti bűn foltja nincs meg benned." „Fogantatásod-
ban oh szent Szűz, szeplőtelen maradtál. Könyörögj 
érettünk az Atyánál, kinek Fiát szülted." — E röp-
imák elmondásáért járó búcsút ajándékozd ma a tisztító-
tűzben szenvedő szegény lelkeknek. 

2. Rezeda : Mihelyt fölöltöztél, borulj térdre és 
kérd az édes szent Szűztől a testi-lelki tisztaság-
kegyelmét ; ismételd háromszor az angyali üdvözletet 
ós csatold mindegyikhez e rövidke imát: „A Te szeplő-
telen fogantatásod és legtisztább szüzességed a szülés 
előtt, alatt és után, oh boldogságos szent Szűz, tisz-
títsa meg lelkemet és testemet az Atyának f Fiúnak 
y és Szentlélek Istennek f nevében Amen. 

3. Vanília : Napközben mondd el áhítattal a 
szeplőtelenül fogantatott sz. Szűz kis zsolozsmáját és 
ajánld föl azokért, kiknek ártatlansága és lelki tiszta-
sága nagy veszedelemben forog, hogy a szeplőtelen 

szent Szűz anyai oltalma alatt elkerüljék a bukást s 
maradjanak ártatlanságukban. 

4. Nefelejts: Kezdd el és fejezd be ma minden 
munkádat ós imádat ezen röpimával: „Áldott legyen 
a boldogságos Szűz, Isten Anyja Mária szeplőtelen 
szent Fogantatása!" s ajánld föl mindannyiszor a vele 
összekötött 300 napi búcsút azon szenvedő lelkekért, 
kik mivel a szivtisztaság megőrzésére kellő gondot nem 
fordítottak, még a tisztítótűzben bűnhődnek. 

5. Liliom: A szeplőtelen szent Szűz iránti gyer-
meki szeretetből kerülj minden oly olvasmányt és 
beszédet, melylyel megsérthetnéd lelked tisztaságát. 
Iparkodjál nagy lelkiismeretbeli tisztaságra szert tenni, 
mert hiába büszkélkedel a „Mária gyermekó"-nek szép 
jelzőjével, ha szivedet meg nem óvod a tisztátalanság 
legcsekélyebb foltjától is. Féken tartsd azért öt érzé-
kedet, főleg szemeidet s rögtön űzd el a rossz gondo-
latokat. 

6. Passziflőra: Gyakorold ma az irgalmasság eré-
nyét ; pl. hivd meg vendégül a bold. Szűz anyát vala-
mely szegénynek személyében s vigasztald, ajándékozd 
meg őt testi-lelki alamizsnával. 

7. Czipruslevelek : Tagadd meg magad hősiesen 
abban, ami eddig lehetetlennek tűnt föl előtted ; küzdd 
le pl. ellenszenvedet s bocsáss meg annak, aki iránt 
eddig neheztelést tápláltál szivedben. 

8. Csokorkötő fonál: Légy ma mindenki iránt 
szíves ós szeretetreméltó s lelkesítsd föl egész környe-
zetedet az édes Szűz anya tiszteletére. 

Gyülekezeti értesítőnk 1903. évben is hoz gyász-
hírt. Bizonysága ez annak, hogy a halál sarlója a 

: fiatalt ép ugy letarolja, mint az öreget: 
Labancz Irén, oki. tanítónő és a polgári tanítónő-

I képző hallgatója, hosszas és-fájdalmas szenvedés és a 
haldoklók szentségeinek ajtatos fölvétele után, élete 
25. évében 1904. márczius hó 28-án visszaadta lelkét 
Teremtőjének, Pancsován. Nyugodjék békében! Az 
engesztelő szentmiseáldozat április havában mutattatott 
be érte. 

A hála szent érzete kötelességünkké teszi, hogy 
gyülekezeti értesítőnkben két jó t. néne haláláról szin-
tén említést tegyünk, annál inkább, mert egyik is, 
másik is a közelmúltban, t„ i. az elmúlt iskolai évben 
tevékeny részt vettek és egyáltalán gyülekezeti tag-
jainkhoz közelebb állottak. Mindkettőjük öl évet 
töltött Isten hű szolgálatában. 

T. Mária Walburga 1903. é. szeptember 8-án 
kinos fájdalmak békés elviselése után csöncles-nyugod-
tan halt meg. Hálás könnyeket hullattak ravatalánál a 
növelde növendékei, kik az ő gondos, önfeláldozó 
szeretetének igen sokat köszönhetnek. 

T. Maria Czecziliát a zene- és énektanítás terén 
31 évi lankadatlan munkássága feledhetetlenné teszi. 
Rövid szenvedés után 1903. évi szeptember 12-én 
az Isten akaratán való tökéletes megnyugvással elszen-
derült az Urban. Végső lehelete is Jézusé volt. Teme-
tése 13-ára, oltáregyleti vasárnapra esett, és igy ez 
egyesület tagjai is szép számmal kisérték ki a temetőbe 
azt, ki az ő érdekükben annyiszor dicsőitette szép 

19-
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orgonajátékával a kenyér szine alatt elrejtett isteni 
Fölséget. 

Az örök világosság fényeskedjék nekik ! 
Buzgó imáikba ajánljuk kedves halottainkat 

(Fo ly ta t juk . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Keresztapa és a keresztfia. — 

— Bánf fy Dezső levele. — 

Nagyérdekü levelet közöl legutóbbi számában az 
Erdélyi Protestáns Lap. A levél szerzője Bánffy Dezső 
báró, aki az alant ismertetett nevezetes sorokat Ravasz 
János nyárádszeredai evangelikus református espereshez 
intézte abból az alkalomból, hogy a marosi eg}Tház-
megye értekezleti közgyűléséből táviratilag üdvözölték. 
A levelet, mely az 1848. XX. törvényczikknek végre-
hajtásáról szól, de mellékesen más ügygyel is foglal-
kozik, a következőkben közöljük : 

Nem tagadom, — mondja Bánffy Dezső báró 
levele — hogy az üdvözlet nekem igen jól esett, külö-
nösen most, midőn különböző politikai körök és egy 
lap, mely magát protestáns érdekeket képviselőnek 
hirdeti, személyem ellen a legádázabb, minden alapot 
nélkülöző támadásokat intézi éppen akkor, midőn én 
már évek óta egyházunk ügyeinek szentelem tevékeny-
ségemet, arra törekedve, hogy egyházunk szellemi és 
anyagi érdekeit mozditsam elő. Minden czélzatos félre-
magyarázás daczára magamat megzavartatni nem 
hagyom, egyházi életünkbe a politikát magam be nem 
viszem és bevitetni nem engedem, mert tudom, hogy 
országos politikai kérdéseknek az egyházi életbe való 
bevitele éppen az egyházi élet nyugalmának és békéjé-
nek a megzavarására vezet és alkalmat nyújt arra, 
hogy egyes politikai pártnak felekezeti színezetet és 
jelleget adva, az ország nyugalmát és békéjét meg-
zavarja. Nemcsak én magam, de őseim századokon 
keresztül voltak hivei és támogatói a mi helvét hit-
vallásunk fejlődésének és most az történt meg, hogy 
egy hitünkre csak most áttért és hitelveinket nem is 
rendszeresen megtanult és igy felekezeti érdekeinket 
kétségtelenül nem is ismerő, csak politikai érdekeket 
szolgáló egyén, megbizás nélkül, a protestáns érdekek 
védelmének czime alatt oly ádáz harczot folytat elle-
nem, mely lényegében engem, öntudatom tisztaságánál 
fogva, nem érinthet de amely alkalmas arra, hogy a 
tájékozatlan protestáns közvéleményt félrevezesse. 

Aztán elmondja, hogy az illető szerkesztő az 1848. 
évi XX. t.-cz. végrehajtása érdekében akarja a protes-
táns közvéleményt meggyőzni arról, hogy ő a protes-
táns érdekek ellen dolgozik, mire azt feleli : 

Avagy talán nem én voltam az, aki már 1902. 
november 8-án, az erdélyi ev. ref. egyházkerületnek 
Kolozsvárott tartott rendes közgyűlésén hosszú és a 
részletekre behatóan kiterjedő beszédemmel felhivtam 
a protestánsok figyelmét arra, hogy érdekeink megvé-
déséről gondoskodnunk kell, figyelmeztettem egyházi és 
világi férfiainkat, hogy az 1848. évi XX. t.-cz. második 
szakaszában bíztositott, vallások közötti egyenlőség és 

viszonosság még kiviva nincsen. Beszédemben az 1848. 
évi XX; t.-cz. harmadik szakaszában lefektetett elveknek 
szem előtt tartásával követeltem azt, hogy nekünk 
protestánsoknak a törvény szellemének fig3^elembe-
vételével az állam ujabb anyagi támogatásokat adjon, 
hogy annak igénybevételével felekezeti autonómiánk 
sérelme nélkül megfelelhessünk azon kulturális és nem-
zeti hivatásnak, ameh'et eddig is telj esitettünk, amelj'et 
ezután is teljesiteni akarunk, de melyet teljesiteni 
eddigi anyagi erőnkkel az állam és kor naponta foko-
zódó igényeire való tekintettel már nem birunk. 

A kolozsvári "zászlóbontást az egész magyar pro-
testáns világ üdvözlettel fogadta és a magát protestáns 
érdekek védőjének hirdető „Magyar Szó" is üdvözölte 
és engem, mint a protestáns érdekek védőjét: „uj 
Bocskaidként üdvözölt. 

Ezután ismerteti az 1848. XX. törvényczikk végre-
hajtása érdekében kifejtett működését, egészen a két 
egyház közös emlékiratáig. Mindezeknek daczára -
folytatja tovább — én legyek az, aki a protestáns 
egyház érdekeit elárulja ; én volnék-e az, ki politikai 
czéloknak téve szolgálatot, a klerikálisok táborát ke-
resem és támogatom ? ! Valóban a politikai elvakult-
ságnak, hogy ne mondjam: elvaduitságnak nagy mérve 
szükséges ahhoz, hogy ilyeneket valaki, ki magát pro-
testánsnak és a protestáns érdekek védőjének hirdeti, 
állíthasson. 

El kell szomorkodni az embernek, ha látja, hogy 
midőn egész életét egy czélnak szenteli, a nemzeti 
érdekeket szolgálva, felekezetének javára működik, 
akkor lehetséges, hogy meg nem engedett ferdítésekkel 
csak az izgatás czéljából megindított igazságtalan moz-
galomnak még követői is akadnak és nem veszik észre, 
hogy politikai mellékczélok esnek áldozatul. 

Közel egy éve már, hogy foly ellenem, ki az 
egyetemes ev. ref. egyház világi feje vagyok, az ádáz, 
minden alapot nélkülöző támadás, anélkül, hogy a pro-
testáns közvélemény felébredt volna és a „netovább" 
szót felemelve, tiltakoznék. Kedves és kellemes meg-
lepetés volt reám a marosi egyházmegyei értekezlet-
nek közgyűléséből küldött üdvözlő távirat. Találó alka-
lom volt arra, hogy midőn azt megköszönöm, egyszer-
smind felvilágosítsam a félrevezetett közvéleményt, 
arra kérve, hogy azok, kik a protestáns egyházak érde-
keit szivükön viselik, ne engedjék magukat politikai 
czélokra kihasználtatni. Én, ki ezidőszerint egy politi-
kai pártnak vezére vagyok, messzemenő tartózkodással 
gondoskodtam arról, hogy egyházi állásomat politikai 
czélokra ki ne használjam, de nekünk protestánsoknak 
az az érdekünk, hogy magunkat se használtassuk ki 
politikai pártczélokra de egyházéletünkben és egyházi 
vonatkozásunkban mindig és minden körülmény között 
csak azt nézzük, hogy egyetemes, nemzeti czéljaink 
mellett felekezeti érdekeink miként lesznek legjobban 
biztosítva. 

Ezt zavarja meg az, aki czéltudatos ferdítésekkel 
csak politikai czélzatból vagy más önző érdekből rágal-
maz és ferdít ; az, ki alig két évvel ezelőtt, hogy az 
ev. ref. hitre áttérjen, még aziránt könyörgött nálam, 
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hogy a keresztség felvételénél keresztapja legyek, mit 
én, eddig ridegen betartott elveim daczára akkor boto-
rul teljesítettem; az, ki az egyházi uton nyert ilyen 
szellemi kapcsolat tisztségét és annak keresztyén jel-
legét meg nem értette: most felekezetünk kebelébe 
átlépve arra vállalkozik, hogy a hit követése és a 
felekezeti érdek védelme helyett, nehéz időkben köz-
tünk, protestánsok között az egyetértést megzavarja. 

Megbocsát nekem a nagytiszteletü Esperes ur, ha 
a marosi egyházmegye értekezleti közgyűlésének rövid 
üdvözlő táviratára ily hosszan és kimerítően nyilatkoz-
tam, de nyilatkoznom kellett, mert azt láttam, hogy 
itt-ott a félrevezetetteknek felvilágosító tájékozásra van 
szükségük. 

Budapest, 1904. aug. 24. Bdnffy Dezső báró. * 

Herl in. A spanyol inquisitio vAUdcutschohu Ítélőszéke 
előtt. — A spanyol inquisitio ugy látszik fáradhatatlan 
vesszőparipája a ,.nagy szellemeknek", kik ádáz har-
czot folytatnak Róma ellen. E hó 16-án az alldeutschok 
egyik ponyva lapocskájában e czim alatt „Felelős-e a j 
pápa az inquisitio törtelmeiért?- Vezérczik jelent meg 
Waibling tollából. Nevetséges dühösséggel ront neki, 
mint egy őrjöngő Roland, vagy mint egy második Don ; 
Quixote a képzelt ellenségnek. Saját bevallása szerint 
adatait Llorente művéből merítette, nem is sejtve, mily 
nyomorúságos szegénységi bizonyítványt állított ki 
magáról. Llorente züllött pap volt, rossz spanyol meg-
vásárolható lélek, Godoys eszköze, akinek segített a 
baskok szabadságának elrablásában. Godoys bukása ! 
után a' francziák eszközévé szegődött, ahol óriási sik-
kasztások miatt följelentették. Párizsban irta meg az 
inquisitio történetét. A tényállás ez : A spanyol inqui-
sitio politikai természetű, melyet Izabella királyné a 
faj és keresztény nemzet megvédésére alkalmazott (v. 
ö. Ranke, Gams, Knöpíle stb. művével). Az inquisitio 
közegei állami hivatalnokok voltak és világiakból állott. 
A pápák ugyan beleszóltak az inquisitio ügyeibe és 
befolyásuknak érvényt szereztek, de nem azért, hogy 
kínozzanak és máglyára hurczoljanak egyeseket, hanem 
hogy az eljárás szigorát enyhítsék. (Hefele idevágó m. 
276. oldal.) Az inquisitio nemcsak eretnekeket bünte- ; 

tett, hanem minden másnemű bűnöst is (Hefele idézett 
műve 304. oldal). Zöpfl hires jogtudósnak pedig az a 
véleménye, hogy a spanyolok az inquisitióval aránylag 
jobban jártak, mint a németek a boszorkányégetéssel. 
Gondoljunk csak továbbá az angol katholikus üldözésekre 
és a kassai vértanukra. A mi Waibling idézeteit illeti, 
melyeket a pápák ellen akar felhasználni, — feltéve, 
hogy valódiak — csak olyan zavaros forrásból merít-
hette, mint a minő Llorente. Ha Waibling a népek 
hanyatlásának okát — névszerint a spanyolét ós fran-
cziáét — az inquisitioban keresi, ugy bizonyára elfe- ! 
ledte — vagy horribile dictu — tán nem is tudta, 
hogy Francziaország, még a múlt században is, a kul-
tura terén vezórszerepet játszott. Nevetséges a vezér-
czikk azon kijelentése, hogy „tisztán tudományos ala-
pon vettük fel a küzdelmet a pápasággal." Aki a zug-
lapocska tudományos alapját ismeri, jóizüen mosolyog 
ezen éretlen kirohanáson. 

KATH. NEVELÉS- és TAMTÁSfCíV. 
A szabadelvű magyar kormányzás iskola-államosításá-

nak alapos kritikája. 
— Részlet dr Csernoch János orsz. képviselő júl. 30-iki 

beszédéből. — 
(Vége.) 

Én azt gondolom, hogy a tanfelügyelők nemcsak 
a kultuszministernek közegei, hanem az egész ország-
nak közegei A tanfelügyelőket az ország fizeti, orszá-
gos pénzből, nekik nem szabad iskolai politikát üzniök. 
A tanfelügyelők arra valók, hogy vigyázzanak az isko-
lára, hogy a törvények és a kultuszministerium intéz-
kedései végrehajtatnak-e, de hogy egyenetlenség, az 
izgatás üszkét belevigyék a népbe és fellázítsák egj'más 
ellen a község lakóit, a jegyzőt a plébános ellen, ez 
nem a tanfelügyelő hivatása. 

Neki kötelessége ellenőriznie a tanügy menetét, 
az állami törvények és a kultuszministeri rendeletek 
végrehajtását, és ha valamivel nincsen megelégedve» 
meg van jelölve a törvényben és a rendeletekben az 
eljárás további utja, tegyen jelentést felettes hatóságá-
hoz, de ne folytasson irtó háborút a felekezeti iskolák 
ellen. (Zaj.) Én előre kijelentem, hogy ez nem a 
kultuszminister úrra vonatkozik, mert ezek a rendele-
tek korábbi keletűek. De mégis kénytelen vagyok egy 
ilyen rendeletetet felolvasni. (Halljuk ! Halljuk ! a bal-
oldalon.) Esztergommegye közigazgatási bizottságához 
9C67. sz. a. 1903-ból a következő rendelet érkezett. — 
Csak a főbb pontjait fogom felolvasni: (Olvassa): „1. 
A hitfelekezet tulajdonát képező telken annak felhasz-
nálásával a polgári község részéről történő építkezés-
lehetőség egyenesen ki van zárva. 2. A polgári közsé-
gek a felekezeti iskola fejlesztését még abban az eset-
ben sem eszközölhetik ha netalán a létező felekezeti 
iskolának a polgári község volna a fenntartója. Amennyi-
ben az iskolafejlesztés felekezeti jelleg mellett szándé-
koltatik, az csak a hitfelekezet által eszközölhető ; ha 
pedig az uj iskola a polgári község kötelezettségének 
érvényre emelésével létesül, az csak csupán községi 
jellegű lehet. 3. Az azonegy valláshoz tartozó község-
ben azonban pedagógiai és adminisztratív szempontból 
czélszerűbb, ha az iskolafejlesztés a maival azonos elvek 
mellett történik." 

I t t t. i. t. Ház fel van véve Eötvösnek megbu-
kott 25-ik szakasza, amely nem is érvényes, annak 
szellemében kellene az intézkedésnek történni. Hasonló 
rendelet lett intézve ugyanezen év április 12-én 2970. 
sz. a Bartmegye közigazgatási bizottságához és amint 
hallottam, azóta már más közigazgatási bizottsá-
gokhoz is. 

T. Ház ! Ha arról van szó, hogy a kultuszminis-
ter ur azt mondta, hogy ő állami iskolákat felállít, ott, 
ahol ezt a népnevelés és az állami érdek megkívánja, 
hát állítson iskolákat. De, t. Ház az, hogy a felekezeti 
iskolák ellen különféle ürügyek alatt egyes tanfelügye-
lők harczot folytassanak és felzaklassák az egész köz-
ségnek és egyes megyéknek békéjét, azt hiszem, ez 
nem lehet hivatása egy tanfelügyelőnek (Élénk helyes-
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lés a néppárton és a szélső baloldalon.), de nem is 
méltó eljárás az egy államhoz, mert hisz az államnak 
van elegendő pénze és ha iskolát akar felállítani, állít-
son fel iskolát a sajátjából, de ne folytasson először 
irtó háborút az ott fennálló felekezeti iskola ellen. 

De t. Ház, feltéve — bár meg nem engedve, 
legalább részemről nem — hogy ez a törvény legalább 
is kétes volna a kultuszministerium mostani felfogása 
szerint és nem volna nekem igazam, hanem igaza 
volna a kultnszministeriumnak, feltéve, mondom ezt 
az esetet már most szeretném tudni, miért nem lehet-
séges legalább az, ami már egészen világos, hogy a 
község adjon annak a felekezetnek segélyt arra az 
iskolára. Hiszen ehhez joga van és mégis azt mondják, 
hogy ehhez sincs joga. 

Kecskeméthy Ferencz ; Megsemmisíti a megye. 
Csernoch János : Igaza van, az ilyen határozatot 

a megye megsemmisíti. 
Trubinyi János: Pozsony vármegye is olyan! 
Csernoch János : T. Ház ! Ha a községnek nincs 

joga segélyt adni felekezeti iskolára, már most szeret-
ném tudni, hogy minő jogon ad segélyt a község 
az állami iskolának ? Hiszen ez ugyanazon a dolog. í 
Hát az államnak adhat segélyt? 

Zsilinszky Mihály államtitkár: A felekezetinek is 
ad. (Felkiáltások balfelől: De megsemmisítik a hatá-
rozatot !) 

Csernoch János : Hiszen t. Ház, a mi költség-
vetésünk tele van ezen segélyezésekkel. A t. Ház 
szives engedelmével csak néhányat akarok felsorolni, 
hogy minő segélyeket adnak egyes községek az állami 
népiskolára. (Halljuk! Gralljuk! Olvassa:) „Beregszáz 
városa közönsége részéről az állami iskola fentartásá-
hoz évi járulék 400 kor., Szakolcza városa által az 
ottani állami iskola fentartásához évenkint 6000 kor., 
Nagy-Ugrócz évenkint 10C0 kor., Zólyom évenkint j 
3120 kor., Hatvan mezőváros 10.000 kor., Zalaegerszeg 
10.000 kor., Gyöngyös város 29.000 korona és igy 
tovább — nem akarom tovább felolvasni, hiszen min-
denkinek kezében van a költségvetés, megnézheti. 

Biztosítom a t. képviselőházat, hogy ha ez nem 
képezte volna a felekezeti iskoláknak egyik sérelmét, 
nem hozakodtam volna eló ezzel a kérdéssel, de miu-
tán ott élek közöttük és látom, hogyan történik a 
katholikus iskoláknak államosítása, mily nem illő és 
méltánytalan eszközökkel, azért tartottam szükségesnek 
ezt a t. Ház tudomására hozni. (Helyeslés a balfelől. 
Halljuk! Halljuk!) 

T ' H á z ! Ujabban egy más, a törvénynyel ellen-
kező gyakorlat is kezd lábra kapni. Az 1868-iki 
XXXVIÍI . tcz. körülírja a feltételeket és kellékeket 
amelyeknek betartásával joguk van a felekezeteknek 
iskolát állítani. A felekezet megtesz mindent, ami a 
törvényben foglaltatik, felállítja az iskolát, az illető 
hatóság kinevezi annak tanárait és akkor a kultusz-
ministerium megadja annak az iskolának a nyilvános-
sági jogot. Erre a ministerium jogosítva nincs. (Fel-
kiáltások a szélső baloldalon : Nincs bizony !) Ezt a 
jogot megadta már az illető felekezeteknek az 1868-iki 

törvény : azt a nyilvánossági jog szerzését Ausztriától 
tanulták el, ott divik az a szokás, hogy nyilvánossági 
jogot kell kérni és a kultuszministerium fel van 
jogosítva minden egyes esetben a dolgot megvizsgál-
hatni és megadni a nyilvánossági jogot. Nálunk azon-
ban a felekezet maga állítja fel az iskolát, felruházza 
nyilvánossági joggal, de ha az az iskola nem felel 
meg a törvény követelményeinek, akkor igenis joga 
van a ministeriumnak intézkedni. 

T. ház ! Hogy nekem ebben a kérdésben igazam 
van, erre nézve bátor leszek ismét hivatkozni egy 
tekintélyre, Tisza -Kálmánnak szavaira, amelyekkel ő 
1868-ban ennek a törvényczikknek elfogadását indo-
kolta. Azt mondta ugyanis Tisza Kálmán (Olvassa) : 
„E törvény megfelel a tanszabadságnak is ; megfelel 
annyiban, amennyiben az engedélyezési rendszer helyett 
ezen törvényjavaslat ugy amint van, meghatározván a 
feltételeket, melyek mellett iskolát állítani lehet, azok-
nak felállithatását többé semmifélétől függővé nem 
teszi." 

Tisza Kálmán akkor maga is igy magyarázta a 
törvényt, hogy többé semmiféle iskolanyitási enge-
délyre szükség nincs. 

Van még egy másik eszköz is a t. kultuszminister 
ur kezében, amely által, ha oly tanfelügyelőnek infor-
mácziója alapján hozza határozatait, aki talán egy 
kis ellenséges indulattal viseltetik a felekezeti iskolák-
kal szemben, akkor a kultuszministernek hatalmában 
van az összes felekezeti iskolákat beszüntetni és akkor 
nem is szükséges, hogy a t. túloldalnak egyik-másik 
tagja kívánja az iskolák államosítását . . . 

Madarász József : Annál jobb lesz ! 
Csernoch János: Nem lesz jobb. 
Madarász József: Dehogy nem ! 
Csernoch János: Majd mindjárt kí fogom mutatni, 

hogy nem jobb ! A t. minister ur megteheti saját 
hatáskörében, ha tetszik, beszünteti a felekezeti iskolát. 
Az 1893: XXVI. t.-cz. 12. §-a következőleg intézkedik : 
„Oly községekben, melyekben több felekezet tart fenn 
népiskolát és azok mindegyike igénybe veszi az állami 
segélyt, úgyszintén ott, ahol bár csak egy községi vagy 
felekezeti iskola szorul segélyre, de fontos állami érde-
kek azt megkívánják, a vallás- és közoktatásügyi minister  
a törvényhatósági közigazgatási bizottság meghallgatása 
után a 9. § értelmében kért állami segély helyett a 
községi vagy felekezeti iskola megszüntetésével állami 
iskolát állíthat fel". En megvagyok róla győződve, 
hogy a t. minister urnák jóakaratán nem fog múlni, 
hogy akármicsoda jó felekezeti iskolát beszüntessen, 
hanem mégis az ő mérlegelésére van bizva az egész 
ügynek az elbírálása. Es ki útán indul a kultuszminis-
ter úr? Indul a tanfelügyelő jelentése után. Es ha ez 
a tanfelügyelő esetleg a felekezeti iskolákkal szemben 
elfogult ember, ennek a szakasznak segítségével kifor-

! gathatja az összes felekezeteket iskolájukból, mert egye-
nesen a kultuszminister ur jóakaratára van bizva, mert 
neki lex in codice, habet in judice. 

Kérek egy kis szünetet. 
Elnök : Az ülést tiz perezre felfüggesztem. 
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(Szünet után.) 
Csernoch János : T. Ház ! A népiskolákról szóló 

fejtegetéseimhez még egy kis észrevételt óhajtok csa-
tolni. A felekezeti népiskolákról némely tekintetben 
bizonyos előitéletek uralkodnak, mintha azokat a nép-
iskolákat képteleneknek tartanák azon feladatok meg-
valósítására, amiket manap az állam a népiskoláktól 
követel. A jól vezetett felekezeti népiskola épp ugy 
tudta megvalósítani mindazt, a mit ugy a magyar nyelv 
terjesztése, mint az ismeretek elsajátítása terén tőle 
kívánnak. 

Eötvös Károly : Nem is kell mind megvalósítani ! 
Hat miért kell a közegészségtan és a geografia az 
elemi iskolában? 

Csernoch János : Erre vonatkozólag bátor leszek 
a legújabb időből csak egy teljesen elfogulatlan bizo-
nyítványt felolvasni oly tanfelügyelő részéről, a ki a 
felekezeti iskoláknak nem ellensége, hanem tárgyilagos 
szemlélője. A „Magyarországi Hiradó", Pozsonyban 
megjelenő liberális lap irja a következőket: Plach 
Bertalan kir. tanácsos hivatalos jelentése szerint a 
pozsonyi kir. tanfelügyelőség május havában 8 pozsonyi 
iskolát látogatott meg, a terézvárosi fiú- és ugyanottani 
leányiskolát, a dom-téri elemi iskolát, a Csáky-téri 
fiúiskolát, a Notre-Dame-apáczák polgári leányiskoláját 
és az Orsolya-nővérek polgári leányiskoláit. A jelen-
tés a legnagyobb fokú dicséret hangján szól vala-
mennyi intézet magas színvonaláról és azokról a meg-
lepő eredményekről, amelyeket különösen a magyar 
nyelv tanítása terén tüntettek fel." 

Pozsonyban t. Ház sem állami, sem községi nép-
iskolák nincsenek, ott van a katholikusoknak saját, a 
protestánsoknak, evangélikusoknak saját felekezeti 
iskolája és ezekre az iskolákra vonatkozik egy elfogu-
latlan tanfelügyelő ítélete, ki közelről szemléli azok 
működését fényes bizonyítványt állít ki azok számára. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 
A regensburgi katholikus nagygyűlés. 

(Folytatás.) 

Este nyolcz órakor a Festhalleban sörös kancsók 
mellett folyt le a megnyitó ünnepély. A helyi bizott-
ság derék elnöke, Pustet könyvkereskedő mélységes 
hitmeggyőződést tanúsító megnyitó beszédet mondott. 
Geib polgármester, a ki protestáns, gyönyörű beszéd-
ben üdvözölte a Regensburg város vendégeit. Nagy 
hatással szólott a német katholikus szocziális és karitatív 
működéséről és azon kívánságának adott kifejezést, 
hogy a hitbuzgóság fejlesztése a német haza javára 
gyümölcsözzék. 

Háromszázötven tagból álló vegyeskar művészi 
énekei emelték a ünnepély fényét. Sorra következtek 
ezután a különböző városok, tartományok és országok 
kiküldött üdvözlő szónokai, akik között, leszámítva a 
strassburgiak temperamentumos szónokát, legnagyobb 
hatást a mi szeretetreméltó erdélyi püspökünk, Mailáth 

Gusztáv Károly gróf érte el beszédével, mely követ-
kezőképpen hangzott: 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! Senkitől sem vagyok 
ugyan megbízva és senkitől sem kiküldve, de szent 
meggyőződésem, hogy nemcsak azon tekintélyes számú 
honfitársaim, kik itt velem együtt megjelentek az 51. 
német katholikus nagygyűlésen, hanem a magyar 
katholikus milliói lélekben ésszellemben egyek önök-
kel (Lelkes éljenzés.) és csodálkozással, örömmel hálát 
adunk a jó Istennek, hogy ezekben a szép napokon 
jelen lehetünk mi magyarok is. (Éljenzés.) Saját jó-
szántamból, szivem sugallatára hallgatva jöttem ide, 
Ignácz regensburgi püspök tiszteletére, aki immár 47 
év óta vezeti a regensburgi püspökséget. (Lelkes éljen-
zés.) Másodszor azért jöttem, hogy minden magyar 
nevében köszönetet mondjak Bajorországnak mind-
azon a jóért, a mit mi magyarok innen kaptunk, 
nem alkalmas ez a pillanat arra, hogy történelmi vissza-
pillantásokat vessünk az elmúlt időkre. Szeretett 
királynénk, kit a halál olyan borzasztó módon raga-
dott el tőlünk, Bavaria adta nekünk. Senki sem sze-
rette ugy a magyarokat, mint ez a bajor vérből szár-
mazó jóságos királyné. (Viharos éljenzés.) Hálatelt 
szivvel gondolunk mindig Bajorországra, mert hosszú 
évtizedek óta minden esztendőben számos bajor apácza 
jön Erdélybe (Helyeslés), hazájukat, anyjukat, apjukat 
elhagyják, hogy Erdélyben a betegeket ápolják, a 
gyermekeket neveljék. (Zajos bravo-kiáltások.) Ezek a 
mallersdorfi anyaház apáczái (Hosszas helyeslés), a kik a 
mi nehéz anyanyelvünket megtaulják, az állami vizsgá-
kat leteszik és még a kultuszminister dicséretét nem 
is egyszer, hanem többször is kiérdemelték. (Zajos 
helyeslés.) Boldog vagyok, hogy a mallersdorfi anyaház 
iránt itt nyilvánosan leróhatom hálámat. (Bravó-kiál-
tások.) A harmadik ok, a mi engem ide vezetett, az a 
csodálkozás, melylyel gyermekkorom óta a német 
katholikusok küzdelmét szemlélem. (Élénk helyeslés.) 
Adjon Isten a német katholikusoknak a jövőben is 
erőt és egészséget, áldja meg a jó Isten fáradozásaikat 
a jövőben is és habár sok minden elválaszt bennünket 
és a jelenlevők közül mindenki egész valójával ragasz-
kodig édes hazájához (Élénk helyeslés.) és egyetlen 
katholikus sein engedi szemére vetni, hogy ő hazáját 
kevésbbé szereti, mint más valaki, (Viharos helyeslés.) 
még azt is érezzük, hogy bennünket, az összes nemze-
teket egy kötelék fűz össze ós az a Krisztus szeretete 
és a ragaszkodás az ő apostoli egyháza iránt. (Élénk 
helyeslés.) Isten áldja önöket és a német katholikusok 
törekvéseit. (Zajos haszontartó éljenzés.) 

Beszéltek még : Blank kölni plébános, a Kultur-
kampf idején Regensburgban menedéket talált papok 
nevében. Bourreau tanár Strassburgból, Könzinger 
Metzből, Marfray szemináriumi igazgató, egy franczia 
pap, P. de Santi Rómából, a ki X. Pius megbízásából 
üdvözölte az 51. német katholikus nagygyűlést. 

Vilmos császár válasza a regensburgi katholikus 
kongresszus hódoló táviratára a Germania szerint a 
következőleg hangzik: Porsch dr-nak, a németországi 
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katholikusok elnökének Regensburgban. Németország 
katholikusainak Regensburgban ülésező közgyűlésének 
császári köszönetemet fejezem ki a kifejezett hódolatért. 
Remélem Istentől, hogy a tárgyalások a béke szelleme 
által vezéreltetve jól fognak lefolyni és a német haza 
becsületének és javának fognak szolgálni. Vilmos 

A pápa válasza a hozzá intézett hódolótáviratra 
igy hangzik: Porsch dr-nak, a német katholikus kon-
gresszus elnökének. A hit és a szeretet fényes bizo-
nyítékai, a melyeket Németország katholikusainak 
közgyűlése sietett a Szentatyának kifejezni, nagy 
örömmel töltötte el ő Szentségét. Midőn a Szentatya a 
legjobb óhajokat táplálja a kongresszus kedvező lefo-
lyása iránt, neked és az egész gyűlésnek teljes szívből 
küldi apostoli áldásait. Merry del Val, bíboros. 

(Foly ta t juk . ) 

I R O D A L O M . 
= Megjelent és beküldetett: Kritikai Tanulmányok 

Acsády Ignácznak A Magyar Birodalom Története cz. 
müvéről. Irta Dudek János dr felsőbb leányiskolái 
igazgató. Nyitra, 1904, 8-r. 512 1. Ára 4 kor. 30 fillér. 
Kapható a szerzőnél, vagy Huszár István könyvkeres-
kedésében Nyitrán. 

A Religio és a Krit. Lapok előtt sem Dudeket, 
sem ezt a legújabb vaskos munkáját részletesen bemu-
tatni nem kell. A magyar történelem tanításánál ez 
igazság uralmainak helyreállítása végett, kivált a val-
lási vonatkozásokban, oly szükséges ez a munka, mint 
a mindennapi kenyér. A magyar történet tanításainak 
tanításuk folyamán általában, de különösen a növen-
dék-papoknak az egyháztörténelem tanulása közben 
segédkönyvül a legmelegebben ajánljuk a magyar kath. 
egyházi irodalom e maradandó értékű és kiváló becsű 
termékét. 

— Megjelent a Magyar Sión egyházirodalmi havi 
folyóirat VIII. füzete Trikál József dr és Prohászka 
Ottokár dr szerkesztésében. Az érdekes füzet tartal-
mából kiemeljük a következőket: Loisy egy „Kis 
könyv"-e és a történelem. Jósika Gyula bárótól. — 
Észrevételek Récsey dr „Babel ós a „Babel és a Biblia 
uti vázlatkönyvemben" czimű felolvasásához. Paar István 
drtól. — Hudyma Emil : A méh ösztöne és a Teremtő. 
Ism. Trikál József dr. — Bernát István : A magyar 
demokráczia múltja, jelene és jövője. Ism. Turi. — 
Joseph Hontheim S. J . : Das Buch Job. Ism. Babura 
L. dr. — Dr. Johannes Döller: Geographische und 
ethnographische Studien. Ism. Rott N. dr. — Jézus 
Szentséges Szivének Hírnöke és a Szűz Mária virágos 
kertje czimű vallásbuzgalmi folyóiratok szeptemberi 
száma is a napokban hagyta el a sajtót. 

— A „liORROMEUS" hitszónoklati havi folyóirat 
XVIII. évfolyamának 10. füzete a következő gazdag 
és érdekes tartalommal jelent meg: 

Pünkösd után XV. vasárnapra. Elmélkedés a 
halálról. Dr Boda János, szombathelyi szentszéki jegy-
zőtől. — Kisasszony ünnepére. Mária születése örö-
münknek oka. Gerebenics Sándor, szerkesztőtől. — 
Mária nevenapjára. Hogyan kell tisztelnünk a b. szűz 

Máriát? — Boromisza István, kalocsai főszékesegyházi 
kanonok, plébánostól. — Pünkösd után XVII. vasár-
napra. Kicsoda szereti önmagát? Horváth Lajos, t. 
kanonok, győr-ujvárosi plébánostól. — Pünkösd után 
XVIII. vasárnapra. Mire tanít bennünket Jézus a mai 
evangeliomban V (Homilia.) Gerebenics Sándor, szer-
kesztőtől. 

Alkalmiak: Protestáns visszatérése alkalmára. Dr 
Karácson Imre, peéri esperes-plebánostól. — Halotti-
beszéd. (Családanya koporsójánál ) Thury Károly, hód-
mezővásárhelyi káplántól. — Mária-Kongregáczió zász-
lajának fölszentelése alkalmára. A Szeplőtelen Szűz 
bajnoka. Boromisza István, kalocsai főszékesegyházi 
kanonok, plébánostól. — Bucsúnapra. (Szentkereszt fel-
magasztaltatásának ünnepén.) A keresztvetésről. Cser-
niczky István, sárospataki hitoktatótól. — Keresztény 
tanítások. I. Jézus szentséges Szive litániájának magya-
rázata. XXIV. A litánia huszonkettedik fohásza : „Jézus 
Szive, bűneinkért engesztelő-áldozat, — irgalmazz 
nekünk!" DrMohl Antal, v. püspök, győri püspöki hely-
nök. székesegyházi kanonok, győrbelvárosi plébánostól. 

VEGYESEK. 
— A kalocsai káptalani helynök. A kalocsai 

érseki megyének Császka érsek halála folytán ideigle-
nes kormányzására hivatott káptalani helyettesnek 
választása tudvalevőleg a háromszor is megkisérlett, 
de csak szavazategyenlőségre vezetett szavazás daczára 
nem sikerülvén, a választó főkáptalan az egyházi tör-
vények értelmében az érseki megye legidősebb suffra-
ganeus püspökét, Dessewffy Sándor csanádi püspököt 
kérte fel káptalani helynök kirendelésére. A felkért 
suffraganeus nyomban megfelelt a kérelemnek és Majo-
rosy János fölszentelt anini püspököt, nagyprépostot 
káptalani helyettessé kinevezte. Az érseki javadalomnak 
üresedési időtartamára az érsekség vagyonának keze-
lésével káptalani gondnokul dr Valihora Ágoston pré-
postkanonok, a elhunyt érsek hagyatéka tömeggond-
nokául Zundl Péter bácsi főesperes, volt oldalkanonok, 
az érseki javadalom átvételének eljárásához a kormány 
által kirendelendő ministeri biztos vezetése mellett 
mindkét előbb nevezett kanonok választatott meg. 

— Az egyház köréből, A hivatalos lap közli, 
hogy a király az egri főkáptalanban Zsasskovszky József' 
soóvári czimzetes apát, székesegyházi kanonok s pan-
kotai főesperesnek székesegyházi, Foltin János sümegi 
czimzetes prépost, székesegyházi kanonoknak pedig 
pankotai főesperessé való fokozatos előléptetését jóvá-
hagyva, az ekként megüresedő utolsó mesterkanonok-
ságot Hovdn József székesegyházi tiszteletbeli kano-
nok, ábrámi czimzetes prépost, patai főesperes és 
pásztói plébánosnak adományozta. 

— Törökország. A pápai delegátus halála. Kon-
stantinápolyból jelentik, msgr. Bonetti apostoli delegá-
tus, czimzetes érsek elhunyt. Temetésénél jelen voltak 
az osztrák-magyar, angol és olasz nagykövet, valamint 
a spanyol és belga követ. Megjelentek azonkívül a 
többi diplomácziai ügynökségek képviselői is. Babst, 
franczia követségi titkár és a követség személyzete 
teljes díszben jelent meg, de a többi követségektől 
külön foglalt helyet. Ezzel jelezték Francziaország 
keleti protektorátusát. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : B reznay Béla . hi t tudor , k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest. 19QÍ. 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 . 
i Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
j VI., Bajza-utcza 14. sz., 
[ hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
^ küldemény czimzendő. 

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

Előfizethetni 
minden 

I kir. postahivatalnál : 
: Budapesten a szerkesz-
j tőnél, és Nagy Sándor 
: könyvnyomdájában, 
î IV., Papnövelde-utcza 
: 8. sz. alatt, hova a 
: netaláni reclamatiók is, 
j bérmentes nyitott 
= levélben, intézendők. 

Budapesten, szeptember 7 

D A L M I E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
| P > 1 3 1 K É V F O L Y A M 

SZ. II. Félév. 1904. 

,Perge aiacruer in coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
<\dlabora . . . 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. 

.Additos tibi animos auctori tate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.1* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T a r t a l o m . Vezéreszmék és tanulmányok : A breviárium fogalma és felosztása. — Immaculata. Az i i juság az „ Immacula ta" védőszárnyai 
a la t t . — Egyházi tudósitások : R o z s n y ó : A rozsnyói püspökség. — R ó m a : A római kérdés és az olasz kormány. — Kath. 
Nevelés- és Tanitásügy. Az Országos Kathol ikus Tani tói Segélyalap gyűlése. — Kath. Egyesületi Elet és Köztevékenység. A regensburg i 

kathol ikus nagygyűlés . — Vegyesek. 

F e l h í v á s . 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megiijűdsára kérjük. 

A breviárium fogalma és felosztása. 
I r t a : dr Császár József. 

vFolytatás.) 

Szentel jünk a fölemlí tet t három csoportba 
(Psalterium, Lectio, Oratio) osztot t részek 
ál talános ismertetésének néhány rövid sort. 

1. A. Psalter in ffC E csoportba t a r toznak 
mindenekelőt t a 

a) zsoltárok, melyek t a r t a lmuka t tekintve, 
három csoportba sorolhatók : vannak a) olyan 
zsoltárok (1—50. zs.), melyekben bűnbánat -
ért, megtisztulásér t esedezünk; ß) vannak 
(51 —100. zs.), melyekben az igazság vagy 
a fölvilágositás kegyelmét kér jük az ég Urá-
tól és y) vannak zsoltárok (101—150.), melyek-
ben a megdicsőülés vagy az Is tennel való 
egyesülés fölött érzet t örömünket fejezzük 
ki. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a 
zsoltároknak a breviár iumban való elhelyezé-
sénél nincs mindig megta r tva ez a sorrend. 

A breviárium zsoltárait mindig Gloria 
Patri-val fejezzük be, kivéve a Laudesben 

mondandó e ké t zso l tá r : Dens meus ad t e 
de luce vigilo és L a u d a t e Dominum de coelis 
de ezek is olyan zsol tárokhoz vannak csatolva, 
melyek a fönti doxologiával végződnek. E 
tek in te tben ide sorolhatók még a nagyhé t 

• három utolsó nap j á r a előirt és a ha lo t tak 
officiumainak zsoltárai, melyeknek végéről 
szintén e lmarad a Gloria Pa t r i . 

A Psa l te r iumhoz t a r toznak b) az antifo-
nák, 1 amelyek a la t t a zsoltárok előt t és u t á n 
mondandó rövid m o n d a t o k a t ér t jük. Ezek 
vagy a zsol tárokból (antiphonae psalteriales), 
vagy a szentírásból (ant iphonae scripturales), 
vagy a tör ténelemből , szentek életéből (antip-
honae historicae) vannak véve. Az antifonák-
nak fontos szerepük van, mer t az imádkozó 
figyelmét folytonosan az ünnep t á rgyá ra 
irányít ják, melynek a pap egész lényét á t kell 
hatnia . 

1 Antiphona idem est ac vox opposita (avn qcdi'rf) 
seu contrasonans. Yocem reciprocam interpretantur 
quia inchoatur ab uno unius Chori et ad eins Symp-
honiam cantatur psalmus per duos Choros ; ipsaque 
Antiphona coniunguntur simul duo Chori. Hinc usu 
receptum est, ut sententia et quae psalmum aut can-
ticum praecedit, Antiphona dicatur. G-avan. S 5. 
c. 7. n. 1. 
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S bogy ez a figyelem minél élénkebb 
legyen, a fontosabb (duplex és magasabb 
rangú) ünnepeken ugy a zsoltárok előtt, mint 
azok u tán egészen elmondjuk az ant i íonákat . 
A nagyobb ünnepélyesség hozza magával azt 
is, hogy egyes ünnepeken, mint karácsonykor, 
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján , Űrnap-
j á n és Keresztelő szent J á n o s ünnepén az első 
Yesperás ant i íonái különböznek a Laudes és 
a II. Yesperás antifonáitól . — A kisebb rangú 
ünnepeken (a semiduplex-től lefelé) a zsoltá-
rok előtt csak félig mond juk el az ant i fonákat . 
Hasonlókép ama napokon is, melyekre nem 
esik az Urnák vagy valamely szentnek ünnepe, 
csak megkezdjük az ant i fonákat . Ezek ilyen-
kor többnyire a zsol tárokból vannak véve és 
rendesen az illető zsoltár rövid t a r t a lmá t 
fejezik ki s föladatuk, hogy egyik zsol tár t a 
másikkal összekössék. Innen a régieknek ama 
mondása : Ant iphona significat char i t a t em, 2 

mer t a szeretet összeköti a különállókat . Ez 
az eset pl. a vasárnapi officium I .Noc turnumá-
ban. — Ha az ant i íona megegyezik a zsol-
tár vagy Cant icum első versével, akkor ez 
utóbbi t nem mondjuk, hanem a zsol tár t vagy 
Cant icum-ot fo lyta t juk a második versnél, ille-
tőleg ott, ahol az ant i íona végződik. 

b) Vers (versus) a la t t ér t jük azt a rövid 
monda to t és megfelelő responsorium-át, mely 
a Matut inum Nocturnus-ainak utolsó zsol tárá t 
követő anti íona ; a Laudes és Vesperás him-
nusza ; a kisebb horák rövid responsoriuma 
u tán foglal helyet a breviár iumban. E verseknek 
czélja ugyanaz, mint az ant i fonáknak, hogy 
t. i. az ünnep tá rgyára irányítsák a figyelmet3 

és pedig még fokozot tabb mértékben, mint az 
ant i fonák. Előkészít az u t á n a következő 
Orat iora és mintegy uj fordula to t ad az imá-
nak, mint ezt egyébként neve is m u t a t j a 
(versus a ver tere (fordítani) igétől.). 

c) Absolutio és Benedicüo. A Psa l te r ium az 
absolutio-val végződik, innen nyer te ez utóbbi 
elnevezését . Egyes egyházi irók szerint azonban 
az absolutio név onnan származik, mer t az 
absolutio-nak nevezet t rövid imában az előtte 
e lmondandó Mi Atyánk-kai megt isztulásér t 
esedezünk. E fölfogás mel le t t szól a III. Noctur-

2 Amal. L 4. c. 7. Gav. S. 5. c. 7. n. 4. 
3 Versus hanc vim habet, ut converti chorum 

totum faciat ad unum, atque totam intentionem illius 
ad rem, pro qua agitur officium. Amal. 1. 4. c. 3. 

nus absolutio-ja : A vinculis peccatorum nostrorum 
absolvat nos omnipotens et misericors Dominus. 

A benedictio mind já r t az absolutio u tán 
következik s bár szorosan véve a Lectio-hoz 
tar tozik, mert hisz erre kér jük az áldást, — 
innen van, hogy a benedictio aszerint válto-
zik, amint a Lectio a szentírásból, vagy vala-
mely szent életéből, vagy valamelyik szent-
a tya liomiliájából van-e véve, — a rubrika 
u tán indulva mégis czélszerűbbnek t a r t j uk azt 
az absolutio-val együt tesen tárgyalni . Minden 
Nocturnus-ban három Benedictio van a három 
isteni személynek megfelelően. 

2. Olvasmányok. A breviárium alkotó részei-
nek második csopor t já t az olvasmányok képe-
zik. Ide t a r toznak : a Nocturnusok szorosan 
ve t t Lectio-i, melyekhez a Responsoriu-mok 
ugy csat lakoznak, mint az ant i fonák a zsoltá-
rokhoz ; a Capitulum-ok, melyek tu la jdonképen 
megrövidí te t t Lectio-k. Ide sorolhatók a hym-
nus-ok is, okta tó t a r t a lmukná l fogva, mely 
főleg az ünnepek himnuszaira áll, valamint a 
breviár iumban elfoglalt helyüknél fogva fa 
kisebb bóráka t kivéve, közvetlenül a capitulum 
u tán vannak.). 

a) Lectio-k. A Lectio-k száma sohasem 
lehet több kilencznél és kevesebb háromnál . 
A duplex és semiduplex ünnepeken kilencz 
(minden Nocturnus-ban három), a feriákon és 
simplex-ünnepeken három Lect io van. Mig a 
Psa l t e r iumban főleg a megtisztulásért esede-
zünk, addig a Lectio-k fő czélja a fölvilágositás. 
Az I. Nocturnus lectioi az ó- és uj-szövetségi 
szentírásból — az evangéliumok kivételével, 
— a II. Nocturnus lectioi a szen ta tyáknak a 
különböző ünnepekről szóló taní tásaiból vagy 
a szentek életrajzából, a III. Nocturnus lectioi 
rövid evangéliumi fejezetből s valamely szent-
a tyának erre vonatkozó homiliájából vannak 
véve. Az egyes Nocturnus-ok lectioinak tartal-
mából lá tható , hogy az ima hármas czél ja : a 
megtisztulás (I. Nocturnus), a fölvilágositás 
(II. Nocturnus) és Is tennel való egyesülés (III. 
Nocturnus), miként a Psal ter ium-ban, i t t is 
megvan, de a Lectio-k íőczélja mégis, mint 
emlí tet tük, a fölvilágositás. 

b) Responsoriumok. Minden Lectio-nak egy 
Responsorium felel meg, mely közvetlenül az 
illető Lectio u t án következik, a 3 Nocturnus-
ban t ehá t 9 Responsorium van, de a 9 le-
ctios ünnepeken és vasárnapokon — ide 
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nem számítva az advent i és böjt i vasár-
napoka t — a 9-ik Responsorium helyet t a 
Te Deum mondandó. Igy a 8 lectios offi-
ciumnál is minden Lect io u t á n követke-
zik egy Responsorium, hacsak az utolsó 
helyet t a Te Deum nincs előírva. — A Res-
ponsorium-ok két részből ; a szorosan ve t t 
Responsorium-ból és a Versus-ból ál lanak. 
Ta r t a lmuka t tekintve, részint tör ténet iek — 
ezért máskén t historiá-nak is nevezte tnek, — 
didaktikusok. Et imologiai lag a responsorium a 
respondere igétől származik, vei quia uno 
canente Chorus consonando respondet , an t e 
unus ; nunc duo vei plures, Choro responden te . 4 

Czéljuk a mellett , hogy az előt tük levő Lectio-
nak t a r t a lmá t mintegy dióhéjban összefoglal-
ják, az, hogy a Lectio-t olvasó ez a la t t a kar-
ban pihenhessen, az pedig, a ki a követ-
kező Lectio-t olvassa, erre előkészülhessen, 
valamint , hogy az imádkozok f igyelmét fön-
ta r t sák és fokozzák és időt engedjenek nekik 
az olvasottak fölöt t való e lmélkedésre . 5 A 
Responsorium-ok oly viszonyban vannak a 
lectiókkal, mint az ant i íonák a zsol tá rokkal ; 
innen van, hogy az ünnep és az egyházi idő 
jel lege r a j tuk is meglá tszanak. Es mivel a 
szentek ünnepein legalább az I. Nocturnus 
lectioi — nem ta r t a lmaznak közelebbi vonat-
kozást az illető szentre, ezt a szerepet ilyen-
kor a Responsorium veszi át, mely azér t vagy 
az illető szent ofí iciumának sa já t j a vagy a 
Commune Sanctorum-ból van véve. 

c) Capitulum-ok. és a kis Responsorium-ok. A Ca-
pi tu lumok előfordulnak a Laudesben, a kisebb 
Hórákban , a Yesperásban és a Completorium-
ban ós tu la jdonkepen a szentírásból ve t t rövid 
Lectiok. Épen azért az a szerepük (t. i. a 
fölvilágosítás) van a kisebb Hórákban , mint a 
Lectio k-nak a Nocturnusok-ban. 

A Capitulumok (rövid Lectio-k) u tán a 
Prima-, Tertia-, Secta-, Nona-ban és a Com-
pletor ium-ban kis Responsorium-ok következ-
nek. Fö lada tuk ugyanaz, a mi a nagy Lectio-k 
u t án következő Responsorium-oké. 

d) Hymnus-ok. A himnusznak szent Agos-

* Isid. de Off. 1. c. 8. 
3 Lectionum enim responsoria instituta sunt, ut 

quiescendi spatium legenti concedatur et ei, qui le-
cturus est, se parandi, atque ad auditorum attentionem 
conciliandam, spatiumque iis concedendum, quae lecta 
sunt, considerandi, atqüe meditandi. Grancol. 1. 1. c. 30. 

t on szerint három ismertető jele van : laus, 
Dei laus et cantus. A dicsőítés (laus) az illető 
n a p r a vagy ünnepre vonatkozik, melyet épen 
ünnepelünk. Ezé r t Guyetus szerint a himnu-
szok abban különböznek a zsoltároktól , hogy 
míg a zsoltárok Is ten dicséretét á l ta lában, 
addig a himnuszok tek in te t te l valamely t i tokra 
vagy szentre, hirdetik az t . 6 Ez alapon Merati 
megha tá rozása szerint a himnusz oly verses 
ének, mely I s ten dicséretét fejezi ki, tekintet-
tel valamely megha t á rozo t t n a p r a vagy ün-
nepre. 7 (Vége köv.) 

I M M A C U L A T A . 
Az ifjúság az „Immaculata" yédőszárnyai alatt. 

(Foly ta tás . ) 

Szeretettel közöljük kedves Kongreganistáinkkal, 
hogy november 3-án volt Requiem gyülekezetünk 
elhunyt tagjaiért. Deczember 10-én lesz az alapított 
szentmise Kongregácziónk élő elöljárósága és tagjaiért. 

Éljenek boldogul! Édes Szűz anyánk legyen a 
jövőben is erős oltalmuk és védőpajzsuk a világ ezer-
féle veszedelmei közepett ! 

Sohase téveszszék szem elől magasztos föladatu-
kat : égi Úrnőnk tiszteletének ápolását, fönntartását és 
— amennyire lehet — terjesztését! 

Vetélkedve gyakorolják az ősi magyar erények 
egyik legszebbikét, a szent Szűzhöz, kegyes Nagyasszo-
nyunkhoz való gyermekded ragaszkodást ! 

Legyenek szeretettel üdvözölve a kedves tiszte-
lendő Anya, a t. nővérek és az összes kongreganisták 
részéről. 

Kongregácziónk deczember hó 8-án, az Immacu-
lata előnapján fölvételi ünnepélyt rendezett, melyen 
nagys. és ft. dr Boromisza István kanonok plébános 
ur Isten barátságáról a következő szentbeszédet 
mondotta : 

Szentséges atyánk, a római pápa 1903. jun. 28-ról 
keltezve egy 3C0 napi búcsúval egybekötött imát közöl 
a lurdi szent Szűz tiszteletére. A legbensőbb áhítattal 
emlékszik meg ebben az imádságban a Szentatya azon 
okokról, melyek a szeplőtelenül fogantatott szent 
Szüzet arra bírták, hogy Lurd franczia városka mellett 
láthatóvá tegye magát egy alázatos leánykának. Külö-
nösen kiemeli azt, miért mondta magát a szent Szűz 
„Szeplőtelen Foganta tásának. Azért — úgymond a 
Szentatya — hogy az ártatlanságnak, mint az Istennel 
való barátság zálogának végtelen becsét megmutassa. 

Valóban föltűnő, hogy oly sok, szebbnél-szebb. 
dicsőnél-(ücsőbb neveken ismeri a hivő lélek szűz 
Máriát, hogy az egész világ tisztelete nem képes e 
magasztos névsort kimeríteni: 0 mégis ezen legujabb-
kori megjelenéseiben valamennyi közül ezt választja: 
„Szeplőtelen Fogantatás." 

ü Guyetus 1. 3. c. 5. 
7 Merat. S. 5. c. 6. n. 1. 
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Méltányoljuk szerény tehetségünkhöz képest a 
Szentatya által említett, tehát hiteles okot, miért 
mutatkozott be a legszentebb Szűz Bernadetnek ily 
módon : ..En a Szeplőtelen Fogantatás vagyok." 

Kedves Kongreganistáim, Mária-Testvéreim ! Nem 
volt az ember eredetileg meghasonlásban az ő Urával, 
Istenével. Szent barátság fűzte össze őket: Teremtőt 
és teremtményt Urat és szolgát, mert szent volt 
mindakettő ; Isten önmagától öröktől fogva, az ember 
pedig Istentől, kinek kezéből kikerült. Az ártatlanság 
volt a közös alap, melyen Isten és ember között 
barátság létesülhetett. Az ártatlanság vonzotta le Istent 
az emberhez, az ártatlanság emelte az embert Istenhez. 
Isten szerette az embert, bizalmasan szerette, mert az 
ember ártatlan volt; az ember vonzódott Istenéhez, 
mert ártatlanságában érezte Isten szeretetének melegét 
ós boldog volt. 

Oh, hogy e barátságnak meg kellett szakadnia ! 
Közibük vágott a sátán irigysége. „Mikor az emberek 
aludtak, jött az ellenség és konkolyt vetett a buza közé." 
A sátán volt az ellenség : ellensége Istennek ós az ember-
nek. Istennek nem árthatott, de árthatott az embernek. 
Nem magától ártott a sátán. Az ember elé állította a 
kérdést: Isten azt mondta: „ne egyél;" én mondom: 
„egyél." No, Éva, Ádám, melyikünknek adtok igazat? 
A konkolyhintő vár t ; várt, mig megfogamzik a bűn. 
Megfogamzott. Az ember beeresztette a szivébe a bűn 
gyökerét. Szive fertőzve van ; oda az ártatlanság s vele 
Isten barátsága. Isten szent és szent marad örökre ; 
hisz „Szent az 0 neve:" az ember bűnös, az embert 
szenny érte, az ember megromlott. Isten és bűn között 
barátság nem lehet. Az, aki vétkezett, ellenségévé lett 
az Istennek, mert Istentől elfordulva, Isten ellenségé-
nek fogadott szót, Isten ellenségének hódolt, Isten 
ellenségéhez simult. „A szenttel szent, az ártatlannal 
ártatlan leszel és az elvetemült társaságában elveteme-
del," mondja a Zsoltáros.* El is vetemedett az ember; 
az Isten pedig elfordult tőle. Kit előbb bizalmas barát-
ságára méltatott, az most haragja tárgya lett. 

Ámde az Isten — mint az egyház egyik imájában 
vigasztalólag mondja — „hatalmát leginkább kegyel-
mezésben és irgalmazásban nyilvánítja ; azért megsaj-
nálta a tőle elvadult embert. Haragjában is szerette 
öt, mivel gyermeke, mivel képmása ; szerette mint a 
haragvó és fenyítő atya szereti bűnös, engedetlen 
gyermekét. Igazságában is szánalommal, részvéttel 
nézte az önmagával tehetetlenné vált embert, kit a 
sátán ravaszsága tőrbe ejtett, és végtelen irgalma 
szabadítására gondolt. 

A sátán hatalmát csak Isten törhette meg. Már 
az átokban, melyet a hűtlen jó barátra ; a bűnös 
•emberre mondott, ott dereng az isteni engesztelődés 
hajnala. Éva helyett egy másik asszony, Ádám helyett 
•egy másik férfiú jelenik meg Isten gondviselésének 
titkos világában. Egy asszony, ki szeplőtelen Szűz és 
anya, és egy férfiú, aki Isten egyszersmind. Mind a 
két nemet képviselik a megszabadítás munkájában. 
Harczra kél mind a kettő a sátán ellen az emberért. 

* .Zsolt. X V I I . 26. 27. 

Örökös ellenkezés van a Szűz és a sátán között, ki 
amannak sarka után leselkedik. Halálos küzdelem foly 
e Szűz isteni ivadéka és a csábító között is. A szent 
Szűz állhatatos ellenkezéssel védekezik, mig Fia, az 
isteni hős, diadalmas hatalmával ostromolja a bűn 
fészkét. A Szűz anya sértetlenségével győztes marad 
a küzdelemben, a hős Fiu pedig vérének és életének 
föláldozásával széttöri a bűn bilincsét és a bűnbánó 
embert az isteni vérfürdőben ártatlan tisztára mossa. 
A visszanyert ártatlansággal uj joga támadt az ember-
nek Isten barátságához. A tékozló fiu visszatért, és a 
jóságos atya keblére ölelte őt. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Rozsnyó. A rozsnyói püspökség. — 
A rozsnyói püspökség zár alá vételének szomorú 

aktualitása bepillantást enged a püspökségek vagyoni 
viszonyaiba. Megláthatják abból a püspöki javakra 
irigy protestánsok, hogy néhány nagyobb javadalom 
mellett bizony a többiek olyanok, hogy a velük kap-
csolatos nagy terheknél fogva több gondot, mint 
örömet okoznak „élvezőiknek". 

ízléstelen dolognak tartjuk a rozsnyói püspök ur 
magánviszonyainak nyilvános tárgyalását, mert hiszen 
nyilvánvaló, hogy csakis uzsorás kamatok mellett nő-
hetett a ' teher oly lavinaszerül eg. Ellenben igen tanul-
ságosnak találjuk Schopper Györgynek vallomásait a 
rozsnyói püspökség vagyoni viszonyairól. Schopper 
György nagy magánvagyonával tudta csak a püspök-
ség vagyoni mérlegét rendben tartani. S igazán nagy 
lélekre vallott, hogy a vagyonilag leggyengébb püspök-
ség élén állott koronának legerősebb karaktere. 

Schopper György érdekes följegyzéseiben ezek 
olvashatók : 

A rozsnyói püspökséget legvilágosabban igy jelle-
mezhetem : én nekem egy fagaras jövedelmem sincs. 
Évi számadásaimból az első czimet „adtunk a püspök-
nek" már régen kiküszöbölték és ehelyett a bevételek 
között más czim szerepel, t. i. „Kölcsönt kaptunk ő 
méltóságától" természetesen auf nimmer zahlen. Ma 
igen sajnálom, hogy nem jegyeztem fel a püspökségem 
kezdetétől, hogy mennyivel járultam a gazdasági 
pénztár fölsegélyezéséhez. Ezt csak 1881. óta teszem, 
midőn humanitárius intézetek építéséhez fogtam. Jegyze-
teim szerint nyolcz év ahstt 163 288 frt 56 krt kölcsö-
nöztem mai napig gazdasági pénztáramnak. Ide nem 
értem a személyes kiadásokat, úgymint : bérmautak, 
fürdői költségek, adakozások és több eféléket. 

De ezen a mizérián nem lehet csodálkozni. Vagy 
honnan legyen a rozsnyói püspöknek jövedelme? Összes 
birtokai nem rúgnak 7000 holdra, ez is három felé 
elszórva. Művelhető föld van 900 hold ; a többi erdő-
ség, melynek fáját nem lehet értékesiteni. Igen örülök-
hogy gróf Andrássy Manó rozsnyói fámat szenelésre 
megveszi és fizet méterjeért 70 krt. Föld Rozsnyón 
63 hold van összesen. 

Abauj tornai Somodi-birtok azon teherrel ado-
mányoztatott a püspökségnek, hogy ő fizesse meg a 
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székesegyházi kart, ami körülbelül 2000 forintra rug, 
ami marad, az övé. Tessék ezekhez hozzávetni a három 
elszórt birtoknak a házi kezelési költségét. És ha bérbe 
akarja adni az ember az ilyen igy kezelt birtokocskát, az 
egész világ kigyót, békát kiált. Pedig ily parczellák 
házilag kezelve nem jövedelmezhetnek. De azért akár 
van a püspöknek, akár nincs, folytonosan apellálnak a 
rozsnyói püspök nagylelkűségéhez, hazafiságához. Midőn 
ez a jelenlegi kormány részéről történik, ezt valóságos 
gúnynak tekintem, mert ők igen jól ismerik velem 
együtt a püspökséget. 

Három évig birtokolták előttem a püspökséget és 
három év alatt kaptak 9000 forintot. De ezt sem kap-
ták volna, ha becsületes emberek gyanánt kötelességü-
ket teljesitették volna. Egy, a Sajó-folyón történt 
gátszakadás helyreállítási költségét rám tukmálták, ki 
1872 ben lettem kinevezve, a gátszakadás pedig 1869-ben 
történt. Hiába tiltakoztam, hiába bizonyítottam az 
eljárás törvény ellenességét, az övék volt a hatalom, 
mert liberális emberek voltak. 

(Dr Schopper ez alkalommal csak ugy fizetett a 
munkálatokért, hogy a sajópüspökí gazdaságban egy 
80—90 főből álló nyájat és más ingóságot elárvereztek, ; 
ami az akkori élczlapoknak egy ideig csipkedő thémául i 
szolgált.) 

A rozsnyói püspökség bruttó évi bevétele rende-
sen S5.000 forint. Ebben benfoglaltatik regale jövede-
lem, úrbéri kamatok, 2000 frtnyi segélypónzem - má-
soknak húszezret osztogattak — és a tőlem fölvett 
kölcsönök. Az idén annyi se lesz. Nem lehetett nem 
fölötte boszankodnom, midőn Boncz ur a kongruáról 
irt füzetében a püspökséget 35,000 frt tiszta jövede-
lemmel mutatta ki. Ez egy valóságos humbug, egy 
czélzatos hazugság, melyre szüksége volt, hogy a kon-
grua pénztárába tőlem 3500 frtot kipréseljen. 

Hogy exisztálhassak, nekem adnak 2000 frtot és 
az alpapság részére tőlem 3500 frtot követelnek. Minek 
lehetne az ilyen eljárást bátran nevezni? Ezek a libe-
rális urak már sokat engednek meg maguknak irá-
nyomban ós mindenkor igen keveset hederítettek a 
becsületre és igazságra. Isten áldja meg őket. 

Hogy mennyit áldoztam ekkoráig, azt igen nehezen 
tudnám megmondani, mert az áldozott összegek sehol 
sincsenek feljegyezve, csak az élet könyvében. Püspök-
ségem elfoglalásakor a szokásos dinom-dánomot, eszem-
iszomot kerültem. De nehogy azt higyjék, hogy ez smu-
czigságból történik, különféle jótékonyczélokra néhány 
ezer frtot a káptalan kezébe tettem még székfoglalásom 
előtt. 1873-ban pár ezer forinttal alapját vetettem meg a 
rozsnyói egyházmegyei papság önsegélyző alapjának, 
mely adakozások folytán, melyek között a néhai rozs-
nyói püspök, gróf Zichy Domokos 2000 forintnyi kegy-
adománya tűnik ki, a körültekintő kezelés folytán máig 
22 ezer forintra gyarapodott. Ugyanezen évben vettem 
a hóbortos Trefort ministemek is kegyes leiratát, mely-
ben azt a szemrehányást bátorkodott tenni : „Méltósá-
god még mindekkoráig sem tett semmit." A lakonikus 
választ igen hamar megadtam a ministernek, hogy üres 
erszénynyel, puszta kézzel bajos valamit tenni. 

1874-ben kiépítettem az apáczák rozsnyói zárdáját 
24 ezer forintnyi költséggel, hol most 10 szatmári 
szürkenénike oktat 26 bel- és 300-nál több külnöven-
déket. 1882-ben kezdtem Rozsnyón a jótékony intéze-
teket építeni, t. i. egy kórházat, egy árvaházat és 
gyermek-szemináriumot. Az első kettő három éve, hog}r 

üdvösen működik a gráczi vagy szürkenénikék veze-
tése alatt. Jelenleg 16 árva gyermek ápoltatik és ne-
veltetik. A betegek száma variál. Ekkoráig 16-nál több 
nem volt soha. A harmadik intézet csukva tartatik, 
mert Trefort megbokrosodott a szerzetes ruhától ós 
mindenféle hazugságokkal és rágalmakkal rávette ő 
felségét, hogy a kért 3, mondd három lazarista páter-
nek Rozsnyón való letelepedését ne engedélyezze, mert 
ez esetben a haza veszélyben forogna ! Szegény haza ! 
rongyos egy alkotmány lehet az, melyet három barát 
veszélyeztethet. Az intézeteknek ezen szárnya tehát 
csukva áll és az átok alóli fölmentést józanabb ember-
től várja. A közönség addig is szidja azt, ki szegény 
gyermekeinek ápolását és nevelését az intézetben lehe-
tetlenné tette. Ezen egy diszes kápolna van, mely 
közös. A gazdasági épületekkel ellátott intézetek épít-
kezési költségei 188.000 forintra rúgtak. A kis szemi-
nárium 20 gyermekre tökéletesen felszerelve. Többre 
is volna elég hely. Csodálkozom, hogy a kinai Ürge laza-
ristát és a lazarista atyákat, kik az országban jolytonosan 
missziókat tartanak, az országból ki nem utasítják. Ugy 
látszik, az egész csak a Schopper ellen inszcenirozott 
pokoli malicia volt. A boszunak fulánkja nem engemet 
ért, hanem a szegény fiukat és szülőket, kik az ingye-
nes neveléstől elüttettek. 1888-ban a rozsnyói közön-
ség részére 15.000 forintnyi költséggel egy, a kor igé-
nyeinek megfelelő, husz káddal ellátott vasas fürdőt 
építtettem. 

Schopper György negyedszázadot meghaladó püs-
pökségének ideje alatt egy millió forintot költött jóté-
kony czélra a saját vagyonából. Áldják is emlékét a 
hivek, alkotásai megőrzik nevét az idők számára. Hogy 
utódja a nehéz terhek között nem tudta az egyensúlyt 
megtartani, azt csak sajnálni lehet s nem igaz katho-
likus az, ki nem részvéttel 'látja a dolgok legutolsó 
fordulatát. 

Rónia. A római kérdés és az olasz kormány. — 
A M. Á .-ból vesszük a következő érdekes sorokat : 

A melegebb vérmérsékletű politikusok közül azok, a 
kik nagyon óhajtanák, hogy a római kérdés az apos-
toli Szentszék és Olaszország kormánya közt mindkét 
hatalom kölcsönös megegyezésére megoldassék, sokat 
vártak attól az egyszerű ténytől is, hogy a szabadgon-
dolkozóknak Rómában megtartandó világkongresszusán 
az olasz kormány nem fogja magát képviseltetni. 
Hiszen olaez félhivatalosok világosan kijelentették, 
hogy a kormány azért jutott erre a megállapodásra, 
mert „előzékenységet" akar ezzel tanúsítani a Vatikán 
iránt, mely e kongresszusnak épen Rómában való meg-
tartásában ellenséges tüntetést lát maga iránt; s még 
inkább kiéleződnék ez a dolog, ha azt a kongresszust, 
mint tervezve volt, a kormány képviseletében a köz-
oktatásügyi minister nyitná meg. Nos, most utólag azon-
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ban megint azt hirlelik, hogy a kongresszust mégis 
csak a közoktatásügyi minister fogja^megnyitni. Vak-
sággal megvert az, ki ezekből nem azt látta, bogy a 
kormány eredetileg maga is tudja, érzi, hogy ennek a 
kongresszusnak Róma városában való megtartása tün-
tetést képez a Szentszék ellen s hogy még inkább kié-
leződik ez, ha a kormány egyik tagja nyitja meg a 
kongresszust. Miután mostanában békésebb szelek fúj-
dogálnak, a kormány szivesen igyekeznék „előzékeny-
séget" mutatni a Vatikán iránt s azért megállapodás 
után hirdette félhivatalosaiban, hogy ez nem fog részt-
venni a kongresszusban. Csakhogy a kormány most is 
a radikális pártkoaliczió nélkül hozta meg a határozatát 
s most, hogy a párt „követeli" tőle az azon való rész-
vételt, parancsára megváltoztatja megállapodását s a 
közoktatási ministernek mégis csak ell kell mennie 
arra a világbolondító kongresszusra. A kormány tehát 
gyenge s nem szivére és eszére hallgatván aszerint cse-
lekszik, hanem azt teszi, a mit a radikálisakból össze-
verődött kormánypárt parancsol. Ilyen gyenge kor-
mánytól tehát hiába várja a nép, hogy az részes lehes-
sen a római kérdés megoldásában. Ehhez öntudatos, 
erős eltökélésü kormány kell, mely hátat fordit a radi-
kálisoknak s mindenben a maga esze szerint cselekszik. 
A Giolitti-kabinettől ezt azonban hiába várjuk. Gyen- I 
geségét méltóképen bizonyítja a következő legújabb 
eset is. Livorno városában nagy ünnepségre készülőd-
tek abból az alkalomból, hogy a montenegrói hires 
Mária-kegyképet átszállítják a livornói székesegyházba, j 
Toszkána összes püspökei bejelentették megjelenésüket 
ós a szent Atya is megbízta Sanminiatelti bíborost, 
hogy az ő képviseletében vegyen részt ezen az egy-
házi ünnepélyen. Mi sem természetesebb, hogy a szent 
Atya ebbeli elhatározása azon a kormány részéről tett 
biztosításon alapult, hogy az ünnepély programmszerüen 
fog lefolyhatni. De a radikális pártok egy-két korifeusa 
ismét keresztül húzta a kormány tervét s az utolsó 
napokban arra tudta rávenni a gerincztelen kormányt, 
hogy az ünnepélynek nyilvános részét betiltsa. íme, 
amely kormány igy követi ünnepélyesen kijelentett 
programmját, mely szerint „a törvény keretein belül az 
egyház mindenkor ós mindenben szabadon működhet", : 
attól mit lehessen várni. Hol van törvény vagy rende- ! 
let arról, hogy az egyházi körmenetek tilalmaztatnak s 
lám a kormány mégis, minden indokolás nélkül betiltja 
azokat. De arról van törvény ós kormányrendelet, hogy ! 
az állami és társadalmi rendet felforgatni akaró szek-
tákat és egyesületeket el kell nyomni s mégis azt tapasz-
taljuk, hogy a kormány ezeket nemcsak eltűri, hanem 
még ezek akaratának és törekvéseinek hűséges végre-
hajtója. 

KATH. NEVELÉS- és TANITiSÜGY. 
Az Országos Katholikus Tanitói Segélyalap gyűlése. 

A magyar katholikus tanítók országos segélyalap-
jának központi bizottsága Walter Gyula dr pápai prelá-
tus, esztergomi kanonok elnöklete alatt mult hó 24-én 
tartotta közgyűlését Budapesten, a Katholikus Kör 
dísztermében. Megelőzőleg Krizsán Mihály pápai kama-

rás, szemináriumi aligazgató csendes misét mondott az 
angolkisasszonyok templomában. Az idei ülés azért is 
fontos volt a Segélyalap életében, mert a módosított 
u j alapszabályok szerint lett már egybehiva. 

A módosított alapszabályok IX. 30. §. e) pontja 
értelmében a püspöki kar képviseletében megjelentek : 
Begovcsevics Róbert püspök Eger, Csávolszky József 
püspök főtanfelügyelő Vácz, Palotay László prelátus, 
kanonok főtanfelügyelő Nagyvárad, Mihalik József 
apátkanonok főtanfelügyelő Nyitra, Rancz János csik-
karczfalvi plébános Erdély egyhm., Vezinger Károly 
prelátus apátkanonok Esztergom, Fodor Sándor kano-
nok főtanfelügyelő Kassa, Döbrössy Alajos czimz. 
kanonok Pécs, Tóth József dr szentsz. ülnök, püspöki 
titkár Szombathely, Bodnár Gáspár képzőtanár Szatmár, 
Hoffmann Károly kanonok Kalocsa, Szentiványi Károly 
bodajki plébános Székesfej ér vár. Ugyanazon §. d) pontja 
szerint az egyes egyházmegyék tanitói választás utján 
szótöbbséggel az alap tagjaiul, mint képviselőket kül-
dötték: Egri egyházmegye Szőke Sándor képzőtanárt, 
Esztergom egyházmegye Bertalan Vincze képezdei 
tanárt, Veszprém egyházm. Rusznyák Ferencz hajmás-
kéri tanítót, Nyitra egyházm. Kelecsényi Antal mocso-
noki kántortanítót, Nagyvárad lat. szert, egyházm. 
Székely Zsigmond galai tanítót, Szepes egyházm. 
Greschík Viktor lőcsei igazgató-tanítót, Székesfej ér vár 
egyházm. Házy Ferencz dinnyési kántortanítót, Szombat-
hely egyházm. Fejes János szombathelyi püsp. iskolai 
tanítót, Rozsnyó egyházm. Tóth Géza jászói igazgató-
tanítót, Vácz egyházmegye Vörös Ferencz váczi tanítót, 
Székesfejérvár egyhm. Laszczik Gyula előszállási fő-
tanítót. Megjelentek Ember Károly, Györffy János 
és Walter Károly Budapestről. 

Walter Gyula dr elnök a nagyszámban egybe-
gyűlt képviselőket melegen üdvözölte, szép megnyitó 
beszédet mondott. 

Uj szervezetében úgymond, számra nézve tekin-
télyesen megnövekedve, első izben van szerencsém a 
m. t. középponti bizottságot őszinte tisztelettel és 
szivem egész bensőségével üdvözölni. Éppen két év-
tizede, hogy a nagyméltóságú püspöki kar 1884. 
nyarán 20,000 forintnyi alaptőkével az országos katho-
likus tanitói Segélyalap áldásos intézményét létesítette. 

Teljesen nem volt ugyan képes a Segélyalap 
azoknak a magasztos feladatoknak megtelelni, amelyek 
megoldására hivatva lön, mindazáltal nem csekély 
mértékben járult hozzá a tanitói kar súlyos gondjainak 
enyhítéséhez. Eloszlatta — legalább részben — azokat 
az aggodalmakat, amelyek a szülők kebleit gyermekeik 
jövője tekintetéből nyugtalanítják. 

A tanitói kar — fájdalom — még mindig kedve-
zőtlen anyagi viszonyai folytán állandóan erősbödött 
és íokozódott az a ho óhaj. hogy a Segélyalap olyan 
gazdag forrásokat nyerjen, amelyekből szélesebb körökre 
áradhatnak szét áldásai. Ezen teljes méltánylást érdemlő 
kívánság sikeres megvalósítására azonban megfelelő 
módozatokat kellett keresni. Altalános volt a meggyő-
ződés, hogy a régi alapszabályok szűk kereteit ki kell 
tágítani, hogy mindazon kívánalmak helyet találjanak, 
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amelyek országszerte élénk visszhangot keltettek. Az 
alapszabályok átdolgozásához megadatván felsőbb hely-
ről a szükséges felhatalmazás, a kiküldött bizottság 
serényen megkezdette feladatának megoldását. Az alap 
izmositására irányuló törekvés megvalósitása szempont-
jából főleg két módozat kinálkozott. Az egyik a tag-
ság kötelezettségének kimondása volt a katholikus 
tanügy minden munkására nézve. A másik a járulék 
összegének méltányos felemelése. Az első módozat 
nagy nehézségbe ütközvén, elhatároztatott, hogy a 
tagsági dij emeltessék. Ezen az alap növelése tekin-
tetéből fontos és kétségkívül eredményes módosításon 
kivűl figyelemreméltók az uj alapszabályok azon intéz-
kedései is, amelyek folytán egy országos tápinté-
zet létesítése és a középponti bizottság szélesebb ala-
pokon történt szervezése lőn elhatározva. Ezentúl most 
már mi sem kívánatosabb e tekintetben, mint a katho-
likus tanítói kar szoros tömörülése a Segélyalap körül 
és lelkes érdeklődése ez intézmény izmosodása iránt. 
Az alap czéljai magasztosak. Az előnyök, amelyeket 
tagjai számára biztosit, igen jelentékenyek. 

Az intézmény nagy horderejéről, magasztos rendel-
tetéséről és elvitázhatlan szükségességéről táplált meg-
győződésemben kérve kérem a hazai katholikus tanitói 
kar minden tagját, ne idegenkedjék attól a csekély 
áldozattól, amelylyel a segélyalapot növelheti. 

Ha a katholikus tanügy minden bajnoka megteszi 
kötelességét, kevesebb lesz a bánatos könyü, amelyek 
az anyagi gondokkal küzdő pályatársak szemeiben 
csillognak. Növekedni fog azon törekvő fiatalok száma, 
akiknek igyekezetei elé a szülők mostoha körülményei 
nagy akadályokat gördítenek. 

Ezután hálás köszönetet mondott az alap tagjai-
nak nevében az egri főkáptalannak és főleg Begov-
csevics Róbert püspöknek a kezelés nem csekély gondjai 
és fáradságaiért. 

Ezután a gyűlést megnyitottnak nyilvánította. 
(Vége köv.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
A regénsburgi katholikus nagygyűlés. 

(Folytatás.) 

A Domplatz már korán megtelt ünneplő ruhás 
emberekkel, a kik a főpapok és világi előkelőségek 
fogatainak felvonulását várták. A Dómban ünnepé-
lyes Veni Sanctet tartott óriási közönség részvételével 
a müncheni érsek, s a hatalmas góth ivek alatt mint-
egy hatezer ember áhítatos fohásza szállt fel az ég felé. 

A magyarok megelőzőleg Giesswein kanonok veze-
tése alatt tisztelegtek a püspöki palotában Mailáth 
Gusztáv gróf erdélyi püspöknél. 

A napi programm az ünnepélyes Veni San-
cteval kezdődött s ezután estig folytak a tanácskozá-
sok, kiterjeszkedvén a katholikus politikai és charitativ 
kérdések minden részletére. A Neues Haus" kis ter-
mében az eucharisztikus egyesület ülésezett, egy másik 

teremben a katholikus diák-egyesületek Unitas-szövet-
sége. Más helyen az akadémiai Pius-egyesület és a 
misszióházak főnökeinek konferencziája tanácskozott. A 
nap két főmomentuma azonban a Velodromban meg-
tartott alakuló -gyűlés ós a Festhalleban lefolyt első 
plenáris ülés volt. 

A Yelodrom terjedelme vasszerkezetű épület, 
a mely kényelmesen befogadhat 4—5 ezer embert. 
Zsúfolásig megtelt ez az impozáns csarnok egészen 
férfipublikummal, a kik között az egyháziak jelentékeny 
perczentben voltak képviselve. 

Az ülés elején Pustet, a helyi bizottság agilis 
elnöke mondott pár üdvözlő szót s azután felkérte 
Linck dr tanárt az ünnepi beszéd megtartására. A 
tanár kitűnő szónok, frappáns stiluskészséggel állítja 
be erőteljes mélyen járó gondolatait, különös, ideges 
gesztusokkal kiséri a hevesebben lendülő részleteket 
és gazdagon díszíti beszédét szellemes képekkel, a 
metyek szinte magyarosan hangos lelkesedést váltanak 
ki a publikumban. 

Miért szükségesek a katholikus nagygyűlések, 
erre a kérdésre felelt ünnepi beszédében Linck profesz-
szor. Ezt a kérdést nemcsak ellenségeink hangoztatják 
lekicsinylő, megvető tendencziával, hanem felteszik ezt 
a kérdést a katholikusok is, azok a közömbös katholi-
kusok, akikben a modern tévedések elfojtották a hit 
tevékeny energiáját és a hitvalláshoz szükséges bátor-
ságot. Mert, akiben eleven hit él, az magyarázás nél-
kül tudja, hogy mennyire fontos érdeke az egyháznak 
az ilyen tömörülés és az erőknek ez a demonstrativ 
felvonultatása és minden igazi katholikus örömmel 
vesz részt a nagygyűléseken, ahol ellenségeink ellen 
vértezzük fel magunkat, különösen pedig két vesze-
delmes ellenséggel kell megküzdenünk s ezek Linck 
szerint a hitetlenség és az önzés, a forradalomnak ez a 
két előreszálló viharmadara. 

A beszéd lelkesítő hatását még sokszorosan felül-
multa az a rajongó öröm, a mely akkor tört ki a 
német katholikusokból, midőn Pustet felolvasta a pápa 
válaszát a nagygyűlés hódolatára. 

Ezután egyhangú felkiáltással megválasztották az 
elnökséget. Elnök lett dr Felix Porsch, a breslaui 
centrum-párt tagja s a porosz Landtag alelnöke. Első 
alelnök gráf Max von Droste-Yischering, második 
alelnök baron Max von Pfatten Rammspau, Regensburg 
képviselője a Reichstagban. 

Megszövegezték ezután a pápának küldendő kö-
szönő táviratot s ugyancsak táviratban üdvözölték a 
császárt. Az ülés végén hozták meg a német katholi-
kusok évenként megismétlődő tiltakozó határozatát, 
amelyben óhajtják, hogy a pápa római helyzete meg-
változzék, és a pápaság visszanyerje méltó független-
ségét. 

Cahenzli Péter, a Raffael-egyesületek fáradhatat-
lan szervezője referált még a Raffael-egyletek műkö-
déséről. A kiváló német szocziológus szavaira Giesswein 
kanonok reflektált, a magyar katholikusok nevében 
megköszönvén Cahenzlinek, a ki a tavalyi magyar 
nagygyűlésre jött, mindazt, a mit értünk is tett. 
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A német testvérek lelkes kocliolással fogadták a 
magyarok rokonérzésének gyönyörű kifejezését. 

Délután 5 órakor a Festhalle nyolczezer főnyi 
publikuma előtt folyt le az első plenáris ülés. Meg-
jelent itt a regensherceg, Turn und Taxis Albert, 
József főherczeg veje és végig együtt ünnepelt népé-
vel, amelynek vallásos huzgóságában is példaadója akar 
lenni. Megjelent Regensburg aggastyán püspöke, a 
német püspöki kar nesztora, a ki papjai karjára 
támaszkodva ment fel a pódiumra. Megjelent Mailáth 
püspök is, a ki itt rokonszenves ovácziók tárgya. Az 
ülést Porsch elnök nyitotta meg és beszédében briliáns 
dialektikával végezte ki azokat a liberális részről fel-
hangzó okvetetlenkedéseket, hogy a nagygyűlések nem 
egyebek, mint a czentrum párt politikai összejövetelei. 

Üdvözölte a megjelenteket, a regenscherczeget, a 
főpapokat és a publikum meleg ovácziójától kisérve 
külön üdvözölte a zárai érseket és Majláth Gusztáv 
gróf erdélyi püspököt. 

Posch beszéde után a müncheni érsek lépett a 
pódiumra és maga és az ősz regensburgi püspök nevé-
ben íőpásztori áldását adta a jelenlevőkre. 

A napirenden két előadás volt. Elsőnek prof. 
Esser dr, bonni egyetemi tanár beszélt a „világ meg-
újításáról Krisztusban", a mi Prohászkánkra emlékez-
tető gondolatbőséggel és szónoki művészettel. 

A pompás szónoki produkczió után Boeren dr 
beszélt a „pápaság és ultramontanizmus" czimmel a 
politikai és vallásos pápaságról. A liberálisok állították 
fel ezt a disztinkcziót és Roeren beszéde éles gunynyal 
kezdte ki ezt a körmönfont liberális tételt. Hol kezdő-
dik az egyik és hol végződik a másik ? Ha azt nevezik 
vallásos pápaságnak, amely tisztában van nagy hiva-
tásával, akkor nincs különbség politikai és vallásos 
pápaság között, mert ebben a hivatásban benne van, 
hogy minden fejlődésre, így a szocziális és politikai 
alakulásokra is hasson az egyház. Ha azonban azt 
kivánják az egyháztól, hogy az ne törődjék a politikai 
és a szocziális kérdésekkel, akkor azt kivánják, hogy az 
egyház ellentétbe kerüljön önmagával és ezt egészen 
hiába kivánják azok a bizonyos liberális urak. 

Az egész nap folyamán a diákok szines felvonu-
lásai és ünnepélyei tartották az utczák képét. A Corps-
studentek különböző szövegei, az Unitasverband, a 
Kartellverband stb. . . . festői ruháikban kocsin, zász-
lókkal járták be a várost és a Kartellverband délután 
koszorút helyezett I. Lajos kirátynak a Domplatzon 
levő szobrára. Este pedig ünnepélyes kommers volt a 
Velodromban. (Fo ly ta t juk . ) 

VEGYESEK. 
f Gyászhír. A pannonhalmi Szent-Benedek-rend 

dömölki apátsagának székhaza szomorodott szívvel jelenti 
szeretett rendtársának Haudek Ágoston dr, a pannon-
halmi főapáti szentszék tanácsosának és a Congregatio 
Episcoporum et Regularium consultorának. nyugalma-
zott tanár- és józságkormányzónak folyó évi szeptem-
ber hó 1-én éjjeli órakor, máj- és epebaj követ-
keztében Rohitson történt váratlan kimultát, születése 
52-ik, szerzetes élete 33-ik, papságának 27-ik évében. 

A boldogultnak hűlt tetemei folyó hó 3-án, a rohitsi 
temetőben helyeztetnek nyugalomra. Az engesztelő 
szent miseáldozat pedig a dömölki apátság templo-
mában, í. évi szeptember hó 6-án reggel 8 órakor fog 
a Mindenhatónak bemutattatni. Czelldömölkön, 1904. 
szeptember 3 án. Az örök világosság fényeskedjék néki! 

— Személyi hirek. Sieinberger Ferencz apátkano-
nok, a központi papnevelő-intézet kormányzója Nagy-
váradról visszaérkezett és átvette az intézet vezetését. 

— Szombathelyi egyházmegyei hirek. Dr István 
Vilmos püspök dr, Császár József székeskáptalani kar-
káplánt, a szabályszerű illetményekkel és a „Szombat-
helyi Ujságu-nál elfoglalt szerkesztői állásának meg 
tartásával, a szombathelyi papnevelő-intézetben az 
erkölcstan és a lelkipásztorkodástan helyettes tanárává. 

— Egy keresztény intézmény. A Régiszi Szent 
Ferencz János Egyesület czélja, hogy a szegény háza-
sulandókon főképp a házasság megkötéséhez szükséges 
okmányok és az esketési stoláris dijak kifizetése által 
segítsen. Az egyesületnek a felekkel való értekezés, az 
okmányok beszerzése és az ezzel összefüggő, sokszor 
igen bonyodalmas jogi kérdések, ügyek elintézése végett 
irodát kell fenntartania. Az iroda helységének bérlése, 
fűtése, tisztán tartása, nyomtatványok, irodaszerek be-
szerzése, a világi alkalmazott díjazása, az okmányok 
taksájának és az esketési stóláknak fizetése sok pénzt 
emészt fel, annyival is inkább, mert februárius l-e óta 
az egyesület segítségét 400 pár kérte k i—mindnyájan 
a legszegényebb, legelhagyatottabb néposztályból valók 
— és napról-napra növekszik az egyesülethez forduló 
felek szama, ugy hogy egy év alatt a 10C0-et is meg-
fogja haladni. Ezért ajánljuk az egyesületet, melynek 
anyagi eszközei fogytukon vannak, mindazok jószívű-
ségébe, kik közczélokra adakozni képesek nehogy e 
nemes, igazán keresztény intézmény is elhervadjon, 
elmúljon, ugy mint már annyi más a pártolásra hiva-
tottak kellő pártolása híján. Az egyesület czéljaira 
ajánlott adomanyok Laczó Viktor dr káplán, egyesületi 
pénztárnok (I., Verbőczy-utcza 1.) czimére küldhetők. 

— A Katholikus Főiskola-Internátus-Egyesület 
évről-évre áldásosabb tevékenységet fejt ki az egye-
temi ifjúság nevelése terén. Az általa fenntartott és a 
nyár folyamán tetemesen kibővített szent Imre-kolle-
giumban nem csupán a vagyonosabb szülők gyerme-
keinek ad katholikus szellemtől áthatott és vezetett 
otthont, hanem a szegény egyetemi hallgatókat is mind-
jobban felkarolja. Ma tartott választmányi üléseken 
ismét 10 egyetemi hallgatónak adott részben ingyenes, 
részben kedvezményes helyet. Az illető ifjak a követ-
kezők : Dittl János, Fábián Gáspár, Kováts Gyula, 
Napholz Kálmán, Pintér Ernő, Róka Kálmán, Schütz  
János, Seydler Béla, Würtz Mihály, Zsicsmann Rezső. 

— A lavali püspök Rómában. Monsignor Geay, 
lavali püspök mult vasárnap reggel Rómába érkezett 
és a trappisták kolostorába szállott. Valóban örvende-
tes, hogy a püspök, a ki már julius 5-én útnak indult 
Lavalbói, hogy a Szentszék parancsának eleget tegyen, 
de a kit a ministerelnök tilalma eddig visszatartott, 
végre mégis meghódolt a pápa akaratának. Combes 
ministerelnök természetesen rögtön letiltotta a lavali 
püspök fizetését, a mint megtudta, hogy lavali nyara-
lójából, szinte titkon, útnak indult Rómába. A püspök 
még vasárnap este audiencziá.n volt a pápánál. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Vahiicsek Beta. 

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

Budapest. 19QÍ. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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,Perge alacrüer tn coepio tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
adlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.' 

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

.Additos tibi animos 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. Vezéreszmék és tanulmányok: A breviár ium foga lma és fe losz tása . — Immaculata. Az i f j ú s á g az „ I m m a c u l a t a " védőszá rnya i 
a la t t . — Egyházi tudósítások : K a l o c s a : A főpász to r i szék ü resedésének aktái . — P a n n o n h a l m a : F ő p á s z t o r i szózat a z 
I m m a c u l a t a j u b i l e u m á n a k megünneplésérő l . — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. Az Országos Ka tho l i kus Tan í tó i Segélya lap gyűlése . — 

Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. A regensburg i ka tho l ikus nagygyűlés . — Irodalom. — Vegyesek. 

annak elhagyása, illetőleg megváltoztatása 
magának a himnusznak megcsonkítását ered-
ményezné. Kivételt képeznek továbbá a szent-
kereszt (s. crucis) himnusza a vecsernyében, a 
több vértanú (plurimorum martyrum) himnusza 
a Matutinum-ban,3 valamint azok a> himnuszok, 
melyeknek befejező versszaka így kezdődik : 
Uni trinoque Domino . . . és Te nunc Redemp-
tor quaesumus, ut martyrum consortio . . . 4 

Hogy mikép változtassuk az utolsó vers-
szakot, azt az egyes ünnepek és időszakok 
rubrikái írják elő. Ez a megváltoztatott utolsó 
verszak világosan rámutat az ünnep tárgyára 
vagy ama titokra, metyet az egyházi év vala-
mely időszakában különösen ünneplünk. Igy 
pl. a himnuszok befejező versszaka karácsony-
tól vízkeresztig Jézus születéséről szól: Jesu 
tibi sit gloria, qui natus es de Yirgine. (Ez a 
vers van előírva a urnapi officium himnuszai-
ban is, tekintettel arra a szoros viszonyra, 
mely az JLJr Jézus és az ő édes Anyja közt 
van.) Ez a vers használtatik Mária ünnepein 
is. E vers második része vízkeresztkor az 
ünnep tárgyának megfelelően igy változik : 
qui apparuisti gentibus. És így tovább, az. 

3 R u h r . 2 0 . n . 4 . 
4 Gav. S. 5. c. 6. n. 13. 

20 

P e 1 li i Y á s. 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

A breviárium fogalma és felosztása. 
I r t a : dr Császár József. 

(Foly ta tás . ) 

Thomasius a himnuszoknak három cso-
port ját különbözteti meg: az elsőbe sorolja 
azokat, melyeket de tempore, a másodikba, 
melyeket de natalitiis sanctorum, a harmadikba, 
melyeket különféle alkalmakkor és okokból 
mondunk. Gavantus idejében a breiviárium-
ban előforduló himnuszok száma 96 volt, 1 

melyekhez Merati tanúsága szerint2 később 
még 20 járult. 

Mint a himnuszok egyik sajátosságát említ-
j ü k föl, hogy azoknak befejező versszaka a 
különböző ünnepek szerint változik. E tekin-
tetben azonban kivételt képeznek azok a him-
nuszok, melyeknek versmértéke nem egyezik 
meg az illető záróversszak, versmértékével, 
vagy amelyeknek utolsó versszaka annyira 
összefügg a himnusz többi versszakaival, hogy 

1 Gav. S. 5. c. 6. n. 6. 
2 Merat. S. 5. c. 6. n. 6. 
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utolsó versszak változása mindig összefüggés-
ben van az ünnep tárgyával . Ez a vál tozás 
elő van írva nemcsak magára az ünnepre, 
hanem oktává já ra is, sőt sokszor egész ünnep-
körre. Igy fehérvasárnaptól Urunk mennybe-
meneteléig igy kezdődnek a himnuszok utolsó 
versszakai : Deo Pa t r i sit gloria et Filio, qui 
a mortuis surrexit . . .; Urunk mennybemene-
telétől pünkösdig : Jesu tibi sit gloria, qui 
victor in coelum redis . . . Megjegyzendő, hog}T  

az ezen időben ünnepel t szentek himnuszai t 
is meg kell így vál toztatni , ha csak, mint 
fön tebb emlí te t tük más versmér tékkel nem 
bírnak vagy a szoros összefüggésnél fogva, 
melylyel az utolsó versszak a többihez csatla-
kozik, nem lehet azt megvál tozta tni . 

3. Imák. Természe tesen az eddig ismer-
t e t e t t alkotó részek is imák, — mert hisz pl. 
az olvasmányok nemcsak a fölvilágosítást, az 
ok ta t á s t czélozzák, hanem a lelki épülést is, 
— de ezeken kívül vannak még oly részek is, 
melyek úgy tar ta lmilag, mint külső alakjuk-
nál fogva a szorosabb ér te lemben ve t t imák 
közé sorolandók S ezekről lesz i t t szó. E szoros 
ér te lemben vet t imákban nyer leginkább kife-
jezés t a breviáriumozás harmadik czél ja : az 
Is tennel való egyesülés eszméje. Ezek az imák 
utolsó fokait képezik annak a lépcsőzetnek, 
amelyen lelkünk a megtisztuláson és a megvilá-
gosí táson áthaladva. Is tennel egyesül. Innen 
van, hogy az oratio-k a hórákban mindenü t t 
az utolsó helyen vannak . — Az imák tar ta l -
muka t tekintve kérő, dicsőítő, vagy hálaimák. 
Kérő-imák a Preces és a Confiteor, dicsőítő 
és hála-imák a szoros ér te lemben vet t oratio-k, 
bár ez utóbbiak közt is sok a kérő-ima. 

a) Preces és Covfiteor. A Preces-ek több 
versből ál lanak, melyeket az oratio-k előtt 
mondunk. Kyre eleison-nal kezdődnek, mer t a 
papnak különösen ima előtt kell Is ten irgal-
masságát kérn ie . 5 Megkülönbözte tünk rövidebb 
(dominicales) és hosszabb (feriales) Preces-eket . 
Ez u tóbbiakban Hugo szerint megvannak 
mindazok az imádkozási módok, melyeket 
szent P á l apostol említ Timotheushoz írt első 
l eve l ében ; 6 t. i. a könyörgés (obsecratio), mer t 

5 Amalar. 1. 3. c. 6. 
6 „Kérlek azért, liogy mindenek előtt legyenek 

könyörgések, imádságok, kérések, hálaadások minden 
emberekért." I. Tim. 2. 1. A középkori theologusok 

e szavakkal : ostende nobis Domine misericor-
diam tuam, a rossztól való szabadulásér t imád-
kozunk ; — a kérés (postulatio), mer t e szavak-
kal : conventere Domine usquequo, mindannak 
el távolí tásáért esedezünk, a mi üdvünkre nézve 
káros : — há laadás (gratiarum actio) pedig e 
szavakban nyer kifejezést : confi teantur tibi  
omnia opera t u a ; benedic anima mea Domino.  
Szent P á l szerint azokér t is kell imádkoznunk, 
kik mél tóságban vannak, a mi e szavakkal 
tör ténik : Domine salvum fac regem ; Oremus 
pro pontifice nostro N. — Hugo e szavaihoz 7 

Gavantus azt a megjegyzést fűzi, hogy i t t 
rcx a la t t az egész kereszténység királya, a 
pápa értendő. (Vége köv.) 

I M M A C U L A T A . 
Az ifjúság az „Immaculata" védőszárnyai alatt. 

(Foly ta tás . ) 

Lássátok, kedves Kongreganistáim, Mária-Testvé-
reim, hogy az Isten barátságának alapja, föltétele és 
legbecsesebb záloga a szenny nélkül való ártatlanság. 
A Fiu Isten nem szállt le előbb a földre, nem öltötte 
magára az emberi természetet, mig nem volt a földön 

j egy emberi lény, kinek tisztasága szeplőtelen, kinek 
S ártatlansága érintetlen, kinek szentsége homályt nem 

ismer. „Én a Szeplőtelen Fogantatás vagyok," meg-
jelenésekor mondja az Isten anyja. 0 az Úr Jézus 

; végtelen érdemeire való tekintetből kiváltságképpen 
nyerte már fogantatásában az ártatlanságot és vele 
Istennek legbensőbb barátságát; mi pedig kegyelem 
utján ny érjük el ugyanezt Jézus Krisztusnak már 
végbevitt áidozata érdemeiből a keresztség és bűnbánat 
szentségében. Bár Isten barátsága sok gyarlóságunk 
miatt nem lehet mihozzánk oly benső, mint a szeplő-
telenül fogantatott Szűzhöz, mégis határtalanul boldo-
gok vagyunk, hogy a megváltás kegyelme újra utat 
nyitott nekünk hozzá. És ezt Isten után a legszentebb 
Szűznek köszönhetjük, ki szeplőtelen fogantatásával 
oka a mi ártatlanságunknak és ebből származó örö-
münknek ; de egyszersmind példaképünk is az ártat-
lanság megőrzésében. Ártatlanságunknak és örömünknek 
oka, mert szeplőtelen fogantatásával kezdődik szaba-
dulásunk: példánk, mert megtanuljuk tőle, hogy szivünk 
ártatlanságát szünet nélkül óvnunk, őriznünk és védel-
meznünk kell a bűntől, mert a sátán nem nyugszik, 
sarkunk után leselkedik folyton, hogy beszennyezze 
a lelkünket és elszakítsa Istentől. Rajtunk áll tehát 
most már, hogy szivünk ártatlanságát fönntartsuk és 
vele Isten barátságát a magunk részére biztositsnk. 

az ima felosztásánál rendszerint e vershez alkalmaz-
kodtak. 

7 Hugo de offic 1. 2. c. 4. — Gavant.-nál 1. Amal. 
1. 4. c. 4., ki szintén igy nyilatkozik. 
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Tudom, kedves Kongreganistáim, Mária-Testvé-
reim, hogy mai lelkületetek, különösen azoké, kik ma 
szegődnek fogadalmukkal az ég szeplőtelen királynéjá-
nak — hogy ugy mondjam — udvari szolgálatába, azt 
várta tőlem, hogy bevezesselek benneteket szűz Mária 
szeplőtelen lelkének paradicsomába, hogy miként a 
bérezi sas, nem törődve az alatta elterülő sötét világgal, 
szemeit a felhőtlen napnak sugárözönébe mélyeszti : 
ugy ti is elmerülnétek szűz Mária homályt nem ismerő 
szeplőtelenségének s benne az emberi ártatlanság szép-
ségének lebilincselő szemléletébe. Csakhogy Krisztusban 
kedvelt Mária-Társak, ti le fogtok szállni abba a sötét 
világba, mely most még magasztosult lelketeknek 
mélyen alatta fetreng. 8 onnan kell majd föltekin-
tenetek, sőt állandóan fölnéznetek a szeplőtelenség 
napjához, hogy el ne boritsa lelketeket a mindenünnen 
környező s magában veszélyt rejtő sötétség. E veszély 
ellen már most kell biztositanotok magatokat. Küzde-
lem vár reátok oda lenn több és nagyobb mint az 
intézeti fegyelem sövényei mögött a gondos elüljárok 
őrködő szemei alatt. Előre legyetek résen. A mennyei 
gyönyörérzet csak jól kivívott küzdelemnek lesz majd 
jutalma. 

Ugyanis sok diadalt arat a sátán odakünn a 
világban a hivő sőt az egykor Isten barátságáért 
buzgott lelkeken is. Miért? mert hitük holt. Nem 
egyedül küzd majd a sátán ellenetek is, hanem hatal-
mas szövetségeseivel, kiknek zászlaján a bűn diadal-
jeleit láthatjátok. Mert a bűnt, különösen azt, mely az 
érzékiségben leli gyökerét, országos törvényeink szabad-
lábra helyezték, Istennek ellenében védelembe veszik, 
engedélyekkel sőt kiváltságokkal kínálgatják, terjesztik; 
a házasság szentségének fölbonthatatlan kötelékét szét-
tépik s helyébe bűniánezot illesztenek. Es a gyönge 
lelkek, mert nem hitből élnek, hanem a szenvedélyek-
ből, az ördögnek e hatalmára támaszkodva, elviselhe-
tetlennek találják a szentségfűzte szent szálak fölbont-
hatatlanságát, de szívesen veszik nyakukba és hordozzák 
a bűn vasigáját, noha érzik gyöngeségüket ennek szét-
törésére. A megromlott erkölcsi érzék pedig, mint 
orgazda, a társadalomban és a családban menedéket 
sőt otthont nyújt a bűnnek, ahelyett, hogy az utcza 
pocsolyájába, mint egyedül méltó helyére mindenünnen 
kilöknék. Már nem is bűnökről van itt szó, hanem 
bűnszokásokról, melyek az Istentől elpártolt földi hata-
lom oltalmát birják ugyan, de előbb-utóbb bekövetkező 
büntetésre hívják föl az Eg hatalmát. Mert e bűnszo-
kások a kegyelmi állapotot lehetetlenné teszik, a szent-
ségekhez járulst megakadályozzák, a bűn kötelékeit 
csaknem szétszakíthatatlanokká erősitik. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsa. A főpásztori szék üresedésének aktái. — 

A főkáptalan nyilatkozata : 
Értesítjük a főegyházmegye t. cz. papságát, hogy 

a nagyméltóságú és főtisztelendő Császka György 
érsek ur, kegyelmes főpásztorunk elhunytával az érseki 

szék megüresedvén, miután káptalani helynököt válasz-
tanunk szavazategyenlőség miatt ismételt kísérletek 
után sem sikerült, a kánonszerü nyolez nap leteltével 
ügyünket nagyméltóságú és főtisztelendő Dessewffy 
Sándor csanádi püspök ur. mint a kalocsai és bácsi 
érseki tartomány rangidősbb suffraganeusa elé terjesz-
tettük ; ki is a trienti szent zsinat által neki biztosított 
hatalmánál fogva e hó 22-én 3403. sz. a. Reichen hall-
ból hozzánk intézett nagybecsű iratában káptalani 
helynökünkké méltóságos és főtisztelendő Majorosy 
János knini püspök, nagyprépost urat méltóztatott 
kinevezni. 

Fölhívjuk tehát a főegyházmegye t. cz. papságát, 
hogy a jelen széküresedés alatt a fentisztelt káptalani 
helynök urat, mint a főegyházmegyénkbeli püspöki 
joghatóságnak törvényes képviselőjét és hordnokát, 
kellő tisztelettel és kész engedelmességgel illetni szent 
kötelességének ismerje. 

Kalocsa, 1904. augusztus 26. 
A főszékesegyházi káptalan. 

A káptalani helynök első intézkedései: 
Pensantibus quidem magna, quae in divinis effatis 

de eleemosyna proferuntur elogia, atque^memoribus bene-
ficentiae, cujus virtute denatus Excellentissimus ac 
Reverendissimus Dominus Georgius Császka, Archip-
raesul noster, in primis fulgebat, sperare quidem nobis 
licet, animam Ejusdem Excellentissimi Domini, qui 
vitae commodis vere vix ipse ullis fruebatur, pauperum 
vero ab miserabilium curam speciali quadam dilectione 
gerebat, animam inquam placidissima dignaque epi-
scopo morte decedentem, receptam jam esse in aeterna 
sanctorum tabernacula. Quurn tamen inserutabilia nobis 
sínt iustitiae divinae iudicia, clerum aeque ac populum 
gratitudo urgeat ac pietas filialis, districtissimum Judi-
cem ferventissimis precibus expiare, ut si quae maculae 
pie Denato adkaeserint quae Ilium ab ingressu coeli 
arceant, vinculis tandem omnibus solutus ad lucis 
perpetuae beatitudinem quamprimum admitti mereatur. 

Itaque hisce dispono, ut pro defuncto Archiepi-
scopo in Metropolitana Ecclesia, item in omnibus 
parochialibus ac Religiosorum ecclesiis 30-a ab obitu 
die, seu 10-a Septem bris, omni qua fieri licet lugubri 
solemnitate, Missa de Requiem cum Libera celebretury  

de qua populus fidelis praevie edoceatur. Praeterea 
quilibet sacerdos hujus archidioeceseos pro Eodem sex 
Sacra celebrare statutis dioecesanis obligatum se esse 
meminerit. 

Coloczae, die 26-a Aug. 1904. 
Quum divinus Salvator noster pro mittendis in 

messem suam operariis Patrem coelestem orandum 
esse iuberet, haud obscure nobis innuit, bonos pastores 
non absque nostris studiis obtineri, imo illos a nobis 
mereri quodammodo oportere. 

Quod de impetrandis per preces quibuslibet ope-
rariis valet, id plane valet de impetrando bono epi-
scopo, a quo ipsorum omnium operariorum vigor mul-
tum pendet atque salus. „Nam — dicente sacrosancto 
concilio Tridentino — totius familiae Domini status et. 

21* 
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ordo iratabit, si quod requiritur in corpore non inveni-
atur in capite." Ideo ipsi quoque Christi Apostoli, 
antequam Mathiam eligerent, ferventer orabant Domi-
num, ut ipsis ostenderet, quem elegerit Ille in minis-
terium Apostolatus. 

Quum itaque per lugubrem Archipraesulis nostri 
mortem Metropolitana ecclesia Colocensis et Bacsiensis 
pastore orbata sit : merito etiam Yenerabilis et Hono-
rabilis Clerus archidioeceseos nostrae viduatae una cum 
fideli populo Supremum animarum Pastorem publice 
privatimque flagitabit, ut nobis suavi fortique sua 
Providentia Archipraesulem secundum cor suum quam-
primum mittere dignetur. 

Quapropter praesentibus ordino, ut Dominica 3-a 
sen die 18-a Septembris in Metropolitana Ecclesiae, 
item in cunctis hujus archidioeceseos ecclesiis parochi-
alibus necnon et Religiosorum, coram exposito San-
•ctissimo Eucharistiae sacramento pro impetrando bono 
Pastore Missa solemnis „de Spirito Sancto" celebretur, 
in fine vero Missae cum populo tria Pater et Ave pie 
orentur. De qua quidem publica supplicatione populus 
fidelis aptis gravibus verbis ex ambone praevie edo-
cendus erit. — Porro omnes in hac archidioecesi sacer-
dotes, tarn saeculares quam reguläres, abhinc in quali-
bet Missa, sive solemni sive privata, et quidem quum 
de re gravi agatur, juxta S. Rit. Congr. decretum 15-a 
Maii 1819. editum etiam festis duplicibus 1. et 2. 
•classis non exceptis, collectam sumant e Missa „pro 
eligendo Pontifice" praescripta, mutatis mutandis, ad 
íllud usque tempus, quo nominationem novi Archiepi-
scopi factam esse innotuerit. „„ _ ... 

Coloczae, die 26-a Aug. 1904. 
Joannes Majorosy, 

Vicar ius Genera l i s Capi tular is . 

Pannonhalma. Főpásztori szózat az Immaculata 
jubileumának megünnepléséről. — 

A pannonhalmi főapátság ker. hiveinek áldás és üdvöz-
let az Urban ! 

Örömteljes hála-ünnep vár reánk, Kedves Hiveim, 
jelen évben. Deczember hó 8-án lesz ötven éve azon 

világra szóló eseménynek, amidőn b. e. IX. Pius pápa 
a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának 
hitágazatát 1854. évi decz. 8-án Rómában, a biborosok, 
érsekek és püspökök nagy számú diszes gyülekezetének 
jelenlétében ünnepélyesen kihirdette. Nem uj hitágaza-
tot tanított az egyház azon alkalommal ; hanem csak 
azt, amit mindig hi t t ; amit a püspökök és a hivek, a 
fejedelmek és országok, a tudósok és főiskolák vallottak 
és óhajtottak : azt mondotta ki az anyaszentegyház 
látható fejének csalhatatlan tanítása által, hogy t. i. 
„a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen íogantatatása 
Istentől kinyilatkoztatott igazság és azért ezt minden 
hivőnek erősen és állhatatosan kell hinnie." 

Hogy ötven év lefolyása alatt az egyház mennyi 
kegyelemben részesült a Boldogságos Szűz Mária hat-
hatós közbenjárására, azt mind csak az Ur Isten tudja, 
•de részben tudjuk mi is, kik tanúi vagyunk, hogy 
«egyebet ne említsek, azon örvendetes eseménynek, 

hogy az Ur Jézus az ő szeplőtelen szűz Anyjának 
kérésére oly erős lelkű, szent életű ós bölcs pápákat 
adott egyházának IX. Pius, XIII . Leo és X. Pius 
személyében, akik hivatásuk tudatában mindent meg-
tettek az Isten dicsőségére és a keresztény hivek 
üdvösségének előmozdítására. 

Dicsőén uralkodó Szentatyánk, X. Pius, római 
pápa magasztos hivatalának életfeladatául tűzte ki : 
„Mindent megújítani Krisztusban;" ámde nincs bizto-
sabb ut a végre, hogy a hivek Krisztussal egyesüljenek, 
mint a Boldogságos Szűz Mária, aki az Ur Jézushoz 
vezet bennünket, hogy ő általa szentek és tiszták 
legyünk az Ur Isten szemei előtt. Krisztust, aki szer-
zője és befejezője hitünknek, Szűz Mária által nyertük: 
mi természetesebb tehát, mint hogy az 0 Anyja az 
isteni titkoknak részese és őrzője legyen, akire mint 
Krisztus után legnemesebb alapra épül föl minden 
század hitének épülete. 

Szentatyánk, a római pápa, azon apostoli iratá-
ban, melyet ezen hála- és örömünnep alkalmából folyó 
évi február hó 2-án kiadott, elmondja azon okokat, 
melyek bennünket a Boldogságos Szűz Máriára utal-
nak, hogy az ő közbenjárására reméljük a megujulást 
Krisztusban. A Szűz Anya 30 évet töltött isteni 
fiának társaságában a názáreti házban ; mindazt, ami 
a szent család körében történt, a Szűz anya mind 
szivében tartja vala (Luk. 2, 51.) ; a megtestesülés, a 
szentgyermekség s az elrejtett élet titkait nemcsak 
szivében tartja vala, hanem mint az Ur Jézus szándé-
kának részese, akaratának hű teljesítője, isteni fiának 
életét élte ; senki sem volt tehát alkalmasabb arra, 
hogy Krisztust megismerje és másokat is az O meg-
ismerésére vezessen és tanítson mint éppen az 0 
Szűz Anyja. 

0 az isteni erények : a hit, remény ós szeretet 
mintaképe. Ez az örök élet, hogy megismerjenek téged 
egyedül igaz Istent, és akit küldöttéi, Jézus Krisztust 
(Ján. 17, 3.). Krisztus éltető ismeretére Mária által 
jutunk, ugyan ő általa könnyebben nyerjük el azon 
életet, amelynek forrása és kezdete maga Krisztus 
Urunk. Szűz Mária Istennek anyja, de egyúttal a mi 
anyánk is és igy a szent reménységnek anyja; Krisztus 
Urunk, a mi megváltó és üdvözítő Istenünk, mint 
Istenember Szűz Máriától született, hogy bennünket 
szenvedése és halála által megváltson ; ezen megváltás 
által szerzett 0 magának örökséget a megváltottak 
lelki testületében, akik 0. benne hinni fognak. Amint 
Krisztust méhében hordozta a Szűz Anya, mondhatjuk 
hogy ugy hordozta azokat is, akiknek életét Krisztus 
élete magában foglalta. Mi tehát mindannyian, kik 
Krisztussal egyesülve vagyunk, mert az ő testének 
tagjai vagyunk, mint az apostol mondja (Efes. 5, 30.), 
Szűz Máriának is gyermekei vagyunk, azon testnek 
tagjai, melynek feje Krisztus. Ha tehát Szűz Mária 
Istennek és az embereknek is anyja, ki kételkedhetik 
azon, hogy minden közbenjáró hatalmával oda fog 
működni, hogy Krisztus kegyelmeit velünk közölje, 
különösen azt, hogy Öt megismerjük és hogy általa 
éljünk (I. Ján. 4. 9.). (Vége köv.) 
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KATH. NEVELÉS- és TANITÍSÜGY. 
Az Országos Katholikus Tanitói Segélyalap gyűlése. 

(Vége.) 

A lelkes éljenzéssel fogadott megnyitó ntán elnök 
felolvassa a mult ülésből ő szentségéhez intézett üdvöz-
lésére jöt t választ. Jelenti, hogy az alap gyarapításá-
nak czéljából az illetékes helyen kérelmet adott elő 
az iránt, hogy az államsorsjátékból a segélyalap is 
részt kaphasson. A leérkezett irat szerint ez évre 
a kérés későn jött, de a központi bizottság az eszmét 
napirenden tartja. Az elnöki jelentésből kitűnik, hogy 
a létesítendő főiskolai tápintézetre eddig 1040 korona 
gyűlt egybe (710 korona adomány, 300 korona hagya-
ték) s Bősz Etelka tanítónő 100 koronával alapitótag-
nak lépett be. Lollok Lénárd budapesti plébános is 
100 koronát meghaladó összeget küldött a segélyalap 
czéljaira. A bajavidéki római katholikus tanítóegyesület 
a bizottság mult évi működését erősen kritizáló meg-
jegyzéseit egy átiratban jóvá teszi s tévedésen alapuló-
nak jelenti. 

Begovcsevics R. püspök pénztári kimutatását a 
jegyző részleteiben is felolvasta, a bizottság tudomásul 
vette s a tett javaslatokat magáévá tette. E fáradságos 
tevékeny munkásságért a bizottság a püspöknek hálás 
köszönetet szavaz. A számadásokból a következő főbb 
adatokat emeljük ki : 

A) A magyarországi latin és görög szertartású 
római katholikus tanítók segélyalapja vagyonáról : 
Vagyonállás 1902. év végén 188,94254 korona. Az 1903. 
évi mérleg : Összes bevétel 22.479 korona 58 fillér. 
Összes kiadás 14.045 korona 81 fillér. 1904. évre át-
viendő készpénzmaradvány 8433 korona 77 fillér. A 
segélyalap vagyonállása 1903. év végén : Összesen 
190,6ö5 korona 77 fillér. 

B) A létesítendő országos katholikus tanítói árva-
ház alapjáról a kezelő egri főkáptalan által benyújtott, 
felsőbb helyen pedig felülvizsgált ós hetyesnek talált 
1903. évi számadás kivonata : Vagyonállás 1902. év 
végén 79.35584 korona. Mérleg: Összes bevétel: 51.5914 
korona. Összes kiadás 47.6558 korona. 1904. évre át-
viendő készpénzmaradvány 393 57 korona. Az árvaház 
alapjának állása 1903. év végén: 83.90151 korona. 

Walter Gyula dr elnök a rendelkezésre álló összeg-
ből 3000 koronát ösztöndijakra, 3200 koronát segélye-
zésre kíván fentartani. 

Következett ezután a gyűlés legnagyobb munkája, 
az ösztöndijak és segélyek kiosztása. Ösztöndíjért 65, 
segélyért 160 kérvény érkezett be. Az ösztöndijak 
kiosztásánál sokan felszólaltak. Többek között Tóth G. 
szomorú jelenséget lát abban, hogy a tanítók nagyobb 
tömege inkább az általános ilynemű segítő-egyesülete-
ket részesiti anyagi támogatásban. Bertalan V. a taní-
tók indolencziájában leli a hibát s az általános egye-
sületeket védelmébe veszi. Palotay prelátus a tanitói 
kinevezéssel együtt a kötelező tagságot is kimondatni 
kéri. Walter Gyula dr elnök felvilágosításul megjegyzi, 
hogy a kötelező tagság az alapszabály-tervezetben meg-
volt, de a kormány e ponttal az alapszabályokat nem 

hagyta helyben s ezután sem hajlandó megerősíteni 
Hogy a gyarapodás lassú, egyik oka a csekély érdek-
lődés, mert még ma is akad 4—5 egyházmegye, amelyek-
ből. egyetlen egy tagja sincs a Segély egyesületnek. 
Sokat remél a sajtótól, melynek támogatásával reméli 
a nagyobbkörü érdeklődést és anyagi szaporodást. 

Ezután megszavaztak 100—100 korona ösztöndijat: 
Blenár Imre (Eger egyhm.) Raduly Árpád (Erdély 
egyhm.) Hegedűs László (Győr egyhm.) Árvay Márta 
(Szepes egyházm.) Hartányi Sándor (Veszprém egyhm ) 
középiskolai tanulóknak. 

A 165 segélyt kérők közül 80-an egyenkint 40—40 
korona segélyt nyertek : 

Beszterczebánya : Maxián Márton Jakabfalva, Puchy 
József szentpéteri, Szmotana Szaniszló Korpona, Vajczik 
Ignácz Dóval. 

Eger : Hegedűs László Szurdok-Püspöki, Kiss 
János Horth, Kormos Sándor Halmaj, Nagy Károly né 
Eger, Német Ferencz Zagyva-Szent-Jakab. 

Eperjes: Andrássy András Hrabrike, Domjancsik 
Antal Stelbach, Duranyik Viktor Gyöngyös, Gregoro-
vits Mihály Izbugyaradvány, Kanyucsák János Porácz» 
Krongh Endre Kamjonka, Mihalics Antal Lukó, Milly 
György Gerlaczkó, Nagy Mihály Mlinalók, Podhajczky 
Ede Szlakocsin, Palióka János Szvidnik, Sárpataky 
Sándorné Eperjes, Safrunkó József Rafajócz, Sima 
Péter Újlak, Spák Antal Várcsemernye, Stecz Károly 
Sélyeb, Lalkovits András Világ. 

Erdély : Ambrus Ferencz Csik-Madaras, Ambrus 
Ferencz Futárfalva, Bartha Józsefnó Csik- Somlyó, 
Bálint József Oromhegy, Kerezsi Lajos Korona, 
Kovács Pongrácz Hodos, Mihály István Felvincz, Pá | 
Balázsné Csikmindszent, Szabó Antalnó Kászonujfalu-

Esztergom : Bárdos Gyula és Gyarmati József 
Esztergom, Jaksits Imre Kesztőlcs, Janda Rezsőné 
Vág-Szent-Kereszt, Józsa Menyhértnó Esztergom, Krizs 
József Szárd, Palásthy Antal Vág-Szent-Kereszt, Stefe-
ník Gábor Czebeléb, Vágner Márton Kálnaborfő> 
Prstyánszky Adolf Nagykereskény. 

Győr : Czermann Ferenczné Móriczhida, Törzsök 
Sándor Koronczó. 

Kassa : Czirbusz Mihály Sókut, Gajdos János 
Plavnicza, Hován Endre Abauj-Enyiczke. 

Nagyváradi katholikus szert. : Keresik Nándor, 
Vizi Lászlóné, Bakos György, Szerula Györgyné. 

Nyitra : Barinka János Laár, Brzobohatay János 
Kisgradna, Granatir János Tirniza, Kreszánek József 
Papradnó, Piláthy Ferencz Kosztolnamitia, Spacsek 
Józsefné Kisuczaujhely. 

Pannonhalma : Németh József. 
Pécs: Baumann Jánosné Tolna-Gyulaj, Czraj 

György Tabódpuszta, Thaly Endre Szedres, Tormássy 
Mihály Nagykonda, Tóth János Gáczé. 

Rozsnyó : Klima Antalnó Kisrőcze, Mayor Károly 
Szepesberény. 

Szatmár: Boros Ferencz Nagybocskó, Duch-
novszky Márton Osztró. 

Szepes : Francsák Istvánné Turdosin, Hagovszky 
József Vikartócz, Repesik István Szepesváralja. 
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Székesfejérvár : G-raffy Károlyné Zámoly. 
Vácz : Babura Sándor P.-Taksony, Pintér Jesse 

Jobbágy, Krizsanó Ágoston Yácz. 
Veszprém : Hajdú Lajos Ugod, Kemler Antalné 

Nagy-Gyimóth, Szabady Jánosné Tóth-Szent-Pál, Tar-
nóczy Ferenczné Csurgó. 

Gyűlés után Csávolszky József forró köszönetét 
tolmácsolta Walter Gyula dr elnöknek az ügybuzgó és 
tapitatos vezetésért s azon reményének adott kifejezést, 
hogy a módositott alapszabályok röviden meghozzák 
az alap felvirágzását. Ami valóban méltányos és 
kivánatos lenne a hazai katholikus tanitói kar érdekében. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEYÉKENYSEG. 
A regensburgi katholikus nagygyűlés. 

(Vége.) 

A katholikus Yolksverein közgyűlésének legérde-
kesebb pontja az volt, mely az egyesület működéséről 
számolt be. Eszerint a „Volksverein" minden község-
ben egy helyi bizottságot állít fel. A pap az ügyvivő, 
egy világi bizalmi férfiú, München-Hadbachban huszonöt 
tisztviselő intézi az egyesület ügyeit. Egy kis nép-
lapja van az egyesületnek, a melyet díjtalanul küld 
meg mindazon tagjainak, a kik egy márka tagsági 
dijat fizetnek az egyesületnek. Harmincz röpiratot 
adtak ki eddig 25 millió példányban. Evenkint két-
ezer népgyűlést tartanak a közvélemény felvilágosítá-
sára a legégetőbb szocziális kérdésekben. A központi 
irodának van egy kőnyomatos lapja, melynek feles 
czikkeit 360 katholikus újság nyomja utána. Nemzetgaz-
dasági tanfolyamot is tartanak, melyeken két-három 
hónapos turnusokban oktatják a szocziális tudományok-
ban a világiakat és papokat egyaránt. Tudakozó inté-
zete is van az egyesületnek, melyben minden szocziális 
ügyre és kérdésre nézve a legszakavatottabb forrásból 
jövő útbaigazításokat kapják az érdeklődők. 

Csodálatos tevékenységet fejtett ki a „Volksve-
rein" a választások alkalmával a centrumpárt érdeké-
ben. Ennek az óriási szervezetnek köszönheti a centrum 
is mandátumát. 

* 

A szakosztályok ülései tovább folytatódtak, mind-
egyik ezrekre menő résztvevővel. A szocziális szak-
osztályon felszólalt Giesswein kanonok is s a németek 
feszült figyelemmel hallgatták a magyar tudós érdekes 
előadását. 

Ezenkívül a diákság, a katholikus tanítók, az 
elszászi katholikusok, az Albertus Magnus egyesület és 
a katholikus kereskedők szövetsége tanácskozott, lefog-
lalván a nap minden óráját egész a késő éjszakáig. 

Aug. 23-án délután öt órakor volt a második 
plenáris ülés, amelynek első előadója Schnuerer dr, 
freiburgi egyetemi tanár volt. A tudományról és a 
vallásról elmélkedett a professzor és különösen azt a 

modern tételt czáfolta óriási tudományos apparátussal, 
amely szerint a tudomány pótolja a hitet. 

Huppert dr, kölni iró mondott ezután egy erős 
hangú agitáló beszédet a pornográf irodalom ellen, 
amelyben a társadalomban felburjánzott erkölcstelen-
ség ellen hívta fel hadjáratra a német katholikusokat. 

Ugyancsak irodalmi pertraktált Bernhard Barth 
dr, strassburgi tanár, aki a katholikus sajtóról és a 
katholikus publikum kötelességéről ez iránt a sajtó 
iránt beszélt. Nagy hatást ért el Schädler dr beszéde 
is az iskolakérdésről. 

Este a komoly munka után ismét vidám diák-
kommersek folytak és ünnepélyes összejöveteleket ren-
dezett a AVindhorst egyesületek szövetsége és a keres-
kedő egyesületek szövetsége. 

A Windhorst-bund évi közgyűlése aug. 26-án volt. 
Az egyesület czélja fiatal férfiak kiképzése a politikai 
élet czéljaira. Nagy feltűnést keltett a bajor mágnás-
ság tömeges megjelenése. Droste gróf, Gleitsman dékán 
és Löwenstein herczeg beszéltek. 

A harmadik zártgyülésen szokatlan nagy számban 
jelentek meg a nagygyűlés 3000-et immár meghaladott 
tagjai. A helyi bizottság jeles elnökét, Pustet könyv-
kereskedőt zajosan ünnepelték abból az alkalomból, 
hogy az elnök bejelentette, hogy már Pustet édesatyja 
is elnöke volt az 1849-ben megtartott német katholikus 
nagygyűlésnek. 

Egyhangúlag elfogadták a katholikus nagygyűlé-
sek üzletmenetének, háziszabályainak megváltoztatását. 
Következett a szakosztályok határozatai fölött való 
tanácskozás. Pichler dr, Heim dr agrárkérdésekről 
beszéltek. 

A katholikus tudósok Albertus-Magnus-Verein-je 
ez idén tartotta első gyűlését Bajorországban. Dr 
Schenz és dr Grauer beszéltek a katholikus tudósok 
szövetkezetének szükségességéről. 

A délután folyamán tartotta meg kongresszusát a 
nemzetközi katholikus Kreuzbündniss, melynek tanács-
kozásain herczeg Löwenstein délután három órától este 
tizenegyig jelen volt. A tanácskozások folyamán sok 
szó esett az 1905. évben Budapesten megtartandó anti-
alkoholista kongresszusról, melyen a brémaihoz hasonló 
határozatokat fognak hozni. Neumann elnök felolvasta 
Vaszary Kolos herczegprimás és Széchényi Miklós gróf 
győri püspök leveleit, melyekben a Kreuzbündniss 
támogatását igérik. A kongresszuson Giesswein Sándor 
kanonok és Huszár Károly is beszéltek a magyar mér-
tékletességi egyesületekről és a kongresszus előkészü-
leteiről. Giessvein Sándort megválasztották a szervező-
bizottság alelnökévé. 

Délután volt a harmadik nyilvános nagygyűlés, 
melyen a bajor királyi ház egyik tagja, Lajos Ferdi-
nánd trónörökös neje, a norfolki herczeg és az angol 
katholikusok küldöttsége is jelen volt. Vége-hossza 
nem volt a hocholásnak. 

Elsőnek Grober, a centrum kitűnő szónoka lépett 
a szószékre és a tekintély elvéről mondott nagyszabású 
beszédet. 
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Werthmann dr beszélt ezután a karitászról. Az 
ülés végén Thaller dr würtzburgi képviselő beszélt 
óriási lelkesedést keltve a katholikus ember köteles-
ségeiről. 

Végül az utolsó nap első szónoka Pieper Ágost, 
a Volksverein jeles titkára volt, a ki a katholikus 
szocziálpolitika alapelveiről beszélt. Munkára hivó sza-
vait tapssal, éljenzéssel jutalmazta a hallgatóság. 

Mayen berg lucerni egyetemi tanár szapora beszédű 
temperamentumos szónok, a tudományról és a vallás-
ról beszélt. 

Porsch elnök a szónoki művészet egyik legreme-
kebb alkotásával zárta be a német katholikus nagy-
gyűlést. A nagygyűlések nem élték túl magukat, az 
érdeklődés nő. Sorra polemizál a német újságokkal. 
Igen szellemes és humoros modorban mutatja ki téve-
déseiket és rosszakaratú ráfogásaikat. Köszönetet mond 
a lokalkomiténak, a városnak, Thurn-Taxisnak. Külö-
nösen kiemelte az előkészitő bizottság édemeit, amely 
már tavaly október 28-án kezdte meg működését. 
Nagy mű az egész. Kiemelte azt is, hogy a német 
katholikusok nagygyűlésének számos spanyol, magyar, 
franczia, olasz, angol, amerikai és ázsiai vendége van, 
akiknek mindegyike — Mailáth püspök szavaival élve 
— hű nemzetéhez, de egyek vagyunk : testvérek Krisz-
tusban. 

Az idegenek, külföldiek tanulni jönnek, mi néme-
tek nem vagyunk hiuk, mert mi csak kevésbbé rosszul 
csináljuk a dolgunkat, mint mások. Kiválóan a Boni-
facius-egyletet ajánlja. A jövőre nézve a következő 
programmot adta: az egyház teljes szabadságáért küz-
dünk és a szocziálpolitikában intenzivebbé leszünk. 
Visszautasítja a felekezetiség vádját. A konfesszió 
praktikus religio, konfesszió nélkül csak konfúzió a 
religio. Beszéd közben delet harangoztak. Az ezrekre 
menő hallgatóság fenhangon imádkozta az Urangj^alát. 
Felemlíti a jenai és hannoveri eseteket, ahol a kon-
fesszionális studens egyesületeket be akarja zárni. Az 
akadémiai szabadság ellen éppen az akadémiai ifjúság 
részéről történik merénylet, kötelességeikre figyelmez-
teti a katholikus studenseket, a kik szines sapkáikkal 
valóságosan tomboltak lelkesedésükben. 

A jövő strassburgi nagygjúilésre meghívja a német 
katholikusokat. Windhorst szavait czitálja: A katho-
likus nép összes osztátyai dolgoznak együtt a nagy-
gyűlésen. Ezt is csak Egyház szelleme mívelheti ben-
nünk. A müncheni munczius záró szavai után a „Téged 
Isten dicsérünk" zengzetes hangjai mellett ért véget a 
nagygyűlés. 

I R O D A L O M . 

4- Szerzetesrendek és társulatok Magyarorszá-
gon. Tith Mike S. J . főgymn. tanár. A kalocsai ft. 
érseki hatóság jóváhagyásával. Kalocsán, 1904. 8-r. 
268 lap. Fűzve 3-50 kor., csinos vászonkötésben 5 kor., 
bérmentve. Csak 200 példány áll rendelkezésre. 

= Japán hős családok. Tóth Mike S. J . A kalo-
csai ft. érseki hatóság jóváhagyásával. Kalocsán, 1904. 

16-r. 200 lap. Kapható a „Hírnök" szerkesztőségében, 
fűzve 1-20 kor. 

Tóth Mike e két, egyszerre megjelent irodalmi 
munkáját lapozva, az ember nem tudja, mit csodáljon 
inkább, az író leleményességét és termékeny s égé t-e, 
vagy czéljainak magasztos szárnyalását, avagy művei-
nek a hitélet terén, egyszerű és világos eszközökkel 
dolgozó gyakorlati hasznosságát. 

Az első helyen említett munka egy közelebbi és 
egy távolabbi czélnak szolgál. Közelebbi czélja egészen 
gyakorlati, még pedig a felsőbb hitélet terén: tájéko-
zást kíván nyújtani, azoknak a magasabb lelki tökéle-
tességre törekvő lelkeknek, kik valamely szerzetbe, 
vagy egyházi társulatba kívánnak lépni, hogy válasz-
tásuk mire essen s fölvételük érdekében hová s kihez 
forduljanak. A további czél tudós és Krisztus egyhá-
zát hőn szerető férfiúhoz méltó : teljes képét óhajtja 
adni a magyarország mai szerzeteséletnek, hogy az 
utókor együtt összeállítva lássa, milyen volt az a 
huszadik század kezdetén. Bemutat pedig összesen 18 
férfi és 17 nő rendet, illusztrálva ruha viseletet fel-
tűntető képekkel és minden rendnél illetékes helyeken 
helyben hagyott történeti és statisztikai adatokkal. 
Monumentum aere perennius. 

A második munka történeti becsű és egyúttal 
aktuális értékű, a mennyiben érdeklődést kelt a mos-
tani háborúban, nagyjövőjünek bizonyuló japán nép 
múltjában felcsillámlott de elfojtott nagyarányú keresz-
tény felmagasztosulásról, mely a népeknek Krisztushoz 
való fordulásában párját ritkítja és a Jézus-társasági-
aknak örök dicsőségére válik. 

— 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. 

A 7. filzet tartalma : Der kleine allgemeine Kate-
chismus des Vatikanischen Konzils (K. Kirch S. J . ) .— 
Die Bevölkerung der modernen Grosstadt (H. Koch 
S. J.)< — Die Einteilung und verschiedenartige Be-
handlung der Verbrecher nach der kriminalsoziologi-
schen Schule (V. Kathrein S. J.). — Linienführung 
und Farbengebung bei Kunstwerken der Ausstellung 
zu Düsseldorf. Mit 4 Abbildungen (St. Beissel S. J.). — 
Savigny und die Dinge in Bayern. 0 . Pfülf S. J ). — 
Rezensionen: Weisz, Die religiöse Gefahr (K. Frick 
S. J.) ; Herders Konversations-Lexikon. Dritte Auflage. 
II. u. III. Bd (0. Pfülf S. J.) ; Piolet, Les Missions 
Catholiques Français au XlX-e Siècle. Tom. VI (A. 
Huonder S. J.) ; Knauck-Kühne, Die deutsche Frau 
um die Jahrhundertwende (V. Cathrein S. J.) ; v. Wai-
den, Kreuzesblüten; Ders., Christus (J. Spillmann S. 
J.). — Empfehlen sive rte Schriften. — Miszellen : Ein Urteil 
über neuere katholische Philosophie ; Mystischer bei 
Origenes. 

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: 1P04. 12 Nummern à 16 S. 4*' 
M 9. Freiburg im Breisgau. Herdersche Verlagshand-
lung. 
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A 8. filzet tartalma : Die religiöse Frage. (Über-
sichten.) (Schanz.) — Riefsler, Das Buch Daniel erklärt. 
(Schulte.) — Duret. Nochmals der Tetrarch Philippus 
mit Bezug auf Mark. 6, 17. (Allmang.) — Turmel, 
Histoire de la Théologie positive. (Feder.) — Naegle, 
Ratramnus und die heilige Eucharistie. (Stehle.) — 
Schanz, Apologie des Christentums. 1. Teil. 3. Aufl. 
(AVeber). — Béguinot, La très sainte Eucharistie. Tome 
I et II. (Naegle). — Albrecht, Verbrechen und Strafen 
als Ehescheidungsgrund nach evangelischem Kirchen-
recht. (Helmer). Gietmann, Ästhetik der Baukunst. 
(Widmann). — Ettlinger, Untersuchungen über die 
Bedeutung der Deszendenztheorie. (Stölzle). — Weikert, 
La Merope, tragoedia Machionis Francisci Scipionis 
Maffei. (Lindl.) — Falk, Die pfarramtlichen Aufzeich-
nungen (Lieber consuetudinum) des Florentius Diel zu 
St Christoph in Mainz (1491—1518). (Könpfler). — 
Sepet, Six mois d'Histoire révolutionnaire (Juillet 
1790—Janvier 1791). (Zimmermann.) — Eschelbach, 
Professor Berger. (Dyroff.) — Braun, Winke für die 
Anfertigung und Verzierung der Paramente. (Kolberg.) 
— Hoberg, Babel und Bibel. (Allmang.) — Bastier, 
Fénelon, Critique d'Art. (Wolfinger.) — Jörgensen, 
Das heilige Feuer. Eine Legende. Übersetzt von H. 
Gräfin Holstein-Ledreborg. (Mohr.) — Nachrichten. — 
Büchertisch. — Megrendelhető Herdernél Bécsben. 
(B. Herder Verlag, Wien, I. Wollzeile 33.) 

VEGYESEK. 
— 50 éves jubileum. Kanovics Béla Mór bpest 

józsefvárosi apát plébános f. h. 8-án ülte pappá szen-
telésének 50-dik évfordulóját. Dr Ott Ádám budaujlaki 
plébános, kerületi alesperes ez alkalommal körlevelet 
intézett az összes fővárosi plébániákhoz, melyben fel-
szólítá a lelkészkedő papságot, hogy az aranymi^ss 
esperesnél kisasszonynapján déli 12 órakor minél 
számosabban jelenjenek meg a jubiláns üdvözlésére. 
Kanovics jelenleg 75 éves s 1854-ben szentelték pappá 
a belvárosi plébániatemplomban. A Józsefvárosban 
már 47 éve működik, részint mint káplán, részint mint 
plébános. Az ünnepi nagy mise ez alkalommal f. hó 
8-án d. e. 10 órakor volt ; 12 órakor pedig ebéd, 
melyre a plébános volt káplánjai mind megjelentek.— 
Az ünnepi szent misén a szertartást Krizsán Mihály 
vezette s az aranymisésnek volt káplánjai segédkeztek, 
köztük Klinda Teofil dr pápai prelátus és Vézinger 
Károly esztergomi kanonokok, Nóvák Lajos cz. kano-
nok, a budapesti hitoktatók felügyelője, továbbá a 
jelenlegi káplánok. Mise közben Fehér Gyula eszter-
gombelvárosi plébános udvari káplán, a jubiláns volt 
segédlelkésze mondott magas szárnyalású ünnepi beszé-
det. A templomi ének- és zenekar Döts karnagy veze-
tésével nagy zenés misét adott elő. Fél tizenkettő volt, 
mire a szertartás véget ért és az aranymisés jubiláns 
áldását adta a papságra és a megjelentekre. Az arany-
mise előtt a püspök volt káplánjai tisztelegtek nála és 
Klinda Teofil dr esztergomi prelátus-kanonok szép 
beszéd kiséretében átadta volt munkatársainak aján-
dékát, egy aranykelyhet azzal a kéréssel, hogy azt az 
aranymisén használja. Mise után a kerületi papságot, a 
fővárosi hitoktatókat, a Bölcsőde hölgybizottságát és a 
kerületi egyesületeket fogadta. Délben egy órakor ebéd 
volt a plébánián, melyen csupán a volt és jelenlegi 
káplánjai vettek részt. Az aranymisés plébános ez 
alkalommal cz. püspök lett, kitüntetését csütörtöki 
számában tette közzé a hivatalos lap. 

— A főegyházmegyei nyugdíj-intézet első köz-
gyűlése f. hó 1-én volt Boltizár József püspök, ált. 
érs. helytartó elnöklete alatt a papnevelő intézetben. 
A közgyűlés megválasztotta alelnöknek Szecsányi 
Vilmost, háznagynak Haliczky Bélát, jegyzőknek dr 
Machovich Gyulát, dr Csajka Ernőt és dr Koperniczky 
Ferenczet. Az elnöki jelentések után a középponti 
bizottság jelentése dr Fehér Gyula előadásában tudo-
másul vétetett. Az alapkezelőség jelentését dr Rajner 
Lajos prelátus-kanonok terjesztette elő, mely szerint az 
1904-ik év folyamán eddig 587 intézeti tag fizette le 
a dijat. Az intézet kamatozó tőkéje jelenleg 72,200 
korona. — A közgyűlés alkalmával Boltizár József 
püspök 4000 koronát adományozott a nyugdijalapra. 
— A beérkezett fellebbezéseket dr Fehér Gyula elő-
adó terjesztette elő és valamennyit elintézték, úgyszin-
tén a beadott indítványokat is. — A középponti bizott-
ság megválasztása után az elnök szivélyes szavakkal 
buzdította a tagokat, hogy a már is szépen virágzó 
intézményt komoly kötelességérzettel karolják fel. A 
közgyűlés táviratilag üdvözölte a Herczegprimást, ki 
a következő sürgönynyel válaszolt: Méltóságos Boltizár 
József püspök urnák Esztergom. — Az őszinte meg-
emlékezésért igaz szívből köszönetet mondok és műkö-
désükre Isten áldását kérem. Kolos bibornok. 

— 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 i t t 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 ural-
kodó X. Pius pápa ő szentsége a Szeplőtelen 
fogantatás jubileumát elrendelvén, a lelkigyakorla-
tok és missziók tartását is bevonta az ünnepségek 
közé. Vannak, a kik szivesebben jönnek lelkigyakor-
latokra olyankor, mikor többen jelentkeznek. Ez 
óhajra tekintve, ezennel közöljük tehát, hogy ohtcber 
3. este fognak kezdődni ily nagyobb lelkigyakor-
latok. E mellett egész éven át csak ugy, mint 
eddig, minden hétfőn uj csoport kezdődik, a mi-
kor 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. 

JÖ^"" A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. 

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 havonkin t , a 
„Religio-Vallás'1 a lak jában , 1/2 í ve l 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 j ö v ő b r n 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az TE. 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 
..Religio- Vallás"-1 és az VE. Kr. Z . " -a t együ t t k íván ja jára tn i , az 
az „E. Kr. L.íl-at 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. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szer int , 
i/4, 1/2» 3 4 es egész évi rész le tekben tör lesz the tök . Mindenkire 
nézve" l egegyszerűbb s Jegczélszerübb e l já rás az egész evre j á ró 
előfizetés egyszer re való tör lesztése , még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. szerkesztő-kiadó tulajdonos. 

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

Budapest. 19QÍ. 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 
HATVAN H A RM A 

Budapesten, szeptember 14 

D A L M I É S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
DIK ÉVFOLYAM 

SZ. II. Félév. 1904. 

,Perge alacriter tn coepio tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatera főve, unitati promovendae et arctius compingendae 
% diabora. . . 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 .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. Vezéreszmék és tanulmányok: A breviár ium foga lma és fe losz tása . — Immaculata. Az i f j ú s á g az „ I m m a c u l a t a " védőszá rnya i 
a la t t . — Egyházi tudósítások : K a s s a : A szent Mihály kápo lna fe lszente lése . — P a n n o n h a l m a : F ő p á s z t o r i szózat az I m m a c u l a t a 
j ub i l eumának megünnepléséről . — V á c z : Ol tá regyesü le t i kiál l í tás . — R ó m a : A brev i á r iumot egyelőre n e m j av í t j ák . — Tárcza : 

Szalézi missiók Amei ikában . — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. A szen tgyörgymeze i iskola f e l ava tá sa . — Irodalom. — Vegyesek. 

F e 1 li i T á s. 
Féléves, illetve negyedéves ni. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

A breviárium fogalma és felosztása. 
Irta : dr Császár József. 

(Vége.) 

A Preces-ekben megalázódot t szív a Con-
fiteor-beai bűneinek bocsána táé r t esedezik. Ez t 
megelőzik az Adiutor ium nos t rum stb. sza-
vak, melyeknek kiej tésénél keresz te t vet 
magára a pap, jeléül annak, hogy a bűnök 
megbocsá j tásának oka a keresz tben rejlik. 

b) Oratio-k. Valamennyi hóra oratio-val 
végződik. Ezeket az oratio-kat velős rövidség 
és erőteljesség jellemzik. Első részükben rend-
szerint reílekszió van az egyházi évre vagy az 
illető t i tokra, második fe lükben pedig kérést , 
dicséretet vagy há lá t fejeznek ki. Legtöbbször 
az Atya-, r i tkábban a Fiúistenhez vannak irá-
nyítva, de a Szentlélekhez soha. Ennek okát 
szent Pá l eme szavaiban ta lá lha t juk : „Ezen-
felül . . . a Lélek is segíti gya r lóságunka t ; 
mer t mit és miképen imádkozzunk, nem tud-
juk, hanem maga a Lélek könyörög érettünk ki-
mondhat lan fohászkodással" , 1 va lamint szent 

1 Rom. 8. 26. 

Ágos tonnak e helyet magyarázó szavaiban : A 
Lélek i t t a harmadik isteni személy, ki . . . 
velünk együtt imádkozik. S az t án az egyház imái-
ban tu la j donképen maga a Szentlélek az, ki 
imádkozik, ezért nem in téz te tnek az oratio-k 
ő hozzá. Mivel maga Krisztus kívánta, hogy 
az egyháznak ő ál ta la kell kérnie az Atyát , 
innen van, hogy az oratio legtöbbször az 
Atyához van intézve és csak r i tkábban a 
Fiúhoz, a kinek közbenjárói t iszt jére azonban 
mindig tek in te t te l van az egy ház az oratio-k 
befejezésében. Minden i m á n k a t a Fiú által 
ju t t a t juk az Atya t rón ja elé, hacsak az ima 
egyenesen a Fiúis ten dicsőítését nem czélozza. 

Az oratio befejezése annak t a r t a lma sze-
rint igazodik. H a az imát az Atyához intézzük, 
akkor az t P e r Dominum . . . ; ha a Fiúhoz : qui 
vivis et régnas . . . szavakkal fejezzük be. Ez 
utóbbi esetben a szerint, a mint a Fiúistenről 
az oratio elején vagy végén té te t ik említés, 
P e r eundem Dominum-mal, i l letőleg: qui 
tecum vivit-el végződik az oratio. H a pedig a 
Szentlélekről is megemlékezünk az oratio-ban, 
akkor a befejezésben e szavak fordulnak elő 
in uni ta te eiusdem Spiritus S. — Mint l á t 
ható, e befejező formulák megegj^eznek abban, 
hogy valamennyiben előfordul a három isteni 
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személy, jól lehet az oratio direkte csak: az 
egyikhez van intézve. 

c) Commemorationes Sanctorum communes. A 
Cornmem. Sanct . communes, másként Suffra-
gia a la t t azoka t az imáka t ér t jük, mel}Tek a 
breviár iumban a szombati Yesperás és a 
Completorium közt vannak s melyeket a 
vecsernyék és a Laudes előírt oratioi u t á n szok-
tunk a szentek t iszteletére elimádkozni. Ez 
imákkal egyrészről a szenteket t iszteljük, más-
részről közben já rásuka t ké r jük . a Hogy mikor 
kell ez imáka t elmondani, alább fogjuk látni. 
Ezek a Suffragia-k szólnak a bold. Szűzről, 
szent Józsefről , az apostolokról, a templom 
védőszent jéről vagy t i tulusáról és végül az 
örök békéről. A templom védoszent jéről szóló 
oratio helyét az illető szent vagy ti tok méltó-
sága ál lapít ja meg. H a pl. a templom a Szent-
háromságról van elnevezve, akkor ennek ora-
tio-ja az első helyre kerü l ; vagy ha pl. a tem-
plom védőszent je valamely angyal vagy Ker. 
szent János , akkor az erről szóló oratio a 
bold. Szűz oratio-ja u tán , a második helyre 
j u t és igy tovább. — A szenteknek e comme-
morat iói t a fer iákon megelőzi a commémora-
tio de cruce, mely mindig első helyen mon-
dandó. 

d) Mária záró antifonái. Ezek egy Máriáról 
szóló énekből (antifona), versből, responsorium-
ból és oratioból ál lanak. Az ünnepkörök sze-
r int vál toznak és t a r t a lmuk az egyházi évszak-
n a k megfelelő. Nag3Thét három utolsó napjá-
nak kivételével mindennap monda tnak a Ma-
tu t inum-Laudes u t án (ha t. i. i t t az officiumot 
megszakí t juk) és a Completor ium után. Az 
egyház ezzel is kifejezést akar adni annak a 
gyöngéd szeretetnek, melylyel Is ten anyja, a 
bold. Szűz i ránt viseltetik. Másrészről nagyon 
is indokolt , hogy az officium végeztével, lefek-
vés előtt a lelkünk üdvére leselkedő, ravasz 
kígyó ellen annak segítségét kél jük, ki meg-
tör te a kigyó ha ta lmát . 

I M M A C U L A T A . 
Az ifjúság az „Immaculata" védőszárnyai alatt. 

(Vége.) 

Sírva említem föl okulástokra, Krisztusban ked-
velt Mária-Társak, hogy már azok között is, kik egy-
kor itt e szent helyen, hasonló ünnepies alkalommal a 
szeplőtelen Szűz lábaihoz borulva, meghatottan tettek 

2 Durand. 1. 6. c. 6. n. 5. 

holtig tartó Ígéretet, hogy hívek maradnak Jézushoz és 
szűz Anyjához: akad már hűtelen lélek, ki ellökte 
magától Isten baráti jobbját és a bűn szennyes kezét 
ragadta meg alighanem örök veszedelmére. Mert a kit 
a sátán evvel a hálóval megfogott, azt már csak ritka 
isteni kegyelem szabadíthatja ki. Az Isten Fiának 
kellett teljes föláldozással sorompóba lépnie, hogy 
megtörje a gonosz hatalmát: vájjon a bűnben elalélt 
lélek, hogy megszabaduljon a sátán kezéből, fog-e hat-
hatósan közreműködni a segítő isteni kegyelemmel? 
Isten megteremtett, meg is váltott bennünket ingyen 
kegyelemből nélkülünk, de nem fog üdvözíteni ben-
nünket nélkülünk. 

Ily szomorú körülmények fokozottan sürgetik 
hogy mentül többen lépjenek a szeplőtelenül foganta-
tatott szűz Mária fölavatott tisztelőinek sorába, hogy 
tőle gyámolítva, példáján buzdulva, visszatérjenek az 
emberek az ártatlanság szeretetéhez s Isten barátságá-
hoz és készek legyenek inkább mindent koczkára vetni, 
mindent elveszteni, csak ezt ne ! 

íme, Kongregácziótok, mely 15 évi fönnállása óta 
a szűz Mária szeretetében elhunyt 19 társsal együtt 
368 tagot vett föl kebelébe; ma újra 29-czel, összesen 
közel 400-ra szaporodik e szám. Örvendetes jelenség 
ez, mert reményt ébreszt a jámborabb kor után óhaj-
tozó szivekben az emberiségnek és benne szeretett 
magyar hazánknak hitbeli megujulása iránt. Több-több 
korlát emelkedik a szeplőtelen Szűz oltalma alatt a 
gonoszság ellen a tiszta lelkek védelmére ; több-több 
lélek undorodik meg a bűn útálatosságától és kevesebb 
esik áldozatul a sátán vezérsége alatt garázdálkodó 
érzékiségnek. Nincs hathatósabb oltalma az ártatlanság-
nak, mint az a Szűz, a ki igy mutatta be magát a 
a világnak: „En a Szeplőtelen Fogantatás vagyok." 

Föl, Krisztusban kedvelt Mária-Társak! Ellen-
kezés, örökös ellenkezés legyen köztetek és a bűn 
között, hogy Isten barátságában és szeplőtelen szűz 
Anyátok szeretetében éljetek és haljatok. Amen. 

A Legkínosabb seb. 
(A Szeplőte len F o g a n t a t á s ünnepén.) 

Bosty Kálmán S. J . tagjától. 

Oh mi szép, dicső vagy, Isten édes anyja ! 
Köntösül a hajnal bíboros aranyja 

Födi szűzi vállad' . . . 
Koronát tizenkét csillag ad fejedre, 
Lábad' az ezüst hold zsámolyán teszed le : 

Szolgalány tenálad. 

Angyalok köszöntnek : „Fölnyílott a mennybolt, 
Jöszte Szűz, kiben nincs eredendő szennyfolt, 

Szép liliom szála!" 
S mint madár tavaszszal, zeng a föld s magasztal: 
„Jó anyánkat áldjuk, teljeset malaszttal . . . 

Alleluja! hála!" 

De amely alattad letiporva görnyed, 
Nézd, mikép vonaglik, a pokoli szörnyet, 

Tüzet ont fullánkja . . . 
„Aki győz felettem, te vagy az egyetlen ! 
Bosszúm érte nagy lesz, iszonyú, kegyetlen : 

S rád lövell ki lángja:" 
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Torka düh-habot szór, — fölveti a földre 
S im a szörnyű tajték vad szivekbe töltve 

Rút szitokká válott . . . 
Melyen undok ajkak a szüzek Szüzének 
Tiszta szent nevével gúnyt s csúfot üzének : 

Sátán — bosszút állott ! 

Bosszút! ah a gyermek szidja égi anyját, 
Jó szivére szögzi nyelve rút rohamját, 

Oh e seb mar, éget . . . 
De a legkínosabb seb : bűne a magyarnak ! 
Kit kezeid oly hűn, szeretön takarnak . . . 

Ez szidalmaz téged ! ? 

Hejh Nagyasszonyunknak hű fiai jertek, 
Akik ily anyáért tűrni, küzdni mertek . . . 

Mondok egy bús titkot : 
Elvesz szép hazátok, megöli az átok, 
Ha Mária honján ti ki nem irtjátok 

A reá szórt szitkot ! 

Ezekben mutattuk be hazánk három kiváló tan-
intézetei értesítőjéből merített adatokkal a Mária-
Kongregáoziók üdvös működését, melyek az ifjúság 
szivét nemesitik s az erények koszorújával ékesítik. A 
hol az ifjúság az Immaculata zászlaja alá szegődik, ott 
az a tudományokban is előrehalad s válik a nemzet 
reményének zálogává. Kath. intézeteink a nemzet 
ifjúsága szellemi és erkölcsi nevelésének hatalmas 
tényezői. Peczkő Antal. 

-
EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

Kassa. A szent Mihály kápolna felszentelése. — 
Fényes egyházi czeremóniával szentelte fel mult 

szombaton Bubics Zsigmond püspök a díszesen reno-
vált szent Mihály-kápolnát. A XIII . században épült 
kápolna hazai műemlékeink egyike. A fölszentelést 
megelőző ünnepség tulajdonképpen előtte való nap 
délután vette kezdetét, amikor Berzeviczy Albert kul-
tuszminister délután fél négy órakor érkezett Kassára. 
Másnap délelőtt 9 órakor kezdődött a szertartás. A 
káptalan tagjai közül ott voltak Medveczky, Persberg, 
Kozora, Belky és Pletényi kanonokok, mig a püspöknek 
Fodor kanonok, Hajtsár püspöki titkár, Csáky Adorján 
gróf, Kondrády Lajos és Tost Barna asszisztáltak. A 
püspöki mise alatt a templom előtti téren a kórus a 
34. gyalogezred zenekarának kísérete mellett régi ma-
gyar egyházi énekeket énekelt. Mise után a katona-
zenekar a Himyuszt játszotta. Ezután Kozora Endre 
pápai protonotárius, kassai plébános a kápolna küszö-
béről ünnepi szentbeszédet mondott. Teljesült lelkének 
vágya, — úgymond — hogy a szent Mihály-kápolnát 
művészi kezek restaurálták és teljes szépségében haj-
léka lön az ájtatosságnak. A felszentelés után a kápol-
nát megnyitották a közönségnek. A felszentelésnél jelen 
voltak Péchy Zsigmond főispán, Münszter polgármester 
a városi tanácscsal, Jáhl Gusztáv altábornagy, Balázs 
Árpád és Schweitzer Ede tábornokok, Abaujtorna vár-
megye képviselete és az összes hivatalok főnökei. A 
vallás- és közoktatásügyi minister a kápolna építéséhez 
tekintélyes összeggel járult. A kápolnát Sztehlo mű-
építész tervezete szerint restaurálták. Délután Berze-
viczy minister jelenlétében a dómban tanácskozás volt 

Rákóczi ós társai hamvainak elhelyezése tárgyában. 
Este 8 órakor a püspökség százéves évfordulója alkal-
mából impozáns lampionos menet volt. A püspök 
lakása előtt megálltak, hol a katonazene a Hymnuszt 
játszotta. A dom ós a Mihály-kápolna teteje fényesen ki 
volt világítva. Zene után Balamár Béla dr kassai ügyvéd 
üdvözölte a püspököt. Bubics püspök meghatottan 
válaszolt és felebaráti szeretetre, valamint istenfélelemre 
buzdítva a 10.000-re menő hallgatóságot, végül igy 
fejezte be beszédét : Még égnek az örömtüzek, de ha 
majd eloltották is a fáklyák lángtengerét, éleszszék 
sziveikben a hazaszeretet és hitbuzgóság szent tüzét, 
ez lelkesítse életük mindegyik ut ján mindnyájukat. A 
püspök beszéde után a katonazene a Szózatot és a 
Rákóczi-indulót játszotta, mely után a közönség szét-
oszlott. A minister a püspöki palotában az egyetemi 
küldöttséget fogadta, résztvett az ünnepélyes misén, 
11 órakor a főispáni helyiségben fogadta a küldött-
ségeket és este 9 órakor visszatért Budapestre. 

Pannonhalma. Főpásztori szózat az Immaculata 
jubileumának megünnepléséről. — (Yége.) 

Ezenfelül nemcsak azért adott a Szűz-Anya emberi 
testet az Ur Jézusnak, hogy 0 azt érettünk feláldozza, 
hanem ő maga is osztozván isteni fia szenvedéseiben, 
midőn a kereszt mellett állott, méltó volt arra, hogy 
részt vegyen a megváltás nagy munkájában ; nem 
mintha az Ur Jézus engesztelő halálában nem lett 
volna bőséges megváltás (129. zs.), hanem azért, mert a 
Szűz-Anya mindazt szivében és lelkében átszenvedte, 
a mit az ő szent Fia testében és lelkében szenvedett. 
Krisztus a forrás, Mária pedig a vízvezeték, mint szent 
Bernát mondja, a melyen át jön hozzánk és közöltetik 
velünk az isteni kegyelem, melyet Krisztus Urunk 
érdemei által szerzett a keresztfán. 

Midőn a Bold. Szűz-Mária szeplőtelen fogantatá-
sát ünnepelni kívánjuk, jegyezzük meg, hogy nem 
lehet méltóbb és előtte kedvesebb tisztelet, mint az, 
ha mi az Ur Jézust jól megismerjük és Ot mindenek 
fölött teljes szivünkből szeretjük és Neki szolgálunk. 
Ezen szeretet pedig abban áll, hogy a Szűz-Anya 
isteni Fia szent akaratának engedelmeskedjünk. Ha az 
a valódi szeretet, amely az akaratot egyesíti : akkor a 
mi akaratunknak egynek kell lennie a Bold. Szűz-
Mária akaratával, hogy Krisztus Urunknak szolgáljunk, 
hogy cselekedjük azt, a mit nekünk mond (Ján. 2, 5.). 
Ha pedig az életre be akarsz menni, tartsd meg a 
parancsolatokat, mondja maga az Ur Jézus (Máté 19, 
18.). Amiért bizonyosra vehető, hogy a Szűz-Anyának 
csak az a tisztelete kedves Isten előtt, amely visszatart 
bennünket a bűntől és a rossz hajlamok leküzdésére 
buzdít. 

Ennek bebizonyítására szolgál a szeplőtelen fogan-
tatás hitágazata. Mi volt ennek czólja más, mint az, 
hogy az Isten Fia, a ki a bűn uralmának lerontása 
végett lett emberré, oly annyától vegye magára emberi 
természetünket, a ki egy pillanatig sem volt a bűnnek 
hatalma alatt? Ezt kívánta a Fiu-Isten dicsősége, hogy 
az ő Anyja, a kitől mint ember született, egészen 
szép és szeplőnélkül való legyen, teljes kegyelemmel 

22' 
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és áldott az asszonyok között, mint áldott szűz méhé-
nek gyümölcse, az Ur Jézus. 

Ha azt akarjuk — és ki az, aki azt nem akarná ? 
— hogy a Szűz Mária iránt való tiszteletünk minden 
tekintetben teljes és kifogástalan legyen, tovább kell 
mennünk és követnünk kell az ő szent életének pél-
dáját. Erényei között kitűnik a három isteni erény, 
amelyeknek ő mintaképe. Az Ur Jézus keresztre feszít-
tetik ; ott áll az ő szent Anyja és Ot Isten Fiának 
hiszi; ime az ö hite! Holttestét eltemettetni látja és 
nem kételkedik, hogy fel fog támadni harmadnapon ; 
ime az ő reménye ! Isten iránt való lángoló szeretete 
részesévé teszi őt szent Fia szenvedésének ; ime az ő 
szeretete ! 

A szeplőtelen fogantatás hitágazata hathatós buz-
dítást, nagy segítséget nyúj t nekünk ezen erények 
gyakorlására. Ime a hitetlenek tagadják az eredeti bűn 
létezését, megvetik a tekintélyt, szükségtelennek tart-
ják a hitet és a jó cselekedeteket! Innen van a sok 
társadalmi baj, a tulajdonjog megsértése, az emberi 
élet semmibevétele stb. Hol találunk mindez ellen 
orvosságot, ha nem a szeplőtelen fogantatás hitágaza-
tában ? ! Igenis van bűn, eredendő bűn, mely minden 
•emberre átszármazott; ettől csak egy volt ment és ez 
a Boldogságos Szűz Mária ; mert ő testszerint való 
anyja Isten Fiának, aki avégre jött a világra hogy 
megtörje a pokoli kigyó hatalmát; hogy eltörölje a 
bűnt, mely az ördög uralma alá vetette az embert ; 
hogy visszaállítsa az isteni tekintélyt, melynek minden 
•ember tartozik hódolni; ezen legfőbb isteni tekintély-
nek hordozója pedig a ker. kath. anyaszentegyház 
látható feje, a római pápa, Krisztus helytartója. 

Ez a szeplőtelen fogantatás hitágazatának jelentő-
sége korunkban. Ettől vár a Szentatya a szent Szűz 
közbenjárására megujulást Krisztusban. Ez az oka, 
amiért a hitágazat kihirdetésének 50-ik évfordulóját 
nagy ünnepséggel kjvánja megülni és dicsőíttetni. Hogy 
pedig a hálaima és általában az egész ajtatosság szere-
tetből vagyis tiszta szívből jöjjön s igy kedves legyen 
az Ur Isten előtt : a Szentatya, dicső elődeinek példá-
ját követve, akik uralkodásuk kezdetén rendkívüli 
jubileumot hirdettek, a Bold. Szűz Mária szeplőtelen 
fogantatásának 50-ik évfordulója alkalmából a folyó 
évben, 3 hónap tartamára az egész ker. kath. anya-
szentegyháznak jubileumi bucsut engedélyez. 

A pannonhalmi főapátság egyházi területén ezen 
jubileumi teljes bucsu szeptember hó l-jétől novem-
ber hó 30-ikáig terjedő 3 hónap tartama alatt nyer-
hető meg, a következő föltételek alatt : 

1. A plébániatemplomot háromszor kell megláto-
gatni. Pannonhalmán székesegyházunkat jeleljük ki 
meglátogatás végett ; az öregek, betegesek és iskolás 
gyermekek számára pedig a városi kistemplomot. Véne-
ken a helybeli templomot kell háromszor meglátogatni. 

2. Ezen három látogatás alkalmával a kijelelt 
templomokban bizonyos ideig imádkozni kell a római 
pápa szándékára : a katholikus anyaszentegyház és az 
apostoli szentszék szabadsága és felmagasztaltatásáért, 

az eretnekségek kiirtása és minden tévelygő megteré-
j seért, a keresztény fejedelmek egyességeért, és a hivő 

népek békesége és egységéért. Lehet ezen szándékra 
7 Miatyánk-ot, 7 Üdvözlégy-et és 7-szer Dicsőség az 

i Atyának stb. imádkozni; vagy pedig a mindenszentek 
litániáját elmondani. Közösen is lehet a látogatásokat 
végezni ; legalkalmasabb azokat 3 vasárnapon a délu-
táni ajtatossággal egybekötni és akár körmenetet is 

i lehet tartani ezen alkalommal. 
i 

3. Egy oly napon, melyen nincsen más böjt, 
szoros böjtöt egyszeri jólakással és a huseledelektől 
való megtartóztatással kell tartani. 

4. Végre ezen 3 hónap alatt töredelmes gyónást 
és szent áldozást kell végezni. 

Akik ezen föltételeket nem tarthatják meg, azok 
egyikét vagy másikát (például a 10 éven alul levő 
gyermekeknél a szt. áldozást) más jóságos cselekedetre 
változtathatja a gyóntató. 

Ezen teljes bucsut csak egyszer lehet megnyerni 
és alkalmazható az a purgatoriumban szenvedő lelkekre 
is könyörgésképen. 

A gyóntatóatyák különös felhatalmazásai feltalál-
hatók az esztergomi IX. körlevélben a 89. lapon. 

Ezen főpásztori körlevelünk és intézkedésünk 
augusztus hó 28-án a szószékről a híveknek felolvasandó. 

Szentséges Atyánk forró kívánságához híven 
akarjuk és elrendeljük, hogy a Bold. Szűz Mária szeplő-
telen fogantatásának ünnepe deczember hó 8-án nagj^ 
ünnepélyességgel tartassék meg ; nagymise előtt r T e 
Deum" mondandó és 3 alkalommal ünnepélyes haran-
gozással hirdetendő a nagy nap öröme ; nevezetesen 
előző napon este, magán az ünnepen reggel és délben 
az Úrangyala harangszó után 20- 20 perczig szóljanak 
a harangok. 

Áldjon meg bennünket szent Fiával a Boldog-
ságos Szűz Mária ! 

Pannonhalmán, 1904-ik évi augusztus hó 20-ikán. 
Ipoly s. k., 

főapá t 

Ima a szeplőtelen szűz Maridhoz, X. Pius pápától cs 300 
napi búcsúval ellátva. 

Szentséges Szűz, a ki tetszettél az Urnák és az 
0 Anyjává lettél, szeplőtelen testben és lélekben, hit-
ben és szeretetben ; ezen hitágazat ünnepélyes kihir-
detésének jubileuma alkalmával, mely az egész világ-
nak tudtára adá, hogy Te szeplőtelenül fogantattál, 
tekints kegyesen mireánk bűnösökre, a kik a te hatal-
mas pártfogásodat kérjük. A pokoli kigyó, az első 
átok által sújtva, nem szűnik meg ellenünk küzdeni 
és kisérteni Évának szegény gyermekeit. Oh áldott 
Anyánk, királynénk, és szószólónk!, a ki fogadtatásod 
első pillanatában megtörted a gonosz ellenség hatalmát, 
fogadd kegyesen könyörgésünket ; teljes szivünkből 
Veled egyesülve kérünk Téged, mutasd be azt az Isten 
trónja előtt, hogy ne essünk a gonosz lélek által támasz-
tott kísértetbe, hanem hogy mindannyian eljussunk az 
örök üdvösség révpartjába és hogy annyi veszéhr 

között az egyház és a keresztény társadalom még 
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egyszer hangoztathassa a szabadulás, a győzelem és 
béke hálaénekét Amen. 

(Ezen ima f. évi szeptember hó 1-től kezdve az év 
égéig a plebánia-mise után, szombati napokon és a 

szeplőtelen fogantatás ünnepén hangosan elmondandó.) 

Vácz. Oit ár egyesületi lúállítás. — 
A váczi központi és egyházmegyei Oltáregyesület 

-két esztendővel ezelőtt szakadt el a budapesti központi 
-Oltáregyesülettől s lett önállóvá. Csáky Károly Emánuel 
gróf püspök apostoli buzgóságának és az eucharista 
ügyek iránt való szeretetének köszönhető, hogv az 
önállósított egyesület oly szép virágzásnak indult s 
hogy oly szép eredménynyel működik. 

Ezen eredményes működésnek bizonysága a í. hó 
2-án megnyitott gazdag kiállítás. A váczi egyházmegye, 
Vácz városa és környéke ünnepévé nőtte ki magát a 
megnyitás. Az egész egyházmegyei papság egyharmad-

. része, a környékbeli hivek kötmenetben gyűltek össze 
a váczi polgári leányiskola dísztermében, hogy tanúi 

-legyenek a magasztos ünnepélynek. Tiz órakor érkezett 
meg a megyés püspök, udvari papjainak és a székes-
káptalannak kíséretében. Galcsek György dr, az Oltár-
egyesület igazgatója üdvözölte a főpásztort s. kérte, 
nyissa meg a kiállítást. Az igazgató üdvözlő beszéde 
után a megyés püspök eszmékben gazdag és mégis 
praktikus beszédet tartott az Oltáregyesület kettős 
czéljáról : az eucharisztikus Jézus imádásáról és a 
ruháitól megfosztott Üdvözitő ruházásáról. Szép jelenet 
volt, midőn a szónok magasra emelve a feszületet, a 
mezítelen Üdvözítőre mutatott s az Oltaregyesület czél-
jának tűzte ki a mezítelen Üdvözítőt ruházni. Veronika, 
— mondja — találkozván a szenvedő Jézussal, kendő-
jét nyújtotta neki, nyujtsuk mi is neki, amink van, 
hogy ne legyen mezitelen, vagy ami még rosszabb — 
rongyos az Üdvözitő templomainkban. 

Ezután a főpásztor megköszönve az egyházmegyei 
papságnak, a híveknek a fáradságukat, megnyitottnak 
nyilvánította a kiállítást. 

Ezután a főpásztor, a papság és hivek megtekin- ' 
tették a gazdag kiállítást, mely két termet tölt meg. 
Értékesebbnél-értékesebb, szebbnél-szebb tárgyak van-
nak a kiállitáson, melyek a püspök utbaigazitása szerint 
készültek. Különösen sokat ajándékozott a megyés-
püspök : egy ezüst, aranyozott szentségtartót, öt kely-
het ezüstből és egyesek drágakövekkel ellátva, egy 
fehérszínű pluvialét gazdag aranyhímzéssel, egy arany-
szövetü fekete misemondó ruhát, egy fehér misemondó 
ruhát gazdagon hímezve aranynyal, egy hímzett fehér-
diszes misemondó ruhát, két fehér, egy zöld és egy 
fekete aranyhímzésű misemondó ruhát, egy arany-
hímzéssel födött misemondó ruhát, egy aranynyal gaz-
dagon hímzett velumot. 

A papság is nagyszámban van képviselve az ado-
mányozók között, főleg Galcsek György dr igazgató, 
A hivek buzgóságáról pedig tanúságot tesz az a renge-
teg kazula és fehérnemű, mely a helyiségeket megtölti. 
Az adományozók neveit olvasva sok földhöz ragadt 
szegény és gyári lányka neveire akadunk, ugy, hogy a 

keresztény őskor jut eszünkbe, midőn a hivek mindenü-
ket felajánlották Istennek. 

A kiállítás alkalmával az Oltáregyesület évköny-
vet adott ki, melyben megörökítve vannak azon elmél-
kedések is, melyeket a megyés püspök a havonkint 
tartatni szokott választmányi gyűléseken mondott. 

Róma. A breviáriumot egyelőre nem javítják. — Sok 
szó esett már arról, vájjon nem volna-e időszerű az 
egyház hivatalos imádságának ujabb javított kiadásáról 
gondoskodni. Igaz ugyan, hogy Isten szive szerint való 
pap a naponkénti zsolozsmázás kötelezettségét az eg}7-
ház tekintélye iránti hódolatból fogadott szent enge-
delmességből végzi s azért e szeghetetlen kötelsség 
minden körülmények közt megterni az istenesség áldá-
sos szellemét, mégis, nem találhat senki megszólni 
valót abban a törekvésben, mely a breviárium egyes 
részeinek itt-ott kritikátlan adatain változtatni óhajt. 
Efféle pium desideriumok a múltban és jelenben egy-
aránt fölmerültek. Érdekelte az egyesek részéről kilá-
tásba helyezett javitás az ismeretes Pustet-czéget, a 
szent rítusok kongregácziójának kiadóját is s attól 
való félelmében, hogy a breviáriumnak belátható időn 
belül történő változtatása üzleti érdekeinek tetemes 
kárával járna, avval a kérdéssel fordult a szent szer-
tartások bizottságához, vájjon megbizható-e az a hír, 
mely a breviárium átjavításáról szól s egyben azt az 
alázatos kérését is kifejezte, hogy lényeges változ-
tatás esetén az uj kiadás néhány esztendőre elhalasz-
tassék. A Pustet czég aggodalma korai volt, mert a kon-
gregáczió április 27-én kelt feleletében kijelentette, 
hogy quoad suppositam emendationem Breviarii Romani, 
infrascriptus Secretarius S. R. C. opportunum reputat 
declarare, etiam in scriptis, Sanctissimum hactenus 
nullum cepisse consilium ; utrum et quando id faciet, 
ab hac S. Congregatione ignoratur. A responsum 
Panicinak, a kongregáczió titkárának aláírását viselte. 

T Á R C Z A , 
Szalézi missiók Amerikában. 

— Dr Zafféry Károly szalézi pap tudósítása. — 

Az új telep a Coroados indiánok közt. 
(Don Balzola János levele). 

Főtisztelendő Don Rua, 
Barreiro (Cuyabá), Jézus sz. Szive telepe 

Kedves egy hír. Az új telepítvény a coroados-
borörös indiánok közt most már bevégzett tény ! Oh 
ha nékem is volna egy ékesen iró tollam, hogy kellő-
képen magasztaljam azon isteni Gondviselés jóságát, 
mely minket láthatólag megvédelmezett 500 kilo-
méternyi hosszú utunkban, vadak vidékein, mely ut 
egy egész hónapig tartott. Áldott legyen Jézus szentsé-
ges Szive, akiről a telepet elneveztük ; és Ön igen sze-
retett Atyám! fogadja tőlem egyszersmind e leírást. 

Isten hozzád. — Coxipóban. — Éjjeli látogatás. — A 
mi karácsonyi kunyhónk. — Az öszvérek és . . . mis-
sionáriusaink esete. 

1901. évi november 17-dike ünnepélyes egy nap 
volt a mi kollégiumunkra nézve Cuyabában ; egyszers-
mind ugy hiszem, emlékezetes is a mi missióink törté-
netében. A missionáríusok és Segítő Szűz Mária leánya-
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ink egy csapatja, a mi templomunkban az oltáriszent-
ség előtt térdelve ismételte ama meginditó bucsuimá-
kat, melyek oly hiressé tették az egész világon a 
Segítő Szűz Mária szentélyét. Meginditó pillanatok 
voltak ezek. Felderült a nap, midőn valósulni kezdett 
a vadak püspökének, a megsiratott Monsignor Lasag-
nanak és a mi igen kedves Don Bosco atyánknak álma. 

Azonnal elutazván Coxipóban, ezen házunkban 
töltöttük az éjet, és másnap, midőn a Segitő Szűz 
Mária leányai is utolérték, miután még egyszer az Ur 
oltára elé borultunk, a mi jövendőbeli társaink legszí-
vélyesebb üdvözlése közt végkép eltávoztunk az igaz-
gató és D. Maian felügyelő kíséretében, hogy ama vad 
vidékekbe bellebbezzük magunkat. D. Maian egy egész 
napig szeretett volna minket elkísérni, de a karácsonyi 
szent kilenczeddel járó egyházi teendők kényszeritet-
ték őt, hogy a Coxipói igazgatóval egyetemben elvál-
jon tőlünk, alig tettünk néhány kilométernyi utat. 
Mindnyájan letérdeltünk, hogy áldását vegyük, és 
azután örvendezve a fölött, hogy az Ur akaratát telje-
sítjük, vigan folytattuk utunkat. Nem sok idő múlva 
beborult az ég és elkezdett kissé esni ; de mi sarkaltuk 
állatainkat, nem törődve az esővel, és elértük az első 
állomást, ahol meg kellett pihennünk ; csak azok a 
szegénykék maradtak el, a kik a teherhordó állatokat 
hajtották, és így természetesen később érkeztek meg 
és így több jutott nekik az esőből. 

De én, óh igen szeretett Don Rua, nem tartom 
szükségesnek tűhegyre leírni a mi egy hónapi utazá-
sunk apró eseményeit. A ki meggondolja, hogy mi, 
missionáriusok, nővérek és vezetők 17-en voltunk és 
velünk a minket hordó kezes állatokon kivül még 18 
teherhordó állat jött, hogy Barreiroba az ú j telep meg-
alapításához, megkívánt legszükségesebb tárgyakat hoz-
zák, az könnyen elképzelheti mindazon érdekes esemé-
nyeket, melyek nem egyszer megzavarták az utazás 
egyhangúságát és néha nem kevés gondot szereztek 
nekünk. Azt sem tartom szükségesnek, hogy az időt 
veszítsem a bejárt helyek, vagy a megmászott hegyek 
vagy azon folyók és ezer patakok leírásával, melyek 
utunkban meg akartak akadályozni; mert azt hiszem, 
hogy mindezekről a dolgokról beszélt Önnek D. Maian úr, 
értesítette Ont azon kirándulásról, melyet együtt tettünk, 
midőn együtt elmentünk az ú j telep helyét kijelölni. 
Azért csak a fontosabb részletek leírására fogok szorít-
kozni. Es el is kezdem mindjárt az első éjszakával. 

Megérkezvén, amint mondottam, az első pihenés-
nek szánt helyre, miután sátrainkat fölállítottuk, rövid 
vacsora és nagy buzgósággal végzett ima után lepi-
hentünk. 

Éppen éjfél volt, és mi nyugodtan aludtuk, midőn 
a kutyák elkezdtek torok szakadtából ugatni. Hirtelen 
felébredek és hallom egyik testvérem szavát, a ki igy 
kiált : — Atyám ! katonák ! Es utána nemsokára : Nem 
azok, hanem indiánok ! 

Talpra állok és valóban látok a hold fényénél 
nyakig felfegyverzett indiánokat, a kik hozzánk köze-
edtek, alig, hogy felismertek engem, örömkiáltásban 

törtek ki : — Bari ! Bari ! (Atya ! Atya !) ; én pedig igy 
szólok hozzájok : 

— 0 Borörös, caibá achi dzsidzsi? (0 Borörös, 
hová mentek?) 

Azután másról is beszéltünk ; végre enni kértek 
tőlünk. 

— Curibioru, Bari ! (éhesek vagyunk, Atya !) Enni 
adattam nekik. Megtudtam, hogy Cuyabába mennek, és 
én értesítvén őket a mi utazásunk czéljáról, megigér-
tettem velők, hogy ha visszatérnek, minket meg fog-
nak látogatni az új telepen. Miután elvégezték a 
vacsorát, közelünkben nyugadtan lepihentek néhány 
ökörbőrt terítve maguk alá, a mit tőlünk kértek. 

Megszámláltam őket ; 15-en voltak. Másnap, mielőtt 
elindultak, felhívtam őket, hogy menjenek a S. Gonzalo-
intézetbe, keressék fel ott Don Malant, azt mondván 
neki, hogy valami szép ajándékot szerezzen nekik ; de 
ők : — Papéra, Bari ! (Levelet, Atya !). Ekkor egy pár 
sor irást adtam nekik, és ők megelégedetten távoztak. 
Ekkor eszembe jutott, hogy a teherhordó állatok hiá-
nyában még sok felrakni való dolgot hagytam Cuyabá-

í ban, arra gondoltam, hogy azonnal elhozatoam azokat; 
; és valóban, miután más öt öszvér, terhével megérke-

zett, visszaküldöttük azokat. 
Karácsony szombatján nagyobb mértékben kez-

dett nekünk alkalmatlankodni az eső, mely minket már 
az előző napokban is zavart ; azért nem volt lehetsé-
ges a kijelölt helyre jutni, hanem meg kellett állapod-
nunk egynehány gunyhó közelében. Mialatt én aggódva 
kerestem bármilyen gunyhót, hogy megvédjük magun-
kat az esőtől, elébünk jött egy derék ember és fel-
ajánlott egy nagy gunyhót, mely minden oldalon nyílt 
volt de be volt födve pálmalevelekkel. Köszönettel 
fogadtam azt a menhelyet, mit nekünk felajánlott; és 
felosztva azt ágytakorókkal és ponyvákkal, egy szem-
pillanat alatt két szalézi házat rögtönöztünk, egyet 
a nővérek részére, egyet a mi részünkre, és ott ünne-
peltük a karácsony kedves éjjelét, miután folyton 
esett; elménket Betlehem felé irányozva, melynek haj-

! léka bizonyára nem lehetett nyomorúságosabb a mienk-
! nél. Mily nagy szegénység és mennyi ünnepség ! Hiába 
I kisértet minket a gonosz, elébünk festvén minden 
j szalézi ház élénk örömét e nevezetes éjjelen és napon; 

mert mindegyikünk csak azt mondotta, hogy kedves és 
kimondhatlan vigasztalásokban gazdagabb karácsonyt 
még nem élt át. Mennyire igaz, hogy az Ur kegyelme 
mindenüvé elkísér minket és csak a mi hibánk, ha 
boldogtalanok vagyunk ! 

Deczember 29-dikén elérkezvén Borges úr birto-
kára, segítséget kaphattunk állatokban, mert a mieink 
közül egynehény nagyon el levén fáradva, nagyon meg-
nehezítette nekünk az utazást. It t volt gyóntatni, 
keresztelni és esketni való. Hasonló vigasztalásban 
részesültünk a következő két napon Capim-Branco-
ban. Az év első napjától kezdve vízkeresztig, a mit a^ 
eső miatt sátrak alatt kellett töltenünk, nem lehetett 
jobb az utazás: de aztán elkezdődtek a különös bajok. 

Január 7-én visszatért a szép idő : de az állatok 
elszéledtek. Mindent megtettem, hogy összehozzam 
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azokat, és mikor úgy láttam, hogy a dolgok jó rend-
ben vannak, kissé előre mentem D. Salvettoval és egy 
kisegitővel, hogy egy alkalmas helyet keressek a tábo-
rozásra és leverjem a czövekeket és idején elkészítsem 
a sátrat. Igen ; de miután jó utat tettünk és sokáig 
várakoztunk, nem jelent meg senki. Végre látni néhány 
öszvért; de azután . . . ismét elülről kezdjük, elmúlik 
egy óra, és senkit sem láttunk megint. Végre ime 
midőn a legnagyobb gondok közt tépelődnénk, hosszú 
várakozás után hosszantartó kiáltást hallunk, azután 
ismét ujabb kiáltozást. A mieink voltak. Azonnal kiál-
tással viszonoztuk a kiáltást, hogy a sötétben meg-
könnyítsük az irányt a mit követniök kell, és egy 
hosszú kölcsönös kiáltozás után látom Milanese Silviot, 
Minguzzit és Grossot, a kik inkább halottak voltak 
mint élők, néhány öszvérrel, melyek őket kétségbe 
ejtették, végre az egész karavánt. Egy öszvér azonban 
az éj sötétében a rajta levő teherrel elkerülte tekinte-
tünket és az erdőbe hatolt. Lehetetlen volt azonnal 
keresni ; másnap kerestük, de hiába töltöttünk el órá-
kat keresésében. Pedig az öszvér a lisztet is vitte, 
amiből ostyát kellett sütni ; azért nagyon szivünkön 
feküdt az ő felkeresése. Mit teg}űink? Nem tudván 
melyik oldalra induljak, tüzet gyújtottam az erdőben. 
Társaim csodálkoztak ezen ; de midőn a tűz nagyobb 
lángot vetett és tovább terjedt, és minden oldalra 
sürü füstöt eresztett, és eközben látták, mint üget 
felénk gyorsan az öszvér, Ők is helyeselték ezen eszköz 
használatát. De még nem volt vége a bajnak. A szamár 
elvesztette az ő terhét! Rögtön keresésére indultunk, 
azt az irányt követve, ahonnan előkerült, és szeren-
csére, mialatt már elégett egy csomagba kötött ágy-
takaró és egy szék (az egyetlen butor a mi az u j telep 
nagy bútorzatának egy részét képezte volna), mondjuk : 
szerencsésen épségben találtuk a kis liszteszsákot. 

KATH. NEVELÉS- és TAMTASÜGY. 
A szeutgyörgymezei iskola felavatása. 

Esztergomból vesszük a következő tudósítást : 
Szentgyörgymező iskolájának ügye nagyon sokáig 
húzódott, de végre megtermé gyümölcsét, az iskola 
készen áll s várja a jövendő generácziót. Az iskola a 
nyár folyamán készült el teljességében s mondhatni 
dicséretére válik Kósig Ferencz építőmesternek, mint 
a ki a városi mérnök által készített és a közigazgatási 
bizottság által sokáig hányt-vetett tervezet után fel-
építette. Az iskolát fényes ünnepély kíséretében szen-
telte fel vasárnap Vezinger Károly praelátus-kanonok 
és szép beszédet mondott, melyet gazdag tanulságaiban 
áhítattal hallgatott a közönség. Az ünnepély különben 
istentisztelettel kezdődött, melyen a. városrész közön-
sége igen nagy számmal volt jelen, s ott láttuk a 
város tanácsának képviseletét, és a kir. tanfelügyelőt 
is. Mise után a közönség és a hatóság képviselői a 
praelátus-kanonok vezetése alatt az iskolához vonult, 
hol a szokásos szertartások után a diszes közönség az 
egjúk tanterembe gyűlt. Vezinger kanonok után még 
Perger Lajos szentgyörgymezői plébános, Vimmer 

Imre polgármester és Vargyas Endre kir. tanácsos 
tanfelügyelő mondottak hatásos és az ünnepség kere-
tébe illő beszédeket. Az ünnepség végével a plébános 
vendégszerető házába gyűlt a bizottság és a hatósági 
képviselet tagjai, hol az ebéd alatt is több lelkes szó 
hangzott el. 

I R O D A L O M . 

— Ker. katholikus Hittau a középiskolák részére. 
Dr Pokorny Emánuel főgimnáziumi vallástanár, ismert 
nevű katholikus iró ügybuzgóságának ujabb jelét adta, 
midőn a fenti czimmel uj tankönyvet adott a közép-
iskolai ifjúság kezébe. A 95 oldalra terjedő mű tiszta 
magyarsággal, élvezetes stílusban, sok helyütt lendüle-
tesen van megírva, mely tulajdonságokhoz szerzőnél 
hozzászoktunk. A nagy anyag czélszerűen van beren-
dezve s annyira a minimumra redukálva, hogy a hit-
tanár alig hagyhat ki belőle valamit. Kiváló érdeme e 
tankönyvnek, hogy áttekinthetően, könnyen felfogha-
tóan tárgyalja át anyagát s legfeljebb az lett volna 
még kívánatos, hogy szerző a könyv szélén az egyes 
paragrafusok rövid tartalmát is jelezze, aminek főképen 
vizsgái készületeknél van óriási előnye s az áttekint-
hetőségét megkönnyíti. A könyv a Szent-István-Tár-
sulat bizományát képezi s ára 1 korona 40 fillér. Mele-
gen ajánljuk. 

— A Jézus társasági kalocsai érseki főgimnázium 
értesítője az 1903 — 4. iskolai évről. A bevezetőt P. 
Gulyás Ferencz tanár irta „A jubiláris szerzetes tanár 
P. Bosty Kálmán S. J . hármas örömünnepe 1853—1903" 
czimmel. E bevezető elején van P. Rosty arczképe. 
1903. okt. 13-án ünnepelték P. Rostynak 50 éves 
szerzetesi és irói 40 éves tanári munkásságának évfor-
dulóját a volt hálás tanítványok, a magyar kath. irói 
világ és Kalocsa közönsége. Ezen ünnepet irja le P. 
Gulyás a bevezetőben, szervesen csoportosítván az 
elhangzott üdvözlő beszédeket, a legmagasabb állású 
férfiak üdvözlő sorait és telegramjait. Különösen meg-
említjük a volt tanítványok háláját, akik e napot azzal 
is emlékezetessé akarták tenni, hogy egy Rosty-alapra 
muguk közt gyűjtést kezdtek, melynek kamatai azon 
tanulók jutalmazására szolgálnának, kik a magyar iro-
dalom művelésében legjobban kiválnak. E czélra eddig 
2000 korona gyűlt egybe. 

Ezután következik az értesítőben az elmúlt iskolai 
év rövid története, a tanári kar személyi viszonyainak 
táblázata, a végzett tananyag rövid vázlata, az írásbeli 
dolgozatok egymásutánja. Igen virágzók az ifjúsági 
körök : a kisebb és nagyobb Mária-kongregáczió, nyel-
vészeti, szépirodalmi, természettudományi, dal- és zene-
körök. Alkalmat nyert az ifjúság a nyilvános föllépésre 
a különféle diszakadémiák ós iskolai színdarabok elő-
adásában. Külön fejezetek szólnak a szegényebb tanu-
lók segélyezőiről és a segélyzett s ösztöndíjas 306 
tanulóról. Majd az érettségi vizsgálatok eredményéről 
szóló kimutatás és az ifjúság érdemsorozata következik. 
Igen érdekes a tanulókról szóló, 12 oldalra terjedő, 
kimerítő statisztikai kimutatás. 
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Különösen felkelti a figyelmet az a körülmény, 
hogy az évvégi vizsgálatot tett 505 tanuló közül 120 
vallja magát német anyanyelvűnek; továbbá, hogy hely-
beli fiu 104, pestmegyei 90, bácsmegyei pedig 204 jár 
a kalocsai főgimnáziumba. A többiek 38 különböző 
megyéből valók. Az intézeti fegyelem példásnak mond-
ható. E tekintetben most is, mint eddig, főgimnázi-
umunkat a legelső hely illeti meg az összes hazai 
középiskolák közt. Kevésbbé szabályszerű osztályzatot 
a magaviseletből egy tanuló sem nyert ; megrovásban 
is csak heten részesültek, négyen pedig tanács folytán 
elhagyták az intézetet A tanulásban tett eredmény is 
feltűnően kedvező. A minden tantárgyból jelesek száma 
62, a kettőnél több tárgyból bukottak száma az egész 
intézetben csak 10. Egy-egy tárgyból még 28-an, két-
két tárgyból 12-en buktak meg. A bukottak tehát 
együttvéve nem ütik meg az egész létszám 10%-át, 
mig a tiszta jelesek meghaladják a 12°/,.-ot. A kalocsai 
főgimnázium ebben is versenyez a legkiválóbb hazai 
tanintézetekkel. 

VEGYESEK. 
— X. Pius pápa Bubics püspökhöz. X. Pius 

pápa Bubics Zsigmond kassai megyés-püspökhöz 
gyémántmiséje és egyházmegyéjének évszázados ünnep-
sége alkalmából, mint Kassáról jelentik, a következő 
táviratot intézte : 

Duplicem eventum summus pontifex diocesi gratu-
latur et sexagesimum a tuo inito sacerdotio annum et 
centesimum a cassoviensi diocesi condita tantae itaque 
particeps benevolentiae pignus benedictionem apostoli-
cam peramanter impertit. Card. Mery del Val. 

A pápa szerencsét kiván az egyházmegyének 
kettős ünnepe alkalmából, ugy a te papi felszenteke-
tésed 60. évfordulójához, mint a kassai egyházmegye 
alapításának száz éves ünnepéhez s zálogaként annak 
a nagy jóindulatnak, melylyel irántad viseltetik, szere-
tettel küldi apostoli áldását. 

Mery del Val bibornok. 
Kassáról írják továbbá, hogy a kassai egyház-

megyei papság és káptalan közadakozásból létrejött 
10.500 koronás alapítványát, melyet a centatorium és 
a püspök gyémántmiséje emlékére alapítottak, vasár-
nap adta át a püspöknek az egyházmegye küldöttsége, 
melyet Medveczky nagyprépost vezetett Az alapítvány 
a „Bubics-alapitványu nevet fogja viselni és kamatai 
papi nyugdíjra és elaggott papok segélyezésére fognak 
fordíttatni. Bubics átvévén az alapitói oklevelet, az 
összeget 20.000 koronára igérte kiegészíteni. Ezután 
felolvasta a küldöttségnek a pápa táviratát, melyben 
a gyómátmisés püspökre és az egyházmegye papságára 
s híveire apostoli áldását küldi. 

— Az erzsébetvárosi plebáiiosi állás. A Tóth-
falussy Béla elhalálozásával megüresedett erzsébet-
városi plebánosi állásra hirdetett pályázat augusztus 
hónap 31-ikén járt le. Vaszary Kolos bíboros herczeg-
primás már leküldötte a főváros hatóságához a pályá-
zat eredményéről szóló értesítést. E szerint hárman 
folyamodtak : Nóvák István segédlelkész, erzsébetvárosi 
helyettes plébános, Kovács Kálmán terézvárosi segéd-
lelkész és Metzker József józsefvárosi segédlelkész. A 
herczegrimás kijelenti a leiratában, hogy kánonjogi 
szempontból egyik pályázó ellen sincs kifogása s a 
megválasztatása esetén bármelyiket is hajlandó ez 

állásában megeresöteni s abba beiktatni. Fölkéri a her-
czegprimás a polgármestert, hogy a választás határ-
napjának a kitűzése iránt intézkednék. 

— Meszlényi Gyula püspök pápai kitüntetése. 
Meszlényi Gyula szatmári püspököt O szentsége X, 
Pius pápa római grófnak, pápai trónállónak nevezte 
ki. A legmagasabb helyről jött ezen kitüntetés a derék 
főpásztort igen kellemesen lepte meg, mert hiszen 
bizonysága ez egyházi téren szerzett érdemei és jó 
hírnevének. 

— A budapesti piarista gimnáziumban az idei 
szeptembertől fogva következő tanárok lesznek. Szöl-
gyémy János házfőnök, Csaplár Benedek k. t. házi 
lelkiatya, Kovács -Antal házi második főnök, gimn. ig., 
Matusik János, Pfeffer Antal, Pivár Ignácz, a Vakok 
Orsz. Intézetének igazgatója, Maywald Kai. József 
Ormándy Miklós, Firtinger Jakab, Hajnal Imre, Bartos 
József gimn. tanárok ; Haáz János kisegítő a rendfő-
nöki irodában, Körösi Albin, Madarász Pál, "Wagner 
Antal gimn. tanárok ; Takáts Sándor, ideigl. alkalma-
zásban a rend kebelén kivül ; Suták József Titz Antal, 
Vörös Cyrill, Palásti Gyula, Prónai Antal, Vincze 
József, Harsing István, Mátray János, Vajnóczky István 
gimn. tanárok. — Budapesti Kalazantinum. Szölgyémy 
János ig., Acsay Antal, Titz Antal theol. tanárok; 
Schweighoffer János, lelkiigazgató és prefektus. 

— Yallástörténelmi kongresszus.. Tehát a modern 
kor ez uj szörnyszülöttje négy évi pihenés után II. 
nemzetközi gyűlését megtartotta, még pedig az I. val-
lástörténelmi kongresszus megállapodása szerint bizo-
nyos majmolással Bázelben, a középkori zsinatok váro-
sában. A kongresszus tanácskozásának tárgya a vallá-
sok története volt, a vallásos okmányokon kivül a 
pszihológia, a történelem és az arkeológia alapján. Még 
utóbb ez a bölcs kupaktanács kisüti és ki meri mon-
dani, hogy a vallás csak emberi gyarlóságokból eredő 
és fokozatosan fejlődik a megsemmisülés felé. A kon-
gresszust, Orelli Konrád nyitotta meg kétszázötven tag 
és nagyszámú érdeklődő közönség jelenlétében Bázel 
város nagy zenetermében. Orelli tanár melegen üdvö-
zölte a kongresszus tagjait, majd a különböző nemze-
tek képviselői tolmácsolták küldőik üdvözletét. Egyik-
másik képviselő felhasználta az alkalmat és a vallás-
történet feladatairól, vagy nemzetének vallástörténeti 

j kutatásáról beszélt. Igy a baltimorei Haupt, ez upsalai 
j Soederbloom ; a párisi főpapság képviselője Bombayből, 

Rastanvi Edulji Dustoor Peshotan Sanjana, a ki nem-
zeti viseletével (fehér köntös és fehér föveg) is magára 
vonta a figyelmet. Bennünket, magyarokat, két tag 
képviselt a kongresszuson : Mahler Ede (izraelita) a 
Nemzeti Muzeum részéről és Kohlbach Bertalan kapos-
vári főgimnáziumi tanár. A magyarok üdvözletét Mahler 
tolmácsolta. Schröder dr, a bécsi császári Akadémia és 
a bécsi bölcsészeti kar képviselője után csak utánunk 
következett az olasz, angol, svájczi stb. képviselő. 
Orelli elnök válasza után a kongresszus megválasztotta 
az egyes egyetemes gyűlések elnökévé Réville Alber-
tet (Páris), Haupt Pált (Baltimore), Siebeck et (Giessen) 
és Soederbloom-ot (Upsala). A kongresszus szakosztá-
lyaiban Mahler Ede Kalenderdaten in religions-histo-
risches Bedeutung czimmel tartott fölolvasást, Kohl-
bach Bertalan kaposvári tanár pedig a pogány magya-
rok politeizmusáról olvasott fel. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicselc Béla. 

Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő : tíreznay Béla . hi t tudor , k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest. 19QÍ. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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F e 1 l i i Y á s . 

Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-
fizetés megújítására kérjük. 

É l e t é s m e c h a n i k a . 
Irta : Dr Zubriczky Aladár. 

Komárik István a Kathol ikus Szemlében 
(1904. VI. 536—50) igen érdekes czikket közölt 
arról a kérdésről, a mely a ker. bölcseletre s 
vele a hi t tudományokra , kivált az apologiára 
nézve annyira fontos, t. i. az élet kérdéséről. 
Ebben a czikkben szembe száll az ötvenes 
évek óta bizonyos te rmésze t tudományi körök-
ben sértet lennek tek in te t t mechanikus világ-
nézet te l és m o d e m alapokra állva kifejti, hogy 
a szerves lények világát merőben fizikai, 
chemiai és mechanikai törvényekkel meg-
magyarázni nem lehet, hanem külön elvre, az 
élet elvére van szükségünk, ha a szerves 
lények világába mysztikus homály helyet t 
fényt akarunk deriteni. Más szóval a mechanikai 
elmélet helyet t vitaiizmust a jánl ja . Ez az elmé-
let a kereszténységre s á l ta lában minden val-
lásra nézve létföltétel. Mivel pedig manapság 
épen ezen a ponton igen nagy a szellemek 
oszlása, minden valamire való keresztény böl-

cselet ; kézikönyv ezen a pon ton iparkodik 
magáé r t kitenni. A Philosophia Lacensisnek Phi lo -
sopliia Naturalis-ról szóló köte te iben Pesch 
Tilmann (I. 215—237), az exaeteni és stony-
hurst i collegium Cursus Philosophieusának hasonló 
köte tében Haar Henrik (Phil. Nat, 106 — 132) 
bőven fogla lkoznak vele. 

Ez t a vitalisztikus e lmélete t jól meg kell 
különböztetni a vi ta i izmusnak túl tengésétől , 
mely az éle t fogalmát az egész v i lágegyetemre 
az anorganikus világra is ki ter jeszt i és épen 
ezért az éle t fogalmat meghamis í t ja s magá-
nak a józan vi ta i izmusnak épen olyan ellen-
sége, akár a mechanikus elmélet. Ennek a túl-
tengésnek pé ldá já t l á t tuk Fekete József könyvé-
ben : Az élet bölcselete, melyet a minap (1904. 
ápr. 15.) i smer te t tem az Egye temes Krikai 
Lapokban . Feke t e á l landóan élő és érzékeny 
anyagról beszél az anorganikus vi lágban is és 
mivel az anyag szót meg ta r t j a , de az élettel 
egyetlen fogalomba kapcsolja, ebben külön-
böztet i meg magá t Ostwald lipcsei tanár tó l , 
a ki Mayer és Mach nyomán merő energiák-
ról beszél anyag nélkül. Hasonló gondo la toka t 
fe j tege te t t 1901-ben Schlesinger József , a bécsi 
ta la jművelő főiskolának t aná ra is, Energismus 
czimű művében, melynek második czime mint-

23 
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egy jelzi t a r t a lmá t : Die Lehre von der absolut 
ruhenden substantiel len Wesenhei t des allge-
meinen Wel tenraumes und der aus ihr wir-
kenden schöpferischen Urkraf t . Ezek a munkák 
szintén a material ismus ellen iráii3Tulnak (pl. 
Schlesinger a 208. oldalon ezt m o n d j a : az 
energismus magasra emel téged a materialis-
mus ál láspontja fölé, Feke te pedig erélyesen 
t á m a d j a Buc imér t ; de ez a küzdelem ezekkel 
az eszközökkel részben igazságtalan, részben 
kétes értékű. Igazságtalan, mer t az anyagot 
tel jesen t a g a d j a ; kétes értékű, mer t a materi-
alismus monizmusa helyet t az energiák moniz-
musá t adja. 

A következőkben t ehá t ha l lga tunk arról 
a vitalizmusról, a melyet az utóbbi t á g érte-
lemben vesznek s melyet inkább dynamizmus-
nak és energizmusnak lehet nevezni és csupán 
arról a vitaiizmusról szólunk, a melyet okvet-
lenül el kell fogadnunk, ha az anarganikus 
világgal szemben az organikust megnyugta tó 
módon magyarázni akar juk. Nem szándékom 
belebocsátkozni a vitaiizmus bizonyítékaiba, 
melyeket Komár ik ki tűnően összeállí tott , inkább 
azt akarom tárgyalni , minő kedvező á ramla t 
észlelhető manapság a t e rmésze t tudománynya l 
foglalkozó szakkörökben a vitai izmus igazainak 
i rányában. Komárik czikkében egyik-másik 
ada t ad ugyan erre nézve is fölvilágosítást, 
de érdemes ta lán erre bővebben is kiterjesz-
kedni mint az ébredező ideal izmusnak egyik 
meg nem vetendő jelenségére. 

Mikor Büchner 1855-ben kiadta Kraft unci 
Stoff cz. könyvét, mely csakhamar a legkülön-
bözőbb nyelvekre lefordítva mindenfelé elter-
j ed t , gondolatai erőteljes kri t ikát hivtak ugyan 
ki maguk ellen, sőt tübingai ka thed rá j á t is 
á ldozatul kívánták, de csakhamar bódító méreg-
ként ha to t t ak el tudósok és félműveltek széles 
rétegeibe. Ez a m u n k a már előszavában kije-
lenti, hogy a „makrokosmikus és mikrokos-
mikus lét keletkezésének, fönnál lásának és 
e lmúlásának minden egyes pon t j án csupán 
mechanikus és a dolgokba lefekte te t t törvé-
nyeknek hódol." Az életerőről szóló fe jezetben 
kijelenti, hogy az u. n. életerő myst ikus és 
zavaró fogalom, metyet a te rmészet tudomány-
ból el kell távolítani. Ebbe a fogalomba semmi-
féle erőlködéssel nem lehet uj életet önteni. 
Legjobb azt mondani rá, hog}T Requiescat in 
pace. Ez a fogalom veszélyezteti a természet i 

törvények á l ta lánosságának és a mechanikai 
világrend vá l toza t lanságának eszméjét. A tudo-
mányos ku ta tásnak egy sereg ténye egyre 
u jabb és u jabb te rü le teke t vont el ezen mvs-
t ikus életerő eddigi birodalmából, ugy hogy 
maga ez a íogalom már csak az eddig ki nem 
ku ta to t t ha tá rokon bolyong kisértet gyanán t 
és onnan is távoznia kell nemsokára . Állításá-
nak bizonyítására h ivatkozot t Mulderra, Mial-
hera, Krahmerra . Schallerra, Liebigre, Vir-
chowra, Matteuccira , Schielre, Vogtra . 

Ezek közül az irók közül azonban egyik-
másik t i l takozot t Büchner tá rsasága ellen. Első 
sorban Liebig 1856. j a n u á r j á b a n egy felolva-
sásban, a melyet az élettelen természetről s a 
szerves életről a müncheni chemiai laboratóri-
umban ta r to t t . Ebben a felolvasásban erélyesen 
védelmébe vet te az életerőt, metyet magasabb 
szerves és az élő tes tben működő erőnek 
nevezet t . Az életerő ellenségeiről ugy beszélt, 
mint dil ietánsokról és kíváncsi sétálgatókról a 
t e rmésze t tudományokban . 

Er re Büchner a K r a f t und Stoïf negyedik 
k iadásának e lőszavában (1856) megszóla l ta t ta 
m a g a melle t t Virchowot, aki ugyanaz évben 
egyik czikkében (Alter und neuer Vitalismus) 
igy irt az életerőről : „Az életerőről szóló t an 
Németországban egy egész sor oly éles kriti-
kában részesült , hogy ma a neve is e l tűnt a, 
tudósok ajkáról s legfőlebb azért említik, hogy 
kegyelemdöfést ad janak neki." Hivatkozot t 
továbbá Dubois Reymonclra is, a ki már 1848-ban 
(Untersuchungen über thierische Elektr ici tät 
cz. művében) azzal vádol ta az életerő téve-

; désének bárminő formában való hirdetőit, hogy 
sohasem bonczolgat ták sajá t gondola tuka t a 
legapróbb részletekig. 

Ebből a vitából az látszik, hogy a negy-
venes évektől kezdve a tudományos körök jó 
részét behálózta a mechanikus világnézet kép-
zelt varázsa és az életerő gondola tá t mint 
babonát , üres, élet telen fogalmat , mint a böl-
csek körét elvetették. Ez a felfogás kivált 
Dubois Reymondnak prestige által t ámoga tva 
lassankint sér thetet len dogmává lett, mely 
fölött kételkedni a tudományos becsület elvesz-
tésének terhe a la t t nem volt szabad. Világos, 
hogy mindig voltak az élet jelenségeiben pon-
tok, a hol chemia, physika és mechanika 
magyaráza t ta l nem szolgálhatott . Az is bizo-
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nyos, hogy minden mechanistának lelkére 
lidérczként nehezedett a gond, hogy csak 
egyetlen élő sejtet állíthasson elő a laboratóri-
umban. De a tudomány haladásának gondolata 
mindent pótolt. Mihelyt a chemia, physika 
vagy mathemat ika valamicskét megmagyará-
zott, a mit eddig magyarázni nem tudott , 
azonnal eltűntek az előbb említett nehézségek. 
A mechanikusok ilyenkor Jo Triumphé-t éne-
keltek és a még megmaradó nagyobb t i tkokra 
nézve a jövővel vigasztalták magukat . Az izra-
elita nép századokon át reményekből élt s  
minket, keresztényeket is gyakran megvádol-
tak, hogy életbölcsességünk a túlvilágra szóló 
váltó. Nos valami hasonló tör tént a legexak-
tabb tudományokkal is. Igértek-igértek, a jövő-
vel kecsegtettek . . . míg mámorukból föl nem 
ébredtek. Mikor pedig fölébredtek, igen sokan 
észrevették, a minek elég későn és kissé félre-
érthető en úgy adott valaki kifejezést, hogy a 
tudomány csődöt mondott . Váltói voltak, de 
fizetésképtelenséget volt kénytelen jelenteni, 
mert ezekre a váltókra nem volt fedezete. 

Ekkor aztán a lomtárba dobott életerő 
fogalma megint előkerült és nem a theologu-
sok hozták megint fölszinre, hanem a szaktu-
domány emberei. Érdekes, hogy gyakran épen 
azok, a kik előzetesen rendületlenül helyt állot-
tak a mechanismus mellett s álláspontjukról 
csak nagynehezen és fokonkint hagyták magu-
kat eltántoríttatni. Néhány iró közülök valósá-
gos belső és külső vértanúságot szenvedett el 
e miat t a nézetváltoztatás miatt. Eleinte csak 
homályos sejtelmeik támadtak a mechanizmus 
tar thata t lansága iránt, később nyomós érvek 
szólaltak meg lelkükben a vitaiizmus mellett. 
Becsületes emberek, a kik igazán scribendo 
proficiunt és proficiendo scribunt. Hasonlók 
sz. Ágostonhoz, a ki arra kéri olvasóit, hogy 
munkáit olyan rendben olvassák, mint ő irta 
és sohase hagyják figyelmen kivül, nem vál-
toztatta-e meg ő nézetét későbbi munkáiban. 
Mikor jelenleg a vitaiizmus kérdéséről van szó, 
igen óvatosaknak kell lennünk az irók idézé-
sében. Mert ugyanabból az Íróból tudományos 
fejlődésének különböző fokai szerint a vitaiiz-
mus mellett s ellene is hozhatók fel nyilat-
kozatok. (Vége köv.) 

E g y h á z i b e s z é d . * 
Az én vá lasz to t t a im n e m munká l -

kodnak hiába. 
Izaiás 65, 23. 

Bevégződött az idő, melynek száz esztendő a neve, 
az Isten keze elfordítja a végig beirt lapot — új száz 
esztendő, új lap kezdődik a kassai püspökség és egy-
házmegye történetében ; s mi, ez idők tanúi, multba-
jövőbe egyaránt tekintve, emeljük lelkünket, szavunkat 
Istenhez : Te Deum laudamus s rögtön azután térdre 
hullva folytatjuk : Te ergo quaesumus : Téged Isten 
dicsérünk, Hozzád, Uram, könyörgünk. 

Mert ez a mai nap : a dicsérő hálaadás és az 
esdeklő könyörgés napja let t ; a hálaadásé: a multak 
elvett áldásaiért; a könyörgése: a jövő időkhöz fűzött 
reménykedések okából. 

Egyházmegyeszerte ünnepi sereg jelenik meg ma 
Isten színe előtt. Oszbeborult püspökét környezi a 
papok, szerzetes férfiak és nők tiszteletreméltó soka-
sága. Papjait követi a hívok serege, mert mi volna a 
pásztor nyáj, a pap hivők nélkül egymagában? Es ezek 
mind egy érzéssel éneklik az angyalok dalát: Gloria 
in excelsis Deo : Dicsőség az Istennek a magasságban. 

Ez egyházmegye határai közt ma több mint 
háromszázezer katholikus hívőnek dobbanik meg a szive 
az örömtől, — velők érez e három vármegye területén 
még kétszer annyi más és széles e magyar hazában 
mindmegannyi nemes szív, mely a vallásnak Istenhez 
emelő s a hazaszeretetnek ez édes földhöz lekötő fön-
séges erejét értékelni, megbecsülni kész; jól tudván, 
hogy a mikor ez egyházmegye teljes századon keresz-
tül a katholikus hitélet fejlesztésében fáradozott, e 
munkájával a magyar haza polgárainak nemesebb érde-
keit szolgálta, ugyanakkor a magyar kulturát is ápolta, 
a hazafiúi érzületet is növelte az anyai gondjaira bizott 
szivekben. 

Hálás érzéssel meg is köszöni a hivők serege 
egyházának mind e szent szolgálatát; sőt úgy érzem, 
hogy e pillanatban megmozdul a föld pora, elevenné 
lesznek a csontok s száz esztendőnek, három nemze-
déknek halottai fölébredve, az élők közé állanak és 
hirdetik : a mi üdvösségünket te munkáltad, hamvain-
kat be te szentelted, lelkeink számára, a mennyek 
kapuját meg te nyitottad. 

Én pedig, lelkem elfogultságban orczapirulással 
állok ma e helyen, honnét a befejezett század dicsősé-
gét ez egyházmegye valamelyik: szívben nemes, mun-
kában törhetetlen, sikerekben győzedelmes, hírben 
előkelő férfiának kellene elhirdetnie; de éppen, -mert 
ma, az isteni hatalom erején kivül, a lankadatlan em-
beri munkásságnak, a meg nem szűnő buzgóságnak 
sikereit is illik emlegetni ; a halandók halhatatlan érde-
meit : az elhunyt jelesek emlékét s a még élők dicső-
ségét is kötelesség megjelölni, a mit pedig ez egyház-
megye bármely papja, az elsőtől a legkisebbig, öndi-

* A kassa i püspökség és egyházmegye mega l ap í t á sának 
százéves évforduló ünnepén 1904. évi s zep tember hó 4-én a 
kassai püspöki székesegyházban m o n d o t t a Ruschik Antal győri 
székesegyházi kanonok, a Fe rencz-Józse f rend lovagja . 
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csérét nélkül alig teljesíthetne: nem félek immár, hogy 
szavam — a testvéri érzés rokonhangja — idegenül 
cseng majd az ünneplő testvérek fülében, szivében ; 
bátorsággal emelem szómat, mire Kassa nagy püspö-
kének megtisztelő parancsa is késztet, hogy megjelöl-
jem és eldicsérjem e szászéves életvető gondolatát, 
elevenítő szellemét : a halhatatlan lélek iránt való sze-
retetet, s e szeretetnek áldástosztó munkásságát e szá-
zadon át, a katholikus egyház és a magyar haza e 
klasszikus földjén. 

Mint a kistermetű Zacheus, kiről a mai szent 
evangelium beszél, méltatlansága érzetében félrevonul-
tan, a fa magasáról nézte végig az Ur Krisztus iitját 
Jerikóba, úgy szemlélem én is törpeségem teljes tuda-
tával : a hogy az Úr Krisztus, evangéliumával, csoda-
tevő hatalmával, édes szeretetével, üdvözítő keresztjével 
végigvonul ez egyházmeg}^e és püspökség százéves 
életén, kegyelmével érintve a sziveket és munkára lel-
sítve mindazokat, kiket munkában társa"! gyanánt ez 
egyházmegye javára kiválasztott. 

Nem történetet írok, csak emlékeztetek. 

A mi Urunk Jézus Krisztus az Isten és a halha-
tatlan emberi lélek iránt való szeretetből ontotta drága 
szent vérét, s hogy e vér áldása minél szélesebb körre 
kiterjedjen, szinte széjjel szóródjék a világ minden 
tájára, kiáradjon minden idők végső határáig: meg-
alapította anyaszentegyházát, örökségül hagyva reá 
szent vére érdemeit s kötelességeül a lelkek iránt való 
szeretetet. 

Az anyaszentegyház, működése körét, a püspök 
kormányzata alatt püspökségekre, egyházmegyékre, eze-
ket pedig a lelkipásztor gondoskodása alatt plébániákra 
osztotta föl. Hangsúlyozom, hogy nem a lelkek iránt 
való szeretetet osztotta föl; ez egész fölségében, erejé-
ben és áldásaival együtt osztatlanul maradt meg min-
den lelkek, idők és helyek számára. De mert tér és 
idő által korlátozott emberek szorulnak e szeretetre és 
állanak ennek szolgálatában — a maga működése körét 
tagolta részekre az egyház, hogy a szükség szerint 
minél alkalmasabban töltse be a világot e szeretet 
áldásaival. 

Munkájának folytatására pedig az Ur Krisztus 
példája és rendelete szerint férfiakat választ az egyház, 
kiket a pásztori hivatás s az apostoli szellem tudomá-
nyára, a lelkek iránt való szeretet gyakorlására buzdít 
és megoktat, kiket a Szentlélek ajándékainak teljességé-
vel püspökökké és papokká szentel, a kegyelem bősé-
gével útjokra bocsát és hivatali működésökben termé-
szetfölötti erővel istápol. 

E természetfölötti kegyelem s a munka áldása 
Istentől származik ugyan, de az Ur Krisztus a meg-
váltás kincseinek miként való fölhasználását, az üdvös-
ség művének külső beosztását emberekre, apostolaira, 
az egyházra bizta, s ekképp az embertől is függ, hogy 
az elvetett mustármag minél hatalmasabb fává növe-
kedjék s az Ur szőlője minél bővebben teremje meg a 
-kívánatos gyümölcsöket. 

Az Ur Krisztus elküldte apostolait: Elmenvén, 
tanítsatok minden népeket, de elhatározásukban őket 
nem korlátozta, hogy munkásságukat hol kezdjék, hol 
végezzék, a kik az első püspökséget mindjárt Jeruzsá-
lemben, a kereszténység kiinduló pontján alapítják meg. 

Ugyanez az apostoli bölcseség, a lelkek iránt való 
ugyanez a szeretet vetette meg száz évvel ezelőtt a 
kassai püspökség alapjait is. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Poz^iiy. Immaculata ünnep. Impozáns, Pozsony 

városa 50 ezer katholikusához méltó módon ünnepel-
ték Kisasszony napján az Immaculata-jubileumot. Az 
ünnep körmenettel kezdődött, amerre a körmenet vonult, 
a házak fel voltak lobogózva, az ablakok virágokkal 
díszítve. Már három órakor kezdődött a felvonulás az 
ős koronázó dóm felé, pont négy órakor megszólaltak 
a templomok ércznyelvei és a menet megindult. Elől 
a „Mária ótalmau árvaház egyenruhás növendékei, 
majd az elemi iskolák vagy 4000 növendéke, a leányok 
fehér ruhában virágdiszszel, ezeket követték a Notre 
Dame felsőbb leánynevelő intézet és internátus növen-
dékei festői egyenruhában, a katholikus legényegyesület, 
a czéhek és társulatok zászlóikkal, a lyceum katholikus 
növendékei, az állami főreáliskola, a katholikus főgim-
názium tanáraikkal, az urak, a polgárok és a férfi 
kongregácziók, a szerzetesrendek teljes számban, a 
helybeli administrátorok és plébánosok segédletükkel 
és zászlóikkal, a káptalani ezüstkereszttel az asszisz-
tenczia, a pozsonyi társaskáptalan teljes díszben, a 
celebráló Zandt Ödön prépost kanonok, mögötte a 
római katholikus hitközség élén Kumlik Tódor h. pol-
gármester és Neumann József dr hitközségi jegyző. 
Továbbá Klempa Bertalan alispán, Desasse Emil gróf 
és sokan az előkelő polgárok közül. Majd az Orsolya 
tanítóképző intézet és oltáregylet remek zászlóikkal. 
A különféle társulatok és a nép ezernyi tömege zárta 
be a menetet. A főtéren a boldogságos Szűz szobra 
előtt oltár volt felállítva és az oltár előtt tribün a fő-
herczegi család számára. Pont egynegyed 5 órakor 
érkeztek udvari diszfogataikon Izabella főherczegnő 
leányaival, Krisztina, Gabriella, Izabelle és Alicze fő-
herczegnőkkel, udvari hölgyével és St. Quentin főud-
varmesterrel és a tribünön foglaltak helyet. Mialatt a 
szobor előtt a lorettói litániát és az Eszterházy-féle 
imát mondták a középiskolák ifjúsága, valamint a 
magyar ajkú közönség a ferencziek fényesen kivilágí-
tott templomába vonultak, ahol Való Simon dr pozsonyi 
kanonok nagyhatású beszédben fejtegette az ünnep 
jelentőségét. Midőn az óriási néptömeg a főtemplomba 
visszatért, Gaibl Sándor kanonok remek szónoklata 
nagy hatással volt a hallgatókra. A Seyler-féle Salve 
magna domina czimű ének elhangzása után Te Deum 
és áldás fejezte be az ünnepélyt. 

Szepesvárajla. Párvy püspök székfoglalása. — 
A Szmrecsányi Pál püspök távoztával megürese-

dett szepesegyházmegyei püspöki széket Párvy Sándor 
dr egri kanonok foglalta el s f. h. 12 én történt meg 
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az inthronizáczió. A jelentőségteljes ünnepen ott voltak: 
Csálcy Albin gróf főrendiházi elnök, Csáky Zénó gróf 
főispán, Csáhj Vidor gróf, Münnich Anrél, Hertelendy 
László és Veszter Imre országgyűlési képviselők, Beisz 
Aladár alispán, a központi és vidéki papság és a 
püspök rokonsága. 

Fertsek Nándor püpöki vikárius az oltárnál átadta 
a jelvényeket, Keberics Márton dr püspöki titkár fel-
olvasta a királyi kinevezést és a pápai jóváhagyást, 
mire az uj püspök nagy beszédet mondott a papság-
hoz, melynek nevében Fertsek üdvözölte. 

A püspök első miséje után Szepes-, Liptó- és | 
Arvamegyék együttes küldöttségét, a papságot, a 
megye ós a város több előkelőségét fogadta. A püspök 
már tegnap is fogadott számos szepesváraljai küldött-
séget. 

Délben százötven teritékű banket volt, melyen j 
több felköszöntőben ünnepelték az uj püspököt. Este j 
a szepesváraljai katholikus daloskör kezdésére a pol-
gárság bevonásával fényes lampionosmenetet rendeztek. ! 
Zemancsik István plébános beszédet mondott, melyre a 
püspök meghatva válaszolt. A püspök installácziója ! 
előtt 10 000 koronát adományozott Szepes-, Liptó- és 1 

Arvamegye szegényeinek. 
Párvy Sándor dr püspök inthronizácziója napjá-

nak keltével körlevelet intézett egyházmegyéjéhez, 
melyben az apostoli szeretet melegsége érzik. Isten-
nek, a szeretet Istene nevében jöttem hozzátok, — 
mondja a bevezető sorokban a püspök, — hogy mint 
az Ur Jézus Krisztus apostolainak egyik utódja fára- ! 
dozzam közöttetek az üdvösség munkájában. 

A jó pásztor, életét adja az ő juhaiért (Ján. 10, 
11.), szólott az Ur ; és: abból ismertük meg az Isten 
szeretetét, hogy ő életét adta miérettünk ; nekünk is 
életünket kell adnunk atyánkfiaiért, mondja a szeretet 
apostola. (I. Ján. 3, 16.). A szeretet munkája tehát a 
főpásztor munkája ; a szeretetnek kell vezetnie, áthat-
nia azt teljesen. Ezért vallottam és vallom én is, az 
apostoli munkára hozzátok jöve, működésem fő jelsza-
vának, életem feladatának : „hittel és szeretettel" ; 
az üdvözítő hitnek szolgálatában a szeretet gyakorlásá-
val akarok szolgálni. Tiszta szívből, jó lelkiismeretből 
és tetetés nélküli hitből való szeretettel (I. Tim. 1, 5.) 
jöttem hozzátok. 

A főpásztori levél azután a szeretet hangján buz-
dítja a híveket az Isten, a felebarát iránti szeretetre. 
Előírja mindama kötelességeiket, melyekkel az Isten, 
az egyház, a haza és király iránt tartoznak. 

A mindvégig szeretettől áradozó főpásztor szózata 
utolsó szava is szeretet. A püspök ugyanis igy végzi 
körlevelét : 

Fogadjátok szeretettel főpásztorotoknak már ez 
első szavait, ki élete utolsó cselekedetéig és cselekede-
tével is szeretni akar benneteket. S amint én az Üdvö-
zítő szavaival kérem az atyát, hogy akiket nekem adott, 
legyetek egyek és maradjatok meg az ő szeretetében 
(Ján. 17, 11.), hogy szeretettel várhassátok az ő eljö-
vetelét (II. Tim. 4, 8.) : ugy Ti is minden imádsággal 
és könyörgéssel esedezzetek — érettem, hogy bátor-

sággal hirdessem az evangelium titkait, melyért követ-
séget viselek (Efez. 6, 19.) s hogy gyümölcsöző legyen 
és maradjon az én szeretetem mindnyájatokkal Krisztus 
Jézusban. Amen. (I. Kor. 16, 24.) 

Páris. A lavali egyházmegye papsága Monsignor 
G-eay ügyének tárgyalása alkalmából kötelességének 
tartotta, hogy a Szentszék iránt való hódolatának és 
engedelmességének kifejezést adjon. E czélból az egy-
házmegye 27 dekanátusában iveket köröztettek, melye-
ket az egész papság névaláírásaival múlt pénteken 
átnyújtottak a Szentatyának. A pápa nagy elismerés-
sel fogadta a kegyeletnek e szép megnyilvánulását, 
aminthogy a franczia püspököknek napról-napra érkező 
hódoló feliratai is nagy megelégedéssel töltötték el ő 
Szentségét. Monsignor Le Nordez-ról jelentik a Figaró-
nak, hogy a Kúrián most határozottan elvárják tőle, 
hogy Monsignor G-eay példájára lemondásával meg-
kíméli a Szentszéket is, magát is a további eljárás 
kellemetlenségeitől. Hivatalosan mindeddig még nem 
erősítették meg ezt a hírt. 

Páris. A Vatikan és Francziaország. — 
Combes, a franczia ministerelnök igen sajátságos 

helyzetbe került. Le Nordez és Geay püspökök római 
utja láthatólag meglepte őt, ámde ellene mást nem 
tehet, mint megvonja tőlük a fizetést. Most az a kér-
dés, hogy G-eay püspök leköszönése után a lavali püs-
pökséget üresnek fogja-e mondani? Ez esetben kápta-
lani vikáriust választanának, melynek megerősítése a 
kormány feladata volna. Igy Combes helyzete most 
csakugyan komikus. Mert ha megerősíti a vikáriust 
s ha ezzel elismeri, hogy a lavali püspöki szék meg-
üresedett, be kell ismernie, hogy tévedett, mikor a 
püspököt a római kúriával szemben védelembe vette. 
Ha azonban nem tekinti a püspöki széket üresedettnek, 
felállítja azon tételt, hogy Francziaországban akaratuk 
elleni püspökök lehetnek. Nem marad számára más 
hátra, mint elismerni az üresedést, mert G-eay bizony 
többé vissza nem tér. A kúria, hogy a lavali katholi-
kusok semmi lelki szükséget ne szenvedjenek, a lavali 
vikáriust minden esetre a legmesszebbmenő hatalmak-
kal fogja felruházni, hogy az egyházmegye közigazga-
tásában nehézségek ne legyenek. 

A franczia nagykövetség a Vatikánban. A turini 
„Momento" egyik párisi távirata jelenti, hogy a régebbi 
római ügykezelő, de Courcel, legközelebb visszatér 
Rómába, hogy tisztét október 15-én újra megkezdje. 
De Courcel a Santa Croce palotába szállna. Ezen iga-
zán rendkívül fontos hir azonban még megerősítésre 
szorul. 

Le Nordez dijoni püspök lemondásához. Franczia-
ország és a Vatikán között levő konfliktusban nagy 
fontosságú fordulatot idézhet elő az a körülmény, hogy 
az összeütközést okozó püspökök egymásután lemon-
danak az állásukról. Jelentettük már, hogy Geay lavali 
püspök példáját Le Nordez dijoni püspök is követte. 
Lemondását levélben tudatta egyházmegyéje papjaival. 
A levélben a püspök az egyházmegyéjében előfordult 
sajnálatos eseményekről beszél, a nélkül, hogy azokra 
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bővebben kiterjeszkednék. Azután elmondja, hogy a 
püspöki hatalom neki csak keserűséget okozott, miért is 
sajnálkozás nélkül mond le róla, miután ezzel szolgálatot 
vél tenni egyházának és hazájának. Különben mindig ez 
lebegett a szeme előtt és ezt bizonyos emberek bűn-
nek tekintették, de azért Isten segítségével tovább is 
ennek a két szent dolognak fogja életét szentelni. 
Végül kéri az Istent, hogy adja vissza a diöczézis 
békéjét. Nem kevésbbé érdekes az a levél, amelyet 
Merry del Val pápai államtitkár intézett Le Nordez 
püspökhöz, amelyben arról értesíti őt, hogy a pápa 
elfogadta lemondását. A pápa elismeri a Le Nordez 
által hozott nagy áldozatot és fel tudja fogni, hogy a 
dijoni püspökség kormányzása a mostani körülmények 
közt nagy nehézségekkel járt volna. A Szentatya nagyra-
becsüli a püspök jellemét és minthogy meg akarja őt 
kimélni az esetleges hírlapi és egyéb támadásoktól, 
ezért tehát fölhatalmazta őt, Merry del Valt, hogy 
jelentse ki a leghatározottabban, hogy Le Nordez ellen 
nem hoztak ítéletet, hanem csupán a legutóbbi kínos 
események hatása alatt hagyta el állomását. Épen ilyen 
nagyra becsüli a pápa a püspök lemondását, a melyet 
az egyház iránti engedelmesség ujabb bizonyítékának 
tart. Atyai jóakaratának zálogául apostoli áldását küldi 
a püspöknek. 

T A R C Z A. 
Szalézi missiók Amerikában. 

— Dr Zafféry Károly szalézi pap tudósítása. — 
Az új telep a Coroados indiánok közt. 

(Don Balzola János levele). 
Uj keresztesvitézek kiáltása. — 1902. évi január 18. 

Bő aratás. — A missió kincsei. 
Január 12-én vasárnap nem lehetett misézni min-

den előkészület daczára. Siettem a megelőző napon 
Dos Santos Joakim Emanuel birtokára jutni, hogy 
idejekorán szerezzem be a karaván égető szükségleteit, 
azt vélvén, hogy társaim másnap délelőtt meg fognak 
érkezni ; de szerencse, hogy estére meg tudtak érkezni. 
Mi történt ? Annyi sok dolog. Először is kiszenvedett 
egy öszvér, azután majdnem mindegyik állat közel volt 
a végéhez. Egyik testvérünk, azt hivén, hogy öszvére 
fáradtabb mint ő, leszállott a nyeregből, és gyalog 
folytatta az utat, az állatot pedig hátul menni hagyta 
De óh ! alig hogy száz lépést tettek, az öszvér magát 
szabadnak érezvén, egy erős bőgéssel az erdőnek ira-
modott. A lovas, igy kijátszva látván magát, utána 
rohant és addig addig szaladt, mig szeme elől tévesz-
tette a szamarat és elvesztette az u t a t . . . és majdnem 
a határig hajtotta társainak türelmét is, akik már nem 
győztek vári.i. Ellátván magukat Dos Santos úr nemes 
családjánál, ahol atyai gyöngédséget tanúsítottak irán-
tunk ( = ami miatt kötelességemnek tartom azt Boroe 
és Fernandez Péter ur családjaival együtt kedves Don 
Rua különös imáiba ajánlani) egy uj heti utazás után, 
ami kétségkívül a legfáradságosabb, végre egészségben 
megérkeztünk Barreiroba. Midőn messziről megmutattam 1 

a mi tartózkodásunk helyét, egyhangú örömkiáltás tört 
az Égnek, és nem tudom örvendettek-e annyira a 
keresztes vitézek Jeruzsálem kapui előtt. Az ördögöt 
megsebesítette ez örömkiáltás és megkisérlette nyom-
ban a boszút. Elérkezvén rendeltetésünk helyére, mialatt 
pontosan azt a helyet kerestem, ahol a sátrakat fel-
ütni lehessen, az én öszvérem egy fűvel borított 
mocsárba ment, aztán igyekszik visszamenni, azonban 
kapaszkodás közben elesik, igyekszik felkelni, de megint 
visszaesik, és én vele együtt leesve egész a nyakáig 
csúsztam. Kiszemelvén a legalkalmasabb helyet, mind-
nyájan leszállottunk és letérdelve megcsókoltuk azt az 
ősföldet, amelyen J s t e n segítségével e missió első háza 
és első kápolnája fog emelkedni. Január 18-ika délu-
táni 4 óra volt, egy szombatnap, Jézus szentséges neve 
ünnepének szombatja. 

Másnap feltéve az oltárra Jézus Szentséges Szive 
szobrát, mely annyira megvigasztal minket az ő édes 
tekintetévei, az első szent misét mondottuk és mind-
nyájan élő hittel ismélteltük azt a szép imát, melyet 
az édes Jézusnak felajánlásul elrendelt a dicsőségesen 
uralkodó nagy p á p a . . . „Igen, óh Uram, légy végre 
királya mindazoknak, akik a pogányság babonaságába 
vannak merülve, és ne vonakodjál őket a setétségből 
a világosságra és Isten országába vezetn i . . . " Azonnal 
a legközelebbi vasúti állomásra küldöttem, mely a telep-
től 40 .kilométer távolságra fekszik, hogy jelentsem 
Don Malannak megérkezésünket és a mi barátunktól 
és jóltevőnktől élelmiszereket kérjek. Az indusok szeren-
csére még nem jelentkeztek: és ha eljönnének, hogyan 
segitnék magamon, mikor alig van magunknak is a 
legszükségesebb élelmünk és ruházatunk ? Reméljük a 
segélyt az isteni Gondviseléstől és a mi jó munkatár-
saink nemeslelkűségétől. Nagy, igen nagy a működés 
tere, Barreirotól Cuyabaig 500 kilométernyi a távolság, 
ahol a vadak kóborolnak. A műveltségnek egyetlen 
jelét képezi a távirati vonal, melynek rudjai nekünk 
majdnem mindig megmutatták az utat. Barreirotól 
északra Motto Grosso állam még 1500 kilométeri^ire 
nyúlik, és ezen roppant területen is vad törzsek bolyon-
ganak. Ezek után fölöslegesnek látszik előttem, óh sze-
retett Atyám ! leirni a mi súlyos és sürgős szükségein-
ket. Azt hiszem, hogy a mi missiónk a legnehezebb és 
legszegényebb a mi jámbor társaságunk minden missi-
ója közt. Ezt a levelet egy nádból készült asztalon 
irtam, a melyre a megszentelt követ tettük, hogy a 
misét mondjuk : és e pillanatban egy zuhogó eső ömlik 
a ponyvára, a mi megakadályoz az Írásban. De miután 
az oltárról szóltam, megmondom, hogyan készült el a 
kápolna. íme : egy takaró képezi a mennyezetet, egy 
másik a hátsó falat képezi és a harmadik ezt a művészi 
táblát födi, melyre, mint mondám a szentelt követ 
teszszük, befedvén azt egj^szerű abrosszal. Minden reg-
gel oldalt két takarót aggatunk fel és szőnyeg gyanánt 
két széles ökörbőrt teritettünk le. Im ez a mi kápol-
nánk, melyben január 31-dikén a mi szeretett alapítón-
kért a szent áldozatot bemutattuk. 

A kápolna leírása után fogalmat szerezhetni a 
mi éttermünkről, hálótermünkről stb. Tegnap reggel, 
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ahogy a takarókat kissé kiigazítottam, hogy jobban 
ellentállhassanak az esőnek, azok egyikében egy nagy 
viperát találtam, a mi alig, hogy súlyosan meg nem 
sebesített. Már elkezdtük az utakat törni, karókat füré-
szelni és a földet némi növény tenyésztésére előkészitni. 
A kézi munkában, a mit az áhítatgyakorlatok megéde-
sítnek, oly rohamosan fut az idő, hogy a fél hónap, 
mit e rengeteg pusztaságban eltöltöttünk, egy pillanat 
gyanánt tűnt el. Nemsokára, mint reménylem valami 
gunyhót is építhetünk, de nem lesz még lehetséges az 
Oltáriszentséget megőrizni és ez a mi eg}Tetlen fáj-
dalmunk. 

Imádkozzék szeretett atyánk, és imádkoztasson 
ezen gyermekeiért, a kik az őserdőkben tévelyegnek. 
Ön tudhatja, hogy mennyire van ez imákra szükségünk. 

Üdvözletemet küldöm minden kedves elüljárómnak, 
különösen Don Rinaldi Fülöp urnák az én első kedves 
igazgatómnak, ós Ön engedje meg, hogy minden társam 
nevében kezeit csókoljam és atyai áldását kérjem. 

Jézus szivében legalázatosabb fia. 
D. Balzola János. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZT E VE K EN Y S KG. 
A Szent-István-Társulat ülése. 

A Szent-Is tván-Társula t igazgató-választmánya 
Zicliy Nándor gróf elnöklete alatt f. hó 9-én délután 4 
órakor ülést tartott. 

A nyári szünidő után való ezen első összejöve-
telre igen számosan jelentek meg, névleg Giesswein 
Sándor dr apátkanonok, társulati alelnök, Kaposi József 
pápai kamarás, igazgató ; továbbá Barta József dr fő-
gimnáziumi tanár, Borszéki Soma ministeri tanácsos, 
Csajághy Károly dr gyémántmisés áldozópap, nyug. 
esp.-plébános, Cserép József dr egyetemi magántanár, 
Cziklay Lajos szerkesztő, Ember Károly lovag, tanitó-
képzőintézeti igazgató, Erdőst Károly, az Országos 
Központi Katholikus Legény-Egyesület másodelnöke, 
Fábry Emil, a Norbertinum igazgatója, Filő János 
gyógyszerész, Gábler Lajos pénzügyi tanácsos, Kará-
csonyi János dr egyetemi tanár, Körösi Albin kegyes-
rendi főgimnáziumi tanár, Mihály fi Ákos dr szerkesztő, 
Németh Péter nyug. kúriai biró, T. Pelikán Krizsó szer-
kesztő, Piszter Imre dr cisztercita nevelő-intézeti kor-
mányzó, Pokorny Emánuel hittanár, Reiner Zsigmond 
dr ügyvéd, Saly Dezső törvényszéki biró, Simon Ignácz, 
a Magyar Földhitelintézet főkönyvelője és Szerelem-
hegyi Tivadar dr főgimnáziumi tanár. 

A jegyzőkönyet Notter Antal dr titkár vezette. 
Zichy Nándor gróf elnök üdvözölvén a választ-

mány tagjait az ujabb munkaszezon kezdetén, örömmel 
emlékezett meg az aranymiséjét ünneplő Kanovich 
Béla Mór budapest-józseívárosi apát-plebánost ért ama 
kitüntetésről, hogy ő felsége a jubilánst czimzetes püs-
pökké méltóztatott kinevezni. A választmány élénk 
örömmel fogadta Kanovich kitüntetését, kinek plébá-
niája területén van a Szent-István-Társulat. 

Ezután a folyó ügyek kerültek tárgyalás alá majd 
Kaposi József igazgató bemutatta a pártoló tagoknak 
szánt egyik idei tagilletményi munkát, egy az evan-
géliumokat és az apostolok cselekedeteit magában 
foglaló csinos illusztrált könyvet. A Szent-István-Tár-
sulatnak óhaja, hogy minél többeknek kezébe kerüljön 
ez a könyv, mely hivatva van az angol bibliatársulat 
hasonló kiadványait kiszorítani a katholikus nép köré-
ből. Ez a mü egymaga megérdemli, hogy ezren és 
ezren iratkozzanak be pártoló tagoknak. A választmány 
elhatározta, hogy a szóban forgó bibliai müvet már 
most megküldeti a pártoló tagoknak : ezt rövid idő 
múlva követni fogják a pártoló tagoknak szánt többi 
kiadványok, nevezetesen egy oktató munka, egy népies 
irat és a jövő évi kalendárium. 

Az idei tagilletmény, melyet a pártoló tagok 
ekként kapnak, negyven ívnél jóval többre fog rúgni. 
Cziklay Lajos, Mihályfi Ákos dr és még többen han 
goztatták is, hogy a Szent-István-Társulat a pártoló 
tagok iránt való bőkezűségében elmegy a legszélsőbb 
határig. Viszont örömmel vette a választmány Borszél.' 
Somának azt a híradását, hogy a vidéken nagy lelke-
sedéssel fogadják a Szent-István-Társulat pártoló tag-
ságát. 

Kaposi József igazgató bemutatta továbbá a 
rendes tagoknak adandó egyik tagilletményi művet: a 
Karácsonyi, János dr által megirt Szent István életét ; 
egyszersmind jelentette, hogy a másik tagilletményi 
munka, a Szent-István-Társulat története, melyet Notter 
Antal dr titkár irt meg, most van sajtó alatt. 

Az igazgatói jelentés után Notter Antal dr titkár 
tette meg előterjesztését. Jelentette, hogy a társulatnak ez 
idő szerint kilenczezer tagja van ; ezek közül a pártoló 
tagok száma 4500-ra rug. A titkár javaslatára rendes 
tagokul felvétettek : 

Antók János betűöntő-mester Budapest, Beiger 
Ferencz, a „Stephaneumu nyomda tisztviselője Buda-
pest, Belánszky György kántortanító Göncz, Blasko-
vics Ferencz apát, országgyűlési képviselő Temesvár, 
Csabák József főmosó Budapest, Fauzer Géza dr gyógy-
szerész Budapest, Földmives ifjúsági egyesület Kalocsa, 
Gasz Lajos kereskedelmi iskolai tanuló Czikó, Gutján 
Ignácz gimnáziumi tanuló Czikó, Hartsár Péter prépost-
plébános Kis-Szeben, Hodács Ágost káplán Stájerlak, 
Juhász István káplán Komárom-Szentpéter, Kanyó Ödön 
községi aljegyző Bács-Kula, Katholikus népkör Privigj^e, 
Kerekes Ferencz, a „Stephaneum" nyomda expeditorja 
Budapest, Kuncz Ferencz joghallgató Kolozsvár, Moldo-
ványi Gyula dr ügyvéd Budapest, Nagy József rendőr 
Budapest, Németh Antal, a „Hazai bank" czégvezetője 
Budapest, Perlik Lajos jegyzőgyakornok Abauj-Jászó, 
Soós Vikter szemináriumi alkormányzó Győr, Szalai 
László könyvkötőmester Budapest, Szeiífert Ágostonné 
Budapest, Viliim József kántortanító Szinye, Vojacsek 
Vilmos tyukszemvágó Budapest, Weinert Péter káplán 
Palánk a. 
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I R O D A L O M 

— Az Örökimádás czimű katholikus folyóirat 
augusztus 8-ik száma rendkivüli dus tartalommal jelent 
meg, melyből különösen kiemelendők a következő 
czikkek : 

Tartalom : Isten felé. — Imádjuk Öt áldozatos 
lélekkel ! — Engesztelő szentáldozás a tanuló ifjúság 
körében. — Lambertini Imelda. — Szűz Mária neve-
napján. — A franczia egyházüldözés és az Eucharisztia. 
— Szent Paczifik. — A szegény templomok segitése 
dicsérő áldozat. — Istennel nem lehet tréfálni. — De 
én is tudok ám ! — Erős akarat és hősi bátorság. — 
Kései gyümölcs. — A gyakori szentáldozás azoknál, 
kik testileg vagy lelkileg szenvednek. — Ágnes. — Kimu-
tatás a Budapesti Központi Oltáregyesület által 1904. 
évben ajándékozott tárgyakról. — Oltáregyesületi ügyek. 
Elmélkedés a legfölségesebb Oltáriszentségről. — Hir-
detések. 

E valóban életrevaló folyóirat a Központi Oltár-
egyesület (Budapest, IX. ker., Rákos-utcza 5.) kiadásá-
ban jelenik meg s előfizetési ára egy évre csak 3 
korona. Ajánljuk t. előfizetőink pártfogásába. 

— A „Nagyasszonyunk" cz. női Mária-kongregá-
cziói lapnak szeptemberi füzete a következő gazdag 
tartalommal jelent meg: Vágyódás. Virágh Ilona, Győr. 
— Viszontlátás. Arany. — A boldogság helyén. Útirajz. 
— Kisasszony napjára. Andorka, Sopron. — A nő 
hivatása a modern világban. Dr Prohászka Ottokár, 
Budapest. — Apróságok. — A test edzése. Gubalke 
Sarolta. — A Mária-leányok nemzetközi zarándoklata 
Rómába. Mazé de la Roche Lorenzina, Turin. — Oltár 
a szabadban. Sárkány Magda, Komárom. — Beata. Dr 
Bedy Vincze, Győr. — Elkobzott levelek. Erzsike, 
Tövisfalva. — Hallották már ? — Képpályázat. — 
Congregatióink élete. Győr, Orsolyák ; Sopron, Irgal-
mas nővérek, Sátoralja-Ujhely. — Szerkesztő üzenetei. 
— Nagyasszonyunk barátai. — Havi imaszándékok. — 
Szűz Mária ünnepei. — Előfiz. nyugtázása. A kitűnő 
lapot Mlciclonicsky és Nitseh Árpád szerkesztik Győrött. 

— A Katholikus Hidyédelmi Folyóirat augusz-
tusi (8.) száma a következő gazdag tartalommal jelent 
meg: 1. Az uj népiskolai törvényjavaslat. A tanító-
képzés és képesités. Keményfy Kálmán. — A morális 
és a jog. Dr Ambrózy Ágoston. r— Szocziális levelek. 
X I X . Kommunizmus. Irta : B—0. — Megtértek Csar-
noka. Balásfy János. — Külföldi szemle. A franczia 
egyházpolitikai válság. — A keleti keresztények fölött 
való protektorátus. — A németországi kath. nagygyű-
lés. Dr Notter Antal. — Protestáns Szemle. 1848 : X X . 
t.-cz. — Combes et Comp. — A megrugdalt Magyar 
Szó. — Elmélet, gyakorlat. — Bűzlik Dániában. B —0. 
— Krónikás. Czivilistaemelés. — Kastélyok és udvar-
házak. — Szükség, nyomor, inség. — Állami matriku-
lák. — Császka érsek halála. Dr Helvey Lajos. — Iro-
dalom. Farkas Zsigmond : A hosszú élet jó egészség. 
Ism. T. Pelikán Krizsó. — Szt. Orsolya-rend tan- és 
nevelőintézet értesítője 1904. Ism. I f j . Sámbár. — Br. 
Jeszenák Gábor : Kath. iskoláink jogi természete. Bkldt. 

— Győrffy János : Uj magyar köszöntő. Bkldt. — 
Vegyesek. — A fogságba hurczolt érsek. Történeti 
elbeszélés a nép és az ifjúság számára. Irta Herchen-
bach Vilmos. 

E valóban hézagpótló folyóirat előfizetési ára 8 
korona, mely összeg a szerkesztő-kiadóhivatalba Buda-
pest, VII., Csömöri-ut 16. szám alá küldendő. 

VEGYESEK. 
— A herczegprimás Budapesten. Vaszary Kolos 

bibornok herczegprimás, mint ' értesülünk, befejezte 
balatonfüredi nyári tartózkodását s több heti ott időzés 
után visszaérkezett a fővárosba. 

— Egyházmegyei hirek. Hoffmann Alajos Broc-
kóra plébánossá nevezteti ki. — Molnár János káp-
lánnak küldetett ideiglenesen Budapestre a sz. István 
kórházhoz, IX. ker. — Bresztyenszky János betegsége 
miatt egy évre szabadságoltatott. — Fehérváry Kálmán 

! érseki biztossá neveztetett ki a fiú és leány polg. 
iskolához Galgóczon. — Vasváry Mihály kisegítőnek 
küldetett Bakabányára. — Id. Takács György Varbóra, 
Kuchta Bálint Alsó-Ipolynyékre, Petrasek Ágoston Egy-
házfára, Kovácsy Kamill Szárazpatakra és Gürtler Antal 
ujmisés Karancssághra küldettek segédlelkészeknek. — 
Arany Nándor, Varyyas Tibor, Gabriel Antal. Damborszky 
János, Fray István, Hivatal József és Sziklay Rezső 
Budapestre hitoktatóknak küldettek. — Liszek Rudolf, 
a szeniczi kerület alesperese és chropói plébános f. hó 
5-én életének 68-ik, papságának 46-ik évében elhalt. 

•-—" A linzi egyházmegye Cecilia-egyesiilete aug. 
BO-án tartotta meg évi közgyűlését Ischlben s arra 
számos egyházi és világi notabilitás jelent meg. Az 
elnöklő msgr. Fux az egyesületi ügyek letárgyalása 
után hosszabb előadásban behatóan ismertette X. Pius 

, „motu proprioját", fejtegetvén az egyházi zene és ének 
eredeti tisztaságához tartozó kellékeket, egyben azokat 
az intézkedéseket, melyeket a pápa czéljának elérésére 
már eddig is tett. A gyűlésen jelenlevő megyéspüspök 
közölte az egybegyűltekkel, hogy székesegyházában az 
egyházi zenét mintaszerűen kívánja, szentséges atyánk 
intencziója szerint művelni s hogy egyházi zeneiskolát 
nyit a jövő tanév kezdetével Linzben 20—30 iskolás-

i fiu részére. 
— Apró hirek. Uj fővárosi káplán. Az üresedés-

; ben volt budapest-belvárosi segédlelkészi állásra a 
herczegprimás Áubermann Miklós fővárosi hitoktatót 

! nevezte ki. Áubermann neve irodalmilag is ismert s 
az „Alk.u-nak szokott dolgozni. 

A főszerkesztő távollétében felelős szer-
kesztő : Valnicsek Béla. 

Figyelmeztetés az e lőf izetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t ú g y indul t meg, hogy havonkin t , a 
„Religio-Vallás11 a lak jában , '/a í y e t a dni . 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 „ 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- hallás"-1 és az rE. Kr. L."-at együt t k iván ja jára tn i , az 
az „ E . Kr. L."-at kedvezmenyes áron, 2 koronáér t szerezhet 
meg. Yagvis 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 . a - r a 2 kor. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint,-
i/4, 2, 3 j és egész évi r ész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb e l já rás az egész evre 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 feleiös szerkesztő : Breznay Béla. h i t tudor . k. m. tud . egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 19QÍ. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Előfizethetni î 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, i 
bérmentes nyitott î 

levélben, intézendők. • 

JI F 0 L Y 0 I R A T , 

II. Félév. 1904. 

,Perge alacriter m coepio tuo : praeiiare praeha Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati protnovendae et arctius compmgendat 
tdlabora . . . 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. 

X. P I U S P Á P A AP. L E V E L E 
A BUDAPESTI KIB. M. T. EGYETEM HITTUDOMÁNYI KÁBÁHOZ. 

D i l e c t o í ^ i l i o 

.A. d a l b e r t o B r e z n a y 

P r a e s i d i e t D e c u r i a l i b u s i n S o h o l a T l i e o l o g i a e 1 3 i i d a p e s t i n e n s i D o c t o r i b u s 

B u d a p e s t i n u m . 

P I V S P P . X . 
Dilecte Fill, salutem et Apostolicam benedictionem.— Quo animo Doc to rum Decurial ium Ordo theolo-

gicis disciplinis apud Budapest inensem studiorum Academiam t radendis addictus, cui praees, 
S u m m u m Romanum Pont i f icem prosequatur , ex litteris vestris cummuni te r datis a tque pe t r iana 
stipe cer ta t im a Yobis oblata praeclare perspeximus. Po r ro in u t roque munere íilialis pietat is 
et singularis obsequii eminent sensus, quibus erga Apostol icam Sedem, hancquam catholicae 
fidei uni ta tem et veritatis cen t rum a Christo J e su const i tu tam, vos Divinarum rerum studiosos 
atfici maxime decet. Non potes t enim, praeser t im in theologicis doctrinis excolendis, certissima 
ac fallendi nescia esse sapientia, quae ex hoc fonte ducta non sit ac simul incontaminat is 
rivulis pura in hominum men tem non influât. Quod vero haie operi sanctissimo iamdiu vos 
incumbatis quippe leetamur, cum fieri nullo modo possit, quin alacres — labores vestros 
uberrimi sequantur f ruc tus pietatis, quales Yirgine Deipara augustissima adiuvante , bene 
expectare licet. Dum enim quinquagesiinus volvitur annus pos tquam pontificio oraculo ab 
omni labe immunis Ipsa décré ta est, singularis spes m'ulcet an imum Nostrum fore u t quot 
filii erroris fluctibus iactati doct r inam catholicam perver tere s tudent , divina luce il lustrati 
in tutissimo veritatis por tu conquiescant . In te rea vero effuse precat i u t laboribus vestris 
vires ad junga t Deus, Benedict ionem Apostol icam amantiss ime impert imus. 

Da tum Romae apud S. P e t r u m die III . Juli i MCMIV., Pont i f ica tus Nostri anno primo. 

P i u s P P . X . m . p . 

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. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I . T A R S A 
HATVAN I I A R MA 

Budapesten, szeptember 21, 

DALMI E S I R O D A L 
DIK ÉVFOLYAM 

SZ. 
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F e 1 h i T á s. 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

AZ EMBER SZABADSÁGA 
ÉS A TUD03IÁF1 SZABADSÁGA. * 

Tisztelt Egyetemi Közgyűlés! 
Imádás Is tennek, kitől mindnyá jan függünk 

« kinek — akar juk , nem akar juk — hata lmá-
ban vagyunk. Hódola t az 0 Helyet teseinek 
i t t a földön ugy a lelkiekben, mint a mulandó 
földi dolgokban. Különösen alázatos hódolat 
és szeplőtlen hűség Felséges Urunknak, Apos-
toli magyar Kirá lyunknak. Tisztelet és enge-
delmesség a törvényes ha ta lom bir tokosainak 
és ez idő szerint gyakorlóinak. Utógondolat 
nélkül fel tét len és teljes bizalom, t isztelet és 
szerete t Kar tá r sa im i rányában. Ugyanazon 
bizalom, t isztelet és mindenben jó t akaró 
szere te t az egyetemi Ha tóságokka l szemben. 
Méltányosság, legjobb akara t , atyai szeretet 
-és erős bizodalom az egyetemi i f júság iránt . 
Agyam minden gondolata , szívem minden 
dobbanása a gondja imra és vi r rasztásaimra 
bízot t legfőbb kulturális kincsesházunké, a 
budapest i kir. magyar tudomány-egyetemé. 

Ezen érzelmekkel veszem át nagyérdemű 
Rektor-elődömtől a dinasztikus hűség és a 
szakadat lan kötelességteljesí tés jelképét , a rek-
tori a ranylánczot és foglalom el a nem kere-
set t rektori széket, melybe önkormányzatunk-
ból folyólag az aranynál becsesebb kar társ i 
bizalom ül te te t t . F o g a d j á k t isztelt Kar tá r sa im 
az előlegezett nagybecsű bizalomért legben-
sőbb há lámnak őszinte nyilvánítását . Viszon-
zásul és hálás köszönetem némi zálogául ígé-
rem és fogadom, hogy a rektori mél tóság fön-
ségét és dicsőségét csakis a tes tvérek és alatt-
valók szolgálatának minél hívebb és önfelál-
dozóbb tel jesí tésében fogom keresni ; rektori 

* Beszéd, melylyel a budapesti kir. magyar tudo-
mányegyetem rektori székét az 1904—1905. tanévi 
beiktatási ünnepélyen 1904 évi szeptember hó 15-én 
elfoglalta dr Demkó György, egri főegyházmegyei áldozó-
pap, a hittudományok bekebelezett doktora, az egyház-
jog nyilvános rendes tanára, a jog- és államtudományi 
karban az államtudományi államvizsga-bizottságnak 
külső tagja, a hittudományi kar volt dékánja, a Szent-
István-Társulat igazgató-választmányának s tudományos 
•és irodalmi osztályának tagja, az egyetemnek e. i. 
rektora 

joga immal és kötelességeimmel a gondja imra 
bízot t szellemi és anyagi kulturális érdekek 
j avá ra fogok közreműködni , mások üdveért . 

Tisztel t Közgyűlés! Beiktatási ünnepélyeink 
hagyományos szokásához híven, rövid időre 
szót kérek, hogy a tú lzás jegyében születet t 
korunk ál tal h i rdete t t kor lá t ta lan szabadságról. 
— s ezzel kapcsola tban a kor lá t ta lan tudo-
mányszabadságról néhány komoly szót mond-
hassak. Lássuk az igazságot minden oldalról. 
Mielőtt azonban e kedves le iadatom megoldá-
sába kezdenék : az t hiszem, a m. t. Egyetemi 
Közgyűlés helyeslésével is találkozom, midőn 
a lelépő érdemdús Rektor és t anács tagok előtt 
megha j tom az Egye tem zászla já t és őszinte 
köszönete t mondok a lelépő Rektornak köz-
elismerés szerint „erélyes" és „ügyes" kormány-
zásáért , melyből csak haszon háramlot t az 
Egye temre és az i f júságra egyaránt . Köszö-
ne te t mondok a lelépő t anács tagoknak a 
Rektor t ámoga tá sában kifej tet t ügybuzgó-
s águkér t . 

Át té rve már beszédem je lzet t t á rgyá ra : 
szólani fogok 

1. az ember szabadságáról általában; ma jd 
ezzel kapcsola tban 

2. a józan, mérsékelt tudomány- és tanszabad-

I. 

Az imént letűnt XIX. századnak egyik legjelen-
tősebb vívmánya, melylyel az emberiséget boldogítani 
akarta : a szabadság. Szabadság minden téren. A lelki-
ismeret-, vallás- és kultusz-, szólás- és sajtószabadság, 
gyülekezési és társulási szabadság, valamint szabadság 
a tudományban és művészetben, szabad verseny a gaz-
daságban, a földművelés, ipar és kereskedelem terén 
megannyi modern jelszavak, melyek alatt a szellemi 
és anyagi kulturjavak termelési és forgalomba hoza-
tali világpiaczán együtt termelnek és árulnak az igaz-
ság és tévely, az erény és bűn. 

A szabadság Isten egyik legszebb és legértéke-
sebb ajándéka, melylyel legnemesebb teremtményét, az 
embert, a látható világ urává és királyává tette; de 
azon feltétel alatt, hogy az ember uralkodván minde-
neken és szolgálatába hajtván mindeneket, önként 
hálára és engedelmességre gyúladjon Teremtője iránr, 
szolgáljon szabadon legfőbb Urának és ezáltal érdeme-
ket szerezzen magának Isten előtt. 

Másrészről az is bizonyos, hogy alig van kérdés, 
mely körül nagyobb fogalomzavar dúlna, mint nz 
ember szabadsága körül. 

Honnét e fogalomzavar? 
Onnét, hogy némelyek, mint a materializmus 

alapján álló deterministák, a szabadság törvényszabá-



II. Félév 24. sz. RELIGIO. 187 

lyozta észszerűségét egynek vévén a szükségszerűség-
gel, tagadják az emberben a szabad elhatározást, a 
szabad akaratot. Mások a raczionalizmus alapján, a sza-
bad akarat és az önkény fogalmait összezavarván, túl-
hajtják az emberben az akarat szabadságát a törvé-
nyenkivüliségig, ex-lexben egész a szabadosságig. Mind-
két szélsőség egyaránt téves. Középen az igazság. 

Isten az embert szabadnak teremtette, hogy végső 
czélját észszerű szabadakaratával kiérdemelhesse és 
elérhesse. Az ember czélja és rendeltetése kettős. 
Legfőbb czélja : Isten dicsőségét elismerni, hirdetni és 
külsőleg előmozdítani. E legfőbb czélt az emberben és 
ember által Isten minden körülmények között föltétlenül 
eléri, akár akarja az ember, akár nem. Ha akarja, azaz 
ha Istennek szolgál és engedelmeskedik, ezért boldogul 
úgy itt e földön, mint boldogulni fog egykoron a más 
világon. Ha nem akarj âi, â z â z ha Istennek a köteles 
szolgálatot és engedelmességet megtagadja, ezért bűn-
hődik már itt és bűnhődni fog a más világon. A pokol 
is Isten hatalmát és dicsőségét hirdeti. 1 

Másik czélja az embernek : önönboldogságát mun-
kálni úgy itt a földön, mint biztosítani azt, a földön-
túli életben az által, hogy Istentől való függését elis-
meri és neki szabad akaratból szolgál. Az embernek 
még önönboldogságában is Istennek kell szolgálnia s 
ez által Isten dicsőségét előmozdítania. E második 
czélja az embernek szintén végső — de nem legfőbb 
- csak másodrendű czél, amennyiben ez a legfőbb 
czélnak alája van rendelve. 

Ezen másodrendű végső czélja az embernek nem 
föltétlen, hanem föltételes. A föltétel, hogy akarjon az 
ember Istennek szolgálni, akarjon boldogulni, akarjon 
érdemeket szerezni a boldogságra. Ha e föltétel hiány-
zik, a boldogság eléréséről szó sem lehet. Ellenben ha 
az megvan, ha az ember a természet erőiben és igaz-
ságaiban Isten jóságát felismeri, azért Öt áldja és Neki 
önként szolgál, engedelmeskedik : örökké boldogulni 
fog. Ezért adott Isten az embernek észszerű szabad 
akaratot. 

Lássuk már most közelebbről : Hogyan értsük ezt a 
szabad akaratot? Miben áll az ember szabadsága? 

* 

Az ember szabadsága abban áll, hogy öntudatos 
cselekedeteiben észszerű akarata minden külső és belső kény-
szertől menten, sőt ennek ellenére is, saját benső elhatáro-
zásából indítja az embert a czéltudatos cselekvésre vagy 
nem cselekvésre, az így vagy másként való cselekvésre. 

Szabadok vagyunk tehát öntudatos cselekedete-
inkben, külsőleg és belsőleg, minden kényszertől avagy 
szükségtől. Külsőleg, a fizikai kényszertől.2 E külső 
szabadság még nem igazi szabadság, annál kevésbbé 
szabad akarat. Ez csak tágabb értelemben szabadság, 
mely a kalitkájából kiszabadult madarat is megilleti.3 

1 V. ö. F ischer-Colbr ie Ágos t : „A ku l tu ra czélja." „Magyar 
Sión" 1902. évf. X I I . füze t , 8 8 2 - 8 8 3 . 11. 

2 L ibe r t á s a coactione. 
3 Cathrein S. J. , Moralphi losophie, I I I . kiadás, 1899. I. 

köte t . 28. lapon. 

Sőt bizonyos értelemben még az élettelen dolgokról 
is mondjuk, hogy külsőleg szabadok, midőn t. i. semmi-
féle, külső akadály sincs u t jokban; pl. a viznek szabad 
folyása van. 4 

Az ember azonban szabad a benső szükségességtől 
is, vagyis p. az ösztöntől.5 Az ember bensőleg is szabad r 

amennyiben öntudatos cselekedeteiben értelmes akara-
tával uralkodni képes ösztönén, amit nem mondhatunk 
már többé a kalitkájából kiszabadult madárról, még-
kevésbbé az élettelen dolgokról. 

Ámde ez a csupán az embert megillető benső 
szabadság sem alkotja még az emberi szabadság töké-
letes fogalmát. Eddig a szabadságnak csak nemlege» 
fogalmát ismerjük, holott az ember szabadságának belső 
tartalma is van. 

Mi képezi tehát az ember szabadságának belső tartal-
mát? A belső szabad, észszerű elhatározás. 

Ez a következő lélektani lefolyással megy végbe. 
Mint értelmes és szabad akarattal bíró lények, öntuda-
tos cselekedeteinkben alanyilag közömbösek vagyunk 
és tudunk lenni úgy a külső mint a belső szükséges-
ség, ösztön ellenében.0 Ez az igazi szabadság, azaz a 
szabad akarat, melylyel öntudatos cselekedeteink inditá 
okait mérlegelni, azokat hatványozni vagy leszállítani,, 
avagy teljesen megvetni szabadságunkban áll. Szabad-
ságunkban áll azok ellenére is cselekedni ; de a saját 
felelősségünkre, azaz mint Szent. Tamás mondja: „sza-
bad akaratunkkal cselekedeteinknek uraivá leszünk." T 

Azoknak jó vagy rossz következményeit viselnünk kell, 
azokért helyt állni kötelességünk. 

Az ember ugyanis, mint eszes lény, a dolgokat 
külömböző szempontból képes felfogni és elbírálni. 
Ebben különbözik ismerő tehetsége az oktalan állatok-
nak érzékhez kötött megismerésétől; továbbá abban,, 
hogy ismeretei öntudatosak, mig az oktalan állatok 
ismeretei külső befolyásától függő szükségképeniek 

I nem öntudatosak. Az ember eszével képes a legtöbh 
dolgot jó és rossz oldaláról felfogni, azaz képes a dol-
gokat okaikban és következményeikben belátni. Ez 
alapon Ítéletet alkot magának, hogy valamely dolog, 
kívánatos lehet ugyan reá nézve, de nem föltétlenül, 
szükséges. Tekintettel ugyanis a nehézségekre, az áldo-
zatokra, valamint a veszélyes következményekre, m e z e k -
kel a dolog megszerzése jár : közömbös tud maradni 
ama dolog iránt. Viszont lehet valamely dolog bármi 
okból nem kívánatos az emberre ; tekintettel mégis e 
vagy ama körülményre : kívánatos is lehet reá nézve r 

de nem föltétlenül ; s így megint közömbös tud lenni 
eme dologgal szemben is. Lehet az ember előtt egy-
szerre jó és jobb, rossz és rosszabb, avagy jó és rossz,, 
melyekről öntudatos Ítéletet alkotván magának : közöm-

4 U g y a n o t t . 
5 L ibe r t á s a necess i ta te , ab in t r inseca de te rmina t ion e- 

ad unum. 
6 L ibe r t á s indi f ferent iae = l iberum arbi t r ium. 
7 „ Dominium autem, quod habe t vo lun tas sup ra suos actus^  

per quod in eius es t p o t e s t a t e vel le e t non velle, excludi t de te r -
mina t ionem v i r tn t i s ad u n u m et v iolent iam causae ex te r ius a g e n -
tis." S. Thomas, Cont ra gentiles, libro I. cap. 68. Edi t . T a u r i n . 
VI a. 1894. pag. 63. 
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bös tud maradni azok egyike vagy másika iránt. Ezen 
közömbösség, mely az öntudatos Ítélet eredménye, még 
mindig nem a szabad akarat, hanem ennek csak elen-
gedhetetlen föltétele és csak az embernek sajátos 
tehetsége, mely őt oly fenségesen különbözteti meg az 
oktalan állatok ösztönszerű vágyó tehetségeitől. 8 

A tulajdonképeni szabad akarat az említett közöm-
bösség után, a cselekvésre szükséges és meglevő összes 
féltételek alatt bekövetkező szabad választás, azaz 
benső szabad elhatározás, hogy cselekszünk vagy nem 
cselekszünk, így vagy amúgy cselekszünk.9 (Fo ly t a t j uk ) 

E g y h á z i b e s z é d . 
(Foly ta tás . ) 

Tizenegy vármegyének messze terjedő határai 
között élt félmillió katholikus hivő az egri püspökség 
bölcs és gondos kormányzata alatt. Mégis, a régi kere-
tek a lelkipásztorkodás nagy czéljainak meg nem felel-
tek ; az óriás távolságok a messze szétszórt hivek egy-
séges kormányzatát, a közvetetlen felügyeletet, a hívek-
kel való érintkezést, némely püspöki teendők gyakor-
lását szinte lehetetlenné tették. Szükséges volt tehát, 
hogy az egri püspöki székhelytől távoleső híveknek is 
legyen könnyebben megközelíthető főpásztoruk. 

A mit az egri püspökök felelősségök tudatában 
nem egyszer kérelmeztek, száz évvel ezelőtt, I. Ferencz 
apostoli magyar király a szentszékkel egyetértve elha-
tározta, hogy az egri egyházmegyéből két új püspöki 
megyét választ ki. Ekkor született meg a kassai püs-
pökség és egyházmegye is, melynek megalapítására a 
királyt az alapítólevél tanúsága szerint, népének lelki 
java késztette; mert —úgymond— minél több püspök 
őrködik a lelkek üdvössége fölött, annál vallásosabb, 
jobb erkölcsű a nép, annál nagyobb tiszteletnek örvend 
az isteni és emberi törvény s annál szilárdabb alapo-
kon nyugszik az ország üdve és biztonsága. 

De a kassai püspökség százéves élete arról tanús-
kodik, hogy a Gondviselés más, különös hivatást is 
szánt neki az idők folyamán. 

A hatalomnak, önzésnek, országos és magánérde-
keknek, a szabadságnak és elnyomásnak véres harczai 
folytak e földön évszázadokon keresztül. Testvérhábo-
rúk, vallási villongások viharai tépdesték meg a kivált-
képen Krisztus egyháza által hirdetett és gyakorolt 
felebaráti szeretetet. A testvér ellenségévé szegődött a 
testvérnek, a máskor közös érdekre szólító tárogató 
szomorú hangja kurucz ellen hívta a kuruczot. 

Csoda-e, hogy a történeti emlékek e megszentelt 
földjén a hitélet mezeje letarolva sinlődött, legszebb 
virágait az erőszak tiporta le, a templomok ajtai, a 
hivek elhidegült szívei bezárultak? 

8 „Quia igi tur vo lun tas es t ac t ivum pr incípium non deter-
mina tum, sed indifferenter se Habens ad mul ta : sic D e u s ipsam 
movet , quod non ex necess i ta te ad u n u m d e t e r m i n a t e S. T h o m a s 
S u m m a Theol . 1. II . qu. 10. art . 4. Edi t , Taur in . VI. a. 1894. pag. 72. 

9 „Ipsa po ten t i a volunta t i s , q u a n t u m in se est, indif ferens 
e s t ad p lura : sed quod de te rmina te exeat in hune actum, vei 
.ilium, non est ab alio déterminante, sed ab ipsa volunta te ." S. 
Thom. in 1. 2. d. 39. qu. 1. ar t . 1. in solut, seu corp. Operum 
O m n i u m ed. Vivés, Par is . 1S73. t. 8. p. 515. 

Szükséges volt tehát, hogy e magyar vérrel, 
; martyrok vérével áztatott földön apóstul vesse meg a 

lábát, a ki a szeretet országát helyreállítani segítse, 
kinek a kereszt a fegyvere s a ki a békesség és szere-
tet jele alatt egyesíti a kuruezok utódait. 

Szükséges volt, hogy püspöki, apostoli tekintély 
csillapítsa le a testvérek háborgó szivének izzó harag-
já t ; mert kit a Szentlélek rendelt egyháza kormányza-
tára, annak ajkairól az ellenfél is készebb meghallgatni 
az igazság igéit, és megtanulni a jog tiszteletét. 

A püspököt nem köti muló érdek, családi hagyo-
mány ; az igazságnak kel ő védelmére ; bátorságosan 
fogadhatja ajkairól az Ítéletet a győztes és elitélt egy-
aránt, mert az ő ítélete mindkét lélek üdvösségét magá-
ban foglalja. 

Szükséges volt, hogy szent András utódja, mint 
pásztor, mint atya, mint apostol éljen e vidéken, szere-
tetével e nép között, hogy a hitélet újra ébredjen, 
hogy a háborúk színterén a békesség lakozzék, a pusz-
tulás utálatosságát művészi alkotások födözzék el, a 
szent helyek bezárúlt kapui pompázó fényességgel nyíl-
janak meg s a szivekbe beköltözzék újra a szeretet. 

Es százéves életében meg is valósult a kassai 
! püspökség e missiója. 

De még más, nagy föladat várt reá. 
A meghasonlás vihara rohamosan pusztította a 

nép anyagi erejét és idők multán megtépdeste a szála-
kat, melyek a nép szivét e haza pusztuló földjéhez 

I kötötték. 
Szükség volt tehát arra a nagy erkölcsi erőre, 

mely a látogatás idején a nép szivéhez férkőzve meg-
tanítsa azt a vallás parancsára, hogy a hazát szeretni 
kötelesség, hogy annak földjén szenvedni is érdem és 
e szenvedés áldást hoz a hazára és ivadékokra egy-
aránt. 

Szükség volt magyar apostolra, ki sírni tudjon 
hazája és népe nyomorán, mint egykor a Mester könye-
zett Jeruzsálem múló dicsőségén; s mivelhog}^ a törvény 
betűje holt és nem hat a szivekig, szükség volt 
magyar apostolra, ki szíve nagy érzéseivel a haza 
földjéből kivel-kivel megszerettesse előbb azt a néhány 
rögöt, mely neki terített asztala, mikor családjának 
enni ad, imazsámolya, mikor Istenéhez imádkozik, verí-
tékes munkájának jutalma, bizonytalan jövendőjének 
vigasztaló reménysége ; a mely kis hazai földet mun-
kálva épp azért szeressen, mert őseié volt s most az 
övé; hogy ekképp a haza földjének annyi röge külön-
külön megszeretve, e részleges szeretetből oly hatal-
mas tömege gyülekezzék össze és oly ellenállhatatlan 
erőforrása fakadjon a hazaszeretetnek, mely alkalmas 
időben meg tudja védelmezni a haza földjét az ellen-
ség rohanása ellen s meg is tudja tartani azt a magya-
rok nemzetének. 

E kettős küldetés teljesítése : az Isten országának 
és e föld szeretetének megerősítése a szivekben, alkotja 
meg e püspökség százéves történetét. 

De nemcsak szükséges, hanem méltó is volt, hogy 
ez országrész, melyen a vallásos érzület Isten dicső-
ségére századokat múló műremekeket alkotott; melj-et 
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raartyrok kiömlő vére tet t szentté ; hol a szerzetesren-
dek házaiból kelt út jára a felebaráti szeretet; hol a 
tudományokat egyetemi tanítószékekről terjesztették 
arra hivatott, tudós egyháziak; kiváló férfiak e termő-
földje; a haza ós szabadságszeretet Kánaánja ; Felső-
Magyarországnak a hazai történet ós előkelő városai 
által jeles része a katholikus püspökség diszével meg-
jelöltessék és az önálló püspöki kormányzat lelki hasz-
naiban részesüljön. 

S a mikor részesült, mutatta meg igazán, hogy ez 
apostoli kegyre valóban rászolgált. Küldetését hiven 
betöltötte, a mi dicső eszme, alkotás — szellemi vagy 
anyagi téren — a régi időkből fönnmaradt, hiven 
megőrizte, s a mi bomladozott, régi erősségébe vissza-
állította. 

Kassa áldott püspöke nyilván hirdeti ezt pap-
ságához írt körlevelében s a mit ő Írásban adott, élő 
szóval nagyrészt azt beszélem én tovább. 

Az ú j hajtás a magyar egyház terebélyes fáján 
folyton izmosodott; Isten e választott kert je az isteni 
kegyelem életerejétől megtermékenyítve, szent egy-
házunk és édes hazánk javára, idők folyamán ékes 
virágokkal, bő gyümölcsökkel fizetett. 

Nem ejt csodálkozásba e jutalmazó termékenység, 
mert Kassának szakadatlan sorban jeles püspökeit 
értékes személyes tulajdonságok, nagy papi erények : 
apostoli buzgóság, mély tudomány, meleg érzés, határ-
talan bőkezűség, lángoló hazaszeretet emelik ki többi 
püspöktársaik sorából is, s a szeretet munkájában teszik 
méltókká Krisztus apostolához, szent Andráshoz, kit az 
egyházmegye, égi védelmezője gyanánt, könyörgő imá-
val kiválasztott. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 20. Az ezidei rektori beszéd hatása. — 
Nem a gezéreszt értjük, hanem azt a komoly hatást, 

melyet a Rektor Magnificus beszéde a tudomány józan 
szabadságáról a nemzet komolyan és tárgyilagosan 
gondolkozó köreiben keltett. Ezen köröknek egyik méltó 
tolmácsa dr K. A. a „Tiszántúléban. A nemzeti józan 
magyar tudományos irányzat föllélegzésének örömkiál-
tása e nyilatkozat, melyet szórói-szóra közlünk, a mint 
következik : 

„A tudományegyetem végre megmozdult kövült 
liberálizmusából s maga a rektor kél az igazi tudo-
mányosság védelmére. 

Éppen ideje volt. 
Korunkat a merkantilista lapok agrárius tenden-

cziákkal vádolják. Egyben csakugyan nyilvánult az 
agrár felfogás: a tudományosságot nézték itt-ott Csáky 
szalmájának, a melyből a szabad kutatás ürügye alatt 
mindenki csipegethetett valamit, hogy tudóst játszszék 
a tudatlanok előtt. 

A nagyképűnek, telitömöttnek bemutatott koponyák 
imponáltak is a gyengébbeknek ; persze nem látták, 
hogy a mi benne van, kicsépelt, ócska, összelopkodott 
szalma. 

Mikor a külföldön valami tudományossággal kér-
kedő irányzat már lejárta magát, nálunk akkor ülnek 
föl annak leglelkesebben. 

Csak egy-két példát. Kereskedelmi törvényünk 
ugyanaz ma is, a mi a németeké volt 30—40 év előtt 
s a mit ott régen jobbal cseréltek fel. Mi még görcsö-
sen ragaszkodunk hozzá. Vasúti rendszerünk a szász 
államvasutak régi kaptájára készült s horribilis költségei 
daczára mereven ellene áll a közlekedés, a közgazda-
sági tudomány ujabb követelményeinek. A szászok 
azóta régen más rendszert követnek. 

A mint a Darwinizmus hitele külföldön megin-
gott, mi azonnal befogadtuk. A materialista élet felfo-
gást minden nemzet kidobta, mi megpróbáltuk meg-
emészteni. Nyögi is közéletünk. S ráadásul mindenféle 
irányzatból a legszélsőbbet, a tökéletlenségből a leg-
tökéletlenebbet sikerült kiválogatnunk, a mi csak annál 
nagyobbá tette a bajt . 

Miért nem ártottak azonban a téves irányok 
külföldön s miért ártanak nálunk ? 

Annak is megvan a maga igen természetes, igen 
érthető oka. 

A 19 évi elnyomatás után minden tekintetben 
kifosztva állottunk. Csak a tatárjáráshoz ós a török-
duláshoz fogható hatásában az abszolutizmus. Levert 
lábunkról a betegség s versenyeznünk kellett erőtől 
duzzadó, egészséges államokkal. Mit volt mást tenni? 
mesterséges uton kölcsönöztünk támaszokat, izgató 
szereket. 

Tudományosság kellett s nem voltak tudósaink. 
Tehát kineveztük a tudósokat a nélkül, hogy észt is 
adhattunk volna nekik. A kinevezett tudósoknak azon-
ban ugy kellett viselkedniök a világ előtt, mintha való-
ságos tudósok lettek volna. Kölcsönvették hát a tudo-
mányt a szomszédból s azt hirdették rendületlenül. 
Őröltek, mint a malom, kétségbeejtő egyformasággal 
és következetes önállótlansággal. 

A tudományt fejleszteni nem voltak képesek. Ergó 
tanítványaikból sem neveltek gondolkodó, komoly mun-
kára képes, önálló if jú tudósokat, hanem a külföldi 
szalma cséplőit. 

Igy rekedt meg nálunk egy csomó régi salabak-
ter tudomány képében. A Léna jegébe befagyva mam-
mutokat fedeztek fel nemrégiben ; nálunk is most kez-
dik fölfedezni a tudományos szalmacséplés mammutjait. 

S ezek a tudomány szabadságának örve alatt 
állottak itt tekintély hírében ! Azt értették vezérelvük 
alatt, hogy szabad tudomány czógóre alatt mindent 
árulni, még ócska vasat is. És a szabadelvűség álarcza 
mögül tényleg a legzsarnokibb tekintólykultusszal 
nyomorítottak meg bennünket. Darwin, Spenczer, Hegel 
majmolój^: eredeti lángész, tanszékbe való. A ki őket 
csak kritizálni meri : máglyára vele ! 

Demkó György merte fölemelni szavát ez állapo-
tok ellen s a magyar kir. tudományegyetem visszaül-
tette trónusába a tudományt, az igazi szabad tudo-
mányt a szalmával kitömött nagyfejüség ós nagyképű-
ség helyébe s vele egj^ütt a nemzeti szellem győzel-
mesen verte meg a hazátlan nemzetköziséget. 
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Komoly tudós ember sohasem nagyképűsködik. 
Az igazi tudományos szabadság sohasem lovagol jel-
szavakon, neveken. Tudja, hogy nagy hatalom van 
kezében s azért tanszékre csak azt viszi, a mit laboratóri-
uma, mikroszkópja s Isten mérhetlen nagysága előtti 
meghajlása igaznak ismertetett el vele. S az igazán 
szabad tudomány ragaszkodik félnőtt korában is a 
gyermek odaadásával édes anyjához, a hazához. Mert 
tudja jól,hogy a nemzetköziség a szélhámosok menedéke." 

Beszterczebáuya. Az új főpásztor trónfoglalásának 
rendje. — 

Vissnyovszky László káptalani helynök VI. sz. 
körlevelében következő rendeletet bocsátott ki : 

Illustrissimus ac Reverendissimus Dominus Wolf-
gangus JRadnai, clementissime nominatus Praesul noster, 
supremo Beatissimi Patris PI I P. P. X. ddo 16-ae 
Julii a. c. praeconio confirmatus et ad Ecclesiam Neo-
soliensem legitime regendam necessaria instructus 
missione, 27-a Sept. a. c. Neosolium appellere, Sedem-
que Suam Episcopalem die 29-a lab. mensis, S. Michaëli 
Archangelo sacra, solemniter capessere et festivum 
inthronisationis Suae actum suprafata die in Ecclesia 
parochiali Neosoliensi ad B. M. Virginem Assumtam 
celebrare dignabitur. 

Nullus dubito, quin Vos, Fratres in Christo Vene-
rabiles,^percepto laetissimo hoc nuncio, intimi affecti-
bus gaudii ac summa erga Divinam Bonitatem repleti 
gratitudine, solemni Illustrissimi Domini Antistitis 
nostri cum Sponsa Sua unioni interesse, Patrique filiale 
homagium praestare avidissimo desideretis corde. 

Quapropter necessarium censeo, ut stabilitum per 
Ipsam Suam Illustritatem Episcopalem pro festivitate 
inaugura tioni s Suae ordinem, stricte observandum, 
Vobis per extensum notum faciam : 

„Ordo 
in reeeptione et instaltatione Episcopi observundus. 

Die 27-a Septembris 1904. 
1. Adventus Episcopi Neosolii hora 1-a pomeri-

diana in statione maiori viae ferreae. 
2. Paulo post exceptio Episcopi ad fores Eccle-

siae Cathedralis per Venerabile Capitulum, Clerumque 
dioecesanum ; prout ilia in Pontificali Romano prae-
scripta habetur. Videlicet: Illustrissimus Dominus Prae-
positus Maior in pluviali et bireto, Episcopo portam 
intranti, detecto capite offert pacificale ad osculandum, 
dein aspersorium cum aqua benedicta, demum navicu-
lam, — alio sacerdote thuribulum porrigente — et de 
more incensat Episcopum, qui inter medium Clerum, 
ad utrumque latus scamnorum distributum, praeeunti-
bus tarnen assistentibus cum praelaudato Digniore e 
Capitulo, sub pnlsu organi et cantu Antiphonae „Ecce 
Sacerdos Magnus", procedit ad altare maius, ibique 
super faldistorio procumbens adorat Sanctissimum. 

3. Interim Dignitarius Ecclesiae cum sua assisten-
tia, stans in cornu epistolae altaris, silente iam cantu 
et organo, quasi versus ad Episcopum, detecto capite 
canit versiculum „Protector noster . . ." ut in Pontifi-
cali, subiuncta oratione : „Deus omnium fidelium 
Pastor et Rector . . ." 

4. His terminatis, Cantores in Choro cantant 
Antiphonam de S. Francisco Xav., ceu Ecclesiae Pat-
rono, Diaconi subin ad cornu Epistolae adstantes 
Versiculum ; Episcopus vero, qui interim surgens con-
scendit altare, osculatur illud et in parte Epistolae se  
collocat, cantat Orationem de dicto Sancto. 

5. Episcopus in bireto dat more solito benedictio-
nem, et finita adoratione, modo priori redit ad limina 
Ecclesiae, osculataque S. Cruce, et asperso seipso, Clero, 
populoque fideli — retrahit se domum. 

Die 28-a Septembris 1904. 
Hora 4-a pomeridiana exceptio per Episcopum 

Venerabilis Capituli una cum V. Clero Dioecesano, 
aliarumque, si quae semet insinuaverint, Deputationum. 

Die 29-a Septembris 1904. 
1. Hora 3<49. matutina dato signo campanae ma-

ioris, Venerabile Capitulum et reliquus Clerus, con-
gruenter indutus, more consueto processionis progre-
dietur ad Residentiam Episcopi : processionem claudente 
officiali Capitulari, roeheto, stola, pluviali, alba et  
infula induto cum assistentibus ministris, . . . balda-
chinum super Episcopum deferendum quatuor alumni 

Í portabunt. 
2. Ubi ad Episcopum, qui interea paramenia 

j sacra, videlicet : amictum, albam, cingulum, crucem 
pectörálem, stolam, pluviale album et mitram sumet, 
perventum fuerit, Officians crucem reverentur porriget, 
quam Episcopus osculabitur, et mox sub baldachino, 
pulsuque unice campanae maioris ducetur ad portam 
Ecclesiae parochialis ad Assumptam, ordine superius 
dicto, Clero interea hymnum ,,Te Deum laudamus" 
cantante ; praesente vero populo iam prius inde ab  
aedibus Residentiae episcopalis usque Ecclesiae paro-
chialis ad Assumptam portam in utroque latere dis-
posito. 

3. In ipso, ad portam Ecclesiae ingressu Episco-
j pus accipiet aspersorium de manu officiantis et se ac 

alios asperget aqua benedicta. Pariformiter officiante  
naviculam et aliquo assistentium thuribulum ministran-
tibus, Episcopus thus imponet et ab officiante more 
consueto incensabitur. 

4. Proceditur postmodum, cantoribus cantantibus 
i antiphonam „Ecce Sacerdos magnus", ad Sanctuarium, 

ubi remoto baldachino et deposita mitra, praemissaque 
adoratione Ss. Sacramenti, Episcopus divertet ad fal-
distorium et in throno suo, duobus infulatis et aliis 
ministris stipatus, considebit. 

5. Legentur documenta, quibus perlectis Episco-
pus sermonem habebit ad Capitulum et Clerum. 

6. Hoc finito a Digniore e Capitulo nomine Capi-
tuli et Cleri salutabitur. 

7. Audita salutatione, Capitulum iuxta seriem  
Dignitatum et totus Clerus accedet ad osculum manus. 

Durante homagio orgánum pulsabitur. 
8. Recepto Cleri homagio. ac decantata cum pulsu 

organi una stropha hymni „Jöjj el Szentlélek Ur 
Isten", Episcopus ex ambone sermonem dicet ad 
populum. 
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9. Postmodum Episcopus in faldistorio pontifica-
libus indutus ad celebrandum s. missae sacrificium 
eantatum procedit et 

10. finito s. missae sacrificio post consuetam 
benedictionem Episcopus considebit in cornu Evangelii 
altaris7 Archi-Diaconus vero publicabit ex ambone 
Breve Apostolicum de facilitate benedicendi cum in-
dulgentiis populo, lingua hungarica; hocque terminato, 
Episcopus impertietur de medio altaris ritu praescripto 
solemnem benedictionem. 

11. Lecto ultimo evangelio, Episcopus depositis 
paramentis sacris, indutusque Cappa maiore, ad portám 
Ecclesiae processionaliter reducetur. ibique peractis 
peragendis, curru vehetur ad aedes residentiales. 

NB ! Adversa tempestate, 29-a, sen die installatio-
nis, Episcopus Cappa maiore indutus hora 9-a matu-
tina sub pulsu campanae maioris cum syrmifero curru 
vehetur ad portám ecclesiae inthronisationis, ubi eius 
exceptio fiet prout in puncto 3. ordinis praescribitur. 
Paramenta sumet in faldistorio, finita adoratione. 

Ad N. 21/praes. Ratihabeo Wolfgangus m. p. 
electus." 

Toledo. (É.-A. E.-À11.) Szt. missio Toledoban. — 
Kellemes időjárás kedvezett, hogy a toledoi magyar-

ság a hozzájuk Chicagóból ftdő Böhm kiséretében 
érkezett missionáriusokat : Prohászka Ottokár drt, a 
budapesti tudomány-egyetem theologiai fakultásának 
tanárát és ftdő Izsóf Alajost, a „Zászlónk" szerkesz-
tőjét és a budapesti Máriakongregáczió elnökét hoz-
zájuk illő fónynyel fogadhassa. A helybeli plébános 
kiséretében az egyletek elnökei fogadták a vendégeket 
az állomáson, honnét kocsin az East-oldalra érve, a 
lovasok jelentették az egyleteknek, hog}^ a missionáriu-
sok megérkeztek. Az egyletek lelkes éljenzéssel fogad-
ták a vendégeket, kiknek kocsija áthaladva az egyletek 
által képezett sorfalon, az amerikai és magyar zászlók-
kal fellobogózott magyar templom elé hajtattak. 

„Bemegyek szent templomodba" éneklése után 
„Jöjj el Szentlélek Isten"-i\el kezdetét vette a szent 
missió. Majd ngos Prohászka, ki annak idején ftdő 
Paulovits Róbert toledói plébános ur első szent misé-
jén tartotta az ünnepi templomi szentbeszédet, lépett 
a szószékre s a zsúfolásig telt templom közönsége 
nagy figyelemmel hallgatta lelkes szavait, melyek be-
vezető szónoklatát képezték a szentmissiónak. Azután 
a missionáriusok ftdő Bőhmmel együtt a gyóntatáshoz 
fogtak, a mely szombaton és vasárnap majdnem esti 
11 óráig szakadatlanul folyt. — Ftdő Böhm plébános 
uron kívül a hivek segítségére voltak ftdő Szabó József 
so. loraini plébános ós ftdő Klenner Hubert a delrayi 
katholikus magyarok lelki gondozója. Nagy számú 
közönség hallgatta a következő három napon át is a 
missiós szentbeszédeket és mintegy 400 hivő járult a 
szentgyónáshoz. 

A missionáriusok megelégedve a lelki haszonnal, 
örömüket fejezték ki, hogy a toledoi magyaroknak is 
nyújthattak alkalmat a szentmissió kegyelmeiben része-
sülhetni s a búcsúbeszédben megemlékeztek f'tdő Böhm 
Károlyról, az amerikai első magj^ar plébánosról, kinek 
köszönheti az amerikai magyarság, hogy annyi évek 
után ez évben a szentmissió megtartása valósággá lett. 

Augusztus 27-én kezdődött s 30-án fejeződött be 
East Toledoban ez a szép eredményekben gazdag nép-
missió. Vasárnap délután utazott el Prohászka dr 
Toledóból, s New-Yorkban dr Sebőkkel találkozva, 
vele együtt a Pottsdam hajón elindult Európa felé, 
hogy az iskolaév kezdetével mind a ketten Budapesten 
lehessenek. 

Ftdő Izsóf kedden befejezve a toledoi missiót, 
aug. 31-én érkezett vissza Clevelandbe, honnan két 

héttel ezelőtt a nyugati magyar telepekre kiindult s itt 
szerdán és csütörtökön este a wesztszájdi magyar hi-
vek számára tartott missiós szentbeszédet, a weszt-
szájdi Market háztól nem messze, a Hurd- és Moore-
utczák sarkán levő franczia katholikus templomban. 

Clevelandból, szept. 2-án, Youngstownba utazott, 
s itt pénteken este kezdte meg a Wiek- és Royan-
utczák sarkán levő Szent József német rk. templomban 
a missió tartását s folytatta szombaton és vasárnap. 
Mindennap reggel és este szentbeszéd volt. 

KATB. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 
— Orsz. kath. nagygyűlés egybehivása. A katho-

likus egyesületek országos szövetsége nevében ifj. 
Zichy János gróf elnök, Boromisza Tibor dr, Kanter 
Károly apát, Gerliczy Ferencz báró, ZUnsz hu János és 
Matti/asovszky Lajos alelnökök és Gyiirky Ödön titkár 
ma felhívásban tudatják, hogy az ötödik katholikus 
nagygyűlés október 20 —23-án lesz Budapesten. A 
nagygyűlés fő védője Vaszary Kolos herczegprimás, 
védője a püspöki kar. A nagygyűlés tagja lehet min-
den katholikus férfi és nő, a ki az előkószitő-bizottság 
irodájában (IV., Molnár-utcza 19) szeptember 30-ig 
jelentkezik s hat korona tagsági dijat fizet. Szegények 
egy koronát fizetnek. A nagygyűléssel kapcsolatban 
tartják meg az országos Mária kongresszust is. 

I R O D A L O M . 

= KATHOLIKUS HITTAN a középiskolák V. 
osztálya szániára és magánhasználatra. E. Caidy apóst, 
protonotárius és reimsi érseki helynök után franczia 
eredetiből fordította és az ú j tantervre alkalmazva, 
kiadja Láng Incze dr ciszt. r. áld.-pap, gimn. hittanár. 
A Székesfehérvár-egyházmegyei hatóság 1595/1904. sz. 
és a rendfőnök 250/1904. sz. engedelmével. Székesfehér-
vár, a Szt.-Ist.-Társ bizománya, 1904, 8-r. 172 1. Ára 
1 kor. 50 f. 

A nm. püspöki kar a középiskolai vallásoktatás 
tíj tanítási tervére nézve, 1900. jan. 29-én tartott 
tanácskozmányában határozatul kimondotta, hogy az 
V. osztályban bővített katekizmust tanítsanak, illetve 
tanuljanak. Az e rendelet értelmében készült eddigi 
hazai munkák a várakozásnak, különösen a mi a rend-
szert illeti, nem mindenben felelvén meg, szerző szük-
ségesnek látta külföldi minták után nézni. Figyelme 
Couly reimsi vikárius generálisnak 35 kiadást ért „Le 
catechisme expliqué' cz. munkáján akadt meg, mint 
olyanon, melyben a rendszer átlátszósága s a tárgyalás 
meneteinek meggyőző ós megnyerő módja valóban 
meglepő. Magánhasználatra is igen alkalmas. Világi 
híveink, kik olvasni, tanulni szeretnek, nagy lelki 
haszonnal használhatják ezt a kath. hittant, mely való-
ságos katholikus dogmatika dióhéjban. 

— A Szent Ferencz Hírnöke szeptember havi 
füzete a következő érdekes tartalommal jelent meg : 
Vezérczikk. Aureustól. — De profundis. (Költ.) Dobay 
MariskátőT. — A harmadrendi testvérek élete. P. 
Arisztidtől. — Páduai sz. Antal. Dr. Hirschler József-
től. — A sz. Mise áldozat fönségéről. d'Andreau-tól. — 
Az alázatosság gyakorlása. Monay Ferencztől — Tombol 
a . . . (Költ.) Cordisacer-től. — Néhány szó a divatos 
ptrbaj ellensúlyozásáról. P. Loncsár Lukácstól. — Hit, 
remény, szeretet. (Költ.) Gaál Balázstól. — Szent 
Ferencz atyánk. Piacidustól. — El Cristo de la Luz. 
Laurától. — Falun. Zsiga Lajostól. — Zarándoklat a 
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sz. Földre. P. K. 0 . — Római Zarándoklatom. Stiller 
Bernardintól. — Szent Ferencz virágos kert je . — Gyakor-
lati keresztény. — Rendi élet. — Különfélék. — 
Búcsus napok. — Szerkesztő postája. 

VEGYESEK 
— A féktelenül szabad gondolat kongresszusát 

nyitották meg Rómában a Por ta Pián történt réstörés 
napjának évfordulóján, szeptember 20-án, az u. n. 
szabadgondolkozók. A czél világos Megsemmisítése a 
pápaságnak s vele a kath. egyháznak, a mely a féktelen-
ség egyedül i l letékesés Isten részéről egyedül jogosí-
tott s képesített gyógyító mestere, gyógyító intézete. 
A kongresszusra mintegy 4000-en jelentek meg az 
egész világról. Az olasz kormány politikából hideg közönyt 
mutat a Krisztus ellen való összeesküvés fészkelődésé-
vel szemben. Pedig a piemonti karbonárik törtek utat 
a Por ta Pián át Rómába minden istentelenségnek. 
Vagy a Rómában uralkodó savoyai királyi ház a meg-
térés u t ján lenne ? ! Jellemző, hogy a kongresszus tag-
jainak tiszteletére az olasz szabadkőműves nagypáholy 
ad estélyt „pompás házában", mint a „Budap. Hírlap" 
mondja dicsekvöleg. Noscitur e sociis etc. 

— Rómából érkezett tudósításunk szerint, a szent 
atya nemrég fogadta kihallgatáson Japán fővárosa, 
Tokio püspökének a segédjét, mgre Magubre folsz. 
püspököt a ki teljes megnyugtatást adott a szent-
atyának arra nézve, hogy a mikádó birodalmában tel-
jes vallásszabadság uralkodik és az evangelium hirde-
tése semmi akadályba nem ütközik. Ennek alapján a 
kath. vallás haladása az utóbbi években szembetűnő, 
mig a protestáns felekezetek, melyek nemrég még 
számra nézve felülmúlták a kath. egyház híveinek 
csoportját, most már másodsorba vannak szorítva. 
Pedig a katholikus vallást csak HO missionárius gon-
dozza, mig a protestáns felekezetek gondozóinak a 
száma az 1000-et is megüti. A kath. missiók páratlan 
fensőbbsége ennyiből is kiviláglik. 

— Jézus-társasága a Mária-irodalom terén. Jézus 
társasága sz. Ignácztól örökölte fáradhatatlan Mária-
tiszteletét. A mint legújabban Sommervogel atya kimu-
tatta, a társaság tagjai összesen 2207 könyvet vagyis 
egész könyvtár t írtak össze a B. Szűz Máriáról. Ezek 
közöl 4öl tárgyal ja a Mária-tisztelet szentélyeit, a 
Mária-bucsúj áratokat, a Mária-ereklyéket és csodákat ; 
344 a szeplőtelen fogantatás ügyét dolgozta fel ; 280 
a Mária-tiszteletről, 274 Mária-ünnepeiről, 266 a Mária-
vongregácziókról és társulatokról, 206 Maria nagysá-
gáról és kiváltságairól, 117 a Mária-tisztelet különleges 
módjairól, mint szent-olvasó, skapuláre, májusi ájtatos-
ság stb., 98 a Máriára vonatkozó liturgiáról, 93 Mária 
életéről, 82 a művészetről, névszerint a zenéről Mária 
riszteletében, 32 az egyetemes Mária-ünnepekről szól. 
A. szeplőtelen fogantatás deíiniczióját legbővebben. 3 
kötetben, két jezsuita, Passaglia és munkatársa Schräder 
indokolta meg. 

— A német katholikusok befolyása az egyházban 
egyre növekedik. Kitűnik ez különösen Rómában és 
Olaszországban. F . évi május hó 1-én kelt X. Pius 

pápa brevéje a Bonifácz-eg3Tesület elnökségéhez és 
tagjaihoz. Ebben az apostoli levélben a pápa felszólítja 
a németországi katholikusoknak ezt a hitoltalmazó tár-
sulatát arra, hogy Olaszország területén gondoskodjék 
az ottani városokban élő és működő német katholiku-
sok pasztorácziójáról, nehogy azok hitökben a más-
vallásu németek csábításai folytán hajótörést szenved-

; jenek. Más oldalról pedig az a tudósítás érkezett 
hozzánk, hogy az első német nyelvű katholikus iskola 
a pápa jóváhagyásával f. évi október 1-én nyílik meg 
Rómában és azt az osztrák tartomány iskolatestvérei 

j fogják gondozni. 

! — Püspök arauymiséje. Meszlényi Gyula szatmári 
püspök ur e hó 17-én, szombaton, Mária-Pócson, a B. 
Szűz keresztképe előtt mutat ta be Istennek arany-
miséjét. Kíséretében volt Pemp Antal prépost-kanonok, 
Szabó István apát, irodaigazgató és Hámon Róbert p. 
kamarás, szentszéki jegyző. A jubiláló püspök meg-
emlékezett az egyházmegyéjén kivül fekvő ama helyek-
ről, melyekhez ötvenéves papi emlékei fűzik és 8L00 
koronát küldött, hogy az aranymise napján a szegé-
nyek, főleg a betegek közt oszszák szét. A jubileum 
alkalmából a szatmári kath. kaszinó ünnepet rendez. 
Ünnepi szónok dr Wolkenberg Alajos theol. tanár. 

— Egyházmegyei hirek. Desseívffy Sándor csanádi 
püspök úr Budapestről római vendége, mgre Biasotti 
kiséretében székhelyére utazott. Dr Szmrecsámji Pál 
nagyváradi 1 sz püspök úr Vinkler v. püspök és Felser 
kanonok kiséretében meglátogatta Sz. Jobbon dr Fraknói 
Vilmos apátot. — Dr Vdrosy Gyula székesfej érvári 
püspök úr f. hó 11-én Pázmándon 600 hívőnek osz-
tot ta ki a bérmálás szentségét. Tiszteletére Bekznay 
Is tván cz. kanonok, esp. plébános számos egyházi és 
világi vendégnek fényes ebédet adott. 

— Apró hirek. Dr P. Sheehan, a .Lukas Delmege" 
és „Az én u j káplánom" cz. regények irója u j regény-
nyel állott elő a könyvpiaczon. Czime az uj regény-
nek „Lost Angel of a Ruined Paradise" (Bukott 
angyala egy elveszett paradicsomnak). — A németországi 
kath. nagygyűlések nagyságára mutat a többi között 
az, hogy például az ezidei regensburgi nagygyűlésre a 
gyűlés 5 napja közé esett vasárnapon 30,000 ember 
érkezett vasúton Regensburgba. Nálunk a vidéknek 
szent István napján a fővárosba való felözönlése ehhez 
a német kath. nagy gyülekezéshez nem is hasonlítható. 
Mér t? Azért, mert a németországi katholikusok nagy 
gyülekezése csupa kath. élet és akczió, míg nálunk a 
szent István-napi felözönlésben — mely ezidén ijesz-
tően magcsappant — sok a puszta kíváncsiság és kevés, 
vagy semmi a kath. hitélet. 

Hálás köszönetet mondva nt. Valnicselc Béla 
úrnak a huzamosb ideig fáradhatatlan buzgósággal 
teljesített szerkesztés munkájáért , jelentem, hogy a 
szerkesztést a mai nappal átvettem s a lap ezentúl a 
következő módon alakított szerkesztés ú t ján fog meg-
jelenni : 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 

Tar ta lom. Vezéreszmém és tanulmányok : X. P i u s pápa ap. levele a budapes t i kir. m. t. egye tem hit tudomán3' i karához . — Az ember 
szabadsága és a t udomány szabadsága . — Egyház i beszéd. — Egyházi tudósítások : B u d a p e s t : Az ezidei rektor i beszéd h a t á s a . — 
B e s z t e r c z e b á n y a : Az u j íöpász tor t rón ibgla lásának rendje . — T o l e d o : (E.-A. E.-All.) Szt. missio Toledoban. — Kath. 
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Budapest, 1904. Nagy Sándor könyvnyomdáiából. (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 
HATVAN HA RM A 

Budapesten, szeptember 24. 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
DIK ÉVFOLYAM 

SZ. II. Félév. 1904. 

,Perge alacriter m coepio tuo : praeiiare praeiia Domini, earitaiem mcende, pietatem főve, unitati promovenáae et arctius compmgendat 
adlabora . . . Nos interim grati ammi Nostri pignus, tibi et iis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter 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 atque erectus . . . . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

F e 1 Ii i Y à s. 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

É l e t é s m e c h a n i k a . 
Irta : Dr Zubriczky Aladár. 

(Vége.) 

A következőkben Otto-nak czikkére támasz-
kodom (Die Überwindung der mechanistischen Lehre 
vom Leben in der heutigen Naturwissenschaft — 
Zeitschrif t für Theologie und Kirche, Tübin-
gen, Leipzig. 1904. III. 234—272.). Sajnálom, 
hogy ez a czikk nem általános, hanem főleg 
a német orvosok és természet tudósok állás-
foglalását m u t a t j a be. De ezek az ada tok is 
elégségesek annak megitélésére, mennyire for-
dult a korszellem és mennyire közeledik a 
mechanikainak rovására a vitalistikus elmé-
lethez. Sokat hal lunk ma arról, hogy a darwi-
nizmus Németországban té r t veszt. Valami 
hasonló történik a t isztára mechanikus elmé-
let tel is. Természetesen a tudósoknak állás-
foglalása egyénenkint különböző és egyikük 
közelebb, másikuk távolabb áll a mechaniz-
mustól ; de a benyomás, melyet fe j tegetésünk 
nyújt , azt fogja mutatni , hogy a vitaiizmus 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : É l e t és mechan ika . — Az ember s zabadsága ós a t u d o m á n y szabadsága . — E g y h á z i beszéd. — 
Egyházi tudó sit ások : P é c s : A püspöki j o g a k a d é m i a megny i t á sá ró l . — J a á k : A m e g n y i t o t t ősrégi j aák i t emp lom fe lszente lése . — 

Irodalom. — Vegyesek. 

bivei egyre szaporodnak, mig a m e c h a n i z m u s 
egyre több kri t ikusra talál . Kivál t áll ez az 
orvosokról, a kikről valaki verulami Baco mon-
dását parodizál ta : Kevés pathologikus ana tómia 
eltávolit a vitaiizmustói, sok pathologikus ana-
tómia visszavezet hozzá. 

Virchow Budolf, a kit Büchner m a g a 
számára foglalt le, tu la jdonképpen csak a 
régi vi tai izmust ve te t t e el és egyenesen kijelen-
te t te , hogy az életet t i sz tára mechanikus 
módon megmagyarázn i akarni nem egyébb 
t e rmésze t tudományos hivalkodásnál. A mole-
kuláris erőkön kivül föl té t lenül szükséges föl-
venni egy megelőző életből leszármazó élet-
erőt is. 

Prey er is védi az omne vivum e vivo elvet 
s elveti a generat io aequivocát . Az élettevé-
kenységet o lyannak tekinti, melyet sem leve-
zetni, sem tovább elemezni nem lehet. H a 
tehá t a vitai izmustól távol áll is, élénken 
érezzük, hogy époly távol áll a mechanizmus-
tól i s , -mer t ilyenféle ny i la tkoza toka t Büchner 
szájából nem lehete t t hallani. 

Virchow és Preye r még a régibb nemze-
dékhez ta r toznak . Az ujabb nemzedék még 
kevésbbé ta r tózkodó a mechanizmus ellen 
szóló néze tének kifejtésében. 

25-
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Bunge Bázelban 1889-ben a physiologiai 
és pathologiai chemiának kézikönyvében Vita-
iizmus és Mechanizmus czim alat t , 1901-ben 
pedig az ember physiologiájáról szóló könyvé-
nek Ideal izmus und Mechanizmus fejezetében 
«erősen megbirál ja a mechanikus elmeletet s 
k imuta t j a t a r tha ta t l anságá t . A mit mechani-
kai lag megmagyarázni sikerült, az szerinte 
nem is élet. Az élettel szemben pedig, mely-
nek t i tka az akt ivi tásban rejlik, a mechanika 
tehe te t len . Physiologus nemo, nisi psycho-
logus. 

Kassowitz (Allgemeine Biologie, 1889.) a 
mechanizmus ekla táns sikertelenségét bizo-
ny í t j a és kijelenti, hogy a mechanizmus reménye 
helyébe a tudományos köröknél bizonyos 
lemondó hangu la t lépett , a mely ismét fog-
lalkozni kezd az életerővel. 

Neumeister (Bet rachtungen über das Wesen 
•der Lebenserscheinungen, 1908.) az t mondja, 
hogy a phyzikai, chemiai és mechanikai tör-
vények érvényben vannak, de nem mindenü t t 
ők ura lkodnak. Már a pro toplasmában is van-
nak psychikus fo lyamatok és az előlényben 
a mechanikus fo lyamatoka t épen ezek vezetik 
be és kormányozzák . Ezek a psychikus jelen-
ségek szerinte t ranscendentál isok, érzékfölöt-
tiek, mystikusok. 

Merkel (Welche Krä f t e wirken gesta l tend 
-auf den Körper der Menschen und Tiere? 
1897.) elmondja, hogy ha mechanikus dolgok 
tö r t énnek valahol mechanikus praemissák nél-
kül, akkor más erők u t án kell nézni, melyeket 
regula t iv vagy formatív erőknek nevez. 

Wolff Bázelban (Mechanizmus und Vita-
iizmus, 1902.) szintén a mechanizmus ellen 
fordul. Kivál t mechanikai lag tel jesen magya-
rázha ta t l annak mondja azt a szerencsés kísér-
letet , melylyel k imutat ta , hogy egy Triton-
gyíknak kivett szemlencséje magátó l ú j ra 
képződött . 

Kerner von Marilaun (Pflanzenleben) azt 
áll í t ja, hogy épen a legsajátosabb életjelensé-
gek magyaráza táná l a mechanika tel jesen 
hasznavehe te t len ; ilyen jelenség például a 
chlorophyll kiválasztó és növényépitő szerepe. 

Wiesner (Elemente der wsch. Botanik, Bio-
logie der Pflanze) szintén megbeszéli ezeket 
a t i tokzatos tör ténéseket és bevallja, hogy 
mentől tovább hasonlí t juk össze az organiz-
musoka t az anorganikus dolgokkal, tudásunk 

LXIII . évi. 1904. 

előhaladásával arányosan tágul az örvény, mely 
azoka t elválasztja. 

Ludwig (Lechrbuch der Biologie der 
Pf lanzen, 1895.) a variatio, átöröklés és a 
fa jképződés számára a phizika-chemiai erőkön 
kivül psychikaiakat is kiván. 

Crato (Beiträge zur Ana tomie und Physi-
ologie des Elementarorganismus) csúfolódik 
azok fölött , a kik a növényt gépezet tel hason-
l í t ják össze, holott legapróbb részletekig meg-
ta lá l juk benne az életet és pedig oly tevékeny-
ségekkel, a melyek igen hasonlók a „tehetni" 
és „akarni" jelenségeihez. 

Borodin Szen tpé te rváro t t (Protoplasma und 
Lebenskraf t , 1898.) a protolasmáról az t mondja , 
hogy époly myszt ikus mint a régi életerő. Az 
izgul tságnak élet tevékenységeit phyzikai mód-
szerrel is lehet kutatni , de az organizmus 
viselkedése a phyzikai kínzással szemben való-
ban mintha kigúnyolná a phyzikát . A mecha-
nikusok a gépről vet t hasonla tokkal próbál-
koznak és az érzékenység nevének fátyolával 
borí t ják be a t i tkot . 

Mig az eddig emlí tet t írók inkább a 
mechanika t a r t ha t a t l anságá t feszegetik, addig 
mások a mechanika helyébe uj elméletet ipar-
kodnak állítani. 

Lloyd Morgan (Vitalism, 1899.) az t állítja, 
hogy már a kr is tályban is oly kormányzó erő 
működik, a mely hasolít a milói Venust ala-
kító művész akara tához. 

Her twig Oskar, a berlini anatómiai intézet 
igazgatója, több művében az eddigi alacsonyabb 
mechanizmust magasabb rendűvel szeretné 
pótolni. Az t talál ja, hogy az eddigi mechanikus 
kísérletek hajótörés t szenvedtek és az orga-
nikus meg anorganikus világ közöt t az ür oly 
mér tékben tágult , a minőben mélyedet t az 
organizmusokra vonatkozó phyzikai, chemiai, 
morphologiai és phyziologiai megismerésünk. A 
mathemat ika , ha még oly jó gondolkodási for-
mula és még oly kitűnő ismeretszerző eszköz 
is, mégis kevés ahhoz, hogy szellemünk ál tala 
teljes kifejezést nyerjen. 

Reinke kiéli botanikus több munká jában a 
mechanikus elmélet elégtelenségétől indí t ta tva 
a dominánsok elméletét ál l í totta föl. Szerinte 
a chemiai és anyagi az élőkben nem képezik 
azok lén}-egét, hanem csupán tektonikájá t , 
vagyis gépszerű fölépítését. Mysztikus életelv-
nek fölvételét ugyan nem ta r t j a szükségesnek, 
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mert ez szerinte mythologiába való, az apró-
ságok mythologiá jába. Elvet i a mások ál tal 
hangoz ta to t t psychikus te rmészetű erőket is. 
Az esetlegesség elméletétől meg távolabb áll. 
Az igazi elmélet szerinte a dominánsok elmé-
lete. Minden é le t fo lyamatban szerepel egy 
physiologiai X, egy ismeretlen, másodrangú 
erők, felsőbb erők, dominánsok. I lyen domi-
nánsok j á t szanak bele az alakképzésbe, a fejlő-
désbe stb. Az ő elmélete lassan fe j lődöt t és 
fokozatosan távolodva a mechaniká tó l lépésről 
lépésre közeledet t a vitai izmushoz. 

Driesch 1891-ben lépet t először a mi prob-
lémánkhoz, a mikor csupán a darwinizmus 
ellen fo ly ta to t t polémiát . Később a biologiát 
mint önnálló a l ap tudomány t ( tektonikát) a 
phyzika mellé sorozta, de hangsúlyozta benne 
az oksági szempont mel le t t a teleologiai szem-
ponto t is. Egyébkén t még a t ek ton ika és a 
gépelmélet szűk korlá ta i közöt t t a r t o t t a magát , 
melyeket csak 1894 ben kezde t t tágí tani , 
1896-ban (Die Maschinentheorie des Lebens) 
már erősen megkri t izál ja eddigi á l láspont já t 
és absurdumig vezeti. Azó ta a fejlődés számos 
iraton á t egyre tovább t a r t o t t és 1904-ben 
(Die Selbsts tändigkei t der Biologie und ihre 
Probleme) a gépelmélet tel jes elvetésére veze-
tet t . A mechanizmust a mater ia l izmus kri t ikát-
lan dogmat izmusának mondja . Már a chroma-
tin is, melyben az élet jelenségei föl találhatok, 
különbözik a géptől. Csak a vi tai izmus lehet 
igaz, a mely az élet jelenségek önnál lóságát és 
au tonómiá já t taní t ja . 

Albrecht Jenő müncheni prorektor és patho-
logus és a vi ta i izmusnak egy különös f a j t á j a 
érdekében k u t a t és ír. Schneider Camillo bécsi 
m a g á n t a n á r ha tá rozo t t an vitalista, ámbár valami 
biomolekuláról (életállagról) is beszél s igy 
egy lábával még a mater ia l izmusban reked. 
Mares a prágai cseh egyetem physiologiai 
t aná ra (1902.) az élet t i tká t szintén meta-
phyzikainak, az emberi t apasz ta lás t túlhaladó-
nak és a tudományra nézve meg nem oldható-
nak mondja. 

AZ EMBER SZABADSÁGA 
ÉS A TUDOMÁNY SZABADSÁGA. 

(Foly ta tás . ) 

Tárgyát, illetőleg nyilvánulási módját tekintve, 
Szent Tamás háromféle szabadságot külömböztet meg 

az emberi akaratban.1 Néha ugyanis 1. nem választ-
hatunk különböző dolgok között, hanem esak a között,, 
hogy valamely dolgot megtegyünk vagy meg ne 
tegyünk. Ez a szorosabb értelemben vett cselekvési 
szabadság.2 2. Máskor választhatunk külömböző dolgok 
között vagy ezek ellenkezője között, melyek magukban 
véve közömbösek, ránk nézve lehetnek jók, jobbak 
vagy rosszak. Ez a tulaj donképen való választási sza-
badság. 3 3. Megtörténhetik végre, hogy választhatunk 
az erkölcsi jó vagy a rossz, az erény és a bűn között. 
Ez az ellentétes szabadság ; 4 jobban mondva, abban az: 
esetben, ha mégis a rosszat választjuk : a szabadság 
ellentéte, amennyiben a szabadságnak emez utóbbi vál-
faja nem annyira szabadság, mint inkább annak fogyat-
kozása, árnyéka. 

Midőn azonban az akaratszabadságot a deter-
ministákkal szemben védelmezem, korántsem állítom, 
mintha az akaratszabadság korláttalan volna. Azért 
hangsúlyoztam annak ésszerűségét ; mert az akarat-
szabadságnak is megvan a maga törvénye. Pusztán a 
józan ész világánál képtelenség és nagy sérelem föl-
tennni a legbölcsebb Alkotóról, ki a látható nagy 
mindenségben az anyagi világnak előírta és abba 
mintegy beléteremtette a maga változatlan törvényeit., 
melyeknek az ember is testére nézve, akarva, nem 
akarva, alá van vetve : hogy ugyanaz az Alkotó leg-
nemesebb teremtményét lelkére nézve törvény nélkül, 

1 pusztán a véletlen vagy a szeszély esetleges változa-
taira hagyta volna. 

Nem. — Isten az ember lelkét észszel és szabad 
akarattal ékesítette föl. Mind eszünknek, mind akara-
tunknak előírta a maga törvényeit, melyek szerint 
értelmünknek az igazságra, akaratunknak a jóra kell 
törekednie, minden körülmények között. 

Az ember ugyanis természeténél fogva vágyódik 
a jóra, mert akaratunk tárgya a jó ; még pedig nem 
csak a természetének megfelelő s azért megengedett 
érzéki jó, hanem egyszersmind s még inkább az érzék-
fölötti erkölcsi jó. Esze belátja, hogy az érzékfölötti 
erkölcsi jó az érzéki jónak elébe teendő s hogy a 
helyes rend megzavarása nélkül a természetest a ter-
mészetfölöttinek eléje tenni nem lehet.5 

Az emberben a szellemi vágyó tehetség, mint az 
akarat rugója, magában véve alvó tehetség. Az észnek 
kell előtte világítania. Ez ismerteti meg akaratunkkal 
a jót. Mindaddig, míg nem ismerem a jót, nem vágyód-
hatom utána.0 Mihelyt azonban eszem útján arról 

1 „Cum a u t e m vo lun t a s d ica tur l ibera, i nquan tum nécessi- 
tât em non h a b e t : l iber tás - vo lun ta t i s in t r ibus cons iderab i tu r ;.  
scilicet q u a n t u m ad adum, i n q u a n t u m po te s t velle, vel non velle 
et quan tum ad objectum, i nquan tum p o t e s t velle hoc vel il lud, 
et eius oppos i tum ; et q u a n t u m ad ordinem finis, i nquan tum. 
po te s t vejje b o n u m vel malum." S. Thom. De ve r i t a t e qu. 22.  
art . 6. in corp. ad finem. Opp. o. ed. cit. p. 155. 

2 L ibe r t á s exerci t i i ; az u j a b b ke resz t ény bölcselöknél (Gut- 
beriet: ..Die Psychologie" . 8. Auflage. 1896. Seite 199.): l ibertás-
c o n t r a d i c t i o n s . 

3 L ibe r t á s specificationis. 
4 L i b e r t á s cont rar ie ta t i s . 
5 „Sugarak" dr Samassa egri érsek i rataiból s beszéde ibő l , 

Eger , 1898. 9. lapon. — 6 Igno t i nul la cupido. Ovidius. 
25 
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győződtem meg, hogy valami reám nézve föltétlenül 
és minden tekintetben kivánatos jó : azt lehetetlen 
nem kivánnom. 

Az ismeretlen ntán való vágyódás ép úgy, mint 
a minden tekintetben föltétlen jó után nem vágyódás: 
egyaránt akaratunk természeti törvényeibe ütköző. 
Innét van az emberekben az általános szükségképen 
való vágy a tökéletes és teljes boldogság után. Viszont, 
a mi rossz, a mi semmi tekintetben sem jó : azt az 
akaratnak Istentől belé oltott törvénye szerint nem 
szabad akarnia. ..A paradicsomnak minden fájáról egyél; 
de a jó es rossz tudásának fájáról ne egyél; mert a mely 
napon am l eszel, halállal halsz meg." 1 íme az ember ősi 
szabadságlevele isteni szentesítéssel ellátva. E szabadság-
levél szerint szabadságunk nem korláttalan, hanem 
korlátolt. Szabadok vagyunk a jóra, az erényre; de 
nem vagyunk felszabadítva a roszra, a bűnre. Az 
utóbbinak lehetősége az ősi szabadságlevélben nincs 
kizárva ; de tényleges megvalósítása büntetéssel van 
sújtva. Megtörténhetik azért, s tényleg gyakran tör-
ténik, hogy az emberi gyarlóság korlátai között sok-
szor tévedünk, úgy az igaz megismerése, mint a jó 
megválasztása körül ; de ezen fogyatkozásunk csak han-
gosan szóló bizonjűték a mellett, hogy az értelem-
nek tárgya nem lehet a tévely ; akaratunknak tárgya 
nem lehet a bűn. Bizonyítja ezt a belénk oltott 
szégyenérzet, melyet mások előtt talán igen, de magunk 
előtt nem titkolhatunk, valahányszor értelmünk téve-
dett, akaratunkkal bűnt követtünk el. A tévely az 
észnek fogyatkozása az igazság megismerése körül ; de 
amely fogatkozás mellett az igazság csak annál tün-
döklőbb lesz, miként a fény az árnyék mellett. Hasonló-
képen a bűn csak fogyatkozása, árnyéka az ember 
szabad akaratának ; de amely árnyékban az erény, 
szabad akaratunknak ez egyedüli tárgya, csak fénye-
sebbé lesz. 

E fogyatkozás kikerülése végett ismerő és vágyó 
tehetségeinknek, értelmünknek és akaratunknak, az 
Istentől beléjök oltott törvény szerint czéltudatos 
összhangban kell működniök. Innét van, hogy ha az 
értelem téved, azaz hamisan itél az igazság felől : az 
akarat is a rossz felé fordul. Ellenben, ha az értelem 
helyesen itél: az akarat is jóra indul.8 Azért szükség-
képen mindig az igazságra kell törekednünk, mert az 
igazság tesz igazán szabaddá bennünket.9 Ha az igaz-
ság világa kialszik elménkben, akaratunk szükségképen 
tévútakon fog bolyongani, örök szolgaságra lesz kény-
szerítve. 10 

Mivel tehát akaratszabadságunknak czéltudatos 
összhangban kell működnie értelmünkkel : világos, hogy 
esztelenül nem szabad cselekednünk. Nincs szabadsá-
gunk arra, hogy kényünk-kedvünk szerint, felséges 
rendeltetésünk ellenére is, oktalanul cselekedjünk. 
Ennek lehetősége ugyan nincs kizárva, de a ki e lehe-
tőséget megvalósítja, az nincs tisztában czélja és ren-

7 Mózes I. k. I I . r. 16—17. v. 
s „ S u g a r a k " 120. lapon. 
9 „Veri tas l iberabit vos." Szent . J á n o s evang. VII I . 32. 
J0 U g y a n o t t 35. vers. 

deltetése nagyságával, megfeledkezik emberi méltó-
ságáról. Az emberi méltóságnak megfelelő az észszerű 
cselekedet. Ezt pedig törvény szabályozza. Ha tehát 
emberi méltóságomat, szabadságomat meg akarom 
őrizni, a törvény szerint kell cselekednem. 

De melyik törvény szerint? 
Az igazságos törvény szerint. 
De melyik az igazságos törvény ? (Folytatjuk.) 

E g y h á z i b e s z é d . 
(Vége.) 

Kassa püspökeit egy-egy jellemző tulajdonság 
különbözteti vagy inkább ékesíti. Mélyen vallásos és 
bőkezű az egyik ; szelidlelkű, csupa szív a másik ; 
igazságos jelzőt érdemel ki a harmadik ; lángeszű s 
mert a kor úgy kivánja, a politika terén küzd a negye-
dik. Szinte ridegségig szigorú a következő ; kinek helyébe 
lép a megtestesült kötelességtudás ; majd a vallásos 
iskolák hitvallója, a hatalmas szónok; követi ezt a 
keresztény takarékosság és együtt a fejedelmi bőkezű-

I s ég mintaképe; — és minden elődjének jelesebb tulaj-
I donságaival ékeskedik, püspöki éveiben, krisztusi szeretet-

ben valamennyit fölülmúlja, ki köztök sorban az utolsó. 
Ily főpásztorok vezetése alatt növekszik pásztori 

tudományokban, papi erkölcsökben s hazafias gondol-
kozásban az egyházmegye papsága, hogy legyen nevelő 
atyja, vezető pásztora a reábízott lelkeknek. 

A káptalan több tagját országos hirnév környezi ; 
egyik a nyitrai, másik a csanádi egyházmegye élére 
kerül; s e választott testület mindenkor dísze a pap-
ságnak, az egész egyházmegyének. A központi papság 
különféle fontos hivatalokban jeleskedik, a papnevelő 
kitűnő elüljárók és tanárok vezetése alatt virágzik. 

Azalatt a lelkészkedő papság 149-ről 197-re g}7a-
rapodott önálló plébániákban folytatja a lelkek iránt 
való szeretet szent munkásságát, mely Istentől indul 
ki és Istenhez tér vissza, mely mindent megcselekszik, 
semmit meg nem tagad, fut, repül a szent hivatás hatá-
rok által nem korlátozott levegőjében. 

Vérbeli, test és lélek szerint való testvérei közt 
él a földön, összekötni óhajtja őket a mennyei Atyával, 
megemlékezvén Mesterének, az Ur Krisztusnak szavá-
ról: Egy a ti Atyátok, ki a mennyekben van, ti pedig 
mindnyájan testvérek vagytok. 

Lánglelkü püspökeinek példája nyomán, e min-
denkor hazafias érzésű papság, a földi haza szere-
tetének igéit is hirdeti szüntelen, e föld polgárainak 
kivétel nélkül, kiket, ha talán a nyelv, melyet anyáik 
ajka beszél s a vallás, melyért apáink szive hevül, 
megkülönböztet is, e föld szeretetében egymástól szét-
választania nem szabad. 

E papság, mikor hiveit imádságra oktatja, arra is 
megtanítja őket, hogy így imádkozzanak: Isten áldd 
meg a magyart! Az Isten tízparancsolatjához, szinte 
mint a tizenegyediket fűzi : Hazádnak rendületlenül 
légy híve, óh magyar ; a tizenkét hitágazathoz pedig 
tizenharmadik gyanánt : A nagy világon e kívül nincsen 

: számodra hely. 
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És ez a beléje oltott érzés oly hatalmas erővel 
fűzi a nép szivét a hazai földhöz, hogy a mikor lel-
ketlen csábítók kísértése tömegeket szakaszt el az édes 
hazai földtől s visz ismeretlen idegenbe, a püspöki, 
atyai szó által öntudatra ébredt hazaszeretet nagyrészt 
visszahozza az eltévedt sziveket ; s visszahozza majd 
a többit is faluja kis templomához, melyben megke-
resztelték, az ősi kunyhóhoz, melyben szülőanyja élt, 
a temetőhöz, melyben édes atyja hamvai nyugosznak. 

A főpásztor tanúságtételével mondom tovább, 
hogy az egyházmegye híveinek összessége, kétszáz 
néhány ezerről ma már a háromszázezret is megha-
ladva, nemcsak számban gyarapodott, hanem növeke-
dett hitbeli és házafiui érzületben, jó erkölcsökben, 
művelődésben és tudományban egyaránt. A hitélet, 
különösen az újabb időkben föllendült, vallásos társu-
latok ellevenítő hatása terjed szét az egyházmegye 
idegrendszerében, erősítve, izmosítva a katholikus ön-
érzetet. A társadalmi élet minden szükségletének betöl-
tésére egyesületek virágoznak s a keresztény felebaráti 
szeretet intézetei gyógyítgatják mindenütt a földi 
nyomor ütötte vérző sebeket. 

Főpásztori szó és cselekedet veszi védelmébe a 
gyermekmentés, a kiskedóvás ügyét s a szülői áldozat-
készség egyre-másra fejleszti az iskolákat, javára a 
gyermekek vallási, erkölcsi, elmebeli művelődésének, 
egyháznak és a hazának. Nagyarányú csarnokai emel-
kednek a nőnevelésnek s a zárdaszűzek sokasága, más 
és más név alatt, de ugyanazon egy krisztusi szeretet-
tel szenteli egész életét a gyermekek és betegek szol-
gálatára. 

Szent Norbert és Kalazanti József fiai pedig, az 
egyházmegye dicsőségére, a vallásos érzésben szilár-
dítják, tiszta erkölcsökben nevelik, tudományokban 
oktatják, jellemben erősítik az ifjúságot, melynek sorai-
ból kerülnek ki a kötelességtudás íérfiai, vagy éppen a 
közélet vezető jelesei. 

Szent Domonkos és Ferencz szellemének örökösei 
karöltve az egyházmegye többi papjaival, hirdetik 
Isten igéjét, terjesztik Nagyasszonyunk tiszteletét, 
istápolják a szegényeket és Istenhez vezetik vissza az 
eltévedt bűnösöket. 

íme az Ur Krisztus kegyelme, Scythiában járt 
szent András időket múló példája, a főpásztorok apos-
toli buzgósága ekkép érezteti jótevő hatását az egyház-
megye területén, a lelkek iránt való szeretet száz éven 
át folytatott munkájában. 

S ha most, hosszú sorban, névszerint igyekezném 
elősorolni az egyházmegye világi és papi jeleseit, kik 
a vallás, az iskola, az irodalom, a társadalom s a köz-
élet terén szereztek babérokat, hányan maradnának 
még említtetlenül, kiknek halhatatlan érdemei csak 
Isten szivében vannak följegyezve." 

Mit is mondhatnék én, a mit itt mindenki nem 
tudna ? De helyettem : saxa loquuntur, a kövek beszél-
nek. Az Isten dicsőségére épült és helyreállított tem-
plomok, kápolnák százakra menő sokasága ; köztök 
nem egy világhírű műremek ; a nevelés fényes palotái 
és egyszerű hajlékai ; uton-útfélen keresztek, szobrok 

s az áhítat egyéb jelei, miket a hivek és papság hite 
és együttes áldozata száz éven keresztül megalkotott. 

S ti is beszéltek, Kassa város ősi szent emlékei : 
Szent Mihály kápolnája, nemzeti életünk, vallásos 
érzésünk, művészi haladásunk nagyságos szent monu-
mentuma. 

És te, szintén nagy idők tanuja, országunk büszke-
sége, árpádházi szt. Erzsébet dicsősége, nemzeti erek-
lyénk választott temetője, Isten fölkent hajléka, holt 
kövekből, élő hittel földrehozott mennyország. 

De beszédes köveitek nemcsak a mult időkről 
tudnak; megujult pompátok, fényes ragyogástok a mai 
idők áldozatrakész hitéről és művészi tudásáról is 
tanúskodnak. 

Beszédetekből minket ma különösen megragad, a 
mi e dicső város és egyházmegye istentfélő, embert-
szerető, egyházáért, hazájáért minden áldozatra kész 
püspökét érinti; Téged e jubiláló egyházmegyének 
gyémántjubileumos püspöke, kiben ma hiveid és pap-
ságod öröme, szeretete, ünneplése, büszkesége Isten 
színe előtt egyesül. 

Isten iránt való szeretetből, tudásod legjavával 
helyreállítottad Isten fölséges lakóházait ; a lelkek iránt 
való szeretetből, papjaiddal helyreállítani törekedtél a 
szivek megrongált templomait, hogy szívesen költözzék 
azokba ismét az Isten. 

Magasztaló szóval nem sértjük nagyságodat csak 
hálás gondolattal méregetjük a pályát, mely mögötted 
van, mely széles, mint a szeretet, s egyenes, mint az 
igazság. Áldva köszöntünk ! 

Ezüst a fejed koronája, arany a szived, gyémánt 
a papi áldozatod, igazgyöngy a hazaszereteted, maga a 
végtelen értékű örök Isten legyen a jutalmazásod! 

Ez egyházmegyét pedig vezesse tovább utjain a 
lelkek iránt való szeretet, s nagy munkáját tegye 
gyümölcsözővé a Krisztus szent vérének áldása. 

Téged Isten dicsérünk, Hozzád Uram esdeklünk. 
Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pécs. A püspöki jogakadémia megnyitásáról. — a 

P. K. a következő emlékezetes sorokat közli : 
Szokatlanul fégyes ünnepséggel nyílott meg csütör-

tökön (f. hó 15-én) a pécsi püspöki jogakadémia. Mái-
maga az a körülmény, hogy az akadémia belseje a 
nyári szünet folyamán teljesen ujjá alakíttatott, önkény-
telen is bizonyos felavatásszerű megnyitót vont maga 
után. Érezték ezt maguk a jogászok is, akik ezúttal 
teljes számban megjelentek a megnyitó ünnepélyen. 
Az ünnepélyes „Veni Sancte" 9 órakor volt a Lyceum 
templomban. A nagymisét fényes segédlettel Wurster 
József dr kanonok, a Joglyceum püspöki biztosa mon-
dotta, mely alatt a jogász ifjúságból ez alkalomra 
alakított énekkar kiváló készültséggel énekelt. A misén 
a jogtanárokon és a teljes számú ifjúságon kivül meg-
jelentek : Majorossy Imre kir. tan. polgármester, Opris 
Péter posta- és távírda igazgató, Rézbányay József dr, 
Eanuy Ferencz dr theologiai tanárok. Mise után az 
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intézet disztermében volt az ünnepélyes megnyitó. Itt 
a tanári karon és az ifjúságon kivül jelen voltak: 
Wursttr József dr püspöki biztos és a jogi és állam-
tudományi karral kapcsolatban levő vizsgálati bizott-
ságok kültagjai majdnem teljes számban. Az ünnepélyt 
a „Hymnus" nyitotta meg, a mely után Mutschenbacher 
Viktor dr az intézet fáradhatatlan és tevékeny h. igaz-
gatója tartott beszédet Kifejtette az egyetemek és 
jogakadémiák közti különbséget. Ecsetelte, mennyire 
felül állanak a jogakadémiák az egyetemeken. A jog-
akadémiákon a tanárok közelebb állnak az ifjúság 
szivéhez, jobban megismerhetik őket, közvetlenebbül 
érintkezhetnek velők, jobban buzdíthatják, feddhetik 
őket és az ifjúságnak inkább kell látogatnia az elő-
adásokat, mint az egyetemeken, a mi végre is csak az 
ifjúságnak van hasznára. Az egyetemek csak annyiban 
állanak fölül az akadémiákon, mivel egyedül azok 
adják a tudori képesítést. De ez is meg fog szűnni 
az egységes államvizsgák behozatalával. Buzdítja az 
ifjúságot, hogy összes ténykedéseiben a szeretet és a 
lelkesedés vezérelje őket, a mint a tanárokat az ifjú-
sággal való érintkezésben is a szeretet fogja vezérelni. 
A szeretet, a mely oly közel hozza egymáshoz az 
embereket. A lelkesedést azonban tüntetésekre, mások 
titkos czéljaira ne használják föl; főleg inti az ifjúsá-
got a párbajozástól, a melylyel szemben már lassan 
a társadalom is állást foglal. — Az eszmékben gazdag és 
szívhez szóló beszéd után volt törvényfelolvasás és az 
igazgató helyettes kihirdette, hogy a tanári kar egy 
egyházjogi és egy magyar magánjogi tételre 3 0 - 3 0 
k-ás pályadijat tűzött ki és buzdította az ifjúságot, 
hogy a hadbírói pályára, a hova idén tisztán magj^ar 
ifjakat vesznek íöl, minél nagyobb számban jelentkez-
zenek. Az intézet ünnepélyes megnyitása az ifjúság-
lelkes éljenzése között záródott be. 

Jaák. A megújított ősrégi jaálci templom felszentelése, 
melyben 3 püspök osztozott, országra szóló ünnep, a 
múltját tisztelő magyar nemzet ünnepe volt. Ez alka-
lomból István Vilmos dr szombathelyi püspök ur a 
következő főpásztori levelet bocsátotta ki : 

„Es vevének egész köveket a törvény szerint és 
épitének uj oltárt, olyat, mint azelőtt volt. Es felépiték 
a szentélyt és az épületet és tornáczokat fölszentelék. 
Es uj szent edényeket csinálának és bevivék a gyertya-
tartót, a jó illatszer oltárát és az asztalt a templomba. 
Es jó illatszert tőnek az oltárra és meggyujták a 
lámpákat, melyek a gyertyatartón valának, hogy vilá-
gítsanak a templomban." (Makkab. I. 4, 47—50.) 

A Makkabeusok I. könyvének ezen szavai lebeg-
nek szemeim előtt ma, midőn arról értesítem nt. pap-
ságomat s Krisztusban kedves híveimet, hogy az 
Európaszerte hires jaáki templom, egyházmegyém 
emlékszerű épületeinek ezen disze és ékessége, a 13-ik 
századbeli építészetnek remeke, nyolcz évre terjedt 
helyreállítási mukálat után teljes pompájában készen 
áll és hogy azt a fő- és két mellékoltárával f. évi szep-
tember hó 18-án gróf Széchényi Miklós győri megyés 
püspök, Kutrovácz Ernő győri félsz, püspök és Én fog-
juk felszentelni. 

Azok a hatalmas kövek, melyekből e remek emlékmű 
eredeti alkotásába visszaállíttatott, az építő művészet 
erejével magasztos egység összhangjába olvasztva hir-
detik Isten házának dicsőségét ; a stílszerű uj oltárok 
készen állanak, hogy az újszövetség örök áldozatának, 
az istenitisztelet középpontjának állandó helyeivé avat-
tassanak ; hogy róluk hét század viharai után, melyek 
a templom felett annyi változatossággal átvonultak, 
beláthatatlan időkig áradjanak széjjel a megváltás ke-
gyelemáldásai s mint Krisztustól, a kegyelmek forrásától 
felszálló illat vonzzák a hivők sziveit s hódítsák meg 
azokat Annak méltó imádására, kinek szava oly édes 
szeretettel hangzik felénk: „Megszentelem e házat, 
melyet építettél, hogy nevemet oda helyezzem mind-
örökké és ott lesznek szemeim és szivem mindörökké". 
(Kir. III. 9, 3.) 

Elhelyeztetett a templomban az Ur asztala, mely-
1 nél készen áll a hivek számára az angyalok eledele, a 

mennyei vendégség, hogy mindazok, kik fáradoznak 
! és terhelve vannak, enyhülést találjanak ott, nehogy 
I elepedjenek az élet fárasztó utain vándorlásuk közben 

az örök város felé, hová mindnyájunknak töreked-
nünk kell ! 

Kigyulad az oltár előtt az öröklámpa, melynek 
halvány világossága éjjel-nappal széthinti kedves suga-
rait, jelezve Krisztust az élet világosságát az Oltári-
szentségben ; azt a világosságot, mely megvilágosít 
minden embert, ki e világra jő. (Ján. 1, 9 ) 

A felszentelési ünnepélyek már f. évi szept. hó 
17-én kezdődnek, amikor is méltóságos és főtisztelendő 
Kutrovácz Ernő győri félsz, püspök ur jelenlétében az 
előirt ünnepélyes vigiliai ajtatosság fog megtartatni a, 
papság által, mely az azon szentekről szóló papi zso-
lozsmát, kiknek ereklyéi az uj oltárkövekben másnap 
elhelyeztetni fognak, elmondja. 

Másnap, szeptember 18-án történik a templom 
felszentelése, melyet méltóságos és főtisztelendő Széchényi 
Miklós győri megyés püspök ur fog teljesíteni. 

(Foly ta t juk . ) 

I R O D A L O M . 

— MANUALE JURIS CANONICI coutiimo 
respectu habito ad HUNGÁRIÁM. Cum appendice memo-
r ah Hum legum et ordinationum ecetes, et civilium. In usum 
Ss. Theologiae tironum et synodalistarum concinnavit 
Alexander Tauber Ss. Theol. doctor, examinator prosy-
nodalis, iuris can. et hist, eccles. professor atque vice- 
rector in Seminario Sabariensi. Editio altera emendatu  
itauetior. Cum approbatione Rssmi Ordin. Sabar. Pretium  
10 coronae. Venumdatur in typographia dioecesana  
Sabariae. Sabariae, MCMIV. nagy lex. 8-rét 632 lap.  
(Az 1. kiad. lapszáma csak 459 volt.) Fokozott örömmel 
üdvözöljük e becses theologiai tankönyv második, javí-
tott és bővített kiadásának megjelenését s ismételjük 
róla ajánlásul, a mit első megjelenésekor mondottunk; 

r,Nagy örömünkre szolgál, hogy erről a theologiai tan-
könyvről, az ő megjelenéséről és becses tulajdonságairól, 
Magyarország papságának jelentést tehetünk. Tiszteletre-
méltó bizonyítéka e könyv annak, hogy hittani intéze-
teinkben az egyházi tudományok mivelése korunk 
szükségleteivel lépést tart és párhuzamosan halad. 
Nagyon jól mondja szerzőnk egyik jelmondatában, 
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hogy az egyházjog ismerete nélkül a legjobb theologus 
is csak féltheologus. „Qui insalutata canonum disciplina 
theologus audit, theologiae dimidium tantum possidet", 
mondja a tudós Berardi. A mit a könyv czimlapján 
igér szerzőnk, azt lelkiismeretesen beváltotta. Folytonos 
tekintettel van az egyház jogi állását és jogszervezetét 
érintő s illetve zavaró államjogi fejleményekre. E tekin-
tetben ez a könyv a legújabb időkig igazán kimerítő s teljes 
tájékoztatást nyújt. Egyébiránt egész szerkezete, nyelvi 
és didaktikai alakjával együtt, szilárd és értékes munka. 
Használhatósága nem szorítkozik csupán az iskolára, 
kiterjed az a papi élet egész folyamára. Kiváló haszonnal 
forgathatják, kiknek synodalis vizsgálatra kell készül-
niök. Egybefoglaló és különítő részre oszlik. Bőven s 
terjedelmesen tárgyalja a házasságot, az iskolaügynek 
külön fejezetet szentel. Előadása mindenütt tartalmas, 
tömör, magvas. Terjedelme a tankönyv kellékeinek meg-
felelő." 

(„Religio-Vallás" 1902. május b 1. 61. évfoly. 407. 1.) 
= „Keresztény Magyar Ifjúság." A magyar egye-

temi ifjúság ezen közkedvelt lapja a jelen tanévben 
folyó hó 17-én adta ki első számát. A lap ifjú Mailáth 
György gróf főszerkesztő és Schandl Károly felelős 
szerkesztő vezetése mellett azt a komoly hangot, amely-
lyel az egyetem legkiválóbb tanárainak jóindulatát is 
megnyerte s a magyar főiskolai lapok közt keletkezett 
versenyből győztesen került ki, ugy hogy most egyet-
len egyetemi hetilapja hazánknak, továbbra is megfogja 
tartani. Iránya : erősen nemzeti és katholikus. A keresz-
tény társadalom részéről mult félévben tapasztalt 
támogatás e tanévben remélhetőleg gyarapodni fog 
iránta, ami a lapnak az ifjúság körében folytatandó 
missziószerü működése miatt is kívánatos. A lap, midőn 
az egyetemi ifjúság érdekét szolgálja, hű képét adja a 
keresztény egyetemi ifjúság élete minden mozzanatának, 
miért is az érettebb középiskolai ifjúság is haszonnal 
olvashatja. Mindjárt az első szám Csapodi egyetemi 
tanár czikkének a közlését kezdi meg. A lap megren-
delhető a „Keresztény Magyar Ifjúság" kiadóhivatalá-
ban (Üllői-ut 22.). Előfizetési ára: Egész évre 8 korona, 
félévre 4 korona. Diákok féláron rendelhetik meg. 
Mutatványszámot a kiadóhivatal ingyen küld. Megjele-
nik az egyetemi tanévben minden vasárnap. 

— Katholikus Szemle. A Szent-István-Társulat 
megbízásából szerkeszti Mihályfi Ákos dr. Most jelent 
meg szeptemberi füzete a következő tartalommal : 

Szeghy Ernő dr : A katholikus egyház helyzete 
Japánban. — Hanuy Ferencz dr : A Yeto-jog a pápa-
választáson. Negyedik közlemény. — Kuhárszky László : 
A csehek Magyarországban. — Jándi György : Jour, 
Don Luis Coloma elbeszélése. — Karácson Imre dr : 
Magyar testvéreinknek emlékül. Költemény törökből. 
Könyvismertetések és bírálatok. — Závodszky : Szt. 
István, szt. László és Kálmán korabeli törvények. Ism. 
Karácsonyi János dr. — Commer : Die Kirche in ihren 
Wesen. Ism. Alleram Gyula. — Hudyma : A méh 
ösztöne és a teremtő. Ism. Czílek Balázs dr. — Ájta-
tosság könyve a kath. ifjúság számára. Ism. Czilek 
Balázs dr. — A Katholikus Szemlét a Szent-István-
Társulat tagjai tagilletmény gyanánt kapják; nem 
tagoknak előfizetési ára egy évre 10 korona. Előfie-
tések, valamint a tagságra való jelentkezések a Szent-
István-Társulat titkári hivatalához (Budapest, VIII. 
Szentkirályi-u. 28) intézendők. 

— Az Oktató Népkönyvtár tanulságos népies 
folyóirat szeptemberi száma a következő érdekes tarta-
lommal jelent meg: Az Ur imádságának népies magya-
rázata. — A jelen füzet a tízparancsolatot hozza. — 
Mulattató — A mű havonkint 4 iven jelenik meg és 
érdekes olvasnivalókon kivül hasznos tudnivalókat is 
hoz. Kath. körök, egyesületek nagy lelkihaszonnal 

járatják. Egy évre 4 korona. Megrendelhető Oktató 
Népkönyvtár szerk. Budapest, VII., Csömöri-út 16. 
Ugyanott Bolanden K. : Noé bárkája czirnü kitűnő 
regény 2 koronáért 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. 

A 8. füzet tartalma : Der hl. Ignatius im Lichte 
der kritischen Forschung (O. Braunsberger S. J.). — 
Nationale Eigenart und geistiger Gehalt der zu Düssel-
dorf ausgestellten Kunstwerke. I. (St. Beissel S. J.). -
Ein Buch über Mystik (M. Meschler S. J.). — Die 
Bevölkerung der modernen Grosstadt. — II. (Schluss) 
(H. Koch S J.). — Joseph de Maistre. Eine literarische 

j Skizze (A. Baumgartner S. J.). — Rezensionen : Schulte, 
I Die Fugger in Rom 1495—1523. I. u II. Bd (0. Pfülf 

S. J.) ; Fäh , Geschichte der bildenden Künste. 2. Aufl. 
(J. Braun S. J.) ; d'Eichtal, La solidarité sociale, ses 
nouvelles formules (H. Pesch S, J.) ; Brunot, La soli-
darité sociale comme principe des lois (H.Pesch S. J . ) ; 
Nandsen, Licht und Wahrheit (I. Spillmann S. J.). — 
Empfehlenswerte Schriften. — Miszellen : Ein Inventar des 
Glosters St Gallen aus dem 11. Jahrhunder t ; Wild-
wucherung des amerikanischen „Seientismus" ; Kultur-
kämpferisches. 

Megrendelhető Herdernél Bécsben. (B. Herder 
Verlag, Wien, I. Wollzeile 83.) 

VEGYESEK. 
i 

— Rómából érkezett tudósításunk szerint a Vati-
kánban október hó második felére várják Franczia-
országból a franczia katholikus ügyvédek második 
zarándoklatát. Vajha Magyarország katholikus jogászai 
is megemberelnék magukat ! 

— Egyházmegyei körlevelek. Az esztergomi főme-
gye XV. sz. körlevele élén X. Pius brevéjét közli Clav, 
sz. Péter missióügyi társulatáról, egy másik Brevét, 
Assisi sz. Ferencz napjára engedett búcsúról. Ezután 
személyzetiek következnek, és pedig Kanovies Béla Mór 
corzolai cz. püspök, Kramer Ferencz lelkiigazgató az 
esztergomi papnevelőben a theologusok számára, Pécsi 
Gusztáv ugyanaz ugyanott a gimnazisták számára, 
Babura László tanulmányi felügyelő ugyanott, Kmoskó 
Mihály tanulmányi felügyelő a közp. papnevelő inté-
zetben, Huttovinszky Károly balassa-gyarmati plébános 
esperes lett a vadkerti kerületben, Ott Ádám alesperes 
a budapesti kerületben, plébánosok let tek: Hoffman 
Alajos Broczkón. Pelczer Lipót Kéménden, Pomikal 
János Üzbégben, Hantos Ferencz lelkiigazgató lett a 
budapesti irgalmas* nénéknél, Tóth Zsigmond Buka-
restbe ment magyar plébánosnak. Következnek egyéb 
kinevezések, plébániákra pályázatok, állami szabály-
rendeletek, a többi közt, kúriai végzés arról, hogy a 
szent-István-napi mezei munka nem kihágás, nem bün-
tethető, végül jönnek a könyvajánlások. — Az erdély-
megyei X. sz. körlevélben 3 búcsúról 3 római Decretum 
van és pedig 1. az ezidei Immaculata jubileum emlé-
kére Mária közlött invocatióira részleges és teljes, 2. a 
halál órájában teljes, eg}r meghatározott fogadalomszerii 
rövid felajánló ima elmondóinak, 3. xav. sz. Ferencz 
kilencznapi ajtatosságának részleges és teljes. Követke-
zik a s. Poenitentiaria rendelete a jelen jubileum alkal-
mából rendelt böjtre vonatkozólag Püspök úr ezévben 
a hunyadi főesperesség következő helyeit fogja meg-
látogatni : Piskitelep, Déva, Királybánya, Govasdia és 
Gyalár, Vajda-Hunyad, Pusztakalán, Hátszeg, Anina, 
Lupény, Vulkán, Petrozsény, Szászváros, Osebes-
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hely, Kudzsir. I. b. Csúszka György érsekért 1 sz. 
misét rendel el az erdétyi egyházmegye föpásztora. 
Következnek személyzetiek, azok után egy külön egy-
házmegyei rendelet visszatérő másvallásuak fölvételére 
vonatkozólag Végül könyvek és a Sz-Istv.-T. buda-
pesti uj könyvkereskedése ajánltatnak. Melléklet az 
egyházmegyei papság adakozását mutatja ki az egyház-
megyei kisegitő alap és a Sz. László-T. javára. 

— Egyházmegyei hirek. Az esztergomi fómegyé-
ben : Hantos Ferencz az isteni szeretetről nevezett zárda 
lelki atyjává neveztetett ki Budapestre. Tóth Zsigmond 
a bukaresti magyarok lelkészének küldetett. Gramantik 
Ágoston a budapesti sz. István kórház lelkésze lett. 
Jankó Ernő Modorra küldetett hittanárnak a tanító-
képzőbe. Luncz János hittanár lett Budapesten. — Az 
egri főmegyében : Szmrecsányi Lajos apátkanonok, fel-
mentetvén érseki irodaigazgatói tisztétől, oldalkanonokká 
neveztetett ki. Didkay Pál érseki irodaigazgatóvá, 
Ridárcsik Imre első titkárrá és szentszéki főjegyzővé 
előléptetvén, érseki másodtitkárrá, szentszéki aljegyzővé 
ós egyházmegyei levéltárossá dr Halá<zy Caesar nevez-
tetett. Jogliczeumi helyettes tanár és Foglár-intézeti 
aligazgató dr Dambroszlcy Imre miskolczi hitoktató lett, 
kinek hetyét Kronberger József kisvárdai káplán foglalja 
el; Kisvárdára pedig Far mann István megy Eger-
szalókról kápláni minőségben. A székesegyházi hitszónoki 
teendőitől főpásztori elismeréssel felmentett dr Sankovits 
Ignácz és dr Halászy Czaezár helyébe főegyházi hitszó-
nokok lettek Bányász Endre és Nagy János hitoktató-
karkáplánok — A kalocsai főmegyében : Az üresedés-
ben levő vaskúti plébániára ideiglenes admisztrátorrá 
Schwerer Ferencz szabadkai hitoktató, kórházi lelkész, 
ennek helyébe szabadkai hitoktatóvá és kórházi lel-
készszé dr Kostialik Antal kunbajai káplán neveztettek 
ki. Kunbajára Körmöczy Ernő Mélykútról kápláni minő-
ségben áthelyeztetett. A Kalocsán e hó 7-én tartott 
zsinati vizsgálaton Csóii János zentai és Kozák József 
szt.-tamási káplánok jelentek meg. — A nyitrai egy-
házmegyében : Benyács István oscsadniczai admi-
nisztrátor hasonminőségben Csaczára neveztetett ki. 
Skrábik Endre domanizsai segédlelkész szerpap f. hó 
17-ón pappá szenteltetett és hitoktatónak neveztetett 
ki Nyitrára. 

— A rozsnyói egyházmegyének minden, de külö-
nösen a jelen szomorú körülmények között valóságos 
oszlopa és támasza, dr Podraczky István cz. püspök 
ós nagyprépost, kanonokságának negyedszázados jubi-
leuma alkalmából 10,000 koronát tett le alapítványul 
a következő czélokra : 1. A Szent István királyról 
nevezett egyházmegyei papi, nyugdíj egyesület részére 
ötezer korona. 2. Az egyházmegyei Szent József segélyalap 
javára ezer korona. 3. A papnevelő-intézet magán pénz-
tárának kétezer korona azzal, hogy 1906. évtől kezdve 
az egyházmegye czimére fölszentelendő ide értve a 
központi ós Pázmány papnevelő-intézetekből kikerült — 
növendékeket is alkalmas könyvekkel lássák el. 4. A 
jubiláns szülőinek aranyesküvője alkalmából 1891. évben 
a szomolnoki szegény gyermekek javára tett alapítvány 
növelésére ezer korona még egy, esetleg két iskolás 
gyermek felruházására. 5. A rozsnyói római katholikus 
püspöki leányiskolának egy az irgalmas nénék által kijelö-
lendő, főképpen árva és rozsnyói illetőségű leánynöven-
déknek az 1905 — 906. iskolai évtől kezdődőleg ruházat-
tal és könyvekkel való ellátására ezer korona. 

— A budavári helyőrségi templom újjáalakítása. 
A budavári helyőrségi templomot, mely régiségénél 

fogva műemlék számba megy, az utolsó pár év alatt 
nagyon megviselte az idő. A hadtestparanc?nokság 
most elrendelte a templom restaurálását. A templom 
tornyát és külsejét egészen újjáalakítják és kicsinosítják 
a Budavára visszavétele kétszázadik évfordulója alkal-
mából készült bronz emléktáblát, mely e templom falát 
ékesíti. 

— A nagyváradi kir. kath. jogakadémia évnyitó 
ünnepe szept. 15-én folyt le. 10 órakor volt „hangos" 
szentmise, melyet Némethy Gyula dr. akadémiai hit-
szónok mondott, a Szentlélek segítségül hívásával. Az 
akadémiai épület nagytermében dr Bozóky Alajos igaz-
gatótanár mondotta az évnyitó beszédet, szokott hatá-
sossággal, és Somló (Fleischer) Bódog dr az uj ny. r. 
tanár tartott felolvasást arról: „Minő szerep illeti meg 
a politika tudományát a törvényhozás szempotjából." 

— Hartmann sz. Fer. r. atya uj Oratóriuma. 
melylyel imént készült el a hírneves zeneszerző szerze-
tes, „La Cena del Signore" (Az Ur vacsorája) czimet 
kapta Két részből áll: 1. a törvényes vacsora, 2. az 
eucharisztikus vacsora. Szöveget a zenéhez latinul egy 
másik franciskánus irt, t. i. mgre Ghezzi civita-castel-
lanai püspök. Már zongorára is kapható belőle partitúra. 
A kik hallották, mesteri alkotásnak mondják. 

— Nevezetes pályatételt tűzött ki a svajezi frei-
burgi kath. egyetem hittudományi karának Institutum 
Apologeticuma. 4010 frank a pályadíj. Határidő 1904. 
nov. 15-ke. A pályatétel ez : Kívántatik rendszeres és 
kritikai gyűjteménye azon tanoknak (főleg 1870 óta) 
a theologia terén, melyek „modern eszmék" neve alatt 
kerültek a kath. tanítással szembe, különös tekintettel 
ez eszmék kihatásaira a paedagogiai irodalomban. A 
pályamunka czélja, hogy mint d'Argentré, Denzinger 
és Erdmann munkáinak kiegészítése hitvédelmi mun-
kák számára forrásul szolgáljon mint anyaggyüjtemény. 

— Granito di Belmonte érsek bécsi apostoli nun-
tius látogatóba ment az u j olmützi érsekhez. Bauer  
érsek fényes lakomát adott a nuntius tiszteletére. Morva-
országban ez volt az első nunctiusi látogatás, a miért 
a morvák nagy lelkesedéssel fogadták az apostoli szent-
szék követét. 

-— Apró hirek. A bádeni freiburgi egyházmegyében 
ezidén aranymisés lett 8, és ezüstmisés is 8. Hogy 8 
aranymisés mellett csak ugyanannyi pap élte meg a 
maga félszázados papi jubileumát, azt a kulturharcz 
izgalmainak tulajdonítják. Sok papnak az egészsége 
ment tönkre ar zaklatások hatása alatt. — 30 év óta 
vergődő ügy ért véget f. hó 8-án Felsőpetényben. 
Ezen a napon áldotta meg Kammerer Ferencz cz. kano-
nok kerületi esperes az ottani kath. iskolát, mely dr 
Spett Vincze fővárosi ügyvéd nagybirtokos bőkezűsé-
gének köszöni létét. — Köbölkuton az esztergomi főme-
gyében szintén Kisasszony napján Kálváriát szenteltek 
fel. A fölszentelést Mészáros Kálmán sz. Fer. atya 
végezte a bátorkeszi és köbölkuti plébánosok segéd-
letével. — Kisasszony napja ezidén Nyitra-Bajnának is 
ünnepet hozott. Ezen a napon áldotta meg ott dr 
Walter Gyula praelátus esztergomi kanonok a magyar 
iskolatestvérek 6 termű uj iskolaházát. Nyitra-Bajnán 
jelenleg 28 ujoncza van a magyar iskolatestvéreknek, 
a benlakó elemi iskolások száma pedig 32. A magyar 
iskolatestvéreket segitő egyesület a kath. nagygyűlések 
alkalmával tartja évi rendes közgyűlését. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a clr. 
Segédszerkesztő : Yalnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

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

PfiT* P e 1 l i i Y á s . 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

Magyarország 
ötödik országos katholikus nagygyűlése. 

Főm. és főt. Vaszary Kolos bibornok, herczeg-
primás, esztergomi érsek úr ő emja a folyó évi katho-
likus nagygyűlés ügyében következő levelet intézett 
ifj. Zicliy János grófhoz, a nagygyűlés elnökéhez: 

Méltóságos gróf Elnök úr ! 
Köszönettel vettem tudomásul Méltóságodnak a 

folyó évben megtartandó országos katholikus nagy-
gyűlés idejéről szóló szives értesítését. 

Különös örömömre szolgál, hogy a katholikus 
nagygyűlés, mely a hitélet emelésében és a katholikus 
társadalmi tevékenység elevenitésében eddig is oly 
jelentékeny és üdvös intézménynek bizonyult, az idén 
a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatását valló 
hitczikkely kihirdetésének ötvenedik évfordulója alkal-
mából rendezendő ünnepségek keretében fog lefolyni. 

Midőn tisztelettel értesítem Méltóságodat, hogy a 
védnökséget ez alkalommal is készségesen elfogadom, 
Méltóságodnak és az előkészítő bizottságnak odaadó 
buzgó fáradozásaira Isten bőséges kegyelemáldását 
kérem. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem és nagyra-
becsülésem őszinte nyilvánítását. 

Budapest, 1904. évi szeptember hó 15-ikén. 
Vaszary Kolos 

bibornok, herczegprimás. 

A Saint-Louis-i világkiállítás alkalmából. 
Irta : Prohászka Ottokár. 

Amer ikában államból s államiból édes-
keveset látni, legyen az az állami jószág aká r 
ember, akár állat, akár tárgy. H a állami 
ember t keressz, a legfel tűnőbb a „policeman1 ' , 
magas szálember, angolos sisak-kalappal a 
fején, sikkes bunkóval kezében. Többnyire 
derék cívis-ember. Lá tn i azonkívül i t t -ot t egy-
egy amerikai ka toná t , akit pénzzel verbuvál-
nak, mint bármely más szolgát ; vitorlavászon-
mundur jában , kis kar imájú kalabrese-kalappal 
fején, ugy fest mint egy dandy. Ezek á t lag 
kalandorok, igazi mihasznák, mindenből kiko-
po t t naplopókból kerülnek ki. — In tézmények 
dolgában hasonlóképen kevés államira bukka-
nunk. Még a vasút — sem ál lami; a táv í rda 
sem; a málha- és pénz-szállí tás sem. De már 
a világkiállí tás Saint-Louisban állami vállalat, 
m e l y r e ' az állam ha tha tósan rá fog fizetni 
millió- és millió dollárt. 

Ez a világkiállítások sorsa; az, hogy 
államiak, az is, hogy deficzittel záródnak. Nem 
is rendezhe t világkiállítást más mint az, ki 
nem a maga pénzét kezeli. A Saint-Louis-i 
kiállítás impozáns. Pa lo tákbó l épült városnak 
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mondha tnám az ipari s szellemi munka mü-
veinek s vívmányainak bemuta tásá ra s a pa-
lota-sor élén ot t áll IX. Szent-Lajosnak gyö-
nyörű lovas-szobra, a ki ka rd jának pengéjé t 
fogja kézbe s ugy ta r t ja , hogy a markola t 
mint nagy kereszt ragyog íelénk. Ez elit-részen 
túl állnak az egyes amerikai á l lamoknak 
pavil lonjai ; s azontúl látni Canadá t , Allaskát , 
a Fil ippinákat , Óceániát , eszkimókat , indiáno-
kat . Többe t mondok : mind já r t a be já ra tná l 
jobbra emelkednek a tiroli havasok remek 
távlat tal , impozáns optikai ha tássa l : úgy hogy 
az embernek kedve volna tur is táskodni a 
Missisippi sáros l a p á l y a i b a n . . . tiroli alpeseken. 
Csak az a kár, hogy mindez a fölség t i sz tára 
deszka és vászon. A tiroli alpesektől le Búr-
országba, még a té rképen is nag}T az út, há t 
még a va lóságban; de még a Saint-Louis-i 
kiállítás te rü le tén is jókora darab. Ped ig oda 
is el kellet t mennem, hogy lássam, mint hada-
kozot t a búr s az angol s mint hódolt meg 
végre Krón je apó az angolnak. Ez t különben 
a kiállítás leggyászosabb lá tványosságának 
tek in tem. Mert nem szörny-amerikai gondolat-e, 
hogy egy nemzet i hős és a felesége végig 
döczögjön búr-szekéren a néző közönség e l ő t t . . . 
még pedig 50 c e n t é r t ? ! Ki aka rná egy forint-
ért édes anyjának, hazá j ának temetésé t meg-
u j ráz ta tn i s könyeit pénzér t mutoga tn i? De 
a mily gyászos, épp oly busásan fizető vállalat 
a búr-harczok bemuta tása . Tengernyi ember 
nézi s az emelvényekhez nem kel let t sem 
kőmives, sem lakatos, sem esztergályos, s így 
nem is kerül t az egész valami sokba. Ellen-
ben, ahol építeni kellett , o t t a dollár szakajtó-
val dőlt. Hiszen a vakoló kőművesnek — Ameri-
k á b a n a kőmivesség mestersége is már diffe-
rencziálódot t : az egyik kőmives csak építeni 
tud, a másik csak vakolni, — mondom, a 
vakolónak naponkén t 8 dollárt vagyis 20 forin-
t o t fizettek ; máskülönben is 4 dollár a napi 
bére. A magyar kiáll í tásban is, mely a nagy 
világkiáll í tásnak rendkívül sikerült és kedves 
részlete, emlí te t te az egyik a lkalmazot t , hog}' 
o t t is 7—8 dollár napibér j á r t a . 

Leírásokba nem bocsátkozom ; ki is t udna 
világot, melyet kiáll í tanak leirni? Csak egy-két 
benyomást emelek ki. 

A Saint-Louis-i világkiállítás nagyon jó 
helyen áll ott, Amerika kellő közepében. Amerika 
képezi ugyanis a legjobb kereté t a mai világ-

nak s csak e kellő kere tben nyerhetünk igaz 
képet a világról. A hivatalos kiállítás m u t a t j a 
be ugyanis a vi lágnak egyik karakter isz t ikus 
oldalát , a mechanizmust, a gép-munkát , s a kör-
nyezet , az amerikai élet ad ja a világ másik 
jellegét, a demokratizmust. Ez a ket tő együvé 
való s jel lemzi a mai világot. 

A gépnmnkában üli d iadalá t a modern 
ész. Óriási v ívmányokra u ta l s ugy áll gépei 
mögöt t „sicut gigás". Szeme éles és á t h a t ó ; 
t i t koka t l á t ; p rob lémáka t old meg, melyek 
bámula tba ej tenek. S tényleg, mél tán javulás t 
várunk tőle sok t ek in te tben ; mer t e vívmányok 
közjót je lentenek. Oly szolgálatokat élvezünk, 
a milyenekkel azelőt t csak a tá rsadalom válasz-
to t t j a i dicsekedhet tek ; igaz már, hogy „die 
Kul tu r wird von den Höhen in alle Thäler 
ge t ragen ." De mily szomorúság tölt i el mégis 
lelkemet, valahányszor nagy gyára t szemlélek, 
kivál tképen pedig ha vaskohók s aczél-gyárak-
ban járok-kelek. I t t lá tom az „improbus labor-
nak" vasnál keményebb s aczélnál megtörhet-
lenebb békóiban nyögni s verej tékezni a fáradt , 
hervadt embert . Az élet j á rma t a r t j a őt fogva. 
Senki sem dolgoznék ot t és úgy, akinek nem 
kellene. Senki sem tengődnék a szolgai mun-

! kának e poros, keserű, élvezhetet len köznapjai-
ban, akit a j á rom le nem fogna. De nem lesz 
az mindig így. Ime a m u n k a lassanként mégis 

! könnyebbé válik, s e könnyebbséget éppen a 
i vi l lamosságnak térhóditó ha ta lmátó l várjuk, 
i Mindent a vil lamosság intéz már ma, ez az 

elegáns, nesztelen, t iszta erő : ahol előbb a 
tűz s a gőz dolgozott , ot t ma már a villamos-
ság rendelkezik. Volt a kiállításon restauráczió 
is, hol vil lamossággal főztek kávét , sütöt tek 
pecsenyét . Ennek megörül tem ! Ime az erő, 
gőz, füst , korom, bűz nélkül. Erő, mely nagy-
ban hozzájárul az életnek szépítéséhez. Igaz, 
hogy most még sok szenet használnak magá-
nak a vil lamosságnak előállításához ; de milyen 
jó lesz, ha majd napsugárból csinálunk villámot, 
s ha majd vasat is olvasztunk vele. Vasa t és va ja t 
napsugárra l ! Mily t iszta lesz akkor a vaskohók 
levegője is, s bár az izzó vas azontúl is forró 
lesz s a villám azt le nem hűti, de sok tekin-
te tben mégis megenyhít i a munkások sorsát. 

Remélem tehát , hogy az élet szebb lesz 
s hogv száz év múlva számtalan ember arczá-
rói letörli ma jd a haladás az „improbus labor" 
keserű á rnyá t s elsimítja a lelki keserűségnek 
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mély barázdáját , melyet valahányszor látok, 
néma szemrehányást hallok, mely azt látszik 
fölpanaszolni: „hát miért éppen én s nem te 
is", amely panasz most már gazdasági elmé-
letté fejlett. A szocziális lelkek mindnyájan 
hallják magukban e panaszt s mindnyájan 
érzik kínját . 

Tehát szebb kilátás nyílik a Saint-Louis-i 
világkiállításnak technikus magaslatairól a világ 
mechanikus munkahálózatába s ezt a kilátást 
élvezzük, midőn a munkának diadalait szem-
léljük. De ez csak egyik oldala a világnak. 

(Vége köv.) 

AZ EMBER SZABADSÁGA 
ÉS A TUDOMÁNY SZABADSÁGA. 

(Foly ta tás . ) 

Igazságos törvény minden kétségen felül : Isten-
nek törvénye, melyet 0 , az örök igazság és örök 
Törvény akár természetembe oltott és eszem által 
velem megismertetett (természeti törvény), akár pedig 
0 maga kinyilatkoztatott (tételes isteni törvény). Ezen 
kívül igazságos minden emberi törvény, melyet az 
illetékes emberi törvényhozó hatalom a természeti és 
tételes isteni törvénynyel összhangban alkot meg. Az 
emberi törvény, ha az említett isteni törvényekbe 
ütközik, nem lehet igazságos, mert különben az örök 
Igazság ellent mondana önmagának, olyant követelvén 
tőlem egyrészről, a mi ellen másrészről lelkiismeretem 
szava erősen tiltakozik, s ekként bensőmben a köte-
lességek összeütközését támasztaná. A mit Istenről fel-
tenni nem szabad, mert képtelenség. 

Isten közvetetlen vagy közvetett igazságos tör-
vényei ellen tehát nincs szabadságuk sem az egyé-
neknek, sem azok összeségének ; sem alant, sem fönt ; 
mert mindnyájan úgy egyenkint, — mint összesen az 
államban, úgy fent, — mint lent, — az 0 hatalmában 
vagyunk és Tőle függünk. Ellene tehát semmit sem 
szabad cselekedniük sem az egyeseknek, sem az állam-
nak ; sem a fölebbvalóknak, sem az alattvalóknak. 

Es itt legyen szabad a raczionalizmus alapján álló 
modern állambölcselők egy végzetes nagy tévedésére 
rámutatnom. Végzetesnek mondom tévedésüket, mert 
ma már általános az és mert az erkölcsi züllés lép-
csőjén lefelé rohanó társadalmunknak hova-előbb 
katasztrófáját fogja okozni. 

Említett bölcselők a szabadságot — helyesen — 
„hatalom"-nak, „uralkodás"-nak mondják. Azt is helye-
sen mondják, hogy a szabadsághoz minden embernek 
„természetadta, elidegeníthetetlen joga" van. Az is termé-
szetes, hogy nemcsak magán-, hanem közhatalomnak 
is kell lenni az emberi társadalomban. De az már 
nem helyes, s a végzetes tévedést ebben látom, hogy 
e „hatalom"-ból, „uralkodás"-ból a látható világ Terem-
tőjét, legfőbb Urát és atyai jósággal kormányzó Gond-

viselőjét kifelejtik. Istenről, a minden hatalom kút-
fejéről és korlátozójáról nem is emlékeznek. E helyett 
a hatalmat az emberi akarat korláttalan szabadságából 
származtatják rigy az egyedekben, mint az egyedekben 
és egyedek által „élő, gondolkodó és cselekvő" államban. 
Nem elégesznek meg az állam erkölcsi és jogi sze-
mélyiségével, hanem az államot valóságos eleven sze-
mélyiségnek képzelik, korláttalan hatalommal, határ-
talan szuverenitással ruházzák fel; de ugyanakkor az 
egyéni szabadságot elég következetlenül korlátozni 
szeretnék, a mi természetesen nehezen megy. Hivat-
koznak ugyan kinek-kinek öntudatára, mely könnyen 
megérteti mindenkivel, hogy szabadságának a józan 
ész korlátokat állít fel ; hivatkoznak a „magad akar-
tad" elvre, de mind hiába. Mikor a gyakorlati élet-
ben az államot és az egyént egymásra utalják, hogy 
egymást kölcsönösen megértve, támogatva, kölcsönös 
szabadságukat, tisztelve, igyekezzenek boldogulni, ezt 
az életet egymásnak mennél kellemesebbé tenni : mind-
untalan tapasztalniok kell, hogy az általuk hangoz-
tatott szabadság, „hatalom", „uralomvágy" nem vezet 
igazi szabadságra, hanem a szabadsággal való vissza-
élésre, a szabadosságra. A szabadosság megfékezésére 
nincs más eszközük, mint az erőszak, zsarnokság, mely-
ből keserű szolgaság s ennek nyomában elégedetlen-
ség, boszú származik. A boszúval pedig már többé 
nem a józan ész higgadt ítélete, hanem a szenve-
délyek vezetik az embert cselekedeteiben. 

Nem kell hozzá sem természetfölötti kinyilatkoz-
tatás, sem természetfölötti h i t ; a józan természetes ész 
magától belátja, hogy itt súlyos hibának kell lenni az 
elvben. Es csakugyan van. Az emberi társadalom ere-
detéből, alakulásából, berendezéséből és kormányzásából, 
a közhatalom és egyének mellett, kifelejtették a legfőbb 
tényezőt, az Ur Istent, ki mikor megteremtette az 
embert és e földre helyezte : parancsot adott neki, 
tehát kötelességévé is tette s a kötelességgel egyben 
jogot is adott neki, hogy uralkodjék a földön ; de nem 
korláttalcmul, hanem korlátozva az egy Isten legfőbb uralma 
alatt, szabadon szolgáljon Istennek. Szabadon, tehát min-
den igazságtalan törvénytől, jogtalanságtól, durva erő-
szaktól és zsarnokságtól mentesítve, az Istentől kiszabott 
rend szerint éljen, hogy élete czélját elérje.1 

Az igazi szabadság tehát az igazság megismerésében és 
követésében, azaz erényes gyakorlásában áll. S ezen helyesen 
értelmezett szabadsághoz minden embernek nemcsak 
természetadta, elidegeníthetetlen joga van ; de egy-
szersmind ugyanazon természettől kiszabott kötelessége 
is, hogy erre az igazi szabadságra törekedjék úgy a 
lelkiismereti, mint a külső forumon. 

Ami áll a fizikai személyekről, ugyanaz áll nem 
kevésbbé az erkölcsi jogi személyekről, az államokról 
is. Az állam nem kevésbbé függ Istentől, mint az 
egyén. Az állami kötelékkel egyesített emberek sem-
mivel sincsenek kevésbbé Isten hatalmában, mint az 
egyes emberek. Az állam ép lígy, mint egyes tagjai, 
a legnagyobb hálára köteles Istennel szemben. Hiszen 

1 „Sugarak" 120. 1. 
26* 
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létét Istennek köszönheti. Isten hatalma tartja fenn 
és árasztja el mindennemű javak bőségével. Azért, 
miként az egyes emberek Isten legfőbb uralmának 
alája vannak vetve, és senkinek sincs joga Isten iránt 
való kötelességeit elhanyagolni : ép ugy az állam is 
Isten legfőbb uralma alatt áll s bűn nélkül nem visel-
kedhetik akként, mintha Isten egyáltalán nem is volna. 
Az állami szuverén hatalom sem korláttalan tehát, hanem 
korlátozzák azt Isten törvényei, kitől tekintélyét birja, és 
a közjó érdeke. Szabadsága szintén csak az igazra és 
jóra van és nincs sem a tévelyre, sem a bűnre. Példát 
kell vennie Istenről, kinek hatalma a legteljesebb; de 
aki végtelen hatalmát végtelen igazságossággal és atyai 
jósággal gyakorolja felettünk. 

Nincs kizárva ugyan az államnál, illetőleg az 
állami hatalom kezelőinél sem; miként az egyeseknél, 
a hatalommal való visszaélés ; ámde miként az egyesek-
nél ez a bűn és büntetés terhe alatt van tiltva : akként 
bűn és még nagyobb büntetés terhe alatt van tiltva a 
közhatalommal való visszaélés, mint ezt a bölcs XIII . 
Leo mondotta: a pedig a felebbvalók igazságtalan ural-
kodásra hanyatlanak, ha erőszakoskodásra és dölyfösségre 
vrtemednck, ha a népnek roszid viselik gondját : tudják meg, 
hogy ezért egykoron Isten előtt annál szigorúbban kell számol-
niok, minél szentebb hivatalt viseltek s minél magasabb 
méltóságban voltakw.2 

Ha a szabadsággal való visszaélés bűn és bünte-
tendő : semmi kétség, hogy a szabadság csak mint erény 
gyakorolható. „A szabadságnak tehát, mint az embert 
ékesítő és tökéletesítő tehetségnek, az igazra és jóra 
kell irányulnia ; még pedig nem a mi csalfa Ízlésünk 
szerint képzelt igazra és jóra, hanem arra, ami magá-
ban igaz és jó ; mert az igaz jó mivolta az emberek 
ízlésétől független. Mindig ugyanaz marad s ép oly 
változatlan, mint maga a dolgok természete. 

A természet és józan ész egyaránt tiltja, hogy 
valaki azt, ami az igazsággal és erénynyel ellenkezik, 
napfényre hozza; m?g inkább tiltja, hogy az efajta 
vakmerőség törvényes oltalomban részesüljön. „Ugyan-
azért az állam nagy tévedésben van a természet tör-
vénye és követelménye felől, ha a gondolat- és cselek-
vési szabadságot odáig hagyja zabotlátlankodni, mintha 
büntetlenül lehetne az elméket az igazságtól s a kedé-
lyeket az erénytől eltántorítani. 4 

A szabadság hetyes fogalmának elferdítésében 
találom okát annak, hogy mai társadalmunk viszás 
helyzetében az emberek már többé nemcsak a termé-
szetfölötti rendet, de magát a józan ész hirdette termé-
szetes rendet sem akarják követni. Innét az általános 
elégedetlenség és békétlenség. Innét az általános láza-
dási és forradalmi szellem az emberi társadalom min-
den rendű és rangú góczpontjaiban^ az anyagi és 
szellemi foglalkozások minden terén. 

Azért, ha békét akarunk, korunk állítólagos vívmányát, 
a túlhajtott szabadságot, a szabadosságot vissza kell vezet-
nünk az igazsághoz, a legfőbb Igazsághoz, Istenhez és az 

2 „ Immor ta le Dei." 1885. nov. 1-ről, a 9. pont végén. 
3 „ Immor ta le Dei." 43. pont. 
4 U. o. 43. pont . 

erények királynéjához, a vallásossághoz, úgy az anyagi, 
mint a szellemi világot felölelő életrendben ; mert csak 
e kettő teszi — mint láttuk — igazán szabaddá az 
embert és nyitja meg előtte az utat a harmadik világba, 
a hit természetfölötti végtelen világába, a melynek 
végén egyedül találja meg nyugalmát, békéjét, s e 
béke nyomában, mint a gyermeknél, öntudatlanúl is 
végtelen boldogság fakad számára ; mert birja Istent 
felülmúlhatatlan teljességben és tökéletességben. E 
természetfölötti világban, melyre Isten az embert — 
mikor ebbe a természetes világba teremtette — fogé-
konynyá tevé, kell keresnünk az emberben levő vég-
telen szikrának érvényesülését; nem pedig a termé-
szetes világban akár anyagi-érzéki, akár szellem-erkölcsi 
rendjében, ahol érzéki és szellemi erői, tehetségei, mint 
végesek, folytonosan korlátokba ütköznek. Ellenben a 
természetfölötti világban az ember lelke, ez isteni 
szikra, a hit és kegyelem szárnyain, az igazság és 
erény útján haladva s azon állhatatosan kitartva, egész 
az Isten szinről-szinre látásáig tud emelkedni s Öt 
látván, teljesen átérti, hogy az érzéki és szellemerkölcsi 
véges jókhoz viszonyítva Isten végtelen jó, kinek 
birása, a véges jók bírásából származott véges boldog-
sággal szemben, a valódi és teljes boldogság, melynek 
örömei végtelenek, örökkévalók. 

Sorra kellene most vennem korunk állítólagos 
vívmányait a szabadságról, a vallás, erkölcs, jog, tudo-
mány, művészet, sajtó, nemzetgazdaság, ipar és keres-
kedelem terén. Nagyon könnyen kimutathatnám, hogy 
a féktelen gondolkozási. szólási és cselekvési szabad-
ság nem az igazi szabadság, mert hiszen az a termé-
szet és józan ész szabályaiba ütközik,, a gyakorlati 
életben pedig megvalósítva — mint látjuk — nem 
a haladást és egészséges fejlődést hozza meg szá-
munkra, hanem a rombolást és visszafejlődést. Nehogy 
azonban a tisztelt ünneplő közönségre fárasztó ismét-
lésekkel túlhosszadalmas legyek: csak egy, minket, a 
tudomány hivatott munkásait és őreit közelebbről 
érdeklő szabadságot, a „tudomány szabadságátu óhajtom 
igazi értelemben bemutatni. (Folyta t juk.) 

ORATIO. 
QUAM 

ALEXANDER PÁRVY 
D E I M I S E R A T I O N E E T A P O S T O L I C A E S E D I S G R A T I A 

EP1SC0PUS SCEPIJSIENSIS, 
SS. T H E O L O G T A E D O C T O R A D R, S C I E N T Í A R U M UNIVER-
SITÄTEN: B U D A P E S T A N A M C O L L E G I A T U S , C. E T R. 

C A P E L L A N U S A U L I C U S A D HON., 
Q U U M 

R E G I M E N S U A E D I O E C E S E O S R I T U S O L E N N I 
C A P E S S E R E T , 

AD CLERUM DIOECESANUM 
H A B U I T 

SCEPUSII IN CATHEDRA LI ECCLESI A. 
Venerabiles Fratres et Filii in Christo Bilectissinn ! 

Laudetur Jesus Christus! 

Magnificando Eum in laude, cuius in nomine 
laudem habere semper mihi sacrum, saluto vos Vene-
rabiles Fratres et Filii Dilectissimi. dum Illius inscru-
tabili iudicio, summi Eius in terris Vicarii, Beatissirni 



II. Félév. 31. sz. RELIGIO. 205 

Patris Pii PP. X , et supremi terrarum principis augu-
stissimi regis nostri Apostoliéi Francisci Josephi I. 
votis coneordibus eonstitutus vester pastor legitimus 
prima vice solenniter conspectui vestro me sisto ac vos 
Filios carissimos, ad sinum patris confhientes, anhelan-
tis paterni cordis affectu gestiens amplector ; vos, 
quorum laus in ore hominum et nunciata in ecclesia, 
de quibus iam amantissimum vestrum quondam prae-
sulem Josephum, — ad cuius pedes filium me et 
discipulum sedisse divino favore mihi datum, — 
optima locutum esse grate recordor, esse nempe vos, 
qui martyrii paene honore perfertis labores, portantes 
strenue pondus diei et aestus ; quorum aestimatio reso-
nat et in verbis illustris mei antecessoris Pauli, qui 
vos praesulis reverentes votisque eins mirifice obse-
cundantes publice célébrât ; et qui mox ab initio indu-
bitatis gaudii vestri, devotionis et obsequii contestatio-
nibus mihi occurrere et salutem dicere festinastis, quae 
fausta vestra omina, pretiosum fidei vestrae pignus, 
alte in corde recondita, uti nunc laudans gratansque 
recolam semper. 

Nomine Jesu opeque saluto vos igitur, qui elegit \ 
me (Joan. 15, 16.), per quem sum Apostolus (Gal. 1, 1.) 
secumdum impérium Dei Salvatoris nostri (I. Tim. 1, 1), 
qui pastor bonus (Joan. 10, 14.) dedit me pastorem (Ephes. 
4, 11.), sine quo nihil possum faeere (Joan. 15, 5.), et in 
quo omnia possum, qui me confirmât (Philip. 4, 13.), pro 
quo legatwne fungor in ministerio reconciliationis. (II. Cor. 
5, 20. E p h e s . 6, 2 0 ) (Folytatjuk) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 27. Dr Tüdős István protestáns 

riadója a vSárosp. Lapok"-ban. — 
Ez a legújabb protestáns riadó úgy szól, hogy — 

„szégyelje magát, szégyelje magát!" Ki? Mi? Hát a 
magyar protestantizmus. Es vájjon legújabban miért? 
Dr Tüdős István szerint azért, mert a Prot. írod. Tár- j 
saság tagjainak a száma ezidén — 24-gyel fogyott, 
„Míg, úgymond, 1903-ban 1665-en voltunk, ma már 
csak 1641-en vagyunk. Csak 24-gyel fogytunk: de ez | 
a fogyás immár veszedelem! Mert a 3 millió protestáns- ' 
ból az 1665. szám vájjon a maximumot jelentette-e, a 
mely után a természetes apadásnak kellett bekövet-
keznie? Vagy a társaság működésében állott be olyan 
változás, a mely a tagfogyást megmagyarázza ? Tertium 
non datur . . . Szégyelhetjük magunkat!" 

Onfeleinek e rövid úton való lepipálása után kö-
vetkezik dr Tüdős István udvarias bókja irántunk 
katholikusok iránt. Elmondja hitfeleinek, hogy mi a m i 
Szent-István Társulatunkban micsoda csodákat mive-
lünk. „Csak a közelmúltban, úgymond, adtunk hírt 
arról, hogy a Szent-István-Társulat milyen hatalmasan 
megy előre s mint próbálja most már az egész római 
katholikus könyvkereskedést a maga kezében össze-
hozni. Tagjai sokan vannak, kiadványai fölös számúak 
és minden irodalmi ágat telölelők, a lelkészek, tanítók, 
tanárok s világiak egymást felülmúlva (utinam !) ig}7e-
keznek a társulat haladását biztosítani". 

Köszönet dr Tüdős István úrnak a szíves elisme-
résért, és hála azoknak az elhunyt és élő tényezőknek? 
kik Szent-István-Társnlatunkat az erőnek és virágzás-
nak mai fokára felemelték. 

Ámde szolgáljon megnyugtatására a tudós protes-
táns vezérférfiunak és irigységre serkentett hitsorsosai-
nak : bizony, bizony nálunk sem minden arany, a mi 
fénylik. Ott van például az „Uj Lap" sorsa. „Nemtörő-
dömség, közönyösség, s mindattól távolmaradás, amiben 
ellenfeleinkkel szemben egyenesen tüntetnünk kellene1-, 
szóval, mindaz, amit dr Tüdős István hitsorsosainak sze • 
mére vet,mireánk katholikusokra is bizony nagyon ráillik. 
Azért a megrovás is reánk illik, ha nem mentjük meg 
az egyedül álló kath. keresztény magyar néplapot, az 
„Uj Lap-'-ot. 

„Szégyelhetjük magunkat!" ? ? 

Jaák. A megújított ősrégi jaáki templom felszentelése. 
( F o l y t a t á s ) 

A felszentelési szertartást azzal kezdi a püspök, 
hogy a templom bezárt aj taja előtt elmondja a 7 bűn-
bánati zsoltárt és a mindenszentek litániáját ezen sza-
vakig: „Minden gonosztól, ments meg Uram minket!" 
Azután pedig vizet szentelvén, ezzel a templom külső 
falait háromszor meghinti s helyére visszatérvén, 
pásztorbotjával az ajtót e szavak között : „íme a kereszt 
jele, fussatok ellenséges hatalmak!" háromszor megüti, 
mire az ajtó kinyittatik és a püspök kíséretével a tem-
plomba megy, melynek ajtaja újra bezáratik. Erre a 
püspök a templom közepén a „Jöjj el alkotó Szent-
lélek Isten" éneket megkezdi, melynek folytatása alatt 
egy pap a templom egész talaját egyik szeglettől a 
másikig tenyérnyi szélességben kereszt alakban be-
hinti; a püspök pedig a minden szentek litániáját 
folytatva azon szavak után : „Hogy a kimúlt híveknek 
örök nyugodalmat adni méltóztassál !" e szavakat 
mondja : „Hogy ezen helyet meglátogatni és azt an-
gyalaid őrizetére bízni méltóztatással : Kérünk téged 
hallgass meg minket!" Ezek után jobbját kiterjesztvén 
a templomra és oltárra háromszor keresztet vet esedez-
vén először, hogy az Isten a felszentelendő templomot 
és oltárt megáldani, másodszor, hogy megáldani és fel-
avatni, harmadszor, hogy megáldani, felavatni, és fel-
szentelni méltóztassék. 

Mire a püspök pásztorbotjával az említett hamu-
vonalra a templom balszegletétől annak jobb szegletéig 
a görög, a jobb szeglettői pedig a balig a latin ABC 
betűit irja le. 

S vájjon mi ezen szertartások értelme? Minthogy 
minden szentség forrása a Szentlélek Isten, az ő segít-
ségül hívása mellett kezdi meg a püspök szent tény-
kedését és azután a dicsőült szentek közbenjárásáért 
esedezik, hogy azt méltóképen teljesíthesse ; mivel pedig 
a templom az egész világon elterjedt egyháznak képe, 
melyben mindenki meg van híva az üdvösségre, a 
hamura irt görög és latin betűk azt jelentik, hogy 
Krisztus egyházában rómaiak és görögök, minden nem-
zetbeliek egy hatalmas és erős egységben, melynek 
központja Krisztus keresztje, egyesülnek. 
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Ezután a püspök vizet, bort, hamut és sót szentel 
és ezeket háromszori keresztvetés között összevegyíti, 
minek megtörténte után pásztorbotját a vegyitékbe 
mártva azzal a templom ajtajára keresztet von, könyö-
rögvén, hogy a templom a látogató hivek számára 
béke és bőség, józanság és szerénység, áldás és irga-
lom helye legyen. 

A víz jelenti Krisztus Urunk emberi, a bor isteni 
természetét; a hamu jelenti halálát, a só feltámadását. 
Ezek vegyítése tehát Krisztusra emlékeztet, ki igazi 
Isten és ember s aki érettünk meghalt és feltámadott 
és megszerezvén nekünk a kegyelmet, általa az Isten 
szent hajlékává, templomává avattatunk. 

Ezután következik az oltárszentelés. Es pedig 
három oltár fog felszenteltetni. A főoltárnál méltóságos 
és főtisztelendő Széchényi Miklós győri, a jobboldali-
nál méltóságos ós főtisztelendő Kutrovácz Ernő félsz, 
püspök, a baloldalinál én magam fogjuk a szertartáso-
kat végezni az oltárszentelésnél. A püspök jobb 
hüvelykujját a megszentelt vizbe mártván azzal az oltár 
négy szegletére és közepére külön-külön egy s így 
összesen öt keresztet von Jézus Krisztus öt szent sebé-
nek emlékezetére ; azután pedig a szentelt vizbe izsópot 
márt s az oltárt hétszer körüljárja és annak alját és 
felső részét az erre rendelt imák kíséretében meghinti ; 
mire az oltár jobb oldalától kezdve a templomot belül 
háromszor körüljárja s falait előbb alul, azután pedig j 
két izben mindig magasabban meghinti s végül a tem-
plom közepén megállva, annak talaját a világ négy 
tája szerint ugyancsak szentelt vízzel megöntözi. Mind-
ezen szertartások arra szolgálnak, hogy az Isten háza 
iránt való köteles tisztelet érzelmeit növeljék szivünk-
ben, midőn annak minden egyes köve Istennek Mózes-
hez intézett eme szavait hangoztatja felénk: „Oldd le 
lábaidról saruidat, mert a hely, melyen állsz, szent." 
(Exod. 3, 5.) 

Erre a püspök a készen álló meszet és homokot 
a szentelt vizzel összevegyítvén, az ebből készített 
vakolatot megáldja és azután a szent ereklyéhez járul 
és a templomot ünnepélyes körmenetben megkerüli. 

Ezután a templom ajtaját keresztalakban krizmá-
val megkeni könyörögvén, hogy ez ajtó Krisztus által, 
ki magát ajtónak mondja, az üdvösség és béke kapuja 
lehessen mindazoknak, kik azon át a templomba lépnek. 

Ennek végeztével az oltárszentelést folytatja. Az 
ereklyéket hordozó papok és nép kíséretében a tem-
plomba megy s ott az oltár közepén a szt. ereklyék 
befogadására készített kis üregre szt. krizmával öt 
keresztet von s azután abba a szt. ereklyéket lepecsé-
telve elhelyezi és miután tömjénnel megfüstöli, az üre-
get a szintén krizmával megkent födéllel elzárja. Ez-
után az oltárt a közepén és négy szegletén kétszer a 
keresztelendők olajával, egyszer krizmával ugyanazon 
helyen s később az oltár tábláját a reá öntött két 
rendbeli szent olajjal egész terjedelmében az arra ren-
delt imák közben megkeni. 

Ennek végeztével a templom oldalfalaira festett 
12 keresztet, melyek előtt gyertyák égnek, szintén szent 
krizmával megkeni s visszatérvén az oltárhoz, annak 

megkent öt helyén öt-öt tömjénszemből ugyanannyi kis 
keresztet csinál, melyekre vékony viaszgyertyácskákat 
helyez el kereszt alakban s ezeket meggyújtja, hogy a 
tömjénnel együtt elégjenek. Majd később először az 
oltár homlokára, azután pedig az oltár felső lapjának 
és alapzatának összefüggéseire a négy szegleten ke-
resztet von Istent kérve, hogy az ezen oltárnál imád-
kozókat hallgassa meg s fogadja mindig kedvesen az 
azon bemutatandó áldozatot, melynek erejével meg-
oldván a biinök bilincseit, adja szent kegyelmét, hogy 
örök életet nyerhessenek. 

Végül a jelenlevő papok az oltárokat letörlik, 
kellően felszerelik és azokon a felszentelő püspökök 
által a szent miseáldozat fog a Mindenhatónak bemu-
tattatni. 

A mint ezen templomszentelési szertartás leírásá-
ból láthatjátok, Krisztusban Kedves Híveim, abban 
minden arra int bennünket, hogy miként a felszentelt 
templom Isten házává avattatik, ugy mi is arra töre-
kedjünk, hogy Isten élő templomaivá legyünk. A 
dicsőült szentek ereklyéi keresztény őseink hősies 
szentségére emlékeztetnek ; a szent kenetek, melyekkel 
a templom falai és az oltárok megjelöltetnek, az Isten 
kegyelmének jelképei, mely, ha lelkünkben szétárad, 
szivünk a benne lakozó Szentlélek oltárává válik ; a 
templom falaira festett 12 kereszt az apostolokra emlé-
keztet & az előttük égő gyertyák Krisztust, a világ 
világosságát jelképezik, figyelmeztetve bennünket, hogy 
a keresztről Krisztus Urunktól áradt szét a mi üdvös-
ségünk fénye, melyet megnyerünk, ha az ő keresztjét 
keresztény megadással hordozzuk. A szent olajakkal 
vont keresztek felett a tömjénszemekre tett viaszgyer-
tyácskák meggyújtatnak, hogy a szent olaj megemész-
tessék ; azonban ennek a titkos értelme az, hogy vala-
mint a tűz tisztít, olvaszt, világít, a tömjén pedig illa-
tozik : úgy tisztuljon meg szivünk a földi salak szennyé-
től s olvadjon bűnbánati könnyekre és világítsanak jó 
cselekedeteink Isten és ember előtt, hogy egész éle-
tünk Krisztus kedves illata legyen. (Kor. II. 2, 15.) 

(Vége köv.) 

Páris. Hogy akar Combes püspököket fogdosni a pápa 
ellen? — 

A „Figaro" beszéli és megczáfolni nem czáfolta 
meg senki. 

Abbé Birot, albii általános helynök, episcopabilis 
ember hírében állt. Mint ilyen, néhány hónap előtt 
meghívót kapott Párisba, a kultus-ügyek vezetőjétől. 
Combes vagy Dumay fogadta, az mindegy. Elég az 
hozzá, hogy az illető kormányférfi és abbé Birot közt 
a következő párbeszéd folyt le : 

„Mi négy püspököt neveztünk ki, kiktől a pápa 
a megerősítést megtagadta. Ez a négy püspök azt 
várja, hogy a pápa megmásítja elhatározását és elfo-
gadja legalább a kormány kinevezését. Mindent elkö-
vettek a világban és az egyházban, hogy ez a négy 
püspök kineveztetésöket a kormány arczához vágja. 
Ők nem vállalkoztak erre. Ok ezt mondták : „Világos, 
hogy mi püspökök nem leszünk, csak a pápa beleegye-
zésével. De ez nem szolgálhat okul arra, hogy figye-
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lemmel ne legyünk a kormány iránt, a mely bennün-
ket megválasztott". Nos, Birot nr, ha mi önt ilyen 
körülmények közt kinevezzük, elfogadja-e ön a püspök-
séget ? 

„Soha, soha, volt abbé Birot válasza. Én nem 
leszek püspök, csak a pápa beleegyezésével. En nem 
maradhatok püspök a pápa akarata ellenére. Még ha ö 
nevez is ki, ha egyszer azt mondja, hogy mondjak le, 
tüstént lemondok, minden tiltakozás és megj egyzés nélkül. 

„Ön nem igyekezne még arra se, hogy a pápát 
felvilágosítsa, mily jogtalanságot követ el ön és az ön 
hazájának egyháza ellen? 

„Nem. Én ezt nem tenném meg. Nekem nem 
lehet feladatom, hogy a pápát leczkéztessem Nekem a 
pápával szemben csak engedelmeskednem lehet. E nél-
kül nincs többé papság, nincs többé egyház." 

Eddig a párbeszéd. Világos, hogy abbé Birot ezek 
után megszűnt episcopabilis lenni — Combes és a többi 
szabadkőművesek szemében. Annál jobb reá nézve. Annál 
episcopabilisabb lett Isten és a pápa előtt. 

I R O D A L O M . 
A hittudomány irodalom kiváló újdonságai. 
Ezúttal kettőre, mondjuk háromra hivjuk fel t. 

olvasóink figyelmét. Mind a három monumentális munka. 
Czimök a megjelenés sorrendjében a következő : 

1. Antonio Astrain S. J., História de la Com pa-
llia de Jesus en la Assistencia de Espafia. T. 1. San 
Ignacio de Loyola. 1540—1556. Madrid 1902. Nagy 8-r. 
XLV, 704. Ára 7-50 peseta. 

2. Dr Heinrich Kihn. Patrologie I. Band. Von 
den Zeiten der Apostel bis zum Toleranzedikt von 
Mailand «313.) Paderborn, Schöningh, 1904. 8-r. X, 
400 lap. Ára 4-60 márka. 

3. E. Wasmann S. J., Die moderne Biologie und 
die Entwicklungstheorie. — Ennek nagyságát és további 
adatait még nem tudni, mert még csak sajtó alatt van. 

Mi az egyiknek, a másiknak, a harmadiknak kiváló 
jellemvonása ? 

Az elsőnek az, hogy az első mű-kritikai életrajza 
Loyolai sz. Ignácznak, a világ, illetve egyháztörténelem 
egyik legnagyobb alakjának. Astrain atya új világos-
ságot derített a nagyérdemű rend szent alapitójának 
életére. 

A másodiknak főjellemvonása az, hogy röviden 
összegezi mindazt, a mit a legújabb irodalom-kritikai 
tudomány az őskeresztény életre és irodalomra nézve 
összehalmozott. 

A harmadik óriás erejű szakférfiú nagyszabású 
munkája lesz korunk egyik legnagyobb kontroverzi-
ájáról, a fejlődés elméletéről. Izlelitőül szerző kiadott 
belőle egy kis részletet, ily czim alatt : „Zur Orientierung 
über die Entwiclungslehre". Megjelent Schwannál 
Düsseldorfban. 

Felhívjuk mind a háromra t olvasóink figyelmét. 
— Értesítés. Boldogult Veszely Károly czimzetes 

prépostnak „Az erdélyi róm. kath. püspöki megye 
Autonómiája" cz. munkájából, melynek kiváló becsét, 
történelmi értékét olvasóink előtt magyarázni felesleges 
s mely munkának minden plébános, minden státus-
gyülési tag. minden erdélyi katholikus ember asztalán 
feltétlenül helye volna, néhány példány még kapható 
főt. Bufyka Sándor plébános szentszéki ülnök úrnál 
Borbándon rendkívül leszállított áron, 2 kor., 50 fillérért 
portómentes küldéssel. 

— Az első lustrum. Guzsvenitz Vilmos az eszter-
gomi érseki tanítóképző intézet lángbuzgalmú igazgatója 
a fönti czimen számol be intézetének „Segítő Egyesü-
letéről" mely most fejezte be hatodik esztendejét. Az 
érdekes jelentésből, melyet az egyesület idei közgyűlé-
sén adott elő, közöljük a következő adatokat: 

A „Segítő Egyesület" 16 alapító és 25 rendes 
taggal alakult meg 1897. november 21-én. 1898-ban 
volt 79 alapító, 113 rendes és 11 pártoló tag. 1899-ben 
90 alapító, 128 rendes ós 9 pártoló tag. 1900-ban 
107 alapító, 145 rendes, 11 pártoló tag. 1901-ben 
112 alapító, 160 rendes, 5 pártoló tag. 1902 ben 
114 alapító, 186 rendes, 6 pártoló tag. 1903-ban 
134 alapító, 208 rendes, 5 pártoló tag. Jelenleg van 
142 alapító, 240 rendes és 4 pártoló tag. Igy tehát az 
első hat év emelkedése az alapító tagoknál 127, a 
rendes tagoknál pedig 215. 

A jótevők között első helyen említendő, Vaszary 
Kolos bibornok herczegprímás, aki 500 koronát ajándé-
kozott ; azután gróf Csáky Károly váczi püspök úr, a 
ki az egyesületet 1600 koronával támogatta ; boldog 
emlékű Pellet József esztergomi kanonok, cz. püspök 
1030 ; Vezinger prelátus 300 ; Walter Gyula, Csemoch 
János és Blümelhuber Ferencz prelátus-kanonok urak 
200—200 koronát ajándékoztak. Az Egyesület Guzs-
venitz igazgató alatt annyira megerősödött, hogy az 
idén már H00, az előző két évben pedig 500—500 
koronát használhattak fel segélyezésre. Az eddig segély-
ként kiosztott összeg kitesz 2800 koronát. 

— Megjelent a Literarische Rundschau für das 
katholische Deutschland Herausgegeben von Dr Gr. 
Hoberg, Professor an der Universität Freiburg i. Br. 
Dreissigster Jahrgang : 1904. 12 Nummern à 16 S. 4 ' 
M 9. Freiburg im Breisgau. Herdersche Yerlagshand-
lung. 

A 9. szám tartalma : Gla, Systematisch geordnetes 
Repertórium der katholisch-theologischen Literatur. I. 
Bd. 2. Abt. (Krieg.). — Horae Semiticae Nr 3 : Lewis, 
Acta mythologica apostolorum. (Funk) — Horae Semi-
ticae Nr 4 : Lewis, The Mythological Acts of the 
Apostles. (Funk ) — Babeau, Le culte des Saints dans 
l'Álrique chrétienne. (Kirsch.) — v. Bruiningk, Messe 
und kanonisches Stundengebet nach dem Brauche der 
Bigaschen Kirche im späteren Mittelalter. (Franz.). — 
Bist, Die deutschen Jesuiten auf den Sehlachtfeldern 
und in den Lazaretten 1866 und 1870/71. (Beilesheim.) 
— Bautz, Grundzüge der katholischen Dogmatik 4 Tl. 
2. Aufl. (Naegle.). — Opera dogmatica S. Alphonsi 
Mariae de Ligorio. Tom. I. u. II. Ed. A. Walter. 
(Schmid.) — Böckenhof, Das apostolische Speisegesetz 
in den ersten fünf Jahrhunderten. (Hilling.). — Hilgers, 
Der Index der verbotenen Bücher. (Sägmüller.) — 
Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1903. 18. Jahrg. Heraus-
gegeben von F. X. Haberl. (Kornmüller). — Graw, 
Selbstbewustsein und Willensfreiheit. (Uebinger.) — 
Schräder, Die Keilinschriften und das Alte Testament, 
3. Aufl: bearbeitet von H. Zimmern und H. Winckler. 
(Nikel.) — Neher, Die katholische und evangelische 
Geistlichkeit Württembergs (1813-1901). (Ott.) — 
Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittel-
alter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. I. 
Bd. 7. A»fl. bearb. von E. Dümmler. — Acton. The 
Cambridge modern history. VIII. (Zimmermann.). — 
Cordemann, Die hannoverische Armee und ihre Schick-
sale in und nach der Katastrophe von 1866. Heraus-
gegeben von G. Wolfram, (v. d. Wengen.) — Thimme, 
Die hannoverische Heeresleitung im Feldzuge 1866. (v. 
d. Wengen.) — Sauter, Der liturgische Choral. (Krieg.) 
— Lang, Nietzsche und die deutsche Kultur. 2. Aufl. 
(Weber.) — Boss, Die weise Jungfrau. Bearbeitet von 
H. Scheid. 3. Aufl. (Rosier.) — «lahrbuch der Natur-
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Wissenschaften 1903/1904. Herausgegeben von M. Wil-
der man» 19. Jahrgang. (Weinschenk.) Nachrichten. — 
Büchertisch. — Megrendelhető Herdernél Bécsben. 
íB. Herder Verlag, Wien, I. Wollzeile 33.) 

VEGYESEK 
— Rómából érkezett tudósitásunk szerint X. Pius 

pápa egyik bizalmasa előtt Francziaországra vonatkozó-
lag oda nyilatkozott, hogy türelemmel várakozó állás-
pontot toglal el, érdemlegesen nem nyilatkozik, ujabb 
támadás esetén azonban erélyesen fogja védeni az egy-
házat. 

— Ilyen a poli t ika! A muszka czár közoktatás-
ügyi ministere, mert Ázsiában kissé szorul a kapcza, 
rendeletet adott ki, hogy Orosz-Lengyelországban az 
iskola nyelve vagyis a tanitás nyelve az iskolában — 
a lengyel legyen. Â német császár porosz közoktatás-
ügyi politikája ellenben, mert veszedelem nem fenye-
geti, erőszakosan szorítja ki a lengyeleknél a lengyel 
nyelvét az ifjúság oktatásából. Ilyen a politika ! Hogyis 
mondta csak az egyszeri tót ? . . . 

— Milyen lesz a római Esposizioue Mariana 
kiállítóinak emlékérme'? Egy szemtanú így írja le : az 
érem egyik oldalán X. Pius pápa finoman sikerült 
arczképe látható : a másik oldalon Dante, Michelangelo, 
Palestrina, Ráfael, Tizián ajánlja fel a B. Szűznek 
szellemüknek alkotásait, várva a fensőbb inspirácziót. 

— A svájczi katholikusok f. lió 10., 11. és 12-én 
tartották országos gyiilésöket Sitten (Sión) városában, 
WTallis kanton főhelyén, Abbét megyés püspök és Pesta-
lozzi-Pfyffer dr elnöklésével. A megnyitó szentmisére 
6000 ember vonult fel faluk szerint zászlók alatt ; a 
nagygyűlésre mindjárt ez első napon 12,000 ember 
jelent meg. A kath. nagygyűléssel kapcsolatos wallis-
kantoni egyházmegyei népgyűlést a Valeria nevü 
hegyen szabad ég alatt tartották, a hol a világnak 
egyik legrégibb székesegyháza áll. 

— Mit kívánnak Le Nordez és Geay püspökök 
a sajtótól? Azt kívánják, hogy hallgassanak róluk. 
Combesnek az érdeke, hogy a világ sokat beszéljen 
róluk. Le Nordez püspök, a ki Rómában rendbe hozta 
a dolgát, mert lemondott ezt mondta a Figaro munka-
társának : „Je considère la solitude et le silence absolu 
comme des devoirs présentement sacrés pour moi." 

— Pár já t r i tkí tó jubileum. Dr Blümelhuber Ferencz 
prelátus-kanonok a f. hó 21-én tartott szinodális vizs-
gálaton 100-adszor teljesítette az examinátor tisztjét. 
Az agg prelátust még 1860-ban választották meg e 
kitüntető tisztségre az egyházmegyei zsinaton. A cen-
tennárium alkalmából a vizsgáló-bizottság Boltizár 
József püspök úr elnöklete alatt melegen üdvözölte a 
nagyérdemű jubiláns examinatort. 

— Legújabb római tudósitásunk szerint feltűnt, 
hogy míg XIII . Leo szept. 20-án soha audiencziát nem 
adott X. Pius ezidén folytatta a kihallgatásokat. Szept. 
23-án fogadta a jubileumi franczia nemzeti zarándoklat 
bizottságát, élén Odolin párisi általános helynökkel, a 
kinek remek franczia hódoló beszédére a szentatya 
szintén francziául rendkívül nevezetes allocutióval 
felelt, a melyben 5-ször ismételte „Dieu aime la France, 
aime la France, aime la France". Isten szereti Franczia-
országot, szereti, szereti, szereti, szereti ! Csodálatos 
pápa, a ki Francziaországot, a franczia államot — 
halottaiból íogja feltámasztani — instaurando omnia in 
Christo. 

— Apró hirek. Szent Bernátnak, a róla nevezett 
hegyen, a világhírű mentő szállótól 10 percznyire 
Olaszország íelé, szobrot készülnek emelni. Tiz méter 
magas lesz a talapzat, a szoboré három és fél — A 
jónevü s hazánkban is olvasott salzburgi ..Katholische 
Kirchenzeitung* szerkesztőt cserélt. Marki Antal az 
eddigi szerkesztő — Mayrhofenben, a hires Zillertal-
ban plébános lett. Utódja Schmitz Ferencz, legény-
egyleti alelnök, a ki nagyérdemű elődjéről azt mondja, 
hogy erőit a lap érdekében „elkoptatta." Ilyen munka a 
katholikus újságírás! — Mária- B,adna búcsújáró hely 
uj harangokat kapott. Prieszter Ágoston guardián 8000 
koronát költött az uj harangokra. Öntötte a harango-
kat Novotny Antal temesvári harangöntő, fölszentelte 
Németh József püspök úr. — A legifjabb magyar hit-
tudor jelenleg dr Nagy János egri főegyházmeg}^ei 
áldozópap, székesegyházi karkáplán és hitszónok, kit 
most szombaton avatott doktorrá az egyetemi tanács. — 
Németország területén, Bajorországot és Würtemberget 
leszámítva 1225 millió újságot hozott forgalomba a 
posta 1903-ban 70 millióval többet mint az előző évben. 
A berlini főpostakerület maga 326 milliót hozott forga-
lomba. Legtöbb számmal szerepel utána Köln 47 
millióval, Frankfurt és Düsseldorf 41 millióval stb. 
Bajorország és AVürttemberg kevesebb újságot ad ki 
mint bevisz. Ausztriában 1582 újság jelenik meg és 
6908 folyóirat. 5078 lap nyelve német, 1001 lapé cseh, 
591 lapé franczia — Ausztriában ! ? Perzsiában az a 
szokás, hogy az oly szerkesztőt, a ki nem jár az olvasó-
közönség kedvében, — egyszerűen elpáholják. — Lóskay 
Bekén'y,* a cisztercita rend Nestora, most vasárnap tar-
totta aranymiséjét, országos ünnepeltetés körében. 
Manuductora a rend nagyérdemű főnöke, Vajda Ödön 
apát úr volt. — X. Pius pápa legújabb arczképe az, 
melyet Beckert festett 8 ülés alapján. Ö szentsége 
alakja álló, a mint a vatikáni kertekbe sétálni megy. 
A Péter-templom kicsinyítve lábai mellett látható. 
Kitűnő kép. Münchenben, a mint a keresztény művé-
szet termében kiállították, százával tódult az előkelő 
közönség, köztük a nuntius is, megtekintésére. — A 
bajor királyi család kiváló figyelmességével tiszteli meg 
állandóan assisi sz. Ferencz rendjét. Mi ennek az oka? 
Mert, mint az Augsb. Postz. szept. 25 iki száma irja, a 
Wittelsbach ház egy franciskánus guardián bátorságá-
nak köszönheti katholikus vallását. — Vay Péter gróf 
pápai protonotárius mult vasárnap délután 5 órakor 
konferencziabeszédet tartott Budapesten a lazaristák 
IX. ker. Grát-utczai templomában. — Az országos 
Pázmány-egyesület választmánya szeptember 30-án, pén-
teken délután 5 órakor a Budapesti Katholikus Kör 
helyiségében ülést tart, a hol Vay P. gr. fog felolvasni. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 
Figyelmeztetés az előf izetés módjára. Az „Egyetemes 

Kritikai Lapok" cz. fo lyói ra t úgy indul t meg, hogy havonkin t , a 
Religio-Vallás" a lak jában . ívet 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 bizonynyal vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az „E. 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 
„Religio- Vallás"-1 és az ,.E. Kr. L u-at együ t t k iván ja jára tn i , az 
az „jE. Kr. L.u-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezhet 
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. Kr . L."-ra 2 kor. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint , 
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 4 és egész évi rész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve l egegyszerűbb s Jegczélszerübb e l já rás az egész evre j á ró 
előfizetés egyszer re való tör lesztése; még pedig ha lehe t előze-
tesen. M. t. A kiadó tulajdonos. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. 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 N 11 A I { M A 

Budapesten, október 1. 

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

SZ. II. Félév. 1904. 

,JPerge alacriier in coepto tuo : praeiiare praeiia Domini. caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
tdlabora . . . Nos interim grati animi Nostri ptgnus, tibi et Us, qui open tuo suffragantur. Apostolicam Benedictionem 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 . . . . reiigioni doct rmaeque provehendae felicius incumba-.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: A Saint -Louis- i vi lágkiál l í tás a lkalmából . — Az ember szabadsága és a t u d o m á n y 
szabadsága . — Orat io, quam Alexander P á r v y Ep i scopus Scepusiens is ad Clerum Dioecesanum. — Egyházi tudósítások : B u d a p e s t : 
Szabadkőműves fe lh ivás i r t óhábo ru ra a ka tho l ikus egyház ellen. — B e s z t e r c z e b á n y a : R a d n a i püspök be ik ta tása . — G- y ő r : 

I sko la és t emplom. — J a á k : A m e g n y i t o t t ősrégi j aák i t emp lom fe lszente lése . — Irodalom. — Vegyesek. 

mat, melyből kivillan a belső ember elégedet-
lensége minden vivmánynyal ós haladással . 
Nem éri be a lélek azzal, hogy erejét s hatal-
m á t a kül-világra k i te r jesz the t te s hogy szabad-
ságának gá t j a i t a külső érvényesülésben leront-
h a t t a ; neki a belső ember is ke l l ; neki a 
lé leknek megpihenése, neki a szívnek békéje, 
neki örök remény is kell ; mechanizmuson tú l 
k u t a t j a az élet mély ér te lmét is s megnyug-
vással veszi az t az egyetlen feleletet , melyet 
neki a kathol iczizmus ad. 

Épp ezért a mechan izmusnak s a demok-
ra t izmusnak e tejjel-mézzel folyó országában 
fejlik ki virágos s gyümölcsöző pá lmává a ka th . 
egyház ; mint az örök prob lémáknak megoldója 
jelenik meg az egyrészt a lélek belső világát fel 
nem ölelő kul túrával , másrész t a keresztény-
séget ezer szektára forgácsoló szubjektíviz-
mussal szemben. Ez a környezet az ő ta la ja . 
Úgy fejlik, úgy nyúlik i t t a magasba min t 
ha jdan a sigilláriák s equisetáceák ősflóráj a a 
kőszén korszaknak szénsavas a tmozfé rá j ában 
s kifejti egységes supernatura l izmusát , kivált-
képen ké t i rányban : az iskola terén s a társada-
lomban a szellemek egyesítésében s tömörí-
tésében. 

Az iskola terén az egyház tel jes szabadság-
27 

F e l h í v á s . 

Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-
fizetés megújítására kérjük. 

A Saint-Louis-i világkiállítás alkalmából. 
Irta : Prohászka Ottokár. 

(Vége.) 

A másik oldala a modern vi lágnak a demok-
ratizmus, s ezt az amerikai közélet nyu j t j a , ez 
is világkiállítás a m a g a nemében. A gondola t 
gördülékenységét , a szubjektivizmus szabad 
érvényesülését sehol sem látni úgy min t itt . 
Gátak, békók, privilégiumok, monopoliumok 
nélkül érvényesülhet az ember. „Sicut semitae 
maris1 ' , olyanok i t t a közéletnek u t j a i ; a tekin-
tély nem feszétyezi az embert . Alig ismeri e 
vezető ha t a lma t s gyámságá t még a nevelés 
az iskola-ügy terén sem érzi békó gyanán t . 
Hol keressük t ehá t a modern érzésnek vi lágát 
s hol érdeklődjünk inkább fejlődésének u t ja i 
iránt, ha nem i t t Amerikában, hol a mecha-
nizmus s a demokrat izmus kezet fogva egy-
mással intézi az emberi életet. 

S ime épp a modern szellemnek e klasz-
szikus világában okozza a mechanizmus és 
demokrat izmus azt a feszültséget s bonyodal-
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nak örvend s érvényesül is úgy a hogy tud. 
P é n z e is van, de kiváltképen szíve van. Sok 
szive van ! S az i t t a fődolog. Mit használ a 
szek táknak a pénz, ha nincs emberük. Az 
egyháznak van embere ! Ezer és ezer apácza 
gondozza a népiskolákat fiúk és leányok szá-
mara . Az egyházi rendek iskolákat, kollégiu-
mokat . g imnáziumokat n}Titnak a fiúk számára. 
I t t kell t anu lmányoznunk , hogy mit j e len t az 
oráczióknak az a gyakrabban előforduló kife-
jezése „foetu novae prolis lactificas" ; i t t dagad 
a szivünk az anyaszentegyház termékenységé-
nekszemléle té tő l . E szellem, a szentek szelleme 
nélkül, mely százezrekben érvényesül, az egy-
ház mit sem tehetne . Ko de mit is vá rnánk 
tőle, ha nem volna szent, ha nem bírná a 
szentek szellemét, s következőleg ha anya 
volna gyermekek né lkü l? ! 

Már a legmagasabb okta tás ra is k i ter jedt 
figyelme : vannak egyetemei. De mikor egye-
temekrő l van szó, ne gondol junk európai min-
t ák ra ; i t t Amer ikában az egyetem fogalma 
nem oly stereotíp mint Európában . I t t egyetem 
a la t t egyál ta lában akadémikus, kenyérkereső 
pályákra előkészítő iskolát ér tenek : akár ösz-
szefoglalja a négy kart , akár n e m ; sőt néha 
azon túl még m á s előkészítő iskolát pl. a föld-
mívelési akadémiát , az á l la tmedikát is föl-
karol ja ugyanaz az egyetem. Kathol ikus rész-
ről a jezsui táknak van ké t jóhirű egyetemük, 
nevezetesen a Saint-Louis-i, melyet tavaly egé-
szí te t tek ki orvosi fakultással , s a George-
Town-i, Washing ton egyik külvárosában. Van 
"Washingtonban még egy más kath. egyetem 
is, de amelylyel nem igen boldogulnak alapí-
tói. mer t a mint hal lot tam, — lehet, hogy 
csak élez volt, de a magva igaz, — van ez 
egyetemnek 95 t aná ra s 105 deák ja ! S néha 
a végrehaj tó is jelentkezik a Rectornál , még 
pedig nem tudományos czélzat tal ! 

A másik nagy szolgálat, melyet az egyház 
Amerikának tesz, a szellemek egyesítése és tömörítése. 

A demokrat izmus szép a papí ron : szép az 
egyenlőség s a testvériség gondo la t a ; de mi 
t a r t sa össze az embereket s mi te remtsen egy-
séget s összetar tást a tömegekben? A legegy-
ségesebb s a legimpozánsabb szervezet a 
modern Amer ikában a kath. egyház ! Fej le t len 
állapotok veszik körül s nevezetesen az állami 
ha ta lom s az állami élet ez idő szerint még 

gyöngéd i f júságát éli. Szervezetében még több 
a porcz, mint a csont, daczára az amerikai 
sas szárnycsat togásainak s lobogója víg lengé-
sének ! Biztosra vehet jük, hogy az állami hata-
lom it t is ki fog fejlődni, s hogy sok oly vál-
la la tba folyik ma jd be intézőleg s ta lán kisa-
já t í tó lag is, melyekben ez idő szerint csak a 
privát kezdeményezés dönt. De ugyanakkor 
je len tkeznek m a j d más tendencziák, melyek 
egy ily rengeteg -köztársaságban fenyegetőleg 
lépnek föl s köz veszedelmet je lentenek s ez a 
pártok uralma a központi köztársasági kormány 
gyöngeségével szemben. A pénzhatalom már 
most is halász a zavarosban s érvényesül 
ahogy t u d ! I t t is szemben állnak a régi ple-
bejusok és patríciusok modern kiadásban mint 
munkások és milliomosok ; i t t is dühöng a 
Gracchusok liarcza nem ugyan tőidért, de 
kenyérér t , s nem hiszem, hogy volt olyan 
kenyér-harcz R ó m á b a n mint volt most Chica-
góban. H á t h a a régi Róma fejlődése meg-
ismétlődik Észak-Amer ikában is?! Szabadság, 
egyenlőség, testvériség nem állhat meg más 
alapon, mint a szigorú erény s az erkölcsi 
t i sz taság alapján. Rögtön elváltozik, mihelyt 
ez a hordozója eltűnik ! A demokrat ikus tradi-
cziók ugyan nagy ha ta lma t képviselnek s erős 
reakezióra képesí tenek cincinatusi j e l lemeket ; 
de hol m a r a d t el a modern amerikanizmusból 
épp a Cincinatusra emlékeztető igén}<telenség 
és szigorú erkölcsiség?! E részben Amer ika 
gyöngébb, mint ahogy gondolnák i t t a régi 
vi lágban ! Nevelése nagyon fogyatékos, s a sza-
badság á t lag a tekintély ignorálására vezet. 

E körülmények közt épp a katholikus nagy 
közösség képviseli az igazi erőt s egészséget. 
I r ány t az erőteljes fejlődésre a katholikus 
szellem nyú j t s t iszta vért és friss érzést az 
egyliázias család és nevelés szolgáltat. Csak 
a ki így néz bele az amerikai életnek mélyeibe, 
az tud ja mél tánj 'o lni a krisztusi egyháznak a 
legmodernebb kihatásra, a népeknek szolid 
boldogítására való képességét és h ivato t t ságát ! 

AZ EMBER SZABADSÁGA 
ÉS A TUDOMÁNY SZABADSÁGA. 

II. 

Isten maga a tudás végtelen óczeánja, a tudás 
zenitje, a mindent tudás, teljesen valóra váltva. Előtte 
nincs titok, nincs misztérium sem a természetes világ-
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rend anyagi és szellemi világában, sem a természet-
fölötti világrendben.1 

Nem ugy mi, véges, korlátolt emberek, kik előtt 
sok a misztérium nemcsak az Isten határtalan jóságá-
ból feltárt természetfölötti világban, hanem a hatal-
munk alá rendelt természetes világban is, hogy ez által 
is érezzük Istentől való függésünket. Isten valamennyi 
élő teremtménye között talán a legtehetetlenebb álla-
potban születik e világra az ember, kivel pedig oly 
fönséges czélja van a Teremtőnek, hogy a megtisztulás 
és mindenben hozzá való hasonulás által üdvözüljön. 
Mindenben, tehát a tudásban is. E czélból, mikor e 
világra születünk, csupa szunnyadó képesség és alvó 
tehetség vagyunk, mely képességeket és tehetségeket 
lassankint valóra kell váltanunk, hogy legfőbb, végső 
czélunkhoz hiven, az ismeretek világában Istenhez 
hasonulván, az 0 dicsőségét ebben is előmozdítsuk. 
Minél több igazságot ismerünk meg, annál közelebb 
jutunk a mindentudó Istenhez, annál jobban hasonlí-
tunk hozzá; mert minden, ami való és igaz, Istentől 
származik. Azért, ami igazat a tudomány megismer, 
az mind az isteni értelem visszfénye, ha még oly 
halvány is 

A tudomány haladása és fejlődése tehát nem 
ellenkezik Isten örök tervével, sőt azzal nagyon szépen 
egyezik, és igy az embernek is egyik czélja, de nem 
legfőbb czélja, hanem csak alárendelt czélja, jobban 
mondva : legfőbb czéljának elérésére alkalmas eszköze, 
melylyel végső rendeltetését, saját boldogulását és 
Isten dicsőségét könnyebben elérheti. 

A tudomány tehát czél, helyesebben mondva, 
czéleszköz; de nem „önczél", nem „legfőbb czél". Ha 
a tudomány „önczél", „legfőbb czél" volna : akkor arra 
törekednem kellene minden módon, legyen ez meg-
engedett vagy meg nem engedett; tehát hiterkölcsi 
elvek feladása árán is. Ámde ez nem lehet. A józan 
ész belátja, hogy a tudomány „önczélusítása", korlát-
talan hatalommal való bálványozása, a természetes 
észelvekbe ütközik ; mert a tudománynak is, mint 
minden egyéb szellemi és anyagi jónak, az embert 
végső rendeltetése elérésében támogatnia kell, vagy 
legalább abban őt gátolnia nem szabad. A legkevesebb 
tehát, amit a tudományról megkövetelhetünk, hogy 
hiterkölcsi elvekbe ne ütközzék, mert a kettő között, 
a hiterkölcsi elvek és a tudomány között, röviden : 
vallás és tudomány között ellentmondás nem lehet ; 
lévén mind a kettőnek közös forrása : Isten, ugyanaz 
a tárgya : a való igazság, menten minden alanyi érzel-
mektől. „ Vallás, mely nem a tárgyilagos igazságon alapszi 
nem vallás, hanem tévely, babona. Tudomány, mely szintén 
nem targyilagos igazságon alapszik, nem tudomány, hanem 
szemfényvesztés, tévely, vagy legjobb esetben üres kutatás.2 

Azonban a tudománynyal szemben kifejtett és 
megokolt eme legkevesebb igény még nem minden. 

Van az emberiségnek a tudománynyal szemben 
1 Hason ló eszmék Fischer-Colbr ie Ágos tná l idéze t t he lyen 

884-886 . 11. 
2 Schlauch L. : „ Vallásosság és tudományosságSzt.-László-

t á r su la t i megnyi tó beszéd. 1880. 7. lapon. 

más igénye is. Az tudniillik, hogy az igazi tudomány 
Isten örök tervében misszióját felfogja és ezt meg is 
valósítsa. Haladjon, fejlődjék, de nem visszafelé; építsenr 

de ne romboljon. Igyekezzék mennél több igazságot 
megismertetni az emberiséggel ; tegye mennél gond-
talanabbá és mennél kellemesebbé az embernek ezt 
a földi életet, hogy az örök életre, melyre ez a földi 
élet úgyis csak előkészítő, annál biztosabban eljut-
hassunk; de ugyanakkor saját méltóságáról se feled-
kezzék meg. Tisztelje a tudomány saját múltját és-
hagyományait. Ne tagadja az örök változhatatlan 
igazságokat, melyek minden népnél, még az elszigetel-
teknél is, ugyanazok ; mert ezek letagadása sikerre 
ugy sem vezet; amennyiben ezek örök természetes 
igazságok tagadása ellenkezik a józan észelvekkel. 
Ezek az igazságok születésünk előtt és fölött uralkod-
nak, ámbár csak később ismerjük meg azokat, mikor 
t. i. már eszünkkel tudunk élni. Ez tény, melynek 
mikéntjét, ha megmagyarázni mindenki nem is tudja,, 
de meg nem történtté puszta tagadással nem teheti 
senki. Ezen igazságok az emberiség közös kincsei, 
melyek nélkül minden megismerés, összehasonlítás, 
következőleg minden tudományos fejlődés és haladás 
egyszerűen lehetetlen. Innét van, hogy azok is, kik 
ez igazságokat konokul tagadják, akaratuk ellenére 
is, mintegy öntudatlanul azokon építik fel ismereteik 
tárházát. 

Tisztelje továbbá a tudomány azon igazságokat., 
melyeket az emberiség közmeggyőződése ilyenekül 
elismert és a gondolkodás számára törvényekül fel-
állított. „Omni autem iure, mondá már Cicero, consensio 
omnium gentium lex naturae putandci est.3 Es másutt 
ugyanő: „Omnium consensus naturae vox est.a 4 Tárgyi-
lagos igazságok felderítésére és bebizonyítására töre-
kedjék tehát a tudomány. Óvakodjék a tudomány 
az alanyi érzelmektől, melyek igen könnyen meg-
tévesztik és elvonják hivatásától és feladatától, mely 
abban áll, hogy a látható és láthatatlan világban a 
„fekete gyémánttól az Istenig" mindig és mindenütt 
az igazságot keresse és elismerje, még pedig nem az 
ideig-óráig tartó igazságot, hanem az általános és 
feltétlen érvényű igazságot. A megismert igazságot 
ne csak alanyilag ismerje, hanem azt tárgyilagosan 
be is bizonyítsa, az ellenvetések és kételyekkel szem-
ben megvédelmezze s ekként másokkal is megismer-
tesse és elfogadtassa. E nélkül a tudomány nem igazság, 
hanem tévely, legjobb esetben föltevés, alanyi érzelem 
megfelelő alap nélkül; jóhiszemű egyéni vélemény, 
melyet a tárgyilagos igazsággal egyenrangú hely nem 
illethet meg. 

Ezen a józan ész által felállított korlátok között, 
egyházam5 és hazám15 szellemében, Őszinte liive vagyok 
a józan tudomány szabadságnak ; hive vagyok annak a tudo-
mányszabadságnak, mely a logika és morál törvényeibe nem 

3 Tusc . d isput . 1. 1. cap. 13. Edit . Omnium Opp. s t e reo t . 
Tauchn i t i ana Lipsiae. 1827. p. 932. 

4 U. o. cap. 15. 
5 „ Immor ta l e Dei". 58. pont . 
e 1548. X I I . t.-cz. 1723. L X X . t.-cz. 1848. X I X . t.-cz. 
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•ütközik; hive vagyok az erényes tudományszabadságnak, 
melyet tiszteletreméltó rektor-elődeim annyiszor hirdettek ebből 
a, rektori székből ; de nem vagyok liive a józan ész és tiszta 
erkölcs korlátain magát könnyelműen túltevő bűnös tudo-
mányszabadságnak. Kutasson, fürkészszen, kísérletezzen, 
tapasztaljon az ész az igazságnak Istentől az emberiség 
javára alapított birodalmában. Egyházammal együtt 
örvendek minden újonnan felismert igazságnak, mely 
a tudományt előbbre viszi ; mert egyházammal meg 
vagyok győződve, hogy „minden igazság Isten megisme-
résére és dicsőitésére vezetu, és Jiogy a természetben semmi 
sem lehet, ami az Isten kinyilatkoztatásába vetett hitet meg-
támadhatná ; ellenben igen sok van, ami azt támogatja és 
megerősítiu. Valamint a tudomány sohasem lesz képes 
lerontani a vallást, ugy a vallás sohasem fogja aka-
dályozni a tudományt igazi fejlődésében. Hazámmal 
pedig szintén együtt érzek, mert meg vagyok győződve, 
hogy a rjőu és vhasznosu tudományok ápolása és fejlesztése 
'.nemzetemet a kultúrnépek között nemcsak anyagilag, hanem 
szellemileg is hatalommá teszik. 

Nem vagyok híve azonban a korláttalan tudo-
mányszabadságnak ; mert a tévedést és alanyi jóhiszemű-
séget nem egyenjogúsíthatom a feltétlen és általános 
érvényű igazsággal. A tudomány korláttalan szabad-
sága igen könnyen lázadásra készteti az elbizakodott 
vagy legalább arra hajlandó korlátolt, véges észt. 
Anarchiát teremt a tudományban, mely hova-előbb 
csődbe jut tat ja a tudományt. 

Igaz, hogy erre azt mondják, hogy „tessék meg-
czáfolni a tévedéseket". Ez által tisztul az igazság. 
Győzzön az igazság. — De vájjon szabad e nekem tüzet 
csinálni azon reményben, hogy majd eloltják? A tűz 
félelmetes elem. Ha eloltják is, nyomában a rombolás, 
pusztítás szánalmas képe tárul elénk. Ép ilyen félel-
metes a tudományban a tévedés, kivált ha azt a jó-
hiszeműség sem menti, hanem vakmerőséggel párosulva, 
örök, változhatatlan igazságokat támad. Nem épít az, 
hanem rombol és pusztít, esetleg még ha megezáfoltuk, 
azután is. Mert nem mindenki, akit a tévedés beháló-
zott, jut el a czáfolat tudomására. Az helyén van, 
hogy vitatkozzanak és czáfolják egymást a tudósok 
ott, ahol az igazság még ismeretlen, avagy még nincs 
kellőleg felderítve; ahol a megokolt vélemények még 
harczolhatnak az igazságért. Ez csak hasznára van a 
tudománynak, amennyiben azt fejleszti, előbbre viszi ; 
de a rombolás, pusztítás ott, hol az igazság kétségen 
felül áll, meg nem engedhető. A megismert igazságok 
az emberiség közkincsét képezik. Senkinek sincs joga 
az elméket az igazságtól eltántorítani és tévedésbe 
ej teni; mert mint ismét a bölcs XIII . Leo mondja: 

esztelenség azt hinni, hogy a jog, mint erkölcsi képesség, 
az igazságot és hazugságot, az erényt és bűnt egyaránt 
megillethetnéd 7 (Fo ly ta t juk . ) 

7 „Liber tás p raes t an t i s s imum" kezdetű, az emberi szabad-
ságról szóló 18S8. jun . 20-ról kelt kör levelében. 

ORATIO, 
QUAM 

ALEXANDER PÁRVY 
EPISCOPUS SCEPLSIENSLS, 
AD CLERUV1 Dl OECE SANUM 

H A B Ü I T 
(Folyta tás . ) 

Tota sua gravitate ac maiestate oculis mentis  
meae offert se grande huiusce reconciliationis specta- 
cülum, qua Deus reconciliavit sibi homines per Christum 
(ibid.) ; opus redemtíonis. quo nil maius, nil sublimius 
in história vitae generis humani ; eventus omnium sum-
mus, unicus, solus, momento effectus et pondere decre-
torius, veritate facti certissimus. Complectitur initium 
saeculorum simul ac f inem^est centrum et cardo omnis 
rerum cursus ; lux profundi vitae mj^sterii ; lex, ad 
cuius immutabilem normam componenda et dirigenda 
sunt cuncta singulorum et populorum vitae momenta. 

Opus Dei est pro hominibus, quo monstratur et  
constat, vitam hominis super terram non consummari, 
vitam eius terrenam in altiore quodam ordine aeterni-
tati esse nexam, finem ultimum divinitus illi praesti-
tutum in aeternitate esse fixum, ad hunc assequendum 
certam viam divinitus esse munitam, apta divinitus 
collata praesto esse media. 

Ita decrevit, ita vult Deus. 
Exitiali inobedientiae actu voluntati divinae con-

traivit homo ; ius suum divino iuri praevalere, se sibi 
ipsum esse legem arbitrio suo statuit perverse, ut per 
virtutem propriae naturae determinaret sibi, quid esset  
bonum et quid malum ad agendum, et virtute pro-
priae naturae operaretur ad beatitudinem consequen-
dam. (S. Thomas Aquin. II. 2. q. 168. ad 2.) — Haec 
in hominibus perversitas, ait S. Augustinus, quia Deum 
volunt vivere secundum voluntatem eorum. (In Ps. 48.  
Sermo 1.) Derelictâ semitâ salutis ambulavit homo in 
viis suis seditioni et perditioni deditus, in aeternitate, 
quae stat, non iam haeres salutis, sed reatu suo dam-
nationis filius ; incurrit per offensam praevaricationis 
iram et indignationem Dei atque ideo mortem, et cum 
morte captivitatem sub eius potestate, qui mortis de-
inde habuit impérium, hoc est diaboli. (Cone Trid. 
sess. V. de pec. or. C. 1.) 

Offensa infinitae maiestati divinae et iustitiae 
illata infiniti valoris satisfactione fuit expianda, cui 
homo, ruinae itaque suae reparandae, ratione naturae 
omnino impar. Horrendum est incidere in m anus Dei 
viventis. (Hebr. 10, 81.) 

Et ecce Deus, cuius non minor misericordia, quam 
iustitia, succurrit inopi et sub maledicto ingemiscenti 
homini. Ipse Deus peecatum pro nobis factus (II. Cor. 1, 
31.) venit, ut vitam habeamus et abundantius habeamus. 
Sic dilexit mundum, ut filium suum unigenitum dar et, ut 
omnis qui credit in eum, non per eat, sed habeat vitam 
aeternam, ut salvetur mundus per ipsum. (Joan. 3, 16, 17.) 
Unico sacrificio salutem Christus exhausit attcrna 
redemtione inventa. (Hebr. 9, 12.) Humani generis hostem 
solus — Deus et homo — sua morte prostravit, et 
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regni introitum, quem primus homo peecato proprio 
cum omni successione perdiderat, reseravit. (Deer. Conc. 
Flor, pro Jacob.) 

In causa duorum hominum, quorum per unum 
venumdati sumus sub peccato, per alteram redimimur 
a peccatis, proprie fides Christiana consistit. (S. Aug. 
Lib. de pecc. or. C. 24.) Quo funestior venumdatio per 
Adam, eo gloriosior redemtio per Christum, qui cum 
Sator esset generis humani, simul Redemtor eiusdem 
factus complevit in Golgotha admirabile illud iustitiae 
et caritatis opus, in quo solutum est debitum satis-
factionis lytrum et recuperata sunt primaevae conditio -
nis generis humani varia ac copiosa dona ; in quo 
effuso divino cruore obsigillata est lex evangelica. 

E t ideo Filius Dei, caput generis nostri in ordine 
ad reparationem constitutus, iniquitates nostras tulit et, 
solutis vinculis funestae captivitatis, qua totum detine-
batur genus humánum, transtulit illud in plenam liber-
tatem filiorum Dei. 

Nec satisfait Verbo Incarnato morte sua aeter-
nutn plaçasse Patrem et pristina generi humano recu-
perasse bona, sed loquente Concilio Yaticano : Pastor 
aeternus et Episcopus animarum nostrarum, ut saluti-
ferum redemtionis opus perenne redderet, sanctam 
aedificare ecclesiam decrevit, in qua veluti in domo 
Dei viventis fideles omnes unius iidei et caritatis vin-
culo continerentur. (Constit. de Eccl. Prooem.) 

Huic suae ecclesiae tradidit iidei doctrinam, verba 
vitae aeternae, tamquam divinum depositum, inspi-
rante et assistente Spiritu Sancto, usque ad consum-
mationem saeculi fideliter et incorrupte custodiendum ; 
huic commisit sacramenta, totidem canales gratiarum 
ex aperto latere oblatae in cruce Hostiae profluentes, 
media salutis ad vitam supernaturalem animarum recu-
perandam, instaurandam, fovendam, augendam et con-
servandam ; huic ecclesiae suae praefecit caput Petrum 
et huius in sede Romana successorem, universae eccle-
siae visibilem Vicarium suum et pastorem infallibili 
instructum magisterio ad unitatem fidei et ministerii 
conservandam et vindicandam, roboratum simul pleni-
tudine potestatis clavium ad regimen ecclesiae effica-
citer exercendum, ad leges ferendas et ad renitentes 
coërcendos. 

Divinum opus redemtio, divinum institutum eccle-
sia. Nec proinde sine dispendio salutis cuilibet in 
arbitrio positum, sinum ecclesiae intrare aut extra 
illam versari, media salutis per eamdem hominibus 
administranda et auctoritatem regiminis recipere aut 
respuere. Christus est via, Veritas et vita ; necesse est 
ergo ex ore illo divino verba vitae aeternae haurire ; 
solus quippe potest instaurandae salutis indicare viam, 
solus vera docere, solus ad vitam revocare. (Pius X. 
Iucunda sane.) 

Contrarium agentes merito igitur appellantur per 
S. Iudam apostolum : nubes sine aqua, quae a vends 
rvcuvnferuntur, arbores autumnales infructuosae, bis mor-
tüap, eradicaiac, fluctus feri maris, despumantes suas con-
fusiones, sidera errantia. (Ep. 12, 13.) 

Quapropter quam inique agunt suae salutis obliti, 

evanescentes in cogitationibus suis, qui in alio funda-
mento praeter id, quod positum est, quod est Christus Jesus 
(I. Cor. 3, 11.) volunt aedificare; Christus enim est 
lapis angularis, et qui ceciderit super lapidem istum, con-
fringentur, super quem vero ceciderit^ conter et eum. (Matth. 
21, '24.) 

Habere autem non potest Deum patrem, qui eccle-
siam non habet matrem. (S. Cypr. Lib. de un. Eccl.) 

Ecclesia Christi vi missionis divinitus acceptae 
tenera ac solerte sollicitudine radios fidei quaquaver-
sum diffundere et gratia sacramentorum omnes ad por-
tum salutis aeternae perducere contendit ; immo stu-
dioso conatu etiam bonum temporale tum singulorum, 
tum societatis humanae omnimodo provehere satagit. 
Ab ecclesia enim non alia, nisi supernaturalis vita 
potest procedere, haec vitales etiam naturalis ordinis 
vires in se includit ipsa fovetque. (Pius X. ibid.) 

Quam foeda itaque ingrati animi sordes, quam 
vesana impietas, quae illorum occupatas tenent mentes 
qui inimico studio non tantum conamina ecclesiae in 
utriusque ordinis salutem gentis humanae promo veil -
dam impedire non abhorrent, sed contra ipsam eccle-
siam eiusque divinam constitutionem nefanda non 
desinunt proiicere tela. Ast non ecclesiae extinguunt 
vitales vires, sed sibi adimunt vim vitae salutarem 
divellentes se ab unitate ecclesiae, ea solum disrum-
punt vincula, quae aeternae saluti connectit illos ; sua 
propria singuli et qnalibet societates evertunt praesi-
dia, qui in instituenda vitae ratione, in constituendis 
rebus publicis non observant divinae illius oeconomiae 
ordinem et legem, quae lex aeterna totius universi in 
mente divina existens, (S. Thom. Aq. Summ. Theol. L. 
II. q. 93. art. 1.) aeterna rerum humanarum permanet 
suprema norma. 

Sponsa Christi ab ortu nunquam tranquillis per-
fruebatur temporibus, quod et ipse ecclesiae auctor 
divinus praedixit : Si me persecuti sunt, et vos persequen-
tur. (Joan. 15, 20.) Impetita reapse fuit omni bellorum 
genere, gladio, erroribus et vitiis ab hostibus publicis 
et privatis, ab occultis, externis et internis ; impugna-
bant alii singula illius dogmata, convellere alii arnbie-
bant omnes fundamenti eius radices. Iam eo in nefa-
riis studiis deventum, ut novum sine ullo respectu ad 
Deum inducerent ordinem, solverent omnem tempora-
lium cum aeternis nexum, hominis cum Deo, delirarent 
tollere totum institutum salutis. Erigunt se vesano jastu 
supra omne id, quod est Dens. (II. Thess. 2,4.) Cogitemus 
contra Christum cogitationes, — est mens illorum — era-
damus fidem eius de terra viventium, et nom en eius non 
memoretur amplius. (Jer. 11, 19). (Folytatjuk.) 

- EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, szept. 29. Szabadkőműves felliivás irtó-

háborúra a katholikus egyház ellen — hangzott fel egy-
szerre, Rómában, Francziaországban — és hazánkban. 

A római szabadkőműves hadüzenet a „szabad 
gondolat világkongresszusa" részéről ismeretes. Meg-
ismertették a hazai napilapok. Halál a vallásra, halál 
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különösen a pápaságra! Ez a jelszó. A vallásra azért, 
mert az — Hubbard franczia törvényhozó szavai sze-
rint, mel}'eket a „világkongresszus" megtapsolt, — 
..érzelmi, esztelen vakság, népies képzelgés, a melylyel 
összhangzásban vannak a papság dogmái." A pápaságra 
pedig azért mondatott ki a halálos Ítélet, mert az ennek 
az „esztelen vakságnak" legerősebb és fő képviselője. 
„Egyedül csak a római pápaságot lehet érteni akkor; 
mondá ugyancsak Hubbard, a mikor az államok s az 
eg}^ház ügyeiről szólunk". Maga a hadüzenet pontjai 
hivatalosan formulázva igy szólnak : „A kongresszus 
követeli az államnak s az egyháznak teljes széjjel-
választását. Logikus fejleménye ez a lelkiismeret 
szabadságának s minden emberi lény ama jogának, 
hogy vallása ügyét önmaga intézhesse. A hatalom 
bi rtokusainak soha sem szabad ugy szerepelniük vallásos 
alkalmakkor, hogy ugy lássék, mintha valamely vallásnak 
kedvezni akarnának. Az állam és az egyhkz elválasztása 
egyébként csak logikus eredménye annak a ténynek, hogy 
ma már minden közszolgálatot a világiak végeznek el. 
A kongresszus fölhívja valamennyi czivilizált ország szabad-
szellemű elemeit, hogy a két tényező elválasztásának 
érdekében minden erejükkel közreműködjenek. Franczia-
országot pedig üdvözli a legutóbb nyújtott bátor példáért 
s kifejezi a kongresszus azt a reményét, hogy mihama-
rább el fog következni az emberiség teljes szellemi föl-
szabadulása." 

A franczia szabadkőművesség Párisban külön * is 
tanácskozott. A „csak" jótékonyságot gyakorló .-.testvé-
rek társasága „tisztán" politikával foglalkozott. A N . ' . O 
szónoka, Bonnet, záró beszédében, miután megdicsérte 
Combest, a többi közt szóról-szóra ezeket mondotta: 
„Beméljük és várjuk az emberiséget megszabaditó ama 
törvény kihirdetését, melyet az 1790-iki Constituante 
mondott ki : „A férfi- és nőszerzetesrendek Franczia-
országban el vannak törülve". A köztársaság a közép-
kor e kisérteteinek sirjára pecsétet fog nyomni. Közele-
dik az a nap, melyen egy másik törvény is életbe fog 
lépni. A Convent amaz emlékezetes határozata : „A 
köztársaság semmiféle vallás anyagi ellátásáról nem 
gondoskodik," a jövő január hóban a kamarában napi-
rendre fog kerülni. (Hogy tudják az időt, talán még 
az órát is — előre !) A szakítás Bómával bekövetkezett • 
ezt be fogja tetőzni az egyház és az állam elválasztása. 
110 évi időköz után a vallási béke és lelkiismeret-
szabadság behozatalára, de a nemzeti souverainitás 
oltalmára is, nincs más eszközi Tehát: halál, halál 
Krisztus egyházára ! 

Hogy pedig valamely magyar beschwichtigungs-
hofrátnak ideje se legyen lélekzetet venni és azt mon-
dani : ne féljetek magyar katholikusok, az apostoli király-
ság területén ilyesmi lehetetlen, sietünk ide iktatni a 
^Könyves Kálmán" nevű budapesti páholy kiáltvány-
szerű oltár és trón ellen lázító munkaprogrammját : 
Követeljük az általános választói jogot, a hadsereg meg-
szüntetését, a nemzeti eszme érvényesítését a katona-
ságnál, a teljes sajtószabadságot, a hitvallásos iskolák meg-
szüntetését, a vallási társulatok, szerzetesrendek feloszla-
i usât ; állami pénzek nem fordíthatók felekezeti czélokra, 

a kötött birtok felszabadítandó. További programm-
pontok: a nők egyenjogúsítása, ingyen gyógykezeltetés 
és a nyolcz órai munkaidő." 

Igy közié ezt az akaratát a szabadkőművesség 
Magyarországgal németül: tehát bizonyára lesz belőle 
valami s nemsokára látni fogjuk a törvényhozás előtt 
a szabadkőművesség szócsöveinek felvonulását. 

Sión őrei, itt az ideje, hogy a katholikusok egye-
tértésére és összetartására nagyobb gondot fordítsatok, 
a legutolsó falut sem véve ki a számításból ! ? ? 

JJeszterczebáuya, szept. 29. Radnai Farkas püspök 
beiktatása. — 

Az e lapok hasábjain közölt programm szerint 
folyt le. Ma volt a tulajdonképpeni székfoglalás 0 mga 
az esős idő miatt hintón érkezett a templomba. Elfog-
lalván helyét, Vetzel István felolvasta a kinevezési 
okmányokat. Erre ő mga latin beszédet intézett a pap-
sághoz. A főp. beszédre a nagyprépost a papság hódo-
latát vezetve válaszolt. Ekkor ő mga szószekre lépett 
s nagyhatású szentbeszédet mondott magyarul — a 

! püspöki hivatásról, melynek mindenkit az üdvösségre 
kell vezérelnie. Délben egy órakor nagy ebéd és áldo-
más volt a kath. legényegyesület dísztermében, a hol 
vagy 250-en jelentek meg. Ad multos annos ! 

Győr. Iskola és templom. — 
Széchényi Miklós gróf megyés püspök ur XIY. 

számú körlevele újabb nagy kihatású intézkedéseket tar-
talmaz. Figyelme ezúttal az iskolákra terjed ki, s az 
egyházak alapítványaival foglalkozik. 

Az egyházmegyei plébániák és iskolák alapítványi 
pénzeit központi kezelésbe veszik. Erre vonatkozólag 
főpásztorunk kikérte az egyes esperesi kerületek véle-
ményét is. A mi félreértés támadt, azt most megnyug-
tató felvilágosítással kiegészíti. A központban kezelt 
alapítványok után járó kamat minden levonás nélkül, 
tehát kezelési költségek nélkül is, fog kifizettetni. Mert 
az alapítványi hivatal kizárólag az alapítványok hasz-
nára, nem pedig egyéb czélokra szolgáló nyerészkedés 
végett lett életbe léptetve. A központi kezelés termé-
szetesen az egyes alapítványok helyi jellegét s azoknak 
az illető intézményekhez való eddigi viszonyát legke-
vésbé sem érinti. Csupán a tőkék elhelyezésének módja 
változik meg. A beadott tőkéért mindenkor a gondvi-
selő káptalan felelős. 

Széchényi gróf püspök úr másik fontos rendelkezése 
az elemi iskolák szorgalmi idejére vonatkozik. A tör-
vény szerint faluhelyen legalább 8, városban legalább 
9 hónap a szorgalmi idő. Ámde nem egy helyen az 
iskolázás oly későn kezdődik, — az évzáró vizsgálatok 
pedig oly korán tartatnak meg, hogy alig 7 hónapot 
lehet szorgalmi időül felvenni. Ha ezekkez még a gyer-
mekek tetemes mulasztását is hozzávesszük, lehetetlen 
az iskolázástól kellő eredményt várnunk. 

Ezért a püspök úr elrendelte a szorgalmi idő pontos 
megtartását. Fölhívta továbbá az iskolaszék elnökeit, 
hogy a tömeges mulasztások okait igyekezzenek kiku-
tatni, s a rendelkezésre álló eszközökkel oda hatni, 
hogy az ily mulasztások megszűnjenek, vagy legalább 
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is a legkisebb számra szálljanak le. A mulasztási kimuta-
tásokat kéthetenkint a tanítóktól beköveteljék és elis-
mervény mellett a községi elüljáróságnak átadják. Ha 
az elülj áróságnál a szükséges eljárásban állandóbb 
hanyagságot tapasztalnának, azt az egyházmegyei fötan-
félügyelőségnek tudomására hozzák, hogy az a világi 
hatóságnál a kötelességmulasztó elüljáróságok ellen a 
kellő lépéseket megtehesse. — Végül az évközi szünetek 
tartásában is egyöntetűséget hoz be a püspök úr, s a szü-
neteket a kath. Tanügyi Tanács javaslata nyomán álla-
pítja meg. — A püspöki körlevél további részeiben 
.személyi jellegű rendelkezéseket tartalmaz. I). H. 

Jaák. A megújított ősrégi jaáki templom felszentelése. 
(Vége.) 

Az ünnepélyes szent misét én fogom tartani, hogy 
annak végeztével az apostoli szentszéktől nyert felha-
talmazásom erejénél fogva pápai áldásban részesíthes-
sem a templomszentelésre összesereglett híveimet, kik 
ha előzőleg szent gyónást és áldozást végeztek s az 
egyház szándékára 5 Miatyánkot és Üdvözlégy Máriát 
imádkoznak, teljes bucsut fognak nyerni. 

Egyben megragadom ezen ünnepélyes alkalmat, 
hogy már most hálás köszönetemet fejezzem ki méltó-
ságos és főtisztelendő gróf Széchényi Miklós győri megyés 
és Kutrovácz Ernő félsz, püspök uraknak, kik a tem-
plomfelszentelés magasztos szertartásainak végzésében 
velem közreműködve résztvenni kegyeskednek. Mélyen 
érzett köszönetemet fejezem ki a magas kormánynak, 
hogy ezen stílszerű helyreállítását az által, hogy a költ-
ségek nagy részét az országos egyházi műemlékalapból 
utalványozni méltóztatott, lehetővé tette ; és a műem-
lékek országos bizottságának, hogy szakszerű vezetése, 
odaadó érdeklődése által ez Európaszerte hires templo-
mot, egyházmegyém templomainak remekét régi fényébe 
visszaállította. Köszönetemet annál szivesebben is feje-
zem ki, mert ezen hatalmas és történelmi emlékmű 
helyreállítása által a mai, hitben oly közönyös világ-
szemei elé mintegy odavarázsolta a sokszor oly méltat-
lanul jellemzett középkornak lángoló lelkesedését a hit 
iránt, mely keresztény őseinket ily remekmű létesítésére 
buzdította, amelynek bámulatára nemcsak hazánkból, 
hanem még a külföldről is sokan ide sietnek egyház-
megyémbe s nem is találkozik idegen, ki, ha néhány 
napot itt időzik, fel ne keresné és meg ne csodálná azt 
a templomot, melynek műleirásával tudósok, műértők a 
legnagyobb és legpontosabb részletezéssel foglalkoztak 
a múltban s fognak foglalkozni a jövőben is ; mert 
tudvalevő dolog, hogy különösen a templom főkapuja 
páratlanul álló remeke a középkori műépítészetnek. 

Szives köszönettel kell itt megemlékeznem újra 
különösen méltóságos és főtisztelendő grőf Széchényi 
Miklós győri püspök úrról, ki még mint jaáki apát 1897. 
évtől 20 évre felajánlott évi ezer koronával járult a 
helyreállítási költségek fedezéséhez. 

Hálás kegyelettel emelem ki továbbá istenben bold. 
Steg midier János volt jaáki apátot, ki végrendeletileg 
"24,000 koronát hagyományozott a templom helyreállí-
tásának czéljaira. Szívből fakadó köszönetet mondok a 
nemes Vasvármegye hatóságának, mely a gyűjtésekből 

keletkezett és 50,000 koronát kitett helyreállítási alapot 
kezeltetni szíveskedett. 

Végül főpásztori köszönetemet fejezem ki a jelen-
legi apát ur Kollányi Ferencz ő nagyságának, kinek 
fáradozásai, buzgó törekvései, éber figyelme, nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy a templom helyreállítási 
munkálatai mielőbb befejezést nyerjenek és az magasz-
tos rendeltetésének átadható legyen. 

És most, midőn teljes díszében áll a nagyszerű 
templom ; midőn újjáalakítva hirdeti az egyház szerete-
tét a művészet remekei iránt, melyekben a kövek szó-
lalnak meg, hogy hirdessék Isten dicsőségét és szeplő-
telen jegyesének, az Egyháznak azon magasztos törek-
vését, hogy a művészeteket egy fenséges gondolatnak, 
az istenitiszteletnek szolgálatába szegődtesse : Istenhez 
szálljon fel főpásztori imám, hogy áldja meg e templo-
mot, melynek falai közül hét század óta hangzott az ő 
dicsérete, és ha most felhangzik abban a „Gloria in 
excelsis" dicsőítő szent dala, visszhangozzék az abban 

! századok hosszú során át, és e fenséges ének zenghessen 
egykor ajkainkon az égben is örömmel : Gloria in 

; excelsis Deo ! Vilmos s. k., 
püspök. 

I R O D A L O M . 

= Az egyház alkotmányának alapvonalai az első 
hét században. Irta Nagy János egri főegyházmegyei 
áldozópap. A budapesti magyar kir. tudományegyete-
men a hittudományokból való doktorráavatás alkalmá-
ból kézirat gyanánt. Eger, 1904. lyc. nyomda, 8-r. 88 1. 

Ügyesen választott tárgy értelemmel feldolgozva, 
magyar hittudományi irodolmunkban számottevővé avatja 

; ezt a doktori értekezést. 
• 

-f- Carmen honoribus illustrsmi ac rssmi 1). 1). 
I Alexandri Párvy, Dei et Apóst. Sedis gratia Episcopi, 

Scepusiensis, SS. Theologiae Doctoris, occasione solemnis 
in cathedram episcopalem introductionis a Clero Juniort: 
Seminarii Episcopalis Scepusiensis pie oblatum, Leut-
schoviae, 1904. 4-r. 4 1. 

Matyasák József tollából, lendületes, költői vénával, 
szép latinsággal származott költemény, méltó az emlék-
naphoz. 

— Die Parabeln (les Herrn im Evangelium exe-
getisch und praktisch erläutert von Leopold Fonck S. 
J. Dr. theol. et phil., ord. Prof. der Theologie an der 
Universität Innsbruck. 2. vielfach verbesserte u. ver-
mehrte Auflage. (3-es u. 4-es Tausend.) Mit Gutheis-
sung der kirchl. Obrigkeit u. einem Geleitswort des 
hochwsten Bischofs von Rottenburg. Innsbruck. 1904. 
Bei Felician Rauch. 8-r. XXVIII , 903. Ára fűzve 7-20 
korona. 

Lectorem unius libri timeo. Evvel a mondással a 
régiek azt akarták kifejezni, hogy egy-egy kiváló 
könyvnek, illetve könyv tartalmának birtokába jutni — 
hatalmas gyarapodást és hódító erőt jelent az emberi 
tudás mezején. Ilyen kiváló, párját ritkító, a maga 
nemében^,,unicum" könyv Fonc J . t. atya, theol. tanár 
könyve az evangeliumi példabeszédekről. Kimerít ez a 
könyv mindent, a mit iró a világhírű példabeszédekről 
előadhat, még a tárgy irodalmát is. A rottenburgi 
püspök, von Keppler Vilmos, annyira kiválónak tartja 
azt a könyvet, hogy külön ajánló levelet irt mellé a 
lelkipásztorkodás terén működő papság számára, hogy 
Isten igéjének hirdetésénél ebből a könyből merítsenek 
szellemet és eszméket. Részünkről is a legmelegebben 
ajánljuk. 
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= Imádkozzál és dolgozzál! Beszéd. mely ly el a 
budapesti kir. magyar tud.-egyetemen az 1904—1905. 
iskolai évet 1904. évi szeptember hó 15-én megnyitotta 
dr. Kiss János stb. a hittud. kar e. i. dékánja. Buda-
pest, 1904. 8-r. 17 1. 

Méltón sorakozik a rektori székfoglalóhoz. 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósitásunk szerint szept. 

hó 25-én fogadta X. Pius pápa a franczia kath. ifjúság 
zarándoklatát. 50 ifjúsági egyesület volt képviselve 
külön-külön csoportosítva labarumaik alatt. Lerolle 
egyetemes elnök volt a szónok francziául. Ugy mutatta 
be a franczia kath. ifjúsági egyesületeket, mint az 
egyház oly katholikus nevelő intézeteit, melyeknek 
czélja, a püspökök vezetése alatt, városban és falun 
oly férfiakat nevelni, kik hiven teljesítik a ker. élet 
kötelességeit. A szentatya szintén francziául válaszolt. 
Megdicsérte és apostoli megvilágításban részesítette az 
egyesület jelmondatát : „Pieté, étude, action". Isten-
félőnek, minden tudást felkutatónak és fáradhatatlannak, 
rettenthetetlennek kell lennie a cselekvésben mai nap-
ság minden katholikusnak. 

— A lévai Katholikus Körnek október 9 én 
zászlószenteléssel egybekapcsolt házfelavatási ünnepe 
leszen. A zászlószentelést dr Kohl Medárd püspök ur 
végzi, akinek tiszteletére fáklyászenét is rendeznek A 
zászlóanya Kazy Jánosné főispánné lesz. A kör ez 
alkalommal a városháza dísztermében hangversenyt is 
rendez. 

— Haudek Ágoston dr levelei. A boldogult nagy 
tudományú s lángeszű dr Haudek Ágoston 0. S. B. 
nagy értékű könyvtárt és kéziratokat hagyott maga 
után. Iratait most rendezik a celldömölki apátságban 
és azok között egy az idén kelt levelet találtak a salz-
burgi herczegérsektöl, amelyben ez a salzburgi Kath. 
egyetemhez tanárnak hivj 8/ I S à boldogultnak válaszát, 
mely szerint gyönge egészségi állapota miatt e meg-
tisztelés elől kitérni kénytelen. 

— Egy apácza tűzhalála. Springfieldben, Mass. 
E.-A. E -a . Passino asszony házában tartózkodott több 
nap óta tíohn irgalmas nővér, mint betegápolónö, ki a 
francziaországi szerzetesüldözés miatt cserélte fel hazá-
já t ezelőtt egy esztendővel Amerikával. Passino asszony 
igen nagy beteg volt, de az utolsó napokban jobbra 
fordult állapota, a miben igen nagy része volt az önfel-
áldozó, szelid apácza gondos ápolásának. Augusztus 
31 én este Passinóék házában egy petroleumkanna 
explodálása folytán tűz ütött ki. A magával tehetetlen 
beteg asszony önerejéből képtelen volt a menekülésre 
s kétségbeesett sikoltozásaira apácza-ápolónöje, kinek 
a kivezető ajtón át szabad ut ja lett volna saját élete 
megmentésére, a lángban álló másik ajtón át betege 
fekvőhelye felé rohant, hogy őt megmenthesse. Azonban 
nem tudott eljutni odáig. Âz a sok a betegágynál álom 
nélkül átvirrasztott éjszaka annyira elvette a szegény 
apácza erejét, hogy midőn a lángok közelébe ért, hatal-
mat vett rajta a fullasztó füst s eszméletlenül lerogyott 
az alatta már gyorsan tovaterjedő tűzzel égő padlóra. 
Teste fölött hamarosan összecsaptak a lángok s a pár 
perez múlva az égő házban benszorultak megmentésére 
berohant tűzoltók, kik első sorban a beteg asszonyt és 
csecsemőjét helyezték biztonságba, kiknek ágyához 
addig még nem jutott el a tűz, már csak korommá 
égett holttestére akadtak az önfeláldozó, derék apáczának. 

— Tudományos előadások a budapesti Angolkis-
asszonyoknál. Tomcsányi Lajos S. J, főgimnáziumi tanár, 
az idén folytatja tavaly megkezdett tudományos előadá-
sait. Az előadások „Irányelvek a történelemben" czim-
mel, magasabb műveltségű közönség számára, az Angol-
kisasszonyok intézetének dísztermében lesznek október 
első hétfőjétől, azaz október 3-tól kezdve minden hétfőn 
délután 5 órakor. 

— A „Notre Dame de Sioit"-ról nevezett apáczák 
Budapesten (II. Albrecbt-ut 26. szám) nevelő-intézetet 
nyitottak benlakók és bejárók számára egyaránt. Tanít-
ják a franczia. angol, német, olasz és spanyol nyelvet, 
zenét és a szépművészetek összes egyéb faját. Az inté-
zetben a nevelés és tanítás nyelve a franczia. Nagy 
kert, pompás levegő. Bővebbet az intézet főnöknőjénél í 
prospektus bérmentve. 

— A katonai lelkészek uj egyenruhája. A csá-
szári és királyi közös hadügymmister rendeletileg 
változtatásokat eszközölt a katonai lelkészek egyen-
ruházatán. A rendelet az egyes rangfokozat szerint 
megállapítja a külső rangjelvényeket, amelyek eppen 
ugy, mint a tengerészetnél, a karon lesznek láthatók. 
A díszruhához pedig ezután csak egyszerű, selyem 
plüs-kalapot viselnek a katonai lelkészek, nem pedig 
az eddigi Napoleon-föveget. 

— Apró hirek. A magyarországi lutheránusok 
irodalmi Luther-Társasága Komáromban tartott köz-
közgyülésében nyomda felállítását és lutheránus néplap 
kiadását határozta el. — Vaszary Kolos bibornok, 
hgprimás, esztergomi érsek ur engedelmével f. hó 2-án 
a budapesti jobbparti paulai Szent-Yincze-egyesület 
javára Budapesten gyűjtés lesz az I. kerület templomai-
ban. — Országh Sándor rákospalotai orgonagyáros a 
veszprémi kiállításon impozáns orgonát állított ki, 
melyért a jury őt az első díjjal, aranyéremmel tüntette 
ki. Ez a kiváló becsű orgona dr báró Hornig Károly 
veszprémi püspök ur rendeletére készült és a veszprémi 
püspöki kápolnában nyer fölállítást. — A főváros tanácsa 
a lipótvárosi szent-István-bazilika számára legújabban 
3 képet rendelt meg: szent Józsefet, szent Péter ós 
Pál apostolokét. — A budapesti Kath. Körben f. hó 
29-én este vál. ülés volt, mely az ügyvezető egy-
házi alelnöki állásra tett jelölést. A távozóban levő 
alelnöknek, Dr Kiss János prelátusnak jegyzőkönyvi 
elismerést szavazott meg a választmány. — Ä főváros 
egyik legnépesebb plébániájára, az erzsébetvárosira a 
főváros tanácsa f. hó 28-án 270 szavazatból 248 szava-
zattal, a helyettes plébánost, Nóvák István első káplánt 
választotta meg, kiben sokszoros kiváló érdem nyert e 
választás által elismerést. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 

_ 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 , '/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 TE. 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 
..Religio- ''állás"-1 és az nÉ. Kr. L íl-at együt t k iván ja jára tn i , az 
az „ E . Kr. L.u-at kedvezmenyes áron, 2 koronáér t szerezhet 
meg. Yagvis 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 , 
1 / i/2) 3 4 és egész évi rész le tekben tör lesz the tők. Mindenkire 
nézve l egegyszerűbb 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 kiadó tulajdonos. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. 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-
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 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 
IIATVAN IIA 1 IM A 

Budapesten, október 5 

DALMI E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
DIK ÉVFOLYAM 

SZ. II. Félév. 1904. 

,Perge alacriter in coepto tuo : praeliare praeiia Domini, caritaiern mcende, 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 tqueerec tus . religioni doctr inaeque provehendae felicius incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

F 6 1 h i T à 8. 

Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-
fizetés megújítására kérjük. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: K a t e k i z m u s és biblia az elemi iskolákban. — Az ember szabadsága és a t u d o m á n y 
szabadsága . — Orat io, q u a m Alexander P á r v y Ep i scopus Scepusiens is ad Clerum D i o e c e s a n u m habui t . — Egyházi tudósítások : 
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 ub i l eum megünnep lésé rő l főpásztor i szózat . — R ó m a : X . P ius pápa levele római püspöki 

he lye t teséhez , Resp igh i b ibornokhoz — a szabadgondoikozók római v i l ágkongresszusa ügyében . — Irodalom. — Vegyesek. 

desideriumnál megvárni azon időt, a mikor 
Róma hitbeli kérdésnek nézvén a tisztán neve-
léstani nehézségeket, ezeket az infallibilitas, 
és nem a tapasztalat érveivel fogja megoldani. 

Szükségesnek tar t juk e bevezetést, mert 
semmisem lankaszthat ja a megindult katekiz-
mus javit ás iránt táplált reményeket és törek-
véseket, mint azon vélemény, hogy a mig 
Róma nem beszél, addig a katekizmus-kérdés 
csak kérdés marad, mely megoldva nem lesz 
soha. Hogy tehát mindent Rómától várjunk, s 
mig az nem beszél, hiába minden erőlködés. 
Ha pedig az beszél, akkor egyszerre minden 
osztályban önkényt állnak elő az uralkodó 
viszonyoknak megfelelő legjobb katekizmusok, 
melyek azután minden jogos kivánságnak 
eleget tesznek, ugy hogy semmiféle „kérdés-
ről", nehézségről szó sem lehet többé. 

A katekizmus javitására irányult törekvé-
sek, Németországban is, nálunk is, sohasem 
tulajdonították maguknak azt, hogy a katekiz-
mus-kérdést örök időkre megoldják és végleg 
letüntessék a kérdések sorából, hanem hogy 
a megoldandó kérdések számát leszállítsák, és 
legalább azokat megoldják, melyeket minden 
kor önkényt fölvet. A. haladásra csakis „kér-
dések" késztetnek, melyek megoldásra várnak. 

28 

Katekizmus és biblia az elemi iskolákban. 
Irta : Aubermann Miklós. 

Minden tökéletesíthető tudomány „kérdé-
sekkel" dolgozik. Csak az exakt tudomány, 
amennyiben exakt, nem ismer „kérdést". Vala-
mint nem ismer „kérdést" az igaz hit, legalább 
bizonyos dolgokban, melyekben a hit őre ex 
cathedra állást foglalt. Hogy a katekizmus 
irodalma sem exakt tudomány, sem ex cathedra 
kihirdetett hitigazságok foglalatja, vagyis, hogy 
a katekizmus mindig képezhet kérdést peda-
gógiai szempontból, azon oly kevéssé lehet 
csodálkozni, mint hogy egyéb tapasztalati 
tudományok a „kérdések" tömkelegével mér-
kőznek. Mert az egész katekizmus „kérdés" 
sohasem a körül forgott, hogy mit kell hinnünk 
és cselekednünk, hanem a hit és erkölcsi igaz-
ságoknak alkalmas közlési módja körül, mely 
leginkább megfelel a gyermek fölfogó képes-
ségének. A mint azonban a pedagógia más 
tudományok módjára, nem kinyilatkoztatott, 
hanem tapasztalati tudomány : nem egyéb pium-
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A te rmésze t tudományoknak sohasem vált kárára , 
hogy tele voltak problémákkal : ép azon tudo-
mány van marado t t ság ra kárhoz ta tva , melynek 
problémája nincsen. 

Ezek u tán legyen szabad r eámu ta tnunk 
a mai kornak egyik befolyására, melyet min-
den munkásra , s igy a nevelés munkása i ra is 
gyakorol. 

A mai kor, mely minden percznek nagyon 
is meg t ud j a becsülni ér tékét , a nevelésügg}'el 
éreztet i befolyását és kényszeríti , hogy lehető-
leg rövid idő a la t t minél többet végezzen nag3T 

munkájából . Az idő rövidsége kétszeresen 
sú j t ja a h i tokta tás ügyét, melynek nevelnie, 
taní tania , a gyakorlat i életbe vezetnie kell a 
tanulót , mindössze het i két óra alat t . H a vala-
hol, ugy i t t bőszülj a meg m a g á t a rendszerte-
lenség, az ide-oda való kapkodás , az öt letszerű 
taní tás , a helytelen beosztás, főleg a bibliának 
a katekizmustól való tel jes elválasztása. 

Vegyük első sorban a biblia s katekiz-
mus egymáshoz való viszonyát szemügyre, a 
mennyiben ez megad j a a feleletet azon idő-
szerű kérdésre is : a ka tekizmus hányféle kia-
dására van szükségünk? 

A ka tek izmust és bibliát egymáshoz közelebb 
hozni, ott, a hol lehet, szinte eggyé olvasz-
tani, ez által a fölösleges ismétléseket elke-
rülni, az ugyanazon tárgyhoz t a r tozóka t ug}T 

a katekizmusból mint a bibliából egyszerre 
előadni s azokba mélyebben behatolni : igen 
sok idő- és fáradság-megtakarí tással , s mégis 
több eredménnyel jár . Mert mit eredmé-
nyeze t t az eddigi gyakorla t , melyben a 
bibliát egészen különál lónak tek in te t tük a 
katekizmustól és egymásra való tekin te t nél-
kül osztot tuk be úgy az egyiket mint a mási-
ka t ? A hi tokta tó egyik órán t á rgya l ta a bibliát, 
másikon a katekizmust , vagy havonkint föl-
váltva, vagy óránkint mindket tő t , a mint a 
h i tok ta tónak te tszet t , hiszen a tanügyi szabad-
ság mai napig t e tőpon t j á t a hi t tani órákon 
éri el. Már most a két t ankönyv ily a lka lmazása 
mellet t a h i tokta tó már régen elvégezte a bibliá-
ból a világ teremtését , holot t a ka tek izmusban 
csak később esik róla szó. Viszont a katekiz-
mus I I—XII . ágaza ta le van tárgyalva, mikor 
a bibliában a Fiu Is ten megtestesülése, szenve-
dése, fö l támadása , mennybemenete le , a világra 
való eljövetele, Ítélkezése, egyházának alapí-
tása, a Szentlélek eljövetele kerül szóba. Ped ig 

mily szépen illenek ezek össze, mennyire 
kiegészítené egymást a katekizmus és a biblia, 
mennyivel egészen más világításba helyezné 
a tan t , ha vele eg}'ütt tá rgyal juk a tör ténet i 
há t te re t . Nem kellene az idő rövidsége miat t 
kétszer felületesen, hanem lehetne egyszer 

i a laposan tárgyalni az összetar tozókat , sőt 
mi több : sokkal bővebben, sokkalta rövidebb 
idő alat t . (Foly ta t juk . ) 

AZ EMBER SZABADSÁGA 
ÉS A TUDOMÁNY SZABADSÁGA. 

(Folytatás . ) 

A tudományszabadság az igazság kibányászásán 
felül a kibányászott igazságok megismertetését, közlését 
is magában foglalj El} âZ3iZ \ 3, tanítás és tanulás szabad-
ságával szoros összefüggésben lévén : hátra van, hogy 
korunknak ez állítólagos vívmányáról is elmondjam 
nézetemet azzal a nyíltsággal, melyet eddig is tanúsí-
tottam. 

A „tanszabadságw modern kérdésének megítélésénél 
ismét egyházam és hazám szelleméhez fordultam felvi-
lágosításért. Mindketten arról győztek meg, hogy ök 
feltétlen hivei a józan tanszabadságnak; de egyformán 
elítélik és kárhoztatják a tanszabadsággal való visszaélést, 
a korláttalan tanszabadságot. 

Velők tartok tehát s az ő biztos útmutatásuk mel-
lett, híve vagyok a józan tanszabadságnak, mely szerint 
kiki csak az igazságot taníthatja, és pedig akként, hogy 
akik nem ismerik az igazságot, azt megismerjék ; akik 
pedig már ismerik azt, abban megerősödjenek, hogy 
azt képesek legyenek sokak javára kamatoztatni, köz-
kin cscsé tenni. A tanulást illetőleg, hogy a szakiskolák 
szervezeti szabályain belül s a józan ész elveivel meg-
egyezőleg kiki jogosult legyen azokat az igazságokat 
tetszése szerint választott tanerőktől elsajátítani, me-
lyekre hivatásos életpályáján szüksége lesz. A jog azon-
ban kötelességgel lévén összekapcsolva: a tanulóknak 
nemcsak joga, hanem szent kötelessége is az életben 
nekik szükséges igaz ismereteket elsajátítani, hogy a 
hazának hasznos polgárai legyenek. 

Nem vagyok azonban s nem is lehetek híve a 
korláttalan tanszabadságnak oly értelelemben, mintha kiki 
kénye-kedve szerint taníthatná azt, ami neki tetszik ; 
tekintet nélkül arra, vájjon igaz és jó-e az? Vájjon 
üdvös-e az az emberiségre, vagy nem ? A tanítványo-
kat illetőleg pedig : mintha az ő kényök-kedvökre volna 
hagyva a tanúlás vagy nem tanúlás ; az ő élethivatá-
sukhoz szükséges képesítés megszerzése vagy meg nem 
szerzése, és mintha az igazság és tévely egyaránt kö-
zömbös volna reájuk nézve, mintha az igazságot és 
tévelyt egyforma jogosúltsággal szívhatnák magukba. 

E tekintetben egyházam elvei így hangzanak : 
„Nem lehet kétség az iránt, hogy a lelkekhez csakis 
az igazságot szabad juttatni, ez lévén az értelmes lények 
java, czélja és kötelessége; azért a tanításnak tárgyát 
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csakis az igazság képezheti. . . . Azért mindazoknak, 
kik tanítással foglalkoznak, szent kötelességük a tévelyt 
a lelkekből kiirtani s őket a tévedéstől lehetőleg meg-
óvni. Ezekből kiviláglik, hogy az említett szabadság, 
mely szerint kiki tetszése szerint azt taníthatja, ami 
neki tetszik, először is a józan ésszel homlokegyenest 
ellenkezik ; másodszor az elmék gyökeres megrontására 
vezet ; már pedig ily szabadságot a közhatalom — köte-
lességének megsértése nélkül — meg nem engedhet, és 
pedig annál kevésbbé, mert a tanároknak tanítványaik 
előtt nagy a tekintélyük s a tanítvány maga csak rit-
kán képes megítélni, vájjon az, amit a tanár előad, 
igaz-e vagy sem."1 

Téved, aki azt hiszi, hogy egyházam csak a saját 
érdekébe beszél, mert a józan és mérsékelt tanszabad-
ság nélkülözhetetlen életszükség magára az államra 
nézve is, a természeti és természetfölötti igazságokra 
nézve, — melyeken mint alapon épült f e l és áll fenn : 
vallás, erkölcs, jog, tudomány, művészet, nemzetgazda-
ság, család ós a társadalom összes szükségleteivel, — 
nem képzelhető végzetesebb csapás és bűnösebb merény-
let a korláttalan tanszabadságnál. Önmaga ellen vétene 
az állam, ha e téren a zabolátlanságot nem fékezné. 

Belátták ezt őseink, kik az 1548. évi XII . t.-czikk-
ben a „megbízható tudósu tanároktól megkívánják, hogy a 
reményteljes ifjúságot „hasznos és üdvösu tudományokban 
oktassák, s ekként a haza számára „becsületes" és „alapo-
san képzett" polgárokat neveljenek. Az 1723. évi L X X . 
t.-czikk is a haza reményteljes ifjúságának a rjő tudomá-
nyokban" való oktatását követeli. 

A korláttalan tanszabadság szenvedélyes védelme-
zői azonban az 1848. évi XIX . törvényczikkre hivat-
koznak. 

Lássuk, mit mond az ide vonatkozó 2. §. ? vAz 
oktatás és tanulás szabadságának azon elve, hogy egyrészről 
a tanúló arra nézve: mely tant és melyik tanártól kivánja 
hallgatni, szabad választást tehessen ; másrészről, hogy a 
rendes tanárokon kívül más jeles egyének is a ministerium 
által ideiglenesen megállapűtandó későbben pedig törvény 
által meghatározandó feltételek mellett oktathassanak, törvé-
nyesen kimondatik." 

Ennyi és nem több az, amivel a korláttalan tan-
szabadságot hazánkban némelyek megokolhatni vélik. 
En azonban az idézett szakaszból a józan és helyes 
tanítás és tanulási szabadság elvénél többet nem tudok 
kiolvasni ; sem ellentétet nem tudok abban látni az 
1548. évi XII . és az 1728. évi LXX. törvényczikkek-
kel szemben ; miért is hazám törvényeinek szellemével 
megegyezőnek a józan és nem a korláttalan tanszabad-
ságot tartom. Es ehhez, mint Hazám boldogságának 
sziklaalapjához teljes meggyőződésemmel ragaszkodom 
és fogok is, — mert látom, hogy magának a tudomány 
virágzásának érdekében kell — ragaszkodni. 

Egyetemünk történetében igen jellemző az a tény, 
melyet 1892/93-iki elődöm 1892 szeptember hó 15-én 
tartott rektori székfoglalójában emelt ki, megállapítva 
azt, hogy tudományegyetemünk első szabadon válasz-

1 „L ibe r t á s p raes tan t i s s imum." P r o h á s z k a Ot tokár fordí-
t á s ában . 

tott rektora, Márkfi Samu, nem a féktelen, hanem a 
mértéket tartó, a vjogosu tanszabadság zászlaját göngyölte 
ki a magyar egyetemi tanítás és tanulás számára. „Első 
— így szól 12 év előtti elődöm — az első, aminek 
üdvözlésére a fentebb megnevezett rektor antik ékes-
szólású ajkait a rektori székből megnyitotta, a tudo-
mányegyetemnek, a „respublica litterariau-nak jogos ós 
helyesen kimért szabadsága vala. Es vájjon miért? Azt is 
megmondotta. „Alacritatem enim operandi, úgymond, 
in republica litteraria (a tudományegyetemeken) usus 
iustae libertatís egregie provehit . . . . Nam nescio qui fit, 
quod nonnullae arbusculae nimis circumseptae non 
perveniant ad illám amplitudinem et foecunditatem., 
quae naturae ipsarum, si liberare expansionis beneficio 
perfruantur, propria est." Szabadság nélkül pusztúl a 
tudomány, eicsenevésznek az egyetemek ; helyesen kimért 
szabadság ellenben fejlődésnek indítja a tudományegye-
temeket s a virágzás magas fokára emeli fel."2 

(Vége köv.) 

ORATIO, 
QUAM 

ALEXANDER PÁRVY 
EPISCOPUS SCEPüSIENSIS, 
AD CLERUM DIOECESANUM 

H A B U I T 
(Folyta tás . ) 

En tempóra, quibus legatione in ministerio recon-
ciliations fungimur. 

Cur omnia haec, Domino permittente aut tolerante, 
nobis impendant mala, ex intimo corde super illis 
ingemiscentes, anxii quaerimus. Vult nos iustis flagel-
lationibus castigatos flagellorum stimulis doceri '? contra 
impios, quibus ad ruinant Christus positus, superinducentes 
sibi perditionem (II. Pet. 2, 1.), iustus vindex insurgit 
ultionum Dominus ? urit bonos, prout uritur aurum, 
probat innocentes, sicut probatur aryentum ? (Zach. 13, 9.) 
struentium novam turrim Babel confundere vult linguas, 
ut discant tandem eloqui magnalia Dei ? inter perse-
c u t i o n s peregrinanti, progredienti ad culmen Oalvariae 
ecclesiae suae praeparat quietis laetitiam, ad ostenden-
dum immortalitatis eius vigorem, mirabilem in oculis 
hominum parit ei novam triumphi gloriam ? 

Nostrum non est nosse momenta et tempóra, quae Pater 
posuit in sua potestate (Act. Ap. 1, 7.), quando exsurgat 
iudicare causan suam. (Ps. 73, 22.) 

In arce ecclesiae sanctae tutos nos utique sentire 
possumus (Pius X. lucunda sane), vere scientes eccle-
siam nec errorum pravitate unquam corrumpi, nec mundi 
perfidia •Superari, nec qualicunque vi opprimi, Ipse enim 
Christus est summus et aeternus pastor ; et ecclesiam 
in prosperis perinde ac adversis semper esse vivam, 
semper veram, semper sanctam, semper potentem, in 
terris gradientem, sed aeterna quaerentem, spatia aeter-
nitatis quaerentem, spatia aeternitatis iure possidentem 

2 B reznay Béla : „Acta Reg . Scient . Univers . H u n g . Buda-
pes t inens is" . Anni M D C C C X C I I — X C I I I . fasc iculus I . 4 6 - 4 7 . I I . 
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securo ; — tolerare Deum ecclesiam ab iniquis oppug-
nari, a potentatibus premi, ab eruditis contemni, quae 
tarnen in veritate tunc valentius reficitur, quum pro 
veritate ardentius fatigatur (Greg. Mag. in Mor.), tunc 
vincere ecclesiam, cum laeditur, tunc intelligere, cum 
arguitur, tunc obtinere, cum deseritur (S. Hil. de Trin.), 
divinam ecclesiae vim nullo temporis decursu excidere. 
neque Christi promissa unquam fefellise, quin etiam ex 
tot saeculorum comprobatione ex tanta rerum vicissi-
tudine multo nobis validius ea roborari (Pius X. ibid.) ; 
— erigit nos demum ad certissimam spem vox, que 
coelo et terra transuentibus nun quam evanescit : Nec 
portae in fori. 

Maxima itaque fiducia collocanda in Christi verbo 
certissimo, in collata divinitus ecclesiae vi. (Pius X. ibid.) 

At cur nos pastores ? cur nos ministros Christi ? 
Ad excelsam s.Jministerii dignitatem elevati, assumti 

ex hominibus, pro hominibus constituti in iis, quae sunt 
ad Deum (Hebr. 5, 1.), mediatores Deum inter et homi-
nes : in famulatu salutis nil antiquius, nil sanctius 
habere possumus, quam ex inimicis amicos reddere 
Christi, paces bonas asserere mortalibus. 

Non sinentes adeo in nobis aut moerore disrumpi 
aut frangi animum metu laborum et difficultatum ; non 
timide desperare propter ignaviam, nec- nimis confidere 
propter temeritatem (Leo XIII, de praec. Chrt. Off,) : 
praeliari nos praeria Domini oportet: dum pro stations 
vigilandum, non somno torpescere, dum serio labori 
incumbendum, non otio diffluere, dum lupus ab ovili 
Christi arcendus, non diffugere. 

Non enim satis censendum, immo teste oraculo 
SS. Patris N. Pii PP. X. (ibid.) vitio tribuendum solius 
contemplationis studiis inardescere, secretum quietis 
diligendo secessum speculationis appetere ; in propria 
sollicitudine tantum fervere et a commissorum custodia 
recedere ; sacri amore secessus et orandi studio in 
aciem non prodire. Non pastoris esse boni quiescere, 
monet nos S. Chrysostomus (Hom. 19. in Ep. ad Rom.), 
sed circumquaque procurrere innumerisque mortibus 
seipsum pro ovibus exponere. Actuosae voluntatis 
foecunditate pro causa Dei palam dimicandum, ex toto 
corde fiduciam habendo in Domino (Prov. 3, 5. 18, 10. 
Eccl. 2, 1. Ps. 9, 10.), qui volentes comprobat, dimi-
cantes adiuvat, vincentes coronat. (Chrys. ep. 77. 
ad Nem.) 

Inimici utique acerrimi, quam plurimi ; tela ini-
quitatis in milites Christi tensa et iacta mordace veneno 
odii, calumniarum imbuta ; colluvies errorum, effrenata 
passionum libido, temeritate insolentiaque intumescens ; 
quaeque astutia et audacia proferre valet nova et 
Vetera, nil intentatum, ut praeconibus veritatis morum-
que magistris metus incutiatur, voces actionesque illo-
rum opprimantur et intercipiantur ; ut quibus a clamore 
nunquam cessandum, perterriti sub silentio se abscon-
dant, ut percutiantur pastores et oves dispergantur. 

Sacerdos sit secundum cor Christi, necesse, qui 
frontem his opponat intrepidus, ardeat ignis sacrifici-
orum in corde eius, et uti nutrivit sacerdos ignem in 
altari subiiciens ligna mane per singulos dies (Lev. 6, 

12.), ita quotidie ilium nutriat sacris propositis, semper 
memor vocationis, portans in pectore imaginem, totam 
in se exprimens speciem Christi. Sane. Nonne nobis 
lucidissimum exemplum, tutissimum item praesidium 
Christus ? qui tot abiecta conviciorum probra sustinuit • 
de manu antiqui hostis captivorum animas quotidie 
rapiens. insultantium alapas accepit; aqua salutis nos 
diluens, a perfidorum sputis faciem non abscondit ; 
advocatione sua nos ab aeternis suppliciis liberans, 
tacitus flagella toleravit ; a peccatorum nos punctioni-
bus salvans, spinis caput supponere non recusavit ; 
aeterna nos dulcedine inebrians, in siti sua fellis amari-
tudinem accepit ; vitam mortuis praeparans, usque ad 
mortem ipse vita pervenit. (Greg. Mag. Reg. past.) 

Ille sit nobis fortitudo, per quam sublevemur ; 
virtus, per quam sustentemur ; lux per quam videamus ; 
gloria, per quam gaudeamus ; vita, in qua vivamus. 

Sapite igitur iugum Christi. Nolite timere quia 
iugum est, festin ate, quia leve est ; non content colla, 
sed honestat, non alligat cervicem vinculis, sed mentem 
gratia copulat. (S. Bern. ep. I.) 

Vos estis sal terrae ; ubi maxima corruptela, 
condimento salutifero, aeternae vitae sapore ibi adsitis 
incorrupti, non evanescentes otio vel timore ignobili 
ignavi, ne conculcemini ab hominibus ; vos estis lux 
mundi, luceatis ubi densissimae sunt errorum et perse-
cutionis procellarum tenebrae, ignis persecutionum 
flammas accendat zeli vestri et amoris. Tristitia vestra 
de maligno inimicorum spiritu convertetur in gaudium, 
gaudentes, quoniam digni habiti estis et vos pro nomine 
Jesu contumeliam pati. Pro Christo et cum Christo 
pati gloria, mori salus certa. Securi potestis pugnare, 
ubi securi estis de victoria. (S Bern.) 

Tantummodo confidenter state et videbitis auxilium 
Domini super vos. (II. Paralip. 20, 17.) 

Pater misericordiarum et Deus totius consolationis 
auxilia tribuet, quibus facti forma gregis ex animo, 
ministerium nostrum impleamus in consummationem 
sanctorum, in aedificationem corporis Christi. (Ephes 
4, 12.) 

Religione vocationis et officii s. vestri inflammati, 
divino timore antistiti vestro constricti, ferre sub illo 
iugum reverentiae et obedientiae non récusantes, per-
gite itaque implere partes ministerii vestri. 

Adcinctos vos ad hos labores, spe confisus in 
Domino, laetus cerno. 

Vos quidem, ad quos omnium primos, oculos 
mentis et verba caritatis converto et dirigo, viri 
honore et dignitate in ecclesia sancta Dei conspicui. 
Yenerabilis Capituli mei sodales, operum meorum 
primarii socii, quorum collegii iura ut mihi, officia 
vobis sacra sunto. Opem vestram in arduis meis fati-
giis non solum praescriptis a sacris canonibus terminis 
constrictam, sed ex amore Dei eiusque causa et bene-
volis in me propensionis affectibus abunde profluentem 
imploro, oroque Patrem, ut faciat vos mecum unanimes 
uno spiritu et in uno sensu collaborare. (Philip. 1, 27.) 
Non est autem, cur vobis repetám sancita de instituto 
vestro S. Tridentinae Sjmodi sess. XXIV. c. 12 de 
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réf. ; cur multis inculcem, quanti sit unitatis nostrae 
firmám retinere compaginem, quod non fit, nisi nos ad 
inseparabilem soliditatem vinculum caritatis adstrinxe-
rit. (Leo Mag. Ep. 12. c. 11 ) Quamobrem ad hunc 
finem omnes affectus vestros curasque dirigatis, ut 
quod ad unitatem concordiae, et quod ad custodiam 
pertinet disciplinae, nulla dissensione violetur, nulla 
desidia negligatur. Nemo quod suum est quaerat, sed 
quod alterius, sicut Apostolus ai t : Unusquisque vestrum 
proximo suo placent in bonum ad aedificationem. (Rom. 
15, 2.) Deus pacis et dilectionis servet in vobis uni-
tatem spiritus in vinculo pacis. 

Non tarnen cohibere me possum, deessem enim 
grati animi officio, quin oculum et cor ad illustrem 
ilium in ordine vestro figam virum, qui volentibus et 
adiuvantibus vobis, curam Almae huius Dioecesis vidua-
tae vicariam summa cum laude sustinuit, qui cum 
rerum gerendarum peritia, multis annorum in muniis 
diversis ad latus praesulis exactorum experientiis parta 
et aucta, in coeptis ad exitum perducendis ingenium 
sagax, in rebus disponendis miram prudentiam, sedulam 
vigilantiam, non intermissam sollicitudinem prae se 
tulit. Débitas illi hisce imo ex corde persolvo grates, 
fretus, ut ad commodum Dioecesis et meum adiutrices 
mihi parafa mente et non absimili studio praebebit et 
ultro manus. (Folytatjuk) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Gyulafehérvár. Az Immaculata jubileum megünnep-

léséről főpásztori szózat. — 

Krisztusban szeretett Híveim ! 
Az egész ker. világ nagyban készül az idei de-

czember 8.-ának ünnepélyes megülésére, mert a mint 
azt nektek már hónapok előtt jeleztem, ezen a napon 
lesz ötvenedik évfordulója a Bold. Szűz szeplőtelen 
fogantatásáról szóló hitágazat kihirdetésének. Fél szá-
zaddal ezelőtt hirdette ki b. IX. Pius pápa az egész 
világ előtt azt az ősi, már a paradicsomban kinyilat-
koztatott igazságot, hogy Szűz Mária, az üdvözítő 
Krisztusnak anyja, eredeti bűn nélkül fogantatott, tehát 
lelke már léte első pillanatában Isten megszentelő ke-
gyelmében tündökölt, a gonosz léleknek soha rabja nem 
volt, s ezért nem volt szüksége a keresztségre sem. 

Tudjátok, hogy Szentséges Atyánk, X. Pius pápa 
elrendelte, hogy az Egyház ezt az egész évet a Szeplő-
telen sz. Szűznek szentelje s legalább minden hónap 
nyolczadik napján tegyen valamit az ő tiszteletére. Nem-
csak, hogy nagy búcsúkat igért azoknak, kik a jelzett 
napokon sz. misét hallgatnak, hanem a nagy jubileumi 
búcsút is engedélyezi azoknak a híveknek, kik a megyés 
püspök által kijelölendő hónapokban legalább három-
szor meglátogatják a kitűzött templomot, egy böjti 
napot tartanak és a szentségekhez járulva az egyház 
szándékára imádkoznak. 

Egyházmegyénkben a nagy jubileumi bucsu elnye-
résének még hátralevő ideje a magyarok Nagyasszonyá-
nak ünnepén, október 9-én veszi kezdetét és a Szeplőtelen 
Fogantatás ünnepével, deczembev 8-ával ér véget. Szivem 

mélyéből kívánom, hogy erdélyi hiveim, kik az Isten 
anyjának oly nagy tisztelői s oly szívesen zarándokol-
nak el még messze bucsúhelyekre is, a Szeplőtelen 
Szűz jubileumára engedélyezett bucsiit is hasonló buz-
gósággal törekedjenek elnyerni. 

Püspöki székhelyemen, a székesegyházban decz. 
8 adikát megelőző három napon esténként sz. beszéd és 
szentséges litánia lesz ; az ünnepen magán közös sz. 
áldozással és a templomban végzendő hálaadó körme-
nettel óhajtjuk a napot emlékezetessé tenni, örömünk-
nek és hitünknek mennyei Anyánk iránt külső kifeje-
zést adni, s hálánkat az általa nyert sok jótéteményért 
némileg leróni. 

De jól tudjuk azt, hogy az örömnek külső nyilat-
kozatai csak akkor kedvesek a Szeplőtelen sz. Szűznek, 
ha azok az örvendő szív belsejéből fakadnak. Azért 
ki-ki a maga őszinte áhítatával álljon a B. Szűz elé és 
igy fejezze ki előtte örömét ama kiváltság fölött, melyet 
az egész mennyország szünet nélkül magasztal, s a mely 
a mennyek királynéjának is a legkedvesebb : rhogy az Z r 
birta őt útainak kezdetén, mielőtt valamit teremtett volnau 

(Póld. VIII. 22.) v. i. hogy Ő létének kezdetétől fogva 
mindig Istené volt. 

Mondjuk neki örvendező szívvel: „Oh Mária, ör-
vendünk a te páratlan kiváltságodnak, hogy az idők 
kezdetétől fogva az Úré voltál, — örvendünk, hogy 
téged választott ki Ádám összes gyermekei és ivadé-
kai közül, — örvendünk, hogy téged szeretett minden 
szent pátriarka, próféta, apostol, vértanú, hitvalló és 
szűzi lélek előtt, — örvendünk, hogy téged tüntetett 
ki minden választottja felett és öröktől fogva kedvesebb 
valál neki az ég s a föld megannyi teremtményénél. 

Valóban nagy dolgokat művelt vele a hatalmas 
Isten, mert bár gyarló emberi testünkből vétetett, har-
C|ZOt a test és lélek között még sem ismer; — bár cse-
csemő volt, máris — eszének teljes birtokában — for-
róbban szerette az Istent az ég összes angyalainál ; — 
ment levén minden kísértéstől s a véteknek még árnyé-
kától is, érdemekben mégis folyton gyarapodott ; — bár 
szűz volt, Isten erejéből mégis csodálatosan anya lett ; 
— anya volt s mégis fájdalom nélkül szülte az Isten-
embert; — halandó volt bár, mégis a szeretet legna-
gyobb elragadtatásában, küzdelem nélkül adta át lelkét 
az égnek ; — s bár teste emberi test volt, mégsem 
enyészett el, hanem megdicsőülten emelkedett fel az 
égbe ; — de a mi az Isten szeretetének legfényesebb 
jele, a sz. Szűz koronájának legragyogóbb ékessége; 
bűn nélkül fogantatott, már léte hajnalán az isteni ke-
gyelem lényében tündöklött, hisz illett, hogy a Legszen-
tebb anyja tisztább, szeplőtelenebb legyen az ég min-
den angyalánál. 

Mária mindenkor szép és szenny nélkül való — 
mindenkor az Istené volt! Közülünk vájjon ki mond-
hatja el ezt magáról?! Mi is a megnyország számára 
vagyunk teremtve — igaz! — de az ősi bűn miatt a 
lélek halálában születtünk, az ördög rabjai valánk éltünk 
első pillanatában s csak a szent keresztségben szaba-
dultunk meg abból a rabságból. 

De a szentséges Szűz: kivétel. Jól tudja ő ezt s 
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azért kiált fel szive hálájában : „Magasztalja az én lel-
kem az TJrat, mert nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas." 
Az a hatalmas Isten, ki megengedte az ördögnek, hogy 
egy időre rabbá tehessen minden embert, tőlem távol 
tartá erős karjával a gonosz lelket, „hogy lelkem be 
ne szenny eztessék." 

Mennyire örvend ennek az egész anyaszentegyház ! 
Mindnyájan szent örömmel mondjuk: Oh tisztaságos 
Anya, szeplőtelen Szűz Anya, sérelem nélkül való 
Anya, makula nélkül való tükör, Szűz virág szent Anya 
könyörögj érettünk ! 

Örvendjünk mi is, és kivánjunk Szűz Anyánknak 
szerencsét ehhez a páratlan kiváltságához. 

De piruljunk is Szűz Anyánk szine előtt, hogy 
mi oly ritkán vagyunk az Istenéi. Pedig a keresztség 
szentségében Krisztus drága vére tisztára mosta lel-
künket és mi mégis, mielőtt meg tudtuk volna becsülni 
elvesztettük ártatlanságunk drága kincsét a bűn által. 
Azóta sokszor fogadtuk vissza a jó Istent a bűnbánat 
szentségében, sokszor űztük ki az ördögöt lelkünkből, 
de újra visszaengedtük és jöt t is hetedmagával a 
kitisztitott hajlékba. Mondjuk csak szivünk bánatérze-
tében: Oh szeplőtelen sz. Szűz, mily nagy a különbség 
köztem és közted ! Lelkiatyám ugyan sokszor mondja, 
hogy javuljak meg, hagyjam el ezt vagy azt a rossz 
szokásomat, gondoljam meg, hogy a szentek testvére 
vagyok, hogy én is a mennyország számára vagyok 
teremtve s mégis mindig visszatérek a bűn fertőjébe, 
pedig a gyónás után azt kellene mondanom : Hála 
Istennek ! most ismét az Uré vagyok és már évek óta 
az övé vagyok és inkább élni sem akarok, semhogy az 
Istentől távol, mint az ördög rabja éljek. 

Kérjük a szeplőtelen Szüzet, hogy az ő szószólása 
révén óvjon meg minket a jó Isten minden bűntől, s 
ha már sokáig távol éltünk az Úrtól, legalább ezután 
a jubileumi gyónás után maradjunk állandóan a Szent-
lélek tiszta templomai. 

A szeplőtelen sz. Szűz az a nagyhatalmú Szűz, a 
ki hitvatva van arra, hogy az ördög fejét összetiporja; 
nincs olyan hadsereg, mely annyira félne az ellenség-
től, mint a gonosz lelkek félnek a szeplőtelen Szűztől. 

Kérjük őt, tiporja össze bennünk is ezeket az 
undok férgeket, rossz szokásainkat, a harag, káromlás, 
fösvénység, hitbéli közönyösség, kevélység, pénzvágy, 
tisztátalanság ördögének fejét, hogy végre belső elle-
neinken diadalmaskodva, mint igazi keresztények éljünk 
s örökké üdvözüljünk. 

Még sohasem hallottuk, hogy Szűz Mária valakit 
elhagyott volna, ki gyermeki bizalommal folyamodik 
hozzá. Isten is ugy dicsőiti meg sz. Fiának szeplőtelen 
anyját, hogy mindazt megadja néki, a mit számunkra 
esdve kér. Azért boldog az az ember, kinek a nagy-
hatalmú Szűz a pártfogója. A miért is: 

Máriát, a szeplőtlent dicsérni jöjjetek, 
Mert ő fogja kérni Sz. Fiát értetek. 
Üdvözlégy Mária, mondja minden liiv, 
Áldva légy, legtisztább, mondja nyelv és szin. 

Kelt Gyulafehérvárt, 1904. év Mária neve napján. 
Gusztáv Károly s. k., 

erdélyi püspök. 

Róma, szept. 25. X. Pius pápa levele római püspöki 
helyetteséhez, Piespighi bibornokhoz — a szabadgondolkozók 
római világkongresszusa ügyében: 

Bibornok Ur ! 
Uj oka a keserűségnek járult e napokban a sok-

féle bajhoz, melyek különösen a mai korban az egyház 
egyetemes kormányzásával járnak. Végtelen fájdalommal 
értesültünk róla, hogy az u. n. szabadgondolkozók itt 
Rómában gyűlést tartottak, és az ő beszédeiknek fáj-
dalmas visszhangja nagyon is megerősítette azokat a 
ferde czélzatokat, melyeket az ő kongresszusuk egy-
szerű kihirdetéséből következtettünk. Az értelmesség 
valóban igen fényes adománya a mi Teremtő nknek ; 
éppen azért szentségtörésszámba vehető, valóban az 
a sértés, a Teremtő Isten iránt ha eszünket függetle-
nekké akarják tenni Tőle vagyis ha annyira felfuval-
kodókká akarják tenni, az emberi észt, hogy az vissza-
utasítsa Isten minden irányzását és a természetfölötti 
igazságok minden támogatását. 

Ezerszeres arányban növekedik a sérelem súlyja, 
ha arra a helyre gondolunk; a h o l a sérelmet elkövet-
ték, és ha hozzávesszük az ünnepélyességet, melylyel 
azt külsőleg körülvették. Nem Róma-e az a hely, mely-
nek rendeltetése az isteni hit hagyományának meg-
őrzése? Habár az egyház ellen a pokol kapui diadalt 
nem arathatnak is : mindazonáltal ezeknek az erőknek a 
szabadgondolkozók kongresszusában való egyesülése, a 
melynek czélzatosan nemzetközi jelleget adtak, min-
denkor sérelem és kihívás jellegével kell hogy bírj on r 

nem is említve azt, hogy megfosztják Rómát attól a 
czimtöl, hogy az „csendes ós tisztelt székhelye" Jézus 
Krisztus helytartójának. 

Mi az Isten ellen elkövetett sérelmet a magunkévá 
tesszük és szivünkkel annak minden keserűségét fel-
fogjuk. Ámde nem csupán azért, hogy fájdalmunknak 
szabad folyást engedjünk, intézzük ma, Bibornok Urr 

önhöz szavainkat. Mi hálásan elismerjük egyúttal, hogy 
még ebben a szomorúsággal teljes órában is, az Úrnak 
tetszett bennünket megvigasztalni a fiúi érzelmeknek 
ama hatalmas megnyilatkozásával, mely bennünket 
Olaszország minden vidékéről a papság és hivek részé-
ről körülvett, kimutatva ragaszkodásukat hozzánk és 
tiltakozva az Isten és a vallás ellen elkövetett sérel-
mek ellen. De a mi tekintetünk messzebb hatol. Mi azt 
kívánjuk, hogy az itt fájlalt baj gondos ós teljes orvos-
lásban részesüljön éppen azon a helyen, ahol felmerült. 

E czélból felhivjuk eminencziád buzgóságát, mely 
mindenkor bevált és felkérjük önt, gondoskodjék róla, 
hogy itt Rómában ünnepélyes aktusok történjenek 
orvoslására ama sérelemnek, melyet az isteni felség 
ellen a szabadgondolat nemzetközi kongresszusával 
elkövettek. Nincs kétség abban, hogy a Mi szeretett 
római fiaink, öntől alkalomszerűen felbuzdítva, meg 
fognak felelni kívánságunknak, a mint ezt tőlük hitök 
kívánja és városuk becsülete és jó hírneve követeli. 

Különben, kiváló jóakaratunk jeléül, szivünk mé-
lyéből Önre, Bibornok úr, apostoli áldásunkat adjuk. 

Kelt a Vatikánban, 1904. évi szept. hó 21-én. 
X. Pius pápa. 



IL Félév. 27. sz.. RELIGIO. 223 

I R O D A L O M . 

— Konferenczia beszédek. Proliászica dr egye-
temi tanár nevét mindenki ismeri. Egyes lapok ugy 
irnak róla, mint a fiatalabb gárda vezéréről, pedig már 
a második generácziót adta egyházmegyéjének (értve 
egy generáczió alatt a seminárium nyolcz esztendős 
terjedelmét) s ilyenformán már 12—14 éves presbiterek 
állanak a Prohászkától megvetett fundamentumon. 
Kryivald Ottó főreáliskolai hittanár is ez utóbbiak közé 
tartozik, akinél Prokászka konferencziai beszédei lito-
grafirozott füzetben (24 oldal, ára 50 fii.) kaphatók. A 
füzetet Danczer Béla tanár rendezte sajtó alá s ezáltal 
öt gyönyörű, szinesnél szinesebb, mély gondolatú, meg-
kapó beszédet tett közkincscsé, melyeket a nagy szó-
nok az urak fővárosi Mária-kongregácziójában tartott 
az 1903—1904. évben. A beszédek tárgya: 1. Esz és 
akarat a hitben. 2. Istenismeret. 3. Bensőséges élet. 4. 
A megváltás. 5. A megváltás az egyes emberben. Akik 
a remek beszédeket megszerezni óhajtják forduljanak 
Krywald Ottóhoz, Bpest, Damjanich-u. 50. 

— EMLÉKLAPOK a (budapesti) iparosok Mária-
gyülekezetének harmadik évéről. Kézirat gyanánt. 
Budapest, 1904. VIII. ker. Horánszky-utcza 22. sz. A 
Jótanács Anyjának kápolnájában. 16-r. 75 1. 

Ennek az istenáldotta Máriagyülekezetnek harma-
dik évéről számolnak be ezek a kedves emléklapok a 
következő czimek alatt : 1. Emléklapok. A magyarok ősi 
Mária-tiszteletéről. A hitujitás el akarta ettől idegeniteni 
a magyarokat. A Mária-tisztelet fokozódott. A Mária-
kongregácziók itt eredtek. Új idők jöttek új emberek-
kel, úgy hogy most Budapesten, a Jótanács kápolná-
jában 5 Mária-gyülekezet tartja gyakorlatait. Ezek 
egyike az iparos-kongregáczió. 2. Tagok. „Egy tagot se 
vesztettünk ez esztendőben, mondja az emlékirat, de 
egy átment a tisztviselők közé, egy a lazaristák gyüle-
kezetébe, három pedig átjött hozzánk az if jaktól. Új 
jelentkezők mindig mutatkoznak. „A főváros elég nagy, 
kath. férfi van bőven, csak papok legyenek, a kik velők 
foglalkozzanak." 3. Csoportgondozók. Kiválóan jónak bi-
zonyult intézmény. 4. Jelöltek. 5. Heti gyűlés tárgya. Van 
tárgy bőven. Nem is győzik letárgyalni. 6. Közös 
áldozás. Mária leventéi az Úr asztalánál ismerhetők fel. 
7. Lelkigyakorlat. Az, a mi a katonánál az exerczirozás. 
8. Zászlószentelés. 80 jóakaró és 36 tag neve diszíti az 
u j zászlót. Fölszentelése örökemlékü marad. 9. Szentség-
imádás. Minden hónap 2. 3. 4. vasárnapján van szent-
ségimádás 3 templomban egymásután. Remek észrevé-
telek és utasitások a szentségimádásról. Mester lelké-
ből és kezétől származnak. „S az eredmény? Soha sincs 
a szentség egyedül, sose üres a templom, legalább 
.100 lélek mindig imádja a legm. Oltáriszentséget." 10. 
Kátéügy. „Sok az iskola, tömérdek az iskolába járó, 
de azért annyi még a hiány, a pótolni való. Főleg a vallási 
nevelést nélkülözik sokan, a templombajárás ismeretlen 
előttük.". A gyülekezet tagjai kerestek gyermekeket 
Bpesten, kik iskolába nem járnak, vallásoktatásban nem 
részesülnek. Es találtak. Es oktatták őket. Isten fizesse 
meg ! 11. Sz. Antal perselye. Ez is van, és virágzik. Sokan 

munkát kérnek szent Antal közbenjárására. Idők jele. 
„Szent Antal perselye bevált . . . Ezentúl a ki nem 
kap munkát, magára vessen." Szent Antal perselye a 
kátéoktatás szolgálatában. 12. Egymás ajánlása. Az igazi 
testvéri szeretet próbája és bizonyitéka. 13. Erénygya-
korlatok. Bámulatos dolgok — és sok. Sok az önlegyő-
zés. Kitűnő jel. 14. Kápolnánk. Képzelhetni, mennyire 
gondját viselik. 15. Zarándoklat. Az ezidei ideális, esz-
ményi volt. Budapest utczái bámulták. Sokan épültek. 
Már volt róla szó a lapokban. 16. Társalkodásunk. Ká-
polna és társalkodó : e kettőben folyik le a gyülekezeti 
hitélet. Ott az imádság, itt a felebaráti szeretet üli 
diadalait. 17. Halottunk. Ez is volt. Halála „pretiosa" 
volt. 18. Vegyesek. 10. pont. „Mennyi életjel, mennyi 
buzgalom". 19. Pénztárunk. Ez is van. Csupa szent 
czélra. 20. Fölavatás. Uj tagok. Rajner Lajos, Molnár 
János, Kanter Károly felavatási beszédeik hatása. 21. 
Tisztújítás. 22. Magas védnökeink. 23. A gyülekezet állása. 
Elöljárósága és tagjai. Ha valaki nem ismerné a Mária-
gyülekezetek jótékony hatását, olvassa el ezeket az 
emléklapokat. 

VEGYESEK. 
— Uj h. plébános. Kurtz Vilmos ferenczvárosi 

apát-plebános mellé — ki hosszabb idő óta gyöngél-
kedik — a herczegprimás Bán Sándor s.-lelkészt ne-
vezte ki a lelkiekben helyettes plébánossá. 

(.{.) Papok illemtana 12 pontban. Neves egyházi 
irók különféle műveiből a következő érdekes, 12 pont-
ból álló életszabály állítható össze : 

1. Minden paptársadat köszöntsd. 
2. Minél kevesebbet beszélsz képzettségedről, an-

nál képzettebbnek tartanak. 
3. Szónoki sikereidről mások beszéljenek, ne magad. 
4. Prédikáczióidra ne egy-kettőnek a kedvéért 

készülj. 
5. Idősebb paptársaidat ne nevezd kollégádnak. 
6. Paptársaidat ne Ítéld el, ha okot szolgáltatná-

nak is rá. 
7. Lelkifiaiddal ne dicsekedjél. 
8. Gyóntatásaidról általánosságban sem beszélj. 
9. Hiveiddel légy szelid, de határozott. 
10. Ruházatod legyen az előiráshoz mért és mindig 

tiszta. 
11. Láss mindent, de nézz feltűnés nélkül. 
12. Ha e pontok mindegyikét megtartod is, ne tartsd 

magad tökéletesnek. 
E tizenkét pont, mely természetesen nem a lelki 

életre vonatkozik direkt, hanem a papnak külső érint-
kezésére, többé-kevésbé mindenre kiterjeszkedik s egyik-
másik mély pszichológiáról, nagy önismeretről tesz 
tanúságot. 

— Templomépitő szatmári kanonokok. Hehelein 
Károly prel. kanonok és Pemp Antal prépost 2000—2000 
koronát ajánlottak föl a Munkácson épülő u j templom 
költségeire. Szabó Norbert szatmári nagyprépost, Akna-
sugatagon még a hetvenes években elhunyt anyjának 
sírboltja fölé szép kápolnát építtetett, mely 12000 
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koronába került. A szatmári tanitóképzö-intézet mellett 
épült templom dr Kádár Ambrus prel. kanonok ado-
mányából három gyönyörű harmóniájú harangot 
kapott. 

(4) A glagolit szertartás. Fiuméből jöt t hirek 
szerint a napokban találkozásra gyűlnek össze Stadler 
dr szerajevói érsek, Machnicli vegliai püspök és 
Maurich dr püspök Az egyházfők a guarnerói szigete-
ken életbeléptetendő glagolit szertartásról fognak tanács-
kozni ; mely után a Vatikánhoz emlékiratot küldenek 
föl. Tudvalevőleg a legrégibb ó-szláv egyházi irodalom 
kétféle Írásban, glagolit és Ctrill Írásban maradt ránk. A 
glagolit irás valószínűleg a módosított és stilizált 
ó-görög minuszkulából keletkezett, a cirill irás pedig 
a szláv nyelvekre Cirill püspök által alkalmazott és 
módosított görög abc. glagolit Írásban a legnevezete-
sebb ránk maradt evangelium az Asseman féle (Evang. 
Vaticanum, kiadta: Racki, Zágráb 1865 és Crucic 
Róma 1878), a glagolita Clozianüs (kiadta Kopitar Bécs 
1888, ós a sinai kolostorban felfedezett Geitler féle 
Euchologium (Zágráb 1882.) és Psalterium (1883.) Horvát-
országba a glagolit irást valószínűleg Cirill és Method 
közvetlen tanítványai hozták be. Az egyházszakadás 
után több tengermelléki község engedélyt nyert a 
pápától, hogy a szertartást szláv nyelven és glagolit 
írással tarthassák meg s a zenggi püspökségben máig 
is igy maradt, ezen egyházak számára Rómában glago-
lita-misszálék készíttettek. Erről a glagolit-szertartásról 
hozzák a napi lapok a fönti hírt s hogy Rómából az 
engedélyt megnyerhessék, emlékiratot fognak a fönt 
nevezett egyházfők szerkeszteni, melyet a gyüléaen 
szövegeznek meg. 

— Felül nem múltak, de nem felülmúlhatlanpk 
a német katkolikusok az ő összetartásukban és az ennek 
alapján kifejlesztett tevékenységűkben s alkotásaikban. 
Például szolgál a legújabb alkotásuk. Nagygyűléseik 
számára, a hol 20, 30, 40,000 ember jön össze, leg-
újabban Regensburgban építettek egy nagy ünnepi 
termet, melyben 12,000 ember foglalhat helyet. Ezt az 
óriás helyiséget úgy építették, hogy szét lehet szedni 
s bárhová el lehet szállítani. Ezentúl tehát mindenüvé, 
a hol kath. nagygyűlés lesz el fogják szállítani. Szok-
junk hozzá az uj mondáshoz : Gesta Dei per Germanos ! 

— A zsidó vallás receptiójáról közölt talpraesett 
czikket a „M. A."-ban Notter Antal dr. Bebizonyított 
tétele ez: „Minden receptio daczára sem hivatkozhat-
nak a zsidó vallás követői az 1848. XX. t-czikkének 
az egyházi és iskolai költségek fedezéséről szóló ren-
delkezéseire. Amint a protestánsok is hiába akarnak 
a receptio nevében részesülni olyan jogokban, melyeket 
a történelmi fejlődés Magyarországon kizárólag a kath. 
egyháznak biztosított". 

— Mibe kerül a 11 porosz tudomány-egyetem 
akadémiai és fegyelmi igazgatása? 1904-re 622,631-67 
márkába. Tavaly 600,853-92 márkába került. Egyenkint 
az egyetemekre következő összegek esnek : Königsberg 
36,390 m , Berlin 151,150 m., Greifswald 60,298 m., 
Boroszló 57,897 m., Halle a. S. 72,082 m., Kiel 48,329 
m., Göttingen 54,493 m., Marburg 56,250 m., Bonn 
62,825 m., Münster 19,479 m., Braunsberg (Lyceum. 
Hosianum) 3137 m. 

— Egyházmegyei muzeumot szerveztek Trierben, 
mely római, román, gót, renaisance és más korbeli mű-
tárgyakat foglal magába. 

— Hány papi áldozata volt a német kultúr-
harcznak? összeállította nagyjából egy német kath. 
napilap. 9 egyházmegye árva lett, elvesztette püspökét, 
6 püspök „letétetett". 5 börtönbe került, plébánia 
1000-en felül lelkipásztorát vesztette el, áldozópap 
2000-en felül vagy börtönbe került, vagy bírságot volt 
kénytelen fizetni. Ilyen a protestáns türelem, ha teheti ! 
Milyen lesz a szabadkőműves türelem, a mely Franczia-
országban jelenleg mindent tehet'?! Combes kegyelem-
ből hajlandó a templomokat 10—15 évig a katholikus 
vallás használatában meghagyni. Aztán ? Azután — a 
katholikus templomokból lesz minden, csak templom 
nem, a szabadkőműves uralom alá került politikai köz-
ségek tetszése szerint. 

— Az első sz. Ben. r. apácza-kolostor Németor-
szágban — az eibingeni a szép Rajna vikékén. Mult 
hó 17-én vonultak be a szerzetesnők a sz. Hildegard 
tiszteletére szentelt zárdába Prágából, a szent Gábor-
ról nevezett zárdában, Schwarzemberg hgnő apátnő 
vezetése alatt a limburgi püspök és káptalan jelenlé-
tében. 

— Apró hirek. A minister a kereskedelmi isko-
láknál elrendelte, hogy a jövő tanévben a rendkívüli 
tantárgyakat csak szabályszerű képesítéssel biró taná-
rok taníthatják. Ilyféle rendelet a magán vizsgáknál sem 
lenne fölösleges, hogy pl. hittant csak kath. pap tanít-
hasson. Püspöki intézkedés van ugyan erre, ám tényleg 
házi tanító vagy tanár oktatja magántanulóknál a hit-
tant is. — A budapesti kerületi esperesség papsága e hó 
6-án tartotta gyűlését a központi szemenárium dísztermé-
ben. — Tomesányi Lajos Jézustársasági atya az Angol-
kisasszonyok Lipót-utczai házának dísztermében minden 
hétfőn felolvasást tart. Mult hétfőn a történelem irány-

I elveiről értekezett nagy tetszés mellett. — Követendő 
\ példát nyújtott Sch^lhan Marcell plébános, aki a sopron-

iváni ujonczok számára bucsuájtatosságot tartott. Ez 
alkalommal 22 ujoncz végezte el szent gyónását és 
áldozását s mindegyikük a Molnár Via-féle imaköny-
vecskét kapta ajándékba. — A Mária-remetei templom fel-
szentelésének évfordulója alkalmából rózsafüzér vasárnap-
ján, azaz október 2-án, délelőtt 10 órakor a szokásos 
ünnepélyes nagymisét dr. Várady L. Árpád cz. püspök 
mondotta fényes segédlettel. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Yalnicsek Béla. 

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 
! „Religio-Vallás" a lak jában , 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 bizonynyai vá rha tó növekedése kényszer í t az előfizetési ár 
fe lemelésére . A ki t ehá t csak az rE. 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-Vallásíl-t és az „ E . Kr. L " - a t együt t kiván^a jára tn i , az 
az ,:E. Kr. L."-at k e d v e z m é n y e s á ron , 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 szerint , 
i/4, i/2, 3/4 és egész évi rész le tekben tör lesz the tők . Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb e l járás az egész évre járó-
előfizetés egyszer re való tör lesztése , még pedig ha lehe t előze-
tesen. M. t. A kiadó tulajdonos. 

Tulajdonos és k iadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t . egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest. 19QÍ. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszei' : 

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 N I 1 A U M A 

Budapesten, október 8, 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
JJIK ÉVFOLYAM 

SZ. II. Félév. 1904. 

„Perge alacriier »« coepto tuo : praeiiare praeha Domini, cariiatem incende, pietatem főve, umtati promovendae et arctius compingendat 
tdlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo sujfrchgantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.' 

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

.Additos tibi amnios auctori tate .Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . reiigiom doctrmaeque provehendae felicius incumbas. ' 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Ta r t a lom. Vezéreszmék és tanulmányok: Ka tek izmus és biblia az elemi iskolákban, — Az ember szabadsága és a tudomány 
szabadsága. — Oratio, quam Alexander P á r v y Episcopus Scepusiensis ad Clerura Dioecesanum habuit . — Egyházi tudósítások : 
B u d a p e s t : A plébánia-hivatalok irodai teendői. — R ó m a : X. Pius pápa levele a gro t ta fe r ra ta i sz. Vazul r. apáthoz. — Kath. 

Egyesületi Élet és Köztevékenység : Püspökök az orsz. kath . nagygyűlésről . — Irodalom. — Vegyesek. 

F e 1 h i T á s. 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

Katekizmus és biblia az elemi iskolákban. 
Irta : Aubermann Miklós. 

. (Folytatás.) 

Vegyünk egy példát. A III. ágazat tár-
gyalja a Fiu Isten megtestesülését. Rendszerint 
azt sem tudja a tanuló, hogy miről van itt 
szó, de azért kell tudnia, miért lett emberré, 
ki volt anyja, volt-e atyja stb. Mennyivel vilá-
gosabban áll előtte az egész, ha a biblia segít-
ségére siet a katekizmusnak s elmondja a meg-
testesülés történetét, Jézus születését stb. ? 
Akkor az említett katekizmus! kérdések szinte 
természetszerűleg következnek egymásután és 
a feleletek, mert ismert dologról szólnak, 
önkényt előállnak. A betlehemi éj, az egiptomi 
futás stb. érthetőbbé teszi a nevelő atya szük-
ségességét. Jézus gyermekkora, tanítása, neve-
zetesebb csodái, jövendölései stb. melyeket 
szintén a III. ágazat ölel föl, mily más szín-
ben tűnnek föl, ha a biblia idevágó részei 
átvétetnek. Igy minden ágazat, mely a bibliá-
val együttesen tárgyaltatnék, mélyebben át járná 

a tanuló lelkét ós még annyi időt takar í tana 
meg a hitoktató számára. 

A katekizmus s bibliai tananyagnak il}7e-
tén egységesítését megköveteli, mint emlí-
tettük, elsősorban az idő rövidsége s a tárgy 
fontossága. A közép- és felsőbb iskolákban 
megelégszünk egy tankönyvvel, s mennyire 
örülünk, ha heti két óra alatt valahogyan 
elvégeztük. Miért becsüljük tehát az elemi 
iskolai tanuló képességét többre, megterhelvén 
azt két sőt három tankönyvvel, s hogyan 
remélhetünk mi igy kellő eredményt? Ily álla-
potok mellett mennyi idő juthat egy tárgyra? 
kivált az osztatlan népiskolákban? Legiobb 
esetben évi 25 óra, beleszámítva a gyónás és 
áldozásra való előkészületi időt. Lehet-e ily 
beosztás mellett belehatolni akár a biblia, akár 
a katekizmus szellemébe? És ez mind onnét 
van, mert úgy az egyiket, mint a másikat 
egymástól függetlenül, mint idegen tá rgyakat 
adjuk elő, holott majdnem ugyanazt tárgyalja 
a katekizmus logikai rendben, mit a biblia 
történeti alapon, példákban, hasonlatokban. 

Ám a logikai és történeti rend egymással 
nem ellenkezik, sőt egymást kiegészítik, misem 
könnyebb tehát, mint a bibliát s katekizmust 
lehetőleg egybeolvasztani, legalább az elemi 
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iskola alsóbb osztályaiban, hol a tananyag-
bősége nem állja ú t j á t az egybeolvasztásnak. 

Mielőtt azonban részletesen kimutatnék 
az egységesítés módját, a mint az az egyes 
osztályokban végrehaj tható volna, el kell dön-
tenünk, vájjon a biblia vagy a katekizmus, a 
történeti vagy logikai rend képezze a vezér-
fonalat, mely a másikat magába olvasztja. 
Világosabban szólva: Megtartsuk-e a bibliát 
tankönyvnek, melybe a megfelelő katekizmusi 
kérdések fölvétetnek, vagy pedig a katekizmus 
logikai rendjéhez alkalmazkodjanak a bibliai 
tör ténetek ? 

Pedagógiai szempontból ha tározot tan elő-
nyösebb bibliai alapon tárgyalni az elemi 
katekizmus kérdéseit a következő okoknál 
fogva : A biblia főforrása hitünknek, mert 
nagyon kevés azon igazságok száma, melyeket 
csak a szenthagyomány őrzött meg számunkra. 
A biblia tehá t legeredetibb a lakjában tárgyalja 
a hitet, mely alak a kereszténység ó-korában 
kizárólag használatban volt. Pedagógiai szem-
pontból is fölötte fontos a biblia használata, 
mert konkrét módon, a gyermeki figyelmet 
fölkeltő és lebilincselő módon tárgyalja a hitet, 
s észrevétlenül is mélyen csepegteti hallgatói 
szivébe a legfontosabb hit és erkölcsi igaz-
ságokat. Erre a katekizmus egymagában soha 
sem képes. A katekizmusnak a hitről szóló része 
nem egyéb mint elősorolása az üdv történeté-
nek ; a történetekhez fűződő kérdéseit, melyeket 
a szentírás külön nem emel ki, igen könnyen 
föl veheti a biblia is, mint tankönyv. A katekiz-
mus erkölcstana legszebb példáit és hasonlatait 
a biblia szolgáltatja és nincs az a parancsolat, 
melynek fejtegetéseit a biblia hathatósan elő 
nem mozdítaná, történeti alakjaival meg nem 
könnyítené. Az Üdvözítő maga is egész taní-
tásában kiváló előszeretettel alkalmazta a tör-
téneti alapot, nem a logikai rendet, és egyenesen 
reáutal t hallgatóinak nehéz fölfogó képessé-
gére. mint a példabeszédek alkalmazásának 
ok ára. A katekizmus, vagyis a logikai alap 
nem felel meg a gyermeki fölfogásnak, mely 
a hitigazságok között levő logikai kapcsot 
észre nem veszi. Nincs az a gyermek, ki föl-
ismerné pl. két parancs közt a rokonságot, szem-
ben a parancs és hitágazatok közt levő logi-
kai különbséggel; vagyis aki fölismerné, hogy 
a parancsolatokat e közös szempont fűzi egy 
szakaszba: mit kell t ennünk; ellenben a hit-

igazságokat ez: mit kell tudnunk és hinnünk? 
A gyermekre nézve teljesen mindegy az, hog}7  

ma a testek föltámadásáról van szó, holnap 
Isten szeretetéről. Az ugrást nem veszi észre : 
ő mindig csak a napi leczkét tar t ja szem előtt 
és ha ezt á tér te t te a biblia s katekizmus 
együttes alkalmazásával, eleget te t t kötelessé-
gének. De különben mit beszélhetünk legalább 
az elemi I. II. osztályokban logikai rendről, 
hol pl. a III. szakaszbeli kérdések száma alig 
5—6. A hol át lag csak minden második olda-
lon vehető föl egy-egy kérdés, ott ugyancsak 
laza összefüggés lehet és nehéz logikai rend-
ről beszélni. A hol 5—6 házat kell utczákba 
osztani, ott ug}Tancsak meg van akadva a 
rendező, hiszen nincs mit rendbe osztania. 
Minél nagyobb a sokaság, annál inkább észlel-
hető az abban uralkodó rend és annál szüksé-
gesebb is az ; de fölöslegessé válik, ha szórvá-
nyosan előforduló egyedekről van szó. 

(Fo ly t a t á s ) 

AZ EMBE11 SZABADSÁGA 
ÉS A TUDOMÁNY SZABADSÁGA. 

(Vége.) 

A hazát fentartó józan és erkölcsös tudomány- és 
tanszabadság szellemében kezdjük meg immár a hasznos 
és erényes munkát minden karon a nemzet és a haza 
javára. A theologus és a jogász, az orvos és a tudós, 
tanár, író vagy művész ép úgy szolgálja a hazát, mint 
a katona vagy az üzletember, iparos, földműves avagy 
a napszámos. A hazát fentartó munkából mindenki 
köteles a maga részét kivenni. E tekintetben nincs 
kiváltság senki számára. Mindenki köteles jó és becsü-
letes munkát végezni. Kétszeresen kötelessége ez a 
szellemi munkásoknak, kik a vezető szerepre vannak 
hivatva. 

Azért jelszavunk legyen: a kötelesség bccsiiht'-s tel-
jesítése, még pedig nemcsak a legális kötelesség teljesí-
tése, hanem ezen túl, a kötelességnek — mint erénynek 
— egész az önfeláldozásig való gyakorlása. Éltető ele-
münk legyen: a tanulmányi rend és fegyelem által támasz-
tott béke és nyugalom levegőjében a haza javára végzendő 
harmonikus kulturális munka. A theologus ne zárkózzék 
el a világi tudománykarok igazságai elől ; de viszont 
a világi tudománykarok se szigeteljék el magukat a 
hittudományok igazságaival szemben. A természetes és 
természetfölötti világrendbe helyezett emberi természet 
harmóniája követeli, hogy az emberi ész mindkét világ-
rend igazságainak birodalmában kellően jártas legyen. 
Különben úgy a theologust, mint a világi tudóst, a 
korlátolt egyoldalúság vádja méltán fogja sújtani. 

Azon erős reményben, hogy rektori működésem 
évében az Alma Mater falain belől az általain ben 
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óhajtott rend és fegyelem nyomában békés, nyugalmas 
napok fognak reánk következni és hogy kötelességét 
mindenki lelkiismeretesen fogja teljesíteni: még csak 
Hazánk reményeihez, az atyai szeretettel kebelemre 
ölelt egyetemi ifjúsághoz van két kérésem. 

Az egyik az, hogy ne tartsa ideáljának a mindun-
talan jogaira hivatkozó mai társadalmat. Eltekintve 
attól, hogy a jogokkal kötelességek járnak, mely utób-
biakról gyakran megfelejtkezik a jogaira appelláló tár-
sadalom : jegyezzék meg, Uraim, hogy pusztán jogok-
ból és kötelességekből nem élhetünk meg egymással a 
társadalomban. A jogok és kötelességeken felül az 
erényeknek is megvan változatos funkeziója a társas- : 

életben. Hit, remény, szeretet, alázatosság, őszinteség, I 
hűség, szelídség, türelem, könyörület, mérséklet, tisztaság, j 
okosság, igazságosság, méltányosság megannyi nélkü- ' 
lözhetetlen éltető eleme a társas együttélésnek. Igye-
kezzenek azért az elsorolt erényekben is gyakorolni 
magukat. És mert az elsorolt erényeknek legjobb nevelő-
dajkája a vallás: legyenek vallásosak. 

Másik kérésem Önökhöz, Uraim, szeressék a Hazát 
ifjú szívük egész erejével. Szeressék, ne szóval, hanem 
tettel ; képezzék magukat alaposan mindarra, ami ezt 
a vérrel szerzett Hazát nemcsak fizikailag, hanem még 
inkább etikailag nagygyá és maradandóvá teszi ; mert 
a hazaszeretet igazi fogalma és becse nem annyira a 
fizikai, mint inkább az etikai összetartozandóságban és 
az ezért való lelkesedésben összpontosúl Lelkesedjenek, 
szorgalmas munkával, képezzék magukat, gyűjtsék a 
szellemi erőt szeretett Hazánk valláserkölcsi, államjogi, 
közegészségi, közgazdasági, tudományos és művészeti 
kultúrájának fokozása, — s ezzel édes Hazánk etikai 
nagyságának és függetlenségének előmozdítása czéljá-
ból. A közelmúltból eléggé ismeretes dolog, hogy egye-
temi munkálkodásunkat és annak eredményét a törvény-
hozás házának falain belül és kívül bírálat tárgyává 
tették. Részemről ezt, ha a bírálat tárgyilagos és igaz-
ságos ; ha épít, de nem rombol, örvendetes eseménynek 
tartom s lelkem lelkéből óhajtom, hogy ez a jóakaratú 
érdeklődés mennél nagyobb hullámokat verjen ; mert 
meg vagyok győződve, hogy a nemzet tudományos, 
kulturális fejlődését mi sem képes annyira előmozdítani, 
mint a fiaiban élő és mennél gyakrabban megnyilatkozó 
jóakaratú érdeklődés az említett kulturális munkálkodás j 
eredménye iránt. Azért csak mentül több jóakaratú 
érdeklődőt kivánok nemzetemnek és Hazámnak ezen 
irányban. Ezen érdeklődés egyetemünk jó hírnevét és 
felvirágzását is csak fokozhatja ; de azon feltétel alatt, 
Uraim, hogy sohase feledjük azt a régi igazságot, hogy 
a tudomány sem pénzért, sem kegyeken meg nem sze-
rezhető. A tudomány ára az idő és a tanulásban a 
fáradhatatlan kitartás. 

A kötelességszerű munka s a szorgalmas tanúlás 
mellett azonban érdeklődhetnek, ifjú barátim, sőt érdek-
lődjenek. Az állami társadalom nagyobb szabású általános 
kérdései iránt is, az Egyetem közművelődési, jótékonysági 
és egyéb társas czélokra szolgáló egyesületeiben ; de ne 
politizáljanak. A politizálás ellenkezik az egyetemi ifjú-

ság nemes hivatásával. Jó szülőik, a társadalom és az 
állam egyaránt Önöktől, Uraim, mást várnak, nem efe-
mer jellegű politizálást. És méltán. A haza jövő remé-
nyeivel szemben magasabb igényeket táplálunk mind-
nyájan. Mi Önökben a nemzetet és a Hazát fentartó 
munkában, mint örököseinket, megnyugtató reménység-
gel szemléljük. Ez örökség jövendő gondozása Önöket 
az Egyetem falain kívül és belül egyaránt komoly mun-
kára kell hogy sarkalja. E komoly munka méltóságával 
is ellenkezik a pártokra szaggató politizálás. Mi, Uraim, 
nem pártok, hanem egy nagy szellemi család vagyunk. 
Miként a családok boldogulását, felvirágzását nem az 
egy fedél és egy családfő alatt való együttlakás esz-
közli csupán, hanem sokkal inkább az ezen csak külső 
egységnek megfelelő azon belső egységes harmónia, 
mely az összetartozandóság czímén a családtagok egy-
más iránt való bizalmából és szeretetéből fakad: akként 
az Egyetemnek felvirágzását is nem az egy fedél alatti 
egységes vezetés eszközli csupán, hanem inkább az igaz-
ságok kutatása és megállapítása czímén való összetar-
tozandóság s az ebből fakadó kollegiális bizalom, tisz-
telet és szeretet egymás irányában. Az igazságok orszá-
gát reprezentáló Egyetemek az igazságok különfélesége, 
— nemkülönben ezek kutatási köre és módszere szerint 
karokra vannak ugyan osztva ; de e karok nem pártok, 
hanem egységes organizmus szervei, melyekben tanár 
és tanítvány mintegy atyai és gyermeki viszonyban 
kell, hogy legyenek egymással. Ezen viszonynak meg-
felelőleg szeretettel kérem Önöket, ifjú barátim, hogy a 
mindenben csak javukat akaró atyai szóra hallgassanak 
inkább, semmint bármily hangzatos és bárminő csalogató 
jelszavak alatt külső vezérek után induljanak. 

Amily benső harmóniának kell lennie tanár és 
tanítvány között, hogy a tanítás eredményes legyen ; 
ugyanolyan benső, egységes harmóniának kell lennie a 
karok ós ezek vezetésére hivatott Egyetemi Tanács és 
Rektor között, hogy az Egyetem virágozzék. Kérem ez 
egységes harmonikus bizalmat a tanítványok, a Tekin-
tetes Karok és a Tekintetes Egyetemi Tanács részéről. 
A Tekintetes Egyetemi Tanács részéről ezen felül biza-
lommal kérek hathatós támogatást az Egyetem tudomá-
nyos szellemi és adminisztratív vezetésében. Részemről 
újból igérem a lelkiismeretes és gondos szolgálatot 
mindkét irányban. 

Kormányzásom eszményképe leend : a gondjaimra 
bízott egyetemi ifjúságot az egyetemi szabályzatok 
szigorán belül atyai szeretet sugalta méltányossággal 
kormányozni; mert tudom, érzem, hogy Hazánk ifjúsága 
még a törvény-kodex szakaszaiban ütköző cselekedetei, 
hibái, mulasztásai daczára is méltó az atyai szeretet 
természetsugalta méltányosságára. 

Istennek dicsőség ; a Királynak öröm és boldogság ; 
az édes magyar Hazának mennél több áldás a folyó 
tanévi tudományos munkásságunkból ! Ugy legyen. 

29' 
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ORATIO, 
QUAM 

ALEXANDER PÁRVY 
EPISCOPUS SCEPUSIENS1S, 
AD CLERUM DIOECESANUM 

H A B U I T 

(Folytatás.) 

Audite iam me vos Filii dilectissimi, cooperatores 
mei, operarii in segetem Domini missi, ministri Christi 
et dispensatores mysteriorurn Dei, mihi in adiutorium 
dati, qui quanto fragilior sum, tanto plus vobis 
indigeo. 

Nobile atque insigne vestrum, parochorum officium 
est, quibuscum Episcopi iam multis abhinc saeculis 
curam animarum &ibi creditam partiuntur. Cum igitur 
sacerdotes ceteros, qui simplices dicuntur, praeeellunt 
parochi, hos strictiori cum Episcopis observantiae 
atque amoris vinculo coniungi decet. Ex qua sacra 
coniunctione illa consurgit mira ecclesiae unitas, qua 
hostibus suis terribilis fit ut castrorum acies ordinata. 

In hac sacra subiectione et unione debetis mune-
ris vestri gravissimi obire partes. 

Et vos missi estis docere, praedicare Christum 
crucifixum. Sapientia praedicatorum vel magistrorum 
Christus est. (S. Anselm. Horn. 7. in Ev. Lucae.) Illu-
minare in credendis, dirigere in operandis, vitanda 
manifestare et modo comminando, modo exhortando 
hominibus salutaria graedicare (S. Thom. Com. in 
Matth. 5.) vestrum est ; ne sicuti si pastor gregem 
suum non pascit, ex fame macies quaedam et attenua-
tio in ovibus inducitur, quae lethalem morbum ingene-
rat : sie populus quoque sui pastoris spiritalem famen 
coelestis doctrinae patiatur, ubi esset omnis pietatis et 
religionis exterminium et christianae disciplinae exilium. 
(Chrysost. Horn. 54. in Gen.) Quid enim est oves 
pascere, nisi evangelizare subiectis, reddere Deo popu-
lum acceptabilem : verbo, opere et exemplo dirigere 
vias Domini et parare Domino plebem perfectam. 
(Petrus Bles. ep. 148.) 

Opere ergo et exemplo quoque, sacerdotis Christi 
os, mens, manusque concordent ; non confondant opera 
sermonem oportet. (S. Hieron. ad Nep.) Sit sacerdos 
doctor dicto factoque, magister verus, quod verbo as-
sent, demonstret exemplo. Magisterium stat de scientia, 
sed magisterii auctoritas constat ex vita ; docenda 
faciens obedientem perficit auditorem. Docere factis 
sola est norma doctrinae ; doctrina in dictis scientia 
est, in factis virtus. (S. Petri Chrys. Sermo 167.) Sic 
habet, ut obedienter audiatur ; quantacunque granditate 
dictionis maius pondus vita dicentis. (S. Aug. de doctr. 
L. 4. C. 27.) Non habet dulcedinem sermo, quem vita 
repróba intra conscientiam remordet. Unde necesse est, 
ut qui verbum Dei loquitur, prius studeat qualiter 
vivat, ut post ex vita colligat, quae et qualiter dicat. 
Ad praedicandum namque plus conscientia sancti amoris 
aedificat, quam exercitatio sermonis ; quia amando coe-

lestia intra sematipsum praedicator legit, quomodo 
persuadeat, ut despici debeant terrena. (S. Greg. Mag. 
in Ezech L. 1. Horn. 10, 13.) (Fohtafjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A plébánia-hivatal olz irodai leendői. 
A lelkészkedő papságnak egy egészen különleges 

zsánere székesfővárosunkban az irodában foglalkozó 
pap. Hogy mennyi fáradsággal körültekintéssel, tapin-
tatossággal s főképen türelemmel jár, csak annak lehet 
fogalma, ki már töltött bizonyos időt a plébánia-hiva-
talok irodájában. 

Tény, hogy a polgári anyakönyvvezetés behoza-
tala óta e részben is sok tekintetben megkönnyebbült 
a papság munkája ugy a vidéken, mint a fővárosban. 
Az is bizonyos, hogy e munkacsökkenéssel a jövedelem 
is megcsappant. Ám a hivatal még igy is sok gondot 
ád s azt hiszem, nem fölösleges, ha legalább főbb 
vonásokban belepillantunk annak munkakörébe. 

A leggyakoribb dolog a mai viszonyok között is 
a házasságra jelentkezőknek hirdetésre való felvétele. 

A felek persze először az anyakönyvvezetőhöz 
szoktak menni s csak azután keresik fél a plébánia-
hivatalt. 'Magukkal hozzák a tanúsítványt a hirdetés 
elrendeléséről s a pap ennek szélére jegyzi a vőlegény 
foglalkozását és lakóhelyét, valamint a menyasszony 
lakóhelyét is s megkérdezi, nincs-e közöttük rokonság? 
E czélból ajánlatos a nagyszülők neveit is kérdezni, 
mert tudvalevőleg a polgári anyakönyvvezetőnél csak 
másodfokig képez akadályt a rokoni kötelék s ha eset-
leg harmadfokban rokonok s ezt az anyakönyvvezető-
nél megemlítik, ez azt feleli : az már nem akadály ; 
nincs szükség felmentésre. Már most a kath. lelkész 
egyszerű kérdésére: rokonok-e tiszta lelkiismerettel 
felelik a felek, hogy nem, mert nem tudják, hogy az 
egyház negyedfokig kívánja meg a dispenzácziót. 

Egy másik rendkívüli fontos dolog a hirdetés 
felvételénél az, hogy vegyes vallásuaknál (pl. rk. és 
réf.) a hirdetést felvevő lelkész a szegényebbeket a 
Központi Városházára utasítsa Bukovszkyhoz, ki a 
születendő gyermekek vallására vonatkozólag intéz-
kedni szokott, jobb moduaknál közjegyző végezheti 
ugyanezt pénzilletékért. Idősebb papok persze mindezt 
nagyon is jól tudják, de nem is azok kedvéért íródnak 
e sorok, hanem főképen az ujabb generácziónak, kik 
a gyakorlatban sokszor zavarba jönnek s a nagy terje-
delmű tankönyvet nincs alkalmuk mindannyiszor átol-
vasni Házasságlevelet a polg. házasság behozatala 
óta nem szoktunk kiadni, de ahol e szokás megvan 
vagy a felek kérik, rá kell vezetni: Egyházi és magán-
használatra bélyegmentes. 

E főszempontokon kivül itt-ott a szokás határozza 
meg a további teendőket. Pl. a hirdetési dijat felvenni 
s a tanúsítványra rávezetni, ilyenformán : hird. fiz. 3 
frt. Utasítani a vőlegényt és menyasszonyt a keresz-
tény tanítást illetőleg; figyelmeztetni, hogy dimissio 
esetén egy-két nappal az esküvő előtt hozzák el az 
elbocsátást vagy jöjjenek el érte. 

À 
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A szent gyónás és áldozás elvégzésére is czélszerü 
már akkor figyelmeztetni a feleket, mert a polg. házas-
ságkötés rendesen a reggeli órákban (9 — 11 között) 
szokott lenni s ha a felek 7 óra körül járulnak a szent-
ségekhez, esetleg elkésnek s elhamarkodva végeznek 
mindent. Alkalmasabb tehát a szent gyónást és áldo-
zást az esküvőt megelőző napon végeztetni. 

A polg. kötésről szóló tanúsítványt az eskető 
lelkész elkéri s a hirdetési czédulára esketés után rá-
vezeti a tanuk nevét, vallását és foglalkozását. Egyes 
helyeken szokásban van a tanúsítványra is rávezetni: 
Esk. 1904. szept. 20-án (a dátumot.) 

Ha elbocsátás esete forog fenn, az irodában levő 
manualéba vezetendő jegyzetnek: Sponsa (vei sponsus) 
dimissa (vei dimissus est ad forum sponsi vei sponsae) 
s persze bejegyezni : hova és mikor. A tanuk és eskető 
lelkész rovata ilyenkor üresen marad, miután nem ott 
esküdtek. 

Sokszor a házasulandók keresztlevelet is kérnek 
(amennyiben ugyanott kereszteltettek), ilyenkor a 
keresztlevelet bélyegmentesen kell kiállítani, ily fel-
írással : Házasság czéljából bélyegmentes. 

Halálesetnél kért házassági levél kiadása alkalmá-
val pedig azt kell rávezetni : Anyakönyvvezetés czél-
jából az 1894. t.-cz. értelmében bélyegmentes. 

Lehet, bogy valaki házasságlevelet privát czélra 
kiván ; ily esetben ráírandó : Egyházi czélra a m. kir. 
pénzügyministerium 1895. évi 91488. sz. rendelete alap-
ján bélyegmentes. 

Utólagos törvényesitésnél az eljárás abban áll, 
hogy a természetes apától (vőlegénytől) nyilatkozatot 
kérünk, melyben két tanú aláirása mellett (az egyik 
tanú szükség esetén az eskető lelkész, a másik a sek-
restyés is lehet) az anyától (menyasszonytól) született 
gyermekeket magáénak ismeri és azoknak törvényesi-
tését kéri. A nyilatkozatot a természetes apa is aláirja, 
gyermekeit anyai nevükön megnevezi s hozzáteszi, 
hogy az ezen nővel ekkor és ekkor, itt és itt kötött 
házasság folytán azoknak utólagos törvényesitését 
óhajtja. Házasságkötésnél nő tanú is szerepelhet s 
nevét igy szokás beirni : Özv X-né Mária. ' 

Előfordulhat még az is, hogy valaki haldokló 
állapotban kívánja az esketést. Persze a törvények 
értelmében a polgári kötésnek kell az egyházi szertar-
tást megelőznie, de amennyiben erre idő nem volna, a 
gyóntató pap nyilatkozatot kér a kezelő orvostól 
(nagyon sürgős esetben ez is mellőzhető) s a polg. 
kötés előtt is összeadhatja a feleket. 

Házasságlevélre csak akkor teendő 1 koronás 
bélyeg, ha azt örökösödés miatt kérik. 

Ami a házasságkötéshez az eddig emiittetteken 
kivül még tartozik (mint dispenzáczió-kérés a családfő 
összeállítása, elbocsátás kiállítása, • törvényesités esetén 
az aktáknak az érseki vagy püspöki helynökséghez 
felküldése stb. mind a plébánosok jog- és hatáskörébe 
vág s külön megbízás és felhatalmazás nélkül segéd-
lelkészek nem szokták végezni. De az itt elősorolt ese-
tekben kölcsönös megállapodás folytán, az inspekcziós 

káplánok is eljárhatnak. — Az irodai teendők egyéb 
ágairól más alkalommal szólunk. (4-). 

Róma. X. Pius pápa levele a grottaferratai sz. Vazul 
r. apáthoz. — 

Dilecio Filio 
Arsenio Pellegrini Sodali Basiliano 

Abbat i Coenobii ad Cryptam Ferratam 
PIUS PP . X. 
Dilecte Fili 

Salutem et Apostolicam benedictionem. 
Novies saecularia appetunt sollemnia quibus, tua, 

dilecte fili, aliorumque tecum virorum eximia cura, 
beatum Nili natalem, monachorum graecorum in Occi-
dente Patris, simulque conditi ab ipso Coenobii istius 
ortum grata multorum pietas commemorabit. Eam Nos 
faustitatem, utpote a Romani Pontificatus gloria non 
alienam, dignam ducimus, quam propensae voluntatis 
testimonio et commendatione non vulgari ornemus. Id 
ipsum novimus ab illustri Decessore Nostro factum ; 
qui, quum accepisset huius celebrandae memoriae posita 
a te esse initia, ac, praeeunte Venerabile Fratre Nostro, 
Seraphino Vannutelli, Tusculano tum Episcopo, pro-
prium institutum Consilium curandae rei, datis ad te 
litteris, magnopere id probavit inceptum, prosperos 
exitus eosque catholicae unitati salutares precatus. 
Nemo est qui nesciat Leonis de reconciliandis cum 
Romana Ecclesiis Orientalibus generosa molimina : nec 
minus patet consideranti, quantum in história Basiliani 
Coenobii, si quidem bono in lumine collocetur, insit ad 
earn reconciliationem momenti. Etenim quod graeca 
disciplina monachi, ad Tusculum honesto excepti ho-
spitio, sedes suas fere in gremio Romanae Ecclesiae 
posuerint, quod longo saeculorum spatio Pontificum 
Romanorum gratia et beneficiis floruerint, quod pro-
prios rítus eisdem auctoribus, retinuerint atque adhuc 
retineant sinceros, ita ut veteris unitatis nobile speci-
men exhibeant, quid haec luce clarius indicant, nisi 
Apostolicam Sedem sacris institutis ritibusque Orienta-
lium, nedum parum aequam esse, sed amicam plane ; 
ideoque per ipsam non stare, quominus triste dissidium 
componatur ? Ista quidem, opportune a vobis illustrata, 
uti Decessori Nostro spem bonam afferebant, ita affe-
rmit Nobis, qui non absimili studio ducimur in hac 
causa : fore scilicet ut suadeant multos et praeiudicatas 
opiniones deponere, et sanctam Nobiscum coniunctio-
nem instaurare. Causa sane perdifficilis, sed quae bonis 
omnibus, qui catholicam unitatem divino m un ere par-
ticipant, iure accuranda sit. Quare vobis pro eo, quod 
in ipsam confertis sollertiae et laboris, cum gratum 
testamur animum, tum caelestia auxilia, sine quibus 
manca est omnis contentio, abprecamur. Quorum auspi-
cem, elmdenique peculiaris Nostrae benevolentia testem 
tibi, dilecte fili, ceterisque egregiis viris faustitatis 
huius celebrandae tecum curatoribus, atque universis 
fuis sodalibus Apostolicam benedictionem peramanter 
impertimus 

Datum Romae apud S. Petrum die X X I Septem-
bris anno MDCCCIV, Pontificatus Nostri secundo. 

PIUS PP. X. 
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KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 
Püspökök az orsz. kath. nagygyűlésről. 

Széchenyi gróf győri püspök és Bende Imre nyitrai 
püspök a mult hét folyamán a következő leveleket irták 
Zichy János grófhoz, a nagygyűlés elnökéhez : 

Méltóságos gróf, elnök ur ! 
A magyarországi katholikus egyesületek országos 

szövetsége által folyó évi október hó 20—23. napjaira 
összehivott katholikus nagygyűlésről szóló nagybecsű 
értesítését örömmel tudomásul vévén, van szerencsém 
Méltóságodat tisztelettel éntesíteni, hogy a nagygyűlés-
nek nekem felajánlott védnökségét köszönettel elfoga-
dom, azon személyesen is részt venni szándékozom és 
egyházmegyém papságának figyelmét a nagygyűlés iránt 
felhivom. 

Midőn még a nagygyűlés előkészítésének költsé-
geire az idecsatolt 100 koronát Méltóságodhoz átteszem, 
a nagygyűlés sikerére Isten áldását szívből kívánom. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. 

Nyitrán, 1904. évi szeptember 27. 
Bende Imre. 
nyi t ra i püspök. 

A győri püspök levele. 
Méltóságos gróf elnök ur! 

Szeptember hó 24-iki kelettel Méltóságodnak hoz-
zám intézett soraira vonatkozólag van szerencsém tisz-
telettel tudomására hozni, hogy az idei katholikus nagy-
gyűlésre a védnökséget a legnagyobb lelki örömmel 
elfogadom s azon személyesen is résztvenni kívánok. 

Legközelebb megjelenő körlevelemben a nagygyű-
lés idejét fdő papságommal és híveimmel közlöm, egy-
ben felszólítom őket, h.ogy velem együtt azon minél 
számosabban résztvegyenek. 

Az édes Jézus szent Szivében ajánlom a katholi-
kus nagygyűlés sikerét, mely remélem most, amikor a 
szent Szűz nagyobb tiszteletének a Regnum Mariánum-
ban terjedését, régi fényébe való visszaállítását czélozza, 
a legnagyobb lelki haszonnal fog járni édes hazánkra 
és minden résztvevőre. 

Fogadja Méltóságod őszinte tiszteletem igaz nyil-
vánítását. 

Szany. 1904. szeptember hó 28. 
Széchenyi Miklós gróf, 

győr i püspök. 
A nagygyűlés rendező bizottsága tisztelettel kéri 

a vidéki katholikus közönséget, hogy a nagygyűlésre 
való jelentkezéssel egyidejűleg a tagsági dijat is meg-
küldeni szíveskedjenek, mert ennélkül az iroda — hogy 
zavar ne támadjon — nem küldheti meg a tagsági 
jegyet, 

A jelentkezések a Katholikus Egyesületek Orszá-
gos Szövetségének irodájához, Budapest IV., Molnár-
utcza 19. küldendők. Xe legyen egyetlen községe sem a 
hazának, mely ne képviseltetné magát a magyar katholiku-
sok nagygyűlésén ! 

I R O D A L O M 

— Katholikus Budapest. Nagyon régi óhaj telje-
sülését jelenti a „Katholikus Budapest" megjelenése, 
melyet a Regnum Marianum adott ki. Az előszót „Mire 
való ez a könyvecske?" czimen Izsóf Alajos irta meg 
lelkes tollal. A kérdésre szellemes a felelet : Arra, hogy 
kalauzod legyen, nyájas'olvasó. Ne annyira te fogd öt, 
mint inkább ő fogjon téged kézen, és megmutassa neked 
a kath. Budapestet . . . A mi forró vágyunk azonban 
mégis csak az, hogy előbb a „nyájas olvasók" fogják 
kézbe e könyvet, még pedig minél számosabban ; a 
többit pedig bizzuk a „Katholikus Budapest"-re majd 
megfogja az olvasóit, ha nem is kézen, de szivén. Szó-
val olvasó és könyv menjenek kéz kézben. — A ki-
tűnő kalauz hozza az összes fővárosi templomok szent-
mise sorrendjét, felsorolja a kath. társulatokat, egye-
sületeket. kongregácziókat. Ajánl kath. nevelő-intéze-
teket, kórházakat, szegényházakat, (ez utóbbiak közül 
azokat, melyek kath. vezetésre vannak bizva.) Végül 
politikai ügyekben is ad felvilágosítást. A kitűnő 
könyvnek ára csekély 1 korona s kapható: Bpesten, 
VII. Damjanich-u. 50. sz. alatt. (i). 

— Uram, maradj velünk. Ez a czime annak a 2i 0 
oldalra terjedő imakönyvnek, melyet Nóvák Lajos esz-
tergomi *tb. kanonok, a hitoktatók lelkes felügyelője 
állított össze. A könyv öregek és betegek lelkigyámo-
litására készült s szövegezése valóban meg is felel e 
czélnak ; tud vigasztalni, fölemelni. Egyik-másik helyen 
oktat is ; pl. az utolsó kenet szentségénél részleteseb-
ben szól mindarról, amit minden ker. katholikusnak 
tudnia kell. Gyönyörű része a szép imakönyvnek az is, 
mely a halálról s utána következő Ítéletről szól. 

A könyv második része imákat foglal magában. 
Valamint az első rész az ember különféle állapotához 
képest nyújt oktatást, ugy a második rész az ezen 
állapotoknak megfelelő lendületes stilusu, buzgó hangií 
imákat tartalmaz. 

A külső formájában is csinos megjelenésű köny-
vet a Szent István-Társulat adta ki s a legmelegebb 
pártfogásra méltó. 

— Katholikus Szemle. A Szent-István-Társulat 
megbízásából szerkeszti Mihály fi Ákos dr. Megjelent az 
októberi füzete a következő tartalommal : Stuckner  
János dr : Erősek és gyengék. — Révai Sándor dr : 
Csepelény György, pálos szerzetes. — Hanuy Ferencz 
dr : A Vetó-jog a pápaválasztáson. Ötödik, befejező 
közlemény. — Andor József : A doktor-kisasszony 
Elbeszélés. — Vértesy Gyula : O róla. Költemény. — 
Szűcs József: Hazatérés. Költemény. — Könyvismer-
tetések és bírálatok: Csizmazia : A bűnözés világa, Ism. 
Rott Nándor dr. — Acsády: A magyar birodalom tör-
ténete. ism. Srs. — Karácson : Evlia Cselebi magyar-
országi utazásai. Ism. ms. — Glasz, Matuszka, Uhlyá-
rik, Láng Incze hittani tankönyveik. Ism. Strommer 
Viktorin dr. — A Katholikus Szemlét a Szent-István-
Társulat tagjai (a pártoló tagok kivételével) tagillet-
mény gyanánt kapják; nem-tagoknak évi előfizetési 
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ára 10 korona. Az előfizetések, valamint a tagságra 
való jelentkezések a Szent-István-Társulat titkári hiva-
talához (Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28.) inté-
zendők. 

— Általános és részletes oktatástan. Férfi- és 
nőtanitóképző - intézetek számára Irta : Dreisziger 
Ferencz. A katholikus tanitó- és tanitónőképzők szá-
mára eddig nem rendelkezünk oly könyvvel, mely az 
oktatás általános és részletes elveit a mai haladottabb 
viszonyoknak megfelelőleg tárgyalná. Egy ily munka 
szükségét a szaktanárok is érzik ; a növendékekre nézve 
pedig az valóságos életszükségletet képez. Dreisziger 
műve ezen hiányt kivánja pótolni s valóban pótolja is, 
mert az oktatástan általános elveit egy tankönyv kere-
tét meg nem haladó terjedelemmel a modern igénye-
ket kielégitő módon tárgyalja s egyben, mit legtöbb 
hasonló műben nem találunk, a népiskola összes tan-
tárgyainak módszeres kezelését a tanítóképzés igényeit 
kielégítő módon adja elő. A mű szelleme minden izében 
vallásos ós hazafias és a két iránynak szerencsés egye-
sítése, kellő kifejtése s a tanulók álláspotjának megfe-
lelő előadása által nevelőleg fog hatni a leendő taní-
tókra és a műnek minden olvasójára. E munka alkal-
mas arra, hogy a tanító- és tanítónőképzőkben tan-
könyvnek fogadtassék el. Megjelent a Szent-István-
Társulat kiadásában. Ara 2 korona. Petrovácz József, 
tanítónőképző—intézeti igazgató. 

= Megjelent a „Jézus legszentebb Szive nagy 
képes népnaptára az 1905-ik érvre" magyar nyelven 
és ugyanennek vend nyelvű kiadása a „Nájszvetejsega 
szrea Jezusovoga veliki Kalendár Za Lüdsztvo" czimen. 
Ezen édes magyar hazánkban már általánosan elterjedt 
és közkedveltségü naptárnak jövő évre szóló ötödik 
évfolyama nagyon csinosan van kiállítva és valóban 
szivet lelket nemesítő, valamint érdekes olvasmányok-
kal bővelkedik. Terjedelme 11 nagy iv, vagyis 176 
oldal tehát jóval bővebb mint a megelőző években 
volt Tartalma nagyon változatos. Olvashatunk benne 
épületes czikkeket Jézus legsz. Szive tiszteletéről, sok 
érdekfeszítő eredeti elbeszélést, az ország és világ mult 
évi legfontosabb eseményeit, hasznos tudnivalókat az 
élet számára, fölviditó élezeket. Számos csinos aczél-
metszetü képei egytő l-egy ig nagyon sikerültek és dísze-
sek. Gyönyörű műmelléklete, mely keretbe téve, áhítatra 
gerjesztő. Mindezeknek figyelembe vétele után bátran 
elmondhatjuk, hogy a „Jézus legszentebb Szive nagy 
képes népnaptára" a jövő év egyik legsikerültebb és 
legolcsóbb naptára fog lenni. 

Viszont elárusítóknak illetve csoportos megren-
delés esetén direkt a Szombathely-egyházmegyei könyv-
nyomdából Szombathely, Vasmegye lia rendelik postán 
vagy vasúton bérmentve szállítva a mult évi árnál még 
valamivel olcsóbb és pedig a következő : 

Magyar Jézus Szive naptár : 1 drb 60 fill., 10 
drb 4 kor., 20 drb 6 kor. 60 fill., 30 drb 10 kor. 20 
fill., 40 drb 13 kor. 20 fill., 100 drb 31 kor., 500 drb 
150 kor., 1000 drb 300 kor. Egyes szám bolti ára 
60 fillér. 
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Vend Jézus Szive naptár : 1 drb 60 fill., 10 drb 
5 kor., 20 drb 8 kor. 80 fill., 30 drb 13 kor. 20 fill., 
40 drb 17 kor. 60 fill., 100 drb 42 kor. Egyes szám 
bolti ára 60 fillér. 

Viszont elárusítók, vagy terjesztőktől a megmaradt 
példányok febr. 15-ig a legnagyobb készséggel vissza-
vétetnek. 

VEGYESEK. 
— Püspöki értekezlet. A Hircsarnokból értesülünk, 

hogy Vaszary Kolos herczegprimás a püspöki kar tag-
jait értekezletre hivta össze. A konferenczia f. hó 19-én 
lesz a herczegprimás budavári palotájában s napirend-
jé t az autonomia és iskolai ügyek képezik. A püspöki 
értekezleten maga a bíboros herczegprimás fog elnö-
kölni, kinek egészsége már helyreállott. 

— A kongnia. Az országos kongrua-bizottság leg-
utóbb tartott ülésén egyhangúlag elfogadta azt az albi-
zottsági jelentést, amely a hatvanöt nagyobb egyházi 
javadalom jövedelmi és kiadási tételeit megállapítja. 
Csaknem négy esztendeig tar tot t az az élőmunka s a 
megállapítás még ma se tekinthető véglegesnek, mert 
a bizottság határozatával szemben felebbezésnek is van 
helye. A felebbezési határidőt a jövő hónap elejére 
tűzték ki s mint halljuk, eddig öten jelentették be 
felebbezési szándékukat. A felebbezések ügyében a 
kulturminisztert illeti meg a döntés. 

— Jubileumi ünnepségek Nagyszombatban. Folyó 
hó 2-án tartották meg a nagyszombatiak buzgó plébá-
nosuk, Halmos Ignácz dr apátkanonok vezetése alatt 
az ez évre előirt jubileumi körmenetet. Kora reggeli 
órákban bevonultak a városba a nagyszombati járás 
községei, minden község saját plébánosának vezetése 
alatt. Kilencz órakor a régi egyetemi templomban 
ünnepi szentmise volt, melyen a város összes hivatalai 
főnökük vezetése alatt, a katonaság, az intézetek; tes-
tületek és egyletek vettek részt A mise után a papság 
vállára vette Nagyszombat város kegyképét és a város 
utczáin hordozta, kisérve sok ezer hívőtől. A város 
közepén felállított Szentháromság oszlopánál elhelyez-
ték a kegyképet, hol a város lakossága hűséget eskü-
dött a boldogságos Szűz Máriához, mint azt elődeik 
tették, ugyanazon helyen 1708-ik évben a pestis jár-
vány alatt. Ezután a körmenet visszatért az egyetemi 
templomba, hol Te Deumot tartottak. 

— A pécsi egyházmegye egyik aranymisés papja. 
Szemenyei Mihály a magyar kath. népies irodalom egyik 
érdemes veteránja ez évben elérte áldozópapságának 
félszázados jubileumát. Ez alkalomból tisztelettel fejet 
hajtva az érdem, adjuk az ő életrajzát. Szemenyei 
1829-ben született és gimnáziumi tanulmányainak elvég-
zése után a pécsi szeminárium növendéke lön. I t t már 
fellángolt tehetsége és a vele párosult lelkes buzgalma, 
mert Rézbányay János és Szeredy József társaságában 
megalapította a Szent Pálról nevevezett irodalmi tár-
sulatot, melynek legszorgalmasabb tagja lett. 1754-ben 
szentelték pappá, 1864-ben nakki plébános lett s ekkor 
szövetkezett Kaposival az énekes könyv kiadására. 
Innentől fogva számos népies irata jelent meg; nem-
különbeni „Szentbeszédei", a „Szent család imakönyve", 
mely alapul szolgált arra, hogy később megindítsa a 
„Szent család Kiskövet"-ét, mely folyóiratot később 
Virág Ferencz lelkiigazgató vett át Pécsett. Irodalmi 
és kath. társadalmi munkássága különösen akkor emel-
kedett, midőn 1874-ben regöli plébános lett. A „Szent 
család naptárá"-nak jövedelméből Regölön apáczakolos-
tort és árvaházat alapított; szerkesztőtársa, Wajdics 
Gyula kanonok pedig Szakadáton templomot. Emellett 
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a lelkipásztorkodás teendőiben is kifogyhatatlan volt. 
Számos helyen prédikált, hiveivel még öreg korában is 
elment Rómába, a Szentfőidre,; Lç^urdesba, Mária-Cellbe. 
If jú korában a szabadságharczban is részt vet t : szóval: 
olyan érdemes, derék magyar ember, aki mint pap, 
hazafi, iró, a nép barátja, egyaránt többet végzett a 
nép szivével, mint amennyit kötelessége szerint kellett 
volna tenni. Mert magasabb kényszer vezette : lelké-
nek idealizmusa, mely nyomot hagyott minden tettén. 
Saját lelke nyújt ja neki a legszebb jutalmat, az öntu-
dat pálmáját jubileumán. 

— A Katliolikus Ifjak Köre (IX, Kinizsi-utcza 
25. I. etn.) 1904. október hó 9-ón uj, díszes helyiségé-
nek felszentelése alkalmával felolvasással kapcsolatos 
hangverseny-estét rendez, kezdete 7 órakor A lakás 
felszentelést főt. Dr. Metzker József elnök ur végzi. A 
felolvasást pedig főt Jeszenszky Kálmán alelnök ur 
tartja. 

— Előadás a kiuai misszióról. Az Országos Páz-
mány-egyesület meghívására előadást tartott mult hó 
30-án délután öt örakor a Katholikus Kör dísztermé-
ben Vay Péter gróf ap. protonotárius. Gróf Vay Péter 
röviden összefoglalva a következőket mondotta : Xaveri 
szent Ferencz volt az első, ki a Keleten Isten igéjét 
terjesztette. A nagy férfiú Keleten is hunyta be szemét. 
Utána a Jézustársaságiak folytatták Kínában az ő 
művét. Ismerteti a Kínában elért misszió-eredményeket, 
különösen a Sanghaiban levő misszió-házat, mely évente 
több ezer kinai gyermeket nevel fel. Felemlíti az euró-
pai, legkivált zsidó lapok amaz alaptalan hirét, hogy a 
keresztény kínaiak visszatérnek ősi vallásukra. Ez tel-
jességgel hazug hir, amely csak az amerikai térítő fele-
kezetekkel, kvekkerekkel és mormonokkal szemben áll 
fenn. Szól azután Thibetről. hol már eddig is van két 
dioecezis, Koreában a nép nyomora és az ország föld-
rajzi jelentősége fölöttébb kedvelő talajt nyújt a mioz-
sziók működésének. A japán kultúráról szólván, el-
mondja a szónok, hogy ennek a népnek huszonöt év 
óta tett haladás bámulatos, de félő, hogy a moráliá 
fejlődés nem tart lépést az egyéb ismeretek növekedé-
sével. Azzal fejezi be előadását, hogy Enrópa minél 
több lelkes és igazán hivatásos misszionárius kiküldé-
sét tegye Japánban lehetővé s azon előnyök ellenében, 
amiket Keletről élvezünk, az egyedül üdvözítő vallás 
megnyugtató tanait adjuk Kelet népeinek. A közönség-
tetszéssel és gyakori tapsokkal fogadta Vay Péter gróf 
előadását, amelyért dr. Kiss János prel. tolmácsolta a 
közönség köszönetét. 

— 4 katholikus sajtó az É.-A. Egyes.-illaniok-
bau. 252 katholikus újság és folyóirat jelenik meg, és 
pedig 11 nyelven. A napilapok száma 12 t. i 5 franczia, 
3 német, 2 lengyel, 2 cseh. Különös, hogy angol nyelvű 
kath. napilap még nincs az E.-A. területén. 2—3-szor 
megjelenő kath. lap van : 1 lengyel hetenkint 3-szor, 1 
franczia és 1 cseh hetenkint 2-szer. 1-szer hetenkint 
megjelenő kath. lap van 124. Ezek közt 74 angol, 12 
német, 10 franczia, 5 lengyel, 2 olasz, 4 cseh, 2 szlovén, 
1 spanyol, 2 magyar, 12 hollandi nyelven. Kéthetenkint 
megjelenik 7 angol, 1 lengyel lap. Havonkint egyszer 
megjelenik 70 angol, 8 német, 5 angol-német, 2 lengyel, 
1 olasz, 1 indián lap. Évnegyedes lapok : 14 angol, 1 angol-
német, 1 franczia. Ezenfelül 1 angol-német és 1 angol 
kiadvány évenkint 1-szer jelenik meg. Nyelvek szerint 
a 252 lap igy oszlik meg: angol 166, német 33, fran-
czia 17, lengyel 11, angol-német 7, cseh 7, olasz 13, 
magyar, hollandi, szlovén 2—2, spanyol 1, indián 1. 

t (Gyászrovat). Brestyenszky János Bpest szent 
István kórházi lelkész mult hó 25-én elhunyt. Temetése 
27-én volt, melyen a papság nagy számban vett részt. 
Esztergom főegj'házmpgyének még egy gyásza van, 
mennyiben Glatz József udvardi esperes is kiszenvedett 
f. hó 4-én. Glatz a fővárosban is volt alkalmazva mint 
hittanár s alig négy esztendeje került Udvardra esperes-
plebánosnak. R i. p. 

— Apró hirek. Miss Rezső plébánost mult hó 
29-én iktatták hivatalába a trencséni plébániára. Neve-
zetes, hogy az uj plébános magyar nyelven tartotta be-
köszöntő beszédét. A szertartást dr Cherényi illavai 
esperes végezte. — Tóth Mike ötvenéves szerzetesi 
jubileumát nagy ünnepséggel készültek megülni Kalo-
csán. Ain a szerény jubiláns óhajára az ünnepségek 
elmaradtak. A jubileum ilyenformán a szivek ünnepe 
maradt. Tartósabb és fényesebb a külsőségeknél. — Az 
Orsz. Pázmány Egyesület, választmánya mult hó 30-án 
tartotta a szünidő után első ülését. Margalits elnök 
összetartásra hivja fel a katholikusokat minden teien. 
(Még az irodalom terén is!) Felsorolja az egyesület uj 
alapító tagjait valamint a pártoló tagokat. Deczember 
8-ára zarándoklat vezetését ajánlja Mária-Radnára. Az 
ülés többi tárgya között legfontosabb az, hogy az 0 . 
P.-E. a kath. nagygyűléssel kapcsolatban nyilvános 
ülést fog tartani. — A király névnapja alkalmával a 
Mátyás templomban Kohl Medárd dr püspök celebrált 
fényes segédlettel. Ugyanekkor az összes fővárosi tem-
plomokban is tartottak ünnepies nagymiséket. — 
Október hatodikát az aradi vértanuk napját kegyelettel 
szentelték meg a fővárosban. Az egyetemi ifjúság mati-
néján dr Lovászy mondott szép beszédet. A hivatalos 
istentisztelet előtt Kerékgyártó ifjúsági elnök vezetése 
alatt tisztelegtek Damjanich János özvegyénél, hogy 
vegyen részt az ünnepen. — A bpesti Kath. Kör e hó 
20-án d. u. 6 órakor tartja rendkívüli közgyűlését 
melynek tárgya az üresedésben levő két alelnöki állás 
betöltése. — A kath. Ifjak Köre Kinizsy-utcza 25. sz. 
alatti helyiségében rendkívüli közgyűlést tartott. Metzker 
József dr eddigi egyházi elnök mellé Kunz József nagy-
kereskedőt választották elnöknek. Alelnökök lettek 
Jeszenszky Kálmán hittanár és Molnár Lajos keres-
kedő. — Névünnepet ült a közp. Kath. Legényegylet 
ifjúsága vasárnap este Schiffer Ferencz kanonok és 
Molnár Mihály alelnök tiszteletére. Az ünnepi beszéde-
ket Erdősi Károly. Rai István és Holló János mondot-
ták. Egyúttal bucsut vettek a tagok 15 tagtársuktól, 
kik katonáknak soroztattak be. E 15-en besoroztatásuk 
alkalmával a szentségekhez is járultak. Vajha minél 
többen követnék őket! 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 

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 , 72 í v e t adni. M. t. olvasóink tapasz-
ta l ták. hogy 2 ívet is adotr. 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 TE. 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- ^allás"-1 és az rE. Kr. L " - a t együ t t k iván 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. 
pót lékkal t ehe tn i meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint , 
Ví) VîI 3U ®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 ró 
előfizetés egyszer re való tör lesz tése , még pedig ha l ehe t előze-
tesen. M. t. A kiadó tulajdonos. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest. 19QÍ. 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. 
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Katekizmus és biblia az elemi iskolákban. 
Irta : Aubermann Miklós. 

(Eolytatás.) 

A német katechetikai irodalomban igen 
heves harcz folyt le s ta r t még most is azon 
kérdés körül, hogy szinthetikai vagy analitikai 
módszer követendő-e a hitoktatás terén. Előbbi 
az elbeszélésekből indul ki s a gyermekkel 
magával mintegy fölépíti, kihámozza a hit-
igazságot. Utóbbi az egyház tekintélyével oda 
állítja a gyermek elé a hittételt, azt részeire 
bontja, megérteti, alkalmas példákkal illuszt-
rálja. Ha ezen két módszer hivei közt meg-
egyezés jönne létre, el volna döntve az a kér-
dés is, hogy a biblia veendö-e alapul a tan-
menet számára vagy a katekizmus, az elbeszé-
lés játsza-e a főszerepet, vagy a tanok logikai 
egymásutánja, melyhez a biblia csak segéd-
eszköz gyanánt járulna. Szerény nézetem 
szerint a két tábor közeledése nem volna 
lehetetlen, ha liiveik mesterségesen nem élesí-
tenék ki a köztük fönnforgó ellentétet, és nem 

hoznának föl oly nehézségeket, melyeket az 
elemi osztályokban igazán csak oda képzelni 
lehet. 

Igy pl. az analitikai módszer hivei hallani 
sem akarnak arról, hogy a gyermek maga 
jöjjön reá a hitigazságokra az előadott elbeszé-
lések alapján. Attól félnek, hogy a gyermek 
igy nem azért hisz, mert az az egyház taní-
tása, hanem, mert esze az elbeszélésből meg-
lát ja magát az igazságot. Vagyis attól félnek, 
hogy a hitigazságnak könnyebb megértése 
együtt jár a hit kárával, mintha bizony a 
természetadta ész és ennek használata ellen-
tétben állna a hit természetfölötti ajándékával, 
melyet az analitikus módszer önmagában ép 
oly kevéssé szerezhet meg, mint a szintlietikus. 
A pedagógia és gratia közt hiába keressük 
a nexus causalist. Hiszen, hogy járhatna a hit 
kárával a hitigazság könnyebb megértése, mely 
a bibliai elbeszélés nyomában jár, mert az 
elbeszélőnek hinni ép oly hit, mint a katekiz-
musnak hinni. A bibliát és katekizmust ugyanaz 
az egyház adja elő, illetőleg az egyháznak 
képviselője, a tisztelendő ur. A gyermeknek 
eszébe sem ju t a biblia tanulásából arra 
következtetni, hogy a biblia egyedüli hitforrás. 
Ellenkezőleg, a bibliáról is csak azért hisszi, 
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hogy az Isten igéjét tar talmazza, mert a tisz-
telendő úrtól hallotta. Arról neki fogalma 
sincs, hogy a szentirás a protestánsok egye-
düli hitforrása, hogy tehát a biblia előtérbe 
tolása protestáns izű. Hiszen magát a Szent-
irást sem ismeri, mert a kis biblia csak oh7an 
tankönyv neki, mint a katekizmus vagy más. 
A tisztelendő úr az egyház tekintélye, tehát 
a legközelebbi ok, minélfogva a gyermek hisz, 
a biblia elbeszélései t isztán pedagógiai szem-
pontból szerepelnek nála, nem pedig objectum 
formale gyanánt . A mint maga az Üdvözitő 
is csak ezért használ ta ; az objectum formale 
üdéi az ő tekintélye volt, metyet tiszta szent 
életével, csodáival és jövendöléseivel szerzett. 

Egyszerűen nevetséges tehát az analiti-
kusok erőlködése, mellyel a hitet féltik a 
biblia elbeszéléseitől, holott ezeket az Üdvö-
zitő ép a könnyebb megértés czéljából hasz-
nálta, nem akarván vak hitet hallgatóitól köve-
telni, kik „hallván, nem hallanak, látván, nem 
látnak", Az elemiben pedig aligha van ez 
máskép az elbeszélések mellőzésével vagy 
degradálásával, mert az elvont igazságok 
analitikus tárgyalásánál a legtöbb hallgató 
„látván, nem lát és hallván, nen? hall." 

Szükséges volt e kérdésre kitérni, mert 
más okot alig tudunk fölhozni a biblia hát-
térbe szoritása mellett, mint azt, hogy az 
kevésbé viseli magán az egyházi tekintély 
bélyegét, mint a katekizmus; hog}T ez utóbbi 
inkább megfelel az egyház szellemének és 
inkább föltételezi bennünk a h i te t ; hogy a 
biblia elbeszélései túlságosan fölvilágosítják az 
észt és inkább az ész fölfogásához appellálnak, 
mint a hit alázatosságához. Mind oty föltevé-
sek, melyek egy elemi iskolás tanulónál abso-
lute semmi alappal nem birnak. 

Ha mégis kölcsönös engedékenységről 
beszélünk a fönt említett két tábor részéről 
és nem helyezkedünk kizárólag a szinthetiku-
sok álláspontjára, kik kivétel nélkül minden 
igazságot elbeszélésekből akarnak kihámozni, 
ez onnét van, mert a katekizmusnak II. és III. 
része az elemi iskolák III—VI. osztályaiban 
határozot tan nem történeti rendben, bibliai 
elbeszélések alapján, hanem a katekizmus 
keretében, a történeti rendtől függetlenül tár-
gyalandó. A parancsolatok egymásután való 
tárgyalása, ugy a hogy ez a katekizmusban 
történik, föltétlenül szükséges már az elemi 

III. osztályban, melynek növendékei az első 
gyónáshoz járulhatnak s igy a parancsolatok 
egymásutánját inkább katekizmusi, mint bibliai 
alapon saját í t ják el. Annál szükségesebb a 
katekizmus használata a III. szakasznál, mert 
a szentségekről szóló tanok bibliai alapon való 
tárgyalása, bibliai elbeszélésekből való kihá-
mozása igen fáradságos, s a történeti sorrend 
teljes fölforgatására vezet, minélfogva a biblia 
megszűnnék biblia lenni. A gyónás és áldo-
zásra való elkészítésnél nagyon is szükségünk 
van a biblia elbeszéléseire, kivált az Üdvözitő 
egyes példabeszédeire, a történeti háttérre, de 
az alap, melyen haladunk, a módszer, melyet 
alkalmazunk, a tárgyalandó kérdések sorrendje 
a katekizmusban keresendő. 

II. 
Ezek u tán nem lesz nehéz megállapítani 

ugy általánosságban azon módot, melyen a 
biblia s katekizmus egymáshoz közelebb hoz-
hatók, együtt tárgyalhatók, melyen egyiknek 
és másiknak rokon részei egybekapcsolhatok 
s úgyszólván a kettőből egy tantárg} r ala-
kítható. 

Az I.—II. osztálynak hittani könyve egy 
kis biblia lehetne, mely az egyes történetek 
u t á n a katekizmus odavágó kérdéseit is fölvenné. 
A Gerely-féle biblia legkisebb kiadása tehát 
helyes nyomon halad s ha nem is talál t min-
denüt t rokonszenves fogadtatásra, ez nem az 
eszmének, hanem az eszme kivitelének tulaj-
donítandó. Más szóval: nem a biblia s kate-
kizmus egybekapcsolása volt a hiba, hanem 
oly kérdések fölvétele, melyek az egyházi 
hatóságok engedélyét meg nem nyerték. Ter-
mészetesen az I—II. osztály számára készí-
tendő kis biblia tananyagát előre kellene meg-
állapítani, hogy az ezen osztályokban taní-
tandó katekizmusi kérdésekkel is tisztába 
jöjjünk. Igen egyszerű megoldása volna e kér-
désnek, ha nagyjában a hiszekegy rövid törté-
neti hát tere szabná meg az I—II. osztály 
biblia anyagát, megtoldva néhány oly törté-
nettel, melyek egy-egy parancsolatnak magya-
rázására alkalmasak. E szerint az I—II. osztály-
beli kis katekizmus anyagát leginkább a hit-
ről, (Istenről, teremtésről, angyalokról, Jézus 
életéről stb.) szóló rész képezné; a parancso-
latok közül kivált azok, arnetyek már ily kor-
ban gyakorlati értékkel birnak. (Kivált a II. 
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IV. V. VII. VIII.). E katekizmusi t a n a n y a g 
á tszőhetné a kis-biblia nagyobb kiadásai t is, 
ép azon rokonságnál fogva, mely a h i t ágaza tok 
és bibliai tö r téne tek t a n a n y a g a köz t létezik. 
Minden parancsolatból egy-egy kérdés n e m 
sok, s igen könnyen elhelyezhető a parancso la t 
szellemét i l lusztráló tö r téne tek u tán . 

A I I I—IV. osztálybeli ka tek izmusnak I. 
szakasza, amennyiben ez azon osztályok tan-
anyagá t képezi, szintén helyet fogla lhat a bib-
liában, a fönt k i fe j te t t t á rgyrokonságná l fogva. 
A hi tokta tónak is, de kivált a t anu lónak rend-
kivül megkönnyi tené m u n k á j á t és a mint 
k imuta tn i törekedtem, rendkivül sok idő s 
fá radság megtakar í t ásáva l és több eredmény-
nyel járna. H a az elemi biblia m e g t a r t j a a 
Róder-féle biblia kere té t (nem nyelvezetét!) , 
akkor igen könnyen fölvehető a hitről szóló 
szakasznak I I I—IV. osztályú t a n a n y a g a és a 
parancsolatokról szóló szakasznak I—II . osztá-
lyú t ananyaga a nélkül, hogy a Róder-féle biblia 
kerete megnövekednék. A katekizmusi tan-
anyag ugyanis e l foglalhat ja a „Tanulság" és a 
tö r téne te t összegező kérdések helyét, melyek 
a tanulság u t án következnek és eddig nagyon 
fölöslegeseknek bizonyul tak. Hogy pedig a 
tanulság is fölösleges, ha a tö r téne tből folyó 
katekizmusi kérdések következnek, nagyon 
természetes , hiszen a t anu lság sem egyéb 
katekizmusi résznél, azon különbséggel, hogy 
nem a ka tekizmus módja szerint kérdésekkel 
operált , hanem pontokkal . Igy pl. milyen szük-
ség van Kain és Ábel tö r t éne te u t á n a tanul-
ság intelmére, mellyel a gyilkosságtól és 
harcztól megóv, ha helyet te e ka tek izmus 
kérdések következnek : Mit tilt Isten az V. paran-
csolatban ? — Csak a gyilkosságot tiltja Isten ?... 

Hogy a ka tek izmusnak és bibliának ilye-
tén összekötése nem teszi fölöslegessé a kate-
kizmusnak mint különálló t ankönyvnek hasz-
nála tá t , már az eddigiekből is világos. A 
parancsolatok és malaszteszközökről szóló rész, 
amennyiben ez a HI . és IV. osztályok tan-
anyagá t képezi, nem foglalhat helyet a bibliá-
ban, t á rgyáná l fogva. A gyónásra s á ldozásra 
való előkészület szükségessé teszi a katekiz-
mus használatá t . De még a hitről szóló szakaszt 
is teljes összefüggésében az ismétlésnél a kate-
kizmusból veendő, hogy a tanuló, ki eddig 
csak tör ténet i a lapon ismerte meg hi tének 
ágazata i t , ismerje meg most egész hi té t logikai 

r endben is. E czélból már az I—II . osztályú 
kis bibliának is fö lada ta a benne szétszórt 
kérdéseket függelék g y a n á n t logikai egymás-
u t á n b a n összeszedve előadni. (Foly ta t juk . ) 

ORATIO, 
QUAM 

ALEXANDER PÁRVY, 
EPISCOPUS SCEPUSIENSIS, 
AD CLERUM D10ECESANUM 

H A B U I T . 

(Foly ta tás . ) 

Utinam daretur autem mihi angelicis alloqui vos 
verbis, quum de pascendis salutaris lacte doctrinae 
animabus angelicis tenellae pubis vos commonere 
vellem. 

Nescio prorsus, repeto illud Joannis Gers. (Tract, 
de parv. ad Christ, trahend.), si quidpiam malus esse 
possit, quam parvulorum animas, partem non indignam 
horti ecclesiastici, quasi plantare aut rigare ; si detur 
opus sanctius opere hoc saiictissimo (Pius V. Const, 
ex debit.), effingere in parvulis Christum, contendere, 
ut soboles sacris ac profanis, solidis ac sanis imbuta 
cognitionibus proficiat sapientia et gratia apud Deum 
et homines ; ut non excidat haereditate, quae iuxta 
effatum Christi regnum est coelorum. 

Si ter vae illi, qui scandalizat unum ex pusillis, 
quo maledictionis fulmine ad ima damnationis detru-
dendi illi, qui impie incurii, scandalis periclitari sinunt 
innocentes incautos, qnorum animae repetentur ab illis. 
An non ter ille maledictus, qui facit hie opus Dei 
negligenter ? 

Christus ad se vocat, amplectitur infantes, bene-
dictionis suae rore irrigat tenerrimas suas plantas. 
Quo autem pergant ad Jesum, si non sunt, qui viam 
ad Ilium eis monstrarent ? quo benedictionis fontem in 
Christo quaerant et inveniant totius decursu vitae, si 
desunt, qui illos ad tontem aquae salientis in vitam 
aeternam ducerent ? Crudeliores Herode, quorum culpa 
flores hos ecclesiae infidelitatis pruina decoquit. Cui 
salus utriusque reipublice cordi est, qui Christum 
sequitur salutis magistrum : frangat salutiferae doctri-
nae panem parvulis esurientibus, petentibus ilium ; 
sedulus incumbat educationi scholasticae pubis. Dolor, 
quo dolemus elabi manibus nostris scholas, non minuat, 
sed augeat et acuat vigilantiam et curam, qua non 
passim arciti, vim religionis catholicae exserere nobis 
adhuc semper superest. Horarum doctrinae praefixarum 
tempore expleto, officium quoque expletum sibi blan-
diatur nemo. Zelus, quo fervere vident magistrum 
Christi magistri scholarum, incendet et hos ad con-
ferenda arnica studia, ut scientia sanctorum in iuveni-
libus mentibus laete efflorescat ac sancta religio virgi-
neis fulgeat honoribus ; refrigescent autem et ipsi fri-
gore illorum. Adolescentes et dein vigili prosequantur 
oculo et cura: coadunatis imprimis unionibus aggre-
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gent illos, quo remedium apprime efficax contra mala 
iisdem impendentia afferatur, et cautum sit aeternae 
illorum et temporali felicitati. 

* 

Graviter haec impressa cordibus vestris vellem, 
qui educationi iuventutis devoti. intra ambitum Dioe-
cesis meae operamini viri religiosi, ratione instituti 
vestri mihi desideratissimi. Novistis tempóra — et haec 
aliis etiam religiosorum familiis sunto dicta — genium 
aevi non faventem vobis. Utinam fructuosi, utiles labo-
res sint, qui concitent invidiam inimicorum, et non 
cnlposa vitae ratio, quae^iustam reprehensionis süf-
flet ac succendat iram ! Videatis, quaeso, an non hor-
roré despiciendi, qui professionis ac dignitatis suae 
obliti a suscepto instituto ita déclinant, ut non sine 
maximo ipsorum ordinum et fidelium damno, speciem 
tantum habitumque pietatis praeferant, ac professi in-
stituti sanctitatem, nomen vestemque vita et moribus 
refellant (Pius IX. Ubi primum.), qui lata mundi iti-
nera sequuntur, et tarnen de religioso habitu culmen 
honoris quaerunt. 

Quid vel in civium societate turpius, quam non 
stare promissis, datam frangere fidem, et tarnen pro 
vero et honesto kaberi velle viro ; quid coram Deo et : 
coram hominibus abiectius, quam aspirantes et obli-
gantes se ad sanctions vitae Studium, vilem, vitiis dis- j 
solutam ducere vitam, et tarnen laudem et honorem 
iustorum praetendere. Monstrosa res est : gradus sum-
mus et animus infimus. (S. Bern. Lieber de consid.) 

Aspicite, quo fulgore resplendebat per saeculorum 
decursum disciplinae vestrae gloria ; quae ordinum ss. | 
circa utramque rempublicam clarissima mérita ; quod 
ecclesiae robur, quae fiducia in praesidiis illorum, quae 
eíus in Ulis, in vobis spes ! Attendite, ne deceptionis 
moerore correpta, amaris ingemiscat suspiriis mater 
ecclesia : quomodo obscuratum est aurum, midatus est color 
optimas. (Thren. 4, 1.) 

Moribus itaque et evangelicis gestis patrum ve-
strorum vestigia prematis, dignos illorum imitatores 
vos exhibentes ; religiosae vitae, cui, meliore parte 
electa, vos addixistis, gloriam ac praeclaram dignitatem 
teneatis vestrisque actionibus annuncietis. (Folyta t juk.) 

E g y h á z i O k m á n y t á r . * 

ï . 

URBIS ET ORBIS. 

Indulgentiae conceduntur recitantibus infrascriptas invoca-
tiones in honorem Immaculatae Virg. Mariae. 

Ex quo Immaculati Beatae Mariae Yirginis Con-
ceptus a f. r. Pio IX. dogmatica definitio solemniter 
proclamata fuit, ardens efferbuit in Christifidelibus 
Studium prosequendi singularibus pietatis argumentis 
Beatissimam Yirginem absque originali labe conceptam. 
Ad id vero Studium hoc anno vertente, qui quinqua-
gesimus advenit ab illa solemni definitione, impensius 

* Erdélyi föp. körl. X-ike. 

augendum, utque tarn auspicatissimi Jubilaei perennis 
aliqua extet memoria, enixae plurium Sacrorum Anti-
stitum, Religiosorum Ordinum Moderatorum, necnon 
Christifidelium postulationes SSmo Dno Nro Pio Pp. 
X. delatae sunt, ut sacro indulgentiarum thesauro ditare 
dignaretur infrascriptas invocationes, quae apud chri. 
stianum populum in honorem eiusdem Immaculatae 
Virginis iam frequentissimae evaserunt, videlicet: 

V. Tota pulchra es, Maria. 
R. Tota pluchra es, Maria. 
V. Et macula originális non est in Te. 
R. Et macula originális non est in Te. 
V. Tu gloria Jerusalem. 
R. Tu laetitia Israel. 
Y. Tu honorificentia populi nostri. 
R. Tu advocata peccatorum. 
Y. 0 Maria. 
R. 0 Maria. 
Y. Yirgo prudentissima. 
R. Mater clementissima. 
V. Ora pro nobis. 
R. Intercede pro nobis ad Dominum Jesum Christum. 
Y. In conceptione tua, Yirgo, Immaculata fuisti. 
R. Ora pro nobis Patrem, cuius Filium peperisti. 

.. . ORATIO. 

Deus, qui per Immaculatam Virginis Conceptionem 
dignum Filio tuo habitaculum praeparisti, quaesumus, 
ut qui ex morte eiusdem Filii tui praevisa Eam ab 
omni labe praeservasti : nos quoque mundos, Eins 
intercessione, ad Te pervenire concédas. Per eundem etc. 

Porro Sanctitas Sua, quae maxime in votis habet, 
ut erga Deiparam honor et pietas apud omnes succre-
scant, huiusmodi postulationibus libentissime annuens, 
in Audientiahabita die 23. Mártii 1904. ab infrascripto 
Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis 
Sacrisque Reliquiis praepositae benigne concessit uni-
versis Christifidelibus : I. Indulgentiam tercentum die-
rum, semel in die acquirendam, supra relatas invocati-
ones corde saltern contrito ac devote recitartibus : II. 
Plenariam, ab iisdem lucrandam diebus festis Immacu-
latae Conceptionis, Nativitatis, Purificationis, Annun-
ciationis et Assumptionis Beatae Mariae Yirginis, si 
memoratis diebus easdem preces devote recitaverint, 
simulque sacramentali confessione rite expiati sacraque 
Synaxi refecti, aliquam ecclesiam vel publicum sacellum 
adiverint, ibique ad eiusdem Sanctitatis Suae mentem 
pias ad Deum preces effuderint Quas indulgentias idem 
Sanctissimus defunctis quoque applicabiles declaravit. 
Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis non obstan-
tibus quibuscumque. 

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Cong-
regationis, die 23. Mártii 1904. 

L. y S. 
ALOIS. Card. TRIPEPI , Praefectus. 

Pro Secretario, IOS. M. Can.cus GOSELLI. Sub.tus. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A fővárosi papság gyűlése. A budapesti 

esperesi kerület papságának közgyűlése okt. 6-án dél-
után 5 órakor volt a központi papnevelő-intézet dísz-
termében. 

A elnöklő Kanovics Béla Mór cz. püspök esperes-
plebános üdvözölvén a nagyszámú megjelenteket, meleg 
szavakkal emlékezett meg a rövid egymásutánban meg-
halt plébánosokról : Kirschhoffer Károly, Kirner Károly, 
Veszely A.-ról, aki káplántársa, káplánja és plebános-
társa volt és Tóthfalusy Béla és Brestyenszky Jánosról. 
Erre bemutatta és üdvözölte az ezek helyébe választott 
plébánosokat Sagmüller J., Bakács J. . Tihanyi K., 
Nóvák István és Gramantik Ágost kórházi lelkészt. 
Kiváló rokonszenvvel fogadta dr. Ott Ádám budaujlaki 
plébánosnak, ki 16 évig káplánja volt, alesperessé való 
kineveztetését. 

Dr. Ott Ádám háláját fejezte ki ő Eminenciája 
iránt a beléje helyezett bizalomért, ajánlotta magát az 
elnöknek tapasztalt jóindulatába, paptársainak jóakara-
tába s felajánlotta mindenkor szives szolgálatát. 

Majd az elnök a meghatottság hangján köszönetét 
fejezte ki a kerületi papságnak, hogy őt aranymiséje 
és kitüntetése alkalmával üdvözölték és jókivánataikkal 
elhalmozták, s külünösen a volt és jelenlegi káplánjai-
nak, kik őt szeretetük jeléül kehelylyel és püspöki 
gyűrűvel is megajándékozták, kivált Bundala János 
dr.-nak, aki őt nemcsak istápolja öregségében, hanem 
azon ünnepély rendezésével is örömet szerzett neki. 

i 
A gyűlés ezután áttért a tulajdonképeni tárgyra : 
Bundala János dr. kerületi jegyző lelkes szavakkal ! 

hivta fel a közgyűlés figyelmét az előkészülőben lévő 
Immacidata-ünnepélyre. Minket magyarokat hála és szere-
tet köt a boldogságos Szűz Máriához. Mária országának 
elsőnek kellett volna lennie, ha Nagyasszonyunk ünnep-
léséről van szó. De korunk közönyösségének hideg 
szele, ugy látszik, megfagyasztott bennünk az ősöktől 
öröklött szeretetet, pedig száznál több okunk van sóhaj- j 
tani: „Virágos kert vala hajdan Pannónia. S e kertet 
öntözé bőven Szűz Mária !u Most, midőn korunkban 
Isten ismét Szűz Máriát választotta eszközül, hogy a 
terjedő hitetlenségnek útját állja s a szeplőtelen fogan-
tatásnak hitczikkelye által hitetlen korunknak figyelmét 
a természetfeletti igazságokra irányította s a hivők felis-
merték a korszellem veszélyességét, fel kell használnunk 
a katholikus nagygyűléssel kapcsolatosan rendezett 
Mária-kongresszus alkalmát egy nagyszerű manifesztá-
czióra, hogy bebizonyítsuk Szűz Mária iránti szerete-
tünket és hálánkat. Azért felkéri P. Komárik Józustár-
sasági atyát, hogy adja elö az ünnepély tervét, hogy a 
közgyűlés hozzászólhasson. 

P. Komárik jelenti, hogy a nagygyűlés minden 
napján lesz egy előadás, mely az ünnepélyre vonatko 
zik, de a tulajdonképeni Mária-kongresszus szombaton októ-
ber 22-én lesz és a Szűz Mária iránti szeretet és tiszte-
let nyilvánítása vasárnap délelőtt az egyet, templomok-
ban, délután pedig egy közös helyen. Erre nézve elő-
ször tervbe volt véve a Kerepesí-uton lévő Immaculata 

szobor, de a nagy közlekedés miatt ettől elállottak s 
ajánlja a Szervita-téren lévő szobrot és pedig úgy, hogy 
az egyes plébániákról jövő körmenetek a belvárosi 
templomnál gyülekeznének és felvonulnának a Szervita-
térre, ahol ájtatosság végeztetnék, amely után az egész 
menet a belvárosi templomba menne befejező ájtatosság 
végett. 

Bundala dr. jegyző kifogásolja a helyet kis terje-
delme miatt és mivel a hozzá vezető utczák szűkek, 
pedig a manifesztáczió csak ugy érvényesül, ha tágas 
helyet választunk hozzá és erre csak az Eskü-tér alkal-
mas és nem is a belvárosi templom, hanem annak szen-
télye végén, kint kellene magasra felállítani e czélra 
egy Szűz Mária-szobrot, amelyhez az egyes plébániák-
ról a hivők körmenetileg felvonulnának s az ájtatosság 
elvégzése után mindegyik visszamenne templomába. 

Kánter apát nagyszerűnek találta az eszmét s mi-
dőn azt a jegyző előző napon vele közölte, mint az 
Immaculata-ünnepélyt előkészítő bizottság elnökével, 
mindjárt megcsinálta a tervet és sietett a katholikus 
nagygyűlés bizottsági ülésébe, de ezt a tervet nem 
akarta magáévá tenni, mivel az egyrészt kiadással jár, 
másrészt pedig a bizottság akarja, hogy közös körme-
net legyen és az idő nem kedvező a szabadban való 
beszédre. 

Bakács János belvárosi plébános megjegyzi, hogy 
a kiadások nem lesznek olyanok, hogy nem volnának 
fedezhetők, a tervet helyesnek találja. 

A jegyző indítványának védelmére felhozza, hogy 
a fővárosi nagyközönség nem szokott tényleg részt 
venni a körmenetben, hanem,$ ami elég sajnos, oly 
helyre gyülekezik, ahol látni lehet és az ájtatoskodók 
maguk sincsenek megelégedve, ha figyelmüket és tekin-
tetüket nem irányíthatják az ájtatosság színhelye félé 
és ezt tekintetbe kell venni. Másrészt, há a közönség 
a járdákat elfoglalja, nehezen mozog a menet, mint azt 
többször tapasztaltuk. S a mi az idő kedvezőtlenségét 
illeti, ez is az Ő tervét ajánlja, mert az ájtatosság, ha 
az Eskütéren végeztetik, annyi időt sem vesz igénybe* 
mint maga a közös körmenet. 

Végül indítványozza a jegyző, határozza el a köz-
gyűlés, hogy közadakozásból Immaculata-szobrot emel 
a főváros alkalmas helyén Szűz Mária iránti hálánk 
és szeretetünk örök zálogául. A közgyűlés az indítványt 
örömmel elfogadta. 

Tihanyi K. az alapító iránti tiszteletből még egy-
szer ajánlja a Kerepesi-uti Mária-szobrot az ünnepély 
helyéül. 

A közgyűlés a tervek megbeszélését az elkészítő-
bizottság figyelmébe ajánlja és a bizottságba, melynek : 
Kántersrpkt, Bundala dr. jegyző és Baumann segédlel-
kész már tagjai, képviselőkül még Bakács János és 
König Gusztáv plébánosokat küldi ki s ahhoz fog al-
kalmazkodni, amit a bizottság határoz, csak minél előbb 
értesítsék a plébánia-hivatalokat. 

Több tárgy nem lévén, elnök a gyűlést bere-
kesztette. 
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Cleveland. Az első Sz. László-Egylet zászlószen-
telése. — 

Örökké emlékezetes marad Cleveland város magyar-
sága előtt 1904. szeptember 18-a, mint a mely napon 
a clevelandi első szent László-Egylet zászlószentelése 
végbe ment. Cleveland e legrégibb katholikus magyar 
egyletének része lett olyan kettős kitüntetésben, mely 
eddig soha nem ért amerikai magyar egyletet : gyönyörű 
szép, újonnan készült zászlóját a magyar interparla-
mentáris csoport egyik nagynevű tagja, Komlóssy 
Ferencz prelátus-kanonok ur ő méltósága szentelte fel, 
a délutáni ünnepélyen pedig a magyar képviselőház 
egyik legnagyobb szónoka, Barabás Béla dr mondott 
egy olyan gyönyörű beszédet, mely innen Amerikából 
joggal beilleszkedhetik a hirneves képviselő legragyo-
góbb sikerű szónoklatai közé. 

A nagymise alkalmával folyt le a zászlószentelés. 
Plébános urunk a mise megkezdődte előtt néhány 
rövid, meleg szóval bemutatta a templomot zsúfolásig 
megtöltött hiveknek méltóságos és főtisztelendő Kom-
lóssy Ferencz drt, az első magyarországi pápai főpapot 
Amerika földjén, aki elmaradva az Amerika legszebb 
vidékein átvezető ut szépségeinek élvezéséről, elsza-
kadva társaitól, 2 és fél nappal előbb érkezett meg 
hozzánk Clevelandba, hogy annál közvetlenebb s annál 
hosszabb alkalma legyen megismerni az ideszakadt 
magyarságot, kiváltképen pedig a katholikus magyar-
ságot. Egy szem sem maradt szárazon, midőn Kom-
lóssy dr elmondta magas szárnyalású, nyönyörű szent-
beszédét, az elismerés meleg szavaival fordulva ebben 
a katholikus hivekhez, kiknek áldozatkészségét már 
eddig is oly hatalmas dolgok, oly szép sikerek hirdetik 
s további áldozatkészségre s testvéri szeretetre buzdítá 
őket. Szívökre kötötte hallgatóinak, hogy itt a messze 
idegenben is mindig őszinte szeretettel őrizzék meg 
sziveikben édes szülőhazánk emlékezetét, soha meg 
nem feledkezve azon kötelességekről, melyekkel, mint 
az Egyesült-Államok polgárai, fogadott hazájuknak 
tartoznak. 

Ö méltósága ezután elvégezte a zászló megszen-
telését, melynek Tőkészky Mihályné volt keresztanyja 
és "Weizer János keresztapja. Ezután megkezdődött a 
nagymise, melyet szintén a prelátus ur tartott, plébános 
és káplán urunk, valamint ftdő Hirling wesztszájdi r. 
k. magyar plébános ur segédlete mellett. 

A délutáni zászlóavatási ünnepély a holton-utczai 
Magyar Házban folyt le, hová d. u. 2 óra körül a r. 
k. iskola udvaráról diszmenetben vonultak a megjelent 
egyletek, testületek, bizottságok ós egyéb meghivottak. 

A Magyar Házban a menet odaérkezése után 
rögtön kezdetét vette az ünnepély. Gyöngyös János 
biz. elnök mondta az igen szép megnyitó bestédet, j 
köszönetet mondva egyúttal a vendégeknek. Miután a ! 
clevelandi Magyar Rézbanda a Hymnuszt eljátszotta, 
ftdő Böhm Károly plébános emelkedett szólásra, nagy- j 
hatású beszédben üdvözölte az első szent László-Egyle- j 
tet, Cleveland katholikus magyarságának ezen legrégibb 
egyletét, a szent Erzsébet hitközség alapjának, táma-
szának nevezve el ezt, a tagokat a magyar história 

egyik legnagyobb királyának, az egylet védőjének,, 
szent Lászlónak erényei követésére buzdította. E nagy 
hatást keltő beszéd után rövid, de lelkes szavakban 
Perczel Lajos közjegyző üdvözölte az ünneplőket,, 
bemutatván nekik gyermekkori barátját ós iskolatársát. 
Barabás Béla drt, az ünneplő egylet pátronusának, 
szent László városának, Nagyváradnak a képviselőjét. 
Dörgő éljenzés hangzott fel egyszerre s Barabás lépett 
a közönség elé. Azzal kezdte, hogy átadta szent László 
városa polgárságának az üdvözletét. Szónoki szépsé-
gekkel gazdagon felruházott beszédében összetartásra, 
egyetértésre, testvéri szeretetre hivta fel az amerikai 
magyarságot, melyről ő azt hiszi, hogy egyszer majd, 
szülőhazánk körülményeinek a jelenlegieknél kedve-
zőbbre való alakulása után Magyarországra ugyanis 
visszatérni fog. Dörgő óljenzésektől sűrűn megszakított 
lelkes szónoklatának elhangzása után ftdő Hirling 
plébános ur tartott hatásos beszédet a zászló jelentő-
ségéről. A lélekemelő ünnepséget a zászlószögek beve-
rése fejezte be. 

KATH. NEYELÉS- és TANITÁSÜGY. 
— Az Angolkisasszonyok budapesti nevelő-inté-

zetében fennálló segitő-egyesület e hó 14-én délután 
5 órakor az intézet első emeleti dísztermében (IV. 
Váczi-utcza 47. sz.) tartja a jelen évi közgyűlését, 
amelyre Walter Gyula dr prel. kanonok, egyházmegyei 
főtanfélügyelő és Almásy Mária intézeti főnöknő meg-
hívják az egylet tagjait. A közgyűlés tárgysorozata : 1. 
Elnöki megnyitó. 2. Igazgatói jelentés. 3. Titkári jelen-
tós. 4. Számvizsgáló bizottság jelentése és határozat a 
felmentvény iránt. 5. Választmány megválasztása. 6. 
Esetleges indítványok. A nemeshivatásu egyesület 
bevételei a lefolyt egyleti évben 9844 korona 49 fillérre 
rúgtak, kiadásai pedig 9816 korona 60 fillért tettek ki, 
amiből segélyezésre 2080 koronát fordított, mig 3902 
korona 13 fillért folyó számlára helyezett, 3422 korona 
32 fillérért pedig értékpapírokat vásárolt. Az egylet 
vagyona 19543 korona 80 fillér. 

KATH. EGYESÜLETI ELET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Ötödik 0. Katii. Nagygyűlésünk 

alkalmából 
főpásztori levelek. 

I. Városy Gyula dr. székesfejérvári püspök úr 
levele Ziehg János grófhoz, a kath. nagygyűlés elnö-
kéhez. 

Méltóságos gróf, elnök úr ! 
Mélyen tisztelt Uram ! 

A hála Istennek már ötödik katholikus nagygyű-
lés tárgyában hozzám intézett nagybecsű felhívását 
benső örömmel vévén, a legnagyobb készséggel telje-
sítem Méltóságodnak azon óhaját, hogy a katholikus 
öntudat megszilárdítására és az összetartozási szellem 
ápolására oly rendkívül nagy hatást gyakorló nagy-
gyűlés ülésein jelen legyek és a védnöki tisztségben 
püspöktársaimmal egyetemben részt vegyek. 

Melegen ajánlottam a nagygyűlés ügyét papságom 
és hi veim figyelmébe is, mert meg vagyok róla győ-
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•ződve, hogy az a katholikus hitélet fejlesztésének egyik 
leghathatósabb eszközét képezi. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánítását. 

Székesfejérvár, 1904. szeptember hó 28. 
Méltóságodnak 

alázatos szolgája 
Városy Gyula, 

székesfej érvári püspök. 
II. Dessetvfy Sándor csanádi püspök úr levele : 

Méltóságos gróf elnök rír! 
Köszönettel fogadom a jövő hó folyamán meg-

tartandó katholikus nagygyűlésre való meghivást, annak 
védnökségét, mint a püspöki kar egyik tagja készség-
gel elvállalom, hiveimet és papjaimat az azon való 
részvételre körlevélileg serkentem s a költségek némi 
fedezésére méltóságod czime alatt kettőszáz koronát 
bátorkodtam utalványozni. 

A mult években megtartott katholikus nagygyű-
lések arról győztek meg, hogy ott üdvösséges határo-
zatokat alkottunk, egymás bátor hitvallásán, lelkese-
désén okultunk és épültünk, mindezek nyomán egész-
séges katholikus öntudat támadt az országban, mely az 
évek számával izmosodott s ugy egyházunk, mint ma-
gyar hazánk javára a legszebb reményekkel biztat. 

Ez okoknál fogva, de főleg azért is, mert az idei 
nagygyűlésen Nagyasszonyunk, a szeplőtelenül fogan-
tatott boldogságos Szűz Mária jubileumát ünnepeljük, 
hogy szószólását hazánk, királyunk, édesmindnyájunk 
számára leesdjük, lelkem őszinte örömével üdvözlöm a 
katholikus nagygyűlést s ha a jó Isten erőt, egészséget 
ad, azon okvetlenül részt veszek. 

Méltóságodra és az országos szövetség üdvös 
fáradozásaira Isten bő áldását kérve, fogadja kérem 
kiváló tiszteletem őszinte nyilvánitását. 

Temesvár, 1904. szeptember 30-án. 
Dessen; ff y Sándor. 

püspök. 
III. Csáky Károly gróf váczi püspök úr levele : 

Méltóságos Gróf, képviselő és elnök úr ! 
Az ötödik Országos Katholikus Nagygyűlés prog-

rammját, melyet Méltóságod f. hó 24-ről hozzám inté-
zett becses sorai kapcsán bemutatott, azzal a bensősé-
ges lelki örömmel fogadtam, melylyel a katholikus 
Egyház érdekeit s vele kapcsolatosan a társadalom 
erkölcsi s szellemi jólétét előmuzdító nagy akczió az ő 
magasztos megnyilatkozásában évenkint eltölt. Meg-
megujuló érverése ez a krisztusi eszmék hatalmának, 
mely mindannyiszor uj életet önt az annyira létkér-
déssé vált katholikus társadalmi mozgalmak szerveze-
tébe. Valóságos hitvallássá fejlődött ez évenkint az 
ország szivében megujuló katholikus nagygyűlés üdvös 
eszméje, melynek nyomán az elénk tornyosuló erkölcsi 
akadályok sokasága s a magyar katholiczizmus szérve-
zetlensége daczára is annyi áldásos intézmény, annyi 
üdvös kezdeményezés indult már ki, melyek midegyi-
kének proclamált ideális czélja: a katholikus öntudat 
és összetartás fokozása, a katholikus közvélemény meg-
teremtése s igy a hitélet, az öntudatos, a krisztusi 
evangélium alapján épült hitélet emelésére a maga 
egész erkölcsi súlyával hatni. 

Lehetetlen észre nem venni, hogy az eddig elért 
sikerek nem elégíttetnek ki mindenben és bármennyire 
is közönyös a természetfölötti világnézetet tagadó s a 
kinyilatkoztatott igazságokat megvető társadalom a 
katholikus mozgalmak iránt, életviszonyainak majdnem 
minden pontján érvényesülni látja a szent Péter cathed-
rájáról Urbi et Orbi elhangzott fenséges jelszót „Instau-
rare omnia in Christo." 

Örömmel tölt el a tudat. Az ötödik országos katho-
likus nagygyűlés hitvallói bátorsággal kibontott zász-

lóját a krisztusi elvek jelszava mellett az idén a Szep-
lőtelennek képével viszi a küzdelembe s magasztos 
ünnepének keretébe beleillesztette a szeplőtelen fogan-
tatás dogmájának jubileumát, melynek ünnepélyes 
manifesztácziójában oly hatalmas erővel nyilatkozik 
meg az Egyház hite s Magyarország hálája, kegyelete, 
lángoló tisztelete Patrónája iránt. 

Midőn azért szivem egész melegével csatlakozom 
az üdvös mozgalomhoz, örömmel fogadtam el a nagy-
mélt. püspöki karral egyetemben a nagygyűlés védnök-
ségét s jóindulatom jeléül a dologi kiadások fedezésére 
van szerencsém 200 koronát Méltóságod becses rendel-
kezésére bocsátani. 

Minthogy pedig Isten kegyelme nélkül hiába fára-
dunk, lelkem mélyéből óhajtom, hogy legyen áldott, 
legyen sikeres és eredményekben gazdag az idei katho-
likus Nagygyűlés üdvös működése s ez óhajom zálo-
gául szeretettel adom ugy Méltóságod fáradhatlan ügy-
buzgó tevékenységére, mint a Nagygyűlés munkálataira 
püspöki áldásomat, melylyel buzgó imába ajánlottam, 
maradok 

Vácz, 1904. szeptember 30. igaz tisztelője 
Csáky, 

váczi püspök. 

IV. Samassa József dr egri érsek úr levele : 
Méltóságos gróf úr ! 

A püspöki kar védnöksége alatt folyó hó 20—23. 
napjain tartandó nagygyűlés tárgyában mult hó 24-éről 
hozzám intézett iratában kifejezett óhajtásának meg-
felelően, körlevél utján felhivtam papságom és hiveim 
figyelmét, hogy a nagygyűlés elé tűzött czélok meg-
valósulását meleg érdeklődés és részvét által előmoz-
dítsák. 

A nagygyűlés anyagi ügyeinek rendezéséhez a 
magam részéről 500 koronát ajánlok meg. 

Fogadja méltóságod kiváló tiszteletem kifejezését. 
Kelt Egerben, 1904. október 2. 

Samassa József dr, 
e»ri érsek. 

V. Szmrecsányi Pál nagyváradi püspök úr levele : 
Méltóságos gróf ú r ! 

Örömmel értesültem méltóságodnak mult hó 24-én 
hozzám intézett becses soraiból arról, hogy az elnök-
lete alatt álló Katholikus Egyletek Országos Szövet-
sége Magyarország katholikusait a folyó évi október 
20—23-ik napjain katholikus nagygyűlésre összehivta. 

Fokozza ennek az ötödik katholikus nagygyűlés-
nek jelentőségét az a körülmény, hogy a nagygyűlés 
keretében fogjuk megünnepelni a Boldogságos Szűz 
Szeplőtelen fogantatásáról szóló hitczikkely kihirdeté-
sének ötvenedik évfordulóját. Ezért is az isteni Gond-
viselésbe vetett bizalommal joggal remélhetjük, hogy 
ezen nagygyűlés, melyen a magyar katholikus hivek-
nek Nagyasszonyukhoz való s ezeréves történelmük 
hagyományaival megszentelt kegyeletes ragaszkodása 
oly ünnepélyesen fog megnyilatkozni, a keresztény 
katholikus öntudat és érzület erősbödésére, a katholi-
kus társadalmi tevékenység és hitélet fellendülésére s 
ezzel egyszersmind szeretett hazánk javára különösen 
áldásos ós maradandó kihatással leend. 

Fog-adja méltóságod kiváló tiszteletem őszinte 
nyilvánitását, melylyel maradok 

Nagyvárad, 1904. október 1. 
Méltóságodnak alázatos szolgája 

Szmrecsányi Pál, 
nagyváradi lat. szert , püspök. 
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I R O D A L O M . 

— Keresztény Magyar Ifjuság. Társadalmi és 
irodalmi lap. A budapesti Szent-Imre-Kör és a kolozs-
vári Szent-Imre-Egyesület hivatalos lapja. Főszerkesztő: 
iíj. Mailáth György, felelős szerkesztő Schandl Károly. 
Megjelenik, X. Pius pápa áldásával, havonkint 3-szor, 
minden hó 1-én, 10-én és 20 án. Ára egész évre 8 
korona, II. évf. 22. sz. okt. 1-én. 

Az ifjuság — a jövő, a magyar ifjuság — Magyar-
ország jövője, a keresztény magyar ifjuság — a keresz-
tény Magyarország jövője. Ezért ajánljuk ezt a folyó-
iratot m. t. olvasóink kiváló figyelmébe és pártolásába. 
A jelen számban úgyszólván csupa kitűnő czikk foglal 
helyet a következő sorrendben: „Munkás hazaszeretet, 
(s-től.) Nemzeti tudomány. Irta Csapodi István dr. egye-
temi tanár. Az ifjuság és a hazai ipar. Sas-tól. A. lepke 
románcza. (Költ.) Murányi V-tól. Egyetemi élet : Egy 
pár szó a Mensáról: Cajus-tói. — A kultuszminister a 
kolozsvári egyetemen. — Sport. — Irodalom és művé-
szet : Cyrano de Bergerac premierje a N. Szinházban. 
Madarász Viktor. Hol a világ közepe? — Külföld. — 
Hivatalos Értesítő. — Szerkesztői Üzenetek. — Szóval 
igen tartalmas lap. 

VEGYESEK. 
— Fejedelmi adomány. Bende Imre nyitrai püspök 

a trencsénmegyei római katholikus iskolák czéljaira 
89.000 koronát adományozott, mely nagylelkű és haza-
fias áldozatkészségeért Berzeviczy Albert vallás- és köz-
oktatásügyi minister őszinte elismerését és köszönetét 
nyilvánította. 

— Egyházmegyei hirek. A szatmári egyházme-
gyében szentszéki tanácsosok lettek dr Fechtet János 
főgymnasiumi és dr Kovács Gyula képző-intézeti 
tanárok. — A szombathelyi egyházmegyében Rohonczon 
f. hó 4-én szentelte fel a megyéspüspök úr helyett a 
zárda kápolnáját Horváth István prépost-kanonok, aki 
előbb Pusztamagyaródon áldotta meg a renovált tem-
plomot. — Az esztergomi főmegyében Glatz József 
Üdvard-kerületi h. alesperes és plébános folyó hó 4-én 
életének 47. áldozárságának 23. évében az Urban el-
hunyt. A plebániahivatal ideiglenes vezetésével Misko-
vicz János ottani segédlelkész bízatott meg. — A l. sz. 
nagyváradi egyházmegyében Palotay László prelátus 
f. hó 9-én áldotta meg Érmihályfalván az uj templomot, 
mely az elhúnyt bibornok-püspök bőkezűségéből épült. 
— Veszprémben f. hó 6-án tartotta a „veszprémvidéki 
róm. kath. tanítókor" ezidei őszi közgyűlését. Ennek 
a körnek védnöke, Néger Ágoston apátkanonok. Jelen 
volt Kránitz Kálmán egyházm. főtanfelügyelő. 

— Protestáns Ítélet a katholikus reformerekről. 
A „Dunántuli Hirlap"-ban Lévay Pál „A katholiczizmus 
hatalmáról" értekezik. Idézi értekezésében a protéstans 
Offermann ítéletét az u. n. „katholikus reformerek" 
mozgalmáról. Az ide vonatkozó rész igy szól : „Leg-
jobban veszélyeztetik a katholikus egyházat az u n. 
..reformerek", mondja Offermann, kik magukat a katho-
likus egyház hü fiainak vallják. Ők azon válaszfalak 
ellen fordulnak, melyeket a változó korok a katholikus 

egyház és a modern világ között emeltek. Attól tartva,, 
hogy a katholiczizmus a népre való befolyását lassan-
ként elveszti, azt kívánják, hogy a katholikus egyház 
a parlamenti korszellem követelményei elől mereven 
ne zárkózzék el, hanem számoljon az opportunizmussal 
is. Ok tehát — mint mondják— nem támadják a val-
lás tartalmát, hanem csak az egyház organizácziójának 
külső formáját. Minden törekvések, melyeknek bevallott 
czéljuk, hogy a katholikus egyház a parlamenti kor-
szellemhez alkalmazkodjék, ma már egy rendszerré 
jegeczesedtek, melyet a b. e. XIII . Leo „amerikaniz-
mus"-nak nevezett el. Igy áll a dolog. Csakhogy a 
neve mindenütt, a hol az ilyféle szellem fejét felütötte, 
más és más szokott lenni. Más Németországban, más 
Francziaországban, más Olaszországban, más nálunk. 

— Templomszentelés Micskén. Gróf Széchenyi 
Miklós dr. győri püspök úr f. hó 9-én szentelte fel az 
újonnan fölépült micskei templomot. A község és kör-
nyéke nagy ováczióval fogadta a főpásztort. 

— Jubileumi ünnep processióval volt f. hó 1-én 
és 2-án Nagyszombatban az Immaculata jubileuma 
alkalmából. Az ünnep lefolyása ez volt : Október 1-én 
este Y27 órakor ünnepélyes litánia, rózsafüzér processió-
ban, mely a jezsuiták templomából indult. 7—V^-ig 
harangoznak az összes templomokban. Y28-kor toroy-
zene és ének. Október 2-án d. e. 9 órakor ünnepélyes 
szentmise az invalidusok templomában. 10 órakor ugyan-
ezen templomból körmenet a csodatevő képpel. '/..Il 
órakor a szt. Háromság szobránál ünnepélyes felaján-
lása a városnak és vidékének a bold, szűz Mária külö-
nös oltalmába. Körmenet végeztével „Te Deum" és 
szentséges áldás volt az invalidusok templomában. 

— Apró hirek. A jogtanuló ifjuság körében párbaj-
ellenes mozgalom indult meg — nagyon helyesen. A 
nagyváradi kir. kath. jogakadémia ifjúsága már szerve-
zetten lépett fel Mozgalom hire érkezett Pécsről. Hol 
marad Eger ? — 2500 korona költséggel állíttatott fel két 
kőkeresztet Csóton, a veszprémi egyházmegyében, 
Kaufmann Géza plébános. — Kitűnő eljárása a „Vesz-

! prémi Hirlap"-nak az, hogy „Csarnok" czim alatt sor-
ban közli az egyházmegye plébániáinak rövid törté-
netét, melyet az illető javadalmak mostani birtokosai 
írtak meg. Az okt. 9-iki szám a németladi plébánia 
történetét közli Osvald Péter cz. kanonok, plébános, 
érdekes ós tanulságos leírásban. Vivant sequentes ! — 
Gróf Vay Péter apostoli protonotárius f. hó 10-én 
Budapesten az Angolkisasszonyok intézetében tartott 
felolvasást Kelet-Ázsiáról. — A budapesti Katholikus 
Ifjak Köre (IX., Kinizsy-utcza 25. I. em.) 1904. október 
hó 9-én uj, diszes helyiségének felszentelése alkalmá-
val felolvasással kapcsolatos hangverseny-estét rende-
zett. A lakásfelszentelést dr Metzker József elnök végezte, 
a felolvasást pedig Jeszenszky Kálmán alelnök tar-
totta. — A győri hölgyek Mária-lcongregácziója f. hó 9-én 
d. u. 5 órakor az orsolyiták templomában fölvételi 
ünnepélyt tartott. Az egyházi szertartást ez alkalommal 
dr Sinkó István székesegyházi kanonok végezte. Az 
ünnepi szentbeszédet dr Strommer Viktorin pannonhalmi 
theologiai tanár tartotta. — A Magyar Keresztény Iskola-
testvéreket Képző és Segélyző Országos Egyesület e hó 21-ik 
napján d. u. fél öt órakor a Szent-István-Társulat dísz-
termében tartja első évi rendes közgyűlését. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár . 

Budapest. 19QÍ. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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SZ. II. Félév. 1904. 

,Perge alacruer vn cuepio tuo : praeiiare praeáa Domini, caritaiern mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendai 
tdlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et lis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem 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 . . . . 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 . Veséreszmék és tanulmányok: K a t e k i z m u s és biblia az elemi iskolákban. — Orat io , q u a m Alexander P á r v y E p i s c o p u s 
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haszná la tos fo rmulá rék . — S z o m b a t h e l y i e g y h á z m e g y e : A velemér i kis templomról , min t műemlékről . — Irodalom. 
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fpggr F e l h í v á s . 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

Katekizmus és biblia az elemi iskolákban. 
Irta : Aubermann Miklós. 

III. 

A katekizmus és biblia szoros összekötte-
tése a következő föltételek alatt járhat ered-
ménnyel: 1. ha sikerül egy nj elemi katekizmus 
létesítése; 2. lia sikerül az egész ország-
számára megállapítani az uj katekizmusból 
fölveendő kérdések számát, mely az egyes 
osztályokban tanítandó ; 3. ha sikerül egy uj 
bibliát megírni, vagy egy meglevőt átdolgozni, 
hogy ez az uj tantervnek megfeleljen és a 
katekizmussal könnyen egybeköthető legyen. 

Az I. föltétel, t. i. egy uj katekizmus 
létesülése, az eddigi előjelekből Ítélve, csak 
rövid idő kérdése s remélhetőleg nem sokára 
az egész országban örömteli visszhangot fog 
kelteni. 

A II. föltétel, t. i. az egyes osztályok 
számára való tananyagbeosztás azért szüksé-
ges, hogy a bibliába fölveendő katekizmusi-
kérdések számát lehetőleg arányosan lehessen 

elhelyezni az egyes történetek után. De azért 
: is szükséges egy ilyen tananyagbeosztás, hogy 

a biblia terjedelmét és történeteinek egymás -
! u tánjá t ismerjük, ós e szerint egy uj biblia 

készíttethessék. Ha ugyanis a biblia karöltve 
jár a katekizmussal, akkor olyan történetek, 
melyeknek a hitről szóló szakaszban nincs 
helyük, hanem inkább a parancsolatok tárgya-
lásánál jöhetnek tekintetbe, kimaradhatnak az 
üdv történetéből és a függelékbe sorozhatok, 
mint azt a Gerely-féle nagyobb kiadás szintén 
helyesen tette. Ilyen történetek pl. Jób, 
Tóbiás, Jézus példabeszédei, hasonlatai stb. 

Most, midőn az összes egyházmegyék ki-
küldöttei ugy is alkotnak egy országos bizott-
ságot, mely az egész ország nevében haj t ja 
végre a püspöki karnak a katekizmus -reformra 
vonatkozó határozatát , semmisem könnyebb 
mint egy az egész országra szóló tananyag-
beosztást szerkeszteni. A mint a katekizmus 
javításra nézve az ország minden hitoktató-
jának Tnódjában állt tervezetet benyújtani, ugy 
módot lehetne nyújtani mindenkinek egy tan-
anyagbeosztás készítésére és záros határidő 
alatt ennek az illetékes tényezőhöz való föl 
terjesztésére. Igy világos képet nyernénk arról, 
hogy az ország minden részében az egyes 
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osztályokban átlag mennyit lehet végezni és 
igy mennyi a maximum és minimum, melyet 
a püspöki kar által jóváhagyandó tananyag-
beosztás minden egyes osztály számára előir-
hat. Tájékozást nyernénk arra nézve is, mik ép 
lehetne a katekizmust a bibliával egybekötni, 
hogy a két tárgy anyaga lehetőleg egységes-
nek, egy kompiét egésznek tűnjék föl. A tan-
anyagbeosztás a legapróbb részletekig kimu-
ta thatná , mily szépen egyeztethető össze az 
elemi katekizmus és biblia, mily hatha-
tósan segitik és támogat ják egymást, ha 
az egymáshoz tar tozó részek egymás mellé 
kerülnek, és nem külön-külön, hosszú idő-
közök által elválasztva tárgyal ta tnak. 1 Ily 
összeegyeztetés elejét venné azon lehetet-
len állapotnak, mely pl. a tékozló fiút sorba 
helyezi a többi példabeszéd után, tekintet 
nélkül arra, hogy a katekizmusban a peni-
tencziatartásnál tar tunk-e már vagy a házas-
ságnál. A tananyagbeosztás megakadályozná, 
hogy az elemi IV. osztályban az elvégzendő 
hittani anyag fölülmúlja még a középiskolák 
II. osztályét is; hogy eg}Tes részletek a bibliá-
ból (pl. a bűnbeesés, Jézus születése stb.) s a 
katekizmusból az unalomig ismételtessenek, 
mig egyéb igen fontos és hasznos tanan}7agra 
egyáltalán nem kerül a sor. 

Egyéb előnyei egy hetyes tananyagbeosz-
tásnak az ellene fölhozott okok megczáfolásá-
ból tűnnek ki. 'Sohasem tud tam megérteni 
azokat, kik minden előirásnak, akármily néven 
nevezendő tananyagbeosztásnak elvi ellenségei 
s egy egyöntetű eljárásról, minőt minden tan-
anyagbeosztás elérni óhajt, hallani sem akar-
nak. A teljes féktelenség és ötletek szerint 
való eljárás milyen téren vezet sikerre, kérd-
hetjük joggal a szertelen tanítási szabadság lel-
kes védőitől? Lehet-e a legeg}7szerűbb fakuny-
liót fölépíteni az anyagnak rendszeres elhelye-
zése nélkül? Vagy a szellemi téren nem kell 
határok közt mozogni, elvek szerint eljárni, 
helyi s időbeli körülmén3Tekkel számolni, hogy 
czélt érjünk ? A gyermek esze, a tárgy nehéz-
sége, az idő rövidsége nem kényszerítik-e az 
embert egy fölépítendő nevelési rendszer ki-
dolgozására ? Seholsem boszulja meg magát 
az ötletszerű munkásság úgy, mint ép e téren. 
Őszinte meggyőződésem az, hogy az anyagi s 

1 V. ö. Knecht: Konkordanz. 

szellemi világ egy egész, s a mint az anyagi 
téren minden tökéletes alkotás egy előzetes 
tervszerű megállapodást, számítást föltételez, 
ép igy és nem máskép van ez a szellemi téren. 
Háborút harczolni egységes rend nélkül, aka-
dályokat leküzdeni számítás nélkül, műremeket 
építeni a legkisebb részletekig kidolgozott terv 
nélkül teljes lehetetlenség. Pedig mennyi belső 
ellenség és külső akadály kerül a nevelő ú t jába ! 
Es milyen és mennyi remeket kell építeni! 
Es mindezt beosztás, számítás, terv nélkül? 
Melyik tanférfiunak jut eszébe az órarendet 
eltörülni ? Pedig ez a tanító szabadságának 
korlátot állít. De olyan korlátot, melyet min-
den tanító maga is szívesen fölállít, hiszen a 
helyes beosztás semmi más, mint rendkívüli 
segítség és biztosíték a túlterhelés és túlen-
gedékenység minden fokozata ellen. 

A hi toktatók nagy része, kivált azok, kik 
a szeminárium falai közül csak nem régen 
kerültek ki, egyenesen reá van utalva bizonyos 
u tmuta tásra . Nem ismervén ugyanis az elemi 
iskolák különféle osztályainak szellemi képes-
ségeit, távolról sem tudja meghatározni a 
kellő mértéket, melyet ugy az egész évi, mint 
az egyes órákra való tananyagbeosztásnál 
szem előtt kellene tartani. Sőt azt sem tudja, 
hogy melyik osztátyban mit taní tson? bibliát-e 
vagy katekizmust, vag3^ mind a ket tőt és 
hogyan ossza be? Egy helyes tananyagbeosz-
tás megadja erre a feleletet, mert mig a tapasz-
ta l t hi toktatónak kényelmére szolgál, addig a 
kezdőt megmenti a beosztás fáradságos és 
nem ri tkán sikertelen, mert tapasztalat lan 
beosztástól. 

Azt mondják ezen javaslat ellenzői, hogy 
a tananyagbeosztás lehetetlen, mert különfélék 
a helyi körülmények, előre nem látható szün-
napok vagy más elfoglaltság nem enged meg 
egy általánosan kötelező beosztást, a gyerme-
kek szellemi képessége más a vidéken, más a 
városban, sőt ug3 ranazon város különféle isko-
láiban sem egyforma a tanulók minősége stb. 
Feleletül adhatjuk, hogy nagyon is előrelátható, 
hogy előre nem látható szünnapok vagy más 
elfoglaltságok bekövetkezhetnek. De hiszen 
egy tananyagbeosztásnak nem vakon kell 
nekifogni, annak számolnia kell minden, közön-
ségesen bekövetkező lehetőséggel. Rendkívüli 
esetek pl. ragályos betegség miat t való huza-
mosabb szünet, egy eldugott falusi iskolának 
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mizériái stb. nem jöhetnek ugyan tekintetbe, 
de mire való az epikia, mely nem alkalmazza 
a törvényt ott, hol maga a törvényhozónak 
sem lenne szándékában alkalmazni. Rendkivüli 
esetek mindig jogosítanak az önhatalmú dis-
penzáczióra, de korántsem szolgálhatnak ok 
gyanánt , hogy miat tok normális viszonyokra 
utmutatóval ne szolgáljunk. Egy általános, az 
egész ország számára való tananyagbeosztás 
nem laikusoknak szól, hanem a hi toktatásban jár-
tas férfiaknak, kik annyi okossággal rendel-
keznek, hogy az általános tananyagbeosz-
táson bölcs belátásuk szerint vál toztassanak, 
ha ezt a helyi viszonyok megkövetelik. A mint 
lehet adni tankönyvet egy egész ország számára, 
ép igy lehet a tankönyv végéhez egy utmuta-
tót csatolni, melynek hasznát veheti a hitok-
tató s a tanuló egyaránt. 

Nem lehet ugyanis föltenni egy lelkiismeretes 
hitoktatóról sem, hogy ha a tananyagbeosztás t 
nem is ismeri, legalább maga ne ossza be 
magának a fölveendő anyagot egyenlő részekre, 
nehogy taní tványait túlterhelje. Miért ne lehetne 
tehá t ezer és ezer embert megkímélni a sok 
gondtól, mibe neki a fölveendő tananyag ki-
szabása s helyi beosztása került egy minta-
szerűen készített tananyagbeosztás által ? Es 
miért jobb annyiféle beosztás, ahány fej ? Hisz 
ezer közül csak egy lehet a legtökéletesebb, 
vagy valamennyi az, de akkor nem külön-
bözőek ! Ep az előre nem látható mulasztások 
alkalmával érezhető leginkább a beosztás 
hiányának hátrányos volta, mert a hi toktató 
látván taní tványainak elmaradottságát , minden 
áron igyekszik pótolni mulasztását, nyakra-főre 
adja föl a leczkéket és az eredmény legtöbb 
esetben ép azért semmi. Egy tananyagbeosztás 
mely órák szerint föltünteti az egyes leczké-
ket, először is idejekorán figyelmezteti a hitok-
tatót , mennyit mulaszt, ha eljárása igy tar t . 
De ha már megtör tént a mulasztás, elébe 
tá r ja a normát, melynél többet nem igen 
szabad föladni, vagy ha mégis sok a pótlandó, 
legalább megóvja a hitoktatót , hogy növen-
dékeit túlságosan meg ne terhelje. 

A mi a helyi viszonyok, a növendékek 
különféleségét illeti, ez nem olyan nagy, hogy 
zsinórmértéket ne lehessen húzni valamennyi 
iskola számára. Hiszen meg vannak adva a 
határok, melyek közt az egy évi órák száma 
mozog. Heti két órát véve, leszámítva a ren-

des szünnapokat , r i tkán haladja meg az évi 
órák száma a 75-öt, és r i tkán marad 50-en 
alul. Minthogy azonban az elemi iskolákban 
fődolog a gyakori ismétlés, csak az órák mini-
muma vehető föl a beosztás alapjául, sohasem 
lévén kár, ha fölösleges óraszámmal rendelke-
zünk, mert ezt ismétlésre fordí that juk. E sze-
rint a helyi viszonyok befolyással vannak ugyan 
az ismétlés gyakoriságára, de nem a t ananyag 
egyszerű elvégzésére. Rendkívüli körülménynek 
kellene ugyanis betudni azt, ha egy éven át 
50 óra sem ju t a hi t tanra, mely állapoton 
okvetlenül kellene segíteni. Mindenesetre nem 
lehet ily eseteket számításba venni. Ezeken 
bizonyára nem segíthetünk, ha minden tan-
anyagbeosztást mellőzünk. (Fo ly ta t juk . ) 

ORATIO, 
Q U A M 

ALEXANDER PÁRVY, 
EPJSCOPUS SCEPUSIENSIS, 
AD CLERUM DIOECESANUM 

H A B U I T . 

(Folyta tás . ) 

Percellant haec sancti angoris monita et animos 
vestros Filii dilectissimi, qui grande munus instituendi 
in divinis Clerum iuniorem sustinetis, sacris instruitis 

"armis tirones exercitus Christi. Vos premit onus, vos 
coronat gloria, ne qui esse debent duces ad vitam, 
pereunti populo auctores sint mortis ; sed ut rectum 
iter ad Deum pergere volentibus sciant monstrare ; 
universae illorum actiones sint testimonio, caritatem 
in iis erga Deum inesse ; qui divinarum litterarum 
scientiam habeant, quos gloria inanis non inflet, super-
bia non extollat, quibus nihil sit praestantius honore 
Dei (S. Ambr. de Off. c. 12.) ; ne repellat illos miseros 
tremendi vox Judicis : recedite a me operarii iniquitatis, 
nescio qui estis. (Luc. 13, 27.) Agite, ut Scripturarum et 
Patrum assidua lectione et diuturna meditatione illi 
quoque faciant pectora sua bibliothecam Christi (Hieron. 
ep. ad Nep.) ; ad maiora assurgentes pietatis studia, 
faciant corda thesaurúm virtutum, ut cogitatione sint 
mundi, operatione praecipui, discreti in silentio, utiles 
in verbo, singulis compassione proximi, ainore aeternae 
patriae et non praemiorum ambitu flagrantes. 

Vo autem filioli, quos paternae sollicitudinis et 
dilecticmis vigilantia prosequar pastor et custos, memo-
res sitis verborum s. Ambrosii : verum ministrum alta-
ris Deo, non sibi natum (In Ps. 118. Sermo 8.); qui in 
clerum adleguntur, profiteri se peculiariter in sortem 
Domini adscitos; quibus post haec omnia sordeant, ac 
solus Dominus sors et pars haereditatis futurus sit 
Nunquam animis vestris excidat finis nobilissimus, ob 
quem in seminarium recepti estis, quique est, ut ceu 

31* 
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novellae ecclesiae plantationes fructns pietatis et sapi-
entiae suo tempóra edatis et in ecclesiae utilitatem 
religionisque subsidium succrescatis. Lubentissimo vos 
subiiciatis animo disciplinae, quae (pú dem in praesenti 
videtur non esse gaxdii sed moerori.s; postea tamen fructum 
paeatissimum exercitatis per earn veddel ivstitiac. (Hebr. 
12, 11.) Ne sitis ex illis, quorum obedientia est sine 
devotione, oratio ad Deum sine religione, quos non 
iudicii metus inhibet, non pudor cohibet, non frenat 
ratio, non coërcet disciplina. Induite et vos arma lucis, 
arma scientiarum et virtutum, sine bis ruentes in 
pugnam, ruitis in mortem ; et ruina vestra ea est etiam 
populi. 

Manus ne imponam indignis, manus Dei ne ma-
neat aggravata super me : et meae et populi et vestrae 
salutis anxius, iam in limine sanctuarii ea, quae est 
vindicis severitate, ea, quae est patris caritate moneo 
vos : nisi vos probaveritis, nisi vocationem vestram 
certam feceritis, recedite. Ne ingrediantur sanciuarium, 
de quibus praeceptum, ne intrarent in ecclcsiam. (Thren. 1, 
10.) Faxit tamen Dominus, ut dignos vos reddatis voce 
sa'utis: Venite ad me benedicti Patris meis! 

Mediatores Deum inter et homines, dispensatores 
mysterioruin Dei, ad vos, sacerdotes, revertitur sermo 
meus. 

Christus in cruce, vos ad altare : en speculum, 
en totius vitae vestrae compendium ! 

Exaltatus Ule ad crucem omnia trahit ad se ; ele-
vati ad opus sanctum, populo salutiferum, et vos ad 
Eum, ad veram sanctitatem omnes pertrahatis. Aeterna 
redemtione inventa salvare Christus in perpetuum potest 
aceedent.es per semetipsum ad Deum (Hebr. 7. 25.) et 
accedentes per vos ; omnes ad salutem ducere debetis 
in virtute sacrificii crucis, sacrificii altaris et virtute 
sacramentorum, quae vim habent sive infundendi, sive 
augendi animae vitam (Pius X. ibid.), et sine quibus 
ad vitam, quae vera vita est, non intratur. (Aug. Tract. 
120. in Joan.) 

Quae alacritas, quae firma voluntas adsit itaque 
in vobis oportet, in communem salutem derivandi uber-
riinam coelestium donorum copiam; qua sanctitate 
agatis, necesse, personam Christi sacrificantis et sancti-
ficantis, adstantes altari, administrantes sacramenta. 

Alta mente reposta maneant gravissima monita : 
Sacerdotium in terra peragitur, sed coelestium ordinum 
classera obtinet, et iure quid em merito. Non enim homo, 
non angélus, non archangelus, lion alia quaepiam creata 
potestas, sed Ipse Paracletus hoc officium ordinavit, 
qui manentibus in carne auctor fuit, ut angeloruin 
ministerium animo conciperent. (Chrys. de sacerd.) 

Sacrae missae oblatione nulla maior, nulla utilior, 
nullo oculis divinae maiestatis est gratior. Offertur 
aeterno Patri nati assumta humanitas, quatenus agno-
scat Ipse, quem genuit, quemque pro salute hominum 
misit m terram, ut interventione ipsius delinquentibus 
veniam, lapsis manum et iustificatis praebeat vitam ; 

in cuius oblationis hora, quantum fas est credere, 
aperiuntur coeli, mirantur angeli, sancti laudant, exul-
tant iusti, infernus luget, sanctoque in spiritu laetatur 
ecclesia. (S. Laurent. Just, sermo de Euch.) 

Yidete ergo Eratres, et vobis diligenter providete, 
ne lingua, quae vocat de coelo filium Dei, contra ipsum 
Dominum loquatur, et ne manus, quae impinguantur 
sanguine Christi, polluantur sanguine peccatorum. (S. 
Aug. sermo 37.) . 

Accédât sacerdos ad altaris tribunal ut Christus,  
assistat ut angelus, ministret ut sanctus, populorum 
off'erat vota ut pontifex, interpellet pro pace ut media-
tor, pro se autem exoret ut homo. (Laur. Just. Sermo 
de corp. Christi.) 

Sacramenta posita in manibus vestris, posita in 
illis salus hominum. Fontis regenerationis lavacro ex 
fil iis irae mundos redditis Dei filios ; pane coelesti 
nutritis animas ad vitam aeternam ; ligandi solvendique 

' potestate coelorum clauditis et aperitis portas ; per vos  
! pacatos et alleviatos ex terminis vitae ad vitam sine 

termino adiuvatis haeredes Dei. 

Quaelibet animae totidem sunt vobis commissa 
talenta, quibus, fideles et boni, lucramini et super-
lucramini gaudia Domini. Quis ita sibi malus, quis 

i piger, qui animas perdendo perdat et suam ; quis non  
operaretur, dum dies est, ne inutilis sei vus ciieiatur in 
tenebras exterior es. (Matth. 25, 80.) (Folytatjuk.) 

E g y h á z i O k m á n y t á r . 

i l . 

URBIS ET ORBIS. 
Indulg. plen. in articulo mortis lucranda conceditur iis qui  

sequentern actum adhuc in vita emiitunt. 

Christiíideles iam prope morituros pia Mater Eccle-
sia nunquam praetermisit opportunis pro rei necessitate  
solari subsidiis. Saluberrimis autem hisce adiumentis 
recens aliud iamnunc accenseri potest. Nam plerique e 
clero iique potissimum. qui curae animarum incumbunt, 
ut in dies spirituali hominum bono in supremo vitae 
discrimine provideatur, Sanctissimo Domino Nostro Pio 
Pp. X. preces admoverunt, quo Christifidelibus sequen-
tem actum adhuc in vita emittentibus : „Domine Deus 
meus, iam nunc quodcumque mortis genus prout Tibi 
placuerit, cum omnibus suis angoribus poenis ac dolo-
ribus de manu tua aequo ac libenti animo suscipio," 
plenariam indulgentiam in articulo mortis consequendam 
elargiri dignaretur. Has vero preces, relatas in Audien-
tía habita die 9. Mártii 1904. ab infaseripto Cardinali 
Praefecto S. Congregationis Indulgentiis Sacrique Reli-
quiis praepositae, Eadem Sanctitas Sua peramanter 
exeipiens, benigne concessit, ut omnes Christiíideles, 
qui, die ab eisdem eligendo, sacramentali confessione 
rite expiati sacraque Synaxi refecti, cum vero Charitatis 
in Deum affectu, praedictum actum ediderint, plenari-
am indulgentiam in ipso mortis articulo lucrari valeant. 
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Praesenti in perpetum valituro. Contrariis quibuscumque 
non obstantibus. 

Datum Romae ex Seeretaria eiusdem S. C.. die 9. 
Mártii 1904. 

L. f S. A. Card. T R I P E P I , Praef. 
Pro Secretario, IOS. M. Can.eus GOSELLI. Sub.tus'. 

III. 
URBIS ET ORBIS. 

Indulgent. Christifidelibus conceditur intuitu Novendialium 
a gratia in honorem S. Francisci Xaverii. 

Abhinc tribus fere saeculis Christifideles ad S. 
Franciscum Xaverium Indiarum Apostolum praedica-
tione et miraculis insignem confidenter confugere con-
sueverunt devoto praesertim exercitio, quod propter 
magnam in praesentibus vitae necessitatibus compertam 
efhcaciam „Novcndiales a gratia" appellare non dubitarunt. 
Ad quod pium exercitium magis fovendum Summi 
Pontifices Indulgentias sive partiales sive plenarias iam 
pridem elargiti sunt, quae tarnen ad quasdam regiones 
et praeeipue ad ecclesias Societatis Iesu coarctabantur, 
Nunc vero, quo uberiores ex his novendialibus preeibus 
pietatis fruetus colligantur, SSmo Dno Nro Pio P P . X. 
preces sunt exhibitae, ut easdem, ubivis peractas, sacris 
indulgentiis ditare dignaretur. Has vero preces idem 
SSmus, in audientia habita die 23. Mártii 1904. ab 
infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis 
Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, peramanter 
excipiens, universis Christifidelibus memoratum exerci-
tium quovis anni tempore sive publice sive privatim 
peragentibus,sequentes indulgentias, defunetis quoque 
applicabiles bis tantum in anno acquirendas, concedere 
dignatus est; nempe: l.-o tercentum dierum quovis 
earumdem noven-dialium die lucrandum ab iis, qui vei 
subsequentem orationem vel, si illam ad manum non 
habeant, quinquies Pater, Ave et Gloria Patri ect., corde 
saltern contrito ac devote recitaverint ; 2-o plenariam 
autem iis, qui post huiusmodi pium expletum exercitium 
infra octo dies confessi ac s. Synaxi refecti ad mentem 
Sanctitatis suae pie oraverint. 

Oratio quolibet novendialium die recitanda : 
„0 valde amabilis et charitate plenus, Sancte 

Francisce Xaveri, tecum Maiestatem divinam reverenter 
adoro : et quoniam summopere gaudeo de singularibus 
gratiae donis, quae ipsa tibi contulit in hac vita, et 
gloriae post mortem. Ei maximas ago gratias teque toto 
cordis effectu deprecor, ut efficaci tua intercessione 
praeeipuam mihi gratiam velis obtinere sanetam vitam 
agendi sancteque moriendi. Insuper te rego, ut mihi 
impetres . . . (hie exprimatur gratia sive spirituális sive 
temporalis imploranda). Si vero id, quod a te suppliciter 
peto, ad Dei gloriam et ad maius bonum animae meae 
minime confert, tu quaeso, mihi impetres, quod utrique 
est utilius. Amen. Pater, Ave et Gloria Patri etc." 

Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis qui-
buscumque non obstantibus. 

Datum Romae ex Seeretaria eiusdem s. Congreg., 
die 23 Mártii 1904 

L. f S. ALOISIUS Card. T R I P E P I . 
Praef. Pro Secretario, IOS. M. Can.cus COSELLI. Sub.tus 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
I 

Budapest. J. plébánia hivatalokban használatos for-
mulárék. — 

A házassági ügyekben használatos formulárékat 
minden egyházjogi tankönyvben megtaláljuk. A legel-
terjedtebb Aichner könyve: Compendium Juris Eccltici. 

! Ügyesen összeállított könyv még Béke Antalé, mely-
nek czime : Elméleti és gyakorlati egyházi irálytan a lel-
készi hivatalok részére. 

Azt hiszem, nem lesz fölösleges, ha a házassági 
akadályok alól való felmentési kérvények közül egyet 

! közzé teszünk. 
Vegyesházasságnál a következő formulárét hasz-

nálhatjuk : 

Hivatalos szám. 
Reverendissime ac Illustrissime Domine ac Pater ! 

X. Y. acatholicus et N. N. parochiana mea (vagy for-
dítva) matrimonium inire cupiunt. Quum conditionibus 
ab Ecclesia praescriptis de amovendo a catholica con-
juge perversionis periculo, de conversione conjugis 

! acatholici ab ipsa pro viribus procuranda, praesertim 
vero de universa prole utriusque sexus in catholicae 
religionis sanetitate educanda opportunis cautionibus 
ab utraque parte esse satisfactum videatur, prout 
apposita hisce litteris acta publica testantur (melléklendő 
persze a reversalis) humillime rogo, ut data super impe-
dimento mixtae religionis dispensatione huic matrimonio 
assistendi facultas mihi concedatur. 

Datum. aláírás. 

Ha hirdetés alól kérünk felmentést igy tehetjük ezt: 
Illustrissime ac reverendissime Domine Episcope ! 

Humillime exponitur íllustritati Vestrae Episcopali, quod 
X. Y. et N. N. in vota matrimonialia transire constitu-
erint, hocque fine jam semel (vei bis) in facie ecclesiae 
promulgati sínt. Quia vero sponsi hí ad lucrandum 

! tempus quantocyus copulari cupiunt, Illustritatem Ve-
stram enixissimis precibus exorant, ut cum il Ii s in 
residuis duobis bannis gratiose dispensare dignetur 
ex his imprimis rationum momentis : 1. partes hae tam 
ardenti et caeco ad invicem flagrant amore, ut non 
quidem spe dispensationis facilius obtinendae, sed vesana 
libidine victi, se jam carnaliter cognoverint, atque ex 

: illicito hoc complexu oratrix actu uterum gestet, hineque 
I diffamationen sui, pudorem atque confusionem oriundam 
j non vane praemetuat. 2. Quod nullum inter partes has 

impedimentum secus subversetur. Quam ob rem. suas 
demissas preces congeminant, Deum 0 . U. pro longaeva 
incolumitate diuturno atque feli ci regimine Illustritatis 
Vestrae Episcopalis fervidis precibus deprecaturi. 

Datum. Aláírás. 
A vérrokonság alól való felmentésnél pedig így 

írhatunk. 
Hív. szám. 

Czim, mint fönt. 

X. Y. et N. N. dioecesani et parochiani mei se-
cundo (vagy aminő fokú akadály fentáll) consanguini-
tatis gradu lineae transversae aequalis coniuncti matri-
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monium inire desiderant. Quum vero, nisi ab Apostolica 
Sede veniam legis ecclesiasticae adipiscantur, voto suo 
potiri nequeant, Reverendissimo Yicariatui generali ea 
omnia, quibus ad banc gratiam obtinendam opus est, 
hisce litteris annexa transmitto (melléklendő a rokon-
ságot vagy sógorságot feltüntető családfa) cum oratorum 
precibus meas conjungens, ut Reverendissimus Vicaria-
tus Generalis a Sede Apostolica dispensationis gratiam 
maxima qua poterit industria eis impetrare dignetur. 

Datum. Aláirás. 
A kérvények végére a következő sorok is tehetők : 
Pro qua gratia, gratias maximas aget ea, qua par 

est, reverentia et devotione Illustrissimae ac Reveren-
dissimae Dominationis Vestrae Budapestini, die. 

X. Y. 
Az elbocsátásnál már inkább magyar szövegezés 

van használatban. Ilyenformán. 
D. a J . Kr. és a B. Sz. M. 

Hiv. szám. 
Házasság-Hirdetési Bizonyítvány. A budapest 

városi róm. kath. plébániától a plebániahiva-
talnak. 

Ezután kitöltendők a „vőlegény" és „menyasz-
szony" rovatoknál a következő adatok : Vezeték-, ke-
resztnév, állapota (nőtlen vagy özvegy, illetve hajadon 
vagy özvegy). Szülei neve, születésének és lakásának 
helye, vallása, kora, polgári állása (foglalkozás) hitben 
való jártassága (e rovatba azt szokták irni : kellő vagy 
elegendő), meggyónt és áldozott-e, észrevétel (ide a 
születési év, hónap és nap jön, vagy valamelyes dis-
penzaczió felemlítése). 

E rovatok kitöltése után az elbocsátás szövege 
igy hangzik: Hogy a fent leirt jegyesek folyó évi . . . 
(kiírandó a háromszoros hirdetés kelte) ennélfogva 
három különböző napon s ízben a fentemlített egyház-
ban kellőleg kihirdettettek és hogy az említett vőle-
gény (vagy menyasszony) részéről semmi kánoni vagy 
polgári akadály föl nem merült, szokásos plébániai 
pecsétemmel és sajátkezű aláírásommal bizonyítom, 
minélfogva említett vőlegényt (vagy menyasszonyt) a 
menny asszonynak (vagy vőlegénynek) saját templomá-
ban (megnevezendő a városrész vagy falu) kötendő 
házasságra a trienti sz. zsinat 24-ik ülés első fejezeté-
nek (de reform, matrim.) értelmében az Ur nevében 
ezennel elbocsátom. 

Kelt . . . 
Aláirás. 

Az összes fönti adatokat természetesen csak a 
proprius parochus töltheti ki. Ha tehát a vőlegény a 
hívem s az esküvő a menyasszony templomában lesz, 
a menyasszony rovatainál csak vallását és lakó helyét 
kell feltüntetnem vagy fordítva. 

Az utólagos házasság folytán történendő törvé-
ny esitést illetőleg lapunk 29. számában (október 8-án) 
mar van utasítás. A hivatalos szövegezés ilyenforma 
lehet : 

Nyilatkozat. 
Alul í rot t . . . (ide irja a természetes apa a saját 

nevétï két tanú előtt elismerem, h o g y . . . (a törvény-

telen gyermek vagy gyermekek anyjának neve, vallása, 
kora, születési helye, állapota (hajadon vagy özvegytől) 
ekkor és ekkor született és a szent keresztségben ilyen 
és ilyen nevet nyert fiának vagy leányának (ha több 
gyermek van valamennyinek adatait fel kell hozni) 
természetes apja én vagyok. 

Minthogy pedig fentnevezett hajadonnal (vagy 
özvegygyei) ekkor és ekkor itt és itt törvényes házas-
ságot kötöttem ; alázattal esedezem, nevezett gyerme-
kemnek (vagy gyermekeimnek) a kötött házasság alap-
ján való törvényesitéseért és anyakönyvi bejegyzéseért* 

Kelt . . . 
Tanuk aláírása. Természetes 

apa aláírása 
Ezek a házassági ügyekben előforduló nevezete-

sebb alakiságok. A keresztelés körül felmerülő irodai 
munkákat alkalmilag szintén szóvátesszük. (1) 

Szombathelyi egyházmegye. A véleméri kis tem-
plomról, mint műemlékről. — 

Velemér Vasmegye déli sarkánál Zalamegye hatá-
ránál fekszik mintegy 450 lélekszámú magyar lakossal, 
kik 7—8 kivételével mind reformátusok. I t t áll a völgy-
ben nyugot-kelet irányban húzódó község felett délre 
a plébánia birtok közepe táján domboldalon az 1230. 
körül épült kisded gothikus stilü templom, részint 
faragott kövek, részint ott helyben készített igen erős 
tégla anyagból. A kiszögelő torony alatt van csúcsíves 
bejárata és az ajtószárak is faragott mészkőből vannak 
a csúcsivvel együtt, valamint a 4 keskeny ablaknyílás 
is. — Jellegzetessége a templom oldalain, ugy a tor-
nyon is ama 11—12 cm. szélességű négyzet nyílások, 
melyek némelyek által lőréseknek állíttattak, de bizo-
nyosabb, hogy szellőzés czéljából készíttettek. A tem-
plom hajó alakú, szentélye kicsiny szabályos 8 oldalú 
sokszög felerésze 2y2 méter átmérővel, melyet csúcsíves 
boltozat fed és 4 mezőre osztanak az ivezetek. A hátsó 
rész csúcsíves tűzfal által választatik el a szentélytől, 
6 méter széles és 10 méter hosszú ; a toronyfal 13 
méter magas. — A falak belül egészen freskó képekkel 
diszittettek, valamint a torony melletti homlokzatfal 
kivül is némi képnek nyomait mutatja. 

Nem valami remekművek e falfestmények, de 
tekintve a színezés sok változatosságát, az alakok s 
fogalmak kifejezését, a képek jelentményeit, a katho 
likus hit sarkalatos igazságait látja a képek által hir-
detve a belépő. — 0 ! mily más hatása lenne mind e 
díszleteknek, ha egykor eredeti fényében restauráltat-
nék e szegény, elfeledett s csak néhány régiségkutató 
által felismert és ismertetett régészeti műkincs! De 
hiszem és reménylem, hogy most, midőn a roppant 
nagy áldozattal restaurált jaáki templom ujult fényben 
Isten méltó hajlékává felavattatott, a régi ígéret szerint 
nemsokára a veleméri templomra fog kerülni a meg-
nyitás sora, mit báró Forster Gyula buzgalma előkészi-
tend és segíteni fog. 

Őrség vidékének e tája az ősidőkben népesebb 
volt, mint ma és hogy a kereszténység már a magya-
rok bejövetele előtt el volt terjedve, az kétségbe sem 
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vonható ; mert sok helyütt voltak fából épült kápolnák 
is. — A kerczai rég elpusztított templomról nem szól-
hatok, de az elpusztult hodásziról tudom, hogy valami 
közelben szétrombolt kolostor falai s kövei maradvá-
nyából (tégla törmelékből) összeállított óromán stílű 
építmény volt, valamint a domonkosfai fióktemplom is 
óromán stíl és gothikus ablakokkal bir t ; oldalporta-
léján, mi félkörű faragott kő, a bárány kereszttel lát-
ható domborműben. 

Mily viszontagságokon mentek át, mit kellett 
szenvedniök itt a templomoknak, kimondhatja meg ? . . . 
Nincs semmi adat ; de hogy többnyire fallal, vagy a 
korábbiak sövénynyel és árkokkal kerített védelmi 
helyül is szolgáltak, az bizonyos. 

Ezek sorsában osztozott a veleméri templom is a 
protestantizmus idejéig, a midőn a kisebb tejes köcsög 
alakú harangját a protestánsok elvették és betűit véső-
vel lefaragták, hogy olvashatatlanná tegyék, a nagyobb 
harangról pedig azt mondják, hogy a közeli posványos 
forrásokba sülyesztetett. 1700 elején vagy még előbbi 
bizonytalan időben a veleméri templom leégett és a 
harangok ekkor estek le, a midőn a kisebbet a pro-
testánsok eltulajdonítva egy közeli telken ma még 
fennálló haranglábon helyezték el. 

Ez időtől fogva majd másfél századig tető és ajtó 
nélkül állott a templom 1864-ig az idő viszontagságai-, 
a protestantizmus szított gyűlölete és durva rombolá-
sainak védtelenül kitéve. A torony falain, ugy a fala-
kon is, fű és cserjék nőttek, sőt a déli oldalfal közepe 
táján egy 1 5 méter magas fenyőfa is nőtt szemtanuk 
állítása szerint, mely 1864-ben, midőn Rómer Flóris 
ösztönzésére Szenczy Ferencz püspök 600 forintnyi 
áldozatából tető alá vétetett, vágattatott ki : és egy 
ajtóval elzáratott a bejárat, hogy rongálásoktól a képek 
megóvassanak. 

Ámde 1875-ben újra szükségessé vált a pusztuló 
fazsindely-tető megújítása, melyre az országos régészeti 
társulattól nyertem 50 fr t összegbeu némi segélyt; 
1882-ben újra tetőzetjavitást kellett eszközöltetnem, 
de végre is jónak láttam az épület fenntarthatása czél-
jából használható állapotba restaurálni. Miért is az 
ezredév emlékére 1896-ra óhajtottam e czélt meg-
valósítani. 

Miután a vallásalapból 300, az egyházmegyei alap-
ból 600, utóbb Hidasy püspök ajándéka gyanánt 300 
frtot nyertem segélyül, 1473 fr t költséggel u j tetőt-, 
padlás-, toronytető-, oltár-, szószék-, padok- és kis 
kórussal, kétszeres ajtóval ellátva használható állapotba 
helyeztetett ; és a Szentháromság tiszteletére felszentel-
tetett, amió ta évenként 4—51zben isteni szolgálat tar-
tatik benne. — Hogy mily fontos V.eleméren e templom 
és a kath. egyházi isteni szolgálat tartása, azt csak a 
viszonyokkal ismerős tudja. 

A protestantizmus által annyira megíogyott a kath. 
hivek száma egész Őrségben, hogy a plébániák általá-
nos rendezése idején a veleméri plébánia Kerczával 
egyesittetett, valószínű Mária Terézia királynő idejében; 
de hihető, hogy már 1735-ben, midőn a kath. templo 

mok a protestánsoktól visszavétettek, már Kerczáról 
adminsztráltatott. 

Ezen előzetes történeti ismertetés után fogok 
szólni a freskó festményekről, melyek a templom falait 
teljesen fedik, a melyekről e templom mint őskori 
országos nevezetességű régiség-műemlék híressé lett s 
méltó, hogy fentartassék, megbecsültessék, sőt stilszerü-
leg most már a jaáki után restauráltassék. 

Horváth Ferencz, 
kerczai plébános. 

I R O D A L O M . 

— Megjelent : P E T R I CARD. PÁZMÁNY Archi-
Episcopi Strigoniensis et Primatis Regni Hungáriáé 
THEOLOGIA SCHOLASTICA. Quaestiones (e III . p.) 
restantes : LVI I I—LXXY. Recensuit Desiderius Bit a, 
Ord. S. Ben. de monte Pannoniae presbyter, Abbas 
stb. Accedunt Petr i Card. Pázmány Opera Latina Minora : 
PRO SOCIETATE JESU. — P E N I C U L U S P A P P O -
RUM. — LOGI ALOGI. - F A L S A E ORIGINIS 
(motuum hungaricorum succincta refutatio.) — YINDI-
CIAE. - SYNODUS STRIGONIENSIS. — DISSER-
T A T I O . - ORATIO AD URBANUM VIII .—EPISTOLA 
ad Card. Borgesium. Budapestini, Typis Reg. Scient. 
Universitatis. MDCCCCIV. Kis ivrétü 714 lap. Meg-
rendelőknek 10 kor. 

Pázmány Összes Munkái latin sorozatának VI. 
kötete. Az „acta et Décréta Synodi Dioecesani Strigo-
niensisu-t kivéve, melyet dr Demlcó György ny. r. 
tanár recenseált, a többit valamennyit dr Kiss János 
ny. r. tanár rendezte sajtó alá. Evvel a kötettel Páz-
mány Munkáinak latin sorozata be van fejezve. A ki 
akár a magyar, akár a latin, akár mindakét sorozatot 
megszerezni akarja, jelentsen be megrendelést a buda-
pesti k. m. tud. egyetem hittudományi karának dékáni 
hivatalában. így megrendelve egy-egy kötet ára 5 frt. 
Bolti ára jóval magasabb. 

— Keresztény Magyar Ifjúság. Társadalmi és 
irodalmi lap. A budapesti Szent-Imre-Kör és a kolozs-
vári Szent-Imre-Egyesület hivatalos lapja. Főszerkesztő : 
ifj. Mailáth György, felelős szerkesztő Schandl Károly. 
Megjelenik, X. Pius pápa áldásával, havonkint 3-szor, 
minden hó 1-én, 10-én és 20 án. Ára egész évre 8 
korona, II. évf. 22. sz. okt. 1-én. 

Az old.' 10-én megjelent r 23. sz. tartalma: Eg a 
zágrábi egyetem, (s-től.) — Esz és akarat a hitben. (Dr 
Prohászka Ottokártól.) — Tárcza : A halálbüntetés 
terhe alatt. - Az ifjúság és a hazai ipar. (Sas-tói.) — 
Az egyetemi növénykert. (Képekkel.) — Egyetemi 
Élet. (Caius-tól.) Vértanuk emléke. — Hirek. — Iro-
dalom és Művészet. — Sport. — Hivatalos Értesítő. — 
Szerkesztői Üzenetek. 

— Aranyniisés püspök. Bodnár Gáspár a Szatmár-
egyházmegyei irodalmi kör alelnöke 32 oldalra terjedő 
füzetecskét adott ki, mely a „Heti Szemle" mellék-
leteképen jelent meg. A tartalmas kis füzet Meszlényi 
Gyula szatmári püspök ur aranymiséje alkalmából Író-
dott s az apostol-lelkü püspöknek, a szatmár-egyház-
megyei hivek jóságos atyjának rövid életrajzát tartal-
mazza s egyben jótéteményeiről, áldozatkészségéről is 
beszámol. Á füzet 7 szakaszra oszlik, melyek közül az 
utolsó e mottóval kezdődik : Amiért a jubiláló egyház-
megye imádkozik — s lendületes, szinte szónoki hangon 
értekezik a mottóról s a végén hozzá teszi : Hogy ez 
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a lelki ifjúságod még sokáig el ne múljon, hogy nagy-
lelkűséged, bőkezűséged és hozzánk való jóságod még 
sokáig megmaradjon; ezért imádkozik a jubiláló egyház-
megye. A csinos füzet a „Pázmány-sajtó" nevű püspöki 
nyomdában jelent meg. 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósításunk szerint a szept. 

1-én megszűnt „Voce della Yeritáu cz. kath. napilap 
pótlásául f. hó eleje óta a „Vera Roma" cz. heti lap 
jelenik meg naponkint. 

— Az esztergomi fő m egye XVI. sz. főp. kör-
levele első helyen a S. Poenitentiarai 1904. ápr. 3-án 
kelt határozatait közli a jubileumi búcsúra vonatkozó-
lag. A Kath. Nagygyűlésre való felhivás után követ-
kezik a főmegye nyugdíjintézete közp. bizottságának 
üléséről szóló jegyzőkönyv. Evvel kapcsolatosan köz-
hírré teszi ő emja, hogy az ú j központi bizottság elnö-
kévé Boltizár József püspök, ált. érs. helynök urat 
kérte fél, előadójává pedig dr Lekér Gyula cs és kir. 
udvari káplánt, Esztergom szab. kir. városi lelkészt 
nevezte ki. A körlevelet személyzetiek zárják be. 

— Bécsben 1904. év három első hónapjában a 
kath. egyházból kilépett 299, belépett 176, veszteség 
tehát 123 volt. A két protestáns felekezetbe ellenben j 
ugyanezen idő alatt belépett 229, kilépett 75, nyereség 
tehát 154. Ebből kilehet körülbelül számítani az 'évi 
eredményt. Baj tehát van mindenütt, nemcsak nálunk, 
hanem Bécsben is. 

— Szent Ferencz fiai épületes buzgósággal ünne-
pelték meg pár já t ritkító nagy rendalapítójuknak nap-
ját országszerte. Kiemelkedett az ünnepségek sorából a 
veszprémi, a hol e napon avatták fél s iktatták, be 
ünnepélyesen a rend u j confratereit, a kiket a rerid 
iránt tanúsított eddigi jótékonyságuk s nemes jó indu- j 
latukért a rend tartományi főnöke elismerésből s hálá-
ból a rend világi testvérületének tagjai közé felvett s 
kinevezett. Az uj confraterek : Kránitz N. János ny. j 
altábornagy ur ő exczellentiája, dr. Fejérváry József 
praelatus kanonok, Kránitz Kálmán, Bélier Pál apát- j 
kanonokok, Schreiner János káptalani jószágfelügyelő, | 
dr. Kőszeghy József káptalani ügyész és Pöschl Béla 
jutási uradalmi intéző, akik közül Kránitz János ő | 
exczellentiája s dr .^Fejérváry József praelatus-kanonok 
úr gyengélkedésük miatt személyesen nem vehettek 
részt az ünnepélyen. Déli tizenkét órakor Meszes 
Polikárp házfőnök szép beszéd kíséretében átnyújtot ta 
a diszes kinevezési okmányokat az uj tagoknak, akiket 
a jelenlevő vendégek lelkesen megéljeneztek. Kránitz 
Kálmán apát-kanonok urat pedig, akit a rend tartomá-
nyi főnöke a veszprémi ház syndicusának is kinevezett, 
lelkes szavakkal kérte beszédében a házfőnök, hogy 
atyai jó indulatát és jóságát ne vonja meg szent Ferencz 
fiaitól a jövőben sem. Az uj tagok nevében Kránitz 
Kálmán kanonok ur válaszolt megható szavakkal a ház-
főnök beszédére. 

— Egyházmegyei hirek. A pécsi egyházmegj^ében 
Szilvásy Mihály dr szászvárosi esperes-plebános f. hó 
12-én szívszélhűdés következtében hirtelen elhúnyt. — 
A szatmári egyházmegyében Hehelein Károly praelátus-
kanonok az ungvári fiu-iskola költségeire, építésre és 
fölszerelésre, 4000 koronát adott. — Budapest székes 
íöváros hatósága a plébániai vagyon leltározása ügyé-
ben feliratot intézett a bíboros hgprimáshoz. — Nógrád-

megye Vadkert községében f. hó 23-án szenteli fel 
Kohl Medárd püspök úr az ú j kálváriát és kápolnát. 

— „Modern papság"-ról volt szó e napokban papi 
körben. A vége a dolognak jó, t. i. hogy dolgozzunk, 
dolgozzunk ernyedetlenül, szóval, tollal, tettel, a hol 
kell, u j eszközökkel, u j fegyverekkel. De az eleje kissé 
homályos, mondhatni regényszerű, mert igy szól: ..A 
mi századunkban az Egyház szelleme mondja Lukas 
Delmege Cassen atyával folytatott vitája közben — 
hogy sorakozzunk a modern haladás mellé. Mert ez 
jön, mint valami nagy lélektelen mozdony, s csak egy 
módja van, hogy elkerülhessük, hogy el ne gázoljon 
bennünket, s ez az, hogy felugrunk rá s vele tar tank. 
A kép kissé kuszált, azért értelme nem világos. Lehet 
jó is, rossz is.tt 

— Oltár-egyleti kiállítás nyilt meg f. hó 15-én 
Győrött, és teljes nyolcz napig lesz nyitva, az orsolyi-
ták nagytermében. Megnyitotta szentmiséjével dr. Mohi 
Antal v. püspök, társ igazgató. 

— Dr Takács Menyhért jászói prelátus úr Nagy-
váradra érkezett a rendház és fő gymnasium megvizs-
gálására. 0 mga minden osztályban minden tanár órá-
já t meglátogatja, hogy a növendékek tanulmányi előme-
neteléről tüzetes tudomást szerezzen. 

— Katii. Legényegyleíi házfelavatás. Október 
2-án örömünnepe volt a tapolczai kath. legényegyletnek, 
mert e napon áldatott meg újonnan épült háza. Ismét 
egy alkotással több, mely a legényegyletek nagylelkű 
pártfogójának, nagyméltóságú báró Horni;) Károly 
megyés püspök urnák nemes bőkezűségét dicséri, mint-
hogy az*ő kegyes adományai tették legtőképen lehetővé 
e ház felépítését. 

— „A kálvinista vallás magyar vallás." Ezt idézi 
a „Debr. Prot . Lap" és a következő adatokat idézi r á j a : 
„A nagyszebeni törvényszéknél lopással vádolva állott 
egy 14 — 15 éves kis leány. írni, olvasni nem tudott, ev. 
ref. vallású volt. Csak oláhul beszélt. Egy szót sem 
tudot t magyarul." Más! „Szomorúan érdekes volt, mikor 
egy vádlott így felelt : „A nevem Vida Károly, lakom 
Felsőpiámon, ev. ref. vallású, magyar vagyok, irni, 
olvasni nem tudok. Mindezt oláhul mondotta el, mert 
egy szót sem tudott magyarul." 

— Hogyan határozta meg Apponyi az amerikai 
élet szellemét l „Ott az egyéni energiának maximuma 
érvényesül, az egyén maximális megbecsülése alapján." 
Mind a kettőből rendkívül sok hiányzik még nálunk — 
különösen a törzsökös magyar „intelligencziában" és 
magában a népben is. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Figye lmez te tés az előfizetés mód já ra . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás' a lakjában, 1 /2 ívet fog adni. M. t. olvasoink tapasz-
tal ták. hogy 2 ívet is adott. A lap te r jede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal várható növekedése kényszerí t az előfizetési ár 
felemelésére. A ki tehát csak az rE. Kr. L."-at j á ra t j a , az a lapot, 
ú jév tő l kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindkét lapot, a 
.^Religio-[rallásu-1 és az VE. Kr. L " -a t együt t k ívánja járatni , az 
az „ E . Kr. Z."-at kedvezmenyes áron, 2 koronáér t szerezhet 
meg. Vag37is az előfizetést a jövő évtől kezdve a „Religiou-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, 
i/ i/2) 3 4 és egész évi részle tedben törleszthetők. Mindenkire 
nézve" legegyszerűbb s iegczélszerübb el járás az egész evre j á ró 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen . M. t. A kiadó tulajdonos. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Budapesten, október 19. 

DALMI É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T , 
I3IK ÉVFOLYAM 

SZ. II. Félév. 1904. 

,Perge alacriter tn coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
%dlabora . . . 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 atqueerectus religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.' 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

l^P** F e 1 l i i T á s . 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: Katholikus N&gygyülésünknek hódoló tisztelet, legforróbb üdvözlet ! — Oratio, quam Alexander 
Párvy Episcopus Scepusiensis ad Clerum Dioecesanum habuit. — Immaculata. A budapesti jubileumi Mária-körrnenet sorrendje. — 
Egyházi tudósítások : B u d a p e s t : ,. Spanyol inquisitio" és magyar „katholikus koaliczió". — E s z t e r g o m i f ő m e g y e : lmma-
culata-ünnep Nagyszombatban. — Kath. Nevelés- és Tanitásügy. „Magyar Kath. Iskolaegyesület"-et kell alapítani! — Kath. Egyesületi 

Élet és Köztevékenység. Az Ötödik Országos Katholikus N agy gyűlés Programm ja. — Irodalom. — Vegyesek. 

semilyen v clllclScl sincsen. Es rá jö t t a tudós dr 
Tüdős Is tván ennek a csúfságos je lenségnek az 
okára Re imarusnak abban az elvében, mely sze-
r int „a legtöbb ember vallás-felekezeti hova-
ta r tozóságának az oka — a véletlenség. " 

Eszes, minden t okkal-móddal cselekedni 
köteles lények — a vélet lenség báb já téka i ! 
Szép t a l á l m á n y ! Nem irigyeljük sem protes táns 
atyánkfiai tól , sem Reimarustól . De a véletlen-
ségnek erre a gyászos elméletére, vagyis in-
kább tényleges szomorú esetére mi nagy felkiál-
tást óha j tunk építeni a- mi kathol ikus nagygyű-
léseink érdekében. 

I f j . Zichy J á n o s gróf október 2-iki felhí-
vása a kathol ikusok egyesülésére nagy vitát kel-
tet t , mer t nem volt mindenben világos. A 
katliolikus-vallás ellenségei az t olvasták ki 
belőle, hogy — üsd a néppár to t , vagyis min t 
a B. H. rohama muta t j a , politikai élt l á t tak 
a néppá r t volt elnökének a föllépésében, holot t 
az csupán hi tbuzgalmi tény aka r t lenni, a r ra a 
czélra, hogy Magyarország katholikusai t , az 
ezidei nagygyűlésben mennél tel jesebben egye-
sítse. Világosságot a felkavar t helyzetre az 
„Esztergom" —a-ja és Brúnója der í te t tek. Amaz 
kifej tet te , hogy politikailag mire van szükségünk: 
Cent rumra , nem felekezeti pár t ra ; emez bebi-
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Katholikus Nagygyűlésünknek 
hódoló tisztelet, legforróbb üdvözlet ! 

1900. decz. 31-ét írt az emberiség, midőn 
a „Sárospataki Lapok"-ban egy Veridicus nevű 
„r. kath. világi embernek" a vezető czikkelye, 
je len t meg, mely az „Egyháztör ténelmi emlé-
kezések a r. kath. egyházra vonatkozólag a 
19-ik század elmúlása a lkalmából" hosszú 
czimet viseli s melyben sem igazmondás , sem 
római kathol ikusság nem ta lá lha tó egy köröm-
nyi se, hanem annál több pro tes táns eredetű 
ráfogás és gyűlölködés a pápaság ellen. 

A sa já t fészkébe csunyító „világi r. katho-
likus" oly visszataszító hatással volt a katholi-
czizmus befeket í tésének élő és á lmában is 
örvendező dr Tüdős Is tván szerkesztő jobb 
lelkére, hogy magya ráza t á t próbál ta megadni 
a furcsa jelenségnek, miféle okon s módon 
jöhe t létre az a csúfságos lelkiállapot, hogy 
valaki római katholikus legyen és mégis jobban 
tud jon gyalázkodni a pápaság és egyál ta lában 
a katholikus életelv és szellem ellen a legvé-
resebb szájú szocziál-demokratánál , a kinek 
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zonyítot ta, hogy igenis, a néppár tnak nem 
szétrobbantására , hanem megér tésére és meg-
értetésére van szükségünk. A politikai szükség-
lettől különbözik a hitéleti szükséglet, a mely-
nek kielégítésére a kathol ikus nagygyűlések 
vannak hivatva. 

Zichy János gróf szükségét l á t t a annak, 
hogy Magyarország katholikusai te l jesebben és 
szorosabban egyesüljenek kathol ikus nagygyűlé-
seinkben. Igaza van. Egyeté r tés re és összetar-
tásra k imondhata t lanul nagy szüksége van a 
kathol ikusságnak a felekezeti leg rendkivül meg-
oszlott Magyarországban. H a az ország lakos-
ságának felét meghaladó kathol ikusság össze-
tar t , nem lehet t a r t an i semmi rossztól. Ellen- j 
ben, ha nincs köz tünk összetartás, minden rá- . 
szakadha t erre az országra : az is tentelenség ! 

ura lmátó l kezdve egész a tel jes állami meg- j 
semmisülésig. 

Zichy J á n o s gróf ta la jkészí tő ásója t ehá t 
jó helyen fogta m u n k á b a a földet, de nem 
hatol t elég mélyre. Hogy legyen kiket egyesíteni, 
mindenek előtt az oly „r. ka th . világi embe-
rek"-et kell felvi lágosítanunk és római katholi-
kus hitök mibenlétének tudásá ra elvezérelnünk, 
a kik, mint a „Sárospataki Lapok" kath . embe-
rének szomorú példája muta t j a , fa l törőkül szol-
gálnak az egyház ellenségeinek a kezében, az 
egyház sziklafalának reá j ok nézve kétségtelenül 
gyászos végű ostromlására. 

A katholikus hitvallástól elzüllött „kath. 
emberek" felvilágosítására semmi sem lehet 
a lkalmasabb a katholikus nagygyűlések felvi-
lágosító szózatainál és buzdító, magukka l ra-
gadó akczióinál. Azér t százszoros köszönet 
illeti meg Zichy J á n o s grófot, hogy a katholi-
kus nagygyűlések ügyét f á radha ta t l an lelkese-
déssel gondozza és kathol ikus nagygyűléseink-
ben minden számottevő kathol ikus embernek 
aktív részvevésére törekszik. 

For ever ! 

ORATIO, 
QUAM 

A L E X A N D E R P Á R V Y , 
ELM SCOPUS 8CEPUSIENS18, 
AD CLE RUM DIOECESANUM 

HABUIT. 
(Folytatás.) 

Verum dum saluti aeternae animarum animam 
impendere Salvatoris crux docet nos et monet : Illius 
praeceptis et exemplo monitos non aufugiat nos cura 
terreno quoque gregis nostri bono et prosperitati pro-
spiciendi. 

Misereor super turbam, — et misericors Dominus 
famem illius corporalem explevit. Transivit bene-
faciendo ; medelam attulit languentibus, lugentibus, 
aerumnis vitae afflictis et sauciatis ; mutos loqui, sur-
dos audire fecit, aegris restituit salutem. Vocat ad se 
laborantes et oneratos, et reficit illos ; nec calicem 
aquae frigidae tantum mercede destitutum annunciat; 
et inter officia caritatis opera misericordiae corporalis, 
vivis cordium tabulis aeternae legis praecepto inusta, 
ceu sibi praestita aeterno coronat praemio. 

Et an sint vulnera humanae societatis, quibus 
oleum misericordiae leniens infundere, — an calami-
tatum dolores, quos dulcedine caritatis mulcere solli-
cita mater ecclesia non properasset unquam. 

In hac lacrymarum valle habetis, Venerabiles 
Fratres et Filii dilectissimi, unde fientes cum flentibus 
portetis exultantes consolationum et gaudiorum mani-
pulos, mercedem laboris. Pauperes semper habetis vo-
biscum et ipsi divites in paupertate. Dividite cum illis 
panem, dividite cor. 

Qui in praesepi iacuit infans, patriâ exul, susten-
! tatus in discrimine vitae, qui angustam paupertate in-

habitavit domum in Nazareth, cui non erat ubi recli-
naret caput, sitienti fei et acetum fuit potus : Ille 
videat, et videbit. sub tecta mapalium ferre vos cari-
tatis opes ; videbit, non exulare cordibus vestris ad 
oras eXteras curis vitae actos, ut nec coelum nec ani-
mum mutent, glebis et aris soli natalis disrumpi nescio 
fidelitatis vinculo iuncti ; videat Jesus sub umbram 
alarum vestrarum confugientes per vos protegi, defendi 
a pressuris raptorum iniquis ; et iis, qui manducarent 
panem doloris, praebere vos dulces commiserationis 
cibos. Videbit vos et in pauperibus vel minimis videbit 
semetipsum Jesus, videbit esurientem se in esurienti-
bus, quibus dedistis manducare, sitientem se in sitien-
tibus, quibus dedistis bibere, hospitem se in hospitibus, 
quos collegistis, nudum se in nudis, quos cooperuistis, 
infirmum se in infirmis, quos visitastis (Math. 25, 35.) ; 

j videbit vos veros divi Protectoris S. Martini miseri-
; cordia praefulgentis filios et sectatores bonorum eius 

operum ; dabitque, ut ducibus vobis fideles sic tran-
seant bona temporalia, ut non amittant aeterna. 

(Vége köv.) 

I M M A C U L A T A . 
A budapesti jubileumi Mária-körmenet sorrendje. 

A Szeplőtelen Fogantatásról szóló dogma kihir-
detésének ötvenedik évfordulója alkalmából az országos 
katholikus nagygyűlés befejezéseül Budapesten (a Bel-
városban) október 23-án, vasárnap délután 3 órakor 
tartandó jubileumi Mária-körmenet sorrendje. A körmenet-
ben résztvevő plébániák, egyesületek ós testületek 
hat külön csoportban sorakoznak és csatlakoznak a, 
menethez. 

1. csoport. A budai oldalról jövő plebániahivek és 
az összes budai testületek a kapuczinus at}Ták templo-
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mánál, innen a Lánczhidfőnél gyülekeznek és innen 
pontban háromnegyed 3 órakor indulnak és a Láncz-
hidon, a Ferencz József téren, a Dorottya-utczán, a 
Gizella-téren, a Deák-téren át a Bécsi-utczába mennek 
egészen a Szerviták-teréig, ahol a következő Il-ik 
csoportot bevárják. 

II. csoport. Gyülőhely IV. kerület. Szent Ferencz-
rendiek temploma. Ide jönnek : a legényegyesületek, a 
katholikus munkások, a Stephaneum nyomda férfi-
személyzete, a Szent Ferencz III . rendjének férfitagjai, 
valamint a Kecskeméti- és az egyetem-utczán át a 
budapesti VIII., I X , X. kerületi plébániák hivei 
zászlaikkal. 

III. csoport. Gyülőhely : az egyetemi templom és 
a Papnövelde-utcza. Ide jönnek az összes pesti közép-
iskolák, a tisztviselők, az egyetemi hallgatók és az urak 
kongregácziói, a Szent-Imre-Egyesület, az egyetemi 
hallgatók, a tudományos intézetek és társulatok tagjai. 

IV. csoport. Gyülőhely: az angolkisasszonyok tem-
ploma. Ide jönnek az Erzsébethidon át a budai női 
patronageok, az összes budapesti leányintézetek, patro-
nageok, nőegyesületek, az Oltáregyesületek nőtagjai, 
az Erzsébet-egyesületek, a szerviták III . rendje stb. 

V. csoport. Gyülőhely : a belvárosi főplebániai 
templom. I t t gyülekezik a nagyméltóságú püspöki kar, 
a növendékpapság, a szerzetesi és világi papság, a 
körmenetet vezető püspök az asszisztencziával. 

VI. csoport. Gyülőhely : a kegyesrendiek főgimná-
ziuma előtti tér. I t t gyűlnek össze az országos katho-
likus nagygyűlés tagjai, a katholikus körök, a Szent-
Vincze és egyéb férfi-egyesületek. 

Tájékozásul. 1. Pontban fél 4 órakor elindul a III. 
(egyetemi) csoport és az Egyetem-utczán keresztül 
csatlakozik a Ferencziek-terén levő II . (ferencziek) 
csoporthoz, mely háromnegyed 4 órakor indul és az 
Eskü-uton és Eskü-téren át a Váezi-utczába megy. 
Ezek után jön az Eskü-térnél várakozó IV. csoport 
(angolkisasszonyok), ezután az V. (a papság) és végre 
a VI. (katholikus nagygyűlés stb.) csoport. 2. Az igy 
alakult körmenet a Váczi-utczán át a Kristóf-térre 
megy, ahol a Bécsi-utcza elején várakozó I. (budai) 
csoport a menet élére áll és a Szerviták-terén levó 
Immaculata-szobor előtt meghajolva, a Koronaherczeg-
utczán, a Ferencziek-terén, az Eskü-uton, az Eskü-
téren keresztül a belvárosi főplebániatemplom kapujáig 
megy, mire az összes csoportok föl az Eskü-tér felé 
két oldalról sorfalat képeznek, melynek közepén a 
vezető püspök és a papság a főplebániatemplomba 
megy, hol a körmenetet szentbeszéd, áldás és ünnepies 
„Te Deum" fejezi be. 3. A körmeneten résztvevőket 
kérjük, hogy az indulási időt és a csoportok gyülő-
helyét és a menetben a sorrendet a lehető legponto-
sabban tartsák be. 4. A körmeneten nemcsak a katho-
likus nagygyűlés tagjai, hanem bárki is részt vehet, 
sőt kérjük, hogy nemcsak a székesfővárois, hanem a 
vidéki hivek is minél tömegesebben részt vegyenek. 
5. A Budapesttel szomszédos plébániák lelkipásztorait 
kérjük, hogy reggel otthon jó korán végzett szentmise 
után hiveiket bucsumenetben vezessék be az országos 

jubileumi körmenetre. 6. A plébániák ornatusban, a 
papság karingben, a hivek gyertyákkal jelenjenek meg. 
Karingek lesznek a belvárosi főplebániatemplom sekres-
tyéjében; gyertyákat lehet venni IV., Molnár-utcza 
19. sz. és a kereskedésekben. 7. A férfi és női szerzetes-
házakat, a katholikus nevelőintézeteket, a társadalmi és 
tudományos, irodalmi, jótékonysági és hitbuzgalm1 

egyesületeket kérjük, hogy a körmeneten testületileg 
és amennyiben lehetséges, fáklyákkal és fedett gyer-
tyákkal és zászlók alatt vegyenek részt. 8. A templo-
mok gondozóit kérjük, hogy a jubileumi szent idő és 
igy a boldogságos Szűz Mária tiszteletére szombaton 
este 7 órától fél 8-ig az összes templomokban haran-
goztatni szivesek legyenek. (1714—1904. sz. tőpapi 
rendelet.) 9. A körmenetet Radnay Farkas besztercze-
bányai püspök ur vezeti és a Szerviták-terén levő 
Immaculata-szobor előtt az ajtatosságot végzi. 10. A 
szentbeszédet Mailáth G. Károly gróf erdélyi püspök 
tartja. 11. Kér jük a hiveket, hogy menetközben a 
Szerviták-terén levő Immaculata-szobor előtt meg-
hajolva útközben a rózsafüzért imádkozzák és közösen 
énekeljenek. 12. A résztvevők négyesével haladnak az 
uton. 13. Egymás iránti béketűrést, a legnagyobb ren-
det és ajtatosságot kérünk. 14. A székesfővárosi házi-
urakat és lakókat, főleg a templomok és a szerzetes-
házak elöljáróságait kérjük, hogy a körmenet ut ján ós 
idejére házaikat és lakásaik ablakait földíszíteni, fel-
lobogózni és kivilágítani szivesek legyenek. 15. Kedve-
zőtlen idő. esetén mind az öt templomban délután 4 
órakor megfelelő ajtatosságokat fogunk tartani. 

Budapest, 1904. október 12 én. 

A Szeplőtelen Fogantatás 
körmenetét rendező bizottság. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
.Budapest, okt. 18. „Spanyol inquisitio" és magyar 

„,katholikus koalicziőu — tar t ja hullámzásban jelenleg 
Magyarországban a lapolvasók kedélyét. A spanyol 
inquisitio ügye úgy került napirendre, hogy a derék 
és rettenthetetlen tudós Ballagi Aladár dr a M. T. Aka-
démiában, f. hó 10-iki székfoglalójában mint rendes tag 
kimondta az igazságot, hogy a spanyol inquisitio egyház-
politikai nem tisztán egyházi jellegű intézmény volt. Ez 
nálunk katholikusoknál tiszta munka, mert igazság, és 
nálunk nem kell más mint csak az igazság.*) De nem 
így áll a dolog a zsidó-liberalizmus táborában. Ott nem 
az igazság kell mindenek felett, hanem a — „vakulj 
magyar : az, hogy protestánsok és katholikusok örökkön-
örökké egymás hajába legyenek kapaszkodva. De jobb 
idők szelei kezdenek már lengedezni. Mutatja ezt már 
csak az-is, hogy ime az Akadémiából indult ki a világ-
történelem egy nevezetes tényére nézve a kijózanodás. 
Egyébiránt a „Prot. Egyh. és isk. Lap" is „A spanyol 
inkviziczió ú j világításban" cz. czikkelyében Ballagi 

*) Das neue Herrscherpaar (Ferdinand und Isabel laj g ' stal-
tete die Inquisition ;cu einem wichtigen ,,Staatsinstitut." Hergen-
röther, 1. II. 765. 
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Aladár dr felfogásához, vagyis a ..történelmi tárgyi-
lagosság" kötelező voltának elismeréséhez csatlakozott. 
Vajha még egyszer valóra válnék Magyarországban a 
kereszténység Krisztustól rendelt s emberektől meg-
bontott nagy egysége! Tatár, török, német —járás t kihe-
vertünk. Zsidó járással Magyarország szellemében csak 
keresztény egység lesz képes sikerrel megbirkózni. 

A mi az u. n. „kath. koaliczió" eszméjének pen-
getését illeti, hát az egyszerűen nem sikerült igyekezet 
volt több oknál fogva. Legújabban elmond ezen okok 
közöl többet a „Nyitram. Szemle" Laicusa és az 
„Esztergoméban egy rövid de velős közbeszúrt Ozikkely 
(entrefilet), mely avval kezdi czimül is, bekezdésül is, 
hogy „Sikere lesz a kath. nagygyűlésnek, bármiként fog 
is alakulni a lefolyása." A Ny. Sz.-ben megjelent fel-
szólalásnak veleje az, hogy a „kath. koaliczió" maga 
Krisztus egyháza. Tegye meg ebben mindenki a maga 
kötelességét és simuljunk össze „cor unum és anima 
una"-vá. Az „Esztergom" ismétli, hogy „az ujabb 
politikai hullám nem zavarta meg az Í télőképességet . . . 
A budapesti nagygyűlésre nem megyünk politikai érzel-
mekből, hanem kölcsönös ismerkedésre, kölcsönös hódí-
tásra". Szóval: „cor unum et anima una", ez legyen 
a törekvés czélja. 

De ne feledjük, hogy más a politika, ós más 
a vallás. 

A mi a „kath. koaliczió" név alatt kiröppentett 
kísérletet illeti, arra nézve nagyon jellemző az, hogy 
a bécsi „Reichspost" és „Vaterland" mellett a „Buda-
pesti Hírlap" is sikra szállt érdekében. És pedig mivel ? 
Legutóbb nyilt füllentéssel. Azzal a híreszteléssel, hogy 
megnevezett országos nevü férfiak mondottak le a 
nagygyűlésben való szónoklásról, kiknek neve azonban 
ime ott szerepel a nagygyűlés programmjában. A „B. 
H." katkolikus ügyekben való kotnyeleskedése tehát 
ismét kudarczot vallott. ? ? 

Esztergomi főmegye. Immaculata-ünnep Nagyszom-
batban. — 

Nagyszombat és vidékének legdrágább kincse Szűz 
Mária azon kegyelemképe, mely a főtemplom egyik oldal-
kápolnájában van elhelyezve. 

Nagy és megszámlálhatlan azon kegyelem és áldás, 
mely ezen csodálatos kép tisztelete által áradt szét a 
múltban s napjainkban a Máriát tisztelők lelkébe. 

Azon határtalan ragaszkodás, mellyel elődeink 
édes hazánk védőasszonyához viseltettek, bő jutalmat 
nyert azáltal, hogy az isteni Gondviselés ezen kegy-
képpel ajándékozta meg városunkat s annak vidékét, 
metynek köszönhette, hogy 1710. évben a pestisjárvány 
megszűnt : ezen hosszú idő óta e kép a főtemplomban 
székel, mig most a szeplőtelenül fogantatott Szűz hit-
czikkelyének ötven éves jubileuma alkalmával a város 
lánglelkü plébánosa dr Halmos Ignácz elhatározta, hogy 
a kegy elemképet trónjáról levéve, körülhordozza a város-
ban s köréje gyűjti a város és vidékének összes katho-
likus lakosságát, hogy jobbjával áldja meg hűséges 
gyermekeit. 

Ezen fenséges eszme impozáns módon megvaló-

sult s a jubileum a Mária-kultusznak negyszerű mani-
festátiójává lön. 

A máskor csendes város már október 1-én élénkebb 
volt, mert messze vidékről érkeztek idegenek, kik 
részt akartak venni a hódoló körmenetben. Esti hat 
órakor már kezdették a várost kivilágítani ugy, hogy 
midőn félhétkor kivonult a menet a Jézus-társaságiak 
templomából a Szent-Háromság szobrához, alig volt 
ablak, mely ki nem lett volna világítva, alig volt ház, 
mely föl nem lett lobogózva. 

Ezer és ezer gyertya világított az esti homályban, 
ezer és ezer hivő imádkozta a rózsafűzért s midőn 
elhangzott az utolsó Ave Mária, ^midőn elnémult a 
harangok bugása a város tornyán, melyet az Imma-
culata szobra ékesít, fölhangzottak a dom zenészei ós 
énekesei által előadott szebbnél-szebb régi Mária-éne-
kek Matzenauer Béla karnagy vezetése mellett. 

Október 2-án a szent rózsafüzér mennyei királyné-
jának ünnepén kora reggeli órákban gyönyörű verő-
fényes időben a legszebb rendben vonultak híveikkel 
egyházi zászlók, keresztek, Mária szobrok előlvitele 
mellett, többen zenekar kiséretében a nagyszombati járás 
lelkészei, nevezetesen Ikrényi Mihály gerencséri esperes, 
Kovách Miklós szentszéki ülnök bogdányi plébános, 
Plechlo Béla alsódombói, Polátselc ernővágszeredi és 
Sztraka József zavari plébánosok ; résztvettek a kör-
menetben továbbá a spáczai, bélaházi, kátláni, korom-
pai, keresztúri, farkashidai, rózsavölgyi, fehértemplomi 
s szárazpataki hívek is. Kiki elfoglalta kijelölt helyét 
ugy, hogy ekkora beláthatatlan tömeg a legnagyobb 
rendben vonult a körmenet alatt. 

Kilencz órakor méltóságos Jedlicska Pál érseki 
helynök, esztergomi praelátus kanonok fényes segéd-
lettel ünnepélyes szentmisét mondott a régi egyetemi 
templomban, a hol már egybegyűltek az összes testü-
letek, katonaság, hatóságok, egyletek ; mig kint a 
tágas Pázmány-téren az iskolák és Mária-kongregácziók 
rendezkedtek. 

Tiz órakor mozdult meg a közel tizenkétezernyi 
ajtatos gyülekezet. Ekkor vállaira vette hat főgimná-
ziumi tanár névleg Znamenák István, Toldy Béla, Mar-
tényi Elemér, Hudyma Emil, dr Fallenbiicld Ferencz, s Tóth 
Árpád a nagyszombati csodálatos Mária kegyelemképet 
és megindult a körmenet, Mária-énekeket zengedezve, 
rózsafűzért imádkozva a felsőbástya s felsőhosszú-
utczán át a gyönyörűen felékesített Szent-Háromság 
szobrához, a hol az elhelyezett kegykép előtt dr Halmos 
Ignácz apát-plebános ünnepélyesen felajánlotta a várost 
az égi Anya pártfogásába s kérte további segítségét; 
midőn pedig elhangzott a hűségeskü „nagyszombati szent 
Szűz, tieid vagyunk s tieid akarunk maradni" alig maradt 
szem szárazon a meghatottságtól s azon tudattól, hogy 
igazán rászorulunk a szent Szűz segítségére, a város 
és vidékének kath. lakossága tehát örök hűséget eskü-
dött a boldogságos szűz Máriához, miként ezt az 
elődök ugyanezen a helyen a pestisjárvány idejé-
ben 1708. évben tették. Itt a városi dalárda s 
a főgimnáziumi énekkar szép Mária-énekdarabokat 
adott elő. 
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Majd megindult a nagyszerű menet a következő 
rendben : 

Sorrendje : 
1. Az ; elemi kath. fiuiskolások 4-es sorban zászlóv; 
2. A városi PO]g- 77 77 77 71 

3. n főgimnáziumi ifjúság „ „ 77 

4. V - n „ Mária-Kongregácziója 77 

5. n V „ énekkara 77 

6. Az ; elemi kath. leányiskolások 4-es sorban n 
7. A polgári 77 77 77 71 77 

8. A tanítónőképezde „ „ „ 1 77 

9. A polg. és tanítónőképezde Mária-Gongr. T) 
10. A helybeli szolgálók, czifFeri és zavari leá-

nyok Kongregácziója 71 

11. A helybeli gazdák csoportja zászlójukkal 
12. n » czéhek csoportja ugy mint Űrnapkor. 
13. V n kath. Legény-egylet „ „ 
14. V n Ipartestület. 
15. n n Magyar polg. kör. 
16. r> 77 Magyar kör. 
17. n n urak Kongregácziója „ „ 
18. n r> tűzoltók zenekara. 
19. r> n Dalárda. 
20. n n katonák szakasza. 
21. n n Sz. Erzsébet nőegylet. 
22. n 77 Sz. Pauli Vinczéről nevezett k. testv. 
23. TI n fehérbe öltözött hódoló leányok ( V i -

rágós kosarakkal). 
24. 77 77 csodatevő kép. 
25. 71 77 sz. Ferencz-rendi szerzetesek. 
26. » n Jezsuita collegium tagjai. 
27. 77 V Káptalan. 
28. A segédkező papság. 
29. A Pontiíicans. 
30. Csász. és kir. tisztikar. Autón, és vár1, képviselő 

testület. Hivatalok. 
31. Szakasz katonaság. 
32. Nők. 

Ezen menet tovább vonult az alsófő-utcza, Simor 
János-, Szent János-utczán, a hol a vidéki körmenetek 
sorfala között elvonult a csodás kegyképpel vissza az 
egyetemi templomba, a honnan Te Deum és áldás után 
a papság visszavitte azt a főtemplomba. 

Ily fenséges módon ünnepelték Nagyszombat városá-
nak ós vidékének katholikusai az Immaculata jubileumát, 
ekkép mutatták ki gyermeki hódolatukat a kis Róma égi 
Pátrónája kegyes és csodálatos Szűz iránt s bebizonyí-
tották, hogy a Mária-kultuszt drága örökség gyanánt 
őrzik szivükben. 

Hálás köszönetet mondunk nagyságos dr Halmos 
Ignácz apát-kanonok s Nagyszombat városa fenkölt 
lelkű plébánosának ezen felejthetetlen Mária-ünnepség 
rendezéseért, ki fáradhatlan buzgósággal szerzett nekünk 
lelki örömet s felkölté szivünkben a szeretet gyengéd 
érzelmét, melyet az Immaculata jegyében szűz Máriá-
nak az ő nagyszombati kegyelemképe előtt áldozatul hoz-
tunk, melynek láttára sok szem könnyezett és sok sziv 
a hűség fogadalmát tette. 

Ezen kegyelemkép Mária segítségének évszázadok 
óta ékesen szóló emléke, melyben városunk és hazánk-
nak oly gyakran része volt. 

Védőszárnyaid alá menekülünk Istennek szűz 
Anyja, mint téged szerető, hű s jámbor gyermekeid, 
dicséreted soha sem távozik ajkunkról, szereteted soha 
ki nem hűl sziveinkben irántad, kit mostantól fogva 
boldognak mond minden nemzetség, mert nagy dol-
gokat cselekedett nekem az, a ki hatalmas. 

Mária iránti hűséges ragaszkodás és szeretet Szent 
István királyunk intézkedésében birja alapját, ki népét, 
országát s koronáját az ő pártfogásába ajánlotta s igy 
lett ő a magyarok Nagyasszonya, Pátrónája s öröklési 
jogon Úrnőnk. 

Az elődök magasztos példája szerint a város és 
vidékének édes anyja s hathatós védője a boldogságos 
Szűz nagyszombati csodálatos kegyelemkópe, mely min-
den áldás ós lelki boldogság kútforrása. 

Midőn tehát az Immaculata jubiláris ünnepségét 
tartottuk, ezáltal szent vallásunk s hitünk fenségről is 
tet tünk nyilvános vallomást. 

Visszhangozzék szivünkben : „Nagyszombati Szent 
Szűz a tieid vagyunk s tieid maradunk !" 

Peczlcó Antal. 

KATH. NEVELÉS- és TAMTÍSÜGY. 
„Magyar Kath. Iskolaegyesület"-et kell alapítani! 

Az eszme Ember Károlytól, a magyar katholikus 
népiskolai tanügy egyik oszlopos férfiától származik. A 
nyári tanitógyülésben terjesztette elő. A nm. püspöki 
kar értekezlete fog dönteni fölötte. Kivánatos, hogy a 
terv valósággá érlelődjék. Kivánatos sok oknál fogva. 
Az első és utolsó nagy ok az, hogy a katholikus isko-
lák létalapja (jegyezzük meg jól : nem jogilag, hanem 
tényleg) — megingott. Szakadatlanul, darabonkint mossa 
el tőlünk az államosítás áramlata. Mig az Izraelita 
Tanügy avval dicsekedhetik, hogy náluk elállamositás 
az elmúlt esztendőben egy sem fordult elő, s az alatt 
az izraelita iskolák száma növekedett : addig nálunk 
katholikusoknál a hitvallástalan állami hatalom a nyilt 
államosításon kivül segélyezés czimén a katholikus iskola 
életének gyökereit igyekszik körülhálózni. Az u j törvény-
tervezet u j sérelmekkel fenyegeti az egyházat. Akié az 
iskola, azé a jövő. 

Ha katholikus népünk nem fog katholikus iskolába 
járni, mi lesz, ugyan mondjátok meg, mi lesz majd 
belőle ? Angolországban az állam ingyen segíti a kath. 
iskolákat. Hollandiában nincsen csak hitvallásos nép-
iskola. Nálunk a hitvallástalan franczia állapotok felé 
terelődik — a népiskola. Ezt nem szabad megengedni. 
Ennek az áramlatnak a katholikus népnevelés ősi jogai-
nak határainál „eddig s ne továbból" kell, de nem szó-
val, hanem erővel teljes tettel mondani. Ez a tett a 
„Magyar Kath. Iskolaegyesület" megalakítása és országos 
szervezése. 

Tudjátok, mi tette a franczia népoktatásügyet egy 
félszázad alatt hitvallástalanná, ottani szójárás szerint 
laikussá ? 
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Egy országos iskolai szövetség, a szabadkőműves-
ség köréből sugalt és pártfogolt „Ligue de l'enseigne-
ment." 

Szövetség, egyesület a franczia dekadencziának 
ellenkezőjét is képes létrehozni. Most próbálkoznak 
meg vele a franczia katholikusok is, most mikor hatalmas 
kath. iskola-rendjőket a szabadelvüség már tönkretette. 
Ok a törvényben gyökerező jogok és intézetek védelmé-
ről gondoskodni nem látták szükségesnek ; de keservesen 
csalódának. Vajha ily csalódás és keserves kiábrándulás 
soha se érne bennünket ! De ki biztosít minket arról, hogy 
franczia állapotok nem fognak nálunk is bekövetkezni? 
Hasonló előzményekből hasonló folyományok következ-
nek. Ez az elvek és tények kérlelhetetlen logikája. 

Azért hát alakítsuk meg a „Magyar Kath. Iskola-
egyesület"-et, mig nem késő ! Addig mentsünk, mig 
van mit megmenteni ! = 

KA Tfl. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az Ötödik Országos Kíitkolikus Nagygyűlés 

Pro grammja. 
Október 20. Csütörtök. 

a tagok fogadtatása a vasúti állomásokon. 
A Kath. Legényegyesületek Orsz. Szövetségének elnökgyülése. 

Kezdete d. u. 3 órakor. (Gyülekezési hely : VII., 
Rottenbiller-utcza 20-22 . ) 

Tárgysorozat : 
1. Diszelnöki megnyitó. Tartja Városy Gyula dr 

szókesfejérvári püspök. 
2. Elnöki jelentések, előterjesztések. Tartja Schiffer 

Ferencz, központi elnök. 
3. Egyöntetű védekezés a szocziáldemokrázcia ellen, 

különös tekintettel a kézműiparkérdésre. Andor György dr 
herczegprimási titkár. 

4. Egyesületi ünnepélyek hatása az egyesület beléle-
tére. Virágh Ferencz pécsi egyházmegyei elnök. 

5. A legény egyesület s a mester- s mesterlegény-kérdés. 
Tartja Erdősi Károly, II. elnök. 

6. Országos szervezkedés a Szabóky-szobor ügyében. 
Tartja Molnár Mihály, központi világi elnök 

Az elnökgyülést déli 1 órakor társasebéd előzi 
meg, melyen vendégeket is szívesen látnak. Egy teríték 
(4 fogás) ára 2 korona. 

Közgyűlés után pedig díszelőadás. Szinre kerül 
Erdősi Károly színdarabja: „Az igazság felé". Társa-
dalmi színjáték 3 felvonásban. Kezdete pontban este 7 
órakor. 

Az egyesület szívesen látja ez előadásra a katho-
likus nagygyűlés vendégeit, különösen az egyesületek 
küldöttségeit. Belépődíj nincs, csak ruhatárért kell 40 
fillért fizetni. Színielőadás után társasvacsora. 

A budapesti Szent-Imre-Kör ifjúsági ünnepélye. 
Este fél 7 órakor a Budapesti Katholikus Kör 

dísztermében IV. Molnár-utcza 11. 

Programm : 
1. Leoncavallo : Prologus a „Pagliacci" czimü 

operából. Előadja a Szent-Imre-Kör zenekara Vezető : 
Kern Lajos bh. 

2. Elnöki megnyitó. 
3. Oda. Irta és szavalja: Schöner Ferencz bh. 
4. Waldteufel: „Égi szikrák" valse brillante. Elő-

adja : a Szent-Imre-Kör zenekara. 
5. Ifjúsági beszéd. Mondja: Losonczy György a 

Szent-Imre-Kör alelnöke. 
6. Később megnevezendő zeneszám. 
7. Zárszó. Mondja : Shandl Károly a „Keresztény 

Magyar Ifjúság" felelős szerkesztője. 
8. Suliivan: „Baratariu". Induló. Előadja: a Szent-

Imre-Kör zenekara. 

Este 8 órakor. 
Ismerkedési est. 

A_Mensa Academica éttermeiben, Budapesti Katho-
likus Kör, Molnár-utcza 11. 

Étkezés tetszés szerint. 
Katonai zenekar. 
Az ismerkedési estén a hölgyek is résztvesznek. 
Az ismerkedési estére a Nagygyűlés elnöksége a 

főváros katholikus egyesületeinek tagjait is tisztelettel 
meghívja. 

Október 21. Péntek. 
Délelőtt 9 órakor : Szentmise és Vcni Sancte a belvá-

rosi főplebániai templomban. Mondja : Csáky Károly 
gróf váczi püspök. Az egyesületek és testületek zász-
lóikkal jelennek meg a templomban és sorfalat állanak. 
Szent mise után testületi átvonulás a Vigadóba. 

Délelőtt 10 órakor : A Katholikus Nagygyűlés első 
nyilvános ülése a székesfővárosi Vigadó nagytermében. 

Tárgysorozat : 
1. Ének. Dombay Arthur tanár vezetése mellett. 

Előadja a m. kir. Opera férfikara. 
2. Megnyitó beszéd. Mondja : ifj. Zichy János gróf. 
3. Diszelnökök választása. A nagygyűlés megala-

kulása. Üdvözlések. 
4. A katholikusok egysége a pápasághoz való 

ragaszkodásban. Mondja: Hosszú Vazul dr lugosi görög 
szertartású katholikus püspök. 

5. A katholikusok egysége a hazafiságban. Mondja : 
Rajner Lajos dr pápai prelátus. 

6. A katholikusok egysége a Mária-tiszteletben. 
Mondja: Wolafka Nándor dr cz. püspök. 

Délután 3 órakor a Magyarországi Katholikus Egye-
sületek Országos Szövetségének évi közgyűlése. 

Tárgysorozat : 
1. A közgyűlést megnyitja ifj. Zichy János gróf 

elnök. 
2. A katholikus egyesületi ügyről. Mondja : Roromisza 

Tibor pápai prelátus. 
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3. Az Országos Szövetség feladatairól. Mondja : 
Zéman Jenő plébános. 

4. Elnök és alelnökök választása. 
5. Húsz igazgatótanácsos választása. 
6. Az igazgatótanács jelentése. 
7. Péztári jelentések. 
8. Számvizsgálók kiküldése. 
(Az Országos Szövetség közgyűlésén a nagygyűlés 

tagjai is megjelennek. Inditványozási, tanácskozási és 
szavazási joggal csak az Országos Szövetség tagjai 
birnak.) 

Délután 6 órakor második nyilvános ülés a székesfő-
városi Vigadó nagytermében. 

Tárgysorozat : 
1. A keresztény nő szerepe a mai társadalomban. 

Mondja: Mayer Béla, v. püspök. 
2. A szövetkezetek nópmentő fontosságáról. Mondja: 

Zichy Aladár gróf. 
3. A katholikusok társadalmi tevékenysége. Mondja : 

Prohászka Ottokár dr. 

Október 22. Szombat. 
Délelőtt 10 orakor Szentmise a belvárosi főplebániai 

templomban. Mondja : Kohl Medárd dr fölszentelt püspök. 
Délelőtt 11 órakor. Harmadik nyilvános ülés a székes-

fővárosi Vigadó nagytermében. 

Tárgysorozat : 
1. Az ülés megnyitása. 
2. Bejelentések. 
3. A katholikus tanügy állapotáról. Mondja : Dudek 

János dr. 
4. A katholikus autonómiáról. 
5. Védekezés az erkölcstelen irodalom ellen. 

Mondja : Andor József főgimnáziumi tanár. 
Déli 1 órakor: a katholikus nagygyűlés diszhankettje 

a fővárosi Vigadó éttermeiben. Egy teriték — bor nél-
kül — 3 korona Jegyek kaphatók a nagygyűlés irodá-
jában IV., Molnár-utcza 19. A diszbanketten a hölgyek 
is részt vesznek. 

Délután 6 órakor : diszgyülés a Szeplőtelen Fogan-
tatásról szóló dogma kihirdetésének jubileuma alkal-
mából. 

Tárgysorozat: 
1. Az Immaculata-jubileum jelentősége. Mondja: 

Városy Gyula dr székesfejérvári püspök. 
2. A Mária-kultusz általában. Mondja: Zlinszky 

János dr. 
3. A Mária-kongregácziók, mint a katholiczizmus 

újjászületésének fontos tényezői- hazánkban. Mondja : 
Alleram Gyula, az egyetemi kongregáczió prefektusa. 

Este 8 órakor : A katholikus ifjúság bankettje a Mensa 
Academica éttermeiben, Molnár-utcza 11. 

Este 8 órakor : A Keresztény Munkásegyesületek Szö-
vetkezetének alakuló közgyűlése a Budapesti Katholikus 
Kör dísztermében. 

Elnöki megnyitó. Tartja : Giesswein Sándor dr győri 
kanonok. 

A magyar munkásviszonyokról. Előadja Szalánczy 
Andor gyárimunkás. 

A földművelők és a keresztény szoczializmus 
Tar t ja : Halter István, az „Igaz Szó" szerkesztője. 

Október 23. Vasárnap. 
Heggel 9 órakor. Ünnepi szentmise a belvárosi főple-

bánia templomban. Mondja : Majláth Gusztáv gróf erdélyi 
püspök. 

Szentmise alatt szentbeszéd. Mondja P. Komárik 
István S. J . 

Délelőtt 11 órakor : Negyedik nyilvános ülés a székes-
fővárosi Vigadó nagytermében. 

Tárgysorozat : 
1. Az ülés megnyitása. 
2. Bejelentések. 
3. A katholikus ifjúság erkölcsi védelme. Mondja : 

Demeczky Mihály dr kormányzó. 
4. A magyar nép megmentése a szocziáldemokrá-

cziától. Mondja: Giesswein Sándor dr kanonok. 
5. A keresztény hitélet társadalmi hatásairól. 

' Mondja : Zichy Nándor gróf.. 
6. Püspöki szózat a katholikus nagygyűléshez. 
Délután 2 órakor : A keresztény munkásegyesületek 

közgyűlése a Budapesti Katholikus Kör dísztermében. 
Az iparososztály bajairól és azok orvoslásáról. Mondja : 

Ernszt Sándor dr országgyűlési képviselő. 
A keresztény munkásmozgalomról : Huszár Károly, a 

I „Néppárt" szerkesztője. 
Az állam, az egyház és a társadalom szocziális fela-

datairól: Prohászka Ottokár dr egyetemi tanár. 
Délután 4 órakor : Immaculata-körmenet. Vezeti : 

Radnay Farkas dr beszterczebányai püspök, A befejező 
Te Deumot és szentbeszédet mondja: Mailáth Gusztáv 
gróf erdélyi püspök. 

Este 8 órakor: Előadás a katholikus ifjak körében. 
IX., Kinizsy-utcza 25. I. em. (az Iparművészeti Muzeum 
mögött). Programm az est folyamán adatik ki. 

VEGYESEK. 
— Püspöki konferenczia van ma, f. hó 19-ón, a 

budavári hgprimási palotában reggel 10 órától. Az 
értekéz lat főtárgyai az autonomia és iskolaügy. Elnököl 
maga ő emja, Vaszary Kolos bibornok-hgprimás. 

— Megtérés a halálos ágyon. Németh Béla 
ügyvéd, a ki a pécsi egyházmegye papi rendjé-
nek kötelékébe tartozott, de abból egy szomorú 
esemény következtében kilépett, halálát közeledni 
érezvén, két tanú előtt tett bűnbánó nyilatkozatot 
az anyaszentegyházzal való kiengesztelődéséről. A neve-
zetes nyilatkozat szövege ez : „Alulírott halálos ágyamon 
az egek Urával, a jóságos Istennel és a róm. kath. 
anyaszentegyházzal kiengesztelődtem, a végső szentsé-
gekben részesültem ; botlásaimért ezennel az egész város 
szine előtt bocsánatot kérek ; hogy az általam okozott 
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botrányért eleget tegyek, ime, az itt jelenlevő tanuk 
előtt kijelentem, hogy szivem mélyéből sajnálom a 
kath. hittől való elszakadásomat és egyedüli óhajom, 
hogy az irgalmas Istennel kibékülve, a róm. kath. 
egyház ismét kebelébe fogadjon. Mindezeket teljes 
öntudattal jelentem ki most, hogy az élettől búcsúzom. 
Istenem ! fogadd el tőlem ezt az utolsó töredelmes val-
lomásomat. Kezeidbe ajánlom lelkemet! Pees, 1904. okt. 
11. (esti 9 óra.) Németh Béla s. k. Mészáros Ferencz 
s. k., Herdlein Lajos s. k. mint tanuk. 

— Prohászka Ottokár köszöntője az egyetemi 
ifjúság Deák-ünnepélyén a lelkek egyesüléséről az igaz-
ságban : Az universitas szó fejtegetéséből kiindulva, azt 
mondja, hogy ebben a vulkánikus, szerteszéjjel huzó 
világban kell az unitas. És mi teremtse ezt meg? Mi 
lehet ez más, mint mélységes vágy az igazságra. Ma a 
megváltozott időkben, nekünk valamiképpen, ha szabad 
azt mondania, egy felsőbb egységben, az által kell 
egyesülni, egységben, amely szellemeket összetartson, 
egységben, amely ellentéteket kiegyenlítsen, egység-
beyi, amely elveket, egymással szemben álló elveket 
valamiképpen összefoglaljon. Az ideálnak feltétlen, 
mindenképpen való tisztelete, ez az az ideálizmus, amely 
az ellentétek fölött lelkeket olvaszt, sziveket forraszt 
össze. Azt mondta a miniszterelnök ur : Homo sum, nil 
humani a- me alineum puto. Szabad legyen ezt igy 
variálni : Theologus sum, nil divini a me alienum puto. 
Ahol az igazi eszményiségnek, ahol az igazi idealizmus-
nak isteni szikráját látja, ott az egymást megértésének 
az alapját birja, ott a lelkeket igazán egy felsőbb, szent 
barátságban reméli összefoglalhatni. Az üres realitáso-
kon mindig túltesznek a relativ ideálok is ; mennyivel 
inkább az igaz, a felséges, az isteni ideálok. Pap vagyok, 
úgymond, de ennek az isteni ideálízmusnak az evan-
géliumát akarom az univerzitás diverzitása fölött, az 
eszméknek, gondolatoknak háborgó óczeánja, a szocziálk 
vulkánoknak kitörései fölött hirdetni. Fogjanak kezet ! 
Ebben a szellemi világban mindnyájan testvérek. Az 
ifjakat, ennek a szellemvilágnak i f jú hajtásait üdvözli 
s az ideálokért lelkesülő magyar egyetemi ifjúságra 
emeli poharát. 

f Theologiai tanár halála. Mély részvéttel vesz-
szük az értesitést, hogy dr Sankovics Ignácz egri 
főegyházm. áldozópap és lyceumi theol. tanár f. hó 
14-én 33 éves korában, a Győr melletti Révfaluban, a 
hol testvérénél Sankovics Bertalan plébánosnál üdülést 
keresett, hosszabb betegség folytán elhunyt. Temetése 
hétfőn délután volt. Ny. b. ! 

— Az Országos Pázmány-Egyesület választmánya 
f. hó 14-én délután 5 órakor ülést tar tot t a Katholikus 
Kör helyiségeiben. Jelen voltak : dr Mar gat its Ede elnök, 
dr Kiss -János és Cziklai Lajos alelnökök, dr Sziklay 
János és Auer István titkárok. Pelikán Krizsó, Gerely 
József, Filó Károly, Erdősi Károly, Jeszenszky Kálmán. 
Az ülésen a katholikus sajtónak az ujabb időben foko-
zott mértékben szükségessé vált erősítéséről, terjeszté-
séről és az erre vezető módokról folyt élénk tanács-
kozás, melynek során elhatározták, hogy az ügy érde-
kében két rendbeli fölterjesztést, illetőleg kérelmet 
intéznek a püspöki karhoz. 

— Császka György érsek emléke. Újvidék törv. 
bizottsága a napokban közgyűlést tartott, mely alka-
lommal Péter Pál főispán a következő beszédben emlé-
kezett meg Császka György elhunytáról : Tekintetes 
közgyűlés ! Császka György, kalocsai érsek, Újvidék 

szab. kir. városának is díszpolgára nincs többé ! A 
kiváló egyházfejedelmet, — a derék hazafit, — az 
angyali jóságú, aranyszívű embert pár hét előtt el-
ragadta a kérlelhetetlen halál ! A mint a gyászhír elter-
jedt városunkban, a város érdemdús polgármestere, 
Szalay Lajos kir. tanácsos úr ő nagysága a városi ta-
nácscsal egyetemben haladék nélkül intézkedett, hogy 
a város elhunyt díszpolgárának ravatalára a város nevé-
ben koszorú helyeztessék. Méltóztassék kérem ezt jóvá-
hagyólag tudomásul venni. De ezzel nem érhetjük még 
be ! Méltónak is, illőnek is tartom, hogy mai közgyű-
lésünk keretében a város közönségének legmélyebb faj-
dalmát külön is jut tassuk kifejezésre. És meg vagyok 
róla győződve, hozzá méltóztatnak járulni, hogy 
Császka György ő ^'őméltóságának, városunk díszpol-
gárának emléke a mai közgyűlés jegyzőkönyvében 
megörökítessék. Ily irányban mondom ki az egyhangú 
határozatot. Áldott legyen az istenben boldogultnak 
drága emléke ! 

— Apró hirek. Hire járt , hogy XIII . Leo tetemét 
a Péter-bazilikából a laterániba nemsokára át fogják 
szállítani. Ez a hír nem valósul meg. legfölebb, csak 
1906-ban. Akkor lesz Tadolini szobrász kész a lateráni 
bazilikában XII I . Leo síremlékével. — Az egyiptomi 
koptok patriárkája, Makariusz, jelenleg Rómában van. 
Szerinte az unió a koptok közt 1895. óta, a midőn 
XII I . Leo az egyesült patriarchatust alapította, fel-
tűnően terjed. Az egyesült koptok száma azóta meg-
négyszereződött. — A nagyváradi 1. sz. egyházmegyéből 
Vidovich György cz. kanonok, peczeszöllősi esperes-
plebános halálhírét kaptuk. A boldogult 1833-ban 
született* s typikus képviselője volt a gentry magyar 
papi jellegnek. Híveinek igazi vezére és atyja, a köz-
életnek önzetlen munkása volt. R. i. p. — Az egri 

\ főegyházmegyében a Prírvy püspök ur távozása által 
j megüresedett autonomiai képviselői állás betöltése iránt 

a XI. sz. főp. körlevél választás elrendelésével intézke-
' dett — A Budapest-terézvárosi plébániai templomot 

Stieber Vincze apát-plebános lelkes kezdeményezésére 
és felügyelete alatt 6000 korona költséggel belül szépen 
renoválták. — A székes fej érvári egyházmegyéből Grosz 
Ferencz gánthi plébános dr Városy Gyula megyés püs-
pök ur engedelmével Chicagóba megy, hogy az ott 
élő 15,000 magyar katholikus lelki gondozásának éljen. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a dr . 

Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 

Figye lmez te tés az előf izetés mód já r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vállás* a lakjában, '/Í í y e t adni. M. t. olvasóink tapasz-
tal ták, hogy 2 ívet is adott. A lap te r jede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal várha tó növekedése kényszerí t az előfizetési ár 
felemelésére. A ki t ehá t csak az rE. Kr. L.u-at j á r a t j dby az s. lapot, 
ú jévtő l kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindkét lapot, a 
„Religio- Vallás"-t és az „E. Kr. L " -a t együt t k ivánja járatni , az 
az VE. Kr. L.u-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, 
V4) V21 3/4 ®s egész évi részle tekben 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 kiadó tulajdonos. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t . egyetemi ny. r. tanár. 

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



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán éa 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. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , TAR SA 
HATVANHARMA 

Budapesten, október 22 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

DALMI KS I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
D I K É V F O L Y A M 

SZ. II. Félév. 1904. 

9Perge alacriier m coevio tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arcîius compingendat 
lilabora . . . Nos interim gran animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo suffraganmr, Apostohcam Benedictionem per amanter impertimus* 

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

,Additos tibi amnios auetoritate Mostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

HŰT F e 1 h i t à s. 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-

fizetés megújítására kérjük. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: Kossuth. Apponyi, Prohászka Amerikában. — Oratio, quam Alexander Párvy Episcopus 
Scepusiensis ad Clerum Dioecesanum habuit. — Katekizmus és biblia az elemi iskolákban. — A Kath. Nagygyűlés lefolyásáról. — 
A püspöki konferencziáról. — Egyházi tudósitások : B u d a p e s t : A plébánia-hivatalok egyéb irodai teendői. — R ó m a : Pápai 
audiencziák. U j apostoli hitszónok. Kath. jogtudósok kongresszusa. Consistorium. U j pápai encyklika. — P á r i s : Combes támadása 
a papnevelő-intézetek ellen. — Ötödik Országos Katholikus Nagygyűlésünk alkalmából főpásztori levelek. — Irodalom. — Vegyesek. 

egyszerre Apponyi Alber t gróf és P r o h á s z k a 
Ot tokár clr. 

Mily külömbség, nemcsak a személyekbenr 

hanem és főleg ama régi és eme mostan i 
magya r nemzet i magánje l legű képviselet 
wéfrm/Mindahárman egyek abban, hogy szellem-
óriások, kik Is ten t e remtő kezéből valósággal 
szület tek arra, hogy a nagyér t és rendkívül iér t 
ra jongó amerikai szel lemet elismerésre, hódo-
la t ra kényszerí tsék. 

1. Kossuth La jos rendkívüli idők rendkívüli 
em bere az i t thon e lbukot t magyar szabadi ág 
zászla já t hordoz ta végig Amerikán, bebizonyítva 
róla, hogy az méltó pá r j a az amerikai szabad-
ság sokcsillagú lobogójának. De Kossuth L a j o s 
amerikai, nemzetközi szerepléséből h iányzot t 
valami, h i á n y z o t t á legfőbb, a mi nemze te t tisz-
tel t té , nagygyá , sőt félelmetessé tehet . Hiány-
zot t az Isten. Kossuth Lajos nem volt istenhivő. 
0 az Is ten ellen lázadásban és láz í tásban élő 
szabadkőművesség szellemében élt és m ű k ö d ö t t 
egész eletén át . E z t a tá tongó hiányt pótol ta 
ezidén Amer ika előtt Apponyi és Prohászka , 
kiki a m a g a külön ú t ján , és o t t is kiki a m a g a 
módja szerint. * 

Kossuth, Apponyi, Prohászka 
Amerikában. 

I. 
Árvaságra nézve rég nincs pár ja a, magyar-

nak ezen a földkerekségen. A lengyelség árva-
sága nagyobb ugyan, de alig százéves keletű 
még. A magyaré a 300 évet jóval felülmúlja. 
Más nemzetek súlyjukat , fényes és életrevaló-
ságuk különfélesége szerint, különféle módon, 
de mindannyian ha ta lmas diplomaczia és kar-
hata lom u t j án vetik l a tba a külföld előtt. 
Külföldi magyar nemzet i képviselet „régi 
dicsőség", mely reánk nézve még mindig késik 
az éji homályban. Koldus nemzet i lé tünk t ehá t 
rá van utalva, rá van szorúlva, rá van kény-
szerítve, hogy magyar nemzeti , állami nagy-
lé tünk hiányzó külképviseletét egyes kiváló 
honfiak nagy egyéniségének tündöklő varázsa 
pótolja. Ez t a fe ladato t te l jesí tet ték hazánkra 
és a magyarságra nézve k iszámí tha ta t lan nagy 
szellemi és anyagi haszonnal a ha ta lmas E.-A. 
E.-Államokban régebben Kossuth Lajos, ezidén 

* Apponyi és interparlamentáris társai n t j á t isten-
tiszteletek jelölik amerikai ú t ja mentén. 

33 
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2. Apponyi Albert gróf vallásfelekezeti kü-
lömbségtevés nélkül bemu ta t t a Amerika népé-
nek, mely a magyar szellemei ós jellemet a kiván-
dorol t anyagi és erkölcsi nyomor alacsony 
szintájából í télte meg eddig, — b e m u t a t t a a 
magyar lelki nagyságot, minden fényes tulajdonsá-
gá tó l körülsugárzot tan. Az ö óriás ereje érze-
tében pára t lan ön tuda t tó l duzzadó Yankee 
lá to t t maga előtt embert megjelenni , a ki az ő 
fe lü lmúlhata t lannak képzel t nagyságá t is bámu-
latból hódola t ra r agad ta . És ez az amerikai-
aknak lelkük mélyén imponáló ember az eddig 
o t t lesajnált magyar fajból való hús és vér, valóság, 
nem tündéri álom. Apponyi neve Magyarország-
n a k Amerikában, valóban, annyi mint egy dia-
da lmas hadsereg. Sőt több. 0 vérontás nélkül 
hódítot t . Meghódí tot ta a magyarságnak a 
büszke amerikai nemze t nagyrabecsülését . Mit 
használ t nagy Sándornak , hogy Ázsiá t kard-
lappal és éllel lábai elé rab igába hajszol ta 
ö-sze? ! Ha t a lma és befolyása vele együt t e l tűnt 
és sírba szállott. Apponyi amerikai szellemi, 
erkölcsi hódí tása időn s enyészeten túl fog 
élni ; és kamatozn i fog az a magyarságnak 
szellemileg és am^agilag a ha ladás kiszámítha-
t a t l an a rányában , csak legyenek emberek 
Amer ikában és i t thon, a kik az elvetet t mago t 
gondozni és te rmésre vinni képesek és alkal-
masak ! (Folytatjuk.) 

ORATIO, 
QUAM 

A L E X A N D E R P Á R V Y , 
EPISCOPUS 8CEPCJSIENSIS, 

Al) CLERUM DIOECESANUM 
HABÜ1T. 

(Vége.) 

H a u d ignoro, immo gaudio gaudens persuasus sum, 
vos Venerabiles Fra t res et Filii, in his meis nil audisse 
novi ; probe scio nosse vos, sed et constantissime fovere 
in vobismetipsis vir tutes capitaque officii et praecepta, 
quibus sacerdos ornari, instrui, tota illius vivendi agendi-
que ratio institui debet ; lubente adeo animo suscepisse 
mea monita, convictus sum. E t hoc summo mihi est 
solatio. Erigor enim ad certissimam spem et fiduciam, 
habiturum me in vobis exercitatos simul ac fidos labo-
Tum socios, qui in acie castrorum bene ordinata cohor-
tem intrepidorum et ultra constituetis. 

A erba feci tarnen haec, u t quem Dominus, dux 
exercituum, me vobis dedit ducem, audiretis voeem 
ducis; votisque renovatis, fidei adhaesionisque denuo 
solenniter corroboraretis vir tutem. Perbene scio ignem 

coelestium non exstinctum in cordibus vestris ; et quid 
desiderem, nisi u t accendatur et ardeat. 

En humeros meos 'cruci , amore crucis, subiectos ;  
en vexillum Regis, vexillum ducis vestri ac vestrum, 
cruceni. 

E t vos sequimini fortes in bello, fortes in fide. 
Fidei nostrae professio stat inconcussa et firma.  

Alta voce profitemur nos usque ad extremum vitae  
halitum fidos ecclesiae matris et capitis nostri Salvato-
ris eiusque Yicarii, Patr is nostri Sanctissimi filios, quo 
loquente Pe t rum audimus, quo decern en te Christo  
obtemperamus. Inhaeremus constantes principi nostro, 
Romano Pontifici et throno apostolico, ex quo nostrum 
est quaerere, quid credendum, quid sentiendum et quid 
tenendum sit. (Cyril. Alex, in Thes. L. I. C. 211.) Eius vita 
via est nobis ad veritatem, ad Christum, qui Veritas est, 
via et vita ; per ilium et in illo Christus docet, regit, sal-
vificat, pat i tur et vincit ; pat i tur adeo et ille, at pas-
siones eius et martyria sunt t r iumphus, vincit adeo et  
ille, vincit bellantem mundum pace gloriosus. Haec 
fides reposita est in cordibus nostris, quae tarnen et  
ipsa cruciatibus illi inflixis acerbissime cruciantur. ama- 
r i tudine molestiarum et luctarum. quas divinitus con-
fortato animo suffert, et ipsa adimplentur. Quidquid 
autem solaminis et levaminis ad depellendos et leni en- 
dos angores et dolores eius afferre potest filialis pietas  
et amor, afferimus abunde ; imprimis ardentes ad Do- 
minum fundendo preces, ut e manibus inimicorum  
ereptus, indutus sit fortitudinc ad salvandas gevtes ; et qui 
clavo tractando praepositus est, non modo inter aestu- 
antes procellas ad por tum appellere, sed navim a futü- 
ris tempestat ibus praestare tutam valeat. 

F i rma stat erga Regem Apostolicum avita fidel i-
tas. Pie conscii illius sub curam et seeptrum colloca-
tam esse partem vineae, in quam Dominus nos mi>it 
operarios, ardentibus collaboramus studiis, ut salu-
berrima illius consilia ad bonum Ecclesiae Dei, gen lis  
nostrae vergant et in felicem effectum deducantur. Me- 
mores item per Dominum regnare reges, iugiter ad 
illum fundimus ferventes preces, u t brachio suo fortis- 
simo protegat Regem; Deus totius consolationis infra-
ctum eius in acerbis et erectum corroboret animum ;  
exhilaret eum subiecti populi augmento, prosperitate 
et felicitate pacis ; incolumem et victorem nobis diutis-
sime servet. 

Non languescit in pectoribus nostris amor, quo  
patriam amplectimur nobis carissimam. Eius sors nostra 
sors, decor eius decor noster, ad eius gloriam et salu-
tem cedit, quam, et in nostro sacerdotali munere ope-
ramur, salus ac gloria. Non nobis dubium, eum eccle-
siasticum virum vere patriae studiosum esse, qui sacer-
dotale et pastorale munus suum ad omnem explet 
amussim, nec ullum hoc seu convenientius ordini 
nostro, seu sublimius dari genus pietatis in patriam, 
quae non ea nos lege genuit et educavit, ut nulla 
praesidia exspectaret a nobis ac tantummodo nostris 
ipsa modis servions tu tum perfugium otio nostro sup-
peditaret et tranquillum ad quietem locum, sed ut 
plurimas et maximas nostri animi, ingenii, consiiii par-
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tes ipsa sibi ad utilitatem suam pigneraretur. (A.-Ep. 
Samassa ) 

Ed adhuc. Sinatis, e rumpatgra t i animi vox, loqua-
tur de Pâtre fîlius; cuius ex domo egressus sum, voca-
tus a Domino et veni in terram, quam monstravit mihi 
Dominus. (Gen. 12, 1) Eadem terra est, in qua et Ipse 
duxit sulcos, sparsit, vester praesul, semina bona; et 
ecce alteram me iam filium, cui post ilium honori onus 
et oneris laus, haereditas eorumdem laborum Deo vo-
lonte obtigit Quidquid praesidii ac ornamenti vitae in 
partem haereditatis, omni auro pretiosioris, mihi cessit, 
ex domo ista paterna tuli mecum, perenni pietatis et 
amoris vinculo adstrictus illi, iidus et tenax proposito-
rum in id omni viríum contentione enixurus, ne indig-
num exhibeam me discipulum magistro. E t vos dilec-
tissimi, qui os duplex, du! eis memoriae praesulis et legi-
timi obsequii erga Metropolitam tenet suavis necessi-
tudo : elevetis mecum voces, Deum exorantes, det illi 
felicitatem dierum, largiaiurque, ut secundum, cuius in 
dignitate Metropolitae auspicatissimum exordium fecit, 
saeculum gloriosum illius nomen tradat aeternitati 
temporum. 

Et nunc introibo ad altare Dei et orabo Dominum, 
fortitudinem meam, emittat lucem suam et veritatem 
suam, quae me adduxerunt ad montem sanctum, ubi 
Patronâ Beatissima Virgine et Patrono S. Martino ex-
cubias pro grege sancto agam ; et levabo oculos meos 
ad colles aeternos, unde illis intercedentibus veniat 
auxilium mihi, auxilium meum a Domino. 

Vos autem Yenerabiles Fratres et Filii dilectissimi, 
í'ulcro orationis vestrae sustentetis manus meas, ut non 
lassarentur illae usque ad occasum solis (Exod. 17. 12.), 
et certantes vos, et cuncti militantis ecclesiae certantes 
me duce fideles immarcescibilem adipiscantur coronam 
victoriae a triumphante in semetipso Christo (Coloss, 
2, 15 ), cui laus, honor et gloria. Amen. 

Scepusii, die 11. mensis Septembris, festo SS. 
Nominis B. M. V., a. 1904. 

ALEXANDER, m. p. 
Episcopus. 

Katekizmus és biblia az elemi iskolákban. 
I r t a : Aíibermann Miklós. 

Az előre nem látható szünnapokra való tekintet-
ből igen helytelen a hónapok szerint való felosztása az 
elvégzendő tananyagnak. Mert valóban nem egyenlő a 
hittani órák havi száma s itt egy előre nem látott de 
bekövetkezett szünnap zavart okozhat. Ha pedig könnyű 
szerrel hagyható az elmulasztott anyag a következő 
hóra, akkor épenséggel nem lehet megérteni a hónapok 
szerint való beosztást. Ellenben ha 50 egyenlő részre 
osztjuk föl az egész évi tananyagot, egészen mindegy 
az, hogy valamely hónapra véletlenül csak 3 óra esik 
avagy 9, mert ha elmaradtak hittanórák, a legközelebbi 
órán ott folytatja a hitoktató, a hol elhagyta, tekintet 
nélkül a hónapra. A fődolog ugy is csak az, hogy az 
év végén elvégeztük legyen az elvégzendőket, nem 
pedig a hónap végén. Ep a havi hittani órák számának 

nagy különbsége miatt nem helyes a havi tananyagnak 
átismétlése, hanem egyenlő számú, pl. 10—10 leczkének 
rövid átismétlése. 

A növendékek szellemi nivójának különfélesége 
és az iskolának felekezeti vagy állami jellege meg-
kivánja, hogy az egyes osztályok számára előirandó 
tananyag nagyságában két fokot jelöljünk meg: egy 
maximális és egy minimális fokot. Az olyan katekiz-
musi kérdések és bibliai történetek száma, melyek csak 
kedvező körülmények közt végezhető el, csillaggal vagy 
apróbb nyomással jelölhető. 

Ha ez által valamennyi körülménnyel nem is 
számoltunk, egy egységes tananyagbeosztással mégis 
tetemesen megkönnyítettük a helyi tananyagbeosztások 
létrejövetelét, és útbaigazítással szolgáltunk a hitok-
tatók ezreinek, kik eddig semmiféle útmutatással nem 
bírtak. Csak igy történhetett , hogy egyes iskolákban 
csak bibliát használtak az elemi osztályokban, a másik 
vidéken csak katekizmust. Egyesek ilyen tanköny-
vet használtak, mások mást. Az egyik hitoktató a 
katekizmusnak ezt a részét végezte, a másik ugyanazon 
osztályban mást. Hogy milyen baj ez kivált a mai 
korban, hol annyi családnak nincsen állandó lakóhelye, 
s ahol könnyű a vándorlás, arról bármely fővárosi 
hitoktató szívesen szolgál fölvilágositással. 

A tananyagbeosztásnak igazi helye a katekizmus 
végén van. Ugyanis a katekizmus a legáltalánosabban 
használt könyv, míg a biblia tankönyve inkább vához-
tatik. Külön azért nem helyes kiadni, mert kényel-
mesebb is egy könyvben magunkkal vinni az összes 
tudnivalókat, mi egy-egy órára szükséges. De általáno-
sabb is a beosztás használata, ha nem külön kell be-
szerezni s utánajárni. Helyet úgy sem foglal el nagyot, 
ha csak számok szerepelnek benne, s ha e szerint a 
katekizmusi kérdések és bibliai történetek is megfelelő 
módon számoztatnak. Ily tananyagbeosztás és az ennek 
megfelelőleg berendezett tankönyv azon rendkívül ido-
s fáradság-megtakarítással jár azért is, mert fölment a 
napi leczkék hosszas kijegyzésétől, csak be kell vezetni 
a gyermeket a tananyagbeosztásba fölvett számok meg-
értésébe, s az legalább a III . és IV. osztályban előre 
tudja, mi lesz leczkére, s magánszorgalomból előre 
tanulhat is. 

A tananyagbeosztás rövid útmutatást adhatna az 
anyag elvégzésének módjára nézve. Igy tekintettel volna 
a már egyszer tanult anyagra, melyből aránylag többet 
venne föl egy órára, ha nem is leczke, hanem inkább 
olvasás gyanánt, hogy annál több maradjon az illető 
osztálynak sajátos tananyagára, mely a gyermek előtt 
még uj. A tananyagbeosztás megjelölné az illető osztály 
vizsgái tananyagát, mely az általános ismétlésnél egyedül 
kötelező, mig az előző osztályokban elvégzett tananyag 
nem szorulna ismétlésre. A tananyagbeosztás tekintettel 
volna az egyházi évre, amelynek ünnepeit fölemlítené a 
megfelelő helyen pl. körülbelül a 23 óránál karácsonyt. 
Ezáltal kezére járna a hitoktatónak, kinek gondjai t 
egy gyei kevesbítené- s eszébe jut ta tná kötelességeit. 

A jó tananyagbeosztás tekintetbe veszi a gyermek 
lélektanát s az első fokon csak azon tanokra fekteti a 
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fősúlyt, .melj'ek e kérdésre felelnek mi? A második 
fokon ezután a kérdés dominálhat : miért ? Ez általános 
szempontok mellett egyéb melléktekintetek is szerepel-
hetnek. Igy pl. a III. oszt. tananyagának megállapítá-
sánál a gyónás, a IV. osztályénál az áldozás, az V. osztá-
lyénál a szertartások (szentségek kiszolgáltatása),' a 
VI. osztályénál apologetikus tételek. 

Hogy mi mindent tartalmazhat egy jó tananyagbe-
osztás, az kitűnnék akkor, ha az ország egyes részeiből 
beérkezett tervezetekből kiválasztatnának a talpraesett 
gondolatok és ezek nyomán szerkesztetnék meg egy 
általános tananyagbeosztás! Sőt még az így létrejött 
tananyagbeosztást is csak néhány évi próbaidő után 
kellene kötelező erővel fölruházni, mely idő alatt bár-
kinek módjában állna észrevételeit egy szervezendő 
állandó bizottságnak megküldeni. (Folytatjuk.) \ 

A Katholikus Nagygyűlés lefolyásáról. 
I. A bevezető nap. 

F. hó 20-án, csütörtökön volt, a közölt programm 
szerint a nag}rgyülés előkészítő, bevezető napja. Es 
pedig első volt d. u. 3 órakor a kath. legényegyletek nagy-
gyűlése. A szövetség kötelékébe tartozó 82 legényegye-
sület majdnem mind képviselve volt. A közgyűlés 
lelkes éljenzéssel fogadta Városy Gyula dr székesfejér-
vári püspök urat, a ki megnyitó beszédében ismert 
ékesszólásával buzdította az if jakat összetartásra és 
Mária lelkes tiszteletére, követésére. 7 órakor volt a 
közp. legény-egyesület dísztermében Erdősi Károly 
„Igazság felé" cz. darabjának előadása. 

Szintén a kitűzött programm szerint fol3"t le a 
Math. Főiskolai Internátus-Egye sül et III. közgyűlése ifj. 
Z chy János gróf elnöklete alatt. Az intézet életéről, 
fejlődéséről, annak lelke, Glattfelder Gyula dr igazgató 
számolt be jelentésében. Négy év előtt a Sz. Imre-
Collegium benlakó 10 taggal kezdte. Ma a konviktorok 
száma 110-re emelkedett. Glattfelder szavai kész igaz-
ságok. A Collegiumot, és pedig nagy alapítványokkal, 
lelkesen pártolnia kell annak, a ki szebb jövőt kíván 
Magyarországnak. 

Este hét órakor ugyanabban a helyiségben a 
Szent-Imre-Kör nagyszabású diszünnepélye a már szintén 
közlött programm szerint. Vivant floreant, crescant, — 
a lelkes kat. főiskolai i f j ak! 

Este végül volt a Mensa Academica termeiben az 
ismerkedési estély társasvacsorával. Kitűnt, hogy a 
Mensa terme kicsiny a Kath. Nagygyűlés arányaihoz 
mérve. A találkozáson igen élénk és lelkes hangulat 
uralkodott. Csak sok világit, csak sok világit, uraim ; 
mert a kath. nagygyűlésnek kiválóan világiak hitvalló 
iélvonulásának kell lenni. 

II. Az első nap. 
A kath. nagygyűlés tulajdonképeni programmja 

pénteken kezdődött. Délelőtt 9 órakor százával vonul-
tak férfiak és nők a belvárosi templomba, ahol az ünnepi 
Veni Sanctet tartották. A szentmisét Csáky Károly 
gróf vaczi püspök mondotta fényes segédlettel, mely 
után a közönség a Vigadó nagytermébe vonult. 

Az elnöki emelvényen egj'másután foglalták al 
helyeiket Zichy János gróf elnök. Mattyasovszky és 
Boromissza alelnökök, Gyivky titkár. A püpöki karból 
jelen voltak: Bubics kassai, Bende nyitrai, Szmrecsányi 
nagyváradi, Desseívfy csanádi, Mailáth erdélyi, Széchenyi 
győri, Csáky váczi, Városy székesfejérvári, Radvai 
beszterczebányai. Szabó szamosujvári, Vályi eperjesi, 
Badu nagyváradi, Hosszú lugosi, Firczá': munkácsi 

: püspökök, továbbá Fehér Ipoly pannonhalmi, Vajda 
zirczi főapát, Takács jászóvári prépost. 

Ott láttuk még Kold püspököt, Majorossy és Jedlicska 
; érseki helynököket. Fraknói cz. püspököt, Molnár 

praelatust, Csemoch képviselőt, Wolafla cz. püspököt, 
Kanter apátot s számtalan más egyházi előkelőséget. 

A főurak közül részt vettek a nagygyűlésen : Zichy 
Nándor gróf, Esterházy herczeg, Cziráky, Majláth, Zichy 
grófok, Pallavicini őrgróf, Simonyi-Semadam, Darányi 
Ferencz, Hellebronth, Frey, Horváth képviselők, Márkus 
főpolgármester, Demeczky igazgató stb. 

Végre féltizenegykor megszólalt a karzaton az 
orgona és Dombay Arthur tanár vezetése alatt az 
Operaház férfikara elénekelte először a pápai Himnuszt, 
azután a magyar Himnuszt. A közönség állva hallgatta 
végig az éneket, amely után Zichy János gróf a nagy-

j g}Tülés elnöke nyitotta meg az ülést. 
Megnyitó beszédében az egyesülést, az összetar-

: tást, az egységet hangsúlyozta a társadalmi életben ; 
ezek adhatják meg — szerinte az erkölcsi hatalmat s 
anyagi súlyt nekünk, katholikusoknak. Ez ta társa-
dalmi egységet a nagygyűlések vannak hivatva meg-
teremteni. 

A viharosan megtapsolt beszéd után gróf Zichy 
János indítványára megválasztották a nagygyűlés dísz-
elnökeit s a pápát és királyt táviratilag üdvözölték. 

Ezután Hosszú Vazul püspök beszélt a katholiku-
sok egységéről a pápasághoz való ragaszkodásban, mint 
a mely ragaszkodás szülőmagja a legkiválóbb polgári 
erényeknek, a király hűségnek, alkotmány- és törvény-
tiszteletnek, felebaráti szeretetnek, türelmességnek és 
a hazafiságnak is. 

Bajner Lajos prelátus szintén a katholikusok 
egységéről beszélt, de a hazafiságban való egységről. 
Rendkívül érdekesen és meggyőzően czáfolta meg azt 
a vádat, mintha a katholikus vallás a kozmopolitaságot 
szolgálná. 

Ezután Boromissza alelnök olvasta fel a nagy-
gyűléshez érkező üdvözlő táviratokat, többi között 
Meszlényi püspökét, Bicdl báróét több esperesi kerület, 
hitközség, katholikus egyesületek táviratát. 

Fényes beszéddel vett még részt a nagygyűlésen 
Wolafka cz. püspök is. 0 is a katholikusok eg}rségét 
fejtegette sz. Mária tiszteletében. Gyönyörűen aposztro-
fálta, hogy zene, költészet, szobrászat, a szépművésze-
tek minden nemének számtalan alkotása volt minden 
időben szűz Mária tiszteletének szentelve. 

Perczekig tartó tapsba és éljenzésbe fúltak bele 
a szónok utolsó mondatai. 

Délután 8 órakor a Magyarországi Katholikus 
Egj^esülétek Országos Szövetsége tartotta évi közgyü-
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lését, a Katholikus Kör disztermében, Zichy János gróf 
elnöklete alatt. 

Elsőnek Boromissza prelátus szólalt fel az egye-
sületek szövetségének fontosságáról. Támadnak bennün-
ket egyesült erővel — mondotta a szónok nagy tetszés 
mellett — védekezzünk hát egyesült erővel. S épen ezért 
fáradni és áldozni kell mindnyájunknak — a jó ügyért. 

Nagy hatást ért el Prohászka lelkesedésével 
beszélő Zéman Jenő plébános, ki az országos szövetség-
feladatairól tartott lendületes előadást. Az egyháznak 
napjainkban — mondja Zéman — sok ellensége van, 
de kevés martirja. Arra kell törekednünk, hogy a szent 
ügyért küzdeni, mártírrá lenni tudjunk. Vannak nagy 
szónokaink, de martirunk alig van. Nekünk Prohászkák 
kellenek, nem uri papok. Ez a nagygyűlés — szónok 
szerint — egy blazirt pesti születésü gyerek, ki egy 
pár napig itt piros szalagot, szép ruhát visel, de ha 
elmúlnak a kath. napok, árva gyerek lesz s Uj Lapot 
árul. (Még jó, hogy Uj Lapot ) Vigyük ki ezt a gyere-
ket a vidékre, rendezzünk nagygyűléseket a püspöki 
városokban. 

Zéman beszédét viharos tetszés fogadta s az ő 
talpraesett gondolatait szivesen hallgatnék máskor is. 

A közgjnilés — az elnök, alelnök, titkár megvá-
lasztatása után — véget ért. Ugyancsak 3 órakor tar-
totta hatodik rendes közgyűlését az Orsz. Magyar 
Czeczilia-Egyesület is a központi szeminárium disztermé-
ben. Az ülést Bogisich elnök nyitotta meg szép szavak-
kal ; majd Meiszner jegyző tett jelentést a nagy sz. 
Gergely emlékére rendezett római ünnepségről, melyen 
a Czeczilia-egyesület is résztvett. Bundala dr a choralis 
jelentőségéről tartott érdekes előadást. Végül az egyesü-
let tisztviselőit választották meg. Megjegyezzük, hogy 
a papnevelő-intézet énekkara gregorián misét, Veni 
Sanctet és ave Mariat adott elő szép, szabatos elő-
adásban. 

Fél öt órakor a Magyar Keresztény iskolatestvé-
reket képező és segélyző egyesület tartotta közgyűlését 
a Szent István-Társulat disztermében. 

A katholikus nagygyűlés második nyilvános ülése 
pénteken este 6 órakor volt a Vigadóban. 

Az ülést Mayer Béla v. püspök nyitotta meg. 
„A keresztény nő szerepe a mai társadalomban" czimü 
remek értekezésével, melyben kedves humorral osto-
rozta a nők emanczipáczióját s ezzel szemben ama 
szerepkört fejtegette, melyet a keresztény életfelfogás 
jelölt ki a nőnek. Főképen az anya magasztos hivatá-
sáról szólt költői lendülettel s beszéde végén igy kiál-
tott fel : adjatok jó anyákat s ők megváltoztatják a 
föld szinét. 

Utána Zichy Aladár gróf szólott a szövetkezetek 
népmentő fontosságáról, hangsúlyozván, hogy azoknak 
első czélja az anyagi jólét előmozdítása, továbbá a 
szövetkezés a helyes erőgyűjtésnek iskolája. A rendkí-
vülien praktikus előadást nagy tetszéssel fogadta a hall-
gatóság. 

Végül Prohászka Ottokár dr egyetemi tanár fejezte 
be a második nyilvános ülést ,,A katholikusok társa-
dalmi tevékenységéről" szóló, óriási tetszést keltő elő-

adásával s ennek hatásával szivében oszlott szét a nagy 
közönség lelkesedéstől kigyúlt arczczal, önfeláldozó 
tevékenységre kész lélekkel. 

Prohászkának színes beszéde különösen a katholikus 
intézmények felkarolását hangsúlyozta s gyönyörű sza-
vakban emlékezett meg a sajtóról. Majd a „Katholikus 
Budapestet" ajánlotta a nagyközönség figyelmébe, a 
Regnum Marianumot, egyetemi internátust stb. Beszélt 
a keresztény nők országos szervezkedéséről s különösen 
a népszövetségről. Ez utóbbi mellett igy argumentált : 
ha a zsidóknak van, Association universelle-jük, mért 
nem lehetne keresztény népnek is nemzeti alapon álló 
szövetsége ? 

Igy jelölte ki pontról-pontra a lánglelkii szónok 
a katholikusok társadalmi tevékenységeit. A közönség 
az ülés berekesztése után is tüntetet t a népszerű szónok 
mellett s a Vigadó előtt — a szétoszlás után is — 
százan és százan állottak, várakoztak, hogy még 
egyszer megéljenezzék a legnagyobb legnépszerűbb 
szónokot, Prohászkát. (Vége köv.) 

A püspöki kouferencziáról. 
F. hó 19-én, a mint jelentettük, püspöki konfe-

renczia ült össze Vaszary Kolos bibornok hgprimás és 
esztergomi érsek úr elnöklete alatt. A konferenczián 
jelen vol tak: Mihályi Viktor dr g. kath. fogarasi 
érsek, Bende Imre nyitrai, Bubics Zsigmond kassai, 
Hornig Károly báró veszprémi, Szmrecsányi Pál nagy-
váradi, Firczák Gyula munkácsi, Desseívffy Sándor csanádi, 
Szabó János szamosujvári, Vályi János eperjesi, Mailath 
Gusztáv gróf erdélyi, Badu Demeter nagyváradi görög 
szertartású, Csáky Károly gróf váczi, Széchenyi [Miklós 
gróf győri, Városy Gyula székesfejérvári, Hosszú Vazul 
lugosi, a jegyzőkönyvet vezető Badnai Farkas nagy-
váradi 1. sz. püspök és Fehér Ipoly pannonhalmi főapát. 
Távolmaradásukat kimentet ték: Samassa József egri 
érsek, Meszlényi Gyula szatmári, István Vilmos szombat-
helyi, Párvy Sándor dr. szepesi püspökök, Majorossy 
János püspök kalocsai és Walter Antal pécsi káptalani 
vikáriusok. 

Az értekezlet első tárgya az autonomia ügye volt. 
Az 1903. okt. 23-án tar tot t konferenczia által kiküldött 
hármas-bizottság jelentését az autonomiai kongresszus 
munkálatáról a bizottság elnöke, Szmrecsányi Pál dr 
püspök adta elő. A püspöki kar helyeslőleg vette tudo-
másul. Most már tudni fogja a kormány, a mit ugy is 
tudhatot t volna, a püspöki kar véleményét a legutóbbi 
autonomiai kongresszus javaslatáról. Vagyis tulaj don-
képen ő felsége kivánja tudni a püspöki kar vélemé-
nyét a kormány autonomiai jelentéséről. Második tárgy az 
egyházjog kodifikácziója volt. Miután Samassa érsek 
már küldött fel Rómába véleményt, a másik két latin 
szertartású egyházi tartomány, az esztergomi és kalocsai 
részéről bizottság küldetett ki jelentéstétel végett. Az 
ügyben s a Rómában való kánonjogi képviseltetés 
ügyében a későbbi konferenczia fog dönteni. A követ-
kező ügyek iskola-ügyek voltak. 

A magyarországi latin és görög szertartású római 
katholikus népiskolák újból revideált tanitásterve ; a 
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magyarországi latin és görög szertartású római katholikus 
tanitó- és tanitónőképző intézetek tanitásterve, valamint 
a római katholikus felső nép- és polgári iskolai tanitó-
nők képesitő vizsgálatának szabályzata. Ezen tárgyakra 
vonatkozólag a herczegprimás előterjesztéseihez járult 
hozzá a püspöki kar. Előterjesztetett ezután a katholikus 
népoktatási intézetek tankönyveit biráló bizottság sza-
bályzata is, valamint megneveztettek a bizottsági ta-
gok. A püspökök az előterjesztéseket mind tudomásul 
vették. 

A folyó ügyek során Mailáth Gusztáv gróf erdélyi 
püspök tett jelentést a népiskolák számára készitett 
katekizmusról. A püspöki kar nagy örömmel vette tudo-
másul, hogy az ügy már befejezést nyert s hogy a jövő 
tanévben az uj katekizmus életbe léphet. Széchenyi 
Miklós gróf győri püspök tett még ezután több előter-
jesztést a folyó ügyek kapcsán. 

F. hó 20-án a nm. püspöki kar folytatta a. tanács-
kozást ós befejezte. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A plébánia-hivatalok egyéb irodai teendői. — 

A házassági ügyeken kivül a leggyakoribbak a keresz-
telés körül felmerülő tennivalók. Megjegyzendő, hogy 
1895. okt. 1-től kezdve a plébánia hivatalok kivonatai 
nem tekintetnek okmányoknak, következésképen semmi-
féle kivonatra, akár kereszt-, halott-, vagy házasság-
levélre bélyeget tenni nem szabad s amennyiben egyes 
felek mégis kivánnának ilyet (pl. kath. zárdába vagy 
kath. gimnaziumba való beiratkozás czéljából kereszt-
levelet) rá kell vezetni : Egyházi és magánhasználatra 
bélyegmentes. 1895. év előtt születettek keresztlevelére 
akkor teszünk bélyeget, ha munkakönyvet vagy cseléd-
könyvet vesz ki a fél vele, valamint a középiskolákba 
(ide értve a polgári iskolát is) való beiratkozás alkal-
mával. Házasság czéljából kért keresztlevél — mint 
már említettük — bármely évről szól is, bélyegmentes. 
Megtörténhetik az, hogy valakinek a keresztlevele a 
plébánia okmánytárában visszamaradt (pl. esküvő alkal-
mával) s évek múlva a fél kikéri azt ; ilyenkor köve-
telni kell a házassági levelet, melyre rá van vezetve, 
hogy minő szám alatt található meg az okmánytárban 
Szokásban van egyes plébániákon, hogy cselédkönyv 
beszerzésére csupán kis czédulát adnak ki a keresztelési 
kivonat helyett ; erre természetesen nem kell bélyeg 
ós czólszerü rávezetni, magánhasználatra. Keresztelésről 
lévén szó, meg kell emlékeznünk az áttéréseknél szoká-
sos eljárásról is. Tudjuk, hogy a gyermekek 7 éves 
korukig szüleik vallását követik s ha pl. a szülők 
vagy törvénytelen gyermek anyja katholikusokká lesz-
uek, gyermekeik is követik áttérésükben nemük szerint. 
De 7 évüktől 18 éves korukig nem térhetnek át. Ilyen 
esetben csak ugy lehetséges a gyermek vallását változ-
tatni, ha az árvaszékhez folyamodunk írásban vagy 
Ket tanú jelenlétében maga az áttérendő gyermek 
jelentkezik szóval. Ám az igy folyamodókat is az árva-
szék legtöbb esetben visszautasítja. Minden nehézség 
nélkül csak az térhet át. ki életének 18-ik évét már 

betöltötte, kivéve a nőket, akik életkorukra való tekin-
tet nélkül bármikor (tehát 18. évük előtt is) áttérhet-
nek, ha már férjnél vannak. (Vége köv.) 

Róma. okt. 15. Pápai audiencziok. Uj apostoli hit-
szónok. Kath. jogtudósok kongresszusa. Consistorium. Uj 
pápai encyklika. — 

A pápai audiencziák sorában a svájczi Pius-egylet 
nemzeti zarándoklatának kihallgatását lehetetlen itt 
mellőzni. Az audienczia f. hó 9-én volt. Feliratot mgre 
Peri-Morosini olvasott fel. Mikor, úgymond II. Gyula 
pápa 1512. jul. 15-én a svájczi gárdát szervezte, a 
svájcziakat „az egyház szabadsága védöi^-nek czimével 
tüntette ki. A svájczi katholikusok mindig méltók igye-
keztek lenni erre a névre, most is. X. Pius pápa vála-
szában a svájcziak hűségéről azt mondta, hogy az a 
pápák örömének állandó forrása. 0 is merít belőle. 
Állhatatottságra buzdította a svájcziakat. 

A pesarói püspökké kinevezett della Pieve Pál 
kapucz. r. atya helyébe a szentatya de Seggiano Paci-
fiico atyát nevezte ki ugyanabból a rendből. 

A franczia kath. jogtudósok kongresszusa f. hó 
12-én nyilt meg itt Rómában az assumptionisták zár-
dájában. Mgr de Cabriéres püspök elnökölt. Számos 
felszólalás történt. Nevezetes indítvány az, mely 
Francziaországban a polgári házasságról szóló törvény 
revízióját tűzte ki czélul némely házasságkötéseknél a 
polgári alakiságok alól való felszabadítása iránt. 

Hire jár, hogy november 14-én zárt, 16-án nyil-
vános, decz. 5-én félnyilvános pápai consistorium lesz. 
Arról is beszélnek, hogy ö szentsége az Immaculata  
jubileumára ap. körlevelet fog intézni a püspöki 

î karhoz. 
A pápai római egyetem, a jezsuiták által vezetett 

: Universitas Gregoriana rektorává Wernz atyát, a híres 
j kanonistát választották meg. Ismeretes szakkörök előtt 

az ő 6 kötetre számított Qui decretaliuma, melyből 
eddig 4 kötet jelent meg. A kánonjognak valóságos 
kincsesbányája. Wernz atya a kánonjog kodifikáló 
bizottságának igen előkelő, igen befolyásos tagja. 

Páris. okt. 16. Combes támadása a papnevelő-intéze-
tek ellen. — 

23 püspök felszólítást kapott a franczia kormány, 
ezidőszerinti hírhedt elnökétől az iránt, hogy a sul-
picianusokat a papnevelő-intézetek vezetésében egyház-
megyei papokkal helyettesítsék — egy isk. év lefor-
gása alatt. Erről a rendeletről Combes a sulpicianusok 
főnökét még csak értesíteni sem tartotta érdemesnek. 
Ezek az emberek tele kiabálják a világot az egyház és 
az állam elválasztásának elvével, tényleg azonban 
nyakig úsznak az egyházi ügyekbe való beavatkozás 
vizében. Igy tevén József császár is, a Bruder Sakris-
tan gúnynevet szerezte meg nevéhez elválhatatlan 
nevetség keltésének a szomorú sorsával. Mig azonban 
ő sekrestyéskedett, nagy Frigyes porosz király Szilézia 
elfoglalásával tette gazdagabbá atyáinak örökségét. 
Francziaországban gyengül a hadsereg, fogy a fegyver-
fogható emberanyag és a szabadkőmives kormányfér-
fiak sekrestyéskedésben keresnek — kárpótlást az. 
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ország hanyatlásaért . És még ezek az emberek mernek 
a trid. zsinatra hivatkozni, mikor az a papnevelő-inté-
zetek sorsát egészen a püspökök kezébe tet te le, a kik 
Francziaországban a sulpitianusokkal semináriumokban 
nagyon meg vannak elégedve. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 
Ötödik Országos Katholikus Nagygyűlésünk 

alkalmából 
főpásztori levelek. 

Meszlényi Gyula szatmári püspök ur levele : 
Méltóságos gróf úr ! 

Méltóságodnak mult hó 24 én kelt leveléből öröm-
mel értesültem arról, hogy a Magyarországi Kathol ikus 
Egyesületek Orsz. Szövetsége ez évben ismét nagy-
gyűlésre hivta össze az ország katholikusait . Méltóságod 
megtisztelő kérése folytán készséggel fogadom el a 
nagyméltóságú püspöki karral egyetemben a nagygyü- j 
lés védnökségét ; arról a szerencséről azonban, hogy a 
nagygyűlésen személyesen résztvegyek, egézségi álla-
potomra való tekintet tel legnagyobb sajnálatomra le 
kell mondanom. 

Lelkem forró óhajtása az, hogy a nagygyűlés az 
előző éviekhez hasonlóan áldást fakasszon a magyar 
katholiczizmusra, áldást édes hazánkra s a szeplőtelenül 
fogantatot t szent Szűznek, Magyarország Nagyasszo-
nyának hathatós pártfogásával elért s ikerekben bővel-
kedve, ktilso nyilvánulásaival is dicsőséget szerezzen a 
magyar névnek. 

A nagygyűlés szervezésének költségeihez 200 
koronával járulok, mely összeget egyidejűleg meg-
küldöm. 

Fogad ja méltóságod kiváló és őszinte tiszteletem 
nyilvánitását. 

Szatmár-Németi, 1904. okt. 4. 
Meszlényi Gyula 
szatmári püspök. 

Mujorossy János tinniní püspök, kalocsai káptalani 
helynök ur levele. 

Méltóságos gróf, elnök úr ! 
Kiválóan tisztelt uram ! 
A mult hó 30 áról hozzám intézett becses felhi-

vásból nagy örömmel értesültem, hogy a méltóságod 
bölcs és fáradhatat lan elnöklete alatt álló Katholikus 
Egyletek Országos Szövetsége legközelebb fogja ötödik 
katholikus nagygyűlését Budapesten megtartani. 

Minél fontosabb az ily nagygj 'ülések a katholikus 
öntudat ébresztésére, a katholikus szellem és összetartás 
fokozására: annál inkább egyházi és hazafiúi kötelessé 
gemnek tar tot tam ezen gyűlésre a kalocsai érseki megye 
összes papságának és hiveinek figyelmét körrendeletben 
felhivni, lelkesítvén őket, hogy azon minél számosabban 
jelenjenek meg. 

Azoti szerencsés alkalom, hogy ezúttal egyszers-
mind Szí\z Mária, Magyarország Nagyasszonya és 
Pat roné ja szeplőtelen fogantatásáról szóló hitigazság 

kihirdetésének ötven éves jubi leumát is megünnepe l jük : 
különösen buzdit mindnyájunkat , hogy az ő hathatós 
pártfogásáért és közbenjárásáér t szentegyházunk és édes 
magyar hazánk javára ú jból is könyörögjünk. 

Egyébként ra gyűlés czéljaira az idezárt ötven 
koronát küldvén, kiváló tisztelettel maradok 

Kalocsa, 1904. október 9. 
Méltóságodnak 

alázatos szolgája 
Majorosy János, 
káptalani helynök. 

Babies Zsigmond kassai püspök úr levele : 
Méltóságos gróf úr ! 

Őszinte lelki örömmel vet tem Méltóságodnak nagy-
becsű értesitését a folyó hó 20—23 napjain megtar-
tandó Országos Kathol ikus Nagygyűlésről és tisztelet-
teljesen értesitem méltóságodat, hogy a nagygyűlés 
védnökségét püspöktársaimmal együt t a legszívesebben 
elfogadom. Végtelenül sajnálom, hogy a gróf Andrásry 
Dénes úr áldott emlékű hi tvesének majdnem'egyide jü-
leg tör ténendő temetése miatt a nagygyűlésen szemé-
lyesen részt nem vehettek, munkálkodását azonban azon 
hő imádságom fogja kisérni, hogy abból a katholikus 
öntudat megszilárdításának és a hitélet kivánt fellendü-
lésének áldásai f akad janak édes hazánkra. 

Fogad j a méltóságod kiváló tiszteletem nyilvánitását . 
Kassa, 1904. október 5-én 

Bubics Zsigmond, 
kassai püspök. 

Hornig Károly báró veszprémi püspök levele : 
Méltóságos gróf úr ! 

Örömmel vet tem Méltóságod mult hó 24-én kelt 
nagybecsű levelét, mely az ötödik Kathol ikus Nagy-
gyűlésnek egybehivásáról értesit s amelyre megjelennem 
kedves kötelességemnek tekintem, mig egyúttal egyház-
megyém papságát s hiveit felhivom, hogy e nagygyű-
lésben minél számosabban résztvenni el ne mulasszák. 

A nagygyűlés költségeire 500 koronát tisztelettel 
mellékelve, megkülönböztete t t nagyrabecsülésem kifeje-
zésével maradok 

Veszprém, 1904. október 10. 
alázatos szolgája 
B. Hornig Károly, 

veszprémi püspök. 

I R O D A L O M . 
A magyar katholikus irodalom 

legnjabb kiváló termékei. 
I. A S Z Á Z É V E S K A S S A I P Ü S P Ö K S É G . 

1804—1904 Irta Szokolszhj Bertalan, sz.-széki tanácsos, 
plébános. Kassa. Vitéz Á. ut. nyomása. 1904. A fény-
nyomatu táblák és a szöveg közé nyomott képek Divald 
Károly fia eperjesi műintézetében készültek. Ivrétü X, 
285 1. 

Csupa nagy adat, okmány-nyilatkozat, valóságos 
forrásmunka. Egész Magyarországra nézve tanulságot 
lehet levonni belőle. Ilyen volt az egész országban a 
kath. egyház, a kath. vallás, a kath. hitélet küzdelme 
és sorsa. A kassai egyházmegye százéves története 
kilencz püspök neve köré fonódik e könyvben koszorú 
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gyanánt. E történeti nevezetességű nevek a követke-
zők: I. Szabó András (1804—1819.). II. Cseh István 
(1821—1831.). III. Palugyay Imre (1831—1838.). IV. 
Ocskay Antal (1838—1848.). V. Kunszt József (1850-
1852.). VI. Fábry Ignácz (1852 - 1867.) VII. Perger János 
(1868- 1876.). VIII. Schuster Konstantin (1877 — 1887.). 
IX. Bubics Zsigmond (1887— .). Következnek külön 
fejezetek a káptalanról, a főesperességekről, a kiérde-
mült és szolgálatképtelen papok nyugdíjintézetéről, az 
uj javadalmasokat segélyző egyesületről, a püspöki 
székesegyházról, majd a székesfővárosban s az egyház 
megye területén szerte működő különféle intézetekről, 
u. m. a papnevelőről, a kassai kath. főgymasiumról és 
a konviktusról, az eperjesi kir. kath. főgvmnasiumról, 
a kisszebeni kath. algymnasiumról, az Orsolya-rendű 
szerzetesnők kassai leánynevelő-intézetéről, az angol-
kisasszonyok eperjesi leánynevelő-intézetéről, a p. sz. 
V.-ről sárospataki, sátoralja-ujhelyi és homonnai inté-
zeteiről, a sz. keresztről nev. irg. nővérek enyiczkei és 
semsei intézeteiről, a legsz. Megváltóról nev. nővérek 
bodókőváraljai intézetéről, a sz. Domonkos r. apáczák 
kassai kisdedóvójáról, a legényegyesületekről. Az egé-
szet okmánytár zárja be. Megnyitja pedig Bubics 
Zsigmond kassai püspök úr centennariumi pásztorieveié. 
Fenséges nyitány egy százéves mult küzdelmekbeil, 
alkotásokban gazdag életéhez. A könyv monumentum 
aere perennius — a jelenleg kormányzó püspök út 
tudós finom izlésű és bőkezű Maecenásságáról. 

VEGYESEK. 
Ä*A Rómából érkezett külön tudósitásunk szerint 

Bolivia és Brazilia. a köztük felmerült határvillongási 
vagyis meghatározási kérdésben X. Pius pápát kérték 
fel békebirónak. Ebből az 0. R. méltán azt következ-
teti és kivánja, hogy a Hágában székelő nemzetközi 
biróság kebelébe a pápa képviselőjét is végre meg-
kell híni. 

— A karlóczai szerb egy há z tartó m án y vagyona. 
A legújabban megjelent szerb egyházstatisztika szerint 
a karlóczai metropolita fenhatósága alatt álló egyház-
kerületnek ez idő szerint 666 egyházközsége, 715 plé-
bániája, 27 kolostora, 6 eparkiája, 9 magasabb tanin-
tézete és 859 népiskolája van. Az egyházkerületnek 
108.267 hold földbirtoka van. A tiszta katasztrális be-
vétel évenkint 1,145.000 koronára rug. Az egyházkerü-
letnek van 813 temploma, 119 emeletes és 1511 föld-
szintes háza, összesen 13.747 egyházi czélokra szánt ós 
iskoláknak, valamint lakásnak használt helyiséggel. A 
vagyonhoz azonkivül a fundus instruktust, értékpapíro-
kat és készpénzt is hozzá kell számítani. Az egész 
vagyont 90,598.055 koronára becsülik. Ez a vagyon-
becslés a következőképpen oszlik meg : Földbirtok 
23,086.462 korona, vagyonjogositványok 40.642.452, 
regálék 616.988, ingó vagyon 3,645.888, fundus instruk-
tus 583.902 korona. Az értékpapírok és készpénz érté-
két 21,922.356 koronára becsülik. 

— Hatósági cselédelhelyező Kecskeméten. Kecs-
kemét törvényhatósága cselédelhelyező-intézetet állított 
föl. a melyet házilag kezel. Okot erre a cselédszerzői 
joggal bíró magános emberek sűrűn ismétlődő vissza-
élései adtak. A szabályrendeletet és óvadékelhelyezést 
azokra is kiterjesztette és többé magánosok részére 
ujabb cselédszerzési jogot nem ád. Az intézettel kap-
csolatban a városi tanács cselédmenedékhelyet is állí-
tott föl. Az intézet már megkezdte működését. Ezt a 
példát kell követni országszerte. 

— A legszükségesebb és legpraktikusabb temii-
Tglót a katholikus nagygyűlés alkalmából - b.) találta 
el az „Alkotmány" f. hó 20-iki vezető czikkelyében. 
Kiszámította, hogy Magyarország 413 országgyűlési 
kerületében hány kerületben birnak túlsulylyal a 
katholikusok. 272-ben. Ebből a 272 kerületből 175-ben 
már most lehetne magyar Centrumot csinálni, ha össze-
tartás volna és — a megfelelő szervezkedés és cselekvés 
megindulna. Mi is amondók vagyunk itt, hogy addig 
minden igyekezet, minden munka, minden gyülekezés 
még a legjobb esetet véve is csak fél munka és fél 
siker, mig legalább 150 emberből álló keresztény 
Centrumunk nem lesz az országházában. 

— A „Katholikus Ifjak Köre" saját helyiségében 
IX., Kinizsi-utcza 25. sz. I em. (az iparművészeti 
muzeum mögött) folyó évi október hó 23 án vasárnap, 
a katholikus nagygyűlés itt időző tagjai tiszteletére, 
ünnepi estélyt rendez, kezdete esti 77,, órakor. Műsor: 
1. Pápai Hymnus. Kiss Aladár tanár karnagy vezetése 
mellett énekli az ifjúság. 2. Miénk a jövő ! Erdő sí 
Károlytól. Szavalja Erdősi Gyula. 3. Alkalmi beszéd. 
Mondja Jeszenszky Kálmán hittanár, a Kör ügyvivő al-
elnöke. 4. a) Schubert. Ave Maria, b) Hubay. Magyar 
rhapszódia. Előadja Schnur Ignácz hegedűművész úr. 5. 
Melodráma. Szavalja Penninger Gyula. Zongorán kiséri 
Kist József. 6. Szavalat. Szavalja Járos György. 7. Zárszó. 
Mondja Dr Metzker József, a Kör elnöke. 8. Szózat. Kiss 
Aladár tanár-karnagy vezetése mellett énekli az ifjúság. 

— A nagyváradi premontreiek piisjtöki ebéden. 
Sz)nrecsdr<yi Pál nagyváradi 1. sz. püspök úr régi jó is-
meretségben van Takács Menyhért drral, a jászóvári 
j)remontreiek jelenlegi prelátusával. E napok egyikén, 
mivel ő 'nga a prelátus úr Nagyváradon a jeles főgim-
náziumot vizitálta, a püspök úr a prelátus úr tisztele-
tére adott ebédre az egész rendházat meghívta. Az 
ebéden még részt vet tek: Vinkler József v. püspök, 
nagy-prépost, Fetser Antal, Karsch Lollion dr kananokok 
és Nátafalussy Kornél kir. tanácsos, tanker főigazgató. 

— Apró hírek. A Lackenbacher-féle biblikus pályá-
zat ezidei győztese Slaivik Mátyás, a bécsi Sz.-Ágoston-
intézet doktorandus tagja. — Perosi mester az Imma- 
culata tiszteletére uj Cantaté-t írt. A szöveg 1400-ból 
származik. — Amerikában éppen úgy mint Angliában 
a protestáns papi családok köréből süríien történnek 
visszatérések a kath. egyházba. Igy például Benjamin  
F. de Costa, volt episcopalis hitszónok, 70 esztendős 
korában tért vissza ós áldozópappá szenteltetett. Hasonló 
eset a Ralph Hoyt-é, a ki 65 éves korában jutott az 
egyházi rend szentségéhez. Most fia követi a példáját. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Figye lmez te tés az előfizetés mód já ra . Az Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás* a lakjában, ivet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
talták, hogy 2 ívet is adott. A lap te r jedelmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszerí t az előfizetési ár 
felemelésére. A ki t ehá t csak az 7E. Kr. L."-at járat ja , az a lapot, 
ú jév tő l kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindkét lapot, a 

Religio- Vallás"-t és az VE. Kr. L u-at együt t k ivánja járatni , az 
az „E. Kr. L.LÍ-at kedvezmenyes áron, 2 koronáért szerezhe ' i 
meg. Vagyis az előfizetést a je len 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, 
1/4. llo, 3 j es egész évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s Jegczelszerübb el járás az egész evre já ró 
előfizetés egyszerre való törlesztese, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A kiadó tulajdonos, ijjj 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. 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., 
j hova a lap szellemi 
: részét illető minden 
^ küldemény czimzendő. 

Előfizethetni 
minden 

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

könyvnyomdájában, ? 
IV., Papnövelde-utcza ï 
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 SA 
HATVAN HA RM A 

Budapesten, október 26. 

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

SZ. II. Félév. 1904. 

„Perge alacriter in coepio tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendai 
a diabora.. . Nos interim gr ati animi Nostri pignus. tibi et iis, qui open tuo iuffragantur. Apostnlicam Benedictionem per amanter impertimus.' 

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

.Additos tibi animos auc ton ta te .Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religiom doctrinaeque 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: Ka tek izmus és biblia az elemi iskolákban. — Az 0 . Kath . Nagygyűlés szónokainak 
Deszédei : Zichy János gróf elnöki megnyi tó beszéde, a kathol ikus nagygyűlésen. — Hosszú Vazul dr lugosi püspök úr beszéde .— 
Ka jne r L a j o s dr pre lá tus beszéde. — Egyházi tudósítások: B u d a p e s t : A plébánia-hivatalok egyéb irodai teendői. — P á r i s : 

Mis'r'al költő nyi la tkozata a „modern" népiskoláról . — R ó m a : Pauperes evangel izantur . Pápa i audiencziák. — Vegyesek. 

§ ^ f T F e l h í v á s . I B U 

Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-
fizetés megújítására 

Katekizmus és biblia az elemi iskolákban. 
Ir ta : Aubermann Miklós. 

IV. 

A katekizmus és biblia szoros összeköttetését egy 
tananyagbeosztás ha j t j a végre, de ép ezért szükséges, 
hogy a biblia-kérdéssel is tisztába jö j jünk, ne csak a 
katekizmussal. Az u j katekizmus létrejöt tével meg lehet 
szerkeszteni a tananyagbeosztást , ha a biblia nem is 
kész, hiszen a bibliai tör ténetek tárgya ugyanaz, ha az 
egyes történetek czimei változnak is. Igy pl. a tan-
anyagbeosztás megemlítheti a VIII . parancsnál Elízeust és 
a csúfolódó gyermekeket, a nélkül, hogy tekintet tel lenne 
akár a Róder, akár a Gerely-féle biblia számaira. Tehát 
a katekizmus és biblia számára irható egy közös tan-
anyagbeosztás, ha a biblia-kérdés függőben marad is, s 
ennek megoldása azt követi. 

Sőt részben jobb is, ha a biblia-iró megvár ja 
egy tananyagbeosztás létrejöttét , hogy legalább az 
elemi biblia terjedelmével tisztába jöj jön. Mert, hogy 
a bibliai tankönyvek tekintetében nem állunk a leg-
jobban, az minden hitoktató előtt ismeretes, ki a 
biblia-kérdést kezdettől fogva figyelemmel kisérte. 
Legyen szabad minden ellenséges indulat nélkül erre 
vonatkozólag néhány észrevételt tenni. Nincs az az 
elfogulatlan szerző, ki közömbösen viseltethetnék jó-

akaró kri t ikusok nagy számának véleményével szemben, 
sőt a ki ne venné hasznát oly hozzászólásnak, mely 
igen sok szakembernek majdnem egyhangú í téletének 
visszatükrözése. De nem is képzelhető ok, a külföld 
eljárását tekintve, mely megti l taná egy ország elemi 
iskoláinak hi t tani könyvéről véleményt mondani nyil-
vánosan, az ország szine előtt, hogy a nagy többség 
vagy megnyugtassa az elégedetlenkedőket, k imuta tván 
vádjaik alaptalanságát, vagy javí tást követeljen oly 
könyven, melyből a hivő gyermekek százezrei merí t ik 
a hit első éltető csöppjeit. E százezrekre különös 
súlyt kell fektetni, mert minden hiba, mellyel ily t an-
könyv bir, a tanulók rengeteg száma által megszoroz-
tatik, és azért bármilyen személyi tekinte t nem m e n t 
föl minket azon kötelesség alól, hogy pártat lanul itéi-
jühk s ilyen ítéletet meghallgassunk. Ismétlem tehátT 

nem személyek kerülnek bírálat alá, sem Róder, sem 
Gerely, sem mindket tő jük intencziója, hanem azon 
kqnyvek, melyekkel tanulóink iszonyú számának küz-
ködnie kell. 

Első sorban végezzünk a feladat könnyebb részé-
vel : a Röder-féle bibliával. Azért könnyebb a vele való 
foglalkozás, mert az objektivitás legfőbb akadálya, a 
személyes érdek nem tapad hozzá s igy a bírálónak 
nem kell tar tania a személyeskedés vádjától , ha mind-
jár t becsületes szándék vezeti tollát. A Róder-féle 
biblia iránt általánosan táplált vélemény a stílus nehéz-
kessége, mely egyáltalán nem való elemi iskolákba. 
A különben konkrét dolgokat gyakran elvontan adja 
elő. Rövidsége nagy előnyt biztosít neki, de ép e 
rövidség néhol igen nehézkessé teszi az e lőadást . T e r j e 
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delmét megszabná a fönt vázolt tananyagbeosztás : belső 
szerkezete is változtatást igényel, a mennyiben a fönt 
említett okok alapján katekizmusi kérdéseket kellene 
fölvennie a „Tanulság" és az összegező kérdések helyébe. 
Ha rövidségét párosítani lehet a szentírás egyszerű, 
eleven szövegével, meg volna oldva az elemi biblia 
kérdése. 

A Gerely-léte bibliának határozott előnye külső 
kiállítása, valamint stílusának folyékonysága s könnyü-
sége, mely csak néhol okoz nehézségeket, kivált ott, 
hol a szerző maga beszél s nem a szentírás. Elévül-
hetetlen érdeme a szerzőnek, hogy kiadásával reá irá-
nyította az illetékes tényezők figyelmét egy valóban 
égető kérdésre, az elemi iskolák tankönyveinek reform-
jára. Ne vegye azonban rossz néven, hog}7 ha a meg-
oldás módjára nézve nem értünk egyet ; de talán meg-
érthet jük egymást, ha kölcsönös jóindulattal meg is 
hallgatjuk egymást. Hogy állításaim, metyeket előadni 
bátor leszek, nem nélkülözik a kellő alapot, ennek 
bizonyságául hivatkozom a székesfővárosi hitoktatók 
1903 évi márcz. 5. tar tot t értekezletére, mely egyhangú-
lag elismerte ép következő okoknál fogva a biblia-
reform szükségességét. Nem említve a még előbb, 1902. 
aug. hóban tar tot t hitoktatói értekezlet egj 'hangú 
határozatát , mely egyenesen kimondja egy egészen 
u j kis biblia megírásának szükségességét. Bátran mond-
hatni, hogy nincs hitoktató, ki kárba veszett fáradság-
nak tartaná a biblia megjavítását, mert ha nem sikerül 
a javítás, nem vesztet tünk semmit, maradhatunk a régi 
mellett. S akkor annál inkább kitűnik az eddigi bibiiák 
fölülmúlhatatlan volta. 

Kezdjük a dolog legszembetűnőbb részénél. Első 
sorban szemünkbe ötlik a Gerely-féle biblia mayas ara, 
melynek semmi szín alatt nem lett volna szabad meg-
haladnia a régiét. Tekintve azt, hogy az elemi tanulók 
túlnyomó része az alsóbb, szegényebb néposztályból 
való, metyböl a szocziálista tömegek kikerülnek, nem 
szabad az amugyis odiózus hi t tant még gyűlöltebbé 
tenni. Csak a fővárosi iskolákat kell nézni, és látni 
fogjuk, hogy a katholikusok zöme a kültelki iskolákba 
szorul, melyekben néha a tanulók 50'/0-a könyv nélkül 
szűkölködik. De minek is oly tankönyvet a gyermek 
kezébe adni, melynek felét is alig tudja elvégezni, 
amelynek terjedelme alig különbözik a polgári iskolák 
számára irt bibliáétól, holott e mellett még a katekiz-
mus is kötelező tantárgy. Ha még a gyermek privát 
olvasmányának szánunk is néhány történetet, nem 
szabad az elemi bibliát jelen terjedelmében meghag}T-
nunk, financziális és pedagógiai szempontból egyaránt. 

(Folytatjuk.) 

Az 0. Katii. Nagygyűlés szónokainak 
beszédei. 

Zichy János gróf 
elnöki megnyitó beszéde a katholikus nagygyűlésen. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus ! 
Nagyméltóságú Védnöki Kar ! 
Mélyen tisztelt Katholikus Nagygyűlés ! 

Örömmel üdvözlöm az ötödik katholikus nagygyü-
iesre egybesereglett magyar katholikusokat ez alkalom-
mal, melyen ezen évenként visszatérő társadalmi mani-

fesztáczió egyúttal egy vallási jellegű jnbileum alakját 
öltötte magára. 

Mária országának g}7ermekei a szeplőtelen fogan-
tatás kihirdetésének ötvenedik évfordulója alkalmával 
gyermeki szeretetük virágait garmadába rakva, elhozzák 
a szűz oltára elé, leteszik annak zsámolyára és a bájos 
virágok illata, szeretetünk melegsége, mint a tömjénfüst , 
felhatol oda, ahonnét bizonyára e pillanatban különös 
szeretettel tekint le reánk Mag}*arország patronál a 
(Tetszés.) 

A katholikus vallás költészete kétségtelenül a 
Mária kultuszban nyeri legbájosabb, legelragadóbb 
kifejezését akkor, midőn az Üdvözítő a lk j ában az 
ideális tisztaságú nőt, e nőben a királynét és a király-
néban az anyát tiszteljük. Minden poézis, tisztelt nagy-
gyűlés. mit az emberi sziv magában felölelni képes, 
megtestesült és úgyszólván költeménnyé válik e három 
szóban : nő, királyné, anya. A hatalom és a szeretet 
superlativusát egyesíti e három szó, a szeretet és hata-
lom szuperlativusát egy nöi szívben. 

x4.zon szeretetet, mely mindent odaadott, míudent 
elszenvedett, mindent feláldozott, mindenről lemondott 
szeretetből, — és azon hatalmat, melynek nag3Tsága 
abban állott, hogy viszont a legnagyobb szeretetet, az 
Üdvözítő szeretetét az emberiség iráut hozta létre, úgy-
szólván akkor, amidőn életet adott az Üdvözítőnek. 

Eletet adott az Üdvözítőnek ! Mintegy forrásává 
lett tehát magának az üdvösségnek. Hatalomtól és sze-
retettől telitett női sziv. 

Szeretném, ha most tavasz volna és összehord-
hatnám a bimbót fakasztó május összes virágjait, a 
tavasz minden báját, a felkelő nan sugarait, a kék ég 
azur szinét, a madarak dalát, a nj^ári estén tündöklő 
csillagok fényét, a harmatcseppek ragyogását, minden-
mindent, amit eszményi szépnek és tisztának képze-
lünk : és ebből a suk szépségből, fényből, illatból, bájból, 
rag}*ogásból oltárt szeretnék emelni Neked, Szűz Any i, 
mely előtt leborulva minden katholikus magyar hódo-
latát fejezné ki Neked, a legszeretőbb, a leghatalma-
sabb, a legtisztább anyának. (Elénk tetszés.) 

Tisztelt nagygyűlés ! 
Mária kultuszának jegyében kezdjük meg tehát 

i ez idei működésünket, legyen munkásságunk, legyenek 
törekvéseink neki szentelve, lelkesítsen 0 , adjon O 
nekünk türelmet, szeretetet, bölcseséget és erőt. 

Az évenként visszatérő katholikus nagygyűlések 
egy-eg}7 határköveket kell, hogy jelezzenek. határk<"> 
veket, melyek haladást jelentenek az összetartásban és 
a buzgalom fokozásában. 

— Nekem, — nem tagadom — tisztelt nagygyű-
lés, egyik lelkesítő ideálom, vezérgondolatom a magyar 
katholikusokat társadalmi tekintetben egyesíteni. 

Hazánkban, hol fájdalom minden elválasztja a 
katholikusokat, legyen végre egy pont. egy momentum, 
ahol találkozhatunk. Nem lévén autonómiánk, képezzen 
legalább ezen kongresszus egy szentélyt, ahol évenként 
összejöhetnek és megérthetik egymást azok, kiket a 
szeretet vallása egyesít. Tegyünk ez alkalommal félre 
minden animozitást, minden társadalmi és politikai 
különbséget, melyek a mindennapi élet összhangját 
zavarják, ne nézzük a köztük létező különbségeket, 
hanem keressük, keressük mindenáron az összekötő 
kapcsokat. Higyjék el, mélyen tisztelt uraim és höl-
gyeim ha megtaláljuk ezen érintkező pontokat itt, ha 
bizalommal leszünk egymás iránt itt, nem fogunk már 
oly egymástól eltérő ellentétes álláspontot elfoglalni 
egymással szemben a mindennapi élet mezején, akkor 
mindenütt — kezdetben halk, később hangos — vissz-
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hangra fogunk találni elvtársaink között és ki fog 
önkénytelenül fejlődni köztünk egy entente, egy neme 
a rokonérzetnek, mely végre önkénytelenül egyesülésbe 
és összetartozásba megy át. Ide kell törekednünk és 
aki nem törekszik ide, az nézetem szerint nem a ka-
tholiczizmus etikai erejének fokozását és nem erkölcsi 
hatalma befolyásának biztosítását tűzte ki czél gyanánt. 
(Igaz ! Ugy van !) 

Ezt az etikai erőt és ezt a hatalmi befolyást azon-
ban én csak társadalmi értelemben fogom fel, annyival 
is inkább, mert hiszen a társadalom képezi az állam 
tartalmát és alapját, és ha egyszer együtt van társa-
dalmilag a katholiczizmus, jótékony befolyása az állami 
életre önmagától, természetszerűleg következik. Marad-
junk tehát együtt legalább mi, akik itt összejöttünk 
és képezzünk egy magot, mely fejlődési képességgel 
bir. (Helyeslések.) 

Ne méltóztassanak félreérteni — nem politikai 
akczióról van itt szó, hanem egy állandó jellegű társa-
dalmi szervezkedésről, mely az országban lévő katholi-
kus körök, egyesületek és intézmények révén, ezen 
évenként megismétlődő katholikus kongresszusban jut-
nak kifejezésre. 

Azt szeretném, tisztelt nagygyűlés, hogy ez a 
kongresszus ne csak bizonyos régiókból és árnyalatok-
ból toborozza tagjait, hanem hogy felölelje lassanként 
mindazokat, kik érzékkel birnak a katholikus társa-
dalmi szervezkedés iránt s annak értékét az állami 
érdek szempontjából is föl birják fogni. 

A magyar katholiczizmus mint történelmi alapon 
fejlődött állami és társadalmi faktor tényleg nem játsz-
sza azt a szerepet, melyet neki múltjánál, erkölcsi 
értékénél, súlyánál fogva játszania kellene. Nálunk a 
katholiczizmus egy sajátságos életet él, nagy idők 
nyomát, fényt, ragyogást hord magán, de tényleg nem 
tud behatolni a mindennapi életbe, mert maga sem 
lélegzik szabályosan, ereiben nem cirkulál megfelelően 
a vér, szóval mondhatná, félig petrifikált állapotban 
van. (Igaz, ugy van i) Ha autonomiánk volna, tisztelt 
nagygyűlés, ugy bizonyára intenziv élet keletkeznék e 
testben, de miután autonomiánk nincsen és ha a jelek 
nem csalnak, egyhamar nem is lesz, más által és más-
ban kell keresnünk a táplálékot és éltető erőt számára 
ós ez nem lehet más, mert nincsen egyelőre más, mint 
ezen nagygyűlések, melyeknek nem lehet csak az a 
czéljok, hogy demonstrálják, miszerint van még élet a 
katholiczizmusban, hanem hivatásuk a katholikus tár-
sadalmi élet produktiv kifejlődésének tért és utat 
nyitni, egyszóval ezt az életet interzivvé tenni, ugy 
hogy végre megszűnjék a magyar katholiczizmus egy 
— mint mondám — félig megkövesedett múmia lenni, 
hanem legyen ismét tényező, mely befolyását, mint 
olyat érvényesíti az egész társadalmi és az egész állami 
életben. (Éljenzés, taps.) 

Valamint a jó papnak sem csak az a hivatása, 
hogy elmélkedjék és imádkozzék, hanem érvényesítse 
a vallott és hirdetett elveket, épp ugy kell, hogy a 
magyar katholiczizmus is kilépjen dermesztő lethargiá-
jából és fejtsen ki üdvös működést, szocziális, gazda-
sági és kulturális téren, méltóan nagy múltjához és 
ahhoz az erkölcsi tőkéhez, melyet évszázadokon át 
annyi hazafisággal és szorgalommal gyűjtött . (Élénk 
éljenzés.) 

Csak ugy, csak annyiban van értéke az egyház-
nak az állam szempontjából is, amig és amennyiben az 
áll am jol fölfogott erkölcsi érdekeit is előmozdítja, 
amint bármely oknál visszavonulnak a hivők a passzi-
vitás sánczai mögé, vagy nem érvényesítik erkölcsi 
értéküket és erejüket — mindig társadalmilag értve 

ezt — az összeség érdekében is, önmaguk közösítik 
ki magukat a produktív tényezők sorából és kell, hogy 
belenyugodjanak abba, hogy az állam által legfeljebb 
csak türt, tehát feltétlenül inferioris helyzetbe szorít-
tassanak 

Már pedig az egyháznak, melyet a hivők összes-
sége képez, élni kell az államban, mert a katholicziz-
musnak nemcsak vallási és ethikai czélja, hanem állam-
föntartási hivatása is van. Az egyháznak tehát ez ok-
nál fogva is tekintélyesnek és erősnek kell lennie, erős 
és tekintélyes pedig csak akkor lesz, ha a hivők ö s -
szessége ós erre fektetem a fősúlyt — magára tudja, 
ölteni a tekintélynek azt a köntösét és el tudja sajá-
títani összetartás által az erőnek azt a fokát, melynél 
fogva valóban tényezővé válhatik. (Helyeslés.) 

Ez az, amit én egyesülés és szervezkedés alatt 
értek társadalmi téren; ez az, amiért dolgoztam lelke-
sedéssel azért, mert meggyőződésem, hogyha a katholi-
kusoknak társadalmi és pártpolitikai különbség nélkül 
való egyesítése és egyesülése mielőbb be nem követ-
kezik, legrövidebb idő alatt teljesen kihal a produktív 
élet a katholiczizmus szervezetéből Magyarországon. 
Aki tehát megakasztja ezt a társadalmi egyesülést és 
szervezkedést, magát a katkoliczizmus erőforrását 
temeti be. Ez az én meggyőződésem. (Élénk tetszés.) 

Az egyesülés nagy munkájához pedig erőt gyűj-
teni. nézetem szerint csak egy forrásból lehet és ez a 
forrás a szeretet. (Igaz ! Ugy van !) Becsüljük meg 
egymást, tiszteljük egymásnak intenczióit és ha a minden-
napi élet el is választ — mint a hogy mindig el fog 
választani, mert hiszen ezt az élet természete hozza 
magával — itt egyesüljünk mindig újra, mindig u j r 
mindig több szeretettel. (Helyeslés.) 

Legyen ez a szeretet nagyobb és hatalmasabb, 
mint az, ami elvá'aszt és akkor a katholiczizmus érde-
keiben in ultima analisi mégis találkozni fogunk. És 
ha ez igy lesz, elértük a kitűzött czélt, mert együtt 
leszünk mindenkor, amikor azt az egyház érdekei meg-
követelik, amikor vallásunkért és egyházunkért mun-
kálkodni, harczolni vagy szenvedni kell. (Éljenzés, 
és faps.) 

Ilyen elhatározásra, mélyen tisztelt katholikus 
nagygyűlés, nem lehet nagyobb és alkalmasabb pillanat, 
mint a mai, amidőn mindnyájunk szivében a megteste-
sült szeretet anyjának, a szűz Anyának képe él, mikor 
mindnyájan a hála virágaiból koszorút fonunk e szent 
kép köré, meggyuj t juk körülötte a mi szeretetünk 
fáklyáit ós ő, a Patróna, ki ezer év óta védi e hazát., 
bizonyára anyai szivének egész melegét a kegyelem 
kérdése által árasztja le most reánk. 

Egyesüljön a kiesdett kegyelem a mi kölcsönöa 
szeretetünkkel és ebből a szent frigybői születik meg 
végre a magyar katholikusok összetartása. Ezen hö 
óhajtással nyitom meg az ötödik katholikus nagygyű-
lést. (Hosszantartó zajos éljenzés.) 

Hosszú Vazul clr lugosi püspök úr beszéde. 

Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus szent neve l 
Méltóságos elnök úr ! Mélyen tisztelt Katholikus Nagy-
gyűlés ! Két héttel ezelőtt, október hó 4-én reggel, egy 
kellemetlen, viharos tengeri utazás után megérkeztem 
Anconábar A rendesen oly derű és hűvös ég sűrű 
felhőkkel volt fedve ; hideg őszi eső csurgott alá ; a 
földek mindenfelé vizzel valának elborítva ; a folyamok 
ós hegyi pktakok piszkos árral önték el a síkságot,, 
ostromolták a hidakat ós elmosással fenyegették a vasúti 
töltéseket is. 

Ilyen előzmények után és ily auspiciumok közte-
ültem be a vasúti kocsiba, Róma felé irányítva utamat,, 
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bemutatandó a Szentatyának püspöki sáíárkodásom 
egy éves gyümölcseit, és u j erő, u j lelkesedés és ihlet 
in^ritése czéljából meglátogatandó az Apostolok sirjait. 

Gondolatokba merülve ültem órákon át, mignem 
egyszerre bűvös hangokat hallottam vegyülni a vasúti 
kocsik dübörgésébe. Hirtelen fölrántom a kocsi ablakát 
és kihajolva hallgatom az ismeretes dal lamokat: magyar 
Mária-énekek voltak ! Csakhamar megtudtam, hogy 
Fol igno állomásánál Assisi felől jöve vonatomhoz csat-
lakomának a magyar terciariusok Rómába utazó zarán-
dokai. 

Hogy mily kellemesen voltam meglepve, azt 
leírni nem is fogom megkísérlem. Gondolom, hogy ezen 
nagygyűlés legtöbb tagjának már volt alkalma mesáze 
idegenben honfitársakkal találkozni és ottan elfelejtve 
a mindennapi élet apró kellemetlenségeit, átérezni a 
honszeretet melegét, mely közelhoz egymáshoz olyano&at 
is, akik talán idehaza tudomást sem akarnak szerelni 
egymásról. 

Mennyivel mélyebbeknek kellettek lennie az én 
érzelmeimnek, midőn azon tudat hatot t át, hog}r velem 
utazó honfitársaimat ugyanazon czél vezeti az örök 
városba, mint engem, h ogy az ő szivüket ugyanazon 
érzések hevítik, mint az én szivemet, hogy ők ug3Tan-
azon forrásból óhaj tanak erőt és lelkesedést meríteni, 
mint én. 

Abban a pillanatban feltet tem magamban, hogy 
visszatérve hazámba, keresni fogok módot kifejezésre 
j u t t a t n i amaz érzelmeimet és kiemelem, mennyire fel-
emelő azon tudat , hogy magunkat egyesítve tud juk egy 
legmagasabb czél szolgálatában, mely halhatatlan lel-
künk üdvösségének munkálásában nyilvánul, anélkül, 
hogy ezen legmagasabb czélra irányított munkálkodá-
sunk közepette megfeledkeznénk azon kapcsokról, me-
lyek Isten rendelkezései következtében embert ember- , 
hez, népet néphez, népeket országhoz és hazához fűznek. 1 

Harmadnapra a hazulról u tánam küldött levelek 
közöt t találtam elnökünk ő méltóságának megkeresését, 
melyben felkér, hogy ezen mélyen tisztelt nagygyűlé-
sen szóialjak fel és tartsak egy rövidke előadást a 
katholikusoknak a pápaság iránti ragaszkodásban való 
egyesülésről és egységéről. 

Uton lévén a kellő idő és nyugalom hiányában, 
tuda tában továbbá gyarlóságaimnak és a kitűzött tárgy 
magasztos voltának, haboznom kellett volna és köszö-
nettel elhárítanom a megtisztelő fölszólítást. De tekin-
tetbe véve az elnökség rendelkezésére álló idő rövid-
ségét és a nehézségeket, melyeket félrevonulásom okoz-
hatot t volna, továbbá megfontolva azt, hogy mindnyá-
j u n k n a k kötelessége saját Isten adta tehetségünk sze-
rint szolgálni egyházunk ügyét ; végre remélve mélyen 
tisztelt hallgatóim kegyes elnézését, elhatároztam, hogy 
meg fogok felelni elnök tír ő méltósága fölszólításának 
és ezen mélyen tisztelt nagygyűlésen röviden vázolni 
fogom a katholikusoknak a pápaság iránti ragaszkodá-
sának fontosságát és valódi értelmét. 

Mi a pápaság? A katholikus hivők a pápaság fo-
galma alatt az isteni hatalom és tekintélynek a földön 
való legkiválóbb megnyilvánulását és megtestesülését 
látja. Tudja ugyanis minden katholikns hivő, hogjT az 
Ur Jézus Krisztus az egész emberiség végczéljának, az 
örök üdvösségnek biztosítása végett egy vallási egye-
sületet alapított — az egyetemes, azaz katholikus egy-
házat — melyet felruházott mindama kellékekkel, me-
lyek egy tökéletes, független társadalom alkotó részét 
képezik. Már pedig minden társadalom legfőbb kelléke 
es ugy szólván kifejező része a tekintély, amely a 
társadalmat egygyé és egységessé teszi, megadván neki 
azt, amit a scholasztikusok szerint megad midden lény-

nek az alak, a forma és mely nélkül a társadalom egy 
formátlan gomoly, szétbomlott czentrifugális erők vélet-
len csoportosulása avagy jobban mondva találkozása 
volna. 

Tudja továbbá minden katholikus hivő már a 
katekizmusból, hogy az Ur Jézus egyházában a tekin-
tély letéteményeseivé az apostolokat és utódait tet te 
meg, első sorban pedig Pétert , akire az apostolok 
feletti felügyeletet is bizta. 

Tud ja a katholikus hivő azt is, hogy az Ur Jézus 
Krisztus által egyházában felállított hatalom és tekin-
télynek az egyházzal együtt , mint annak lényeges 
alkotó részének fenn kell állania mindaddig, amig az 
egyház maga, tehát a világ végéig, mert a katholikus 
egyháznak egyetemessége nemcsak az összes népekre, 
nemcsak a földtekére, hanem minden időkre is lett 
megalapítva, megígérve és biztosítva az Ur Jézus 
Krisztus által. 

Tud ja végre minden katholikus hivő, hogy Szent 
Pé ter utódai a római pápák, akik ennélfogva az Ur 
Jézus Krisztus rendelkezései szerint hivatvák gyako-
rolni a katholikus egyházban a legfőbb tekintélyt és a 
legfőbb hatalmat, hogy tehát ezen legfelsőbb hatalom 
és tekintély biztosítéka az egyház egységének is, tehát 
az egyház fennállásának, mely nélkül a kitűzött, vég-
czél elérhető nem volna. 

Tudván mindezeket a katholikus hivő, önként 
következik, hogy az összes katholikusoknak, legyenek 
azok elszórva a világ bármely tá jékán és beszéljenek 
bármely nyelvet, szigorú vallási kötelességük egye-
sülni a pápaság iránti ragaszkodásban, hódolatban és 
szeretetben. 

És ha ezen kötelesség terheli a földkerekségen 
elszórva élő összes katholikusokat, annál inkább terhelni 
fogja az egy országban, egy hazában élő katholikusokat, 
akiket a hit egységén kivül egybekapcsol a közös 
szülőföld szeretete is, melynek évszázados közös szen-
vedések által megszentelt röge majdan mindnyájunkat 
e l takarja 

Az előadottakból, melyek a szükségszerűen levon-
ható és levonandó következmények? 

Mindenekelőtt azt a következtetést fogja levonni 
minden gondolkodó elme, hogy a katholikusoknak a 
pápaság iránti ragaszkodása önként vonja maga után 
a katholikusoknak minden törvényes tekintély iránti 
tiszteletét. 

Mert tud ja jól minden katholikus, hogy minden 
hatalom forrása az isteni hatalom. Isten nélkül, Isten 
ellen nem létezik hatalom és az isteni hatalom, az 
isteni tekintély, az egyedüli kielégítő alapja minden 
hatalomnak, minden tekintélynek. Isten előtt minden 
teremtet t lény egyenlő és egyetlen értelmes lény sem 
fogja magát alávetni más értelmű lény tekintélyének, 
ha nem tudja , hogy ez által Isten akaratát teljesíti. 

Ennélfogva a katholikusoknak a pápai tekintélj ' 
előtti meghajlása és azon tudata, hogy minden hatalom 
Istentől való, termékeny szülőjévé válik a törvényesen 
megalakult hatalom előtti önkéntes engedelmességnek. 
Söt tovább megyek, a katholikus hivő a törvényes 
hatalommal szemben tanúsítandó engedelmességét vallási 
kötelmei közé sorolja és az ellenkező cselekvést bűnnek 
tekinti, amellyel a mindenható Teremtőjét sérti meg. 
Hogy ilyen meggyőződésnek milyen hordereje van az 
állami élet minden megnyilatkozásaiban is, azt itt 
bővebben fej tegetni alig hiszem szükségesnek. Hiszen 
elég lesz csak annyit megjegyezni és kiemelni, hogy 
nem mindegy, ha valaki hazája iránti kötelmeit csak a 
büntetés félelme alatt, illetve jutalmak reményében 
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teljesíti, avagy ha azok teljesítéséből lelkiismereti 
vallási kérdést csinál. 

Eszerint tehát bátran állítható, hogy a katholiku-
soknak a pápaság iránti ragaszkodása és engedelmessége 
bőséges forrása a törvénytiszteletnek, a királyhűségnek, 
a hatóságok iránti engedelmességnek, tehát a legkivá-
lóbb polgári erényeknek. 

A katholikusoknak a pápaság iránti ragaszkodás 
egyúttal biztositéka a testvéri szeretetnek is az ugyan-
azon hitet valló hivek között, de a más vallásuakkal 
szemben is. Mert a pápaság iránti ragaszkodás, amint 
már említeni szerencsém volt, az isteni tekintély tisz-
teletén alapszik. Már pedig minden katholikus hivő 
tudja és vallja, hogy Isten, szentséges szine előtt min-
den ember egyenlő és ug3^ancsak Isten parancsolja, 
hogy szeressük embertársainkat mint önönmagunkat 
és csak a bünt, a tévelyeket kerüljük. Az isteni tekin-
tély megsértése volna tehát, ha embertársainkat gyü-
lölnők, ha ahelyett, hogy egymást támogatnók és sze-
retettel fölkarolnók, erőinket szerteforgácsolnánk és 
egymást kerülve és megbénítva, meggyengitenők az 
összességet is, tehát a társadalmat és végre magát a 
hazát, melynek fiai vagyunk. És igy világos lesz, hogy 
a pápai tekintély előtti meghódolása a katholikusok-
nak egyúttal biztositéka az összes emberiség testvéri-
ségének. de leginkább az ugyanazon egy ország és 
haza fiai közötti szeretetnek és békés együttélésnek. 

Ha már most a magyarországi katholikusoknak a 
pápaság iránti ragaszkodásban való egységéről óhajta-
nék külön megemlékezni, akkor messze túlhaladnám az 
elém tűzött határokat. Hisz ez oly bőséges tárgy, ame-
lyet kimeríteni magamat nem is tartom képesnek. A 
pápaság hazánk múltjával annyira össze van nőve, 
hogy ezen múltról beszélni nem is lehet, anélkül, hogy 
a pápaságról meg ne emlékezzünk. 

I t t tényleg ugy jár az ember, mint a Rómában 
megforduló zarándok. Minden nagyobb művészi alko-
táson ott látja a pápák czimerét, akik szakadatlan 
tevékenységükkel, bőkezűségükkel, istápolásukkal ki-
törülhetetlenül bevésték nevüket Róma történetébe és 
igy azt méltó székvárosukká tevék. 

Midőn tehát a magyarországi katholikusoknak a 
pápaság iránti ragaszkodásáról beszélünk, akkor nem 
elég azt mondanunk, hogy ők ragaszkodnak a pápaság-
hoz, mert meghajolnak az isteni tekintély előtt, hanem 
hozzá kell tenni, hogy egyesülnek a pápaság iránti 
ragaszkodásban, mert a pápaságban a legnagyobb jói-
tevőjüket tisztelik, mert hazájuk történelmének minden 
lapján bevésve látják a pápák cselekedetét, amelyek 
mindannyian isteni forrásból eredő szeretetről és jó-
indulatról regélnek. 

Ezek után alig hiszem, hogy érdemes lenne ki-
terjeszkedni ama elég gyakran hangoztatott fölfogásra, 
mintha a pápaság iránti szeretet és ragaszkodás ki-
ragadná a katholikus liivőt hazája határaiból és bele-
sodorná az úgynevezett kozmopolitizmusba, amelyben 
elmosódik a haza fogalma és mindaz, ami ezen foga-
lommal kapcsolatos. Hiszen hazánk történetének min-
den lapja fényes czáfolata ezen fölfogásnak és épp 
ellenkezőleg azt bizonyítja, hogy a pápaság iránti 
ragaszkodás volt mindenkor a legdicsőbb hazafiúi eré-
nyek és cselekedetek forrása. 

A magyarországi katholikusok ragaszkodása a 
pápasághoz tehát nem volt soha és nem is lehet semmi-
nemű széthúzó és felforgató irányzatoknak okozója, 
hanem éppen ellenkezőleg a pápaság iránti tisztelet, 
mint a tekintély előtti meghódolás, képezi azon hatal-
mas és szétbonthatatlan kapcsot, amely az összes hívő-
ket egymáshoz lánczolja és testvérekké teszi. 

A társadalmat csak onnan fenyegetheti veszély, ahol 
a tekintély előtti meghódolás megszűnt. Az erkölcsi 
rend az isteni tekintélyen alapszik. Ahol Istent nem 
tisztelik, ott megszűnt a tekintély. 

Nem kell tehát a katholikusoknak a pápaság iránt 
tanúsított ragaszkodásától félni, mert ez a ragaszkodás 
a legjobb biztositéka annak, hogy a katholikusok min-
den körülmények között meg fogják adni Istennek azt, 
ami az Istené, de épp oly hiven azt, ami a világi 
hatalomé. 

Az előadottakat összegezve, gondolom, sikerült 
némileg kimutatnom, hogy a katholikusoknak a pápa 
ság iránti ragaszkodása meghódolást jelent az isteni 
tekintély előtt, melyet a pápaság képvisel. A tekintély 
előtti hódolat képezi az erkölcsi rend alapját. Ennél-
fogva a katholikusoknak a pápaság iránti ragaszkodása 
egyúttal szülőanyja a legkiválóbb polgári erényeknek, 
a királyhűségnek, alkotmány- és törvénytiszteletnek, 
felebaráti szeretetnek, türelmességnek. 

Méltóságos elnök úr ! 
Mélyen tisztelt Nagygyűlés ! 

Mivel zárhatnám be felszólalásomat jobban és 
megfelelőbben, mint azon benső fohásszal, adja a 
Szentlélek Úristen, hogy Magyarország katholikusai 
napról-napra szorosabban egyesüljenek a pápaság iránti 
ragaszkodásukban. Legyen velünk a Szeplőtelen Szűz 
Anya pártfogása. Legyenek hazánk katholikusai mindig 
hű fiai az egyháznak, ragaszkodjanak egységesen Szent 
Péter kathedrájához és engedelmeskedve az isteni ha-
talomnak, váljanak mindig a jövőben, úgymint a múlt-
ban a polgári erények legkiválóbb követőivé, többi 
polgártársaikkal együttesen munkálkodván szeretett 
hazánk boldogulásán ós fölmagasztalásán. 

Raj lier Lajos dr prelátus beszéde. 

Szent Ágoston, ki amily mélyen gondolkodó fő 
volt, épp oly mélyen érző szívvel bírt, minden meg-
próbáltatások közt, melyek az embert érhetik, a leg-
nagyobbak közé sorolta azt, midőn valaki hazáját 
elhagyni, idegenbe kivándorolni, számkivetésbe menni 
kénytelen Szerinte csakis a hit szelleme kölcsönözhet 
erőt ily nagy áldozat meghozatalára, ily csapás elvise-
lésére 

A haza földjének minden röge drága előttünk. I t t 
ringott bölcsőnk, itt csendült meg először fülünkben 
a honi nyelv bűbájos zengése. 

I t t nyíltak meg ajkaink először az édes anya 
ölén, az ő áldott ajkairól elesett szavakkal az ég és 

'föld Urának, a mennyei jó Atyának dicséretére. 
Jézus és Mária szentséges nevei itt vésődnek 

szivünk mélyébe, oly mélyen, hogy azokat sem a 
szenvedélyek duló viharjai, sem a hitetlenség szele 
onnét kitépni nem birták. 

A gyermekkor ártatlan boldogsága, az ifjú ébre-
dező vágyai, a férfi küzdelmei, elért sikerei, mindezen 
drága röghöz tapadnak. Annak szokásai közt nőttünk 
fel s lettek azok saját lényünk alkotó elemeivé. Az ő 
földje táplált ; ipara s kereskedelme fedezte szükség-
leteinket. gondoskodott kényelmünkről, megállapította 
jólétünket. Kultúrintézményei fejlesztették szellemi 
tehetségeinket ; alkotmánj^a részeseivé tett a közszabad-
ságoknak ; törvényei és törvényszolgáltatása minden 
igaztalan támadás ellen védi vagyonunkat, szemé-
lyünket, jó hírnevünket, csalódásunkat, vallásunkat, 
erkölcseinket. 

A haza múltja, ezeréves története, átélt szenve-
dései, dicsősége, hősei, nagy férfiai s azok által létre-
hozott nag}' művek és intézmények az államalkotás, a 
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törvényhozás, diplomáczia, közszolgálatok, ékesszólás, 
irodalom és művészet, ipar és kereskedelem terén mind 
a mienk. Apáink örökségeként szállt az mireánk. Duló 
csaták viharjaiban elhullott vérükkel irták azt át el-
idegeníthetlen tulajdonul reánk fiaikra, azon köteles- ; 
séggel, hogy azt sértetlenül megőrizve, saját munkás-
ságunkkal gyarapítva, saját küzdelmeink sikereivel 
gazdagítva, hagyjuk örökségül a késő unokákra. Es  
azt a földet, melyet apáink vére áztatott, melyben 
hamvaik nyugosznak. mi ne tartsuk tiszteletben, ne 
ragaszkodjunk hozzá, szivünk utolsó dobbanásáig? Es  
azokat az intézményeket, melyeket államalkotó akara-
tukkal ezen vérükkel áztatott, hamvaiktól megszentelt 
föld szabadságának biztosítására, megvédésére s anyagi 
és szellemi jólétünk és boldogságunk elérésére létesí-
tettek, mi nagyra ne becsüljük, azok felvirágoztatását 
szivünkön ne viseljük. 

Igen, uraim! Mi katholikusok szeret]ük hazánkat 
és a hazaszeretet kötelességének megvallásában és gya-
korlásában egyek vagyunk. 

Nekünk a hazafiság nem pusztán vak természeti 
ösztön, mely az eredet és vér közösségére vezetendő 
vissza s az érdekek ugyanazonosságában birja erősségét. 

Nálunk a földrajzi, néprajzi, történelmi összetar-
tozandóság érzete még ki nem meríti a hazafiság 
fogalmát. 

Nekünk a hazafiság annyi, mint hazaszeretet s a 
hazaszeretet szent kötelesség, mely Isten akaratában 
gyökerezik. 

Mi a hazafiságban két viszonyt különböztetünk 
meg : egyik a gyermeki viszony a hazához, mint édes 
anyánkhoz ; a másik a testvéri viszony a haza polgá-
raihoz, mint ugyanazon édes anya közös gyermekeihez 
s ezen a czimen testvéreinkhez 

A gyermeki viszonyból kifolyólag a kegyelet, tisz-
telet, engedelmesség, hűség és szeretet érzelmeivel adó-
zunk ; a testvéri viszony a kölcsönös türelemre, elné-
zésre és kölcsönös segélynyújtásra ösztönöz. 

Valljuk pedig ezen érzelmeket nem pusztán, mint 
a kedély megindultságából keletkező lelkiállapotokat, 
mint természetünk ösztönszerű megnyilatkozását, ha-
nem mint Isten akaratából származó kötelességet, 
melynek teljesitéseért nem pusztán a köztörvényeknek 
és közvéleménynek, hanem elsősorban saját lelkiisme-
retünknek. azután pedig lelkiismnretünk meg nem 
vesztegethető, csalhatatlan birájának, az örökké való 
igazságos Istennek tartozunk. 

Mi katholikusok, sajnos, sokban nem értünk egyet. 
A személyes érdekek sokszor összeütközésbe hoznak 
egymással, a társadalmi hérdések megítélésében ki-ki 
a maga felfogását követi, a politika szétválaszt minket, 
családi előítéletek, rangkórság, a hivatás és foglalkozás 
különfélesége tagolttá teszi sorainkat, még a tudomá-
nyokban és művészetben is ellentétes irányokat köve-
tünk. saját egyházi érdekeink és jogaink védelmében 
pedig, valljuk meg, elég lanyhák vagyunk s az össze-
tartozandóság érzetét nélkülözzük; csak egyben nem 
oszlunk meg, egyben tartunk össze, egyben nem isme-
rünk különbséget, nem teszünk megkülönböztetést: a 
hazafiságban, az édes magyar hazaszeretetében egyek 
vagyunk mindnyájan. 

Es úgyis legyen ! Nekünk katholikusoknak a haza-
szeretet nem frázis, nem szólásmód, nem kortesfogás, 
melylyel a tömegekre hatni lehet s melynek lármás 
hangoztatása pusztán arra való, hogy ügyünket nép-
szerűvé tegyük, vagy a közfigyelmet eltereljük oly űzel-
mekrol, melyeknek takaróra van szükségük, melyek a 
nazansag es közjó palástja alatt kicsinyes érdekeket 

szolgálnak. Nekünk a hazafiság valóság, ugy amint azt 
vallasunk előírja, egyházunk törvényei megszabják. 

„Tiszteld atyádat és anyádat." 
„Szeresd felebarátodat, mint tennen magadat.u 

Ezek a keresztény hazaszeretet alaptörvényei. 
Szent Ágostonnal mi katholikusok a hazát édes 

szülénknek tekintjük, a hazaárulást pedig ugyancsak ő 
vele apagyilkosságnak. 

„Ha ki pedig övéire és főképp háznépére gondot 
nem visel, a hitet megtagadta és a hitetlennél is alább 
való." Igy hangzik, hogy ugy mondjam szentesítése a 
hazaszeretet kötelmének szent Pál apostolnak Timotheus-
hoz irt levelében. Aki a haza iránt való kötelességét 
nem teljesiti, azt olybá veszi, mintha elpártolt volna a 
kereszténységtől. Azért jellemző Dantenál, hogy azokat, 
akik a haza ellen vétettek, a pokol fenekére helyezi 
és súlyosabb büntetést szán nekik, mint maguknak az 
eretnekeknek. 

Es mégis uraim ! Vannak akik épp vallásuk ter-
mészetfeletti iránya és czélja, egyetemessége s az emberi 
élet minden viszonyaira való vonatkozásai miatt taga-
dásba merik venni, hogy mi egyaránt jó katholikusok 
és jó hazafiak lehessünk. 

Azt mondják, a katholikus vallás természetfeletti 
irányt ad a lelkeknek, a földijavak megvetését tanítja, 
önmegtagadást követel s ezzel a földi haza szeretetétől 
eltereli a figyelmet, elidegeníti a szivet. 

Ha a honfiúi érzés annyi volna, mint szeretni a 
földi javakat, ha a hazát szeretni annyit jelentene, mint 
minden áron meggazdagodni, jólétben úszni, az érzéki 
élvezetek poharát fenékig kiüríteni : az ellenvetést he-
lyesnek- találnám. En azonban ugy tudom, hogy a haza-
szeretet áldozatokat kiván, önmegtagadással, jár, serény 
munkásságot követel, olykor emberfelettinek látszó ter-
het ró az egyes ember vállaira. Mi ad ekkor erőt az 
áldozatra, a teher elvisélésére, ha nem a lélek termé-
szetfeletti iránya, mi segit győzelemre, ha nem az isteni 
malaszt, mely gj^öngeségünket gyámolítja'? A földiek 
megvetése nélkül nincs önmegtagadás, önmegtagadás 
nélkül nincs lemondás, lemondás nélkül nincs nagylel-
kűség. nagylelkűség nélkül nincs hazaszeretet. Csak az 
szereti igazán hazáját, aki önérdek és haszonlesés nél-
kül tesz neki szolgálatokat, aki saját boldogsága árán 
is kész a haza boldogságát előmozdítani. Erre pedig 
csak az képes, ki föláldozott földi boldogságáért jutal-
mat, boldogságot vár a földön tul. Katholikus hitünk 
természetfeletti iránya tehát erőssége, biztositéka a mi 
hazaszeretetünknek. 

Azért mi katholikusok amint egyek vagyunk a 
hitben, egyek vagyunk a haza szeretetében. 

Ellenfeleinknek továbbá az a kifogásuk, hogy a ka-
tholikus vallás egyetemességénél fogva kozmopolitiz-
musra vezet s a szorosabb értelemben vett hazát ki-
zárja, annak szeretetét lehetetlenné teszi. 

Soha ennél igaztalanabb váddal nem illette senki 
a katholikus vallást. Igaz, a katholikus ember minden 
hitsorsosban tekintet nélkül állami hovatartozandósá-
gára, Krisztusban testvért lát, sőt tekintettel az emberi 
nemnek egy közös törzsből való leszármazására, mely 
a katholikus vallás alapdogmája, ezen testvéri kötelé-
ket az egész emberiségre kiterjeszti. De soha és sehol 
nem tanítja, hogy a szeretetben, melylyel embertársaink 
iránt viseltetni tartozunk, nem ismer fokozatot és kü-
lönböző jogczimet, sőt könnyen a szeretetre kimutat-
ható, hogy a szeretetben nemcsak fokozatos, hanem 
lényeges megkülönböztetést tesz és ahhoz méri a fele-
baráti szeretet kötelmeit. 

Egészen más a szeretet és az abból folyó kötel-
mei szülő és gyermek, gyermek és szülő között és 
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mások férj és feleség, testvér és testvér, rokon és 
rokon között. Mások a barátságból, a szolgálati és 
szerződéses viszonyból származó szeretet határai és 
abból eredő kötelességek, mert a szeretet annyiféle, 
ahányféle a viszony, mely embert emberrel összeköt. 

Mennél közvetlenebb a viszony, mennél erősebbek 
a kötelékek, mennél számosabbak a szeretetet követelő 
jogczimek, annál súlyosabban esik a mérlegbe a szere-
tet parancsa, annal számosabbak, szorosabbak a köte-
lességek, melyeket a szeretet reánk ró. 

A haza szült, táplál, véd, oltalmaz, földi létünk 
az övével a legszorosabban összeforrt. Akihez a szere-
tet köteléke bennünket hozzáfűz : a szülő, a gyermek, 
a hitvestárs, a testvér, rokón, jó barát s amik az 
emberiség legfőbb javai : az élet-szabadság, műveltség, 
vallás, a haza gyűjtőneve alatt mind benfoglaltatnak, 
vagy legalább is annak oltalma és védelme alatt állanak. 

A haza szeretetének törvénye alól tehát senki 
ki nem vonhatja megát, hacsak az emberiség ezen 
legfőbb javait lábbal taposni s a szeretet legszentebb 
kötelékeit széttépni nem akarja. Hogy pedig ez nem 
csupán az én okoskodásom, hanem a kath. egyház 
tanítása, hivatkozom a scholasztika legfőbb tekintélyére, 
Aquinói szent Tamásra, ki szórói-szóra ezeket tanitja : 
„Miután minden ember tagja valamely államnak, lehe-
tetlen, hogy valamely ember jó legyen, hacsak a köz-
jóhoz a maga részéről hozzá nem járul." Aquinói szent 
Tamás tehát azt az embert egyszerűen nem tart ja 
jónak, ki a haza iránt való kötelességét nem teljesíti, 
a haza javának előmozdításán tehetségéhez képest 
közre nem működik. 

Folytatólag Summája egyéb helyein még részle-
tesebben nyilatkozik a Schola angyali tanítója a haza-
szeretet kötelességéről. Meghatározza a haza javán 
való közreműködés módját és megszabja annak mérté-
két. A módja abban áll. hogy a haza minden polgára 
erényes életet éljen, mert, úgymond, lehetetlen, hogy 
a haza ügye jól álljon, hacsak polgárai nem erényesek. 
Mértéke pedig az, hogy a haza javáért mindennemű 
anyagi és személyes áldozatra készeknek kell lennünk, 
keszséggel el kell viselni nemcsak anyagi vesztesége-
ket, szemétyes veszedelmeket és szenvedéseket, hanem, 
ha a szükség ugy hozza magával, még a halál vesze-
delmétől sem szabad visszariadni, életünket is áldo-
zatul kell hozni. 

Ime, uraim ! igy fest az a kozmopolitizmus, mely 
a keresztény felebaráti szeretet egyetemességéből szóló 
tan n}^omában takad A haza javáért erényes életet 
élni, a haza javát minden körülmények közt előmozdí-
tani, a haza javáért féláldozni, ha kell vagyonunkat, 
földi kényelmünket, földi jólétünket, életünket. Ez a 
katholikusok hazaszeretete Ebben egyek vagyunk. 
Élni és halni a hazáért, ez a mi jelszavunk. 

Es amit vallunk szóval, azt tettleg is gyakoroljuk. 
A jó honpolgárnak első kötelessége a fennálló törvé-
nyek és hatóságok iránt való engedelmesség. Nekünk 
katholikusoknak pedig hiteívünk, hogy a világi elöl-
járóságnak engedelmességgel tartozunk, engedelmes-
séggel nem csupán a külszín szerint és kényszerűség-
ből, hanem a lelkiismeret miatt és még akkor is, ha 
az, kitől a parancs származik, saját személyében Isten 
tör vényével ellenkeznék. Soha és semmi körülmények 
között sem szabad a haza törvényes kormánya ellen 
fellázadni, a haza testét lázadással beszennyezni, pol-
gári vérrel bemocskolni, pártoskodással szétdarabolni. 

Méltán emeli ki dicsekedve Tertullianus a kora-
beli keresztényekről, hogy közülök soha egy sem vett 
részt a Nigrianusok, Cessianusok, Albinianusok és 
egyéb lázadók és felforgatók üzelmeiben. És néhány 

századdal később szent Ágoston is tanú rá, hogy a 
keresztények legádázabb ellenségök és üldözőjük hí-
vását is készséggel követték, még a hitehagyott Julia-
nusét is s vért és életet áldoztak, ha a haza üdve ugy 
hozta magával. 

Nekünk katholikusoknak a polgári erények egy-
úttal vallásunktól követelt keresztény erények. Es ha 
mégis vannak, kik a katholikus egyházat állam-
veszélyesnek tar t ják azért, mert tanításával az em-
beri társadalom kovásza akar lenni s annak minden 
rétegét, minden viszon}rát Krisztus szellemével kí-
vánja megtermékenyíteni : azoknak bátran felelünk 
Szent Ágostonnal : adjatok olyan hadsereget, minők-
nek Krisztus tanítása szerint a katonáknak lenniök 
kell, adjatok olyan polgárokat, olyan hitvestársakat, 
olyan szülőket, olyan gyermekeket, olyan gazdákat, 
olyan szolgákat, olyan királyokat, olyan birákat, olyan 
vám- és adószedőket, minőket a keresztény tanítás 
követel és — kérdem, fog-e még valaki találkozni, 
aki azt mondaná, hogy a keresztény tanítás államelle-
nes ? Sőt ellenkezőleg, kénytelen lesz mindenki be-
vallani, hogy a keresztény vallás, feltéve, hogy az 
emberek annak parancsait megtart ják, a haza üdve és 
áldása. 

Mi katholikusok a martyrok unokái vagyunk. Amit 
ők hittek, mi is azt hisszük. Amint ők szerették hazá-
jukat , mi is ugy szeretjük hazánkat. 

Jöjjenek, vágja bátran a Caesarok szemébe Ter-
tullianus azon munkájában, melyet a keresztény hit vé-
delmére irt, jöjjenek és Istenünkért vaskörmökkel szag-
gassák kifeszített testeinket, állítsanak kereszteket, rak-
janak tüzet, szegjék nyakunkat éles pallossal, uszítsanak 
ránk vadállatokat, mindent kész eltűrni a keresztény és 
soha sem fogjátok másképp, mint imádkozva meghalni 
látni s a haldokló imája a császárok jóléteért fog szó-
lani. hogy a d j o n ' n e k i Isten hosszú életet, zavartalan 
uralkodást házuknak biztonságot, vitéz hadsereget, hű 
tanácsadókat, jó népet, általános békét és mindent, amit 
mint ember és császár magának kívánhat. 

Ilyen volt keresztény Őseink hazaszeretete, szeret-
ték még azt a hazát is, mely hitök miatt üldözte 
kínozta, vérpadra vonszolta őket. Mi a jókért, miket 
édes hazánktól veszünk, csak jóval fizethetünk, szere-
tettel adózunk és imádkozunk jóléteért. 

Isten áldd meg az édes magyar hazát, 
Áldd meg koronás királyát, 
A magyar királyt ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. A plébánia-hivatalok egyéb irodai teendői. — 

(Végé.) 

Nem lesz fölösleges azt is tudni, hogy aki 18 
éven aluli kiskorú egyént áttérit, — az 1879. évi X. 
t.-cz. 53. §-a értelmében két hónapig terjedő elzárással 
és 600 koronáig ter jedő pénzbüntetéssel sújtható. 

Az átéréseknél szokásos alakiságokat mindenki 
tudja. Csupán arra kell ügyelnünk, hogy a két tanú 
előtt történt jelentkezés után 14 napnak kell eltelnie. 
A második jelentkezés pl. nem történhetik a 14. napon, 
hanem csak a 15-en és legföljebb 30 nap eltelte előtt. 
A kétszeres jelentkezésnél a tanuk lehetnek ugyanazok 
vagy különbözők. A két tanú által aláirt bizonyítvány 
(vagy nyilatkozat; akármelyik lehet a czime), ilyen-
f'orma : 
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Áttérési ügyben bélyegmentes. 
Bizonyítvány. 

Alulírottak bizonyítjuk, hogy budapesti születésű, 
ugyancsak budapesti lakos X Y. (szül. 1878. okt. 5-én, 
X. V. sütőm. Z. M. hitvesek hajadon leánya az 1868. 
évi 53. t.-czikk alapján velünk két izben (1904. okt. 
1-én és 1904. okt. 16-án) Telkes István ev. ref. lelkész, 
mint illetékes papja előtt megjelent s ott kijelentette, 
hogy eddigi hitvallását elhagyva, a róm. kath. vallásra 
tér át. 

Ezen kijelentésről fentnevezett lelkész úrtól bizo.-
nyítványt kért, melyet a lelkész úr megtagadván, mi 
adjuk ki jelen bizonyítványunkat. 

A. M. s. k. B. K. s. k. 
budapesti lakosok. 

Ha « pedig a kétszeres jelentkezésnél a tanuk 
különbözők, mindkét jelentkezésről külön-külön bizo-
nyítvány állítandó ki. 

A további teendők (oktatás, zsidóknál megkeresz-
teiés keresztényeknél hitvallás letevése, a megtörtént 
áttérés után az illető lelkész értesítése, stb.) mind 
ismeretesek. Haldoklónál persze ez az alakiság nem 
tartható be. Ilyenkor ajánlatos két tanú előtt nyilat-
kozatot kérni a betegtől, hogy minden az ő szabad 
akaratából történik s egyszerűen átvesszük vagy meg-
kereszteljük. A temetést azonban a régi lelkésznek 
van joga végezni s ha a család kívánja, eltemetheti a 
kath. pap is, de lehetőleg stola-illeték nélkül, félre-
értések elkerülése végett . 

Végre a 7. életévöket még be nem töltött, király* 
leirattal törvénj^esitett vagy az atya* által elismert fiu 
az atyának a törvényesítést követő hat hó alatt ki-
jelentett ki vánságára az atyának vallását követi, ameny-
nyiben az a vallás a bevettek, vagy törvényesen elis-
mertek közé tartozik. 

A haláleseteket illetőleg semmi különös eljárás 
nincsen, azért alkalmilag még a városi vagy hatósági 

Róma. okt. 20. Pauperes evangelizantur. Pápai 
audiencziák. — 

Új intézménye X. Pius pápának a többi között az 
az ismeretes eljárása, hogy vasárnaponkint, némi idő-
közi megszakításokkal, Róma plébániáinak népét sorba 
maga köré gyűjt i és homiliában tanítja a népet a napi 
evangéliumban foglalt üdvösséges igazságokról. Most 
ő szentsége október harmadik vasárnapján vette fel e 
népies főpásztori tanítás fonalát s a Damasus-udvarban 
a S. Maria Maggiore és a Sz. Özséb plébániáinak ez-
rekre menő népét oktatta meg a napi evangelium alap-
ján az Ur Istennek irántunk való végtelen jóságáról. A 
mily kiváló a nagyszellemü pápa leereszkedése a nép 
felfogásának szintájára, épp oly meglepő a római népnek 
figyelme, hálája, és gyermeki ragaszkodása a pápához, 
aki őket az evangelium szerint való életre oktatja. 

0 szentsége f. hó 13-án Yalente keletindiai patri-
arka után Cortis írót fogadta, a ki a „La Papauté et 
les Peuples" czimü folyóiratot szerkeszti. 17-én fogadta 
a franczia „Keresztény Oktatás" küldöttségét. 

megkeresésekről szólunk. 

Paris . M ist rat költő nyilatkozata a „modernu nép-
iskoláról. — 

A „Mireille" nagynevű szerzőjének ez az elitélő 
nyilatkozatát a divatos franczia népiskoláról, mely a 
szabadkőművesség alkotása, Léon Daudet idézte a 
„Libre Parol" egyik minapi számában. A nevezetes 
nyilatkozat szövege ez : 

„Ha nem szüntetik meg a modern kormányok 
amaz idalatos (abominable) eljárását, mely abban áll, 
hogy az elemi iskola által lerontják mindazt, a mi a 
gyermekben a haza földjéből, az emberi természetből 
és az ősökből van, oly embernemet fognak készíteni, 
melynek mintáját (prototype) én ismerem. Ez nem más, 
mint a világutak czigánya, hit, törvény, ház és tűzhely, 
hagyomány és vallás és a haza fogalma alá foglalt 
közösséghez való bármily ragaszkodás nélkül. Ez az 
alak szakasztott mása annak a kis szörnyalaknak, melyet 
a nemzetközi szövetség jövö nevelői fognak gyártani. 
A sárga fajnak majdan nem nagy munkájába fog 
kerülni tönkretenni a mi társadalmainknak ezt a ter-
mékét, Faustnak ezt a — homunculusát.a 

VEGYESEK. ï 

— Yaszary Kolos bibornok úr a királynál. Ö emja 
a bíboros hgprimás hétfőn kihallgatáson volt a király-
nál, a kinek a püspöki kar konferencziájának határo-
zata alapján előterjesztést tet t az autonomia ügyében. 

— Rákóczy Ferencz hamvainak hazaszállítása és 
eltemetése ügyében a nm. püspöki kar értekezletében 
Széchenyi Miklós gróf győri püspök ur indítványára, 
elhatározta, hogy a repatriáczió ünnepségeiben testüle-
tileg részt fog venni. 

— Egyházmegyei hirek. Az egri főegyházmegye 
i papi nyugdíjintézetének vagyoni állása ámul t é v v é g é n 

285,894 K 96 fillér, a segélyalapé 158,417 K 54 fillér 
volt. — A kalocsai főegyházmegye káptalani helynöke, 
Majorosi) János püspök úr, a legutóbbi körlevélben 
közli X. Pius pápa engedelmét, hogy ő mga ad perso-
nam élete végéig adhat pápai absolutiót in articulo 
mortis, és mig helynök, ezt a jogot a főegyházmegye 
papságának delegálhatja. — A rozsnyói, egyházmegye 
káptalani helynöke, dr Podráczky István nagyprépost 
ur első körlevelében a püspöki szék szomorú körülmé-
nyek közt történt megüresedése alkalmából apostoli 
szellemű szózatot intézett a papsághoz. — A besztercze-
bányai püspöki székfoglalás alkalmából hálás köszönet-
tel vettük a latin és magyar székfoglaló főp. beszé-
deket. 

-)- Lelkiigazgatók találkozója. Az elmúlt kath. 
nagygyűlésen jelenlevő szemináriumi spirituálisok a 
nagygyűlés előestéjén találkozót adtak egymásnak a 
központi papnevelő-intézetben. Elhatározták, hogy az 
érintkezés föntartása czéljából, hasonló alkalmakkor, 
ezentúl is találkozni fognak egymással. A találkozó 
idejének, helyének megállapítására és hírlapok ut ján 
közlésére a központi papnevelő lelkiigazgatóját kér-
ték föl. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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,Perge aiacriter tn coepio tuo : praehare praeha Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendae 
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X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 
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D o m i n u s c o n s e r v e t I v u n i î 

Budapest, 1904. október 29--én. 

Vaszary Kolos, Magyarország bíboros-herczegprimása vasá rnap üli névünnepé t . 

A néhány hé t előtt még gyöngélkedő, nemeslelkü főpap visszanyerte viruló egész-
ségét, melyet a la t tvalóinak buzgó imá ján kivül, SZÍVÓS t e rmésze tének , erős szervezetének 
köszönhet . 

Akik az utóbbi napokban szerencsések vol tak ő eminencziájáról beszélni, mind bámu-
la t ta l szólnak egészséges, piros arczárói, f iatalos kedélyéről, élénk t emperamentumáró l . 

Az a nyájas leereszkedés, közvet len érdeklődés, melylyel papja i t fogadja , lebilincsel 
mindenkit . 

Az opálról mondják , hogy — ha hosszabb ideig van a nap fénysugarának kitéve, — 
annyira magába szivja a fényözönt , hogy söté tben is világitani képes. 

0 Eminencziájával , a kegyes Érsek-Atyánkkal való ér intkezés is oly jó hatássa l van 
a vele beszélgetőre, hogy szinte szomjas lélekkel szívja m a g á b a a szelid lélek megnyilatko-
zását, a közvet len nemes egyszerűség minden je lé t s a kedély szomorúságában — e lelki 
sötétségben — megnyugvást , v igasztalás t merí t a ki tar tásra . 

Örömmel üdvözöl tük szerete t t Érsek-Atyánka t — mint há lásan ragaszkodó fiai — 
minden alkalommal. De különösen e mostani a lka lmat — névünnepé t r agad juk meg, hogy 
őszinte érzelmeinket tolmácsoljuk, miu tán 0 Eminencz iá ja gyöngélkedése u t á n egészségének 
teljes helyreállásával kétszeres öröm tölt i el mindnyá junk szivét, s az isteni Gondviselés i rán t 
kétszeres hálával rebegik ajkaink : 

Dominus conservet eum, vivificet eum. laetificet eum . . . ! 
35 
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Katekizmus és biblia az elemi iskolákban. 
Irta : Aubermann Miklós. 

A nagy terjedelem miatt majdnem lehetetlen egy 
elemi iskolásnak valamelyes áttekintést szereznie. Nem-
csak a történetek száma (ha alfölosztásait tekintetbe 
vesszük), hanem az egyes történetek is rendkívül 
terjengősek. Mig pl. Róder hat oldalon adja elö József 
történetét, addig Gerelynek épen 13 oldalra van 
szüksége. Oly egyszerű történet, mint Kain és Ábelé, 
négy részben és mondhatni négyszer akkora terjede-
lemben szerepel a Gerelyben, mint Róderben. A para-
dicsomi történetnek vége-hossza nincsen. Jézus szüle-
tése, a napkeleti bölcsek, a kínszenvedés története, 
Tóbiás végtelenül hosszúra nyúlik. 

E mellett a Gerelyfóle biblia kihagyja a bibliai 
földrajzot, melynek szükségességét az említett augusz-
tusi értekezlet annyira hangsúlyozta, s ennek daczára 
207 oldalt tesz ki, míg a Róderé a földrajzzal együtt 
136 oldalt, beszámítva a tanulságot, a lapok kisebbsé-
gét s a sorok rövidségét. 

Csak a szembetűnőbb jelenségekre mutattam. Vi-
lágos, hogy ily terjedelmű tankönyv nem veheti föl a 
katekizmus megfelelő kérdéseit, mint ez a fönti fejte-
getés alapján szükséges volna s mint ezt a katekizmus 
és biblia szoros összekötése megkívánná. 

Hogy a magában véve egyszerű történetek a 
nagy terjedelem miatt elveszítik egyszerűségüket, annak 
oka részben a szerző saját közbeszúrásainak tulajdonít-
hatók. Két szempont vezethette a szerzőt arra, hogy a 
Szentírás szövegétől eltérjen. Az egyik talán az, hogy 
a történetek meseszerűbbek legyenek; a másik az, 
hogy a bibliai történetekből levonhatók legyenek bizo-
nyos katekizmusi kérdések, ós e czélból magába a tör-
ténetbe illesztette be az ezen kérdésekhez való felele-
teket. 

Az elsőre megjegyezzük, hogy alig van az ellen-
fél nek egyéb fegyvere," a szentírás történeti része ellen, 
mint az, hogy meseszerű. E meseszerű előadást még 
meseszerűbbé tenni elhibázott dolog, akár neveléstani, 
akár theologiai szempontból. Még ha pedagógiai okok 
meg is kívánnák a meseszerű toldalékokat, a szent 
történelmet sohasem szabad föláldozni a pedagógiának. 
A gyermeknek látnia kell, hogy itt nem mesékkel van 
dolga, hanem valóban megtörtént dolgokkal, a melyeket 
egyszerűbben és meseszerűbben már nem lehet előadni 
mint a hogy azt a szentírás teszi. Tessék figyelembe 
venni a külföldi, kivált a német és franczia műveket, 
nem valamennyinek jelszava-e : vissza a szentírás eredeti, 
egyszerű, meseszerű s mégis megkapó szövegéhez, 
melyet bátran elolvashat ugy a gyermek, mint a fel-
nőtt, holott az egyes szerzők meseszerű közbeszúrásai 
mindjárt szemet szúrnak ós megfosztják a szent törté-
netet történeti s kenetes jellegétől. Ha valamit változ-
tatni kell a szent szövegen, inkább elhagyás mint 
hozzátevés által történjék ez. És nem a tények meg-
változtatásában és elferdítésében láthatjuk az elemi 
tankönyv-kérdés megoldását, hanem a gyermek-nyelv 
szerencsés megválasztásában. 

Meseszerű toldalékok használatát még a magj^a-
rázatban is kerüljük, annál inkább a tankönyvben, 
melyet a szülők is olvasnak. Igy aztán nem fordulnak 
elő oly magyarázatok, minőre egy növendékem, ki az 
előtt vidéken járt , felelete alkalmával rávezetett. 
Szerinte ugyanis Kain fölment a padlásra^ összeszedte 
a legrosszabb g a b o n á t . . . Pedig még Ábrahám és az 
utána következő századok sátrakban laktak. 

Hogy ugy történeti, mint theologiai szempontból 
nem helyesek a közbeszúrások, annak illusztrálására a 
következőket hozom föl. 

„A látható világ teremtése előtt Isten láthatatlan 
teremtményeket hozott létre." Tekintve azt, hogy a lát-
ható világon a legalsóbb rendű lények jöttek létre először, 
s azután tökéletesség szerinti sorban a többiek, követ-
keztetni lehet arra, hogy a legtökéletesebbek : az angya-
lok utoljára teremtettek. Oka ennek az, hogy a töké-
letesebb az alsóranguakra szorul, akár az élet fönn-
tartása, akár boldogságának nagyobbitása czéljából. 
Bár nem tagadjuk, hogy az ellenkező véleményt is 
büntetlenül és bün nélkül lehet elfogadni, sz. Tamás 
mégis valószínűbbnek tartja, hogy a láthatatlan világ 
teremtése a láthatóét követte. Annyi bizonyos, hogy 
„történeti" adatok e kérdést nem tisztázzák, azért 
fölösleges azt érinteni a bibliai „történetek" keretében. 
Különben az angyalokról szóló rósz egészen a katekiz-
musba való, s ha fölvesszük a bibliába, szószerint 
veendő* föl ugy, a hogy a katekizmusban van, mert 
rendkívül bajos a tanulókat ugyanazon dologra külön-
féle kifejezésekkel tanítani. Az elemiben ez mindig 
zavart okoz. 

.Ad ám azonban egészen egyedül volt. Nem volt 
kivel beszélnie s örülnie." Igen, ha Ádám gyerek lett 
volna, talán az lett volna a legnagyobb baj, hogy nem 
tudott senkivel beszélni s örülni. De hát Ádámnak 
segítőtárs kellett és — további oka Éva teremtésének : 
az emberi nem fönntartása, mely mint testekből álló 
teremtmények példája mutatja, nem lett volna lehet-
séges a nőnem teremtése nélkül. Ezen főokot oly 

: gyermekies indokokkal pótolni, mire való ? Ha már 
I nem is magyarázhatjuk a főokot a gyermekek előtt, 

használjuk a szentírás szövegét : „Látván az Ur, hogy 
nem jó az embernek egyedül lenni." E megokolás 
tökéletesen elég. 

„Történt, hogy Éva a kertben sétált, kíváncsiság-
ból odament a tiltott fához és nézegette azt." Séta köz-

I ben, kíváncsiságból direkt odamenni a tiltott fához 
egészen más, mint jóleső foglalatosság közben annak 
közelében tartózkodni, vagy mellette elmenni s csak 
az ördög szavára reá figyelmessé lenni. Egyik ugy 
megtörténhetett mint a másik, miért tehát ép az előbbit, 
a súlyosbító körülményt tény gyanánt föltüntetni? 

„Az áteredő bűn s büntetése" egészen a katekizmus 
szövegével veendő át. Valamint Isten megígéri Jézust 
a Megváltót. 

„A mennyország bezáródott és megnyílott a — 
pokol." Hát a kulcsokat kinek adták á t? Egy mellék-
kapú nem maradt nyitva ? 
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„Ábel áldozatára tüzet bocsátott I s t e n . . . " Igen, 
a régi hagyomány, de nem a biblia szerint. Nem törté-
neti tény. Hozzá még a szövegnek ellentmondó kép, 
mely mindkét oltáron tüzet ábrázol. 

„Mária meghajtotta a fejét és igy szólt: íme az 
Ú r . . . Erre az angyal eltűnt ; Mária pedig a földre 
bo ru l t . . . " A szentírás sem meghajtásról, sem lebomlás-
ról nem beszél. „József fölültette Máriát egy szamárra," 
már t. i. ha volt neki, de ezt nem lehet tudni. „A 
pásztorok rögtön leborultak és jámbor szivvel imádták 
az isteni kisdedet." Ezt sem lehet tudni. Hisz ily ala-
pon azt is lehetne még hozzátoldani : A legkisebb 
pásztor azonban igy szólt: „ki vigyáz majd a bárá-
nyokra?" „Eh, mit nekünk m o s t a b á r á n y o k . . . " feleié 
az öreg. E helyett sokkal jobb lenne a tényt elmondani 
a pásztorok elmondták, a mit az angyal nekik kijelen-
tett . Mária pedig szivében őrzi e szavakat, stb. 

„Messze földön . . . élt három bölcs király." A 
budapesti egyetemen és talán másutt is még nem tud-
ják a bölcsek számát, A mi utána következik, nagyon 
hosszadalmas. Az eddigiek után egy kis kalandot a 
város őreivel, kik a bölcsek kérdéseire meghökkentek, 
ép oly jogosan vehetett volna föl a szerző, mint eddigi 
közbeszúrásait. „Ott találták a kis Jézust édes anyja 
ölében." Ez nagy kérdés. „Katonákat küldött," a kik-
nek bizonyára megparancsolta, hogy élesítsék meg 
kardjukat stb. Hiszen a mi azt illeti, semmisem köny-
nyebb, mint meséket költeni, de ezt a szentírás szöve-
gével tenni, nagyon elhibázott dolog. 

„Mária az asszonyokkal ment, József pedig a fér-
fiakkal." Hozzátehette volna szerző, hogy Jézus elül 
a gyermekekkel. Mert ez igy volt szokásban, bár ez 
általában divó szokást egyes esetekben ténynek föl-
tüntetni nem szabad. Annál hibásabb a szokással ellen-
kező föltevést szankcionálni, minő ez : Mária azt 
hitte, hogy Jézus Józseffel megy. József pedig azt 
gondolta, hogy az anyjával van. Hátha mindketten azt 
gondolták, hogy elül megy a többi gyermektársaival? 

(Vége köv.) 

A Katholikus Nagygyűlés lefolyásáról. 
III. A második nap. 

F. hó 22-én, szombaton volt a kath. nagygyűlés-
nek harmadik nyilvános ülése. A délelőtti (harmadik) 
ülés előtt a szentmisét Kohl püspök tartotta fényes 
segédlettel. Mise után ismét a Vigadó nagytermébe 
vonult az óriási közönség. 

Az ülés első szónoka Ihidek János dr volt, ki az 
iskolaügy állapotáról tartott érdekes előadást. 

A lelkes tetszéssel hallgatott beszéd után Mihályfi, 
Ákos dr beszélt a kath. autonómiáról-. Ez képezte az ülés 
főtárgyát s a tagok a jeles szónokot perczekig ünne-
pelték. 

Végül Andor József tanár, a Cyprian néven ismert 
iró szólt az erkölcstelen irodalom ellen való védeke-
zésről. 

A harmadik nyilvános ülés után kedélyes társas-

ebédre ültek össze a nagygyűlés tagjai a Vigadó étkező-
termeiben. 

Délután tartot ták meg a szeplőtelen fogantatás 
dogmájának kihirdetési jubileuma alkalmából a disz-
gyülést, melyen Majláth erdélyi püspök elnökölt. A 
püspök-elnök remek beszéddel nyitotta meg a disz-
gyülést, mely után felolvasta a pápa táviratát. Szövege 
magyarul a következő : 

A szentséges atyának nagy tetszésére van az 
a hódolat, melyet a szeplőtelen Szűz iránt tanusitotok. 
Nektek minden jó t kivánva, mint szerető atya meg-
áldja gyermekeit. Mery del Val, kardinális. 

Utána Városy székesfejérvári püspök tartott ma-
gas szárnyalású, dogmatikus jellegű beszédet az ünne-
pély jelentőségéről. Pontban 7 órakor, az esti harang-
szókor Majláth püspök előimádkozásával az TJrangyalát 
mondta el a nagyszámú közönség. 

Utána Zlinszky dr lépett a szónoki asztalhoz és 
nagy tanulmánynyal megszerkesztett beszédet mon-
dott a Mária-kultuszról. 

Végül Alleram Gyula fejtette ki, hogy a Mária-
kongregácziók hivatva vannak a meglazult hitéletet u j 
életre ébreszteni. 

A keresztény szocziális munkások első országos gyű-
lése ugyancsak szombaton este volt a katholikus kör 
dísztermében. Az elnöki megnyitót Giesswein dr tar-
totta, érdekesen beszélve a munkáskérdésről. Majd 
Szalánczy Andor gyárimunkás szólalt fél lelkes han-
gon, buzdítva munkatársait az összetartásra. Végre 
megalakult a keresztény szocziális egyesületek szövet-
sége. 

Elnök lett Giessivein dr, t i tkár Huszár Károly. 
Befejezésül Haller fejtette ki a földműves mun-

kásság kívánságait. 
IV. A harmadik nap. 

F . hó 23-án, vasárnap fejeződött be a kath nagy-
gyűlés. Reggel 9 órakor Majláth erdélyi püspök misé-
zett fényes segédlettel, mely után a negyedik nyilvános 
ülésre gyűlt össze a nagy közönség. Megjegyezzük, 
hogy a szentmise után P. Komarik S. J . mondott gon-
dolatokban gazdag, gyönyörű szentbeszédet. Magán a 
nyilvános ülésen elsőnek Demeczky dr kormányzó szó-
lalt fel a kath. if júság erkölcsi védelméről. Giesswein 
dr. „A magyar nép megmentése a szocziáldemokracziá-
tól" czimen értekezett magvasan, majd Zichy Nándor 
gróf beszélt óriási tetszés mellett a keresztény hitélet 
társadalmi hatásairól. 

Délután 4 órakor tartották meg az Immaculata 
körmenetet. A gyönyörűen sikerült körmenetet, melyen 
ezer és ezer buzgó katholikus vett részt, hogy hitét 
nyilvánosan is bevallja — Radnai dr beszterczebányai 
püspök vezette. A befejező Te Deumot pedig, valamint 
a szentbeszédet Majláth gróf erdélyi püspök mon-
dotta. 

Este 6 órakor a keresztény munkás-egyesületek 
közgyűlése volt a Kath. Kör dísztermében. Az ülést 
Ernszt dr képviselő remek beszéde nyitotta meg az 
iparososztály bajairól és azok orvoslásairól. Utána a 
temperamentumos szónok Huszár Károly értekezett a 
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keresztény munkásmozgalomról. Végül az estnek fény-
pontja Prohászka Ottokár egyetemi tanár remek beszéde 
volt az állam, az egyház és a társadalom szocziális 
feladatairól. Prohászka beszédjét sokszor félbeszakitotta 
a viharos éljenzés és taps s mint első alkalommal* 
most is óriási tömeg várta a népszerű szónokot, hogy 
tüzes, lelkesitö beszédjét megköszönjék. A nagygyűlés 
tartalmasabb beszédjeit egyébiránt a főszerkesztő ur ke-
gyes lesz a Beiig tóban is sorjában közölni, hogy igy 
az érdeklődők — kiknek a napilapokból nem volt mód-
jukban azokban szórói-szóra gyönyörködni — ezúton 
olvassák eredeti szövegükben. 

Magyarország Immaeulata-Ünnepe 
a kath. nagygyűlés keretében. 

Elnökölt a biboros hgprimás helyett Mailáth 
Gusztáv erdélyi püspök úr. 

Mailáth Gusztáv püspök úr megnyitó beszéde. 
Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus ! 
Nagyméltóságú, főtisztelendő püspöki kar ! 
Mélyen tisztelt kongresszus ! 

Ezelőtt két héttel, midőn még Hunyadmegyében, 
a nagy Hunyady János szülőföldjén jártam, kaptam a 
biboros herczegprimástól a megbízást, hogy az V. nagy-
gyűléssel kapcsolatban Szeplőtelen Szűzanyánkjubileuma 
alkalmából rendezzek országos ünnepet, hogy ezen 
nagygyűlésnek alkalma legyen azokat az érzelmeket, 
amelyek szivünket patrónánk iránt eltöltik, kifejezést 
adni. Nagy hálával fogadtam ezen megbízást, bár eleinte 
nagyon aggódtam, hogyan fogok én a távolból ünnepet 
rendezni. De a jó Isten nem hagyja el azokat, akik az 
ö édes anyját tisztelik és segítőtársakat rendelt mellém, 
akik előkészítették ezt az ünnepélyes hódolatot. Engedje 
meg a t. nagygyűlés, hog}r bevalljam, hogy nem az én 
érdemem lesz. hogyha sikerülni fog Azért elnöktársak-
nak ide mellém kérem Kanter Károly apátplébános urat. 
Kománk István urat, az egyetemi Mária-kongregácziók 
praesesét (Éljenzés.), mielőtt ő eminenczájának kegyes 
megbízásából ezen Szűz Anyánk tiszteletére rendezett 
ülést megnyitnám, engedjék meg, hogy egész röviden 
megmondjam, ami szivemet eltölti. Holnap lesz a mi 
üneplésünk központja. A mai szentbeszédek csak elő-
készíteni vannak hivatva a hangulatot, de holnap 
a nagy mise alatt, a körmenet alatt rójjuk le a szeretet 
adóját édes jó anyánk iránt. Kérni akarjuk őt, hogy 
egyek legyünk, hogy ez a jó anya segítsen nekünk, 
gyógyítsa be azokat a sebeket, amelyeken a magyar 
katholiczizmus vérzik, hogy minden polgára megértse 
egymást. Ne csak arra kérjük, hogy vegye pártfogá-
sába hiveit, terjessze ki áldását azokra is, akik tőle 
ideig-óráig elfordultak, hogy Mária országa ismét egy-
séges, hatalmas és erős legyen. 

A másik, amit kérek, az, hogy tartsa meg hű ma-
gyar népét a király iránti szeretetben, ragaszkodásban. 
Ha szabad ez országban — és sajnos, hogy szabad — 
a királyi család iránti tiszteletet, ragaszkodást minden-
féle eszközökkel gyöngíteni : ugy szabad legyen az or-
szág katholikusainak is. ha nagygyűlésen összegyűlnek, 
minden eszközzel a magyar nép liag}Tományos erényét, 
a király iránti hűségét erősíteni. Imádkozni fogunk érte, 
hogy az Isten uralkodónknak utolsó éveit tegye bol-
dogokká és lássa népét megelégedettnek. Imádkozni 
fogunk különösen azokért, akik 'szivéhez legközelebb 
ailanak, mert tudjuk, hogy azok velünk is együtt érez-
nek. Hiaba akarják azt elhitetni, hogy ez nincsen igy. 

Én tudom, hogy a nagygyűlés velem együtt érez. midőn 
azt mondom, hogy ők is velünk együtt éreznek. 
(Éljenzés.) 

Holnap az uralkodó család egy tagja a körmenet-
ben is részt vesz. (Éljenzés.) Egy másik tagját súlyos 
bánat érte. Mária Jozefa főherczegné elveszítette édes 
atyját, a szász királyt. Imádkozzunk e szent életű feje-
delem nemes lelke nyugalmáért és biztosítsuk tisztelet-
teljes részvétünkről a fenkölt lelkű főherczegnőt. 

És most legyen szabad, mielőtt átadnám a szót a 
mai ünnepi szónoknak, felolvasni azt a táviratot, melyet 
szentséges Atyánk államtitkára intézett a nagygyűlés 
elnökéhez : 

Signor corde Giovanni Zichy. Budapest. 
Summo Pontifici gratum incidit obsequium vestrum 

Virgini Immaculatae delatum omnia fausta precans 
amantissime páter filios benedicit. 

Card. Merry del Val. 
Ezután az elnök felkérésére Városy Gyula székes-

fejérvári püspök lépett a szónokok asztala elé, hogy — 
amennyire ideje engedte — részleteketmondjon el dog-
matikus tartalmasságaért és poétikus gondolatbőségeért 
egyaránt kitűnő beszédéből, melyet a következőkben 

j teljes szövegében közlünk. 

! Yárosy Gyula dr székesfej érvári püspök úr beszéde. 
Mélyen tisztelt Mária-kongresszus ! 
Mély meghatottság, mondhatnám félelem vesz raj-

> tam e pillanatban erőt, midőn meggondolom, mily sú-
lyos-feladatot vettem magamra, midőn arra vállalkoztam, 
hogy ezen díszes Máriát oly buzgón tisztelő ós szerető, 
Mária dicsőségéért annyira lelkesedő közönség előtt az 
ő szeplőtlen fogantatása jubileumának jelentőségéről 
tartsak előadást. Ha Szent Bernátot, Máriának lángielkü 
tisztelőjét és dicséretének ihletett szónokát félelem és 
rettegés szállta meg, valahányszor a Szent Szűzről 
kellett szólnia, mert ártatlan szűzi ajkát nem tartotta 
elég tisztának, mézédes szavát nem ítélte elég ékesszó-
lónak arra, hogy az ég királynőjének dicséretét méltó-
képp zengedezze : mit tegyek én, szegény gyarló em-
ber, ki Szent Bernátnak lángoló buzgalmától és ragyogó 
ékesszólásától nagyon is távol állok. Mit mondjak 
Máriáról, ami az ő nagy nevéhez és ezen diszes gyüle-
kezet fenkölt érzelmeihez méltó lenne? Kössem-e egy 
csokorba mindazon dicsőítő jelzőket, melyekkel őt, a 
dicsőt, a szeplőtelent az angyal és Erzsébet, az egyház 
és a szentatyák, a költök és szónokok, a tudósok és 
aszkéták kétezer év óta illették és illetik, hogy igy 
némiképp megközelítsem a hódoló magasztalásnak azt 
a mértékét, amelyre méltán igényt tarthat? Nem, ez 
túlságosan hosszú időt venne igénybe és legjobb igye-
kezetem mellett is nagyon fogyatékos kísérlet maradna. 

Én csak egy szót mondok Máriáról, mely a többit 
mind pótolja, sőt felülmúlja, mely mindazt magában 
foglalja, mit Máriáról nagyot és dicsőt lehet mondani 
és ez az egy szó az, hogy ő szeplőtelen immaculata. 
Ezzel az egy tulajdonságával felülemelkedik az egész 
emberi nemen, sőt tekintve annak következményeit, 
még az angyalokon is. Ezzel az egy kiváltságával fel-
ékesítve egy egészen külön osztályt képez a világrend-

i ben, melynek hasonmása nincsen. Mert Krisztus isteni 
természeténél fogva volt ment az eredeti bűntől, Ádám 
és Éva Isten kegyelmében teremtettek, Jeremiás próféta, 
Keresztelő Szent János és a közhiedelem szerinr Szent 
József is anyjuk méhében szenteltettek meg ; de egye-
dül a Boldogságos Szűz Mária fogantatott bűn nélkül 
a kegyelem állapotában. Egyedül ö részesült a szeplő-
telen fogantatás ajándékában. Nem csoda, hogy ő maga 
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is legnagyobb örömét leli ezen páratlan kiváltságában 
és azért, midőn a kis Bernadette ártatlan gyermeki 
kíváncsisággal kérdezte tőle kilétét, nem Isten anyjá-
nak, nem az ég királynőjének, hanem a „szeplőtelen 
foganta tásának mondotta magát ; azt akarván ezzel 
jelezni, hogy ezen tulajdonsága az. mely őt minden 
más teremtett lénytől leginkább megkülönbözteti és 
amely az ő magas méltóságát leghivebben kifejezi. 

A Boldogságos Szűz Máriának ezen fölülmulhatlan 
kiváltságát az egyház mindig vallotta, a Szentatyák és 
egyházi irók mindig tanították, a jámborok mindig 
hitték, de hítczikkelye gyanánt való ünnepélyes kihir-
detése a XIX. század közepének volt föntartva, mikor 
a halhatatlan emlékű IX. Pius pápa az egész katholi-
kus világ örömujjongása között apostoli teljhatalmánál 
fogva csalhatatlan szavával kijelentette, miképp azon 
tan, hogy a Boldogságos Szűz Mária fogantatásának 
első pillanatától fogva Istennek különös kedvezése által 
ós Jézus Krisztus előrelátott megváltásának érdeméből 
az eredeti bűnnek minden szenyjétől megőriztetett: 
Istentől kinyilatkoztatott igazság, melyet mindenki az 
örök büntetés terhe alatt hinni ós vallani tartozik. 

Leírhatatlan az az öröm, az a szent lelkesedés, 
melvlyel a katholikus hivők a szeplőtelen fogantatás 
hitczikkelyének ezen ünnepélyes kihirdetését az egész 
földkerekségén fogadták és mindenütt megünnepelték. 
Bámulandók azon erkölcsi hatások is, a hitéletnek fel-
lendülése, az egyház iránti ragaszkodásnak megnyilat-
kozása, a pápai külső tekintély emelkedése, melyek a 
szeplőtelen fogantatás dogmává tételének nyomában 
jártak. 

Dicsőségesen uralkodó Szentséges Atyánk a jelen 
jubileum alkalmából kiadott apostoli ihletű körlevelé-
ben megemlékezve azon örvendetes hatásról, melyet a 
boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatása hitczikkelyé-
nek kihirdetése ötven év előtt előidézett, azon forró 
vágyának és erős reményének adott kifejezést, hogy 
ezen világraszóló esemény félszázados emlékünnepe 
szinte nagy lelki örömmel, szent lelkesedéssel megujult 
bizalommal töltendi el a katholikus sziveket és a szep-
lőtelenül fogantatott Szent Szűz hathatós oltalma mel-
lett nagy mértékben fog ahhoz hozzájárulni, hogy azon 
súlyos bajok, sőt ádáz üldöztetések, melyeknek a keresz-
tény hit, Krisztus egyháza és az apostoli Szentszék 
minden oldalról ki van téve, mielőbb megszűnjenek és 
a katholikus egyház nyugodtabb közviszonyok uralma 
alatt annál eredményesebben fejthesse ki a lelkek 
ügyére és az emberi társadalom boldogítására irányult 
áldásos működését és igy hathatós eszközévé lesz a 
Szentatya által epedve óhajtott általános szellemi meg-
újulással Krisztusban. 

Szívből óhajt juk és bizton reméljük mi is mind-
annyian. hogy egyházunk fejének Krisztus helytartójá-
nak ezen kétségkívül Isten Lelkétől sugalt reménye 
minél teljesebb mértékben teljesedjék. Biztató zálogát 
látjuk ennek azon örvendetes körülményben, hogy 
Szentatyánk reményének első részét, mely a jubileumi 
örömhangulatra vonatkozik, máris teljes mértékben 
megvalósulva látjuk. 

A földkerekség összes népei vetekedve iparkodnak 
katholikus lelkük örömének kifejezést adni és a szeplő-
telenül fogantatott Szent Szűz iránti hódolatukat és 
tiszteletüket minél fényesebben tanúsítani. 

Ugyanezen dicséretes törekvés vezette ezidei katho-
likus nagygyűlésünk buzgó vezetőségét is, midőn ezen 
nagygyűléssel kapcsolatosan egy Mária-kongresszus 
megtartását határozta el és annak diszülését a jelen 
órára tűzte ki. 

A szeplőtelen fogantatás dogmájának nagy jelen-
tősége nézetem szerint főleg két irányban mutatkozik, 

az egyik az, hogy az oly igazságokat foglal magában, 
metyek Istennek dicsőségére, a szent Szűznek magasz 
talására, a katholikus egyház díszére válnak, másrészt 
telve van oly momentumokkal, melyek az emberi tár-
sadalom javára, a hivők vigasztalására és még azoknak 
is megnyugtatására szolgálnak, kik talán inkább elmé-
leti tévedésből, mint íerde akaratból a / szent Szűz 
tiszteletétől még távol tar t ják magukat. Es igy ezen 
hittitok ünnepélyes kihirdetésének jubileuma szükség-
szerűen ugyanezen körülményekből meríti jelentőségét. 

I. 
1. Ha valamely művésznek jelességét akarjuk 

kellőképp megismerni, leginkább létrehozott müveiknek 
értékét és tökéletességét kell figyelembe vennünk, mert 
erre vonatkozólag is áll a Szentírásnak ezen mondása : 
„Ex operibus eorum cognoscetis, eosu , cselekedeteikből, 
műveikből ismeritek meg őket. Ámde kétségtelen, hogy 
eltekintve a megtestesült Istenfiától a bold. Szűz szep-
lőtelen fogantatása Isten mindenhatósagának, Isten 
szeretetének és kegyelmének legtökéletesebb remek 
műve, melyből Istenre végtelen nagy dicsőség hárul és 
szent fölségét a legnagyobb dicséret és magasztalás 
illeti meg 

Ha meg akarjuk érteni, mily bámulandó csodát 
képez a szeplőtelen fogantatás és hogy azt valóban csak 
Isten mindenhatósága tudta létrehozni, elég egy futó 
pillantást vetnünk az eredeti bün mibenlétére és annak 
szörnyű következményeire. Az eredeti bűn lényege 
abban áll, hogy első szüleinknek bűne, melyet a para-
dicsomban elkövettek, gyászos következményeivel együtt 
tőlük való származásunknál fogva mindnyájunkra át-
háramlik. Isten az embert eredetileg ártatlanságban és 
boldogságban teremtette. Tiszta lelkét kegyelmeinek 
bőségével ékesítette fel. Az embert világos, ragyogó 
értelemmel, minden rossz hajlamtól ment, szabad, erős 
akarattal, ép egészséges testtel és a halhatatlanság 
különös kiváltságával ruházta fel. De alig hogy az 
első bűn el volt követve, egész valója, sőt miatta még 
az értelmetlen természet is rettenetes változáson ment 
keresztül. Lelke megfosztatott a kegyelem ékességétől, 
értelme elhomályosult, akarata meggyöngült és a rosszra 
hajlandóvá lett, érzéki vágyai fellázadtak az ész uralma 
ellen, teste gyöngeségnek, fájdalomnak, betegségnek és 
végül a halálnak lett szükségszerű prédájává. A nagy 
természet pedig ellenség gyanánt fegyverkezett fél 
ellene. Es ezen siralmas állapotban osztoztak és osztoz-
nak velők mindazok, kik természetes testi származás 
által tőlük veszik eredetöket Csak egy leány volt, ki 
Isten kiváltságos kedvezése és születendő isteni gyer-
mekének megváltói érdeme által mindezen bajoktól 
ment maradt és aki fogantatásának első pillanatától 
fogva szeplőtelen ártatlanságban, az isteni tetszés és 
kegyelem teljességében, a szentség legmagasabb foká-
ban tündöklött és az a szeplőtelenül fogantatott szűz 
Mária volt. Ebből pedig világos, hogy a szeplőtelen 
fogantatás létrehozásához nagyobb isteni erőre volt 
szükség, mint valamely halottnak feltámasztásához, egy 
súlyos beteg hirtelen meggyógyításához, egy tudatlan 
embernek tanulás nélkül való bölcscsétételéhez, egy 
megátalkodott bűnös rögtöni megtéréséhez ; mert a testi 
halál, a betegség, a tudatlanság és romlott akarat — 
mint mondám — csak következményei az eredeti bűn-
nek ; jn ig ellenben a bold. Szűz a szeplőtelen fogan-
tatás által nemcsak következményeitől, hanem mind-
ezen bajok forrásától, magától az eredeti bűntől is 
ment maradt és mindazon természetfeletti ajánddékokkal 
is a legnagyobb mértékben fel volt ruházva, amelyek-
nek létrehozására nem kevésbbé Isten teremtő minden-
hatóságára volt szükség. — De valamint az isteni 
mindenhatóságnak, épp ugy a végtelen isteni szeretet-
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nek is bámulandó remekműve a szeplőtelen fogantatás. 
A szeretetnek legbiztosabb ismertető jele, leghűbb 
mértéke azon jó, melyben valakit részesitünk, vagy 
azon rossz, melyet tőle elhárítunk. Szent hitünknek 
egyik sarkalatos tanítványa, hogy mindazon fizikai és 
erkölcsi rossz, ami a világon található s amik között 
legnagyobb rossz a bűn és a bűnre való hajlandóság, 
hogy, mondom, ez mind — mind az eredeti bűnnek 
gyászos következménye. Ebből pedig napnál világosab-
ban kiderül, hogy Isten a szeplőtelen fogantatás kivált-
sága által a bold, szűz Máriát a legnagyobb rossztól, 
a bűntől óvta meg és következőleg iránta a képzelhető 
legnagyobb szeretetet tanúsította. Mert ha Isten Fiának 
irántunk való mérhetlen szeretetéről tesz tanúságot, 
hogy bennünket megtestesülése és halála által a bűn-
től és örök kárhozattól megszabadított; mennyivel 
nagyobb szeretetet tanúsított szentséges Anyja iránt, 
midőn a szeplőtelen fogantatás által azon megbecsülhe-
tetlen jótéteményben részesítette őt, hogy soha egy 
pillanatig sem kellett a bűn súlya alatt, az ördög rab-
ságában sínylődnie és létezésének első perczétől fogva 
a malaszt teljességében tündöklött. 

De éppen ez a körülmény azt is mutatja, hogy a 
szeplőtelen fogantatás egyszersmind az isteni kegye-
lemnek is legragyogóbb remekmüvét képezi. 

Minden kegyelemnek forrása Krisztus. Az ő ke 
re^zthalála által szabadulunk meg az eredeti bűntől és 
az örök kárhozattól. 0 általa leszsnk Istennek fogadott 
gyermekeivé és a mennyország örököseivé. Szóval ő 
váltott meg mindnyájunkat, ^ s e tekintetben a Boldog-
ságos Szűz Mária sem képez kivételt. Csupán a meg-
váltás módjában van különbség. Mindkét részen, nálunk 
szegény bűnös embereknél és ' a Boldogságos Szűz 
Máriánál ugyanaz a megváltói kegyelem működött. 

Nálunk, hogy bnkásunkból fölkeljünk, a Bold. 
Szűznél, hogy el ne essék. Nálunk, hogy meggyógyul-
junk, nála, hogy meg ne sebesüljön. Tőlünk eltávolí-
totta, tőle távol tartotta a betegséget. Miből világosan 
kiderül, hogy az a kegyelem, melyben a Boldogságos 
Szűz részesült, összehasonlithatlanul becsesebb, értéke-
sebb annál, melyet mi kaptunk. Még szembetűnőbbé 
lesz ez, ha megfontoljuk, hogy mig a többi embereknél, 
még a legnagyobb szenteknél is a kegyelem műküdése 
csak lassan, fokonkint, emeli őket a szentség azon 
fokára, melyet a kegyelemmel való közreműködés 
által elérni tudnak, addig Mária fogantatásának első 
pillanatától fogva a tisztaság és szentség legmagasbb 
fokán tündöklött. Mi természetesen nem zárja ki azt, 
hogy a kegyelemmel való közreműködése által érdemei 
és erényeinek fénye még folytonosan növekedtek is. 
Nagyon találóan fejezi ki egy kiváló egyházi író ezen 
igazságot, midőn a szenteket drágakövekhez hasonlítja, 
melyek csak hosszas fáradtságos csiszolás által nyerik 
el ragyogó fenyőket ; ellenben a Boldogságos Szüzet a 
drágagyöngyhöz mondja hasonlónak, magából a 
kagylóból, hol létrejő, a leggyönyörűbb színpompában 
válik ki. 

A mondottakból kétségtelenül kiderül tehát, hogy 
a szeplőtelen fogantatás Isten mindenhatóságának, sze-
retetének és kegyelmének leggyönyörűbb remekműve s 
hogy következőleg a szeplőtelen fogantatás titkának 
megfontolása, hitczikkelylyé való kihirdetésének meg-
ünneplése kiválóan alkalmas arra, hogy Isten végtelen 
fölsége iránti imádó hódolatunk növekedjék, hitünk 
megerősödjék ós igen kedvező alkalmul szolgál nekünk 
arra, hogy midőn szeplőtelen fogantatásban való hitün-
ket tanusítjuk, ez által egyszersmind általában a ker. 
kath. hitünkről az egész világ előtt nyilvános vallomást 
tegyünk és ez által Istennek némi elégtételt uyujtsunk 
a hitetlenseg mmd vakmerőbbé váló megnyilatkozásai-

ért, melyeknek egyik legundorítóbb példája volt két-
ségkívül a néhány hét előtt durva czélzatossággal ma-
gában a kereszténység fővárosában a szabadgondolat 
czime alatt nagy zajjal megtartott vallásellenes kon-
gresszus, mely nemcsak az egész világ katholikusait 
mélyen megbotránkoztatta, hanem áldott lelkű Szent-
séges Atyánknak is mérhetlen fájdalmat okozott. 
Miért is ezen diszes gyülekezet közérzületének vélek 
eleget tenni, midőn ezen vakmerő merénylet ellen innen 
a Mária-kongresszus kebeléből is, mély sajnálkozásunk-
nak adok kifejezést és azt indítványozom, hogy holnapi 
ünnepélyes szentmisénket és körmenetünket azon szán-
dékkal kössük egybe, hogy ez által némi engesztelést 
nyujtsunk Istennek a történt botrányért. 

2. De, ha a szeplőtelen fogantatás ünneplése Isten 
iránti imádó hódolatunkat, hálánkat és hitünket szilár-
dítja ós növeli, nem kevésbbé növeli a bold. Szűz 
iránti hódoló tiszteletünket is, midőn szentséges Anyánk 
nagy dicsőségét, kiváltságos méltóságát és utolérhetlen 
kitüntetését a legragyogóbb fényben tünteti szeme-
ink elé. 

A földi életben az emberek rendszerint annál 
többre szoktak valamely kitüntetést becsülni, minél 
magasabb helyről jő az, minél ritkábban fordul elő, 
minél több szabadalmakkal van egybekötve ós minél 
magasabbra emeli a kitüntetettet embertársai fölé. 

Ezen szempontokból a szeplőtelen fogantatás aján-
déka oly kiváltságot, oly kitüntetést képez, melynél 
nagyobbat puszta teremtménynél képzelni sem lehet. 
Sőt ezen kiváltság bizonyos értelemben még magát az 
istenanyai méltóságot is fölülmúlja. Mert noha a bold.  
Szűz a szeplőtelen fogantatás ajándékát azért kapta, 
mert Isten Fiának anyjává volt kiválasztva és igy a 
szeplőtelen fogantatás kiváltsága tulajdonképp az isten-
anyai méltóságban bírja forrását ; de másrészt az is 
bizonyos, hogy az istenanyai méltóság oly ingyenaján-
dék (gratia gratisdata), melyet a bold, szűz Mária nem 
csupán önmagáért, hanem az egész emberiségért kapott, 
hogy számunkra a Megváltót hozza a világra ; addig a 
szeplőtelen fogantatás ajándéka magát a bold, szűz 
Máriát teszi Isten előtt módfelett kedvessé és tetszővé. 

Már most, hogy a szeplőtelen fogantatás közvet-
lenül Isten mindenhatóságának, végtelen szeretetének 
és legnagyobb kegyelmének remekműve, azt az imént 
fejtettem ki. Azt is kimutattam már, hogy a bold,  
szűz Mária ezen kiváltságának nincsen hasonmása az 
egész mindenség történetében, hanem egyedül, példát-
lanul áll. Azért énekli róla az egyház zsoloszmájában : 
„Sola sine exemplo placuisti Domino Nostro Jesu  
Christo", példa nélkül, egyedül tetszettél a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak. Ami pedig azon kiváltságokat illeti, 
melyekkel a bold, szűz a szeplőtelen fogantatással 
kapcsolatosan fel volt ruházva, azok valóban a legna-
gyobb mértékben csodálatra méltók. 

Szent Bernát tanúsága szerint a bold, szűz Mária 
létezésének első pillanatától fogva eszének teljes hasz-
nálatával birt, fel volt ékesitve a Szentlélek összes 
ajándékaival, végezte a legtökéletesebb erénygyakor-
latokat, értelme a legfönségesebb ismeretekkel volt 
ékesitve, szive az Isten iránti legtisztább szeretettől 
lángolt és a kegyelemnek nagyobb teljességét kapta, 
mint az összes szentek és angyalok együttvéve. 

Egy másik kiváltsága volt a szeplőtelenül fogan-
tatott szent Szűznek, hogy teljesen ment volt a ren-
detlen kívánságok legcsekélyebb ostromától is, melyek 
nekünk oly végtelen sok bajt és veszedelmet okoznak. 

Harmadik kiváltsága volt, hogy fogantatásától 
fogva annyira meg volt szilárdítva a kegyelemben, 
hogy egész életén át soha a legkisebb bünt vagy bot-
lást el nem követte, mert Isten mindig vele volt és 
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iü lönös gondviselése által minden cselekedeteiben segi-
te t te őt. 

Hogy ily kiváltságok mellett a Boldogságos Szűz 
érdemben és dicsőségben valóban létezésérek első pilla-
natától fogva messze felülmúlta az összes angyalokat 
és szenteket együttvéve és hogy e mellett még egész 
életén folytonosan növekedett az erényekben és érde-
mekben, az minden kétségen felül áll. Ezen kiváltságok 
gondos felhasználása által tette magát az Istenanyai 
méltóságra is méltóvá. 

Mindennek megfontolása szükségképpen a legmé-
lyebb hódolat és tisztelet érzelmeit ébreszti fel bennünk 
a Boldogságos Szűz Mária iránt s a legédesebb öröm-
mel tölti el sziveinket. 

Hogyne örülne a jó gyermek, látva édes jó anyját 
ekkora dicsőséggel és tisztelettel koronázva, ily fönséges 
kiváltságokkal feldíszítve és hogyne gyarapodnék iránta 
való gyermeki hódolata és tisztelete, midőn oly maga-
san látja őt maga fölött, hogy annál magasabbra puszta 
teremtmény már nem emelkedhetik. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Hatósági megkeresések. — 
A plebániahivatalok irodai teendőinek nagy részét 

képezik nemcsak a fővárosban, de még vidéken is a 
hatósági megkeresések. A fővárosban pl. alig van nap, 
melyen két-három ilyen megkeresés ne érkeznék. 
Gyakran hét-nj^olcz is jön s ha hozzávesszük, hogy a 
legtöbb esetben nincs is meghatározva a születési, ha-
lálozási, vagy házassági idő, hanem csupán a két végső 
határ, mely között a keresett adat előfordulhat (de ez 
sem biztos, hogy a fölkért plébánia területén történt-e), 
akkor elképzelhetjük azt az időlopó, szemrontó mun-
kát, melyet ilyen megkeresés ad. Például eltolonczol-
nak egy csavargót s megkérdezik a nevét, születési 
évét és helyét. A toloncz vagy szándékosan mond a 
hatóságnak téves adatot, hogy minél tovább húzódjék 
az ügye, vagy törvénytelen gyermek levén, vélt apja 
nevét mondja be. kivel anyja évek hosszú során át 
vadházasságban élt. Esetleg születési helyére sem em-
lékezik s csak annyit mond : Budapesten születtem. 
Ilyenkor a rendőrség az összes fővárosi plébániákhoz 
megkeresést küld s persze a természetes apa nevén 
kere.steti a tolonczot. Mikor aztán valamennyi plébánia 
hivataltól nemleges válasz érkezett, megkérdezik anyja 
nevét s ezen kerestetik újból s hozzáteszik : nevezett 
egyén állítólag 1873—1879 között született. A munka 
tehát megismétlődik s ha olyan betűvel kezdődik neve, 
melyből sok fordul elő egy évi indexben (pl. v. vagy 
s.), akkor egy évről hetven-nyolczvan, hat évről pedig 
négy-öt száz nevet végig kell betűzni s még igy is 
kérdés, hogy megtalálható-e; hiszen más kerületben is 
keresztelhették az illetőt. Még kellemetlenebb, ha hü-
lyét vagy őrültet helyeznek el állami intézetben s en-
nek születési, házassági adatai után kutatnak, miután 
— hozzátartozói sem lévén esetleg, — ő maga sem 
tud pontos felvilágosítást nyújtani. 

Az eljárás ilyen hatósági (előljárósági, rendőrségi, 
járásbirói, törvényszéki stb.) megkeresésnél abból áll, 
hogy a kért adatokat az anyakönyvi indexben keressük 
s amennyiben tudomásunk szerint az index sem lenne 

elég pontosan összeállítva — egy vagy két teljes esz-
tendőnek a keresztelési. házassági vagy halotti adatait 
átböngésszük s ha lelkiismeretes kutatás után sem 
fordul elő, magára a megkeresésre (bent vagy a föl-
zetre) rávezetjük ezt: A bpest x. városi r. kath. plé-
bánia kereszteltek (házassági, halotti) anyakönyvében 
X. Y. (a tyja : X. V. any ja : Z. K.) az 1873—1879. évek-
ben nem fordul elő. 

Kelt. Aláírás. 
E szöveget hivatalos számmal is ellátjuk s az 

expediáló könyvbe is bevezetjük, hogy — amennyiben 
ugyanazt újból kérnék — hivatkozhassunk rá, hogy 
ilyen és ilyen szám alatt, ekkor és ekkor a kért adatot 
elintéztük, illetve mint nem találtat visszaküldtük. Alá-
írásunk mellé persze a plébánia pecsétjét is rányomjuk. 

Ha a kért adat előfordul, ugy a megkeresés föl-
zetére rávezetjük : Elintéztetett. Kelt. Aláírás, pecsét. 
S azt is, hogy minő hivatalos szám alatt. Magát a 
kereszt (házassági vagy halotti) levelet kiállítjuk, rá-

j vezetjük : A bpest székesfőv. tanács IV. ü. osztályának 
I 23561/1904. számú megkeresésére bélyegmentes 

Az igy kiállított anyakönyvi kivonatot a megke-
reséssel együtt borítékba tesszük (nyomtatott hivatalos 

I boríték minden plébánián van) s a postakönyvbe is 
! bejegyezvén, expediáljuk. A boritókra persze hivatalos 

számot is teszünk (ez megegyezik az expediáló könyv 
I számával), czimnek mindig hivatalt irunk, nem magán 
! személyt, pl. Tekintetes Budapest székesfővárosi tanács 

IV. ügyosztályának. Helyben. IV. ker. központi város-
ház. A borítékot a plebániahivatal pecsétjével is el 
kell látni, különben a postáról visszajön. 

Ezek a hatósági megkereséseknél előforduló fon-
tosabb teendők. 

Ami az alapítványoknál (fundatióknál) szükséges 
alakiságokat illeti, erről máskor számolunk be. (1). 

Szombathely, október 16. Az Immaculata-jubileum 
egyházmegyénkben. — 

Ismeretes, hogy a kath. egyház a folyó évben 
ünnepli meg a bold. Szűz szeplőtelen fogantatásáról 
szóló dogma kihirdetésének 50-ik évfordulóját, melynek 
alkalmából a pápa jubileumszerü bucsut engedélyezett 
Megyéspüspök úr ő méltósága a jubileumi bucsu el-
nyerhetése czéljából egyházmegyénkben határidőül a f. 
évi szept. 8-tól decz. 8-ig terjedő három hónapot jelölte 
ki, most megjelent IX. sz. körlevelében pedig, hogy e 
jubileum idő befejezése minél nagyobbszerü nyilvánítása 
legyen a bold. Szűz iránt táplált s őseinktől örökölt 
hű ragaszkodásunknak és gyermeki hódolatunknak, el-
rendelte, hogy 

1-ör a f. évi deczember hó .8 Szűz Mária 
Szeplőtelen fogantatásának ünnepét megelőző három 
napon, vagyis decz. 5, 6 és 7-én minden plebánia-tem-
plomban esténként háromnapi ájtatosság tartassék. 

Ez ájtatosság álljon a bold. Szűz Máriáról, külö-
nösen az ő szeplőtelen fogantatásáról szóló szent be-
szédből, melyet az Oltáriszentség kitétele mellett tar-
tandó litánia és amennyiben a helyi körülmények enge-
dik, az Oltáriszentséggel a templomban végzendő 
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körmenet követ. Ennek befejeztével elmondandó lesz a 
Szentséges atyánk szándékára előirt 5 Miatyánk és 5 
Üdvözlégy Mária, melyeknek elmondása után az ájta-
tosság az Oltáriszentséggel adandó áldással befejeztetik. 

2. Egyöntetűség szempontjából a bucsu elnyerése 
végett előirt böjt ott, ahol a Nt. Plébános urak erre 
nézve napot még ki nem tűztek, decz. hó 5 én tartas-
sék meg. 

Megjegyzem, hogy 0 Szentsége X. Pius pápa leg-
kegyelmesebb meghagyására a S. Poenitentiaria f. évi 
február hó 27-én kiadott rendeletében kijelenti, hogy az 
egyházi főhatóságok a jelen jubileum alkalmából meg-
engedhetik, hogy oly helyeken, hol a szorosan vett böjti 
eledelekkel élni nehézségekbe ütköznék, tojás és tejféle 
eledelek is készíthetők, egyebekben megtartván az egy-
házi böjtre vonatkozó rendeleteket. 

Ezen rendelet alapján megengedem, hogy azok, 
kik a jubileum megnyerése végett szükséges böjtöt 
ugy, hogy még a tojással és tejfólékkel készített elede-
lektől is tartózkodnak, körülményeik miatt megtartani 
nem képesek, tojás és tejféle eledelekkel élhessenek. 

3. Decz. 8-án, mint a Szűz Mária szeplőtelen fo-
gantatásának ünnepét a szt. misét megelőzőleg minden 
plébániai és szerzetesrendi templomban ünnepélyes Te 
Deum-mal fejeztessék be a fentirt 3 napi ájtatosság. 

4. Megjegyzem, hogy azon plébániákban, hol ezen 
idő alatt missziók tartatnak, igen helyesen fognak csele-
kedni a Nt. Plébános urak, ha a három napi ájtatossá-
got s a böjtöt ugy, amint azt fentebb elrendeltem, a 
misszióval kötik egybe a missziót vezető szerzetes 
atyákkal egyetértőleg. 

Azonban az ünnepély es Te Deum ezen plébániák-
ban is decz. 8-án lesz tartandó. Sz. U. 

VEGYESEK. 
— A budapesti katli. kör f. hó 24-ón hétfőn este 

6 órakor tartotta rendkívüli közgyűlését Szadovszky 
József elnöklete alatt. Az elhunyt Császár ügyvivő 
alelnök s a lemondott Kiss János dr alelnök helyébe 
a közgyűlés egyhangúlag Förster Aurélt és Prohászka 
Ottokárt választotta meg. A közgyűlésen részt vettek : 
Ernszt, Udvary, Kovács Pál képviselők, Bakács, Stieber, 
Nóvák fővárosi plébánosok, Erdősi, Jeszenszky, híttaná-
rok, FLahóty a Sas kör elnöke, Csapódy egyetemi tanár, 
Barkóczy báró, Simonovits főv. biz. tag, Vörös igazgató, 
Bajthay tanár, Cziklai, Bonitz szerkesztők, Jaeger s.-
lelkész, Kohl igazgató, Bach, Oberbauer, Gosleth, Fektor, 
Hirsch, Grossmann s.-lelkész, Bán Sándor h. plébá-
nos stb. Az- újonnan megválasztott alelnök, Förster 
őszinte szavakkal köszönte meg a bizalmat s bár foga-
dalmat nem tesz alelnöki működésére nézve, annyit 
mégis igér, hogy teljes odaadással fogja magát a kör-
nek, a katholikus ügyeknek szentelni. Ezután Világossy 
ügyvéd indítványára jegyzőkönyvbe igtatták Kiss dr, 
prelátus, volt alelnöknek a kör körül szerzett érdemeit 
s ezzel a közgyűlés az uj alelnökök éltetésével ért 
véget. Az alelnökök tiszteletére este 8 órakor a Mensa 
Academica éttermében társasvacsorára gyűltek össze a 
kör tagjai oly nagy számban, hogy erre a kör első évei 
óta nem volt példa. A lakoma folyamán a kör tagjai 

a szeretet és bizalom olyan jeleivel halmozták el ugy 
Prohászka Ottokárt, mint Förster Aurélt, hogy ez a 
legszebb reményekre jogosít. Förster Aurél és Pro-
hászka Ottokár közt a lemondott alelnök, Kiss János 
prelátus, egyetemi tanár foglalt helyet. Az első pohár-
köszöntőt Kiss János mondta, aki Förster Aurélt, Pro-
hászka Ottokárt, Zichy Nándor grófot és Szadovszky 
Józsefet, mint a kör vezetőit éltette. Prohászka Otto-
kár gyönyörű és szellemes beszédben kifejtette a ka-
tholikus körök kulturprogrammját és Förster Aurélt 
éltette. Förster Aurél Prohászka Ottokárt, Fektor 
Ferencz szintén Prohászkát, Bajthay Péter tanár 
Förstert és Prohászkát, Udvary Ferencz Prohászkát,. 
Bonitz Ferencz Kiss Jánost éltette. Cziklay Lajos a 
Budapest Katholikus-Kör jövő programmjául a községi 
életben való irányító működést tűzi ki ós ezen műkö-
dés hivatott inaugUrátorait ünnepli az u j alelnökökben. 
Förster Aurél végül hatásosan kifejtette, hogy a ka-
tholikusok kötelessége egyénenként és köreikben részt 
venni a községi, a politikai életben. A társaság igen 
sokáig a leglelkesebb hangulatban maradt együtt. 

— Uj doktorok. Breyer István fővárosi hittanárt 
a hittudományok és Hetkó Valért a kánonjog tudorává 
avatták fel a budapesti tudományegyetemen. 

— (Egyetemi élet.) A katholikus egyetemi ifjúság 
vezetői értekezletet tartottak, melyen elhatározták, 
hogy az Immaculata-dogma kihirdetésónekötvenedik év-
fordulóján, deczember 8-án, nagyszabású ünnepélyt 
rendeznek. Védnökökül felkérik a püspöki kar tagjait 
és a magyar katholiczizmus világi előkelőségeit. Az 
ünnepi beszédet az egyetemi tanári kar egyik kiváló 
tagja mondja. Felszólítják az összes főiskolák katholi-
kus ifjúságát, hogy az ünnepélyen küldöttségileg képvi-
seljék magukat. A budapesti növendékpapság egyesület 
énekkara ós a Szent-Imre-Kör zenekara lázasan készül, 
hogy tudásának legjavát hozza áldozatul az Immaculata  
tiszteletére. A rendező-bizottság irodája Üllői-ut 22., a 
Szent-Imre-Kör ben. 

A szerkesztő telefonja. 
(a- \-b.) Szándékosan abba a rovatba te t tük , hogy ott is 

ismertebb nevüek czikkeivel találkozzanak az olvasók. — G. J. 
dr. Nagyon köszönjük a rendkívül érdekes czikket ; hova-hamar 
közölni fogjuk. — E P. dr. Az elismerő sorokat fé l re tesszük s  
alkalmilag Aubermann munkatá rsunk kezeihez is j u t t a t juk . Sajnos, 
bogy egyesek tendencziát látnak a czikkben ; hiszen a lehető 
legtárgyilagosabban értekezik s igen sok megszívlelésre méltót 
tar ta lmaz. Csak tessék — Ígéretéhez képest — másoknak is 
figyelmébe ajánlani. Üdv. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Figye lmezte tés az előfizetés m ó d j á r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás1 a lakjában, 1/2 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 Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot, 
ú jév tő l kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindkét lapot, a 
„Religio-^állás"-t és az rE. Kr. L " -a t együt t k ívánja járatni , az 
az „ E . Kr. L."-at kedvezmenyes áron, 2 koronáér t szerezhet i 
meg. Vagyis az előfizetést a je len 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. 
pótlékkal tehetni meg. Mely összegek, az eddigi szokás szerint, 
Vi) V-); 3/4 ®s egész évi resztetekben tör lesztbetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb el járás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszerre való törlesztese, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. " A kiadó tulajdonos. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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HATVAN HA RM A 

Budaoesten. november 2 

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

SZ. II. Félév. 1904. 

,Perge aiacriter tn coeptu tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovenáae et arctius cumpingewiar, 
adlabora . . . Nos interim gran animi Nostri pignus. tibi et Us. qui open tuo mtf ragantur. Apostolicam Benedictionem peramanter impertimux * 

IX. Pius a szerk. 1871. màrcz. '27-én. 

.Additos tibi amnios auctoritate .Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrmaeque provehendae felicius incumbas." 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. 
ban 
Egyház 

Vezéreszmék és tanulmányok: Kossuth, Apponyi, Prohászka Amerikában. — Katekizmus és biblia az elemi iskolák -
— Magyarország Immaculata-Ünnepe a kath. nagygyűlés keretében: Városv Gyula dr székesfehérvári püspök úr beszéde. — 
ízi, tudósítások: B u d a p e s t : Pohárköszöntők a kath. kör közgyűlésén. — M a d r i d : A konvenió megváltoztatása. — K ó m a : 

A franczia egyház tanulmányozása. — Pápai könzisztorium. — Irodalom. — Vegyesek. 

M T F e 1 h i Y a s. 
r elèves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az élő-

fizetés megújítására kérjük. 

Kossuth, Appoiiyi, Prohászka 
Amerikában. 

II. 

Külön megfigyelés és mél tánylás ; nem, 
külön csodálat t á rgya kell hogy legyen előttünk, 
az európai o és az amerikai uj haza magyar ja i 
és katholikusai előtt P rohászka Ot tokár apos-
toli amerikai ú t j a és működése. „Spiritus nbi 
vult spirat." 1 A Szentlélek uta i nem az 
emberi számítás és okoskodás utai. P rohászka 
amerikai út j ara, a mint beszámolóiból innen 
is onnan is világosan l á tha t j a mindenki, szük-
sége volt egyházunknak, szüksége volt a magyar 
katholiczizmusnak, i t t az óvilágban és ot t az 
újvi lágban egyaránt . Főben j á ró dolgokat nap-
nál világosabban lá tha tn i most már i t thon is, 
amot t is, a mik P rohászka megvilágí tása előtt 
homályban voltak sokak, igen sokak előtt. 
I t thon különösen világos let t mindenki előtt 
például az, hogy az apostolság — kivált ingyen, 

1 Sz. János 3 ; 8. 

sőt áldozattal tel jesí tve valami fölséges n a g y 
dolog, mely azt bizonyít! a, hogy Krisz tus 

j val lásának és a lelkek üdvösségének ily n a g y 
i megbecsülése és szeretete a lelki nagyság is teni 
I mér téké t ho rd ja m a g á b a n lá ta t lanul , melyet 

semmiféle földi s legkevésbbé anyagi é r t ékke l 
vagy mér tékke l honorálni igazán nem lehet-
séges. „Credamus Fra t res , mond ja szent Ágos-
ton, quan tum quisque £,mat Ecclesiam Christi 
t a n t u m habe t Spir i tum Sanc tum." 2 Az egyház, 
szeretete s a lelki nagyság k i a p a d h a t a t l a n 
keresztény forrása. Ez valóban, ez — és n e m 
más — minden kereszténynek, minden ka tho-
likusnak, de kivált minden á ldozópapnak igazi 
mér téke — és megkülönbözte tő j e l e : a Szent-
lélek birása — az egyház szeretetének, áldoza-
tos szerete tének mér téke szerint. Ezen a szelle-
men Magyarországban az ambiczió, a világ 
kegyeinek hajszolása, a s t réberség — nyűg r 

sőt a közboldogulásra nézve átok. Apostolság 
kell nékünk, igenis, t iszta apostolság; mely 
áldozatos szellemnek oda megy a néphez és 
annak lelke üdvét s minden ügyes bajos dol-
gá t magáévá teszi s feláldozza magát , min den. 

2 In Joan . c. VII. tract. X X X I I . n. 8. Ed. O p p . 
Medid. MDCCCXL. t. IV. p. 2. col. 628. 

36-
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gondola tá t , minden érzelmét, minden igye-
keze té t — őérette, a népért , Krisztus véreiért . 
A z elkeseredett , mer t magá ra hagyot t nép 
egyik őszbecsavarodot t fia keserű szemre-
hányással mondta minap e sorok Írójának : 
„Vége van már a magyarnak , u r a m ; nem 
-vezet bennünke t senki, nekünk nincs vezé-
r ü n k ! " Értékesí tő szövetkezetek ügyéről volt 
köz tünk a szó a magyar föld tejelésének zsidó 
lefölözésével szemben. a 

De az amerikai magya roka t és katholiku-
sokat is felvilágosította és megerősí te t te Pro-
hászka missziói ú t ja valamiben, a mi szintén 
főbenjáró dolog. Es e tek in te tben i t thon is 
t anu lha tunk tapasz ta la ta i fényénél. Bebizo-
ny í tva lá t ta P rohászka maga előt t Ameriká-
b a n azt, hogy népet , a magyarságot , máskép 
„üdvösen" szervezni, t ehá t tömegében meg-
menten i nem lehet, csak ugy, ha az ő életét 
^oltár körül" vagyis minden emberi vagy akár 
pokoli erőre nézve fensőbbségesen csoporto-
sít juk, szervezzük és egyesit jük. De halljuk, — 
és jegyezze meg magának mindenki, — az ő 
sa já t szava i t : 

„A katholikus papok, úgymond , 4 a leg-
nagyobb szolgálatot teszik i t t az egyháznak s 
a hazának azáltal, hogy nemzet i tes tü le tekben 
szervezik a széjjelhuzó, földönfutó tömegeket . 
A népet kihatócin s üdvösen s erősen szervezni más-
kép, mint egyházközségekben, nem lehet. Ahol a nép 
együ t t lakik, ot t sokan lehetnek egy rakáson ; 
lehe t betegsegétyezésük és önképzőkörük, de 
abroncs a sok donga köré, erős kapocs a lelkek közé, 
•csak akkor ékelődik, ha az a nép községet képez, 
melynek tűzhelye az oltár s központja az Isten szive. 
E z t bőségesen t apasz ta lha t j ák mindazok, kik 
m á s alapon akar ják organizálni a magyar t s 
e z t azu tán meg kell keserülnünk sok tekintet-
ben minekünk, hazánknak s egyházunknak, 
hogy egyházközségi szervezése már jóval ezelőtt 
nem gondol tuk s a magyar kathol ikus népet 
o t t künt , Amerikában, b i tang jószágnak néz-
tük. A magyar állam már belát ja , hogy az a 
nép még sok tekin te tben a hazáé s hogy nagy 
nemzet i érdek rejlik abban, hogy e népet , 

3 Epp e napokban buzdította sassi Nagy Lajos a 
B. H. hasábjain „Az igazi népfölkelök" czimen a papo-
kat, tanítókat, jegyzőket és előkelő magyar nagyjaikat, 
hogy „szeretettelu oktassák, védjék, vezéreljék a magyar 
•népet. B. H. szep. 28. 

4 Alkotmány, szept. 28. 

ameddig s amennyiben lehet, a magyarságnak 
megta r t suk s ugyanez t érti föl most már az 
apostoli egyház. L á t j a már, hogy a Kárpáto-
kon túl, Romániában s Amer ikában is vannak 
hivei. Érzi már szivét megmozdulni s apostoli-
nak neveze t t buzga lmát föl támadni , mikor 
ezer és százezer magyar kivándorlóira gondol, 
akikről még nem gondoskodot t . Ha jól tudom, 
Amer ikában 18 helyen van magyar lelkipász-
tor, de ez még mind szégyenletes kevés, mer t 
pl. Chicagóban, e szörny-városban, egy magyar 
pap sincs ! 

A magyar- tó tok sokkal jobban vannak 
szervezve. 60.000 magyar- tót van összetobo-
rozva csak az egyik katholikus egyle tben! Ez 
azér t van, mer t tó tok kezdték a kivándorlást 
s nyomunkban tó t papok is jöt tek ki mindjár t , 
kik közül már igen sokan vannak itt, de 
másodszor azér t is, mer t a tó tok egyházközségi, 
katholikus alapon szervezkedtek ; a magyaroknal 
pedig más tendencziák je lentkeztek. De e 

! t endencz iák tehete t lenek voltak s csak szét-
i forgácsolták a magyarságot s „gyüt t -ment" 

elemek to lakodásának dobták oda prédául. 
Mert — kérdem — mit használ a magyarságnak 
az a uew-yorki 70 magyar egylet, mikor ezek közül 
csak 69-nek zsidó az elnöke és a titkára? S ugyan 
mennyire vonzha t ja a magyarságot az oly 
egylet, metynek elnöke egy szegény magyar 
embernek, ki segélyért fo lyamodot t hozzá, azt 
ad ta válaszul : „hogyan segítsem én magát, mikor 
maga keresztény ?u I lyen „magyar" egylet aligha 
segíthet r a j tunk ! Ped ig ezt egy new-yorki 
„magya r " egyletnek t i tkára mondot ta . 

Sem magyar , sem tót, sem német , sem 
franczia nem áll meg a lábán, ha a legjobb esz-
ményektől eltekint s fu tóhomokon épít ol tár t a 

j „hazának" . 

íme, m. t. olvasó, Prohászka Ot tokár dr 
amerikai u t j ának és ha tásának a Kossuth és 
Apponyi-féle nemzet i akczió óriás méreteihez 
fogható nagysága éppen abban áll, hogy ő is, 
úgy mint Kossuth és Apponyi, főbenjáró ma-
gyar nemzet i ügyet hordozot t körül vállain a 
ha ta lmas É.-A. E.-Államok területén : Kossuth a 
magyar szabadságát , Apponyi a magyar szellem 
művel tségének elismeréseért, Prohászka az 
Is ten jogainak a magyarokban való érvényesí-
tését . Ezér t fogják ot t a tengeren túl a ma-

j gyarok az ő nevöket mint három nagy magyaré t 
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egymás mellett e m l e g e t n i n e m z e d é k r ő l n e m -
zedékre, amig csak magyarok is lesznek 
Amerika földjén. *** 

Katekizmus és biblia az elemi iskolákban. 
Irta : Aubermunn Miklós. 

(Vége.) 

„Jézus aznap sokat tanított és nagyon elfáradt. A 
tanítványok nem akarták a gyermekeket a fáradt Üdvö- : 
zitőhöz engedni . . " Mind légből kapott állítás. Hogy ! 

aznap sokat tanitott és hogy nagyon elfáradt, hogy a 
fáradtság volt-e oka a tanítványok ilyetén eljárásának, 
nagyon kétes. Talán inkább a tanítványoknak nagy 
véleménye Mesterök felől, ki ily apróságokkal csak | 
nem fog foglalkozni. Erre enged következtetni az 
Üdvözítőnek e felelete: H a g y j á t o k . . . hisz ilyeneké 
a mennyek országa", vagyis egyáltalán nem megveten- | 
dők, mert övék a mennyország. 

„Jézus az áruló szemébe tekintett és csöndesen 
mondo t t a . . . " Hát még mit? Miért nem ezt is : magá-
hoz vonta s fülébe s ú g t a . . . Kár minden privát meg-
jegyzésért, mellyel a szentírást megtoldjuk. 

r Három keresztfát állítottak f ö l . . . A szegény 
édes Üdvözítő kezeibe... ." Ismét oly történettel van 
dolgunk, melyet lehetőleg hűen kell előadni. Kétes 
azonban, hogy előbb fölállították a keresztfákat s csak 
ezután történt a keresztrefeszités. Emmerich Kata-
lin látomásai szerint előbb feszitették föl Jézust a 
keresztre, s csak azután állították ezt föl, a mi jóval 
kínosabb. — Legjobb ily kétes esetekben, sőt minden 
esetben szigorúan az eredeti hitforráshoz ragaszkodni. 

„A 30 pénz égette a tenyerét." Nem történeti 
valótlanság, hanem a gyermektől könnyen félreérthető 
kifejezés. Ép ilyen: „Júdást kétségbeesésének kötele 
kárhozatba döntötte." 

„Az Isten báránya, ki elvállalta a világnak min-
den bűnét ha ldokol t . . . " Az egész bekezdés nehéz és 
zavarja a drámai menet gyorsaságát. 

A másik szempont, mely a szerzőt terjengősségre 
vezethette, az volt, hogy a bibliából a katekizmusi fele-
letek legyenek levonhatók és azért e feleleteket magába 
a történet folyamába fölvette. E törekvésnek igen sok 
közbeszúrást köszönhetünk, melyek a magában véve 
egyszerű történeteket módfelett elnyújtották. Ilyen 
közbeszúrások : Isten szerette őket, mert ártatlanok 
voltak . . . Az első emberek nagy bűnt követtek el, 
m e r t . . . De hiába, Isten mindent tud és mindent l á t . . . 
Az Isten vég nélkül irgalmas és nagyon-nagyon jó. 
Megsajnál ta . . . 

Ha következetesek maradunk és minden, a bibliai 
történetbe vágó hitigazságot akarunk magába a törté-
netbe fölvenni, vége-hossza nincs a történetnek s egyre 
csak katekizmusi kérdésekkel bajlódunk. De mi haszna 
is ily eljárásnak. Csak azért fölvenni a katekizmusi 
kérdést a történetbe, hogy onnét levonhassuk ? Ez 
önkényes s nem természetes eljárás. A katekizmusi 
kérdések, melyek valamely bibliai történetbe belevág-

nak, nem a közbeszúrásokból, hanem magából a törté-
netből. a tényekből vonandók le, ha lehet magával a> 
gyermekkel, és az ő szavaival. Nem szükséges ezérfc 
minduntalan zavarni a történet egyszerű menetét. A 
gyermek jöjjön először tisztába magával a történettel,, 
s csak miután ezt minden izében ismeri, át lehet 
menni a történetből levonható hit- s erkölcsi igazságokra^ 
melyek azután a katekizmus szövegével az illető tör -
ténet után helyt foglalhatnak (a Róder-féle „Tanul-
ság" helyett). 

Másik nagy hibája a Gerely-féle bibliának, hogy 
igen sok helyen hiányzik a természetes bekezdés. 
Utalok Kain és Ábel, A vizözön. Izsák föláldozása, de-
kivált az uj-szövetség történeteire, melyeknél szerző-
főleg az egyes történetek időrendi egymásutánját t a r t -
ván szem előtt, nem magával a történettel, hanem az 
idő meghatározásával kezdi. En bátran mondhatom,, 
hogy a papság 90 százaléka nem tudja az egyes bib-
liai történetek idejét, (hogy t. i. az évnek melyik szaká-
ban történtek), a mint a kronologia maguk a legna-
g}Tobb biblikusok közt is vita tárgyát képezi. H o g y 
pl. a naimi if jú föltámasztása tavasszal történt, a vihar 
lecsendesítése pünkösd után, az 5000 ember megvendé-
gelése húsvét előtt, Péternek az egyház fejévé való 
rendelése a nyár közepe táján stb. tudományos, de nem 
hasznos. Ugyanis a tanulónak első sorban azon kell törnie 
fejét, hogy Jézus a húsvéti vagy pünkösdi ünnepekre ment 
Jeruzsálembe, hogy tavasszal vagy nyáron hol volt stb. a 
helyett, hogy a mi egyedül lényeges, magával a csodával 
vagy a vele szorosan összefüggő előzményekkel kezdené. 
Mondhatom, magának a hitoktatónak is okoz ez nehéz-
séget. annál inkább egy elemi iskolásnak, kinek eszébe 
sem ju t kronologiai nehézségeket támasztani a szent-
írás adatai ellen. Csak például szolgáljon a naimi i f jú 
föltámasztásának e bekezdése: „A tavasz végén Jézus 
Jeruzsálembe ment a pünkösdi ünnepekre." Ez semmi 
összefüggésben nincs a föltámasztás csodájával, melyét 
bemutatni a növendéknek egyedüli czélunk. Sokkal 
természetesebb bekezdés Róderé . . . 

Yagy még elrettentőbb bekezdése van a csodála-
tos kenyérszaporitásnak : Közeledétt húsvét ünnepe . . . . 
Nyolcz soros bevezetése az amúgy is hosszú tö r t é -
netnek ! 

A kronologiának eleget teszünk, ha Jézus nyi lvá-
nos működésének első, második, harmadik, negyedik 
évéről beszélünk. Ezt megjegyezheti a gyermek is, és> 
nem okoz minduntalan fejtörést. 

Igen hasznos volna a bibliai történetek czimeinek 
megválasztásában is azt tekinteni, hogy minél többet 
fejezzenek azok ki s igy a czimek beemlézése is minél 
több haszonnal járjon. A hol ily haszonra nincs kilá-
tás, sem a terjedelem nem oly nagy, ott uj czimre 
sincs szükség. Nagyon fölöslegesek és általánosak ily 
czimek : Isten büntetése. Ez alkalmazható nem csak az; 
első szülők és Kain bűnbeesése után, hanem a vízözön., 
a bábeli torony, Szodoma, Gomorha, József bátyjai, A 
fáraó, Mózes és Áron, Saul, Dávid, Absalon, Salamon,. 
Izrael és Juda országa, Zakariás stb. stb. történetében.. 

36* 
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Ha tehát egy helyen alkalmazzuk, miért nem más 
helyen is ? 

Általában hibás az elemi iskolai tankönyvekben 
a főnév használata, a hol könnyen alkalmazható az 
ige, még a czimekben is. Mennyivel többet érne pl. 
ezen czim : Jézus a vizet borrá változtatja, mint ez: 
J é z u s első csodatette a kánai menyegzőn ! Mert ez 
utóbbi nem mondja meg oly világosan, hogy a gyer-
mek miről beszéljen. Másodszor pedig, ha a gyermek 
csak az előbbi czimet tanulja, és semmi mást, már a 
leglényegesebbet tudja, t. i. azt, hogy Jézus képes volt 
a vizet borrá változtatni. Ep igy kifejezésre ju tha t 
magában a czimben egy más tendenczia, mely minket 
.a történet betanitásánál különösen vezet és egy hit-
igazság bizonyítására törekszik. Sokat használna pl. ily 
czim : Jézus elrendeli a keresztséget. E helyett : Az 
apostolok küldetése. Vagy : Jézus elrendeli a bűnbánat 
szentségét, az áldozást stb. Látná a gyermek a bibliá-
ból, mennyire szükséges a szentségek fölvétele s hogy 
csakugyan Jézus rendelte el azokat. 

Végül a czimek megválasztásában a leczkeföl-
adás megkönnyitésének czélja is lebeghet szemünk 
előtt. A mennyiben t. i. az egyes leczkék nag37sága 
szabja meg az egyes történetek nagyságát, u j czimék 
szükségességét. 

Mindezeket szükségesnek tar tot tam a nyilvánosság 
•elé hozni, nem személyekre való tekintetből, egyedül 
annak beigazolására, mennyire szükséges ép most a 
régen vajúdó biblia-kérdéssel egyszer tisztába jönni, 
midőn a katekizmus javitása folyamatban van ós az 
összes hittani könyvek reformálása időszerűbb, mint 
valaha. Százezrek első oktatása megkivánja a legkisebb 
hibának eltávolitását azon könyvekből, melyek hitünk 
elemeit tartalmazzák. És mig a kompendiumok tartal-
mazhatnak nézeteltéréseket, az elemi könyvek csak 
szinigazságot adhatnak elő, mert csak a legszükségesebb 
és legválogatottabb kérdéseket érinthetik a hely szűke 
miatt . Ha tehát már javitani akarunk, legyen e javí-
tás teljes és lehetőleg tökéletes, mert ugy érzem, hogy 
ily kedvező auspiciumok a katekizmus és biblia meg-
reformálására sohasem virradnak többé reánk és az 
-elmulasztott alkalmat hitoktatók és hittanulók egyaránt 
későn fogják bánni. 

Magyarország Immaculata-Ünnepe 
a kath. nagygyűlés keretében. 

Városy Gyula dr székesfejérvári püspök úr beszéde. 
(Vége.) 

3. Nagy dicsőség a szeplőtelen fogantatás dogmá-
jának ünnepélyes kihirdetése a katholikus anyaszent-
egyházra és a római apostoli székre is. 

Egyedül a katholikus egyház őrizte meg szűz 
tiszta kebelében a szeplőtelen fogantatás t i tkának hami-
sítatlan hagyományát. Évszázadokon keresztül engedte, 
hogy a tudósok ezen tan felett vi tatkozzanak; kétség-
kívül azért, hogy a hivek lelkeiben mind jobban növe-
kedjék a Boldogságos Szűz ezen fölülmulhatlan kivált-
ságának ünnepélyes kihirdetése utáni vágyódás és hogy 
a százados vitatkozások alatt mind világosabban kitűn-

jék az ellenkező vélemény érveinek erőtlen gyöngesége 
és tarthatatlansága. És noha a legfőbb egyházi tekin-
tély soká késett a szeplőtelen fogantatás tanának ünne-
pélyes kihirdetésével ; de azt soha sem engedte, hogy 
valaki ezen tan védelmezőit tévelyről vagy eretnekség-
ről vádolja és szembetűnően kitüntette azon testülete-
ket és intézeteket, melyek a szeplőtelen fogantatás ta-
nának védelmezésében különös buzgóságot fejtettek ki. 
Örök dicsősége marad a budapesti egyetem hittudomá-
nyi karának is, hogy jóval a szeplőtelen fogantatás 
kihirdetése előtt csak oly papokat avatott fel theologiai 
doktorokká, kik ünnepélyesen megesküdtek rá, hogv a 
Boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatásának tanát min-
den tehetségükből védelmezni fogják. 

Mihelyt pedig az egyház elérkezettnek látta az 
időt, 1854 deczember 8-án ünnepélyesen kihirdette a 
szeplőtelen fogantatás dogmáját. Hogy ez mennvire 
megfelelt a Boldogságos Szűz tetszésének, arról fénye-
sen tanúskodnak a lourdi barlangnál néhány évre rá 
tör tént természetfeletti jelenések és az ugyanot t azóta 
szakadatlanul végbemenő csodás gyógyulások. Épp ugy 
bizonyos az is, hogy ezen kihirdetés a katholikusok 
közóhajával találkozott ; mert daczára annak, hogy a 
kihirdetés nem valamely egyetemes zsinaton, hanem 
a pápa személyes legfőbb tanítói hatalmának alapján 
történt, mégis az egész katholikus világ, püspökök, 
papok és hivek egyaránt minden habozás nélkül a leg-
nagyobb örömmel dogma gyanánt fogadták az újonnan 
kihirdetett tant. Amiből két igen nevezetes tény dom-
borodik ki. Az egyik az, hogy a szeplőtelen fogantatás 
tanában az egész világ katholikusai már 1854 előtt is 
hi t tek ; a másik pedig az, hogy a pápa csalhatatlan 
legfőbb tanítói tekintélye a katholikusok részéről már 
a vatikáni zsinat előtt is általában el volt ismerve, mert 
különben nem fogadhattak volna dogma gyanánt oly 
tant, melyet a pápa saját hatalmánál fogva egyetemes 
zsinat közbejötte nélkül hirdetett ki. 

Ime, mennyire növeli a jelen jubileum afeletti örö-
münket és boldogságunkat, hogy a katholikás anya-
szentegyház gyermekei vagyunk, melynsk csalhatatlan 
látható feje a szentséges római pápa s amelynek isteni 
eredete, isteni küldetése és isteni tekintélye a szeplőtelen 
fogantatás világánál uj dicsfényben tündöklik előttünk. 
Es ez ismét arra ösztönöz bennünket, hogy szeressük egy-
házunkat, valljuk magunkat boldogoknak, hogy az ő 
anyai keblén nyugondhatunk és mutassuk magunkat az 
ő méltó gyermekeinek. 

II 

A szeplőtelen fogantatás jubileumának második 
föjelentősége — mint mondám — abban nyilvánul, hopy 
reménnyel, vigasztalással, bátorsággal tölti el az egyes 
embert és a keresztény társadalmat egyaránt, sőt meg-
nyugtatólag hat még a kétkedőkre is. És igy lelkesítő, 
elevenítő hatással van a hitéletre. 

Reményre, vigasztalásra, bátorításra és megnyug-
tatásra annak van szüksége, aki szenved, aki vala-
mely nagy baj bekövetkezésétől retteg, akit aggályok 
ós kételyek gyötörnek. Ámde ki kételkednék benne, 
hogy társadalmunk beteg, hogy lépten-nyomon a fel-
bomlás tüneteivel találkozunk és hogy alig van közöt-
tünk valaki aki egy nem nagyon távoli nagy katasz-
rófa homályos sejtelmével ne birna és napról napra 
szaporodik főleg az intelligens osztályban azok száma, 
kik vallásos hitükben ingadoznak, kikben a hit elle-
neinek vakmerő támadásai kételyt sőt hitközönyt tá-
masztanak. Ezen általános aggódás közepette s e g í t ő . 

: oltalmazó után nézünk körül, ki bajainkon tudjon i-<, 
akarjon is segíteni; ki nagy tekintélylyel és hatalommal 

i felruházva irántunk, elég jóindulattal is viseltessék, hogv 
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raj tunk megkönyörüljön, segítségünkre siessen, egyhá-
zunktól, drága hazánktól, bomladozó társadalmunktól 
családjainktól, kedves ifjúságunktól és mindmagunktól 
elhárítsa a fenyegető veszélyeket és visszaadja lelkünk-
nek megzavart nyugalmát. És ekkor tekintetünk ön-
kénytelenül és az Immaculata tündöklő képén akad meg 
és ajkunk e bizalomteljes sóhajra fakad: Mária segíts! 
A szeplőtelen fogantatás kiváltsága ugyanis — még ha 
eltekintünk e Szent Szűz istenanyai méltóságától — 
magában foglalja mindazon kellékeket, melyek a bol-
dogságos Szüzet arra képesítik és hajlandóvá teszik, 
hogy bajainkban és aggodalmainkban raj tunk segítsen. 
Szeplőtelen tisztasága, tündöklő szentsége, ragyogó 
erényei, kifogyhatatlan érdemei őt L t e n előtt oly ked-
vessé teszik, hogy kérését meg nem tagadhatja, mert 
Damiani szent Péter szavai szerint, midőn isteni Fiának 
trónja elé járul, nem mint szolgáló, hanem mint Urnő 
közeledik hozzá: Domina, non ancilla. Hogy pedig 
akar is raj tunk segíteni arról mérhetlen anyai szerete-
tén kivül ismét szeplőtelen fogantatásának kiváltsága 
nyúj t ja számunkra a legnagyobb biztosítékot: mert 
minél nagyobbra becsüli szeplőtelen fogantatásának 
ajándékát, minél jobban gyönyörködik ezen páratlan 
kiváltságában, annál nagyobb részvéttel viseltetik a mi 
nyomorúságunk iránt és annál nagyobb szeretettel ipar-
kodik tőlünk az eredeti bűn gyászos következményeit, 
a bűnt és kárhozatot elhárítani. Azonfelül éppen szep-
lőtelen fogantatás.a volt azon erős fegyver, melylyel a 
sátán fejét összezúzta és az összes tévtanokat egymaga 
kiirtotta. Cunctas haeretes sola interemisti. 

Azóta a gonosz lélek tehetetlenül vergődik szűzi 
lábainál és most megrontásunkra erősebb fegyvere nin-
csen, Mária anyai kebléről, oltalmának bűvköréből 
igyekszik bennünket elcsábítani. 

Bízzunk tehát Máriában. Az ő szeplőtelen fogan-
tatásának áhítatos tisztelete legyen azon ut, melyen át 
az ö irgalmas anyai szivéhez legkönnyebben hozzátér-
hetünk ezen tL^zteletnek buzgó terjesztése és bátor 
védelme pedig legyen azon paizs, melylyel üdvünk 
elleneinek támadásait legbiztosabban visszaverhetjük. 
Bízzunk az Immaculatábdn mindannyian, kicsinyek és 
nagyok, szegények és gazdagok, férfiak és nők egyaránt, 
mert ő mindnyájunkat egyformán szeret. Kér jük mind-
«.nnj'ian az ö anyai oltalmát, mert mindannyian nagyon 
is reá szorulunk. 

Különösen szeresse őt a keresztény ifjúság, mert 
lelkének ártatlansága miatt legközelebb áll az ö szep-
lőtelen anyai szivéhez. Gyermekek! Ha ti tudnátok, 
hogy Mária mennyire szeret titeket s ha olyat nem 
tennétek, ami ezt az áldott anyai szivet megszomorit-
hatná. 

Nem ismerek hathatósabb pedagógiai eszközt az 
ifjúság lelki tisztaságának megőrzésére az Immaculata 
kultuszánál 

Kiváló bizalommal tiszteljék őt továbdá a keresz-
tény nők, mert nekik talán legnagyobb szükségök van 
a szeplőtelenül fogantatott Istenanya hathatós pártfo-
gására, nemcsak önmaguk, hanem családjaik és az egész 
keresztény társadalom érdekében is. A nők minden 
időben kiváló befolyást gyakoroltak a család és társa-
dalom életére, másrészt a nők befolyásának jótékony 
vagy káros volta mindig szoros összefüggésben volt a 
népek vallásos szellemével és ebből kitolyólag azon 
tisztelettel, melyben a női nemet részesítették. 

Minél vallásosabb valamely nép vagy korszak, 
rendszerint annál nagyobb tisztelet ju t ki a nőnek és 
annál jótékonyabb, nemesítöbb az a befolyás, melyet 
családjára és a társadalomra gyakorol. 

Az ókorban rettenetes volt a nő erkölcsi és tár-
sadalmi helyzete és éppen azért elijesztő azon kép is, 

melyet a család és társadalom erkölcsi állapota elénk 
tár. De mihelyt a szeplőtelen fogantatás órája ütöt t és 
ezzel a krisztusi törvény korszakának hajnala bekö-
szöntött, egyszerre jobbra fordult a keresztény nő sorsa 
is. Rabszolganőből a férfi élettársává, a család központ-
jává, a társadalom éltető szellemévé lett. S amely mér-
tékben terjedt a keresztény czivilizáczió szelleme, a 
keresztény erkölcsi törvények uralma, a szeplőtelenül 
fogantatott Istenanyának tisztelete, ugyanazon mérték-
ben emelkedik a keresztény nőnek méltósága, áldásos 
társadalmi befolyása is. A vallásos középkor, mely a 
Mária-kultusz leggyönyörűbb intézményeit hozta létre, 
a női erények iránti hódolatunknak is legszebb virágait 
termette. Napjainkban a vallásos hitbuzgalom kihűlésé-
vel, a Mária kultusz hanyatlásával párhuzamosan a női 
méltóság sülyedésének is ijesztő tüneteivel találkozunk. 
Vagy kinek lelkét ne töltené el borzalommal az ember-
kereskedésnek azon legundokabb faja, mely mind na-
gyobb mérveket kezd ölteni s amelynek megakadályo-
zására a közhatalom rendes eszközei elégteleneknek 
bizonyultak. Az emberi társadalom erkölcsi sülyedésé-
nek és teljes elvadulásának csak a vallás törvényeihez 
való visszatérés, csak a keresztény hitélet felelevenítése 
és különösen a szeplőtelen fogantatás buzgó tisztelete 
képes gátat vetni, 

Nagy dicsősége a női nemnek a szeplőtelen fo-
gantatás titka ; mert ami egyetlen egy férfiúnak sem 
jutot t osztályrészül, abban a megbecsülhetetlen kivált-
ságban a női nem disze, koronája, a Boldogságos Szűz 
Mária napnál fényesebben tündököl és ragyogásával 
fényt és méltóságot áraszt nemének többi tagjaira is. 
Ezen körülmény arra buzdítsa a keresztény nőket, 
hogy maguk is kövessék Mária ragyogó erényeit, emel-
lett buzgón tiszteljék az ő szeplőtelen fogantatásának 
titkát és annak tiszteletét családjuk és ismeretségük 
körében is tehetségükhöz képest terjeszteni, előmozdí-
tani törekedjenek. 

De kövessük mindannyian szentséges atj^ánk in-
telmét és kérjük áldott Anyánkat, Királynénkat és szó-
szólónkat, hogy valamint szeplőtelen fogantatásának 
első pillanatától fogva összezúzta a pokoli kigyónak 
gonosz fejét, igy legyen most is segítőnk és oltalma-
zónk ezen átkozott ellenségünk dühös támadásai és 
ravasz cselvetései ellen. Ne engedje, hogy alattomos 
csábításainak, hamis Ígéreteinek hitelt adva, magunkat 
keresztény katholikus hitünktől, az 0 Szent Fiának, 
Krisztusnak zászlajától eltántoríttatni engedjük. Hanem 
inkább eszközölje azt, hogy az ő szeplőtelen foganta-
tásának ajtatos, bizalomteljes tisztelete, dicső erényei-
nek, főképp pedig tisztaságának, alázatosságának, sze-
lidségének és őszinte felebaráti szeretetének buzgó 
utánzása által mindnyájan tehetségünkhöz képest minél 
nagyobb mértékben hozzájáruljunk szentséges atyánk 
azon nemes szándékának megvalósításához, melynél-
fogva életfeladatául tűzte ki mindeneket megújítani 
Krisztusban. Hogy ez által minmagunk is mindannyian 
elnyerjük az örök boldogság égi jutalmát s az egyház 
és keresztény társadalom is újból örvendező lélekkel 
zengedezze a felszabadulás, a diadal és béke dics 
hymnuszát. 

Még csak egyet. Gyakran találkozunk azon váddal, 
hogy iai katholikusok a Boldogságos Szűz iránti tisz-
teletben túlzásba megyünk, hogy őt isteni tulajdonok-
kal ruházzuk fel és neki az egyedül Istent megillető 
imádás hódolatával adózunk. A tegnapi napnak egyik 
illustris szónoka már megczáfolta ezen vádat. Legyen 
szabad nekem erre 'nézve csak még egy érvet felhozni. 
Nézetem szerint ugj^anis ezen vádnak a szeplőtelen 
fogantatás tana képezi leghatályosabb czáfolatát. Mert 
éppen az által, hogy mi hisszük ós valljuk, hogy e 
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Boldogságos Szűz Isten különös kedvezéséből szüle-
tendő isteni fiának jövendő érdemeire való tekintetből 
lett az eredeti bűntől és annak súlyos következményei-
től megóva : világosan bevalljuk, hogy nem tart juk őt 
isteni személynek mint Krisztust és nem imádjuk őt 
Isten gyanánt; hanem, hogy őt — bár kiváltságos, de 
tisztán emberi teremtménynek tekintjük. Ezen alap-
igazság szemmel tartása mellett azután, mint már tegnap 
is hallottuk, teljesen meg vagyunk óva azon veszélytől, 
hogy az ö tiszteletében túlzásba esünk. Mert akit Isten 
szeplőtelen fogantatása és istenanyai méltósága által 
minden teremtmény fölé annyira fölemelt, annak mi is 
oly tisztelettel és hódolattal tartozunk, mely az összes 
angyalokét és szentekét messze fölülmúlja. 

Es főleg azok megnyngtatására legyen mondva, 
kik a katholikus egyház Mária-kultuszán ütköznek meg 
leginkább. 0 ne féljenek Máriától, ő senkinek sem árt, 
hanem inkább mindenkit boldogitaui akar. Azért esdve 
kérem őket, hogy a szeplőtelen fogantatás dicsfényé-
nek világánál egyesüljenek velünk Mária tiszteletében. 
Hogy valamint egy közös mennyei atyának gyermekei 
vagyunk, ugy egy közös Anyánk is legyen az égben. 
Hadd legyünk újból édes testvérek és ne mostohák. 
Hadd legyen egy igazi nagy ünnep a világon, melynek 
fénye boldogitón világítson be egy uj, szebb évezred 
homályába. 

Hogy ezen szép álom mielőbb beteljesedjék, ezen 
édes remény megvalósuljon. Hogy ez mind ugy legyen; 
Mária segits ! 

Az ünnep második szónoka, Zlinszky János dr a 
Mária-kultuszról általában tartott előadást, melyet a 
közönség gyakran szakított félbe tetszésnyilvánításával. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Pohárköszöntők, a kath. kör közgyűlésének 

vacsorája alkalmával nagy számban hangzottak el. 
Ezek a pohárköszöntők azért nagyfontosságúak, mert 
a kör tevékenységének uj irányát fejezték ki. Első 
sorban dr Kiss János egyetemi tanár, praelatus szólalt 
fel, hangsúlyozván, hogy a két esztendőt — mely alatt 
mint a kör alelnöke vezette az ügyeket — főképen az 
átmeneti állás megszilárdítására használta fél s miután 
ezt az átmenetet a nagytevékenységü alelnök tényleg 
megteremtette, időszerűnek látta dr Kiss helyét más-
nak átadni, ki az általa megteremtett fokozottabb egye- | 
sületi életet s összetartást megszilárdítsa s állandósítsa-
FörsUr Aurél és Prohászka Ottokár dr személyében e 
megszilárdításnak biztositékát látja. Erre Förster ügy-
vivő alelnök vette át a szót s szellemes beszédben 
köszönve meg a kör bizalmát, anekdotával fejezte ki 
tervét. A keresztény munkáról — szónok szerint — az 
a közfelfogás, hogy jó, de drkga. Viszont a zsidó munka 
olcsó ugyan, de rossz ; ő reméli, hogy Prohászka al-
elnök társával karöltve a kettőt egyesíti oly értelem-
ben, hogy olcsót és jót fog nyújtani a kör tagjainak. 
Majd Szabó Imre püspök életéből idézte azt az epizó-
dot, mikor a püspök titkárjával a Balatonon csónakáz-
ván, nagy hullámok tornyosultak a csónak körül. A 
megrémült titkár megjegyzésére: "jó lesz méltóságos 
uram, ha röpimát rebegünk el, a nyugodt püspök igy 
telelt: Jel van öcsém; mondjuk el a röpimát, de mar-
kold is meg az evezőt. Förster is ezt tűzi ki czélul : 
imádkozni és dolgozni s mindkettőben számit Prohászka 
alelnöktársa közreműködésére. 

Prohászka dr magáévá teszi Förster jelszavát: 
imádkozni és dolgozni : Hangsúlyozza egy vallásos in-
telligenczia szükségességét s reményét fejezi ki, hogy 
a kath. kör tagjaiban buzgó munkatársakra akadt. 

Nagyon praktikus irányt jelölt meg Cziklay szer-
kesztőnek felköszöntője is. Cziklay főképen azt tart ja 
kívánatosnak, hogy a katholikus kör tagjai a jövőben 
az iskolaszékben, községi választásoknál, általában a 
főváros ügyeinek vezetésében fejtsenek ki tevékenysé-
get, hogy igy a katholikus elv e téren is érvényesül-
jön, annyival is inkább, miután a tagok közül igen 
sokan egyúttal törvényhatósági bizottsági tagok is, 
iskolaszéki tagok is s meg van a módjuk ide is bele-
vinni katholikus érzelmeiket. Bajthay hittanár szavai is 
lelkesedést keltettek a jelenlevőkben. Baj thay Förster 
alelnökben Gedeont üdvözli, ki a nép megmentésére 
hivatott és határozott szavakkal hangsúlyozza, hogy — 
ha akadnának a kör tagjai között olj'anok is (amit 
szónok nem hisz), kik nem kézből isznak, hanem leha-
salva szürcsölik a vizet, — álljanak félre az útból. . . . 

Láthat juk tehát, hogy az uj alelnökök tiszteletére 
adott lakomán nemcsak sablonos, szórványos tósztok 
voltak, hanem munkálkodásra felszólító, tevékenységi 
kört kijelölő, itt-ott kíméletlennek látszó, mély meg-
győződés szülte szavak hangzottak el, melyek méltók 
a felemlítésre, a megörökítésre. Mert bár fehér asztal-
nál mondták is el azokat, programmbeszédeknek minő-
síthetők s tartalmukat minden buzgó kath. köri tag 
szivébe vésheti s követheti. (i). 

Madrid. A konvenió megváltoztatása. •—- A spanyol 
liberálisok megirigyelték a francziák akczióját. Combes 
és társai mintájára sehogy sincsenek megelégedve azzal 
az egyezséggel, melyet Maura spanyol ministerelnök 
kötött a Vatikánnal a szerzetesrendek és kongregácziók 
jogi viszonyainak rendezését illetőleg. Szerintök nagyon 
klerikális az, s mindenáron—parlamenti akczió ut ján — 
megakarják vál toztatnia rkonvenictu. Az ellenzék törek-
vése azonban nagyon is kétséges kimenetelű s aligha 
érnek czélt tervükkel. 

Róma. A franczia egyház tanulmányozása. — Pápai 
konzisztorium. — X. Pius pápa, mint az Un ivet s-ben 
olvassuk, bizottságot nevez ki a bíborosok közül, mely-

I nek czélja a franczia egyház mai állapotának tanulmá-
nyozása lesz. A bíborosok hivatva lesznek szerzett 
tapasztalataik alapján a követendő eljárást megállapí-

[ tani s erről a pápának jelentést illetve előterjesztést 
tenni. A bíborosok bizottságának tagjai — ugyancsak 
az Univers szerint : Bampolla, Ferrata, Segua és di 
Pietro. 

A legközelebbi konzisztorium novemberben lesz. Mint 
hirlik. uj bíborosokat nem fognak kreálni, annyival is 
inkább, mert az uj pápa alatt eddig csupán 2 biboros 
halt meg; holott azelőtt évenkint átlag hat-hét biboros 
szokott meghalni. Ehelyett azonban püspöki kinevezé-
sek lesznek majd, kik között sok szerzetes lesz, főké-
pen kapuezinus rendi atyák, kiket a pápa nagyon 
szeret. 
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I R O D A L O M . 

A magyar katholikus irodalom 
legújabb kiváló termékei. 

II. AZ EGYHÁZI SZÓNOKLAT KÉZIKÖNYVE. 
Irta Dr Bézbányay József, hit és kánonjogtudor, a bécsi 
és kolozsvári tud. egyetemnek s a budapesti egyetem 
hittudományi karának bekeblezett doktora. Az egyházm. 
hatóság 1680/1904. sz. jóváhagyásával. Pécs, 1904. N. 
8-r 552 1. 

A papnak, főkép a lelkipásztornak alig van hatal-
masabb lelkifegyvere a szónoklatnál. Ez azon művészet, 
a melyről már az ókorban azt tartották, hogy helyesen 
alkalmazva, mint a varázsfuvolával csodát lehet művelni; 
ragadozó állatot feltartóztatni, madarat röptében meg-
állítani, követ és folyamot, fát és növényeket elbűvölni, 
fenevadat megszelídíteni, farkast és oroszlánt szelid 
báránnyá átalakítani, a könnyezőt felvidítani és sziklá-
kat könnyekre indítani ! 

Mindez távolról sem rege vagy álom ! Kimondha-
tatlan mit lehet a lelkek üdvére az egyházi szónoklat segé-
lyével művelni. Lá t juk mint száll magába a szent beszéd 
hatása alatt a megrögzött bűnös és mint hagyja el több 
éves szenvedélyét, mint ered meg a hallgató szemében, 
élő forrásként a könny ós mint változnak át a legva-
dabb népek szelid bárányokká ! 

Már az ókorban a világ hét csodáját különböztet-
ték meg és hét művészetet ismertek. Mindegyiknek 
megvolt a maga múzsája. De a szónoklat múzsájának 
aranyhálót vagy füzért adtak kezébe, mintha csak je-
lezni akarták volna, hogy az utóbbi csodákat művel és 
mind a hét művészetet összeköti és egyesíti magában. 
S valóban a szónoklatban mind a hét művészetnek 
együtt kell járnia. 

Ennek a nagy, korunkban oly annyira elhanyagolt, 
de mindamellett ma is legfontosabb művészetnek sza-
bályait foglalja össze a jelen mű. Nem elhamarkodva, 
elméletileg — mint szokott történni — és más irók 
müveinek másolása után, hanem, az egész keresztény 
világ összes jelentékenyebb szónoki alkotásainak ere-
detiben való beható tanulmányozása nyomán készült a 
mű. Elsőben tanulmányozta a világ összes nagy szóno-
kait — mindenben Krisztus Urunkat tekintve a szónok-
lat eszmény- és mintaképének — a szerző, s a nagy 
szónokok alkotásai nyomán irta meg ennek szabályait. 
Ara 7 korona . (Folytatjuk.) 

— Zarándokságunk. Stöger János S. J . nyomán 
szabadon átdolgozta Bernhard Zsigmond S. J . Kalocsa, 
Jurcsó Antal könyvnyomdája. Ára 1 kor. 50 fill. — A 
300 oldalra terjedő munka a mai anyagias élvezethaj-
hászó kor gyermekének tekintetét czélja felé óhajt ja 
terelni, és igy már irányánál fogva is elismerésre 
méltó. De ha olvasásába mélyedünk, fel kell fedeznünk 
szerzőjében a kitűnő emberismerőt, az Istentől hivatott 
szónokot, és irót, a ki tehetségének egész hatalmával 
fejti ki az emberi lelket első sorban érdeklő kérdése-
ket. A népkönyvtárak, és egyesek számára a legme-
legebben ajánlható. Fordítása kitűnő. Nyugodt stilus-

ban, tőzsgyökeres magyar nyelven Íródott. Adja Isten? 

hogy a szerző még sokszor gazdagítsa vallásos irodal-
munkat hasonló művekkel. 

VEGYESEK 
— A herczegprimás nevenapja. Vaszary Kolos 

bíboros berczegprimást névünnepe alkalmával, valamint 
szerencsés felgyógyulásának örömére sokan üdvözölték 
az elmúlt szombaton és vasárnap. Igy felkeresték a 
szeminárium elüljárósága, Molnár prelátus, Ernszt kép-
viselő, Klinda és Nóvák Lajos kanonokok, Ozorai ház-
főnök, Komiét és Szabó Domonkos rendi atyák, Várady 
apátplébános, Bitta egyetemi tanár, cz. apát ; tiszteleg-
tek még részint levélben, részint élőszóval : Zichy János 
és Nándor grófok. Berzeviczy miniszter, Boltizár püspök, 
Széli államtitkár, Márkus főpolgármester, Budnay főka-
pitány, Forster báró, Szalay, Gobcsa, Falk, Várady cz. 
püspök, Demkő dr rektor, Kiss prelátus, Kollányi apát, 
Kanovics cz. püspök, Ott dr esperes, Bakács, König, 
Novak István föv. plébánosok, Vaszary László igazgató 
és Vaszary János festőművész, valamint Walter dr pápai 
főpap, esztergomi kanonok, irodaigazgató vezetése 
mellett lierger, Csárszky dr aulisták. Az üdvözlések 
után díszebéd volt, melyen csak egyháziak vettek részt 
s melyen lelkes felköszöntők hangzottak el a herczeg-
pr más éltetésére. 

— Halottak emléke. A főváros közönsége idén 
is hagyományos kegyelettel rótta le szeretetét halottai-
val szemben. Ugy a Kerepesi-uti, mint az uj temetőt 
ezeren ós ezeren látogatták* s főképen elhunyt nagy-
jaink sirjai körül verődött össze óriási tömeg. A többi 
között felkeresték Batthyány, Deák mauzoleumját, Kossuth, 
Jókai, Fadrusz, Munkácsy, Lötz sírját s az egyetemi 
ifjuság is sorra járta e sírokat s néhány megható szó 
kíséretében mindegyikre tettek feketeszalagos babér-
koszorút. — A budavári u j királyi palota Szent István 
kápolnája alatt levő sírboltot is megnyitották a nagy-
közönség előtt és László főherczeg, valamint Kioldd 
főherczegnő sírhelyét is számtalanok tekintették meg. 
Halottak napján, reggel 8 órakor Kánter kir. palotai 
apát-plébános mondott gyászmisét a sírboltban. 

— A katholikus ifjak köre november 6-án este 
7 órakor, saját helyiségében, Kinizsi-u. 25. sz. alatt 
(Iparművészeri muzeum mögött) szinielőadással egybe-
kötött zártkörű témczestélyt rendez. A ruhatárért 1 koro-
nát kell fizetni ; külön belépő díj nem lesz. Előadásra 
kerül Jeszenszky Kálmán hittanárnak, a kör ügyvivő 
alelnökének 1 felvonásos vígjátéka: Anyós vér czimen, 
valamint Gondinetnek Valami hibaja van czimű vígjátéka 
az előadások elé érdeklődéssel nézünk. 

— Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság nov. hó 
9-én, szerdán, délután 5 órakor Budapesten, a Központi 
papnevelőintézet dísztermében (IV., Papnövelde-utcza 
7.) rendes felolvasó-ülést tart, melyre a Társaság ala-
pító, pártoló és rendes tagjait, valamint az érdeklődő 
közönséget ez uton is meghívja az elnökség. Az ülés 
tárgysorozata: 1. Kozáry Gyula rendes tag előadása: 
Átöröklés és nevelés. 2. Gallovich Jenő dr pártoló tag 
előadása : A modern munka-állam. 

— Hitoktatók értekezlete volt mult csütörtökön 
Nóvák Lajos cz. kanonok elnöklete alatt. A gyűlést 
Nóvák kanonok magvas értekezlete nyitotta meg, mely-
ben a hittani órák alatt szükséges fegyelemről adott 
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elő sok, megszívlelésre méltó gondolatot s útbaigazítást. 
Majd a személyi változásokat tudat ta a jelenlevőkkel s 
utána Répás t i tkár a karácsonyi szent gyónások sor-
rendjét olvasta fel az egyes iskolákban. Érdekes kis 
vita fejlődött ki ezután a magániskolákban köteles hit-
oktatásról s végül abban állapodtak meg, hogy a fel-
ügyelő ur őnga veszi kezébe az ügyet s követelni 
fogja, hogy magánintézetekben is rendes hitoktatásban 
részesüljenek a növendékek illő honorárium mellett. 
Nórák kanonok még 0 Eminencziájának, a biboros 
herczegprimásnak elismerését adta tudtára a hitoktatói 
kar buzgó működéseért, melyet^ lelkes éljenzéssel hálál-
tak meg a tagok. A gyűlés végén a „Zászlónk" czimü, 
kitűnően szerkesztett i f júsági lap, valamint Töröknek 
ügyesen összeállított olcsó — 30 krajczáros — ima-
könyve került szóba, hogy a hi toktatók minél nagyobb 
számban terjesszék azokat növendékeik körében. A 
szokásos záró ima után a gyűlés véget ért. 

— Vidéki kritika a fővárosban tar to t t kath. nagy-
gyűlésről. E czimen jö t t szerkesztőségünkbe dr E. P. 
aláirással egy czikk, melynek tartalma (nomen-omen) 
annyira e-pés, hogy közlésétől el kellett állnunk. Ám 
izeltetőnek e rovatban hozunk egy-két pontot kivona-
tosan, (bár czikkiró a kákán is csomót keres) miután 
a gúnyos megjegyzéseknek is megvan az a jó tulaj-
donságuk, hogy — ha túlzottak is — megszívlelésre 
alkalmat adó gondolatokat támasztanak. — Dr E. P. 
ugy látszik nem a nagygyűlésen akart részt venni, 
hanem annak tagjai t tanulmányozni és kritizálni, mert 
többi között félemlíti, hogy csupa vidéki tagot látott 
az üléseken, fővárosi embert, pláne papot édes keveset. 
Csípősnek csipős, de hála Istennek, nem találó meg-
jegyzés. A másik kifogása czikkezőnek az. hogy a 
szónoklatok alatt a hátul álló fiatalság közül sokan 
éretlenül viselték magukat s egyes — lelkesen elhangzó 
képletes kifejezést — maguk között parodizáltak. — 
Ilyen hangon tárgyal dr E. P . a fővárosi tagokról ; 
majd áttér a vidékiekre s ezek fölött is megsuhogtat ja 
ostorát. Fü l tanu volt czikkező egy párbeszédnél, mely-
nek tartalma olyanforma, hogy csupán a féljegy ked-
véért jö t t az illető a nagygyűlésre. Olcsón jöhetek 
Pestre, szállást is potom áron kapok : mért ne jönnék. 
Legalább elintézem ügyeimet, bevásárlóm a szüksége-
seket, megnézek egy-egy jó darabot a színházban s 
punktum". Ipsissima verba. — Ilyet hallhatott szerző 
egy-két embertől, de mi az több ezerhez képeit , kik 
mind szívvel-lélekkel vettek részt az üléseken. — Azt 
is kifogásolja dr E. P., hogy sokan a vidékiek közül 
ott hagyták a túlz:>ufolt Vigadót e szavakkal : Mit 
tolongjunk, izzadjunk e tömegben; a beszédeket majd 
olvashatjuk a lapokban" s inkább a korzóra mentek 
s é t á l n i . . . I lyenformán czikkiró is arra sétá lhatot t ; kü-
lönben alig konstatálhatta volna m i n d e z t . . . Végül eláll-
ván — mondom — a czikk szószerinti közlésétől, 
csak azt jegyezzük meg : Nolite judicare, ne judice-
mini. Pax. (1). 

— A »mdapesti görög-katl iol kus plébánia felállí-
tása ügj 'ében a főváros részéről a herczegprimáshoz 
intézett át iratra most az egyházfejedelem hosszabb 
átiratban felelt és körülbelül ezeket m o n d j a : A fővá-
ros területén lakó görög szertartású katholikusok nagy 
számánál fogva a herczegprímás az önnálló plébánia 
felállítását szükségesnek ta r t ja és a kívánság teljesíté-
séhez hozzájárul. Mindaddig azonban, — úgymond — 
míg a plébánia szervezésének összes követelményeit 
kielégítve nem látja, míg a felállítás összes feltételei 

kellő módon biztosítva nincsenek, végleges határozatot 
nem hozhat. A főváros, mint akkor Közöltük, a görőg-
katholikusok .számára átengedte a szegényház-téri régi 
katholikus templomot, elvállalja a kegyuraságot viselni, 
kész az említett templom átalakításával járó, valamint 
a fölszerelési és fentartási költségeket és megállapította 
a lelkész, segédlelkész és kántor illetményeit. A herczeg-
prímás most megteszi különböző irányú megjegyzéseit, 
nevezetesen a szóban forgó régi templomot min tartja, 
alkalmasnak és azt kéri, hogy a főváros m as megfelelő 
helyen építtessen u j templomot, ennek költségeit pedig 
a régi templom telkének értékesítéséből fedezze. A 
segédlelkész 1600 korona illetményét nem találja kielé-
gítőnek, mert a görög-katholikus lelkész nősülhet és 
ezzel a fizetéssel családot fentar tani nem lehet. Még 
több megjegyzést te.-z a herczegprímás és kéri, hogy 
a főváros a szóban forgó plébánia felállítása ügyében 
a tet t megjegyzések figyelembevételével u jabb hatá-
rozatot hozzon. 

— Apró h i rek . A kath. nagygyűlés czéljaira ujab-
ban az egri főkápialan 500 koronát, a pécsi káptalan 
100 koronát, a szatmári káptalan 30 koronát, Palla-
vicini őrgróf pedig 50 koronát adtak. — Desseívffy 
csanádi püspökről azt irták egyes lapok, hogy a Rivi-
érára megy. E tudósítás azonban téves mert a püs-
pök egészségi állapota teljesen jó s nincs szüksége 
üdülésre. Mint értesülünk, Dessewffv püspök az Imma-
culata ünnepre talán Rómába utazik, de biztos intéz-
kedés eziránt még nem történt . — A lipótvárosi uj káp-
lánságot a főváros mult szerdai közgyűlésén egyhangú-
lag megszavazták olyképen, hogy a Belvárosban már 
évek óta üresedésben levő negyedik kápláni állást be-
szüntetik s a lipótvárosra át ír ják. — A protestánsok 
memorandumát pontról-pontra hozza az „Alkotmány" 
utolsó számaiban. A protestánsok ebben sorolják elő 
képzelt sérelmeiket a katholikusok jogtalan hittéritéséről, 
a protestáns hi toktatás megakadályozásáról (!) ; arról, 
hogy a protestáns növendékeket kényszerítik a katho-
likusok ünnepeinek megtartására, többi között szent 
István király ünnepének megülésére (a nagy hazafiak!), 
továbbá a temetők használatáról, hogy t. i. a plébáno-
sok nem engedik meg protestánsoknak a katholikus 
temetőben való eltemettetésüket. Ezen óriási sérelmeket 
ügyesen czáfolja, illetve világítja meg az Alk. négy 
czikke. 

Főszerkesztő : B r e z n a y B é l a dr . 
Segédszerkesztő: Valuicsek Béla. 

Figye lmezte tés az elölizetés mód já ra . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás'í a lakjában, '/s ívet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
tal ták, 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 rE. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot, 
ú jév tő l kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindkét lapot, a 
„Religio-vallásil-1 és az „E. Kr. L " -a t együt t k ívánja járatni , az 
az „E. Kr. L.u-a.t kedvezmenyes áron, 2 koronáér t szerezheti 
meg. Vagyis az előfizetést a je len évtől kezdve a „E,eligio"-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, 
1 /4, i/2, 3;4 és egész évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s iegczélszerübb el járás az egész evre jár« 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A kiadó tulajdonos. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Rndapest. 1904. Nagy Sándor kcnyvnyomdáiából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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magyar templom alapkő-szentelése. — Irodalom. — Vegyesek. 

P e 1 l i i Y á s . 

Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-
fizetés megújítására kérjük. 

Elmélkedés az elmélkedésről. 
Az elmélkedésnek a pap életében való 

fontosságáról irni szinte fölöslegesnek látszik. 
Hiszen nem akad senki, aki annak fon tosságá t 
t agadni akarná, legalább elvben. Anná l több 
nehézség tornyosul azonban a jó szándék elé. 
A belső akadályok egyik legfontosabbika 
mindenesetre a l iangulat lanság vagy elégedet-
lenség. Ped ig e ke t tő a leggyakoribb életünk-
ben. Nem tapasz ta l juk törekvő munkálkodá-
sunknak áldásos ha tásá t , nem élvezzük önzet-
len fáradozása inknak joggal remél t gyümölcsei t 
s kész a hangula t lanság, a lélek e beteges 
állapota. S t a lán ennél is veszedelmesebb a 
másik akadály, mely nem csupán a lélekben 
forrásozik, hanem és főképen külső körülmé-
nyeinkben, rossz anyagi helyzetünkben, szelle-
mileg túl terhel t e l foglal tságunkban s ez az : elé-
gedetlenség. Ped ig e ket tő nemléte okvetlenül 
szükséges a jó meditáláshoz. Hangu la t l an lelkű 
ember szétszóródott , elégedetlen pap elkesere-
dett . A meditálás pedig mindke t tőnek homlok-

j egyenest e l lenkezője : a lélek összeszedet tsége 
és megelégedése. 

Igaz, hogy a je len esetben az ok egyút ta l 
okozat is lehet . Hangula t l an , elégedet len va-
gyok, t ehá t nem medi tá lok. Á m a té te l t meg-
ford í tha t juk i lyenformán: Igen is, meditálok, 
hogy hangula tos lelkű, e légedet t legyek. 

Hiszen szent Be rná t m o n d j a : „Considerat io 
regit affectus, dirigit actus, corrigit excessus." 

S vájjon mi más a hangula t lanság , mint 
affectus ; mi egyéb az elfoglaltság, mint a többi, 
actus ; és az elégedet lenség nem excessusa-e 
egy megzava r t lelki á l l apo tnak? Már most, ha 
a gyakori consideratio vagyis elmélkedés az 
elsőt fékezi, a másodika t rendezi s a harma-
dikat helyes ú t r a tereli, beáll a jó elmélkedés 
gyümölcse okozatképen : a hangula tos lélek 
és megelégedet tség, mely egyút ta l a jövő 
elmélkedéseknek erős biztosí téka, oka leend. 
Tény leg : „omnis profectus spirituális ex medi-
ta t ione procedit ." S ha már egyéb ügyeink 
fölöt t öímélkedni szok tunk ; ha ügyes-bajos dol-
ga inka t meghányjuk-ve t jük , tépelődünk, tana-
kodunk, olyannyira, hogy esetleg külsőnkön is 
észrevehető lesz e lelki á l lapotunk : mennyivel 
inkább szükséges ez lelki ügyeinkben'?! Nem 
szabad t ehá t e ké t ügy közöt t különbséget 
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t enn i ; annál kevésbbé szabad anyagi gondja-
inkat a lelkiek fölé hetyezni. Ellenkezőleg, arra 
kell törekednünk, hogy e ket tő közöt t össz-
hangot létesitsünk, mert kü lönben: vir duplex 
animo inconstans est, viszont „Qui in lege 
Domini meditatur , voluntas ej us permanet . " 
(Psalm. 1, 2.). 

Az elmélkedés külső akadályául az elfog-
lal tság szokott je lentkezni s mond juk ki őszin-
tén ürügyül is szolgálni. 

Hogy minden pap nagy mér tékben elfog-
lalt, azt hiszem természetes . Vidéken a lelki-
pásztorkodáson kivül sok gondot ad az iskola, 
az iroda és különösen a gazdálkodás . Fővárosban 
a gazdálkodáson kivül ugyanazon foglalkozá-
sok s ha hozzávesszük a m a j d n e m mindenüt t 
szokásos ha t órai misézést, bizonyosan ér thető 
i t t-ott a lanyhulás. Már pedig az elmélkedés-
hez úgyszólván egyedül a lkalmas a kora 
reggeli óra, mer t csupán a napi foglalkozás 
előtt, szórakozástól m e n t lélek képes jól medi-
tálni. S bármennyire legyen is valaki elfog-
lalva — mint sok példa m u t a t j a — negyedórá t 
mindenki szentelhet e czélra. Hiszen a, medi-
tá t io egyút ta l a szent beszédre is anyagot 
szolgál tathat , esetleg h i tokta tásnál a mag}Tará-
za to t is megkönnyí t i s ha már csakugyan 
időnk minden perczére rászorulunk is, az a 
tiz-tizenöt perez, melyet elmélkedésre szánunk 
ilyen szempontból sem válik idővesztegetéssé, 
nem is tekintve a lelki hasznot , mely abból 
következik. Oportet , u t qui Deum liaereditate 
possident, absque ullo impeclimento saeculi Deo ser-
vire s tudeant . A nehézség szent Izidornak e 
szavaiból csillámlik ki : studeant. Kötelességünk 
volna, de törekvésről beszél csak, mert sokszor 
bizony csak ez van meg bennünk s má r ez is 
va lami : a törekvés fél akara t , az aka ra t fél 
cselekvés . . . Am törekvésünket sokszor a meg-
szokot tság is megbéní t ja . Hosszú éveken át 
minden áldott napon a legkülönbözőbb körül-
mények s lelki állapotok közöt t ugyanegy idő-
ben meditálni, nem csekélység s esetleg maga 
az elmélkedés anyagá t szolgál tató könyv is 
megszokottá válhatik. 

Szent Ignácz már a tanulásnál is az t 
ajánlja, hogy egyhuzamban két óránál tovább 
ne íoglalkőzzünk ugyanegy tárgygyal , hanem 
vegyünk elő mást s az a két órán át ki fáradt 
elme frissebben foglalkozik az új anyaggal . 
Pedig a tanulás más gondola tának csupán a 

megemésztése. Az elmélkedés gondola to t fa-
kaszt, termel más gondola t kapcsán ; azt alkal-
mazza, esetekre vona tkoz ta j t a s bár mindez 
lehet fáradságosabb, de kevésbbé eg}'hangu. 

Szent Ignácz t anácsá t a medi tá t ióra is al-
ka lmazha t juk . Aki m e g ú n t a a De Pon té t , vegye 
elő a Scot t i t s ta lán olyan eset is lesz, mikor 
nincs is szükség elmélkedő könyvre. Sokszor 
az élet is nyú j t anyagot s az így nyer t elmél-
kedési pontok jobban belemarkolnak a szívbe 
s métyebben szántanak . 

Az opálról tudjuk , hogy ha hosszabb időn 
át van a íénysugár beha tása alat t , annyira 
magába szívja a világosságot, hogy sötétben 
is világit, mint a szent jános-bogár. Le lkünk is 
hasonló az opálhoz. Hiszen az elmélkedésben 
fénysugár özönlik r a , a szentekkel vagy szent 
dolgokkal való társa lgás megszentel i a lelket 
is s az így meditáló lélek a bűn sötétsége 
közepet te is világit. F é n y t és hőt áraszt 
magából szét, s ez a főczélonk, hiszen : Idcirco 
nos ille elegit, u t semina simus, ut f ruc tum 
laetissimum offeramus. S ezt a medi tá lás 
fogja eszközölni, mer t csak az tehe t bennün-
ket „semina f ructuosa"-vá. (|). 

Magyarország Iinmaculata-Ünnepe 
a katli. nagygyűlés keretében. 

Mayer Héla beszéde. 

A kérdés, miről itt a kegyes megbízás folytán 
szólanom kell (A keresztény nő a társadalomban), már 
többször képezte szűkebb körökben elmélkedésem tár-
gyát. Ugy tudom, hogy sokoldalúsága és terjedelmes 
volta miatt bármily hosszas értekezés keretében is, 
alig méltányolható alaposan. Igyekeztem ugyan a 
számomra kimért 25—30 pereznyi időhöz szorosan 
alkalmazkodni, de ha megtörténnék, hogy egy-két 
perczczel tovább is szíves figyelmüket igénybe ve-
szem, előre is bocsánatot kérek a mélyen tisztelt 
Elnökségtől eme bátorságomért. Legyen mentségem, 
hogy tükröt tartok a mólyen tisztelt hölgyek elé. Ne 
vegyük zokon, ha ők abba huzamosabban szeretnek 
tekinteni. 

A dolog érdemére áttérve, mindenekelőtt is meg 
kell jegyeznem, hogy a nőkérdésben a nézetek még 
korán sem tisztultak annyira, hogy itt akármelyik is 
a csalhatatlan igazság előjogát követelhetné a maga 
számára. 

Lehet ellene, lehet mellette igen sok okos és meg-
szívlelendő érvet fölhozni, dönteni benne egyedül a 
társadalom van hivatva. Miként fog dönteni, illetve a 
társadalmi fejlődés törvényei mily alakban fogják a 
nőkérdést megoldani, az egyelőre még a jövő titkai 
közé tartozik. Remélhető, hogy a kijózanuló észjárás 
a keresztény világnézetet fogja győzelemre juttatni. 

Annyi bizonyos, hogy a jelen állapotokat tekintve, 
az, amit czivilizácziónak, haladásnak neveznek, a nem-
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rég magában véve még egyszerű nőkérdést alaposan 
összebonyolította, a nőt magát ferde társadalmi viszonyba 
hozta. Azelőtt a nő majdnem kizárólag a háztartás 
körében forgolódott, ma már, mivel a házimunka és 
háziipar egy jó része kezeiből kisiklott, oda kényszerült, 
hogy az életfentartás gondjaitól terhelve a nyilvános-
ságba lépjen és mindennapi kenyerét maga keresse 
meg, ha férjhez nem mehet és nem találkozik, aki 
háztartását és gyermekeit reá bizza. 

Társadalmunk egyre forrong és ujabb és ujabb 
égető kérdések támadnak benne s velük együtt a meg-
élhetési viszonyok és föltételek is majdnem lényegesen 
megváltoztak. 

Régi kereseti források elapadtak és ujabbak fakad-
tak. E fejlemények és változások lényeges befolyással 
vannak a nővilágra is és már is oly állapotokat terem-
tettek, aminőket apáink aligha nem lehetetleneknek 
tartottak volna. 

A nő már nemcsak a családi tűzhely körül forog, 
ott látjuk már őt mint önálló tanitót, postásnőt, táv-
irásznot, pénztárosnőt, könyvelőnőt s egyéb ilyen fog-
lalkozású körökben, melyekről még nemrég azt tartot-
ták, hogy csak férfiaknak valók. S mintha a nőnek 
már egyéb rendeltetése nem is volna, egész nevelésök 
és iskolai tanitásuk főleg oda irányul, hogy a családon 
kivüli önálló megélhetésre képesíttessenek. Sőt az eman-
czipáczió irányával rokonszenvező fölfogás a nőknek 
még a szoros értelemben vett tudományos pályákra 
való kiképeztetését is szükségesnek találván, ujabban 
már gimnáziumokat is létesit számukra és az egyete-
mek csarnokait is megnyitotta előttük. 

Igaz. hogy ez az utóbbi kisérletezés hazánkban 
nem igen vállott be és egy józanabb felfogás az egye-
tem ajtait már bezárja azon nők előtt, kik a gimná-
ziumot nem tudták ugy befejezni, hogy kitűnően éret-
teknek nyilvánittak volna. Sajátságos, hogy ilyen mi-
nősítésre aránylag kevesen tesznek szert ; pedig a női 
nem iránti udvariasság ugyancsak megkönnyítette nekik 
a gimnáziumi tanfolyamot, midőn beérte azzal is, hogy 
geometriát tanulhattak algebra nélkül, fizikát mennyi-
ségtan nélkül és mennyiségtant nehezebb számolás 
nélkül. 

De hát minek is kivánnak a nőktől érettségit is, 
mikor jól tudhatják, hogy a nők mitől sem irtóznak 
annyira, mint az érettség fogalmától. 

Különben a nő szellemi tehetségeit nagyon félre-
ismerné, ki róluk azt állitaná, hogy a tudományos 
pályákra egyáltalán hiányzik bennök az a magasabb 
értelmiség, mely az ilyen íoglalkozások ismereteinek 
elsajátítására múlhatatlanul szükséges; mert bizonyos, 
hogy alig van a tudománynak az az ága, a szépművé-
szeteknek az a neme, amelyben a nők is ne remekel-
tek volna. Bizonyos az is, hogy a férfi-foglalkozások 
és életpályák legtöbbjében a nők is megállják helyöket 
és sokszor kitűnőbb, de mindenesetre lelkiismeretesebb 
munkaerőknek bizonyulnak, mint a férfi vetélytársaik. 
Ali ez különösen a tanitónőkről. S bár nem akarom 
kétségbe vonni, hogy a filozófiai tanulmányok müve-
lése sem múlja felül a nők szellemi tehetségeit, mert 
köztudomás szerint a nők jobban tudnak „okoskodni1 ', 
mint a férfiak: előttem majdnem érthetetlen, hogy még 
orvosi pályára törekvők is találkoznak közöttük, midőn 
tagadni nem lehet, hogy a tudománynak éppen ez az 
ága az, amelylyel a nő csak ugy foglalkozhatik, ha a 
nőiesség legszebb erényéből, a gyengédségből és sze-
mérmetességből majdnem teljesen kivetkőzik, midőn 
például a férfitudósok társaságában odaáll a klinikában 
a bonczoló asztalhoz és szeldeli. vagdalja a hullákat. 

Ezért tán rajonghat egyik-másik női tudós-kandi-

dátus, de én azt tartom, hogy ilyesmi legalább is rossz 
Ízlésre vall. Az én Ízlésem szerint a trancsirozó kés 
jobban illik a nő kezébe, mint az orvosi bonczoló, 
szevirozó lanszetták. 

Különös, hogy nálunk éppen az ügyvédi pályától 
tiltják el a nőket, holott bizonyos, hogy szónokolni és 
vitatkozni kitűnően tudnak és mert mindent jobban is 
tudnak, mint a férfiak, rendesen nekik van mindenben 
igazságuk is. 

Mindazonáltal minden udvariasságnak daczára, 
mellyel a hölgyvilág iránt viseltetünk, be kell látnunk, 
hogy ezek a férfihivatalok és életpályák csak kivételt 
képezhetnek a nővilágban, nrert a tapasztalat arról tesz 
bizonyságot, hogy az előkészület rájuk, a behatóbb és 
mélyebb tanulmányozás, fejtörés és intenzivebb szellemi 
fáradozás és kutatás nem csak nagy megerőltetésébe 
kerül a nőnek, hanem egészségének is aggasztó kocz-
kázatával jár . 

Bármily érdekes volna ezen állitásnak részletezése 
és érvekkel való bizonyitása : a számomra kimért idő 
rövidsége miatt attól ezúttal el kell tekintenem, de 
annyit állitásom igazolása végett mégis föl kell emli-
tenem, hogy egy nagy tudományu és hirneves vidéki 
orvos éveken keresztül orvosilag megvizsgálván egy 
magasabb kiképzésben működő intézet növendékeit, 
közöttük egyetlen egy egészséges tanulóra nem akadt. 
Valamennyi szerzett bajban sinlődött és ennek oka 
azon orvos véleménye szerint : a nagy tudomány. 

Beteges társadalmunknak csak beteges kinövése 
az, hogy a nő féfipályárára is lép és a most uralomra 
vergődött világnézet oda mintegy kényszeríti is már, 
sőt a magasabb műveltség csábító jelszava alatt oly 
szereplési köröket jelöl ki számára, amelyek nemcsak 
a keresztény életfelfogástól elütnek, hanem a társa-
dalom jól felfogott érdekeivel is merően ellenkeznek. 

Mintha manap a nőképzésnek és magasabb műve-
lődésnek csak az volna a czélja, hogy az emanczipált 
fogalmak szerint e hármas körben szerepeljen a nő : 
1. mint kultúrhölgy, kinek a „korszerű" tudomány 
minden ágában jártasnak kell lennie : a vegytanban, a 
bölcsészettabban, a természettanban, a csillagászattan-
ban, egészségtanban, szépészettanban épp ugy, mint a 
földtanban és czimertanban ; 

2. mint szalonhölgy, hogy a divat és ezzel járó 
illemszabályok tudójává legyen és hogy bizton meg-
állhasson a legsimább parketten és értsen minden biz-
tonság daczára ugy elcsúszni, hogy a mai fogalmak 
szerint nagyobb baj ne essék rajta ; 

3. a világhölgy. Ehhez nem kell kommentár. 
Ennek ellenében a keresztény életfeltogás egész 

más szereplési köröket jelöl ki a nőnek és arra neveli, 
hogy a derék honleány, a jó feleség és jámbor keresz-
tény anya követelményeinek megfelelhessen. Es hogy 
a nőnek voltaképpen ez az ő természetes rendeltetése, 
bizonyítja az, hogy valamennyi férjetlen tanítónő, 
postásnő, távirásznő, pénztárosnő, könyvelőnő sűrű és 
keserű sóhajai mind a párta ellen irányulnak. Hideg és 
rideg a női szívnek, minden hivatal, és csak természetes 
nemes ösztönét követi, midőn a melegebb és élénkebb 
családi él_et hajlékára vágyik. 

Egyenjogúságát is a nő csak a keresztény értelmű 
házasságban éri el. Az Üdvözítő volt a legbölcsebb 
társadalmi reformátor, a női nemnek legnagyobb jó-
tevője is és amidőn a nőt abból a lealázó, megszégye-
nítő, mondhatnám embertelen, szívtelen állapotból, 
melyben ma is a pogány népeknél sinlődik, kiemelte, 
eredeti méltóságába visszahelyezte, akkor a szentség-
nek magaslatára emelt házasságban a férfiúval ismét 
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egyenrangúvá, sőt bizonyos értelemben egyenjoguvá 
is tette. 

Midőn pedig az Üdvözitő a Szeplőtelent az Isten-
anyai méltóságra érdemesítette, akkor a női nemet oly 
magas kitüntetésben részesítette, mely minden eg}^éb 
férfiméltóság felett kimondhatatlan magaslaton áll. 

A nő tehát természeténél és isteni rendelésnél 
fogva csakis a keresztény értelmű családi élet kötelé-
kében leli fel az ő igazi hivatását és boldogságát: ebben 
a családi körben van hivatva a nő kifejteni azt a 
munkásságot, melyre testi és szellemi fényes tulajdon-
ságai, jeles tehetségei és előnyei nemcsak képesítik, 
hanem kötelezik is, különösen arra, hogy a családi, 
társadalmi és állami élet erkölcsösitésére és boldogi-
tására hasson és ennek mindennemű jólétét előmozdítsa 
épp ugy, mint ahogy arra a férfi hivatva és köte-
lezve van. 

Mindezeket a kötelességeket pedig a nő akkor 
fogja liiven és lelkiismeretesen teljesíthetni, ha meg-
edzi, megerősíti lelkét azon erényekkel, amelyek a 
kereszt tövéből fakadtak s amelyek őt a szent iratok-
ban nevezett „erős nő"-nek jeles tulajdonságaival fel-
ékesítik. A családi élet elmaradhatatlan súlyos meg-
próbáltatásaiban és szenvedéseiben is ott a kereszt 
tövében fogja a nő találni minden vigasztalását és 
szenvedéseinek enyhülését. Ott zokogja el a bánkódó 
anya az ő szive keservét, midőn egyetlen gyermeke 
halálát sirat ja; ott panaszolja el a szegény özvegy 
szomorú elhagyatóttságának kinos fájdalmait, ott sóhajtja 
el üldözött ártatlanságának szive és lelke bánatait. 
Midőn pedig a szent kereszt fáját átöleli és Üdvözí-
tőnk sebzett térdeit az imádás áhítatával csókolja: 
akkor enyhülés és béke szállja meg lelkét és a sokat 
szenvedett Jézus türelmének példájára, csendes meg-
nyugvással viseli el a sors üldözéseit és megerősödött 
lélekkel hordja maga is az élet nehéz keresztjét 
lelkében. 

Ezen erényekkel fölékesítve a keresztény nő szí-
vesen vállalkozik azon szerepre, melyet Isten neki a 
családi életben kijelölt és csakis ennek az alapján 
gyakorolja a nő közvetve az ő áldásos befolyását a 
tarsadalmi élet erkölcsösitésére és boldogitására. Bol-
dogságát és büszkeségét abban találja, hogy élethivatá-
sának sokszor nehéz és bármely látszólagos kicsiny-
ségükben is mindig komoly kötelmeit lelkiismeretesen 
teljesítheti, ha a családi tűzhely körül felmerülő ezernyi 
apró és nagy gondokban hitestársának hű osztályosa 
lehet ; a háztartás vezetésében nemcsak készséget, 
hanem ügyességet is tanúsíthat. 

A keresztény nő áldásos befolyása a társadalom 
erkölcsösitésére és boldogitására sehol sem érvényesül 
oly hatásosan, mint a gyermekszobában. 

A nőnek nem lehet magasztosabb és nemesebb 
működési feladata a gyermeknevelésnél. I t t van, illetve 
itt kellene a családanyának egészen otthon, hogy ugy 
mondjam, elemében éreznie magát. 

A jó keresztény anyák ölükben ringatják a menny-
ország örököseit, a haza reményeit, a nemzet erejét 
és dicsőségét, a társadalom tisztességét; az állam ha-
talmát és boldogságát. Ott a gyermekszobában fejle-
deznek a leendő honpolgárok, honatyák és ország-
kormányzók. 

Ott fejti ki a nő az Ő legáldásosabb befolyását 
mindazon ügyekre, melyeknek végeldöntése férfi ke-
zekre bizva van. E gyermekszobának éltető napja az 
édes anya mosolya és nincs termékenyítőbb eszköze a 
nevelésnek az édes anya könyeinél. 

Igaz. hogy az anyák nem osztogatnak az ő gyer-
mekeiknek tudományt is, de adnak azt, ami minden 

tudománynál becsesebb és szükségesebb is : adnak 
tiszta erkölcsöket, adnak becsületességet, adnak meg-
bízhatóságot, adnak kötelességérzetet, amely erényeken 
egy ország ereje nyugszik és a nemzet boldogsága 
alapszik. 

A jó, a szerető, az okos anya örömét találja gyer-
mekeinek gondozásában és soha sem fog megbarát-
kozni azzal a gondolattal, hogy őtet akár a zárda, 
akár az iskola, vagy bárki más is pótolhatja. S itt 
csak végtelenül sajnálni tudom azt a (hogy egyébnek 
ne nevezzem) téves felfogást, mely szerint sok anya 
az iskolai, az intézeti, a zárdai taníttatást és oktatást 
a gondos nevelés fogalmával azonosítja, gyermekét 
oly könnyen bocsátja el szárnyai alól és idegen ke-
zek gondozására bizza, midőn arra legkevésbbé sem 
szorul. 

Bocsánat, ha bátran kimondom : ilyesmit tehet a 
nőnek hiúsága és kényelme, de nem teszi azt az édes 

I anyának okossága és szeretete. 
Vájjon mit nyújt , helyesebben mondva, mit nyújt-

hat manap az iskola vagy bármilyen tanintézet is ? 
Először ismereteket, másodszor is ismereteket és har-
madszor is ismereteket. De abból a nevelésből, amely-
ben csak egy anya részesítheti gyermekét, igen keveset 
vagy semmit sem. Huszonhárom évnek közvetetlen 
tapasztalata szól belőlem és nyíltan kimondom, hogy 
az iskolát éppen nem okozom a nevelés hiányossága 
miatt, hanem igenis hibáztatom magát a mai tanrend-

j szert, mely ugy van megszerkesztve, hogy benne a 
legjobb akarat mellett a tantárgyak rengeteg sokasága 
miatt neveléssel is foglalkozni alig érnek rá. 

Manap ott állunk, hogy egy leánygyermeket ne-
velni — csak az édes anya képes. 

Lehet, hogy tévedek, de engem mindannyiszor a 
szánalom érzete fog el, valahányszor közvetetlenül 
hallanom és tapasztalnom kell, hogy mi mindenre 
tanítják ma a leánygyermekeket és hogy mégis mily 
sokat nem tudnak, aminek tudása nélkül pedig egész 
tanulságuk hiányos, egyoldalú, nevelésük czéltévesztett 
és ez a főoka, amiért aztán sem boldogítani, sem bol-
dogulni nem képesek. 

Ha valaki, ugy bizonyára én tudok annak örülni, 
hogy a magasabb műveltség forrásai a nővilág szá-
mára is nyitva állanak és egyáltalán megszűnt már 
az a kov, amidőn azt tartották, hogy „egy nő untig 
eleget tud, ha nem áll az eresz alá, midőn az eső 
esik'*. 

Hisz a tudomány olyan szentély, amelybe, mint a 
templomba, mindenkinek szabad a bemenet és onnan 
senki sincs kizárva. Ámde valamint bizonyos, hogy a 
nőknek nem az a rendeltetósök, hogy tudósokká nevel-
tessenek, ugy áll az is, hogy vannak a tudásnak olyan 
ágai, amelyek az összefüggéstelen ismereteknek, felü-
letes és m egem észthetetlen sokasága miatt nemcsak az 
értelmi, hanem az erkölcsi tehetségekre is romboló és 
káros hatással vannak ! 

Kárbaveszett erőlködés a nőnemet is a tudomá-
nyok világkörébe belevonni és ezáltal a nőiesség és 
családiasság otthonától elidegeníteni. 

Az élet gyakorlati igényeivel pedig homlokegye-
nest ellenkezik, ha a nőket is lélektanra, kettős könyv-
vitelre, felsőbb számtani műveletekre, szépészettanra és 
külön-külön több idegen nyelvekre is oktatják egy-
szerre. Az ilyen tanítással tán elérhető, hogy a maga-
sabb mennyiségtan titkai mellett elfelejtik a könnyű 
és biztos alapszámolást, a sok irodalomtörténet mellett 
egy közönséges levelet helyesen megírni, hogy sokat 
olvasnak, de haszonnal keveset ; hogy bizonyos zavart 
világnézet mellett nem nyernek jártasságot a magyar 
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nő tudnivalóiból, hog}T az idegen nyelveknek kegyetlen 
és sokszor eredménytelen erőszakolása mellett magyar 
asszonyi műveltséget nem tanulnak. 

Ne értsenek félre. En a nőknek magasabb kikép-
zését, ha tetszik, a tudományos ismeretekben való 
tanittatását éppen nem kifogásolom, sőt örömmel üdvöz-
löm annak manapi lehetőségét. Én csak a hasznavehe-
tetlen, vallás és erkölcsrontó tudományt kárhoztatom; 
kárhoztatom mindazt, ami a nőt az ő nőiességéből 
kivetkőzteti, a családi élettől elidegeníti, ós erősen meg 
vagyok győződve, hogy a nővilágban hasonlíthatatlanul 
fontosabb a kedélyképzés, mint az észnek tudományos 
ismeretekkel való megterhelése. 

A tudomány egész általában, de különösen a nő-
világban csak eszköz lehet a nevelés czéljainak elő-
mozdítására. A nevelésnek pedig főczélja az értelmes 
gondolkodást, vallásos érzést, ragyogó kedélyállapotot, 
nemes izlést teremteni ; ami pedig különösen a mi álla-
potainkat illeti, legyen szabad hangsúlyozva kiemel-
nem, hogy a magyar társadalomnak nincs szüksége 
tudálékos, úgynevezett világmüveltségü hölgyekre, kik 
ugyan mindent tudnak, de semmihez sem értenek, kik 
mint valamely regénybeli hősnők szentimentális érzel-
géssel csak rajongani, de magasztos dolgok iránt lelke-
sülni nem tudnak, kik oly gyengéd szivüek, hogy egy 
féreg eltiprásánál akár legott elájulnak, de embertársuk 
nyomorán még csak meg sem indulnak ; kik a legújabb 
divat kívánalmaihoz a legaggodalmasabb lelkiismeretes-
séggel alkalmazkodnak, de lelkök tisztaságával, szívok 
szépségével nem sokat törődnek ; kik a zongorát nap-
hosszat nyomorgatják, de a gyermekszoba zajától ide-
gesekké lesznek, kikről bátran el lehet mondani Heine 
német költö imigy travesztált énekét : 

Du bist, wie eine Blume 
So hold, und schön und rein, 
Du kannst nicht Strümpfe stopfen, 
Doch Klawier, das spielst du fein. 
Du verdirbst die Braten und Saucen. 
Kochen kannst du gar nicht, leider ! 
Du hast viel noble Passionen 
Und ich zerrissene Kleider. 

A magyar társadalom okos, tanult, vallásos kedé-
lyű. szivbol-lélekből magyar gondolkolkozásu, magyar 
érzésű honleányokra szorult, kik ahhoz, mit tanultak, 
értenek is ; kik a zenéből és rajzból annyit elsajátítottak 
amennyi az élet nemes szórakozásai közé tartozik ; kik 
nemcsak kellemesen társalogni, hanem szorgalmasan 
dolgozni is tudnak ; kik inkább keresztény erényeikkel 
tetszeni, mint divatos megjelenésökkel feltűnni óhajta-
nak ; kik nemcsak élvezeteket keresni, hanem boldogí-
tani is képesek ; kik nem csak a szalonokban, hanem 
a konyhákban is otthonosak ; kik mindenekelőtt szívok 
nemes jóságával tündökölnek, a nyomor és ínség iránt 
könyörületesek; szóval: mindazon nemes tulajdonsá-
gokkal és keresztény erényekben ékeskednek, amelyek 
őket arra képesítik, hogy mint honleányok, feleségek 
és családanyák magasztos szerepkörüket övéik boldo-
gitására, önmaguknak boldogulására, a társadalom 
erkölcsösítésére és nemesítésére betöltsék. 

Tudom, hogy a keresztény vallás nevelési elvei 
manap nem kelendők ; a keresztény nőnevelés szószó-
lóját ma csak lebecsülik, benne a modern haladásnak 
karokkötőjét látják, kinek észjárása és világnézlete 
messze elmaradtak a mai kor szellemétől és művelődó-
sének követelményétől. 

Ámde tudom azt is, hogy a kereszténység épp 
azért kereszténység, mert az ő szelleme mindenha a 
világ szellemével homlokegyenest ellenkezik. 

Tudom és ezt a tapasztalat igazolja, hogy a ke-
reszténységgel ellenkező erkölcsök nem müveinek, ha-

nem rontanak, haladásunk is éppen ezért nem emelke-
dés, hanem sülyedés, amelynek lejtőjón már sok nálunk-
nál hatalmasabb népek és nemzetek rohantak megsem-
misülésök örvényébe. Lelkem meggyőződését tolmácso-
lom, midőn azt mondom, hogy a keresztény anyák vannak 
hivatva első rendben ettől az örvénytől nemzetünket 
visszatartani, a hajdani tiszta és egyszerű erkölcsök 
ösvényén egy szebb és dicsőbb jövő elé vezetni. 

Nagy Napoleonról, kinek még nagyobb jellemű 
anyja volt, olvassuk, hogy gyakran szokta volt mon-
dani : a gyermek jó vagy rossz nevelése egészen az 
anyján múlik. E szóban anya, úgymond egy egész 
rendszer foglaltatik. Anyákat kell nevelni, hogy gyer-
mekeiket helyesen tanítsák. 

Mert hát kit tud a gyermek oly természetesen 
utánozni, mint éppen az anyát? 

Az anya neveli a jellemet is. Irányozhatja az apa 
az értelmet, de az anya irányozza a szivet. Igaz, hogy 
az áldozatok, melyeket az anyák hoznak a világért, 
kevéssé ismeretesek; a férfiak uralkodnak és aratják 
a dicsőséget, de senki sem számítja az ezer ébren töl-
tött éjszakákat, melyeken át az anya egy hőst, egy költőt, 
egy jeles, egy becsületes embert nevel t ; hisz a jó anya 
maga sem számlálja ezen éjszakákat. 

Egész sorozatát tudnám felszámítani azon nagy 
férfiaknak, kik dicsőségük tetőpontján hálás szívvel 
ismerték el, hogy nagy sikereiket, úgynevezett nagy 

J szerencséjüket első rendben édesanyjuk gondos és okos 
nevelésének köszönik. 

Az édes anyák irányozzák az otthon befolyását, 
: azon otthonét, mely nemcsak a társadalmi erkölcsök 

iskolája, hanem iskolája azon eszméknek és életszabá-
I lyoknak is, amelyek a világot kormányozzák. A gyer-
! mekek járszalagai a jó anyák kezében az erkölcsi kor-
' mány gyeplőit képezik. 

És így is van. Adjatok jó anyákat, és ők meg fog-
I ják változtatni a föld színét. 

A családi erényeknek hőmérője az anyák okos 
szeretete ; a társadalom becsületességének forrása, a 

I nőknek erkölcsi feddhetetlensége. S mi férfiak olyanok 
I vagyunk, amilyenekké bennünket anyáink neveltek. 

Mondám. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Eger. Samassa érsek apológiája. — Az egri egyház-

megyei papság a mult napokban tartotta meg nyugdíj-
intézetének három-évenkint ismétlődő közgyűlését. 
Samassa József dr egri érsek már eddig 100.228 koronát 
adott a nyugdíjintézetnek s ezt az alapítványát ujabb 
10.000 koronával gyarapította. A tárgyalások folyamán 
az érsek nagyszabású latin beszédet mondott, melyben 
a katholikus egyház isteni eredetét és hivatását bizo-
nyította az összes modern filozófiai rendszerekkel, az 
álbölcsészekkel szemben. 

Az egyház mindenkor főfeladatának tartotta — 
úgymond Samassa — a Krisztus által kezébe letett hit 
sértetlen megőrzését. A hazugsággal soha sem egyez-
kedet t ; sőt mindig megbélyegezte azt, hogy hiveit 
elriassza tőle. Valamint a tenger kivet magából min-
dent, ami feloszlásnak indul ; az egyház is minden 
mételytől tisztán őrzi azt a forrást, melyből az örök-
élet vize fakad számára. Ez okból megjelölte ós zsina-
tain kárhoztatta a téves véleményeket. Leverte ugya-
nott a Szentlélek gondviselő segélyével a leghatal-
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masabb eretnekségeket s a menekülés rej tekutjai t 
teljesen elzárta előlük. Ezt tette a múltban és teszi ma 
is az egyház. 

Jellemezte azután a gyarló emberi ész, az úgy-
nevezett fölvilágosodás képviselőinek túlkapásait, tévely-
gését, a korszellem kevélységét, melyekből mélyen 
sülyedő babonaság keletkezik a hit világa, tisztasága 
helyében. Ismertette az újkor úgynevezett nagy elméi-
nek eljárását az egyházzal és az evangeliummal 
szemben. 

Krisztus azért váltotta meg az embert, mert ez 
magára hagyatva gyenge és gyámoltalan. Csak a 
kegyelem segélyével, vágyai, szenvedélyei, sőt a világ 
csábitásai ellen vivott állandó harczban tökéletesedik 
az ember. Küzdelem az ember élete a földön. (Jób. 7. 
1.) Ha már fejtegetni akarják e merész mesterek az 
evangéliumot, amihez nem értenek, igy értelmezik-e 
az ember természetét és személyi állapotát? Korántsem ! 
Oly evangéliumot költöttek ők, mely Krisztus evan-
géliumától annyira távol áll, mint világosságtól a sötét-
ség. — Vannak ismét, kik más irányban választják szét 
és ferdítik el az evangelium tartalmát. Az előbbiek az 
igazság alapját ingatják meg, mig ezek, amennyire 
rajtok áll, a szeretetet ássák alá tanaikkal. Menten 
felismerik és kiválogatják azt, ami az állam törvényes 
rendje, a magánélet biztonsága, a tulajdon és szerzett 
jogok védelmére felhasználható. De nem hallják meg 
ugyanazt a tekintélyt akkor, midőn a felebaráti szeretet 
parancsolja, midőn megrójja a gazdagok szűkkeblüsé-
gét, önmegtagadásra kötelez, vagy a vallás ügyéért 
javaink és személyünk feláldozására sarkal. 

Ezen önzők az emberiségre vészes bölcseletükben 
mintegy megkövesedve, érzéstelenül bámulják meg az 
önfeláldozó szeretetet, annak cselekedeteit s nem értik : 
mit kereshet a szeretet a földön ? 

Mindeme balvélekedések messze járnak a keresz-
tény erkölcsöktől és annál végzetesebben támadják a 
társadalom létalapjait, mennél nagyobb tért hódítanak. 

Azért az egyház minden ilyes tant kárhoztat. 
Sértetlenül őrzi, teljességében védelmezi az evangéliu-
mot és elitéli mindazokat, kik a kinyilatkoztatott igaz-
ságok között, mintha osztott, vagy rószigazság meg-
állhatna, válogató megkülönböztetéseket tesznek. Isteni 
tekintély alapján szegénynek ós gazdagnak, kicsinynek 
és nagynak egyaránt kiszabja kötelességeit az egyház. 

Es mégis, sajátszerű, az egyház mindenki iránt 
egyenlően igazságos ós következetes magatartását 
különböző vádakkal illetik ! Némelyek szerint ugyanis 
a tömeg népszerűségét, mások szerint pedig uralkodók 
kegyét vadássza az egyház , minden oldalról képtelen 
vádakat költenek reá és minden párt a maga veszélyes 
tanait fogja rá. Ne csüggesszen ez el bennünket ! Meg-
szokta már az egyház alapítása perczétől a félszeg 
ítéleteket és rágalmakat. Azonban ezek közül némelyek 
mégis oly gyűlöletesek s különösen napjainkban a 
hívek elidegenítésére annyira alkalmasak, hogy rövid 
felemlítésök és czáfolatuk elől ki nem térhetek". 

A vádaskodásokra, kételyekre itt az érsek klasszi-
kus bizonyítékokkal felel s azzal fejezi be beszédét, 

hogy papságát Krisztus kegyelmébe és a szeplőtelenül 
fogantatott Szűzanya oltalmába ajánlja. 

Gyűlés után a papság üdvözölte Szmrecsányi Lajos 
u j segédpüspököt, aki 5000 koronát adományozott a 
papok nyugdíj- és segélyalapja javára. Délben az érsek 
a közgyűlésen megjelentek tiszteletére díszebédet adott, 
melyen Begovcsevich Róbert vál. püspök mondott köszö-
netet az érseknek mindazon jótéteményeért, melyekben 
az egyházmegyét, papságát és hiveit három évtizedes 
főpásztorkodása alatt részesítette. 

Comiellsville. A connellsvillei magyar templom alaphő-
szentelése. — 

Az amerikai magyarság a connellsvillei plébánia 
felállításával egy ú j erődöt nyert mag}^ar érzületének 
istápolására és október 9 én — az épülőfélben levő 
templom alapkő-szentelése — bizonyíték arra nézve,, 
hogy a pennsylvániai magyarság vezetői élükön a ma-
gyar érzelmű papsággal felfogták hivatásukat, s a ma-
gyar nemzeti együttérzés és összetartás fejlesztésére a 
legjobb utat választották, mikor minden uton és módon 
arra törekednek, hogy e czélt az egyház védő szárnya 
alatt igaz magyar papok vezetésével, czéltudatosan 
érjék el. 

A hivők seregében megjelent sok görög katholikus 
is Leisenringből. 

Mivel ugyan e napon volt a starjunctioni és a 
lakroni tót templomok alapkőszentelése s az egyház-
megye püspöke képtelen lett volna mind a három 
helyen megjelenni s nem akart egy hitközséget sem 
emelni megjelenésével, sem háttérbe szorítani megnem 
jelenése által, igy egyikre sem ment el, s a szertartást 
az illető egyházközség papja szomszédos paptársai 
segédletével végezte. 

A connellsvillei templom felszentelt alapköve 
egy négy négyszöglábnyi szürke porphirkő, felsőlapján 
egy fél négyszöglábnyi széles és 10 hüvelyk mély üreg-
gel a mibe helyeztetett a templom történetét tárgyaló 
egy évi példányai a „Magyarok Csil lagáénak és a 
templomra s a hitközségre vonatkozó okmányok. Az 
üreg száját egy két hüvelyk vastag kőlap zárja el. 

A szertartás a plébániaiak alatti teremben Lőrik 
Béla plébános úr által tartott ünnepélyes misével vette 
kezdetét s innen vonult a — Lőrik Béla connellsvillei, 
Kováts Kálmán mckeesporti, Dzubay Sándor leisenringi 
és Burnes János plébánosok s az őket követő hívek-
ből álló menet a templomhoz. 

Az épülőfélben levő templom zöld galyakkal, — 
amerikai és magyar zászlókkal volt ízlésesen feldíszítve. 
A templom udvarán három zenekar foglalt helyet, melyek 
felváltva játszottak. A menet ének mellett, keresztek 
előlvitelével ment a templom körül és Burnes J . plé-
bános végezte a szentelést. Majd visszaérkezve a alap-
kőhöz a templom belsejében foglaltak állást a felszen-
telő papok és Lörik Béla plébános ur lelkes, majd 
szívhez szóló szavakban ecsetelte ez ünnepet s ösztö-
nözte összetartásra és szeretetre hiveit, Burnes J . angol 
plébános rövid angol beszédet tartott s utána Kováts 
Kálmán mckeesporti plébános úr, a tőle megszokott 
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szenvedélylyel mondott hatalmas beszédet, buzdítva 
a híveket lankadatlan kitartásra, a magyar nemzeti szel-
lem és az összetartás fejlesztésére. Dzubay Sándor 
leisenringi gör. katholikus plébános ur orosz nyelven 
szólt a hívekhez a római katholikusokkal való testvé-
ries egyetértésre sarkalva őket. 

A szertartás után Kováts Kálmán, Dzubay Sándor 
plébánosok, Rutschek Péter, Brutovszky Imre, Bobula 
Titusz építész, a clevelandi „Szabadság" és a „Magya-
rok Csillaga" képviselői ebédre gyűltek egybe Lőrik 
Béla plébános ur hajlékában, s az emelkedett hangulat 
kifolyásaként Dzubay Sándor plébános, Bobula Titusz 
építész és Rutschek Péter bankár kijelentették, hogy 
egy-egy üvegfestésü ablakot ajándékoznak a templom-
nak — különböző szentek életéből vett jelenetekkel. 

Lesz tehát már rövid idő múlva temploma is a 
connellsvillei és környékbeli magyarságnak, hol egy i 
ujabb várat nyernek a katholikus hit és a magyar 
nemzeti érzés támogatására és fejlesztésére. A meg-
kezdett mű örök folytatására van hivatva, hogy példa-
képen szolgáljon azon magyaroknak, kik még nincse-
nek szervezve, s kik azon veszélynek vannak kitéve, | 
hogy az őket körülvevő idegen emberáradat elmossa, í 
magába felszívja hitüket, beleolvasztja nemzetiségüket, 
egyszóval eltünteti, semmivé teszi eddigi katholikus és 
magyar jellegüket. Semmit sem ér az a nép, amelyik ! 
kivetkőzik jellegéből, mert csak az ősök hitéhez és a | 
mult emlékeihez való ragaszkodás teszi emberré az 
embert, sarkalja őt a lelki és szellemi fejlődésre — s 
teszi így igaz szolgáivá az Urnák. 

I R O D A L O M . 

A magyar katholikus irodalom 
legújabb kiváló termékei. 

III . AZ EGYHÁZI SZÓNOKLAT EGYETEMES 
TÖRTÉNETE. Irta dr Rézbányay József, hit- és kánon-
jogtudor stb. Az egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. 
Esztergom. Nyomt. Buzárovits. 1904. 8-r. 599 ós VII. 
1. Ára 9 korona ennek az első kötetnek. A 3 kötet ára 
27 korona. 

„Egyházi szónoklat (predikáczió) egyetemes tör-
téneté inek ime az I. kötete. Miről van itt szó ?. Az 
egyházi szónoklatnak első teljes történetéről a világiroda-
lomban. Ismerteti e mű a szentatyák (görög, római 
atyák) szónoklatát, a magyar, franczia, spanyol, olasz, 
portugál, angol, német, belga, hollandi, ir, dán, svéd, 
norvég, lengyel, cseh, horvát, tót, orosz, szlovén, finn, 
litván, rumén, dalmát, szerb, bolgár, bosnyák, monte-
negrói szónoklatot s Amerika szónoklatát. 

Mindezek eredeti forrásokból, maga a franczia 
szónoklat története vagy kétszáz folio kötetből (Migne 
Collection intégrale et universelle des Orateurs sacrés" 
100 folio kötet ; Michaud : „Biographie universelle" 45 
folio kötet stb. ; a spanyol rész százakra menő forrás-
művekből van merítve. 

A legnagyobb művészetnek története ez, mely 
évezredeken át mozgatta a világot, az emberiséget. 

Annak a művészetnek a története, amely a papságot 
legközelebbről érdekli, amely feltárja a legcsodálatosabb 
hatásnak titkait, oly kincsesbányához vezeti el a papot, 
a melyből egész életén át meríthet, a predikáczió világ-
irodalmát tárja fél az olvasó előtt, amely a világ leg-
nagyobb szónokainak elsőrangú alkotásait, s az összes 
prédikátorok műveit ismerteti meg és lehetővé teszi, 
hogy azokat a lelkipásztor a hivek ezreinek kimond-
hatatlan lelki hasznára felhasználja ! 

Csodálatos az a kép, a mely elvonul ennek törté-
netében előttünk ! Feltűnik a szentatyák kora, egy szt-
Ágoston, Aranyszájú szt. János akik féktelen tapsokra 
tudták ragadni a közönséget. — Egy szalézi szt. Ferencz, 
szt. Alfonz, akiknek beszédei után templomokat, egész 
utczákat sírással, jajveszékeléssel töltöttek be hallga-
tói. — Savonarola, akit hogy halljanak, már az előző 
éjjel elfoglalták helyöket a templomban. — Kapisztrán 
szt. János, aki (hazánkban is) 22.000 ember előtt be-
szélt — Ferreri szt. Vincze, Regensburgi Berthold, 
akik 80—100.000 nem ritkán 150,000 sőt 200,000 ember 
előtt beszéltek a szabadban — Segneri, aki egész vá-
rosokat megtérített és bűnbánatra indított 

Annyi felől és oly meleghangú buzdítást vett e 
műre nézve már — külföldről is — a szerző, hogy 
most bizalommal fordul hazánk főt. papságához, re-
mélve, hogy ezen általános érdekű s a papságot leg-
közelebbről érdeklő irodalmi vállalatában lelkesen és 
egyérteményüleg fogja támogatni és a világirodalom-
ban úttörő munkát, amelynek — mint egy szakember 
nyíltan irta a szerkesztőhöz — szükségképen mérhe-
tetlen erkölcsi haszna kell, hogy legyen, lelkesen fogja 
felkarolni. 

A lelkipásztorokra, az Isten igéje hirdetőire nézve 
mondhatatlan fontosságú a predikáczióknak ebben fog-
lalt világirodalma. 

Az egész mű 3 kötetre van tervezve. Ez az I. 
kötet magában foglalja az általános részt, a görög, 
róma iatyák szónoklatát, a magyar, franczia, spanyol szó-
noklatot. A II . köt. a jövő óv folyamán fog megjelenni. 
A megrendeléseket azonnal tanácsos megtenni, hogy 
jusson példány, vagy a szerzőnél, vagy Lechner könyv-
kereskedésében Pécsett. 

Megjelent: Szent Chantai élete és a Yisitatio-rend 
eredete. Ir ta Bougaud Emil. A franczia eredetinek 
tizenharmadik kiadása után fordította és kiadja a Buda-
pesti Papnövendékek Magyar Egyházirodalmi Iskolája. 
II. köt. Budapest, Stephaneum nyomása, 1904. 506 1. 

Ezzel a kötettel ez a nagybecsű munka be van 
fejezve. A kötet Fehér Ipoly pannonhalmi főapát úrnak 
van ajánlva. A természetfölötti élet hősi fokának bámula-
tos, elbűvölő kincseit az ily életrajzban legalkalmasabban 
lehet megismerni. Igazán : Tolle, lege ! 

— Útmutatás a legközönségesebb lelkigyakorlatok 
végzésére kapcsolatban a legszükségesebb imádságokkal. 
Ily czimmel jelent meg a Stephaneum nyomda r. t. 
kiadásában egy 48 oldalra terjedő kis imakönyv, melyet 
— bár név nélkül adtak ki — értesülésünk szerint 
Krytvald Ottó főreáliskolai hittanár ügyes tolla szerkesz-
tett meg. Az előszóban szívből jövő és szívhez szóló 
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szavakkal jelzi e könyvecskének czélját, majd a rendes 
imádságok közlése után rendkívül érdekesen fejtegeti a 
szent mise-áldozatot s annak hallgatási módját . Részlete-
sen tárgyalja a szent gyónást is s ügyesen összeállított 
lelki tükröt tartalmaz. Különösen kiemelendőnek tar t-
juk a lelkiáldozásról és szentséglátogatásról szóló részét, 
mely a tanuló if júságnak nagyon czélszerü áhítatát ké-
pezheti. A füzetecske végén a szent rózsafüzért ismer-
teti, majd jó föltételek és megszivlelésül szolgáló igaz-
ságok közlésével fejeződik be a tartalmas könyvecske. 
Jó l mondja szerző előszavában, hogy a könyvet nem 
forgatni, hanem átélni kell. Vajha minél több i f jú lélek-
nek lenne e könyv mindennapi olvasmánya. (1). 

VEGYESEK. 
— Kolos-ünnep Modorban. A pozsonymegyeí 

Modorban csak három éve működő Orsolya-leányiskola 
kedves kis ünneppel hódolt kegyes alapitójának, a 
herczegprimásnak nevenapja alkalmából. A főpásztor 
képe előtt a feldíszített teremben elhangzott ének- és 
szinielőadások nemcsak meghatot ták a jelenlevőket, 
hanem tanúságot adtak a magyar nyelv eredményes 
tanításának is. 

— A Jó Pásztor intézetből. Pappá szentelés, be-
öltöztetés, fogadalomtétel az óbudai J ó Pásztor tem-
plomában Kolos napján. A szertartást ft . Kohl Medárd 
dr püspök végezte, Berger Márk pápai káplán, érseki 
szertartó, dr Czilek Balázs cziszt. theol. tanár, Sagmüller 
József, óbudai plébános, Fischer Ágoston lelkész, Szentesig 
Alfonz a „Szent József Lap ja u szerkesztőjének segéd-
kezése mellett. Áldozópappá két minorita szerzetes 
szenteltetett ; három szerzetesnő a J ó Pásztor rend 
ruháját vet te fel és négy J ó Pásztori szerzetesnő foga-
dalmat tett . A magasztos hármas szertartás a templom-
ban nyilvánosan a benlakók, a rokonság s a többi 
világi hivek jelenlétében folyt le. 

— A kath. egyetemi ifjúság 1 ni macii tata-ünne-
pélye. A katholikus egyetemi i f júság vezetői értekez-
letet tar tot tak, melyen elhatározták, hogy az Immacu-
lata-dogma kihirdetésének ötvenedik évfordulóján, de-
czember S-ém, nagyszabású ünnepélyt rendeznek. Védnö-
kökül felkérik a püspöki kar tagja i t és a magyar 
katholiczizmus világi előkelőségeit. Az ünnepi beszédet 
az egyetemi kar egyik kiváló tagja mondja. Felszólí t ják 
az összes főiskolák katholikus ifjúságát, hogy az ünnepé-
lyen küldöttségileg képviseljék magukat . A budapesti 
növendékpapság egyesült énekkara és a Szent-Imre-
Kör zenekara lázasan készül, hogy tudásának legjavát 
hozza áldozatul az Immaculata tiszteletére. A rendező-
bizottság irodája Üllői-ut 22., a Szent-Imre Körben. 

— Apostoli szónok a neve annak az egyházi fér-
fiúnak, most rendesen kapuczinus-rendi atyának, aki a 
pápa előtt a pápai udvarnak adventi és nagyböj t i szent-
beszédeket szokott tartani. Aki ezt a tisztet reveren-
dissimus czimmel jelenleg viselte, Deila Pieve di Cotrone 
Pál atya, a pesarói püspökségre neveztetet t ki. 

— A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi 
Osztálga 1904. évi november hó 9-én (szerdán) d. u. 5 
órakor a Szent-István-Társulat dísztermében (VIII., 
Szentkirályi-utcza 28. szám) osztály-gyűlést tart . Tárgy-
sorozat : 1. Dr Békefi Rémig : Emlékbeszéd dr Pauler 
Gyula fölött. 2. Folyó ügyek. (Zárt ülésben.) 

— Az alsóbbrendű katholikus papok hagyatéka. 
Az igazságügyminister és a vallás- és közoktatásügyi 
minister ez év junius 19-én, mint ismeretes, együttes 
rendeletet bocsátott ki a végrendelet nélkül elhalt alsóbb-
rendű katholikus papok hagyatéka tárgyában. A ren-
deletekkel annak idején foglalkoztunk s megírtuk, hogy 
a rendelet az örökösödési eljárásról szóló 1894 évi 
XVI . törvényczikken alapul és a papi hagyatékokra 
vonatkozó anyagi jogszabályokat érintetlenül hagyva, 
szabályozza a végrendelet nélkül elhalt, alsóbbrendű 
papok hagyatékának felosztásánál követendő eljárást. 
Most Várady L. Árpád dr cz. püspök kultuszministeri 
osztálytanácsos nagy szolgálatot tett az érdekelt pap-
ságnak, midőn ezt a rendeletet azon törvényszakaszok és 
rendeletek teljes közlésével — melyekre hivatkozás tör-
ténik s melyek az anyagi jogot is felölelik — kibő-
vítve közrebocsátotta. Várady munkája igy a rendele-
tet a papság hagyatéki ügyének valóságos forrásává 
te t te . Meg van benne minden idevonatkozó törvény és 
rendelet s mindaz ki tűnően át tekinthető módon. A szép 
kiállítású füzet, mely a papokon kivül a jogászközön-
ségnek is nélkülözhetetlen forrásmű, a Szent-István-
Társulatnál kapható 80 fillérért. 

— Esztergom Táros Mária-szobra. Pór Antal 
esztergomi kanonok a saját költségén gyönyörű Mária-
szobrot készít tetet t Esztergom városának, melyet a 
bazilika előtti térségen fognak fölállítani. A szobrot 
Kiss György szobrászművészünk mintázta, akinek ez 
egyik legjobb alkotása. A művész Máriát mint Magyar-
ország patronusát egészen u j fölfogással, magyar ruhá-
ban ábrázolja, fején a magyar koronával s kar ján a 
gyermek Jézussal. A szobor teljesen elkészült s legkö-
zelebb bronzba öntik. Leleplezése a jövő esztendőben 
lesz valamelyik Mária-ünnepen. 

— Saj tóhiba- iga zi tás. A nov. 2-iki szám vezető czikkelyé-
ben kér jük a következő sa j tóhibák kiigazitását : Az első lapoldal 
2-ik f^lén fe lül ről a 11. sorban „s a lelki nagyság" helyet t „a 
lelki nagyság-' ; ugyanot t alulról a ó. sorban „szellemnek" helyet t 
„szellemmel", a 282. lapold. első felén alulról a 12. sorban 
„szervezése" he lye t t „szervezésre" ; ugyanot t a 11. sorban 
„gondoltuk" he lye t t „gondol tunk" ; ugyanazon lapoldal második 
felén felülről a 17. sorban „nyomunkban" helyet t „nyomukban" ; 
ugyanot t a következő sorok folytán „uew-yorki" helyet t „new-
yorki", „elnöke" helyet t „elnöke", ,.hazának" he lye t t I hazának", 
„szabadságát" helyet t „szabadságét" , „elismeréseeVí" helyet t 
„elismeréseeí", „érvényesitéseeí" — kérünk olvasni. 

Főszerkesztő: B r e z n a y B é l a dr . 
Segédszerkesztő : Yaluicsek Béla. 

Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai LapokL' cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás* 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 várha tó növekedése kényszerí t az előfizetési ár 
felemelésére. A ki t ehá t csak az TE. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot , 
ú jév tő l kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindkét lapot, a 
„Religio-vallásu-1 és az ,,E. Kr. L " -a t együtt k ívánja járatni , az 
az „ E . Kr. L."-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezheti 
meg. Vagyis az előfizetést a je len 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 Vî) 3.4 e gész évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb el járás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. kiadó tulajdonos. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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,Perge alacriier tn coepto tuo : praeiiare praeiia Domini. caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendaí 
& ilabora . . . 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 ammos auctontate .Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. 
votív 
E g 

v egyesek. 
egylet. 

Gondolatok a modern aszketikus irodalomról. 
— Irta : Zubriczky Aladár dr. — 

Gyakran bál i juk m a n a p s á g a panasz t , 
hogy az emberek tú lsókat írnak, sokkal többet , 
mint a mennyire az emberiségnek józan gaz-
dálkodás mel le t t szüksége volna. Az irás 
szenvedélye ma ragályos betegség, melynek 
sok az áldozata . Vannak , a kik nemes ezélból 
és önzetlenül írnak, de nagy hibájok, bogy 
tehetség nélkül szűkölködnek és íróasztaluk-
hoz a közelebbi és távolabbi készület tel jes 
hiányával lépnek. Vannak, a kik tol lúkat 
egyenesen nemtelen czéloknak, a hiúságnak, 
a jog ta lan ambicziónak, a gazdagodásnak , a 
rombolás ösztönének szolgálatába szegődtet ik. 
Vannak irodalmi bohóczok, irodalmi csalók, 
irodalmi kalózok és irodalmi üzle temberek. A 
nagy közönség pedig igen sokszor gyámol ta lan 
balek. Tá jékoza t l anságában odadobja pénzét , 
sőt gyakran meggyőződését és erkölcseit is 
unnak, a mi szellemes vagy izgató czimmel, 
elegáns kiállításban, a reklám dobjának és a 
clique meg a claque karának kíséretében jele-
nik meg. 

Igen elszomorító tünet , hogy az irodalmi 
léhaság és üzérkedés oda is belopózik, a hol 

szentélyt kellene tisztelnie, a vallásos iroda-
lomba. A dolog ér thető . Tehe tség te len embe-
rek azok közöt t is nagy számmal vannak , a 
kik a vallásos eszmék i ránt érdeklődnek. Már 
pedig ezek nincsenek vészmentesen beoj tva az 
irodalmi viszketeg baczil lusa ellen. Másrészről 
a vallásos eszméknek az ébredező ideal izmus 
nap ja iban meglehető ár fo lyamuk van. A misz-
t icz izmusnak egészséges és egészségtelen faj-
t á j a egyarán t erősen éled, az érdeklődés i r án ta 
nagy és vannak jósz imatú üzle temberek, a 
kik el talál ják, hogy ezen a téren m a n a p s á g 
előnyös üzletek köthetők. A nagyfokú keres-
le tnek segítségére sietnek nagytokú kínálat tal . 

Mig a mater ia l izmus vi lágnézetének hul láma 
magasan járt , a könyvkereskedők k i raka ta i és 
árjegyzékei előkelően mellőzték a vallásos 
i rodalmat . Mióta a mater ia l izmus hanyat l ik és 
az idealizmus á ramla ta emelkedőben van, a 
vallásos i rodalommal szemben az irók és a 
könyvkiadók is e lőzékenyebbek let tek. A keresz-
tény irodalomtól távolálló körökből is olyan 
irodalmi je lentéseket kapunk kezünkbe, a 
melyek lá t t á ra bámulva kérd jük a Szentirással : 
„Quaenam res accidit ülio Cis? num. et Saul 
inter p rophe tas?" (Reg. I. 10, 11.) Kernwart 
E. A. a mely álnév a la t t a néme t theosophis ta 
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t á rsu la t elnöke rejtőzik, u jabban megindí tot t 
egy vállalatot, mel}Tnek czime : Bibliothek berühm-
ter Mystiker. A kiadó már 1902-ben nyí l tan a 
mater ial izmus ellenségének val lot ta magát . 
Most kijelenti, hogy a keresztén}' tudomány-
nak sem hive, hanem a pantheiszt ikus alapon 
álló theosophiának. Es ennek daczára vállala-
t ában már k iadta Kempis Tamás két művé t 
(Die Nachfolge Christi, Reife Ähren) s még 
ki fogja adni Eckha rd t mester , Tauler , De 
P o n t e stb. műveit is. Biederich lipcsei kiadó 
Religiöse Kultur czimmel ki fogásta lanul előkelő 
köte tekben szintén misztikus i ratok kiadására 
vállalkozott . Eddig E c k h a r d t műveiből jelen-
tek meg részletek. P la to , Plot in, Mark Aurel, 
Giordano Bruno, Hegel mel le t t te rvbe vet te 
Tauler , Suso kiadását is. 

Ezek a tények muta t j ák , hogy a vallásos 
iratok olvasóközönsége ma igen megszaporo-
dott . Az ilyen je lenséget pedig a tehetségte len 
emberek ép úgy megérzik, mint a tehetsége-
sek, a nemesen érző önzet len írók ép úgy, 
mint a szemfüles irodalmi üzérkedők. A statisz-
t ika és a mindennapi t apasz ta lás e vallásos 
i rodalom érdekeit szivükön hordozó emberek-
ének nem nagy örömére az t muta t j a , hogy a 
vallásos irodalom az utolsó évt izedekben az 
előzőkhöz és a közönség igazi érdekeihez 
képest a rányta lanul megszaporodot t . Egész-
ségtelen túl termelés tünetével ál lunk szemben, 
a mely előbb-utóbb keservesen megbőszülj a 
magát , ha i t t-ott még nem is mu ta tkoznának 
rossz következményei . A szabad versenynek 
sikerül nem tisztességes eszközökkel közkele-
tűvé tenni sekélyes és selejtes műveket , mig 
tehetséges és erre t e rme t t irók műveit gyak-
ran egészen leszorí t ja a piaczról. Az aszketi-
kus irodalom piaczán sok az egészséget rontó 
surrogatum, a margar in , a kókuszzsir stb. 
Bizony az aszketikus irók egy részére ráférne 
egy kis lelkigyakorlat , a mely a la t t muta t i s 
mutandis sz. Bernátnak ezen szavairól kellene 
elmélkedniök : Sunt qui scire — a mi esetünk-
ben scribere — volunt eo fine t an tum, u t 
sciant, et turpis curiositas es t ; et sunt, qui 
scire volunt, u t sciantur ipsi, et turpis vani tas 
es t ; sunt item, qui scire volunt, u t scientiam 
suam vendant , et turpis quaestus est. Sed 
sunt quoque, qui scire volunt, u t aedificent, et 
Caritas est ; et item, qui scire volunt, u t aedifi-
centur, et prudentia est. Horum omnium soli 

ult imi duo non inveniuntur in abusione scien-
tiae, quippe qui ad hoc volunt intelligere, u t 
bene fa ci ant ." (Serm. 86. in Cant.) 

Ál ta lánosan t a r t o t t panaszokat mondo-
ga tn i és leírni te l jesen czéltalan, és a hallgató-
nak. meg olvasónak velők kellet lenkedni min-
dig Ízetlen. De ha a panaszok konkrétek s 
némi ujj mu ta t á s t t a r t a lmaznak a javulás mód-
j á t illetőleg, akkor igen sok tanulság rejlik 
bennök. Igen sokan vannak, akik sóhaj toznak 
az aszket ikus i rodalmi tú l tengés há t rányai 
felett . A meddig sóhajaik elvont jellegűek, 
semmit sem fognak velők eredményezni . 
Mennél ha tá rozo t t abb formát öltenek, annál 
több haszonnal kecsegtetnek, kivált ha több 
oldalról és gyakran hangoz ta t j ák és lassankint 
beleviszik a köz tuda tba . A romlot t közízlést, 
mely vásári munkáva l is beéri, i t t is, mint 
minden más téren, negat íve és positive ostrom 
alá kell venn i : negat íve a z á l t a l . liog}T szóvá 
tesszük a modern aszket ikus irodalom hiányai t 
és bűneit , positive az által, hogy a vásári 
munkák mellé oda áll í t juk az aszket ikus iro-
dalom régi klasszikusait és modern mestereit . 
A ki egyszer megízlelte a klasszikusokat, 
örökre elmegy kedve az epigonoktól és még 
inkább a kontároktól . A becsi Leo-Gesellschaft 
1899-ben Opus s. Lucae czim a la t t u j vál lalatot 
indított , melynek czélja kiszorítani a közönség 
imakönyveiből és szobáiból a v asai i szent-
képeket , az érzelgős és szellemeskedő franczia 
te rmékeket , olyan képeket , melyek ta lán 
muzeumokba valók, de egyházias szellemet 
nem lehelnek, vagy a melyek csak a felsőbb 
t ízezer számára készültek. Miértne lehetne 
hasonlót tenni az aszket ikus i rodalom terén 
is? Posi t ive mindig messzebbre megyünk, mint 
merőben negative. Az aszketika klasszikusainak 
gyűj teményes kiadásai a lehető legjobb hatás-
sal vannak a józan aszketikus ízlés fejlesz-
tésére. 

E téren t agadha ta t l anu l sok tör tént . Mái-
magya r nyelven is megje lent egyik-másik klasz-
szikus munkának fordítása. Kivált a megboldo-
gul t szentéletű Nogáll püspöknek sokat köszö-
nünk e téren. Külföldön természetesen még 
előbbre vannak. Megemlítem pd. Pollinak szép 
vállalkozását , a ki a Herder-czég kiadásában 
hé t kö te tben kiadja Kempis Tamás összes 
műveit . A néme t irodalom már rendelkezik 
szalézi sz. Ferencz , liguori sz. Alfonz, Fabe r 
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stb. összes műveinek fordí tásával . Regensburg-
ban 10 köte tbe je len t meg 1888—90. közöt t 
Perlen katholischer Asketik czimmel. Herde rnek 
is van ilyesféle vállalata, de te r jedelmesebb 
köte tekben, melynek czime Asketische Bibliothek. 
Ebben je lent meg Lehen-nek gyönyörű m ű v e : 
Der W e g zum innern Fr ieden, n é m e t fordítás-
ban. A f rancz iáknál a Société de Sa in t -yugus-
tin-nak több ilyen vál lalata van : Petite Bibliothè-
que des pensées des Saints, Bibliothèque Eucharistique 
(ez utóbbiban szerepelnek Boudon, De Ponte , 
Bourdaloue, Aquinói sz. Tamás , Bosquet, Croi-
se t, Leonardo da P o r t o Mauiïcio, g r anada i 
Lajos stb.). 

Az aszket ikus i rodalom hibáinak részle-
tekbe menő szellőztetésén és kiváló aszket ikus 
m u n k á k ter jesztésén kivül néha tanácsos, hogy 
az egyházi hatóságok is enyhébben, vagy kemé-
nyebben nyi la tkozzanak az aszket ikus iro-
dalommal való szédelgések ellen. Legutóbb 
Henle passaui és Egger s.-galleni püspökök 
lá t ták szükségesnek az erélyes föllépést. 

Henle ugyancsak megnyomta tollát, mikor 
ezt i r t a : „mindent ki kell selejtezni, a mi az t 
a lá tsza to t keltené, hogy az egyháznak a 
vallás ápolásánál nagyobb gond ja van a külső-
ségre, mint a lényegre. Különösen az u. n. 
épületes i rodalomnak, mely a jámborság örve 
a la t t igazat és hazugságot , t ö r t éne te t és legen-
dát kever össze kénye-kedve szerint, egyszer 
s mindenkorra el kellene tűnnie a kath . könyv-
piaczról. Ide számít ja a Szen ta tya mindenek 
előtt azoka t a könyveket és i ra tokat , melyek 
minden komoly kereszténynek bo t ránkoz ta tá -
sára szolgálnak gyerekes csodameséikkel , állí-
tólagos szellemjelenéseikkel, u j kinyilatkoz-
tatásaikkal , lá tomásaikkal és jövendöléseik-
kel stb." 

Nem kevésbbé keményen beszél Egger 
püspök 1904. febr. 20-án kiadot t körlevelében 
az imameghal lga tások közléséről és az üzér-
kedés katholiczizmusáról . Pap ja inak különös 
figyelmébe a jánl ja ezeket az üzelmeket , kivált 
a könyvter jesztők személyét. Elrendeli , hogy 
a dékánok a kerület i bizottsággal egyetér tőleg 
minden népszerű és vallásos folyóirat mellé 
ellenőrt rendel jenek, a ki az esetleges hely-
telenségeket az egyházi ha tóságnak tudomá-
sára hozza. Az egyházi ha tóság esetről-esetre 
tanácscsal fog szolgálni és szükség esetén az 

egyházmegye te rü le tén az engedet len folyóira-
to t elti l t ja. 

I lyen erélyes püspöki nyi la tkozatok és 
rendelkezések ú t j á t állják a legnagyobb baj-
nak, az oly te rmékek közzététe lének, a melyek 
a hivők becsüle tére és lelki életére ha t á rozo t t an 
veszedelmesek. Püspöki rendelkezésekben az 
irók egyéni szabadságának sérelme nélkül nem 
igen lehet tovább menni . A további teendő az 
irodalmi kritikára hárul, a mely részben egyes 
művek megbeszélésénél, részben prophylakt ikus 
módon összefoglaló megfigyelések közlésével 
igen sokat t ehe t az aszket ikus i rodalom eme-
lésének Ügyében. (Folytatjuk.) 

Egyházi Okmánytár. 
Szent Tamás «apostol votív miséjének kiváltságáról. 

Cupiens Emus Dominus Theotonins Emmanuel 
Bibciro Vieira de Catùo, Episcopus Sancti Thomae de 
Meliapor, ut cultus et pietas erga ipsum Sanctum 
Apostolum, qui Indiaium gentibns Evangelium praedi-

! cavit, eiusque Reliquiae Orthonae intra fines eiusdem 
dioeceseos magna religione asservantur, magis magisque 
foveatur atque augescat : Sanctissimum Dominum No-
strum Pium Papam X. supplicibus votis rogavit, ut 

: cuilíbet sacerdoti, in Altari sacrum operanti, ubi sancti 
j ^Apostoli memoratae Reliquiae custodiuntur, Missam 

votivam de S. Thoma celebrare liceat, etsi Officium 
rítus duplicis occurat. Sanctitas porro Sua eiusdem 

j preces peramanter excipiens petitum privilégium missae 
; votivae ita benigne indulgere dignata est. ut Sacerdo-

t ibus tantum peregrinis, vel turmarum pie illuc pere-
grinantium ducibus, ad enuntiatum Altare sacrum fac-
turis Missam votivam de S. Thoma Apostolo fas sit 
celebrare : dummodo non occurrat Duplex primae vel 
secundae classis, nec non Dominica, Feria, Yigilia vel 
Octava quae sit ex privilegiatis : servatis Rubricis. 
Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 20 
lanuarii 1904. S. Card. Cretoni, Praef. L. f . S. f . D. 
Panici, Archiep. Laodicen. Secret. 

A katholikus nagygyűlés szónokai. 
Zichy Aladár gróf beszéde. 

Nagyméltóságú püspöki kar ! 
Mélyen tisztelt katholikus nagygyűlés ! 

Azon kitüntető megbízásban részesültem, hogy a 
szövetkezetek népmentő fontosságáról beszéljek. Min-
denekélőtt köszönettel tartozom, hogy e tárgy a szövet-
kezetek kérdése e helyt szóvá tétetik és különösen, 
hogy ezt ily szempontból kívánták megvilágítani, ugya-
nis a nép mentése vagyis a nép nevelése szempontjából. 

Mert ha nézetem szerint helyesen, a katholikus 
nagygyűlések évenkinti megismétlése első sorban a ka-
tholikusok tevékenységének összhangját és irányítását 

38 -* 
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czélozza. ugy valóban a társulás legkorszerűbb és leg-
sikerdusabb módozatáról, a szövetkezésről megfeledkez-
nünk nem lehet. Kell, hogy ezen hatalmas társadalmi 
mozgalom, a szövetkezés, minél általánosabban ismert 
legyen, hogy igy áldásaiban minél többen részesülhes-
senek. (Éljenzés.) 

Minden szövetkezésnek első és Icözvetlen czélja gaz-
dasági, azaz az anyagi jólét előmozdítása, legyen az 
akár hitel, akár értékesítő vagy fogyasztási szövetkezet, 
vagy ezek válfajainak egyike. 

Ha csak ezen közvetlen czélt tudná is a szövet-
kezés elérni, mégis jogosan tárgyalnánk azt a katholi-
kus nagygyűlésen, mert hisz nem vonja senki kétségbe, 
mily szoros összefüggés van az anyagi jólét és a csa-
ládi élet, a rendezett vagyoni állapot és a polgári kö-
telességek teljesítése közt, amely két irányú kötelmek 
teljesítése lelki életünk harmóniájának előfeltétele. 

De tovább megyek. 
Azon a helyen, ahol a jótékonyságot, a karitást 

hirdetik, ott helyet követelhet magának a szövetkezet 
kérdése is, mert a helyes szövetkezés, ha első sorban 
az önsegélyen alapul is, feltételezi, hogy az egyes egy-
úttal a társultak érdekét előmozdítja és okvetlenül ki-
zárja azoknak károsulását. 

Tehát a szövetkezés iskolája a helyes erőgyűjtésnek. 
ugy hogy az más kárára, más rovására ne történjék. 
A gyengébbek anyagi gyarapodásának legsikeresebb 
támasza a szövetkezés, de csak akkor és ugy, ha azt 
a felebaráti szeretet szelleme hatja át, az önzés féke-
zésére. 

Nem kíván hősies önfeláldozást a szövetkezés, csak 
az ügy iránti tökéletes hűséget. 

Kitérjek-e arra, hogy miért nem csak szabad, de 
kötelességünk is becsületes munka, szorgalom és a tár-
sulás által kinek-kinek saját anyagi érdekét előmozdí-
tani ? Szükséges e bizonyítani az anyagi erők gyűjtésé-
nek hazafias voltát? Hisz az egyeseknek jóléte teszi az 
államot gazdaggá; minél erősebb az államnak a legna-
gyobb számot kitevő kisbirtokos, kisiparos és munkás 
osz t á sa , annál jobban virul a haza. A társadalom erős-
ségét az egyesek ereje képezi és viszont az egyeseknek nyo-
mora, terhe a köznek. (Élénk helyeslés.) 

Azonban semmi sincs oly szoros kapcsolatban az 
anyagi jóléttel, mint az egyéni függetlenség. Különö-
sen a kis embernél. Határozottan állítom, hogy jómódú, 
rendezett viszonyok közt élö kisbirtokosnál nem lehet 
senki függetlenebb és a mai államrendben, annak he-
lyes értelemben vett teljes egyéni szabadsággal kellene 
b irnia. 

Egyéni függetlenség és szabadság a legszebb disze 
annak, aki vele élni tud. És csodálatos, egy uj erő 
mutatkozik a szövetkezés formájában, erő, mely a 
gyengéké, őket gyengeségükből kisegíti, nekik egy u j 
szempotból világítja meg a dolgokat, nekik uj tevé-
kenység terét nyitja meg, önrendelkezésük teljesebb 
lesz, önművelödésünkek tág mezeje nyilik. 

A szövetkezés ut ján a kisember a pénz- és a hitel-
viszonyokkal közvetlen érintkezésbe lép, valamint ter-
meivényei és szükségleteinek értékével közvetlen ismer-
kedik meg. 

Gazdáink és kisiparosaink a helyesen vezetett 
szövetkezet ut ján úgyszólván egy kereskedelmi önkép-
zésen, iskolán mennek át, melytől remélhetjük, hogy 
a mi jó magyar népünk a kereskedelmi kiskorúságból 
ki fog lépni. Mert valljuk meg, hogy a művelt Nyugat-
tal szemben e tekintetben messze el vagyunk maradva. 

^,.,cs,0(:ia' n e m i s l e l l e t másként, hisz az eke szarva 
mellől és a műhelyből csakis a vásároknak zajába men-

tek termeivényeik értékesítésére mint tájékozatlanok, 
pedig a mai élet megkíván éleslátást és éberséget. 

Miért nem volna az lehetséges, hogy ugy, amint 
a mi kis gazdáink a nehéz küzdelmes időkön keresztül, 
legtöbbnyire egyszerű megfigyelés utján elsajátították, 
ellesték a nagybirtokosoknál behozott minden irányú 
gazdálkodású haladást, hogy épp igy önmagukat mű-
velve, abból az előbb jelzett kereskedelmi kiskorúság-
ból kivetkezhessenek. 

Nem akarnék én minden gazdából egyúttal keres-
I kedőt képezni, de ugy tartom, az ország érdeke hozza 

magával, hogy saját vérünk fiai érzéket kapjanak a 
kereskedelem iránt és magukból alakítsanak egy keres-
kedelmi osztályt, mely ma hiányzik. 

Mélyen tisztelt Nagygyűlés ! Talán ugy nézik, 
! mintha tárgyamtól kisiklottam volna, pedig nem, a 
! szövetkezetek — és ezt a kereskedők megnyugvására 
j mondom — soha sehol sem fogják a kereskedőket 

fölöslegessé tenni, de én a szövetkezetek anyagi elő-
nyei között egyik legfontosabbnak azt tartom, hogy 

i mint mondtam, a mi népünkbe üzleti érzést, kommer-
cziális szellemet remélek becsepegtetni. (Éljenzés.) 

És most át akarok térni a nem közvetlen, nem 
anyagi előnyeire a szövetkezeti tevékenységnek. 

Nem minden szövetkezés azon nemesebb értelem-
; ben vett szövetkezet, melytől a népnek mentő hatását 

lehet várni, mert ezen hatás nem a formában egyedül, 
de inkább a szellemben rejlik, melyben azt vezetni kell. 

Ezt a helyes szellemet, ezt az iíányitást legnehe-
zebb megadni, erre nem mindenki hivatott, ez úgy-
szólván a nem üzletszerű része a dolognak, melynek 
eredményét azért nem is lehet számszerűen kimutatni, 
de mely szerintem a legértékesebb. 

A letéteményese a helyes szövetkezeti szellemnek 
a saját hatáskörében csodákat művelhet, apostol lehet. 
Az egyest az önsegélyezésében és igy önművelődésé-
ben irányíthatja, közérzése fejlesztheti azt, hogy a 
leggyengébb, aki legjobban szorul a támaszra, a leg-
nagyobb bizalommal jöjjön a szövetkezetbe, nem ala-
mizsnáért, nem ajándékért, de jóakaratú viszontszol-
gáltatásért, az ő saját hű kitartó, szorgalmas közremű-
ködéséért. 

I t t van az a pillanata az ügynek, mely a saját 
I önbecslést megerőstti és mely a szövetséges társában 

nem a vetélytársat, de a bajtársat ismerteti fel. 
Engedjék meg, hogy ezt egy példával világosítsam 

meg és mert ez időszerű, vegyünk például egy pincze-
I szövetkezetet. 

Annak szervezésének mikéntjére, természetesen 
nem térek ki, mert ez tárgyam keretén kivül esik, csak 

I annyit mondok tájékozásul, hogy a gazdák összehord-
ják mustjukat, az természetesen fel lesz becsülve és 
közösen egységesen kezelve borrá forr, ugy, hogy az 

I egész mennyiség értékben nagyobb, mintha az egyen-
j kint forrt volna ki és egyes pinczékben szétszórva 

volna. Az a nagyobb érték, az értéktöbblet, mely azál-
tal keletkezett, hogy szövetkeztek, mert természetes, 
hogy ez reálisan többet is ér, ez a közvetlen anyagi 
haszna a szövetkezésnek. 

Most azonban közelebbről tekintem meg, hogy az 
egyes gazda mit nyer ezen és akkor látom, hogy pél-
dául egyike a legszegényebbeknek a faluból, kinek 
alig van egyebe kis szőllőjénél, de mert lehető legtö-
kéletesebben kezelte, óvta meg a betegségektől, a leg-
szorgalmasabban művelte meg és a leghelyesebb időben 
szüretelt, a legjobb mustot szállította be és a méltá-
nyos és igazságos vezetők által aszerint becsülve, 
annak megfelelő osztályrészt fog majd kapni az el-
adásból. 
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Már most mi történt volna, ha azon helyen nem 
ismerik a szövetkezést? Akkor bizonyosan ez a sze-
gény kis gazda lett volna kénytelen legelsőbben eladni 
kis borát, melynek árát a lehető legmélyebbre lenyom-
ták volna a vevők, ismervén annak szorult hetyzetét 
és ezzel úgyszólván megkezdték volna az árak lenyo-
mását, mely aztán néha pánikszemileg hat, ugy, hogy 
az egész község borát olcsó pénzen tudják megvenni. 

Már most kérdem, nem tett-e az a leggyengébb 
gazda épp annyi jót társaival, mint a módosabb, a 
szövetkezés által? Nem fejlődik-e ki ily szövetkezésnél 
a becsületes munka értéke? Nem fejlődik-e az egyéni 
érték a társulásban ? 

Nem-e fejlődhetik a legszegényebben az a büszke 
öntudata, hogy ő viszont szolgált és hogy őrá szük-
ség volt ? 

De igy vagyunk az egész vonalon. 
A kisiparos, ha kénytelen portékáját áron alul is 

adni szorultságból, társának is kárt okoz, mert az ő 
iparágának munkája értékben lejebb száll. 

Tehát úgyszólván a szövetkezés helyes kiegyen-
lítő lehet az értékek túlságos esése, de felemelése 
ellen is. 

Azonban mindezeknél még egy értékesebb hatása 
is lehet a szövetkezeteknek és ez az összetartás által 
elérhető összhang a társaséletben. 

Tapasztalatból tudjuk, hogy ott, hol a szövetkezet 
ideálisan a kívánalmaknak megfelelőleg van vezetve, 
egyéb téren is összetartás és összemüködés van. A nép 
megtanulja egymást ismerni, megismeri igaz jóakaróját, 
a jogos vezérét az ügyeiben. 

Sokat lehet tehát a szövetkezetek ut ján közvetle-
nül és közvetve elérni. Kinek szive a néppel érez, 
tehát fogjon hozzá, legyen uttörö otthonában s meg 
fogja látni, hogy ha a szövetkezés igaz, helyes alapon, 
becsületességgel, tökéletes hűséggel és kitartó szorga-
lommal lesz vezetve, annak áldásai be fognak követ-
kezni. 

Végezetül engedjék meg nekem, hogy néhány szó-
val a fomagasságu püspöki karhoz forduljak. Mint a 
szövetkezeti ügy szerény munkása (Lelkes éljenzés) 
jó l tudom, mennyit tettek főpapjaink a szövetkezeti 
ügy érdekében, ugy anyagi áldozatokkal, mint a szel-
lemi téren útbaigazításaikkal, irányításukkal. Nagyon 
kérem, hogy a fomagasságu püspöki kar főleg ez 
utóbbi irányban ne vonja meg támogatását ügyünktől. 
:Meg kell értenie a lelkészkedő papságnak, hogy a 
lelkiek terén is akkor érnek el legnagyobb sikert, ha 
híveiknek minden téren igazi jó pásztorai, vezetői lesz-
nek. (Elénk éljenzés.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, nov. 8. Fején találta a szeget — B. J. a 

„Dunántúli Hirlap"-ban, midőn halottak napja alkalmá-
ból, a nemzet nagy elhunytjai emlékének a közéletben 
divatos lealacsonyítását nyilvánosan megdorgálta. 

Az ember, úgymond, boldogságát, veszteségét jár 
megsiratni a temetőkertbe. A nemzet lelkesedést, erőt 
meríteni zarándokol nagyjainak sírjához és szentelt 
kincset őriz a porladó hamvakban. Csak az a nemzet 
lehet nagy és követelhet életjogot a jövőtől, amelyik 
vértanukat állíthat elő, önfeláldozó hősökkel küzdhetett 
és töviskoszorúval dicsekedhet. Az embernek a sírkő 
elmúlást je lent ; a nemzetnek dicsőséget és örök életet. 
A temető a nemzet történelme. Ahol a sírkertben csak 

fü nő, ott csak legelésző állatok tenyésznek. Csak aki 
mint szentélyt tiszteli a temetőt és szivében hordja a 
nagyok emlékét, érzi és ismeri amaz erőt, amelyet egy 
országnak múltja képvisel. 

Nem akarjuk mi most a halottak napjakor szoká-
sos ünneplések mértékét és módját bírálni. A közéleti 
ünneplés rendszerint üres külsőség. Sőt nem ritkán hiu 

! és beteges öntetszelgéssel is párosul. És az a földmíves, 
aki vándorutja közben imádságban térdre borul az abdai 
honvédsir előtt, szivében talán méltóbban és szebben ün-
nepelte a vértanukat, mint egy városi zászlós, diszbeszé-
des felvonulás. Arra kellene nevelni az embereket, hogy 
a nagyokra emlékezni tanuljanak. Gondolkodni ámulton, 
lelkesedni a példán, és erős fogadást tenni egy hasonló 
életre ! Mert akik itt helyhez kötve élünk, nem keres-
het jük fel Széchenyi, Deák, Rákóczi s a dicsők mérhet-
len hadseregének sirdombjait De lelkünkben elzarán-
dokolhatunk hamvaikhoz és szivünkben áldozhatunk 
tettre serkentő emléküknek. Ily magába szállott 
ünneplést tartson mindenki, és ez lelki szükségletévé 
váljék. 

De ma, ha nagyjainkra gondolunk, tiszta emlékük 
j sokszor árnyéktól homályos. A boldogult nagy férfiakat 

belekeverik a piaczi politika sarába. Hogy némi előnyt 
kicsikarjunk, vagy hogy magunknak hízelegjünk, készek 
vagyunk az elhunyt állambölcsek szavait kiforgatni, és 
magunk emelésére őket lealacsonyítani. Ez a halottak 

j igazi meggyalázása. 
Széchenyi István gróf nevével ép ez ünnepek 

előtt egy szabadkőmives páholy alakult. Deákkal vélte 
igazolni Tisza miniszterelnök hazánk kizsákmányolását 
Ausztria javára ; Kossuth nevéből, kortes jelszó lett, 
Petőfiből hazátlan szocziálistát csináltak ; Szent István 
királyban csak egy német mintára törvényeket rendelő 
jogászt látnak ; s viszont számos, korszakokat irányító 
férfiút feledni engednek. És az u j kor gyermeke már 
ily kétes világításban tanulja megismerni az önfelál-
dozó nagyokat. Nem csuda, ha nem is tudja megbe-
csülni. Sőt, csak ettől mentsen Isten, — meg is fogja 
íitálni ! Deák, aki nyakunkra hozta az osztrák fenható-
ságot ! Kossuth, az örök tiltakozás, aki megegyezik és 
leszerel Bécsnek ! Hol van itt a lelkesítő eszme ? Ilyen 

i gondolatokért rajongjon az if jú ? 
De ne sülyedjünk el e sötét színekben. Csak azt 

czéloztuk sorainkkal, hogy minden magyarnak védő 
szavába ajánljuk ez eszményi honfiakat, a meggyalázott 
holtakat. Tiltakozzunk, ha e férfiakat politikai czólok-
ból ki akarják használni és kisebbítik előttünk. Saját 
lelkünket raboljuk meg, ha e ragyogó ideálokat sárral 
engedjük berondítani. 

Eger. FLarminczegyedik főpásztori évforduló. — 
Október 26-án volt az egri főegyházmegyei pap-

j nyugdíj-intézet közgyűlése. Ugyanerre a napra esett 
j Samassa József dr érsek úr székfoglalásának 3l-ik évfor 
! dulója. Ebből az alkalomból Begovesevich Róbert vál. 
! püspök, helyettes nagyprépost, a nyugdíj intézeti köz-
I gyűlés tiszteletére adott főpásztori lakomán, a követ-
! kezö emlékezetes felköszöntőt mondotta : 
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„Harminczegyedik évfordulóját ünnepeljük ama 
szerencsés nagy napnak, melyen kegyelmes főpászto-
runk papságának és híveinek lelki vezetését, kormány-
zását kezébe vette és hálás szívvel köszönjük, hogy e 
napon minket maga köré gyűjteni kegyes volt. 

Nehéz idők voltak a 31 év előtti idők. Hazánk 
közügyeit minden téren újjáalkotó törekvések kor-
szaka volt és hazánk közügyeinek ú j alakulásával egy-
házi intézményeink is összhangzásba hozandók voltak. 

Isten kegyesen tekintett egyházmegyénkre és 
e nehéz időkben kegyelmes föpásztorunkat küldfe 
fényes érseki székébe. 

Jö t t tehát Isten nevében ő nagyméltósága és láf-
tuk, hogy isteni küldetéséhez képest lángelméjének 
égig érő bölcsességével, ragyogó erényeinek varázsával, 
törhetlen szilárdságával és akaraterejével miként kezdte 
meggyógyítani, a mi talán gyógyítandó volt, össze-
forrasztani a mi talán eltörött, a földhöz netalán tapadt 
elméket az égiekhez emelni, a jót és helyeset pedig 
szeretetteljesen ápolni, erősíteni, tökéletesíteni és egy-
házi intézményeinket czéltudatos intézkedéseivel, de 
határt nem ismerő áldozatkészségével is mind szellemi, 
mind anyagi tekintetben a kor követelményeinek m e ^ 
felelő színvonalra emelni. 

Az égre, szentegyházunk és egyházmegyénk javára, 
dicsőségére irányított életpályájának útján semmisetíi 
tartóztathatta és tartóztatja fel. Munkálkodnia kelleti, 
munkálkodott fáradhatatlanul, áldoznia kellett egyhází-
m egy éj ének szükségeire, áldozott fejedelmi bőkezűségi-
gel, szenvedést, nyomort enyhítenie kellett, enyhített 
könyörületes szíve sugallatát követve, á szerencse min-
den adományaival. 

Isten- és ember iránti szeretetének, minden jóért 
és nemesért nem szavakban, hanem tettekben nyilat-
kozó buzgalmának ós ragyogó erényeinek örök időkre 
szóló bizonyítékait lát juk nemcsak e városban, nem-
csak az egyházmegyében, hanem annak határain túl 
széles e hazában is, úgy hogy nemcsak mi, hanem e 
haza is dicsőségének, ékességének és fénylő világossá-
gának tartja, vallja és hirdeti őt. 

íme ! a 31 év előtti székfoglaló ezt adta, ezt hozta 
nekünk. Es valóban ezen 31 év fényességét bármily 
hosszú idő sem homályosíthatja el. 

De a mai ünneplésünknek az érseki székfoglaló 
évfordulóján kivül, fiúi hálánk szívből fakadó nyilvá-
nitását megkövetelő más momentuma is van. A papság 
nyugdijintézetének szivünkhöz nőtt ügye ez. Kegyel-
mes urunk azon atyai szeretete, melylyel ezen intézet 
fölött kezdettől óta őrködött, azon fejedelmi bőkezű-
sége, mely ezen intézetet kezdetleges helyzetéből a 
virágzás magas fokára segítette s ma is oly gazdagon 
árasztotta áldásos jótékonyságát reá : magával ragadta 
és lelkesítette a papságot is, hogy örömmel adja fillé-
reit az intézet gyámolítására. Érzi, tudja ezen papság, 
Hogy főpásztorának szeretete, éltető fénysugaraival 
mindent betöltő napként a papság szeretetadományait 
is megtermékenyíti és gyümölcsözőkké teszi. 

Érseki megyénk százados fennállása idejének 
majdnem harmadrészét kegyelmes főpásztorunk kor-

mányzása töltötte ki és hogy dicsőséggel kezdett szá-
zados pályafutását Isten és emberek elismerése szerint 
még fényesebb dicsőséggel zárhatta le : ö nagyméltó-
sága csodálatos bölcsességgel kezelt atyai kormányzá-
sának érdeme és jutalma. 

Isten akarja, hogy az u j századba is ő vezesse be 
egyházmegyénket és kijelölje az utat, melyen az utó-
doknak járniok kell, hogy a második századot is Isten 
kedvében és Szentegyházunk hűséges szolgálatában 
élhesse át egyházmegyénk. 

Istent buzgón kérjük, hogy ő exczellencziájának 
kormányzását a megkezdett ú j században is minél 
hosszabb időre terjeszsze ki". 

A szép beszéd végeztével rögtön fölállott ő exja 
ós többi között ezeket mondotta : 

„Nem akarom mondani, hogy az én kedves bará-
tom, egykori kedves szeretett iskolatársam inkább arra 
törekedett, hogy szépet mondjon, mint igazat; de azt 
mondom, hogy ő az időben tévedett. Tessék azt az 
utódom elé állítani ! már nekem ebből csak morzsák 
juthatnak. De ezeket a morzsákat is iparkodni fogok 
mégis addig, mig az Isten itt tart, biztos helyen elhe-
lyezni, jeléül és tanulságául annak, hogy ezen morzsák 
lehettek volna nagy kenyereknek maradványai, miként 
a Krisztus Urunk által táplált népnél a morzsák jelen-
tették fényét és dicsőségét az Istennek. Habár igaz, 
hogy pessimum hominum genus laudantes, most az 
egyszer legyen kivétel. És én, kérem szeretettel, amnes-
tiálom az ón kedves barátomat, és viszonzásul azt, 
hiszem, mindnyájuk érzelmeit fejezem ki, midőn kívá-
nom : tartsa meg ísteir-még sokáig ! 

Tartozom még egy megjegyzéssel. Én meg vagyok 
róla győződve, a mennyire ismerem a vitiált emberi 
természetnek erejét, hogy a hevesi főesperes ezek után 
fogja mondani: pessimum hominum genus laudantes, 
az érsek pedig nekiment és dicsérte papságát. Bocsá-
nat ! én tartoztam ezzel a magam érdekében a tisztes-
ségnek : nem dicsértem, én jellemeztem. A jellemzés 
és dicséret nem egy ; hogy én nekem igy kellett jel-
lemeznem, annak nem én vagyok az oka, és nem is 
az én dicsérő természetem, amely nem létezik. Hanem 
azt kívánom, hogy papságom ezt a hibát soha le ne 
vesse. Isten éltesse önöket!" 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVEKEN YSEG. 
— Szent Rafael-egylet. Németországban már több 

évtizede nagy eredménnyekkel működik a szent Rafael-
egylet, melynek feladata a katholikus kivándorlóknak 
ha már visszatartani nem lehet őket útbaigazítást, fel-
világosítást nyújtani s őket minden erkölcsi és anyagi 
veszedelemtől megvédelmezni. A szent Rafael egylet e 
czélhoz mindazon nagyobb kikötőkben, hol a kivándor-
lók hajóra szállanak s ahol utazásuk czéljából képest 
a szárazföldre lépnek, bizalmi férfiakat alkalmaz, akik 
a kivándorlóknak ingyenes mindennemű útbaigazítással 
szolgálnak. A Magyarországi Katholikus Egyesületek 
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Országos Szövetsége, hogy ezen nagyfontosságú katho-
likus intézmény áldásaiban a magyarországi kivándor-
lók is részesülhessenek, érintkezésbe lépett a szent 
Rafael-egylettel, a melynek elnöksége legkészségesebben 
beleegyezett abba, hogy a szent Rafael-egylet bizalmi 
ferfiai a magyarországi kivándorlókat is — ha ilyen 
ajánlati lappal ellátva vannak — támogatásuk gondos-
kodásuk alá vegyék. A Magyarországi Katholikus 
Egyesületek Országos Szövetsége ezenkivül lehetőleg 
gondoskodni fog arról is, hogy a nagyobb kikötőben 
a hazai nyelveket értő saját bizalmi férfiai fogadják a 
magyarországi vándorlókat. A Magyarországi Katholi-
kus Egyesületek Országos Szövetsége bizalommal kéri 
ezek után a főtisztelendő papságot, hogy kivándorolni 
szándékozó hiveiket e nagyfontosságú intézményre 
figyelmeztetni, erről őket kioktatni s őket ilyen ajánlati 
lapokkal ellátni szíveskedjenek. Ajánlati lapokért s 
minden más a kivándorlásra vonatkozó ügyben a 
Magyarországi Katholikus Egyesületek Országos Szövet-
ségének irodájához (Budapest, IV., Molnár-ntcza 19.) 
lehet fordulni. A bizalmi férfiak névsora raj ta van az 
ajánlati lapon. A magyarországi bizalmi férfiak : Buda-
pest, dr Giesswein Sándor kanonok, VIII., Szentkirályi-
utcza 28. A Magyarországi Katholikus Egyesületek 
Országos Szövetségének irodája, Molnár-utcza 11. 
Csacza: Benyács István plébános, Kalocsa: dr Révay 
Tibor érseki titkár. Fiume : Simhen Albert hitoktató 
Casa del Capitolo Collegiató II. p. 

I R 0 D A L 0 M. 
— Könyvek a keresztény Magyarország vissza-

állításának szolgálatában. Két jeles könnyvvel gazda-
gította a Szenc-István-Társulat a magyar katholikus 
hitbuzgalmi művek tárát. Ezek Eggcr Ágoston st.-galleni 
püspök : A keresztény apa és A keresztény anya czimü 
művei imakönyvvel. Mind a kettőt egy szatmármegyei 
áldozópap fordította. A könyvnek teljes czime : A ke-
resztény apa modern társadalmunkban, gondolatok keresz-
tény apák számára, imádságoskönyvvel. A másiké: A 
keresztény anya, jóakaró tanácsok keresztény anyák és 
az érettebb női ifjuság számára, imádságoskönyvvel. A 
keresztény anyát a család középpontjába helyezi, mint 
a nap van a naprendszer középpontján. Minden ház-
belit ő fűz együvé ; nélküle a ház megbomlott óra, 
vérkeringés nélküli test. A mit szent Ágoston saját 
édes anyjáról mondott, száz más anyára is ráillik : 
„Mindazt, a mim van, anyámnak köszönhetem ; nemcsak 
világra szült, hanem lelkemnek életét is ő adta nekem". 
A könyv három részre oszlik. Az első részben önisme-
retre oktatja a nőt és előadja azokat az elveket, me-
lyekkel erényes életre nevelheti magát. A második 
rész a keresztény anya kötelességét adja elő, melyeket 
mint vallásos nőnek, a család nevelőjének, hitvesnek 
követnie kell. A harmadik rész az ajtatossági gyakor-
latokat foglalja magában. Olvasmánynak, lelki gyakor-
latnak is igen hasznos, szép, fölemelő ez a rész, melybe 
bele vannak szőve a különböző ünnepi szakokhoz 
mondandó imádságok, litániák. a szent rózsafüzér. A 

könyvet szent Anna képe diszíti. A keresztény apa czim-
lapján szent József képe ékeskedik. Az első rész okta-
tást ad az apa kötelességeiről, a házasság szentségének 
tiszteletben tartásáról, az erényes családi viszony ápo-
lásáról, a gyermekek nevelésében való kötelességekről, 
a férfiúi erények gyakorlásáról, a polgári kötelességek 
miként való teljesítéséről, összhangban Isten akaratával, 
a keresztény Anyaszentegyház tanításával. A második 
rész az imákat és áhitatos elmélkedéseket foglalja ma-
gában. A két imakönyv ára attól függ, hogy milyen a 
kötésük: 2—4 korona és följebb. Megrendelhetők a 
Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában, Budapest? 
VIII., Szentkirályi-utcza 28. 

— Megjelent a „Jézus Legszentebb Szive Nagy 
Képes Népnaptára az 1905-ih évre" magyar nyelven ós 
ugyanennek vend nyelvű kiadása. Ezen már általánosan 
elterjedt és közkedveltségü naptárnap jövő évre szóló 
ötödik évfolyama nagyon csinosan van kiállítva és 
valóban szivet-lelket nemesítő, valamint érdekes olvas-
mányokkal bővelkedik. Tartalma nagyon változatos. 
Olvashatunk benne épületes czikkeket. A világ mult 
évi legfontosabb eseményeit, hasznos tudnivalókat az 
élet számára, fölviditó élezeket. Számos, csinos aczél-
metszetü képei egytől-egyig nagyon sikerültek és dísze-
sek Gyönyörű műmelléklete, mely keretbe téve, áhí-
tatra gerjesztő. Viszont-elárusitóknak, illetve csoportos 
megrendelés esetén direkt a Szombathely-egyházmegyei 
könyvnyomdából Szombathely, Vasmegye, ha rendelik, 
postán vagy vasúton bérmentve szállítva a mult évi 
árnál még valamivel olcsóbb és pedig a következő : 

Magyar Jézus Szive Naptár : 1 drb 60 fill., 10 drb 
4 kor., 20 drb 6 kor. 60 fill., 30 drb 10 kor. 20 fill., 
40 drb 13 kor. 20 fill., 100 drb 31 kor. 500 drb 150 
kor. 1000 drb 300 kor. Egyes szám bolti ára 60 fillér. 

Viszontelárusitók vagy terjesztőktől a megmaradt 
példányok febr. 15-ig a legnagyobb készséggel vissza-
vétetnek. 

— 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. 

A 9. füzet tartalma: Der geschichtliche Charakter 
des vierten Evangeliums. (J. Knabenbauer S. J.) — 
Ein verschwundener Kirchenschatz des 14. Jahrhun-
derts. I. (J. Braun S. J.) — Das Rätsel des Lebens. 
Eine entwicklungspsychologische Studie. I. Mit 2 Figu-
ren. (E. Wasmann S. J.JT — Achim von Arnim im 
Spiegel seiner Briefe. (O. Pfülf S. J.). — Nationale 
Eigenart und geistiger Gehalt der zu Düsseldorf aus-
gestellten Kunstwerke. II. (Schluss.) Mit 3 Abbild. (St. 
Beissel S. J.) 

Rezensionen : Ehses, Concilii Tridentini Actorum 
Pars Pi-ima (O. Pfülf S. J.) ;|Krose, Konfessionsstatistik 
Deutschlands (H. Pesch S. J.) ; Vermeersch, Manuel 
Social (H. Pesch S. J ) ; Graus, Vom Gebiete der 
kirchlichen Kuns t ; Derselbe, S. Maria im Ährenkleid 
(St. Beissel S. J.) ; Franz, Das Rituale von St Florian 
aus dem 12. Jahrhundert (I. Braun S. J.) ; Preca, 
Malta Cananea (A. Baumgartner S. J.) ; Schmitz, Mün-
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stersclier Musenalmanach 1904 ; Flaskamp, Frommer 
Freude voll (J. Spillmann S. J.). — Empfehlenswerte 
Schriften. — Misz eilen : Allerlei Glossen zum Freidenker-
kongress in Rom. 

Megrendelhető Herdernél Bécsben. (B. Herder 
Verlag, "Wien, I. Wollzeile 33.) 

VEGYESEK 
— Uj katakombák. Rómában Marucchi Horácz 

a vatikáni régiségi muzeum igazgatója, 13 száz év óta 
eltűnt katakombát fedett fel. Domitilla katakombája 
ez sz. Felix és Adanctus bazilikájával. Ebből a kata-
kombából tovább hatolva reményli Marucchi felfedez-
hetni a katakombák legrégibb, legbecsesebb legprimi-
tívebb részét, azt a kis földalatti templomot, a hol 
maga szent Péter tanította az első keresztény híveket, 
Marucchi szerencsés felfedezéseiről más rovatban bőveb-
ben szándékozunk megemlékezni. 

— Az uj pogányság. Sajátságos találkozása az 
eseményeknek, hogy Rómában éppen akkor vannak 
nyomában az első keresztény hitközség, a sz. Péter apostol 
hitközsége földalatti templomának, mikor itt a föld felü-
letén Francziaországban a szabadkőművesség országosan 
készül a katholikus egyházat létjogából, mindenéből 
kiszorítani és őt a pogány római birodalom jogfelfo-
gása szerint tűrt magán társulatokká szétmorzsolni. 
Mikor ez a felfordulás Francziaországban kezdetét 
vette, Gouthe-Soulard aixi érsek, igy kiáltott fel : „Nous 
ne sommes pas en république, mais en Franc-Maçonne-
rie, mi nem köztársaságban vagyunk, hanem szabad-
kőművességben." Mennyire igaz ez az ítélet, mutatják 
a legújabb események: Briand képviselő tvjavaslata az; 
„állam és egyházak szétválasztásáról", és a minapi 
parlamenti „affér", melyben Syveton képviselő hatal-
masan arczul ütötte André hadügyministert, mert ez a 
szabadkőművesség szolgálatában kémrendszert hozott 
be s vallásuk miatt rendszeresen üldözi a katonatisz-
teket. A kath. vallásáról hires Tyrol fővárosát, szintén, 
már annyira sikerült a pogány nemzetiségi bálvány-
imádásnak megnyerni, hogy közte és a vele ebben a 
pogány kultuszban egy húron pendülő olaszok közt 
vérengzésre és vagyonpusztitásra került a dolog. 
Ausztria állami iskolái jól dolgoztak Ez a soknyelvű 
ország valóságosan tönkre van kormányozva 

— Egyházmegyei hirek. Walter Antal pápai pre-
látus kanonok, pécsi káptalani helynök XV. sz. kör-
levele közli a synodáléra jelentkezettek névsorát s a 
synodale eredményét. Megemlékezik Szilvásy Mihály és 
Babőcsay Pál haláláról ; közli azoknak a lelkészeknek 
névsorát, akik Hegyessy László, Kutor Ferencz és Babő-
csay Pál helyébe nyugdíjaztatásukat kérik. Ezek Bohu-
nicky Béla Bedegről nyolczvanéves aranymisés áldozár, 
Hangny Nándor 78 éves aranymisés áldozár Ibafáról, 
Uray Attala czimzetes apát Baranyabaánról 67 éves, 
Baross Aurél 61 éves szálkai plébános. Nyugdíjért 
folyamodtak még Matarics Péter dályoki pleb. és Pisza-
szics Ferencz kiskőszegi plébános. Minthogy csak három 
üresedésben levő hely van, a szavazatok nov. 20-ikáig 
nyújtandók be vagy az őszi papi tanácskozmányon, vagy 
az esperes utján. — Személyi hírekként közli a kör-
levél, hogy Halvax József a mágocsi esperesség ügyei-
nek vitelével mindaddig megbizatik, mig a kinevezendő 
uj megyés püspök ki nem nevezi az uj esperest. Bat-
•niann András szászvári segédlelkész Bogdásáról Magyar-

keszibe és Hoff er Gergely segédlelkész Magyarkesziből 
Bogdására helyeztetett át. Közli a közig, bíróság ha-
tározatát a közsegélyre szorultak eltemetéséről való 
gondoskodás tárgyában, a belügyminister határozatát 
az állam védelmére jogosított gyermekekről s végül a 
belügyminister határozatát az elhagyott gyermekek 
gondozásáról. 

— Nagyobb szolgálatot tenni az egyháznak és 
hazának, szóval a közügynek ezidőszerint alig lehet 
annál, a miben Giessicein Sándor apát-kanonok, Huszár 
István és Szalánczy Andor kath. publiczisták fáradoznak, 
hogy t. i. keresztény munkásegyesületeket szerveznek. A 
legújabb örvendetes hir e tekintetben az, hogy a neve-
zett 3 nagyérdemű férfiú Mosonban alakít ilyen egye-
sületet 150 taggal kiket az ottani segédlelkész nyert 
meg, az uj keresztény egyesülés eszméjének. A lelké-
szek csodákat mívelhetnek fáradhatatlan igyekezettel 
és önfeláldozással. 

— Magyarország tertiáriusait vagyis szent Ferencz 
rendjének Magyarországban élő világi tagjait f. é. ok-
tóber 6-án Rómában fogadta X. Pius pápa. A szent 
atya ez alkalommal, mint a magyar ferenczesek lelkesen 
szerkesztett lapjában, a „Szent Ferencz Hírnöke" ezidei 
11. számában olvassuk, a következő buzdító szózatot 
intézte a magyar zarándoksereghez. „Örvendünk, hogy 
magunk előtt látunk titeket, Magyarország tertiáriusait. 
Biztosan tudjuk, hogy nem a kíváncsiság hozott titeket 

i ide, e szent helyekre, hanem a lelkesedés, hogy meg-
látogassátok az apostolok sirját s a szent vértanuk 
nyomdokait. Töltse be itt sziveteket az igaz hit, erő-
södjetek meg a Jézus iránti szeretetben, hogy majd ha 
hazatérték, otthon boldogok legyetek. Megáldalak 
mindnyájatokat és ezen áldásomat vigyétek meg otthon-

; maradt tieitek, szülőitek, testvéreitek, rokonaitoknak 
' és - hazátoknak is". 

— Apró hirek. A szatmári jótékony nőegylet mű-
ködésének félszázados évfordulóját készül ünnepelni. 
Szép működés, méltó ünneplés. — Örvendetes esemény 
Budapest hitéletére nézve, hogy sz. Domonkos fiai, a 
dominikánus atyák a Csömöri-ut és a Bálint-utcza sar-

! kán, a főváros u. n. zuglói vidéke számára templomot 
készülnek építeni. Egyelőre oratoriumot készítenek, a 
templom-építés később fog következni. A legmesz-
szebb menő támogatást érdemli ez az ügy. — A 

I győri kir. kath. tanítóképző intézet kebelében fön-
álló „Mária congregátio," november 5-én szombaton 
délután 5 órakor, a magyar ispita templomban ünne-
pélyes fölvételt tartott. 

Főszerkesztő: Breznay Béla cil*. 
Segédszerkesztő : Valiiicsek Béla. 

SJ^*" Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás' a lakjában, V2 ívet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
talták, hogy 2 ívet is adott. Â l a p te r jedelmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal várható növekedése kényszerí t az előfizetési ár 
felemelésére. A ki tehát csak az VE. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot, 
ú jév tő l kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindkét lapot, a 
„Religio- rállás"-t és az „ E . Kr. L u-at együt t k ivánja járatni , az 
az „E. Kr. L.u-at kedvezmenyes áron, 2 koronáér t szerezhet 
meg. Vagyis az előfizetést a je len évtől kezdve a „K.eligio"-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, 
Vu V2» 3U e s egész évi részletekben tör leszthetők. Mindenkire 

. nézve legegyszerűbb s Jegczélszerübb el járás az egész evre já ró 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. kiadó tulajdonos. 

Tulajdonos és kiadó: B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. 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 
IJLATV ANHA RM A 

Budapesten, november 12 

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

SZ. II. Félév. 1904. 

,Perge alacnter tn coepto tuo : praeiiare prae'ua Domim. caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
lilabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et lis, qui open tuo sufragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus 

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

. Additos tibi animos auctontate .Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.' 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: Gondolatok a modern aszketikus irodalomról. — A katholikus nagygyűlés szónokai. — 
Egyházi tudósítások : E s z t e r g o m : A bold. Szűz szeplőtelen fogantatásának félszázados jubileuma ügyében főpásztori szózat. — 
E g e r : Az u j segédpüspök üdvözlése. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenyseg. Emlékbeszéd Pauler Gyula dr felett. — Vegyesek. 

Gondolatok a modern aszketikus irodalomról. 
— Irta : Zubriczky Aladár dr. — 

2. Lássuk már közelebbről a vádaka t , melye-
ket egy idő óta egyre élesebben hangoz t a tnak 
aszket ikus m u n k á k tárgyalásánál . 

Weiss Albert Mária dömés az Apologie des 
Christenthums vom Standpunkte der Moral 5. köte-
tében kiemeli, liogy az idevágó i roda lomban 
gyakran azok vezetnek, a kik a korszel lemnek 
kivánnak hizelegni, t an í tók aka rnak lenni, 
mielőt t t anu l t ak volna, t udományuk h iányát 
buzgóságukkal vélik pótolhatni s a kik tapasz-
ta la t lanságukkal a hi té le tnek gyökerei t is meg-
mérgezik. (II—III. kiad. 112. 1.) Másut t az t 
mondja , hogy ez a nők, leányok és félgyerme-
kek által űzöt t i rodalom gondola tsovány érzel-
gősségbe ful, az uj, fe l tűnő és meglepő dolgo-
ka t hajhászsza, te tszeleg a borza lmasban, az 
izgatóban és némileg a rémregények ikertest-
vérének látszik. Ez nem más, mint a keresz-
tény életnek és a példás j ámborságnak alá-
aknázása. (101. 1.) Még keményebb váda t emel 
ellenök, mikor az t mondja , hogy veszedelmes 
tévedések és egyenes eretnekségek ga rmadáva l 
fordulnak bennök elő és hogy éppen azok az 
ira tok legtermészetesebb szállítói a szellem és 
erkölcs betegségeinek. (100. 1.) 

S hogy ezek a megjegyzések nem í randók 
csupán az érdemes Weiss kissé zsörtölődő és 
epés te rmésze tének számlájára , leg jobban az 
muta t j a , hogy hasonló megjegyzésekkel mások-
nál is bőven ta lá lkozunk. Jungman József jezsui ta 
a Theorie der geistlichen Beredsamkeit-ban (I. 162.) 
megemlít i , hogy bizonyos aszket ikus írók. tel-
jesen félreért ik a népszerűség foga lmát és 
kellékeit. Tapoga tózó foga lmakat , töké le t len 
gondola toka t , ingadozó kifejezéseket a nép-
szerűséggel vélnek igazolhatni . H a nem szór-
nának a nép közé tökélet len, fé l reér thető és 
félig igaz gondola toka t , melyek ké tségeket , 
sőt tévedéseket szü lnek: sokkal j obban á l lnánk 
a, nép vallásos ismereteinek és belső életének 
dolgában. Más helyen ugyancsak ő megrója , 
hogy szónokok és aszket ikus írók szent czél-
jok elérésére, minden eszközt j ónak ta lá lnak , 
t á rgyuka t minden áron kel leténél fontosabb-
nak tünte t ik föl és a körülmények szerint oly 
sötét, vagy oly világos színekkel fes tenek dol-
gokat , melyek az igazsággal és az egyház 
t anáva l erősen hadi lábon ál lanak. (420. 1.) 

Hasonló megjegyzés t már Stolz Albán is 
t e t t : „Úgy látszik nekem, hogy a Miroir du 
Clergé és hasonló papi épületes iratok, a minők 
Francz iaországban gyakoriak, igen kemény? 

39 
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mózesi szellemet lehelnek. í róik mérgesen 
szorongat ják és megszámlá lha ta t lan szabállyal 
gyötr ik a szegény emberi lelket úgy, hogy 
moczczani sem mer. Az tán köröskörül meg-
gyúj t ják a pokol tüzé t és fú j ják hozzá az 
Ítélet harsonájá t" . (Wilder Honig.) 

Humbert kanonok, a ki számos aszketikus 
irat közöt t 479 oktáv-oldalra ter jedő május-
havi elmélkedő könyvet ál l í tot t össze a szent-
a tyák irataiból, ennek a munkának bevezeté-
sében más f a j t á jú aszket ikus i ratok hibáit 
szellőzteti. Ezekben a bizonyítás helyét képze-
lődés, a kenetesség és melegség helyét lágy 
és kápráza tos érzelgősség foglal ja el. íróik 
fe ladják , vagy en}diítik az elveket, észrevétle-
nül a fél-raczionalizmus út ja ira , vagy az inga-
dozó na tura l izmus lapályára tévednek, keresik 
minden áron a korszellem és a divat barát-
ságá t . 

A Civilta Cattolica F a b e r orator ianus művei-
nek ismertetése a lkalmából f á jda lmasan tekint 
sok aszket ikus i róra ; egy részöknél a gondo-
la t mély ugyan, de a melegséget és a kene-
tességet f á jda lommal nélkülözzük ; a másik 
résznél pedig gondolat és melegség nem hiá-
nyoznak ugyan, de nyoma sincs semmi kellem-
aiek és a stilus mindazon kellékek hí ján szűköl-
ködik, melyektől az aszket ikus írónál sem 
lehet eltekinteni, ha mégúgy követel jük is 
tőle a tárg}Thoz illő egyszerűséget . 

Huber Miksa jezsui ta a Linzer Quartalschrift 
1901—3. évfolyamaiban rendkívül érdekes és 
tanulságos fe j tegetéseket közölt az aszketiká-
ról (Die Pflege der Asketik von Seiten des Clerus.). 
Neki is tömérdek panasza van. Azt talál ja , 
hogy sok iróban hiányzik a kellő mérséklet . 
Kelleténél magasabbra törnek, szélsőséges 
néze teke t kedvelnek, merész ál l í tásokat kocz-
káz t a tnak . Fogalmaik éles kontúrok helyet t 
elmosodó silhoultek. Mondata ik nincsenek 
kellően pallérozva, azér t sok bennök a téve-
dés, még több a féligazság, vagy a félre-
magyarázha tó . Szeretik a túlzásokat , indo-
kolat lan ál ta lánosí tásokat . A szelid igazságot 
szívesen mellőzik az elrémítő valót lanság 
kedvéért . Tanácsaiknál nem Ítélnek előzetesen 
ezen hármas elv szer int : an liceat ? an decea t? 
an expediat? Helytál ló érvek helyet t merő 
reflexiókkal és lyrai ömlengésekkel ta lá lkozunk. 
Bőségesen élnek a magánkinyi la tkozta tásokkal . 

Hibásan magyarázzák a Szent írást , és klasszi-
kus helyekké emelnek olyanokat , a melyekben 
szó sincs arról, a mit be lemagyaráznak . Tág-
lelkiismeretűek és az t t a r t j ák , hogy a misztiká-
ban mindent szabad merészelni a komoly 
theologia tel jes mellőzésével. Példáik nem 
megbízhatók, m e r t forrásaik kétes ér tékűek. 
Oly hasonla tokkal élnek, melyek gyakran 
t e rmésze t tudományi szempontból avult néze-
t eken alapulnak. Óvatosság nélkül átveszik 
régi Íróktól azt, a mi a je lenkor Ízlésével éles 
e l lentétben áll. Nincsenek tekinte t te l a nemzet i 
jellem külömbségeire. 

Az u tóbb elősorolt hibák sokszor jobbfa j t a 
sőt ha t á rozo t t an előkelő m u n k á k b a n is elő-
fordulnak. Es azér t igen hálásak lehetünk 
azoknak, a kik nem kímélik a fáradságot , 
hogy bizonyos közkeletűvé vál t hibás felfogá-
sokat szóvá tegyenek. Számuk olyan nagy, 
hogy akár lexikont lehetne összeállítani meg-
czáfolásukra. Néhány év előt t Kereszty Győző 
dr a Magyar Sionban foglalkozott számos szent-
írási helynek helyes magyaráza táva l , a melye-
ke t kivált aszket ikus irók tel jesen más érte-
lemben idéznek, sőt gyakran el is ferdí tenek. 
Hasonló t á rgyú Bainvel műve is : Les contresens 
bibliques, Par is , Lethielleux, 1895. 

Még egy hibáról kell megemlékeznünk, a 
mely már inkább visszaélés számba meg}^ ; 
rendesen fo lyói ra tokban és ezeknek is leg-
selejtesebb] eiben terpeszkedik. A Katholik (1904. 
febr.) igy í r : „Még egy külön fe jezete t kellene 
irni az egészségtelen épületes irodalomról, 
imaczédulákkal való visszaélésről, imák által 
előidézett gyógyulásokról, sz. Antal-levelekről, 
devotionáliák árusításáról, templomi képek 
közvetítőiről, háziáldások házalóiról, jó tékony 
czélu provisióval összekötöt t a j ta tossági czikk-
árulásról, liydra-, hólabda- és lawina-játékról, 
interkonfessionálisüzletekről , zsidó devotionalia-
kereskedőkről , pápai k i tünte tésekben utazók-
ról stb. Evek óta k u t a t t a m ezen piszkos ipar-
nem t i tkos u ta i u t á n és fel jegyeztem ezeknek 
az üz le tembereknek gyakorlat i fogásait. Kön}*-
velésem alapján világosságot tudnék szórni 
bizonyos emberek agyafúr t ságára . A népben 
okozot t anyagi kár óriási. A kicsikart össze-
gek óriások. Az erkölcsi téren okozott káro-
ka t sem szabad kicsinyelni. A legszigorúbb 
rendszabályokra volna szükség, mer t az egy ház 
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alig védekezhetik egymaga a támadások ellen." 
Főleg ezekre az üzelmekre vonatkoznak Henle 
és Egger püspökök fönnebb idézett szavai. 

(Folytatjuk.) 

A katholikus nagygyűlés szónokai. 
Prohászka Ottokár (li- beszéde. 

Nagyméltóságú Püspöki Kar! Mélyen tisztelt 
Kongresszus ! 

A kereszténység a legnagyobb hatalom, mely 
eddig a hadak utján járt s addig küzdött, szenvedett, 
addig harczolt és törtetett, mig az életet el nem fog-
lalta és azt kulturává ki nem alakította. A keresztény 
kultura az ő koszorúja. De ezt a koszorút békében 
nem bírhatta. A hirdetett ideál s a gyönge valóság közti 
ellentét, az egyházban érvényesülő emberi nyomorúság 
meggyöngítette a vallásos érzést s egy profán kultúrá-
nak adott létet, mely a kereszténység mellett és vele 
szemben terjed, mely széttöri a korlátokat; kiterjeszti 
a szellemi életnek tereit, lefoglalja a jótékonyságot, 
irányt ad a szooziális szervezkedésnek, érvényesül 
minden bajban s oly nagy sikerrel foglalja le az intel-
ligencziát, hogy a keresztény kultura elárvul ; intelli-
gencziájának száma csökken, a népek szellemi életében 
talajt vészit s ezzel az egyház tényleg a legmodernebb ! 
s ugyanakkor legkiáltóbb probléma elé állíttatik : a ka- í 
tholikus intelligencziának njból való megteremtése elé. 

E probléma elől ki nem térhetünk ! Mi is lenne 
hatalmas intelligenczia nélkül a keresztény kultura ? 
Váljék tán uj „paganizmussá", a falvaknak alsóbb rendű 
kulturájává ? A paganizmus a pogányság utja s reá is 
illik Krisztus Urunk szava: „in viam gentium ne abie-
ritis.u Vagy alkosson szárnyaló platonikus komtemplá-
toroknak akadémiát s hagyja el mint a sas a földet, 
hogy a felhők közt uszszék s felejtse a világot ? De a 
sas fészke sincs a felhők között s bár magasan szár-
nyal, fiait soha sem felejti. Vagy a pusztába vonuljon 
s anatematizálja a kevély s a kemény világot? De az 
Ur nem a pusztába, hanem a világba küldte tanítványait. 
Az egyház missziója is a világ, neki is az a himnusza, 
hogy „itt élned, halnod kell" ; az ő élete a világ meg-
hódítása. Elfoglalta azt már egykor, de most csökkent 
hatalma a lelkek fölött, küzdenie s érvényesülnie s 
dolgoznia kell tehát újra, ki kell árasztania a népek 
hervadó életébe szellemét s visszafoglalnia az elvesz-
tett tért, visszafoglalnia a világot. (Éljenzés.) 

Az ilyen világhódító kulturtevékenységnek a XX. 
században két irányzatot kell szem előtt tartania ; az 
egyik az eszméknek járása, melyek a gondolkozásnak 
irányt adnak ; a másik a vajúdó, küzködő élet vulkáni-
kus világa, mely enyhülést keres. Az előbbi eligazít az 
iránt, hogy miképp állítsuk az uralkodó eszmék káp-
rázatos fényébe a kereszténységet, hogy megértsenek ; 
a másik irányt mutat, hogy mit tegyünk s mint hódít-
suk meg a sziveket. E két réven nyúlnak le majd az 
életbe gondolataink s testesülnek meg törekvéseink ; 
ezáltal válnak világmozgató hatalommá. S ugyan mi a 
kornak szellemi iránya ? 

Minden korszaknak megvan a maga psychologiája. 
Mondják, hogy a középkor theologikus, a XVII. század 
mathematikus, a XVIII. század filozofikus, a XIX. 
század biologikus hajlandóságokkal fogott a világ meg-
értéséhez ; annyi tény, hogy korunknak nagy hajlama 
van a raczionalizmusra ; fölvilágosodás után eped ; látni, 
érteni akar. Az ilyen korszak lelkesül a tudományért s 
bízik a haladás csillagában, mely a czivilizácziót 
elöbbreviszi s uj nézpontokat nyújt világnézetek kiala-

kítására ; épp azért az értelmi munka imponál neki » 
nem éri be a régi igazságok ismételgetésével s a tekin-
télyre való hivatkozással. 

Ne fogjuk rá azért, hogy nincs érzéke a vallás 
iránt s hogy nem érzi a megadás szükségességét. De-
hogy nem érzi ! Nézzétek Tolsztojt, Ibsent, Haupt-
mannt, kik a költészet derűs világát elhagyják s 
leszállnak a lét problémáinak feszegetésébe, nem hir-
detik-e ők a megadást? Nézzétek Richard Wagnert, ki 
48-ban még a korlátlan s öntelt szabadság csillagában 
bízik s később a Parsivalban katholizál. S maga a ter-
mészettudomány nem mélyíti-e ki a világ értelmét, 
midőn az embert, ki önmagában a teremtés koronája 
s a természet dómjának keresztrózsája, a természet 
nagyságának fölfogása által magának e dómnak papjává 
avatja „er war die Krone, jetzt ist er der Priester in 
des Domes Hallen." Megadással van telve a világ, a 
lét örvényei nincsenek áthidalva s azok bizony észben 
s szívben is az utolsó emberek, kik a Fölséges előtt, 
a lét titka előtt térdre esni nem tudnak, „trop petits, 
pour s'agenouiller". 

De ami ez örvényeken innen van, kérdés, pro-
bléma, nehézség, érdek, ezt lehet tudományosan vi-
tatni és fokozott értelmi munkával kiművelni s nekünk 
ebbe nagylelkűen bele kell mennünk : elő kell adnunk, 
a kereszténységet a maga vonatkozásaival a modern 
filozófiához és tudományhoz, történethez és irodalom-
hoz. A keresztény igazságból semmit sem tagadunk, 
de a tudás szerepét minél jobban kívánjuk kitágítani; 
valljuk a tekintély elvét, de ugyanakkor valljuk, hogy 
az ember szabad s hogy joga van kutatni s fölfogni 
lehet. (Nagy éljenzés ) Hiszünk, de hitünkben meg nem 
dermedünk, mert tudjuk, hogy a szellem nem mecha-
nizmus s ha mechanikus gépszerűséggel bánunk vele, 
elveszti ruganyosságát, lethargiába s szkepzisbe esik. 
Szolgaszellem nem érheti föl az igazságot, mert az 
igazság szabaddá s nem szolgává tesz. A haladás az ő 
posztulátuma, a haladásnak utján meg nem állapodik,, 
mert meg nem állapodhatik. Ugyan hol állapodjék 
meg? A klasszikus korban nem volt megállapodásunk 
s nem sajnáljuk ; a középkorban meg nem állapodha-
tunk ; mert a középkor is haladási fokozat volt a va-
júdás századai fölött s a korszaknak szükségleteiből 
fejlődött. A modern kultura a maga föld, föld s ismét 
csak földizével, a maga immanencziájával,. szintén ki 
nem elégít senkit s ujabb lendületeket keres és vesz 
a transczendencziába ; sehol megállapodás, de ami érté-
ket produkálnak a kulturák, azt lefoglalták előttünk is 
szent és hatalmas szellemek s le kell foglalnunk nekünk 
is és hasznosítanunk. A Vazulok és Gergelyek a klasz-
szikus kor műveltségét foglalták le s egyesítették a 
keresztény gondolattal ; Szent Tamás az aristotelesi böl-
csészetet kombinálta a keresztény theologiával ; mi 
pedig többet tudunk, mint Aristoteles, szent Tamás s 
a Gergelyek ; nekünk ezt a modern tudást kell fel-
használnunk a keresztény kultura kifejlesztésére. 

Tehát segítsük az értést, az elmélyedést a val-
lásba, a hitbe, a tekintélybe, segítsük az áttekintést a 
keresztény hit és kultura csodálatos ágazatain és össze-
köttetésein. Ne csak ajánljuk az áhítat kedves, illatos 
gyakorlatait, hanem világítsuk meg a fogalmakat Isten-
ről, Krisztusról, a megváltásról, az áldozatról. Ne csak 
hirdessük, hogy az Isten ezt vagy azt kinyilatkoztatta, 
hanem pillantsunk be a bájvilágba, mely tele van fény-
nyel és lélekkel. Ne csak hajtogassuk, hogy ezt, meg 
azt tenni kell, mert különben pokolba jutunk, hanem 
szőjjük ki az eszményi szépségnek s a belső jóságnak 
képét, mely mint erő és öröm jelentkezik majd ben-
nünk. (Nagy tetszés.) 

S ne féljünk és ne reszkessünk, mialatt az igaz-
ságot szeretjük ! A félelem csúnya szenvedély — mon-

32* 
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dotta egy jeles angol ; az a félelem pedig, mely meg-
ernyeszt, mely a munkakedvet elveszi s lethargiába 
kerget, nemcsak csúnya szenvedély, hanem már magá-
ban bün. „Ne féljetek", mondjuk azoknak, kik a katho-
liczizmus tudományos szabadságában nem biznak, kik 
fölpanaszolják, hogy meg van kötve kezünk, — kik 
haragusznak az indexre s nem biznak őszinteségünkben, 
— kik azt mondogatják: „no csak lassan, még maga is 
rákerül az indexre1' (Altalános derültség), — kik a dia-
dalmas világnézet hi veit Zola Péter abbéjával hason-
lítják össze, aki szintén akart lendíteni a kereszténysé-
gen, de sikertelenül. Félre kicsinyhitűek! — mondom 
ezeknek — dolgozzatok s ne gyanúsítsatok ! De ugyan-
csak igy biztatom azokat, kik megint a mi sorainkban 
magát a kereszténységet féltik ez irányzattól. Ne fél-
jetek. hanem dolgozzatok s engedjetek másokat dol-
gozni. Buzdítsuk tehetséges embereinket s ne gyanú-
sítsuk őket. Intézmények, melyek a legjobbakat fölhasz-
nálni nem tudják, betegek s nem produkálnak tehet-
ségeket. 

Dolgunk roppant sok van. Gyerekes formalizmus 
s szerénytelen ignoranczia uralkodik sokakban a vallásos 
eszmék terén ; szörnygondolatok és képtelenségek töltik 
ki a credók és hitvallások formuláit. Előkelő lapok sok-
szor oly theologiát tálalnak föl tárczáikban, hogy theó-
logusok, ha uj-szövetségről szól a tárczaczikk, „Bolond 
Istók" s „Urambátyám" helyett, ha pedig az ó-szövet-
ségről, akkor „Herkó Páter" helyett bátran olvashatják. 
Ily állapotokkal szemben igazán helyén van Woeste, a 
volt belga miniszterelnöknek szava : „Je voudrais, que 
les catholiques fussent des chrétiens plus instruits et 
plus pieux", magyarán mondva: Értsék s éljék át a 
katholikusok a kereszténységet. (Nagy taps.) S hogy 
értsék s átérezzék, tanítsuk őket; tanítsuk őket iskolá-
inkban akár katholikus, akár állami iskolák legyenek 
azok ; minden hittanár képzett theologus és filozófus 
legyen; tanítsuk őket az egyetemen; támogassuk a 
kereszténységet a legjobb érvekkel, melyeket a legjobb 
filozófia s a legjobb irodalom szolgáltat; tanítsuk őket 
szabad, katholikus lyceumainkban s katholikus köre-
inkben, hogy ezek ne felekezetlen tarok-partikra, hanem 
a katholikus világnézet kifejlesztésére szolgáljanak. 
Tanítsuk az irodalom terén s nevezetesen a sajtó által. 
Van küzködő sajtónk, melylyel szemben — elismerem 
— méltán támaszthatunk magasabb igényeket, de amely 
viszont fokozott mérvben emelhet vádat a katholikusok 
indolencziája ellen. Mi nem kényszerítünk senkit boj-
kottálással, terrorizálással, szekatúrákkal, hogy csak egy 
krajczárt is áldozzon az „Uj Lap"-ra; mi nem dolgo-
zunk ököllel és azzal az altruizmussal, mely a kenyeret 
kiragadja mások szájából : de méltán appellálunk a ke-
resztény kultura szükségleteire ós lelkesülésünkre hitért 
és kereszténységért, mely áldozni is tudjon. (Általános 
helyeslés.) 

Meg vagyok győződve, hogy senki sem utasítana 
el e teremben, ha most gyűjtést rendeznék a keresztény 
kultura védelmére, no hát m. t. közönség, kérem, pár-
tolják ez irányzatot egy krajczár erejéig. Ha csak egy 
krajczárral is pártoljuk naponkint a küzködő, jó ügyet, 
gátat emelünk a léhaság ellen, vesztegzárat állítunk a 
keresztényellenes újságok szellemi járványai ellen s 
leküzdjük a különben, m. t. zsurnaliszták theológiai 
szárnypróbálgatásait. (Általános helyeslés.) 

Másodszor: a katholikus tevékenység akkor fog 
hódítani, ha „tettekkel lesz tényező" s ha egész szi-
vével s minden energiájával rálép annak a küzdel-
mes. szenvedő, szocziális, családi, nemzeti életnek 
porondjára, melyen a mai nemzedék, ez a modern, 
itt magyar nemzedék ól s ha mint komoly s gyakorlati 
eletaram vonul végig a világon ! Mutasson föl az égre ; 

oda mutatnia, mert ez a legnagyobb valóság; de 

ugy mutasson oda, hogy azáltal az embert a földi 
életre is alkalmasabbá a erősebbé tegye. „Was die 
Neuheit von der Religion verlangt, ist vor allem, dass 
sie den Menschen nicht nur für den Himmel präparire, 
sondern mütig und lebenskräftig in die Mitte der 
Lebensarbeit stelle, dass sie den modernen Bestrebun-
gen Impuls und Bewegung gebe", — mondja egy ha-
talmas német. Adjon a vallásosság erőt, bátorságot, 
lelkesülést, lendületet a földi élet kialakítására ; nem-
csak vigaszt a tört szívűeknek, hanem eszményt s na-
gyobb erőt az erősöknek. 

Vannak, akik csak sirnak és szenvednek s a vilá-
got, mint egy nagy apoztaziát tekintik ; azoknak 
Krisztus csak a szenvedő, alázatos ember, de nem a 
király, kiről a zsoltár mondja : dabo tibi gentes in 
possessionem, népek a te örökséged. Azoknak Krisztus 
Nietzsche szerint csak alázatos szolga, de nem a győ-
zelmes Ur, aki mondja: Confidite, ego vici mundum ; 
bátorság, én legyőztem a világot. Le kell győzni a 
szenvedő, a hitetlen, a szocziáldemokrata, az anarchista 
világot ; a hátrálás s az elvonulás nem győzelem, leg-
fölebb az orosz telegrammokban! 

Vannak, akik csak az egyházhoz ragaszkodnak, 
de különben a világra ki nem hatnak ; ezeknek egy-
háziassága megfér a nagy gondolati röstséggel és ké-
nyelmes tehetetlenséggel. Mi nem ilyen keresztény-
ségért lelkesülünk, hanem olyanért, mely kihat, mely 
életet alakit, melyet maga az Ur jellemzett: spiritus 
et vita : élet, mert szellem ! (Nagy tetszés.) 

Erre csak komoly s gyakorlati vallásosság képes. 
De a legtöbb ember vallásossága sem nem komoly, 
sem nem gyakorlati. Nem komoly, mert csak kereszt-
levél, sckematizmus, formula és czeremónia ; nem gya-
korlati, mert nem nyúlik a tettek, a tények világába ; 
szóval formalizmus! Az ilyen formalizmustól fázik a 
világ s nem tudja tisztelni, sőt formalizmusnak nézi 
aztán az egész egyházat s tévesnek tartja irányát. 
Mihelyt egyházról van szó, pápai politikára s papi 
uralomra gondol s eszébe sem jut a mélységes, benső-
séges élet. Jézusról szívesen hall beszélni, de az egy-
házról nem ; a szentírás nagyszerű, de a hierarchia 
kiállhatatlan ; vallásosság kell neki, de a papságot nem 
szereti; „kein unnützes Pfaffentum . . dörgi. Tehát 
„unnütz", ez a kifogása. Van-e igaza? „Kein unnützes 
Pfaffentum und Kirchentum", felelem rá én is s ak-
czeptálom abban a tekintetben, hogy igen, léptesse az 
egyház a maga egész energiáját a világba, hol az em-
berek gondolkoznak, éreznek, élnek; szolgálja az Isten 
gondolatait az emberi élet összes intézményeiben ; 
állítsa lábra a beteg társadalmat; enyhítse kínjait és 
szenvedéseit ; akkor nem őrlődik majd meg a keresz-
ténység egyrészt a „Weltflucht", másrészt a hitetlen-
ség malomköve között. (Nagy tetszés.) 

Mikor e nyáron amerikai utunkon Buffalóban is 
megfordultunk, egyikünk egy hirhedt magyar szoczia-
listát is ment meglátogatni, aki azt mondotta: „Hej, 
ott Magyarországon a papok még élik világukat, 
napszámba lopják a napot, itt Amerikában az a jó idő 
már letűnt ; itt látom, hogy dolgoznak, járnak a hivek 
után, tanítanak, szerveznek". Hál' Istennek, a buffalói 
szoczialista téved ; az az „unnützes Pfaffentum" nálunk 
is pusztul ; a korszellem s a kereszténység komolyba 
kezdi venni szent Pál szavát, hogy aki nem dolgozik, 
az ne egyék. „Kein unnützes Kirchentum", teszem 
hozzá s látom, hogy nálunk is tért foglal el .az a prak-
tikus kereszténység, mely érdeklődik a szocziális élet, 
a kulturföladatok iránt s a társadalom megjavítására 
gátra hív asszonyt, leányt, ifjút, papot, világit. (Ugy van.) 

Van is dolog rengeteg sok. Kultur-feladat a társa-
dalom minden szellemi s anyagi bajának enj'hitése : 
legyen az betegség, szegénység, bűn, alkoholizmus, 
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leánykereskedés, gyermekvédelem, pauperizmus, mun-
káslakások, szövetkezetek, kivándorlás, vadházasság, 
cselédügy s általában harcz a butaság s a nyomorúság 
ellen ! íme a széles tér, telve csontokkal, melyekből 
«let nem fakad, ha nem száll rájuk a lélek, az élet, 
a szeretet melegével. Szinte elrémülök, ha erre gondo-
lok ! A társadalomban már van érzék e föladatok iránt, 
de a keresztény társadalomnak meg éppen lángra kel-
lene gyuladnia s minden követ megmozgatnia, hogy e 
föladatokat méltóan megoldhassa. Valamit már mi is 
teszünk. Tessék átlapozni a. „Katholikus Budapest"-et, 
ott föl vannak sorolva budapesti intézményeink. De nem 
csak átlapozni tessék, de okvetlenül meg is venni s 
remélem, hogy a legtöbben már meg is vették, hála a 
„Magyar Szó" kollégiális reklámjának, mely három 
-czikkben méltatta buzgóságunkat. Azután pedig foly-
tatja műveinket, a minden rendű és rangú Mária-egy-
leteket s ezeknek központi szervét, a Regnum Maria-
numot, a nyitrabajnai iskolatestvérek házát, Tóth Károly 
dr művét, az egyetemi internátust, a jótékonĵ sági egyle-
teket, a munkás-egyleteket, az „Igaz Szó" czimü újság-
gal, melyeket főleg oly világi és papi uraknak ajánlok, 
kik takarékbetéti füzetekkel s végrendelet-irodalommal 
foglalkoznak ! 

Azután meg kell teremtenünk a keresztény nők 
szervezkedését országszerte. Nagy fontosságú ügynek 
tartom, már csak azért is, mert a lelkes és gyakorlati 
kereszténységet ők sokkal jobban képviselik. Az 
erkölcsi tisztaság terén „Vera" emelte fel a küzdelem 
zászlaját az ideálért : „Ein Mädchen hat den Ruf 
ertönen lassen und nimmer wird er aus dem Weltall 
schwinden", irja róla a kritikus. Egy leány merészsége 
ébresztette fel az erkölcsi reakcziót az elrothadás ellen : 
leányok, asszonyok, vegyék kezükbe a vallási ideálok 
s szocziális törekvések zászlaját a blazirtság ellen ! De 
még azért is fontos a keresztény nők szervezkedése, 
mert aránylag könnyebben vihető keresztül, mint a 
férfiaké, a hol a politika mindent agyonüt. Egy franczia 
iró szerint a modern világ „frisé, parfumé et blasé". 

Ám legyenek a mi hölgyeink „frisé, parfumé, 
mais — pas blasé ; (Nagy tetszés.) hanem munkássá-
gukkal karolják fel a katholikus ügyet. Hi?zen ha 
katholikus hölgyeinket akár hitbuzgósági egyletek révén, 
milyenek a Mária-egyletek, akár charitativ alapon, 
amelyen a szent Erzsébet-egyletek állanak, egymáshoz 
közelebb hozzuk, ezzel a szervezésnek első s legaktu-
álisabb lépését már megtettük. 

További gondolatunk a „népszövetség" kérdése, 
mely tényleg sok nehézségbe ütközik ; némelyek csak 
politikai alapon óhajtják megvalósitását, mások ettől 
eltekintve lelkesülnek érte. Egy ilyen intézmény a 
keresztény népben az összetartozandóság érzetét rend-
kivül emelné -s ugyanakkor nagy szolgálatot tenne az 
egyeseknek ügyes-bajos dolgaikban. Nem is emelhetne 
ellenünk senki sem kifogást, hogy pártokra szakítjuk 
az országot; mert ha a zsidóknak van „Association 
universelle"-jük — nemzetközi egyletük — s ha a 
szabadkőműveseknek van internaczionális „Schutz- und 
Trutz-Bündniss"-ük, tehát megint csak nemzetközi 
egyletük : akkor már csak nem szúr szemet a keresz-
tény népnek nemzeti alapon álló szövetsége ? De mig 
ez meg nem lesz, addig karoljuk fel szívvel-lélekkel a 
szövetkezeteket. A szövetkezetek a nép életrevalósá-
gának iskolái ; népegyetemek ; valóságos népfelszaba-
ditást szolgálnak ; felszabadítást nem politikai szabad-
ságra, melyet olyannak is lehet megadni, aki azzal 
bánni nem tud, hanem felszabadítást a szocziális szabad-
ságra, mely szabadság csak felvilágosult népben lehet ! 

Azután szükséges, hogy előkelő családjaink ifjú 
sarjadékai komolyan foglalkozzanak a nagy nemzet-
gazdászati s keresztény szocziális kérdésekkel, hogy 

tanuljanak s mint vezető elem vegyenek részt az 
ország irányításában, hogy minél több Károlyi Sándo-
runk és Mailáth Józsefünk legyen. Hasson oda művelt 
középosztályunk, hogy ifjaink kárt}7 a és czigány he-
lyett az eszményi irányzatok iránt érdeklődjenek s 
iparkodjanak a jövőben vállalkozni gyakorlati pályákra 
is, milyenek a kereskedelem, a gyáripar az iparművé-
szet. Hassunk oda mindnyájan, hogy az egészséges 
fizikummal és értelmiséggel megáldott magyar nép 
fiaiból többen emelkedjenek a közélet, kereskedelem, 
gabonakereskedés pályáira s ne engedjenek át minden 
zeget-zugot bármilyen jött-mentnek. (Altalános tetszés.) 

Ezek volnának nagyjában föladataink s én szívből 
kérem a katholikusokat, ne forduljanak el a praktikus 
életnek e befolyásolhatásától s ne gondolják, hogy ez 
nem tartozik hozzánk. Ellenkezőleg: forradjunk össze 
a korszaknak tudományos, szocziális, kulturális törek-
véseivel s érvényesítsük azokban a mi elveinket. Ve-
gyünk részt a kultura tudományos irányzatában, hogy 
ne mondhassák : „der Ultramontanismus ist unwissen-
schaftlich". Fogják-e azt mondani még soká, ha több-
ször résztveszünk az oly kongresszusokban, amilyen a 

! szünidőben a genfi filozófiai kongresszus volt s ha azo-
kon ugy vesszük ki részünket, mint Genfben ? ! Vegyünk 

I részt a kultura szocziális törekvéseiben s adjunk irányt 
a sokszor félrevezetett s elszigetelődésünk által még 
ellenségesebbé lett szocziáldemokratikus radikálizmus-
nak vagy anarchista idealizmusnak. Vegyünk részt a 
kultura nemzeti irányzatában. A nemzeti érzés a korszel-
lemnek egyik hatalmas megnyilatkozása ; aki azt nem 
érti s nem érzi, az idegen köztünk. Egyesítsük a nem-
zeti törekvéseket a mi katholiczizmusunkkal, hogy erő-

; sek legyünk. Senki se mondhassa ránk : „Der Ultramonta-
I nismus ist unpatriotisch". Legyünk mi katholikusok itt 
édes hazánkban annyira magyarok, mint ahogy a ka-
tholikusok Németországban németek, Islandban írek, 
Amerikában amerikaiak. Ne hagyjuk magunkat háttérbe 
szorítani a nemzeti tevékenységnek mezején genkitől 
sem Igy azután nem ellenségesen laiczizálva, hanem he-
lyesen modernizálva lesz az Ősi, de nem öreg, mert 
örök, — a törhetetlen, mert mindig ifjú keresztény 
kultúra (Perczekig tartó taps és éljenzés.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Esztergom. A hold. Szűz szeplőtelen fogantatásának 

félszázados jubileuma ügyében főpásztori szózat. — 
Tisztelendő Testvérek ! 

Ötvenedik évfordulója közeledik annak az emlé-
kezetes eseménynek, midőn IX. Pius pápa 1854. évi 
deczember 8-án kibocsátott „Ineffabilis Deusu bullájá-
ban hitágazattá emelte a bold. Szűz szeplőtelen fogan-
tatásának rendkívüli kiváltságát. 

Azon rajongó szeretetnél és lelkes tiszteletnél 
fogva, amelylyel a kath. világ az egek Királynőjét 
mindenkor hűségesen övezte, fenséges ünneppé kell e 
dicső évfordulónak magasztosulnia. 

Fényes bizonyságot kell szolgáltatnunk ama ren-
dületlen hit mellett, amelylyel az egyház ezen ujabban 
kihirdetett, de nem új, hanem igen régi tanításának 
adózunk. 

Századok óta meg volt ugyanis győződve a ka-
tholikus világ arról, hogy az a szent Szűz, akit az 
örök Atya egyetlen Fiának Anyjává választott, egy 
pillanatig sem lehetett a sötétség fejedelmének átkos 
uralma alatt. 
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Meg volt győződve arról, hogy a bold. Szűz lelkét 
soha a leghalványabb szennyfolt sem homályosíthatta 
el. Nem lehetett volna különben annak a rendkívüli 
kegyelemnek birtokosa, hogy a legszentebbet Fiának 
vallhassa ! 

Amit a bold. Szűz fogantatására nézve sz. András 
apostol Aegeas proconsul előtt mondott, azt vallották 
mindig a századok. 

, Mivel az első ember — igy szólt az apostol — 
szeplőtelen földből alkottatott, szeplőtelen Szűztől kel-
lett születnie a tökéletes embernek is, akiben az Isten 
Fia visszaszerezte azt az örök életet, amelyet az em-
beriség Ádámban elveszített". 

Yisszhangoztatta mindig az egyház szíriai sz. 
Efrém e lelkesült szavait : „Istennek legkedvesebb, 
egészen tiszta, egészen szeplőtelen, teljesen érintetlen, 
teljesen bűnmentes Anyja,̂ elragadtatva csodálatos kivált-
ságod által, nem vagyok képes Téged méltólag dicsőí-
teni. Elhal a szó ajkaimon, ha magasztalni akarlak. 
Csak áldani tudom Azt, aki nagy kegyelmével elhal-
mozott." 

Nem volt idő, amelyben az egyház nem hitte 
volna, hogy: „A szent Szűznek Ádámtól vett teste — 
mint damiáni szent Péter mondja — Ádám bűnét át 
nem örökölte." 

Keleten már az V. században külön ünnepe volt 
a bold. Szűz Szeplőtelen Fogantatásának — deczember 
9-én. Csakhamar elterjedt az ünnep a nyugati egyház-
ban is. 

Olaszország a IX , Spanyolhon a X., Belgium és 
Francziaország a XII. században kezdé az ünnepet 
megtartani. 

Hazánkban a XII. századból fennmaradt „Missale 
Posonienseu tanúsága szerint ebben a században már 
szintén ünnepelték a bold. Szűz Szeplőtelen Foganta-
tását. De ha ezen adatnak hitelt nem adnánk is, Nagy 
Lajos királyunk 1342-ben kiadott egyik oklevele két-
ségtelenné teszi, hogy a XIV. században megtartották 
hithű Őseink ez ünnepet és sz. Proclussal hirdették : 
„Mária Isten méltó temploma. Egy uj teremtés csil-
laga, amelytől az igazság napja távol tartott minden 
sötétséget és bűnt." 

Minő érzület hatotta át őseinket a bold. Szűz e 
nagy kiváltságára nézve, bizonyítják azok a templo-
mok, kápolnák és más műalkotások, amelyek a szeplő-
telenül fogant sz. Szűz tiszteletére — mint az egész 
föld kerekségén — ugy hazánkban is létesültek. 

Bizonyítja az a ritka jámborságú Eszterliázy Pál 
herczeg, az ország nádora, aki „Speculum Immaculatum* 
cz. munkájában a bold. Szűz Szeplőtelen Fogantatását 
nagy tudományossággal vitatta és lángoló buzgalom-
mal védelmezte. 

A tan ünnepélyes kihirdetése nem volt tehát 
szülő oka, hanem csak élesztője annak a hitnek, amely 
hazánkban a szeplőtelen fogantatásra nézve századok 
óta virágzott. 

Kedvező alkalmul szolgál arra, hogymint a bold. 
Szűz hü gyermekei még jogosabban magasztalhassuk 3 
nagy kiváltságát és korlátozás nélkül dicsőíthessük a 

jóságos Istent, aki a szent Szüzet e rendkívüli kegye-
lem által minden halandó fölé emelte. 

Visszhangoztassuk tehát e jubileum alkalmából 
lelkesen azt az örömet, amelyet a szeplőtelen fogan-
tatás hitágazatának kihirdetése a szivekben gyújtott. 

Buzgó imák hatoljanak a bold. Szűz trónjának 
zsámolyához, hogy kiesdhessük hathatós védelmét és 
pártfogását, amelyre az élet súlyos küzdelmei között a 
legnagyobb mértékben utalva vagyunk. 

Zendüljenek meg a legbensőbb hálaénekek azokért 
a gazdag áldásokért, amelyeket könyörületes szószc-
lása a századok folyamán az emberiségre árasztott. 

Fohászkodjunk a legjobb Anyához sz. Efrém e 
szép szavaival : 

„Legszebb Asszonyunk, aki a Szentlélek minden 
malasztjának templomává lettél, fogadd el ajtatos üd-
vözlésünket és tekints ránk irgalmas szemeiddel. 

Vezéreld elhomályosodott elménk tévelygő gon-
dolatait az igazságra. Nemesítsd érzelmeinket, hogy 
kiemelkedvén a bűn sötétségéből, mindenkor tiszta 
öntudattal dicsérhessünk és méltóképpen dicsőíthessünk." 

Ami a félszázados jubileum megünneplésének mód-
ját illeti, arra nézve közlöm a nagymélt. püspöki kar-
nak f. é. október 20-án elnökletem alatt lefolyt tanács-
kozásán „történt következő megállapodását és kérem, 
hogy az ünnepség a lehetőség szerint annak értelmé-
ben tartassék. 

Deczember 5., 6 , 7-én az összes templomokban, 
a melyekben nyilvános istenitiszteletet szoktak tartani, 
esténkint ünnepélyes litánia szentségkitétellel és szent-
beszéddel, mely a híveket az ünnepen elnyerhető tel-
jes búcsú kegyelmére előkészítse. 

Deczember 7-én délben és este az „Úrangyala" 
után ünnepélyesen megszólalnak az összes harangok 
egy negyed órán át, jelezvén az ünnep előestéjét. Délu-
tán minden templomban gyóntatás. 

Deczember 8-án reggel gyóntatás, a nagymise 
alatt általános szentáldozás. Az egyesületek és társula-
tok jelvényeikkel és zászlóikkal jelennek meg a nagy 
misén. Nagy mise végén felajánló imádság a boldog-
ságos szent Szűzhöz, bucsú-imák a szent atya szándé-
kára és a pápai áldásnak ünnepélyes kiosztása a szé-
kesegyházakban. 

Délután ünnepélyes hálaadó-istenitisztelet szent-
séges litániával és betejező szentbeszéddel. 

Az összes kath. iskolák ós nevelőintézetek az is-
kolai óv folyamán egy tetszés szerint választható és 
szünetnek engedélyezhető napon az istenitisztelet után 
iskolai ünnepélyt rendezzenek, szavalattal, beszéddel és 
énekkel a — bold, szent Szűz, Magyarország Nagyasz-
szonyának tiszteletére, hogy őseink ragaszkodását, ke-
gyeletét égi Patronánk iránt a gyermekek szivébe vés-
sük s őket a sz. Szűz gyakorlati tiszteletére serkentsük. * 

XVIII. sz. F. K. 

* Az ünnepély rendezésénél jó szolgálatot teljesíthetnek a 
Szent-István-Társulatnak ezen czélból közrebocsátott kiadványai: 
A Szeplőtelen Foyantatcis ünnepe. I r ta Virág Ferencz. Ára 6 fillér. 
— Vezérkönyvecske a Szeplőtelen Fogantatás hitczikkelye félszá-
zados jubileumának megülésére. A Szent-István-Társulat megbízá-
sából összeállította Erdősi Károly, a Szent-Sziv-Zárda házi lel-
késze, az Országos Központi Kath. Legényegvesület II. elnöke 
Ara 30 fillér. 
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Eger. Az új segédpüspök üdvözlése. 
Szmrecsányi Lajos, az egri érsek úr újonnan kine-

vezett segédpüspöke, Egerváros polgármesteréhez a 
következő levelet intézte abból az alkalomból, hogy a 
képviselőtestület őt püspökké történt kinevezésekor 
üdvözölte : 

Tekintetes Polgármester Ur ! 
Igen tisztelt Uram ! 

Nagy hálára kötelez azon igen becses üdvözlő 
irat, melylyel tekintetes polgármester úr folyó hó 2-án 
tartott képviseleti ülésből engem megtisztelni méltóz-
tatott. Engedje azonban kérem kimondanom, hogy azon 
kitüntető elismerés, melynek meleg hangja az üdvözlő 
iraton végig vonul, reám nézve ma még csak jóakaratú 
buzdítás lehet a jövőre s legalább is korai arra, hogy 
azt, mint az életben elérhető legszebb jutalmat vehes-
sem polgártársaim kezéből. 

Ha multamban valóban volna figyelmet kelthető 
jó, akkor azt nem annyira nekem, mint sokkal inkább 
annak kellene betudni, hogy a Gondviselés meg nem 
hálálható nagy kegyéből Főpásztorunk közvetlen kö-
zelében jutott számomra hely, kinek fenséges erényei 
által szünetlen befolyásolva s elragadó példáján lelke-
sülve, lehetetlen volt a jóra nem törekednem. 

A jövőre kell azért utalnom, hogy a nagylelkűen 
előlegezett kitüntető elismerést kiérdemelnem s hálámat 
kifejeznem lehessen — s e jövő, mely immár egyéb 
kötelességeim mellett ezen fogadásom beváltását is kö-
vetelni fogja, hitem szerint megfelelőbb kiindulási pon-
tot alig találhatna, minthogy most utólagosan, de nem 
kisebb lelkesedéssel csatlakozom a nemes Város azon 
elhatározásához, mely nagy múltja egyik kimagasló 
alakjának, a törökverő hős Dobó emlékét szoborral 
megörökíteni rendelte. 

Csatlakozom pedig ezen határozathoz azért, mert 
nekem az a meggyőződésem, hogy a jövő csak a múlt-
hoz hű szívvel vívható ki ; mert én is azt hiszem, hogy 
a múlt a nagy emlékek, nagy példák, nagy személyi-
ségek erkölcsi tartalmának nemzedékről-nemzedékre 
átöröklő hatásával gazdagítja a nemzeti erőt; mert én 
is vallom, hogy a nagyjaink emlékére emelt szobrok a 
nemzedékek nevelésének nagy tényezői s ellenállhatat-
lan erő szól a szobrok azon intelméből, hogy azt a 
földet, mely a jelképezett hősöké is volt, azt a földet, 
melyben az ő poraik is nyugszanak, aljas tettekkel 
megfertőztetni nem szabad. 

E meggyőződés, mint a nemes Várost, engem is 
áldozatra sarkall s meg fogják nekem engedni igen 
tisztelt polgártársaim, hogy benső együttérzésem és 
polgártársi hűségem zálogául ötezer (5000) koronával 
járuljak közös óhajunk, közös czélunk valósításához. 

Hálám ismételt kifejezésével és igaz tiszteletem 
őszinte nyilvánításával vagyok a tekintetes polgármes-
ter úrnak 

Eger, 1901 október hó 19-én 
készséges szolgája 
Szmrecsányi Lajos. 

A papnyugdíjintézeti közgyűlés után a papság 
Szmrecsányi Lajos püspök úr ő méltóságához sietett, 

hogy püspöki méltóságában üdvözölje és tiszteletét ki-
fejezze. Ez alkalommal Párvy Antal főesperes következő 
beszédével köszöntötte az uj püspököt : 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ur ! 
Főesperesi állásomnál fogva veszek bátorságot a 

velem itt megjelent és a jelenlevők által képviselt 
paptársaknak, tehát bízvást mondhatom az egész megyei 
papságnak nevében üdvözölni Méltóságodat püspökké 
emeltetése alkalmából. 

Ezen üdvölésnél, midőn akarva, nem akarva, ön-
kénytelenül is magasztaló szavakra ragadtathattam 
volna Méltóságos Püspök Úr érdemeinek, jóságának, 
mindenfelé gyakorolt nagylelkű áldozatkészségének 
kellő méltatásánál, — nagyon megnehezítette helyzete-
met Érsek Úrnak 0 Nagyméltóságától pár perez előtt 
hallott szigorú elitélése minden oly nyilatkozatnak, 
mely csak legkevésbbé is a hízelgés színezetét árulja el. 

Pessimum genus hominum, adulatores. Egy pogány 
író mondotta ezt, miként 0 Exczellencziája az imént 
idézé. 

Ismerek egy másik ilyféle mondatot is Tacitus 
Annaleseiböl : „Tempora illa infecta et adulatione sordida 
fuere.u 

Ámde ha a hízelgéstől szennyes volt is a nagy 
történetíró szerint Tiberius császár korszaka, vigaszo-
san emeli ki Tacitus ugyanazon korról : „Nostra quoque 
aetas multa laudis (et artium) imitanda posteris, túlit."' 

Ez szolgálhat nekünk is vigaszunkra, örömünkre 
hogy a sokfele züllöttség közepett nostra quoque aetas, 
etsi non multa, aliquid tamen laudis, imitandum poste-
ris túlit. 

Ilyennek, az utódok által követésre méltónak is-
merjük Méltóságodat. 

Ekkoráig azonban csak kisebb körben volt ilyen-
nek felismerhető: ezentúl mintegy a rejtekből kiemel-
tetve levén a magas püspöki méltóságra, valamennyink 
nevében zengem a költő szavaival : 

Gratulor ingenium non latuisse tuum. Isten 
éltesse ! 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVEKENYSEG. 

Emlékbeszéd Pauler Gyula dr felett. 
A Sz.-István-Társulat Tud. és írod. Oszt. nov. 9-iki ülésében. 

Elnökölt Giesswein Sándor dr apátkanonok alel-
nök. A tudomány-egyetem három karát, a hittudomá-
nyit, a jog- és államtudományit és a bölcseletit számos 
tanár képviselte. Az emlékbeszédet Békefi Rémig dr 
cz. r. áldozópap, tud. egyet. ny. r. tanár mondotta, a 
következő becses eszmemenettel : 

Pauler Gyulának már öreganyja, Markovics Teréz 
révén Lenauval rokonvér keringett ereiben és a Mar-
kovicsok tudományos hajlama jutott örökül ; atyja, a 
derék Pauler Tivadar meg nagy lelkét egészen beléje 
lehelte. 1863-ban ügyvéd lőn, de kutató és alkotó 
szelleme még a történettudományban is keresett munka-
teret. Pauler a történetírásban a pozitív iskola hive. 
Szerinte a történelemnek még jó ideig az indukezió 
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terén kell maradni. Állapitsa meg a történetíró az 
eseményt biztosan és kétségbevonhatatlanul. Tények-
ből induljon ki és deritse ki közöttük a benső össze-
függést és fejlődést. 

Pauler a pozitiv törtónetirás elvét a „Wesselényi 
Ferencz nádor és társainak összeesküvése 1664—1671." 
czimü kétkötetes munkájában váltotta először valóra. 
Itt az emberek és az események maguk beszélnek ; a 
könyv lapjain a források tiszta, hamisítatlan tartalma 
ömlik el ; a személyek a maguk korában saját meg-
győződésükkel, czéljuk szolgálatában és azon légkörben 
tűnnek föl, amelyben éltek, küzdöttek és szenvedtek. 
Filozófiai elvonásokat és dedukcziókat hiába keresünk 
e munkában; szubjektív okoskodások nem lazítják a 
kútfőkből alapozott épületet. 

Több becses értekezés után a magyar tudományos 
világ általános érdeklődése mellett jelent meg 1892-ben 
Pauler Gyulának terjedelemre és értékre legnagyobb 
műve: „A magyar nemzet története az Árpádliázi"kirá-
lyok alatt". Nagy esemény volt ez a magyar tudomáhy 
történetében. Másfél évtizedes munkálkodása szülte 
meg bámulatos szorgalommal, mélyreható gondolko-
dással, terebélyes tudással, szigorú lelkiismeretességgel 
és józan hazafisággal. Tárgyának hazai és külföldi kút-
főit és irodalmát alaposan ismeri ; forrásait a kritikus 
lélek metsző élével analizálja és mérlegeli. Erudiczió 
dolgában ez a mű csak néhányad magával áll a legelső 
helyen irodalmunkban. Pauler nem politikai, nem is 
művelődéstörténetet ir, hanem a nemzet életrajzát. 
Lelkét a magyar nemzet élete ott ragadta meg, amint 
a honfoglaló magyar a fejedelemségről a királyságra és 
a pogányságról a kereszténységre tért át. A keresztény-
séget és a királyságot a nemzet fönmaradásának és 
kifejlődésének alapjaként jelöli meg és a történetíró 
éleslátásával megrajzolja mind a kettőnek intézményeit, 
működését és hatását. Az igazi tudós lelkületével nem 
külső hatásra, nem anyagi czélból, hanem az igazság, 
diadaláért dolgozik. „Amit írtam — legalább töreked-
tem — igazán, leplezetlenül irtam. Jót, rosszat, meg-
mondtam.11 Ugyanilyen szellemben és módszerrel irta 
meg „A magyar nemzet története szent Istvánig" czimű 
munkáját is. 

Pauler mint biráló is lelkiismeretesen fogta föl 
feladatát. A hiba elhallgatását, az oktalan dicsérgetést 
vagy a czélzatos elitélést hiába keressük nála. Önmaga 
iránt legszigorúbb, de másokkal szemben sem kicsiny 
a mértéke. Hatalmas dialektikáját leginkább azon polé-
miában ragyogtatta, melyben pengéjét a zseniális 
Salamon Ferenczczel mérte össze. Mint országos főlevél-
tárnok hivatásának magaslatán állott. Széles látóköre 
és értékes szakismerete, józan erélye és kifogástalan 
pontossága, humánus érzülete és megingathatatlan 
becsületessége nagy feladatának megoldására Őt alkal-
massá tették, a magyar tudományos világot pedig 
megnyugtatták, hogy az országos levéltár vezetése a 
legjobb kezekben van. Pauler mint ember is tiszteletre-
méltó. Erkölcsi felfogása magas és nemes, egész egyéni-
sége erkölcsi alapokon épül fel. Önzetlen lélek ; világ-
nézetében ideális ; munkálkodásában soha sem anyagias ; 
alkotásaiban megbizható ; jellemében kristálytiszta; 
elveiben józan; érzületében vallásos; a kötelességtelje-
sitésben lelkiismeretes ; lelkében igaz magyar ; mindig 
és mindenben egész ember. 

Az igazán szép emlékbeszédet élénken megtapsolta 
a fényes hallgatóság. 

VEGYESEK. 
— Szent Imre napja ünnepet hozott sok katho-

likus intézetbe. Említjük a cziszt. rend székesfejérvári 
főgymnasiumának ünnepét, melyen a megyés püspök 
úr is jelen volt. Szatmáron a kir. kath. főgymnasium 
szentmisével és ünnepi beszéddel szentelte meg a 
magyar ifjúság e kedves napját. A megyés püspök úr 
Szatmáron téli ruhával ruházta fel a r. k. fiúiskola 
szegénysorsú tanulóit, a kik szent Imre napján szent 
mise után hálás köszönetre vonultak fel a jóságos 
püspök atya elé. Azt mondani se kell talán, hogy az 
erdélyi egyházmegye területén levő gymnasiumok: a 
gyulafehérvári, brassói, csiksomlyói, székelyudvarhelyi, 
kézdivásárhelyi, valamennyien megünnepelték szent 
Imre napját. 

— Egyházmegyei hirek. Győrött az Eucharistia-
Társulat f. hó 10-én felolvasásokkal, szentbeszéddel és 
ajtatossági gyakorlatokkal egybekötött értekezletet tar-
tott a megyés püspök úr részvevésével. Ertekezők vol-
tak Fischer-Çolbrie prelátus és dr Tauber Sándor, szent-
beszédet mondott Strommer Yiktorin dr. — Vesz-
prémben f. hó 6-án volt a veszprémmegyei muzeum 
megnyitása. Ez alkalomból a máris nagyórtékü intézet 
ünnepének vendégei Hornig Károly báró püspök úr 
vendégei voltak, a ki a muzeum alapjának megvetésére 
tetemes áldozatot hozott. — A csanadi egyházmegye 
főpásztora, Dessewffy Sándor püspök úr, a Salzburgban 
raegnyilt bölcseleti tanfolyamra Kleitsch Mátyás csanád-
egyházmegyei áldozópapot küldte ki. Ez a salzburgi 
„Philosophat-Kurs" sajátszerű intézmény. Még nincs 
készen a katholikus salzburgi t. egyetem s máris előre 
küldi jótékony hatását ebben a keresztény bölcseleti 
tanfolyamban, mely október közepétől deczember kö-
zepéig tart s abban áll, hogy hirneves katholikus tudó-
sok különféle időszerű tárgyakról egész sorozatát tart-
ják az előadásoknak. 

— A horvát papság politikai magatartásáról a 
salzburgi „Kath. Kirchenzeitung" levelezője érdekes 
dolgokat közölt. Elmondja, hogy drávántuli kath. pap-
társaink az ország mindahárom pártjában szerepelnek, 
a „magyarón"-nak gúnyolt kormánypártban, a „horvát" 
jogpártban, és a „tiszta" jogpártban egyaránt. Azt 
mondja továbbá, hogy ezek a pártok, bár mindegyik-
ben több-kevesebb szabadelvű elem van, szabadelvűnek 
a szó szoros értelmében nem nevezhetők. Alakult azon-
ban a „horvát" jogpárt körében egy árnyalat, melynek 
lapja a „Pokret", amely pártárnyalat a szó teljes ér-
telmében szabadelvű, vagyis kereszténység és egyház-
ellenes. Nyiltan kath. pap ehhez az árnyalathoz nem 
szegődött, de tudósító szerint, lehetnek helyeslői (furcsa !) 
a papság körében is. Legtöbb pap Horvátországban a 
„horvát" jogpárthoz tartozik, a melynek körében, a mint 
mondottuk „modern", „reális", „haladó" czimek alatt 
szabadelvű áramlat kezdett tért foglalni, melytyel szem-
ben a horvát papság „megbocsáthatatlan" hibát köve-
tett el hallgatása által. Legújabban „Hrvatstvo" czim 
alatt katholikus politikai lap indult meg, melyet a 
„horvát" jogpárton levő papok egy része „szükségtelené-
nek tart. Szóval : éktelen kavarodás, — ez a horvát 
politika igazi neve, különösen a mi a horvát papság 
politikai magatartását illeti. De nincs mit gúnyolódnunk 
felette, hisz ugyanabban a bajban szenved a magyar 
papság is. Tout comme chez nous ! 

Főszerkesztő : Breznay Béla clr. 
Segédszerkesztő : Yaluicsek Béla. 

Tulajdonos és k iadó: B r e z n a y JBéla dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 
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P e 1 h i T á s . 

Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-
fizetés megújítására kérjük. 

Gondolatok a modern aszketikus irodalomról. 
— Irta : Zubriczky Aladár dr. — 

3. Az aszket ikus i ra toknak te temes részét 
a szentek életrajzai teszik. Érdemes velők külön 
foglalkozni. 

I t t is a legjobb ha t á s t kiváló irók gond-
dal megir t műveitől vár juk. A í rancz iáknak e 
téren is van kitűnő gyűj teményes vál lalatuk, 
a Lecoffre-kiadásában megjelenő Les Saints. Egyes 
köteteiről eltérők lehetnek a nézetek s előre 
gondolható, hogy nem mindegyik kö te tnek 
egyforma az értéke. De t agadha ta t l an , hogy 
kitűnő irók buzgólkodnak e vál lalat körül és 
eddig több mintaszerű köte t lá to t t napvi lágot . 

E vállalat u jabb kötete inek sorában Joly 
Henrik tollából ki tűnő elméleti m u n k a je len t 
meg, a mely számos ujj mu ta tás t ad azoknak, 
a kik a hagiografia te rén működnek. Czime: 
Psychologie des saints (magyarra fordí tot ta a 
budapest i növendékpapok magyar iskolája 1901-
ben). Jo ly kiemeli, hogy míg a jámbor kegye-
let régente meghamisí to t ta a szentek arcz-

vonásait , mer t annyi ra az emberi nem föl© 
emelte őket, hog3^ szinte megszűntek emberek 
lenni.: addig ma minden t te rmésze t i és társa-
dalmi befolyásokkal k ivánnak megmagyarázn i 
a szentek életében is. Föl lépte t ik a szentek 
életében a hisztériát , suggestiót , te lepathiá t , 
az a lvajárás t , a hypnot izmust , az atavizmust . 
Kiemelik őket koruk kereteiből és a X X . 
század szemüvegén át nézik őket. Elfeledik, 
hogy szentek vol tak ós t isztán csak mű- vagy 
i rodalomtör ténet i fontosságot tu la jdon í t anak 
nekik. Mások a szente t mint szente t aka r j ák 
ugyan föl tünte tni , de maguk sem jönnek vele 
t isztába, mit is ért az egyház szentség alat t . 
A miszticzizmusról egészen különös foga lmat 
a lkotnak maguknak , a mely nem födi magá-
nak a szentnek és az egyháznak fogalmait . 
A szentben egészen el tüntet ik a természet-
fölötti mögöt t a te rmésze tes t és azér t élesen 
körvonalozot t egyéniségek helyet t üres schemá-
ka t vázolnak elénk. A négy erkölcsi erényt 
nem éreztetik a szent életében, hanem csupán 
azt, a mi ezu tán következik és ezen az ala-
pon épül. Ha l lga tnak a szent vérmérsékletéről , 
vele születet t természetéről , a befolyásokról, 
melyeken fejlődése első felében á tment , nem-
zeti jel legéről minden universal izmusa mellett , 
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gyöngéiről és hibáiról. Nem lá t juk a szent 
viselkedését a csodás jel lenségekkel szemben, 
vagy — a mi még nagyobb hiba — ugy lát-
juk, mintha a szent le lkendeznék utánok, 
pedig talán t a r tózkodóan viselkedik velők 
szemben. Sokszor az erényélet szereplése 
másodrangunak tűnik csak fel a csodás jelen-
ségek mel le t t ; pedig XIV. Benedek szerint a 
boldoggá és szen t téava tásokná l az erények 
ad ják a szentségnek első és legdöntőbb bizo-
nyítékát , inig a lá tomások, jövendölések és 
csodák csupán másodrendűek és tekin te tbe 
sem jönnek, ha a hősi erények előzőleg bizo-
nyí tva nincsenek. 

Ezeke t a gondola toka t Jo lv művének 
különböző pont ja i ról szedtem össze. 

A hagiograíia számára hosszú időre irány-
adó fog maradni az a levél, melyet Dupanloup 
orleánsi püspök irt 1863-ban Bougaud-hoz azon 
alkalommal, hogy olvasta az ő Chantal Franczis-
kàjdt. Ez a levél azóta ezen kiváló mű u jabb 
kiadásaiban előszó g y a n á n t szerepel. Dupan-
loup bámula t ta l adózik Bougaud-nak ezen 
munkáér t és egyút ta l kr i t ikát ír más hagiog-
rafikus munkákról . A kri t ika magas színvona-
lon áll és az eszthet ikai t ek in te teke t is figyel-
mére mél ta t j a . Nem lehet czélom, az egésznek 
átírása, de a je lentősebb gondola toka t kiemelni 
mégsem mulasz tha tom el. 

Dupanloup szerint a szent életirój ában 
nem elégséges a tehetségnek köznapi foka, 
de a merőben világi műizlés sem elégíthet ki. 
Első kellék a tiszta igazság. Ez szorgalmas 
munká t tételez föl : t. i. az ér tesül tséget 
másod- és harmad-kéz helyet t az eredeti forrá-
sokból kell meríteni, melyek fö lkuta tása sok 
levéltári t anu lmány t tesz szükségessé. Kivál t 
a szent levelezését kell különös figyelemre 
méltatni . Sok é le t ra jznak nagy hibája az 
elhamarkodás, az alapos e lő tanulmánynak 
mellőzése. Ennek az e lő tanulmánynak széle-
sebb alapokon kell feküdnie és a szent életé-
nek egész korszakára ki kell ter jeszkednie. De 
óvakodni kell attól, hogy a szent a lak ja a 
tör ténet i há t té rben másodranguvá töpörödjék, 
vagj^ aprólékos régészeti fe j tegetések követ-
keztében a színpadról mindunta lan lelépjen. 
Ebben a hibában főleg a németek leledzenek. 
Az előadás tar tsa magá t távol az általános-
ságoktól és keresse a részletest, az egyénit. 
Hús és vérnélküli vázak helyett szemléltesse 

az eleven valóságot. Ne vesse meg az apró 
vonásokat , a melyekben gyakran több a je l lemző, 
mint első tekin te t re gondolnók. Az éle t ra jznak 
éppen ezek a legdrágább gyöngyei és gyémánt-
jai. Mutassa be a szentet gondos egymásután-
ban életének különböző korszakai szerint. Ne 
hunyjon szemet a szent fejlődésének akadályai , 
kísértései, hibái, gyöngeségei, keserűségei stb. 
előtt. Ne adjon a szentnek szivébe képzelt és 
idegen érzelmeket . Tar tózkodjék a fölösleges 
ékí tményektől . Ne legyen elfogult panegyrikus. 
Legfőbb gond já t mindig a szent belső élete 
képezze. Igy kikerüli a regényesség lá tszatát , 
mely i t t -ot t a szentek é le t ra jzaiban kisért. 
Szeresse a szentet , nézze őt az értelem sze-
mén kivül a sziv szemével is. í r jon cum amore. 
A stí lusban pedig kerülje a szónokiast, a mire 
néha csekélységek csábítanak, pd. a tör ténet i 
je lennek indokolat lanul bőséges használata . 

Ujabban Meschler jezsui ta közölt néhány 
gondola to t a szentek életrajzairól a Stimmen 
aus Maria-Laach 1903. évfolyamának II. füzeté-
ben (Gedanken über Abfassung von Heiligenleben). 
Mivel a szent é le t ra jza a tör ténet i műfa-
jok közé tar tozik, első kelléke az igazság, 
csupán csak igazság, a teljes igazság. Nin-
csen regényről szó, hanem tör ténetről , hozzá 
szentnek tör ténetéről , a mi kétszeresen igaz-
ságot kiván. A forrásokat t ehá t kritiká-
val kell kezelni és csak a bizonyosat 
szabad mint bizonyosat elmondani, a való-
színűt ellenben csak mint valószínűt, a legen-
dá t legfőlebb mint legendát . A csoda és a 
miszt ikus ál lapotok a keresztény életnek mint-
egy második természetéhez t a r toznak ugyan, 
de nem képezik lényegét, annál kevésbbé 
te tőpont já t , vagy legkívánatosabb és legtiszte-
le t remél tóbb oldalát . A csodát t ehá t nem 
kell e lhagyni; de a csoda mindig erősebb 
kr i t ikát kiván s ha meg nem állja, föl tét lenül 
mellőzendő. A legenda a legendás jel leg vilá-
gos fe l tünte tése mellet t mint díszítés alkal-
mazható , nem mint igazság, hanem a való-
színűségnek já téka. Nag}T hiba, hogy sokan a 
szenten a földiességnek árnyékát , porszemecs-
kéjé t sem tűrik. Ped ig az egész egyház, 
Kr isz tus arája , minden szentsége mellet t is 
sokszor nagyon emberies (doch menschelt auch 
sie so sehr) : hogyne verődnék ki a szenteken 
is az emberi!? — A hagiografikus munkák 
további kellékéül Meschler a világosságot és 
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a melegséget tün te t i föl. Az előbbi minden 
irodalmi műnek elengedhetet len kelléke, az 
utóbbi a hagiograf iát mint aszket ikus f a j t 
jellemzi. — A ki olvasta Meschler gyönyörű 
sz. Alajosát, sokat fog adni az ő elméleti fej te-
getéseire. A többi sz. Alajos-életrajzok meg-
tévesztenek, mer t sz. Ala josban az á r t a t l an 
gyermeket mu ta t j ák csak be. Meschler élet-
r a j zának érdeme épen abban rejlik, hogy sz. 
Alajos a l ak já t a gyerekszobából kiemelte és a 
serdülő i f jú t m u t a t t a be az élet egész eleven-
ségével. 

Ugyanezeke t a gondola toka t fe j teget i Ruber 
jezsuita is már megneveze t t cz ikksorozatában, 
és pé ldákkal is fűszerezi. A szent é le t ra jza a 
tör ténet i igazságnak és nem a poét ikának meg 
rhetor ikának szolgála tában álljon. Pastor szerint 
a. hagiograf iának Zopf-korszakával szakí tani 
kell. El lenőrizhetet len anekdo ták marad j anak 
távol ebben a t isz te le t remél tó anyagban . Az 
igazság azon kivül, hogy szűzies, tel jes is ; 
legyen. Domborí t sa ki a szentnek természetes 
és természet fölöt t i életét egyaránt . Legyen a 
szent a lakja egyéni, hol t sablon helyet t meg-
szólamlásig hű arczkép. Hibás dolog a szent 
egyes erényeinek külön fe jeze teke t szentelni, j 
mert igy sohasem kapunk egységes benyomást , 
a fejlődés fokozatai pedig egyenesen elmosód-
nak. Az így megír t é letrajz szár í tot t virágok 
gyűj teményéhez hasonlít. Ha a szent hibáit 
e lhal lgat juk, elszakít juk a szente t a földtől, a 
helyett hogy közelebb hoznók az emberek 
szivéhez. (Vége köv.) 

A katholikus nagygyűlés szónokai. 
üudek János dr beszéde. 

Nagyméltóságú püspöki kar ! 
Tisztelt katholikus nagygyűlés ! 

Katholikus népnevelésünk fejlesztéséhez, melyről 
szives engedelmökkel szólni kívánok, két dolog szük-
séges : pénz és lelkesedés. 

Kell hozzá pénz, hogy iskolaházakat építhessünk, 
a meglevőket jókarban tarthassuk, hogy iskoláinkat 
fölszerelhessük s hogy tisztességesen fizethessük taní-
tóinkat. Csakhogy tanügyről lévén szó, ahhoz a merő 
anyagi eszközök egymagokban még nem elégségesek, 
ezek még csak a dolog külseje, csak a test, amelyhez 
kell, hogy hozzájáruljon az elevenítő lélek: az iskola 
szeretete, az iskola fontosságának a megértése s az 
ebből fakadó, az iskoláért való őszinte lelkesedés a 
katholikusok összes köreiben. 

Ha ez az iskoláért való lelkesedés járja át a lel-
keket, akkor az előteremti az iskolák fentartására 
szükséges anyagi eszközöket s ezenfelül életet, eleven-
séget a haladásért való buzgólkodást visz be magába 

az iskolába. A jótevőből nemcsak jókedvű adakozót, 
hanem valóságos apostolt, a tanítóból nemcsak köteles-
ségét teljesítő munkást, hanem áldozatkész misszioná-
riust, a keresztény kulturának, ha kell, nélkülözni is 
tudó misszionáriusát képezi. Olyan ugyanis a lelkese-
dés, mint a hit, mely hegyeket képes megmozgatni s 
útjában terhet, akadályt nem ismer. (Nagy tetszés.) 

Népnevelésünk felvirágoztatásához tehát ez a két 
dolog szükséges. De egyik sem elegendő a másik nélkül. 
Bizonyára csalódnék az, aki az iskolákra fordított pénz 
nagyobb mennyiségéből a tanügy virágzására vonna 
szükségképi következtetést. Nem mindig igy áll a 
dolog A szép palota még nem okvetlenül jó iskola, a 
diplomás tanár vagy tanító még nem okvetetlenül jó 
tanitó is egyúttal. Az egyik lehet, hogy csak szép 
palota, a másik lehet, hogy csak kenyérért ugy, ahogy 
dolgozó hivatalnok : ha abban a modern épületben, 
aminőket most szokás emelni, nincs meg a pezsgő élet, 
ha a tanítóban nincs meg a hivatásszeretet, felebbvalói-
ban a szükséges érdeklődés; szóval, ha mindnyáj okban ; 
a vezetőkben és a tanítókban nincs meg az a tudat, 
hogy ime e házban dől el egyházunk és a haza sorsa. 

De kérdem, vájjon szükséges-e, hogy mi azzal a 
mindent megelevenítő lelkesedéssel, hog}r ugy mondjam, 
körülrajongjuk és óvjuk a mi katholikus iskoláinkat? 
Hiszen ma már az állam is állít iskolákat, a községek 
is állítanak iskolákat : mit akarunk tehát mi katholiku-
sok ma, a XX. században, a régi szabású úgynevezett 
felekezeti iskolával ? 

Mit akarunk? Csupán azt, amit a józan ész, vala-
mint egyházunk s keresztény magyar hazánk jól felfo-
gott érdeke akarnunk parancsol s amit utódainknak 
századok multán is akarnok kell: akarjuk a hitvallá-
sos iskolát. S vájjon igazán józanul akarjuk ezt? Igen, 
a legjózanabbul. Hitvallásos iskolát akarunk, mivel meg 
vagyunk győződve róla, amint a századok tapasztalata 
is bizonyítja, hogy a fiatal nemzedék jövö boldogulását 
csak a hitvallásos iskolában lehet biztosítani, oly mó-
don, ha a gyermek lelke megedződik a vallás-erkölcsi 
nevelés által, ha eszményekkel telik meg s ha ilyképen 
egész emberré nevelődik fél az élet küzdelmeire. A 
köztapasztalat kétségbevonhatatlanul bizonyítja, hogy 
csak az igy nevelt gyermekből válnak jó keresztények, 
hasznos polgárok és igaz hazafiak : mig a vallás-erköl-
csi alap nélkül legfelebb jól számitó materialistákat le-
het nevelni, üres szívvel és furfangos ésszel, akiknek 
szemében a vallás és a közérdek haszontalan csecsebecse, 
embertársuk csak egy kihasználandó hitvány eszköz, és 
a haza szent földje is csak addig becses, mig nekik 
hasznos. 

Ennek ellenében azt mondják; hogy a közös iskola 
inkább felel meg az állam eszméjének. Ez azonban 
csak látszat, melyért azt a nevelést, amit a hitvallásos 
iskola magának az államnak alapvető érdekeit is bizto-
sítva nyújt, feláldozni nem lehet. 

Épp azért, a dolog legbensőbb természetére tá-
maszkodva, annyira meg vagyok győződve a hitvallásos 
iskola szükségességéről, hogy himezetlenül kimondom : 
ha elődeink, a népiskolától fel az egyetemig, sokat ál-
doztak a katholikus iskolákra, óvták ós ápolták azokat : 
nekünk, ha komolyan megfontoljuk az iskola mai 
fontosságát egyházunkra és a keresztény Magyarország 
fenmaradására, ha mondom, komolyan megfontoljuk 
ezt : utolsó kabátunkat is kell érte feláldoznunk. 

Tisztelt nagygyűlés ! Minden, amit látunk és ta-
pasztalunk, állításom mellett bizonyít. A tudományban 
és a közéletben minden inog, minden vajúdik, sehol 
semmi megállapodottság és szilárd elv : mindent meg 
ingattak az ujabb szellemi áramlatok. Az emberek rész-
vételre méltó jellemgyengeségben és önmegtagadás hiá-
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nyában kezdenek szenvedni. Látjuk az ész tépelődéseit 
és a szivek végnélkül való hánykolódásait. Az egyedüli 
bölcsesség még, amiben sokan hajlandók megegyezni, 
az élvezetek hajhászása s utána a gyors legazdálkodás. 
Tűnik az eszményiség s maga az emberi élet is mintha 
vesztené értékét. Minden inog, minden bizonytalan : az 
emberi hit, remény és szeretet. 

Ezen általános vajúdás között csak egy áll meg 
szilárdan és rendületlenül, mint a százados tölgy az idő 
viharai közepette, s ez a mi katholikus egyházunk a maga 
észt felvilágosító és szivet megnyugtató tanaival. Szilárd, 
mint az elv; változatlan, mint az igazság. Nem inga-
dozik, nem tétováz, hanem tisztán és biztosan jelöli 
meg az ember, a természet s az élet czélját. 

Es ime nem más alapon, hanem ezen szilárd 
elvek alapján áll a katholikus egyház édes leánya, 
a katholikus iskola, ma és mindig. Folyton halad 
a korral, csak alapelveiben nem változik; mindent 
felölel, amit a tudomány és a haladó idő pedagógiája 
jobbat és czélszerübbet javasol, de alapját nem hagyja 
el soha, mivel azt az idők Ura s felülmúlhatatlan 
pedagógia, az Ur Jézus Krisztus vetette meg. S ugyan 
miért is hagyná el, miért éppen ma, midőn kivüle 
minden ingadozik? Ez az iskola, hogy némi példára 
hivatkozzam, adta nekünk a 17-ik században a 
Zrínyieket és Pázmányt, a 18-ikban II. Rákóczy 
Ferenczet, a 19-ikben Széchenyi István grófot és Deák 
Ferenczet. Gondolom, mint katholikusok és hazafiak, 
meg lehetünk vele elégedve, annyira, hogy r ha nem 
volna meg, ma újból kellene felállítani. (Elénk él-
jenzés.) 

Adjuk-e tehát fel most, az idő mindent felforgató 
hullámzásai között még az egyetlen szilárd pontot: a 
katholikus iskolát? 

De a kor szánandó állapotán kivül a hitvallásos 
iskola szükségességéről meggyőz az ellenkező álláspont-
nak közelebbi részletezése is Bármely más, nem egy-
séges pozitív vallás-erkölcsi alapon álló iskola, még 
akkor sem nevelhet, ha a legkomolyabban akarná. Ahol 
ugyanis különböző vallású tanárok vagy tanítók tani- ; 
tanak, abban az iskolában lehet tanítás, de nem lehet ! 
nevelés. Lehetetlen az, akár igy, akár ugy vesszük a ; 
dolgot. Baj van úgy is, ha azok a tanítók a magok 
módja szerint vallásosak, s még nagyobb baj akkor, lia ! 
vallástalanok. Ha vallásosak, mindegyik a maga meg-
győződését, a maga lelkületét önti bele a rá bizott 
tárgyak tanításába: következőleg, amit az egyik épit, 
a másik azt lerontja. A gyermek lelkét az egyik Róma, 
a másik esetleg Wittenberg vagy Genf felé igyekszik 
hangolni ; az egyik Jézust, a másik esetleg Mózest di-
cséri előtte. Az ilyen ellentétes hatások alatt, — már 
pedig alig van tartárgy, melyben vallási vonatkozások 
elő nem fordulnának, — mondom, az ilyen ellentétes 
hatások alatt micsoda egységes, micsoda szilárd jellem 
fejlődhetik azokban az ide-oda húzott tanítványokban? 
Avagy ilyen körülmények között lehet-e vájjon csak 
komoly szó is a nevelésről? 

Hátha még a tanítók egyike másika vallástalan, 
vagy szelídebb formában, ami ma már szinte minden-
napi jelenség, ha csak raczionalista is! Micsoda pusz-
tító munkát végez az ilyen iskola a fiatal, a minden 
szélre hajló lelkekben? 

Avagy lehet talán felekezetlen alapon is állítani 
iskolát, a vallások sérelme nélkül? Hát hiszen lehetni 
lehet, de akkor az nem lesz iskola, nem lesz nevelőin-
tézet, hanem valami gyárféle, ahol emberformákat 
gyúrnak gépekké. Először azért, mert amint semmiféle 
i'inber nem lehet el vallás nélkül, ugy vallás nélkül 
nevelni sem lehet, embert legalább nem. Másodszor, 
mert, eltekintve a többitől, a legfontosabb nevelő tár-

gyainkat, az irodalmat, és a történelmet, telve lévén 
vallásfelekezeti vonatkozásokkal, felekezetlen alapon, 
hacsak minden értéküktől megfosztani nem akarjuk, 
tárgyalni nem lehet. S mert végre az a felekezetlen 
alap tényleg sehol sem bizonyult másnak, mint üres 
jelszónak, melynek örve alatt rongálják a katholi-
czizmust. 

Tisztelt nagygyűlés, ime ilyen indító okokra tá-
maszkodik a mi hitvallásos iskolánk Akár egyházunk, 
ezen kipróbált civilizátor, akár a társadalom jól felfo-
gott érdekeit tekintjük, oly szükséges az ma, hogy a 
polgárok érdekeit még magasabbról, tehát még jobban 
ismerő komoly kormánynak is nemcsak nem volna 
szabad bármit is tennie ellene, azt létében, pl. a kép-
zők képesítési jogának szándékolt megvonása vagy a 
sima kezű államosítási törekvések által, gyengítenie, 
hanem ellenkezőleg, összes eszközeivel támogatására 
kellene sietnie. A mi érdekünk is — ezer év rá a ta-
núság — a haza érdeke : kérünk tehát a kormánytól 
iskoláinkkal szemben jóakaratot és támogatást. Angol-
országban az állam ingyen segíti a katholikus iskolákat. 

De tisztelt nagygyűlés, én első sorban önökhöz 
szólok s az önök lelkesedését és áldozatkészségét kérem 
a katholikus iskoláért 

Törődjünk többet katholikus iskoláinkkal, óvjuk 
jogainkat jobban, lelkesebben, mint ahogy az eddig 
nem egyszer történt Hisz már szemünkbe mondták, 
hogy nekünk nincsenek is középiskoláink: tehát a saját 
alapításunk nem volna többé a mienk? A népiskolák 
államosítása pedig most folyik javában s mig másutt 
iskola-egyleteket alapítanak, gyűjtenek, agitálnak az 
iskola mellett, mi fatalisztikus nyugalommal nézzük a 
foglalást s alig téve valamit, mi, a gazdagnak híresztelt 
egyház, azt mondjuk: hja hiába, a szükséges anyagi 
eszközök nem állanak rendelkezésünkre. Nem állanak ? 
Hát teremtsük elő ! Világosan áll előttünk a helyzet, a 
hitvallásos iskolának egyházunk és a társadalom érde-
keire kiható fontossága. Oly fontos az, hogy nyíltan 
merek kifejezést adni abbeli meggzőződésemnek, hogy 
több nekük az iskola ma, mint a templom s nagyobb 
kincsünk, mint akár az összes egyházi birtokok. Ha 
elvesztettük az iskolát, mindenünk elvész ; ha azt meg-
tartottuk, mindenünk meglesz, mivel az egyház az 
iskolából kapja ]ó hiveit. 

Az a hitvallásos iskolában jól nevelt ember föl-
keresi majd a templomot is, fogja ismerni egyházát is ; 
akit pedig nem abban az iskolában neveltek, annak 
nem érdeke a templom, annak nem érdeke a saját 
egyháza: a válság pillanataiban magára hagyja, mert 
hiszen az ellenkezőre soha sem tanították. 

Tisztelt nagygyűlés, — bezárom, beszédemet : — oly 
fontos érdekünk a hitvallásos iskola, hogy akkor sem 
tettünk sokat, ha egész lelkesedéssel felkaroljuk s akkor 
sem áldoztunk sokat, ha utolsó kabátunkat feláldoz-
tuk érte. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
' Budapest. Mit tartsunk a vita-estékről. — Ismere-

tes, hogy Budapesten is van egy Egyesület, mely nyil 
vános vitákat rendez a téli szezonban, felölelve a tudo-
mány minden ágát, társadalmi, vallási kérdéseket. E 
vita-estéken nagy közönség szokott résztvenni, férfiak 
és nők vegyest s hozzá még nem is egyenlő képzett-
ségűek, érzelműek, sőt — mint már alkalmunk volt 
tapasztalni, nem is egyenlő vallásúak. Mindez még nem 
volna baj. Hiszen komoly hallgatóság előtt mindenről 
lehet vitatkozni s amennyiben a jóindulat a tanulni 
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vágyás is meg van a közönségben még haszonnal is 
járhatna az ilyen vita-estély. Tényleg azonban az 
ellenkezője történik. A hivatalos vitázót hosszasan en-
gedik beszélni, czáfoláshoz is juttatják rögtön. Mig 
olyanokat, kik nem az egyesületi vezetők szájaize sze-
rint beszélnek, agyonhallgatnak s czáfoláshoz is csak a 
következő vita ülésen engedik, ugy, hogy a hallgatóság 
a keresztényellenes tan hatása alatt oszlik szét, sok-
szor talán kétkedésekkel telítve, a legtöbbször pedig 
indignálódással eltelve, haraggal szivében a „vezetőség 
eljárása" felett. 

Amiből az következik, hogy ilyen egyoldalú, 
tendencziózus vallási vitákon katholikus embernek részt 
venni nem érdemes. Ostoba inzultusoknak van csak 
kitéve s meg sem hallgatják komolyan. 

Most, hogy a téli szezon ez ujabb sportja ismét 
kísért, nem lesz fölösleges az Egyház álláspontját is 
rövid szavakkal preczizírozni. Az egyház különbséget 
tesz a disputatio privata és publica között. Az előbbire 
nézve az az álláspontja, hogy oty esetekben engedhető 
meg, ha azt a körülmények szükségessé teszik (ad 
simplices in fide confirmandos, ad petulantiam provo-
cantium reprimendam) s ha megvan a remény, hogy e 
vita az illető (akár a vitát provokáló, akár az azt hall-
gató) eg}'énre nézve lelki haszonnal fog járni. Secus 
enini religio catholica facile despectui exponeretur, at-
que haeretici in suis erroribus confirmarentur. Nagyon 
természetes, hogy katholikus pap nem hallgathatja szó 
nélkül a vallásellenes beszédeket, nam ipsa taciturnitas 
eorum, qui resistere debent pervertentibus fidei verita-
tem, esset erroris confirmatio, (s. Thomas, 2. 2. q. 10 
a. 7.) Ezek tehát a világi katholikusokra is vonatkoznak. 
Annál inkább a következő tilalom, mely a heretikusok-
kal való nyilvános vitát csak cum expressa Summi 
Pontificis licentia engedi meg, quia, ut S. C. C. die 8. 
Mártii 1858 advertit, plet unique vei ob loquacitatem, aucla-
ciaiv, aid circumstantias populi acclamardis, Veritas falsitate 
praevalente opprimitur. Boldog emiékü XIII. Leo pápa 
pedig helytelent tette az úgynevezett vallási parlamente-
ket (parlamenta religionis seu coetus), in quos viri 
promiscue conveniant tum e catholico nomine, tum ex 
lis qui ab ecclesia catholica dissident, simul de religione 
rectisque moribus acluri. 

Igaz, hogy a föntemlített társadalom-tudományi 
egyesület nem dogmatizál vagy moralizál ; csupán tudo-
mányos vagy társadalmi kérdéseket tűz ki vita tár-
gyává ; ámde a zsidó prepotenczia e téren is átcsap a 
theologiába, kilép a keretéből s nagy hangon be-
szél olyan dolgokról, melyekhez nem ért Ilyenekkel 
szemben nem fölösleges az óvatosság s a legokosabb 
nem is méltatni őket arra, hogy meghallgassuk, annál 
kevésbé hogy velük vitába bocsátkozzunk. Mert gya-
korlatuk lehet abban, hogy rakétázzanak ; de hogy 
fönséges, magasztos dolgokról behatóan vitázzanak, sem 
kvaliűkácziójuk, sem érzékük nincsen. (4). 

Yácz. Lyccumi felolvasások. — 
A Lyceumi-bizottság nagy lelkesedéssel, a legjobb 

előjelek között kezdi meg harmadik évi felolvasásainak 
sorozatát. Mint kiváló érdekességet regisztrálhatjuk, 

hogy a tárgysorozatot megállapító összejövetelén 1L 
estének lefoglalását jelenthette be a bizottság jegyzője 
s a volt tagok számát kilencz uj felolvasóval egészí-
tette ki, akik között városunk és. társadalmi életünk 
három tevékeny vezéralakja is szerepel, kiknek felszó-
lalása bármily alkalommal is eseményszámba megy. Az 
egyik Galcsek György dr, a papnevelő-intézet buzgó 
alkormányzója, a másik Göndör Sándor dr, városi fő-
jegyző, a lelkes és lelkesíteni tudó sportférfiu, ki az 
ifjúságnak a káros szórakozásoktól való elvonását tűzte 
ki nemes feladatának ; s a harmadik Preszly Elemér 
dr fiatal ügyvéd, ki a Rákóczy-emlékünnepen tartott 
gyújtó hatású szónoki szereplése óta a legszívesebben 
hallgatott szónokok közé tartozik. Nagynevű tavalyi 
vendégeink újra megtisztelik városunk közönségét ki-
váló érdekű előadásaikkal. Margalits Ede és Prohászka 
Ottokár dr egyetemi tanárokat értjük, akiknek döntő 
szerepök van abban, hogy a kath. lyceumi felolvasások 
és előadások intézménye virágozni kezd hazánkban. 
Közönségünket külön fölhívni az ö meghallgatásukra 
szinte fölöslegesnek tartjuk Itt csak arról lehet szó, 
bejuthatunk-e mindnyájan a terembe, ahol ők előadni 
fognak. A jóemlékü régi szereplők mellé uj erők sora-
koznak a közönség szivének és lelkének az eszményi-
ség, a tudás és hit kincseivel való gazdagítására. A 
Kúria szálló nagytermében tartandó felolvasások eddig 
megállapított sorrendje a következő: Nov. 15-én. El-
nöki megnyitó. Hörl Péter dr : Szabad előadás az 
egészségtan köréből. Varjú János: A komikum czélja 
Shakespere tragédiájában. Nov. 29-én. Kövesi Lajos: 
A szülői ház és az iskola. Farkas Antal : A nőkről a 
nőknek. Deczember 6-án. Emlékbeszéd a Szeplőtelen 
fogantatás ünnepe jubileumára. Tartja Boroviczény 
Nándor dr. Mária-ének. Zongorakiséret mellett énekli 
Dobó Katicza k. a. Kvartét. Decz. 13-án. Csősz Imre 
dr : A &zokás hatalma a nevelésben. Barna Leander 
dr : VII. Gergely pápa viszonya Magyarországhoz. Jan. 
10-én. Prohászka Ottokár dr beszédet tart. Utána ének 
és zeneszámok. Jan. 17-én. Arendt Endre: Az akarat 
nevelése. Szabó Ignácz dr: Jósika Miklós regényeinek 
nőalakjai. Jan. 31-én. Kestler István : Régiségtani érte-
kezés. Palásti Gyula : Reviczkyről. Febr. 7-én. Galcsek 
György dr: A franczia konkordátum története. Prónai 
Antal dr : Mit olvastak a magyar nők a XVIII. százacl 
végén Febr. 14. Eder Kálmán: A házasság érvény-
telensége és megszűnése. Koncz József: „Jöjjön el a 
te országod!" Febr. 21-én. Göndör Sándor dr: Társa 
dalmi életünk. Margalits Ede dr : Szabad előadás. Febr. 
28-án. Preszly Elemér dr : Magyarország és Ausztria 
közjogi helyzete. Lukács József: Spiritizmus. V. K. 

Iíécs, nov. 15. A püspöki bizottság őszi értekezlete 
— a „Los von Rom" mozgalommal, a kongrua ügygyei, 
a kánonjog kodifikácziójával, a középiskolai hittanítás-
sal és "annak tankönyvirodalmával, a katholikus nagy-
gyűlés, a jeruzsálemi zarándokház és az afrikai missziók 

: ügyével foglalkozott s az értékezlet befejezéseül egy 
közös főpásztori levelet adott ki „Ausztria katholiku-

i saihoz", mely a monarchia területén duló nemzetiségi 
viszályokkal szemben a kath. egyház által megőrzött 
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keresztény testvériesség elveit hozza emlékezetébe 
Ausztria népeinek. A „Vaterland" által közölt közös 
főp. levél szerint a monarchia különböző helyein elő-
fordult elszomorító események arra birják az idei őszi 
tanácskozáson résztvevő föpásztorokat, hogy emeljék 
fel hangjukat és tartsák szeretett hiveik elé a katholi-
kus alapelveket, melyek a lelket ma oly hevesen moz-
gató nemzetiségi kérdés megítélésében és tárgyalásában 
tekintetbe jönnek. A pásztorlevél felszólítja Ausztria 
népeit, hogy legyenek egyek a haza odaadó szereteté-
ben és legyenek hivek és engedelmesek az uralkodó 
irányában. Minden igaz hazafi első kötelessége a nem-
zetiségi ellentétek enyhítése és minden erővel odatö-
rekvés, hogy a népek békésen, barátságban és megelé-
gedetten éljenek egymás mellett és egymással. Ehhez 
keresztény türelem kell. Az osztrák nemzetiségek sza-
badon fejlődjenek, egymást kölcsönösen támogassák a 
keresztény művelődés és haladás felé való törekvésben. 
A naczionalizmus nem keresztényi és a legveszedelme-
sebb forradalmi csirák egyikét képezi. Az üdvös egyet-
értés és egység megóvására nem tévesztendők össze a 
vallási és világi ügyek és nem is helyezendők azok 
egymás mellé. A pásztorlevél az uralkodó és Ausztria 
népeinek áldásával végződik. 

Róma, nov. 14. Vápái consistorium aüocutiöval. 
(Táv. tudós.) — 

X. Pius pápa a mai titkos consistoriumban a 
többi között Lorenzelli párizsi nuntiust luccai érsekké 
nevezte ki és több püspökségnek breve által történt be-
töltését hirdette ki. Allocutiójában sajnálkozását fejezte 
ki a szélső keleten folyó háború felett és azt mondta, 
hogy imádkozik annak mielőbbi befejezéseért. Ezután 
a szentatya Francziaország kormányának a keresztény-
ségtől váló távolodásáról beszélt és arról, hogy ez idő 
szerint nem lehet franczia püspököket kinevezni. 
Sajnálta, hogy a feszületeket a birósági termekből 
eltávolították és hogy az egyháznak Francziaországban 
nehézségeket okoznak. Alaptalan az a vád, hogy a 
szentszék megsértette a konkordátumot A franczia 
kormány volt az, mely a katholikus vallás szabad 
gyakorlatát akadályozta, mert nem engedte meg, hogy 
a pápa közvetlenül érintkezzék a püspökökkel és 
elnyomta a vallásos kongregácziókat. A franczia kor-
mány kétségbevonja a pápa jogát, hogy a püspöki 
székekre a kormány által javaslatba hozott bizonyos 
jelölteket visszautasítson és megvizsgálja, vájjon alkal-
masak-e a püspöki méltóságra. A franczia kormány 
inkább akarja, hogy ne nevezzenek ki püspököket, 
mintsem, hogy olyanokat nevezzenek ki, akiket nem ő 
javasolt. A pápa előbb nem érintette ezeket a dolgo-
kat, mert attól tartott, hogy a szerencsétlenség még 
nagyobb lesz, ha az egyház feje szomorúságának 
kifejezést ad. De az egyház jogainak és a szentszék 
tekintélyének megsértése nyilvános tiltakozást követel, j 
A pápa ezt nem rossz indulatból, hanem a franczia nép 
iránti szeretetből teszi. Nincs reménye, hogy a helyzet 
Francziaországban egyhamar megváltozzék. A legutóbbi 
napok eseményeiből előre lehet látni, hogy a franczia 
kormány el fogja érni a legvégsőt; de ezek a fajdalmas 
események bennünket, úgymond, sem készületlenül, sem 
félénken nem fognak találni, mert bizunk Isten segít-
ségében. 

McKeesport. Pa. É-A. E.-Á. október 21. Gróf 
Dégenfeld József csődje. — 

Gróf D égen fel d József, aki pár hónappal előbb a 

magyar kálvinista egyházak ügyeinek rendezése végett 
jött ki újból Amerikába, a mult szombaton (okt. 15-én) 
Magyarországra váratlanul visszautazott. 

A nemes gróf, irja a M. Cs., okt. 17-ig akart Ameri-
kában maradni, de a mint Irwinben, a Board of Home 
Missions gyűlésen belátta, hogy kitűzött czélja Amerika 
sovinismusa miatt kivihetetlen, csalódottan feladott 
minden további küzdelmet. 

Es ezért ment vissza hamarább, a mint tervezve 
volt nagy Magyarországba. 

Gróf Dégenfeld József kálvinista ember, tehát 
vallási szempontból ellenlábasunk, de mint magyar 
ember előtt tisztelettel kell meghajolnunk; mert más 
mint a miért ki lett küldve, ő sehol nem akart lenni 
itt, ez idegen földön. 

0 Amerikában tanulni s alkotni akart, tehát 
mindenfelé kerülte az ünnepeltetést. Igy Pocahontas-
ban, a mikor a tavaszkor ott járt, kivonult fogadta-
tására az ottani egyik katholikus egylet is s ime ennek 
a helyett, hogy bevett szokás szerint valami kedves 
bókot mondott volna, kereken kijelentette, hogy ő tőle 
a katholikusok ugyan ne várjanak semmit. 

S ily emberek kellettek volna itt minden téren és 
akkor gróf Dégenfeld József második ütja nem végző-
dött volna olyan fiaskóval, a mint igy végződött. 

Mert Amerikában se ő, sem pedig az őt ide 
kiküldő konvent, nem ilyennek hitte ám a helyzetet, 
mint a milyennek azt most a nemes gróf ur találta. 

Hozzájuk ugyanis az a jelentés ment innen a 
mult évben fel, hogy Amerikában egyszázezer szerve-
zett magyar kálvinista él. Ezeknek tehát csak vezér 
kell és Magyarország velük itt akkor agy fontos nem-
zeti pozicziót alkothat a kálvinista vallásban. 

Nos és az óhajtott vezér gróf Dégenfeld József 
személyében, a jelen év tavaszán megérkezett. 

Meg, még pedig telve ambiczióval és erős önálló 
gondolkozással. S talán a jelenlegi fiaskónak ép ez az 
oka egyedül. 

Mert azok a magyar református lelkészek, a kik-
nek egyike-másika itt előbb sok dolga mellett még 
házhelyek eladásával foglalkozó ágens is volt, majd a 
másik mely a pápista imakönyvek és olvasókkal való 
kereskedést is űzte Amerikában akkor, a mikor egy 
embertől: dr Kacziány Gézától e jó üzletek között 
annyira megijedtek, hogy ennek rövid ellensúlyoz-
hatására ők rövid egy év alatt hatról huszon-
háromra emelték fel az amerikai magyar kálvi-
nista eklezsiák számát, nem olyan emberről álmod-
tak ám, aki majd őket vezesse itt, hanem olyanról, a 
kit majd őt tesznek meg instrumentumnak a maguk 
czéljaik elérésére, illetve a Kaczianizmus agyon-
verésére 

Es gróf Dégenfeld Józsefnek a tavaszkor ezért 
kellett valóságos kálvinista lelkészi őrangyalkodás 
mellett itt átutazni Amerikát, nehogy ez, más ember-
rel, mint ő velük, a kik tudniillik a grófot még a 
légmentesen elzárt húskonzervnél is jobban őrizték, 
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találkozzék s attól ez a helyzetet másként értse meg, 
mint a hogy azt ők akkor neki lefestették. 

Persze akkor, úgy a nemes gróf, mint azok a 
Kacziány-ellenes magyar kálvinista lelkészek, a kik 
iszonyodva gondoltak ekkor még arra, hogy Kacziány 
Géza Amerikában a presbiterián Board segélyével meg 
fogja majd Amerika magyar kálvinista lakta vidékeit 
saját tanítványaival rakni, másnak hirdették a helyze-
tet, mint a milyennek azt gróf Dégenfeld József most 
már találta, a mikor tudniillik se dr Kacziány Géza 
nincs itt, sem pedig itt létének nem oly friss már 
többé az emléke, mint a milyen akkor volt még, a 
mikor gróf Dégenfeld a tavaszkor először itt járt. 

Akkor persze, egy egész csapat magyar kálvinista 
lelkész biztosította a nemes grófot még arról, hogy 
csatlakozni fog az amerikai magyar kálvinista egyház-
megyéhez s ime, most. hogy nem imminens többé már 
az a veszély, hogy dr Kacziány Géza régi terve 
szerint, itt minden ötszáz magyar lélekre a presbiterián 
egyház Boardja, egy egy ezer dollár általa fizetendő 
fizetéssel Amerikában külön magyar kálvinista paro-
khiákat alakit, hát a csatlakozó lelkészek száma itt ép 
ugy el kezdett fogyni, mint holdfogytakor a holdvilág. 

Bezzeg azóta sehol nem ágaskodik már többé 
annak a Magyarországhoz való csatlakozásnak vágya, 
a mely most egy éve állítólag még egeket csapdosott 
itt az amerikai magyar kálvinisták között; mert hát 
az tényleg sem akkor nem volt, de sőt soha nem is 
volt meg. 

S bizony-bizony, ha az a sok pörbe, kellemetlen 
ségbe és egyéb bajokba beugratott ifiu ember : Kuthy 
Zoltán new-yorki ev. ref. magyar lelkész, aki dr 
Kacziány ellen itt heves vérével csak ütőkártyának 
látszott kijatszva lenni, maga nem gondoskodik vala 
jó előre arról, hogy New-York környékére csupán az 
ő itju barátai jöjjenek ki magyar református lelkészek-
nek, hát ma még csak a szerény hét ev. ref. magyar 
egyházközségből álló amerikai magyar református 
egyházmegye sincs meg. a melyet gróf Dégenfeld 
New-Yorkban, Kuthy Zoltán esperessége mellett csupa 
uj és fiatal lelkészekből alakított meg, most kijöttekor. 

Ezt sem tulajdonképen az eszme és Amerika 
magyar kálvinizmusa teremtette meg tehát, hanem 
csakis abban a Kuthy Zoltánban való baráti bizalom, 
a kinek köztudomásu ambicziója: egy a debrenczeni 
kálvinista theologián elfoglalandó kathedra, gróf Dégen-
feld segítségével. 

S ha a nemes gróf és küldői erről komolyabban 
fognak gondolkodni, egyre reá jönnek majd, arra t. i. 
hogy Amerikából többé soha olyannak nem fognak 
hinni, a ki őket, vagy nagy Magyarországot csak olyan 
valakinek tekinti, a kitől az illető vagy Amerikában, 
vagy pedig otthon, az általa proponált eszméért avagy 
munkáért jutalmat, avagy üzleti fellendülést vár, remél. 

Mert bizony ha előbb figyelembe veszik azt, 
akkor ma gróf Dégenfeld József utja nem végződik 
óriási fiaskóval. 

I R O D A L O M . 

— „Az utolsó rómaiak", regény 2 kötetben. Irta 
Jeske-Choinski Tivadar, fordította dr Bada István. A 2 
kötet ára 5 korona, megrendelhető az egyházmegyei 
könyvnyomdában Veszprémben. 

Rada István dr neve kezeskedik e két kötetes 
regény nagy becséről. 

— Felhívás és kérelem katholikus magánkiadók-
hoz. Azon régen érzett szükség, hogy kath. népisko-
láink ifjúsági könyvtárral láttassanak el, már régebben 
is arra indította alulírott könyvkiadóhivatalt, hogy 
ezen czélból — katholikus szakférfiak bírálata alapján 
— jegyzéket állítson össze. Hogy ezen jegyzék minél 
tökéletesebb legyen, azon kérelemmel fordulunk mind-
azokhoz, kiknek magánkiadásában a katholikus nép-
iskoláknak megfelelő katholikus irányú ifjúsági iratok 
jelentek meg, szíveskedjenek ezekből egy-egy példányt 
megbiráltatás és esetleges felvétel végett hozzánk be-
küldeni. Megjegyezzük, hogy csak olyan kiadványból 
kérünk egyet-egyet beküldeni, melyből még elegendő 
számú példánynyal rendelkezik, vagy ha csak kisebb 
készlet van, hajlandó felvétel esetén uj kiadásról gon-
doskodni. Ez azért szükséges, hogy tekintettel a kath. 
népiskolák nagy számára, azon helyzetben legyünk, 
miszerint a beérkezendő megrendeléseknek eleget is 
tehessünk. Tisztelettel a Szent-István-Társulat könyv-
kiadóhivatala. (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 28 ) 

— 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. 4U  

M 9. Freiburg im Breisgau. Herdersche Verlagshand-
lung. 

Tartalma a 10. füzetnek: Analecta hymnica medii 
aevi. Herausgegeben von Cl. Blume u. G. M. Dreves. 
XL—XLIV. (Weyman.) — v. Hummelauer, Exege-
tisches zur Inspirationsfrage. (Schanz.) — Hoenicke, 
Die Chronologie des Lebens des Apostels Paulus. (V. 
Weber.) — v. Dobschütz, Probleme des apostolischen 
Zeitalters. (Funk.) — Schönbach, Das Wirken Bertholds 
von Regensburg gegen die Ketzer. (Landmann.) — 
Matulewicz. Doctrina Russorum de statu iustitiae ori-
ginális. (S. Weber.) — Meyenberg, Homiletische und 
katechetische Studien im Geiste der Heiligen Schrift 
und des Kirchenjahres. (Koch.) — Walter, Aberglaube 
und Seelsorge mit besonderer Berücksichtigung des 
Hypnotismus und Spiritismus. (Liese.) — Güttier, 
Wissen und Glauben. 2, Aufl. (Kiefl). — Kathrein, 
Moralphilosophie, 4: Aufl. (Walter.) — Singer, Der 
Humanist Jakob Merstetter 1460 — 1512. (Knepper.) — 
Hutton, The English Church from the Death Acces-
sion of Charles I. to the Death of Anne 1625—1714. 
(Zimmermann.) — Krogh-Toning, Hugo Grotius und 
die religiösen Bewegungen im Protestantismus seiner 
Zeit. (Paulus.) — Krier, Das Studium und die Privat 
lektűré. 5. Auf!., herausgegeben von I. Schoffer. (Egen.) 
— Liese, Handbuch des Mädchenschutzes. (Rosier.) —  
Nachrichten. Büchertisch. 

Megrendelhető Herdernél Bécsben. (B. Herder 
Verlag, Wien, I. Wollzeile 33.) 
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VEGYESEK 
— Kómából érkezett tudósításunk szerint, ott 

Magyarországnak jó ismerőse és barátja hunyta le e 
napokban örökre szemeit. Mocenni Márián bibornok, 
sabinai suburbicarius püspök e halott, kit még IX. Pius 
nevezett ki Falcinelli nuntius mellé titkárnak Bécsbe. 
Akkori időben a boldogult sokszor érintkezett a magyar 
papsággal. Igy például Budavárában, a királyi palota tem-
plomában, ő adta át ö felségének a Simor János hgpri-
más számára hozott bibor biretumot, s üdvözölte szép 
latin beszédben Magyarország apostoli királyát és akkori 
hgprimását. Bécsből mint eliopolisi cz. érsek Délameri-
kába ment a megboldogult pápai követségbe, aztán mint 
Rampolla bibornok jobbkeze működött Rómában a 
pápai államtitkárságban. 1893-ban XIII. Leo pápa végre 
bibornokká kreáltá püspöki rendben. R. i. p. 

— Tisztelettel és elismeréssel kell említeni 
Glockel Ignácz esperes-plebánost, a ki Medvén hatalmas 
keresztet vont Kuliszéky kir. tanfelügyelő tervén 
keresztül az által, hogy a veszélyben forgott kath. 
iskolának átalakításáról sürgősen gondoskodott és azt 
f. hó 10-én fel is szentelte, holott a nevezett tanfel-
ügyelő ur Medve községben a képviselő-testület által 
már jegyzőkönyvet is vétetett fel arról, hogy az uj iskola 
községi lesz, sőt a községi iskolaszéket is megválasz-
tatta mellé Minden pap legyen ilyen éber és lelkes 
— és akkor a hitvallásos iskola jövője Magĵ arországban 
biztosítva lesz. Megjegyezzük még azt is, hogy ez a 
tisztelet és elismerés a nevezett esperes urnák innen 
ingyen jár ki, mert ő e lapnak nem előfizetője. Tette 
maga érdemli meg megörökítését. 

— Templomalapok adója. Saágh község kápolna-
alapját, mint a D. H - ban olvassuk, aé "-1 terhelték 
meg. Fellebezés folytán az ügy a közig sí bizott-
ság elé került, amely az első határoza. jóváhagyta. 
Az indokolás az volt, hogy a kegyes alapítványok 
adókötelesek. Ámde — a közigazgatási biróság dön-
tése szerint is — a nyilvános vallási épületek alapít-
vánĵ ai nem egyszerű kegyes alapítványok, hanem a 
közerkölcsöt és nevelést szolgálják, s ezért adóval ter-
helni nem lehet. A község nyilván fellebez e szűk-
keblű határozat ellen annál is inkább, mert praeceden-
sek vannak már, hogy az ilyen czólu alapítványok 
adómentesek. 

— Erzsébetvárosi búcsú. F. hó 20-án vasárnap, 
a fővárosnak egyszerre két kerületében is bucsut tar-
tanak: a Lipót- és Erzsébetvárosban. Ez utóbbiban 
d. e 10 órakor mondja a nagymisét Novak István plé-
bános fényes segédlettel, utána Gallovich Jenő dr fő-
reáliskolai hittanár, a Religio lelkes munkatársa tartja 
az ünnepi szent beszédet. Délután négy órakor ünne-
pélyes vecsernyével fejeződik be a bucsu egyházi része. 

— Az egri fő m egy ében érsek úr ő exclja dr Rctay 
Gyula t. kanonok, törökszentmiklósi plébánost, egész-
ségi okokból előterjesztett kérelmére, alesperesi teen-
dőitói főpásztori elismeréssel fölmentette. A kúnszent-
mártoni kerület alesperesévé krőhnert Lajos, t. kanonok 
dévaványai plébánost nevezte ki ő exclja. Az egervári 
prépostság javadalmas káplánja ' Venczcll Ede, tanító-
képző-intézeti igazgató lett. 

— Kiszámíthatatlan nagybecsű munkát végez az 
„Alkotmány- az által, hogy rovatot nyitott a világgá 
eresztett u. n. „protestáns sérelmek" megvilágításának 
es kellő értékökre való leszállításának. Az eredmény 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l 

az eddigiekből következtetve az lesz, hogy tulajdonké-
pen ezek a „protestáns sérelmek" nem egyebek, mint 
tűrhetetlen sértegetése Magyarország legnagyobb, ősi 
keresztény vallásának és egyházának s kihívása az 
ország katholikus többségének gondoskodásra, hogy 
protestáns kény-kedv ezen az országon uralkodhassék. 
Protestáns atyánkfiai meglátják, hogy ez lesz a fész-
kelődés eredménye. A 90-es évek nagy „vallásszabad-
sági" harczába is nemde avval a reménynyel ment 

j bele a magyar protestantizmus, hogy ártson a katholi-
kus vallásnak? Ime most már világos, hogy maga alatt 
vágta be a galyat 

— A bosszú élet alapszabályai. Ismertette Hanusz 
! István a V. K. ei. 44. számában. „A walesi bárdok 
tanácsadása szerint, úgymond, aki hosszú életet akar 
érni, 20 éves koráig játszék, azontúl 40 évet dolgozzék, 
de hatvan éves korában kezdje el a pihenést; keljen a 
pacsirtával és azzal menjen nyugodni: akkor egyék, 
mikor éhes, akkor igyék, mikor szomjas, akkor pihen-
jen, mikor fáradt. Óvakodjék a nagyon jó ételtől, a 
nagyon erős italtól, a fárasztó munkától. Térjen ki a 
czivódás elől, szeresse a békességet, kerülje a gondot 
Legyen vidám, nagylelkű és igazságos. Legyen egy-
nejü, erős a hitében és tiszta lelkiismeretű. Gondolkozó 
reggel. szorgalmas délben, mulató este. Legyen 
gondolata vidám, a játéka ártatlan, a gyönyörűsége 
pedig olyan, hogy egészségére váljék. Öltözete tiszta, 
lakása barátságos, a sorsával elégedett. A ruhája, élete, 
szive könnyű legyen. Magaviselete barátságos, esze 
élénk, öröme sokfele. Kövesse hazája törvényeit, telje-
sítse kötelességét és Isten parancsolatait.'u 

— A dominikánusok generálisa Szombathelyen. 
Nagy vendégük volt minap a szombathelyi dominikánu-
soknak. P. Cormier Jáczint, a rendnek ez év május 
havában választott uj generálisa jött el egyik titkárának 
és a tartományfőnöknek kíséretében hazánkba, hogy 
meglátogassa mag3rar alattvalóit. Harangzúgás üdvö-
zölte az agg rendfőnököt s a templom portáléjánál 
összegyűlt konventuálisok térdreborulva fogadták ősz 
atyjok áldását. Ezután a szabály előírása szerint, a 
szent kereszt elővitelével bekísérték a templom főoltára 
elé, ahol a rendfő rövid szentségimádást tartott, majd 
a szokásos imák elmondása után visszavonult szobáiba, 
hol későbben a konvent összes tagjait egyenkint 
fogadta. Este generális abszolucziót és pápai áldást 
adott a kóruson összegyűlt testvéreknek. 

Főszerkesztő : Breznay Bé la (lr. 
Segédszerkesztő: Valuicsek Béla. 

HST" F igye lmezte tés az előfizetés módjá ra . Az „Egyeteme.-
Kritikai Lapoku cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás'' a lakjában, '/-2 l v f c t tog adni. M. t. olvasóink tapa - z 
tal ták. 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 rE. Kr. 7, "-at j á ra t j a , az a lapo;. 
ú jévtő l kezdve, évi 4 korona árban kapja. A ki mindkét lapot, a 
„Religio- ''állás1-'--1 és az ,,E. Kr. 7, "-at együt t k ivá r j a járatni , az 
az „ E . Kr. L "-at kedvezményes áron. 2 koronáért szerezhe i 
meg. Vagyis az előfizetést a jelen évtől kezdve a „Religiou-ra az 
eddigi árban 20 koronával, a vele j á r a to t t ,.E. Kr . L . " r a 2 kor. 
pót lékkal tehetni meg. -Mely összegek, az eddigi szokás szerint, 
'/4> Vjt 3 4 és egész évi resztetekben törleszthetök. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s egczelszerübb el járás az egész evre járó 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A ki'idó tulajdonos. 

dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Rudapest. 1904. Nagy Sándor kcnyvnyomdáiából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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DALMI E S I R O D A L M I F O L Y O I R A T , 
DIK ÉVFOLYAM 

SZ. II. Félév. 1904. 

,Perge alacriter in coepio íuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
tdlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo mjfragantur, Apostolicam Benedictionem peramanier impertimus.' 

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

.Additos tibi animos auctori tate Nostra exoptamus. quibut> excitatus atque erectus . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas. ' 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok: Gondolatok a modern aszket ikus irodalomról. — A kathol ikus nagygyűlés szónokai. — 
Egyházi tudósitások : B u d a p e s t : Néhány szó az á t té rők oktatásáról . — B e s z t e r c z e b á n y a : Főp . rendele t az Immacu la t a 
jubi leumának megünneplése ügyében. —_ K a l o c s a : A nazarénusok gyermekeinek megkeresztelé^éről . — K o l o z s v á r : K a t h o -
l ikus s tá tusgyülés . — Kath. Egyesilleti Élet és Köztevékenység. A Szent - I s tván-Társu la t vá lasz tmányi ülése. — Irodalom. — Vegyesek. 

F e 1 l i i y á s . 
Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő' 

fizetés megújítására kérjük. 

Gondolatok a modern aszketikus irodalomról. 
— Irta : Zubriczky Aladár dr. — 

4. A magánkinyilatkoztatások, a csodás tüne-
mények és jelenségek még külön megbeszélést 
igényelnek. 

Ismeretes, hogy Duchesne a kri t ika bon-
czolókésével hozzánynl t egyes f ranczia szentek 
köré fűződő legendakörhöz és k imondta a nagy 
szót, hogy ezeket a nagy a lakokat ép úgy 
meg kell szabadítani a XVII . és XVIII. század-
ban rá juk t a p a d t barokk-ékí tményektől , mint 
egyes templomokat . Egyesek eleinte felzúdul-
tak, de csakhamar megnyugodtak . Vala-
mennyiünknek fü lünkben csengenek még a 
szavak, melyeket Grisar in téze t t 1900-ban a 
kath. tudósok nemzetközi kongresszusához. 
Panaszkodo t t a hyperconservat ivizmusra , a 
mely ragaszkodik t a r t h a t a t l a n néphagyomá-
nyokhoz és a kul tusznak egyes kétséges, vagy 
egyenesen hamis tárgyaihoz. „Isten szentjei-
nek élete és csodái, az ő ereklyéik, a keresz-
ténység t iszteletreméltó helyei körül sokféle 

megbízha ta t l an hagyomány, csodahír és mesés 
elbeszélés néha költői és kedves formában , 
néha Ízléstelenül, r akódo t t le egész rétegek-
ben." Ezek ellen kiizködni kell, mer t az igaz-
ság szerete te , az egyház becsülete és a hit 
épsége kivánják. Maga XIII. Leo is ezt kívánta, 
mikor ezt ir ta : I l lud inprimis scribentium 
obversetur animo, pr ímám esse históriáé legem, 
ne quid falsi dicere a u d e a t ; deinde ne quid 
veri non a u d e a t ; ne qua suspicio gra t iae sít 
in scribendo, ne qua simultatis. Ezen ré tegek 
lefej tésében a tudományra hárul a munka . De 
óvatossággal ugyan, hanem mégis tervszerűen 
a nép köréből is ki kell i r tani ezeket a téve-
déseket . „Manapság gyakran kell elpanaszol-
nunk, hogy éretlen munkák, zarándoklat i 
könyvek, aszket ikus i ratok kerülnek a nép 
közé, a melyek szerzői a tö r téne tnek és kriti-
kának a lphabe tumá t sem ismerik. A szentély 
mél tóságának ár tó ilyesféle kon tá rkodásnak 
l egha tha tósabban az egyházi központ i ha ta lom 
fellépése vehe tné elejét." 

Az i lyesfaj ta meseirodalommal legtalálób-
ban a világi i rodalomnak az a rokonjelensége 
hasonl í tható össze, melyre a minap egy előkelő 
folyóiratban valaki szellemesen megjegyez te : 
Biographien oder Klatsch? Az életrajzírók közül 
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világi téren némelyek szerelmi ka landokban 
utaznak és a nagy emberek szivbeli ügyeire 
n é z v e valóságos detekt ív- i rodalmat kezdenek. 
Másoknak a nagy emberek életében csupán a 
pathologicumok i ránt van érzékük. Kéjesen 
vadásznak mindenre, a mi rendkivüli, beteges, 
izgató. bizarr és miszt ikus az ő é le tükben O ' 

ta lá lható . Igy tesznek azok is, a kik a szen-
tek életében mindunta lan a csodás elemet 
ál l í t ják előtérbe. Ped ig még a középkorban 
is, mikor a tör téne t i krit ika szenderget t , sz. 
Tamás megjegyezte : Non decet praedica torem 
veritat is ad fabulas ignotas divertere. (Werner. 
Der h. Thomas v. Aquin. Regensburg. 1889. 
I. 114.) 

Ez t az el járást nem lehet a népszerűség-
gel igazolni, mer t a népszerűség nem állhat a 
tévedésben, a ferdítésben, a nép hiszékenysé-
gének kizsákmánylásában, a nép gyengéinek 
való hizelgésben, szenvedélyeinek ápolásában? 
sem pedig a triviálisban. 

Michael j ezsui ta az ő nagy tör ténet i művé-
nek I I I . kö te tében (Kulturzustände des deutschen 
Volkes während des dreizehnten Jahrhunderts) ki-
emeli, hogy a XII I . század misztikus jelen-
ségeiben igen sok nem ellenőrizhető és egye-
nesen t a r tha ta t l an . Ezen század több nőalakja , 
a ki lá tomásai által hiresült el, inkább szak-
ér tő orvosra szorult volna. A magánkinyi lat-
kozta tásokról bőven ir és az t mondja , hogy 
egyarán t kri t ikát lan dolog mindnyá já t elvetni 
és mindnyá já t elfogadni. Még a kinyilatkozta-
t á sban állítólag részesült egyénnek szentsége 
sem lehet bizonyítéka a k inyi la tkozta tás igaz 
vol tának ; mer t m a g a az illető is tévedhete t t . 
Munkáik, vagy ismerősei munkái sem dönte-

n e k . Még a legerősebb bizonykodása a szent-
nek sem lehet döntő, m e r t a sugal lmazot t 
szent i ra toknál sem dönthet i el a sugallmazás-
nak valódiságát végérvényesen magának az 
illető műnek önmagáról t e t t bizonysága. Csoda 
vagy bete l jesedet t jövendölés volna a teljes 
érvényű bizonyíték. De minő nehéz volna ezt 
a magánkinyi la tkoz ta tásoknál esetről-esetre 
bebizonyítani. Épen azér t maga Michael egy 
sereg magánkinyi la tkozta tás hitelességét kellő 
okok alapján elveti. Másoknál kételkedik. Még 
legel iogadhatóbbaknak t a r t j a azokat , melyek-
nél a kinyilatkoztatás az érzékek és a képze-
let teljes kizárásával t isztán szellemi és értelmi 
látomások a lakjában történik. I lyenek például 

sz. Ger t rud és Mechthildis látomásai. Az 
egyház különben csa lha ta t lanságának latba-
vetésével sohasem foglalt állást eg3^etlen 
magánkiny i la tkoz ta tás mellett sem, ámbár 
egye? kongregácziók mellettök nyi la tkoztak 
is, sőt jóváhagyták azokat . Maga XIV. Benedek 
elismeri, hogy a tudományos ku ta tá s a kon-
gregácziók által jóváhagyot t magánkinyilat-
kozta tásokhoz ís hozzászólhat , s ha ez a 
t isztelet tel jes hozzászólás kedvezőtlen ered-
ményre vezetne, el szabad tekinteni a kongre-
gáczió ha tá roza tá tó l . 

Huber má r idézet t t anu lmányában a magán-
kinyi la tkozta tásokról az t mondja , hogy csak 
mellékbizonyiték gyanán t a lka lmazhatók és 
ezen esetben is gyakori haszná la tuk inkább 
árt, mint használ . 

Mennyire ellenszenvessé tehet i a szentek 
életének természetfölöt t i eseményekkel erősen 
való ta rk i tása ezt a különben annyira áldásos 
t á rgya t más vallásúak szemében, mu ta t j a az 
az éles vita, a mely a negyvenes években 
Angliában Fabernak idevágó munkái fölöt t kitört . 
F a b e r még katholikus részről is kemény táma-
dásoknak volt kitéve. Szemére lobbantot ták , 
hogy a csodás elemet túlságosan előtérbe 
állí t ja ot t is, a hol semmi épületes vonás nem 
lelhető, a hol t ehá t indokol tabb volna a csodás 1 

eseményt , mégha igaz volna is, t iszteletreméltó 
feledésnek adni át. Fabe r tényleg olasz forrá-
sok u t án dolgozott és krit ikusai kiemelték, 
hogy ami egy olasz olvasónak ízlését nem 
sérti, az más nemzeteknél könnyen botránko-

; zás t okozhat . Van is valami a dologban, mer t 
I tény, hogy már a németek sem fogadták 
j Fabe r műveit otyan egyhangú lelkesedéssel, 
; mint a minővel honfi társai emleget ték nevét. 

Newman nem talá l t ugyan Fabe r műveiben 
kifogásolni valót, és mégis azt a tanácsot 
ad ta neki, hogy a közérzékenységre való 
tekinte tből függessze föl a szentek életének 
további folyta tását . Fabe r ügye később diadalra 
j u t o t t ugyan, de maga a felháborodás muta t j a , 
hogy óvatosabbnak kellet t volna lennie. 0 
ugyan panaszkodo t t azon, liog}' az angol 
gyomor be nem veszi az olasz ételt s hogy az 
egyház egységét veszélyezteti, a ki a nemze-
tek közé ilyen válaszfalakat emel : pedig 
később maga is gyakrabban beszélt arról, hogy 
a f ranczia szentek közül csak Vianney szelle-
mével tudo t t megbarátkozni , másoknál az 
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olaszszal ellenkező szellemet lá tot t s Olier-ban 
mindig hidegen hagyta kicsinyeskedő és negé-
des lelkülete. Ugyanez a panasz hangzik ma 
is, és pedig nem ok nélkül a németek ajkáról, 
a kik a franczia aszketika szellemével nem 
bírnak megbarátkozni. A írancziák viszont 
szemökre vetik a németeknek, hogy még az 
aszketikában is túlságosan systematizálnak és 
a túlságosan alapos fejtegetés közben az érzést 
gyakran teljesen elfeledik. Ezek a jelenségek 
mutat ják, hogy a katholiczizmus egyetemes 
jellege a nemzeti jellegeket nem nyomja el 
teljesen. Még az aszketikában is nyoma marad 
ennek. Épen azért aszketikus művek fordításá-
nál igen óvatosnak kell lenni a választásban 
is, de a fordításnál is. 

A katholikus nagygyűlés szónokai. 
Mihályi! Ákos dr beszéde. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! 
Több, mint félszázados küzdelmeknek, liarczoknak, 

vitáknak, reményeknek, óhajoknak és csalódásoknak 
történetét foglalja magában e két szó : katholikos auto-
nomia. Az 1848-iki "állami nagy átalakulás óta egész 
napjainkig nem volt eszme, amely többet foglalkoztatta 
volna a katholikus elméket és sziveket. 

Volt idö, mikor e szó : autonomía, varázserővel 
biró jelszó gyanánt hatott a lelkekre, csak ki kellett 
ejteni és kigyúltak az arczok, lángoltak a szemek, 
liangosabban dobogtak a szivek. Volt idö. mikor a ka-
tholikusok nagy része e két szóhoz fűzte egy szebb 
jövőről szőtt minden reményét; mikor azt hitték, hogy 
az autonomia fogja egyesíteni a széthúzó katholikuso-
kat, hogy egy szivvel. egy lélekkel, nemes egyetértés-
sel vállvetve küzdjenek és munkálkodjanak az egyház 
szabadságáért és dicsőségéért. Az autonómiától várták 
sok an a katholikus egyház hatalmas felvirágzását, a 
hitélet elmélyedését, a katholikus szellem térfoglalását 
és érvényesülését a közéletben és társadalomban 
egyaránt. 

De volt olyan idő is az autonómiai küzdelmek 
félszázados történetében, mikor szilaj szenvedélyek 
akarták hatalmukba keríteni az autonomiát, hogy rést 
ütve a hierarchia Krisztus alkotta bástyáin, a szen-
télybe hatoljanak és azt demagóg törekvések tanyájává 
tegyék. 

Istennek hála, ezek az idők rég elmultak. A leg-
utóbbi autonomiai kongresszuson ezek a szenvedélyek 
már nem lángoltak, sőt már hamu alatt sem lappangtak. 
Itt nem nyilvánult semmi olyan törekvés, amely az 
egyház isteni szervezetét akarta volna megváltoztatni 
avagy kiforgatni. Jól eső megelégedéssel és örömmel 
kell elismernünk, hogy ezen kongresszusnak valamennyi 
tagját, bármelyik árnyalathoz tartozott is, a többséget 
és a kisebbséget, az egyház őszinte szeretete és az 
iránta való ragaszkodás vezette vitáiban és munkálko-
dásában. És ha itt-ott elhangzott is egy-két szó vagy 
nyilatkozat, melyeket a katholikus felfogás nem helye-
selhet, magáévá nem tehet, ezeket csakis a pillanatnyi 
indulat meg nem fontolt felbuzdulásának lehet tulajdo-
nítania Ezen a legutóbbi kongresszuson nyoma sem 

volt annak a törekvésnek, amely az első autonomiai 
kongresszuson egész határozottan megnyilatkozott, amikor-
féktelen elemek nemzeti egyházról álmodozva, az auto-
nomiát skizmatikus törekvésekre akarták felhasználni. 

Mondom, Istennek hála, ezek az idők elmultak. 
De elmultak már azok az idők is, amikor mindent az 
autonómiától vártunk. A hosszas várakozásban mind-
jobban szétfoszlottak a ködbe burkolt színes álmok,, 
amelyek hosszú időn át bizonyos tétlenségbe lekötöt-
ték a katholikus erőket hazánkban. Es jó volt, mélyen 
tisztelt nagygyűlés, ez a kiábrándulás is. Jó volt még 
idejekorán felébredni az autonómiáról szőtt szép ábrán-
dokból és megragadni azokat az eszközöket, ametyek 
— akár van autonomiánk, akár nincs — egyedül al-
kalmasak a vallásos élet megszilárdítására és emelésére. 
(Elénk tetszés.) 

Valóban, ha két három tizeddel visszatekintünk 
a közel múltba s lelkünk elé állítjuk a katholikus egy-
ház belső életét hazánkban, azt látjuk, hogy minden 
bajnak, a katholikusok széthúzásának, a vallásos élet 
sekély voltának, főleg az intelligenczia hitbéli közö-
nyének főokát az autonomia hiányában látták és keres-
ték az emberek És ez a meggyőződés annyira ráült 
a lelkekre, annyira hatalmába kerítette őket, hogy-

azok, akiknek tenniök kellett volna, összetett kezekkel,, 
tétlenül nézték a romlás terjedését, azon meggyőződés-
ben, hogy úgyis hiába minden, ha nincs autonomia : 
azok pedig, akiket ez a romlás magával sodort, a föl--
fölébredő lelkiismeretet ezzel altatták el és nyugtatták 

I meg: másképp tennénk, ha volna autonomiánk. A 
í világi' intelligens katholikusok ezzel nyugtatták meg 
' lelkiismeretüket minden, az egyház és a hit ellen elkö-
I vetett hűtelenség, árulás vagy vétek után. Azért nem 
! jártak templomba, azért nem járultak a szetségekhez, 
j azért nem törődtek az egyház törvényeivel, azért nem 
érdeklődtek a katholikus egyház ügyei iránt, mert nem 
volt autonomia. 

Erre a téves meggyőződésre a protestáns autono-
mia fényes sikerei vezették az elméket. Látták a pro-
testánsok mint tömörülnek falankszszá, ha protestáns 
ügyekről van szó ; látták, hogy a protestánsok szivükön 
viselik felekezeti érdekeiket s azokért tűzbe mennek a 
nyilvános élet minden viszonylatában is. 

És levonták a következtetést : mi is igy tennénkr 
ha volna autonomiánk. Ez azonban nagy csalódás volt,, 
amely nem vette tekintetbe azt a lényeges különbséget, 
mely a katholikus egyház és a protestáns felekezetek 
között fennáll. 

A protestantizmusnál, amely az egyén önkényes 
vizsgálódásának engedi át a hit tartalmát, elég a külső 
összetartás, a belső hitbeli meggyőződések legnagyobb 
különbözősége mellett is — és ezt a külső összetartást 
valóban elősegíti, megerősíti az ő autonomiai szerve-
zetük. 

A katholikus vallási élet azonban benső erőkön 
sarkal : malaszt, imádság, szentségek, alázatos és élő hit. 
amely a kinyilatkoztatás egészét elfogadja és amelŷ  
jót cselekszik, szükségesek ahhoz, hogy a katholikusokr 
az egyházhoz ragaszkodjanak, hogy összetartsanak és 
vallásuk érdekeit szivükön viseljék. 

A külső szervezetek, gyülésezések, a világiak bele-
vonása az egyházi ügyek intézésében az előbb említett 
föltételek nélkül csak addig birnak némi hatálylyal,, 
amig vagy hiuságunkat elégítik ki, vagy anyagi érde-
keinknek válnak hasznára. Mihelyt egyiket sem elégítik 
ki, elvesztik minden hatásukat, sőt éppen a belső meg-
hasonlás miatt veszélyesekké válnak, nemhogy az össze-
tartást eredményeznék, hanem csak a széthúzást, a lel-
kek elhidegülését erősítik. Nincs az az autonomiai ter-
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vezet, amelylyel czentrifugál erőket huzamos ideig 
összetartani lehetne. (Elénk helyeslés.) 

De amint föntebb említettem, e tekintetben is 
megváltoztak ma már nézeteink. A régi ábrándok helyét 
nagyrészt elfoglalta már az igazi vallásos élet lénye-
gével és a modern viszonyokkal számoló apostoli mun-
kálkodás. Nem várunk mindent az autonómiától, hanem 
igenis várunk mindent a Krisztus kegyelmétől és az 
ezen kegyelemben ápolt és fejlesztett hitélettől. * 

Tehát megtisztult nézetekkel s ha nem is a régi 
lelkesedés csapongó lángjával, de igenis az egyház 
helyzetének a jelen viszonyok között való mérlegelésé-
vel tekintünk ma az autonomia felé. 

Habár megváltoztak nézeteink és reményeink sok 
tekintetben az autonomiát illetőleg, de nem változott 
meg meggyőződésünk, hogy az autonomiához ősi jus-
sunk van és az autonomiára égető szükségünk van. 
Ősi jussunk van az autonomiához, azaz ahhoz, hogy 
iskoláinkat saját szellemünkben vezessük, alapítványa-
inkat magunk kezeljük és saját czéljainkra használjuk, ; 
az egyházi állások betöltésénél mentek legyünk minden 
idegen befolyástól, szóval: hogy egyházi és vallási i 
ügyeinket a mi egyházunk törvényei, szabályai és 
szelleme szerint szabadon és függetlenül intézhessük 
— ehhez, mondom, ősi jussunk van : mert közel j 
kilenczszáz éven át ezt a jogot élveztük és a kilencz- ! 
száz év története megmutatta, hogy ezen jog konfis-
kálására, megnyirbálására, megszorítására mi okot soha 
nem adtunk, — mert szabadságunkkal és jogainkkal 
soha vissza nem éltünk, azokból a hazára, az államra kár 
soha sem származott, ellenkezőleg soha sem volt na-
gyobb, hatalmasabb, erősebb ós az egész világon tisz-
teltebb a magyar nemzet, mint azon korokban, melyek-
ben a katholikus egyház teljes szabadsággal virágzott e 
hon határai között. (Lelkes éljenzés.) (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Néhány szó az áttérők oktatásáról.. — 

Alig lesz nehezebb s egyúttal fontosabb foglalkozása 
a lelkészkedő papságnak, mint a konvertiták oktatása. 
Ismeretes, hogy a legtöbbje, gyorsan akar átesni min-
denen s alig van egy-kettő, aki négy-öt hónapot szán 
vagy szánhat a tanulásra. Az ideális állapot persze ez 
volna : az áttérendőt rendes hitoktatásban részesíteni, 
mondjnk hetenként kétszer legalább hat hónapon ke-
resztül, Am az elé sokféle akadály gördül ngy a lel-
kész, mint az áttérendő részéről. A lelkésznek ugyan 
van ideje, sőt kell lenni idejének erre, hisz ez a paszto-
ráczió legnyilvánvalóbb fruktusa, de tekintettel a felek 
óhajaira, tényleg sokszor kivihetetlen. Vegyünk csak 
havonként 6—7 áttérni szándékozót ; ezek — különféle 
foglalkozásnak lévén — különböző időben jöhetnek 
csak tanításra. A hivatalnok például csak reggel 7 órá-
tól 8-ig ér rá ; iparos a legtöbbször a déli órákban, 
vagy pláne este 6 után. Állami alkalmazott délután is 
jöhetne. Már most — miután a jelentkező 6—7 félt 
nem lehet egy időre rendelni be tanításra, természe-
tesen az idő szétforgácsolódik s így a tanitó lelkész a 
nap különböző idejében kénytelen oktatását végezni, a 
mi a tanítást nagyon megnehezíti. Sokszor az áttérendő 

v • * a n a g y átalakulásnak története egyúttal a „Religio-
V allas- működésének a története. Senki az egyházba befurakodó 
protestáns laicarchia kiküszöbölésére annyit nem tett , mint a 
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sürgősen kívánja konvertálását akár elutazása, akár 
nősülése vagy más ok miatt, úgy hogy alig fordíthat 
e czélra 3—4 hetet. Hogy mit végezhet ily rövid idő 
alatt s mennyire hatolhat be a hit titkaiba, önként 
következik. Nagyon kivánatos volna tehát, ha e czélra 
a lelkész rendelkezésére állna valamely ügyesen 
összeállított könyvecske, melyet az áttérni szándékozó 
otthon is forgathatna, s melyet könnyű szerrel be is 
tanulhatna. 

A részletes oktatásról nincs szándékunk bővebben 
foglalkozni; azt mindenki tudja. Annál fontosabb azon-
ban, hogy a rövid, alig négy hót alatt — mely idő 
egyszerűen lehetetlenné teszi a beható oktatást — mire 
fektessük a fősúlyt, s mi az a „conditio sine qua non", 
mely a kikeresztelkedéshez okvetlenül szükséges. Szent 
Pál apostol szavaiból tudjuk (Hebr. 11, 6.) credere 
enim opportet accedentem ad Deum, quia est et inquirenti-
bus se remunerator sit. Tehát mindenkor szükséges volt 
„explicite credere Deum existenten atque Deum remu-
neratorem, praemia justis et supplicia improbis decer-
nentem. 

Hasonlóan szükséges volt minden időben : adultis 
fides explicita in Deum hommum salvatorem, nemkü-
lönben a megtestesülés és Szentháromság titkának hite, 
még pedig necessitate medii szükséges, mely véleményt 
szent Alfonz quoad fidem explicitam probabilior-na.k 
nevez. 

Ami a necessitas praeceptit illeti, ily szüksé-
gességgel is kell egyes hitigazságokat explicite hinni. 
Nem lesz érdektelen szent Alfonz ide vonatkozó véle-
ményét idézni : Omnis fidelis praeter ea, quae scire 
debet necessitate medii (mint föntebb soroltuk elő), 
tenetur necessitate praecepti et sub mortali credere et 
scire saltern quoad substantiam : Symbolum apostolorum, 
Decalogum, Orationem Dominicain, Sacramenta maxime 
necessaria nempe baptismum, poenitentiam et Eucharistiam, 
reliqua autem tunc, quando ea suscipere vult ; porro scire 
debet Ecclesiae praecepta et salutationem angelicam sub levi. 
Quae omnia intellige, nisi impotentia aut invincibilis 
ignorantia excuset. (s. Alph. Th. m. Lib. III. n. 3. H. 
A. Tract. IV. n. 3.) 

Hogy mily nagy fontossággal bírnak mindezek, 
kitűnik abból, hogy : qui ignorât necessaria necessitate 
medii (Deum existentem, remuneratorem et salvatorem) 
nec licite, nec valide absolvi potest. Sőt még az sem 
oldozható fel, ki a megtestesülés és Szentháromság 
titkait ignorálja, quia valde probabilius horum fides ex-
plicita necessaria est necessitate medii. 

Aki a necessitate praecepti szükségeseket nem 
ismeri, absolválható, ugy azonban, hogy — amennyi-
ben ignorantiája culpabilis — komolyan megígéri azok 
megtanulását. 

Már most képzeljünk el egy teljesen felületesen 
elkészült konvertitát: mily sok kellemetlensége lesz 
annak a lelkésznek, a kihez majd elsőizben megy 
gyónni Persze a lelkész megkérdezi, mikor gyónt 
utoljára s a feleletre, hogy még sohasem, kisül, hogy 
konvertíta ; a pap észreveszi tájékozatlanságát, talán a 
Miatyánk, Üdvözlégyen kivül az imákat sem tudja s 
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meg van a zavar. Viszont, ha csupán e legszükségesebb 
tudnivalókat magyarázzuk s tanítjuk is be, négy hét-
nek hamar végére járunk. Azért az áttérni szándéko-
zókat alapos oktatásban kell részesítenünk s a csak 
formalitásból jelentkezőket esetleg visszautasítanunk, 
bár ez mindig nagyon meggondolandó dolog. Követke-
zőleg helytelenítendő azok eljárása is, akik a náluk 
jelentkező áttérendőket más lelkészhez küldik, mivel 
ott gyorsabban megtörténhetik a konvertálás. Ha már 
ilyet tesz valaki, oktassa ki legalább az illetőt s azután 
forduljon a törvénytől nemfélö lelkészhez. A suprema 
lex: salus animarum. Ennek kell alárendelni mindent! 

(!)• 
Beszterczebánya. Főp. rendelet az Immaculata jubi-

leumánali megünneplése ügyében. — . 
Dilectissimi in Christo Fratres et Filii ! 

Exc. Episcoporum Hungáriáé chorus in conferen-
tiis nuperrime Budapestini habitis constituit : iubilaeum 
semisaeculare dogmaticae definitionis Immaculatae B. 
Mariae Virginis Conceptionis, seu ipsum eiusdem Fe-
stum hoc anno pro avita gentis hungarae erga Patro-
nam suam pietate et devotione, ubique per totum 
regnum nostrum Marianum uniformi in quantum pos-
sibile, solennitatum ordine celebrandum. 

In obsequium igitur huius constitutionis, pro ra • 
tione tarnen circumstantiarum loci et personae execu-
tioni mandandae, expetito Ven. Capituli ceu Senatus 
mei voto, sequentia praesentibus in Domino dispono. 

I. In omnibus ecclesiis parochialibus extra civitatem 
residentiae meae diebus 5., 6. et 7-ma proximi mensis 
Decern bris hora pomeridiana per parochum vel ad-
ministratorem localibus circumstantiis convenienter 
deligenda solemnes Lytaniae sunt servandae coram 
exposito Ssimo, 5-a die praemisso s. sermone, occasio-
nem et finem occeptarum festivitatum dilucidante, 
íidelesque ad poenitentiam, confessionem et lucrandas 
indulgentias incitante. 

Die 7-ma post meridianum et vespertinum „Ave 
Maria" per quadrantem pulsandae sunt omnium eccle-
siarum publicarum campanae, — item exaudiendae 
confessiones. 

Die 8-a, confessio, Sacrum solenne cum fidelium 
publica communione. Sacro aderunt Congregationes, 
Sodalitatis, iuventus scholarum sub vexillis. Finita 
Missa recitabitur lingua popoli Oratio magni quondam 
Palatini Eszterházy, cuius tenor pro ulteriori usu 
(festo Magnae Hungarorum Dominae, Il-a Dominica 
Octobris quotannis absolvendus) rite custodiendus. or-
dinibus his •/. adiacet ; demum 5 Pater et Ave ad in-
tentionem Suae Sanctitatis pro lucro Indulgentiarum. 
Ad concionem hac occasione non dicetur. 

Hora consueta pomeridiana habebitur sermo sacer, 
eoque ünito et exposito Ssmo, pro gratiarum actione 
persolvetur Hymnus S. Ambrosii, dein Lytaniae cum 
debitis orationibus. 

II. In ipsa civitate residentiali, seu Neosolii omnia 
fient prout supra disponuntur, additis tarnen sequenti-
bus, quod videlicet singulis ante ipsum festum tridui 
diebus hora 4-a pomeridiana Lytaniis praemittetur 

sermo sacer, et quidem die 5-a linguae hungaricae, 
6-a slavicae, 7-ma germanicae, item 8-a iterum slavi-
cae, semper in ecclesia parochiali ad Assumptam. 

In ecclesia vero Cathedrali ipso festo Deiparae 
Immaculatae hora consueta matutina Sacrum solenne 
episcopale cum finali oratione Eszterházyana. — Hora 
post meridiem 4-a Sermo sacer lingua vernacula, — 
gratiarum actio et Lytaniae solennes 

De his omnibus populus Dominica 2-a Adventus, 
seu 4-a Decembris nexu s. sermonis consueti pravie 
edocendus. 

Ut autem pietas haec erga Matrem sanctae spei 
in corde imprimis iuventutis excitari, corroborari et ali 
possit, decreto Antistitum supralaudato contormiter : 
in omnibus et singulis Dioecesis scholis et institutis 
cath. decursu anni huius scholastici, praefixa oppor-
tuno tempore die, quae ferialis erit, solemnia scholaria, 
praemisso cultu divino, cum cantu, declamatione ver-
suum, congruentibus sermonibus instituenda sunt, ad-
hibitis cunctis docilitati ingenii et sensibilitati cordis 

; iuvenum accomodis mediis, quibus immaculate conce-
ptam Virginem beatam dicant omnes generationes. 

Etenim „Ipsam sequens non dévias ; Ipsam rogans 
non desperas ; Ipsam cogitans non erras ; Ipsa tenente 
non corruis ; Ipsa protegente non metuis ; Ipsa duce 
non fatigaris", sed pervenis ad finem beatum, quod 
Ipsa propitia concédât nobis omnibus Dominus Omni-
potens. 

Garamszentkereszt, festo S. Martini, 1904. 
f Wolfgangas m. p., 

Eppus. 

Kalocsa. A nazarénusok gyermekeinek me gker esztel é-
sêrol. — 

Majorossy János kalocsai káptalani helynök úr 
legutolsó XXXI. számú körlevelében nagyfontosságú 
kérdést tárgyal. Ugyanis az érseki hatóság elé több 
izben érkeztek már kérdések a nazarénusok gyermekei 
megkeresztelésére és eltemetésére vonatkozólag, melyekre 
nézve a körlevél a következő utasításokat közli : 

1. A katholikus vallásról a nazarénizmusra áttért 
szülők polgári hatóság utján nem kényszeríthetők arra, 
hogy újszülött gyermekeiket a katholikus vallás szer-
tartásai szerint megkereszteltessék, ha mindjárt jogsze-
rüleg katholikusoknak tekintendők is — a polgári forum 

I előtt— ugy a szülők, mint a gyermekek. Az ok nyil-
vánvaló. Mert ha a vallás szabad gyakorlatáról szóló 
1895: XLIII. t.-cz. szerint minden gyermek szabad val-
lásban nevelendő is tanköteles korában, mindazonáltal 
arra nézve a törvényben intézkedés nincs, hogy a gyer-
mek vallásos nevelése milyen szertartás szerint kell, 
hogy kezdetét vegye. 

Ha pedig egyházjogi szempontból tekintjük a kér-
dést"— mondja a körlevél — akkor a még eszük 
használatával nem biró gyermekeket úgyis csak azon 
esetben szabad megkeresztelni, ha elfogadható remény 
van aziránt, hogy majd katholikus módon fog a gyer-
mek neveltetni. Ezért a polgárjogilag katholikusoknak 
tekintendő nazarénus szülők gyermekeinél türelemmel 



326 RELIGIO. LXILL. év f. 1904. 

kell bevárni, mig eszük használatával birnak s akkor 
ha a szent keresztséget kéri, kellő oktatás után a szülők 
akarata ellenére is meg kell keresztelni. Ugyanaz teendő 
a gyermek kivánságára akkor is, ha a nazarénus szülők 
polgárjogilag felekezetnélküliek, de a gyermek aposz-
taziájánab súlyos veszedelme fönn nem forog, minek 
megitélése az egyházmegyei hatóságtól kérendő. 

2. Ha egy házaspárnak, kik közül az atya katho-
likus, az anya pedig nazarénus, fiúgyermeke születik, 
elég, ha az atya óhajtja, a gyermek megkeresztelését, 
mert sem polgárjogilag nincs nehézség, sem egyház-
jogilag. 

3. Katholikusokból nazarénussá lett szülők keresz-
teletlen gyermekeit a szülők kivánságára sem szabad 
egyházi szertartással eltemetni. 

Kolozsvár, nov. 17. Katholikus státusgyülés. — 
Szentmise után, melyen maga a megyés püspök 

ur pontifikált, a státusgyülést Mailáth Gusztáv gróf 
püspök ur nagy hatású beszéddel nyitotta meg. Azzal 
kezdte, hogy miért imádkozott. Azért, úgymond, hogy a 
státusgyülés tagjai összetartsanak abban a törekvésük-
ben, hogy iskoláikat hitvallásos karakterükben meg-
tartsák. Mondhatom, úgymond azután, hogy valahány-
szor egy iskolát kénytelenek vagyunk föladni az 
egyházközség anyagi szegénysége miatt, mintha szivem-
ből egy részt tépnének ki, mintha a haza földjének 
egy darabját vesztenők el. Nem szoktam nagyítani, 
vagy költő képletekben beszélni, a mit mondtam, azt 
ugy érzem is. A katholiczizmus hazánknak ereje és a 
trónnak legbiztosabb támasztéka. A hatholiczizmus adta 
mindig a legbékésebb, a legmunkásabb és leghívebb 
alattvalókat a királynak és a hazának. Ha nem vagyunk í 
képesek erős katholikus nemzedéket nevelni, akkor 
fogy a katholiczizmus, fogy a haza ereje és növekszik 
azoknak száma, kiknek sem istenük, sem hazájuk. Mi 
lesz a mi magyar ifjúságunkból, ha nem lesz erős 
hite, mert ez az, a mi a szenvedelmeit fékezi és jelle-
mét fejleszti. Mi fogja czélozni erejét, mi fogja az 
ifjúságot áldozatra és munkára képesíteni, ha nem lesz 
erős hite? Azért imádkoztam, hogy a státusgyülés 
minden tagja, a mikor hazatér, legyen apostola az ő 
iskolájának, dolgozzék, fáradjon és működjék és ha az 
Isten adott neki, áldozzon az iskolája javára. A másik, a 
miért imádkoztam az, hogy az Isten adjon a haza 
minden polgárának belátást, hogy ne keresse azokat, 
a melyek szétválasztanak, hanem azokat, a melyek 
egyesítenek, hogy mint testvérek együtt élhessünk, 
megértve egymást és tisztelve egymás meggyőződését. 
Nem hiszem, hogy azt, a ki olvasta a két protestáns 
felekezet legújabb memorandumát, fájdalmasan ne érintette 
volna az a hang, >a mely azon végigvonul. Istenem, 
hát olyan veszedelmesek vagyunk, hogy annál nagyobb 
bajt nem lehet képzelni, mintha valaki katholikussá 
lesz? Nem terjeszkedem ki a részletekre és arra kérem 
az Istent, hogy elnézéssel legyünk egymás iránt. Azért, 
hogy talán az állami kórházakban előfordult, hogy 
egy beteg megtér és katholikussá lesz, azokat a szegény 
betegeket meg kell fosztani az apáczák mindenkit 

kielégítő és megnyugtató ápolásától? Ez volna az 
evangelium szelleme? Istenem adj világosságot, segíts 
meg minket, hogy megértsük egymást, mert érzem, 
hogy a hazának szüksége van rá, hogy mindenki, 
a ki magyarul érez, szeresse, becsülje és tisztelje 
egymást, ne gáncsoskodjék és ne legyen kicsinyes 
ott, a hol oly fontos érdekekről van szó. Egy gondo-
lat vigasztal, hogy a mik a memorandumban vannak, 
azok nem lehetnek a haza összes protestánsainak érzel-
mei, azokat nem tehetik magukévá. Ismerek sokakat 
közülök és örvendek, hogy ha találok egy Isten iránti 
szeretettől áthatott türelmes protestánst és a szivemre 
ölelem, érzem, hogy közel van ő is Krisztushoz, mert 
az evangelium szellemét, a krisztusi szeretetet át tudja 
vinni. Adjon az Isten sok ilyet és akkor nem féltem 
azt a békés együttműködést, a melyre szegény hazám-
nak a jelen időben olyannyira szüksége van. (Éljenzés 
és helyeslés.) Ezután a püspök Jósika Sámuel bárónak 
egészségéről szólt és kéri az Istent, hogy egészségét 
helyreállítsa. 

A püspök ur hévvel elmondott beszéde nagy 
hatást tett és a gyűlés elhatározta, hogy elküldi az 
összes lapoknak és jegyzőkönyvben is megörökíti. A 
közgyűlés azután a püspök indítványára kimondta, 
hogy Jósika bárót fölkéri lemondásának visszavonására. 
Az alakulás megtörténvén, konstatálták, hogy 91 tag 
jelent meg és pedig 39 egyházi és 52 világi. A gyűlés 
táviratbair üdvözölte a pápát. Ezután megkezdték a 
napirend tárgyalását. Lelkes éljenzéssel fogadták azt a 
jelentést, hogy Mailáth püspök a lefolyt évben 
133.9S5 koronát adományozott egyházi és iskolai 
czélokra. Fontos ügy került azután tárgyalásra : az 
alapítványi levelek jóváhagyásának kérdése. A kormány 
ugyanis fölszólította a két erdélyi katholikus egyházat, 
hogy alapítványi alapítóleveleit terjessze föl jóváhagyás 
végett, holott az igazgatótanács ezeket az alapítóleveleket 
eddig nem jóváhagyás végett, hanem ellenőrzés és tudo-
másvétel végett terjesztette föl. Az igazgatótanács ily 
értelmű fölterjesztést intézett a kormányhoz, a mely újra 
leirt és kifejtette, hogy azt kivánja, hogy jóváhagyás 
végett terjesszék föl az alapító-okleveleket. Ehhez a tárgy-
hoz fölszólalt Ugrón Gábor, aki azt fejtegette, hogy a kor-
mánynak nincsen joga ahhoz, hogy az alapítványi 
alapító-leveleknek jóváhagyás végett való fölterjeszté-
sét követelje és ebben oly törekvést lát, a mely a ka-
tholikus autonomiát veszedelemmel fenyegeti. Azt in-
dítványozza, hogy a gyűlés ne csak helyeselje, hogy 
az igazgatótanács csak tudomásulvétel és ellenőrzés 
végett terjessze föl az alapító okleveveleket a kormány-
hoz, hanem egyenesen tiltsa meg, hogy az alapító-
leveleket jóváhagyás végett terjessze föl. Erről hosz-
szabb vita fejlődött ki, a melynek végén egyhangúlag 
elfogadták Ugrón indítványát. A katholikus egyetem dol-
gában kimondták, hogy a püspök alapító szándékának 
megfelelően egyelőre egy hittani fakultást készítenek 
elő. Délután letárgyalták a tárgysorozat többi pontját 
és elfogadták a jelentéseket. Estére a gyűlés bevég-
ződött. 
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KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
— A Szent-István-Társulatban f. hó 17-én délután 

Griesswein Sándor dr alelnök vezetésével népes választ-
mányi ülés volt. Az ülés elején az alelnök szeretettel 
emlékezett meg arról, hogy Zichy Nándor gróf, társu-
lati elnök, érdemekben gazdag életének 75-ik évfordu-
lóját érte el. A választmány az alelnök indítványára 
táviratban üdvözölte nagyérdemű elnökét. A budapest-
lipótvárosi Szent-István-oltár ügyét a társulat úgy 
intézi el, hogy a bazilika főoltárára sz. István király 
szobrát készítteti el Stróbl Alajos által, 23,000 korona 
költséggel. Kaposi József igazgató a társulati tagillet-
ményekről számolt be és bemutatta az alapító tagoknak 
adandó díszes oklevél mintáját. Notter Antal dr titkár 
előterjesztésére uj rendes tagok felvétele történt. Elő-
terjesztése szerint a társulatnak 10,955 tagja van; ezek 
közöl 6402 pártoló tag. 

I R O D A L O M . 

= JÉZUS KISZ TUS, a századok királya. Dalmű, 
a Szentírás szövege szerint, szavalatokkal és élőképek-
kel. Piel Péter német eredeti müve nyomán szabadon 
és Magyarországra alkalmazva szerkeszté Hörl Gyula, 
S. J. A ft. kalocsai érseki és a rendi elüljáróság jóvá-
hagyásával. Kalocsa, 1905. 8-r. 45 1. 

A jelzett dalmű úgy tartalmára, mint költői elő-
adására nézve jelesnek minősíthető. Jézus Krisztust, a 
századok királyát dicsőíti, különös tekintettel arra, 
hogy mi volt J. Krisztus nekünk magyaroknak. Magunk 
előtt látjuk az Üdvözítőt születésétől haláláig, szenve-
désében és megdicsőülésében, s utolsó fényes diadal-
menetében. Szebbnél-szebb részletek olvashatók a dal-
műben ; ezek úgy tárgyban mint verses alakban rendkívül 
változatosak, s a kettő között kedves harmónia vehető 
észre. Előadható a dalmű karénekekkel vagy azok 
nélkül is, egészben vagy egyes részeiben is és pedig 
szereplő személyek társas előadásával, vagy pedig 
egyik-másik részlet külön-külön is szavalás módjára. 

Emelik a dalmű értékét az ügyesen összeállított 
élőképek, melyek a hatást csak fokozzák. 

Ajánljuk különösen a fiú- és nőtanintézeteknek 
figyelmébe, s amennyiben szép képekkel van illusztrálva 
és magánolvasásra is kellemes szellemi élvezetet nyújt, 
karácsonyi ajándéknak is beválik. 

Ara az ízlésesen kiállított szellemi füzérnek £0 
fillér. Kapható Kalocsán a szerzőnél. 

Még egyszer, a legmelegebben ajánljuk olvasását, 
terjesztését és — sokszori előadását. 

Pályázat. 
A Lackenbaclier-féle alapítványból a következő bibliai 

kérdés legjobb megoldásáért 800 azaz nyolczszáz korona 
tűzetik ki jutalmul : 

„Monumentorum antiquorum (Inscriptionum, formu-
larum, magicarum, ac Papyrorum) graecorum lingua 

comparetur cum iisuloquendi graeci textus Antiqui Testamenti 
(Vers. LXX. ed. Nestle torn. II.) ac epistolarum s. Pauli.u 

Csatolandó a használt irodalmi segédeszközök 
pontos jegyzéke, és egy betűrendes tárgymutató. 

A feltételek a következők : 
1. Nem tarthat számot a jutalomra az a munka, 

a mely nem a „Providentissimus Deus" encyclica szelle-
mében oldja meg a kérdést és nem mozdítja elő a 
tudományos kutatást. Hasonlóképen nem jutalmazható 
meg az a munka, a melyből nem tűnik ki, hogy a 
szerző járatos azokban a nyelvekben, a melyeknek 
ismerete a bibliai tanulmányok eredményes műveléséhez 
elengedhetetlen s melyeknek megtanulását a Lacken-
bacher-féle alapítólevél előmozdítani kívánja. 

2. A pályamunka nyelve a latin vagy német : 
teljesen egyenlő értékű munkák közül azonban a latin 
nyelven irott előnyben részesül. 

3. Pályázhatnak a négy részes egyetem, név-
szerint : a bécsi, a prágai cseh és német egyetemek 
és a budapesti tud. egyetem theologiai karainak ren-
des hallgatói, azonkívül az osztrák-magyar monarchia 
minden róm. kath. papja, kivéve az egyetemi tanárokat. 

4. A pályamunkákat a bécsi cs. és kir. egyetem 
theologiai facultásának decanatusánál legkésőbb 1906. 
évi május hó 15-ig kell benyújtani. 

5. A pályamunkáknak sem kivül sem belül nem sza-
bad elárulniok a szerző nevét, mert különben a pályá-
zatból kizáratnak. Hanem a munkák jeligével látandók 
el és lepecsételt borítékkal szerelendők fel, mely kivül 
a jeligét, belül a szerző nevét és lakását tartalmazza. 

6. A megjutalmazott pályamunka a bíráló-bizott-
ság által eszközölt változtatásokkal, toldásokkal, javí-
tásokkal együtt nyomatandó ki. (Átalány 400 korona.) 
NB. Ezért kívánatos, hogy a pályamunkák ne legye-
nek bekötve és a papirnak csak egyik oldalára irva 
nyújtassanak be. Bécsben, 1904. október hó 25-én. Az 
alsóausztriai cs. kir. helytartóságtól. 

— Előfizetési és megrendelési fölhívás. A folyó 
(november) hónap utolsó vagy a jövő hó első hetében 
jelenik meg a könyvpiaezon Silvio Pellico, kitűnő olasz 
írónak „Az emberi kötelességekről" írt jeles műve az én 
fordításomban. A mű feltétlenül érdekes és tanulságos, 
főleg a serdültebb és serdült ifjúság, de a nagyközön-
ség számára is. Jó tulajdonsága, hogy könnyed, szinte 
csevegő modorban tárgyalja az ember elsőrangú köte-
lességeit s mindig az egyedül helyes, keresztény vallá-
sos alapon. Fejezetei közül a következőket emelem ki: 
Az igazságszeretet. A vallás. Az emberszeretet. A haza-
szeretet. A gyermeki szeretet. Az öregek s az ősök 
tisztelete. A testvéri szeretet. A barátság. A tanul-
mányok. A pályaválasztás. A nőtlenség. A nők tiszte-
lete. A szerelem méltósága. Feddésre méltó szerelem. 
A házasság. A gazdagság. Az udvariasság. A hálada-
tosság. Az alázatosság, a szelídség s a megbocsátás. 
A bátorság. A mű elé előszót s az írónak kimerítő élet-
rajzát írtam meg. Ezekkel együtt a könyv terjedelme 
körülbelül nyolez ív- (130 1.) lesz, oktávalakban, új, ízlé-
ses betűkkel, finom nyomással, famentes fehér vastag 
papíron kiállítva. Ara Budapesten a könyvkereskedésekben 
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1 korona, vidékre szállítva, a portó beleszámításával 
1 korona 20 fillér. A könyv postán csakis az összeg 
előzetes beküldésével rendelhető meg és pedig vagy a 
Szent-István-Társulat könyvkereskedésénél (Budapest, 
IV., Kecskeméti-utcza 2.), vagy a fordítónál, (IV., 
Bástya-utcza 3., II. 6.). Szíves figyelmébe ajánlom e 
művet mindazoknak, kiknek óhaja a keresztény Magyar-
ország s a Regnum Marianum visszaállítása. Budapest, 
1904. november 15-én. Tisztelettel Alleram Gyula. 

VEGYESEK. 
— Rómából érkezett tudósításunk szerint a gre-

gorián choralis könyvek kiadását nagy érdeklődéssel 
várják mindenfelé. Biztos forrás szerint az első füzetek 
megjelenése alig várható január előtt, mivelhogy a soles-
mesi benczés atyák Appuldurcombeban, a hová Franczia-
országból menekültek, bár lázasan dolgoznak, de igen 
alapos munkát végeznek. 

— A fermozrendiek reformja erősen érezteti 
hatását a francziskánusok második ágában, a minoriták 
vagyis conventuálisok családjában is. Az uj rend-
főnöknek, P. Reuter Domonkosnak egyik első intéz-
kedése az, hogy a rend római házában uj theologiai 
iskolát nyitott e napokban. Különös jelenség az egy-
házban a német elemnek előtérbe nyomulása Rómá-
ban. Az observans ferencziek rendfőnöke Schüler, a 
minoritáké Reuter. Mindakettőt Németország adta. 

— íme, mennyire méltó volt a szeretetre! Ez a 
meggyőződés tör magának utat az olvasó lelkében, ha 
azokat az emléksorokat elolvassa, melyeket az „Egri 
Egyházm. Közlöny" az Úr békéjében elhunyt Sankovics 
Ignácz theol. tanár emlékének szentel. Ott van minde-
nek előtt az a halotti szentbeszéd, melyet a boldogult ! 
temetésekor Huttkag Lipót dr mondott Révfaluban. A 
boldogult sírja felett három egyházmegyét fakasztott 
sírásra a magvas beszédű szónok ; az esztergomit, mert 
ennek a területén ment végre a temetés, a győrit, mert 
ennek a papsága vette . körül a gyászravatalt Mohi 
püspök úr vezetésével, no és az egrit, mert tulajdon-
képen ez a vesztes Sankovics Ignácz dr az egri lyceum-
ban tanította a theológiát fényes tanári és irodalmi 
sikerrel. Huttkay beszéde után következik „A mi gyá-
szunk" és „Czipruság" czim alatt az egri növendék-
papság kegyeletének a megnyilatkozása Az első czim 
alatt Viezer József IV. é. hh. emlékbeszéde, a második 
alatt Drávai János szintén IV. é. hh. gyászkölteménye 
foglaltatik. Szép alak megsiratott, szépek maguk a si-
ralmas műalkotások, méltók az egri növendékpapság 
„Magyar Egyházirodalmi Társulata" hírnevéhez. 

— A Fogiirassy-féle katli. egyetemi alap miként 
való befektetésének elintézésére tudvalevőleg az 1902. 
évi erdélyi státusgyülés egy 12 tagú bizottságot kül-
dött ki, a mult évi státusgyülés pedig felkérte e bizott-
ságot, hogy az idei státusgyülés előtt működéséről 
tegyen jelentést. Most pedig az igazgatótanács évi 
jelentése a 18. oldalon teszi közzé, hog}7, az igazgató-
tanács az egész ügyet a püspök úrhoz terjesztette azzal 
a kéréssel, „hogy mivel a Gyulafehérvárt létesítendő 
kath. egyetem felállításának előkészítési s tervezési, 
valamint szervezési munkálatait keresztülvinni ezzel a 
bizottsággal nehézkesnek bizonyult: méltóztassék ő 
méltósága az alapítvány egy részének felhasználásával 
az alapító szándékának megfelelően egy hittani intézet 
létesítését előkészíteni, nevezetesen a hely megszerzése, a 

tervek és költségvetés elkészítése, a szervezet és okta-
tási terv megállapítása tárgyában, saját hetáskörében 
intézkedni s az elkészített munkálatokat annak idejé-
ben az igazgatótanácscsal közölni." 

— Fejedelmi alapítvány. Pánthy Endre olchinói 
választott püspök, az egri székesfőkáptalan nagypré-
postja, gyémántmiséje alkalmából 150.000 koronás ala-
pítványt tett elsősorban az egri, azután az egyház-
megye egyéb helyén működő hitoktatók díjazására. 

— Kanonok királyi kinevezése, O felsége a csa-
nádi székeskáptalanban Hemmen Ferencz éneklőkano-
noknak az olvasó-, dr Kun László őrkanonoknak az 
éneklő, dr Szentkláray Jenő székesegyházi főesperesnek 
az őrkanonokságra, dr Várady Lipót árpádnak a szé-
kesegyházi főesperességre és idősb mesterkanonokságra, 
dr Engels János idősb alapítványi kanonoknak az 
ifjabb mesterkanonokságra és Wittenberger Antal ifjabb 
alapítványi kanonoknak az idősb alapítványi kanonok-
ságra fokozatos előléptetését jóváhagyva, az ekként 
megüresedő ifjabb alapítványi kanonokságot Blaskovics 
Ferencz czimzetes apátnak adományozta. 

— Hazaflatlan állami oktatás. Korunk már ilyet 
is produkált. Nem is említve a franczia állami iskolát, 
mely gyűlöletre neveli a gyermekeket, hazájuk keresz-
tény múltja és keresztény kortársaik iránt, ott vannak 
a németalföldi állami iskola tanítói és tanítványai. 
Ezekről, kivált a nagyvárosiakról, a legrosszabb hirek 
keringenek. Az ifjúság a legborzasztóbb elvadulásnak 
esik áldozatul, és a tanítóság tehetetlenül áll evvel 
szemben, mert maga is nagy többségében áldozatul 
esett a vallástalan és forradalmi szellemnek, a szocziál-
demokrácziának. 

—• Századik évforduló. A szatmári kir. kath. fő-
gimnázium deczember 6-án fogja megünnepelni ujjá-

I alakításának századik évfordulóját. A főgimnáziumot 
1636-ban Pázmány Péter alapította, az 1780-as években 
megszűnt, míg 1804-ben I. Ferencz király ismét meg-
alapította. A jubileumra a tanári kar meghívta a közép-

I iskolák tantestületeit. Az ünnepség lefolyása a követ-
kező lesz: 1. Délelőtt 9 órakor hálaadó istentisztelet 
a zárdatemplomban. 2. 10 órakor alkalmi ünnep a fő-
gimnáziumban. H. 1 órakor díszebéd a „Pannoniá"-ban. 

— Apró hirek. A budapesti Közp Kath. Legény-
egyesület elüljárósága szocziális tanfolyamot rendezett 
tagjai számára. Az első előadást Giesswein Sándor dr 
első ker. szocziális tekintélyeink egyike tartotta. — A 
Budapest főváros budai oldalán virágzó négy Mária-
Congregatio Andor György dr hgprimá̂ i titkár vezeté-
sével f. évi decz. 8-án nagyszabású közös Immaculata-
ünnepélyt rendez. — Üdvös eszmét valósítottak meg a 
klagenfurti katekéták. Kört alakítottak szakkérdések 
és hivatalos ügyeik megbeszélése czéljából. Üléseket 
hetenkint tartanak, a püspöki tanfelügyelők vezetése 
alatt. — A pécsi Kath. Kör felolvasó estélyeit mult 
vasárnap nyitotta meg. Bitter Illés, a kör titkára, fel-
olvasásában lélektani magyarázatát adta a divatnak. — 
BenkŐ József apát, ungvári főesperes-plebános az ung-
vári siketnéma intézet javára 1000 koronát, a római 
kath. fiúiskolában elhelyezett iparos és kereskedő 
tanoncziskola czéljaira 500 koronát, a Gizella-ház r. 
kath. leányiskola felszerelésére 500 koronát adományo-
zott. — A győri Kath. Kör f. hó 27-én fennállásának 
10-ik évfordulóját ünnepeli. 

Főszerkesztő : Breznay Bé la dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. Í1V.. Papnő velde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán éa 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. 

K A T H O L I K U S E G Y H Á Z I , T A R S A 
HATVAN HA RM 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, november 23, 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
DIK ÉVFOLYAM 

SZ. II. Félév. 1904. 

0Perge alacriter tn coepio tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem főve, únitati promovendae et arctius compingendat 
idlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo sujfragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.* 

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

.Additos tibi animos auctori tate Nostra exoptamus, quibus excitatus a tqueerectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas." 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

F e l h i Y â s . 

Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-
fizetés megújítására kérjük. 

T a r t a l o m . Vezéreszmek és tanulmányok : A kathol ikus sa j tó e lhanyagolása mint fő föoka a kath . egyház védte lenségének Franczia-
országban. — A kathol ikus nagygyűlés szónokai. — Egyházi tudósítások : E r d é l y i e g y h á z m e g y e : Püspöki l á toga tás é s 
működés Maros-Vásárhelyen. Alapkőletétel . Szent I m r e t isztelete . — N a g y v á r a d : Főpász tor i szózat az Immacu la t a jub i l eumának 

megünnepléséről . — léire a. Az „élet csodái." — Irodalom. — Vegyesek. 

l ábon? Er re a felelet igen egyszerű. A kama-
rának még kathol ikus érzelmű tag ja i is mindig 
fáz tak azon engedmény megadásá tó l , mely a 
népnek biztosítja a gyülekezési és egyesületi szabadsá-
got. Ez a körü lmény verte bilincsbe a katholi-
kusok működésének kar ja i t . H á l a az égnek, a 
juliusi törvény* é r te lmében már a lak í tha tnak 
egyesületeket, noha a gyülekezési szabadság m é g 
mindig késik az éji homályban." 

E s z e r i n t a felfogás szerint — a ka th . egy-
ház védte lenségének vagyis, más szavakkal , a 
kath . köztevékenység fej let lenségének Franczia-
országban az oka az egyesülési és gyüleke-
zési szabadság h iánya volna. S van is valami a 
dologban. Nem hiába rokonszenvez a f rancz ia 
ál lam Oroszországgal . Sehol a világon, Orosz-
országot kivéve, a polgárok gyülésezési és 
egyesülési szabadsága az á l lamhata lom részé-
ről oly szoros béklyókba nincs verve, min t 
Francz iaországban . A ministeri és kerület i 
(départementbel i) főnöki önkény egészen egy 
húron pendül az orosz minister!, illetve kor-
mányzói rendszer önkényével. Az állami ha ta-
lom a közjóra a gyülésezés és egyesülés u t j á n 

Mely a szerzetes rendeket és az egyház szerve-

A katholikus sajtó elhanyagolása mint fő 
főoka a kath. egyház védtelenségének 

Francziaországban. 
I. 

Nemrég a következő közlemény j á r t körül 
a katholikus sa j tóban európaszer te : 

„Miért nem boldogul Francziaországban a kath. 
akczió? — A franczia püspökök és papok hódoló 
fe l i ra tának száma a pápához szinte kimond-
hata t lan. Csak megemlí t jük a következő városok 
püspökeit és pap ja i t : Sens, Chambery, Rouen, 
Cambrai, Beau vais, La Rochelle, Laval, Versailles, 
Valence stb. A párisi érsek vezetése a la t t 
szeptember 19-én nagy nemzet i za rándok csa-
pa t indul Rómába . Lourdesben az idén augusztus 
21-től 22-ig 50.000 ember volt, t ehá t sokkal 
több, mint az előző években. Ezeku tán mél tán 
kérdezhet jük, h o g y h a Francz iaországban annyi 
a zarándoklás, ha oly nagy buzgdfcág észlel-
hető a katholikusok részéről, miér t nem tud 
az active kifejezést ta lá lni? Miért áll épen 
Francziaországban a katholiczizmus oly rossz zetét kikezdte. Szerk. 

42 
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való üg}Telés jogából Francz iaországban teljesen 
kizárta a polgárokat . Ebben a szerencsétlen 
országban a polgár mint politikai tényező csak 
mint porszem érvényesülhet abban az áramlat-
ban, melyet vagy a czentral izál t állami hata-
lom vagy a klikkek sa j tó ja t ámasz t és t a r t 
fenn a végett , hogy a választások idején a 
souffrage universelnek legyen kire és mire 
szavaznia. Tehá t igaz, hogy Francz iaországban 
azért nincs erővelteljes kathol ikus köztevé-
kenység az állami élet terén, mer t nem levén 
gyülekezési és egyesülési szabadság, a katho-
likusokat nem lehete t t a kathol ikus köztevé-
kenységbe bevezetni és beiskolázni. 

De az a kérdés merül fel i t t szükségkép-
pen, hog}7 ezzel e l ju tot tunk-e váj jon a f ranczia 
katholikusok szégyentel jes tehete t lenségének a 
fő ok ár a ? 

A válasz erre a kérdésre egyszerű és 
könnyű annak, a ki az okok és okozatok tör-
vényét s az okok egymásra való ha tásá t a 
franczia katholikus á l lapotokra a lkalmazza. 
Annak , hog}T a f ranczia katholikusok oly élhe-
te t lenek az állami élet intézésének a terén, 
közvetet len oka, igenis, valóban az, hogy nem 
levén gyülekezési és társulási szabadságuk, 
nem tömörülhe t tek össze a németországi 
cen t rumhoz hasonló országos politikai szer-
vezetté. Ámde mivel semmi sincs ok nélkül : a 
tömörülhetés e lehetet lenségének is okának kell 
lenni. Az t mondják a franczia katholikusok : 
kezeink lábaink meg vannak kötözve ; nem 
mozdulhatunk, nem tehe tünk semmit. Igaz ! De 
mér t engedték kezeiket s lába ika t megkötözni ; 
s miu tán a béklyók gyászos és gyalázatos 
súlyát 0I37 régóta érezték, mér t nem emel tek 
ellene országos t i l takozás t? Hisz szájok nem 
volt soha megkötözve. A sajtó Francziaország-
ban a nagy forradalom óta többé-kevésbé min-
dig szabad volt és marad t . Igaz, hogy a 
második császárság nem volt b a r á t j a a kath . 
saj tónak, sőt azt Veuillot személyében és 
lapjában üldözte is. Ámde az önkényes csá-
szárság megbukot t s u t á n a szabad köztársa-
ság következet t katholikus többségű nemzet-
gyűléssel az élén, Mac Mahonnal az elnöki 
székben. Akkor kellet t volna ennek a katholi-
kus többségnek megragadni az a lka lmat nem-
csak arra, hog}- fogadalmi templom épüljön a 
sok vérontás engesztelésére s a hasonló pusz-
tulások elhárítására a Montmar t reon, hanem 

, főleg arra, hogy m a g á t szervezetileg állandó-
sítsa, vagyis hogy a katholikus politikai 
akcziónak Francz iaországban katholikus saj tó 
e lőteremtése s gyülekezési és egyesülési sza-
badság megnyi tása ál tal alapjai t megvesse s 
örök időkre bíztosítsa. Ez t a jelenlegi köztár-
saság első nemzetgyűlésének katholikus több-
sége megtenni e lmulasztot ta . Ezzel ez a többség 
a sa ja t sorsát is megpecsétel te . Ez t az élhe-
te t len többséget az egyház ellenségei a hata-
lomtól könnyűszerre l megfosz to t ták s most a 
nemzet i fogadalmi templom építő katholikusok 
helyén Cornbesék, krisztusgyalázó szabadkő-
művesek és is tentagadó szoczialisták ülnek és 
garázdá lkodnak kényök-kedvök szerint. 

F rancz iaországban a katholikus papság és 
a kath. hivek sa já t mulasztásaiknak, némasá-
g u k n a k és té t lenségüknek a politikai téren — 
a gyászos áldozatai . Szána lma t kel tenek, de 
korholás t érdemelnek, főleg azért , mert nem 
tud tak , nem igyekeztek százezreket vezető ka-
tholikus napisa j tó t az intell igenczia és a nép 
számára teremteni . De erről mégegyszer a 
jövő számban. (Vége köv.) 

A katholikus nagygyűlés szónokai. 
Miháljfi Ákos dr beszéde. 

(Vége.) 

Az ősi jusshoz járul az égető szükségesség is. Szüksé-
günk van az autonomiára, mert nélküle iskoláinkat el-
veszítjük s ha megtartjuk is. belőlük lassankint kiszo-
rul az igazi, katholikus, természetfölötti hitből fakadó 
szellem : alapítványaink szétfoszlanak : egyházunk leg-

! belsőbb ügyeibe illetéktelen s jöhet idö (gondoljunk 
csak Francziaországra), hogy nemcsak illetéktelen, 
hanem ellenséges elemek szólnak bele s gyakorolnak 
befolyást, szóval autonomia nélkül az egyház idővel 
ugy jár Magyarországon, mint az a madár, amelyet 
üvegbura alá helyeztek, amelyből lassankint kiszivaty-
tyuzzák az éltető levegőt. (Tetszés.) 

Az autonomiai kongresszus már két éve befejezte 
tárgyalásait és a többség által elfogadott tervezetet föl-
terjesztette a kormányhoz. A püspöki kar is e terve-
zetre vonatkozólag épp e napokban terjesztette föl a 
kormányhoz megjegyzéseit, melyek előtt mi katholiku-
sok mindenesetre, mint a tanító egyház ítélete előtt 
köteles tisztelettel és engedelmességgel fogunk meg-
hajolni. 

Most már valahára tehát itt az idö, hogy a kormány a 
katholikus autanomia félszázadnál tovább húzódó ügyét 
a végleges megoldás stádiumába vigye. Végre-valahára 
reméljük, hogy a kormány is tudatára ébred annak, 
hogy az ország kilenczmillió lakosával nem játszhatik 
örökké bújósdit. A katholikus közvélemény nem enged-
heti meg, hogy a kongresszusi tervezetet ismét minisz-
teri fiókba zárják, miként azt 1871-ben tették és ott 
több mint harmincz évig őrizték. 

Hisz ez az autonomiai tervezet is, amelyet a kor-
mánynak benyújtottak, a túlzásba menő aggályossággal 
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annyira a minimumra szállította le a kormánnyal szem-
ben kívánalmait, hogyha még ez is visszautasításra 
találna, ha még ezt is deczimálni akarná a kormány, 
világos bizonyítéka volna ez az eljárás annak, hogy 
Magyarország kormánya egyenesen a magyar katholi-
kusok elnyomását czélozza. 

Igen, ez igy van, mélyen tisztelt nagygyűlés, bár-
milyen keménynek tűnjék is fel e kijelentés. Mert hisz 
mi katholikusok nem kívánunk semmi kivételt, semmi 
privilégiumot az államtól, mi csak azt kívánjuk, hogy 
minket katholikusokat is részesítsenek ugyanabban az 
elbánásban, amelyet a protestánsokkal és görögkeleti-
ekkel szemben már régóta gyakorol ; mi csak azt kí-
vánjuk, hogy legalább egyenrangúaknak tekintsen ben-
nünket a felekezetekkel (Nagy helyeslés.) 

Édes Istenem ! valóban nehéz az embernek türtőz-
tetni indulatát. A katholikus egyház ott állott a magyar 
állam bölcsőjénél, ez ringatta, ez ápolta, ez nevelte 
nagygyá a magyar népet — és ime, ez az ősi, már-már 
ezeréves egyház a magyar hazában érte meg azt, hogy 
a modern magyar állam megalakulásakor minden bevett 
vallásfelekezet megkapta önkormányzatát, — csak a 
katholikusokat tartja, mint kiskorúakat gyámsága alatt 
a modern állam mindenható karja. 

Minden felekezet ur a saját iskoláiban, csak a 
katholikus egyház nem. Minden felekezet szabadon 
rendelkezik vagyonával és alapítványaival, csak a ka-
tholikus egyház nem. Minden felekezet, minden külső 
befolyástól menten saját törvényei és szabályai szerint 
választja meg vagy nevezi ki a vallás szolgáit, — csak 
a katholikus egyházra gyakorol itt befolyást a feleke-
zetnélküli állam. 

Talán addig akar felettünk gyámkodni, mig elvette 
összes iskoláinkat, konfiskálta összes javainkat s mikor 
már koldusok leszünk, akkor adja meg koldus tarisznya 
gyanánt az autonomiát ? 

De még jobban elszomorodik szivünk és még 
jobban fellángol indulatunk, ha megfontoljuk azt a két 
ellenvetést, amelyekkel évek óta huzzák-halasztják az 
autonomia megvalósítását és amelyekkel a legutóbbi 
kongresszus munkálataira is tagadhatatlanul nagy befo-
lyást gyakoroltak. Az egyik ellenvetés, hogy olyan ka-
tholikus autonomiát, aminőt a katholikus közvélemény 
kiván, nem adhatnak nekünk, mert ehhez szükséges 
volna a tőrvényhozás hozzájárulása, törvények megvál-
toztatása, uj törvények alkotása, — ebbe pedig a kor-
mány nem mer belemenni, mert attól fél, hogy ehhez 
a törvényhozás nem járulna hozzá. 

Ez a kifogás, mélyen tisztelt nagygyűlés, nem 
más, mint képmutatás. Mert itt az a kérdés, jogos-e a 
katholikusok kívánalma? Ha jogos és ezt csak a tör-
vényhozás hozzájárulásával lehet megvalósítani, akkor 
tessék a tőrvényhozás elé vinni. Hisz azért vannak a 
törvényhozók, hogy az ország szükségleteinek megfele-
lően ujabb és ujabb törvényeket hozzanak. Ha hétszáz-
ezer zsidó kedvéért meg tudták alkotni a reczepczió 
törvényét, kilencz millió katholikus nem érdemli meg, 
hogy az ő jogos kívánságuk törvény által szabályoztas-
sék ? ( Viharos tetszés.) 

Én nem hiszem, nem tételezhetem fel a magyar 
törvényhozás tagjairól, hogy bennük nem volna annyi 
jog és igazságérzet, hogy amikor egy nagy méltány-
talanság reperalásáról van szó, ez elé a magyar tör-
vényhozásnak bármely pártja akadályokat gördítene. 
De még abban az esetben is, ha ez akadályokkal járna, 
a kormánynak kötelessége, hogy ezeket a nehézségeket 
legyőzve, végre-valahára teljesítse a katholikusok jogos 
kívánságát. 

Még jobban fáj nekünk katholikusoknak a másik 
ellenvetés, hogy a katholikus autonomia megvalósítása 

nehézségekbe ütközik, mert az apostoli király jogait 
sértetlenül meg kell őrizni... 

Mélyen tisztelt nagygyűlés, ezen ellenvetés is, 
amilyen sértő reánk nézve, ép oly igaztalan. Hol, mikor 
kívánta a katholikus autonomiai kongresszus vagy 
bárki is, hogy az apostoli király az ő apostoli jogairól 
lemondjon? Hisz, ha akadna ilyen vakmerő köztünk 
katholikusok között, aki a mi felkent és az egyház 
látható fejétől apostloli czimmel és jogokkal felruházott 
királyunk jogaihoz akarna szentségtörő kezekkel nyúlni, 
a katholikusok egyetemessége kövezné meg a vakmerőt. 
(Élénk tetszés.) 

De más az apostoli király joga és más ezen jog 
gyakorlási módja Mert azt megint ki merné állítani, 
hogy a magyar királynak azért vannak apostoli jogai, 
hogy ezek a katholikus egyházat Magyarországban egy 
félekezetnélküli állam gondnokságának helyezzék alá, 
hogy épen azért, mert nekünk apostoli királyunk van, 
épen azért nem lehetünk szabadok, épen azért kell 
tűrnünk, hogy a többi felekezetekkel szemben kiskorú-
aknak tekintessünk ? 

Mi nem azt akarjuk, hogy az ap. király feladja 
jogait, hanem igenis azt kívánjuk, hogy ezen személyes 
jogait ne a felekezetnélküli és parlamentáris viszonyoktól 
függő ministeriumok által, hanem hitbuzgó katholiku-
sok tanácsától körülvéve, ő általuk gyakorolja. Es 
nekünk nincs is abban semmi kétségünk, sőt abban 
van minden reményünk, hogy ha egyszer felvilágosít-
ják az apostoli királyt a dolgok való állásáról — ő 
nem fog habozni abban, hogy apostoli jogait ezen 
apostoli egyház javára, felvirágoztatására legalkalmasabb 
módon gyakorolja. (Éljenzés.) 

íme, mélyen tisztelt nagygyűlés, nincs itt tulajdon-
képen semmi komolyan számbavehető nehézség, hogy 
a kormány végre-valahára a katholikusok jogos kíván-
ságát, az autonomiát életbe léptesse. Ide nem kell 
semmi más, mint egy kis igazságérzet és méltányosság 
a kormány részéről, hogy egy félszázad óta húzódó 
jogsérelem orvosoltassék. Azt hiszem, az egész katho-
likus nagygyűlés, sőt az egész magyar katholikus tár-
sadalom érzelmeit tolmácsolom, midőn kijelentem, hogy 
a magyar katholikusok már beleuntak a folytonos huza-
vonába, hitegetésbe, halogatásba és taktikázásba és 
most már nem kérik, hanem követelik, hogy végre-
valahára megaclassék nekik is az autonomia. 

Ezzel be is fejezhettem volna beszédemet. De még 
egy szót engedjenek meg nekem, mélyen tisztelt nagy-
gyűlés. (Halljuk!) 

Arról lehettek közöttünk eltérések, hogy milyen-
nek gondoltuk az autonomia berendezését, annak egyes 
szerveit és funkczióit ; arról lehet vitatkozni, hogy 
melyik rendszer volna jobb, megfelelőbb az egyház 
szabadságának és hazánk specziális viszonyainak. 
Mondom, minderről lehetett és lehet vitatkozni, amint 
vitatkoztunk is eleget ötven éven keresztül, talán 
többet is, mint kellett volna. De egyről nem lehet 
vitatkozni, egy dologban mindnyájunknak, világiaknak 
és papoknak meg kell egyeznünk, t. i. hogy az auto-
nómiának első és legfőbb czélja, amely mellett minden 
más nagyon tizedrendü jelentőséggel bir, hogy a 
Krisztus egyháza, a katholikus egyház Magyarország-
ban minél szabadabban és igy minél sikeresebben 
fejthesŝ  ki erőit és tevékenységét a lelkek üdvös-
ségére. 

Következésképen az autonómiának arra kell szol-
gálnia, hogy erősítse bennünk a ragaszkodást és enge-
delmességet az egyház feje, a római pápa iránt és a 
vele közösségben élő főpásztoraink, a püspökök iránt 
arra kell szolgálnia, hogy a hierarchia tekintélyét nem-
csak kifelé védje, emelje, biztosítsa, hanem befelé a 
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hívekkel szemben is arra kell szolgálnia, hogy minden 
tekintetben támasza és segítőtársa legyen a Krisztus 
által rendelt sacerdotiumnak, papságnak hivatása telje-
sítésében — egyszóval ismétlem : arra kell szolgálnia,-
hogy maga a katholikus egyház minél szabadabban 
fejthesse ki összes áldásthozó erőit ennek a szegény 
magyar népnek és hazának boldogitására. Ugy legyen ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Erdélyi egyházineg.ve. Püspöki látogatás és működés 

Maros-Vásárhelyen. Alapkőletétel. Szent Imre tisztelete. — 
Kedves melegségü és sokáig felejthetetlen emlékű 

napok voltak nemcsak a katholikus hívőkre, hanem 
különbség nélkül Maros-Vásárhely egész közönségére 
nézve is az 1904. év okt. 28—31. és nov. 1—4. napjai, 
melyeket Erdély nagy püspöke, Majláth Gusztáv Károly 
gróf körünkben tölteni kegyeskedett. 

Mint régen az isteni Mester közvetlen közelségé-
től és szelid szeretettől áthatott apostolok Krisztus 
nyájáért aggódva és buzgólkodva majd írásban, majd 
pedig személyesen felkeresték az egyes egyházakat, 
úgy a mi szelidlelkü püspökünk is évenként megláto-
gatja nagy egyházmegyéjének minden egyes vidékét, 
hogy megismerhesse híveinek lelki életét, hogy kegyel-
met nyerjen és vigyen számukra, hogy meghallgassa 
és vigasztalja a kicsinyeket és nagyokat, hogy irányítsa 
és buzdítsa a vezetőket. A fent említett napokon egy 
egész hétig volt körünkben, s ez idő alatt lelkének 
jósága, szeretetének gyöngédsége, fáradalmat nem ismerő 
munkássága állított emléket ittlétének mindnyájunk 
szivében. 

Október 28-án d. e. érkezett meg. Csendesen jött 
közénk. Nem fogadta harangzúgás, nem várta ünneplő 
közönség — ezeket nem kívánja — hanem a szerető 
szivek ezreinek dobogása. Mindjárt kedves gyermekeit, 
a tanulókat kereste fel a r. kath. szemináriumban, be-
szélt nekik biztató szavakkal, s bátorította, hogy itt-
léte alatt csak adjanak neki minél több munkát a 
gyóntatószékben, s már aznap késő estig gyóntatott. 

Huszonkilenczedikén a csendes szent-misén áldoz-
tatott s mise után Karácson Márton, főesjjeres és töb-
bek kíséretében Bordosra rándult ki a főpásztor tem-
plom és harangmegáldásra. Borgosról 30-án visszatér-
vén, még az nap délután Nagy-Ernyébe ment, hogy az 
ottani restaurált templomot benedikálja. A nap egyet-
len perczét sem akarja munka nélkül tölteni, a munkát 
pedig és fáradtságot bámulatos kitartással birja. 

A templomszentelés után, nov. 1-én ismét Maros-
T ásárhelyt osztogatta késő estig a gyóntatószókben az 
Ur Jézus vigasztaló kegyelmét kicsiknek és nagyoknak. 
Halottak napján csendes szt. misét mondott, mely alatt 
a főginin. ifjúsága énekelt. Délután pedig vecsernye 
volt. A hívek szorongásig elfoglalták a templom 
minden részét, mert a főpásztor úr ő méltósága mon-
dotta nagy asszisztencziával a szt. olvasót az elhunytak 
lelki nyugalmáért. Olvasó után püspök urunk szószékre 
ment és keresetlen kedves szavakban tanítgatta hallga-
tóit̂  hogy mily fogékony a lélek Isten kegyelme iránt 
s mily közel van Isten is lelkűnkhöz éppen a szenve-

dések perczében. A nagy figyelem s a szemekben csil-
logó könycseppek jelentették, hogy a szent Lélek ke-
gyelme termékennyé tette az apostol szavait. Este aztán 
későig és másnap reggel is papjaival együtt a hivek 
gyónását hallgatta. 

November 3-án délelőtt a főgimn. ifjúságát gyűj-
tötte maga körül a kegyes jó atya, azt az ifjúságot, 
melynek boldogítása, testi és lelki megerősítése képezi 
Erdély püspökének legkedvesebb munkakörét. Beszélt 
nekik azzal a leereszkedő közvetetlen egyszerűséggel, 
azzal a lebilincselő kedvességgel és hatalommal, mely-
nek hasonlóját a legnagyobb pedagógusok között oly 
kevesen tudják felmutatni. Beszélt az öntudatos és 
igazi bánattól kisért gyónásról — s aztán a rossz olvas-
mányok pusztító rákfenéjéről, mely oly rémületesen 
szedi áldozatait a nagyra hivatott ifjúság soraiban. 
Aznap délutánját pedig ismét az ifjúság lelkének meg-
erősítésére és megtisztítására fordította a főpásztor. 

A mostani püspöklátogatásnak az a rendkívüli 
kedvessége is megvolt, hogy ez alkalommal itt üune. 

I pelte püspök urunk maros-vásárhelyi kedves gyerme-
kei között magas névünnepét, azaz itt nyilvánította 
ismét annyi és annyi után, hogy 0 az ünnepeltetés 
mellőzését kéri. De azért, a mennyiben a főpásztor ur 
kegyes engedelmével jókivánatainkat kifejezhettük, 
siettünk megtenni. 

A főgimn. tanári kara Rettegi Géza igazgatóval 
élén még nov. 3-án délben felkereste s a tanári kar 
ragaszkodását, szeretetét az igazgató tolmácsolta egy-
szerű keresetlen szavakban. Harmadikán este a r. kath. 
plébánia épületében a főgimn. ifjúsága kereste fel a 
püspök urat és egy kis szerenáddal ünnepelte. A fő-
pásztor a tanárok és tanulók figyelmét kedvesen fo-
gadta és őket egyöntetű lankadatlan munkára ser-
kentette. 

November 4-én délután pedig a szentferencz-rendi 
apáczák növendékei rendeztek a püspök úr tiszteletére 
kedves ünnepet. A zárda nagy dísztermét nagy közön-
ség népesítette be és nagy élvezettel nézték, tapssal 
honorálták a kis leánykák kedves mutatványait és 
nagy utánjárásra valló ügyességeit. A kedves ünnepet 
a püspök úrnak a növendékekhez s a szülőkhöz inté-
zett meleghangú és buzdító beszéde zárta be. 

Püspök urunknak ezidei magas névünnepe reánk 
nézve még más okból is rendkívül fontos és emléke-
zetes ! Egy szebb jövőnek hajnalhasadása ez, forduló 
pontja a kath. főgimnázium életének, s tán mondha-
tom, Marosvásárhely tanügyének is! Ugyanis ezen a 
napon helyezték be és áldotta meg az erdélyi püspök 
a marosvásárhelyi róm. kath. főgimnázium új épületé-
nek alapkövét. 

Régi óhajtás, sokszor megtört és újra ébredő 
reményeknek szinte váratlan megvalósulása ez ! S hogy 
ennek az elodázhatatlan építésnek hosszasan vajúdó 
ügye végre is oly szerencsésen jutott a megvalósulás 
jegyébe, azt legfőképpen s tán kizárólag Majláth 
Gusztáv Károly gróf püspök úrnak köszönjük. 

Az alapkőletétel nov. 4-én 8 órakor kezdődött a 
templomban szt. misével s aztán mindenszentek litániá-
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jának elimádkozásával. Az ifjúság aztán Szűz Mária 
lobogója alatt a megkezdett új épülethez vonult. 

Megáldás előtt Karácson Márton apát főesperes 
üdvözölte a benedikáló főpásztort, megköszönvén az 
ő lankadatlan és sikeres nagy fáradozásait az építés 
ügyében, s azután az elhelyezendő okmány szövegét 
olvasta fel. Püspök úr a nagy számban összegyűlt kö-
zönséghez intézett beszédében azt kérte a jó Istentől, 
hogy ez az épület szerencsésen felépüljön s ezután 
hosszú-hosszú ideig ápolója legyen az ifjúság lelki épü-
lésének, szeretett magyar hazánk fejlődésének és meg-
erősödésének. Ezután elhelyezték az okmányt s a szoká-
sos emléktárgyakat, püspök urunk pedig az egyház 
imádságával megáldotta a lezárt alapkövet. 

Még egy pontról kell megemlékeznem, püspök 
urunk látogatásának utolsó részletéről — a Sz. Imre 
ünnepről. A róm. kath. főgimnázium ifjúsága védő-
szentjének, árpádházi Szűz Sz. Imre herczegnek tiszte-
letére nov. 4-én d. u. 6 órakor a „Központi Szálló" 
nagytermében csinosan sikerült ünnepet rendezett. Az 
ünnep legkedvesebb varázsa kétségtelenül az volt, 
hogy a püspök ur is jelen volt azon. Es épen ezért 
is tettük az ünnepet a megelőző estére, mert a főpász-
tor ur ő méltósága másnap már korán elutazandó volt. 
A hat pontból álló műsor minden egyes részét nagy 
megelégedéssel és tapssal jutalmazta a nagyszámú 
közönség s méltán, mert minden egyes pontja szak-
szerű előkészítésről tett tanúságot, de külön is meg-
nevezni kívánjuk Deutschek Géza (III. o. t.) kedves 
humoros szavalatát, Duha N. (VII. oszt.) szép, preczíz 
hegedű szólóját és az ünnep középpontját — Yucskits 
Jenő főgimn. tanár könnyed és szellemes felolvasását, 
a mely tanított és gyönyörködtetett is egyszerre. 

Az ünnep jövedelme a gimn. segítő egyesületének 
javára fordíttatott, s a jelenvoltaknak nemcsak érdeklődé-
sükért tartozunk köszönettel, hanem, mert adománya-
ikkal a segítő-egyesület nemes czélját is előmozdí-
tották. 

Püspök úr ő méltósága jegyét száz koronával 
váltotta meg. Deus rétribuât ! 

Végezetül még a kegyelmes főpásztor úr szólott 
röviden az ő kedves tanuló fiaihoz — nem mondva 
semmi mást — csak a mit egy szerető atya gyerme-
keinek mondhat, de szavaiban annyi kedvesség, annyi 
szeretet volt, a gyermeki lelkeket úgy lekötötték, 
hogy e perczek örökké ott lesznek életük legkedvesebb 
pillanatai között. Ilyen kedves és emlékeiben ilyen 
gazdag volt püspök urunk látogatása e napokban 
Marosvásárhelyt. 

Nov. 6-án reggel 7,6-kor Gyulafehérvárra utazott 
tőlünk a főpásztor. Dominus conservet eum et vivifi-
cet eum. Nonvigilans. 

Nagyvárad. Főpásztort szózat az Immaculata jubileu-
mának megünnepléséről. — 

A katholikus világ nagy ünnepre készül. Félszá-
dos fordulóját ünnepli a Boldogságos Szűz Mária szeplő-
telen fogantatásáról szóló hitágazat kihirdetésének. 

Különösen Magyarországon helyén való, hogy a 
katholikus szívvel, lélekkel ünnepelje a nevezetes év-

fordulót, nyilvánosan dokumentálva, hogy Mária orszá-
gában ma is éppen ugy él a lelkekben Mária-tisztelete, 
mint egy ezredéven át. 

Az ünnep alkalmából dr Szmrecsányi Pál v. b. t. t., 
váradi püspök úr pásztori körlevelet bocsátott'ki, amely-
ben az ünnepet a papság és a hivek figyelmébe ajánlja, 
s az ünneplés módjára vonatkozó rendelkezéseit közli. 

A pásztorlevél a következő : 
Szentséges Atyánk, X. Pius pápa, folyó évi 

februárius hó 2-án kiadott apostoli iratában, melylyel 
a szeplőtelenül fogantatott szent Szűz segélyül hívása 
mellett uralkodása kezdetén leikeink üdvére jubileumi 
búcsút engedélyezett, fenséges szavakkal emlékezett 
meg arról, hogy ezen év deczember hó 8-án félszáza-
dos évfordulója lesz ama dicső napnak, melyen szent-
emlékű elődje, IX. Pius pápa szent Péter templomában, 
a bíbornoki testülettől s a világ püspökeinek nagy 
sokaságától környezve, a Boldogságos Szűz Mária 
szeplőtelen fogantatásának Istentől kinyilatkoztatott 
hitágazatát csalhatlan tanítói hatalmának tekintélyével 
ünnepélyesen kihirdette. 

Apostoli levelében a szentatya kifejezést adott 
azon erős reményének, hogy a dicső esemény, mely 
ezelőtt 50 évvel szent örömre és lelkesedésre gyulasz-
totta a katholikus világot, a félszázados emlékünnepen 
is hasonló visszhangot fog kelteni a lelkekben s hat-
hatósan elő fogja készíteni az általa epedve óhajtott 
általános szellemi megújulást Krisztusban. 

A Szentatya ezen apostoli szózatának hatása alatt 
fényes ünneplésre készülnek a földkerekség összes ka-
tholikus népei. 

Velők egyesülve dicső őseinktől öröklött gyermeki 
kegyelettel fogjuk mi is hódolatteljesen ünnepelni a 
szeplőtelen szent Szüzet, áldva és magasztalva a Min-
denhatót, aki egyetlen Fiának anyjává választván Öt, 
az eredeti bűn minden szenyjótől megőrizte s megszen-
telő malasztjának teljességével felékesítve, mint égi 
közbenjárónkat az angyalok és szentek seregének élére 
helyezte. 

Híveinek millióival egyetemben mindnyájan, akik 
Mária országának hű fiai vagyunk, nagyok és kicsinyek, 
gazdagok és szegények, boruljunk le tehát a szeplőtelen 
szent Szűz szine előtt a jubileumi ünnepen. 

Zengjen hálaének azokért a gazdag áldozatokért, 
melyeket az 0 könyörületes szószólása nemzetünkre s 
külön-külön mindnyájunkra árasztott, s a földi élet 
vészein át szálljon fel hozzá sziveink fohásza: 

Boldogasszony anyánk, 
Mennyei patrónánk, 
Légy velünk ! Légy velünk ! 

Ami a félszázados jubileum megünneplésének 
módját illeti, a következők szolgáljanak irányadásul: 

ITéczember 5., 6., 7-én a székesegyházban és az 
összes plébániai templomokban, d. u. 5 órakor ünnepé-
lyes litánia szentségkitétellel és lehetőség szerint szent 
beszéddel. 

Deczember 7-én, .délben és este az „Úrangyala" 
után ünnepélyesen megszólalnak az összes harangok 
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egy negyedórán át, jelezvén az ünnep előestéjét. Dél-
után gyóntatás. 

Deczember 8-án, reggel gyóntatás, a nagymise 
alatt általános szent áldozás. Az egyesületek és társu-
latok jelvényeikkel és zászlóikkal jelennek meg a nagy-
misén. A nagymise végén felajánló imádság a Boldog-
ságos szent Szűzhöz az */• idezárt minta szerint, a 
székesegyházban a pápai áldás ünnepélyes kiosztása. 

Délután 5 órakor szentbeszéddel és szentségkitétel 
mellett litániával hálaadó istentisztelet 

Az ünnepi rendről a hivek a szószékből előre 
értesítendők. 

Az összes katholikus iskolák és nevelőintézetek, a 
tanév folyamán tetszés szerint választható, és szünet-
nek engedélyezhető napon az istentisztelet után iskolai 
ünnepélyt rendezzenek, szavalattal, beszéddel és énekkel 
a Boldogságos szent Szűz, Magyarország Nagyasszo-
nyának tiszteletére, hogy őseink ragaszkodását, kegye-
letét égi Patrónánk iránt a gyermekek szivébe véssük 
s őket a szent Szűz gyakorlati tiszteletére serkentsük. 

Pál, püspök. 
A székesegyházban mind a négy napon délutá-

nonkint prédikácziók lesznek, a melyeket napok sze-
rinti sorrendben Fetser Antal apátkanonok, Palotai/ 
László pápai praelatus, Grőcz Béla apát-kanonok és 
Bundala Mihály kanonok fognak tartani. 

T Á R C Z A. 
JSí 

Az „élet csodái." 
Irta: Gallovicli Jenő dr. 

Az evolucio századában minden óriási stílben, 
nagy szabásban alakul ki és jelenik meg. 

Az észnek ezredéves munkája világpantheont 
állított fel, a melyben az összes gondolkozókat egye-
síti, a szabad kutatás és szabad gondolkozás nemzetközi 
szövetségben tömörül össze, a szabadságnak meg van 
a maga egekig törekvő Akropolisza, a tudomány világ-
akadémiát alapított, a művészetnek templomokat emel-
nek, az ipar, kereskedelem, technika építő milliomos 
városait és saint-louis-i kiállításait, a szocziologia 
falankszait és gyárait. Mindezen tényezőket felülmúlja 
azonban a biologia, a melynek vallása minden élő lény, 
tudománya az élet minden percze, czélja, rendeltetése 
az élet. 

Nem régen hallottam e kicsinylő megjegyzést. 
„Manapság csak szocziologikus és biologikus thémák-
ról írnak és értekeznek." E megjegyzés igaz, de érthető. 
A gondolkodás törvényeit tudni jó ; az igazság után 
kutatni, törekedni édes ; az igazság leszűrt tételeit 
őrizni megnyugtató, de az élet módozatait, feltételeit 
ismerni és felhasználni, élvezni": boldogító. „Élni, csak 
élni-' : ez kiáltása minden létezőnek a nagy minden-
ségben. 

Ezért is van annyi biologia a mi tudományos 
kutatásaink terén. Sombart Werner könyvének czimé-
hez: „Warum beschäftigt sich heut zu Tage jedermann 

mit Sociologie", hozzá tehetném: „Und warum mit 
Biologie?" Feleletül pedig csak ugyanazt mondhatnám, 
mit előbb kifejtettem. 

A sok biologia közül, a mely vagy a mechanika1 

vagy organikus alapon áll, néhány különösen meg-
ragadta figyelmemet. Akár vitaiizmus, dynamizmus, 
energizmus vagy kronizmus ezen biologiák neve, mind 
az élet problémájának magyarázatával foglalkozik. 

Stein Lajos, (Mechanische und organische Staats-
auffassung), a hires berni tanár valóban szellemesen 
tárgyalja a mechanizmus és organizmus két táborának 
fegyvereit és hadi műveleteit a „Deutsche Rundschau" 
ezidei augusztusi füzetében. Felhozza az érveket pro 
és contra, és szabadra engedi a választást. 

Silvers „Mechanismus und Organismusu czimű köny-
vét „Versuch zur Erklärung der Lebensthätigkeit"-nek 
nevezi, és az tényleg kísérlet csak a biologizmus terén. 

Osswald Vilmos „Vorlesungen über Naturphilosophie" 
(Energetik) 1902. Spencer Herbert „First principles"-re 
támaszkodik. 

Verworn Miksa (1904.). Naturivissenschaft und Welt-
anschauung" czimű beszéde és „ Allgemeine Physiologie" 
czimű munkája, mintegy programmja a dynamikus bioló-
giának. 

Ziegler Henrik Ede „Natur und Stant" (1903.) czi-
mű összefoglalásában összegyűjtötte a legutóbbi idő-
ben megjelent biologico-sociologiai pályamunkákat. 

Büfschli Otto „Mechanismus und Vitatismiisu (1901.) 
czimű munkája, Hertwig Rihárd „Lehrbuch der Zoologie". 
Gruber Ágost „Biologische Studien an Protozoen" (1889— 
1904,), Hertwig Oskar, „Die Entivickelung der Biologie im 
neunzehnten Jahrhundert" (1900.), Boutdcau Louis ..Le 
problème de la vie" (1901.), Hofmeister Ferencz „Die che-
mische Organisation der Zelle" (1901.), Neumeister B/kárd : 
„ Betrachtungen über das Wesen der Lebenserscheinungen" 
(1903.) kiegészítik a legújabb biologiák sorozatát, a 
melyek a monizmus alapján állanak. 

Beinke János (Kiel) két biologikus könyvet adott 
ki „Die Welt als That" (1899) és „Einleitung in die theore-
tische Biologie" (1902.) dualisztikus és teleologokis tenden-
cziával, a mely természetesen sok ellenségre talált a 
monizmus részéről. 

Sommásan érintettem a legmodernebb biologikus 
munkákat, a melyek száma legio. Egyről szándékosan 
megfeledkeztem és ez Häckel Ernő „Die Welträtsel" 
czimű munkája, a melynek kiegészítő czime : „ Gemein-
verständliche Studien über monistische Philosophie11. Häckel-
nek számos munkáját ismerjük. Csak a „Generelle Mor-
phologie" , „Fntwickelungsgany und Aufgabe der Zoologie", 
„ Über clie Individualität des Thierkörpers", „Monographie 
der Bacliol arien", „Über Zellseelen und Seelenz eilen", 
„Anthropogenic oder Entwicklungsgeschichte des Menschen", 
„Natürliche Schöpfungsgeschichte" czimű műveket em-
lítem. 

„Die Welträtsel", a melyek 1899. őszén jelentek 
meg, néhány hónap alatt tízezer példányban, a népies 
kiadás egy év alatt 120000 példányban kelt él. Häckel 
filosofiáját ismerve, természetes, hogy a kinyilatkozta-
tás ellen s az empirizmus mellett foglal állást. „Entwe-
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der Naturerkenntniss und Erfahrung — oder Glaubens-
dichtung und Offenbarung". A „Welträtsel" természe. 
tesen egész irodalmat hozott létre, ellene és mellette 
sokan szólaltak fel. Häckel a népies kiadás függeléké-
ben 1903. évi áprilisban a legélesebb támadásokra 
felelt „Das Glau bensbekenntn iss der reinen Vernunft" 
czime alatt. * 

Ebben különösen Loofs, halle-i theologusnak, 
Dennert godesbergi nyelvésznek és Paulsen, berlini 
sociologusnak felelt. A támadások és elismerések ren-
geteg számából következtethetni lehet arra az óriási 
hatásra, a melyet a „Welträtsel" tett, minthogy a könyv 
túlnyomólag bölcsészeti tartalmú és nincs is nagyon 
vonzóan és figyelmet lekötően irva. A polemikus iro-
dalom mellett azonban sokkal érdekesebb az a renge-
teg magánlevelezés, a melyet Häckel könyve tételeinek 
megmagyarázásában és megvédésében folytatott. A 
levelek kérdései rendszerint biologikus vagy sociologi-
kus természetűek voltak, úgy, hogy Häckel már nyom-
tatott blanquettákon felelt. Az ötezret meghaladja ezen 
levelek száma. 

A támadások visszaverése, tanainak magyarázata, 
azon levelekre való válasz megadása, a melyekre 
Häckel fizikailag képtelen volt, adták a vLebenswunderu-
nek, Häckel legújabb munkájának a létet. (1904. Verlag 
Alfréd Römer.) Nem egyéb ez tehát, mint a „ Welträtsel* 
folytatása és kiegészitése. Es ámbár Häckel a„ Welträtsel"-
ben 1899. azt mondja, hogy „a monistikus világnézet 
terén tanulmányát befejezte" és „ganz und gar ein Kind 
des neunzehnten Jahrhunderts, mit dessen Ende er einen 
Strich unter seine Lebensarbeit machen will", tehát 
mintegy a tizenkilenczedik századdal ö is sirba száll, 
mégis mintegy kényszerülve megirta ez epilógust. 

Az élet titkaival és csodáival foglalkozik, azokkal 
a természeti titkokkal, a melyek az igazi titkokhoz 
hasonlítanak és csak annyiban térnek el, a mennyiben 
külső megnyilvánulásaikból a lényegre következtetünk. 
Mig emezeknél a lényeget látjuk, de isteni szemeken, 
a kinyilatkoztatás tekintélyén keresztül. 

Az élet lép elénk, a mint methodice megismer-
kedünk vele fiziologiai anatonizmussal ; látjuk a 
„moner"-ek (=monistikus egységek) morfologikus ala-
kulását, fiziologikus tevékenységét és őstörténetét. 

Az emberiség csodavilágában járunk, oly jelen-
ségek között, a melyek egyéni és általános emberi 
vonatkozásaiban a titokzatosság jellegét viselik magu-
kon, és az élet e csodáiról lehorzsolja a himport a 
monismus. 

Nem kritikát akarok irni, akkor nem választottam 
volna e czimet, hanem mert megdöbbentően sivár ez 
az élettelen materialismus, a mely az élet csodáit meg-
kövesíti, azok a sablonos áttekintések, a melyekbe az 
életnek mintegy Prokustes-ágyba kell feküdnie. Az élet 
•nem olyan szürke, filozofikus, a csodái sem oly színtele-
nek, különben nem hatnának ránk, nem bódítanának el 
bennünket. Häckel kritikáinak sem szere, sem száma, 
nemcsak a dualistikus táborból, hanem Kant és az uj 
kantianusok táborából is. A Lebenswunder"-ben ezek is 
megkapják megtisztelő czimeiket. 

A vitalismus, Organismus hívei különösen az egye-
tem theologiai karában, a melyet Häckel teljesen 
feleslegesnek tart , lesúj tó kri t ikának áldozatai. 

Sajnos, hogy a vLebenswunderu, „gemeinverständliche 
Studien über biologische Philosophie" egy cseppet sem 
gemeinverständlich, azaz, jó, hogy nem gemeinverständ-
lich, mert az élet csodáinak elvenné a zománczát, ha min-
denki értené. Hadd járjanak a kritikusok Häckel pókhálós, 
vigasztalatlan, nyirkos, mocsaras tájain ; mi az anyag 
és szellem, az Isten és természet harmóniájában bámul-
juk az élet csodáit. Igy élni, csak igy élni ! ! 

I R O D A L O M . 

Nagyszabású uj könyv a Theologia Morális köréből. 

Tudvalevő dolog, hogy a spekulatív ker. erkölcs-
tudomány Aquinói szent Tamással a Theologia Moralist 
az ember végczéljánál fent, a casuistikus ker. erkölcs-
tudomány pedig Liguori sz. Alfonzzal lent az emberi 
cselekedeteknél kezdi. Ez utóbbi kiindulást követve 
ritka alapos speculatív erkölcstudományi munkát készít 
Frins Viktor J.-t. atya „De actibus humanis" czimmel 
3 kötetben. Eddig két kötet jelent meg. Az I. kötet 
az emberi cselekedetek lélektani oldalát fejtette ki oly 
mély felfogással és alapossággal, melyet csak a leg-
nagyobb scholasztikusoknál lehet találni a régi korban. 
A II. kötet az emberi cselekedetek erkölcsi oldalát 
(moralitását) bonczolja ritka elmeéllel. A III. kötet de 
formanda conscientia et de peccatis fog szólni. Nagy-
szabású tudományos trilógia, valóságos monumentális 
munk Sb & Theol. morális terén. 

— A „Lelki Tükör" első kiadása csak alulirt 
intézetünk növendékeinek használatára készült, de 
mások előtt is ismeretes lett és csakhamar elfogyott. 
Minthogy sokan keresik és mi is azt tapasztaljuk, hogy 
főleg az ifjúságnak lelki hasznára válik, átdolgozva 
újból sajtó alá rendeztük. Hogy mindenki mennél 
könnyebben juthasson hozzá, a diszes kiállítású fűzött 
példányokat csak 10 fillérbe, a diszes vászonkötésü 
példányokat csak 25 fillérbe számítjuk. Szatmár, 1904. 
november 1-én. Teljes tisztelettel a Jézus-társaságiak. 
Hám-konviktusának elöljárói. 

— A Szent-István-Társídat kiadásában megjelent 
Augusztin Imre „Nevelő kézimunka" czimű munkája, 
mely az uj tanitásterv anyagát teljesen felöleli. Az 
első kötet papiros- és lemez-(karton-) munkákat tartal-
maz (ára 1 korona 20 fillér) ; a második kötet agyag-
mintázással és fémmunkákkal foglalkozik (ára 1 korona 
20 fillér) ; a harmadik kötet a famunkát és rovátkoló 
faragást tárgyalja (ára 1 korona 20 fillér). Ezenkívül 
minden kötet az egyszerű tanszerek készítését is meg-
mutatja. A három kötetben mintegy 800 ábra van. 
Megrendelhető a Szent-István-Társulat könyvkiadó-
hivatala és könyvkereskedésében (VIII., Szentkirályi-
utcza 28. és IV., Kecskeméti-utcza 2.) Egyes kultur-
államokban felkarolták a kézimunkát, mert nagy 
gazdasáfgi és szocziális alapot, valamint mélyreható 
pedagógiai czélokat tulajdonítanak a tanítás ez ágá-
nak. Tanügyi kormányunk sok európai országot meg-
előzött azzal az intézkedésével, hogy úgy a tanitó-
képzők, mint a népiskolák számára kiadott uj tan-
tervekbe fölvette a pedagógia e szép jövővel kecsegtető 
ágát is. 
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— Don Bosco Naptára. Szép uj naptár, mely külö-
nösen bő és épületes tartalmánál fogva nem marad a 
többiek mögött. Ára 80 fillér. A naptár kiadására indító 
okok, köztudomás szerint ezek voltak: 1. Segély gyűj-
tése azon sok árva fiu részére, akik a szalézi házakban 
nyernek ápolást. 2. A szalézi misszionáriusoknak a vad 
népek megtérítésében és polgáriasitásában segélyezése. 
3. Különösen pedig a Turin melletti Cavaglia község-
ben levő magyar tanintézet föntartásához és felvirá-
goztatásához megkívánt segély eszközlése. Aki a nap-
tár árához némi segélyösszeget akarna csatolni, amit 
ereje megenged és szeretete sugall, az a jótékonyság-
ban részesültek teljes hálájára számíthat, akik soha 
sem fogják elmulasztani az ég áldását könyörögni le 
az ő jótevőikre. A naptár árát és segélyt e czimre 
kérjük : Don Rua, via Cottolengo 32. Torino, Ralia. 

VEGYESEK 
— Rómából érkezett tudósításunk szerint a f. hó 

14-én tartott titkos consistoriumban összesen 104 prae-
conisatio történt, a mi szokatlan nagy szám egyszerre. 
A praeconizált főpásztorok közt van 1 patriarka (a kon-
stantinápolyi örmény), 10 megyés érsek, 52 megyés püs-
pök, 14 cz. érsek és 27 cz. püspök. Magyarországból a 
praeconizált püspökök sorában három fordul elő : Párvy 
Sándor dr szepesi, Radnay Farkas beszterczebányai 
megyés püspök urak és Szmrecsányi Pál magydusi cz. 
püspök, egri fölsz. püspök. 

— Örök lámpa, örök tüz. Ennek kell égni tem-
plomainkban a legméltóságosabb Oltáriszentség előtt 
szakadatlanul. A jó lelkipásztor az erről való gondos-
kodást nem hagyja egészen a sekrestyésre. Lelke, hite, 
imádása szakadatlanul ott lobog az örök mécs lobogó 
lángjában. Azt hisszük, az örök lámpa tüzének szaka-
datlan lángolásaért lelkesedő papságnak jó szolgálatot 
teszünk az által, ha figyelmeztetjük arra. hogy Buda-
pesten Wajdits Nándor műkereskedő üzletében (IX., 
Soroksári-utcza 11 — 13. II. emelet) kitűnő eszközök 
szerezhetők be annak biztosítására, hogy templomaink 
örök lámpa, örök tüz nélkül egy perezre se maradja-
nak. Ezek az eszközök egy „Pax" nevü szines lámpa-
üveg, belé való finom örök-lámpaolaj, és vékony, apró 
viaszgyertyácskákhoz hasonló kanóezszálak, valamint a 
kanóezok egyenes állásához egy kis súlyos tartó, me-
lyet a lámpa-üveg fenekére kell lebocsátani. A Wajdits 
által feltalált emez öröklámpa-készülék diszesség, tisz-
taság, olaj megtakarítás, különösen pedig könnyű kezel-
hetőség tekintetében minden eddigi készüléket felülmúl. 
Használatba vételét és elterjedését nem lehet elég me-
legen ajánlani. Megrendelők használati utasítással kap-
ják a felszerelést. 

— Az egyetemi ifjúság ünnepe. Az egyetemi 
katholikus ifjúság deczember 7-én és 8-án tartandó 
országos ünnepre készül a szeplőtelen fogantatás dog-
mája kihirdetésének ötvenéves évfordulója alkalmából. 
A rendező-bizottság már szétküldte körleveleit a vidéki 
főiskolákhoz, melyek közül a többi közt a kolozsvári 
egyetem, a pozsonyi és debreczeni akadémiák stbi kath. 
hallgatói csatlakoztak a mozgalomhoz. Az ünneppel 
kapcsolatban tartják meg az első római katholikus 
diák-kongresszust is Budapesten. A központi-bizottság 
nevében ifj. Majláth György gróf, Jósika Gyula báró 
és Ecsy József tisztelegtek Demkó György dr rek-
tornál is, akit a védnökségre kértek fel, amit a 

rektor el is fogadott. Schandl Károly, Milbich Tamás 
és Bieber József hallgatókból álló küldöttség tisztel-
gett ez ügyben Apponyi Albert grófnál, aki az ifjúság 
kérésére nagyon szívesen elfogadta a védnökséget s  
megígérte, hogy az ünnepen meg is jelenik. A rende-
zőséghez a kongresszus ügyében a vidékről már eddig 
is számos megkeresés érkezett. 

— Zarándoklat Lorettóba és Rómába. Főpász-
tori engedélylyel indul esetleg Szirmúk Béla plébános 
lelki vezetése alatt november 30-án, Budapestről a 
központi (keleti) pályaudvarból este 8 óra 30 perczkor. 
A zarándoklat vezettetik a Boldogasszony Szeplőtelen 
Fogantatása kihirdetésének 50 éves jubileuma alkal-
mából, deczember 8-ikára. E zarándoklat fog Lorettó-
ban 2 napot, Campocavallóban 1 napot s Rómában 5 
napot tölteni ; s a csak Lorettóba zarándoklók teljes 8 
napot Lorettóban időznek. Loretto és Rómába zarándok-
lók fizetnek I. oszt. 125 kor., II. oszt. 95 kor., III. oszt. 60 
kor. oda és vissza. Csak Lorettóba : I. oszt. 80 kor., II. 
oszt. 64 kor., III. oszt. 36 kor. — Jelentkezések kéret-
nek nov. 28-ig Bugyira (Pestm.) a plébániai hivatalhoz 
intéztetni. 

— Apró hirek. Ismét kimutatta a foga fehérét a 
„Pester Lloyd". Multheti egyik esti számában egész töme-
gét közli a hozzá beküldött magyar és német irodalmi 
termékeknek. Valamennyi közöl a hirhedt apostata 
Hoensbroech munkáját tünteti ki azzal, hogy „Das  
Papsthum in seiner social-kulturellen Wirksammkeit" 
czimű gyalázó iratát azzal ajánlja, hogy népszerű kia-
dásban (egy lipcsei szabadkőműves czégnél jelent meg) 
1 koronáért lehet kapni. Komoly, tudományos munkák-
ról nem siet az ár megemlítésével. Az egyház ellen való 
rugdalózásnak szívesen csinál propagandát. Ennek a 
német magyarrontó lapnak szellemét, Haynald és 
Schlauch bibornokok, a kik erre a lapra oly nagy 
súlyt fektettek, alaposan félreismerték. — Az erdély-
részi sz. Fer. r. hittanhallgatók „Ven. Dun Scot János"-
ról nevezett önképzőköre f. hó 8-án igen sikerült 
diszgyülést ' tartott Vajda-Hunyadon, gazdag mü-

; sorral. — A Sz.-Istv.-Társ. választmánya f. hó 24-én 
ülést tart. — A rozsnyói püspökség vagyonának gond-
nokává a káptalan dr Véner Pál apát-kanonokot vá-
lasztotta meg. -— Az 0. Pázmány-E. mária-radnai 
zarándoklatát az elnökség decz. 4-ikére halasztotta el. 
Jelentkezni f. hó 30-áig. lehet. 

Főszerkesztő : Breznay Bé la clr. 
Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 

Figye lmezte tés az előfizetés m ó d j á r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás* alakjában, J/2 ívet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
talták, hogy 2 ívet is adott. A lap te r jede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal várha tó növekedése kényszerí t az előfizetési ár 
felemelésére. A ki t ehá t csak az rE. Kr. i / ' - a t j á r a t j a , az a lapot, 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindkét lapot, a 
„Religio-Vallás"-t és az „ E . Kr. L " -a t együt t k ívánja járatni , az 
az „ E . Kr. L.u-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezheti 
meg. Vagyis az előfizetést a je len évtől kezdve a „Relígio"-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, 
ili,'il2, 3 4 és egész évi részle tekben tör leszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb el járás az egész évre járó 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A kiadó tulajdonos. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. Í1V.. Papnő velde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán éa szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, § 
bérmentes nyitott | 

levélben, intézendők. Ê 

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, november 26 

DALMI E S I R O D A L M I F O L Y O I R A T , 
DIK ÉVFOLYAM 

SZ. II. Félév. 1904. 

,Perge alacriter tn coepto tuo : -praehare praeha Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovenáae et arcnus compingendat 
tilabora . . . Nos interim grati ammi Nostri pignus. tibi et iis, qui open tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem per amanter impertimus.* 

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

.Additos tibi ammos auctontate Rostra exoptamus, quibub excitatus atque erectus . . . . religioni doctrmaeque provehendae felicius incumbas.® 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

F e 1 h i T á 8. 

Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-
fizetés megújítására kérjük. 

Tartalom. Vezéreszmek és tanulmányok : A katholikus sajtó elhanyagolása mint fő főoka a kath. egyház védtelenségének Franczia-
országban. - X. Pius pápa allocutiói. - Egyházi tudósítások : F r a n c z i a o r s z á g : Egy püspöki nyilatkozat az egyház rendkivüli 

veszedelméről a „frankok hazájában". — Tárcsa. Adventi gondolatok. — Irodalom. — Vegyesek. 

A mi Francziaországban tör tént és törté-
nik, — ennek az országnak keletkezése óta, — 
az példaszerű volt és marad a keresztény-
emberiségre nézve jóban és rosszban egyaránt. 
Mindenből oktatást lehet és kell meríteni a 
keresztény népeknek és országoknak. 

Múltkori czikkünkben rámutat tunk a fran-
czia katholikus papság és hivek tehetetlensé-
gének a főokára: arra a végzetes mulasztásra, 
melyet a különben buzgó és lelkiismeretes 
franczia papság avval követett el, hogy elmu-
lasztotta az alkalmakat, elhanyagolta az esz-
közöket, melyek százezrek és milliók vezeté-
sére alkalmas napisajtó alapítására kínálkoztak, 
kiáltva, de süket fülekre találva. Volt magá-
ban Francziaországban, Istentől támasztot t 
szózat, mely befolyásos uralkodó kath. sajtó 
szervezésére buzdított. Volt ilyen szózat és 
pedig nem egy és egyszer. Elég legyen i t t 
most csak egyre hivatkozni. Baudon szózata 
ez, melyet a páli sz. Vinczéről nevezett kon-
ferencziáknak ez a már az örökké valóságban 
élő elnöke, tehát igen illetékes ember, intézett 
1877-ben a franczia papsághoz és hívekhez. 
Megjegyzendő, hogy ez a fensőbb ihletű ember 
mindazt előre lát ta és hirdette, a mi bekövet-
kezet t : azt a rengeteg pusztulást, mely a 
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A katholikus sajtó elhanyagolása mint fő 
főoka a kath. egyház védtelenségének 

Francziaországban. 
II. 

A franczia kath. papság és hivek maguk 
az okai, hogy most Francziaországban politi-
kai kalandorok, szabadkőművesek és szocziál-
demokraták uralkodnak és egy teljes század 
munkájának katholikus alkotásai iskolákban, 
jótékony intézetekben, rendházakban, templo-
mokban, millió és millió anyagi s felmérhetet-
len erkölcsi értékben — egymásután a meg-
semmisülés örvényébe sodortatnak. Európa s 
az egész emberiség látja ezt a csodálatos fel-
fordulást, melyben egy nemzet ősi katholikus 
szellemét j ö t tmen tek tiporják lábbal; s a job-
bak íejöket csóválják e látványra, a gonosz-
ság szövetségesei pedig örvendenek, mert 
czéljaikat látják megvalósítva: államot látnak 
keletkezni, mely őrült szenvedélylyel Isten 
nélkül s Krisztus ellen van és akar élni és 
boldogulni. 
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szerzetes rendek feloszlatása révén az isten-
tiszteletet, a nevelést, a jó tékonyságot , szóval 
a keresztény ku l tu rá t a Combes-féle üldözés 
nyomán Francz iaországban érte. Hal l juk ezt 
a prófétai szózatot szórol-szóra. H a Magyar-
országban ez a bete l jesedet t prófétai szózat 
sem kelt kellő visszhangot és megfelelő tevé-
kenységet, akkor már Is ten angyalai sem tá-
voz ta tha t j ák el rólunk szent I s tván örökségé-
nek végső pusztulását . 

„A saj tó súlyát — Baudon szavai — 
véleményem szerint a jólelküek még mindig 
igen csekélybe veszik. F igye lmöket templom-
építésre, szerzetes tá rsu la tok alapí tására, jóté-
kony intézetek szervezésére — mind jó és 
szükséges dologra — fordí t ják ; azonban a mit 
a körülmények a leg szükségesebbnek bizonyítanak, 
t. i. a kathol ikus saj tó t ámogatásá t , az t fele-
dik, elhanyagolják. Hogyha ezt a sajtót nem javít-
ják és arra a magaslatra nem emelik fel, a hol 
lennie kell: úgy a templomok csakhamar elhagyatottak 
lesznek, hogyha időközben föl nem perzselik; a legvi-
rágzóbb szerzetes rendek és jótékony intézetek, sőt még 
az iskolák is elpusztulnak, nagy kárára az alapítók-
nak. H a korunk szellemét megfigyeljük, lehe-
te t len a hi te t lenség és Is tentől való elrugasz-
kodás növekedését észre nem venni. Mily nagy 
azoknak a száma, kik az egyházban legádá-
zabb ellenségöket vélik lá tn i ! Hol rejlik ennek 
az oka másban, mint azokban a vallástalan, 
istentelen nézetekben, melyeket a hitellenes 
saj tó oltot t beléjök : mig kathol ikus részről 
ezen téren semmi el lenhatás nem nyilvánult 
s nem muta tkozik ! H a ez még sokáig így fog 
haladni, számta lan ember fogja hi té t elvesz-
teni. A katholikusok mentsége t nem találhat-
nak semmiben, hogyha ezen a bajon gyorsan 
nem segítenek. Ne tör ténjék csak semmi, s 
azonnal beáll a lehetősége annak, hogy pillanat 
alatt évek hosszú sorának alkotásai mennek tönkre. 
Vallásellenes törvényhozás sok faradság és idő gyü-
mölcsét pusztíthatja el vagy fordíthatja más, t. i. 
(egyházellenes) czélra. Csodának kellene azonban 
történnie, hogyha a katholikusok minden erő-
feszítése sikert m u t a t n a fel, mindaddig, mig 
a sajtó teljesen az ellenség kezében marad. 1 

1 Párizsban 174 napilap közöl 136 halálos ellen-
sége a kereszténységnek, a kath. egyháznak ; s ezeknek 
a lapoknak, százezernyi, együttvéve sok milliónyi olvasó-
közönség áll támogatására. Mig a katholikus napilapok 
alig bírnak néhány ezernyi előfizetőjükkel fennállani. 

Hogyha ellenben Francz iaország katlioliku-
sai a saj tó erejét felismerik s ennélfogva 
annak t á m o g a t á s á t főfelaclatukká teszik vagyis 
évenkint 2—3 milliót fordí tanak r e á : akkor 
teljes biztossággal lehet állítani, hogv a helyzet 
gyorsan megváltozik, a széthintet t egészséges 
eszmék a lapján a hit százak és ezerek szivé-
ben, a hol most közöny sőt ellenséges érzel-
mek ura lkodnak, u j életre fog ke ln i / 

„Principiis obsta, sero medicina paratur , cum 
mala per longas invaluere moras". Magyar-
országban ama kötelesség tel jesí tésének a kez-
dete, hogy a katholikusok milliói országos 
ha ta lmú katholikus saj tó befolyása és vezetése 
a la t t ha lad janak előre, messze be esik a mul t 
század első felébe, a 40-es évekbe, a „Religio 
és Nevelés" a lapí tásának éveibe. Azóta a kath . 
saj tó érdekében szakadat lanul tö r tén t nálunk 

! is valami ; ámde sohasem tör tén t meg az, vagy 
1 legalább is nem tö r tén t meg egészen az, a mi, 

a kathol ikus sa j tó t ná lunk igazán országos 
tényezővé t e t t e volna az által, hogy a katho-

! likus milliói a kath. saj tó vezetése alá sora-
koznának. Ot t vagyunk, a hol a franczia katho-
likusok : a közvéleményt tel jesen a hitközö-
nyös vagy nyíl tan vallás- és egyházellenes 
saj tó irányít ja . Az oly emberekhez és katholi-
kusokhoz illő ál lapot,a milyenben a németországi 
kathol ikusok élnek, hogy t. i. nekik a liitkö-

j zönyös és egyházellenes saj tó nem imponál, 
de nem is ár tha t , mert van sajá t országos 
tekintélyű és ha ta lmú kath. napisaj tójuk, mely 
az ország egyik végétől a másikig visszaver 
minden támadás t , a mely hi töket és joga ika t 

! sérti, — ez az önérzetes emberekhez és öntu-
datos kathol ikusokhoz illő állapot, sajnos, még 
nem osztályrészünk. Még nem vívtuk ki a 
biztonlét önérzetét , vagyis azt a magasztos ér-
zést, mely Bismarck kebelét dagasztot ta . Még 
nem mondha t juk el lelki ismeretfurdalás nél-
kül azt, hogy : „nem félünk senkitől, csak 
magá tó l az Is tentől" . 

Mindaddig, mig ez a magasztos lelkiálla-
pot Magyarország kathol ikus millióinak lelké-
ben valóra nem válik : mindaddig szükség lesz 
a „Religio" -ra. a „pusztában kiáltó" -ra, a ka-

A legelterjedtebb kath. napilapok egyike a, „Monde", 
a La Croix szerint, 2 éven át havi 10,000 frank vesz-
teséggel volt kénytelen dolgozni. Végre is beolvadt az 
„Universu-be. 

2 Salzb. Kirchenz. 1904. aug. 30. 
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tholikus emanczipáczió első hírnökére és vezé-
rére, a XIX. század 40-es, ébredést és küzdel-
meket jelentő éveiből. *** 

X. Pius pápa allocutiói. 
I. X. Pius pápa beszéde, melyei szept. 23-án a franczia 

nemzeti zarándoklathoz intézett. 
Ha nem volna más inditó okunk, hogy a kedves 

franczia zarándokokat a legnagyobb örömmel fogadjuk, 
már elég volna a tiszteletreméltó párizsi érseknek az 
ajánlata is, melynek kiséretében méltóságod őket mine-
künk bemutatta. Egy különös oknál fogva azonban 
jóakaró figyelmünkre tarthatnak igényt, és ez az, hogy 
a szeplőtelen fogantatás dogmája kihirdetésének 50-ik 
évfordulóján jöttek Rómába, hogy ünnepélyesen tanú-
ságot tegyenek arról, hogy Francziaország Mária 
királysága, és következéskép, mint ezt már a tiszteletre-
méltó orleánsi szűz d'A.rc Johanna is hirdette, Franczia-
ország Jézus Krisztus királysága. 

Igy tehát nem is tudtatok volna, kedves fiaim, 
nekünk nagyobb vigaszt nyújtani e pillanatban, midőn 
szivünket mélyen sújtja mind az, a mit hazátokban a 
vallás nagyobb kárára szőnek. 

Jelenlétetek megerősít bennünket azon meggyőző-
désben, hogy Isten szereti Francziaországot, mert 
szereti az Egyházát, s minthogy oltalmazza jegyesét, ugy 
ennek a legidősebb leányának is az üdvét akarja. 

Igen az Isten szereti Francziaországot mindazon 
számtalan intézményekért, melyeket a lelkek üdvére 
alapított; oly intézmények, melyek mint egy fenséges 
folyam minden oldalra kiárasztják jótékony hatásukat. 

Isten szereti Francziaországot, hithirdetőinek békés 
hódításai miatt, kik elmennek és a hit szövétnekét 
elviszik a föld legismeretlenebb zugába is a bálványo-
zás éjszakájába. 

Isten szereti Francziaországot, mert ha nem felelt 
meg mindég küldetésének és azon kiváltságoknak, 
melyekben részesítette, hogy betölthesse küldetését, 
nem hagyta büntetés nélkül hálátlanságát, és azután 
felemelte ugyanazon kezével, a melylyel megfenyítette. 

Isten szereti Francziaországot, mert még ezen 
üldözések és megpróbáltatások napjaiban is a mont-
martre-i, a paray-le-moniali szentélyekhez a lourdes-i 
barlanghoz hivja fiait, hogy ott imádkozzanak, hogy 
sírjanak, és hogy bámulják mindenhatóságának csodáit. 
Isten ily kegyelmeket csak oly népeknek ad, melyeket 
meg akar menteni. 

Isten szereti Francziaországot, mert arra serkenti 
fiait, hogy megvallják hitüket az Egyházhoz való 
ragaszkodásuk, az apostoli székhez való vonzalmuk, és 
Krisztus helytartója iránt tanúsított szeretetük által, 
és szt. Péter szókéhez vezeti őket még áldozatok árán 
is, hogy irányt nyerjenek cselekedeteik számára, és 
hogy uj erőt merítsenek a küzdelmekhez a melyek 
előtt állnak: oly népnek, melynek ily fiai vannak, nem 
szabad elveszni. 

Im, kedves fiaim, ez egy oly vigasztalás, melyet 
megosztunk veletek. És midőn visszatértek Franczia-

országba, ne csak a reményt, hanem a biztos tudatot 
vigyétek magatokkal, hogy Jézus Krisztus irgalmas 
szivének végtelen szeretetével megfogja menteni hazá-
tokat, azáltal, hogy nem engedi az Egyháztól elszakít-
tatni, és a szeplőtelenül fogantatott Szűz közbenjárása 
folytán jobb napok hajnalát fogja felderíteni; mert ez 
az annyira épületes zarándoklat még jobban megfogja 
erősíteni hiteteket ; ujabb táplálékot nyújt jámborság-
toknak és összes testvéreitek számára üdvös példát fog 
nyújtani. 

Egyenlő szeretettel áldjuk meg egész Franczia-
országot, mindenekelett azonban nemes püspöki karo-
tokat, mely a vallás érdekében és a lelkek üdvéért oly 
lankadatlan buzgóságot fejt ki. Lelkünk mélyéből 
adjuk áldásunkat a generális vikáriusokra, a plébáno-
sokra és híveikre és minden papra, arra kérve az 
Istent, hogy a legédesebb vigasztalásokban részesítse 
őket annyira gyümölcsöző hivatásuk gyakorlata közben. 

Végre megáldunk benneteket, mind, kedves zarán-
dokok. családaitokat, barátaitokat és minden munkáto-
kat, hogy ernyedetlen bátorsággal és az ég segítségébe 
vetett teljes bizalommal munkálkodhassatok. Hogy ez 
az áldás állandó bő forrása legyen a vigasztalásoknak, 
mindazok számára, kik ma megjelentek itt, és azok 
számára is, kik távol maradtak. 

II. X. Pius pápa beszéde a farnczia ifjúság katholikus 
egyesületéhez a szept. 25-iki kihallgatáson. 

A felirat nemes eszméi által megerősítve, melyet 
most a ti nevetekben előttünk felolvastak, köszönjük 
meg az Urnák, hogy időnként ily vigasztalásokban 
részesít bennünket, és gyengeségünknek megadja a 
szükséges bátorságot a küzdelmekre, melyekkel meg-
kell küzdenünk. 

Mert feliratotok valóban nagy vigasztalás szá-
munkra. Azon biztosítékot nyújtja ugyanis nekünk, 
hogy a jóért való küzdelemben, oly kedves ifjak támo-
gatnak, kik egy szívvel és lélekkel egyesülve zászlójuk 
alatt, melyre a jelszót: jámborság, tanulmány, munka, 
írták, a győzelemre vezetnek bennünket. 

Hűség nyilatkozataitoknak nemcsak szavakban, de 
tettekben is tanújelét adjátok: ékesen szóló bizonyítékát 
nyújtottátok ennek, midőn még áldozatok árán is 
Rómába jöttetek. Azért jöttetek az örök városba, hogy 
a szeplőtelen fogantatás dogmája kihirdetésének 50 ik 
évfordulóját ünnepeljétek, és hogy a mennyek király-
néja oltalma alá helyezzétek hiteteket, életetek tiszta-
ságát, és az egyház és a haza javára irányuló nemes 
terveiteket. Azért jöttetek, hogy tisztelettel illessétek 
az apostol fejedelmek és sok más vértanú sirját, hogy 
ott bátorságot merítsetek, melyre szükség van a szám-
talan küzdelemhen. Eljöttetek, hogy Krisztus helytartó-
jának fiúi szeretettel hódoljatok és hogy feltétlen enge-
delmességekről tanúságot tegyetek, hogy a bizonytalan 
emberi dolgokra nézve úgymint a tények és eszmék 
folytonos hullámzásában helyesirányítást nyerjetek. 

Köszönjük nektek tehát, hiven szeretett ifjak azt 
a megerősítést, melyet feliratotok de kiváltkép azon 
ígéretetek által nyújtottatok, hogy mint kincset fogjá-
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tok őrizni azon tanokat, melyeket első körlevelünkben 
adtunk. Különben is ezt ezen katholikus egyesület 
programmja: jámborság, tanulmán}', munka, magában 
foglalja. 

Oh igen! mint kincset őrizzétek a jámborságot, i 
de jámborságtok leg}7en nyilt és cselekvő! Vannak oly : 

dolgok, melyeket nem lehet felosztani és csak részlete-
sen elvégezni. A jámborság is ilyen. Istenhez hasonló, 
a kire szeretetérzete és a tisztelet vonatkozik, melyek 
ennek ép lényegét képezik. Istent nem lehet se meg-
kisebbíteni se felosztani: a jámborság sem igazi, ha í 
nem teljes és tökéletes. Vagy minden, vagy semmi! 
Legyen a ti jámborságtok is nyilvános! Hogy hitetek 
tanúi ne csupán csak az otthoni falak legyenek, vagy 
a magán gyülekezetek, hanem a templomok, a nyilvá-
nos helyek, a nagy tömegek, és a népgyűlések. Azon 
nemes nviltsággal, melyet nektek az Evangelium sért-
hetetlen szabadsága kölcsönöz, adjátok meg Istennek a ( 

hódoló tiszteletet bárhol és akárki előtt. Es soha se j 
legyetek oly gyávák, hogy azoknak a gúnyolódásaitól 
rettegjetek, kik beakarnák csukni az ő tiszteletére meg-
nyíló ajkakat, meglánczolni a templomaiba induló lába-
kat, és visszatartani a kezeket, melyek már-már elhe- j 
lyezték oltáraira adományaikat és fogadalmaik zálogát. 

Az igazi jámborságnak felvilágosultnak kell lennie. ! 
Azért jól teszitek, hogy a tanulmányokat is hozzá 
lehet ott, hol annak az ismerete hiányzik, hogy mi 
szolgál a lelkek üdvére, az erkölcsök megújítására, az 
erény megszerzésére. Ubi non est scientia animae, ibi : 
non est bonum (Prov. XIX. 2.) Tanulmányaitoknak j 
kétségkívül kiváltkép az Istentől kinyilatkoztatott tanra 
kell vonatkozniok, amely annyi kincsét az emberfölötti 
bölcsességnek, oly magasztos erkölcsi oktatásokat, és a 
valódi erényes életre vezető utasításokat zár magába. 
Soha ehhez hasonlót nem találtak ezen világ tudósai, 
kik egy ujabb bábeli torony nyelvzavarában, nem az 
igazságot, hanem a tévedést, nem a biztosságot, hanem 
a vétket, nem a rendet, hanem a törvénynélküliséget, 
nem a vallást, hanem az istentelenséget tanítják. Es ép a 
vallásos tanulmányok hiánya, és az Isten tudományá-
nak a tudatlansága miatt, kell, hogy a romlás elárasz-
sza a társadalmat, mely mi miatt sóhajtott fel : „A 
káromlás, a hazugság, a gyilkosság, a tolvajlás, a há-
zasságtörés elárasztják a világot, mert az Isten isme-
rete nincs meg többé". (Oseas IV. 1, 2.) 

Azért, mert vagy elhanyagolták, vagy megvetet-
ték ezt a tanulmányt oly emberek, kik különben a 
profán tudományokban jártasak, káromolják azokat, 
metyeket nem tudnak, és a társadalom megrontó csa-
pásai lesznek. 

Ti azonban, kedves ifjak, olyanok vagytok, mint 
kik önönmagukra alkalmazták a Szentlélek buzdító 
szavát: Tanuljál fiam, hogy felvidítsd szivemet, és 
hogy felelni tudj annak, a ki megvet téged", hogy 
megvédd a hit igazságait az ellen, ki azokat támadni 
meri: Stüde sapientiae, fili mi, et laetifica cor meum, 
ut possis exprobranti respondere sermonem". (Prov. 
XXVI. 11.) 

Jámborságtok és tudományotok által támogatva, 

és Isten parancsát megtartva: ,.unicuique mandavit. 
Deus de proximo suo"7 valóban gyümölcsöző apostol-
kodást fogtok kifejteni. Kötelességeiteket Isten iránt 
teljesítve, magatokat hűségesen minden erényn}?el gaz-
dagítva, az igazságot bátran védve, minden embert 
arra fogtok buzdítani, hogy példátokat kövesse, és 
még ellenfeleitek tiszteletét és bámulatát kifogjátok 
vívni. És miután testvéreiteknek ezt a szellemi kenye-
ret nyújtottátok, a szeretet parancsát az által fogjátok 
tökéletesíteni, hogy a szükséget szenvedőknek anyagi 
kenyeret fogtok nyújtani, gazdasági intézményeitek, és 
jótékony cselekedeteitek által. Akkor bátran felelheti-
tek annak, aki titeket megvet : exprobranti respondere 
sermonem. 

Ezen áldásos gyümölcsöket azon nyilt ígéretekben 
látjuk biztosítva, hogy minden cselekvésteiteknek 
irányítását a püspöki kar tekintélyének vetitek alá. 
A tapasztalat megmutatta nekünk, hogy minden ifjú-
sági intézmény keresztényélet képességének alapfelté-
tele. Bár hallanák ezt az igazságot azok a vakok, 
kik ámbár katholikusoknak vallják magukat, minden 
tekintélylyel szemben feltétlen szabadságot követelnek, 
mely már nem volna az Isten fiai, hanem Luczifer 
lázadó angyalainak a szabadsága. Ha az engedelmesség 
mindennemű dologban szükséges, akkor hogy lehet az 
attól ment, ki oly műnek szenteli magát, mely oly 
bensöleg függ a szeretettől és a vallástól? Isten adja, 
hogy példátok meggondolásra birja mindazokat az 
ifjakat, hogy velők és veletek örülhessünk a sok jó 
cselekedeten, a kivívott diadalon, és a kiérdemlett. 
érdemeken ! 

Addig is újra megköszönjük azt a vigaszt, mez-
ben részesítettetek és azon kívánságunknak adunk 
kifejezést, hogy mindegyitek magának mondhassa ezt 
a dicséretet, melylyel a Szentlélek Tóbiást illeti. 
Tóbiás a legifjabbaknak egyike Neftale törzséből soha 
semmi gyerekest sem cselekedett. Midőn mindenki az 
aranyborjukhoz fordult, melyet Jeroboám emeltetett 
volt, ő egyedül a templomba ment és ott imádta az 
Urat, Izrael Istenét. Száműzetésbe hurczolva, felkereste 
fogoly társait és megvigasztalta őket. Annyira amennyi-
ben módjában állott táplálta az éhezőket, öltöztette a 
mezíteleneket, és eltemette a holtakat. Noha számkive-
tett volt, életét szive vigságában töltötte, és folyton 
növekedett Isten félelmében és szeretetében, mig éle-
medett korában meg nem halt. 

Vajha az apostoli áldás megvalósítaná ezt az 
apostoli óhajt ! Szivünk mélyéből adjuk rátok és kér-
jük az Urat, hogy valósítsa meg számotokra, rokonai-
tok, műveitek é.s mindazok számára óhajunkat, kik 
akár anyagilag, akár tanácsokkal segitségtekre vannak. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Francziaország. Egy püspöki nyilatkozat az egyház 

rendkívüli veszedelméről a „frankok hazájában". — 
Előttünk fekszik Combes tvjavaslata az „egyház 

és állam" u. n. elválasztásáról. Tulajdonképpen a czim-
nek így kellene szólni: „Az egyház megsemmisítése", 



341 

vagyis begyömöszölése az Istent nem ismerő franczia 
állam szabadkőműves gyomrába. Jelszóul az egészhez 
Voltaire ismeretes jelszava szolgál: Erasez l'infâme! Ez 
a törvényjavaslat tulajdonképp nem is ismeri el a kath. 
egyházat, a nélkül, hogy ezt kimondaná. 0 nem ismer 
el mást, mint oly egyesületeket a kath. vallás gyakorlá-
sára, a melyek egy-egy département határain túl nem 
terjedhetnek. Püspöki hatóság, pápai hatóság, egyház-
megyék egyesülése érseki tartományokba vagy országos 
nemzeti franczia egyházba és ezeknek hozzátartozandó-
sága az egy, szent, katholikus és apostoli világegyház-
hoz a franczia tvhozás szabadkőműves felfogása szerint 
nem létező, legalább is állami hatalom által figyelembe 
nem veendő, államilag gyanúba vett, üldözésbe fogott 
dolgok. Ha ez a franczia egyházpolitikai „jogrendszer1' 
Francziaországban sikert arat, meglátják önök, hogy 
azt majmolni fogják világszerte, mert a gondolkodást 
már erősen hatalmába keritette a szabadkőműves össze-
esküvés világszerte. A franczia „jogrendszer" valóságos 
uj typus a modern jogtudományban, melynek minde-
nütt lázasan egyengetik az útját az uralomra. 

Méltán kiváncsiak lehetnek a katholikus egyház 
hűséges hivei világszerte arra, hogy • mit mondanak, 
mit tesznek a franczia katholikusok, a franczia püspö-
kök az egyházat fenyegető nagy veszedelemmel szemben. 
Hogy mit tesznek ? Elborzadni elborzadtak a szabad-
kőművesség pokoli terveinek látásán, de se meg nem ijed-
tek, se reményöket nem vesztik s az uj viszonyok láttára 
fokozott apostoli erélyre és buzgóságra sarkalják egy-
mást és magukat. Példának okáért imeitt van az angou-
lemei püspök szózata az ő papságához: „Önök uraim 
tudják, mennyire válságos a mi helyzetünk jelenleg. 
Optimista csalódás nem hinni, hogy a veszedelmek nem 
mód nélkül súlyosak. El kell a nagy Bossuetvel igaz-
ságnak ismerni, hogy az Isten visszavonta rólunk az ő 
kezét, az ő jóságos kezét, és az ő igazságossága sújtott 
le reánk. Hanem hát most ez alatt tönkre menni hagyjuk 
bizalmunkat, bátorságunkat? Távol legyen ! Mit mond de 
Maistre? Azt mondja, hogy az Isten, ha néha vissza is 
vonja rólunk kezét, el hagyni nem hagy el soha bennün-
ket. Kétségkivül nekünk tömérdek anyagi bajt kell 
elszenvednünk, de éhhalálra nem fog kerülni, annyi 
bizonyos. Az apostoloknak se fizetésök se más valami 
jövedelmök nem volt ; de ők apostolok voltak, apos-
tolok magasabb szintájon, minden szegénységök daczára. 
Épp azért, mi a jelenlegi körülményekből, — habár 
lemondani mindenről le nem mondhatunk, — nem 
fogunk puszta pénz- vagy kenyérkérdést csinálni; de 
igenis, minden erőnkkel ragaszkodni fogunk az isteni 
Gondviselésbe való bizalomhoz, melyet másoknak hirdetni 
tudunk. Szomorkodunk azokon az erkölcsi pusztulásokon, 
melyeket az üldözések okoznak. Ámde ezek még 
kevésbbé hangolhatnak bennünket arra, hogy bizal-
munk meginogjon, hisz tudjuk szent Bernáttól, hogy a 
gyalázat, mely a keresztet éri, nem semmisíti meg a 
lelket, kivált az áldozatos papi lelket, sőt inkább meg-
erősíti, oly erőt öntve belé, a milyet idáig nem ismert. 
Igy kell a franczia papságnak gondolkodni arról az 
eljárásról, mely czélul az ő megsemmisítését tiizte ki. 

Isten erőt fog adni nekünk, hogy a viszonyokkal meg-
birkózzunk ; és nekünk azokkal szembe kell szállnunk, 
azon a czimen, mert ez az Isten akarata. A mi engem 
illet, én bátorságom erősítését annál fogom keresni, 
aki egy év óta szent Péter székében ül. Nem is kell 
mondanom talán, hogy én a szent atyát arra fogom 
kérni, áldja meg az én egész papságomat, mert az a 
legbensőbb tisztelettel és hódolattal ragaszkodik hozzá." 

T A R C Z A. 
Adventi gondolatok. 

A napkeleti bölcsek hosszú nagy útra vállalkoz-
tak, hogy — a fényes csillag után indulva — Betle-
hembe jussanak; a pásztorok is éjnek idején kereked-
tek föl, hogy az angyal utasítása szerint az egyszerű 
jászolt s az abban pihenő édes üdvözítőt fölkeressék' 
s valóban — ami fönséges, magasztos, csak fáradtság-
gal, vágyakozással juthatunk oda. Hiszen az oltárhoz 
is lépcsők vezetnek s hogy a kereszten függő Kr. J.-
hoz jussunk, tizennégy stácziót kell végigimádkoznunk 
a kálvárián. Ilyen lépcsők, ilyen stácziók e szent napok, 
melyek a világ Megváltójának születésére a szent ka-
rácsony ünnepére készítenek elő s melyeket egyszóval 
Adventnek, Urjövetnek nevezünk. Négy hétig tart az 
Advent s arra való, hogy vágyakozást keltsen bennünk 
az Ur Jézus után s hogy mi is — mint a napkeleti 
bölcsek s a jámbor pásztorok — fáradtságot nem ki-
méivé — a ragyogó csillag után és az angyal szavai 
nyomán meginduljunk, s méltóan készüljünk elő a 
Megváltó születésére. 

Az adventi szent idő csillaga a bűnbánat; angyala 
az erény. Bűnbánatot kell tartanunk : ez lesz a fáradt-
ság. Az erényeket kell gyakorolnunk ; ez lesz a vágya-
kozás. S ha az egyiket megtartottuk, a másikat gya-
koroltuk, ezáltal megjártuk a lépcsőket, melyek az 
egyszerűségében is magasztos, a szegénységében is 
fönséges jászolhoz, a világ Megváltójának bölcsőjéhez 
vezetnek s melytől csupán a bűn űz el s az erények 
hiányossága tart vissza. Es méltán, mert vájjon jutal-
maz-e az Ur, midőn szolgája ellene támad ? Dicséretet 
szór-e a szülő engedetlen gyermekére? Alamizsnát 
érdemel-e a koldus, ha jótevőjét bántalmazza? Pedig 
az a gyermek ott a jászolban a mi Urunk. Üdvözítőnk, 
ő a mi Jótevőnk ! És mi — az ő szolgái, megváltottjai, 
az ő pártfogoltjai vagyunk! Ám a bűn által engedet-
len a szolga, a vétek által hálátlan a gyermek és meg-
vetni való a pártfogolt s nem méltó arra, hogy a nap-
keleti bölcsek s a pásztorok nyomában oda térdeljen a 
jászol elé s hódolatát mutassa be. 

Hogy is volna méltó ! Hiszen a bűn feltüzel és 
minden csöpp vérünket mozgásba hozza ; az egyik — 
a hirtelen haragu; a káromló — felhevül, vére forr, 
szeme szikrázik, tagjai reszketnek, kiáltoz, tör, zúz, 
pusztít; pedig a jászol előtt vérünknek nem felindulás-
tól kell forrnia, hanem szeretettől buzognia. Szemeink-
nek nem haragtól kell szikráznia, de a vágytól ragyogni ; 
tagjainknak nem izgalomtól kell reszketnie, hanem féle-
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lemtől remegnie, hogy ime itt lehetek, itt vagyok az édes 
Üdvözítő előtt ! Kiáltoznom is kell, ám csak az ő szent 
nevét ; törnöm, zúznom, pusztítanom ís kell, de azt a 
bűnt s bűnös vágyat, mely a lelkemet megmételyezte. 
A másik — a kétségbeesett, az élvhajhászó — elsápad, 
tekintete révedező, szivét elszorulni érzi, megdöbben, 
lélekzetét visszafojtva sinlődik, önmagát emészti. De a 
jászol előtt mindennek meg kell szűnnie. Ott nincs 
elsápadás, csak pír az arczon. Nem révedező a tekin-
tet, hanem ajtatos, vágyódó, nem szorul el a sziv, 
inkább megnyílik, hogy befogadja az isteni kisdedet. S 
ha emészti is önmagát, Isten szeretete emészti. Igen, 
a jászol közelében csak illatos virág nyílhat, nem sás 
és nád ; ez pocsolyák mellé való. Az Ur Jézus bölcsője 
mellett csupán kristálytiszta viz forrásozhatik, nem 
iszap. Ott csak szelid galamb turbékolás szabad, nem 
karvaly sivitás. A bűn pedig fonnyadt, hervadozó 
lélek, nem illatos virág; pocsolya, nem kristálytiszta a 
forrás ; sivító karvaly, mely lecsap a pihegő szelid 
galambra, a reszkető gyöngéd lélekre. 

Azért, hogy megtudjuk magunkról vájjon méltók 
vagyunk-e a közeledő szent karácsony megünneplésére, 
oda térdelhetünk-e majd az Ur Jézus jászola elé, kutas-
suk lelkünk állapotát, ismerjük meg magunkat, kérdez-
zük egyenkint magunktól, ugy befelé, gondolatban : te 
ki vagy?! az-e, akinek látszol? Utálatot mutatok a 
bűn iránt; lelkesedem az erény magasztosságáért, a 
jászol fönségeért s vájjon nem rágódik-e tényleg szive-
men, lelkemen bűn?! Pedig az Ur Isten sok kegye-
lemmel halmozott el; talán betegségek által is intett, 
csapásokkal is ébreszgetett a javulásra. De én félreér-
tettem Ot és kegyelmeit nem használtam fel, betegségem-
ben zúgolódtam, csapásaim közepette kétségbeestem ... 
Szennyes kézzel hintettem magamra szenteltvizet ; 
fertőzött ajakkal beszéltem hittitkokról ; bűnös vágy-
tól villogó szemekkel néztem a magas tornyot; és csak 
arra voltam kíváncsi; hogy mennyi időt mutat órája 
s nem jutott eszembe lelkem állapota, melynek talán 
szintén ütött az órája. Nem ismerjük tehát önmagun-
kat ! Azért, hogy megismerhessük magunkat s tudjunk 
felelni a kérdésre : Te ki vagy?! gondoljunk az erényre. 

A ködös, hűvös, zimankós deczemberben érezzük 
igazán, hogy minő kellemes volt a május langyos, 
ózondus levegője; az éj nyomasztó sötétségében be-
csüljük nagyra s vágyódunk a hasadó hajnal fénye 
után. Az ősz zizegő, sárguló leveleinek szemlélésénél 
táj a szivünk a nyiló rózsa után s ha keserűt ízlelünk, 
jut eszünkbe az édes ; szomorúságunk közepette gondo-
lunk örömben, boldogságban töltött napjainkra ; vájjon 
lelkünkkel érezzük-e az ellentétek ezen óriási különb-
ségét? Fagyos, jéghidegség uralkodik-e benne a bűnnek 
dermesztő lehelete fagyasztja-e meg az erények gyön-
géd hajtásait, vagy jóleső melegségtől bizsereg szivünk ? 

Vájjon a bűn nyomasztó sötétsége borult- e lelkünkre 
vagy a tiszta hit világossága ragyog-e benne? Az 
Isten szeretete illatoz-e bennünk, mint a fakadó rózsa, 
vagy hervadozó, mint az őszi falevél ? Vájjon a bűn 
keserűségének ízét érezzük-e, vagy az erények ; a 
szelídség, engedelmesség, tisztaság mézédességét? 

Gondoljunk csak egy Gonzaga Alajos szűzi tisz-
taságára, egy szal. sz. Ferencz szelídségére, egy nólai 
Péter áldozatkészségére, egy remete sz. Pál állandó 
hitére, egy sz. Ambrus reménységére, vagy egy szűz 
sz. Ágnes forró szeretetére, vájjon nem buzdít-e ben-
nünket e ragyogó példák megszivlelése tisztaságra, 
szelídségre, áldozatkészségre, mély hitre, kitartó remény-
ségre, Isten forró szeretetére ? Ha mindezen erények 
szívünkben, lelkünkben mély gyökeret vernek, jutna-e 
eszünkbe az emberi tekintet, kitüntetés, földi gazdag-
ság, bírvágy s élvezetvágy? Bizonyára nem! Mert az 
erény nem vár emberi elismerést, nem kitüntetést ; az 
erény nem keres földi javakat s mindent békésen elvi-
sel; az erény örömmel lép a szenvedés útjára és gyö-
nyörűségét Önmagában birja; az erény elvon minden 
érzéki dologtól s mérsékli majd elnyomja a gyarlóságot 
és szenvedélyeket, az erény kiirtja a gonoszságot és 
szivtisztaságot, lelki nyugalmat szül. Azért csodáljuk 
mindezt másokban s ha megcsodáltuk, kövessük is ! 

Csodáljuk és méltán ! Mert ha már bámulva néz-
zük egy festőművész képét, egy szobrásznak művét, 
mert ecsete vagy vésője remek szépet tudott alkotni! 
mennyivel inkább kell bámulnunk az Isten lelkének 
művét, az erény szépségét, mely égbe ragad, angyalok 
társává tesz, ragyogóvá varázsol szemeket, pirosra fest 
arczot, ékesszólóvá tesz ajkat, ihletté egész embert. 

Igen, az erény igazságossá tesz, hogy mindenki-
nek megadjuk a magáét ; mértékletessé, hogy zaboláz-
zuk érzékiségünket ; okossá tesz, hogy készségesen meg-
hódoljunk Isten törvényei előtt. 

Nicolas a bölcs lélek igy szól: Oh! ha a guny-
hók, kórházak, padlásszobák, fogházak, ha a kolostorok, 
puszták s kivált a szerény családi tűzhely elbeszél-
hetnék, ecsetelhetnék mindazon keresztény erényeket, 
melyeket láttak, tapasztaltak, mily látvány lenne ! 

Nos, mily látvány?! Együtt van ezekben a szegény-
ség, türelem, alázatosság, tisztaság, lemondás, béke, 
szeretet ; mindmegannyi erény ! 

S ha még oly nagy bűnben vagyunk is, ne 
gondoljuk, hogy nincs számunkra bocsánat ; ne aggód-
junk, hogy ezen erények gyakorlására gyöngék vagyunk. 
Oh nem ! Csak ismerjük meg magunkat s vezettessük 
magunkat a bűnbánat csillaga 'által, mint a napkeleti 
bölcsek, hallgassunk az erények angyalának hivó szóza-
tára, mint a jámbor pásztorok s biztosan eljutunk a 
jászolhoz, az Ur Jézus birtokába. 

Hiszen a ragyogó napot is elfödik a tornyosuló 
felhők, de a felhők elvonulása után ismét kitisztul az 
ég; s az égig érő hegycsúcsot is elborítja a köd, ám 
eloszlik a sűrű köd s ismét látható lesz a hegycsúcs ! 
A bűn is elhomályosíthatja lelkünket, de nyuljunk bele 
kíméletlen kezekkel, irtsunk ki abból minden bűnt : 
végezzünk őszinte, igaz gyónást s a homály fölenged, 
a köd eloszlik s lelkünk ismét ragyogó nap lesz! 

Igy kell a jászol felé közeledni, ily érzelmeket 
kell magunkban felindítani, ha méltóan akarjuk meg-
ünnepelni a karácsonyi szent ünnepeket. A léghajó — 
ha léket kap — behorpad, összeroppan, összefonnyad 
s nem egyéb selyemrongynál; lelkünk is — ha nem 
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ékesítik az erények — foszlány lesz, rommá válik. S 
valamint az erős kötelekkel megerősített léghajó is — 
ha kötelékeitől megszabadítják, nyilsebesen száll min-
dig följebb s följebb — ugy a lélek is ha felszabadít-
juk a bűn lenyűgöző kötelékei alól, szinte duzzadtan 
az erénytől neki lendül és siet fel a magasba, Istenhez !.. 

Fel tehát a szivekkel ! Sursum corda ! 
Várjuk az Üdvözítőt; vágyódjunk a Megváltó 

után! Várjuk őt élő hittel, erős reménynyel, égő sze-
retettel. Várjuk őt a jó cselekedetek égő fáklyájával 
kezünkben, hogy bűnbánattól megtisztított s erények-
kel fölékesített szivűnek találjon minket, midőn jászola 
elé járulunk s akkor méltóan fog elhangzani ajkaink-
ról a szép karácsonyi ének : Dicsőség a magasságban 
Istennek s békesség a földön a jóakaratú emberek-
nek !.. . (10 

I R O D A L O M 

= A Szent-István-Társulat Naptára 1905 re. A 
mikor a Szent-István-Társulat életbe léptette a pártoló 
tagsági intézményt, elhatározta, hogy tagilletményül 
naptárt is fog adni a pártoló tagoknak. Ez a naptár 
1905-re meg is jelent. Tetszetős, gazdag, terjedelmes; 
czéljának igen jól megfelel, oktatja, szórakoztatja föl-
világosítja és földeríti a magyar embert. Czimképe maga 
iá újszerű, nem sablonos emellett művészi. Díszítési 
motívumai Szent István palástjának motívumaiból és 
képeiből vettek ; a keretben pedig a szent Jobb körme-
nete. A naptár külön mellékleti főképe X. Pius pápá-
nak szinnyomatu arczképe. A hónapok keretrajzai szin-
tén egészen ujak; a csillagászati jelképek mellett egy-
egy az illető hónapokra vonatkozó legnevezetesebb 
szentnek képe medaillonban ; triptichonszerü rajz közép-
képe pedig a főünnepekre vonatkozó jelenet, igy 
márcziusban az angyali üdvözlet, áprilisban a föltárna 
madás, juliusban Mária látogatása stb. Az ócska jöven-
dőmondó helyett Németh Gyula szerkesztőtől szép be-
köszöntőt olvasunk. Azután az év legnagyobb katho-
likus emlékezete, a szeplőtelen fogantatás következik 
két szép képpel (Murillo Immaculatája). Fölváltva szép-
irodalmi és ismeretterjesztő közlemények teszik válto-
zatossá a tartalmat. Ilyen ismertető, oktató és buzdító 
közlemények a két gyermekrendszer ellen kiélesedő j 
okos czikk a gyermekáldásról; tanácsok arra, „hogyan 
csináljunk tej szövetkezetet ?•', a pálinkaivás káráról, 
vers a kivándorlásról, az állatkínzás ellen, a brazíliai ! 
kivándorlottak sulycs sorsáról, tanácsok a népnek, hogy 
kiktől őrizkedjék, ha Budapestre jön ; a Rafael-egylet 
ismertetése. Szól az elhunyt és az uj püspökökről, 
nagyobb közleményekben ismerteti a szentföldet (dr 
Giesswein Sándor), Rákóczi Ferencz hazahozatalának 
kérdését (Külön közlemény Rákóczi Rodostóban), 
Japánról, mely most nagyon is foglalkoztatja a közvé-
leményt, tehát hasznos róla helyes tájékozást nyújtani. 
Ezt a közleményt dr Szeghy Ernő irta Ismertetve van 
maga a Szent-István-Társulat is ; igy tehát szélesebb 
körökben fognak érdeklődni iránta. A tűzhányók is 
több sikerült kép kíséretében vannak ismertetve. A 

változatos szépirodalmi közlemények Németh Gyula, 
Domonkos István, Szepessy László, Német Gellért és 
mások tollából erednek. A kassai vértanukról Gerebenics 
Sándor irt rajzot. Az év történetében legnagyobb részt 
a japán-orosz háború foglal el, számos képpel. Kép 
egyáltalában sok van a naptárban, mind tiszta, érdekes. 
Ebben a tekintetben a naptár az eddigi népnaptárakat 
teljesen háttérbe szorítja. Meg vagyunk győződve, hogy 
csakhamar a keresztény családok legkedveltebb nap-
tára lesz. Ára a könyvpiaczon 80 fillér; de, mint emlí-
tettük, a pártoló tagok tagilletményül ingyen kapják. 
Megrendelhető a Szent-István-Társulat könyvkiadó-
hivatalában Budapesten, VIII. ker., Szentkirályi-utcza 
'28. szám. 

— Irodalmi jelentés. A „Borromeus" katholikus 
hitszónoklati folyóirat legújabb számában Gerebenics 
Sándor győri káptalandombi lelkész, székesegyházi hit-
szónok, aki már három éve tényleg szerkesztette a 
kitűnő folyóiratot, tudatja, hogy most annak tulajdon-
jogát is átveszi. Erre vonatkozik Nagy Antal kanonok-
nak, a lap eddigi tulajdonosának és felvirágoztatójának 
kővetkező nyilatkozata : 

„Szemeim megviselt volta, úgyszintén az állásom-
mal járó másirányu teendők miatt kénytelen voltam a 
Borromeus tényleges szerkesztését már három évvel 
ezelőtt Gerebenics Sándor győri káptalandombi lelkész 
úrra bizni s azóta csak mint főszerkesztő és tulajdonos 
folytam be annak kiadásába. Most ugyanazon okok 
arra indítanak, hogy a folyóiratot teljesen e rátermett 
és kipróbált munkaerőre ruházzam át. De mikor ezt 
teszem, el nem mulaszthatom, hogy hálás köszönetet 
ne mondjak mind a ft. munkatársaknak, mind pedig a 
ft. pártolóknak azon szellemi és anyagi támogatásért, 
melyben engem kilencz éven át részesíteni kegyesek 
voltak. Isten szent áldása legyen velünk! Győr, li 04. 
nov. 5. Nagy Antal, győri székesegyházi kanonok." 

A kitűnő folyóirat a papság legmelegebb párto-
lására méltó. 

VEGYESEK 

— Rómából megérkezett a LTMMACULATA 
czimű jubileumi diszfolyóirat 2V évf. 7. és 8. füzete, 
avval a kijelentéssel, hogy a következő szám már nem 
előkészítéssel, nem buzdítással és remények keltésével 
fog foglalkozni, hanem a jubileum nagyszabású tényei-
vel és ünnepségeivel. „Non sí occuperá piú del fnturo, 
ma parlera di esecuzione, di fatti, della soddisfazione 
di voti co'mpiuti." Róma, Olaszország és az egész ka-
tholikus világ közreműködésével, oly jubileumi ünnepet 
készített az Isten anyjának, a szeplőtelen szűz Máriá-
nak tiszteletére, a milyenre nem képes más csak a ka-
tholikus egyház, élén a pápasággal. Jelentjük egyúttal 
az idézett lap nyomán, hogy Magyarországból a Szep-
lőtelen Szűz vatikáni szobrának koronájára Parry 
Sándor dr szepesi püspök úr 1200 koronát küldött. 

- A Szent István-Társulat Tudományos és Iro-
dalmi Osztálya a boldogságos szűz Mária szeplőtelen 
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fogantatásáról szóló hitczikkely kihirdetésének félszáza-
dos jubileuma alkalmából 1904. deczember 1-én (csütör-
tök) d. e. 11 órakor Lnmacúlata-ünnepélyt rendez, melyre 
a Szent-lstván-Társulat tagjait és a katholikus közön-
séget tisztelettel meghivja dr Giessivein Sándor apát-
kanonok, a Tud. és írod Osztály elnöke. Az ünnepély 
a Szent-István-Társulat palotájának disztermében (VIII. 
kerület, Szentkirályi-utcza 28. szám a.) tartatik meg. 
Műsor. 1. Ave Maria. "Witt Ferencztől. Előadja a köz-
ponti papnevelő-intézet énekkara. 2. Elnöki megnyitó. 
Tartja dr Hornig Károly báró veszprémi püspök. 3. 
Bán Aladár: Immaculata. Ünnepi vers. Előadja Allerarn 
Gyula. 4. Szeplőtelen Szűz. Szövegét Irta Havas István. 
Zenéjét szerzé Kontor Elek. Előadja a zeneszerző. 5. 
Dr Dudek János : Az Immaculata a magyar Irodalomban. 
6. Immaculata. Szövegét irta Lévay Mihály. Zenéjét 
szerzé Kontor Elek. Előadja a zeneszerző. 7. Divald 
Kornél: A Madonna a régi magyar Művészetben. 8. Ruschek 
Antal : Felajánlás. 9. Oh dicsőült szép kincs. Meisznertől. 
Előadja a központi papnevelő-intézet énekkara. 

— Pályázat Széchenyi-Kolloiiits-féle segélydija$ 
helyre. A Széchenyi-Kollonits-féle alapítványnál meg-
üresedett s évi egyszázhuszonhat (126) korona élveze-
tével egybekötött 52 segélydijas helyre ezennel pályázat 
hirdettetik. Ezen alapítványhelyekre oly magyarországi 
illetőséggel biró, katholikus vallású és aggkoru férfiak 
jogosítottak, kik jó erkölcsi magaviseletűek, szegény-
sorsuak, vagy keresetképtelenek s a király és a haza 
szolgálatában maguknak érdemeket szereztek. Ezek 
közüi előnyben részesülnek, a kik a népnevelés teren 
működtek s nemesi származásúak, e mellett vagyonta-
lanok. Folyamodók kérvényeiket az adományozási jogot 
gyakorló vallás- és közoktatásügyi m. kir. Ministerium-
hoz czimezve az illetékes egyházi főhatóságodnál tartoznak 
benyújtani, melyben a fentemlített körülmények hiteles 
okmányokkal igazolandók. Benyújtási határidő f. évi 
deczember hó 1-ső napja, mely időn tul, vagy pedig nem 
az egyházmegyei főhatóság utján beérkezendő folya-
modványok figyelembe nem vétetnek. 

Az innsbrucki egyetem hittudományi karában 
beiratkozott összesen 301 hallgató, kik közöl 37 áldozó-
pap, 147 monarchiabeli. 154 külföldi ; világi pap vagy 
papjelölt 182, szerzetes 48; amazok 61 egyházmegyét, 
emezek 14 szerzetes-rendet képviselnek. Mult iskolai 
évben volt 274 hallgató. A gyarapodás tehát 27. 
Magyarorszagiak : az esztergomi főmegyéből2, az egri-
ből 2, a kalocsaiból 1, a zágrábiból 3, az erdélyi egy-
házmegyéből 1, a veszprémiből 1, a szepesiből 1, a 
szombathelyiből 1; a Jézus-társaságából ö, zirczi cister-
cita 3, minorita 1 : összesen 21. Megjegyzendő, hogy a 
Jézus-társasági theologusok közt, az imént említett 5 
születésűn kivül van két idegenszármazásu, de magyar 
magyarul tudó theologos. Az egyik svájczi. a másik bel-
giumi. Ez utóbbinak neve Eyckmans Viktor, kit a 
belgiumi Jézus-társasági rendtartomány azért küldött 

Innsbruckba a magyarok közé, hogy megtanuljon 
magyarúl s idővel az Amerikába kivándorló magyarok-
nak Antwerpenben lelki s egyéb szolgálatokat tehessen. 
Áldja meg az Isten őt is, küldőjét is. Az adatokat 
közlője pedig fogadja üdvözletünkkel köszönetünket. 

— Gyu'gyó-Szárhegyen a szentferenczrendi zárda-
főnökség egy nyolcz változatú használt orgonát kisebb 
templom számára jutányos áron (600 korona) ad el. 
Kis porolás és hangolás után teljesen jól használható. 
Érdeklődőknek ugy a zárdafőnökség, mint a jó hírnév-
nek örvendő Rieger-czég (Budapest, VII., Garay-utcza 
48 szám), mely az orgonát ismeri, szivesen szolgál 
bővebb felvilágosítással. Szárhegy, utolsó posta Gyer-
gyószentmiklós. P. Hartmann Tivadar, zárdafőnök. 

— Apró hirek. A budapesti kir. magyar tudomány-
egyetem Mária-Terézia királynő, a tudomány egyetem 
ujjáalakitójának emlékére 1904. évi november hó 29-én 
d e. 10 órakor az egyetemi templomban gyász-isten-
tiszteletet tart. A gyász-istenitisztelet napján az elő-
adások szünetelnek. — O felsége Markovszi.y Paulát, az 
irgalmas nővérek szatmári kongregácziójának tagját, a 
székesfejérvári kolostor főnöknőjét, sok éven át szer-
zett nagy érdemei elismeréseül, koronás arany érdem-
kereszttel tüntette ki. — A budapesti Katholikus Ifjak 
Köre (IX., Kinizsy-utcza 25 szám) november hó 27 én 
esti 7 órakor felolvasó estét tart, melyen Hopp Ferencz 
előadást tart a világ körül Szibérián áttett utazásáról. 
200 vetített képpel. — Prohászka Ottokár dr egyetemi 
tanár november 27-én advent első vasárnapján dél-
után öt órakor mondja első konferenczia-beszédét az 
egyetemi templomban. — Az Orsz. Középisk. Tanáreg}7e-
sület dr Bódiss Jusztin sz. Benedek r. pannonhalmi 
tanárt alelnökévé választotta. Mikor lesz nekünk auto-
nóm katholikus Orsz. Középiskolai Tanáregyesületünk ? 
A jeles tanférfiúnak egyébiránt gratulálunk. — A pécsi 
Kath. Kör f. hó 27-én már 80-ik felolvasó estélyét 
tartja. Szép szám! Segítse az Isten 8000 re ! — A 
beregszászi róm. kath. templomban, a szatmári egyház-
megye 1' 0 évi jubileuma alkalmából, szent missiót 
tartanak. Vezetik e lelkiszentgyakorlatokat Midlinszky 
és Pees y J. t. atyák. 

Főszerkesztő : Breznay Bé la dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Figye lmez te tés az előfizetés mód já r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapoku cz. folyóirat úgv indult meg, hogy havonkint , a 

Religio-Vallásalakjában, 7-2 í y 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 várható növekedése kényszerí t az előfizetési ár 
felemelésére. A ki t ehá t csak az TE. Kr. L."-at j á ra t j a , az a lapot, 
ú jév tő l kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindkét lapot, a 
„Religio- rállás"-t és az ,,E. Kr. L.a-at együt t k ivánja járatni , az 
az „E . Kr. L.u-at kedvezmenyes áron, 2 koronáér t szerezheti 
meg. Vagyis az előfizetést a jelen évtől kezdve a „Religiou-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, 
1/4, Wj, 3/4 és egész évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s Jegczélszerübb eljárás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszerre való törlesztese, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A kiadó tulajdonos. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Rudapest. 1901. Nagy Sándor könyvnyomdáiából. (ÍV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 



Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij: 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 frt. 

Szerkesztő lakása : 
Budapest, 

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

î 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 
HATVANHARMA 

Budaüesten, november 3.0 

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

sz. II. Félév. 1904. 

,Perge alacriter m coepio tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovenáae et arctius cumpingendae 
ídlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus, tibi et Us, qui open tuo surfragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.* 

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

.Additos tibi animos auctoritate Nostra exoptamus, quibub excitatus atque erectus reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas. ' 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

F e 1 11 i Y a B. 

Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-
fizetés megújítására 

Statisztikai adatok Magyarország vallási 
viszonyairól 

1903-ban. 
I. 

Az elmúlt napokban hatalmas kötet látot t 
napvilágot, (339 csillaggal jelzett és 483 csillag-
talan oldal negyedrétben), melynek az 1897. 
évi XXXV. t.-cz. 5. §-a alapján évenkint meg 
kell jelennie. Czime: „A m. k. kormány 1903. 
évi működéséről és az ország közállapotai-
ról szóló jelentés és statisztikai évkönyv." 
Tömérdek tanúságot rejt magában. Kiveszem 
belőle azt, a mi a Religio-Vallás olvasóit első 
sorban érdekli, a mi t. i. a katholiczizmust 
illeti és az interconfessionalis viszonyokat 
megvilágítja. Czélom megerősíteni és kibőví-
teni azokat a statisztikai megfigyeléseket, 
melyeket lapunknak mult évi áprilisi és 
májusi számaiban közöltem. Az évkönyvben 
elszórtan levő adatokat csoportosítom és rend-
szerbe foglalom. 

János püspök, káptalani helynök halála. — S z a t m á r : Főpásztori 
Főpásztori szózat az Immaculata dogmájának ötven éves megünnepléséről. — R ó m a : Egyházi készülés a franczia állami hatalom-

tól való elszakadásra. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Az ország területén már létező vallások 
híveinek számbeli szaporulata avagy csökkenése 
többféle tényezőnek eredője. Főleg négy 
tényezőt leliet elsőrangú gyanánt megjelölni. 
Első az illető vallás híveinek természetes 
szaporulata, melyet úgy kapunk meg, ha az 
évi születések számából az évi halálozások 
számát levonjuk. A második a másvallásuak-
kal való összeliázasodás és a gyermekek vallá-
sára nézve akár a szülőknek szabad meg-
egyezése, akár a törvénynek kényszere. A 
harmadik az áttérések más vallásra, illetve a 
fölvételek az illető vallás hívei közé. Ide kell 
számítani az újabb viszonyok következtében a 
vallásból való kilépést is, más vallásba való 
belépés nélkül, (felekezetlenség). Végül a negye-
dik az országból való kivándorlás és az abba 
való visszavándorlás, a mennyiben t. i. az egyes 
vallások tagjai ebben aránytalanul vesznek részt. 

A következőkben az említett négy ténye-
zőt sorra vesszük. 

A ki- és bevándorlással kezdjük, mert 
ezzel, fájdalom, hamar végezhetünk. Az idevágó 
statisztika még gyermekéveit éli s olyan részlet-
kérdésre, a minő az egyes vallásoknak a 
kivándorlásban van részvétele, egyáltalán nem 
tud feleletet adni. 
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Ezt az egy tényezőt, a mely homályban 
marad, leszámítva a többi három tényező 
mindegyike a katholiczizmusra nézve megnyug-
tatóan, sőt határozot tan örvendetesen működött . 

A természetes szaporulat az izraelitáktól 
eltekintve, legkedvezőbb a római katholiku-
sokra nézve. A haláleseteket leszámítva a 
születések révén az elmúlt esztendőben 
1000 —1000 katholikusra 12-3 embernyi szapo-
rulat esett. Aztán jönnek az unitáriusok (10-9), 
az ágostaiak (9-8), a görög katholikusok (B-9), 
görög keletiek (7'5) és ev. reformátusok (7-5). 
A természetes szaporulat tekintetében az 
izraeliták a római katliolikusokat is felülmúlják, 
1000 izraelitára az elmúlt évben 14-3 termé-
szetes szaporulat esett : de az előző évekhez 
képest még szerény, mert 1897-ben 18-9 volt. 

Ha a természetes szaporulatot születések 
és halálozások szerint részletezzük, a születé-
sekre nézve az elmúlt év minden vallásnál 
pár já t ritkítólag kedvezőtlen volt, ellenben a 
halálozások kissé gyérültek. A születések 
35000-rel maradtak el az 1902. év mögött, a 
halálozások 12000-rel. 1903-ban 725239 szüle-
téssel szemben 515926 halálozás állott. 

1902-ben 1000 emberre 38-8 születés esett, 
1903-ban csupán 36-7. Igy szól az átlag, de 
egye s városoknál ez a szám megdöbbentően 
alacsonyra szállt. Budapest, Hódmezővásárhely 
27-7, Komárom 27-6, Sopron, Pécs 26-8, Arad 
26-0, Marosvásárhely 25-5. Eszék 24-7, Temesvár 
14-6. — A katholikusoknál is fogyatkozott a 
születések száma, 1902-ben 1000 római katho-
likusra 40-2, 1000 görög katholikusra 41 5 
születés eset t : 1903-ban márcsak 37-8, illetve 
38-0. De a többi vallások még inkább vesztet-
tek. A katholikusok a sülyedés mellett is meg-
maradtak a szaporodásnak országos át laga 
fölött (36-7). Legkevesebb születésük volt az 
izraelitáknak (30-9). 

A római és görög katholikusoknál arány-
talanul nagy volt a gyermekhalálozás 1000 
róm. katholikusra 25*5, 1000 gör. katholikusra 
29-1 haláleset j u to t t ; ellenben az izraelitáknál 
csupán 16-6. Ez a tén}7 egyrészről kisssé meg-
apasztotta a katholikusoknak a születésekből 
íolyó többletét, másrészről az izraelitáknak a 
születésekből folyó hiányát annyira eltüntette, 
hogy a természetes szaporulat terén ők ve-
zetnek. 

Igy szólnak tehát az 1000-hez viszonyított 

arányszámok. Eléggé szemléltetik ugyan, hogy 
ennek következtében az egyes vallások szám-
beli arányának a katholiczizmus javára kellett 
az idén is fokozatosan eltolódnia : de még 
beszédesebbek az absolut számok. A 725239 
születésből 389611 esett a római katholikusok 
javára, a mi az összes születéseknek 5373 
százalékát teszi. Ez a szám pedig tetemesen 
meghaladja azt a számot, a melyet a római 
katholikusok százalék szerint az összlakosság-
ban elfoglalnak. Ez a szám az 1900. népszám-

! lálás szerint 51 -50/0 volt. Amint tehát ez a 
szám 1869 óta fokozatos növekedésben volt 

I 1900-ig (1869—48-7, 1880—50-1, 1890—50-8, 
1900—51-5): ug}T azóta is növekvőben van a 

; szaporább születések következtében. — Ha 
: az elhalálozásokat vesszük. 515926 halálozásból 
! 262942 esik a római katholikusokra, a mi az 
: összes elhalálozásoknak 50,970/O

_a- Ez is ked-
vezőbb helyzetet teremt a római katholiku-
sokra nézve, ámbár kisebb mértékben mint a 
születések, mert 0-8°/0-kal marad el a római 
katholikusoknak 1900-ban az össznépességben 
elfoglalt százaléka alatt . 

Át térhetünk a vegyesházasságokra. A 
mult évben körülbelül minden tizedik házas-
ság vegyesházasság volt (160221 közül 16416). 
Ez a vegyesházasságoknak az előző évhez 
képest némi csökkenését mutat ja , ámbár a 
80-as évek óta fokozatos emelkedés észlelhető. 
Ezen házasságoknak körülbelül negyedrészében 

I (3916) a szülők megegyeztek a házasság előtt 
gyermekeik vallására nézve. Az egész magyar 
birodalomban a megegyezések 641 nyereséget 
jelentenek a római katholikusok, 13-at a görög 
katholikusok javára . 1900 óta ilyen előnyös 
megegyezések száma évente 600 fölött van. 
A többi felekezetre nézve a megegyezések 
mérlege minden évben veszteséggel záródik. 
Igy az ev. reformátusok vesztesége 251, az 
ágostai evangélikusoké 221 az 1903-évben. Ez 
a tényező is szaporítja tehát a katliolikusokat, 
ámbár nem oly mértékben mint a tisztán 
katholikus házasságokból való születések. A 
statisztikai tabellák nyomán azonban a vegyes-
házasságoknak il}Ten irányú szerepéről nem 
nyerünk teljes képet, mivel tájékozatlanok 
maradunk az iránt, minő befolyást gyakorol-
nak az egye s vallások szaporaságára azon 
veg}Tesházasságok, a melyeknél a gyermekek 
vallását a szülők megeg}Tezéséne khiján az 
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állami törvény szabja meg. De általánosság-
ban sejthetjük, bogy a vegyesházasságok min-
dig a nagyobb tömegű vallás malmára ha j t j ák 
a vizet : Poroszországban a protestantizmus, 
Magyarországban a katholiczizmus javára . 

Utolsó tényező gyanánt az áttérések 
szerepelnek. 

1903-ban összesen 5940 áttérés tör tént 
egyik vallásról a másikra. A római katholikus 
vallástól a szoros értelemben vet t Magyar-
országon kilépett épen 1000, a mi az összes 
kilépetteknek csak hatodrésze, holott a katho-
liczizmus a népesség összességében több mint 
a felerészt képviseli. Már jóval erősebb a 
kilépés a görög katholikusoknál, t. i. 701, 
holott a görög katholikusok az összes népes-
ségnek csak egy tizedét teszik. Legerősebb 
volt a kilépés az ev. reformátusoknál (1598) 
és a görög keletieknél (1217). — A katholi-
czizmusnak az áttérések következtében való 
veszteségeit messze túlszárnyalják az ezen 
czimen keletkező nyereségek. A római katho-
likus vallásra át tér tek 2549-en, a görög katho-
likusra 986-an. A mérleg tehát a római 
katholikusoknál 1549, a görög katholikusoknál 
285 többletet mutat . E két valláson (illetve 
egyen) kivül csak az unitáriusoknál mutatkozik 
e téren szaporulat (121); a többiek az áttéré-
sek következtében egyre vesztenek (ágostai 
evang. 399, izraeliták 442, ev. reformátusok 
540, görög keletiek 559). — Tanulságos meg-
figyelni, hogy az utóbbi hét év alatt, 1896 óta 
a római katholikusok ilyen módon nyertek 
11253 lelket, a görög katholikusok 3813-at, az 
unitáriusok 607-et. Ellenben a többiek mind 
vesztettek : a görög keletiek 5881-et, az ágos-
taiak 2321-et, az evangelikus reformátusok 
5174-et, az izraeliták 2438-at. 

Az áttérésekkel a mi szempontunkból 
rokon eset a felekezetből való kilépés ú jba 
való belépés nélkül. 1903-ban 1373-an lettek fele-
kezetlenek. Legkevésbbé ellenállónak muta t t a 
magát az ev. református vallás, a honnan 
530-an lettek felekezetlenek ; utánok következ-
nek a görög keletiek (476). A római katholi-
kusok közül 161-en hagytak el a katholicziz-
mussal együtt minden felekezetet. Szomorú 
jelenség, de más vallásokkal szemben vigasz-
taló ; mert a katholikusok a népességben közel 
500/0-°t tesznek, mig ebben a szomorú hit-
hagyásban alig 9°/0-kal vesznek részt. Ha 

tehát ez a tény fogyaszt ja is a katholiczizmust, 
a rányszámát más vallásokkal szemben mégis 
előnvösebbé teszi. (Vége köv.) 

X. Fins pápa allocutiói. 
X. Pius, pápa allocutiőja a nov. lá-iki consistórhunban. 

A beszéd bevezetésében megemlíti ő szentsége, 
hogy a konszisztoriumot két okból hívta egybe : t. i. 
a közeli szentté-avatás és több uj püspök prékoni-
zácziója miatt. Szomorú körülmények azonban elhomá-
lyosították ezt a kétszeres örömet. Mindenekelőtt a 
borzasztó háború az, mely már több hónap óta a messze 
keleten dühöng. Minthogy a szt. atya minden ember 
iránt egyenlő atyai szeretettel viseltetik, arra kéri az 
Istent, hogy mihamarább oltsa el ezt a pusztító tűz-
vészt. Azután pedig az a gondolat az, hogy sokan 

I vannak olyanok, kik még a kereszténység látszatából 
i is kivetkőztek. Végre, ha a pápa oly szerenesés is, 
hogy sok egyházmegyének uj püspököket adhat, ugy 

I elszomorítja őt az, hogy már igen régóta nem segíthet 
I oly sok egyház árvaságán. Azután a szt. atya így 
j folytatta : 

Könnyen megérthetitek, hogy arra a népre gondo-
lok, mely a katholikus népek közt ugyan igen előkelő 

I helyet foglal el, de már régóta vallástalan izgatásoknak 
I a martaléka. Ott ugyanis a gonoszság oly magas fokra 
i hágott, hogy a tanitóintézetekből és a törvényszéki 
termekből kidobta annak a képét, a ki egyedül az 
emberek Ura és örök Birája. A sok nehézségek közt 

j azonban, melyekkel az egyháznak ott küzdenie kell, 
leginkább megszomorít bennünket az, hogy mindenféle 
ak'adályokat gördítenek a püspökök kinevezésének az 
útjába ; de még gonoszabb terveket is kovácsolnak ott. 
Ezen ellenségeskedéseknek az okát nem kell másban 
keresnünk, mint abban, melyet már megemlítettem : 
mert az a vád, melylyel az apostoli széket illetik, hogy 
t. i. nem tartotta be a konkordátum feltételeit, rossz 
hiszemü és hamis. Kötelességünknek tartom tehát, 
hogy mielőtt a tárgyra átmennénk, a rágalom szennyét 
eltávolítsam rólatok ós rólunk. 

Említést teszünk egyről-másról, mik általánosan 
ismeretesek. A. mult század elején, miután az újításoknak 
pusztító vihara, mely Galliában dühöngött, az állami 
intézményeket felforgatta és az ősi valláson súlyos 
sérelmeket ejtett, dicső emlékű elődünk VII. Pius és 
Francziaország sorsának intézői egy szerződést kö-
töttek. 

Az előbbi az emberek javát és Isten dicsőségét 
tartotta szem előtt, míg az utóbbiak a vallásban azt 
az eszközt látták, melylyel biztosítani tudják országuk 
békéjét.~A közös czél az volt, hogy orvosolják a káro-
kat, melyeket a franczia egyház szenvedett, és hogy 
azt a jövőre nézve törvényileg biztosítsák. A megkötött 
egyezményhez csak a polgári hatóság önkénye csatolta 
az u. n. organikus pontokat. Hozzácsatolásuk ellen 
azonban VII. Pius pápa rögtön tiltakozott, és a 
következő pápák minden alkalommal, különösen pedig 
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midőn ezen pontok érvényességét sürgették, szin-
tén tiltakoztak. És teljes joggal tették ezt, ha ezen 
törvények természetét tekintjük : törvényeket említek, 
és nem egyezményeket, mert a pápák soha sem adták 
beleegyezésüket. Ezen törvények tehát semmiképen 
sem czélozzák a nyilvános biztonságot, mert erről már 
az egyezmény első főpontja gondoskodott. Mert kétség 
sem fér ahhoz, hogy azon esetben, ha azok ezeket tar-
talmaznák, ugy az egyház őket magára vállalt köteles-
sége folytán elfogadta és megtartotta volna. Igy azon-
ban ezek a törvények az egyház tanai és szervezete 
felett intézkednek, és több oly dolgot állítanak fel, 
melyek a szerződéssel ellenkeznek és legalább részben 
meghiusitják azt, amiben a katholikus ügy javára 
megegyeztek vala : az egyházét az államhatalomnak 
tulajdonítják el, miből nem az egyház oltalma, hanem 
szolgasága fejlődik. — Tanácsos, hogy azt a mi a 
franczia kormány és az egyház közt megállapíttatott, 
pontonként megvilágítsuk. 

Ezek a dolgok a két hatalom kölcsönös viszonyá-
nak meghatározására vonatkoznak. Az állam garancziát 
vállal az egyházzal szemben a vallási gyakorlatok 
szabadsága iránt. „A katholikus, apostoli, római vallást 
Francziaországban szabadon fogják gyakorolni." A 
vallási ügyekben való joghatóságot saját ügykörén kívül-
állónak mondja. Csak azon körben akarja intézkedéseit 
jogérvényesen fentartani, melyet ő a rendőri ügykör 
elnevezésével jelölt meg, azaz, mely a nyilvános biz-
tonságra vonatkozik. És ép azáltal, hogy ő ezt a ki-
vételt fentartja, mely igen szük határokra vonatkozik, 
megerősíti azt, hogy hatalma nem terjed ki azon dol-
gokra, melyek az egyház természetfölötti életére 
vonatkoznak, és igy az állami hatalom határait messze 
túlszárnyalják. Minden tehát, mint ezt maga az állam 
is elismeri, mi a hitre ós erkölcsökre vonatkozik, az 
egyház joghatóságához tartozik. Tehát az ő dolga az, 
hogy oly intézményekről gondoskodjék, hogy azokat 
óvja és emelje, melyek a hit és erkölcsök szentségét a 
katholiczizmusban megőrizni és emelni tudják. Tehát 
ő és csak Ő egyedül nevezhet ki a nép számára olya-
nokat, kik a keresztény élet elveit és intézményeit 
hivatalból őrzik és előmozdítják, azaz a szent dolgok 
gondozóit és mindenekelőtt a püspököket. 

Mindazonáltal az egyház ebben az ügyben, azért, 
hogy jobban megóvja az egyetértést, enged jogának 
szigorúságából és megadja az államnak azt a felhatalma-
zást, hogy kinevezze azokat, kikre majd át lehet ruházni 
a püspöki tisztet. De egy ily képesség nem jelenti és 
nem is jelentheti a kánoni institucziót. Mert valakit 
elfogadni és a szent méltóság fokozatára emelni és az 
azzal járó hatalomban részesíteni, az egyháznak oly 
annyira sajátos és különös joga, hogy azt, ha isteni 
küldetésének lényegét megőrizni akarja, az állammal 
megosztani nem tudja. Nem marad más hátra, mint 
hogy az államnak átengedett kinevezési jog mást 
nem jelenthet, mint azt, hogy az apostoli széknek meg-
jelölheti és bemutathatja azt, kit a pápa, ha méltónak 
találta, a püspöki méltóságra felemelni szokott, de 
nem köteles. Mert ezen kinevezést nem követi szükség-

kép a kánoni beigtatás ; előbb ug}'anis lelkiismerete-
sen meg kell vizsgálni a kijelölt egyén érdemeit. Ha 
azonban akadályok merülnek fel, hogy a pápa lelki-
ismereti okokból a kinevezést kénytelen megtagadni, 
ugy semmiféle törvény által sem lehet kénĵ szeríteni. 
hogy leleplezze az okokat, hogy miért tagadta meg azt-

Azonkívül, az egyház az államfőért meghatározott 
és ünnepélyes imákat rendelt el Istenhez. Ez által 
megígérte, hogy barátja lesz az államnak, bármily 
államforma jönne is a jövőben. 

Ezek a szerződésnek akkorra és későbbre vonatkozó 
határozatai. A multat illetőleg azonban egy kölcsönös 
egyezményt tartalmaz. Ez az egyháznak csak kevéssel 
azelőtt elkobzott javaira vonatkozik ; a pápa ezeket 
átruházza az államra ; az állam ellenben arra kötelezi 
magát, hogy a papságról, mindenkinek állásához mér-
ten, gondoskodni fog. Itt tehát egy valódi szerződésről 
van szó, mely bizonyos szolgálatot megfelelő viszont-
szolgálat ellenében tartalmaz : kétség tehát aziránt nem 
merülhet fel, hogy azon esetben, ha ezt az egyezményt 
és szerződést felbontanák, az egyház teljes jogában 
van, hogy vagy kérje tulajdonát, vagy hogy annak a 
fejében megfelelő kárpótlást követeljen. 

Ezekben felvilágosítást nyujtottunk a szerződés 
legfontosabb fejezetei felől. 

Yisszavonta-e valaha az egyház azt a jogot, me-
lyet a püspökök kinevezése iránt az államnak adott ? 
Ellenkezőleg, az államtól előterjesztett jelölteket 
rendesen kánonilag beigtatta. Hogyha ezt időnként 
némelyeknél megtagadta, akkor ennek mindig igen 
mély és fontos okai voltak, melyek azónban a politi-
kával semmi összeköttetésben nem voltak ; nem egyszer 
ezek az okok az államministerek későbbi helyeslésével 
is találkoztak : még pedig azért, hogy a vallás, melyről a 
pápának gondoskodni legelső kötelessége, nehogy vala-
mi kárt szenvedjen. 

Úgyszintén a nyilvános biztonságra vonatkozó 
törvényeket illetőleg az egyház megtartotta igéretét. 
Tanítása különben is általánosan ismeretes: hogy Isten a 
kútforrása minden hatalomnak az emberek felett és 
ezért az állami hatalom törvényeit és tilalmait is, ha 
azok igazságosak és a közjóra vonatkoznak, szentek-
nek és sérthetetleneknek kell tartani. 

Az egyház hü és igazságos volt mindig az állam 
iránt, bármilyen kormányformával találkozott. 

Es mindig, ha a szerződésnek megfelelően az 
államfőért az Ég Urához könyörgött, nemcsak a fődolog-
ért, a mennyei segélyért, de állandóan a jó polgárok 
kegyelméért is esdett számára. 

Hogy mily hiven tartotta meg a javaira vonat-
kozó egyezményt, kitűnik abból, hogy sohasem zavarta 
azokat, kik árverésen ilyeneket váltottak magukhoz. 

Most méltán kutathatjuk tehát, vájjon az állam, 
hasonlóan teljesítette-e kötelmeit. 

Mindenekelőtt meg lón állapítva, hogy a katholi-
kus vallást szabadon lehet gyakorolni Francziaország-
ban. — De mondhatjuk-e, hogy ez a szabadság meg 
van adva, hogyha a közlekedés a püspököknek a 
pápával be van tiltva, ki a legfelsőbb tanitó és a 
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katholikus hit legmagasabb őre, sőt még nem is leve-
lezhetnek vele a köztársaság tudta nélkül? Ha a 
szent kongregácziók ügyiratait megvetik és vissza-
utasítják, melyek a pápa fölhatalmazásából és az ő 
nevében az egész egyház ügyeit Rómából intézik, 
sőt még magának a pápának az átiratait sem kímélik '? 
Hogyha leplezetlenül azon munkálkodnak, hogy a 
vallásosság életerét és erejét elvágják, azáltal, hogy 
elvonják tőle azt a hasznost, mely a Gondviselés 
rendelésénél fogva az egyház szolgálatára áll, hogy 
eleget tehessen kötelmének ? Mély szomorúsággal emlé-
kezünk meg arról az erőszakról, melyet a szerzetes-
rendek ellen legközelebb elkövettek ; mert arra, hogy 
száműzzék őket hazájukból, elég volt okul az, hogy 
ők az ősi vallásnak eredményteljesen szereztek híveket 
a nép körében ; az emlékezet nagy érdemeikre, melye-
ket mindenkoron polgártársaik körül szereztek, nem 
volt elég arra, hogy megtartsák, annál kevésbbé, hogy 
méltón megjutalmaznák őket. Élesebb ellentét lenetne-e 
az egyházzal kötött barátság és egyezménnyel szemben 
mint az, hogy azokat, kik számára a legdrágábbak, 
ily sok méltatlansággal és igazságtalansággal illetik ? 
Mindezen kínzásokhoz nemrég csak ujabbak járultak. 

Biztos értesülésünk van arról, hogy egy rendeletet 
köröztetnek, mely egy hires kongregáczió tagjait, * 
mely különben törvényileg is el volt ismerve, kény-
szeríti, hogy elhagyják a papnöveldéket, melyekben a 
papság javára oly sokáig áldásosán működtek. 

Ez lön tehát a megigért szabadság sorsa, hogy 
már a püspökök sem gondoskodhatnak szabadon a 
növendékpapság neveléséről, és arra kényszerítik őket, 
hogy egy ily fontos ügyben leghívebb támaszaikat 
eltávolítsák maguk mellől. 

Még súlyosabbak azonban azok a béklyók, 
melyekbe az apostoli széket magát verik, a dolog ter-
mészete már ugy hozza magával, hogy a kánoni beig-
tatás, kiváltkép akkor, ha a legmagasabb egyházi 
felszentelésről van szó. csak olyant illessen, aki a vallás 
fenségének megsértése nélkül, erkölcsei, lelkülete, 
tanítása folytán is erre méltó. Ezen szent törvények 
által megkötve, a pápa nem érzi magát feljogosítva 
arra7 hogy minden tekintet nélkül mindazokat, kiket 
a köztársaság megjelöl, püspökökké emelje; érett 
megfontolás után azonban némelyeket, kiket méltók-
nak talál, elfogad ; másokat azonban, kik kevésbbé al-
kalmatosaknak tűnnek fel, visszautasít, jobban mondva 
az államot szándékára figyelmezteti és kéri, hogy az 
elsőkre nézve fejezze be azt, mit törvényileg megkez-
dett, az utóbbiak helyébe azonban jelöljön alkalmasab-
bakat. 

A szentszék ezen szokása mindaddig érvényben 
volt, mig az egyetértés a két hatalom közt fennállott. 
Mit tesz azonban a kormány már régóta? Megtagadja 
a pápától azt a jogot, hogy visszautasíthasson azok 
közül valakit, kiket az megjelöl számára; azt követeli, 
hogy a kinevezetteket külömbség nélkül hagyja jóvá, 
és csökönyösen magmarad azon szándéka mellett, hogy 
.addig megtagadja azoknak, kiket az egyház jóváhagyott, 

* A sulpiciánusokat. Szerk. 

a kánoni beigtatást egész addig, mig azok, kiket vissza-
utasított, megerősítésüket szintén el nem nyerik. A 
kinevezési jognak oda való kiterjesztése azonban, hogy 
a pápa által a köztársaságra átruházott felhatalmazás 
az egyháznak ősi és természetes jogát, t. i. hogy meg-
ítélje azt, vájjon a kinevezettek méltók-e, képzeletivé 
tegye, valóban már nem az egyesség magyarázása, 
hanem annak megszegése: az azonban, hogyha néme-
lyeket visszautasítanak, akkor a többitől a kánoni be-
igtatást megtagadják, egyet jelent azzal, hogy Franczia-
országban egyáltalában nem akarnak több kinevezést. 

Ami pedig a szerződés azon pontját illeti, melyben 
az egyháziak állásának megfelelő ellátásról van szó, 
betartja-e a köztársaság, hogyha azt a püspököktől 
és az egyház más szolgáitól is, mint ez már többször 
történt, minden törvényes vizsgálat nélkül, s anélkül, 
hogy a védekezést megengedte volna, a törvényes 
fizetést szeszélyenkint megvonja ? Ezáltal nem csak 
a szerződés egyik pontját, de magát az igazságot 

! sértik meg. Mert azáltal, hogy az állam ily fizetéseket 
ad, nem szívességet teljesít az egyházzal szemben, 
hanem adósságának épen nem is nagyrészét rója le. 

Ezek után a szt. atya arról panaszkodik, hogy 
ily közleményekkel volt kénytelen a tiszteletreméltó 
kollégiumot megszomorítani. Hasonlóképen, hogy a hű 
franczia katholikusok szivét ily mély fájdalommal kellett 
illetnie. Az egyház jogai azonban, melyeket oly mélyen 
megsértettek, és a szentszék méltósága megkövetelték ezt. 
Különben senki iránt sem érez keserűséget ; szive atyai-
lag szereti Francziaországot, és ebben egy elődjénél 
sem áll hátrább. 

Nem lehet remélni, hogy valami a dolgok egyház-
ellenes menetét megakadályozhatná ; a kormányférfiak 

! oly ellenszenvvel viseltetnek Francziaországban az 
; egyház iránt, hogy a legrosszabbtól lehet tartani. A 
pápának minden békés intelmével szemben arra az 
álláspontra helyezkednek, hogy a köztársaságnak a 
kereszténységgel nem lehet semmi közössége. A mi a 
francziákra nézve ugy mint polgárokra és katholiku-
sokra nézve is rágalom. 

Jöjjön azonban bármi, bennünket, úgymond, nem 
fog készületlenül vagy habozva találni. Minket Krisztus 
szava erősít : Amint engem üldöztek, ugy üldöznek 
majd titeket is. A világban sok zaklatástok leszen; de 
En legyőztem a világot. 

Azután imára buzdítva, a szt. atya áttért a bol-
doggáavatásra. 

Mélt. és főt. Radnai Farkas beszterczebányai 
püspök iir székfoglaló beszéde/ 

Venerabili Llero Dioecesis Nostrae, Dilectis in Christo 
Fratribus et Fitiis Saluiem in salutis Largitore! 

"Pro una utriusque potestatis supremae, civilis 
videlicet et ecclesiasticae mente, vel potius a Quo 
omnis potestas, Dei inscrutabili iudicio : en me, ad 

* Hogy az ezidei főpásztori beszédek sorozata ebben a 
lapban lehetőleg te l jes legyen. Szerk. 
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cathedram huius s. ecclesiae Neosoliensis promotum 
Antistitem ; en me vinculo unionis, quae pretio cunctas 
Gangetis uniones superat, huius Dioeeesis gregi alli-
gatum Pastorem.; en in seriê 'quam successio a prima 
Ecclesiae fundatoris missione nusquam interrupta de-
currentibus salutis saeculis nectit, me certe novissimum, 
vocari sic minime dignum, Apostolum ; et quod dul-
cedine omnem excedit sensum, Yenerabiles Fratres et 
Filii! en me Fratrem ac Patrem iam Vestrum, ad 
familiam s. omnimode curandam paratissimum. 

Quod per ostium hue intraverim ; quod meus ad 
Vos accessus legitimus ac canonicus sit: ex ore ipsius 
Summi Pontificis, supremi Pastoris, Principis Aposto-
lorum Successoris, universae familiae christianae Patris, 
per documentum modo publici iuris factum Vos allo-
quentis, nec non e praemisso decreto benignissimae 
nominationis regiae intellexisse libuit. 

Et sic, qui iam pro indole naturae meae latere 
potius quam splendere, continuo ast tacito to tus labori 
deditus sub modio iibentius abscondi quam super can-
delabrum poni contendebam : disponente Eo, qui opera-
tur omnia secundum consilium voluntatis suae (Ephes. 1, 
11.); qui dicit huic • va de, et vádit, <t alii: veni et veinit 
(Matth. 8, 9.), et qui me in totius vitae campo mira-
biliter per varias semitas hueusque duxit : — en adsto 
Vobis, Fratres et Filii mei ! splendore dignitatis cir-
cumfulsus, ut et ipse luceam coram hominibus. qui 
videant opera mea et glorificent Patrem, qui in 
coelis est. 

Radii tarnen huius lucis de infill a Pontificali et 
solio gloriae resplendentes simul oculis obiieiunt videre-
que sinunt tantam congeriem malorum, tarn turbidos 
vastaque voragine gurgites vitiorum cum publicorum 
turn in profundis latitantium, ut circumspiciens unico 
intelligam temporis ictu, hic rem non dignitatis frigide 
et rigide coruscantis, neque aeris acervi, eo minus 
vanae gloriae, minime vero mollis commoditatis agi ; 
imo pondéra centum et quod excedit generis onerum 
officii, et quod mains, conscientiae, et quod summum, 
responsionis coram Judice omniscio, quae omnia me 
manent, esse ferenda . . Sed et audio semper in auri-
bus tinnire S. Hilarii eppi verba : „Quamquam Dominus 
in commune nos ad indefessam vigilantiae cur am adhorte-
tur : specialem tarnen popidi principibus, idest episcopis ... 
sollicitudinem mandat. . . Qui (Episcopus) si dicto audiens 
et praecepto obediens erit, i. e. si doctrinae opportunitate et 
verdate infirma confirmet, disrupta consolidef, depravata 
concertât et verbum vitae in aeternitatis cibum alendae 
familiae dispendat, gloriam a Domino . . . consequently. — 

Quocl si adversum conservos insolescet et saeculi ma-
lis vitiisque se tradet — eurn Dominus a bonis quae spo-
pondérât, dividet, portionemque eius in poenae aeternitate 
(onstituet. . .u (Comment, in Matth. Cap. 26—27.) 

Quid mirum, Fratres Filiique Dilectissimi, — me, 
quamprimum de mei ad hanc Cathedram electione 
certior factus sum, sacro timore ac tremore, nec non 
permultis angustiis quietem noctis occupationemque 
diei turbantibus esse affectum, iisdemque ipsis nunc 
me totum in visceribus perfundi : revolvendo mente, 

percipiendo corde magnitudinem vocationis, gravitatem 
missionis, multiplicitatem ministerii mei. Odium mild 
apertum est magnum it evidens (i. e. evidentem laboris 
efficaciam promittens) sed it adversarii mulli. (I. Cor. 
16, 9.) (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kaloesa, nov. 28. | f Majorossy János püspök, | 

káptalani helynök halála. — 
Alig ment hire megbetegedésének, máris halála 

hirét kellett jelenteni a boldogult főpapnak. Tüdő-
gyuladás vetett véget a tevékeny életnek, melynek 
adatai közismeretüek. Az egri fömegye területén, 
Aldebrőn született 1831-ben. Pappá 1855-ben szentelték 
fel, a kalocsai főmegyében. 1858-ban már kalocsai 
szentszéki ülnök, majd érs. levéltáros és szertartó. 
Azután Haynald érsek és bibornok oldala mellett 
folytonosan haladt. 1875-ben kanonok, 1885-ben tinnini 
fölsz. püspök, 1892-ben érseki általános helynök. Császka 
érsek halála után kápt. helynök. 

Temetése 28-án volt a reggeli órákban. 
A ravatalt a székesegyházban állították föl. Dél-

előtt kilencz órakor a székesegyházban Schweitzer 
József dr kanonok és pápai prelátus czelebrálta a 
gyászmisét, a temetés szertartását pedig Mayer Béla 
dr, az ujabb káptalani helynök végezte. Az elhunytat 
óhajtásához képest a köztemetőben édesanyja mellé 
temették el egyszerű fakoporsóban. Az elhunyt vég-
rendeletében 46,000 koronát kisebb tételekben külön-
böző társulatoknak hagyott ; a hagyaték többi, tetemes 
része két részre oszlik : felét az egyházi alapra, másik 
felét pedig közép- és lélsőiskolába járó katholikus ifjak-
nak rendelte Majorossy-alap néven, a mit a káptalani 
alapitványhivatal fog kezelni. Ennek az összegnek 
nag37sága csak a leltározás után lesz megállapítható. 
Lux aeterna luceat ei ! 

Szatmár. Főpásztori szózat az Immaculata jubileuma 
alkalmából. — 

Deczember 8-án lesz 50 esztendeje, hogy IX. Pius 
pápa kihirdette a bold. Szűz Szeplőtelen Fogantatásáról 
szóló bitczikkelyt. A félszázados évfordulót az egész 
kath. világ a legnagyobb fénnyel fogja megünnepelni. 
Ez alkalomból a püspök ur ő nagyméltósága a követ-
kező körlevelet intézte az egyházmegye papságához és 
a hívekhez : 

A keresztény katholikus világ nagy ünnepre 
készül. Folyó év deczember 8-án lesz ötvenedik évfordu-
lója ama nevezetes napnak, amidőn b. e. IX. Pius 
pápa az anyaszentegyház fejének csalatkozhatatlan 
tanítói tekintélyével ünnepélyes formában kihirdette a 
boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatásáról szóló hit-
czikkelyt. 

Dicsőén uralkodó szentséges atyánk f. é. február 
2-án kelt apostoli levelében a boldogságos Szűz iránt 
lángoló szeretetének és tiszteletének ékes szavával szól 
e jubileumról s annak minél fényesebb megünneplésére 
buzdítva a katholikusokat, az anyaszentegyház kincs-
tárából bucsukegyelmet engedélyez. 
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Lelkesen követik az egész földkerekség katholikus 
népei a szent atya felhivását; nekünk magyaroknak e 
felhivás készséges követésében elüljárni illik. Tegyünk 
ünnepélyes tanúságot őseinktől öröklött s lelkünkkel 
összeforrott szeretetéről a magyarok Nagyasszonyának 
rójuk le hálatartozásunkat századokon át tapasztalt 
anyai oltalmáért, mennyei pártfogásáért lelkes ünnep-
léssel. 

Egyházmegyémben ez ünneplés módozatait követ-
kezőképen állapitom meg. (Következik a közös főp. 
megállapodás.) 

E magasztos jubileummal összeesik a renovált 
székesegyház felszenteltetése, melyről a püspök ur ő 
nagyméltósága a következő sorokkal értesíti egyház-
megyéje hiveit : 

Amit lelkem régóta hőn óhajtott, amit szent 
vágyakozással vártam,teljesedésbe ment szeretett egyház-
megyénk jubileumi szent évében. Elhatározásomat 
mennyei segítségével támogatta a Mindenható s Ígére-
tem beváltását lehetővé tette az 0 bő áldása. 

Jegyesemet, a székestemplomot uj diszbe öltöz- ; 
tetni, ez volt az én szivemnek régen táplált vágya, j 
lelkemnek fogadása, amire ígéretet is tettem erős 
bizalommal az Urban. És amit most hirdetek örömmel, 

I 

az azt bizonyitja, hogy bizodalmamban nem csalat-
koztam, mert a székestemplom belső renoválásának 
munkái a legközelebbi napokban befejezést nyernek. 
Hála Neked, Gondviselő Isten, aki a Te szent neved 
dicsőségére kezdett nagy munkának szerencsés végzé-
sében kegyelmeddel megsegítettél. Egyedül Téged illet j 
dicséret és magasztalás, aki gyönge emberek által 
nagyokat művelsz hatalmadnak erejével. 

Ezt a feldíszített székestemplomot adom én jubi-
leumi ajándékul szeretett egyházmegyémnek, a szent-
életü nagy püspök, Hám János áldott emlékéhez kötve, 
aki e templomot fejedelmi bőkezűséggel kiépíttette. Es 
a mennyi aggódó gondosság, munka és áldozat ez 
ajándékhoz fűződik, ezt mind felajánlom azzal együtt, 
mint főpásztori szeretetemnek zálogát. 

Folyó év deczember 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás 
ünnepén fog a templom az ajtatoskodóknak megnyit-
tatni, s rendeltetésének ünnepélyesen átadatni az ünnep 
A'igiliáján történő megáldás után. E napot, amely a 
szeplőtelen fogantatás jubileumi ünnepe is, választot-
tam egyúttal egyházmegyénk jubileumi főünnepe nap-
jául. E napnak megünneplését illetőleg a Szeplőtelen 
Fogantatás jubileumára vonatkozólag más helyen intéz-
kedtem. Itt most az egyházmegye jubileumára való 
tekintettel a következőket rendelem. 

Deczember 7-ikén este. az angyali üdvözletre való 
harangozás után negyedóráig tartó harangzúgás hir-
desse a másnapi ünnepet. 

Deczember 8-ikán a székesegyházban s az összes 
plébániai és szerzetesi templomokban ünnepélyes hála-
adó istentisztelet végeztessék, amelyre a hatóságok ós 
hivatalok meghívandók s a melyen a tanuló ifjúság, a 
kath. körök és egyletek testületileg jelenjenek meg. 

A szentmisét „Te Deum" előzze meg. A szent-
beszédekben a szónokok a Szeplőtelen Fogantatás jubi-

leuma mellett egyházmeg}7énk jubileumáról is említést 
tegyenek hálaadásra buzdítva a hiveket mindama 
számtalan jótéteményekért, a melyekben a letűnt száz 
év alatt részesítette egyházmegyénket a Gondviselő 
Istennek kegyelme. 

Megelőző vasárnapon, deczember 4-ikén ez ünnep 
jelentőségét ismertessék meg híveikkel a lelkész urak 
s a folyó évi I. számú körlevelemben foglalt rendel-
kezés szerint figyelmeztessék őket arra, hogy dicsőén 
uralkodó szentséges atyánk kegyelméből e napon teljes 
bucsut nyerhetnek azok, akik a kijelölt templomokat 
meglátogatják, s ott a keresztény fejedelemnek egye-
tértéséért, a hittévelyek megszüntetéséért, a bűnösök 
megtéréséért és az anyaszentegyház felmagasztalásáért 
buzgón imádkoznak. 

Yácz. Főpásztori szózat az Immaculata dogmájának 
ötven éves megünnepléséről. — 

Azon általános nagy mozgalomban, mely az Ur 
Jézus egyházát az egész földkerekségen szellemben és 
lélekben átjárja, s melyre az első lüktetést dicsőségesen 
uralkodó Szentséges Atyánk X. Pius pápa folyó évi 
februárius hó 2 án kiadott apostoli iratában adta meg 
lelkeink üdvére jubileumi bucsut engedélyezvén ama 
dicső napnak emlékére, melyen egy félszázad előtt 
szent emlékű elődje IX. Pius pápa az örök városban, 
az apostolfejedelmek sirja fölött a bíbornoki testülettől 
s a világ püspökeinek nagy sokaságától övezve a Bol-
dogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatasának Istentől 
kinyilatkoztatott hitágazatát csalhatatlan tanítói hatal-
mának tekintélyével ünnepélyesen kihirdette : kiváló 
részt kér magának drága hazánk, mely évszázadok 
viharos küzdelmébe szivének, lelkének egész erejével 
s lelkesedésével vitte bele a szeplőtelen Szűz Anya 
zászlaját, hogy az 0 különös oltalma alatt küzdjön 
létének s magasztos küldetésének legszentebb érde-
keiért. 

S habár szent lelkesedéssel és őseink vérével szi-
vünkbe oltott szeretettel lerótta a szent Szűz tisztele-
tében kiváltságos magyar nemzet a kath. nagygyűlés 
ünnepeinek sorában háláját, kegyeletét égi Patronája 
iránt: mégis méltó ós illő, hogy amaz emlékünnepen, 
az50-ik évforduló napján, deczember 8-án, minden egyes 
község és templom híveinek körében örvendetessé tegye 
„Boldogasszony Anyánk, mennyei Pátronánk" legmagaszto-
sabb kiváltságának e jubileumát. 

A mi a félszázados jubileum megünneplésének 
módját illeti, a kővetkezőket rendelem el. (Következik 
a közös főp. rendelet). 

Rónia, nov. 25. Egyházi készülés a franczia állami 
hatalomtól való elszakadásra. — 

Jó forrásból merítve jelenthetem, hogy a Vatikán-
ban eresen készülnek arra, hogy milyen magatartást 
kelljen követni a franczia papságnak, ha az egyház 
és állam szétszakadása majd ténynyé fog válni. A 
franczia püspökök egymásután küldik be terveiket és 
javaslataikat a bekövetkezendő súlyos következmé-
nyekre vonatkozólag. A rendkívüli egyházi ügyek con-
gregatioja vizsgálja át ezeket,a javaslatokat. 0 szentsége 
személyéhez igen közelálló dignitárius biztosított arról, 
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hogy X. Pius pápa igen erélyes eljárásra van eltökélve, 
hogy bebizonyítsa, mit veszít Francziaország az ő 
vallásellenes politikája révén. 

I R O D A L O M . 
— Irodalmi jelentés. Színművek kath. ifjúsági- és 

legényegyletek számára. Német eredetiből fordította és 
átdolgozta az esztergomi papnövendékek magy. egyház-
irod. iskolája. 

Tíz színdarabot adunk a t. közönségnek kezébe. 
Olyanokat, melyek az eredetiben több kiadást értek. 
Ez bizonyítja legjobban, hogy jó színdarabok. A sok 
közül ezeket tartottuk legalkalmasabbnak az ifjusági-
és legényegyletek színpadjára akár tartalmi; akár elő-
adási szempontból. Az érdekes tartalmat fűszerezi az 
egészséges humor és a gyakori helyzetkomikum, és 
mert előadásuk legkevésbbé sem kiván nagy igénye-
ket : a legszerényebb falusi egyletekben is előadhatók. 

A színielőadás az egyletek életének egyik legfon-
tosabb tényezője. Ez az egylet tagjait összefűzi, az 
egyleti életben pezsgést, törekvést, mások részéről 
pedig érdeklődést, elismerést teremt az egylet iránt; 
kellemes szórakozást nyújt a közönségnek és — ami 
szintén nem a legmellékesebb, sőt életkérdés — meg-
szaporítja az egyletnek bevételeit. 

Ezen okok indítják az egyletek vezető férfiait 
arra, hogy alkalmas színdarabokat keressenek és elő-
adassák. Az általunk kiadott kis gyűjtemény, reméljük, 
hogy megsegíti őket aggodalmaikban és megsegíti az 
előadhatás körüli munkájukban is, mert pl. a fárasztó 
szerepleirástól azáltal törekedtünk őket megmenteni, 
hogy a tiz színdarabot külön-külön füzetekben is ki-
adtuk. 

A színdarabok csak férfiszerepüek. 
A tiz színdarabot tartalmazó kötött példánynak 

ára: 3 korona 80 fillér. Füzetenkint: Ney K : Utazás 
a föld körül 80 nap alatt, ára 70 fill., Ney K. : Nyárias 
úr villája, ára 28 fill., Ney K. : 0 jön! ára 34 fill., Ney 
K. : A rablók, ára 34 fill., Ney K. : Dr Kerekes, ára 38 
fill., M.Sommer: A fogházban, ára 20 fill., Sch. H.: A 
közös szoba, ára 26 fill., Ney K. : Genovéva, ára 26 fill., 
Ney K. : Az ebéd, ára 28 fill, Ney K. : Az utolsó 
szoba, ára 26 fill. Esztergom, 1904. október havában. 

A magyar egyházirod. isk. ez évi tagjai. 

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

terjesztése folytán Szá.páry Gyula grófot, a magyar 
vallás- és tanulmányi alapra felügĵ elő és azok kezelését 
ellenőrző időleges bizottság elnökévé, Va-zary Kolos 
bibornok-herczegprimás, esztergomi érseket ezen bizott-
ság társ-elnökévé. Rudnyánszky József bárót a bizott-
ságelőadójává, ApponyiíAlbert grófot, Ernuszt Kelement, 
Forster Gyula báró dr-t, Hodossy Imrét, Lippich 
Gusztávot, Lukács Antalt, Majláth József grófot, 
Makfalvay Géza drt, Samassa József drt, Szmrecsányi 
Pál drt, Szivák Imre drt és Zichy Nándor grófot pedig 
ezen bizottság tagjaivá az ez évi november hónap 1-től 
számítandó három évre — a mennyiben pedig a neve-
zett alapok kezelésének ellenőrzése iránt időközben 
esetleg másnemű intézkedés tétetnék — az ennek életbe-
léptéig terjedő időre kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1904. 
évi november hónap 16-ikán. Ferencz József s. k. 
Berzeviczy s. k. 

VEGYESEK 
— A római marianus világkiállítást a laterani 

templom melletti pápai palotában nagy ünnepélyesség-
gel nyitotta meg f. hó 27-én Ferrata bibornok, beszéd-
del. Jelen volt sok bibornok és főpap, a pápai udvar-
nál meghitelesített diplomácziai testület és fényes nagy 
közönség. 

— Mi egyesíti az embereket? Ezt a kérdést veti 
fel és tárgyalja magával ragadó példára mutatva rá a 
párizsi „Univers"-ben a franczia katholikus ifjúság 
„Sillon" nevű szövetségének egyik tagja, Marc Sang-
nier. Mi egyesíti tehát az embereket? Felelet: a Sze-
retet, a krisztusi széretet, Krisztus, a ki maga a meg-
testesült szeretet, mert Deus Charitas est. A franczia 
intelligens kath. ifjúság „Sillon" nevű szövetsége tehát 
fejébe vette, hogy a felnőtt franczia kath. intelligenczia 
„Action libérale populaire"-jét vagyis népszabaditó 
országos tevékenységét magáévá teszi egészen és ki-
viszi az országba, mindenfelé népgyüléseket tartva „a 
nép társadalmi nevelése" czéljából. Nálunk ez még 
érthetetlen, Francziaországban már érett dolog. Keresz-
ténnyé tenni az országot újra csakis a nép társadalmi neve-
lése által lehet. Ezért alapított AVindhorst Németország 
számára Volksvereint, e végett szövetkezett a franczia 
kath ifjúság „Sillon" (barázda, mező, kerékvágásj czime 
alatt. Kevés elhagyatottabb népe van a vén Európá-

I nak a magyarnál! Hajh, csak későn ne jöjjön az 
ébredés ! 

— Az első kipattant hír. Az esztergomi esperesi 
kerület papsága, f. hó 15-én tartott őszi ülésében, 
Némethy Lajos esperes elnöklete alatt határozatilag ki-
mondotta azt. hogy a kerület Vaszary Kolos bibornok 
hgprimásnak 1905. május hó 26 án tartandó aranymisé-
jének alkalmát és napját lelkes kegyelettel fogja meg-
ünnepelni. Az örvendetes hír országszerte örömet és 
érdeklődést fog kelteni. 

— Egyházmegyei hirek. A beszterczebányai egyház-
megyében Radnai Farkas megyés püspök úr generális 
vikáriusává Vissnyovszky László nagyprépostot nevezte 
ki. — A pécsi egyházmegyében f. hó 26-án Gundy 
Miklós, sásdi plébános, a gödrei kerület esperese 63 
éves korában elhunyt. Régóta betegeskedett. Vele 
tekintélyes pap szállt a sírba R. i. p. 

— Apró hirek. Francziaországban Combes az árulko-
dást rendszerré tette és szervezte. Nov. 18-án körren-
deletet bocsátott ki, melynek értelmében ezentúl a 
megyei és városi főnökök nem a Grand Orient 
szabadkőműves páholy titkársága utján, hanem közvetet-
lenül a ministeriumoknak kötelesek vallásos emberek 

j és családokról szóló árulkodásaikat beküldeni. — A 
I „Kalocsai Néplap" szerkesztését az illetékes tényezők 
bizalma folytán, Maison Jeromos vette át. Üdvözöljük ! 
— A szabadbárándi Kath. Olvasókör ifj. Zichy János 
grófot elnökévé választotta. Megjegyzendő, hogy a 
néppártból való kilépést a mindig magvas Nyitram. 
Szemle bírálta meg legjobban. — A veszprémi egyház-
megyében a somogyvári plébániát Hankóczy János 
kaposvári káplán nyerte el, kinek helyére Sandl József 
kapott dispositiót. 

Főszerkesztő: Breznay Bé la clr. 
Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. (TV., Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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,Perge alacriter in coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
xdlabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et lis. qui operi tuo <ufragantur. Apostolicam Benedictionem perarnanter impertimut.' 

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

. Additos tibi animos auc ton ta te .Nostra exoptamus. quibub excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrmaeque provehendae felicius incumbas. ' 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 
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Féléves, illetve negyedéves m. t. előfizetőinket az elő-
fizetés megújítására kérjük. 

Statisztikai adatok Magyarország vallási 
viszonyairól 

1903-ban. 

II. 

Az előbbi czikkben kifejtett négy főok 
mellett érdemes még megfigyelni, hogy a róm. 
katholikusoknál az újszülötteknek 99-2%-át 
keresztelik uieg, a görög katholikusoknál 
97-7°/0-át. A többi felekezetek némileg, vagy 
erősen a katholiczizmus alat t maradnak ezen 
szempontból is : ág. evangélikusok 98-2, görög 
keletiek 96*9, evang. reformátusok 90-2, uni-
táriusok 86-9. Igy nő fel aztán lassankint 
olyan nemzedék, a melyben névleges, de 
kereszteletlen keresztények is találkoznak. De 
arról is szeretnénk némi statisztikát kapni, mi 
történik ezekkel a gyermekekkel, ha az iskola 
kapuit átlépik. Akkor fogják pótolni a kereszt-
séget? vagy keresztség nélkül fognak egyik-
másik vallástani órára járni? A törvény szerint 
gyermek nem lehet felekezetlen, tehát a gyer-

meknek szülei vallása szerint kell majd hittan-
órákat látogatnia. De kém^szeríthető-e a hitok-
tató arra, hogy kereszteletlennek adjon hittani 
órákat? vagy uj katechumenatus fog kelet-
kezni az iskolákban? A katholikus egyház 
nem fog kételkedni ezen kérdések megoldásá-
nál, mert a növendékeknek a hittani órán 
kivül az istenitiszteletet is kell látogatniok és 
a szentségekhez is kell járulniok. De vájjon 
mi lesz más vallásúak részéről a megoldás? 

Vegyük hozzá a kereszteletlen gyerme-
kekhez azokat a felekezetleneket, a kik kilé-
pés által lettek azokká. Számuk 1896 és 
1893 között 18393 ra emelkedett (természete-
sen egy részük a hét év lefolyása alatt elhalálo-
zott). Ha számuk az utóbbi években az uj 
törvény megalkotását közvetlenül követő évek-
hez képest meg is csappant, mégis évente 
1000—1500 között mozog. Megnyugtató tudni, 
hogy a katholiczizmus oly kis arányban műkö-
dik közre mindkét irányban, de elszomorító, 
hogy más va.llások e pontokon oly csekély 
ellenállási erővel birnak. 

Még egy szomorú tünettel állunk szemben. 
Láttuk, hogy az izraeliták születéseik fogyása 
daczára elhalálozásaik csekélysége miatt ter-
mészetes szaporulat tekintetében felülmúlják 
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az összes vallásokat. Hozzá kell vennünk az 
izraelita bevándorlásokat és le kell számíta-
nunk az izraeliták veszteségeit az áttérések 
következtében. Ismerve ez utóbbinak (áttérés) 
az előbbivel (természetes szaporulat) szemben 
való csekélységét: nem csodálkozhatunk, ha 
az izraeliták a magyar birodalomban ily ará-
nyokban szaporodnak 1869—8-6, 1880—4-1, 
1890—4 2, — 1900—4-4%. — Hozzá kell 
vennünk azt a tényt, hogy a keresztény-izrae-
lita házasságok 1896 óta kis változatokkal 
egyre növekedő irányzatot muta tnak (1896 — 
583, 1897—354, 1898- 339, 1899—378, 1900 — 
411, 1901—383, 1902—481, 1903—457.). 

A születések száma a katholikusoknál 
mutat ja , hogy más felekezeteknél jobban óva-
kodnak a házaséletet megszentségtelenítő prak-
tikáktól. Már a házasságon kívül való szüle-
tések tekintetében nem állnak oly kedvezően. 
Az egész magyar birodalomban a róm. katho-
likusoknál 356284 törvényes születéssel szem-
ben áll 33327 törvénytelen, a görög katholiku-
soknál 66246 törvényessel szemben 6163 tör-
vénytelen ; a római katholikusoknál tehá t az 
összes születéseknek 8-55, a görög katholiku-
soknál 8 51°/0-át teszik a törvénytelen szüle-
tések. Jobb viszonyok között vannak az ágos-
taiak 6-58 és az izraeliták 8*11. Rosszabbak a 
viszonyok az ev. reformátusoknál 9*11, az 
unitáriusoknál 12-97, a görög keletieknél 13-92. 
Az országos át lag 9-28, és ennél a katholiku-
sok között jobbak a viszonyok. Különben a 
születések meggátlásáról nem lehetvén statisz-
tikát összeállítani, a törvénytelen születések 
csekélyebb számából nem lehet érvet ková-
csolni a katholikusok ellen és egyes felekeze-
tek mellett. Mindenesetre feltűnő, hogy a 
csekéty szaporulati! ágostaiaknál és izraeliták-
nál legcsekélyebb a törvén}Ttelen szaporulat is. 

A mondottak kiegészítéséül megjegyzem, 
hogy a polgári kötés után egy házilag is meg-
kötötte a házasságot a római katholikusoknál 
az ujházasok 97-9°/0, a görög katholikusoknál 
97-3, az ágostaiaknál 98-4, az ev. reformátusok-
nál 95, a görög keletieknél 86-2%. I t t tehát 
az ágostaiak vannak legkedvezőbb helyzetben, 
de csak látszólag. Mert a római katholikusok-
nál sok esetben lehetetlen az egyházi kötés a 
polgári kötés után akkor, mikor a protestán-
soknál lehetséges volna, Ilyen esetek például 

az elváltaknál fordulnak elő. Az összehasonlí-
tás tehá t nem történik azonos alapon. 

Ezekkel kapcsolatban megemlítem, hogy 
a magyar bíróságok az elmúlt évben 30 házas-
ságot nyilvánítottak érvénytelennek, 2841-et 
bontottak fel és 2 esetben mondották ki az 
ágy-asztaltól való elválasztást. A felbontások-
nak negyedrésze a városi törvényhatóságokra 
eset t ; magában a székesfővárosban 378 házas-
ság ért véget birói ítélet következtében. A 
2841 felbontot t házasság közül 1526-nál nem 
marad t gyermek, 1096-nál a helyzetet gyer-
mekek visszamaradása te t te sútyosabbá. 

Még az iskolákról érdemes egyet-mást 
feljegyezni. 

A népiskolák lá togatását illetőleg a római 
katholikusokat megelőzik az ágostaiak, unitá-
riusok és ev. reformátusok. Az ágostaiak tan-
köteleseinek 92.05°/0-a, az unitáriusok 88'000/0-a, 
az ev. reformátusoknál 87-42°/0-a, a római 
katholikusoknál 86-86°/0-a j á r tényleg iskolába. 
Az izraelitáknál 82-92°/0, a görög keletieknél 
68-64, a görög katholikusoknál 64-34. Ez az 
utolsó, szám meglepő, de némileg magyaráz-
ható a görög katholikus lakosság szegénysé-
gével, nyornoruságával és a kivándorlás követ-
keztében beálló családi zűrzavarával. 

A felsőbb leányiskoláknál nagyon érde-
kes tünet, hogy 2146 római kath. vallású 
növendék mellett 1595 izraelita találkozott, a 
többi vallások csak azután következtek. 

A tanítóképző intézetekben a katholikusok 
közel 7%-kal erősebben vannak képviselve, 
mint az össznépességben; az ágostaiak 2-3°/0-kal 
erősebben, az izraeliták 0-5°/0-kal, az unitáriu-
sok 0-45°/0-kal, az evangelikus reformátusok 
0-25%-kal. Ellenben a görög katholikusok 
4-5°/0-kal, a görög keletiek 5-22%-kal elma-
radnak. 

Az egyetemeken szomorú jelenség, hogy 
a római katholikusok már 1902-ben is csupán 
41-32%-ot tet tek, holott a népességben 48-7°/0-ot 
tesznek. Még szomorúbb, hogy 1903-ban még 
inkább csökkentek s már csak 41-01 %" 0 t tesz-
nek. A görög katholikusok a népességben 
10-9°/0-ot tesznek, az egyetemeken csupán 
3 09%-ot 1902-ben, 3-11%-ot 1903-ban. A ka-
tholikusok után az egyetemeken az izraeliták 
szerepelnek legnag}7obb számban: 1902-ben 
29-30%-kai, a mely 1903-ban 28-43%-ra csap-
pant. De még ez is körülbelül hatszorosa annak 
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az a rányszámnak , melyet az össznépességben 
elfoglalnak (4-9°/0). Arány ta lan kisebbségben 
vannak még a görög ke le t iek : 3-220/„, holo t t 
a népességben 13*1. A kedvezőt lenebb helyzet-
ben levő kathol ikusokkal és görög kelet iekkel 
szemben, az izrael i táknál sokkal kevésbbé 
kedvező, de mégis kedvezőbb helyzetben van-
nak az evangélikus re formátusok (14-94°/0> 
holott a népességben 14-4) és az ágosta iak 
(8-49%> holot t a népességben 7'5°/0)-

Mindent összefoglalva az t kell mondanunk , 
hogy a ki- és bevándor lás t leszámítva, melyről 
vallási s ta t iszt ikánk nincsen, minden odaműkö-
dik, hogy a vallások a rányszámaia kathol iczizmus 
előnyére fokozatosan megvál tozzanak . Legerő-
sebb tényező a te rmésze tes szaporulat , másod-
rangú tényezők a vegyesházasságok és az át téré-
sek. A hitélet te rén megnyugta tó , hogy a katholi-
kusok gondosabbak gyermekeik megkeresz te-
lésében más vallások híveinél. H a a házasságok 
polgári kötése u tán az egyházi kötés egyes 
felekezeteknél nagyobb számban következik is 
be, mint a kathol ikusoknál , ez nem aggasztó 
körülmény, mer t a katholikus egyházjog termé-
szetében leli magya ráza t á t . A törvényte len 
gyermekek nagyobb száma se aggasszon túlsá-
gosan, mer t egy kiváló jezsui ta misszionárius 
szava szerint inkább legyenek törvényte len 
szülések, mint egész községek gyermekek 
nélkül. Ezen megnyugta tó vagy magyarázha tó 
tényekkel szemben aggaszt , hogy a katholiku-
soknál is fogy a születések száma, és hogy 
nagy náluk a gyermekek halálozása. Leg-
szomorúbb körülmény pedig, hogy a katholiku-
sok sem a népok ta t á sban nem veszik ki a 
maguk részét, sem a legmagasabb t anu lmá-
nyok terén nem érvényesülnek számarányukhoz 
képest. 

A katholiczizmustól eltekintve, aggasz tó 
kürülmény az izraeliták a rány ta lan természe-
tes és mesterséges szaporulata , de legkivált 
ha tványozot t részvételük a legmagasabb okta-
tásban. Dr Zubriczky Aladár. 

]Nm. és ft. dr Hornig Károly báró 
veszprémi püspök űr megnyitó beszéde 

a Szent István-Társulat Immaculata ünnepén. 

Az Immaculata jubileumából, a boldogságos Szűz 
szeplőtelen fogantatása dogmájának ünnepélyes kihirde-
tésének félszázados évfordulóján az Egyház legfőbb < 

hatósága által rendelt hála- és örömünnepélyekből, ha 
ország a föld kerekségén, Magyarország volt köteles a 
maga részét kivenni ; — Magyarország, az ősi Regnum 
Marianum, melyet annak szent megalapítója a Szűz 
anyának ajánlott föl, annak, akit boldogabb időkben e 
hon fiai egy szív-, egy lélekkel magasztalva őt Nagy-
asszonyuknak, édes Patronájuknak neveztek, tiszteltek. 

De Magyarország meg is felelt e kötelességnek 
tőle telhetőleg. Fényes tanújele ennek ez évi katholikus 
nagygyűlésünk, mely az Immaculata jelében indult meg 
és folyt le s melyen szerencsénk volt nem egy fényes 
szózatot, nem egy kitűnő szónoklatot hallgatnunk Mária 
dicséretére. 

Csak természetes tehát, hogy a Mária jubileumát 
ünneplők csoportjából a Szent-István-Társulat sem 
maradhatott ki, hanem hozzácsatlakozik oly módon és 
oly alakban, amint azt jellege és hivatása, mint irodalmi 
és tudományos társulat magával hozza s nem merném 
állítani, hogy ezáltal szűkebb korlátok közé szoríttatnék, 
mint bárki más, aki előtt a Mária-kultusz beláthatlan 
mezeje terül el, akár a dogmatika szempontjából vizs-
gálja azt, akár tüzetesen történelmi fejlődését kutassa, 
akár azt a mélyenható, irányító és elenyészhetlen be-
folyást akarja kideríteni, melyet Mária neve és tiszte-
lete az erkölcsök szelidítésére és nemesítésére gyakorolt, 
akár mint aeszthetikus keresse e névnek hatását a 
művelt világ kultúrtörténetében. 

Mária nevének hatását a művelt világ kultúrtör-
ténetében, mondom, vagy hogy szabatosabban jelezzem 
szándokomat : a művészetben és az irodalomban — 
ezzel oly gondolatot pendítek meg, melynek kellő ki-
fejtésére egy alkalmi beszéd elégtelen; mert arra nem 
egy rövidke szónoklat vagy előadás, nem egy kötenyi 
könyv, hanem a tudományos munkák egész egy soro-
zata kellene s aki az utolsó sort irná le e sorozatból, 
mégis Anselmus Cantuariensis e szavával lenne kényte-
len tollát letenni : 

Ob benigna ! Quis Te digna laude possit colere ! 
Quae ditari singulari meruisti munere ! 

Mária a művészetben és irodalomban, oly gondolat 
ez, ismétlem, melynek hangoztatása mindjárt az első 
pillanatban teljes elégtelenségemet érezteti velem, akár 
csak futólagos karczolat keretében is némileg kialakí-
tani azt; mert mindenütt Mária hatásával találkozunk, 
a művészet bármily ágában, az irodalom bármely árnya-
latában. 

Kezdjük, ha tetszik az építészeten. A harmadik 
egyetemes közzsinaton, az ephezusin, 431-ben egy 
Mária-templomban hangzottak el alex. Cyrillnek a 
Theotokosz-t, az Isten Anyját, s mert az csak szeplő-
telen szűz lehetett, az Immaculatát dicsőítő szavai s 
hogy ez, éppen nem az egyedüli akkor ismert Mária-
templom, de a legrégibb sem volt, magának a Szent-
atyának ihletett szavaiból értjük meg, midőn a bold. 
Szűz tiszteletének régi voltát többi közt azzal bizo-
nyítja, hogy e szavakkal köszönti : „Üdvözlégy Mária 
akinek dicsőségére annyi templom fényeskedik világ-

' szerte ; -— mig hogy ez az ephezusi Mária-templom 
45* 
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korántsem volt a legrégibb, kitűnik abból, hogy a római 
Santa Maria Maggiore helyén már a IV. században, 
bár a maival bizonyára sem terjedelem, sem fény tekin-
tetében nem vetekedő, de szintén Mária-temolom állott 
talán legöregebb testvére ama fejedelmi dómoknak, 
melyek a századok folyamán Mária dicsőségére kelet-
keztek, az építészetnek mindannyi remekei, melyeket 
az epigonok csodálnak, melyeken tanulnak, de melye-
ket felülmúlni nem igen sikerül nekik. 

Avagy a festészetet vagy egyéb úgynevezett 
képzőművészeteket nézzük ? Már az a kegyeletes monda, 
hogy szent Lukács, -Mária káplánja", mint a naiv 
középkor elnevezte, a legrégibb, még a bold. Szűz 
életében keletkezett Máriaképeknek festője lett volna, 
ha egyebet nem, legalább azt bizonyítja, hogy az ajta-
tos közhit mindig ugy érezte, hogy a kegyes Anyának 
eszményi vonásai méltók a legdicsőbb festők ecseteire 
s ha ama névtelenek, kiknek a II. század első feléből 
származó Lucina- és Priscilla-féle katakombákban talál-
ható a műkifejezés szerint u. n. „Oransu-alakokat 
köszönjük, mint művészek csak kezdők voltak is, mégis 
a Mária-kultusz régi volta mellett tanúskodnak és ős-
atyjai lettek a Rafael-, Murillo-, Holbein- és Dürerek-
nek s fra Giovanni da Fiesolenak, kinek minden Mária-
képe egy-egy ima ; mert benne az ősök szentihletü 
ajtatos hite emezeknek művészetével ölelkezett. 

Avagy lapozgassuk a műtörténelem egyéb lapjait» 
tartsunk szemlét akár csak az aranyművészetnek ama 
remekei fölött, melyeket Mária dicsőségére készítettek 
a hálás ós szerető szivek százezrei s e szemle arról fog 
minket meggyőzni, hogy Mária neve e téren is a 
művészi ihletnek, szorgalomnak és remekelésnek amint 
ébresztője és buzdítója, ugy kiapadhatlan forrása is 
volt, sőt ma is az. 

De nemcsak holt, néma, bármily remek tárgyak-
kal kivánt a buzgó szeretetteljes ajtatosság minden 
időben és minden nemzetnél Máriának szolgálni ; amitől 
szive égett, azt élőszóval is akarta kifejezni s igy lett 
Mária majd minden népnél az irodalom megteremtője, 
mert ő adta kezébe a tollat amaz első irónak, ki keser-
vesen megküzdve gyermekkorát élő anyanyelvének 
tökéletlenségével, mégis ellenállhatlan vágyat érzett 
magában e neki annyira édes nyelvet mintegy meg-
szentelni azzal, hogy mindenekelőtt is az örökké tiszta 
Szűz dicsőítésére szólaltassa meg ; s nem hiszem, hogy 
lenne irodalombuvár, kit e kezdetleges küzködés, e 
gyermeki dadogás mosolyra késztene, mert amint lát-
köre terjed, lehetetlen elodáznia magától a gondolatot: 
ime a legrégibb és legmagasztosabb Mária-költeménynek, 
a Magnifícat-nak folytatása ez, mert annak vezérgon-
dolata: „beatam me dicent omnes generationes" lelke-
sítő azoknak beláthatatlan sorát, kik az évezredek fo-
lyamában egyre fokozódó tökélylyel, az emberi szellem 
legédesebben a szivhez szóló hangján, a keresztény 
költészet hangján szólnak hozzánk. 

De ne higyjük uraim, hogy hazánk is ne e csa-
pásokon járt volna, mióta első szent királyunk, e 
tarsulat védőszentjének napjaiban a keresztény műve-
lődés felé kezdé az utat keresni. Ha égnek meredező 

dómokat nem bírunk is ez időből, a magyar keresz-
ténység őskorából, hisz mi minden nem veszett el 
nálunk ez országban, melyben honfi ós ellenség egyaránt 
dult és pusztított századokon át — mégis az Árpádok 
korából száznál több Mária-templomot ismerünk, sőt 
talán több is volt, mert az érdemes munka, melyből 
ezen adatot merítem (Varga János, Árpádházi templo-
maink,. Makó 1902), a legtöbb ez időbeli templomnak 
védszentjét nem említi ; de annyi bizonyos, hogy egy 
félezreddel e kornak letűnte után az ország prímása, 
Scitovszky János, az Immaculata dogmatikus kihirde-
tését kérelmező, illetve támogató votumában egyik 
érvül azt is hozhatta fel, hogy Magyarország katho-
likus templomainak fele Máriának van szentelve. 

Nem terjeszkedem tovább e tekintetben, mert 
egy kiváló szaktudós társunk vetésébe mennék bele, 
kit még a mai ülésben szerencsénk lesz hallgatni s 
azért csak futólag említem, a szépművészetekről szólva, 
letűnt dicsőségünk ama tanúit: az annyiszor széthor-
dott egyházi kincstárak jegyzékeit, melyekkel katholikus 
folyóiratokban sűrűn, az Arch. Értesítőben, a Száza-
dokban, Történelmi Tárban, de másutt is találkozunk 
s melyekben hosszú sora a megbecsülhetetlen remek-
müveknek hangoztatja Mária dicséretét s vájjon ama 
négy, drágakövektől ragyogó olvasó, melyet Zrínyi 
Ilona a lorettói boldogságos Szűznek ajándékozott, 
nem arról tanuskodik-e, hogy e nemes asszony is ugy 
érezte, 'miképp az Egek Királynéját szép és értékes 
ékszerek illetik ? — érezte a vallásos eszme költészetét ! 

Azonban erről a magyar Mária-költészetről sem 
beszélek. Először ismét azért nem, mert egy utánam 
következő nagyérdemű tagtárs szint'onnan vette érde-
kes fölolvasásának tárgyát ; de azért sem, mert a mé-
lyen tisztelt nagygyűlés szives türelmét különben is 
már túlságosan igénybe vettem s ezért beszédemet 
hazánk egyik fényes és elévülhetetlen érdemű fiának, 
irodalmunk egyik legalaposabb, élesszemü ismerőjének 
szavaival fejezem be, ki Vörösmarty életrajzában eze-
ket mondja: „A magyar műveltség és irodalom öt 
századon keresztül az egyházi szellem fejlődésének 
útjait követte, Kulturánk, föl a mohácsi veszedelemig, 
az egyházra támaszkodott. Az iskolát a kereszténység 
vezette be a magyar földre és uralkodott benne század-
ról-századra. Az irodalmat a középkor vallásos szel-
leme lengette át. Legrégibb lirai költeményeinkben, 
melyek alkalmasint még ősibb idők visszhangjai, a 
katholiczizmus ós királyság fejezik ki a magyar hazafi-
ság eszméit. Szűz Mária, Magyarország Védasszonya 
vallásos és hazafi kultusz tárgya egyszersmind." 

Gyulai Pál e szavaival nyitom meg az ünnepélyes 
nagygyűlést. 

Mélt. és főt. Radnai Farkas beszterezeMiiyai 
püspök úr székfoglaló beszéde. 

(Folytatás ) 

Parco tempori et auribus, Fratres et Filii dilectis-
simi ! quominus sive mala enumerem, sive adversarios 
utcunque bene notos nominatim provocem. 
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Possemne novi quid proferre? Aut non erramus, 
hostes in arena vel littore haec inter apparentes tam-
quam hucusque ignotos timide adspiciendo? A vertice 
ad talos sunt gnaris cogniti ! De iis merito dicendum 
cum Ecclesiaste : Nihil sub sole novum, nec valet quisquam 
aieere: ecce hoc recens est ; iam enim praecessit in saeculis 
quae fuerunt ante nos. (Eccl. 1, 10.) Quis non admira-
bundus légat S. Gregorium Papam de aevo suo se-
quentia asserentem : „Deridetur iusti simplicitas. Huius 
mundi sapientia est cor machinationibus teg ere, sensum 
verbis velare, quae falsa sunt, vera ostendere, quae vera 
sunt, falsa demonstrare. Haec nimirum prudentia usu a 
iuvenibus scitur, haec a pueris pretio discitur : hanc qui 
sciunt, céteros despiciendo superbiunt ; hanc qui nesciunt, 
subiecti et timidi in aliis mirantur, quia ab eis haec eadem 
duplicitatis iniquitas nomine palliata diligitur, dum mentis 
perversitas urbanitas vocatur. Haec sibi obsequentibus prae-
cipit bonorum culmina c/uaerere, adepla temporalis glorias 
vanitate gaudere, irrogata ab aliis mala multiplicius reddere, 
cum vires suppetunt, nullis resistentibus cedere, cum virtu-
tibus possibilitas deest, quidquid explere per malitiam non 
valent, hoc in paciûca bonitate simidare". (Lib. Mor. Lib. 
10. Cap. 16.). — Nonne jure putamus a Pontifice 
tanta cum eloquentia et vividis coloribus imaginem 
aetatis nostrae depingi? 

An, cum magnus ille Gentium apostolus non 
libenter quidem, quia gloriari visus, ast circumstantiis 
coactus de periculis ministerii sui eo tempore, seu de 
periculis in itineribus, de periculis fluminum, periculis 
latronum, periculis a suis popularibus,1 periculis ab 
alienigenis, periculis in civitate, in solitudine, a falsis 
fratribus, in labore et aerumna et siti (II. Cor. 11, 
'26—'27.) et in sexcentis aliis calamitatibus inspirato 
scribit stylo: non futuram, adeoque et hodiernam prae-
sagit ministrorum Christi ad omnia saecula sortem? 

Mirumne, Fratres et Filii mei, si ego, cum omni 
momento adversis parant acies concurrere signis, pri-
mam hanc tenere aciem, et in frontem hostium pugnare 
missus, mirumne inquam, si non quidem timidus, nec 
metu exsanguis, iusta tarnen sollicitudine anxius videam 
sentiamqne meum esse, ut quod de Caesare Seneca 
dicere legitur : omnium domos mea vigília, omnium otium 
meus labor, omnium delicias industria mea. omnium vaca-
tiones occupatio mea defendat? (Ad Polybium C. 26.) — 
cum mihi iniungi audiam, partes meas esse inter Yos 
et medio Yestri in sanctis fidelium coetibus : laborare, 
vigilare, ministrare, quod nonnisi onerosum, — sed et 
increpare, obsecrare, quod iam saepe odiosum, — de-
mum, si opus, omnes difficultates exsorbere, quod om-
nino heroicum est. 

Denique, ut claudam iam fontes animum angori-
bus perfundentes, semper in auribus mihi resonat mo-
nitum Patrum Cone. Tridentini : Ii, qui episcopate munus 
suscipiunt, quae suae sunt partes agnoscant, ac se non ad 
propria commoda, non ad divitias, aut luxum, sed ad labo-
res et sollicitudinem pro gloria Dei vocatos esse intelligant. 
(Sess. 25. Cap. 1. de Ref.) 

Quid ergo, Fratres et Filii mihi carissimi ?, ! 
Universae viae Domini misericordia et Veritas. (Ps. 

24, 10.) Divina haec misericordia, quae humilitatem 
meam ad solium hocce pontificale evexit, humili dabit 
et gratiam ; — quae infirmum me elegit, reddet virtute 
sua fortem ; — quae mihi honoris est auctrix, erit et 
in administratione adiutrix. — Firmis enim insisto pe-
dibus fundamento Apostolorum et Prophetarum, ipso 
summo angulari lapide Christo Jesu ; qui exstruxit 
Ecclesiam proprio sanguine conglutinatam etiamsi op-
pugnatu, nunquam tamen expugnatu possibilem ; — qui 
cum gratiam dedit, ut fiam, quod sum, potens est hanc 
et omnem gratiam exinde quoque abundare facere in 
me: ut in omnibus semper omnem sufficientiam habens, 
abundem in omne opus bonum. (II. Cor. 9, 8.) 

Oeconomia salutis aeternae, Ecclesia, immortale 
hoc Dei miserentis opus, nunquam carere potest mediis 
eiusdem salutis ; ideo dati ei quidam quidem Apostoli, 
quidam autem Prophetae, alii Pastores et Doctores ad 
consummationem sanctorum, in opus ministerii, ad 
aedificationem corporis Christi. (Ephes. 4, 11.) 

Hos ego habeo scientiae et consilii fontes, pru-
dentiae et fortitudinis exempla, sumptuum in dimicando 
thesauros, tramitum in administrando duces. Habeo 
illos, piaque memoria recolo et in b. m. Praedecessori-
bus meis, qui sacro mitrae honore ornati partem hanc 
gregis Domini ci in pascuis divino rore tinctis ex huius 
cathedrae statione rexere ... 

Quum tamen illos in benedictione mente devote 
revolvo, sinatis Fratres et Filii dilectissimi, ut sistam 
paululum ; et si tunc, annis adhinc fere octodecim super 
repentina optimi Patris ac Maecenatis morte exarsit 
iuveni dolor ossibus ingens : sinatis, inquam. ut canes-
centibus nunc iam capillis, exiguus successor festivis 
glorietur vocibus de tanti triumpho Praedecessoris, qui 
utramque rempublicam perenni meritorum splendore 
illustravit, huic quoque sanctae ecclesiae immortale 
tribuendo trium lustrorum regimine decus. 

Testem ago occasione hac solenni, quanta teneri-
tudine revixerit in dies erga hanc dioecesim eiusque 
clerum memoria, exarseritque dilectio illius cordis, quod 
super pectore meo allatum, et cum piissimo ac gratis-
simo eiusdem Cleri doloris manifesti animo in hac ipsa 
ecclesia ad aram S. Barbarae reconditum — mihi ex 
pulveribus quoque praesidio et rerum mearum tutelae 
erit . . . 

Pergratae huius memoriae et gratitudinis debito 
soluto, pro rei natura et occasionis ratione officii mei 
iam existimo Yenerabiles Fratres et Filii carissimi, 
attentioni vestrae infigere nonnulla eorum, quae cum vi 
ministerii mei strictoque iure in partes Yestras, tum 
etiam a filiali respectu mei in bonum commune inter 
vos suscepti oneris, vicissim a vobis postulanda censui. 

Non multis multa, sed quantum in me est, paucis 
multum vellem dicere. (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kalocsa. Majorosy János fölsz. püspök működésének 

jellemzése és végrendelete. — 
Alig némultak el a gyásznak hangjai, irja a ,,K. 

N.u, melyekkel egyházmegyénk főpásztora emlékének 
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adóztunk : ismét egy szomorú hir borítja gyászba a 
kalocsai érseki megye katholikus közönségét, — midőn 
az egyházmegye jelenlegi fejét, Majorosy János fel-
szentelt püspököt, káptalani helynököt ragadta el a 
halál. Halálát méltán gyászolja az egyházmegye, hiszen 
az utolsó évtizedek az egyházmegye történetében el-
választhatatlanul vannak összekötve Majorosy János 
nevével, ki negyven esztendőt töltött az érsekség igaz-
gatásának munkájában. Ezen idő alatt, sokszor tagad-
hatatlanul nehéz viszonyok között, ő minden erővel 
arra törekedett, hogy a hitélet fejlődjék, a tanügy 
virágozzék, a fegyelem csorbát ne szenvedjen, a keresz-
tény elvek minél inkább uralomra jussanak a társada-
lomban. 

Ezt a czélt szolgálta atyai intelmeivel abban az 
időben, midőn mint a kalocsai érsek segédpüspöke 
bérmautjain bejárta az egyházmegye minden községét; 
ezen magasztos czél elérésére pártolta a társadalmi 
egyleteket és a keresztény sajtót. Az egyházmegyében 
levő keresztény újságokat bajaikban nem csupán buz-
dította, hanem nem késett anyagi áldozatot sem hozni ! 

érdekökben. 
A politikában bátran, megalkuvás nélkül szolgálta 

a keresztény irányzatot; a képviselőválasztásokra sem 
restellett elmenni és leszavazni. Hazafias gondolkozását 
legjobban jellemzi azon eset, hogy Bácskában, midőn 
egy jegyző németül üdvözölte, a boldogult püspök ki-
fakadt ezen eljárás ellen. 

Akik közelről ismerték, tudták róla, hogy úgyis 1 

mint főpásztor, úgyis mint ember a megtestesült pon-
tosság és kötelesség volt ; mindenben nagy határozott-
ság jellemezte. És hogy azon szigorú, tekintélyt paran-
csoló külső alatt érző szív lakozott, azt legfényesebben 
bizonyítja hátrahagyott végrendelete, melyből látjuk, 
hogy még számos alapítványa sorakozik azok mellé, 
amiket már életében tett. Ezen alapítvány ércznél 
maradandóbb emléket fog képezni az elköltözött nagy 
szellemének 

.1 végrendelet. 

A kalocsai főkáptalan őrizetére bizott végrende-
let felbontatván, mely fényesen hirdeti az igazi apos-
toli lelkű főpap nemes gondolkozását. 

A végrendelet főbb pontjai következők: 
J. Könyveit a nagyobb papnöveldére hagyta. 
2. Nő vére Jackel Ant.alné sz. Majorosy Anna örö-

köl 5000 koronát. 
3. Anna nővérének hat gyermeke azonfelül, amit 

életében adományozott nekik, örökölnek egyenkint 
3000 koronát. 

4. Balázs Rezsőné urnő, mivel az elhunyt édes-
anyját önfeláldozóan ápolta, még külön örököl h000 
koronát. 

5. A kalocsai papi nyugdíjalapra hagyott 2C00, a 
kántortanitói nyugdijalapra 1000, a káptalani tisztek 
nyugdíjalapjára 1000, a kalocsai szegényeket segélyező 
Nádasdy-alap szaporítására 500, a Szent László-Társu-
latra 2000, a Szent-ístván-Társulatra 500, a katholikus 
tanítok országos alapjára 1000, a budapesti vakok és a 

váczi süketnémák intézetére egyenként 100 koronát. A 
cselédek félévi béröket kapják jutalomképen. 

Ami pedig ezenfelül marad készpénz, értékpapír, 
részvény, sorsjegy, annak összegét „Majorosy-alap" 
néven a kalocsai főkáptalan kezeli és kamatai felerész-
ben általános egyházi czélokra (Péter-fillér, missiók, 
stb.) fordítandók, másik fele pedig 300 koronás össze-
gekben iskolai ösztöndíjul fog szolgálni, melyet Kalo-
csán középiskoláikat végző, jóelőmenetelü katholikus 
fiúk nyerhetnek el, kiket a főkáptalan választ ki. Ez 
ösztöndijak az egyetemi tanulmányok alatt is meg-
maradnak az illetőknél. 

Ezen utóbbi felét azonban a kamatoknak, mig él, 
Anna nővére fogja élvezni. 

Elrendelte továbbá, hogy édesanyja mellé temes-
sék el, és sírjára ezen felirat tétessék : 

Majorosy János 
tinnini felszentelt püspök, 

kalocsai kanonok 
1831—1904. 

Temesvár. A Bold. Szűz szeplőtelen fogantatásáról 
főpásztori levél. — 

Krisztusban Kedves Hiveim ! 
A katholikus Anyaszentegyház minden évben 

nyolcz napon át ünnepli a Boldogságos Szűz Mária 
szeplőtelen fogantatásának ünnepét. Es ha a kegyelmek 
anyjának ezen kiváltságát minden évben igaz tisztelet-
tel és bensőséggel ünnepeljük, mennyivel nagyobb 
örömmel, hálával és buzgósággal kell azt ünnepelnünk 
ebben az évben, a mikor félszázados évtordulóját üljük 
annak az egész Anyaszentegyház által régóta várt 
eseménynek, hogy Jézus Krisztus földi helytartója a 
Szeplőtelen Fogantatás hitczikkelyét kihirdette? 

Dicsőségesen uralkodó Szentatyánk rövid időre 
azután hogy sz Péter hajójának kormányát átvette? 

megemlékezvén az ó-szövetségi intésről: „Szenteld meg 
! az ötvenedik évet, mert örömév az,u 1 fölhívta híveinek 
figyelmét a közeledő örvendetes évfordulóra és az 
egész évet mint jubileumi évet gazdag kiváltságokban 
részesítette. A mult évben a Szeplőtelen Fogantatás 
ünnepén 4461. sz. a. kelt körlevelemben, hol részletesen 
előadtam a magyar egyháztörténetben előforduló s a 
Szeplőtelen Fogantatásra vonatkozó adatokat, én is 
szólottam hozzátok, és bizonyára lelkipásztoraitok is 
többször kiíejtették előttetek a jubileumi év jelentő-
ségét és kiváltságait, hogy azokat lelketek üdvösségére 
fordítsátok. 

Ezen jubileumi év most vége felé közeledik, és 
mint főpásztorotok, kinek szioe óhajtása és könyörgése 
Istenhez a ti üdv ősségiekért vagyon,2 ezt az alkalmat is 
föl akarom használni, hogy újból szóljak hozzátok a 
Boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatásáról. Teszem azt 
azért, hogy benneteket a Boldogságos Szűz iránti 
tiszteletet és szeretetet növeljem és ezáltal az élet 
minden bajában és veszélyeiben bizalommal hozzá,. 

1 III . Móz. 25, 10. 
2 Sz. Pál, Róm. 10. I. 
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mint a kegyelmek anyjához forduljatok és nála oltal-
mat, segítséget keressetek. 

Szent fogantatásod által 
Kérve kérünk tégedet : 
Oh vedd kedvesen, dicső Szűz, 
Tőlünk a dicséretet. 

1854. évi deczember hó 8-ika emlékezetes nap a 
katholikus Egyház történetében. Megelőzte ezt IX. 
Pius felszólítása a földkerekség összes püspökeihez, 
kikhez mint az apostolok utódaihoz szintén tartozott 
tudni, hogy mi tartozik az Egyház hitéhez. És miután 
erre a püspökök hiveikkel egyetemben az Egyház 
kezdettől tartott hitét egyértelmüleg vallották, a pápa 
kitűzte a hitczikkely kihirdetésének napját. Kora reggel-
től az egész világról összesereglett ajtatos hivek nagy 
tömegben özönlött a római sz. Péter-templomba, a 
melynek belseje ünnepi díszben ragyogott. Kilencz 
órakor megnyíltak a pápai palota kapui, és a főpapok, 
püspökök, érsekek, pátriárkák és bíborosok hosszú sora 
után bevonult a templomba IX. Pius pápa. Az a lelke-
sedés, a mely ilyenkor a szivekből kitör és az öröm 
könnyeit csalja az egybegyűlt óriási tömeg szemébe, 
ez alkalommal a szokottnál is nagyobb volt, mert 
mindenki tudta, hogy ez a nap nagy jelentőségű a 
katholikus hitéletben. Az ünnepi nagymisében, a melyet 
a Szentatya mondott, az evangelium után mély csend 
állott be. Ekkor a bíborosok és püspökök egy része a 
pápai trón elé lépett és Jézus Krisztus földi helytartó-
jához azt a benső kérelmet intézte, hogy a Boldog-
ságos Szűznek, Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus 
Anyjának szeplőtelen fogantatásáról szóló hitelvet 
kihirdesse. Erre a pápa trónjáról fölemelkedett ós éne-
kelni kezdte a Szentlélek segedelmét kérő dicséneket, 
a melyet a papság és hivek nagy sokasága benső 
áhítattal és lelkesedéssel végig énekelt. Mindenki forró 
imádságban elmerülve térdre omlott. És ekkor mint az 
égből jövő szózat fölhangzott a pápának a sziveket 
megindító szava: VA Szintietek sugallatából, a teljes és 
osztatlan Szent Háromság tiszteletére, a Boldogságos Szűz 
Anya dicsőségére, a katholikus hit fölmagasztalására és a 
keresztény vallás elterjedésére, TJrunk Jézus Krisztusnak, 
sz. Péter és Pál apostoloknak és a saját tekintélyünk erejé-
nél fogva ezennel kijelentjük, kimondjuk és elhatározzuk, 
hogy azon tan, a mely szerint a boldogságos Szűz Mária 
fogantatása első pillanatában a Mindenható Isten különös 
kegyelméből és kiváltságából Jézus Krisztusnak, az emberi 
nem megváltójának érdemeire való tekintettel, az éüeredö 
bűn minden szeplőjétöl megóvatott és ment maradt, Istentől 
ki van nyilatkoztatva, és azért ezt minden hívőnek erősen és 
állhatatosan hinnie kell.u 

Ezen ünnepélyes kijelentés alatt oly nagy meg-
indultság vett erőt a Szentatyán, hogy hangja a zoko-
gástól többször elakadt. Mindenki szemében könnyek, 
a szívből kiáradó öröm könnyei ragyogtak. Az egész 
örökvárosban megszólalt harangok hangja a meg-
történt pápai kijelentés hirét elvitte az egész világba. 
A katholikus világ örömujjongással fogadta a hirt és 
rendkívüli ajtatosságokban adott kifejezést egyrészt a 
Boldogságos Szűz iránti tiszteletének és szeretetének, 

másrészt örömének és hálájának a fölött, hogy az 
évszázadok óta várt kijelentés végre megtörtént. Az 
igazság tévmentes tanítója megszólalt és minden világ-
részből hangzott feléje a válasz: mi hiszünk taní-
tásodban. 

A midőn IX. Pius pápa ötven év előtt a szeplő-
telen fogantatásról szóló hitczikkelyt kihirdette, akkor 
a katholikus Anyaszentegyház nem akart híveivel egy 
uj, eddig nem vallott hitigazságot elfogadtatni, mert a 
katholikus Anyaszentegyház 19 évszázados fennállása 
alatt csak azt tartotta feladatának, hogy az Istentől 
kinyilatkoztatott igazságokat meghatározza, kijelentse, és hogy 
azokat higyjük, elénk adja. A szeplőtelen fogantatásról 
szóló hitczikkelyt is az egyház mint Istentől kinyilat-
koztatott igazságot, tehát nem mint az egyház által föl-
talált uj tant határozta meg. Ha tehát mi ezen ötven 
év előtt meghatározott és kijelentett igazságot elfogad-
juk és hisszük — a mi most már hitbeli kötelessé-
günk, — akkor senki sem mondhatja azt, hogy a 
katholikus egyház tanítása 50 év előtt megváltozott, 
vagy hogy mi, ötven év óta élő katholikusok, a Bold. 
Szűzről mást hiszünk és mást tanítunk, mint a mit a 
katholikus Anyaszentegyház azelőtt hitt és tanított. 

A szeplőtelen fogantatás hitczikkelyének meghatá-
rozása óta semmiben sem változott az Anyaszentegy-
ház hite és tanítása, mert a mit a szeplőtelen fogan-
tatásról mi hiszünk és tanítunk, azt vallotta az Egyház 
ezelőtt is, de nem kifejezetten és határozottan. Ez a 
tanítás benfoglaltatott a Boldogságos Szűz Isten-Anya-
ságáról és szüzességéről szóló hitczikkelyben,- a melyet 
az Egyház mindig vallott; a mi időnknek csak az volt 
föntartva, hogy a szeplőtelen fogantatásról szóló tan 
mint Istentől kinyilatkoztatott igazság kihirdettessék. A mi 
időnk volt tehát az a boldog korszak, a mely a Bold. 
Szüzet, ezt a titokteljes rózsát, mely szépségével az 
emberek, az angyalok és Isten látását gyönyörködtetni, 
teljes fényében és pompájában megjelenni látta ; előttünk 
jelent meg a Boldogságos Szűz, mint a fölkelő hajnal-
pír, a mely a legfényesebb napot, Jézus Krisztust, 
legtisztább sugaraival megelőzte,a mely hajnalpírnak 
kezdetén sötétség nem volt, vagyis a kinek fogantatása 
a bűn sötét éjjelétől ment volt. (Vége köv.) 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVEKEN YSEG. 
A Szent-István-Társulat Tud. és írod. Osztályának 

Ininiaculata-ünnepélye. 

A közzétett előrajz szerint f. hó 1-én fényesen és 
hatásosan folyt le. Emelte az ünnepély jelentőségét 
Magyarország királyi kultuszministerének, Berzeviczy 
Albertnek megjelenése. Fenségesebb szellemi lég-
kört ar temploménál és az ily vallásos ünnepélyeké 
nél a világ fia, akár ura, akár szolgája legyen a világ-
nak, nem fog találni soha. Elnökölt: dr Hornig Károly 
báró veszprémi püspök ur. Jelen volt a védnöki kar-
ból Dessewffy Sándor csanádi püspök és Kohl Medárd 

3 Sz. Bonav. 
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fölsz. püspök urak. Az elnöklő fővédnök-püspök mellett 
jobbról a kultusminister, balról Zichy Nándor gróf, 
a társulat érdemdús elnöke foglalt helyet. Az elnöki 
emelvényen ült még Giesswein Sándor dr apátkanonok, 
társulati alelnök, az ünnepély főrendezője. 

Kezdődött az ünnepély a közp. papnevelő-intézet 
jeles énekkarának énekével. Witt Ferencz Ave Murid-ját 
adta elő. Következett Hornig Károly báró püspök úr 
megnyitó beszéde, melyet már fentebb olvashatott a t. 
olvasó. Alleram G-yula bölcsészetkari hallgató Baán Aladár 
ünnepi versét szavalta el azután, meleg hévvel és hatá-
sosan. Utána Kontor Elek saját szerzeményű szép Mária-
énekét énekelte el ritka szép tenor hangon, harmonium 
kisérete mellett. Nagy figyelemmel és élvezettel hall-
gatta ezután a fényes ünnepi közönség JDudek János 
dr nyitrai kisszeminariumi rektor és felsőbb leányisko-
lái igazgató előadását a szeplőtelen fogantatás hitének 
ragyogásáról a páratlan ősrégi magyar Mária-kultuszban. 
Knauz Nándor Kortanában kimutatta, hogy őseink 
már a XI. század végétől ünnepelték a fogantatás 
ünnepét Első irod. emlékkel a szeplőtelen fogantatás 
dogmájáról a kódexek korában találkozunk; azután 
szakadatlanul folyik a tanúsága nagy Pázmány Péterén 
át egész napjainkig. G-yöngyössi István Rózsakoszorú-
jában 1690-ben a b. Szűzről így énekel : 

„Az ki midőn fogantatott 
Akkor is tisztán tartatott 
Minden bűnök szennyétől." 

A nagy irod. értékű előadást lelkes taps jutal-
mazta. Kontor Elek adta elő azután Lévay Mihály 
Immacidata cz. szövegéhez szerzett saját énekét, finom 
ízléssel és nagy hatással. A felolvasó asztalnál ekkor 
Natter Antal dr társ. titkár jelent meg, hogy felolvassa 
Dyvald Kornél „A Madonna a régi magyar művészetben" 
czimü szintén igen magvas és tanulságos tanulmányát. 
Következett az előadások záró-akkordja, Btischek Antal 
győri kanonok „Felajánlás" czimü imája, mely szép 
előadásában mélységes érzelmeivel könnyekig megható 
volt. Szépek különösen befejező szavai: „Magyarország 
királynéja, Nagyasszonyunk Mária, fordítsd anyai szemei-
det a magyar hazára: országodra, örökségedre ; vigasz-
tald meg királya szivét, oktasd bölcseségre országló 
kormányát, józan mérsékletre, hasznos okosságra tör-
vénye szerzőit, s a magyar nemzetnek eszközölj Istentől 
szerencsés, boldog időket. Salve Immaculata, ave ave 
Maria !" A közp. papnevelő-intézet énekkara Meiszner 
rOh dicsőült szép kincs" kezdetű énekének művészi 
előadásával fejezte be a sikerült ünnepélyt. 

VEGYESEK. 
— Fel, Rómába! Ez most a katholikus világban 

a vágy és a jelszó. Világkongresszus, világkiállítás szűz 
Máriának, az Isten anyjának tiszteletére! Eddig nagy 
tömegekben, tömeges zarándokseregben volt szokás 
Rómába menni. Ma 2 8 ember is ugyanoly jutányo-
sán teheti meg a római útat teljes ellátással, hogyha 
Rómába ír „Agenzia Chiari di G. Sommanva et C.. 
Roma, Corso Umberto I., 221." czimzéssel és űrlapot 
(Scheda) kér utazási és ellátási igényeinek bejelentése 
végett. Ez az Agenzia a Ferrari bibornok t. elnöksége 
alatt alakult nemzetközi utazási társaság megbízottja, 
ügynöksége. Tessék bátran hozzá fordúlni. 3—4 ember 
ily módon járhatja meg jutányosán, gond nélkül, ké-
nyelmesen Rómát és Olaszországot. 

LXil í . évî. 1904. 

— Magyarország lecifjabb püspöke. Deczember 
I-én érkezett hire hozzánk annak, hogy Batthyány 
Vilmos gróf nyitrai kanonok segédpüspöksége cum iure 
successionis befejezett dolog. Fölszentelése gyorsan fog 
megtörténni. Az agg de mindig lelkes püspök-atyára 
való tekintettel bizonyára maga is azt kívánja, hogy 
sokáig legyen csak segéd-püspök. 

— A szabadkőművesekről, annak a kémkedésnek 
és árulkodásnak leleplezése alkalmából, melyet a fran-
czia Nagy Oriens vallásos franczia katona-tisztek ellen 
folytatott, sok szó esik most a sajtóban világszerte. 
Legérdekesebb eset a Goche úr esete, a ki iroda-főnök 
volt valamely prefekturában. Egy teljes hónapig járt 
leselkedni a templomokba. Mikor azt hitte, hogy az ered-
ményről jól számolt be, levelet kapott a belügyminis-
tertől, hogy mivel Goche úr egy hónap óta az összes 
egyházi szertartásokon jelen volt, állásától elmozdítta-
tik. Dupla-élü ítélet! Sújtja a leselkedőt, sújtja magát 
a rendszert, melyet az árulkodó kém szolgált. Nálunk 
nagy, igen nagy éberséget kell kifejteni a szabadkőmű-
vességgel szemben. Nagyszabású és sokoldalú akcziót 
indított legújabban. Ifjúság, nép, intelligenczia — mind 
külön-külön zsabadkőműves vallástalanító akczió tárgya. 
Sión őrei vigyázzatok, mert külömben franczia állapo-
tok zúdulnak majd rátok! 

— A kaloesai főkáptalan a Majorosy János f. 
püspök halálával megüresült káptalani helynöki méltó-
ságra Mayer Béla vál. püspököt választotta meg egy-
hangúlag. Hódoló tisztelet az országos nevü egyházi 
férfiúnak! 

— Az erdélyi egyházmegye ezidei XIII. számú 
főp. körlevelében találunk egy „Urbis et Orbis"-t a 
xav. szent Ferencz tiszteletére szentelni szokott „Noven-
diales a gratia" czimü ajtatosságnak engedélyezett tel-
jes búcsúról; azután ott van az assisi sz. Ferencz 
napján engedélyezett teljes búcsúról szóló breve, és a 
S. Rit. Congr. egy rescriptuma stb. Az utolsó szám 
belügyministeri rendelet az italmérósi üzleteknek zárva-
tartásáról istenitiszteletek, körmenetek alkalmával. 

A szerkesztő telefonja. 
T. Lajtman György urnák, Zágráb: Ön a lapot kivételesen, 

a pos tad í j előzetes beküldése fejében, egész évre megkapha t j a 

Főszerkesztő: Breznay Bé la dr. 
Segédszerkesztő : Yaluicsek Béla. 

Figye lmezte tés az előfizetés mód já r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás* 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 bizonyuval vá lha tó növekedése kényszerí t az előfizetési ár 
felemelésére. A ki t ehá t csak az rE. Kr. L."-at j á ra t j a , az a lapof, 
ú j év tő l kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindkét lapot, a 
„Religio- *~allásíl-1 és az „E. Kr. Z ."-a t együt t k ívánja járatni , az 
az „ E . Kr. L.u-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezheti 
meg. Vagyis az előfizetést a jelen 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, 
V45 VA» 3it egész évi részletekben tör leszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb el járás az egész évre j á ró 
előfizetés egyszeri-e való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A kiadó tulajdonos. 

RELIGIO. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. Í1V.. Papnő velde-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 
HATVÁN HA RM A 

Budapesten, deczember 7. 

DALMI E S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T 
ÜIK ÉVFOLYAM 

SZ. II. Félév. 1904. 

,Perge alacriter tn coepio tuo : praeiiare praelia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendt t 
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 auctontate Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.4 

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

Ä Bold. Szűz szeplőtelen fogantatására. 
Repülj el, járd be széles e világot 
Szárnyas dalomnak hangos szózata, 
S ahol jársz, mint királymadár nyomában, 
Zúgjon a lég, mely néki helyt ada; 
Kiálts belé a nagyvilág zajába, 
Harsogj túl tenger zúgó moraján, 
Hadd hallja minden élő, s visszazengje 
Az ezredéves szikla : Vatikán ! 

Dicsőség néked, Szűz ! kinek fejére 
Isten rakott csillagból koronát, 
Dicsőségednek születése napján 
Százmillió égőn tekint ma rád ; 
Tárjad liljom karoddal kegyesen fel 
istenthordó keblednek titkait, 
Hacld olvasom le róla ihletemben, 
Mit ezredéves hagyomány tanit. 

Engedd szemlélnem fényességed, 
Mely elhomályosítja a napot, 
Hogy — bár halandó kézzel — megrajzoljam 
Dicsőségtől sugárzó alakod ! — 
Világok sorsát látom elvonúlni, 
Megfoghatlan csodákról adva hírt, 
Látom, amit nemünk történetében 
Jósférfiak vesszője rólad írt... 

Hadd mondjam el híven, sok ezredéve 
Hogy Isten szent lelkéből származánk, 
Istennel társalogtak ősszülőink, 
„Örök halmok" viránya volt hazánk, 
Reményünk csillagvára mint hullt porba, 
Amint a hűség szála megszakadt, 
Es számkivetve mint bolygott az ember, 
Mint kárhozott szellem, az ég alatt. 

Négyezredév gyászfátylát tépted el Te, 
Mint éjt megváltó hajnalpirkadás, 
S kikelt megtört reményeink sírjából 
Az üdvösséghozó feltámadás ; 

Decz. 8. Pécsett, a Kath. Kör ünnepélyén szavalja Szánthó Ignácz. 

Miként Noé galambja vizözönben, 
Te hoztál első zöldágat nekünk, 
Mint hajnalcsillag hirdetted napkeltét, 
S ez égő nap Megváltó Istenünk. 

Azért köszöntünk ! szennyes tengerárban 
Mint tisztán megfogamzik gyöngykorái,— 
Kinek méhéből lelkünk napja támadt, 
Te is szeplőtelenül fogantatál. 
Halandó emberek bűnben születtünk, 
Bűntől ment Te voltál egymagad, 
Mint tiszta liljom, mint a szűzi hajnal, 
Mely éj sötét méhéből felhasad. 

Köszöntünk ! az évezredek határán 
Aki szűztisztaság szent zászlaját 
A küzdő testhez lánczolt embereknek 
Hívó szózattal fenn lobogtatád ; • 
Azóta fenkölt táborodban 
Egy új szellemvilágra vált a mult, 
Zászlód alatt szüzeknek légiói, 
S rá mártirvér, mint harczi rózsa, hullt. 

Dicsőség néked ! földig meghajolva 
Hódol előtted az embervilág, 
Örökzöldjével Téged koszorúzni 
Siet ma minden szál élő virág ; 
Dicsőséged, mint lángoló nap, 
Világok véghatárán átragyog, 
Mig fent a szellemrégiók csodálnak, 
Trónon öveznek : nap, hold, csillagok ! 

Repülj el, járd be széles e világot 
Szárnyas dalomnak hangos szózata, 
S a hol jársz, mint királymadár nyomában, 
'Zúgjon a szél, mely néki helyt ada; 
Kiálts belé a nagyvilág zajába, 
Harsogj túl tenger zúgó moraján, 
Hadd hallja minden élő, s visszazengje 
Az ezredéves szikla : Vatikán ! 

Dr Rézbányay József. 
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Az Újév közeledtével valamennyi. vagt;is 
egész-, fél- és negyedéves előfizetőinket tisztelet-
tel arra kérjük, hogy előfizetéseket mielőbb 
megujítani szíveskedjenek. 

Ave Immaculata! 

A magasztos „Magnificat" dicsőséges jöven-
dőt hirdet, midőn igy énekel : „Et bea tam me 
clicent omnes generat iones," Az eg}<ház élete 
állandó bizonyitéka azon igazságnak, hogy a 
boldogságos Szűz jövendölése bete l jesedet t és 
folyton beteljesedik. Az egész világon öröm-
teljes visszhangra ta lá l az egyház hivó szózata 
„ Immacula tam conceptionem Virginis Mariae 
celebremus, Christum ejus Fil ium adoremus 
Dominum!" Az evangéliumi asszony buzgó 
lélekkel ha l lgatván Jézus Krisztus isteni taní-
tását , e l ragadta tássa l dicsőité az ő szent 
Any já t : „Beatus venter, qui te por tavi t et 
ubera, quae suxisti." Az ős egyház küzdelmes 
napjai tól kezdve boldogságosnak nevezzük a 
szent Szüzet „et in tercedente beata et gloriosa 
semper Yirgine Dei genitr ice Maria" (Canon-
Missae). Boldog azért , mer t Isten kegyelmének 
teljességével á rasz tá el lelkét, megmenté az 
áteredő bűntől és az örök Ige anyjává válasz-
tot ta . Szűz t isztaságát , a lázatosságát , tündöklő 
erényekben gazdag életét hirdetni fogja min-
den nemzedék, mer t ál tala ju to t t el az igaz-
ság ismeretére, a szent élet biztos ösvényére, 
a boldogság hazá jába . 

Szűz Mária boldogságát isteni F ia hirdet te 
és magyaráz ta meg először: „Boldogok, kik 
az Isten igéjét hal lgat ják és meg ta r t j ák azt ." 
Ezen forrásból mer í te t t sz. Ágoston, midőn 
azt tanitá. hogj7 azér t boldog a szent Szűz, 
mert Krisztus hitét szivében őr iz te : „Materna 
propinquitas nihil Mariae profuisset, nisi feli-
cius Christum corde quam carne gestasset . 
Beatior ergo Maria percipiendo fidem Christi, 
quam concipiendo carnem Christi." 

Az evangelium elmondja a szent Szűzről, 
hogy az isteni Fiával tör tént csodálatos dolgo-
kat lelkében megőrizte és mélyen átérezve 
szivében megfontol ta „conservabat omnia verba 
haec coníerens in corde suo." A Szentlélektől 
megvilágosítva átgondolta mindazon ígéreteket 
és parancsokat , melyeket Isten a pá t r iá rkák 
és próféták által adot t az emberiségnek. Ős 
szüleink eredeti ár ta t lanságával , a pá t r iá rkák 

és prófé ták hitével és reményével szemlélte 
szent Fia csodatételei t és ha l lga t ta isteni taní-
t á sá t és mindezek fe le t t e l ragadta tássa l elmél-
kedet t , „conferebat in corde suo." 

Mária az emberiség csodálatos anyja, 
mat rum splendor mirabilis, boldognak fogják őt 
hirdetni mindenha, mer t I s ten igéjét hal lgat ta 
és meg ta r to t t a . Fia inak követniök kell. S 
vájjon követik-e? I g e n ! A „Magnificat" jöven-
dölése betel jesedet t . Is ten igéjét az egyház 
hirdeti , és a hivek megszámlá lha ta t lan soka-
sága megőrzi azt, szivében forga t ja és uj élet 
t á m a d mindenüt t , minden nemzetségben. Az 
isteni igének fénye megvilágosít ja, fölemeli 
az ember lelkét és oly magasztos igazságok 
ismeretére vezeti, melyeket emberi bölcseség 
nyú j tan i nem birt. Az Is ten igéje megnemesí t 
minden tudomán}Tt, az igazság t emplomának 
csarnokaiba vezeti azoka t és Is ten szeretetének 
és bölcseségének ragyogásával tölti be ; fel-
t á r j a az ember e redeté t és czélját , m e g m u t a t j a 
az u t a t a valódi boldogság elnyerésére ; valódi 
szabadságot hirdet, megszentel i az akara to t , 
az erények üdítő forrásai t ny i t ja meg az 
ember iségnek. 

Minő lélekemelő fönséges kép tárul fel 
e lőt tünk, ha végigtekintünk az egyháznak a 
szellemi és tá rsada lmi téren kifej te t t műkö-
désére. Mennyire behato l tak fiai a tudományok 
művelésébe, mily magasz tos lelkesedéssel ter-
jesz te t ték a tudományoka t és az egyház szelle-
mében vezetve a családot, a t á i s ada lma t és 
az állami életet, megalapí to t ták a valódi 
keresz tény művel tséget . Es mindezt azér t tehet-
ték, mer t Is ten any ja pé ldá já t követve, Is ten 
igéjét meg ta r to t t ák és szivökben megfontol ták . 

A dicsőséges mul t ál tal l e rakot t alapokra 
épít a küzdelmes jelen. Az egész világon meg-
t a r t o t t Immacu la t a ünnepélyek, a sz. Pé t e r 
székéhez zarándokoló népek fényes bizonysá-
got szolgál ta tnak a világnak, hogy életök 
vezércsil laga Is ten igéje és életök czélja az 
örök igazságok megfontolása és a keresztény 
erén}Tek gyakorlása. Ezek meggondolása örök 
dicsőítő énekre lelkesíti az egész keresztény 
világot, és lá tva a „Magnificat" jövendölésének 
ál landó betel jesedését , e l ragadta tással énekli : 
Ave Immaculata! Ave! Ave! 

Dr Kádár Auibrns. 
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Ima Máriához, 
Magyarország Nagyasszonyához. 

Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, 
magyarok Nagyasszonya, szentséges szűz Mária ! emlé-
kezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első kirá-
lyunk s apostolunk, szent István, neked fölajánlott, s 
végrendeletében neked hagyott. Tekints kegyes arczczal 
országodra, s dicső érdemeid által légy közbenjáró és 
szószóló szent Fiadnál, Krisztus Jézusnál. Hozzád kiál-
tottak atyáink, s minden Ínségekből kiszabadultak ; 
mert folyvást vigyáztak szemeik örökségedre, mind-
örökké áldott Asszonyunk ! Ezt mi bizonyosnak tartván, 
gyakran folyamodtunk hozzád, s már tapasztalásunk 
után elmondhatjuk, hogy éretted áldott meg minket az 
Ur. Ilyen reménytől buzdíttatva, és bizalom által lelke-
síttetve, oltalmad alá futunk mi, -- a te néped, örök-
séged ós nyájad, — kik gyermekeidnek neveztetünk, s 
különös pártfogásodért Mária országának hivatunk. 
Azért fölemeljük hozzád szivünket kezeinkkel együtt, s 
alázatosan kitárjuk szined előtt könyörgésünket : 

Oltalmazd ós védjed hatalmas pártfogásod által 
minden lelki és testi gonosz ellen hazánkat, hogy az 
Lten dicséretére és néped vigasztalására virágzó legyen. 
Nyerj esedezésed által az anyaszentegyháznak s a ka-
tholikus hitnek nálunk és mindenütt e földön fölma-
gasztaltatást, főpapjaink- és lelkipásztorainknak ós az 
egész papságnak isteni segítséget, nekünk tanulékony, 
engedelmes, s a hit cselekedeteivel és gyümölcseivel 
bővelkedő szivet, hogy szent Fiad soha se nehezteljen 
mi reánk, s országát el ne vegye tőlünk. Éleszd föl 
bennünk atyáink szivét, s vezéreld a hitetleneket az 
igazak okosságára, hogy egy szájjal, egy szívvel, ugyan-
egy hittel szolgáljunk Fiadnak, a mi Urunknak, s tisz-
teljünk és valljunk téged Asszonyunknak s pártfo-
gónknak, miként atyáink tiszteltek. 

Könyörgünk, Asszonyunk, apostoli királyunkért, 
hogy hosszú életet, csendes országlást, biztos hazát, 
erős hadsereget, hű tanácsadókat, jó népet, a világ 
békességét ós mindazt nyerd meg neki, amit ő mint 
ember és mint király kiván, hogy népét szentségben és 
igazságban sokáig szerencsésen kormányozhassa, azután 
pedig az igazság koronáját elnyerhesse. 

Könyörgünk, Asszonyunk! a törvényhozókért, s 
országunk tisztikaráért, hogy a Szentlélek ajándékai 
által fölvilágosítva, megismerjék az igazságot, megbün-
tessék a gonoszt s megvédjék az igazat, hogy a közjó 
előmozdítására őszintén törekedvén, az árváknak, özve-
gyeknek, ártatlanoknak igaz lelkiismerettel szolgáltas-
sák ki az igazságot. 

Könyörgünk, Asszonyunk ! egész népünkért, hogy 
fordítsd hozzánk anyai irgalmasságodat, s örökséged 
polgárait, kiket védelmed alá vettél, megőrizzed minden 
bűntől, kegyességed által kormányozzad, s Isten szere-
tetében s félelmében megtartsad. Nyerj esedezésed által 
a szüzeknek tisztaságot, a házasfeleknek jámborságot, 
a bűnbánóknak bocsánatot, az igazaknak állhatatossá-
got, az özvegyeknek és árváknak gyámolítást, a szegé-
nyeknek pártfogást, az utazóknak megérkezést, a szo-

morúaknak vigasztalást, a megholt híveknek örök 
nyugodalmat. 

Ne vesd meg esdeklő fiaidat, s a bűnök bocsánat-
jáért könyörgőket régi irgalmasságod karjával támogasd ; 
mert noha mi elhagytuk a fiúi kegyeletet, de Te mégis 
anyánk maradtál. 

Légy szószóló mellettünk Fiadnál, hogy akarata 
szerint intézzük életünket, s Téged Nagyasszonyunknak 
és védőnknek valljunk s tiszteljünk életünknek minden 
napjaiban. 

Kelj föl tehát, Anyánk! Te uralkodjál fölöttünk, 
és Fiad, Jézus Krisztus a mi Üdvözítőnk. Fogadd el 
könyörgésünket, melyet színed elé terjesztettünk, hogy 
közbenjárásod által segíttetve, a jelen élet után az 
örökkévaló boldogságba juthassunk. Ti is, hazánknak 
védőszentjei: szent Béla püspök és vértanú, sz. István 
király, sz. László király, sz. Imre herczeg, sz. Erzsébet 
asszony, sz. Margit szűz, Isten minden megdicsőült 
szentjeivel együtt, esedezzetek érettünk a mi Urunk 
Jézus Krisztusnál. Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
i udapest, decz. 7. A budapesti t. egyetem hittudo-

mányi karának Immaculata-ünnepe félszázad előtt és most. — 
Ha visszamegyünk félszázaddal a budapesti egye-

tem történetében, azt találjuk, hogy az 1854-iki dogma-
tikai definitio a B. Szűz szeplőtelen fogantatásáról 
talán hazánk egy intézetében sem ünnepeltetett meg 
oly nagy arányokban és fényben, mint a budapesti k. 
m. tud. egyetem kebelében a hittudományi kar által. 
A kar mindenekelőtt ülésben foglalkozott e tárgygyal 
és elhatározta, hogy oktávás ünnepet szentel keresz-
tény vallásunk ama nagy eseményének. Az egyetemi 
templom tehát akkor egy egész héten át hangos volt 
az egyetemi tanári kar és ifjúság áhitatosságának 
ünneplésétől. Az ünneplés főnapján a szentbeszédet 
Gryneus Alajos dr mondotta, az egyetem dísztermében 
tartott ünnepélyen Lopussny Ferencz dr dékán, mint a 
dogmatika tanára, mondott nagyszabású oratiot a 
szeplőtelen fogantatás dogmájáról. Erre az egyetemi 
ünnepélyre körmenetben vitték át az egyetemi tem-
plomból a Szeplőtelen Fogantatás szobrát és a pontifi-
káns az assistentiával templomi ornatusban foglalt az 
ünnepélyen helyet. 

Az ősök kegyeletének ily nagyszabású megnyilat-
kozását emlékezetbe visszaidézve arra határozta el az 
egyetem hittudományi kara magát, hogy az Immaculata 
jubileumát az adott körülmények között megfelelő 
ünnepséggel emelje ki a mindennapi ügyek folyásából. 
F. évi nov. hó 30-án tartott rendes ülésében elhatá-
rozta a kar, hogy Magyarország Nagyasszonya szeplő-
telen fogantatásának szent napját nagyobb templomi 
ünneppel különbözteti meg és arra az egyetem világi 
tudomány karait, az egyházi és állami főhatóságokat 
s a főváros katholikus hitéletének főbb tényezőit tisz-
telettel meghivja. A kar által rendezett jubileumi 
ünnep három részből áll. Az ünnep vigiliáján vesperás 
az egyetemi templomban, az ünnep napján reggel 9 
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órakor pontifikális szentmise ünnepi szentbeszéddel. A 
misét Steinberger Ferencz a közp. papnevelő intézet 
igazgatója czelebrálja, az ünnepi szónoklatot Prohászka 
Ottokár dr, a dogmatika tanára végzi. 

A kar meghivója igy szól: 
180/1904 5. 

Megliivó. 

A budapesti kir. magyar tudomány-egĵ etem hit-
tudományi kara abból az alkalomból, hogy a Boldog-
ságos Szűz szeplőtelen fogantatása hitczikkelyének 
ünnepies meghatározása óta 50 év telt el, 1904. decz. 
8-dikán délelőtt 9 órakor az egyetemi templomban 
hálaadó nagy szentmisét és szentbeszédet tartat. 2 

Erre az istentiszteletre (czimedet) a hittudományi 
kar megbízásából, mély tisztelettel meghívom. 

A kar ajtatoskodását az egĵ etemi templomban 
7-dikén délután 5 órakor tartandó első vecsernyével 
kezdi. s 

Budapest, 1904. november 30-dikán. 
Dr. Kiss János, 

pápai prelátus, egyetemi ny. r. tanár, 
e. i. dékán. 

Temesvár. A Bold. Szűz szeplőtelen fogantatásáról 
főpásztori levél. — (Vége.) 

A szentírás a Boldogságos Szűz szeplőtelen fogan-
tatását szószerint nem állítja ugyan, de értelmére nézve 
elég világosan kifejezi. Már a szentírás első lapjai is 
beszélnek egy asszonyról, a mely a kigyó fejét szét-
tapossa. „Monda az Ur a kígyónak : Ellenkezést vetek 
közötted és az asszony között, a te ivadékod ré az ő ioadélca 
között; ö megrontja a te fejedet és te sarka után leselke-
del1 A kigyó, melyhez a szavak intéztetnek, a szent-
atyák és az egyház értelmezése szerint a sátánt, az 
„asszony" a Megváltó leendő anyját, az „asszony iva-
déka" magát a Megváltót és a Megváltó kegyelméből 
munkálkodó megváltottakat, a „kígyó ivadéka" pedig 
a bűnt és a bűnösöket jelenti. Midőn tehát azt mondja 
az írás „ellenkezést vetek közötted és az asszony 
között," ez nem jelent mást, mint hogy a Boldogságos 
Szűznek semmi közössége sem lesz az ördöggel és az 
ő cselekedeteivel; a bűnnel, hanem minden meglesz 
benne, a mi azokkal ellentétben van. A szeplőtelen 
fogantatás más nyomai a szentatyák szerint az ó-szövet-
ség különböző példázataiban és előképeiben rejlenek, 
mint pl. Noe ama bárkájában, mely Isten intézkedése 
folytán az egész világ pusztulásából épen és sértetlenül 
kikerült, Jákob lajtorjában, a mely a földtől az égig 
ért, továbbá a csipkebokorban, mely a tűz ropogó láng-
jai között el nem égett, hanem szépen zöldült és virág-
zott, azután a zárt kertben, a melyet a leselkedések 
semmi csalárdsága meg nem ronthat. Az Asverus király 
által Eszterhez intézett szavak is: „Ne félj, nem halsz 
meg, mert nem te éretted rendeltetett e törvény, hanem min-
den egyebekért,u 2 a szentatyák szerint arra utalnak, hogy 
a Boldogságos Szűz az általános törvény alól, a mely-
nél fogva Ádám egész ivadéka a lelki halálnak alávetve 

1 Móz. I. 8, 14. 15 t 
- Eszter 15, 13. 

születik, föl volt mentve. A próféták a Boldogságos 
Szűz kiváltságát ünnepelve elnevezték őt tiszta galamb-
nak, Isten magas trónjának, a megigazulás házának és 
szekrényének, a melyet az örök bölcseség magának 
épített, szépnek, Isten előtt kedvesnek, kit a bűn érin-
tetlenül hag}̂ ott. 

Az újszövetségből mindenki ismeri Gábor főangyal 
szavait, a melyekkel a Boldogságos Szüzet köszöntötte : 

Üdvözlégy Mária, malaszttal teljest 3 Az angyali üdvöz-
let ezen szavai bizonyára nem jelentenek mást, mint 
azt, hogy a szűz, a kitől a világ Megváltója születendő 
volt, minden malasztnak birtokában, a Szentlélek min-
den ajándékával fölruházva volt, tehát teremtése első 
pillanatában sem lehetett a bűnnek alávetve. Ezért 
hallhatta a Boldogságos Szűz a Szentlélek által ihletett 
Erzsébettől is a köszöntés e szavait: vAlclott vagy az 
asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcseAz 
Isten küldöttének a Boldogságos Szüzet üdvözlő szavai 
és Erzsébet köszöntése Mária legfölségesebb rendelte-
tését, legnagyobb méltóságát jelentvén, egy sz. atya 
azt jegyezte meg, hogy Isten teremthet ugyan szebb és 

j nagyobb világot a mostaninál, dicsőségesebb mennyet annál, 
mely fejünk felett lebeg, de nagyobb méltóságra teremtményt 
nem emelhet annál a méltóságnál, a melyre a Boldogságos 
Szűzd emelte. Isten után az övé a legnagyobb méltóság, 
és azért ő volt keg}7elmekben és malasztokban a leg-
gazdagabb. 

Hogy a Boldogságos Szűz szeplőtlen fogantatásá-
ban való hit az egész Anyaszentegyházban mity álta-
lános .volt, és mily mély gyökereket vert különösen 
magyar őseink lelkében, arról a mult évben már szó-
lottam hozzátok, a most végéhez közeledő jubileumi 
év elején. Azért a keresztény hagyományból általános 
hit mellett meríthető tanúbizonyságot most hallgatás-
sal mellőzhetem. A hitczikkely kihirdetése után nem 
egészen négy évre a Boldogságos Szűz Délfranczia-
ország egy hel}7sége, Lourdes melletti sziklabarlang-
jában többször megjelent eg}' szegény leánynak, és 
egyik megjelenése alkalmával maga is megszólalt : vEn 
vagyok a szeplőtelen fogantatás, " mintha ezzel és a meg-
jelenése nyomán történt számos csodával maga is meg-
akarta volna erősíteni az Egyház által rövid idővel 
elébb kihirdetett hitczikkelyt. 

Az 50 év előtti emlékezetes napon a kegyelmek-
nek lehet mondani uj tengere nyilt meg az Egyház-
ban : a mily mértékben a Szeplőtelen Szűz iránti 
tisztelet azóta gyarapodott és elterjedt, oly módon 
növekedtek a kegyelmek, a melyeket O az egész Egy-
háznak épúgy mint egyes embereknek kieszközölt. A 
katholikus hivek hány milliója borult le azóta a Szeplő-
telen Szűz képe, vagy szobra előtt, hogy nála meg-
hallgattatást nyerjen és közbenjárását kérje sz. Fiánál? 
Mindnyájunk szeme előtt állandóan ragyog az ő képe, 
mint valami égi jelenség. Az a kép, a melyet Isten 
Patmos szigetén sz. Jánosnak megmutatott, és a me-
lyet sz. János úgy ir le, hogy nnagy jel tűnik föl az 
cgen : egy asszony, kinek öltözete vala a nap, lábai alatt a 

3 Luk. I. 28. 
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JioJd, és fején iizénkét csillagu korona," 4 ez a kép a leg-
kedvesebb nekünk, mert ez a mi szűz Anyánk képe, 
a ki állandóan szól hozzánk: „jöjjetek hozzám mindnyá-
jan, kik utánam vágyakoztok" ,5 r jöjjetek és elbeszélem nek-
tek, mennyit cselekedett az Ur az én lelkemmel."15 

Jöjjetek, kedves hiveim, kivált a mai félszázados 
évfordulón a Boldogságos Szűzhöz, és ő elbeszéli 
nekünk, mennyit cselekedett vele az. Úr ! Az angyali 
üdvözlet után, a melyet a Boldogságos Szűz szive alá-
zatosságában : „íme az Ur szolgáló leánya" szavakkal 
fogadott, Erzsébet látogatásakor, mikor ez őt az asszo-
n}̂ok közt áldottnak mondotta, és a Boldogságos Szűz 
ajkairól elhangzott a dicsének: „Magasztalja az én lel-
kem az Urat, és örvendez lelkem az én üdvözitő Istenem-
ben" , mintha saját jövőjét, a kereszténység millióinak 
iránta való tiszteletét előre látta volna, és mert tudta, 
hogy nagy dolgokat cselekedett vele a hatalmas, — 
hozzá teszi : „íme mostantól boldognak hirdet engem min-
den nemzedék." 7 

És valóban boldognak hirdeti és magasztalja őt, 
az Isten anyját, minden nemzedék az égben és a föl-
dön: Minden nemzedék az égben, mert az angyalok 
karai azok által, kiket az ő szent Fia drágalátos vérén 
megváltott és üdvözített, újból megsokasodtak és min-
den nemzedék a földön, mert ő minden örömünknek 
oka. Boldognak magasztalják őt az apostolok, kik 
ismerték bölcseségót, jóságát, alázatosságát. tisztaságát 
és magas méltóságát; tisztelik őt minden időkben min-
den népek. A hol csak hirdetik a Jézus nevet, ott 
fölhangzik az ő. édes neve is; ahol imádják Krisztust, 
ott tisztelik a Boldogságos Szüzet, a hol elhangzik a 
„Dicsértessék a Jézus Krisztus," ott halljuk az „Üdvöz-
légy Máriátu is. Ki tudja megszámlálni azt a sok 
templomot, kápolnát és oltárt, melyet a keresztény 
évszázadok az ő tiszteletére emeltek? Nem-e megszám-, 
lálhatlanok azok a bájos, elragadó festmények és képek, 
a melyekben a keresztény művészet az Istenanyát, 
mint Szüzet, mint Anyát és mint Királynét ábrázolja? 
A Mária tiszteletére rendelt számos ünnep, a róla eine- j 
vezett sok jótékonysági és ájtatossági egylet és intéz-
mény nem igazolják-e szintén, hogy beteljesedett a 
jövendölés: „Boldognak hirdet engem minden nemze-
dék." A templomainkban fölhangzó, szivet - lelket 
gyönyörködtető sok Mária-ének, a minden katholikus 
családban tisztelt rózsafüzér, a Boldogságos Szűz kegy- ! 
helyeire vezetett körmenetekben résztvevő ájtatos 
sokaság, és a kegyhelyeken fölajánlott fogadalmi aján-
dékok — nem képezik-e a legékesebben szóló választ 
a jövendölésre : „Boldognak hirdet engem minden 
nemzedék". És vájjon mi magyarok, kiket első sz. | 
királyunk szűz Mária oltalmába ajánlott, kik az ő képét 
régente zászlóinkon és pénzeinken is tisztelhettük, nem 
nevezzük-e Szűz Anyánkat Boldogasszony-nak és Boldog-
ságos Szűznek, hogy igy valahányszor hozzá fordulunk 
mintegy tanúbizonyságot tegyünk az ő jövendölésének 

4 Apoc. 12, I. 
5 Eccli. 24, 26. 
6 Zsolr. 65, 16. 
7 Luk. I. 46, 48. 

beteljesedéséről : „Boldognak hirdet engem minden 
nemzedék." 

Igen, Kedves Hiveim, Boldognak hirdeti a Szeplő-
telen Szűz Anyát minden nemzedék. Boldognak hirdet-
jük őt mi is mindig, de kivált a mai örvendetes fél-
százados évfordulón, mert „az ő szeplőtelen fogantatása 
az egész világnak áldás és öröm szerzője vala" ! 

i „Máriát dicsérni, hivek jöjjetek! 
Mert ő fogja Fiát kérni értetek." 

Jöjjetek, Kedves Hiveim, dicsérjük a szeplőtele-
nül fogantatott Szent Szüzet, a mi jó Anyánkat, egĵ  
szivvel, egy lélekkel, magasztaljuk méltóságát, szent-
ségét, hatalmát. Ne távozzék az ő neve szánktól, ne 
hagyjuk el életmódjának követését. A veszélyekben, 
a nyomorban, a kétes körülményekben gondoljunk 
Máriára, hívjuk segítségül Máriát. Ha őt kérjük, nem 
esünk kétségbe; ha ő védelmez, nem félhetünk; ha ő 
vezet, nem csüggedünk el ; az ő pártfogásával biztosan 
czélt érünk, mert ő a mi oltalmunk, ő a mi vezérünk, 
az irgalmas szivü Anya. Amen. 

Temesvárott. 1904. évi november hó 3-án. 
Sándor, püspök. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSEG. 

Iiimiaculata-rnnepélyek. 
— Magyarország Főiskoláinak Katholikus Ifjiisága 

a Szeplőtelen Fogantatásról szóló hitczikkely kihirde-
tésének félszázados jubileumán, 1904. évi deczember 
8-án Vaszary Kolos bíboros herczegprimás fővédnök-
sége, Apponyi Albert gróf, Bende Imre püspök, Cziráky 
Antal gróf, Demkó György Rect. Magn., Dessewffy 
Sándor püspök; Esterházy Miklós Móricz gróf, Fehér 
Ipoly főapát, Hornig Károly br. püspök, Jósika Samu 
báró, Kuncz Adolf prépost, Mailáth Gusztáv gr. püspök, 
Mailáth György gróf, Magyar Gábor rendfőnök, Mesz-
lényi Gyula püspök, Pallaviczini Ede őrgróf, Révay 
Gyula báró, Steinberger Ferencz apátk., Széchenyi 
Imre gróf, Széchenyi Miklós gr. püspök, Takáts Meny-
hért prépost, Yárosy Gyula, püspök, Zichy Aladár gróf, 
ifj. Zichy János gróf, Zichy Nándor gróf, védnöksége 
alatt Országos Ifjúsági Immaculata- Ünnepélyt rendez. Az 
ünneppel kapcsolatos diákértekezlet a Szent-István-
Társulat dísztermében fog lefolyni deczember 7-én és 
8 án. Ünnepélyes istentisztelet délelőtt 9 órakor az egye-
temi templomban. 1. Szentbeszéd Mondja Prohászka 
Ottokár dr, egyetemi tanár. 2. Szentmise. Mondja 
Steinberger Ferencz dr, a központi-papnevelő igazgatója. 
Diszgyülés délután 6 órakor a Katholikus Kör díszter-
mében (Molnár-u. 11.) Műsor: 1. Beethoven: Egmont-
Élőzene; Előadja a Szent-Imre-Kör zenekara. 2. Elnöki 
mégnyitó. Mondja Martin Aurél hh. a M. E. I. I. elnöke. 

3.' Thielen: Magnificat. Előadja az egyesült énekkar. 
4. Ünnepi óda. Szavalja Kováes Dezső, a Kalazantinum 
elnöke. 5. Schubert : Ave Maria. Előadja a Sz.-I.-K. 
zenekara. 6. Diszbeszéd. Tartja Concha Gy őző dr, egye 
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temi tanár. 7. Händel: Largo. Előadja a Sz.-I.-K. zene-
kara. 8. Zcírószó. Mondja Losonczy György jh., a Sz.-I.-K_ 
alelnöke. 9. Liszt : lelkesedés dala. Előadja az egyesült 
énekkar. 10. Meyerbeer: koronázási induló. 

— Az Országos Ifjúsági Katholikus Diákértekez-
let tárgysorozata. I. ülés. Deezember 7-én, tste 6 órakor. 
I. Megalakulás. 2. Elnöki megnyitó. 3. A tanácskozás 
ügyrendjének felolvasása. 4. A pápa üdvözlése. 5. Egy-
házi és világi ifjúság. Előadó : Martin Aurél, thl. 6. A 
kath. ifjúság szoczialis akcziója. Előadó : Gyárfás Ele-
mér, jh. 7. A kath. ifjúsági charitás. Előadó: Kolozsvár. 
II. ülés. Deezember 8-án, cl. e. fel 11 órakor. 1. A magyar 
kath. ifjúság hitélete. Előadó: Kerékgyártó A., bh. '2. A 
magyar kath. ifjúság nemzeti missziója. Előadó : Kala-
zantinum. 3. A kath. ifjúság helyzete a vidéken. Elő-
adó : minden főiskola megbízottja. 4. A diákság és társa-
dalom. Előadó : Früchll Ede, bh. 5. A magyar ifjúság 
művészetpártolása. Előadó : Jósika br., th. III. ülés. 
Deezember 8-án, d. u. S órakor. 1. A főisk. hallgatók és 
pályavégzettek. Előadó : Schöner F , bh. 2. A magyar 
kath. ifjúság szervezése. Előadó : Schandl K., jh. 3. Diák-
sajtó. Előadó : Freyler J., jh. 4. A jövendő kath. diák-
kongresszusok rendezésének módja. Előadó : Kupuy M., 
oh. 5. Elnöki zárószó. 

— Az egri érseki papnevelőintézet növendékei a 
Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásáról 
szóló hitezikkely kihirdetésének félszázados évfordulója 
alkalmából 1904. deezember 8-án d. e. 11 órakor Imma-
culata-Ünnepélyt rendeznek. Műsor: Üdvözlő dal. Szövege 
Drávai Jánostól: zenéjét szerzé Zsasskovszky Károly. 
Előadja a papnevelő-intézet énekkara. 2. Immaculata. 
Oda. Szerzője Drávai János, IV. é. hh. Szavalja 
De.sscívffy Elemér, I. é. hh. 3. Zampa. Nyitány Hérold-1 

tói. Zongorán játszsza Schik Emil, I. é. hh. 4. Ünnepi 
beszéd. Mondja Viez<r József, IV. é. hh. 5. Szűz Mária 
dicsőítése. Szövegét irta dr Bundala János. Zenéje Fii-
két ől. Férfikarra átirta Zsasskovszky Károly. Előadja az 
intézeti énekkar. A solot énekli Molnár Kálmán I. é. 
hh. 6. Regina coeli. Melodráma Váradi-Czobortól. Elő-
adja S:abó Sándor, IV. é. hh. Zongorán kiséri Dite 
Antal, I. é. hh. 7. Szent István végsóhaja. Mindszenty 
Gedeontól Előadja Mogán Ákos, III. é. hh. 8. Tschai-
kowsky: Dal szöveg nélhül. Hármas. Hegedűn játsza 
Lázár József, I. é. hh., zongorán Dite Antal, I. é. hh. 
és harmoniumon Zsasskovszky Károly, intézeti ének-
tanár. 

— A nagyváradi papnöveiulékek Magyar Egyház-
irodalmi Iskolája 1S04. évi deezember hó l°-én (szom-
baton) a Boldogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatása 
hitezikkelyé való emelésének félszázados jubileuma 
alkalmából diszgyülést tart. Kezdete d. u, 5 órakor. 
Műsor 1. Pápai Hymnusz. Előadja az énekkar. 2. Elnöki 
megnyitó. Mondja Mázunk Gyula IV. éves hh. 3 Zengő 
szobor. Mindszenty Gedeontól. Szavalja Turdeán János 
IV. éves hh. 4. Szeplőtelen Fogantatás. Ének Beleznay 
Antaltól. Előadja az énekkar. 5. A magyar nép hite a 
Szeplőtelen Fogantatásban. Jutalmazott értekezés. Olvassa 
szerzője Ptrĉ j Márton IV. éves hh. 6. „Nocturne." I. 
Fieldtöl. Hegedűn játsza Hubik Ferencz I. éves hh. 

zongorán kiséri Beleznai Antal székesegyházi karnagy. 
7. Ssózat. Vörösmarty-Erkeltől. Előadja az énekkar 8. 
Záró szó. 

— A rozsnyói Róni. Katholikus Főgimnázium 
f. hó 8-án d. e. fél 11 órakor a szeminárium nagytermé-
ben Magyarország Nagyasszonyának tiszteletére a Szep-
lőtelen Fogantatás dogmájának ötven éves jubileuma 
alkalmából ünnepélyt rendez. Az ünnepély tárgysorozata: 
1. A magyarok Nagyasszonyához. Ének Paly Edétől, elő-
adja az énekkar. 2. Megnyitó, tartja Szepesi Géza igaz-
gató. 3. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása. Irta Bán 
Aladár, szavallja Ferencz Ferencz VII. o. t. 4. Ave  
Maria. Enek Liszt Ferencztől, előadja az énekkar. 5. 
Ünnepi beszéd, mondja Kovács 1. Lajos tanár. 6. Regina 
coeli. Melodráma Irta Váradi A. zenésitette Czobor K. 
Szavalja Sztankay Jenő VIII. o. t. zongorán kiséri 
Sztanik Gusztáv énektanár, harmoniumon Kiszely Pál 

! VIII. o. t. 7. A magyarok Mária-kultusza. Pályanyertes 
értekezés, irta és felolvassa Nitsch Artúr VIII. 0. t. 8. 
Largo. Hegedű-szóló Hendel G. F.-tői. Játsza Jiraszek 
Béla VIII. o. t., kiséri az ifjúsági zenekar. 9. A Boldog-
ságos Szűz Máriáról. Ének. Szövegét irta Szülik J, dalla-
mát szerzé Bazár Gy. Előadja az énekkar. 

— A kaiocsai Immaculata ünnepségek sorrendje: 
Decz. 7-én este az „Angelus" harangszókor kivilágítás. 
Deezember 8-án : A zászlóanya, méltóságos gróf Wenck-
heim Gézáné fogadása. 1. Fél nyolez órakor főpapi 
nagymise. 2. Utána szentbeszéd és zászlószentelés. 3. 
A zászlószögek beverése. 4. Benovatio az új zászló 
alatt. 5. Magnificat. 6. A pontifikáló püspök úr ő méltó-
sága adja szent atyánknak ezen ünnepélyünk áhítatá-
nak és fényének emelésére küldött apostoli áldását, 
miután a szószékből hozzánk intézett fölhívásra a „Con-
fiteor"-t elmondottuk. 7. „Te Deum11. 8. Este fél 6 
órakor díszelőadás a Stephaneum szintermében. „A 
Mária-Congregatio Buda alatt 1686-ban. Szinmű 3 föl-
vonásban és előjátékkal. Szerzé P. Rosty Kálmán S. J. 
volt congr. praeses." Decz. 10. Mária-Kantate, jubileumi 
dalmű előadása. 

I R O D A L O M . 

— IMMACVLATA. Mária-dalok. VI. Énekhangra, 
orgona, harmonium vagy zongora-kisérettel. Irta Kontor 
Elek. Budapest, Rózsavölgyi és Társa. Ára 2 korona. 

A gyönyörű Murilló-féle ímmaculata-kép másola-
tával ékesített 6 ivrétü lapra terjedő Opus, 3 éneket 
közöl. Az első Immaculata czimet visel. Szövegét szer-
zette Lévay Mihály. Énekre és a megnevezett hangsze-
rekre megzenésítette Kontor Elek, a ki maga is nemcsak 
gazdag vénáju zeneszerző, de igazán művészi előadó, 
ritka szép, lágy és érzelmes tenorhanggal egyszemély-
ben. A második műdarab czime : Üdvözlégy Mária. 
Ugyanoly mesteri, szép, megható, vallásos alkotás. A 
harmadik darab czime : Szeplőtelen Szűz. Szövegét irta 
Havas István, zenéjét Kontor Elek. A mi a szöveget 
illeti, a 4-ik versszakban jó lesz „útjait az égnek" 
helyett talán „szent útját az égnek" mondani, ha ezt a 
zene törvényei beveszik. Különben az ily hiba a 



IL r éiev 46 sz. RELIGIO. 367 

szövegíró hibája. A zeneszerző mind a három opusában 
igazán szép munkát végzett. 

— Megjelent és beküldetett a „Szent Ferencz NAP-
TARA" az 1905. közönséges évre. I. évf. szerkeszti és 
kiadja a „Szent Ferencz Hirnökeu szerkesztősége Maros-
vásárhelyen. Ara 50 fillér. 

Szent Ferencz fiai gyorsan sietnek elfoglalni a 
társadalomra, a hivő népre való hatás minden őket 
megillető részét. Ez az újdonság is a magyar kath. 
naptár-irodalom terén bizonyság erről az igyekezetről. 
Minden meg van benne, a minek naptárban kell lenni ; 
minden épületes és hasznos. Terjesztését melegen 
ajánljuk. 

— Megjelent és beküldetett • Az ó-kor lángelméje. 
Bölcselet és művelődéstörténeti tanulmány. Irta Dr 
Verus. Esztergom, 1904. 8-r. 274 lap. Kapható Buzárovits 
Gusztáv könyvkereskedésében, Esztergomban. Ara 4 
korona. 

Dr Veras alatt tudós és gyakorlott egyházi iró 
rejlik. Az a nagyszabású gondolata támadt, hogy a 
szemeink előtt életre kelni, sőt uralomra jutni törekvő 
uj pogánysággal szemben bemutassa a pogány ó kor 
bölcseleti és kultúr-történetét,hogy ezáltal a mi keresztény 
czivilizácziónk megbecsülésére vezessen. Rövid tétele 
ez: Isten megismerése nélkül nincs igazi bölcselet, 
nincs tartós kultúra. Ajánljuk a könyv terjesztését. 

— Molnár István dr könyve. A váradi sorozás 
vagy a szeszes italok hatásai, czimmel érdekes könyv 
jelent meg dr Molnár István főgimnáziumi tanárnak 
kitűnő tollából A vonzóan, elbeszélő modorban, szín-
arany magyarsággal megirt könyvecske az alkohollal 
való visszaélésről szól s főképen a pálinka emberirtó 
hatásait ecseteli. Hangja e műnek amellett, hogy mulat-
tatóan tanulságos, egyúttal tudományosan komoly is s 
állításait statisztikai adatokkal igazolja be, érveit a 
hygienia és közerkölcs fegyvertárából meríti. Különösen 
legényegyleteknek, népkönyvtáraknak, olvasókörök-
nek, keresztény-szoczialis szervezeteknek ajánljuk a 
legmelegebben, annyival is inkább, mert a 68 oldalra 
terjedő keménykötésű könyv mindössze egy koronáért 
kapható (sőt tizenkint csak hatvan, százankint ötven fill, 
az ára) szerzőnél. (Budapesten, VII, Kerepesi-ut 
32. I. 6.) 

Szerző szerint a szesz mérsékelt mennyiségben táplá-
lék számba mehet, de azt pálinkában bevenni soha sem 
ol.os dolog, azért, mert amennyi belőle még ártalmatlan, 
az nem csillapítja a szomjat, ha meg többet iszunk, 
éget mindenütt, a hova a szervekben eljut s következő-
leg ingerli, sőt elzsibbasztja a gyomrot, megrontja a 
vért, eltompítja az idegeket. Sörben bevéve sem czélsz<ríí 
a szesz, mert nagyobb mennyiségben nagy munkát ad 
a gyomornak, vesének és tüdőnek s a megerőltetett 
munka elnyűvi azokat ' Igaz, hogy a sörben van a 
legkevesebb alkohol s e szempontból a legártalmatla 
nabb ital. ám a tömegével járó kár ezt az előnyét is 
lerontja, nem is említve azt a hatását, hogy szívre, 
májra, vesére zsír alakjában szeret lerakodni. A közön-
séges, természetes asztali bornak mérsékelt élvezete felel 
meg legjobban minden egészségügyi követelménynek. 
Vagyis élni vele lehet, de visszaélni nem szabad. 

Dr Molnár mindezen állítását adatokkal is bizo-
nyítja. Egy bizottság 4234 halálozási esetet vizsgálva 
meg, a következőket észlelte : A szesznemivók átlagos 
életkora 57 év, a mértékletes ivóké 66, a bőivókó, de 

nem részegeseké 61, az iszákosoké 58 s végre az alko-
holistáké 53 év. Ez a statisztikai adat tehát megnyug-
tathatja a mértékletesen ivókat, mert az ő átlagos 
életkoruk a legnagyobb s még a szesznemivókét is 
felülmúlja. 

Elmondhatjuk tehát, hogy Isten a bort ugyan 
azért adta, hogy éljünk vele, de viszont az észt meg 
azért adta, hogy a visszaélést megakadályozzuk. (i) 

BIVATALOS. 
Jelentés a Horváth-féle pályázatról. 

A budapesti kir. magy. tudományegyetem 1899. 
április 5-én tartott ülésében a következő pályázatot 
hirdette : 

„Fejtessék ki a család, az állam és az egyház jogainah 
és kötelességeinek rendszere az ifjúság tanítása és nevelése 
körűi, különös tekintettel a három tényező illetékességi körének 
szabatos meghatározására." Jutalma 2000 korona. 

Erre a tételre beérkezett egy pályamunka, ezzel 
a jeligével: „Euntes docete omnes gentes". Ezt a 
művet a hittudományi kar f. évi nov. 30-án tartott 
rendes ülésében jutalomra érdemesnek ítélte s a 
jutalommal kitüntette. 

A jeligés levél felbontatván, szerzőül Sarmaságli 
Géza nyitrai főgimnáziumi tanárt mutatta. 

Budapest, 1904. deczember 1 
I)r. Kiss János, 

a hit tudományi kar e. i. dékánja, 

VEGYESEK 

— Római tudósítónk Magyarország katholikusainak 
figyelmét felhívja a „Oiviltá Cattolica" legközelebb meg-
jelent két czikkelyére. Az egyik szól Olaszország tarto-
zásáról a pápaságnak, a másik azt fejtegeti, mért vettek 
részt és mi alapon az olasz katholikusok a lefolyt poli-
tikai választásokkor a „non expedit" fennállása daczára 
a szavazásban. Minden esetre ismertetni fogjuk. 

— Hitoktatók ülése. F. hó 1-én, csütörtökön, 
délután 5 órakor a székesfővárosi hitoktatók látogatott 
gyűlést tartottak. A szokásos bevezető ima után Novak 
Lajos kanonok, hitoktatási főfelügyelő, praktikus gon-
dolatokban gazdag felolvasást tartott az egybegyűltek-
nek, melyet nagy tetszéssel és érdeklődéssel hallgattak 
mindnyájan. Majd Nagy Lajos olvasta fel dolgozatát 
az iskolás gyermekek gyóntatásáról. Felolvasó nem 
híve az úgynevezett lelki tükörnek s ennek kiküszöbö-
lését óhajtaná. Sok többé kevésbbé életrevaló gondo-
latot adott még elő, melyekhez Nagy Ferencz hitoktató 
szólott a legavatottabban. Ő a felolvasóval szemben 
kívánja a lelki tükör használatát gyermekeknél, de nem 
a katekizmusit, mety nehézkes, hanem inkább a hitok-
tató által összeállított egvszerűbbet. Hangsúlyozza 
főképen a bánat felinditásának fontosságát s azt szeretné, 
ha minden egyes gyermekkel a gyóntatószékben is 
felindíttatnék a bánat. Skrzpiecz hasonló értelemben 
szólalt fel. Az értekezlet végén Prohászka dr egyetemi 
tanár kért szót s óriási lelkesedós mellett meghívta a 
jelenlevőket a Regnum Marianumban tartatni szokott 
konferencziákra. Az első f. hó 15-én lesz. Óhaját fejezte 
ki egyúttal, hogy a szocziális érintkezés istápolására 
czélszerű lenne, ha minden kedden és pénteken d. u. 
5—7 óra között a Katholikus Körben találkoznék a 
székesfővárosi papság, havonkint pedig egyszer vala-
melyik szolid fővárosi vendéglőben ülnének össze társas 
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vacsorára. Prohászka indítványát nagy tetszéssel 
fogadta mindenki s hisszük is, hogy ez a gyakoribb 
összejövetel közelebb hozza majd egymáshoz a pap-
ságot, miután tényleg minden más állásúak (tisztvise-
lők, irók, festők stb.) állandóan érintkeznek egymással 
s jönnek össze időnkint kaszinóikban : miért ne tehet-
nék meg ugyanezt papok is az összetartás, szeretet 
kölcsönös ápolására?! 

— Uj káplán az Erzsébetvárosban. Vaszdry 
Kolos biboros-herczegprimás az Erzsébetvárosban már 
régebben üresedésben levő káplánságra Pompéry AuVél 
dr tabáni s. lelkészt, az ismert nevü egyházi irót 
nevezte ki. Az így megüresedett tabáni káplánsá̂ ot 
Molnár László hitoktató nyerte el. 

— A szatmári papnövendékek Szent-Alajos-Társu-
lata Meszlényi Gyula püspök úr aranymiséje, a PapnevelÖ-
intézet százados és a Szent-Alajos-Társulat 50 éves 
fennállásának örömünnepe alkalmából deczember 4-én, 
és a Szeplőtelen Fogantatás hitigazsága kihirdetésének 
50. évfordulója alkalmából 8-án délelőtt 11 órakor 
ünnepélyt tart a papnevelő-intézet nagytermében. .. 

— A rozsnyói egyházmegye kápt. lielynökének 
XIX. sz. körlevele közli a Jézus legszentebb Szivéhez 
szóló ismeretes fohászhoz csatolt búcsúkról kiadott 
decretumot, az Immaculata félszázados "jubileumára 
vonatkozó főpásztori intézkedést. Következik közigazg. 
bíróság döntése vallásalapi plébániát nyert plébános 
részéről fizetendő illetékről, átruházási illetékről kúriai 
döntés ; tanítói államsegélyekről szóló nyugták porto-
mentességéről v. és k. m. rendelet; községi iskolaszék 
képviseletéről és Can. visitatio alapján származott 
dologi teher átszármazásáról kúriai döntés. Szobissek 
Emil gölniczbányai plébános a szepesi ker. esperese és 
iskolafelügyelője lett. Barilla .János és Lihan Neit, 
amaz murányi, emez ráhói plébánosok, javadalmat 
kölcsönösen cseréltek. 

— Országos zarándoklat a Szentföldre. A jövő év 
tavaszán, 1905. márczius 4-én indul Magyarországból a 
legelső nagyobb zarándoklat a Keletre azon czéllal, 
hogy Syria, illetőleg Palesztinának vallástörténeti szem-
pontból nevezetes és az Üdvözítő által megszentelt 
helyeihez a csatlakozó zarándokokat elvezesse. A régi 
keresztes hadak nyomában indul útnak a társaság a 
Balkán-félszigeten, útközben Szófiában egy napra meg-
pihenve Konstantinápolyig. Itt hajóra száll, mely útjá-
ban Smyrnát, Rhodust néhány órai tartózkodással 
érintve Beirutban köt ki. Innen a társaság a Libanonon 
át vezető vasúton Damaskusba ér. A Szent Pál apos-
tolkodásának emlékeiről hires és erős mohamedán 
jellegét napjainkig legtisztábban megőrző keleti város 
megtekintése utan Baalbekben a napisten tiszteletére 
épült óriási méretű templom romjait keresi fel, ahol az 
ókori építészet egyéb remekeinek maradványait is találni 
fogja. Baalbekből visszafordulva, Beirutban a társaság 
újra hajóra száll, hogy Haifába evezzen. A Karmel-
hegy tetején levő kolostor megtekintése után a prog-
rammban Názáret következik. Itt egynapi pihenő van 
tervezve. Názáretből Tiberiásba a Genezaret tavának 
partjához és innen a Tábor-hegye alatt vissza Názáretbe 

érkeznek a zarándokok, akik itt kezdik meg a zarán-
doklás legérdekesebb, de egyúttal legfárasztóbb részét : 
a karaván utazást lóháton és sátorfelszereléssel. A lóhá-
ton teendő ut három napig tart Jeruzsálemig. Akik 
ezen fáradalmak elviseléséhez elég erőt nem éreznek, 
azok Názáretből kocsin teszik meg az utat Haifan 
keresztül Jaffába s innen vasúton jutnak Jeruzsálembe. 
A szentvárosban töltött öt nap elteltével a társaság 
megkezdi hazatérő útját Jaffán, Portsaidon és a Suezi-
csatornán át s Cairoban négy napra megállapodik. A 
tartózkodás ideje alatt tervbe van véve a piramisok és 
Matarijéban a Mária-fa megszemlélése. Kairóból Ale-
xandriába, innen Messina érintésével Nápolyba folytatja 
útját, hol egy napi pihenő után elindulva Rómába, a 
zarándoklat utolsó állomására érkezik. Itt a Szentföldről 
visszatért zarándokok a pápa ő Szentsége áldásaiban 
fognak részesülni. - Az egész út 40—43 napot vesz 
igénybe, a böjti időre esik és Virágvasárnap előtt min-
denki otthon lehet. A zarándoklat lelki vezérletét 
Skarda József prépost, dékán plébános vállalta magára, 
aki a hozzáfordulóknak részletes programmot küld. 
Czime : Sasvár, Nyitramegye. 

A szerkesztő telefonja. 
B. K. Budapest. Szíves soraira válaszul, — bár azt minden 

morális tankönyvben megta lá lha t ja — kivételesen i t t közöljük a 
következőket : „Neque satisfacir, qui duas Missae par tes succes- 
sive a diversis sacerdot ibus audit, scilicet par tem unam Missae  
ab uno sacerdote, e t par tem a l te ram ab alio sacerdote, quando  
consecratio et comviunio non sint in eadem parte; quia Ecclesia  
praecipit audit ionem Missae, quae sit unum et in tegrum sacrifi- 
cium ; hoc au tem non habetur , nisi tum consecratio, tum commu- 
nio in eadem Missa conveniant." Szent Alfonz ide vonatkozó 
szavai igy hangzanak : „Siquis audiat Missam ab uno sacerdote 

-usque ad eonsecrat ionem excimtre. et ab aitero a consecratione 
usq'ie ad fincm, pu tamus probabilem sentent iam, eum sa'tisfacere." 
(S. Alph. n 311.) 

Főszerkesztő : Breznay Bé la dr 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallcis1 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 rE. Kr. Z."-at j á ra t j a , az a lapot, 
ú jév tő l kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindkét lapot, a 
„Religio- Jrallásu-1 és az VE. Kr. Z "-at együtt k ívánja járatni , az 
az „ E . Kr. L.u-at kedvezményes áron. 2 koronáér t szerezheti 
meg. Vagyis az előfizetést a je len 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, 
>/4, '/2, 3/4 és egész évi részletekben tör leszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s Jegczélszerübb el járás az egész évre já ró 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A kiadó tulajdonos. 

Tartalom. Vezéreszmék és tanulmányok : A Bold. Szűz szeplőtelen foganta tására . — Ave Immacula ta ! — I m a Máriához, Magyar-
ország Nagyasszonyához. — Egyházi tudósítások-. B u d a p e s t : A budapesti t. egyetem hi t tudományi karának Immacu la ta ünnepe 
félszázad előtt és most. — T e m e s v á r : A Bold. Szűz szeplőtelen fogantatásáról főpásztori levél. — Katii. Egyesületi Élet és 

Köztevekenység. I inmaculata-Ünnepélyek. — Irodalom. — Hivatalos. — Vegyesek. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. 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. 
hova a lap szellemi 
részét illető minden 
kQldemeny 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 
HATVAN HA RM A 

Budapesten, deczember 10 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
1 3 I K É V F O L Y A M 

SZ. II. Félév. 1904. 

„Perge alacriier in coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendac 
tálabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et Us, qui open tuo suf ragamur, Apostolicam Benedictionem peramanier impertimus.* 

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

Additos tibi animos auc ton ta te .Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni cloctrmaeque provehendae felicius incumbas.® 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

ipi tványokról . — G y u l a f e h é r v á r : üe f i ex iones Episcopi peri 
gelizácziójának kongresszusa. A párisi ka thol ikus , egyetem évnyitó ünnepe. — R ó m a : A Mária-kongresszus megnyi tása , 

let'olvása és bezárása. — Kath. Egyesületi Élet és Köztevékenység. Az ímmacula ta - jub i leum Budapesten. — Vegyesek. 

3ISF"* Az Újév közeledtével valamennyi, vagyis 
egész-, fél- és negyedéves előfizetőinket tisztelet-
tel arra kérjük, hogy előfizetéseket mielőbb 
megujítani szíveskedjenek. 

„Mária-Ka D täte" 
czimű jubileumi szerzemény.* 

Bevezető. (Kar.) 

Ég Urának szemefénye, 
Bűnös ember nagy reménye, 

Légy köszöntve Szűz Anyánk ! 
Asszonyoknak mintaképe, 
A halandók csodaszépe, 

Isten küldte szende láng. 

Te, az éden kegy virága, 
Kin az ősbűn soh'se rága, 

Üdvmosolygva nézz le ránk ! 
Tiszta méhed szűz gyümölcse 
Illatával szűnk' betöltse, 

Üdvözölje jó Anyánk! 

Minden áld ma földön-égen ; 
Isten, angyal réges-régen, 

Édenkerti életfánk ! -
Mi is áldunk és köszöntünk, 
Kimagasló lény közöttünk, 

Üdvözölve légy Anyánk! 

* A dallamát szerzé Thiel Károly. E lőadták az Immacu la t a 
t iszteletére a kalocsai Mária-congregatio és énekkar tagjai . 

1. Ikten-anyja. 
(Recitativo.) 

Mi lön az ember, s szép lakása 
Mivé lett? szörnyű bűntanya, 

Ahol sötétség, lelki vadság 
Honol s a sátán úr maga. 

Örök világnak gyenge fénye 
Nem törte át a vak homályt ; 

S az irgalomnak napja gyéren 
S alig hevít . . . hisz messze szállt. 

Megindul a jóságos Isten, 
E tenger nagy nyomor felett. 

S kegyes szavára a sötétség 
Oszlik s pirulni kezd kelet. 

A szende Szűzhöz mén követség 
Az Úrnak fényes angyala. 

Es Isten-anyja lesz, s királynő, 
Előbb ki rejtett Szűz vala. 

(Szopran-szóló karral.) 

Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez lelkem! 
az én üdvözítő Istenemben. 

Mert megtekintette szolgálójának alázatosságát; ime 
mostantól boldognak hirdet engem minden nem-
zedék. 

Mert nagy dolgokat cselekedett nekem a 
Hatalmas, kinek szent az ő neve. 
És az ő irgalmassága nemzedékről nemzedékre száll az 

Öt félőkön. 
Alleluja. (Luk. 1, 46—50.) 
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2. A pálmafák árnyékában. 
Karének. 

Hol, a messze pusztaságban 
Égbe nyúl a pálmafája, 

Ül az anya egymagában, 
Fiacskája mosolyg rája. 

A fiúcska — édes anyja 
Szöghajával vígan játszik; 

Míg hű férje ott mögöttük 
Búgyötörten állni látszik. 

Messze-messze van hazájuk, 
Itt keresnek menedéket, 

Hol bakó nincs, nincs Heródes, 
Vért nem ont kard, tűz nem éget. 

Alto szóló. 
Tűnik az ég tűz királya, 
S rezg a bibor-est sugára ; 
Néma csend van, éj sötété 
Száll a puszta nagy határra, 

Nyugszik minden : ember, állat, 
Bék' honol a messze tájon; 
Szűnik lelki-testi bánat, 
Más különben bármint fájjon. 

S ím . . . a pálma rezg, csörömpöl . . . 
Lombja reszket s hull a rögre, 
Tán tavasznak s szebb időknek 
Múltán keserg most s örökre ? ! 

. r t . 
Tán az üdvnek ködbe burkolt 
Idejéről álmadoznak? 
Vagy a szellők mély sóhaj közt 
Edenkertből jó hírt hoznak? 

Szép reménység, boldog órák, 
Mikor tértek újra vissza ? 
Mint a harmat, hull a könnycsepp, 
S a szomjas föld búsan iszsza ! 

Fenn az égen csillag-ernyő 
Lenn a földön lanyha szellő 
Alinak őrt Úrangyalával, 
Míg pihen a Szűz Fiával. 

3. Názáreth. 
Szoprán-szóló. 

Munkában, imában alázat 
Ékíti csodásan e házat. 
Ember nem is érti eszével, 
Fon Mária szűzi kezével. 

Szűz Mária, Názáreth éke, 
Lőn általad üdvderü s béke, 
Hőn üdvözöl, égi virágszál, 
Természet . . . imája feléd száll. 

Erdő, liget és berek egyre 
Suttog vigadozva nevedre, 
Forrás, patak és vizek árja 
Hódolva köszöntnek ó Márja. 

Lég szárnyasi, tarka madárkák. 
Vígan csicseregve is áldják. 
Ifjú s öreg, apraja-nagyja 
Öt zengi s köszöntve fogadja. 

Kar. 

Mi szép szűz Mária kertje, 
Virágokkal teli ! 

Szemlélete szivünket 
Magasba emeli. 

Mély áhítatra kelt ott 
A kedves gyöngyvirág, 

Bűvillatára bámul 
Ember- s angyalvilág ! 

Mi szép szűz Mária lelke, 
Imával harmatos, 

Szeráfok- s chéruboknak 
Bájlón csodálatos, 

A tiszta liliomnak 
Illatja égbe szállt — 

S levonta kellemével 
A felséges királ}Tt 

Mi szép szűz Mária szíve, 
Varázsa isteni ! 

Rózsáját szeretetnek 
Ott látjuk fényleni, 

Kettős kelyhét kitárja 
Istent s embert ölel ; 

S édes gyümölcsöt érlel 
Dúsan termőivel. 

Köröskörül ború s köd, 
Tenyészet is kihal — 

Szépen mosolyg e kertre 
A nap sugárival, 

Fent tündököl azúrkék, 
Lent fény s kedves meleg, 

Igazság drága napján 
Hevülnek kebelek. 

(Vége köv.) 

A bold. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 
maga dr Luther Márton által bizonyítva és védelmezve. 

A „Hallea-i r Volksblattu következő nevezetes érte-
sítést kapott 1856-ban. 

A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatá-
sának hitczikkelyéről a „Volksblatt" már több izben 
ellenséges indulattal, vagy legalább sajnálkozó rész-
véttel nyilatkozott. E soroknak írója, egy volt protes-
táns, kinek részint a kutatás, részint a lelki vezérlés 
a katholikus egyházba való visszatérést elengedhetlen 
kötelességévé tette, hogy lelkének üdvét biztosíthassa, 
és a ki már hosszú évek során az ő kedvelt „Volks-
blattu-jának buzgó olvasója, sajnálattal nélkülözött 
mindeddig egy alapos értekezést a kérdéses tárgyról, 
azon szempontból tekintve azt, hogy mily álláspontra 
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helyezkedtek vele szemben a reformátorok?... Ennél 
fogva indíttatva érzi magát arra figyelmeztetni, hogy 
Luthernek „Postille-l'jébe, — melyet annak barátja 
Rock István kiadott, de a reformátor által sajátkezüleg 
előszóval elláttatott, — egy Máriának az Isten anyjának 

fogantatása napjára szóló prédikácziója is fölvétetett, 
melyet ugyanő Luk. XI. r. 27. 28. verséből kiindulva 
mondott, s mely a fentjelzett szempontból nagyon 
vonzó és figyelemreméltó. 

Ezen beszéd azonnal a következő szavakkal kez-
dődik : vMa ünnepeljük a Szűz Máriánnk ünnepét, a mint 
ő eredendő bűn nélkül fogantatott légyen" (Man begehet 
heute das Fest der Jungfrau Marie, wie Sie ohne 
Erbsünde empfangen sei). Panaszolja azután, hogy 
ezen ünnep sok veszekedést ós kellemetlenséget idézett 
elő a szerzetek között, mert többnyire azt hajtogatták, 
mi nem volt parancsolva, és mit tudni nem volt szük-
séges. Nevezetesen ezen napon sokat prédikáltak az 
eredendő bűnről, de nem találták el az igazságot. Ezen 
okból kíván Luther is egy keveset az eredendő bűn-
ről beszélni. Miután — mint ő mondja — az Evangéliu-
mot jól körültekintette, az eredendő bűnről szóló, és 
hét szakaszra osztott elmélkedését a következő tétellel 
kezdi meg : „Legelőbb is figyelembe kell venni, hogy mi 
légyen az eredendő bűn, hogy azután megérthessük, miképen 
mentetett föl attól a Szűz Mária.u 

Luther ezután 1-ször kifejti, miben áll voltaképen 
az eredendő bűn, azután 2-szor magyarázza, miképen 
veszett el az első szülők eredeti igazságossága, 3-szor 
pedig bizonyítja, hogy senki sem üdvözölhet, ki előbb 
az eredendő bűntől meg nem tisztíttatott, mely czélra 
a keresztség rendeltettet és szolgál. Elbánik azután 
4-szer azon ellenvetéssel, hogy honnan van az, hogy 
miután az eredendő bűn a keresztség által eltávolítta-
tott, az embernek még folyvást küzdenie kell a bűn 
ellen, és megmagyarázza 5-ször, miképen történik az, 
hogy még megkeresztelt szülők is az ő gyermekeiket 
az eredendő bűnben nemzik. Ezekután 6-szor annak a 
szükségességét fejtegeti, hogy Krisztusnak egy Szűztől 
kellett születnie. 

„Minthogy azonban — folytatja a 7-ik részben — 
a Szűz Mária is atyától és anyától természetszerűen szüle-
tett, sokaknak ugy tetszett azt állítani, hogy ő is eredendő bűn-
ben fogantatott. De azért mindezek egyértelműen azt tartják, 
hogy ő már az anyaméhben megszenteltetett, és hogy az ő 
szülei kéj és kívánság nélkül fogantatták. Ez vezeti Luthert 
Máriának kettős fogantatására, mely jelenleg ezen 
melléknevek : activa és passzíva által megkülönböztetve 
van. Az activa akkor történt, midőn a boldogságos 
Szűznek szülei a házastársi egyesülés által azon actus-1 
véghezvitték, mely legközelebb magának a testnek 
képződésére vonatkozik, valamint annak belső elrende-
zésére, és annak képesítésére, hogy fölvegye azon 
értelmes lelket, mely az Ur Isten által belehellendő 
volt. A passzíva pedig akkor áll be, midőn a lélek a 
testtel valósággal egyesíttetik. ámbátor ő — t. i. 
Luther — az activa fogantatásnak szeplőtelen voltát 
nem tartja szükségesnek, miután Mária az eredendő 

bűntől egészen lelkéig menten tarthattatott, tovább 
igy folytatja: 

VA mi pedig már most a passziva fogantatást, t. i. a 
éleknek beöntését illeti, én kegyeletesen és boldogságosan azt 
hiszem, hogy az eredendő bűn nélkül véghezment, ugy, hogy 
a léleknek beöntésével, ő — t. i. a boldogságos Szűz — 
egyszersmind az eredendő bűrdöl is megtisztíttatott, és Isten 
kegyelmeivel fölékesíttetett, hogy elvegyen és befogadjon egy 
megszentelt lelket, és annak következtében az első pillanattól 
fogva, melyben élni kezdett, az eredendő bűntől ment volt. 
Mert mielőtt Ó élt, lehet mondani, hogy ő sem bűntelen sem 
bűnös nem volt, miidán ezt csupán csak az élő emberről 
lehet állítani. .. 

„De a Szűz Mária, habár ő az első fogantatás után 
még kegyelem nélkül volt, a másik fogantatás után annál 
inkább kegyelemmel teljes volt. Ezt akarják kifejezni Gábriel 
angyalnak ama szavai, melyeket hozzá intézdt, midőn mondd : 
Áldott vagy Te az asszonyok között! Mert nem lehetett volna 
nejíi ugy szólani : Áldott vagy Te{/ ha valaha az elkárho-
zás veszélyében lett volna. De igazságos, és méltányos is 
volt, hogy ezen személy minden vétektől tisztántartassék, a 
kitől veendő vala Krisztus azon testét, mely hivatva volt, 
hogy minden bűnt legyőzzön. Mert csak azt lehet tulajdon-
képen áldottnak nevezni, aki teljesen bűn nélkül vagyon. 
Minderről mások nagyon sokai írtak és annak nagyon 
szépen okát is magyarázták." 

Ezen prédikáczióból kétségtelenül kitűnik, hogy 
Luther Márton az 1527-ik évben, mikor az nyilvános-
ságra hozatott, az Isten anyjának szeplőtelen foganta-
tásáról ugyanazon fölfogást vallotta, a mely az 1854-ik 
évi dogmatikus definitiónak alapját képezi. 

Régi naplójából fordította és közli 
Dolánszky Alajos 

ecsedi plébános. 

Sz. Mária szeplőtelen fogantatásának liite 
Magyarországban. 

— Breyer István dri avató értekezéséből. — 

I. 
Tudod, hogy ránk szállott, szivünkbe ol tatot t 
Eleink vérével tiszteleted ; 
Azért fönn is marad, soha ki nem szakad 
Igaz magyar szívből szereteted. 

Minden nép örömmel keresi múltjának vallás-
erkölcsi életében a nemzeti vonatkozásokat s a leg-
többje úgy találja, hogy, a kereszténység hosszú szá-
zadokon át összeforr a nemzetiséggel. 

Nálunk főképpen a Boldogságos Szűz tiszteletében 
mutatkozik a vallásos és hazafiúi tisztelet ölelkezése. 
Az Isten-anyjának tisztelete hazánkban nemzeti szint 
ölt s Szűz Mária, mint hazánk anyja és oltalmazó párt-
fogója, a honfiúi tisztelet tárgya. Boldognak hirdet 
engem -minden nemzedék — mondja a Szent Szűz ; a 
magyar nemzet azonban nemcsak boldognak hirdette, 
hanem Nagy-Boldog-Asszonyának is választotta. Csak 
a XVI. században következik be szomorú fordulat. A 
protestantizmus megbontja a hitnek és a hazaszeretet-
nek egységét s széttépi azt a százados kapcsot, mely a 

47* 



372 RELIGIO. LXILL. év f. 1904. 

„Regnum Marianum"-ot a nemzetek anyjához fűzte. 
Az új hit megtagadja a magyarság égi pártfogóját. 

A Mária-tisztelet legrégibb fönmaradt emlékei 
során jogos önérzettel hivatkoznak a nemzetek azokra 
a tanúságokra is, melyek a Boldogságos Szűz szeplő-
telen fogantatásába vetett hitükről adnak bizonyságot. 
Az angolok és francziák nagy nevekkel kapcsolatban 
hivatkoznak e hitnek régi jeleire. A németek adatait a 
tudós Denzinger gyűjtötte össze s még a szegény 
lengyelek is megható kegyelettel keresték föl a Szep-
lőtelen Fogantatás nemzeti tanúságait. Huguet a Szent 
Szűz tiszteletéről írt gyűjteményes müvében közli azt 
a lendületes beszédet, melylyel lengyel pap őseinek e 
bitét a történelem keretében állítja elénk. 

A régi Magyarország sem szűkölködik oly tanúsá-
gok nélkül, melyek a Szeplőtelen Fogantatás hitére 
vetnek világosságot. A hálás magyar nemzet őszinte 
szeretettel viszonozta a Nagy-Boldog-Asszony anyai 
pártfogását s Szeplőtelen Fogantatását is buzgó áhítat-
tal tisztelte. 

Bár a hazánkat ért szerencsétlen dúlások csak 
keveset kíméltek meg írásos emlékeink közül, meglevő 
kódex-irodalmunk még igy is szép jelét adja a magyar-
ság Mária-tiszteletének. A Halotti beszéd a sír mellől 
hivatkozik a Szent Szűzre, a Königsbergi töredék, ez 
a legrégibb magyar verses emlékünk, a Boldogságos 
Szűzről szóló költemény néhány sorát őrizte meg szá-
munkra, későbbi emlékeink pedig valóságos virágos-
kertek, melyekben az Isten-anyjáról szóló szebbnél-szebb 
tanítások, imák és dalok fakadnak. Bátran el lehet 
mondani, hogy a Nyelvemléktár tizennégy testes köteté-
ből teljes magyar nyelvű Mariologiát lehet összeállítani. 

A Szeplőtelen Fogantatásról négy kódexünkben 
«sik szó. A Peer kódex két költeményt, az Erdy-, 
Tihanyi- és Debreczeni-kódex szentbeszédet őrzött meg 
a bűn nélkül fogantatott Szűzről. Ismertetésünkben 
mindenütt az eredeti helyes írás szerint közlünk a 
Nyelvemléktár köteteiből, mig a kódexekre vonatkozó 
adatokat Zoínai Gyulának Nyelvemlékeink a könyvnyom-
tatás koráig czimü müvéből vesszük. 

A Peer Jakab piaristáról elnevezett kódex 
{1508—1520?) 326. lapján kezdődik az Imperatrix 
Gloriosa és ennek magyar fordítása, melyről Szilády 
Áron a 11 égi Magyar Költők Tára czimü gyűjteményben 
(I. kötet, 372. lap) azt mondja, hogy a fordítás „régi 
verses maradványaink közt a könnyebb menetelüek 
egyike". A fordított himnusz legköltőibb versszaka 
ekképpen szól : 

Bynesnepnek orvossaga 
thewölgöknek ydwezseghe 
byzón rosa töwysnekül 
zyzeknek lylioma 
engedged 1113-th kerönk 
Igaz istennek annya 
mert bünössök wagyonk 
yrgalmaz mynekönk 
remensegnek wygasaga. 

Ezekből a sorokból Szűz Mária kiváltsága csak 
rejtetten hangzik felénk s azért világosság dolgában is 
figyelemre méltóbb alkotás a kódexnek „0 kegees zyz 

maria" kezdetű éneke, mely egyik legrégibb eredeti 
Mária-himnuszunk s bizonyára legjobb Mária-énekeink 
eg}'ike. A négy versszak közül az elsőt közöljük, mely 
igazán költői lendülettel magasztalja a Szeplőtelen 
Fogantatást. 

O kegees zyz maria  
the wag zeph tyzta rosa 
bynnelkül fogantatal :  
mert menböl te adatai  
anj'adtol mykorth zyletel 
istentöl ugh tyzteltetel 
hog meheben meg zenteltetel 
zeretettel ypöltetel 
kethsegnelkül eredeth bűntől  
zepplötelen öriztetel :  
zyz maria ekes wiola 
bünössöknek -ftygasaga. 

A himnusz (a kódex 237—240. lapjain) szerzőjéül 
Szilády a pesti ferenczesnek : Vásárhelyi Andrásnak, 
egy kor- és rend-társát gondolja Érdekes a megokolás : 
„mivel tartalma világosan mutatja, hogy az Immaculata  
Conceptio valamely buzgó hívétől származik s nálunk 
ezen dogmának a XV. század folytán a ferencziek vol-
tak legfáradhatatlanabb védői és vitatói". 

A kódex, mely mind a két himnuszt föntartotta, 
a XVI. század első negyedéből való. De ne feledjük, a 
mire Gyulai figyelmeztet Vörösmarty Mihály életében s  
mit után§i többen kiemelnek, hogy t. i. legrégibb lírai 
költeményeink még régibb idők visszhangjai. A XA I. 
század elejéről származó kódexeink jó részt másolatok-
nak is bizonyultak, úgy hogy alig tévedünk, ha a 
himnuszok eredetét a XV. szazad második felére 
tesszük. 

Számos kódexünkben találunk még akár eredeti, 
akár fordított himnuszt, melyet a Boldogságos Szűz 
iránt ápolt gyöngéd kegyelet fakasztott a jámbor iró 
szivében. E többi Mária-énekek azonban már nincsenek 
vonatkozásban a Szeplőtelen Fogantatással. 

Ezzel áttérhetünk a beszédekre s ezek közül idő-
rendben először az Érdy-kódexbenközlöttel foglalkozunk. 

(Folytatjuk) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest. Néhány szó az alapítványokról, — 
A fundácziók átvétele, az alapító-levél megszer-

kesztése, a püspökhöz való felterjesztése megerősítés 
végett stb., kizárólag a plébánosok hatáskörébe tartozik, 
kik azokat a templomatyával együttesen szokták elin-
tézni. A káplánoknak e téren semminemű beavatkozá-
suk nincs s a legtöbb plébánián káplán nem is látott 
eredeti alapító-levelet, még ha hosszabb ideig műkö-
dött is egy-egy helyen. Ha mégis kezébe jut egyik-másik 
helyen egy-egy alapító-levél, a véletlen körülmények 
hozzák ezt magukkal. Pl. maga a plébános megbizhatja-
káplánját, hogy az alapító által letett összegnek évi 
kamatjait ossza fel a statumok szerint, mennyi 
esik az alapítványos misét vagy litániát végező 
papnak, kántornak, sekrestyésnek, templomnak stb. 
Ezeknek pontos statutumok szerint való beosztása 
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annyira fontos, hogy a püspök rossz beosztás esetén 
megerősités nélkül vissza is küldheti azt ujabb beosz- j 
tás végett. Már pedig a kegyes vagy áhitatos alapit- j 
vány érvényessége azon pillanattól kezdődik, melyben 
az egyházi felsőbbség az alapító-levelet megvizsgálta, 
megerősítette és elfogadta Az alapítványi levelet három 
példányban kell felküldeni, melyek közül az egyiket 
a püspöki hivatal levéltárában, a másikat a lelkészi 
hivatal levéltárában őrzik, a harmadikat pedig a kegyes 
alapitónak adják át. 

Pl. szentmisé-alapítványra a kegyes alapító ily 
formulárét használhat : 

„Mi alulírottak bizonyítjuk, hogy x-i lakó Jónás 
Antal saját elhunyt testvérhugának Jónás Margitnak 
végső akarata és végrendelkezése folytán mai napon 
az x.-i róm. kath. templom számára egy szentmise 
alapítványt tett és pedig ugy, hogy ezen alapítvány 
összege készpénzben 360, azaz háromszázhatvan koro-
nából áll, minek évi tiszta jövedelmi kamatjából a 
plébánosnak (vagy a szentmisét végező káplánnak) 8 
korona, a templom pénztárának 2 korona, a kántornak 
2 korona, az egyházfinak 1 korona, a ministereknek 
40 fillér jut, a mi ezen félül marad a helybeli szegé-
nyeknek adassék ki (ez utóbbi tétel nem okvetlenül 
szükséges ; lehet az összes kamatot az előbbiekre fordí-
tani) s ezen alapítványi jótétemény emlékére fentemlí-
tett Jónás Margit szándéka szerint az ő lelke üdvére 
az x.-i templomban évenkint junius 30-án szentmise-
áldozat tartassék. 

Miről ezen alapító-levelet három példányban, egyi-
ket a x.-i püspöki hivatal, a másikat a helybeli lelkészi 
hivatal levéltárának, a harmadikat az alapitványozó 
családjának részére kiadtuk és aláirtuk. 

Kelt. Tanúk. 
Jónás Antal s. k. 
alapítványt tevő. 

A plébános ezt kísérőlevéllel küldi a püspöki 
hivatalhoz, melyben az alapítván}7 elfogadását s meg-
erősítését kéri. 

Az alapítványi oklevél egyszerűbb alakban ilyen 
is lehet : 

Hív. szám. 
Alapítványi oklevél. 

Alulírottak X. Y. z. városi plébános és N. N. z. 
városi templomgondnok ezennel tudtára adjuk minden-
kinek, akit illet, hogy Jónás Antal következő ajtatos alapit-
vánj't tett : (összeg s a fönt említett dolgok kitétele) 
azon kikötéssel, hogy annak évi kamatjaiért a templom-
ban (ekkor és ekkor szentmise vagy litánia stb.) 
végeztessék. 

Ezen összeget mi átvettük és ... %~ra az x.-i 
takarékpénztárban vagy bankban elhelyeztük (kiadtuk) 
és az arról szóló lekötő záradékkal ellátott könyvecs-
két (kötvényt) a templom pénztárában elhelyezvén 
mély tisztelettel kérjük a fdő egyházmegyei hatóságot, 
hogy ezen ajtatos alapítványt elfogadni, jóváhagyni és 
megerősíteni méltóztassék. 

Kelt. 
X. Y. 

plébános 
N. N. 

templomgondnok. 

Czélszerű mindjárt utána nyomatni a püspöki 
hivatal megerősítését kifejező formulárét ilyenformán: 

Nr.  
Praesentem piam fundationem auctoritate Ordina-

riatus acceptamus, approbamus et confirmamus, actualem 
parochum . . . ejusque successores ad mentem piae 
fundationis exacte adimplendam gravissime in Dumino 
obligantes. 

E censu fundationalis huius capitalis percipient 
celebrans . . . et e residuo Ecclesia . . . ludirector . . 
et aedituus . . . 

Datum 
ad gr. mandatum. 

Ami magát a vinculálást illeti, csak azt jegyezzük 
meg, hogy bármennyire legyen is a szükséges, sőt égető 
kérdés, pl. Budapesten, a legtöbb bank illetve takarék-
pénztár nem hajlandó az alapítványt vinculálni. Erre 
tehát valamiféle modust okvetetlenül kell keresni. (-J-) 

Gyulafehérvár. Betiexiones Episcopi pcractis visita-
tionis itineribus a. 1904. —-

Venerabiles in Christo Fr air es! 

•Inter gravissima Episcopi munera merito numera-
tur visitatio canonica, teste enim doctorum: „cardo est 
tot ins reformationis ecclesiasticae.u — Vi hujns inspectio-
nis Episcopi tamquam „speculatores domui Istrael dati" 
(Ez. 3. 12 ) omni vigilantia et sollicitudine pastorali in 
id intendere obligantur, ut fidei catholicae in populo 
sibi credito illibata servetur Veritas, et disciplinae ad 
dignitatem cultus divini morumque honestatem tuen-
dam a Majoribus stabilitae sua constet auctoritas, 
generating ut habita temporum et locorum ratione, 
sedulo ea circumspiciant praesidia, quibus non modo 
caveatur, ne quid res Christiana detrimenti capiat, sed 
et spirituali suorum profectui egregie consulatur. 

Hoc idem est, quod urget Apostolus dicens : 
„ Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus S. 
posuit regere Ecclesiam Dei.u (Act. 20. 28.) Idem, quod 
postmodum urget Innocentius III. injungens : „Irrefra-
gabili constitutione sancimus, ut Ecclesiarum pradati ad 
corrigendum subditorum excessus, maxime ctericorum ad 
reformandos mores prudenter et diligenter intendant". (C. 
13. x. de offic. judicis ordin.) 

In talibus visitationibus Episcopo praecipue in-
cumbat : ut sacramentum confirmations dispenset, ,.ne 
quis sine Episcopi confirmatione vitam finiatu ; tum ut 
doctrina fidei populum informet, denique ut atrociorum 
flagitiorum reos, quibus coërcendis parochorum aucto-
ritas saepe non sufficiebat, perquirat et poenitentiae 
operibus subjectos ad frugem reducere nitatur". 

Exigunt tarnen canones. ut Episcopus paternum 
spiret affectum, ut nihil nisi quod subditorum spirituali 
cedat emolumento consectetur, ut pulchre ait S. Ba-
silius : vPraepositus, veluti pater legitimorum filiorum curam 
susciptens, quid fratri unicuique opus sit, attendet, curavi-
que ac medetam convenientem off eret." (Constit. mon ) 

Ego, Venerabiles Fratres ! ex quo ad insignem 
Ecclesiae hujus cathedram, nullis licet meritis meis, 
evectus sum, nil ardentius in votis habui, quam assi 
gnatam mihi gregis dominici partem per singulas in-
visere paroecias, eique sollicitudinis meae et patern 
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affectus documenta impertiri. Verba Benedicti XIV. 
prae oculis habui dicentis: „Cum in omni etiam rei do-
mesticae cura nil sit util ins, quam si ipsémét paterfamilias 
omnia frequenter inspiciat, snaque vigilantia suorum indu-
strial et diligentiam alat : propterea Vos monemus et hor-
tamur Fratres atque etiam vobis injungimus, ut Ecclesias 
et JJioeceses vestras vos ipsi visitetis, vos ipsi oves vestras 
et pecoris vestri milium agnoscatù.u 

Dei juvante gratia succesit una vice totam meam 
Dioecesim lustrare. Illa occasione notavi quid in una-
quaque parochia corrigendum, admonuique Curatores, 
quid in templo circa altaria, paramenta aliaque ad cul-
tum divinum spectantia desiderentur ; — quid desit 
circa catechisandi et Dei verbi praedicandi obligatio-
nem ; quid in scholis circa parvulorum instructionem, 
in Sacramentis administrandis erratum ; quidquid deni-
que in ipsa domo parochiali ad aedificationem fidelium 
omnino omittendum vel faciendum. 

Nunc, ubi jam altera vice hoc grave onus visi-
tandi agressus sum, incipiendo elapso veris tempore in 
districtu Alb. Montano et ultimis temporibus In di-
strictu Hunyad, gravissima me urget obligatio, ut 
magna cura perlustrem, utrum omnia, quae vi cano-
num ecclesiasticorum emendanda injunxi, de facto 
emendata fuerint. 

Jamque iii pluribus locis magno ineo solatio 
optimam perspexi voluntatem jussis obtemperandi. 
Non exiguo tarnen dolore ex pertu s sum etiam con-
trarium : vix scilicet aliquid factum ex iis, quae ad 
l)ei gloriam et fidelium aedificationem serio urgebam. 

1. Inveni in pluribus parochiis parvulos JO—12 
annorum, sat bene instructos, sat acutae mentis, et 
tarnen nondum adductos ad sacramentum Confirmatio-
nis, imo nec Poenitentiae. Ergo quandonam dabitur 
his facultas suscipiendi Sacramenta? — quando confir-
mabuntur ? — Nonne Deus ipse exigit, ut potius inno-
centes ad eum adducantur, quam veneno peccati in-
fecti? Quis quaero, aptior ad S. Communionem et ad 
S. Spiritus dona recipienda, quam innocentes et qui 
satis edocti ? 

Omnino damnandum, ut Sacramenta a certis annis 
vel a parentum voluntate pendeant et non ab utilitate 
indigentiisque animarum. 

2. Aeque reprobandum, si parvuli solum in IV. 
-classe aut tardius etiam parantur ad primam Confes-
-sionem, cum tamen id jam in II. vel III. cum bono 
successu fieri potuisset. Habete quaeso curam, Curato-
res animarum, ut Deus sit primus, qui in domum suam 
intret, non vero diabolus. 

3. Dolendum insuper communionem primam sine 
débita, imo sine omni solemnitate externa institui. Ubi 
quaeso dies celebrior pro anima Christiana, pro con-
cive Angelorum, quam is, quando Rex gloriae prima 
vice descendit in cor fratris et sororis, ut ibi habitet 
cum ingenti gaudio. Puto ipsos Angelos maximo affici 
dolore, si haec divina actio sicce, sine solennitate per-
agatur; nec mirum, si populus, qui maxime per exter-
na trahitur, nec postea curam habebit in probando se 
ipso et in dijudicando corpore Domini et ad altare 

accedat sicut ad cibum communem sumendum. Ipsi 
sane parentes vel pauperrimi libenter conférant expen-
sas, ut haec dies memorabilis insolita solennitate 
celebretur ; cur ergo pastores animarum non urgent, ut 
ita fiat? (Folytatjuk.) 

Páris, decz. 4. A nép evangelizát iájának kongresszusa. 
A párisi katholikus egyetem évnyitó ünnepe. — 

„Congrès de l'Evangile". Ez a czime a franczia 
katholikus papság uj alkosásának. Czélja a franczia 
nép tömegét a hitközöny dermesztő állapotából kira-
gadni. Ezt a kongresszust ezidén másodszor tartották 
meg. A megnyitó ülésen Meunier evreuxi püspök 
elnökölt. Beszédet Is mondott. Azt fejtegette benne, 
bogy mit köszönhet az emberi társadalom az evangé-
liumnak, mely ezt a czivilizáczió oly fokára emelte, 
melyre a pogányság képtelen volt. 

A párisi kath. egyetem évnyitó ünnepén Touchet 
orléansi püspök mondotta az ünnepi beszédet. Gyújtó 
hatásra nézve hasonlított ahhoz, melyet a püspök úr a 
lillei katholikus kongressuson mondott, rMi, így szólt 
a többi között, nem vagyunk egy sorban a német 
katholikusokkal. Bennünket nem ellenfeleknek, hanem 
legyőzöttnek és páriáknak tekintenek. Miután lerom-
bolták a templom bejáratát és hajóját, most már a 
szentélyt támadják meg. A közvéleményben nincs 
támaszunk. Katholikus ifjú barátim, ti semmit sem fogtok 
tehetni, ha a társadalom olyan marad, amilyen most; 
de igenis, mindent megtehettek, ha átalakítjátok. De 
nem, ti nem tehettek semmit. Minden hivatalos állás 
el van zárva ellőttek. Még zsilipőrök, még mezőőrök se 
lehettek. Ti semmik vagytok, mert nem vagytok al-
prefektek." (Nevetés és bravók.) A komoly nagy igazság-
hoz visszatérve mgr Touchet; avval végezte, hogy a 
desparatio bűn a Szentlélek ellen és — nem szokott 
az ifjúság bűne lenni. Vértanúk mindig fordítottak a 
világ során. 

Róma, decz. 5. A Mária-kongresszus megnyitása, 
lefolyása és bezárása. — 

Ezt megelőzőleg X. Pius pápa Brevét adott ki 
Vannutelli Szerafin, Rampolla, Ferrata és Vivés bibor-
nokokhoz, mint a jubileumi bizottság elnökeihez, azt a 
kívánságát fejezve ki. hogy a kongresszus tagjai főleg 
a Mária-tisztelet minden helyen való emelésének gyakor-
lati eszközeire irányítsák figyelmöket és igyekezetöket. 

Maga a kongresszus megnyitása szerdai napon (nov. 
30-án) volt reggeli 9 órakor a 12 apostol bazilikájában, 8 
bibornok jelenlétében. Jelenvolt körülbelül 1500 kon-
gresszista. „Tota pulchra" kezdetű alkalmas megnyitó 
ének után Vannutelli Szerafin bibornok mondott latinul 
megnyitó beszédet. Emlékeztetett arra, hogy az öröm, 
melyet 1854-ben a szeplőtelen fogantatás definitiója 
keltett, hasonlított ahhoz a kitörő örömhöz, melylyel 
az egyház a nicaeai zsinatnak azt a határozatát fogadta, 
hogy a B. Szűz &sovoxog, Isten anyja. Valóban a szep-
lőtelen fongtatás dogmája az Isten, Mária, a jók győzel-
mét jelenti a sátán fölött és kezessége az egyház és a 
pápa jövő diadalainak. Következett X. Pius pápa 
Brevéje a kongresszus elnökségéhez. Felolvasta Stagni 
kongresszusi főtitkár a szerviták rendjéből. 
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Valamit a kongresszus lefolyásának részleteiből 
is óhajtanának önök tudni. Legyen szabad azt egy 
külön tudósításnak fenntartani. A mi a bezárást illeti, 
az f. hó 4-én folyt le. 9 bibornok volt jelen. Felolvas-
tattak a szakosztályok határozatai. Ezután Grossigondi 
lovag a katholikus sajtó* nevében hódolt az Immaculata, 
előtt és imádkozott a katholikusellenes jurnalisták 
lelki üdvösségeért. Több hála-beszéd illetve ima után 
nagyszabású záró ének következett XIII. Leo imájának 
szövegéhez. Délután 3 órakor X. Pius fogadta a kon-
gresszust és adta áldását munkálataira. 

KATH. EGYESÜLETI ÉLET 
és 

KÖZTEVÉKENYSÉG. 
Az Immaculata-jubileum Budapesten. 

Nagy fába vágtam a fejszét. Leírni óhajtom, a 
mit a kath. hitbuzgóság sz. Mária szeplőtelen foganta-
tása dogmatikai defmitiójának félszázados jubileumán 
Budapesten szépet, nagyot, sokfélét kegyeletének jeléül 
összehalmozott. Egy ember erejét felülmúló dologra 
vállalkoztam ; egy ember annyi helyen jelen nem lehe-
tett. És rövidnek is kell lenni az előadásnak. 

Az ünneplés kimagasló mozzanatainak sorozatát 
a Szent István-Társulat tud. és irod. oszt. matinéja 
nyitotta meg. Továbbá kiemelkedő ünneplések voltak : 
az Angolkisasszonyok zárdájáé, az egyetem hittud. 
karáé, a magyarországi kath. főiskolai ifjúságé, a 
Norbertinumé, a Budapest-Józsefvárosi Kath. Köré, a 
Regnum Marianumé. Vegyük sorba. 

Elüljáróban meg keli jegyeznünk, hogy magán a 
jubileum napján a budavári királykoronázó főplóbánia-
templomban dr. Kohl Medárd püspök úr pontifikált. — 
Az ünneplések sorában, napokra kiterjedő nagysá-
gára és kiilső fényére nézve első helyen áll az Angol-
kisasszonyok ünneplése. Mint már emlitém, a jubileum 
napját templomukban Budapest hitbuzgó nő-társadalma 
számára rendezett novéna előzte meg, mely alatt 
Jeszenszky hittanár tartott missiószerű szentgyakor-
lati beszédeket. Magára az ünnepnapra a zárda és 
a templom párját ritkító fényt öltött. Mikor a vigilián 
és az ünnep napján este az ember a meghosszabbí-
tott Váczi-utczán az Angolkisasszonyok zárdája felé 
közeledett, feltűnt a nagy épület fénye. A zárda 
homlokzata valósággal fényben úszott. A kapu felett 
emelvényen állt a Boldogságos Szűz szobra, a mint 
két karját a hozzá menekülők elé készen kitárja, 
körülvéve fénycsillagok ragyogásától. A felirat, „Ave 
Maria", röpimát csalt ki minden szívből, minden ajakra. 
A zárdának még a molnár-utczai szárnyán is minden 
ablak ki volt világítva. Mit mondjak a templom bel-
sejéről? Ámulatba ragadt a főoltár felett az „Immacu-
lata" szobrának ragyogása. Ezt a szobrot az Angolkisasszo-
nyok templomában Tomcsányi Lajos J. t. atya vezetése 
alatt virágzó női Mária-congregatio jótékony előadás ** 

* Amelynek szakosztálya úgyszólván legsikertelenebb volt. 
Szerk. 

** A congregatio tagjai és a zárda növendékei M. Scho-

jövedelméből szerezte be a jubileum napjára és emlé-
kére. Meglepően szép és megható gondolat valósult 
meg a szobor felállításában. Magyarország Nagyasszo-
nyának Immaculata szobra a magyar szent korona alá 
volt úgy helyezve, hogy a szent koronánkból aláömlő 
drapéria redői vették körül és árnyékoltak be a fény-
pompától körülragyogott szobrot. Az Angolkisasszonyok 
örökemlóket állítottak az Immaculata jubileumának és 
— maguknak. 

Mit mondjunk a hittud. kar ünnepérci? Elmon-
tak mindent, a mit tudtak, a napi lapok. Elég az hozzá, 
hogy Prohászka dr beszélt és bebizonyította, hogy válto-
zott körülmények között ugyanazt teszi a budapesti 
egyetem hittudományi kara, amit tett Pázmány idejé-
ben: őrzi a ker. hit tisztaságát és példájában ragyog-
tatja a Mária-kultusz dicsőségét. Megjegyzendő, hogy 
a hittud. kar már a jubiláris év delén küldött péter-
fillér kíséretében X. Piushoz hódoló feliratot, amelyre 
a pápa hosszú Brevével volt kegyes válaszolni.1 

Jövőre való kihatásában legnagyobb eseménye a 
lefolyt jubileumi ünnepségeknek a magyarországi kath. 
főiskolai ifjúságnak „első országos kath. diákértekezlete". 
Az ifjúság ez ünnepe több részből állt. Az ünnep vigiliá-
ján volt a Sz.-Istv.-T. dísztermében az első, ismerkedő 
értekezlet. Az ünnep napján az egyetem hittudományi 
kara által rendezett templomi ünnep után a második 
értekezlet. Ennek programmpontjai ezek voltak: 1. A 
magyar katholikus ifjúság hitélete. Előadó : Kerékgyártó 
Árpád bh. 2, A magyar katholikus ifjúság nemzeti 
missiója. Előadó : Kalazantinnm. 3. A katholikus ifjúság 
helyzete a vidéken. Előadók : a vidéki főiskolák meghí-
zottjai. 4. A diákság és a társadalom. Előadó : Frücht! 
Ede bh. 5. A magyar ifjúság müvészetpártolása. Előadó : 
Jósika Gyula báró theologus. — Este 6 órakor volt a 
belvárosi Kath) Kör fehértermében a fővárosi kath. 
ifjúság Immaculata-ünnepe. Mint szem- és fültanú hir-
detjük, hogy az ifjúság ünnepe nagyszabású volt és 
fényesen sikerült. Mindeneket felülmúl az ifjúság ünnep-
lésében az, hogy a magyarországi kath. főiskolai ifjúság 
„országos szövetsége" (mondd : országos szövetsége — 
ténynyé vált, megalakult. Mikor a Szent-Imre-Kör 
tervét 6-od magammal pislogó lámpafény mellett úgy 
körülbelül 2 decennium előtt kiczirkalmazgattuk, — erre 
gondoltunk akkor mindnyájan : az intelligens magyar 
kath. ifjúság országos szövetségére. S tudod-e t. olvasó, 
mit jelent ez? Jelenti azt, hogy a mi Magyarországban 
nincs, az lesz: szervezett, hatalmas világi kath. intelli-
genczia. Deo gratias ! 

Nem lehet mellőzni a magyarországi prémontrei 
kanonok-rend Norbertinumánuk az ünnepét. Jelen vol-
tak: Takács Menyhért dr jászóvári prépost, Spitko 
Lajos dr̂ tankerületi főigazgató, Négyessy László dr és 
Székely István dr egĵ etemi tanárok, Wágner Alajos dr 
gimnáziumi igazgató és mások. Hegedűs Anzelm nagyon 
szép beszédet mondott a Szeplőtelen Fogantatásról, 
Fischer Özséb pedig „Szűz Mária tisztelete a magyarok-

lastica pécsi notredamei szerzetesnő „Mária halála" cz. darabját 
adták elő rendkívüli nagy hatással. 

1 Lásd „Religio-Vallás" 1904. szept. 21-iki sz. 
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nál" czimen tartott nagyhatású felolvasást. Péchj Alán 
elszavalta Hoós Alfrédnak szép Immaculata-versét. A 
pápai himnusz után. mely az ünnepet befejezte, Takács 
Menyhért jászóvári prépost úr mondott rövid beszédet, 
melyben az Immaculata tiszteletét a premontrei rend-
ben gyönyörű szavakban fejtegette. 

A Budapest-Józsefvárosi Katholikus Kör is fénye-
sen sikerült Immaculata-ünnepséget rendezett a kör 
zsúfolásig megtelt nagytermében előkelő közönség előtt. 
P. Buta Ernő S. J. beszélt és egészen magával ragadta 
a hallgatóságot. A szép prolog méltó folytatása volt 
„Szűz Mária Szive" czimü hatásos szinjáték, melyet 
meglepő tökéletességgel adtak elő az ügyes műkedve-
lők. Mivel az estélyről igen sokan kiszorultak, közkívá-
natra vasárnap este újra szinre kerül „Szűz Mária 
Szivé"-ről szóló 5 felvonásos dráma. 

Nem a legutolsó helyet foglalja el a budapesti 
Immaculata-ünnepélyek közt a „Regnum Marianum" 
kebelében működő Mária-kongregáczió ünnepsége. Várady 
L. Árpád dr cz. püspök 90 ifjút avatott Prohászka 0. 
dr ünnepi beszéde kiséretében, Mária lovagjaivá, egész 
életükre nézve. Az ünnepély az erzsébetvárosi gyönyörű 
nagy templomban folyt le. 

VEGYESEK 
— Magyarok életprogramul, összetartás nélkül ! 

— Ezt panaszolja el a mckeesporti „Magyarok Csillaga" 
egyik novemberi számában. Azt mondja ott: „Mi, 
amerikai magyarok, azt sem tudjuk, hogy itt n:i< a 
czélunk: Amerikában telepedni-e le, Magyarországba 
menni-e vissza, itt polgárosodni-e, avagy amerikai tar-
tózkodásunkat csak arra használni-e fel, hogy itt szer-
zett tapasztalatainkat egykor majd a szép óhaza 
javára" — kamatoztassuk. Hát bizony igy van az: a 
„szép ó-hazának" magának sincs oly életprogrammja, a 
melyben mindenki egyetértene : nem csoda tehát, hogy a 
kivándorlottak életprogramm, összetartás nélkül szakad, 
tak ki idegenbe mindenfelé. Mondok én amerikai 
magyar testvéreinknek valamit. Fogadják azt el, élet-
programmul, életczélul ! Szüntessék meg a vallási viszályt 
maguk közt ott kint Amerikában. Legyen minden 
amerikai magyar katholikus, mint ahogy ez az ó-hazában 
egész Mohácsig így volt. Ez a magyarság újjászületésé-
nek és jövendő nagyságának a föltétele. Csinálják meg 
ezt amerikai testvéreink az európai Magyarország-
számára is. Nagy programm, nagy feladat: méltó 
őhozájok, kik nagy koczkázattal mentek uj hazát 
keresni. 

— Az „igaz" halála. Elder cincinnatii érsek az 
Egyesült-Államokban 85 évet élt, a püspökségben 
majdnem 50 évet. Halála okt. 31-én következett be. 
Eszméletét egy pillanatra sem vesztette el. Utolsó tette 
ima volt Máriához: „Istennek szent Anyja, imádkozzál 
érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen." 
Egy mosoly, egy csók a feszületnek, lehunyta a 
szemet és meghalt. 

— „Kálvineumot Budapestre"! Ez alatt a hangos 
jelmondat alatt czikkez egy „Kálvinista" a budapesti 
„Prot. egyh. és isk. Lap" 48. számában. Hogy mi légyen 
ez a Kálvineum, megmondja ő maga: „A magyarhoni 
ev. reformátusok nagy Otthona az ország fővárosában", 
hol konvent, zsinat, egyetemes egyházi levéltár, egye-
temes pénztár elférjen, hivatalnokok és tisztviselők 
számára, kellő helyiségekkel stb., hogy „nagyne-
hezen. létrejött lelső egysége külsőleg is kifejezést nyer-
hessen". Nota bene, erről a belső egységről, annak 
mineműségéről, fogunk néhány vallomást a „Prot. egyh. 
és isk. Lap"-ból legközelebb idézni. 

— Az uj Corpus juris canonici alakjáról igen  
érdekes nyilatkozata jelent monsignore Gasparrinak, a 
kodifikáló bizottság titkárának, a „Nuntius Romanus"  
egyik októberi számában. E szerint a szentatyának az 
a szándéka, hogy oly Corpus juris c.-t kapjunk, amely 
a modern törvénykönyvek módjára az egész kánonjo-
«got czikkelyek szakadatlan lánczolatában foglalja össze. 
Egyúttal az utolsó hivatalos tvgyüjtemény óta megje-
lent pápai rendeletekből is gyűjteményt kell összeállí-
tani. Á czimek egymásutánja ez lesz : De summa 
Trinitate et fide catholica. De constitutionibus, De  
consvetudine, De rescriptis. Azután öt könyv követke-
zik, eme czimek alatt: De personis, De sacramentis, 
De rebus et locis sacris. De delictis et poenis, De iudiciis. 
De Luise, Colomiatti, Pillét, Deshayes, Périès. Pezzani 
és Hoilweck kanonisták a modern tvkönyvek mintájára 
már adtak is be mutatványokat a bizottságnak. 

— A Kolozsvári Oltáregyesület 1901—4. közötti 
működéséről diszes és gazdag tartalmú évkönyvet adott 
ki. Az évkönyvhöz függelékül van csatolv̂  Hirschler  
József drnak az olíáregyesület tagjai számara a mult 
évben tartott konferenczia sorozata e czimen: ..Vallás 
és tudomány". Vonzó mó-̂ on foglalkozik szerző a 
nehéz kérdéssel. Az olvasó sok mindenben nyerhet 
belőle útbaigazítást. 

— Mária-kongregáczió Kőszegen. A kőszegi szent-
Benedek rendi gimnázium igazgatójának, Mazy Engel- 
bert drnak buzgólkodása folytán megalakult az ifjúsági 
Mária-kongregáczió. Az első tagfelvétel nagy ünnep-
ségek közt a bold. Szűz szeplőtelen fogantatásának 
ünnepén, deezember 8-án történt, a melyet KroUcr 
Miksa, zalavári apát, az intézetnek volt igazgatója 
teljesített. 

— Apró hirek. Dr Kohl Medárd püspök ur f. hó 
18-án indul Rómába. — Az apostoli szentszék javai-
nak kezelőjévé, Mocenni bibornok utódjául, N. Pius  
pápa mgre Scapinellit nevezte ki, az illetékes bíbor-
noki bizottság felügyelete alatt. — Az apostoli szent-
szék védelmében elesett castelfidardói hősöknek emlé-
ket emeltek eme felirattal : 

Fortilms vir is qui iura sedis apostolicae 
Profuso sangvine asseruerunt A. D. 

MDCCCLX. 

A szerkesztő telefonja. 
Sincerns-nak. Az nem igaz, hogy Magyarországból senki 

sem küldött tel dolgozatot Rómába, a Mária-kongresszus haszná-
la tára : mer t igenis, e sorok irója küldött. 

Főszerkesztő : Breznay Bé la dr. 
Segédszerkesztő : Yaluicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó: B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Rudapest. 1904. Nagy Sándor kcnyvnyomdáiából. (IV.. Papnövelde-utcza 8. sz.) 
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Szerkesztő lakása: 
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minden 

kir. postahivatalnál : 
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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 Á N H A R M A 

Budapesten, deczember 14 

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

SZ. II. Félév. 1904. 

,Perge alacnter xn coepto tuo : praeiiare praeiia Dommi, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
xdlabora . . . 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. 

.Additos tibi ammos auc ton ta te Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas. ' 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezére*zmek és tanulmányok: „Már ia -Kantá te" czimü jubileumi szerzemény. — Szűz Mária szeplőtelen fogan ta tásának 
hi te Magyarországban. — Mélt. és főt . Kadnai F a r k a s beszterczebányai püspök u r székfoglaló beszéde. — Egyházi tudósítások : 
B u d a p e s t : A magyar p ro t e s t an t i zmus „belső egysége". — G y u l a f e h é r v á r : Keflexiones Episcopi peracris visi tat ionis 
i t ineribus a. 1904. — M a d r i d : Immacula ta- jubi leum, a milyen a föld kerekségén több nem volt . - - í t ó m a : Az Immacula ta -
jub i leuma a^ vat ikáni szent Pé te r templomban. — R ó m a : Az olasz kathol ikusok politikai akcziójában u j fordulat . — Kath. 
Egyesületi Élet és Köztevékenység. Az Immacula ta - jub i leuma a Jézus - tá r saság iak kalocsai nevelő és tanintézetében. — Irodalom. 

Aqtűnói szent T a m á s ha tása a peni tenczia- tar tás szentségéről szóló theologiai tani tásra . — A liliomszinű füzetek. — Vegyesek. 

A z újév köze ledtéve l valamennyi, vagyis 
egész-, fél- és negyedéves előfizetőinket tisztelet-
tel arra kérjük, hogy előfizetésöket mielőbb 
megújítani sziveskedjenek. 

„Mária-Kan táte" 
czimü jubi leumi szerzemény . 

(Vége.) 

4 . Golgotha. 
Kar. 

írástudók s a főpapok szavára 
Kimondva már az Istenember ára. 
Biró itél ; ártatlan halni fog, 
Vállán kereszt, in dúl a kín hegyére 

Ott ömlik drága vére. 
Alto-szóló. 

Sötét, borús a mennybolt, . . . 
Hullámzik a tömeg. 
Mély fájdalommal ott áll 
Szűz Mária keresztfánál . . . 

Alig ismerni meg. 
Szivét kinozza, marja 
Emésztő gyötrelem, 
„A szenvedés virága 
Úgymond — van még velem." 

E kéklő passiflóra 
A Golgothán virul ; 

A fájdalmas Anyának 
Próbára s Jézusának — 
Nekünk vigasz-írul. 

Kar. 

A nap már elsötétült, 
Hullanak szép csillagok. 

Egy csillag a keresztfán 
Magasan fent ragyog. 

5. A fájdalmas Anya. 

Krisztus anyja szivzúzottan * 
Áll keresztnél, rajta holtan 
Függni látván magzatát. 
Ki liogy a bűn annyi rabja 
Váltva legyen, általadja 

Kinhalálra önmagát. 

Ó mi nagy szomorúságot 
Kelle akkor ezen áldott 
Szűz Anyának érezni 
Mint szorítá gyönge keblét, 
Látni édes egy szerelmét 

Mély sebekben vérzeni. 

Szopran-szóló. 

Halotti csend van mindenütt 

A nap nyugovóra szállá. 

Sírban pihen Isten Fia, 

Élők s holtak királya. 

Mily szivrepesztő fájdalom, 
Mily kin a szűz Anyára, 

Kinek szivén a szenvedés 
Hét tőre általjára. 

* Stabat Mater magyar fordításából. 
41 
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Kar. 

Kar. 

Tengernyi kín s inéi}7 fájdalom 
Az ártatlan szivében, 

Mint látja halva szent Fiát, 
A sírba téve épen. 

Ha majd beáll haláltusánk, 
S közéig a végső óra, 

Készíts elö kegyes Anyánk, 
A boldog nyugovóra. 

6. A megdicsőült. 

Föltámadott már, fel Júda hőse, 
Kit ünnepelnek, kit zengedeznek 
Az angyalok mind s az üdvözültek, 
S a föld határán a nemzetek mind, 
Versenyre kelnek s fellelkesednek, 
Feltámadott 0, s boldog hónába 
Már visszatére a magas égbe 

Örök Atyjához. 
S im inte Jézus, ó szűz Királynő ! 
S az angyaloknak ser'gét leküldé, 
Kik égbe vitték Istennek Anyját. 
Jézus kezéből vevéd jutalmad, 
Es tőle nyerted úrnő-hatalmad 

Dicső Királynő. 

Hymnus. 

Légy üdvözölve tőlünk 
Királynő Asszonyunk ! 

Szűz homlokodra ékes 
Virágfüzért fonunk. 

Te Angyalok körében 
Szüzeknek szent Szüze ! 

Isten dicső fejedre 
Fén}̂ koronát tűze. 

lm, a szelíd alázat 
Jutalma végtelen. 

Fiad jobbján a mennyben 
Trónolsz, Szeplőtelen ! 

S ki hordozál Uraddal 
Tövisből koronát, 

Most véle megdicsőülsz . . . 
Elsz örök koron át. 

Trónodnak fényköréböl 
Tekints le, szűz Anyánk ! 

S küldj irgalommal áldást 
Szendén mosolygva ránk. 

A földi bősz csatákon 
Légy hű oltalmazónk ! 

S hív az JJr magához 
S lélekharang ha kong : 

Lelkünk szálljon Te hozzád, 
Hatalmas Pártfogónk! 

Hörl Gyula S. J. 

Sz. Mária szeplőtelen fogantatásának liite 
Magyarországban. 

— Breyer István dri avató értekezéséből. — 
(Folytatás.) 

Az Erdy (Luczenbacher) Jánosról elnevezett leg-
terjedelmesebb régi magyar kéziratunk az 1&26—'27 
évekből való s az egyetlen irodalmi emlék, mely a 
néma barátoknak nevezett magyar karthauziaktól fön-
maradt. Tartalmát prédikácziók teszik az egész évre. 
Ezeken kivül magában foglalja az egyházi év kilenczven 
főbb szentjének legendáját s különösen a magyar szen-
tekére van figyelemmel. A kódexet Volf György tette 
közzé a Nyelvemléktár IV. és V. kötetében. 

Et el kezdetyk azzonywnk zyz Marianak zeplete-
len foganattyarol — olvassuk a kódex 168. lapján. Az 
ünnepi szent leczkének és evangéliumnak közlése után 
kezdődik a tulajdonképeni beszéd, melyet rövid vázlat-
ban bemutatunk. 

Az első részben hét okkal bebizonyítja, hogy az 
Istennek illett Szűz Máriát az eredeti bűntől tisztán 
tartani. 

Elssew tyztölendewseeghnek oka : Mert vgyan 
tyztessegh -ees aggya : mynden ydwesseeghe keewano 
leieknek azth vallany hogy mynden zeplöneel kyl 
fogantatot leegyen honnem mynth bynben . . . Másod 
b}Tzon zerethseeghnek oka . . . Harmad byzon seghe-
delmesseeghnek oka . . . Neegyed bynnek el tawozta-
tasanak oka . . . Ewtöd. Bozzw allasnak el tawoztatando 
oka, az az, hog}'' ne essewnk bozzw allasnak vezedel-
meeben az wr Istentewl es az zyz mariatwl, ha vak-
meröseeghel kjdenben vallangyok honnem m}7nth anya 
zent egyház es romay zent zeek . . . Hatod mondatyk 
meg maradandó batorsaghnak oka . . . Heeted gymelczes 
haznalatossaghnak oka . . . 

Ez okoknak részletes kifejtése után, a második 
részben a „Másod tanwsagwnk lezen azzonywnk zyz 
marianak zepletelen foganattya mellee. Az wr Istennek 
hatalmas teheczeegheröl, reeghy zent ppthaknak yelene-
tek zerint kyknek mondasokban ees nylwan megh 
byzonywltatik hogy az wr Isten megh tehette, es ylleth 
tenny : hogy az ew eedes zent zyleyeet eredeth bynneel 
kyl teremtette ez vylagra . . . Bizonyítja most a Szep-
lőtelen Fogantatást a Szentírásból, még pedig mind az 
ó-, mind az újszövetségből. Azután így folytatja : 
Neegyed okaat vety kerezttyen anya zenth eegyhaz ky 
soha nem teewölyöghhet, ky zeüthleleknek myatta 
tanoytatyk es ygazgattatyk koronkeed myndenben kyt 
roma}7 zentzeek es meg Confirmait es ylleny paranczolta 
mynd ez vylagon, kynek vala ky ellene mond ottan 
atok ban esik . . . A további bizonyítás sorain szépen 
fejtegeti a hagyománynak tanúságait s végül példákra 
hivatkozik. 

A beszéd a következő buzdítással végződik : Oh 
azért zerelmes Cristusnak es zyz marianak zolgai semmy 
ketseeghtek ne leegyen az zyz marianak zepletelen 
foganattyaban mert az wr Istennek mynt zerelmes 
zolgalo leanyanak es annyanak ylleth tenny : meg 
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teliette. és tette hogy zepletelen meg tartana, kynek 
erclemeert es byzonsagaert ayanlyok lelkünket tes-
tünkketh eeletünketh es halalwnkath az zyz marianak 
es az ew edes zent ffyanak oltalmaban es malazttyaban 
kyt enghegen mynekünk atya ffyw zent lelek erekül 
erekee. Amen. 

Az Erdy-kódexre a Tihanyi-kódex kerül sorra, 
mely a 61. lapon így kezdi: urnák nevebe eg zep 
prédikáció azzonunk marianak foganatarol. De concep-
cione sermo pulcherrimus. Volf a Ny elv emléktár VI. 
kötetében közli a kódexet, mely véleménye szerint a 
klarisszáknak volt szánva s még fordításnak sem ere-
deti, hanem csak másolat. 

A beszédnek tétele : marianak foganattarol három 
lelki tanusaktok lezön első lezön az eredet bintöl ualo 
megh tartoztatasrol másod tanusagh lezön az megh 
tartoztatasnak alkalmassagarol harmadh tanusagh lezön 
killömb killömb példákról. 

Az első részben ezekre a kérdésekre adja meg az 
alapos feleletet: honnan van bennünk az eredeti bün, 
minő az az eredet szerint való igazság, mi az eredeti 
bűn mibennünk ? Erre az utóbbira így felel meg : az 
eredet bin : nem embörnek ualaminemü gonoz mivel-
ködete, mint az egeb binök . . . nem az attianak az 
anaval ualo egesölese : sem ualamel firfiunak ualamel 
azzonialattal . . . nem az erzekönsegöknek dagalossaga 
az okossagh ellen . . . nem az keuansagh auagh hailan-
dosagh : kiuel az lelök keuan egesölnie az meg 
förtöztettetöt testhöz . . . az eredet bin allattia zerent 
mi bennönk nem egeb : hanem az eredet zerent ualo 
igassagnak meg foztasa : mellett meltan az mi első 
zillenkbe el ueztenk : az istennek parancollattianak 
megh töresenek miatta : mel eredet bin zalla feienked 
mi reánk : kik termezet zerent adamtul zarmaztatunk. 
Fölveti most a kérdést: miképen szeplősül meg a lélek? 
Aprólékos gonddal magyarázza, a Szentírásnak és az 
egyházatyáknak gazdag ismeretével. Megczáfolja a 
tarthatatlan véleményeket s ekképp végzi : az eredet 
bin zal az lelökre az isteni töruennek kiadásából : mert 
miképen az a ki töruen kiuöl ziletik : kilömben az papi 
meltosagra fel nem uetethetik : hanemha kegelmeznek 
ő uele mint megh uagon irua az töruenkönbe : Ezön-
kepen az isteni töruennek kezöritesebol : mindön ualaki 
ziletik az testből : adamba megh förtöztetbe, uóna az 
eredet binnek zeplőiet : sem uetethetik az meltosagra : 
az az az angaloknak tarsasagok köze : hanem ha kegel-
meznek ő uele : tudniamint az köröztsegnek miatta : 
tiznek es uernek kiontasanak miatta istenek zeretetiert : 
mert mind ez haromnak miattok : el vetetik az eredet 
bin. Most végül azt fejtegeti, kik azok, kik az eredeti 
bűnt magukra veszik ? . . . egéb embörök az erdet bint 
mind uontak : azzonunk mariat kegek annak vonasatul 
vristen kiualtkepen ualo kegelmessegeböl megh tartoz-
tata. Az első rész végén összegezi az öt kérdésre adott 
feleletet és könyörgéssel végez . . . 0 azért bodogsagos 
zyz maria : tiztasagos zyz : kibe seminemö zeplő ninchen : 
emlekezöl megh mert tegödet vristen ualaztot öröktul 
fogua : hog legh tiztasagos . . . engeged minekünk az 
the erdömödnek miatta: hog mi kik tegödet mindön 

binöktul tiztanak uallunk : mindön binöktöl meg tiz-
titassunk. 

A második, jóval rövidebb, részben három u. n. 
argumentum congruentiae-vei bizonyít, Az első : alkolmas 
hog urunk eristusba istennek fiaba semi ne uettessek : 
mel ektellensegöt ielöntene : mikoron ö legön örök 
vilagossagnak fenössege. A második : mindön törvennek 
mutatassaual : igön gonoz fiúnak iteltetnek az: aki edös 
zileiet meg oltalmzhatna az ellensegtul : es zabad 
akarattia zerent az ellensegnek kezebe hagia esnie. A 
harmadik ok : ha valamel felsegös kiral orzagaba uala-
mel zolgaiat fel magasztalna : sokai Ionkai illenek anat 
fel magaztalnia. A három ok után így végzi : 0 azért 
bodog zyz maria : byzon the zep uagh : es mindön 
malaztal telles: the attalad adatik azért az binössöknek 
mind az malazt : mind az dieősegh. 

Még a Debreczeni-kődexben (Nyelvemléktár XI. 
köt.) is van beszéd a Szeplőtelen Fogantatásról. Első 
része azt fejtegeti, miért ülje meg minden keresztény 
ünnepét, a második pedig arról szól, mily lelki hasz-
nunk van az Immaculata hitéből. Az első résszel 
három, a másodikkal öt pontban végez a kódex. 

(Folytatjuk.) 

Mélt. és főt. Eadnai Farkas beszterczebányai 
püspök ur székfoglaló beszéde. 

(Folytatás ) 

Yenerabiles Fratres et Filii Dilectissimi ! Neuti-
quarn aliqua ex falsae modestiae aut simulatae humili-
tatis specie, sed simplici verae sinceritatis voce nullus 
haesito fateri : ine infirmitatis et tenuitatis meae multo 
magis conscium esse, quam ut vultus pudore gravetur, 
quum Vos non communibus ex locis, sed impensissime, 
cum omni rei gravitate et per viscera misericordiae ad 
mihi diligenter, conscientiose et indefesse in vinea 
Domini. cooperandum provoco 

Quum enim ego suseeptum ministerium Dei favente 
gratia, pro virili parte adimplere contendam ac liben-
tissime impendam et superimpendar ipse pro animabus 
vestris (II. Cor. 12, 15.) iusto meritoque postulem opor-
tet, ut pastoralis officii mei onus omni virtute allevare, 
animum curis pressum solatio hilaris laboris recreare, 
et mihi hinc inde fatiscenti adiutrices supponere manus 
benevoli in promtu sitis. Malis etenim Ecclesiae impen-
dentibus ex imis ingemiscere non sufficit, illa factis 
pro posse amoliri studeamus est necesse. 

Eorum tarnen, in quibus Vos mihi generatim 
adlaboraturos expeto, duo nonnisi maximi his tempori-
bus momenti puneta cordi injungere prima hac vice 
sufficiat; quae ipsa alioquin gemina unico nomine, 
operunCvidelicet caritatis, vel modern a ut nomenclatione 
utar, caritativae operae charactere signantur. 

Primum huius caritatis opus specialiter modo 
inculcandum est Yenerabiles Fratres et Filii: occupatio 
cum prolibus, educatio iuventutis, sen amor in catechismum, 
tum in schola, tum in ecclesia. 

Palmaris istius officii fundamentum ipse Salvator 
48* 
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mundi iecit, qui postquam se usque ad mortalem car-
nem humiliavit, cum eadem carne glorificandus, Patrem 
pro suis implorans manifeste enunciavit : „Haec est 
autem vita aeterna : ut cognoscant te solum Deum verum, 
et quem misisti, Jesutn Christum" (Joann. 17, 8.) 

In hac cognitione Dei et Jesu Christi ipsa ergo 
salus aeterna consistit; sed in eadem etiam fides saluti-
fera et exinde parata mentis aequitas individui, item 
ordo et tranquilitas communitatis habet radices. — 
Opus ergo in hoc pastoralis sollicitudinis campo ab 
ovo incipiendum. Initium ipsum est optimum principium ! 

Anima parvuli - ut ita dicam — pretiosior illa 
adultorum, qui rationis de ea reddendae ipsi quoque 
participes sunt ; ast ut germina haec sancta Ecclesiae 
tenerrima et validas in solum mittant radices, et in 
frondibus vegetis ornentur fructibus: hoc iam maxime 
a cultu solido olitoris horti, a recta curatoris animae 
institutione debendet. 

Non sum ego immemor, propriam parentum vigi-
lantiam atque institutionem quoque domesticam soller-
tiae pastoris accedere oportere. ut lac illud evangelicum 
sensim reapse alat nervös, confortet membra, vivificet 
corpus spirituálé adolescentis, ad robur fidei virilium-
que virtutum. — Nec me latet res ipsas familiares hoc 
aevo multo magis perturbatas esse profundiusque in 
dies perturbari, quam ut institutor optato ibidem 
auxilio se destitutum persaepe tristis non experiatur. 

Adeoque mstitutio haec parvulorum pari passu 
progredi debet cum cordata et docta commonitione 
adultorum : videlicet cum mediate adhortando parentes, 
eorumque vices gerentes, ut obligationi liberos pie 
educandi gravissimae in sphaera familiari salubribus 
monitis et privatae vitae exemplo satisfaciant ; tum 
immediate amplectendo ipsas soboles in schola, in 
templo, in lusu et diversis earum recreationibus, ut 
innocens illa gregis Dominici portio in viam mandato-
rum Dei, in frena salutaris disciplinae, in cultu m boni, 
in amorem honesti, in respectum ordinis privati et 
publici sensim ac pedetentim inducatur, omnibusque 
ex parte educatorum, cumprimis vero curatoris anima-
rum instruatur mediis, quibus post vitae procellas 
portui ultimo tandem attingendo par fiat. 

Libenter igitur, Filii Dilectissimi ! hilari cum 
animo et vultu conversamini inter hos tenerae aetatis 
iuvenes. Diligite parvos istos scholarum cives ; diligen-
ter volvite et pervolvite folia exigui illius evangelii, 
putate catechismi, qui quoad verum hominis finem 
pluris aestimandus scientiis in bibliothecis totius mundi 
coacervatis. — Et ideo, cum S. Paulo parvulis in 
Christo lac potum date (I. Cor. 3, 2.) ut cum eodem 
Apostolo dicere possitis : vFacti sumus parvuli in medio 
vestrum. tamquam si nutrix foveat iilios suos ; ita cupide 

' volebamm tradere non solum evangélium Dei, sed etiam 
animas nostras, quoniam carissimi nobis facti estis... Vos 
enini estis gloria nostra et gaudium(I. Thess. 2, 7. 8. 20.) 

Sistite frequenter ob oculos scenam illam magni-
ficam, aspectu et sentitu deliciarum plenam, in qua 
Magister divinus parvulos ad se venire sini praecipit, 
manusque illis cum benedictionis unda imponit... 

Percipite auribus indesinenter verba stimulo dulci ac 
solatio plena : quodcunque fecistis uni ex his .. . minimis, 
mild fecistis. (Matth. 25, 40.) Ergo Fili mi, quod et 
catechisando parvulo facis, ipsi Christo facis. . . Quam 
praeclara servitus ! quanta gloria, quale praemium pro 
spirituali animae pabulo parvulis porrecto, pro rore 
salutari novello germini irrigato ! 

Civitas desolata ad interitum, Fratres Dilectissimi. 
ubi parvuli petierunt panem et non erat qui frangeret 
illis ! — ast regio spe prosperitatis virescens ac revi-
rescens, ubi Caritas Christiana deficere et animum 
despondere nescia operam praestiterit cultui debito 
necessariam ! (Folytatjuk.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
Budapest, decz. 12. A magyar protestantizmus „belső 

egysége. — 
Azt Ígértük minap, hogy egy Kálvineum építése 

ötletéből említett, „nagynehezen létrejött" kálvinista 
„belső egységről" fogunk néhány vallomást idézni. 
Hogy szavunknak álljunk, nem kell messze mennünk. 
A „Prot. egyh. és isk. Lapu 48. számának vezető 
czikkelye a „Zsinati hangok" czimén teszi meg ezeket 
a vallomásokat. Ezek a hangok mintha nem is annyira 
„zsinati", mint inkább zsinatot leczkéztető hangok vol-
nának. Már maga ez a jelenség mutatja, hogy mekkora 
lehet ott a lelkek „belső egysége/' a hol a zsinatnak ezt 
lehet a szemébe vágni : „Fujhatják bármilyen erőlkö-
déssel a zsarátnokot, az elhamvadt szenet: tűzre élesz-
teni, lángra gyújtani nem fogják, s idejüket, erejöket, 
tehetségeiket üres szócséplésekre fecsérlik". Furcsa „egy-
sége" lehet az a lelkeknek, a hol a zsinati atyáknak 
„üres szócsépléseket" lehet a szemökre lobbantani. 
Valami nagy baj lehet Dániában, azaz hogy Kálvin 
Jánosnak magyar felekezetében. Es csakugyan, az VA 
szó" aláirásu czikkely irója így folytatja: „Tudja min-
denki, hogy egyházi életünk beteg. Tagjai megzsibbadtak, 
majdnem minden életjel megszűnt. Próbálgatták már külön-
féle szerekkel : életelixirrel is mozgásba hozni, új 
életre kelteni; de hasztalan! Ha az élet központját, a szivet 
mozgásba hozni nem tudják, fáradozásuk ismét haszon-
talan lesz". 

A protestantizmusnak baja tehát ott bent van, az 
élet központjában, a szívben. S vájjon miféle baj ez> 
mely a magyar protestantizmus szivén rágódik ? A szív-
nek tudvalevőleg két kamrája van. A protestantizmus 
szivének is kettős a kamrája: a papság vagyis inkább 
protestáns elvek szerint a predikátorság, és a souverén 
hívek. Ez a két szívkamra mindakettő beteg. „A zsi-
nat világi tagjai, irja „A sző*, a betegségnek okát a 
papság lanyhaságában, kötelességmulasztásában keresik, 
állítván, hogy a nép között elharapózott vallástalanság-
nak, közönynek, egyháziatlanságnak a papság az oka". 
Régi vád, mondja czikkiró, s nem mer czáfolatába bo-
csátkozni. Pap létére azonban visszavág, hog}7 minden 
bajnak oka a világi intelligencziának a vallástalansága. 
„Népünk lelki életére, úgymond, erősebben hatnak a 
példák, mint a leghatalmasabb beszédeku. A papok papo-
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lásának hatását lerontja a világi intelligenczia rossz 
példája. „Régen, úgymond czikkiró, az uri családoknak 
saját padjaik voltak a templomokban ... Ma melyik 
családnak van?- Szóval, a templomba nem járó világi 
intelligenczia rontotta le a protestáns nép vallásosságát, 
hitetlenséget terjesztve mindenfelé. Voltaképen tehát 
a magyar protestantizmusnak nemcsak a két szive-
kamarája romlott; hanem vére is, — a nép — romlás-
nak indult, mert hitevesztettó vált. Ezért a nagy 
bajért czikkiró a világi elemet korholja íőokság czimén. 
,.A vád terhének súlyosabb része, úgymond, a világiakra 
hárul, az intelligencziára ép ugy. mint a népre.,, 
De pap létére sem tagadhatja meg józan eszét s kény-
telen belátni, hogy a világiak közt terjedő hitetlenség-
nek mégis csak a papok hitetlensége az oka. Felhoz 
egy esetet. Egy „magasabb intelligencziához tartozó 
nöu több lelkészt megkérdezett „Krisztusnak a túl-
világra vonatkozó tanításairól," s mindnyájan „egyfor-
mán mosolyogva" azt felelték : „ne gondoljunk mi 
arra; a mig itt vagyunk, addig élünk: használjuk ki 
az életet legjobban a hogy lehet." Azaz : ede, bibe, 
comede, post mortem nulla voluptas. Czikkiró megkér-
dezte a nőt. hogy „csak nem kálvinista pap mondotta 
ezt?" De igen, — volt a felelet. 

Szóval, a magyar protestantizmus lelkének nagy 
garral hirdetett „belső egysége" oly gyenge lábon áll, 
hogy czikkiró „a papi és világi hitetlenség szemetének 
kiseprését" kérelmezte a zsinattól az ő egyházukból. 
Hogy megtörtént-e ez vájjon, arról hallgat a krónika-
Marad tehát minden a régiben. És ez a felekezet — 
honmentésről álmodozik, mikor magát se képes a hitet-
lenségtől megmenteni ! ? ? 

Gyulafehérvár. RtHexiones Episcopi peractis visita-
tionis itineribus a. J904. — (Vége.) 

4. Magna item desidia manifestatur a quibusdam 
in catechisandis rudibus tempore pomeridiano vei 
vespertino. Quodsi Benedictus XIV. affirmare audeat, 
diligenter faciendam catechesim „etiamsi nullus nisi 
unus a d earn audiendam accedat", quid, si plurimi an-
helaverint hanc doctrinam' divinam? Quantum coram 
Deo crimen vei unum ex pusillis contemnere, negli-
gere, cum tarnen sacerdotis sít cum Christo eos invi-
tare: vsinite pa>vulos ad me venire." Quam beatus ille, 
qui tenellas innocentium animas eripere studet a fauci-
bus leonis infernalis, qui circuit, quaerens. quem de-
voret ! 

Legite quaeso, quae in Circularibus 1897. VI. p. 
48. — 1899. III. p. 21. — 1899. IV. p. 33, — et ma-
xime 1900. VII. p. 45. in hoc ingenti negotio injunxi 
et intelligetis, non agi hic de bono meliori, sed de 
obligatione gravissima, de qua Judex Supremus stri-
ctissimam exiget rationem. Vae illis, in quibus verifi-
cantur verba Jeremiae : rparvuli petierunt panem, et non 
-erat, qui f rangeret eis". (Jer. 4. 4.) 

5. Dolendum porro et valde dolendum dari pasto-
res animarum, qui ipsum cibum divinum vei maxime 
necessarium ad vitam christianam agendam, denegant 
fidelibus suis et sola communione paschali praebenda 

i contenti, penitus cavent urgere frequentationem Sacra -
j mentorum. 

Sacerdos, qui novit, quid sit Ss. Altaris Sacra-
I mentum ; qui credit Salvatori dicenti : „nisi manducave-
j litis camem Filii Hominis . . . non habebitis vitam in vo-

bis" (Joan. 6. 54.). vehementer urgebit, ut quo saepius 
accipiatur auctor vitae in cor ; sacerdos, cui persuasum 
est de veritate : „Sine me nihil potestis facer e", et qui 

I novit Christi desiderium : „ Venite ad me omnes, qui labo-
ratis et onerati estis, et ego reficiam vos", — magno zelo 
impellet fideles, ut quo saepius Christum in SSo accé-
dant. Quid enim plus solatii afferat bono pastori, quam 

! videre oviculas bene saginatas, parvulos, juvenes, vir-
1 gines innocentes, adultos eximie florentes in christiana 
vita? Ideo taies urgent diversas confraternitates, tan-
tum ideo, ut occasio amplior detur ad recipienda 
Sacramenta, cum agatur de medio excellentissimo, quod 
ex opere operato producit effectum maxime excelsum. 

Custodes sacramenti ! quam terribile erit audire 
quondam : „ Paseebat is vosmetipsos et gregem meum non 
pascebatis." (Ez. 34. 8). 

In qualibet parochia inveniuntur, qui libentissime 
accederent saepius ad Sacramenta et digna communione 
benedictionem implorarent pro parocho et tota paro-
chia, dummodo invenirent, qui eos in sede confessio-
nali a peccatis et defectibus purgare vellent. Sed do-
lendum, si is, qui munus gravissimum dimittendi pec-
cata in se suscepit, tamen fugit sedem confessionalem. 
Quid dicet quondam Judex Supremus, ubi agetur de 
talento hoc maximi momenti, sed ex inertia absconditi? 

Recordemini, V. Fr. ! verborum Christi : nisi gra-
num frumenti mortuum fuerit, ipsum solum manet : si 
autem mortuum fuerit, múltúm fructum affert" (Joan. 12. 
24.). Per vitam commodam, sacrificare nesciam, iner-
tiae pigritiaeque spirituali obnoxiam mundus salvari 
non poterit. Ad quid autem Sacerdos, si Salvator esse 
non vult? 

6. Cura tabernaculi, loci hujus sanctissimi, adhuc 
desideratur in pluribus. Adhuc exstant tabernacula 
rotantia, quae nonnisi difficulter et magno strepitu 
aperiri possunt et ob clavem luridam seramque corrup-
tam male clausa ; tabernacula adeo neglecta, ut minime 
spirent reverentiam Domino ibi habitanti debitam. Ubi 
tale quid video, in mentem mihi veniunt verba Domini : 
„Filius honorât patrem et servus dominum suum ; si ergo 
pater ego sum, ubi est honor meus ? et si dominus ego sum, 
ubi est timor meus?" (Mat. 1. 8.) 

Curent quaeso illi, quos haec admonitio attinet, 
ut coelorum Domino quo citius hospitium melius 
parent, Deus enim sic nos visitât, sicut Eum colimus. 

7. Non possum tacere de foliis publicis, quae 
leguntur a sacerdotibus meis. Num adhuc demonstretur 
vobis,"V. Fr., folia inimica Ecclesiae nostrae vel saltern 
indifferentia non debere sustentari a vobis ? Quantus 
foret triumphus pro hostibus Ecclesiae et quantum 
scandalum pro fidelibus nostris, si contra gravissima 
vetita, tamen folia acatholica et nonnisi talia inveni-
rentur in mensa sacerdotis? In Circul. 1897. V. p. 41, 
Leo XIII. agit de libris prohibitis sub gravi peccato : 
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inter eos numerát folia etiam acatholica, quae contra 
Ecclesiam Christi, contra veritatis fidei nostrae et 
bonos mores pugnant. Sunt talia prohibita fidelibus ; 
sed quid, si sacerdos ipse agat contra has leges sanctis-
simas '? 

Omnino fucatae sunt rationes quae proferuntur ad 
causam maiam defendendam. Jam vel ideo non deberet 
sacerdos aere suo comparare mala, quia in toto orbe 
Christiaho Ecclesia omni vi pugnat contra ea et totis 
viribus sustentari desiderat folia catholica. Nonne 
proditionem sapit nihilominus sustentare libel!os impios, 
ephemerides ac pagellas mendacii, calumniarum et 
seductionis ? 

Sacerdotis sane est regnum Christi propugnare et 
regnum maligni spiritus ubique destruere; ergo non 
tantum folia catholica sustentare sed et allaborare, ut 
ea floreant et in dies meliorá, sapidiora reddantur. Qui 
pollet ingenio. ad nil melius illud applicare poterit, 
quam ad scribendum ; qui vero non pollet, saltern 
pecunia sua conférât, — minime vero vires sustentet 
hostium. 

Boni pastoris est oves a periculosis pascuis arcere, 
ast quaenam pessima pascua. si non folia mala ? 

Ducite oves vestras ad sana pascua, date illis 
nutrimentum bonum, quod nonnisi in libris et foliis 
bonis invenietis. Quia vero validiora sunt exempla, 
quam verba, oportet ut vos ipsi bono exemplo prae-
luceatis, seu quod idem est : in selectu etiam pagella- j 
rum, quarum lectione mentem nutritis, non derelin-
quatis Dominum, fontem aquae vivae ejusque sanctam 
Ecclesiam, columnam et firmamentum veritatis, fodien-
tes vobis cisternas, rcisternas. quae continere non valent 
aquas". (Jer. 2. 13.) 

Vos interim, V. Fr. et Filii Dilectissimi, qui in 
partem sollicitudinis nostrae vocati estis, pascite, qui in 
vobis est, c/vegem Dei (I. Petr. 5. 2.) et curam omnem 
subinferentes, ministrate in fide vestro, viftutem, in vntute 
autem scientiam (2. Petr. 1. 5.), simul vero obsecramus vos 
per D. N. J. Chr. et per charitatem Sancti Spiritus ut 
adjuvetis Nos in orationibus vest ris pro Nobis ad Deum ... 
ut veniamus ad Vos in gaudio per voluntatem Dei et refri-
geremur Vobi scum(Rom. 15. 30.) 

Datum Albae-Carolinae, festo S. Emerici Ducis 
Hungáriáé, a. 1904. 

Madrid, decz 8. Immaculata-jubileum, a milyen a 
föld kerekségén több nem volt. — 

így egy ország, egy király se ünnepelte meg az 
Immaculata jubileumát, mint Spanyolország és az ő 
itjú királya. Az ország fővárosa lobogó-díszt öltött és 
a jubileum előestéjén fényárban úszott, ki volt vilá-
gítva. A királyi palotából a kápolnába vezető folyosók 
szőnyeg-díszt öltöttek. Éjfélkor indult ki a processio. 

alamennyi katonai rend, Spanyolország grandjai, a 
király szent Jakab rendjének jelvényeivel, mindnyájan 
kivonultak az Immaculata tiszteletére. Ezek még érzik, 
hogy mily dicsőség katholikusnak lenni. A királyt a 
kápolnában a volt regens királyné és a kir. család tagjai 
várták. A misén a nuntius pontifikált. Beszédet a sioni 
püspök mondott. 

Rónia, decz. 8. Az Immaculata jubileuma a vatikáni 
szent Péter templomban. — 

Lehetetlen vallásilag nagyszerűbb ünnepet kép-
zelni annál, mely ma szent Péter templomában folyt 
le, a világ minden részéből összesereglett hívek rend-
kívüli sokaságának jelenlétében. Jelen volt 34 bibor-
nok, 200 püspök, Magyarországból a csanádi, az eper-
jesi, a munkácsi, a diplomacziai kar, az egy franczia 
nagykövet kivételével, teljesen. Mise előtt a szentatya 
leleplezte és megszentelte a hívek adományaiból készí-
tett fénykoszorút, mely csupa aranyból és gyémántból 
készült az Immaculata szobrának megkoszorúzására, 
az apocalyptikus 12 csillaggal. A templom absisa vil-
lamos fényben úszott. Maga a pápa pontifikált. Torok-
bajának nyoma se maradt hangján. C'redo után a két 
Lemann testvér, konvertált izraeliták, nyújtották át a 
szokásos oblatiókat. Üdvözlégy Mária, az egész vilá-
gon : mennyben, földön és a tisztuló lelkek országában, 
most és mindörökké ! Amen. 

Rónia, decz. 5. Az olasz katholikusok politikai ak-
cziójában uj fordulat. — 

« Nem lehet a Vatikán részéről sem hivatalosnak 
sem félhivatalosnak nevezni azt a programmszerű 
tájékoztatást, melyet a Civiltá Cattolicá-nak f. hó 
3-án megjelent száma közölt. Mindazonáltal nem lehet 
tagadni azt sem, hogy ez a nyilatkozatnak nagy tekin-
télylyel kell az olasz katholikusoknál latba esni, már 
csak a Vatikánnak hallgatólagos beleegyezését tekintve 
is a mondottakhoz. Nagy szükség volt erre a czikkelyre, 
hogy vége legyen annak a zavarnak, melyet az keltett, 
hogy egyfelől a „non expedit", a politikai választások-
ban való részvevés tilalma érvényben van, másfelől 
mégis a legutóbbi választásoknál sok helyen, illetékes 
egyházi hatóság beleegyezésével, hithű katholikus vá-
lasztók is belementek a választási küzdelembe. A 
Civiltá Cattolica említett czikkelyének érdeme abban 
áll, hogy megvizsgálta és napfényre helyezte a „non 
expedit" értelmét, és megmagyarázta a jelen év folytán 
beállt kivételek természetét és hatását. Engedelmiikkel 
ezt a dolgot itt tüzetesebben is fogom még tárgyalni. 

KATH. NEVELÉS- és TAMTÁSI OY. 
Az Immaculata jubileuma a Jézus-társaságiak kalocsai 

nevelő és tanintézetében. 

Külön kell megemlékezni erről, mert ilyen nem 
volt több az egész országban. Mindenekelőtt meg-
jegyzendő, hogy abban a hírneves intézetben két-
szer ünnepeltek egymásután, decz. 8-án és deczem-
ber 10-én. 

A 8-iki ünnep czime: „Az Immaculata diadala a 
Congregatióban. Ünnepi előadás. Szerzé és rendezé Bosty 
Kálmán S. J. Előadja a Stephaneum III. és II. szaka-
sza." A műsor egy prológból, egy előjátékból és 3 
felvonásos drámából állt, megvilágított élőképekkel és 
zenebetétekkel. Prológul Bosty K atya „Immaculata" 
cz. ódája szolgált. Az előjáték czime : „A Congregatio 
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az égbenu. Benne Hunia, szent Mihály, szent Gábor, 
szent István király, szent László, szent Imre herczeg, 
Hunyady János, I. Mátyás király, Tomori érsek, b. 
Pongrácz István S. J. vértanú szerepeltek. A dráma 
czime: „A Congregatio Magyarhonban. Buda vissza-
vételénél 1686." Szefcplő személyek: Károly lotharin-
giai hg fővezér, Miksa bajor fejedelem, Esterházy Pál 
hg nádor, Koháry István, Barkóczy Ferencz, Károlyi 
László, Csáky István, Batthyány Ádám, PálfFy János, 
Apponyi Miklós, Szapáry Péter, Fiáth János, Petne-
házy stb. altisztek, Tüzes Gábor ferenczrendi szerzetes, 
Absolon és Macskássy Tököli kémei, Hunnia védő-
szellem, szent Mihály, szent Gábor, Belzebub, Muhamed 
szelleme. Magyar katonák, kuruczuk, törökök. 

A 10-iki ünnepély még nagyobbszabásu, még 
nehezebb és müvésziesebb, mert valóságos műzene-
darab (Kantáte) volt a B. Szűz tiszteletére. Czime az 
ünnepélynek: „A Szeplőtelen Szűz Nemünk Büszkesége. 
Hódolati ünnepség a szeplőtelen fogantatás hitczikke-
lyének ötvenéves jubileumán 1904. decz. hó 10-én ren-
dezi a J. t. kalocsai nagyobb Mária-kongregáczió és a 
főgimnáziumi énekkar". Tehát az egész intézet szine-
java működött itt közre. A zenedarab (Kantáte) részeit 
m t. olvasóink itt lapunkból élvezhetik. Kiegészítésül 
említjük még, hogy az előadást zongorán Braunhoffner 
Ferencz főgimn. karmester, harmoniumon Stara Sán-
dor gyógyszerészgyakornok kisérték; a vetítendő mű-
vészi képeket P. Dolos Ágoston S. J. fényképezé és 
Kiss Lajos VII. o. t. szinezé ; a képek vetítését pedig 
P. Biegt Sándor S. J., Turesányi Ödön VIII. o. St. 
n. és Miklós László VIII. o. St. n. eszközölték. A 
Kantáte nyolez része előtt összesen 18 kép került sza-
vallatokkal kapcsolatosan bemutatásra. A nyitány czime 
1. Üdvözlet 3 képpel. 1. kép. A szeplőtelen fogantatás 
hitczikkelyének kihirdetése. (Vatikáni kép Podestitól.) 
2. kép. Immaculata. (Müller Károlytól.) A Szeplőtelenhez. 
Oda, szerzé és szavalja György Mihály VIII. o. t. 
kongr. pref 3, kép. A szeplőtelenül fogantatott Szűz. 
(Fali festmény a Vatikánból.) Következett a Bevezető 
kar a mint lapunk hozta. A második rész czime. II. 
Isten Anyja. 4. kép. A sixtini kápolna Madonnája (Ra-
faeltől.). Az Immaculata. P. Bosty Kálmántól. S. J. Sza-
valta Keller Lőrincz VII. o. np. 5. kép. „Gloria 
in excelsio Deo"; (Schmalztól Cong. SS. Redempt.) 6. 
kép. Madonna az Üdvözítővel és angyalokkal. (Gentile 
da Fabianótól ) Szóló és karének (A mint lapunkban 
van.). A harmadik rész czime: Pálmák árnyékában. 7, 
l ép. Futás Egyiptomba. (Frank Gyulától.) A szép futás. 
P. Bosty Kálmántól S. J. szavalta Seidl Ambrus V. o. 
St. n. karének. Alto solo. (A mint lapunkban van.) A 
negyedik rész czime : Názáreth. S. kép. A názárethi ház. 
(Régi kép ismeretlen művésztől.) 9. kép. „Nemde ez az 
ácsnak fia?" Mindszenty Gédeontól. Szavalta Bóka 
Lajos VII. o. t. 10. kép. A szent család. (Cynck Flórián-
tól.) 11. kép. A názárethi család. (Copparonitól.) Szop-
rán szóló. Négyhangu gyermekkar. Négy hangú férfi-
kar. Négyhangú gyermekkar. Az ötödik rész czime : 
Golgotha. 12. kép. Krisztus meghal a kereszten. (Mosler-
töl.) Fel a Golgothára. Pály Edétől. Szavalta Kemenes 

Károly VI. o. St. il. karének. Altó szóló. A hatodik 
rész czime : A fájdalmas anya. 13. kép. Mater dolorosa. 
(Fra Bartholomaeotól.) A fájdalmas anya sziv. Bosty 
Kálmántól S. J. Szavalta Szvoboda Lajos VI. o. np. 
karének, szoprán szóló, karének. A hetedik rész czime : 
A megdicsőült, li. kép. Krisztus feltámadása. (Rog. v. d. 
Weydentől.) 15. kép. A bold. Szűz megkoronázása. (Di 
Lorenzo Pétertől a párisi Louvre múzeumából.) 16. kép. 
Mária dicsősége a mennyben. (A kölni művészeti 
múzeumból.) Krisztus feltámadása. Mindszenty Gédeontól. 
Szavalta Kuritcz Lajos VIII. o. np. Egyhangú férfi-kar. 
Nyolczhangu vegyes-kar. A nyolczadik rész czime : 
Nagyasszonyunk. 17. kép. Szent István király felajánlása. 
(Szoldatus képe a Vatikánból.) 18. kép. A Mária-Kon-
gregáczió királynője. (A kongregáczió diplomája.) A 
magyarok Nagyasszonyához. Pály Edétől. Szavalta Schneider 
Andor VIL o. St. n. Zászlódal. (A mint ezek a szöve-
gek mind lapunkban olvashatók.) Megjegyzendő, hogy 
a Kantáte előadásában 8 hang: szoprán I., szoprán II., 

i alto I, alto II., tenor I, tenor II, basszus I., basszus 
II., működött közre. 

Az intézet élén mint Rector, Igazgató és Regens 
jelenleg P. Hörl Gyula S. J. áll. Az ő alkotása. 

Boldog ifjúság, mely ilyen nagyszabású ünnepé-
lyeket tud tartani ! 

I R O D A L O M . 

Aquinói szent Tamás hatása a penitenczia-tartás 
szentségéről szóló theologiai tanításra. 

Körülbelül ezt a tételt tűzte ki a müncheni egye-
tem hittudományi kara az 1897/8-ik iskolai évre. Ketten 
is pályáztak : Buchberger és Göttler. Most már minda-
ketten doktorok. Pályamunkájukat mindaketten kiad-
ták. Göttler dr megbővítve a thomisták tanításával, a 
tri en ti zsinatig, ezidén adta ki a munkáját „Der hlge 
Thomas von Aquin und die vortridentinischen Thomisten 

j über die Wirkungen des Bus zsákramentes" * czim alatt. 
Nagybecsű dolgozat. Két részből áll. Valóságos forrás-

I munka. Az első rész kimutatja, mit köszönhet a theolo-
gia a penitenczia-tartás szentségének mély értelmére 
nézve, magának Aquinói szent Tamásnak. A második 
jész a trienti zsinat előtti thomisták érdemeire, kik a 
trienti zsinat tanítását előkészítették vet világot. Ebből 
a könyvből értesülünk arról, hogy a sz. Tamás előtti 
scholastica tanítása is erről a tárgyról már munkába 
van véve. Igy viszik előbbre a theologiát a német 
theologusok. Oly tereket dolgoznak fel, melyeket mások 
mellőznek. 

A liJiomszinű füzetek. 

.Ötödik füzete jelent meg „Az egyetemi Mária-
Congregatio Ertesítőjé f t-nek 1904. évi deczember hó 
8-án kézirat gyanánt. Budapesten, Stephaneum nyomda, 
8-r 17 1. — A tartalmára és kiállítására nézve gyönyörű 
füzet Komárik István S. J. praeses ügybuzgóságát 

* Freiburg im Breisgau, Herderische Verlagshandiung, 1904 
8-r 280 1. Ára 6 M. 
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dicséri. Megnyitja az egészet egy bevezető r Jubileumot 
ülünk" kezdő szózat a praeses atyától. Ezt követi a 
Kongregatio krónikája. Igen tanulságos. Ezek a kon-
gregatiók valóban a jellemképzés kitűnő iskolái. Be-
zárja az egészet a Patrona Hungáriáé oltalma és Szent 
Imre pártfogása alatt álló Egyetemi Mária-Kongregatio 
védnöki karának, élén Vaszary Kolos bibornokkal, név-
sora a tisztikar és a tagok névsorával. 

VEGYESEK. 
— Az ifjúsági Mária-kongregáczió tagfölvételi 

ünnepsége. A Regnum Marianum kebelébe tartozó ifjú-
sági Mária-Kongregáczió f. hó 8-án az erzsébetvárosi 
plébánia templomban ünnepélyes tagfölvételt tartott, 
amint azt már lapunk szombati számában is jeleztük. 
Részletesebb tudósításunk a következő : A megható 
szertartást Vdrady Árpád dr cz. püspök Veni SancteVal 
kezdte meg, melynek elhangzása után dr Prohászka 
Ottokár egyetemi tanár lépett a szószékre és súlyos 
szavakkal ecsetelte a szeplőtelen fogantatás viszonyát 
a Kongregánistákhoz, buzdítva őket, hogy jurámén tum 
sanguinissal esküdjenek fel Szűz Mária lobogója alá, 
mert csak ennek légkörében teremhet testileg-lelki-
leg edzett, egészséges nemzedék. A zsúfolásig megtelt 
templomban — lehettek vagy ötezren — mély csönd-
ben hallgatták a lelkes szónokot s a szentbeszéd után 
felolvasták az uj kongregánisták névsorát. A tegfelvé-
telt befejezvén Várady dr püspök — kinek Izsói, 
Solymos, Krywald hittanárok, Kristóf, Nagy, Nadler, 
Harisch hitoktatók és Marczinka Imre káplán segéd-
keztek, — az oltárhoz lépett s a Magnificatot into-
nálta, majd a szentséggel áldást adva, az ifjúsághoz 
fordult s gyönyörű beszédben fejezte ki örömét, laogy 
az itjakat Szűz Mária vitézeivé avathatta fel. Az ün-
nepség után — mely d. u. 5 órától 7-ig tartott — 
Várady püspök, Várady Géza katonai apát-plebános, 
Krywald és Izsóf hittanárok valamint Hrambovszky 
miniszteri titkár stb. Nórák István erzsébetvárosi plé-
bános szivesen látott vendégei voltak. 

— A nagyváradi Katholikus Szabad Liczeuni 
Immaculata-jubileuma. Mária nevével kezdi meg az idei 
előadások sorozatát a Katholikus Szabad Liczeum. 
Immaculata-ünnepélyt rendez s azzal fejezi ki hódolatát 
Magyarország Patrónája iránt. Az ünnepélyt a prem. 
rendi kath. főgimnázium dísztermében tartják meg a 
következő műsorral: 1. Dr Szemettiy Géza: „Pápai 
himnusz". Éneklik az Orsolya-zárda tanitónőképezdéjé-
nek növendékei. 2. „Ünnepi beszéd". Tartja dr Ka)sch 
Lollion. 3. Ney or áll István : „Tiszta szűz liliom". Éneklik 
az Orsolya-zárda tanítónőképezdéjónek növendékei. 4. 
..üdvözlégy". Legenda napjainkból. Irta és felolvassa 
dr Krüger Aladár. 5. „Himnusz". Énekük az Orsolya-
zárda tamtónőképezdéjének növendékei. 

— Egyházmegyei hírek. A pécsi egyházmegyé-
ben 1905. jan. 1-ével nyugdíjba lépnek : Bohuniczky 
bela bedegi, Hangai Nándor ibafai. Uray Atala apát 
baranyabáni és Boros Aurél szálkai plébánosok. — A 
kalocsai fomegye legszebb gót-stílű temploma égett le 
az uj-vidéki templomban. Örökké emlékezetes marad a 
dologban az, hogy e tűzvész egyúttal halálát is okozta 
annak, a kinek a templom létét köszönheti. Kopper 
György apátplébános, a kinek rendkívül sok fáradsá-
gába es aldozatába került a templom, látva a templo-

mot égni, régi szívbaja folytán belehalt, a veszteség 
felett érzett fájdalomba. Vere dilexit decorem domus 
Dei. — A győri Kath. Körnek, mely nemrég tartotta 
fennállásának tizedik évfordulóját, 480 tagja és 69,000 
korona vagyona van. 

— Hová jutott a hires franczia egyház ? Oda, 
hogy Combes tervezete szerint nem lesz tulajdonában 
templom egy sem. Valamennyit bérbe kell venni a 
szabadkőműves kormánytól. Azt is egyelőre csak 10 
évre lehet. Magyar Sión őrei vigyázzatok, ébredjetek, 
dolgozzatok ! A szabadkőművesség Magyaroszágot is 
készül behálózni. 

— ínség van az ország Kánaánjában, a Bácská-
ban. 125 gazdag talajú község közül 52 kerül ínséges 
helyzetbe. Milyen lebet a szegény nép sorsa a sovány 
felföldön? Mire parlamentünkben béke lesz, és az uj 
Magyarország elkészül, a nép Amerikában lesz, ha 
Sión őrei jobban nem vigyáznak. Fel, a néphez ! 

— A szeplőtelen fogantatás és szent Ferencz 
rendje. Szinte tűvé tettük ezt a megemlékezést. Hogyhát 
él-e a hála e tekintetben a szerafikus atya szerzete 
iránt e hazában. Örömünkre a „Pécsi Közlöny"-ben 
találtunk méltó szózatot Xanthustól. Kiválóan Duns 
Scotus érdemeivel foglalkozik. 

— A nyitra-egyházmegyei nyugdíj-segély-alap 
pénztári állása az ezidei őszi bizottsági ülés elé ter-
jesztett adatok szerint így fest: A segélyalap bevételeit 
alkották: 1. Tőkelefizetés 160l0 kor., 2. 20000 kor. 
töke után 880 kor., 3. A nyitrai káptalan hozzájárulása 
1000; 4. A tagok díjai 3587-88 kor., 5. évi kamat 4000 

j kor., tartaléktőke után 160 kor., 6. Az 190'. marad-
! vány 7554-47 kor. Összes bevétel 29187-35 k. Ezzel 
I szemben kiadott az alap: 1. Tőkesítésre 16000 kor., 
2. Segélyezésekre 3239 kor., 3. Kamat kiegyenlítés 
czimén a földtebermentesítési kötvények után 109 68 
j kor., összesen 19351-68 kor. Maradvány 9835-67 kor. 

— A pécsi notredámok templomának félszázados 
I jubileuma van ez esztendőn. Tudvalevőleg Scitovszky 
I püspök telepítette le a notredámokat Pécsett. Templom, 
i oltárok, mind töle vannak. Az oltárképet Bécsben a 
hires Kuppelwieser föstötte. A b. Szűz mennybe-
vitelét ábrázolja, 2000 ftba került. A márványoltár 
Giannone pécsi czég munkája, a templom kifestését 
Boross pécsi akad. festő végezte, az orgona Focht 
pécsi készítő alkotása. 

Főszerkesztő: Breznay Bé la dr. 
Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 

Figye lmezte tés az előfizetés m ó d j á r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapuk" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havonkint , a 
„Religio- Vallás* a lakjában, '/2 ívet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
talták, hogy 2 ívet is adott. A lap te r jede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal várható növekedése kényszerí t az előfizetési ár 
felemelésére. A ki t ehá t csak az rE. Kr. L."-at j á r a t j a , az a lapot, 
ú jév tő l kezdve, évi 4 korona á rban kapja . A ki mindkét lapot, a 
„Reltgio- hallás"-1 és az „E. Kr. L.u-at együt t k ívánja járatni , az 
az „ E . Kr. L.u-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezheti 
meg. Vagyis az előfizetést a jelen évtől kezdve a „Religiou-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, 
Vi» 7j> 3I4 é s egész évi részle tekben tör leszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s jegczélszeriíbb el járás az egész évre j a rc 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A kiadó tulajdonos. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. Í1V.. Papnő velde-utcza 8. sz.) 



: Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

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

küldéssel 5 frt. 
] Szerkesztő lakása : 

Budapest, 
j VI., Bajza-utcza 14. sz., 
j hova a lap szellemi 
\ részét illető minden 
3 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, intézendők. 

Budapesten, deezember 17 

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

SZ. II. Félév. 1904. 

fPtrge aiaenter in coepto tuo : praehare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
% llabora . . . Nos interim grati ammi 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, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmek és tanulmányok: A nagy hazugság, mely közel négyszáz év óta t a r t j a ket té szakí tva lelkileg a n y u g a t i 
kereszténységet . — Szűz Mária szeplőtelen fogan ta tásának hi te Magyarországban. — Mólt. és főt . Kadnai F a r k a s besztercze-
bányai püspök ur székfoglaló beszéde. — Egyházi tudósítások : B u d a p e s t : Az Immacula ta - jub i leum sikerének mértéke. — 

P á r i s : Touche t orleansi püspök beszéde a f ranczia kul turharczról . — Vegyesek. 

Az újév közeledtével valamennyi, vagyis 
egész-, fél- és negyedéves előfizetőinket tisztelet-
tel arra kérjük, hogy előfizetősöket mielőbb 
megujítani szíveskedjenek. 

A nagy hazugság, 

mely közel négyszáz év óta tartja 

ketté szakítva l e lk i l eg 

a nyugati kereszténységet . 

I. 

Hazugsággal lopta be a Sá tán az emberis eg 
lelkébe a bűnt és annak következményei t . 
Évának — arra az óvakodására, bogy a t i l to t t 
ta gyümölcséből enni nem szabad, mer t külön-
ben Is ten tiltó parancsának ér te lmében halál 
lesz a büntetés, — a gonoszság elvetemült 
vakmerőségével Sá t án azt a hazugságot vág ta 
a szemébe : „nequaquam", nem igaz. „semmikép 
sem haltok meg halállal", sőt „megnyílnak 
szemeitek és lesztek, mint az istenek, jót és 
gonoszt tudók" . 1 A csábitásnak ugyanily 
je lenete fej lődött ki négyszáz év előt t és t a r t 

Gen. í3 ; 3, 4, 5. 

egész a mai nap ig a nyuga t i keresz ténységhez 
ta r tozó európai és innen e l származot t népek 
lelki életében. Lu the r ajkairól a h a z u g s á g 
szelleme az t sugall ja századok óta fél Európá-
nak és fél Amer ikának : csak a ka thol ikus 
egyházzal szemben elfoglalt ellenséges állás-
ponton át vezet ú t az evangel iumi „lelkiismeret-
szabadságra" ; csak az van Krisztussal , csak 
az j á r az üdvösség ú t ján , a ki a ka th . egyház, 
különösen annak feje, a pápával szemben 
visszautasító á l láspontot foglal el vagyis 
„protestál" , engesztelhetet lenül , minden végső-
ségre készen. 

A pro tes tan t izmus zászlójára va lóban nagy 
tör téne t i hazugság van felírva csábító je lszó 
gyanán t . A ki ebben kéte lkednék, az t te l jesen 
k i áb ránd í t t a tha t j a az a felhívás, melyet a 
speieri „protes tant ions-dom" nevű templom 
épitő b izot tsága országos k iá l tványként bocsá-
to t t ki a néme t protes tánsokhoz az ezidei aug. 
81-ike,"mint a „protestat ions-dorn" fe lava tásának 
nap ja alkalmából . Ebben az ünnepélyes nyilat-
koza tban , a tör ténet i igazság, a valóság arczul-
csapásával szóról -szóra ez van mondva : „ Mi 
ragaszkodunk atyáink 1529-iki te t téhez, mi 
még mainap is protestálunk, mi nem engedünk 
hozzányúlni sem a vallás sem a lelkiismeret 
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szabadságához2 A protestantizmus e szerint 
ragaszkodik valamihez, protestál valami ellen. 
Mihez ragaszkodik s mi ellen protestál? Meg-
mondják az 1904-iki speieri íelhivás idézett 
mondásának zárószavai : „nem engedünk hozzá-
nyúln i sem a vallás sem a lelkiismeret szabad-
ságához!" A protestantizmus tehát protestál 
a vallás és lelkiismeret szabadságának érin-
tése, bántalmazása, korlátozása ellen s azt 
hiszi és ragaszkodik ahhoz, hogy az ő ősei-
nek 1529-iki speieri protestácziója is a vallás 
és lelkiismeret szabadsága védelmének a jegyé-
ben született. 

Az emberi kéz épitészeti alkotásainak 
körében világcsodákról vagyis oly építmények-
ről szokás beszélni, melyek szokatlan nagy 
arányaiknál fogva minden idők közbámulatát 
tar t ják felköltve maguk iránt. Ily világcsodá-
latra alkalmas rendkivüliségekkel a szellemi élet 
körében is találkozunk. Homer Illiása, Aris-
toteles Logikája, nagy Sándor világuralma, 
Dante Triologiája, Shakespere néhán}7 drámai 
alkotása, Kant filozófiai forradalma és félfor-
gatása stbi — mind rendkívüliség, nagyarányú, 
bámulatos. A szoros értelemben vett erkölcsi 
világrendnek is vannak bámulatot keltő, ön-
magukban és hatásukban rendkívüli tényei és 
eseményei jóban és rosszban egyaránt, az 
erény ut ján éppen ugy mint a bűn és gonosz-
ság rombolásainak a körében. Ádám 900 évi 
állhatatos bűnbánata, Kain testvérgyilkossága ; 
Cincinnatus önzetlen egyszerűsége és mérték-
letessége, Nero féktelen önzése és fényűzése; 
szent István király országalapítása a mohácsi 
nemzettemetést okozó nagy gondatlanság és 
elfajulás, — hogy csak ezekre szorítkozzunk : 
— mind, mind nagyarányú nyilvánulásai az 
emberi lélek mélyén rejlő nagy erényeknek, 
illetve rosszaságnak. Vagy mikor szent Jero-
mos följegyzése szerint az egész keresztény 
világ csodálkozva vette észre, hogy ariánussá, 
Krisztus istenségét tagadóvá lett már csaknem 
egészen, és mégis ebben, a Krisztus istenségé-
nek tagadásában vélte rejleni a keresztény 
hithűségnek netovábbját : vájjon nem világ-
csoda-szerű volt-e ez a dolog úgyis mint ese-

2 „Wir stehen zur That der Väter von 1529, wir 
protestieren auch heute noch, wir lassen weder Glaubens-
freiheit, noch Gewissensfreihet antasten«. Salzb. Kir-
chenzeit. 1901. N. 68. 

mény, úgyis mint csalódás és csalás ? ! Ki beszél 
ma arianizmusról, mint élő tényezőről, mint 
hatalomról? Ki meri ma azt mondani, hogy 
Krisztus istenségének a tagadása a valódi 
krisztusi, vagyis keresztén}7 vallás? Ennek 
manapság már kivétel, hóbort, csalódás, nagy 
tévedés a neve. 

Hogy a protestantizmusra is ez a sors 
vár, azt a speieri „protestations-dom" építő-
bizottságának a felhívásában kipattant nagy 
önámitás, az erkölcsi világcsodák sorába beillő 
nagy történeti hazugság teszi szembeszökővé 
minden gondolkodó ember előtt. 

Mert lássuk csak a történeti igazságot! 
(Folytatjuk.) 

Sz. Mária szeplőte len fogantatásának liite 
Magyarországban. 

— Brey er István dri avató értekezéséből. — 

II. 

Kódexeinknek a Szeplőtelen Fogantatásról szóló 
részletéi Temesvári Pelbártra terelik a figyelmet. Már 
Toldy Ferencz is rámutatott arra a szoros kapcsolatra, 
mely a középkori vallásos magyar irodalom s az igény-
telen budai szerzetes müvei között fönforog. Toldy 
után Szilády Áron, utóbb Horváth Cyrill foglalkozott 
azzal a kérdéssel, mennyit és hogĵ an merítettek 
kódexeink szerzői Temesvári Pelbárt írásaiból. Tudó-

• saínk bebizonyították: hogy pl. az Erdy-kódex java-
I része kimutathatólag követi Pelbártot, a Tihanyi-kódex 
pedig, pár lapnak hijján, teljesen Pelbárt fordítása. A 
Szeplőtelen Fogantatással legszebb művébon : a Stella-
riumban, foglalkozik Pelbárt. 

Teljes czime : Pomerium sermonum de beata 
Virgine vei Stellarium Coronae Beatae Virginis. Per 
religiosum et devotum Patrem sacrarum litterarum 
professorem earundemque concionatorem ardentissimutn : 
fratrem Ptlbartum de Themesivar Ordinis Minorum de 
observantia diligentissime complexum et in libellos 12 
discriminatum. 

Az a libellus, mely a Szeplőtelen Fogantatásról 
szól, két részre oszlik; az első rész agit per ínodum 
probationis, a második de modo elucidationis et decla-
rationis. Az első résznek három fejezetében szó van a 
Szeplőtelen Fogantatás ünnepének hasznosságáról ; a 
tannak lehetségességéről, méltányosságáról és módjá-
ról ; a Szeplőtelen Fogantatás tényéröl. A második rész 
az eredeti bűnről (art. I.), a fölmerülő nehézségek 
megoldásáról (art. II.), a Szeplőtelen Fogantatásban 
való hitnek ajánlásáról tárgyal. A szerző azután a 
tétel bebizonyításának még más módját is adja 12 
pontban. 

Ebben a keretben rendkívül gazdag anyagot hal-
mozott össze a jámbor szerzetes. írásában a kinyi'a -
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koztatott igazság összeszövődik a tudós mélyenjáró 
gondolatával s a kettőt a költő lélek bájos derűje ara-
nyozza be. Nagy mint skolasztikus, nagy mint miszti-
kus s e mellett a pozitiv theologiában is elég erős. 
Czélja: a boldogságos Szűz dicsőségét hirdetni és hir-
dettetni. Ez magyarázza meg művének szerkezetét, az 
összegyűjtött anyag földolgozását, de egyúttal a Stella-
rium nagy jelentőségét is. Hosszú időkig ebből a 
könyvből hirdették a Szeplőtelen Fogantatást náluuk 
is, a külföldön is. 

A ferenczes Pelbártnak (f 1504) a Szeplőtelen 
Fogantatás iránt tanúsított kegyeletével kapcsolatban 
helyén van fölvetnünk a kérdést: vájjon nem mutat-
tak-e nálunk is egyesek a dömések közül ellenkező 
magatartást s nem maradt-e az esetleges tagadó állás-
foglalásnak irodalmilag is nyoma? 

Nincs módunkbau határozott feleletet adni. Tény, 
hogy a dömések rendje Magyarországon erős gyökeret 
vert. Alig néhány évvel a tatárjárás után Budán gyűlt 
össze a dömések egyetemes káptalana s a XIII. szá-
zadból összesen tizenöt magyar házukról bírunk tudo-
mással. Első, Veszprémben alapított, kolostorukat kö-
vette a győri, budai, pesti, esztergomi, váczi, vasvári, 
kassai. Ezek a rendházak pedig nemcsak a lelkipász-
torkodást, hanem a szent tudományok ápolását is mun-
kálták a XVI. század kolostorromboló pusztításáig. 

A dömések élénk szellemi életének nem egy 
tanúságát őrizte meg számunkra az idő, de irodalmuk 
egységes képének ez ideig még hijjával vagyunk. A 
magyar tudományos akadémia adott ugyan már alkal-
mat a magyar dömések történetének megírására, a 
pályázat azonban meddő maradt. Ha majd szent 
Domonkos magyar fiainak élete hű leírásban föltárul 
előttünk, arról is fogunk hallani, akadtak-e sorukban, 
kik a Szeplőtelen Fogantatásról kedvezőtlenül nyilat-
koztak vagy róla akár maguk közt, akár másokkal 
vitatkozást folytattak. 

Van azonban magyar származású dömés. kinek 
nevével a külföld szent Tamásról szóló irodalmában s 
a Szeplőtelen Fogantatást tárgyaló nagyobb művekben 
nem egyszer találkozunk. Neve : Joannes a S. Thoma ; 
családi nevén Poinzot. Atyja — a Kirchenlexikon (II. 
kiadás) tauusága szerint — magyar nemes volt s mint 
Albert királyi herczeg kamarása [került Portugalliába. 
Itt született 1589-ben fia; ki idővel a prédikátorok 
rendjébe lépett s mint szent Tamásnak egyik legjele-
sebb kommentátora halt meg 1644-ben. Halálos ágyán 
kijelentette, hogy harmincz év óta semmi olyast nem 
írt vagy tanított, a mi az angyali doktor tanításával 
ellenkeznék. Kár, hogy Poinzot néven sem Nagy Iván, 
sem Karácsonyi János magyar családot nem ismer. 
Mint számos magyar család nevét, ezét is eltorzíthatta 
a külföldi tartózkodás. 

Joannes a S. Thoma, ez a vér szerint magyar 
hittudós, a Szeplőtelen Fogantatást védő dömések közé 
tartozott s szent Tamást is a páratlan kiváltság javára 
magyarázta. Ily értelemben hivatkozik rá Eszterházy 
a Szeplőtelen Fogantatásról szóló művében s legutóbb 
(1901) Lépicier szervita már idézett Tractatusában. 

Térjünk most át a legrégibb nyomtatott magyar 
bizonyságokra. Ezek már a protestantizmus idejébe 
esnek. 

Az új hit mély hatással volt a nemzeti élet összes 
nyilvánulásaira s így könnyen érthető, hogy irodalmunk 
története is a hitújítás korának mondja a mohácsi 
vészt követő százados irodalomtörténeti korszakot. Az 
irodalmat ebben az időben természetesen a vallási 
harcznak izzó szenvedélye tüzeli s előre sejthető, hogy 
a Szent Szűz magára álló kiváltsága ebben a korban 
sem borul homályba. Éppen Szűz Mária s a szentek 
tisztelete szolgált ürügyül a protestánsoknak arra a 
sokat hangoztatott vácira, hog}7 a katholikusok bálvány-
imádók. 

Telegdi Miklósról és Monoszlay Andrásról, a katho-
j likus tábornak e két kiváló tagjáról, kell ezen a helyen 
megemlékeznünk. Telegdi, a katholikus ellenhatásnak 
nemes vezére, Boldogasszony Szeplőtelen Fogantatásá-
ról mondott beszédet adott ki, Monoszlay pedig, ez az 
első rendszeres magyar hitvédő, Apológiájában szentel 
külön fejezetet ennek a tételnek : hogy a szeplőtelen 
szűz Maria bün nekül volt — eleitul fogua vegteig. 

A klaszikus magyar szentbeszéd úttörőjének mél-
tatása nem tartozik ide; még szóban forgó prédikáczió-
jával is csak annyiban foglalkozunk, a mennyiben tár-
gyunkkal közvetlen kapcsolatban van. 

Három dologról beszél Telegdi. Először az Úr 
Jézus anyjának boldogságáról, azután: hogyan szerezte 

! meg Szűz Mária a boldogságot s hogyan szerezhetjük 
meg mi s végre : mi legyen, mint hallgattassék s mint 
tartassék meg az Isten igéje. Csak ezután ejt szót 
arról: mire emlékeztet minket ennek a napnak ünnep-
lése. Megmagyarázza most, mit értsünk a Szeplőtelen 
Fogantatáson, bizonyítja a szentatyák nyilatkozataiból, 
mert nyilvánvaló írást — úgymond — nem ismer s az 
újítókra való tekintettel még Luthernek és Erasmusnak 
kedvező tanúságára is hivatkozik. Végül két ellenve-
téssel is megküzd : azzal, mely az eredeti bűn egyete-
mességéből támad s azzal, mely a Boldogságos Szűz 

; megváltására voatkozik. Telegdinek ez a beszéde Toldy 
Immaculata czimű alkalmi kiadványában (1855) újból 
megjelent. 

Telegdi prédikácziójánál értékesebb reánk nézve 
j Monoszlay András, pozsonyi prépost, ..Apologia — A 
I közönseges kerestyen hit agazatinac : es az anyaszent-
! egyház bizonyos fő vallasinak oltalma" czimű művének 

(1588) a Szeplőtelen Fogantatásról szóló fejezete. 

Dávid János deák ellen adta ki Monoszlay az 
apologiáját. Az előszóban elmondja, hogy Telegdi föl-
szólítására írta, de a püspök halálának következtében 
késett a kiadással. Sorról-sorra veszi azután könyvében 
Dávidnak állításait és megczáfolja mindegyiket. Nagy 
jártasságot árul el a hittudomány terén s az adatok és 
érvek nagy sokaságával rendelkezik. Bár előadása 
néhutt ingerült és gúnyos, általában mégis a simább 
polémia hangzik felénk. Ha Dávidnak Telegdi ellen írt 
munkája nem is maradt fönn, megismerjük tartalmát 
Monoszlay feleletéből. A nagyszámú hittani és erkölcs-

49* 
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tani tévedések között ott volt az is, mely szerint az 
Isten anyja a többi embernél semmivel sem volt szen-
tebb. Erre felel meg tudós apologétánk ily czimen : hogy 
a szeplőtelen szűz Maria bűn nekül vált. (Folytatjuk.), 

3íélt. és főt. Radnai Farkas beszterczebányai 
püspök úr székfoglaló beszéde. 

(Folytatás ) 

Alterum caritatis, seu compendiariae totius Evange-
lii legis opus, quod Vobis injungendum proposui, est: 
occupatio Cleri cum rebus societatis, cam quaestionibus, 
doctrinis, cum fine et mediis sic dicti socialismi. 

Tumultuosi et ex parte violenti istius motionis 
fluctus termines nostros fors vix adhuc attigerunt; — 
non tamen dubito, Vobis, quorum labia custodiant 
scientiam oportet, germen rei, de qua agitur, notum esse. 

Prout videlicet prius in spiritualibus, mox ef in 
temporalibus non amplius iusta pari premitur cum 
pondéré libra. Aequilibrium animi semel turbatum? 

mox vacillare fecit illud et substantiae materialis; et 
cum divitiae ad paucos confluxerint, inopia in multis i 
accrescens non potuit evitari. 

Proinde ex corde divitis opibus elato evanuit 
misericordia, — at contra in visceribus egeni intumuit 
lnvidia et odium: utrobique mutua reffrigescente, si 
non penitus suffocata caritate, pugna inter has socie-
tatis classes inevitabilis facta. 

Scimus — Seneca narrante (De clem. I. 24.) — 
mancipia aevi illius tam numerosa fuisse, ut senatus 
vestem illis nunquam permiserit portare uniformem, 
ne miseris in mentem veniret seipsos dinumerae, et sic 
potentiae suae conscios fieri. 

At vero servi nostrorum dierum iam se îiumera-
verunt et perbene noscunt summam multitudinis suae, 
eopiamque virium suarum ! 

Lbi ergo remedium ? quae medicina morbo ? ubi 
virtus funestissimas componere lites ? 

Non alibi Venerabiles Fratres et Filii Dilectissimi, 
nisi in Evangelio, quod manutenet S. Mater Ecclesia, 
quae non tantum mentem instruere, verum et vitám 
moresque singulorum praeceptis Evangelii regere, malis-
que etiam in vita materiali emergentibus, multiplicibus 
caritatis christianae institutis succurrere et consulere 
nusquam desiit. 

Oeconomia salutis a Jesu Christo introducta, 
firmata ac stabilita, ubicumque gentium et terrarum 
vigorem adipisci potuerat, virtute Spiritus S. liberavit 
non tantum animam a Servitute peccati, materiae et 
mammonae, sed et corpus a iugo mancipii et a misera 
conditione bestiális servitutis ... „Dominus Spiritus est 
— exclamat Gentium Apostolus — ubi autem Spiritus 
Domini, ibi libertás.u (II. Cor. 3. 17.) „ Vos enim in liber-
iatem voeati estis Fratres! tantum ne libertatem in occasi-
onem detis carnis, sed per caritatem Spiritus servite invieem 
(Gai. 5, 13.) 

Lum tamen homines et eorum socialem statum 

in veterem servitutem relabi, pauperes operarios, mer-
cenarios et opifices ab opulentis mancipiorum loco 
haberi, dignitatem animae nec agnosci, nec ipsum 
corpus nisi ad vires laboriositatis et nervorum aesti-
mari, occasionem crebram eamque proximam libidini, 
prodigentiae et sexcentis aliis módis peccandi exquisita 
cum selectione praeberi — omnibusque his, concordia 
sublata, continuo certamini in animarum salutis detri-
mentum ansam dari in propatulo sit: nemo inficias 
ibit malis his e digressu ab oeconomia salutis exortis 
et progressis nonnisi per regressum intra terminos 
eiusdem oeconomiae mederi posse. 

Cardo enim rei, essentia totius negotii tractati 
est, animos convincere immutabilis illius veritatis : 
„Divitiis ceterisque rebus quae appellantur bona, affluas, 
careas, ad aeternam beatitudinem nihil interest; — quo 
modo utare, id maxime interest." — Si hominibus per-
svaderi poterit : immortalem animam coram omniscio et, 
iusto Judice de factis suis rationem reddituram, ab 
Illo remunerari bonum et puniri malum ; ast praeceptis 
divinis in Ecclesia administratis definiri quid bonum, 
quid malum ? et in eadem Ecclesia inveniri media 
eligendi et exercendi boni item evitandi mali, adeoque 
etiam assequendae salutis aeternae ; si — inquam — 
hac syllogistica catena mentes agitatas devincire et 
corda taedii plena sedare succeserit, et in quantum 
successerit : tunc et eadem mensura implebitur pars 
haec ministerii nostri, seu praestabitur auxilium igni 
proxime ardenti suffocando adhibendum. 

Hoc autem, Venerabiles Fratres et Filii Dilectissimi 
non nisi caritate in nostris cordibus diffusa praestari 
potest. Caritate, quae jadicibus fide viva nutritis, dile-
ctione in Deum et proximum propulsa, vocatione 
vigili cum cura iota, mediis aptis et cum zelo fatigari 
nescio prudenti cum circumspectione identidem adhibi-
tis onera propria et alterius portando adimplebit legem 
Christi (Gal. 6, 2.) et est vinculum perfectionis. (Col. 3, 14.) 

Perfectum autem caritatis vinculum quoad altaris 
servum generatim, speciali vero modo quoad pastorem 
animarum iam verbotenus postulat ac praescribit con-
tinuum inter pastoris vigilantiam et fidelium indigen-
tias ac necessitates nexum. Non enim sufficit amplius 
sermo, qualicumque cum arte construatur, ex altitudine 
ambonis prolatus ; plus valet, si cum sensibili cordis 
calore et voluntatis bonitate, perspicua item simplici-
tate in conversando, in communi contactu instituatur, 
imo fortior, si ad arnicas aures penetret. — Neque 
sufficit eleemosyna e cubili medio domestici missa, 
aut etiamsi immediate, tamen non cum hilari animo 
mendico porrecta ; egenus enim nequaquam superbiae 
contemptum vel elatae fortunae vilipendium, quin imo 
dulcedine quoque commiserationis et consolationis sua-
vitate perfusus, fraternam in Christo consensionem 
experiatur est necesse. Nunquam oblivioni dandum, 
Venerabiles Fratres et Filii Dilectissimi ! ipsum S. 
Paulum Apostolum, etsi sollicitudine omnium ecclesia-
rum districtum, nihilominus laboriosis se itineribus 
accingere non dubitavisse, quo ad tenuiores fideles 
stipem praesens afferret. — Si enim nosmetipsi, ad quos 
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tarnen vi muneris spectat, non curamus totum hominem 
in cunctis eins ad vitam perpetuam et temporalem 
relationibus : permultos stare adversarios tum in 
insidiis tum in publico temere paratos, qui eidem vi 
se duces ad contrariam viam obtrudant, prout et facto 
magna ex parte se iam obtrusere : — tristis docet 
quotidiana experientia ! 

S. Mater Ecclesia cath. oeconomiam salutis liabuit 
omni tempore mediis eidem congruentibus instructam. 
In operibus caritatis modo, postulatis nostri aevi apto 
exercendis, non Vos oportet, Venerabiles Fratres et 
Filii Dilectissimi, novum quaerere tramitem : habetis 
tntum pedibus S. Vincentii a Paulo, S. Joannis de la 
Salle, S. Francisci Regis, Joannis Don Bosco, et longa 
hos serie comitantium virorum, super egenum et pau-
perem intelligentium ; habetis media in diversissimi 
generis, quae ingeniosa inveniendi vis misericordiae 
excogitare potuit, institutis piis, incipiendo a cunis 
infantium, per xenodochia, nosocomia, perfugia laborum 
et annonae, per varias confraternitates, societates 
quae omnia singillatim alioquin hic nec nominari 
possunt, usque ad sodalitatem, cuius est beatum mori-
bunclis providere exitum ; — habetis tandem exempta, —  
iam apertis proferam verbis, licet forsan mirum quid 
involvat — habetis exemplum in quacunque sorore 
misericordiae, quae dum cura infantis suscepta, matrem 
sui sustentandi capacem reddit, vel animae quoque 
invigilando, excitata poenitentia, finalein morituro gra-
tiam in limine aeterni iudicii procurât: laude ornat 
caritatem omni eloquentia maiore ! Signum temporis, 
Dilectissimi, quod in his S. Vincentii filiabus, in tenel-
lis hisce vineae Domini operariis iusta consistât gloria-
tio nostra ! Caritas, usque ad sui pro Deo in bonum 
proximi oblationem exaltata, potest et debet omnia 
instaurare in Christo ! 

Scio ego Venerabiles Fratres et Filii Dilectissimi, 
quod nec Vos latet, exercendis huiuscemodi caritatis 
operibus minime obstare aeris inopiam, angustam for-
tunae tenuitatem. Etsi a longinquo veniens, perspectam 
habeo tarnen vestram in temporalibus mediocritatem, 
si non pauperiem. — Sed et hoc me experientia docuit, 
quod paupertas, conditione terresti ipsius Salvatoris 
sancita et virtutibus suffulta, vividiori atque efficaciori 
fertur in aliorum egestatem misericordia ; etenim non 
ignara mali miseris succerrere discit! — Eo a fortiori 
igitur me sperare posse praesumpsi, dum Vos, in obe-
undo ministerio vestro caritativis operibus ultro devo-
vendos in Domino proposueram, Vos pro divitiis animi, 
e thesauro virtutum sacerdotalium, instruments oeco-
nomiae salutiferae argento et auro pretiosioribus, cum 
S. Paulo omnibus omnia fieri conscientiose adlaboraturos. 

Ast non mihi licet reticere, varia quoque pericula 
insidiari ss. curionibus, in hac caritatis palaestra desu-
dantibus. Ac proinde oratione, meditatione, omnibusque 
piis animae exercitiis animarum pastori vigilandum, ne 
e sociali cum familiis contactu, e mutuis relationibus, 
e crebra cum populo frequentia ipsum institutum 
nostrum, dignitas status sacerdotalis, auctoritas ministe-
rii sacri, integritás vitae, honestas vestis clericalis, sed 

et ipse materialis status sacerdotis, qua conditio aequi-
librii mentis et inperturbatae curationis pastoralis, 
aliquid detriment! capiat. In S. Tito etenim singulis 
nostrum ab illo magno Gentium Doctore inculcatum 
sciamus : „ In omnibus teipsum praebe exemplum bonorum 
operum, in doctrina, in integritate, in gravitate, verbum 
sanum et irreprehensibile ; uf is, qui ex adverso est, vereatur, 
nihil habens malum d'xere de nobis.u (Tit. 2, 7—8.) 

Alterum, a quo Vos, Dilectissimi, praeceptis 
! consiliisque caritatis laudabili cum zelo inservientes 
i cavere volo, est : violenta aggressio eorum, qui nobis 
; vere, vel tantum verosimiliter, forsan non nisi ex nostra 
; opinione adversarii in conaminibus apparent. Minime 
sumus nescii, nos agnos missos existere in medio 
luporum, ast praeter prudentiam serpentis etiam cum 
simplicitate columbae operaturos ! In spiritu igitur 
Jesu Christi, a quo omnis nostra missio, suos et nos 
admonet S. Joannes Chrysostomus : Maius certe atque 
admirabilius est, mentem adversariorum commutare et ani-
mum in diversum transferre, quam illos occidere .. . Eru-
bescamtis igitur, qui longe diversa faeientes, tamquani lupi 
in adversarios ruimus. Nam quamdiu oves fuerimus, 
vincimus : etiam si mille cireumstent lupi, supt ramus et 
vietores sumus : quod si lupi fuerimus, vincimur. Tune enim 
a nobis Pastoris auxilium reeedit, qui non lupos, sed oves 
paseit.u (Homilia 34. in Matth.) 

Ast vela sermonis, secundo huius solennitatis 
vento tantopere inflata, tempus iam contrahere iubet. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDOSITÁSOK. 
lUidapest, decz. 17. Az Immaculata-jubileum sikeré-

nek mértéke. — 
Az Immaculata-jubileum legutolsó ünnepségeinek 

akkordjai is már körülbelül mind elhangzottak. Itt az 
ideje tehát, hogy rövid visszapillantást tegyünk és meg-
állapítsuk e félszázados jubileum hatásának arányait 
hazánk hitéletére. De ez az utóbbi nem lehetséges ám ! 
Mért ? Mert e jubileum sikereinek fő súlymértékéről 
nincsenek adataink. A nm. püspöki kar, együttesen 
megállapított jubileumi intézkedésében, a fősúlyt nem 
a harangok zúgására s az ünnepségek külső fényére 
helyezte, hanem arra, hogy a lelkek e jubileum alkal-
mából a penitenczia-tartás szentsége által megtisztulja-
nak és lelkünk eledelének, az Oltáriszentségnek élve-
zete által a hitéletben mennél jobban megerősödjenek. 
E két szentségben való részesülés arányairól nincsenek 
adataink. Tartunk tőle, hogy a fősúly nem erre, hanem 
a külsőségekre volt helyezve. Vajha sejtelmeink csa-
lódjanak ! Hej pedig a franczia állapotok vágtatva kö-
zelednek ! Kiáradó hitélet Magyarország minden hit-
községére : mily széles ós megingathatatlan alap lenne 
ez — a létért vívandó küzdelemben ! = 

Páris. Touclet orleansi püspök beszéde a franczia 
kidturharczról. — 

A gyönyörű beszéd vázlatát, melyet Touchet orle-
ansi püspök a péirisi kath. egyetem megnyitásakor tartott 
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már adtuk. Ma azon szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy a beszédnek legalább főbb részeit szó-
szerint közölhetjük. 

A bevezetést a nagy franczia püspök egy német 
plébánossal folytatott párbeszéde képezi, ki átélte a 
„Kulturkampf"-ot : 

— Ön átélte a Kulturkampfot '? — Igen. Bismarck 
felért... az önökével ! — És hogy kerültek ki a Kultur-
kampíból ? — Főbb vonásaiban elmondom önnek. Minde-
nekelőtt bátran szemügyre vettük a nyomor, a mély 
megvetés és hitelvesztettség örvényét, a melybe sülyed-
tünk ; azután pedig elhatároztuk, hogy mindenáron 
kivergődünk belőle. Végre egy oly embert választot-
tunk, és ez Windhorst volt, ki minden gondot félre-
téve, — értsen meg jól! minden gondot félretéve, ami 
nem a vallásra vonatkozott, — egyrészt maga köré cso-
portosította a májusi törvények által szorított katholi-
kusokat, másrészt azon szabadelvűeket, kiket a zsar-
noki önkény már kifárasztott, végre pedig a tömegre 
hatott, melynek könnyebbülést igért és szerzett, s igy 
vezetett bennünket mind hívőket, papokat, püspököket 
egyaránt nem az alkotmány megdöntésére, melyet 
mindnyájan tiszteltünk, de a szabadság kivivására, 
melyet mindnyájan nélkülöztünk. — Igy tehát, plé-
bános ur, egy keserves tapasztalással, egy egyhangú 
elhatározással, egy elszánt vezérrel, és egy társa-
dalmi programmal, evvel a négy erővel győzték le 
Bismarckot ? — Eltalálta, méltóságos uram ! — Kö-
szönöm. 

Es ezzel bementünk a templomba : ő hogy hálája 
kifejezéséül egy Te Deum-ot mondjon ; én meg, hogy 
egy esdeklő Veni Sancte-t rebegjek. Nem voltunk még 
egyenlő fokon. 

Nem, még nem vagyunk egyenlő fokon De 
ugyanazt az utat követjük, és ez az ut egy mély ut. 
Ha megkisérelnők ugyanazon eszközökkel, melyek más-
utt czélhoz vezettek, ebből a mély útból kijutni ? 
Mindenekelőtt azonban szemügyre kell vennünk helyze-
tünket. 

Hol vagyunk mi franczia katholikusok ? Ezt önök 
nagyon jól tudják. Az egész világ tudja. Helyzetünk 
színezésére két szócska elegendő : legyőzöttek, páriák 
vagyunk. 

Milyen törvény diadalmaskodott husz év óta, 
a mely létünket óvta volna ? És milyen törvény bukott 
meg, mely ugyanerre a létezésünkre rombolólag tört. 

Két vagy három év óta többek közt mily ese-
mények jellemzik történelmünket? 

Csak nemrég egy ép nem szerény vagy kevésbé 
merész tekintély büszkén emlegette: „Ennyi zárdát 
pusztítottam el, ennyi szerzetest száműztem, ennyi 
keresztény iskolát csuktam be. ennyi nőt tettem földön-
futóvá, ennyi kápolnát zártam be." 

Bonaparte egykor, midőn győzelmeit sorolta fel, 
ezeket mondhatta : .Megvertem a mamelukokat a pyra-
misoknál. az osztrákokat Marengonál, a poroszokat 
Jenánál, az oroszokat Borodinónál, a spanyolokat Sommo 
bierranál, és Austerlitznél Európát." 

Némelyek nevettek ezen a délvidéki szájhosködé-
sen, mely azt vélte, hogy harczi babérokkal koszorúzza 
homlokát. 

Miért nevetni ? Ennek a délvidékinek talán mégis 
volt némi igaza. Ezek a zárdák, kápolnák, iskolák, 
szerzetesek, apáczák, többet jelentenek, mint a mennyi-
nek látszanak. Mögöttük, ós bennük, a vallás, a szabad-
ság. a törvény némi részecskéi voltak — egy szó meg-
mondja ezt nekünk. 

Annak az embernek, ki ezekre a szent dolgokra 
tette a kezét és annyira megfékezte a közvéleményt, 
hogy nem mert tiltakozni, a keze nem gyenge. Jogá-
ban áll, hogy erejevei kérkedjen. És minthogy mi 
vagyunk diadalmának zsákmányai, valljuk meg, bár-
mennyire fájdalmas is: le vagyunk győzve! . . . . 

De páriák is vagyunk. A jacobinus felekezeti 
szellem végezni akar velünk. Ezt mondja, ezt kiáltja 
nekünk. Hülyeség volna, ha nem tudnók ; és bizonyára 
gyávaság, ha tettetnénk magunkat, hogy nem tudjuk. 
Számára Krisztus az ellenség, az Egyház az ellenség, 
s így a hivő is ellenség lesz. Abban a helyzetben van, 
hogy ennek az ellenségnek minden elégtételt meg-
tagadhat, metyet a közrend biztosít. 

A hivő megfogja fizetni az adót; pénz- és vér-
adót. De nem lesz semmi része országa kormányzásá-
ban. Semmi állást sem fog elfoglalni, legyen bár ezer 
érdeme. 

Nem lesz semmi, se cantonnier, se éclusier, semmi ; 
se sous-préfet. 

Minden száműzetésben része lesz, még az alkot-
mányos száműzetésben is : ö nem lehet republikánus. 

De a hivő vigasztalódjék. Mások is vannak, kiket 
ez az utolsó ostracismus sújtott; és még sokan van-
nak kiket sújtani fog! 

Vájjon tulzok-e? Vájjon feketébbnek tüntetem fel 
jelen helyzetünket? Bár túloznék. 

Ebben a helyzetben tehát, melyet jellemeztem, 
két utunk van: vagy kétségbeesve összetesszük kezein-
ket ; vagy talpra állunk és dolgozunk mint a németek ... 

Touchet püspök majd azon kérdéssel folytatja, 
vájjon drága hazája örökre megadja-e magát, hogy ily 
vállalatok szintere legyen. 

Bármi történjék is, fiatal emberek: önök meg-
fogják látni, hogy a sors kereke, az isteni kerék meg-
fordul. Akkor azonban bölcs polgárokhoz illő mérsék-
lettel használják ki a szerencsét, és tiszteljék a mások 
jogait! Hogy a visszaéléstől tartózkodjanak, elég lesz 
az, hogy boszuvágy nélkül visszaemlékeznek arra, amit 
eleik és önök is szenvedtek. 

Ez az ellenhatás azonban nem önönmagától fog 
kifejlődni. Közös erőfeszítés az előfeltétele. A váll-
vetett küzdelem azonban rendszert követel. De a rend-
szeresség megtűri a vezért, a „Windhorstot'', mint ezt 
a német plébános mondta nekünk, az „O'ConneP-t 
mint ezt egy irlandi mondaná. 

Azt mondhatnák önök, hogy nem áll a hatalmuk-
ban, hogy egy Windhorstot támasszanak vagy egy 
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„0'Connel"-t. Ez egy oly gondolat, mely bizonyos 
valót, de tévedést is tartalmaz. 

Mindenekelőtt miért nem lehetne valaki önök 
közül ez a Windhorst, vagy O'Connel? Ezeknek a 
nagy embereknek szükségük volt rendíthetetlen bátor-
ságra és nagy erényekre, melyek közt a hideg vér, az 
éles látás és az ékesszólás első helyt állottak. Miért 
hiányoznék mindez önökben? Végre is tételezzük fel, 
hogy a Gondviselés nem szánta önöknek ezt a magas 
küldetést, de emlékezzenek meg arról, hogy a AVind-
horstok és az O'Connelek nem csupán egységek, ha-
nem erdők is. Bonaparte katonai dicsőségét több 
millió ember a feledésnek szánt hősiessége alkotta. 
Windhorst és O'Connel befolyását több millió szövet-
séges ember erélye képezte. 

Az egĵ esületek, melyekhez szólottak és melyek-
nek megjelölték irányukat, cserében a lelkesedést nyúj-
tották, melyből ők éltek és cselekvési erőt merítettek. 
Ezek nagyon sokféle egyesületek voltak, de mindnyá-
juknak egy czéljuk volt : megmenteni az ősök vallását 
és a szabadságot. Hogy ha önök, uraim, nem lehetnek 
a fényes vezető egység, ugy legyenek az erdő bár 
ismeretlen, de hasznos elemei. Nemde mindegyikük 
egy komoly katholikus egyesületbe fog lépni és elő 
fogja távolról, de biztosan készíteni a felszabadítás 
nagy tényét, mely elkerülhetetlenül szükséges arra, 
hogy a katholikus francziák újra oly polgárok legye-
nek mint a többiek, hogy képesek legyenek használni, 
mint mások, s végre, hogy szabadok legyenek mint 
azok. 

Ne felejtsék el, hogy az egyén az állammal szem-
ben semmi. Alig egy porszem. Országutainkon az ősz 
vége felé egy nehézkes, lomha, nehéz gépet látunk 
haladni, melyet parasztjaink .a „cylindre" és gyakrab-
ban a „rouleau" névvel illetnek. Ez összezúzza .és 
egyengeti a köveket, melyeket az útmester szétszóra-
tott. Ha a kövek tényleg szétszórva vannak, akkor a 
henger egyenletesen gurul tova. De ha egy tömegben 
állnak, a henger nem haladhat, megáll A henger az 
állam ; a szétszórt kövek az egyes egyedül álló egyének. 
A köhalmaz azonban a szövetkezett polgárok. Az első-
kön az állam átgurul; a második előtt már habozik és 
sokszor megáll. Látják uraim az 1901-ki törvényt, mely 
oly súlyos némely testvéreinkre, de mégis oly bámu-
latos kis eszköz. Jól tudom, hogy meg van a kezelési 
módja. Miértne használnók fel? Önök előtt, fiatal 
emberek, sok szép életerős, nagylelkű testület nyitja 
meg kapuját, melyeket nagyon kedvelünk; ilyenek 
„a katholikus ifjúság", a „Sillon" és mások. Itt jó 
barátságokat köthetnek, szép dolgokra vállalkozhatnak, 
szép szavakat hallhatnak, szép küzdelmekben vehet-
nek részt, és egy szép eszményt követhetnek. Mily 
szép fiatalnak lenni ! En is az voltam, de már 
régen. Különösen jó, ha az ember jól felhasználja 
ifjúságát! Szövetkezzenek a jóra, és hogy szövet-
ségeik — majdnem a Szentírás hangján beszélek — 
szaporodjanak meg mint az ég csillagai. Es a német 
plébánosom hozzátette, miután kijelentette, hogy a 
Kulturkampf elleni küzdelemnek a három első feltétele 

az volt, hogy észrevették a katholikusok végtelen 
nyomorukat, azután, hogy elhatározták, hogy megszaba-
dulnak abból, hogy egy vallásos gondolkodású vezér 
alá fegyelmezetten sorakoztak, ki kezét nyújtotta min-
denkinek, ki a szabadságot akarta, s kit erős szövet-
kezetek támogattak. 

Társadalmi programmunk volt, a tömegnek hasz-
nos programmunk. Az önök szövetkezeteiben ne feled-
kezzenek meg a tömeg javáról, mert ez a dolog lelke. 
Adtak neki valamit. Most azt a különbséget várja ami 
a közt van amit adtak neki és amit Ígértek. Ez a 
külömbség igen nagy. A válságos pillanat közeledik. 
Hiába odázzák el amennyire lehet a kiegyenlítést. 
Egyszer végezni kell. Fel fognak-e szólalni a hangzatos 
ígéretek ellen ? Nekem úgy tűnik fel, hogy igen. 

A katholikusoknak tisztában kell lenniök azzal, hogy 
mennyit lehet ígérni, és mennyit lehet megtartani, miu-
tán megigérték. Miután ezt tudják, legyen bátorságuk 
beszélni és Ígéretet tenni. Az alkotmányi algebra hova 
tovább nem fogja érdekelni a sokaságot, feltéve, hogy 
egyátalán valaha érdekelt valakit. Azé lesz a tömeg, 
aki neki a legtöbb és a legolcsóbb kenyeret, a leg-
több meleg ruhát télire, a leghüvösebbeket nyárára a leg-
alacsonyabb áron, a legkevesebb munkát s a legmaga-
sabb bért, a legnagyobb biztonságot a legcsekélyebb 
erőmegfeszítéssel fogja ígérni. Az eget, azt kell nekik 
hirdetni, mert hála Istennek, ez valami reális ; a mi 
a földet illeti azonban, ugy azt számára a leglakha-
tóbbá, legvendégszeretőbbé kell alakítani. Krisztus 
akarja, a mi érdekeink követelik, s az emberiség el-
várja tőlünk. 

Szövetkezzenek és szövetkezeteikben tanulmá-
nyozzák és gondolkozzanak a munkás és a szegény 
sorsa felől, mert a kettő nem azonos. 

Szeressék őket. Legyenek önfeláldozók. 
Legyenek meggyőződve ! ha a sötét órákban, 

melyeket előre sejthetünk, mindnyájan teljesítjük Isten 
segedelmével minden kötelességünket, ugy jó munkát 
fogunk végezni. Hány apostol volt? Es megújították, 
nemde, a világot? 

Fiatal emberek, maradjanak keresztények ! Ma 
rossz dolgunk van. Higyjenek a holnapban ! Az ég-
komor : önöktől függ nagyrészt, hogy a félhomály, 
melyben tapogatózzunk, ne az éj de a hajnal közeledtét 
jelentse. 

VEGYESEK. 

— Hogyan lehet egy országot saját törvényeivel 
tönkre tenni, erre nézve kiáltó példa Francziaország. 
Ez az ország száz és néhány év alatt a világ nagy-
hatalmai sorában az első, illetve második helyről az 
utolsóra hanyatlik le, vallástalan, erkölcstelen törvé-
nyeinek erejénél fogva. Ott van mindjárt az örökösö-
dési törvény az ő családbontó kényszerosztozkodásával, 
melyr az 1. illetve 2 gyermekrendszerre stbi vezetett. 
Richet orvosdoktor a „Revue des Deux Mondes"-ban 
1882-ben kiszámította, hogy Francziaország 1932 ben 
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a világ legutolsó nagyhatalmassága lesz Olaszország 
háta mögött, ha a néptelenedés így fog sülyedni mint 
eddig. Az Egyesült-Államoknak 1932 ben lesz 190 millió 
lakosa, Oroszországnak 138 millió, Németországnak 88 
millió, Angolországnak 63 millió, Ausztria-Magyar-
orszagnak 51 millió, Olaszországnak 44 millió, Franczia-
országnak 44 millió. Megjegyzendő, hogy Magyarország 
vérvesztése is a kivándorlás révén — óriási. Vigyáz-
zunk, hogy 1932-ben a 10 millió magyarból (már 
ennyinek kellene lenni) 5 millió még itthon legyen ! 
Írország 8 millió mnlt századelői lakosából most máy 
csak 41/2 millió van otthon. SZÍVÓS, erős erkölcsű 
népeknek áll a világ! 

— Matiné a budapesti Angolkisasszonyoknál. Az 
Angolkisasszonyok budapesti tanitónőképző intézeté-
ben működő segitő-egyesülfct javára f. hó 14-én fényes 
matiné folyt le, melyen fényes közönség élén jelen 
volt dr Kohl Medárd fölsz. püspök úr, továbbá dr Walter 
Gyula prelátus-kanonok s hgprimási irodaigazgató mint 
elnök, ós Barkóczy Ilona bárónő mint alelnöknő. A 
matiné kiemelkedő része dr Walter Gyula prelátus fel-
olvasása volt „Karácsony a népéletben" czim alatt. Az 
intézeti növendékek előadásai Siposs Antal mester 
kitűnő iskolájának fényes sikereit gyarapították. 

— A Budapesti Kath. Kör, mint az ország terü-
letén működő kath. körök anyaintézete, nem akart 
senki mögött maradni az Immaculata jubileumának lelkes 
ünneplésében. Immaculata-jubileumát tegnap, f. hó 16-án 
tartotta d. u. 6 órakor saját dísztermében. Az ünne-
pély műsora négy részből állt. 1. Ave Maria. Bach-. 
Gounodtól. Ének, hegedűn, hárfán és harmoniumon 
kisérve. 2. A Szeplőtelen fogantatás : Körösi Albintol. 
Szavalta Laban Antal, 3. Ünnepi be>séd. Mondotta d± 
Prohászka Ottokár, alelnök. 4. Zarándok kar. Wagner 
Tannhauseréből. Vadászkürtön előadta a m. kir. opera 
n©gy tagja. 

— Alissió Furtán. Furtán, a nagyváradi 1. sz. 
egyházmegyében, nyolcz napon keresztül az ottani 
római katholikus plebánia-templomban missiót tartottak. 
A budapesti Jézus-társasági atyák két tagja Pánesies 
Péter és Midlinszky József végezték a hivek tanítását 
és előkészítését a bűnöktől való megszabadulásra. A 
hivek úgyszólván teljes számban mély áhítattal vettek 
részt mindennap az ajtatosságokon, melyek végével 
missió-keresztet állítottak. A missió nagy eredményében 
méltó öröme volt Csornák János esperes-plebánosnak. 

— Miniszterelnök mint ministráns. A minap 
elhunyt aszturiai herczegnö temetése előtt, mint Madrid-
ból jelentik, érdekes eset történt. Maura spanyol minister-
elnök a herczegnö halála után a királyi kastélyba 
ment, hogy a kormány részvétét a királyi családnak 
kifejezze. A régenskirályné épen akkor sajátkezüleg 
apáczaruhába öltöztette leánya holttestét s viaszkos 
gyertyákkal megvilágított ravatal körül húsz apácza 
imádkozott. A halottas szobát kápolnává alakították át, 
mert épen misét akartak mondani a ravatalnál. Ekkor 
vették észre, hogy nincs ministráns. A miatt el kellett 
volna halasztani, ha ebben a pillanatban nem lép a 
halottas szobába Maura miniszterelnök, aki nemcsak a 
spanyol katholikus párt vezére, hanem igazán vallásos 
ember is s ajánlkozott, hogy ö szolgálatot teljesít az 
oltárnál. Erre azután a pap megkezdhette a misét ame-
lyen a spanyol kabinetelnök ministrált. 

— Nagy-Britannia katholikusai. Egy örvendetes 
és egy szomorú hirről kell beszámolnunk. Örvendetes 
dolog, hogy Londonban az utóbbi időben több katho-
likus templom épült. Szeptember 14-én szentelték fel a 
Herring Street-en épült uj templomot, amely egy magát 
megnevezni nem akaró jótevőnek 120 ezer márkájából 
épült. Épen egy évvel előbb ugyancsak a városnak 
déli részében, a Rodney Road-on, épült katholikus 
templom s azóta a legutóbbi (szeptember .14) tempLm-
szentelésig két katholikus t'emplomot és egy missió-
házat adtak át rendeltetésüknek. Szomorú jelenség 
azonban, hogy Írországban a katholikusok számra 
nézve nagyon is megfogyatkoznak. A kivándorlás óriási 
mérveket ölt s e mellett a természetes szaporodás is 
nagyon csekély. 1891-től 1901-ig félmillió írországi 
hagyta el hazáját s igy érthető, hogy az 1841-ben 8 
millió lakost számláló Írország 1901-ben csak 41 , milló 
lakost gmutatott föl. Angolországból és Skótországból 
is nagy számban vándorolnak ki katholikusok. Néhány 
ezer áttérés nem pótolja a kivándorlás következtében 
beálló veszteséget, mely miatt Angolország katholiku-
sainak száma a számos áttérés ellenére is jelentékenyen 
megcsappant. 

— Figyelmeztetés a kath. népiskolai iskolai 
könyvtárak érdekében. Hazánkban igen sok kath. nép-
iskolának van már iskolai könyvtára, sőt igen sok hetyen 
szerveztek kath. tanítóink ifjúsági könyvtárat is; ez a 
körülmény, de különösen az újabb időben az ily könyv-
tárak létesítésére megindított üdvös mozgalom köteles-
ségévé tette az arra hivatott tényezőknek, hogy a kath. 
népiskolai iskolai és ifjúsági könĵ vtárak számára rész-
letes könyvjegyzéket állítsanak össze és adjanak ki a 
könyvtárakat szervező tanítók számára. Örömmel érte-
sülünk, hogy a kath. népiskolai iskolai könyvtár és 
kath. ifjúsági könyvtár jegyzékének összeállítása már 
erősen munkába vétetett s annak megjelenése rövid 
időn belül várható. A Szent-István-Társul at teljesen ingyn 
megküldi majd kath. tanintézeteinknek e jegyzéket, 
addig is kötelességszerűen kérjük olvasóinkat, hogy 
türelemmel várják be e jegyzékek megjelenését, mert 
az állam által kiadott ily könyvjegyzékek a kath. iskolákra 
nem birnak kötelező erővel. Siessünk, siessünk, az állami 
ifjúsági könyvtárak ezreinek vallásilag ellenőrizetlen 
hatásával szemben minden faluban megvetni a kath. 
iskolai és ifjúsági könyvtárak alapjait ! 

Főszerkesztő : Breznay Bé la dr. 
Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 

Figye lmez te tés az előfizetés mód já r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapok" cz. folyóirat úgy indult meg, hogy havon kint, a 
„Religio-Vallás1 a lakjában, ívet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
talták, hogy 2 ívet is adott. A lap te r jede lmének beállt és a jövőben 
minden bizonynyal vá rha tó növekedése kényszerí t az előfizetési ár 
felemelésére. A ki t ehá t csak az rE. Kr. L."-at j á ra t j a , az a lapot, 
ú jév tő l kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindkét lapot, a 
„Religio- l*allásu-t és az „_E. Kr. i . " - a t együt t k ívánja járatni , az 
az „ E . Kr. L.u-at kedvezményes áron, 2 koronáér t szerezheti 
meg. Vagyis az előfizetést a jelen 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, 
Vo 7j) 3 4 és egész évi r és / l e tekben tör leszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s legczélszerübb el járás az egész évre járó 
előfizetés egyszerre való törlesztése, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A kiadó tulajdonos. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. Í1V.. Papnő velde-utcza 8. sz.) 



- t Megjelenik e lap heten-
ként kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f r t . 

Szerkesztő lakása : 
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YI., Bajza-utcza 14. 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, deczember 21. 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T , 
DIK ÉVFOLYAM 

sz. II. Félév. 1904. 

„Pergt alacnter m cuepto tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
ailabora . . . Nos interim grati animi Nostri pignus. tibi et iis, qui open tuo sufragnntur. Apostohcam Benedictionem peramanter impertimus.' 

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

.Additos tibi animos auc ton ta te .Nostra exoptamus. quibus excitatus atque erectus . . . . reiigioni doctrmaeque provehendae felicius mcunibaa.* 
X I I I . Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

T a r t a l o m . Vezéreszmek és tanulmányok: A nagy hazugság, mely közel négyszáz óv óta t a r t j a ke t té szakí tva lelkileg a nyuga t i 
keresz ténységet . — Szűz Mária szeplőtelen fogan ta tásának hi te Magyarországban. — Mélt. és főt. Radnai F a r k a s besztercze-
bányai püspök ur székfoglaló beszéde. — Egyházi tudósiiások : N a g y v á r a d : Vay Pé te r gróf e lőadása Kelet-Ázsiáról a Ka th . 

Szabad Liczeumban. — N y i t r a : A K a t h . Kör t isztelgése a segédpüspök urnái . — Irodalom. — Vegyesek. 

Az újév közeledtével valamennyi, vagyis 
egész-, fél- és negyedéves előfizetőinket tisztelet-
tel arra kérjük, hogy előfizetősöket mielőbb 
megújítani szíveskedjenek. 

A nagy hazugság, 

mely közel négyszáz év óta tartja 

ketté szakítva l e lk i l eg 

a nyugat i kereszténységet . 

II. 
Az a kérdés, az 1529. aug. 31-ikén kel t 

néme t pro tes táns rendi protestáczió valóban a 
vallás és lelkiismeret szabadságéinak volt-e a 
védelme, a vallás és lelkiismeret szabadságának 
érdekében kelt és igyekezett-e érvényre emel-
kedni? Mit mond a hamis í ta t lan tö r t éne lem? 
Miről volt szó az 1529-iki speieii birodalmi 
gyűlésen? 

Károly császár közóhaj tás a lapján a vége t t 
hivta össze 1529-ben a speieri birodalmi 
gyűlést, hogy a rendek a tű rhe te t l enné vál t 
vallási zavarok ellen valami üdvöset határoz-
zanak el és kezdeményezzenek. A néme t 
rendek nagyobbrésze ellensége volt az erősza-

kos reformácziónak s ragaszkodot t az ősi 
kath. valláshoz. A gyűlésnek szelleme hiven 
visszatükröződik a gyűlés többségének hatá-
roza tában : igazán vagyis kathol ikus módon 
békeszere tő és türelmes, mint a Szent í rás 
ipondja , hosszútűrő, a tü re lemben kifogyha-
ta t lan , szélső- és végsőségektől tar tózkodó-
Hal i juk csak ezt a h a t á r o z a t o t ! „A császár t 
újból föl kell kérni, hogy egy év leforgása 
a la t t gondoskodjék egye temes zs inat össze-
hívásáról és azon személyesen legyen jelen. 
Addig azok a rendek, kik eleddig a wormsi 
e d i c t u m o t 1 követ ték, az t azu tán is kövessék 
s a la t tva ló ika t is ahhoz t a r t sák ; a többi ren-
dek pedig, kiknek országába az uj t an be 
van vezetve és lázadás, ba j és veszedelem nél-
kül meg nem szüntethető , a következő zsinat ig 
további új í tásoktól , a mennyire csak lehetséges, 
t a r tózkod janak . Különösen pedig az a taní tás , 
mely az Oltáriszentséggel ellenkezik, ne fogad-
tassék be és ne tani t tassék nyilvánosan ; a mise 
erőszakosan ne szüntet tessék meg ; és olyan 
helyeken, hol az ú j t an túlsúlyra emelkedet t , 
senkinek se legyen tilos és lehetetlen misézni vagy 

1 Mely Luthert száműzte, a vallási újításokat 
eltiltotta. 
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misét hallgatni ; azonban egyút ta l senki misehall-
ga tásra ne kényszeríttessék. Ezenfelül semmi-
féle egyházi rend hata lmától és jövedelmé-
től meg ne fosztassák ; továbbá egyik rend se 
vegye pár tolásába hit tek in te tében a másik 
rendnek alattvalóit ." 2 

A ki ezeket a sorokat f igyelemmel olvassa, 
lehetetlen, hogy meg ne győződjék arról, hogy 
a rendek katholikus többsége ebben a hatá-
rozatban, melyet a császár törvény erejére 
emelt , a protes táns kisebbséggel szemben a 
lovalitás teljes nemességével j á r t el. Különösen 
ké t dolog napnál világosabb a ha tá roza tban . 
E 6 y i k az, hogy a kathol ikus rendek teljes 
türelmet biztosí tot tak a maguk részéről a leg-
közelebbi zsinatig a pro tes táns rendeknek. A 
másik az, hogy ily eljárás mel le t t a kath. 
rendek mél tán és joggal k ívánhat ták , hogy a j 
protes táns rendek is t a r tózkod janak hit, vallás, | 
tehá t lelkiismeret dolgában az erőszakos újí-
tásoktól és katholikus polgár tá rsa ika t engedjék 
a miséhez és vallásuk más in tézményeihez 
ragaszkodni. Maga Melanchton elismeri Luther -
hez irt levelében, hogy : „ezek a tvczikkelyek 
nem esnek te rhünkre , sőt inkább védenek 
bennünket , jobban mint az előbbi birodalmi j 
gyűlés ha tá roza ta . " 3 

A speieri ha tá roza t t ehá t a türe lem, a 
békességes megtérés, a kölcsönös t isztelet és 
megbecsülés, a vallási és lelkiismereti szabad-
ságnak nemes és fenköl t megnyi la tkozása volt, 
ahhoz kétség nem fér. S mit t e t t ek váj jon a 
protestáns rendek? Követ ték ta lán a kath . 
rendeket a türelem, a kölcsönös t isztelet és 
megférés u t j á n ? Koránsem. Szenvedély szülte 
tévedésökben erkölcsi képtelenségre vetemed-
tek s k imondot ták a császárnál beado t t 
e l lennyi la tkozatukban, hogy ők a türelem, 
vagyis a kathol ikusoknak engedendő vallás-
szabadság, szabad val lásgyakorlat , szóval a 
katholikusoknak nemüldözhetése s az uj tanok-
nak erőszakkal való nem ter jeszthetése ellen 
•— tiltakoznak, protestálnak. 

Az 1529-iki speieri protestat io tehát , a 
melyről a protes tánsok nevöket vet ték, való-
ban protestatio, t i l takozás. Til takozás, de esze-
veszett, szenvedély-, vakgyülölet-sugall ta tilta-

2 Ney, Greschichte des Reichstages zu Speier ím 
Jahre 1529. 

3 Corp. Reform. 1, 1059. 

kozás — nem a vallás és lelkiismeret szabad-
ságának, nem a türe lemnek és vallási béké-
nek érdekében és javára , hanem a vallási 
szabadságnak és türe lemnek erőszakos eszkö-
zökkel való láb bal t iporhatása czéljából. Fana-
tikus t i l takozás a türelem ellen. 

Az ily vi lágcsodaszerü csalódáson és ön-
ámitáson alapuló vallás homokra, nem sziklára 
van építve. Es sorsa evvel meg van pecsételve. 
Garázdálkodhat ik akár századokon át is hosszú 
ideig. Az áb rándnak egyszer elkövetkezik a 
vége. Beáll a ki józanodás s ezzel kezdeté t veszi 
m a j d a téves vallás vége. Pro tes tácz iós dómok-
kal és szózatokkal , olyan kezde t u tán , a milyen 
volt az 1529-iki speieri protestáczió, a protes-
tan t i zmus t az egyre íogyó homokta la jon bizto-
sítani nem lehet. A*.:. 

Sz. Mária s z e p l ő t e l e n fogantatásának h i t e 
Magyarországban. 

— Breyer István dri avató értekezéséből. — 
(Folytatás.) 

Monoszlay írói munkásságával eleddig kevesebb 
méltánylásra talált, mint Telegdi, pedig sem tehetség, 
sem érdem dolgában nem áll mögötte, söt nem egy te-
kintetben a Pázmányt megelőző vitázok között a leg-
első. Tulajdonképpen Monoszlay fújta meg a katholikus 
visszahatás harczi riadóját. 

Ezen érintett szempont taláu eléggé igazolja, 
miért igtatjuk ide az Apologiából a Szeplőtelen Fogan-
tatásnak nyomtatásban megjelent első magyar nj'elvű 
védelmét. 

Miuel hogy arani szaiu szent János azt iria felö-
letee, hogy az kic vysagra akarnac oktatni, soha teue-
ligeseknec veget nem erhetic, hanem szüntelen vy, es 
meg vesztegetet tudománt hoznac elő, mért hogy a 
teueligesnec, vgyan ez volna termeszete, hogy ez alla-
patban ne maradna : mely igaz legyen ez lattiuc, midőn 
az közönseges anyaszentegyhaznac tudomanait, minden 
agazatiban meg akariatoc szeplösetteni. Az mit öszue 
keuersz itt, rakuac hamissaggal, nem is felelec reaioc, 
meg feleltem beussegessen az II. oknac feiteseben, es 
oda öl minden chikelere. Hanem ahol aszonyunc szűz 
Maria ellen tamattal, es kiáltod, hogy szohonnet, az 
szent iras bol meg nem tudnanc felelni, hogy bün nekül 
let volna : Illyen bechületes, draga, es ki valastott 
nemes aszonyunc: ez orszagnac oltalma : aldot Istennec 
szent anya mellet, ellened káromkodó, ordeto, kuuas 
ellen (kinec képet, teis baluaniozo Dauid nem tagadha-
tod, vagy akarod vagy nem, az arani forinton, es apro 
feier penzen, de az fillerenis, melyeket hamis tudomá-
nyodért torkon verue vonsas halgátoidtul tiszteled, 
ladadban imádod, de imadgyatoc) alzatossan meg fele-
lec. Nagy dolog hogy Hieremiast Isten meg szenteluen, 
anyanak meheben bünnekül megtartotta:* szerelmes 
fianac penig valastot szent anniát (kinec azt izene 
Gabriel altal, hogy malasztal volna tellies) bűnben 
hatta. Erre először, chac ez a felelet, hogy tökelletlenül 
irsz felöle, es Istentelenül, es megmutatod, hogy te vagy 
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társaiddal ama bestia, ki az Istent karomlia, es mind 
azokat, kic az Isten széki előtt allanac : mely oktalan-
ságot te rosz magiarazatoddal heliet nem aduan, Papara 
vonszas : de oda ala Isten akarattiabul valaszod leszen. 

Az mi illeti azért aszoniunk szűz Mariat. miuel 
hogy ez nagiob karamlas az töb hazugsagid közül. 
Rövideden erre megfelel sz : Hier. : Quicquid est, inquit, 
in Maria, totum est puritas, Veritas et gratia. Valami 
(vgy mond) vagyon Mariaban, a telliessegel chac tisz-
tasag, igassag es malaszt, noha szent Pal azt mondgya, 
hogy Adamban miniaian meg holtunc, miniaian terme-
szetünkből haragnac fiai vagyunc, de ezec es effele 
mondasoc azokat illetic, kic magan valokeppen Istentöl, 
annioknac meheben meg nem szenteltetnec. Es nolia 
közönséggel Adamnak bűnei alá vettetünc miniaian, 
mind az altal, az egyenlő termeszetnec töruenieböl, 
nemelyec ki vetettenec Istentöl, kiket nem mondhat 
senki hogy bűnben születtettenec, mert azt mondani 
nem egyéb, hanem a szent Lelec Isten ereiet tagadni, 
ki az bűnből meg szokta az embereket tisztetani : 
Hieremias prophetanak azt monda Isten ; minec előtte 
formalnalak, esmertelec tegedet, minec előtte aniadnac 
meheböl ki iünnel, meg szenteltelec tegedet : Vallyon 
michoda mondas ez ? hanem hogy születeseben fogana-
saban, különbözönec tenni Hieremiast az többitül, kic 
meg szenteltettenec : keresztelő János felölis, azont 
igere Isten. Gabriel altal, hogy annyanac meheben 
szentlelekcel meg telliesednec : az szentlelek Isten penig 
(azt mondgĵ a az Bölch) hogy nem lakic, az bűn ala 
vetetet testben, tahat meg szentteltetni szentlelec 
Istennel, es betellyesedni nem egyeb, hanem bűntől 
megtartoztatni az embert, s effele aiandekaual többitől 
külömböztetni. 

De ezeket felliül hatta sok gragichal, az szeplőte-
len szűz, kit Isten eleitől fogua rendele, szerelmes szent 
fia anianac, ketszeg nekül tahat Hieremiasnal, és ke-
resztelő Jánosnál, inkab meg tartatot az bűntől, azertis 
neueze ütet az Angial, malaztal telliesnec. Ha azért az 
regi szent doctoroknac irasokat be vészük, bizoni sokcal 
külömben fogunk rola velekednünc, hogy sen mint ti 
teuelgöc. Vallyon mit iecze midőn Isten Adamot az 
szűz es tiszta földbül teremte, midőn a föld még atok 
alá nem vetetet, emberi verrel meg nem föröztetet 
vala ? e teremtes Christus vrunknac születeset iecze, 
vgy mint ki masotdic Adamlén. hogy mikeppen az 
első tiszta földből es olibol, ki mondám meg nem 
ferteztetet vala, teremtetec : azonkeppen az masic, oly 
földből formala testet maganac, mely soha meg nem 
förtöztetet hanem bünnekül volt, es mint hogy elteben 
azonkeppen fogantatasakort tisztasagossá tartatot. Te-
kenchük meg Euanakis teremteset, ki Marianak minden-
ben peldazoia vala, az egy eredendő igassag vralkodic 
vala, midőn á tiszta szwz Eua, az igaz férfiúnak 
Adamnac, szép tisza szűz társul adatec, mely cheleke-
dettel peldasa Isten az masodic Euanac, szűz Marianac, 
születeset, hogy azonkeppen egy tisztaságban, az maso-
dic Adam segetszegeböl, tisztán ez vilagra bünnekül 
adatnec : azért neuezi Epiphanius doctor ötet, princeps 
virginum, mater viventium, szüzeknec feiedelmenec, az 
elő embereknec annianac, melliet maganak valasztot 
aniual az masodic Adam. Ezent peldazta mint az regi 
sz : doctor magiarazattiokból ki techic Salamonnac 
széki, mellyet Elephant tetemből chenaltata, es be 
öltöztete arannial: ezent iegcze az templomis, kit belől 
szép sar arrannial be buretta. holot az vtan Isten meg 
niugovec. Jelentéc mondám ezec (es ama szekrenis mely 
belől es kiuöl meg araniaztatec, hogy az égből alá 
szállott keniez az manna abban tartatnec) ennek á 
szűznek szent testet, kiben az égből alá szállót kenyer, 
az Istennec szent fia lakozek. Ezeket meg tekintuen, 
az regi szent doctoroc nagy böchülettel tiszteltek az 

vrnac szent aniat. Azért monda szent Ágoston doctoris. 
Cum (inquit) de peccato agitur, de Maria nullám prorsuá 
volo habere mentionem, quia meruit ilium concipere, 
quem nullum constat habuisse peccatum. Midőn (vgy 
mond) az bünröl vetekedes vagyon, nem akaroc semmi 
emlekezetet, Máriáról tennem, miuel hogy azt érdem-
iette fogadni meheben, kit tudunc, hogy minden bün 
nekül talaltatot : Szent Hieronimus penig Isten abra-
zattianac neuezi ütet. Si te inquit matrem vocem 
gentium praecellis, si formám Dei appelem, digna 
existis : Ha (vgy mond) minden nemzet annyanac, ne 
nézlec tegedet, nagyob vagy annal, ha penig Isten 
abrazattyanac hiulac, melto vagy rea : mely dolgot igy 
magyaraz szent Athanasius Virginem Mariam nihil 
esse aliud, virtute alrissimi obumbrari, quam divinae 
umbrae imaginem in se gerere, et Deum qui formse 
omnino est expers in virginis mente, et integritate, 
veluti in vmbra et eminentia conspici ; Az szűz Mariat 
(vgy mond) az magassagbeli eröuel meg árnyékozni, 
nem egyeb, hanem az Isten arnyekanac kepét magan 
viselni, es az Istent, ki kilsö abrazat nekül vagyon, á 
szüznec lelkeben, es tisztassagaban, vgy mint arnyek-
ban, es fölségben látni etc. Söt ehez mást mondoc, hogy 
ha Christus vrunk, Isten nem volt volnais, hanem chac 
puszta ember, mégis minden bün nekül fogantatot, es 
születet volna é világra, bűn nekül volna, miuel hogy 
embereknec közönséges rendec ellen születet, es fogan-

í tatot á szüztül, mellyet niluan ielent szent Ágostonnác 
ama mondasa. Ex hac inquit lege carnis, repugnante 

! legi mentis, nihil Christi corpus attraxit, quia non ex 
illa virgo concepit: Az testnec (vgy mond) töruenyeböl, 
mely viaskodic az leieknek töruenyeuel, Christusnak 
teste, semmit magahoz nem vet, mert annac a testnec 
töruenyeböl a szűz nem fogadot: Ezt penig nem ü 
maganac a szűznek kel tulaidonettanunc, hanem annac, 
kineo segetsegéböl megtartatot á Christusnak, ki Isten, 
es. ember. Nem heaba iria Eusebius, Emisenus. A 
peccatti inquit veteris nexu per se non est imunis 
neque ipsa genetrix saluatoris : Az regi bünnec (vgy 
mond) köteletul nem szabados, ü magatul még iduöz-
zettönknec szüleieis. Mely sentenciaból sokan eretnekec 
ki szoktac lopni amaz egy iget (per se ü magatul) 
hog eue! á szent iambor doctorral bizonnyetanac 
hamissagokat, maga meg magyarazta magat, azzal az 
egy bötüuel (per se, ü magatul) mijs azt mondgyuc, 
hogy mint Hiefemiás, es keresztelő János, nem magatul 
szenteltetet meg, hanem Istentül, azonkeppen szűz 
Mariais, nem egyebtul tartatot meg az büntul, kezdet-
tul fogva, hanem egy atallyaban chac szerelmes fiatul. 

. Oluasd erről szent Ágoston. Ser: 19 de sanctis, mikep-
pen hiuia segetsegül szép tisztasagaert aszonyunk szűz 
Mariat : külömben velekettenec azért ezec te naladnal, 
es ez mostani teuelygöknek az Istennec szent anya 
felöl. De azt vetic elönkben, ha (vgy mondanak) szűz 
Maria meg tartatot az büntul es bün nekül fogantatot, 
tahat nem szükseges ü neki Christusnak h'alala, es valt-
saga, mely az bűnökért let. Erre regen meg felelt szent 
Anselmus doctor. Indiguit inquit Christi passione, et 
redemptione, non propter peccatum quod infuit, sed 
propter peccatum quod infuisset, nisi ipsémét, es speci-
al! priuilegio ipsam praeseruasset : Szűkölködőt (vgy 
mond) Christusnak kin szenvedése, es valtsaga nekül, 
nem az benne lakozó bűnért, hanem azért, mely benne 
talalfatnec ha magan való aiandeka altal, meg nem 
tartotta volna : az mi illeti azért emberi termeszetet, es 
allapattyat, ha chudalatoszkeppen, Isten ütet meg nem 
oltalmazta volna, ketseg nekül vijs az eredendő bűnben 
mondatnec lenni : vegtere szükülkölködöt, az váltság 
nekül nem az bűnért, hanem az menorszagnac meg 
nilatkozasaert, mert szen Palnac mondasabol, most 
immár nilatkozua vagyon Istennec orszaga, Christus 

£0* 
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erdeme altal, mely nem volt az elöt: azért nekijs ! 
hásznos let fianac szenuedese, es valtsaga : mert mint j 
az hold fenyes, de fenyesege nem magatul, hanem j 
reszeltetesből vagyon, az naptul veszi es fenlic, azon- ! 
keppen tisztanac, es bün nekül tartatik. es volt á szűz, ! 
melyet nem magatul vet, hanem az igaz vilagossagtul 
a Christustul : azért neueze, mehet, es emlőiet boldo-
goknac, amaz eg aszonyallat. 

(Folytatjuk.) 

31 élt. és főt. ßadnai Farkas beszterczebányal 
püspök úr székfoglaló beszéde. 

(Vége.) 

In spiritu caritatis illius, cuius dulcedine Vos, 
Venerabiles Fratres et Filíi Dilectissimi, captos a Do-
mino oro, memoria revocans coenaculum illud grande, 
in quo Magister noster, morti iam proximus, protulit 
orationem, quam nullus nisi Filius, ipse Deus, ad Deum 
Patrem, ex omnium virtutum et gratiarum fonte : ex 
corde scilicet suo divino effundere potuit ; — repetere 
praesumo verba de tabella ultimae suae dispositionis : 
„ Pater Sancte, serva eos in Nomine tuo, quos dedisti mild; 
ut sint unum, sieut et nos . .. Sanctifica eos in veritate . .. 
Non pro eis rogo tantum, sed et pro eis, qui credituri sunt 
per verbum coram in me: id omnes unum sint, sicut tu 
Pater in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint: 
ut credat mundus, quia tu me misistiu. (Joann. 17, 
14—21.) 

Dilectissimi ! ut ergo credat mundus, divina nos 
legatione fungi, credat Patrem esse, Christum eius 
filium esse, utrumque Deum et unum esse : etiam nos 
Episcopum et Clerum eius, vi praecepti no vi testa-
menti, pro ratione vocationis, oportet inter nos unum 
esse. „ Vos autem estis corpus Christi — exclamat Apo-
stolus — et membra de membro.u (I. Cor. 12, 27.) — 
Quisquis ergo ab hac sancta fraterna et filiali Unione 
semet separat, vinculo dilectionis, quo discipuli Jesu 
Christi cognoscuntur, se subtrahit ; quisquis inconsuti-
lern Messiae vestem scindit : ex nobis potest esse, meus 
esse non poterit ! Paternae enim caritatis memor non 
est, ait S. Gregorius M. — qui est immemor fraternae 
dilectionis. Providendum mihi, ne id per discordiam 
dissipet manus altera, quod altera vi concordiae colligit. 

Non ego haec commemoro, Fratres et Flii Dile-
ctissimi, ut vos confundam. Sint et maneant haec mo-
nita paternae dilectionis. Caritas non cogitat malum, 
potius omnia suffert, omnia credit, omnia sperat . . . 
Non in tristitia veni ad Vos, imo, ut cum Apostolo 
gloriar: „ego audiens üdém Vestram, quae est in Domino 
Jesu, et dilectionem in omnes sanctos, non cesso gratias 
ugens pro Vobis !a (Epĥ s. 1, 15—16.) Proinde nullus 
ambigo, quemque Vestrum : sive pontificali huic ca-
thedrae adstet proximus et in senatu meo votorum 
Dioecesis interpres sit; sive sollicitudinum episcopalium 
particeps, canonicae disciplinae foris invigilet ; sive in 
pascendo grege vices meorum laborum gerat ; sive 
luventuti in sortem Domini selectae scientia et moribus 
imbuendae navet operám : — omnes Vos et singulos, 

Cathedrae S. Petri Romanae intima adhaesione, Regi 
Nostro splendore apostoliéi muneris conspicuo incon-
cussa fidelitate, potestati a Deo ordinatae débita reve-
rentia devotos, — missioni Vestrae prout decet bonos 
iuxta cor Dei sacerdotes, ex integro responsuros ! 

Superest, ut quem tacite praeterire mihi non licet, 
Illustrissime Praelate et Praeposite Maior ! Te apellem ; 
qui pro unanimi fratrum tuorum in Capitulo voto, 
viduatam hanc ecclesiam sponsam iam meam, in Vica-
riali munere, fidelis servus ac prudens super familiam 
orphanam constitutus, debitis mediis, eisque am ore 
perfusis rexisti. Accipe pro opera et cura, etsi interi-
mali, tamen non minus molesta, nomine meo, clerique 
populique fidelis in praesenti libentissime depensas 
grates, quas tamen nonnisi arrhabonis instar a Te per-
cipi volo, ad ulteriora, auxilio mihi et bono Dioecesi, 
praestanda servitia. 

Sed iam missionem sanctam, suscepto regimine, 
meis minime fidens viribus, sed divina virtute, me spe-
rantem in se confundi non patiente, suffultus, implere 
pergo : sub praesidio B. Mariae Virginis, quae mihi 
pauperi in laboribus a iuventute mea semper adstitit, — 
interveniente glorioso illo Indiarum Apostolo, b. Fran-
cisco Xav. e Cathedra S. Petri nuperrime summo uni-
versarum missionum Protectore constituto, cuius spe-
ciali patrocinio Dioecesis haec a sui fundationis mo-
mento gloriatur, — sed et Vobis, Venerabiles Fratres 
et Filii Dilectissimi una cum plebe perfecta pro me 
etiam identidem orantibus : ut pro Ecclesiae, Vestra et 
mea salute, quod hodie mente proposui, fructuosis ope-
ribus exsequar ; ut et ego ministerium boni Pastoris 
impleam, et Vos salutaria vitae pascua sequamini. 

^Impiété igitur gaudium meum, ut idem sapiatis, ean-
dem earitatem habentes, unanimes, idipsum sentientes.u  

(Philipp. 2, 2.) — y, De cetero, quaecunque sunt vera, quae-
Cunque pudica, quaecunque iusta. — sancta — amabilía 
— bonae famae: si qua virtus, si epua laus disciplinae, 
haec cogitate... haec agite, et Deus pacis erit vobiscum 
(Phil. 4, 8—9.) Amen. 

Datum Neosolii, festo S. Michaelis Archangeli, 
anno salutis 1904. 

f Wolfgangus, m. p. 
episcopus. 

E G Y H l Z I t u d o s i t a s o k . 
Nagyvárad. Vay Péter gróf előadása Kelet-Ázsiáról 

a Kath. Szabad Liczeumban. — 
Feszült figyelem közepette 16-án 6 órakor kezdte 

meg előadását a főgimnázium dísztermében, nagy és 
fényes közönség előtt gróf Vay Péter prelátus. 

Említette röviden, hogyan utazott Szibérián át. 
Külön vasúti kocsija volt, amelyben kápolnája, olvasó-
szobája is volt. Ebben lakott hónapokon át. 

Szibéria maga egyike a világ legszebb országai-
nak ; főleg a magyar Alföld fiára rendkívül kedves 
benyomást gyakorolt a mi síkságunkra emlékeztető 
képeivel. 
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Szibériában igen sok katholikus lengyel van, 
akik több szabadságot élveznek, mint az európai Orosz-
országban. 

A lakosság több csoportra osztható, Vay grófot 
mint magyart leginkább a turáni fajok érdekelték, 
akiknek feltűnő sok rokonvonásuk van a magyarral. 

Mandzsúria egyhangú, de rendkivül gazdag ország, 
amelynek jövője nagy. A nép igen ügyes. A bányák 
érczben igen gazdagok. A mandzsu városok olyanok, 
mint a kínaiak. Legnevezetesebb Mukden, ahol a császá-
rok sirjai is találhatók. E sirok Ázsiának egyik leg-
szebb műremekei. A kapu befejezett építészeti remekmű. 

Irkuczkba megpróbált Yay gróf kiszállni vasúti 
kocsijából, hogy a városi életet lássa. Fényes város, de 
telve piszokkal. Ha visszaemlékezik, csupa sarat lát. A 
remek szállodában villany égett, a szobában csupa plüs 
butor volt, de a mosdó viz ismeretlen fogalom. Volt 
fényes ágy is, de az ágynemű megint ismeretlen. Az 
utas magával viszi az ágyneműjét, — ami elővigyázat-
ból igen okos cselekedet. 

A szibériai vasút a modern technika remeke, leg-
érdekesebb a Bajkál tavon való átkelés. Mikor Vay 
átkelt, már kezdett a tó befagyni s csak egy, a jégen 
keresztül vágott csatornán lehetett áthaladni. Két hét 
múlva ez a csatorna is befagyott s akkor csak szánon 
lehetséges a közlekedés. 

Az előadás súlypontja Koreára esett, a mely 
országgal, mint amely legelhagyatottabb, legárvább az 
ázsiai országok közt, kiváló előszeretettel foglalkozik 
Vay gróf. S kimutatta, hogy a koreai nép nem érdemli 
meg ezt a mostoha sorsot. 

Hirtelen elsötétült a terem s innen kezdve Vay 
Péter gróf vetített képek előtt folytatta előadásait. A 
képeket Petnj Gyula föreáliskolai tanár és Pdlffy Béla 
hittanár vetítették igen ügyesen és pontosan a főreál-
iskola vetítő gépén, melyet Petry Gyula fáradozásainak 
sikerült kellő módon beállítBni, ugy, hogy a képek 
pompás élességgel jelentek meg a háttéren. 

Előbb néhány oroszországi, majd szibériai képpel 
mutatta be a gróf főleg az ázsiai oroszok életmódját, 
a mi bizony nem valami fényTes. A czarszkojaszelói 
palotától az iramszarvas által vont szánig — minő 
távolság! Láttuk a kozákot, a ki skyján (svéd hókor-
csolya) 50—60 kilométert képes egy óra alatt megtenni, 
s a szibériai vasút első vonatját, virágkoszoruzott 
mozdonyával. 

Kínából is láttunk néhány igen érdekes képet, a 
melyekkel kapcsolatosan elbeszélte a gróf, hogyan 
fogadta őt az özvegy kínai császárné és a császár. A 
kinai udvari élet és czeremónia, valamint a paloták 
építkezése nagyobb és maradandóbb benyomást tett a 
szemlélőben, mint az európai. E tekintetben Windsor 
és Versailles elmaradnak Peking mögött. A kinai hi-
bázhat a részekben, de tökéletes a felfogásban. 

A nyári palotában történt a fogadtatás, odáig 
gyaloghintóban illik menni, még pedig akként, hogy 
pl. a tábornok gyaloghintóját 8, a tolmácsáét 4, a 
szolgájáét 2 kinai viszi. Odaérkezve, előbb 7 kőfallal 
kerített egyforma udvaron kell áthaladni, melyek 

mindenikében 3—400 mandarin áll diszőrséget. Igy 
aztán érthető, hogy a császári udvartatrtás lélekszáma 
10,000-re tehető ! A hetedik udvar után következik a 
palota, a hol remek trónokon, valóságos krizantemum-
erdő közepette fogadta őt az anyacsászárné és az 
alacsonyabban ülő, háttérbe szorított császár. A keleti 
pompa, a mandarinok kék diszruhája, fönn a ragyogó 
ég kékje s mindezekhez a virágerdő: oly látvány, 
mely lebilincsel mindenkit. Annál szebb a díszítés, 
mert a kínaiak diszekül gyümölcsöket is használnak, 
amely gyümölcsök mindenikének meg van a maga 
jelentősége. 

Bemutatta Vay gróf a kinai építkezés főjellem-
vonásait is : alul terrasz, aztán oszlopcsarnok, végül 
a nomád sátor motívumaiból alkotott tető. 

Kórea ismertetése az országnak a falra vetített 
térképével kezdődött, melyen megmutatta az előadó 
azon földrajzi adatokat, a melyek valószínűvé teszik, 
hogy Kórea a jövőben egyike lesz a legfontosabb 
területeknek s igy a japánok igen előrelátóan járnak 
el, mikor hegemóniájukat a félszigeten megalapítani 
törekszenek. Kérdés még, vájjon alkalmas-e Japán a 
gyarmatosításra? Anglia megmutatta, hogy gyarmatosí-
tani csak erkölcsi alapokon lehet s Japán maga meg-
tanulhatta régi kísérleteiből, hogy az erőszak csak vissza-

] hatást szül. Maga a koreai nép kultúrára fogékony, 
bár 3000 év óta elzárkózottsága következtében ugyan-
azon színvonalon áll. Maga a császár (láttuk arczképét 
a trónörökössel s a külügyministerrel együtt ; csupa 
fehér szoknyás, komoly ur) nem bánja, ha az ország-

; ház gondjait elveszik tőle, csak hagyjanak aztán neki 
békét. 

Szöul, a főváros egy piszkos falu, a legszebb 
paloták, a ministériumok építkezése a mi alföldi 
kukoricza-góréinkra emlékeztet. Rendkivül diszes a 
katholikus templom, a székesegyháza egy érseknek, 
aki immár összesen 65,000 katholikus koreait kormá-
nyoz. Ha igy haladunk, 50 év múlva fél millió katho-
likus fogja Koreában Jézus hitét vallani. 

Nagy hiánya az országnak, hogy a japánok mos-
tani katonai vasutján kivül utjai egyáltalán nincsenek, 
csak gyalogösvények. A közlekedést, levél- és csomag-

. postát a gyalogolok czéhe teljesíti, akiknél ez a nemes 
mesterség apáról fiúra száll. Ezeket szokták forradal-
mak előtt izgatókul felhasználni. 

Koreai iparról, kereskedelemről természetesen szó 
sincs. A házi iparnál tartanak ma is, amely pedig iga-
zában női ipar, a nők rettenetes robotja. Példaként be-
bemutatta Vay, hogyan őrölnek rizst s főleg hogyan 
simítják a ruhát? Két nő leül s botokkal addig verik 

; a ruhát, mig az sima nem lesz. Persze a vasalót nem 
! ismerik. Megkérdezte egyszer a tolmácsától, meddig 
tart ez a munka ? 

"" — Egy ruhadarabbal, ha két asszony szorgalma-
san és folyton dolgozik rajta, csak 4—5 napig. 

— S miért ez a szokás ? 
— Régen találták ezt ki bölcs férfiak. Azelőtt a 

koreai asszonyok örökké csak pletykáztak. Kénytele-
nek voltak hát ezt a munkát kitalálni számukra, amely 
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egy helyre köti őket s az őrült puffogás megaka-
dályozza abban, hogy pletykázzanak. 

Nagy derültség fogadta ezt a kis históriát, mire 
Vay a koreai szokásokat tovább ismertette. 

Vásárra a koreai asszony csak 9—12 óra közt 
mehet, máskor nem szabad a házat elhagynia. Addig a 
férfi őrködik otthon. A vásárra egy szalmaszállra fűzve 
viszik a váltópénzt ; egy szállra felfér vagy — 20 fillér 
értékű. Ez azonban ott tökéletesen elég, mert pl. egy 
pár fáczán ára nem több, mint 8 fillér. 

Az esküvői menet igen diszes. Elől gyermekek 
tánczolnak, aztán jön a vőlegény lovon, végül egy 
szamár, azon egy méhkas formájú alkotmány s a méh-
kasban — a menyasszony. A vőlegény házába érve, a 
menyasszonyt egy emelvényre teszik s ekkor látják 
egymást először vőlegényével. A (néha kinos) meglepe-
tés után meghajtják magukat s ezzel a házasság meg-
köttetett. Az anyós besorozza a menyecskét többi cse-
lédei közé, a férj pedig vigan folytatja még egy dara-
big a legényéletet. 

A háztartás bámulatosan primitív. Azt sem tudják, J 
hogy a tehenet fejni is lehet. Mikor Vaynak egyszer [ 
tejre volt szüksége orvosságként, a jámbor tehénnek 
megkötözték a fejét, a száját, a szarvát, gúzsba tették 
a négy lábát, hátára fordították s három darab pálczi-
kával igyekezték belőle a tejet kisajtolni. 

Láttuk a koreai császári sirokat s azt a palotát, 
ahol nemrég a császárnét 50 tőrszurással kegyetlenül 
megölték. A császárnét nagy pompával eltemették 
olyan helyre, melyet egy csillagjós igen szerencsésnek 
mondott. Két hét múlva azonban uj helyre temették, 
mert egy uj csillagjós napnál fényesebben kimutatta, 
hogy a régi hely szerencsétlen s megjelölte az uj 
helyet is. Ezt a császár méreg-drágán megvette ; merő 
véletlenségből az illető terület az uj csillagjós rokonáé 
volt. Most már itt marad a császárné, mig egy harma-
dik jós még egy ujabb és szerencsésebb helyet nem 
jelöl ki. 

A palota őrsége régi fehér ruhájában s ujjaival 
messziről olyan, mintha csupa fehérruhás leányka 
volna. Van ellenben 1, mondd, egy rendőr is. az első 
koreai András. Ez azonban nagyon unatkozik, mert 
semmi más dolga nincs, mint az idegeneknek meg-
mutatni, hogy Koreának van ám rendőre is! 

A császár képét csak halála után festik meg egy 
példányban a sirpalotába. Életében még a pénzeken 
sem látható, mert halandó ember nem méltó arra, 
hogy a császár képét kezébe vegye. 

Emez ősrégi szokások daczára a koreai nép igen 
fogékonynak, eszesnek és tanulékonynak bizonyult az 
iskolákban. A katholikus egyház buzgón igyekszik őket 
megtéríteni. Leghatalmasabb eszköz az árvaház. Vay 
gróf Fuzanban, Kórea ezen nagy jövőjű kikötőjében 
fog árvaházat állítani, a hol rövid idő múlva már 4 
apácza és egy lelkész fogják a kis árvákat gondozni. 

é̂gül kimutatta Vay gróf, hogy a misszióknak 
nemes hivatásuk van nemcsak egyházi, hanem kultu-
rális tekintetben is, mikor megismertetik a keleti né-

pekkel a nyugati kultura szilárd alapját, a keresztény-
séget. 

Bemutatta a koreai kis árvát, néhány, igazán fel-
tűnő kézügyességre valló, remek kézimunkáját, s a 
közönség viharos éljenzései közt befejezte előadását. 

Feledhetlen est volt. Egy uj világot tárt fel 
előttünk, a melyben ott rejtekezik a beláthatlan, 
rejtelmes, de bizonnyal legszebb reményekre jogosító 
— jövő. 

Nyitra. A Kath. Kör tisztelgése a segédpüspök urnái. — 
A Kath. Kör mult vasárnap tisztelgett az uj 

segédpüspöknél. A küldöttséget Simonffy Gyula kir. 
törvényszéki biró a következő szép beszéddel vezette 
a segédpüspök ur elé : 

Méltóságos Püspök Ur ! 
A nyitrai katholikus kör nevében megjelentünk 

méltóságos püspök úr előtt, hogy nagyméltóságú 
Bende Imre püspök úr mellé, utódlási joggal, segéd-
püspökké történt kineveztetése alkalmából, hódoló 
tisztelettel üdvözöljük és egyszersmind kifejezést 
adjunk annak, miszerint nemcsak a nyitrai katholikus 
kör, de az összes magyar katholikus hivek remény 
és bizalomtelt szívvel tekintenek méltóságos püspök 
úr jövő működésére. Igen ! Mert egyikét látja a ka-
tholikus társadalom méltóságos püspök úrban azon 
felkent férfiaknak, kik nem csak hivatva vannak, de 
teljesíteni is képesek és teljesítendik is azon nagy 
és magasztos feladatokat, melyek hazánkban a fő-
papságot mindenkor, de különösen napjainkban foko-
zottabb mértékben terhelik. 

Nagy feladatok teljesítése, nagy kérdések helyes 
megoldása vár a hazában a katholikus egj'házra. 

A katholikus autonómia helyes szervezése, a 
katholikus népnevelés kérdésének valláserkölcsös 
hazafias irányú megoldása, a kath. vallási és tanul-
mányi alapok rendezése, a katholikus híveknek 
valláserkölcsös életben való megerősítése, a minden-
napi megélhetésért küzdő katholikus hazánkfiainak, 
lelki és anyagi kizsákmányolástól, az Istent és hazát 
el nem ismerő tévtanoktól való megoltalmazása, 
mind mind oly nehéz feladat, a melyért ti küzde-
lemben a katholikus egyháznak Istenben való erős 
hit-, tudás-, ós fáradhatatlan szorgalommal megáldott 
vezérlő férfiakra, s ügybuzgó valláserkölcsös munkás 
hivekre és hazánk összes katholikusainak egyetértő 
és egy czélra törekvő működésére van szüksége. 

Miként az összes ugy a nyitrai katholikus kört 
sem, — politikai czélok elérésére vagy más vallásúak 
elnyomása vezérli, hanem czélja az, hogy társa-
dalmi uton a hitsorsosok között a valláserkölcsös 
életet öregbítse, czélja az említett nagy feladatok 
teljesítésénél hathatós tényezővé válni arra, hogy a 
hazában élő 10 millió katholikus egykor ne csak 
szivében, de nyelvében is magyar leg}7en. hogy a 
magyar katholikus társadalom a mindennapi kenyér-
ért való küzdelemben mindenkor valláserkölcsös s 
hazafias alapon álljon. 
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Reménytelt bizalommal jelentünk meg méltóságos 
püspök ur előtt; mert az a nagy név melyet visel: 
melyről a rnult század második felében férfias ima-' 
szerű áhítattal emlékeznek meg, melynek egykori 
mártirkoszorúval ékesített viselőjét a hazaszeretet 
példaképeként állítják a szülők gyermekeik lelki 
szemei elé, azon mult, melyet méltóságos püspök ur 
hazánk egyik legjelesebb, leghazafiasabb, legember-
szeretőbb püspöke, nagyméltóságú Bende Imre úr 
mellett eltöltött, biztosítékot uyujtanak nekünk arra, 
hogy vallásunk, hazánk javára szolgáló nag}7 felada-
tok megoldásában sikeres része leend. 

Midőn jövendő működésére az ég áldását kérjük, 
kérjük, fogadja kegyesen őszinte örömünk és hódolat-

• teljes tiszteletünk kifejezését s kérjük, hogy a katho-
likus kört, mint a hazafias katholikus társadalom 
egyik szerény, de buzgó tényezőjét jóindulatu párto-
lásával mindenkor gyámolítani kegyeskedjék. 

Az Isten éltesse méltóságos püspök urat. Éljen! 
Éljen ! Éljen ! 

0 Méltósága erre körülbelül a következőket mondta : 
Nagyon szépen köszönöm a kath. körnek szívélyes és 
ékes szavakban kifejezett jókivánatait. Az én feladatom 
jelenleg csak az, hogy 0 Excellentiáját a püspök urat 
segítsem; de ha a jó Isten megengedi, hogy egykor az 
egyházmegye élére álljak, legyenek róla meggyőződve, 
hogy a kath. egyletek, a kath. mozgalmak és minden 
kath. egyház érdekeit magán viselő ügyet szivemből 
előmozdítani fogom. Ezen meggyőződésemnél fogva a 
kath. kört, mint a városban a kath. életnyilvánulá-
soknak legelső tényezőjét, mely iránt amugyis teljes 
szimpathiával viseltetem — mindenkor tőlem telhetőleg 
előmozdítani és támogatni fogom. S azt már most is 
készséggel ígérem, csak arra kérem Önöket, hogy bizal-
mukkal és szeretetükkel megajándékozni szíveskedjenek, 
s ha bármikor szükség lesz, forduljanak bizalommal 
hozzám és együttes erővel iparkodjunk a kath. kör 
felvirágoztatásán. 

Ezen szép szavak láthatólag jó benyomást tettek 
az összes jelenvoltakra. 

I R O D A L O M . 

— A hit. Irta Vajó József dr, a jászó-premontrei 
kanonokrend budapesti hittudományi és tanárképző-
intézetében a dogmatika tanára. Az esztergomi fő-
egyházmegyei hatóság jóváhagyásával. Budapest. A 
Szent-István-Társulat bizománya. 1904. Nagy nyolczad-
rét ; 244 lap. Ára 3 korona. 

A jelen munka a hitről, mint az ember örök 
boldogságának kezdetéről, alapjáról és gyökeréről szól. 
Elsősorban annak természetét fejtegeti. Bebizonyítja, 
milyennek kell lenni a hitnek," hogy csakugyan meg-
feleljen fönséges rendeltetésének. Élesen megkülönböz-
teti a tudástól. A hit, mihelyt tudás lesz, elveszti 
tulajdonképeni természetét. A hit föltétlenül szükséges 
a boldogsághoz ; hit nélkül már e földön sincs igazi 
boldogság. Marokrafogva ezek után az igaz hit termé-
szetének jegyeit, megadja annak fogalmát s ennek 

alapján előfeltételeiről, indító-okáról, észszerű és szabad 
voltáról értekezik. Bővebben szól a hitetlenségről is. 
Kimutatja az isteni kegyelem szükségességét a hithez, 
levonván belőle a lélektani következményeket. A hit 
természetének bonczolgatása után szól a hit tárgyáról. 
A hit tárgya szerves egész, melyben sem önmagát 
tekintve, sem a tudomány megdönthetetlen igazságai-
val szembe állítva ellenmondás föl nem található. Az 
úgynevezett dogmatikai türelmesség tehát a kinyilat-
koztatott vallás természetével össze nem fér ; de azért 
a politikai és társadalmi türelmességet ki nem zárja, 
Fejtegetéseit a hit és tudomány közti viszony meg-
állapításával zárja be. A hit tárgya a kinyilatkoztatás, 
a tudásé a természet. Igazságaik nem ellenkezhetnek ; 
egymást le nem ronthatják, csak emelhetik. Mindezek-
ről a mai gondolkodás keretében, azt folyton szem 
előtt tartva, ir szerzőnk. Alkalmas és erős apologia 
mindazok ellen, kik a keresztény hit észszerűtlenségét, 
a tudományokkal való összeférhetetlenségét, avagy elvi-
selhetetlen nyűgét emlegetik ! Igaz ugyan, hogy gon-
dolatai a szillogizmusoknak sokszor szinte komor pán-
czélában jelennek meg előttünk, de legkevésbbé a 
világosság rovására, sőt csak hasznára. Mélyen gondol-
kodó főre mutat ; komolyan gondolkodó olvasót igé-
nyel. De ezt meg is érdemli. Ugy tudósok, mint 
kezdők ; úgy papok, mint világiak nagy haszonnal 
forgathatják. Hitük csak kristályozódik ; tudásuk, taní-
tásuk alaposabb és emelkedettebb ; erényük öntuda-
tosabb, értékesebb, a természetfölötti rendben hatal-
masabb leszen. A munkát melegen ajánljuk minden-
kinek. Közeledik a Karácsony szent ünnepe. Ilyenkor 
ajándékokkal szokták az emberek egymást meglepni. 
Ennél a könyvnél a mai hithideg és szentségkerülő 
kórban intelligens családokban alig lehet alkalmasabb 
ajándék. Megrendelhető a Szent-István-Társulat könyv-
kereskedésében Budapesten (IV., Kecskeméti-u. 2.). 

— Megjelent és beküldetett: Páduai Szent Antal 
Nagy Képes Naptára 1905-re. A magyar nép, különösen 
páduai szent Antal tisztelői és szent Ferenez atyánk 
harmadik rendjének tagjai számára szerkeszté Buday 
Aladár. V. évfolyam. Kiadja a „Pázmáneum" irod. 
vállalat Budapesten, VIII. ker. Mária-utcza 11. sz. Ara 
80 fillér. 

VEGYESEK 
— Főpásztoraink köréből. Bende Imre nyitrai püspök 

úr f. hó 19-én tette le Bécsben Groiuchowski gróf 
és Gudenus b. segédletével ő felsége kezeibe a titkos 
tanácsosi esküt. — Dr Kohl Medárd fölsz. püspök úr 
dr Nemes Antal apátplébános kíséretében f. hó 18-án 
este Rómába utazott, hogy ő emja újévi hódolatát 
bemutassa a pápának, s a magyar szentek kanonizá-
czióján jelen legyen. Ő mgának római utja január kö-
zepéig fog kinyúlni. — István Vilmos dr szombathelyi 
püspök úr a szombathelyi Szent-Erzsébet-Egyesület 
czéljaira 150, a kőszegi Kelcz-féle árvaháznak 100, a 
szombathelyi nőegyletnek karácsonyfájára 100 koronát 
adott. 

— X. Pius pápa áldása gróf Batthyány Vilmos 
nyitrai segédpüspöknek : 0 Szentsége államtitkárja, 
Merry del Val biboros, mint a Ny. Sz. értesül, igen 
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meleg hangon fogalmazott levelet intézett Nyitra 
jövendő püspökéhez, melyben először értesíti, hogy 0 
Szentségének tudomására hozta az uj püspök által 
kifejezett tisztelet és engedelmességet, melyet kinevez-
tetése alkalmával fogadott. 0 Szentsége ezt jóakaró és 
szeretetteljes megelégedéssel tudomásul vette. A példás 
buzgóság, melylyel az uj püspök készülődik nagyfon-
tosságú hivatására — irja a biboros — kedvező előjel 
gyanánt tekinthető azon termékeny működésre, melyet 
a jövőben Nyitrán kifejteni fog. Buzdításának zálogául 
és legmagasabb jóindulatának bizonyítékául ő Szent-
sége szive egész teljéből küldi apostoli áldását, mely a 
földöntúli vigasznak kimeríthetetlen forrása. A biboros 
továbbá saját részéről is üdvözli és legjobb kíván atok-
kal halmozza el Nyitra ifjú jövendő főpásztorát és si-
kert kiván apostoli működésére. Az álllamtitkár meleg-
hangú levele kétségkívül a legjobb benyomást teendi 
az egész egyházmegyére. 

— Processus canonicus. E hó 17-én volt a bécsi 
apostoli nunciaturánál Fisch er- Colbrie Ágoston dr kassai 
koadjútor processus informativusa. Tanuk voltak Drexler 
Antal pápai kamarás, pazmaneumi ielkiigazgató, és P. 
Velics Antal kalksburgi magyar prefektus. A tanuk 
vallomásai után következett a jelöltnek hitvallása és 
hűségesküje, melynek végeztével Granito di Belmonte 
herczeg apostoli nunczius ebéden vendégül látta a 
kánoni processuson szereplőket. 

— Tizenkét irtózatos sacrilegiuni 14 nap alatt 
Ez csak Francziaországban történhetett. A szabadkőmű-
vesség kezd czélt érni. A kereszt-taposás és egyéb 
szentségtörés erkölcseit kezdi sikerrel bevinni a nép-
élet körébe, ebben a szerencsétlen országban. Franczia-
ország különféle vidékéről 14 nap alatt 12 helyről kelt 
szárnyra annak a híre, hogy a szentségtartó oltárokat 
feltörték, kirabolták s az Oltáriszentség ellen irtózatos 
szentségtöréseket követtek el. Sión őrei vigyázhatok ! 
Franczia állapotok felé közeledünk. A magyar szabad-
kőművesség erősen mozgolódik, sorakozik és kezd 
beszéltetni magáról. 

— Uj lap Kalocsán. „Kalocsa és Vidéke" czimmel 
újévtől kezdődőleg hetenkint kétszeri megjelenéssel uj 
lap fog megindulni, a „politika kizárásával", egyes-
egyedül Kalocsa és vidéke ügyeinek szolgálatára. 
Hát a mi Kalocsa és vidéke ügyeinek szolgálatát illeti, azt 
a szakadatlanul élénken és tartalmasan szerkesztett..Kalo-
csai Néplap" 27 év óta buzgón és ügyesen teljesíti; a 
mi pedig a „politika kizárását" illeti, hát azt az uj 
lap rosszúl teszi, mert mainapság minden életre való | 
embernek a politikában elvet és színt kell vallani, még 
pedig keresztény embernek csakis keresztény elvet és 
színt. Az ellenkező eljáráshoz nem gratulálhatunk, 
mert ezen az uton Magyarországnak a ker. vallás 
áldásait nem lehet biztosítani. 

— Tiszteletbeli érsekség. Ez a kitüntetés érte 
X. Pius pápa 1904. szept. 14-ikén kelt decretuma 
alapj an az anconai püspökséget. Püspöke érsek lett 
honoris causa, vagyis püspökségek alárendelése, egy-
házi tartomány kihasitása nélkül, palliummal és megyéje 
területén keresztelülvitelével. Ujabb időben Olaszország 
területén ez a harmadik eset. Hasonló kitüntetésben 
részesültek ugyanis XIII. Leo részéről a spoletói és 
a perugiai püspökségek. 

— Szent Ferencz rendjét érzékeny veszteség érte. 
F. hó --én. életének 82-ik évében, Guararchiban Flórén cz 
mellett elhúnyt P. dr Jei/er Ignácz, a nagy Bonaven-
tura kutató és kiadó. Mikor a rend akkori főnöke 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é 

Bernardinus a Portugruaro elhatározta, hogy sz. Bona-
venturaösszesmunkái uj kiadásban jelenjenek meg, Fidelis 
a Fanna atya vezetése alatt e czélból Quaracchiban 
külön collegiumot szervezett s abba meghívta Jciler 
Ignácz atyát is a németországi szász tartományból. 
Fanna halála után a collegiumnak is, a kiadásnak is 
Jeiler atya volt a lelke. Az uj kiadás 20 év alatt 
(1882-1902.) jött létre 11 folio-kötetben. XIII. Leónál 
az elhúnyt tudós szerzetes nagy becsben volt. R. i. p. 

— A trebinjei püspökségből, amely tudvalevőleg 
Troll P. F. p. praelatus pécsi nagyprépost trebinjei vál. 
püspök egyházmegyéje, Glavinic Angelko esperes plé-
bános Pécsre jött, hogy megköszönje az egyházmegye 
nevében Troll P. Ferencz püspöknek azt a nagylelkű 
adományt (egyezer korona) amelyet az ottani nagy 
nyomor enyhítésére s egyházi czélokra küldött. Glavinic 
Angelko esperes, aki a bosnyák papok szokása szerint 
bajuszt visel, elhozta emlékbe a trebinjei plébánia tem-
plom és a város fényképét Az érdekes vendég — ki 
itt tartózkodása ideje alatt a szemináriumban volt meg-
szállva és onnan a város nevezetességeit szemlélte meg, 
harmadnap reggel 8 óra 22 perczkor utazott el. Trolivá,I. 
püspök a trebinjei templom számára két művészi ki-
dolgozású casulát ajándékozott. 

Uj theologiae doktor kiváló avató-értekezéssel. 
F. hó 17-én nyert doktori babérkoszorút a budapesti 
k. m. tudományegyetem hittudományi karában Csercnyey 
István, a nyitrai papnevelő-intézetben a nevelés és 
katechetika tanára. Doktori értekezésének czime: „A 
magyar szabad kir. városok plebános-választasi joga". Iga-
zán korszerű és minden tekintetben takaros munka. 

— Apró hirek. Pécsen népszerű felolvasásokat 
indít meg az ottani ingyenes népkönyvtári egyesület. 
Ugyanez az egyesület egy Szabad Liczeum előkészi-
téseiil tudományos ós irod. felolvasások folyamát is 
megindítja. A pécsi Kath. Kör vezetősége bizonyára 
gondol arra, hogy Kath. Szabad Liczeum is legyen 
Pécsen, a mint van Nagyváradon és Váczon. — Nyilván 
fényes ünnepélyt tartott az Immaculata jubileuma alkal-
mából 10-én a főgimnázium, 11-én a Kath. Kör és 18-án 
a Kath. Legényegylet. — Az ország legnagyobb határú 
városa eddig Debreczen volt. 1905. január 1-ével ebbe 
a rangba Szabadka emelkedik fel és Debreczen 2 ik 
helyre kerül. Debreczen határa 166,572 kat. hold, 
Szabadkáé eddig 166,072 kat. hold volt. Újévtől kezdve 
3114 kat. holddal szaporodik, ugy hogy területe 169,191 
kat. hold lesz. 

Főszerkesztő : Breznay Bé la dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Figyelmezte tés az előfizetés mód já r a . Az „Egyetemes 
Kritikai Lapoku cz. folyóirat úgy indúlt meg, hogy havonkint , a 
„Religio-Vallás* a lakjában, '/2 ívet fog adni. M. t. olvasóink tapasz-
tal ták. 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 tehát csak az rE. Kr. 7>."-atjáratja, az a lapot, 
ú jév tő l kezdve, évi 4 korona árban kapja . A ki mindkét lapot, a 
„Religio- állás"-r és az rE. Kr. L ' '-at együt t kívánja járatni , az 
az „E. Kr. L."-at kedvezmenyes áron, 2 koronáér t szerezheti 
meg. Vagyis az előfizetést a jelen évtől kezdve a „Religio"-ra az 
ediiigi árban 20 koronával , a vele j á r a to t t „E. Kr . L."-ra 2 kor 
pót lékkal tehetni meg. Alely összegek, az eddigi szokás szerint, 
''47 2' 3 4 e s e gész évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s egczelszerübb eijaráa az egesz evre j á ró 
előfizetes egyszerre való törlesztese, meg pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A kiadó tulajdonos. 

dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. Í1V.. Papnő velde-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, deczember 24 

DALMI E S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T 
DIK ÉVFOLYAM 

SZ. II. Félév. 1904. 

tPerge alacnter m coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compingendat 
zilabora . . . 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. 

, Vdditos tibi ammos auctontate .Nostra exoptamus, quibub excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.' 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmek és tanulmányok : Megjelent a mi üdvözitő Istenünk kegyelme. — Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának 
hite Magyarországban. — Egyházi tudósítások: G y ő r : Református türelem. Kath. türelmetlenség. — S a l z b u r g : A tiroli 

püspökök körrendelete. — M c K e e s p o r t : Pa. É.-A. E.-Á. Az amerikai magyar kálvinisták bajai. — Irodalom. — Vegyesek. 

A z újév közeledtével valamennyi, vagyis 
egész-, fél- és negyedéves előfizetőinket tisztelet-
tel arra kérjük, hogy előfizetéseket mielőbb 
megujítani sziveskedjenek. 

3Iegje lent a m i üdvözí tő I s t e n ü n k k e g y e l n i e . 

Az isteni Üdvözí tő az éj csendjében j ö t t 
a v i lágra; ezzel is hirdetni akar ta , hogy békes-
séget hozot t a földre. Az éji csendben a ter-
mészet szelid nyugalma, a csillagos ég bű-
bájos ragyogása arra inti az embert , hogy j 
boldogságát a lelki békességgel érheti el. E 
békét veszte t te el az ember l ázadásáva l ; 
elfordult Istentől , a t e r emte t t dolgokban ke-
reste végső czélját , szenvedélyeinek rab jává 
lett, megve te t t e Is ten nagy szeretetét . Hasz-
ta lan kereste az elvesztet t k incseke t ; a görög 
és római ku l tú ra káprázatos , társadalmi és 
állami élete nem te t t e boldoggá; az égi kin-
cseket emberi ha ta lom n e m szerezhet te meg, j 
csak Is ten adha t t a vissza. Azért je len t meg a 
mi Megváltó Is tenünk kegyelme, hogy vissza-
hozza a boldogságot . 

A kisded Betlehem üdvözölte először az I 
isteni gyermeket . Az ot t kigyúlt mennyei 

fényesség ar ra t an í t j a az embert , hogy lemond-
ván az is+entelenségről és a világi kívánságok-
ról józanul, igazán és a j t a tosan él jünk e vilá-
gon, vá rván a boldog reménysége t és a nagy 
Isten, ami üdvözítő J é z u s Kr i sz tusunk dicső-
ségének eljövetelét , ki ö n m a g á t ad t a ére t tünk, 
hogy minke t megvál t son minden gonoszságtól , 
és m a g á n a k kedves, t iszta népet , készítsen a 
jó cselekedetek követőjé t" . 1 Az égből leszállt 
békességben és az ebből származó boldogság-
ban csak azok részesülhetnek, kik az isteni 
kisdednek a nemze tek apostola által h i rdete t t 
t an í tásá ra ha l lga tnak, l emondanak a világról, 
e rényeket igyekeznek szerezni és tek in te töke t 
á l landóan az Üdvözitő J é z u s Krisz tus felé 
fordí t ják. Lemondása világról, erényes élet és 
állandó vágyakozás az isteni Megváltó u tán , e 
há rmas fénytől megvi lágí tot t u t Bet lehemből 
indul ki és biztosan elvezeti az ember t a valódi 
békességre, boldogságra. 

Ámde viharok dúlnak a világon, a há rmas 
fényt kioltani igyekeznek és az emberiséget a 
pogány szellem lidércz világa mellet t az ör-
vénybe kergetik. A békesség alapja, a szere te t 
helyet t az önzés kezd uralkodni és a nemze-

1 Tit, 2, 12—14. 
51 
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t ek családi, társadalmi s állami életét szilaj 
szenvedélyek küzdelmei sorvasztják. Ez az 
uj kori pogányság a tudomány és m ävészét 
alkotásait megfosztja eredeti rendeltetésűktől, 
összetöri a kapcsokat, melyek egy fensőbb 
kultúrához vezetnek és a megcsonkított dara-
bokból és romokból bálványt emel magának, 
megveti a halhatatlan Isten dicsőségét, az ő 
Igazságát hazugsággal cseréli föl. és inkább 
szolgálja a teremtményt mint a Teremtőt, 
hiúvá lett az ő gondolataiban és meghomályo-
sodott az ő esztelen szive.2 

Hogyan küzdjön a gyenge emberi erő ily 
ádáz viharok ellen? Hogy a világot ezerféle 
csábjaival megvesse, hogy a folytonos önmeg-
tagadást kivánó keresztény erényeket gyako-
rolja és békével tűrjön, hogy egész lényével 
ég felé emelkedjék, arra emberi erő nem elég-
séges, magasabb, isteni erőre van szüksége. A 
családi, társadalmi és állami élet ezen isteni 
erő nélkül nem emelkedhetik fel, a tudomány 
-és művészet isteni erő nélkül a nagyravágyás 
és erkölcsi romlottság sürü ködfelhőitől lesz 
borítva. Ezen isteni erő leszállt a földre, hogy 
az emberiség szívvel-lélekkel ég felé emelked-
j é k . Ipse acl nos descendit, ad quem nos non pote-
ramus ascendere. 8 

Mily csodálatos az isteni Üdvözítő nagy 
szeretete, nemcsak leszállt a földre, visszahozta 
a békességet, hanem állandóan az emberiség-
gel van egyházában és megváltási örök művé-
nek emlékezetes napjain kegyelmének teljével 
árasztja el az egész világot, elűzi a szenve-
délyek által támasztot t sűrű ködöt és szelid 
éltető világosságával hat ja át a sziveket és 
elméket. Isteni ereje megszenteli a családot, a 
társadalmat és államot a szeretet kettős paran-
csával lüzi össze, természetfölötti világosságot 
gyújt a tudománynak, a, művészetet égi zomácz-
•czal díszíti. Ezen isteni erő megtanít ja az 
embert a pogány szellem megvetésére, az eré-
nyek virágait fakasztja mindenütt és szerete. 
lével égfelé vonzza. A betlehemi kisded isteni 
erejét hirdetik az angyalok Gloria in altissimis 
L)eo, et in terra pax hominibus bonae volun-
tatis. Dicsőség legyen Istennek, dicsérjék ma-
gasztalják Istent a mennyei seregek, mert 
•megkönyörült az emberiségen, leküldte szent 

2 Rom. 1, 21. squ. 
d "S. Leo M. In nativ. D. III. 

Fiát ; békesség legyen az embereknek, mert 
leszállt az isteni szeretet, a béke és boldog-
ság igazi forrása. Isten nagy irgalmát és sze-
retetét dicsőíti és hirdeti az egyház és vezér-
lete mellett a népek milliói töredelmesen, alá-
zatos hódolattal és szeretettel borulnak le a 
betlehemi kisded előtt és irgalmat és szerete 
te t nyervén hálaéneket zengnek az isteni Üd-
vözítőnek, mert valóban megjelent közöttünk 
az ő k e g y e l m e . Dr Kádár Ambrus. 

Sz. Mária szeplőte len fogantatásának hite 
Magyarországban. 

— Breyer István dri avató értekezéséből. — 

III. 

A Monoszlay működése nyomán tovább haladó 
katholikus visszahatás életrevaló irodalmat létesített s  
a korszaknak legjellemzöbbb alakját a mag}rar littera-
túrának büszkeségében, Pázmány Péterben, véste ki. 

A nagy prímásnak 1636-ban megjelent ,.A római 
Anyaszentegyház szokásából minden vasárnapokra és 
egynéhány ünnepekre rendelt evangéliumokról Predi-
kácziók" czimű gyűjteményében van beszéd Boldog 
Asszony méltóságirúl, és tiszta fogantatásátúl. A jezsuiták 
eszközölte 1768-i kiadásból (1263. 1.) idézzük a beszéd-
nek következő jellemző részletét: „Gellius írja: A 
Vestalis-Ssűzek közzé nem fogadtak olly leányt, melly -
nek Szüléi gyalázatos vétekbe estek, vagy büdös mes- 
térségét űztek. Nem szenvedte Isten, hogy az ő oltárára 
kenyeret tégyen, a kiben valami tisztátalanság találta-
tott; ki hidgye, hogy az óltár kenyeréhez nem nyúl-
hatott, a kiben vétek vólt; és Isten Fiát, a mennj'ei 
kenyeret, méhében és ölében ennyi ideig hordozta, a 
kit az eredendő bűnnek undoksága rútított? Nem vólt 
szabad olly áldozatot vinni Isten-eleibe, mellyben leg-
kisseb' makula találtatott: és én azt ítillyem, hogy 
motskos Anyát szeretett, a ki motskos barmot nem 
kedvellett. Erősen tiltotta Isten, hogy, a melly arany-
ból valaha bálványt tsináltak a pogányok, azt senki 
meg ne tartsa ; mert úndokság Isten-előtt. Ha az ártatlan 
arany átokban vólt, azért hogy régen valaha ördögnek 
szolgált, ki hidgye, hogy Isten azzal akarta magát jegyez-
tetni, hogy olly Anyátúl szülessék, melly azelőtt gyalá-
zatos állapotban, ördög rabja vólt?" Pázmánynyal egy 
sorban fölemlítjük még Kopcsányi Mártont, a derék 
ferenczes szerzetest, ki ..A Bódog Szűz Mária élete-
czimű munkájában (1631) két beszédet tett közzé a 
Szeplőtelen Fogantatásról. 

A katholikus visszahatásnak magyar nj-elvű ter-
mékeit nem böngészszük tovább, hanem áttérünk 
Eszterházy Pál herezegnek Speculum Immaculatum-kxe. 

A szerző a Boldogságos Szűznek egyik leghőbb 
tisztelője. Merényi Lajos fölemlíti Eszterházĵ ról írt élet-
rajzában, hogy a deák-évekből fönmaradt tékáknak 
mindegyikén ott ékeskedik ez a fölírás : Mariano 
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honori. Egész életét ez a két szó díszíti s végrendele-
tét is a Szűz Mária iránti fiúi hódolat jellemzi. 

Az Isten anyjáról szóló művei között kiváló he-
lyet foglal el a Szeplőtelen Fogantatás tárgyaló mun-
kája. Teljes czime : Speculum Immaculatum quo demon-
stratur ex probatissimis authoribus Beatissimam Virgi-
nem Mariam sine labe originali esse conceptam authore 
Paulo sac. Rom. imp. principe Estoras de Galanta 
Regni Hungáriáé Palatino. Viennae Austriae, typis Leo-
pold! Voigt. 1698. — Szinnyei a Magyar írók Eleteben 
három kiadásra is hivatkozik 

Az előszóban elmondja a szerző, hogy, bár 
negyvenöt év óta háborúskodásban tölti életét, buzgó-
sága a szent Szűz iránt meg nem fogyatkozott. Figye-
lemreméltó a hatvanhárom éves embernek az az ifjúkori 
visszaemlékezése, mely eszébe juttatja, hogy már az 
iskolában megfogadta a Szeplőtelen Fogantatás védel-
mét: egyben annak a lelkesült óhajnak ad kifejezést, 
vajha az egyház hova-hamar kimondaná a hitágagaza-
tot. . . dum aífirmativam S. Matris Ecclesiae determi-
nationem (cuius me obedientissimum clientem esse 
profiteor) sollicite expectans cupio. 

Buzgó hit és alapos tudás jellemzi a Speculum 
Immaculatum ot. Csupa tekintély, csupa idézet — mintha 
az egész keresztény világot tanúságra hívná a szerző. 
Szent Tamásnak tanítását pedig különös tisztelettel 
fogadja s a Summával kapcsolatos nehézségeket nagy 
buzgósággal igyekezik elhárítani. 

Könyvének szerkezetét eléggé föltüntettük, ha 
néhány fejezetnek tárgyát megjelöljük. Eszterházy így 
fejtegeti tételét: a Szentírás számos helyen tanítja, 
hogy a Boldogságos Szűz az eredeti bűn nélkül fogan-
tatott (I. fej.) ; a Boldogságos Szűz nem volna Krisztus 
Urunk méltó anyja, ha valamikor vétkezett volna (II. 
fej.) ; az egyház csak szent dolgot ünnepel (III. fej.) ; 
csodák nem történnek, csak igazság bizonyítására (VII. 
fej.) ; czáfolja a Szentírásból támasztható ellenvetéseket 
(IX. fejezet) ; ismerteti a szent atyák tanítását (X. fej.) ; 
hivatkozik szent Tamás tekintélyére (XI. fej.) stb. 

A tudománynak mai álláspontjáról nem egy hibás 
adat akad a tárgyalás folyamán szemünkbe, de korának 
szintájáról Ítélve meg munkáját, a legjelesebb e nemű 
könyvek egyike. 

Hittudományi irodalmunkban csak kettő fogható 
hozzá érdem dolgában. Temesvári Pelbárt Stdlariuma 
s Roskoványinak világszerte ismert munkája : B. V. 21. 
in suo conceptu Immaculata (hat kötet). Hárman vannak, 
kiknek tolla legtöbbet tett a Boldogságos Szűz párat-
lan kiváltságának érdekében. Az egyik a középkori 
magyar szerzetesnek ideálja, a másik huszonnégy csa-
tában győztes hadvezér, a harmadik szent életű ós 
tudós püspök. 

Joggal mondhatnók Temesvári Pelbártot, Eszter-
házy Pál herczeget és Roskoványi püspököt a Szeplő-
telen Fogantatás magyar triászának. 

Eszterházy herczeg különben nemcsak irodalmi 
alkotásával lendített a Szeplőtelen Fogantatás ügyén. 
A budapesti papnövendékek magyar egyházirodalmi 
iskolájának az 1854. évben megjelent kiadványában 

van Szeretet gyöngyei czimen a magyar Mária-tiszteletnek 
számos emlékét összegyűjtő czikk, mely az adatok 
során azt is fölemlíti a herczegröl, hogy Bécsben és 
Nagyszombatban gazdag alapítványt tett a Szeplőtelen-
Fogantatás ünnepének szentbeszéddel megülésére. 

Eszterházy Pálnak művével befejeztük a hazai 
irodalomnak a Boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatá-
sára vonatkozó érdemesebb emlékeit s áttérhetünk így 
azokra az adatokra, a melyek az ünnep megülésének: 
legrégibb magyar nyomaira mutatnak rá. Ezen a térem 
már nem kell átlépnünk azt a gyászos határvonalat, & 
melyet a mohácsi vész jelez a magyar közélet történe-
tében s megmaradhatunk így abban a korban, mely 
vallási és hazafiúi lelkesedését egységes ideálba tudtam 
foglalni s a kettőnek nemes harmóniájában folytattam 
életét. 

A legrégibb magyar nyomra Katona István Histó-
riai Mctropolitanae Colocensis Ecclesiae (1800. Az I. rész. 
233. lapján) czimű műve mutat rá. A magyar történet-
írásnak kiváló munkása sorra vesz művében valameny-
nyi kalocsai érseket s elmondja, a mit Clio emlékeze-
teset róluk följegyzett. 

Gertrud királyné öcscsének, Bertholdnak, nevéve í 
függ össze a Szeplőtelen Fogantatás ünnepének meg-
gyökereztetése a kalocsai érsekség területén. Sajnos,, 
hogy Berthold egyébként nem-hagyott jó emlékezetet 
maga után a történelem lapjain. Már megerősítése is-
sok nehézséggel járt s mikor III. Incze papa a király 
sürgetésére végre mégis megerősítette, csakhamar 
megbánta. 

Bertholdnak a kalocsai érsekségben János volt 
elődje, kit még Imre király életében (1204) esztergomi 
érseknek választott az esztergomi káptalan. János érsek 
azonban csak hosszabb huzavona után foglalhatta el 
Mag}? a r ország legelső főpapi székét. Esztergomban 
távozása után került az alig harmincz éves Berthold a 
kalocsai egyházmegye élére. Halljuk most Katonát, ki. 
így kezdi Bertholdról szóló fejezetét: 

„Postquam, Innocentio probante, Joannes ad 
metropolim Strigoniensem translattus fuisset; Andreas 
ecclesiae Colocensi, per eius translationem vacanti, 
Bertholdum, levirum suum, praeficere voluit. Erat iller 
Bertholdi, Meraniae ducis, filius ; Gertrudis, Andrea© 
coniugis, fráter germanus, de quo Tilkovszkius (Brew 
concion. de. SS. p. 40.) rem memoria posterorum 
dignam in litteras ita rettulit: Quum suasu suorum 
sponsam accepisset : et antequam pervenisset ad thala-
mum ; commemorasset sibi, quod ea die non dixisset„ 
ut solitus erat, officium B. V., protinus in aliqueni 
angulum domus se recepit, ut illud exsolveret. Quumque' 
pervenit ad ilia verba: „Tota pulchra es amica mea!u' 
Beata Virgo ilii apparnit dicens : Si ego sum pulchra1. 
et decoja ; quid est. quod dimittis me, et aliam sponsami 
accipis ? Cui ille : quid vis, ut faciam ? Cum ille : Si 
sponsam mei amore dimiseris ; me sponsam in coelesti 
regno habebis : et ; si conceptionis meae festum annuatim 
VI. id. Dec. celebraveris, et praedicaveris ; celebrandum 
mecum in regno filii mei laureatus eris. Paruit ille, dimissa--
que sponsa, quam subinde Cephanus palatínus connubio 

5L* 
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sibi iunxit, ecclesiasticum statum amplexus, primum 
Paderborn. Praepositus, deinde Colocensis Archiepisco-
pus, demum Aquileiensis Patriarcha, ut suo loco vide-
bimus, evasit". 

Ennek a legendás ízű elbeszélésnek magva minden-
esetre történelmi igazság és Katona valószínűleg csak 
azért közölte ebben a keretben, mert az a szokása, hogy 
valahányszor másokat beszéltethet, mindig szívesen át-
engedi a szót. 

A kalocsai egyházmegye területén igy közel 
nvolczszáz év óta ünneplik a Szeplőtelen Fogantatás 
napját, mert ahhoz nem fér kétség, hogy Berthold fo-
gadalma teljesedésbe ment s alig hihető, hogy 1214-ben 
történt szomorú távozása után a Mária-tiszteletnek ez 
ünnepies megnyilatkozásában visszaesés állott volna be. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Győr. Református türelem. Kath. türelmetlenség. — 
A győrszabadhegyi róm. kath. hivek lelkipászto-

rukkal együtt igazán újságot olvastak a „Győri Hirlap" 
decz. 13-iki számában „Vallási türelmesség" czim alatt 
megjelent hirben. Ugyanis ev. ref. részről beigazolást 
nyert, miszerint „Kostyán Mihály esperes-plebános 
kijelentette, hogy a templomépítés alkalmával a refor-
mátus hivek több anyagot behordták dij és felszólitás 
nélkül, mint saját hivei." Pedig ők csak 300-an, a 
katholikusok meg 1200-an vannak. Vagyis, hogy 12 
ezer több mint egy millió ós 30 K több mint 4000 K. 
S eszerint inkább a reformátusok, mintsem a kath. 
hivek építették a templomot Ezen nagy (összesen 30 
K-át kitevő) jótétemény daczára, amivel szemben a 
kath. híveknek sok ezerre menő pénzáldozata eltörpül, 
Kostyán Mihály esperes-plebános „Ígérete ellenére, 
amit pedig a szószékről is kihirdetett és a hivek a 
plébános felszólítására kifogást nem emeltek ; sőt az 
egyház gondnoka is odanyilatkozott, hogy7 senki más-
nak ne adjuk az avult harangokat, csak a helybeli 
reformátusoknak", mégis egy felszentelt harangnak 
áruba bocsátását, ami egyházi szabályokba ütközik, 
jobb lelkiismeretére támaszkodva kifogásolta. 

Ha valamikor, most az egyszer igazán helyén lett 
volna türelmetlennek lenni és a harangöntővel kötött 
szerződés világos szavaira hivatkozva, mely szerint ő 
köteles az ócska harangot a megállapított összegért 
átvenni, a református közvetítők kérését egyszerűen 
elutasítani. Igy legalább eltekintve a kétévi huzavoná-
tól. (mert egész addig nem hordta össze a hitbuzgóság 
a szükséges 300 K-át) és eltekintve az időközbeni 
kamatok elvesztésétől: egyszer s mindenkorra meg-
szabadultam volna, ha nem is talán az újságban való 
megtámadtatástól s gyanúsítástól, de a zaklatások s 
kellemetlenségek egyéb sorozatától. Igy a több rend-
beli szó- és írásban történt alkudozásoktól, amire 
nézve az élő tanukon kívül eklatáns bizonyíték éppen 
a „fö közvetítőnek a ref. hivek nevében" néhány héttel 
ezelőtt hozzám intézett s máig is kezeim közt levő 
irata. - Es éppen a nyilvánosság előtt még Ők adják 

a rnagylelkűt", ők játszák a „türelmes" szerepét : 
„hogy a kétévi várakozást és kifogásokat a ref. hivek 
végre megunták" és rhogy ők 300 koronát szívesen 
fizetnek érte, miután a hitbuzgóság összehordta a 300 
koronát". Holott még nem is régen két megbízott 
a harang árának egy részlete helyett ugyancsak egy 
kötelezőt akart kezembe nyomni és egyúttal harangot 
is minden megállapodás nélkül magukkal vinni. 

De épen tekintettel a templomépítés alkalmával 
tett (de nem kért) szívességükre, amit az illetőknek 
kik azt nem hányták fel, ezúttal is újból Isten nevében 
megköszönök, a réf. megbizottakkal a harang ügyében 
tárgyalásba bocsátkoztam. A híveket némileg előkészí-
tettem, hogy esetleg megtörténhetik, ha az (mivel igen 
ritka és szokatlan eset) egyáltalán egyházi tilalomba 
nem ütközik, hogy helybeli reformátusoké lesz a régi 
harang. S most teljesen elferdítették azon határozott 
feltételhez kötött egyéni igéretszavam : miszerint az én 
kezem többféle oldalról meglévén kötve, amennyiben 
egyházi szabályokba nem ütközik a dolog s illetékes 
faktorok kifogást nem tesznek ellene, részemről, aki 
csak kezelője nem pedig tulajdonosa vagyok annak, 
szívesen átengedem a harangot. 

Csakugĵ an okosabb lett volna most az egyszer 
türelmetlen lenni és egyéni jóindulatot s akaratot nem 
tanúsítani az ügy iránt, mint ismét a nyilvánosság 
előtt azon czélzatos ráfogást hallani: „hogy a reformá-
tus híveknek — akármennyit adnának is érte — oda 
nem adom a harangot, inkább összetöröm és magam 
fizetem meg az árát; — sőt a harangöntőnek sem 
szabad semmi szin alatt azt nekik oda adni." Holott 
ha nem tendencziózusan idézték volna nem is a magam 
szavait, hanem az erre vonatkozó s általam hangoz-
tatott egyházi utasítást: s ha. amire oly előszeretettel, 
uton-utfélen, minduntalan hivatkoznak, igazán türel-
mesek s méltányosak akartak volna lenni : egészen más 
értelemben kellett volna felfogniok s nem oly gyűlöl-
ködő színben feltüntetniük a dolgot. Azt kellett volna 
mondaniok, az esperes-plebánosnak az illető faktorokkal 
történt megbeszélés folytán, amihez főkép kötötte igé-
retét, alapos aggályai s nehézségei támadtak. Mert 
amellett, hogy ő nem tulajdonosa, hanem csakis keze-
lője lévén a harangnak s igy tulajdonképen nincs is fel-
hatalmazva az eladási joggal, még magasztosabb hiter-
kölcsi szempontokból sem tartja a harangot, mint szen-
telt tárgyat, áruba bocsáthatónak ; hanem csak mint 
an}7agot adhatja el a jóváhagyott szerződés értelmében 
felhasználás végett a harangöntőnek, miáltal eo ipso 
megfosztatik a harang szentelési jellegétől. — Miután 
az egyháznak oly különös tisztelete s híveinek oly 
nagy kegyelete fűződik a püspök által felszentelt haran-
gokhoz éppen ugy. mint az istentiszteleti szent edé-
nyekhez : miért veszik tőlem a reformátusok oly rossz 
néven a kegyeletet, „szentelményeinktől", holott én 
nem kívánok soha is erőszakot venni az ő lelkiisme-
retükön. akik a „szentelményeket" nem tisztelik s azokra 
semmit sem adnak ? 

Ámde nem is itt a bökkenő : hanem mint a végén 
kibujt a szeg a zsákból, hogy az volt eg}7edüli czélja 
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^ „kétszeresen türelmes czikknek", hogy ismét egy 
kath. papot a nyilvánosság előtt bevádoljanak, meg-
hurczoljanak s mint vallási türelmetlent, illetve, refor-
mátus-gyűlölőt tüntessenek fel. Azért jelent meg a 
„Győri Hírlapon" kivül a ..Magyar Szóban11 is a 
nyilatkozat. 

És hát az csakugyan oly szörnyűséges injuria, 
„türelmetlenség", hogy a „két évi huzavonából" nekünk 
csak kárunk s kellemetlenségünk, a ref. hiveknek ellen-
ben direkt hasznuk származott, amennyiben indirekte 
elősegítettük harangügyüket s alkalmat szolgáltattunk 
egy alaptőke megteremtéséhez, amire maguk közt 
gjmjtést indítani eddig nem lett volna eszük ágá-
ban sem. 

Ennyit a „református türelem" és a „katholikus 
"türelmetlenség1' tisztázásának érdekében 

Kosiyán Mihály, 
esperes-plebános. 

Salzburg. A tiroli püspököli körrendelete. — 
Érdemes ezt szórói-szóra ismerni. 

A tisztelendő papságnak ! 
Tirol katholikusai közt évek óta heves harcz dúl, 

mely a vallásra és hívekre nézve igen veszedelmes. Ez 
a harcz nem puszta politikai harcz két párt között, 
melyek különféle véleményt képviselnek, hanem itt oly 
viszályról van szó, mely megzavarja a békét és társa-
dalmi érintkezést s a papság lelkipásztori működése elé 
akadályt gördít, ugy hogy azt nem lehet szabályosan 
teljesíteni. Végtelenül sajnálatos, hogy ennek a viszály-
nak legmélyebb okai és gyökerei magának a papság-
nak egyenetlenségében rejlenek, mert a papság maga 
is többé-kevésbé két pártra van szakadva és így hiva-
tásától, melynek Jézus Krisztus példája szerint az 
emberek közt való béke missziójának kellene lenni, 
többé-kevésbé eltér. Innen van az, hogy az egyházi 
fegyelem ereje kárt szenved. Egyenetlenségre s az 
eszmék zűrzavarára a lapok és nyilvános gyűlések vezet-
tek, a hívek körében, kik megbotránkoznak és elvesz-
tik a lelkipásztorok iránt azt a bizalmat, mely valaha 
Tirolban virágzó volt s napjainkban is elkerülhetetlenül 
szükséges. Ezekre való tekintettel, és nehogy hivatalos 
kötelességük teljesítését elmulasszák, a püspökök, fő-
pásztori tekintélyök erejével óva intik az összes pap-
ságot, hagyja abba ezt a végtelenül szomorú viszály-
kodást, annál is inkább, mert ez az egyház és a nép 
ellenségeinek éppen kapóra jön arra, hogy vallásban 
és hazában kárt tegyenek. Hogy pedig intelmeink és 
kérelmeink gyakorlati eredménynyel bírjanak, szigorúan 
a következőket rendeljük és parancsoljuk: 

1. A papságnak a Tiroli Parasztság-Egyesülete 
(Bauernbund) ellen vagy mellett akár Írásban akár élő-
szóval bármit tenni tilos, minden ürügy kizárásával 
arra való nézve, hogy ezekben az egyesületekben vagy 
gyűléseikben valaki részt vegyen. 

2. A papság tartózkodjék a kellő fokon túl poli 
tikával foglalkozni, nehogy a lelkipásztorság kárt szen-
vedjen. A leghatározottabban elitéljük és megtiltjuk 
különösen a segédlelkészeknek. hog37 saját egyházi 

hatóságukkal szembeszállva, élőszóval vagy Írásban 
politikai vagy társadalmi akcziót kezdjenek vagy tá-
mogassanak. Mindenki belátja, menynyi és mily nagy 
viszályok származnak ebből a gyakorlatból, melynek 
végeredménye a tekintély és a lelkipásztorkodás 
nagy kára. 

E végből az esperesek rendeletben kapják azt, 
hogy a püspököknek e rendeletek megtartásáról jelen-
tést tegyenek, mire őket lelkiismeretben kötelezzük. 

3. Katholikus lapjainknak szigorúan tilos, elkese-
redett, illetlen polémiákat űzni, kivált más nézeten 
levő katholikus férfiak ellen. 

Ebben az ügyben mindenekelőtt a szerkesztőkhöz 
szól intelmünk, de a munkatársakhoz is. 

Engedetlenség esetében a püspökök belátásuk és 
joguk szerint fognak eljárni, a mire nézve az „Officio-
rum et munerum" kezdetű pápai konstituczió (t. II. c. 
III, 42.) intézkedik. 

Feladata lesz a püspököknek jövőre, alkalmas 
; időben, külön is tárgyalni és határozni erről az ügyről 

a papsággal, hogy ez utóbbi lássa, mily módon fejtsen 
ki társadalmi tevékenységet a vallás és a szükséget 
szenvedő parasztság javára. Mert a püspököknek eszök 
ágában sincs, hogy az egyház és a papság társadalmi 
tevékenységét a nép javára megakadályozzák, hanem 
azt akarják, hogy ez a tevékenység XIII. Leo és X. 
Pius apostoli leveleinek szellemében induljon meg és 
vezéreltessék. 

Hogyha a papság munkája és tevékenysége kellő 
koriátok közt marad és az egyház tanításához és rende-
leteihez igazodik, Isten áldást fog adni rája és méltó 
lesz arra, hogy necsak társadalminak neveztessék, 

! hanem igazán keresztény tevékenység legyen. 
Tisztelendő testvérek ! A püspökök segítségül 

hívják a ti lelkipásztori gondosságtokat és munkátokat, 
: hogy gyors és hatásos egyetértéssel s vállvetve véget 
vessünk a viszálynak. Jézus Krisztus nevére szivünkből 
kérünk benneteket, hallgassatok főpásztoraitok sza-
vára, kik egész bizalommal várják a papságtól, 
hogy a lehető legjobb akaratot fog tanúsítani a régóta 
óhajtott béke visszaállításában. 

Ezt a levelünket a szeplőtelen Szűz hathatós 
pártfogásába ajánljuk, kérve őt, járjon közben az ő 
Fiánál, a lelkek első és legfőbb pásztoránál, hogy 
értelmünknek világosságot, szivünknek irányt adjon 
annak a békének megalapítására, melyet Jézus Krisztus 
az égből mindnyájunknak lehozott. Teljes szeretettel 
adjuk az egész papságra püspöki áldásunkat. 

Salzburg, Brixen, Trient, november 30-án 1904. 
f Katschthaler János bibornok. f József, y Cölesztin. 

McKeesport. Pa. E.-A. E.-Á. Az amerikai magyar 
kálvinisták bajai. — 

- Mintha a jó Isten maga akarná bebizonyítani, 
hogy az a kálvinizmus, a mely türelmetlen zsarnoknak 
és kegyetlennek hirdeti és hirdette mindenkor a római 
papságot, tulajdonképen ő maga a zsarnokság igazi 
példánykópe, ez most ugy és akként állítja erre nézve 
lelki szemeink elé Amerikában a kézzelfogható bizony-
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ságokat, hogy abból ezt még a vak is felismerheti. 
Köztudomásu dolog, hogy Amerikában a magyar 
kálvinista egyházak egy része, az őszön Magyarország 
kálvinista egyházával egyesült. Nos hát ez volt az, 
a mit Amerikában az a német kálvinista Misszió, a 
mely őket itt kitartotta eddig, nemcsak nem tűrte el 
szó nélkül, de ott a hol tehette a legdurvább zsarnok-
sággal torolta meg. Igy Bridgeporton, annak a magyar 
református lelkésznek, a ki határozottan kijelentette, 
hogy akkor, a mikor ő még Amerikában is magyar-
országi lelkész lehet, akkor ő itt e német misszió 
alkalmazottja nem lesz, e miatt le kellett mondania 
ottani lelkészi állásáról. A dolog igazi koronája azon-
ban Johnstownban tünt fel. Itt tudvalevőleg nt. 
Csándorffy Sándor egykor szép pénzt gyűjtött össze a 
magyaroktól, hogy Jonhstownban abból egy református 
magyar templomot épitsen. A templom fel is épült, 
ámde erre kölcsönt az amerikai német református 
misszió révén kaptak a jonhstowni református magya-
rok. Most, hogy ezek is kijelentették, hogy ők is a 
magyarországi református egyházmegyéhez akarnak 
csatlakozni, hát a német misszió ezért egyszerűen 
becsukta előttök, e magyar pénzből is felépitett tem-
plomot s kijelentette, hogy ez az után csakis azoknak 
a református magyaroknak lesz nyitva, a kik őt 
ismerik el Amerikában vallásuk vezérének. Hát kérdjük 
erre, hol van itt eme tettben az a fennen hirdetett 
kálvinista türelem, meg szabad akarat tisztelet mások-
ban, a minek a katholikusokban való hiányáért egykor 
ők, állítólag' csak egyedül, hagyták el a katholikus 
hitet? Avagy engedelmességet csak a római pápának 
nem szadad, Isten törvényeivel szemben követelnie de 
ő nekik még a templomokból is szabad kizárniok azo-
kat, a kik az egy és ugyanazon vallásban, hűek akar-
nak maradni édes anyjuk s hazájuk intézményeihez-? 
Hát van ebben evangeliumi tett, van ebben igazi 
keresztényi szeretet? Avagy csak a németeknek szabad 
itt külön és önálló misszióval birniok, de a magyarok-
nak már nem? Bizony-bizony, azt igazolja mindez, 
hogy a kálvinizmusban semmi egyéb nincs, a mi össze-
tartsa őket, mint csak a katholikusok elleni gyűlölet 
és igy, mihelyt ezekkel mi igazán testvérülni fogunk, 
akkor ez az intézmény épp ugy sirba fog dőlni, miként 
sírba dölt hajdanta velünk szemben, a nálánál sokkalta 
erősebb árián vallás. 

I R O D A L O M . 

— Szent István király élete. A Szent-István-Társulat. 
választmányának megbízásából irta clr Karucsonyi János 
Budapest, kiadja a Szent-István-Társulat 1904. A Szent-
István-Társulat fönállásának ós áldásos munkálkodásá-
nak félszázados fordulóján megíratta védőszentjének, 
szent István királynak életét. A megtisztelő s minden 
tekintetben hálás föladatot Karácsonyi Jánosra bizta. 
A Tarsulatnak mindkét elhatározását, melynek ered-
menye a fönt czimzett munka, örömmel köszöntöttük: 
már eleve nagy vigasztalásunkra volt a reménykedés, 

hogy ime, végre szent István hiteles életrajzához 
jutunk. 

Ez a kívánság — szent Istvánnak lehetőleg 
kimerítő és hiteles élete — már nyolczszázesztendős. 
Még a tudós, vagy mint akkoron mondották, könyves 
Kálmán királyunk megparancsolta Hartvik győri püspök-
nek, hogy irja meg szent Istvánnak hiteles életét. 
Azóta alig volt nemzetünknek krónikása, vagy vala-
mirevaló történetirója, ki ne foglalkozott volna szent 
István személyével és nagy alkotásaival. Eleddig is 
tudtuk és ismertük szent Istvánnak a keresztény 
mag}'ar állam alapjait lerakó s annak kereteit betöltő 
munkásságát, készséges szívvel hódoltunk első és apos-
toli királyunknak s tiszteltük benne a nagy szentet: 
de életének részben működésének is nem egy részletét 
vagy nem ismertük, vagy nem jól tudtuk. Hol egyik, 
hol másik irónk támadott meg egy-egy tételt az ő 
irott életéből, a mi nemzeti és egyházi életünk és 
történetünk ezen legnagyobb alakjánál, kinek életét 
zsolozsmáskönyvbe vettük s évről-évre a szószékről is 
hirdetjük, valóban kinos érzésekkel járt. 

Mostanában, a mikor árpádkori oklevélgyűjtemé-
nyünk nagyjában teljessé és ismertté vált, Mátyás 
Flóriánnak. Pauler G-yulának és másoknak, de meg 
épen Karácsonyi Jánosnak is alapos előmunkálatai 
nyomán előállott a lehetőség, hogy szent Istvánnak 
teljes és megbízható életiratát várhassuk. Ezzel a 
szándékkal fogott Karácsonyi János is munkához ; mint 
ő maga mondja előszavában : igazat akart mondani, a 
valóságot kereste, eltávolítva mindazt, ami a kései 
íróktól szent István életéhez hozzáragasztott sallang 
vala. Karácsonyi tehát alapos revízió alá vette szent 
István életének minden adatát, első sorban magukat a 
kútfőket. Munkálkodásának idevágó eredményei legna-
gyobb részben ismeretesek már Karácsonyinak korábbi 
— Szent István király oklevelei. A Hartvik-vita sark-
pontjai. Hol bővítették ki a Hartvik-legendát — köny-
véből, illetve közleményeiből, azért ezekre fölösleges 
volna e helyütt kitérnünk. 

De nemcsak a tisztogatás, a kiigazítás nehéz 
munkáját végezte Karácsonyi János, hanem új ered. 
menyekkel is gazdagította könyvét. Ilyenek, hog}̂  csak 
néhányra is reá mutassunk: szent Adalbert bejövete-
lének időpontja, keresztelése és keresztapasága, a trón-
öröklés rendezésében az árpádházi herczeg genealógiája ; 
Géza felesége, szent István anyja stb. 

Karácsonyi könyvét nagy megnyugvással fogad-
hatjuk; a munkának előnyeit, melyek Karácsonyi írói 
egyéniségének is erényei, fölösleges lenne elősorolni. 
Karácsonyi mint hivatásos történetíró mindenben ós 
mindig az igazságot keresi 

Szive egyaránt telve van egyházának és hazájá-
nak szeretetével; ez adja neki az erőt ahhoz a mun-
kássághoz. mely nála szünetet nem ismer, történelmi 
irodalmunkra pedig a késő korig gyümölcsöző marad-
A számos képpel díszített szép könyv ára 3 korona. 
Megrendelhető a Szent-István-Társulat könĵ vkereske-
désében : Budapest, IV., Kecskeméti-utcza 2. szám. 
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— A Táradi sorozás vagy a szeszes italok 
hatásai. Irta Molnár István dr. girnn. tanár. Ara 1 
korona. 

Egy időszerű és nélkülözhetetlen könyv jelent 
meg egy önzetlen derék emberbarát mesteri tollából. 
Feladatát sikerrel oldotta meg. pedig e feladat telette 
nehéz. Szerző a szesznek, a pálinkának romboló hatá-
sát festi, de olyan vonzó és oktató módon, mely amel-
lett hogy meggyőz és felvilágosít, előadásának szeren-
csésen választott elbeszéltető módjával az olvasót telje-
sen magával ragadja, mi több meghódítja. 

Ezen felette fontos tárgy feldolgozásának kerete 
rövid 68 kis oldalas terjedelmével igen ügyesen van 
megválasztva Az egyik katonasorozáson egy bizalmas 
kis társaság - a rokonság révén került egy ebédre 
össze, ahol az egyik község lelkésze, jegyzője és bírája, 
a papnak öcscse, egy honvéd ezredorvos és az ő tanuló-
társuk, a járási orvos beszélik el vonzóan érdekfeszítően 
tapasztalataikat a sorozások eredményeiről és azon ál-
taluk megállapított, állandóan megfigyelt hatásokról, 
mit a szesz és pálinka a sor alá került nép és legénység 
soraiban okozott. 

Ezen élettapasztalatokat egymással közlik és meg-
magyarázzák a társaság tudós és tanult orvostagjai 
társaiknak, melyek nyomán viszont a nép lelkésze a 
falu birája és jegyzője is elmondják, sőt kiegészítik 
saját nézeteikkel és tapasztalataikkal ezen kérdésre 
vonatkozó találó megfigyeléseiket. 

Ilyen módon sorra emelkedik ki ezen kérdés meg-
ítélésénél az ethikai, a közgazdasági, az orvosi, az élet-
tani, a vegytani szempont; világosan magyarázza meg 
az alkoholnak a pálinkában, a borban, a sörben és 
rumban való előfordulását, ugy a testre és az emberi 
szervezetre való különféle hatásait, rombolásait, vala-
mint az ember szellemére és erkölcsi állapotára való 
hatásait; és meggyőzően deríti fel a szesz káros hatá-
sait a vasárnapokon előforduló verekedések és balese-
tekre való tekintetből, mi a népnek vallásosságára 
szintén visszahatással van, de éppúgy terjesztője a 
tüdővésznek, mit egy igen kézzelfogható népies példá-
val igazol s reámutat az öngyilkosságok szomorú 
statisztikájára is, valamint arra, hogy a népesedési-
szaporulat miként hanyatlik a magyarság nagy kárára. 
A szesznek történelmi fejlődésénél elmondja az erjesz-
tési folyamatot és az abból levonható okulást. 

Kimutatja az egyes nemzetek szaporodási hánya 
dát különféle szeszfogyasztásukkal kapcsolatban, éppen 
ugy a betegségi és halálozási eredményüket az egyes 
foglalkozási ágak szerint. Rátérve e káros hatások 
orvoslási módjaira; a lelkész kifejti valláserkölcsi szem-
pontból tapasztalatait, ahol reámutat a szesz okozta 
egyéni érzéketlenségre, a családi kötelék meglazulására, 
a családtagokra gyakorolt erkölcsi káros hatásra, a 
törvénytelen, elzüllött életből származó gyermekek 
szaporodás-keserveire, a szokatlanul sok válásra, az 
árvák szaporodására s a rossz indulatok átöröklődésére 
s mind szélesebben való elterjedésére, továbbá az 
asszonyoknál, az anyáknál mutatkozó káros következ-
ményekre ; éppen ugy a kisdedeknél jelentkező átöröklő 
bajok okozta halandóságra, valamint ezek korai és nagy 
elhalálozására. Ezekben a pálinkának egészségi, állami, 
családi és nemzetgazdasági téren okozott romboló hatá-
sai vannak megkapó közvetlenséggel találóan ecsetelve. 
Megrendítő annak az összehasonlítása, hogy mit tesz 
az állam az állategészségügy érdekében és mit mulaszt 
el és mit nem tesz meg az emberegészségügy terén. 

A tapasztalt jegyző még reámutat az állam ta-
pasztalt hibájára, s amit a községi biró ismer el a 

nemzet romlatlan erejében rejlő erkölcsi és fentartó 
erejét. Felvilágosít, hogy a pálinka nem táplálja a tes-
tet, de rombolja azt egész szervezetével, mert az anyag-
csere elégető fotyamata igen heves, mi a test egész 
szervezetével ellenkezik, amit sem a sziv, sem a tüdő, 
sem a bőr, sem a vese, meg a máj ki nem bir, vagyis 
a pálinka egészségügyi ellenhatása van megkapóan meg-
rajzolva, mely a beleket is megrontja, a testet pedig 
elernyeszti. 

Amint ezekből röviden összefoglalva látjuk, szerző 
valóban a legnehezebb társadalmi kérdést alapos, sok-
oldalú tudásának tárházából vett meggyőző tudományos 
és életrendi adatokkal támogatja s előkészít az alkoho-
lizmus elleni nemes emberbaráti, a nemzet jövő fejlő-
désére és feladataira egyaránt mellőzhetlen küzdelemre. 
Nagy érdeme szerzőnek, hogy módot is jelöl ki e küz-
delem sikeres megoldására. Valóban elérkezett a mai 
ideges és beteges korszakban a tizenkettedik .órája 
annak, hogy az „istenadta népet, a nemzetet alkotó 
rétegeket-' a nemzeti és faji harczok fentartása, küzdő 
porondján minél egészségesebb ós természetes ellentálló 
erőt biztosító módon neveljük és a szesz káros hatásai-
tól megóvjuk. Az alkoholellenes liga, a nőegyesületek, 
ifjúsági egyesületek 5 a népkönyvtárak, különösen pedig 
az iskolák vezetőinek ajánlom ezen művet megérdem-
lett figyelmükbe. Löherer Andor. 

— Megjelent a Literarische Rundschau für das. 
I katholische Deutschland. Herausgegeben von Dr G 

Hoberg, Professor an der Universität Freiburg i. Br. 
Dreissigster Jahrgang: 1̂ 04. 12 Nummern à 16 S. 4°  
M 9. Freiburg im Breisgau. Herdersche Verlagshand-
lung. 

A 12. szám tartalma : Fischer, Geschichte der 
! neuern Philosophie. III. Bd. (Braig.). — Delattre, 
! Autour de la Question Biblique. (Schanz.). — Gunkel, 
Zum religions-geschichtlichen Verständniss des Neuen 
Testaments. (Dornstetter.). — Hehn, Sünde und Erlö-
sung. Nach biblischer und babylonischer Anschauung. 
(Dornstetter.). — Hontheim, Das Buch Job. (Schulte.). 
— Fonk, Die Wunder des Herrn im Evengelium. i. 
Tl. (Feiten.). — Merkle, Reformationsgeschichtliche 
Streitfragen. (Pfeilschifter.). — Duhr, Jesuitenfabeln. 
4. Aufl. (Beilesheim.). — Zöckler, Die Absichtslenkung 
oder der Zweck heiligt die Mittel. (Weber.). — Reich-
mann, der Zweck heiligt die Mittel. (Weber.). -— 
Dimmler, Aristotelische Metaphysik. (Uebinger.). —- 
Wasmann, Die moderne Biologie und die Entwicklungs-
theorie. 2. Aufl. (Stölzle.). — Erman, Ägyptisches 
Glossar (Porta linguarum orientalium pars XX.) (Lindl.) 
- Schneider, Geschichte der Nationalökonomik in vier 
Monographien. (WTeiss.). — Grupp, Kulturgeschichte 
der römischen Kaiserzeit. II. Bd. (Egen.) — The Cham-
bridge Modern History, planed by the late Acton, 
edited by A. W. Ward, G. W. Prothero, Stanley 
Leathes. Vol. I u. VII. (Zimmermann.). — Postina, 
Der Karmelit Eberhard Billick. (Pieper.). — Welter, 
Die Söhne des Öslings. (Dyroff.). — Geschichte der 
modernen Kunst. I u. IV. (Kolberg.). — Voss Rubens' 
Eigenhändiges Original der Heiligen Familie. (Kolberg.) 
— Thüreau-Dangin, Der hl. Bernardin von Siena 
Übersetzt von A. Götzelmann. (Helmling.). — Deimel, 
Zeugnisse deutscher Klassiker für das Christentum. 
(Weber.). — Des Papstes Leo XIII. sämtliche Gedichte. 
Ubersetzt von B. Barth. (Scheid.). — Cossa-Moor-
meister, Die ersten Elemente der Wirtshaftslehre, 4. 
Aufl., herausgegeben von Karl Görres, (Helmer.). — 
Nachrichten. - Büchertisch. 

Megrendelhető Herdernél Bécsben. (B. Herder 
Verlag, Wien, I. Wollzeile 33.) 
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VEGYESEK. 

— A nagyváradi püspök karácsonyfái. Szmrecsányi 
Pál püspök úr Nagyváradon a következő intézeteknek 
adott karácsonyfára: Orsolya-zárda, Szent Vincze inté-
zet, Immaculata intézet, V.-Velenczei zárda, Közkórházi 
francziskánák, Papnövelde, Szent József intézet, Kath. 
Legényegylet, Bölcsödé-egylet, Biharmegyei nőegylet, 
Elmekórház 200—200 korona ; Szent László menedék-
ház, Róm. kath. tanitó-képző intézet Erzsébet árva-
ház, Városi tűzoltók, Önkéntes tűzoltók, Városi árva-
ház, Gyermekkórház, Apostolok háza 100 — 100 korona. 
Összesen 3000 korona. 

— Flebánosi jubileum. Decz. 8-án ünnepelte meg 
30 éves szobi plebánosi jubileumát Po/iákovits Ignácz, 
kinek jóvoltából ez idén már harmadszor tartatott 
Szobon szent misszió. A templom e napon a szobi 
irgalmas nővérek buzgólkodásából teljes pompájával 
hozzájárult az ünnep magasztosságához. ÜNIise után a 
szolgabiróság, a község képviselőtestülete, az iskola-
szék és sokan mások tisztelegtek a jubilánsnál. Este a 
tűzoltók testülete fáklyásmenetben vonult a plébánia 
elé, hol üdvözlő beszéddel, szerenáddal, majd tűzijá-
tékkal fejezték be az ünnepséget Vivat' 

— Egyesületek alapítása nélkül a mai világban 
az egyház nem boldogul. Fokozott örömmel hirdetünk 
ezen a téren minden igazi haladást, a következőt is. 
A monospetri kath. hivek a nagyváradi egyházmegyé-
ben olvasó egyletet alapitottak. A gyűlést Brösztel 
Lajos plébános vezette, akinek szorgalmazására jött 
létre az olvasó egj'let, melynek eddig 62 rendes és 40 
pártoló tagja van. Az alakuló közgyűlés elfogadta az 
alapszabályokat és nagy lelkesedéssel az egyletet meg-
alakultnak nyilvánitotta. Megválasztotta az ideiglenes 
tisztikart. Egyházi elnök lett: Brösztel Lajos plébános, 
világi elnök : Klobusitzky László cs. és kir. kamarás ; 
jegyző-titkár: Szabó Mihály tanitó; alelnök: Busch 
János malommester; pénztárnok: ifj. Blaskó János 
biró Azonkivül választottak: 12 rendes és 4 póttagot 
a választmányba. Nagy lelkesedéssel vették tudomásul 
a világi elnöknek azon kegyességét, hogy az egyletnek 
ingyen bocsát megfelelő helyiséget rendelkezésére. Az 
egylet első felszerelésére 9i5 koronát adományoztak a 
tagok. Az uj egylet védnökségét dr Szmrecsunyi Pál, 
v b. t. t. váradi püspök ur őnagyméltósága volt 
kegyes elfogadni. 

— Uj sz. sz. ülnökök. Mcszlényi Gyula szatmári 
püspök úr tekintettel az egyházmegye jubileumi szent 
évére, amelyet Karácsony Vigiliáján ünnepélyes hála-
adással készülnek bezárni, Hrabovszky István mérki — 
Enyedi Alajos técsoi — Adándcovich Jenő nagybereznai 
— ScJtmelcz Lajos pusziadobosi — és Blazsek Géza 
vinnai plébánosokat szentszéki ülnökökké kinevezni 
kegyeskedett. 

— Ez síztán vallásos katholikus ember. Auer 
István, leglelkesebb katholikus publiczistáinknak egyike, 
a következő hiradással jelentette házaséletre lépését: 
Örömmel jelentem minden jóakaróimnak, barátomnak, 
ismerősömnek, hogy a boldogságos Szűzanya szeplő-
telen fogantatásának ünnepén, leendő házastársamul 
ejjegyeztem Rakk Teréz kisasszonyt Ráczváros-Telepé-
röl Kérünk mindenkit, aki jó szivvel van hozzánk, 
emlékezzék meg rólunk imáiban, hogy Isten áldása és 
a boldogságos Szűzanya oltalma kisérje frigyünket. 
-Budapest, 1904. deczember 8. Auer István, a „Cristliehes 
\ olksblatt" felelős szerkesztője, az „Alkotmány" segéd-

szerkesztője. — Isten áldása nem hagyja el ezt a szent 
frigyet, 

— Szent misszió. A lelki megújhodás szent nap-
jaival készültek a szobi rk. hivők az Immaculata ünnep 
félszázados jubileumára. November 30 án vette kezdetét 
a szent misszió, melyet Ar on ff y Ferencz és Rev czky 
Aladár lazarista atyák vezettek. Meggyőző szónoklataik-
nak mindig nagy volt a hallgatósága nemcsak a hely-

I beli, hanem a környékbeli községek hiveiböl is s mely 
! szónoklatok hatása leginkább a gyónók s az Ur aszta-
lához járulók sokaságából látszott meg leginkább, kik 

, között a község intelligens elemei is teljes számmal 
voltak képviselve. 

— A magyar _ Hynmusz és a Szózat a honvéd-
ségnél. Nyiri Sándor honvédelmi minister a honvéd-
parancsnoksághoz rendeletet intézett. melyben a tisztek 
figyelmét a legénység művelődésére felhívja. A minis-
ter femlíti, hogy a legénységnek meg kell tanulnia a 
Szózatot és a magyar Hymnuszt, melyeket vasárnap 
és ünnepnap délután a kaszárnyában a legénységgel el 
kell énekeltetni. Végre! (Ha igaz.) 

— Alakuló kath. Kör. Nagykárolyban igen szép 
terv merült fel a katholikus polgárok között. Katholikus 
Kört akarnak alapítani. A mult vasárnap volt népes 
értekezlet ebből a czélból a városházán, mely kimon-
dotta, hogy a kör megalakítása szükséges, össze is 
állított egy bízottságot az alapszabályok kidolgozása 
végett. A kör czéljai közül ki van zárva a politikai 
irányzat, egyedüli czél a katholikusok együttérzését 
fejleszteni és katholikus alapon terjeszteni a művelt-
séget. Elismerést érdemelnek Nagykároly katholikus 
polgárai, s ha nemes törekvésükben kitartók leszni'k, 
az alakítandó kör nemsokára életre kel és virágozni fog. 

— A nagyváradi gör. kath. püspöki palota. 
Nagyváradon a Szent László-téren már befejezve áll a 
tér ékességére dr Radu Demeter gör. kath. püspök uj 
székháza, melyet ifj. Rimanóczy Kálmán alkotott. Most 
már csak a palota belső berendezési munkálatai foly-
nak, nagy buzgalommal, amelylyel azonban nemsokára 
szintén készen lesznek. Az uj gör. kath. püspöki szék-
ház fölszentelését Radu püspök a görög szertartásuak 

I karácsonyára tűzte ki s az nagyobb ünnepétyességgel 
fog végbemenni. Délelőtt lesz a fölszentelés, délben 
pedig az uj székház disztermében nagyszabású díszebé-
det ad a püspök. Az uj palotája fölszentelésére s a 
diszebédre a püspök a város összes előkelőségeit meg-
hívja. 

Főszerkesztő: Breznay Béla dr. 
Segédszerkesztő : Yalnicsek Béla. 

Figyelmeztetés az előfizetés módjára. Az „Egyetemes 
Kritikai Lapokcz. folyóirat úgy indult 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 bizonynval várható növekedése kényszerít 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 jév tő l kezdve, évi 4 korona árban kapja. A ki mindkét lapot, a 
„Religio-vallás'1-1 és az „E. Kr. L " -a t együt t kiván]a járatni , az 
az „E. Kr. L.il-at kedvezmenyes áron. 2 koronáér t szerezheti 
meg. Vagyis az előfizetést a jelen évtől kezdve a „Religio"-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. 
V4, ll2, 3;4 es egész évi részletekben törleszthetők. Mindenkire 
nézve legegyszerűbb s iegczelszerííbb el járás az egész évre járó 
előfizetés egyszerre való törlesztese, még pedig ha lehet előze-
tesen. M. t. A kiadó tulajdonos. 

Tulajdonos és kiadó : B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1904. Nagy Sándor könyvnyomdáiéból. (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, 

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

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

Budapesten, deczember 28, 

Előfizethetni 
minden 

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

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

netaláni reclamatiók is, 
bérmentes nyitott 

levélben, intézendők. 

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

SZ. II. Félév. 1904. 

„.Perge aiacmer tn coepio tuo : praehare praeiia Domini, cantatem mcende, pietatem főve, unitati promovenáae et arctius compmgenáat 
ndlabora . . . iVos interim grati animi Nostri pignus, tibi et iis, qui operi tuo suffragantur, Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.' 

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

, Vdditos tibi ammos auctoritate JNostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus . . . . religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmek és tanulmányok: Az „exelusiva" kánonjogi büntetése. — Ünnepi Szentbeszéd. — Szűz Mária szeplőtelen 
fogantatásának hite Magyarországban. — Egyházi tudósítások : B u d a p e s t : Magyar abszolutizmus, német abszolutizmus. — 

B u d a p e s t : Az áttéréseknél szükséges intelmek. — Irodalom. — Vegyesek. 

Figyelem! Figyelem! Figyelem! 
Azon i. t. olvasóinkat, kik a jelenlegi tulajdonos-

szerkesztőhöz való viszonyuknál fogva a Religio-
Vallásból tiszteletpéldányt. úgy szintén azon szegényebb-

sor suakat, kik féláru vagy ingyenpéldányt kaptak, 
figyelmeztetjük, hogy a jövő év folytán a lap kiadá-
sában tulajdonos, illetve szerkesztőcsere fog bekövet-
kezni: minél fogva az illetők az új alapra való át-
térésnek legyenek szívesek az útját egyengetni. 

Dr Breznay Béla 
kiadó-tulajdonos, szerkesztő. 

Az újév közeledtével valamennyi, vag/jis 
egész-., fél- és negyedéves előfizetőinket tisztelet-
tel arra kérjük, hogy előfizetéseket mielőbb 
megújítani szíveskedjenek. 

Az „exelusiva" kánonjogi büntetése. 
A napi lapokból arról értesülünk, bogy X. ! 

Pins pápa azon bíborosok ellen, a kik a jövő j 
konklávéban valamely uralkodó vétójá t a pápai 
méltóság valamely jelölt jével szemben érvénye-
sítenék, vagy alkalmazni merészelnék, szigorú 
egyházi bünte téseke t szabot t . X. P ius pápa , ! 
— úgy indokolják e hírt — a ki maga is annak j 
köszöni pápává való választását , bogy monar-

kiánk fe jedelme P u z y n a lembergi bíboros-érsek 
ál tal Rampol la kardinál issal szemben élt az 
j,exelusiva" jogával, inkább szivén hord ja egy-
háza függet lenségét , mint sa já t személyi érde-
keit, egyszersmindenkorra véget aka r t vetni a 
világi ha t a lmak befolyásának a p á p a választá-
sába és azér t hoz ta volna, szigorú egyházi 
fenyí tékei t — cenzúrái t — a melyeket azon-
ban tek in te t te l sa já t megválasz ta tására , az idő 
közelségére és főleg Magyarország-Ausztr iára 
t i tokban t a r t a n a k . Minőek t ehá t ez egyházi 
bünte tések, egyelőre n e m tud juk — ta lán csak 
a következő pápavá lasz tás hozza tudomá-
sunkra, — az t sem erősí tet ték még meg, váj-
jon egyá l ta lában tör tént-e ily bün te tések ki-
szabása, azér t akademice csak lehetőségekről , 
eshetőségekről beszélünk. 

H a n u y F. dr hosszú t anu lmány t írt a 
pápavá lasz tás vétójáról a Kathol ikus Szemle 
ezimű folyóirathan, a mely külön l enyomatban 
is megjelent , azér t tú l teszem m a g a m a t az álta-
lánosan ismert dolgokon. 

"Homályos és kényes kérdés azonban az 
úgyneveze t t „exelusiva" eredete és jogosul tságá-
nak alapja. Egyes tör ténet í rók visszavezetik a 
vétó eredetét , még a r ra a régi időre, a mikor a 
római püspököt , a pápát , a klérus és a nép válasz-
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tot ta . A nép közreműködésében lá t ták a világi 
elem első szereplését. Mások a bizánczi császá-
rok befolyásában, a kik álli tólag követek által 
gyakorol tak döntő ha tás t a pápa választásban, 
vagy vitás választásokat maguk elintéztek, 
valamint később a római nemesség, a f rank 
uralkodók és Nagy Károly óta a római csá-
szárok hata lmas szerepében a pápaság betöl-
tése körül vélik a vétójog gyökeré t felismerni. 
Tény az, hogy az „exclusiva."-t soha törvénybe 
nem foglalták. írott törvény róla nem létezik 
— sőt még azt ta r tom, hogy még a középkor 
nagy egyházi befolyásával sincs tör ténet i ösz-
szefüggésben, t ehá t nem felel meg azoknak a 
követelményeknek sem, a m e l y e k s z o k á s j o g o t 
megál lapí tanak és a melyek közül a legelső 
kellék az „anczienitás". Lényegi leg egyszerűen 
diplomácziai akcziónak tekintem, a melyet 
Spanyolországon, Francz iaországon kívül a 
magyar-osztrák monarkia olyan kardinálisok 
ellen ta r t szükségesnek, a kik politikai és dip-
lomácziai tek in te tben nem „persona gratá-k, 
a kik ezeknek az á l lamoknak külha ta lmi állá-
sára és tevékenységére nem volnának kedvező 
hatással. Az úgynevezet t „vétó" jogot Po r tugá l 
is arogálja, Olaszországot a garanczia- törvény 
ettől eltiltja. 

Sokat v i ta tkoznak a felett , váj jon az 
„exclusiva" az ál lamot vagy az ál lamfőt illeti-e 
meg : ez a vita eldöntve nincsen. Az „exclusiva" 
csak egyetlen egy b ibornokra vonatkozhat ik , 
érvényesíteni csak a választás előtt lehet és 
gyakor la tának alapja az uralkodó katholikus 
vallása. Sokszor tek in te tbe vet ték az „exclu-
sivá"-t (állitólag most X. P ius megválasztásá-
nál is) sokszor nem a Francz iaországga l való 
konfliktus miatt , a mely az egyháznak az 
államtól való szétválasztásában te tőfoká t éri, 
a franczia köztársaság az „exclusivá"-t leg-
feljebb monarkiánk vagy Spanyolország ál tal 
megkísérelhetné. Minthogy azonban Spanyol-
ország befolyása nagyon is alászállott , egyedül 
a magyar-osztrák monarkia maradna a mely 
„vétó" joggal élhetne. 

Azért érdekelnek bennünke t első sorban 
a X. Pius pápa által állitólag hozot t kánoni 
büntetések. 

Bizonyos az, hogy az egyházi törvények 
és különösen a pápaválasztást és annak szabad-
ságát megállapító szabványok és határozatok 

(Legge sulle prerogative del Somuo Pontif ice 
e della San ta sede e sulle relationi dello s tato 
colla chiesa; továbbá c. 6. X. de elect. I. 6 . : 
Const. „Aeterni Pa t r i s Filius", 1624. „Ad 
E o m a n u m Pont i f icem", 1625. „Christi Ecclesiae 
regendae" , 1797. „Cum nos superiori anno", 
1798. „Quae et quan ta cura" . 1804. „Romanis 
Pontif icibus", 1869.) nem ismernek „exclusivá"-t, 
ennélfogva érvényes oly bíborosnak a meg-
választása is, a ki ellen az „exclusivá"-val 
éltek. Hiszen csak a „courtoisie" ténye, hogy 
tek in te t te l az „exclusivá"-t gyakorló államra, 
eláll a bíboros kollégium oly jelölttől, a ki 
ellen „vétó"-val éltek. Ha azonban az utolsó 
pápaválasz tásná l Rampol la kardinális maga 
nem lépet t volna vissza és a bíboros tes tüle t 
szavaza tának többsége a lap ján megválasztot-
t ák volna, akkor ő le t t volna a törvényes 
pápa. 

Minthogy ez az egyház ál láspontj a, a 
jelenleg hozot t kánoni bünte tések feleslegesek-
nek lá t szanak majd , mer t az „exclusiva" ugy 
sem kor lá tozha t j a valamely jelöl t megválasz-
tasat , ennélfogva akár gyakorol ja ezt valamety 
állam egy bíboros által, akár nem, annak 
semmi döntő befolyása nincsen, ergo azt a 
bíborost sem kell egy házi lag büntetni , aki vala-
mely kormány megbízásából avval él. Némelyek 
azt mondják , hogy az „exclusivá"-t nem kell 
okvete t lenül valamely kardinális által gyako-
rol tatni , megtehet i az t a kormány vat ikáni 
követe is, a ki a Kamer lengo kardinális által a 
konkláve a la t t is bejelenthet i kormánya „vétó"-
ját . Ez által a kardinál isokra hozot t egyházi 
bünte tések czélja meg volna hiúsítva, mer t a 
Kamer lengo nem él az „exclusivá"-val, csak 
bejelenti és ha ezt a kardinálisok tudomásul 
veszik és a szerint igazodnak, a pápajelöl t 
el van ejtve. 

Nézetem szerint azonban a bíborosok ellen 
való kánoni bünte téseknek az a czélja, hogy 
a ko rmányoka t a pápaválasz tás szabadságá-
nak teljes t ek in te tbe vételére figyelmeztessék. 
A „vétó-jogot" X. P ius pápa el nem törölhette , 
mer t különben a nem létezőt létezőnek elismerte 
volna. A bíborosokat fenyegető büntetések 
tu la jdonképen a kormányoknak szólnak óvó-
intésül, hogy ne bízzanak meg bíboroso-
ka t „exclusivá"-val. mer t bajosan vállalkoznak 
ma jd erre. Evvel az á tmenet i s tádiummal 
elalszik majd az „exclusiva". P u z y n a lembergi 
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bíboros-érsek, mint értesülök, megkap t a a 
Ferencz József rend nagy keresz t jé t — ta lán 
vigasztalásul. 

SSae Tlieol. dr Gallovicli Jenő. 

Ü n n e p i Szentbeszéd .* 
. Láttáin a szent várost, az uj Jeruzsálemet 

Istentől leszállani az égből, felkészülve, mint 
ci férjének felékesített menyasszonyt. Titk. 
jel 21. 2. 

Xálam az út és igazság minden kegyelme, 
nálam az élet és erény minden reménysége. 
•Jézus Sir. fia 24. 25. 

Keresz tény hivek ! 
Hálaadás főpásztor unitnak, aki jegyesét , ezt 

a székesegyházat ragyogó diszbe öl töztet te , 
.,az Is ten szent nevének dicsőségére" 1 : 

szeretet a mi „nagytemplomunk" iránt, mely-
hez keresztény é le tünknek minden emléke, 
kegyelme és cselekedete kötve van ; 

fogadás az Istennek, hogy minél ékesebb 
házban lakik, annál forróbb érzéssel, erős 
hit tel és tökéletes hűséggel fogjuk őt szolgálni : 

ezt akarom elmondani ezen a nekünk 
olyan ragyogó ünnepen, amelyen, érezem, fel 
kell fognom száz esz tendőt élt egyházmegyénk 
szivének minden dobbanásá t , elétek kell tár-
nom főpász torunk mai örömének gyémántos 
d rága könyeit , meg kell szóla l ta tnom ezeket 
a megszente l t százados fa laka t és meg kell 
köszönnöm az Is tennek, hogy ezen a szent 
helyen megenyhít i most százesztendős életünk-
nek minden f á jda lmá t és i t t engedi egyszerre 
élvezni annak a száz esztendőnek minden 
örömét a Te Deum édes dalában. 

Megvallom azonban, orczapirulással állok 
itt, amiér t az egyházmegye annyi nagy ja i 
előtt az én semmiségemnek kell hirdetni, hogy 
megszente l te ha j l éká t a felséges I s t en ; hogy 
uj Je ruzsá lemet engede t t az Is ten leszállani 
közénk főpász to runknak nagy gondolata , „foga-
dása" , 2 kincseket szóró nagy lelke á l ta l ; hogy 
egy évszázad viharaiban megedze t t hűségün-
ket evvel az ékes haj lékkal ju ta lmazza ime 
az Isten. 

::: Melyet a Szeplőtelen Fogantatás hitigazsága 
kihirdetésének 50-ik évfordulóján 1904. deczember 8 án 
a szatmári egyházmegye százéves fennállásának hála-
adó ünnepe és a renovált székesegyház megnyitásának 
alkalmából mondott Wolkenberg Alajos dr theol. tanár, 
szentszéki tanácsos. 

1 1904. évi XI. sz. püspöki körlevél. 
2 Ugyanott. 

Nem is volna erőm ünnepi szózatot mon-
dani ma, ha nem biznám olyan erősen a 
Szűzanyában , akinek Szeplőtelen F o g a n t a t á s a 
ünnepé t ül jük. Régó ta fonto lga tom szivem 
minden örömével, hogy bárhová tek in t szemem 
ebben a ragyogó i s tenházában, mindenü t t 
annak a l ak já t lá tom, Aki a szent ha jdan 
prófétá i t ihlette, az a pos to lokat tan í to t ta , a 
hi tval lókat erősí tet te . 

Azér t az I m m a c u l a t á n a k , a szeplőtelen 
Szűzanyának malasz tos segí tségében bizva 
kezdem el és az ő dicséretével kezdem el. 

I. 
Szent Ambrusnak bájos éneke tölti be 

lelkemet, mikor a Szűzanyára gondolok. Igy 
eseng az egyház szent tan í tó ja : 

Hajnali csillag, a nap hirdetője 
Ragyog, bűvös sugári hullanak, 
Szürkére törve fűt az árny előle, 
Kelj hát szivünkben is, királyi nap ! 

' Ks felkelt a n a p ! A királyi nap Krisz tus 
j volt, a hajnal i csillag pedig, mely derengést 

hozot t az üdvösség egére, Mária volt, J é z u s 
Kr i sz tusnak szeplőtelen Anyja . Öröktől fogva 
ki volt választva, a mérge tosz tó sá t án ellen-
ségéül az Is tennek szeplőtelen Any ja le t t 
megígérve, mikor a bún é jszaká ja reánk 
szakadt . Ot t élt a lakj a a pá t r iá rkák várako-
zásában, a prófé ták vigasztel jes igéiben, az 
egész emberiség t u d a t á b a n . Megtöri a kigyó 
fejét, szürke semmiséggé foszlik ragyogásá tó l 
a tévelygő hamisság, ezt igérte Isten, ezt 
beszél te a Szent lélek a prófé ták nyelvén. F i a t 
szül, de Szűz marad , szeplőtelen Szűz és 
Anya lesz, az Is tennek A n y j a lesz, — ez lesz 
a csoda, igy hirdeti Izaiás. És el jöt t a Szűz, 
szent Joak im és szent A n n a 3 sarja , a j e ruzsá lemi 
templom nevel t je és szolgálója, akinek egész 
élete az isteni kegyelem csodája és szeplőtelen 
felelet az Is tennek , örök kegyelmeire. 

Rej tve él előbb, mint a rózsa Je r ikó lej-
tőjén. 4 Mit cselekedett , mit érzet t a Szűz a 
szegény a tyai ház homályában , a Szentlélek 
Is ten csak egyszer m u t a t j a meg, akkor, mikor 
angyalnak szavával hirdeti neki, hogy reá 
száll erejével és az Is ten any jává teszi. I t t a 

3 A kupola és szentély közötti ives mező egyik 
médaillon-képe szent Anna Máriával, a másik szent 
József a gyermek Jézussal. 

4 Jézus Sir. f. 24. 18. 
52* 
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kép,5 mei}' mutat ja , mit teremtet t a Szűz 
lelkében a szent magányosság. Ime az Űr 
szolgáló leánya, — a Szűz alázatos; legyen 
nekem a te igéd szerint, — a Szűz engedel-
mes; magasztalja az én lelkem az Urat, az 
irgalom nagy és örök, megszánt s á tkunk 
nem menydörög tovább, — a Szűz feltétlenül 
bizik Istenben és érzi, hogy megiött az idők 
teljessége s az ő munkája által teljesül a 
megváltás. 

Kilencz hónap múlva, azt hirdeti a római 
császár, hogy össze kell irni az egész földet! 
Hiába keressük ennek a történelmileg olyan 
nevezetes összeírásnak főalakjait a pogány tör-
ténetíróknál, az emberiség legszentebb könyve 
azonban megőrizte, hogy az Istennek szeplő-
telen anyja, Mária itt a legfőbb alak. Nézzé-
tek, azon a képenG egyesül szeplőtelensége a 
legszentebb anyasággal, mikor világra hozza 
az élet és erény és igazság üdvözítő Istenét. 
I t t kezdődik a Szűznek nyilvános élete, ez is 
szeplőtelen felelet az Isten kegyelmeire. Mert 
bárhová tekintsek, akár azt a hideg, havas 
éjszakát nézzem, mely ráborul az Isten és a 
legszentebb gyermek szent születése órájára, 
akár a m o t t 7 a menekülés és hontalanság kín-
jai t szemléljem, avagy tekintsem a m o t t 8 az 
Istenben bizó és tökéletes szándékkal végzett 
munka imádandó diadalát Jézus. Mária, József-
nek, a sz. Családnak életében és példájában, 
mindenütt a szent Szűz szeplőtelen feleletét 
látom az Istennek kegyelmeire : a türelmes, az 
Isten akaratán megnyugvó, a mennyeieknek 
szemléletén tökéletes szentségre emelkedett 
lelket, mindenütt igaznak találom, amit a 
szent hajdan bölcse hirdetett a mi szeplőtelen 
Szűzanyánkról, hogy nála van az ut és igaz-
ság minden kegyelme, nála van az élet és 
erény minden reménysége. A szent iró magasz-
talj a Cadesnek pálmáit ; 9 igen, mert ugy nőnek 
kopár síkságokon, mint Istentől alkotott ot thon 
és drága palota, ugy nőnek erdők mélyein, 
mint uralkodók népeik között. Alat tuk forrás 
fakad, koronájuk nyugasztaló, hűs enyhületet, 
tápláló gyümölcsöt ad ; fut feléjük az utas, 
alájuk menekül a t ikkadt vándor. És ez a 

f' A baloldali (plébániai) sekrestye ajtaja felett. 
" A jobboldali (káptalani) szekrestye ajtaja felett. 
7 A baloldali mellékajtó feletti kép. 
s A jobboldali mellékajtó feletti kép. 
a Jéz. Sir. f. 24. 18. 

pálma te vagy, Szűzanyánk, nyilvános életed-
del, melyet sz. Fiad oldalán születésétől 
kereszthaláláig, Názáreth virányain örömökben 
éltél, a Golgota kopár kőszirtjein szívrepesztő 
fá jdalmakban megszenteltél. Sehol sp voltál 
nagyobb, mint i tt a Golgotán haláltosztó fáj-
dalmával anj^ai szivednek, éltető béketürésével 
szeplőtelen lelkednek, amint 1 0 öleled azé le t e t , 
mely meghal t és megtiprod a halált, amely 
nekünk életet szerzett. Öleld csak, öleld, 
sirasd csak, sirasd üdvözítő Fiadat és tekints, 
mint itt, az égre, hadd lássuk meg kinszen-
vedő szeretetedben szenvedéseinknek evan-
géliumát, hadd szeressük a veled való egye-
sülést a fá jdalmakban is, á m e n e k benned 
felmagasztosi tot ták a szeplőtelenséget, minket 
pedig, ha keresztény béketűréssel viseljük azo-
kat, tiszta áldozatokká tesznek az Úrnak, az 
üdvösség örömeire. 

Csodálatos élet a sz. Szűz élete! Az 
embereknek van magánéletük, rej tet t életük 
és van nyilvános életük : ha aztán ez is bezá-
rul, a föld mindent egyenlővé teszen. Csillag, 
mely az emberek elméjébe még akkor is vilá-
gítson, mikor már szerteugrott , csillag, mely 
akkor is melengessen, mikor kihűlt sziv felett 
ülte már diadalát az enyészet, nem akad az 
emberek között . De a Golgota fájdalmas 
asszonya akkor kezd diadalmaskodni, mikor 
re j te t t és nyilvános földi élete már csak az 
emlékezésé, akkor kezd ragyogni, mikor a 
földi élet mécse kialudt számára. A Szentlélek 
Úristen azt mondja : nézzétek, ez az Isten 
kert jének a czédrusa ! 11 Jer ikó rózsája illatát 
a czédrus erejére változtat ta , Cades pusztájá-
nak pálmája a Libanon ormára lépett. Erő-
teljes és finom a czédrusnak fája. Daczol év-
századokkal, az észak dermesztő viharja lomb-
jai között lágy suttogássá válik, az ég villámait 
felfogja és édes, meleg, tisztító esőre változ-
ta t ja . Mint te Szűzanyánk, aki mint Anya és 
Királyné trónolsz itt székesegyházunknak íves 
mezőjén. 12 Alakod ezt a két évezredes igaz-
ságot hirdeti nekünk : Mária Anyánk, akit az 
Isten adott nekünk segítőnkül, szószólónkul, 

10 A kupola alatti Mária-oltár képe. 
11 Jéz. Sir. f. 24. 17. 

A kupola és kórus közötti íves mezőn a 
Magyarok Nagyasszonyának képe. Körötte médaillonok-
ban Gizella, b. Kunigunda, magyarországi sz. Erzsébet 
és árpádházi b Margit. 
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Iver. életünk dajkájául és vezéréül, az édessé-
ges, a szépséges Anya; Mária Királyné, dicső-
séges, szeplőtelen királyné, aki uralkodik az 
embereken isteni fia erejével : hiveit szenteb-
bekké teszi, a bűnösöket Fiához vezeti. De 
ezt az Anj^át és Királynét a keresztény katho-
likus magyar érzés helyezte ide, mert Mária 
a Magyarok Nagyasszonya, sz. István és sz. 
László országának istápja, mert Magyarország 
Regnum Marianum, a Mária országa. Azért 
ott vannak trónusod körül Árpád szenteket 
termő vérének csodás alakjai, Gizella, aki sz. 
István oldalán Krisztust oltogatta a nemzet 
vérébe, b. Kunigunda két nemzetnek anyja 
és védőangyala. Erzsébet, a szentséges asszony 
és b. Margit, a szüzesség, istenfélelem és 
emberszeretet legszebb virága Hunnia bér-
czei közt. 

Sőt elmegyek még egy perezre ahoz a 
barlanghoz 18 is, mely ma uj fényben ragyog. 
Ott is ott van Mária, a lurdi mennyei jelenés, 
a katholikus hitnek ötven esztendős csodája, 
a kegyes, az irgalmas Szűz, betegek gyóg}átója, 
népek anyja, de hogy a saját szavával szóljak 
róla ma, dicsőséges szeplőtelensége ötven éves 
jubileumán, ott is ott van a Szeplőtelen 
Fogantatás. 

Érzem, szivem minden érzését szent vidám-
ságra kelti mindez és megilletődéssel, könyes 
örömmel szemlélem azt a glóriás férfiút, aki 
nekünk mindezt alkotta. Szinte megremegek 
azonban, hogy mindezért nekem kell a Mária-
tisztelő szatmári katholikusok háláját tolmá-
csolnom és ezt egyházi szószékről kell ten-
nem ! De felém zúgja 14 sz. Pál, hogy az Isten 
igéje nincs megkötve és e pillanatban nagyon 
is érzem, hogy az emberi lélek szabadon 
nyitja meg szent hálájának érzéseit! 

Lásd főpásztorunk, ez a vidék itt legalább 
hét évszázad óta tiszteli a szent Szüzet, mint 
Szeplőtelent;1 5 a szatmáriak lelkét semmi 
sem ihleti meg forróbban, mint a Mária-tiszte-
let, ezt a tapasztalás mondja; ennek a Szeplő-
telennek képét és csodás anyai erejében való 
bizodalmát a szatmári káptalan jelvényében 
hordja és h a g y o m á n y o s h ű s é g g e l szivében 
viseli. A mi szivünknek, mindnyájunk szivének 
dobogását fogtad fel tehát, mikor Máriának, 

13 A lurdi kápolna. 
14 II. Tim. 2. 9. 
51 Történeti adat 1202-ből 

a Szűznek, az Anyának és szeplőtelen Király-
nénak képeivel diszitetted tel jegyesedet, ezt 
a székestemplomot, a mi anyánkat. Es az a 
sziv, amelynek dobogását felfogtad, ime hogy 
örül, hogy ünnepel, hogy imádkozik érted ! A 
Szűzanya előtt imádkozik, azt kéri, hogy aki 
ifjúságodban, férfikorodban ihlette szivedet, 
szódat, alkotó erődet, neked, Mária püspöke, 
glóriás éveidben Anyád legyen, aki szeretettel 
ápol, Királynéd legyen, aki egykor, még sokára 
menn}7be visz. (Vége köv.) 

Sz. Mária szeplőte len fogantatásának liite 
Magyarországban. 

— Breyer István dri avató értekezéséből. — 
(Vége.) 

Sorrendben második adatunk szintén egy magyar 
főpapnak nevével kapcsolatos. Dóczy Orbánét értjük. 

Mátyás királynak legkedvesebb emberei közé 
tartozott. Előbb váradi, majd győri, végre egri püspök 
s mikor Mátyás a III. Frigyesen aratott győzelem után 
Bécsre is kiterjesztette uralmát: Dóczy volt, kit a ma-
gyar királynak kegye a bécsi egyházmegyének élére 
kiszemelt. A király VIII. Inczétöl a megerősítést is 
kieszközölte. Dóczy azonban csak rövid ideig volt az 
idegen egyházmegyének őre; fényes pályája Mátyásnak 
1490-ben bekövetkezett halálával egy időben meg-
szakadt. 

Dóczynak Bécsben kifejtett működéséről „Die 
bischöfe und erzbischöfe von Wien aus den manus-
eripten des sel. verstorbenem P. Xystus Schier, Augus-
tiners zu Wien auf der Landstrasse, zusammengesetzt 
und ans Licht gegeben im Jahre 1777" czimü mű ad 
fölvilágosítást. Ebben a könyvben, mely Spaur León 
kezdve huszonöt bécsi főpásztornak életét vázolja, a 
következőket írja az irodalmunkban főleg „Buda 
Sacra" czimű müvéről ismeretes szerző : „Das vor-
nehmste ist, dass er im Jahre 1489 das Fest der 
Empfängniss der Allerseligsten Mutter Gottes feierlich 
zu begehen befohlen hat ; denn ob man schon seit 
mehr als hundert Jahren dieses Fest allhier begangen, 
und die Universität, vermög ihrer Gesetze, selbes 
jährlich mit einer Station und feyerlichen Oration 
geheiligt hatte, so gieng doch dieses nur die Geistlich-
keit und den Chor an ; Urbans Ehrerbiethigkeit aber 
gegen die göttliche Mutter hat sich in grösserer Aus-
breitung dieser Andacht verewigen wollen. Sonst hatten 
die Andachten durch Vorschub dieses Hirtens ihren 
Fortgang, wie vormals, denen auch Beatrix die Köni-
gin, wenn sie in Wien war, beizuwohnen pflegte". 

"Talán nem merész az okoskodás, ha Dóczynak 
magyar főpaphoz méltó tettéből arra következtetünk» 
hog3r Magyarországban ezidétt már mindenütt nag}̂  
ünnepként ülték meg a Szeplőtelen Fogantatás napját. 

Quisquis Hungarus audire amat, aut Marianus sit 
aut si Dominam suam amare renuit, Ungarum exuat — 
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mondja a tudós Frivalszky, a Vexatio dot intellection 
neves szerzője (y 1784.), Magyarország Mária-tisztelő 
királyairól kiadott művében. 

Dóczy Orbán is buzgó Mária-tiszteletével tett 
tanúságot igaz magyarságáról. 

Rámutatva az ünnep legrégebb magyar nyomaira, 
keritsünk most sort Pázmány Péter egyetemére, mely-
lyel a budapesti királyi tudomány-egyetem jogilag és 
jellegében egy és ugyanaz. 

Állásfoglalása abba az időbe esik, mikor még jogi 
és orvosi kar nélkül szűkölködött. A bíboros magyar 
Cicerónak egyeteme ugyanis csak 1667-ben gyarapodott 
a jogtudományi karral. A szóban forgó határozat pedig 
tíz évvel előbb jött létre. 

Alma Meterünk — Kazy Ferencznek, a nagyszom-
bati egyetem történetírójának CHist. Univ. Tyrnaviensis), 
tanúsága szerint — 1657 junius 17-én kötelezte magát 
a Szeplőtelen Fogantatás védelmére s az erre vonatkozó 
esküt Lippay primásnak kezébe tette le az egyetemi 
templomban mondott szentmise alatt. Ebben az 
Eszterházy Miklós nádor építtette templomban mentek 
végbe az egyetem vallásos jellegű ünnepségei s ezek 
során a doktorrá-avatások is. 

1657-től kezdve a rektor és a dékánok évről-évre 
letették az esküt. E szép szokás II. József alatt szűnt 
meg, a ki épp úgy, mint a bécsi egyetemen, Pázmány 
egyetemén is megszüntette a Szeplőtelen Fogantatás 
védelmére tett esküt a karok védőszentjeinek ünne-
peivel együtt. Az efféle intézkedések természetesen az 
egyetem egyházias jellegének megcsonkítására czéloztak. 

A középiskolákban is ápolták a Szent Szűz párat-
lan kiváltságának tiszteletét, főleg a Mária-társulatok 
révén. Ezeknek jó része a Szeplőtelen Fogantatásról 
volt elnevezve. 

A XVI. és XVII. században a középiskolákban, 
később az egyetemen, a Jézus-társaság tagjai buzgól-
kodtak legtöbbet a Mária-tiszteletért s ennek keretében 
a Szeplőtelen Fogantatás igazságának érdekében. Kazy 
fölemlíti idézett müvében, hogy a nagyszombatiak 
1706-ban ezzel a megokolással emelték föl szavukat 
Loyolai szent Ignácz fiai mellett: a jezsuitákkal a 
magyarok Nagyasszonyának tiszteletét is számkivetik a 
hazából. 

Nemzetünknek a Boldogságos Szűz iránt tanúsí-
tott kegyeletéről azonban nemcsak az irodalmi emlékek 
tanúskodnak. Anyagi emlékeink is ékesen szóló bizony-
ságot adnak. Ez anyagi emlékek közé sorozhatok a 
a különböző szent helyek, melyekkel Balogh Ágoston 
(B. V. M. mater̂ Dei, Regina et Patrona Hungáriáé. 
Agriae. 1873.) és Krasznyánszky János (Szűz Mária 
tiszteletének nyilvánulásai hazánkban. A „Magyar 
Sion--ban 1902.) foglalkozott legbővebben. 

A Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére épült magyar 
templomok közt talán legrégibb a sárospataki, mely 
már 1201-ben megvolt. A XV. századból hivatkozhatunk 
a szászsebesi templomra (most protestáns kézen van), 
melynek ottárán az Immaculata szobra állott 1418 föl-
írassak A XVI. századból a litkei (Kis-Gerge fiókköz-
sege a rozsnyói egyhámegyében) templomot említjük, 

mely 1503-ból való. A XVII. századból már számos 
ilyen templomunk van. 

Ezzel befejeztük a bűn nélkül fogantatott Szűzről 
szóló legrégibb és legjellemzőbb magyar tanúságoknak 
ismertetését. Ha figyelmesebb gonddal járjuk vala az 
ősöktől ránk maradt emlékek útját, talán még többet 
lehetne fölmutatnunk. 

Bizonyos, hogy a magyar nemzetnek Mária-tisz-
telete jellemzőbb a többi nemzeteknél. Szűz Mária 
nekünk több, mint más népeknek, mert egyedül nekünk 
— Asszonyunk Szűz Mária ! Méltó volt ezért, nemzeti 
kötelesség-számba ment, hogy a magyarság különös 
szeretettel csüngj ön a Szeplőtelen Fogantatás kiváltságán» 

Országunk azonban gyöngült idővel ősi szent 
hitében s a Nagy-Boldog-Asszony megszűnt mindnyá-
junknak Asszonya lenni Pedig a mult idők messze 
távolságából oly meghatóan hangzik félénk az ének: 

Hogy mint Isten anyját régen tiszteltenek 
Úgy minden magyarok most is dicsérjenek! 

A mi tanúságot a magyar hajdan régmúltjából 
fölszinre hoznunk sikerült, szolgáljon a Szeplőtelen 
Szent Szűz dicséretére s legyen e jubiláris esztendőben 
némi engesztelésül a hitbeli megfogyatkozásért ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Kudnpest, decz. 27. Magyar abszolutizmus, nénut 

abszolutizmus. — 
Bánffy báró idejében mondta hetvenkedve egy 

kálvinista híresség, hogy mit szólnék ahhoz, ha egy 
kis jóizü „magyar abszolutizmus" venné át egy időre 
az ország sorsának intézését ? Mit szólnék, mondám ; 
ón nem szólok semmit, mert nálunk minden lehetséges ; 
csak azt mondom mégis, hogy engem hires szabadság-
valló magyar kálvinista lélekből egy cseppet sem lep 
meg az abszolutizmus áhitása és kedvelése, hisz az 
abszolút praedestinatió hívei bizony szívesen gyakorol-
ják az abszolutizmust, ha sorát ejthetik mindenkivel 
szemben minden téren. Ezen az alapon mondta Luther 
Márton : Sic volo, sic iubeo ; stat pro ratione volun-
tas ! Az ész ítéletének helyét az ily abszolutizmusban 
az akarat konoksága foglalta el. Es mikor Kálvin Ser-
vetet megégettette, bizony nem a szabadság, hanem az 
abszolút önkény szolgálatában állott. 

Most hogy újra a ,.jóizű magyar abszolutizmus" 
szele kezd közelgő zivatarokat jelezni, nem fog ártani 
az abszolutizmusnak kissé közelebbről szemébe tekin-
teni. Abszolutizmus önkényuralom levén, körülbelül 
mindegy akár magyar, akár német legyen a czégér, a 
mely alatt az abszolutizmus üzembe kerül. Igazi rjóizü" 
magyar abszolutizmushoz hollós Mátyás ideje óta nem 
levén szerencsénk, lássuk az 50-es évek német abszo-
lutizmusát: hogy festett az, vagyis hogy viselkedett 
az a katholikus vallás isteni szabadságával szemben, 
még pedig „kath. czégér" alatt? 

A.Szent-István-Társulat épp most megjelent fél-
százados történetének elején egész halom panasz fek-
szik az abszolutizmus túlkapásai ellen. „Az abszolutiz-
mus a kath. egyház jogaival keveset törődött" . . . Az 
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iskolák szervezésénél ,.a püspökök tanácsát igénybe 
nem vette". Még „kátékat" is püspöki hozzájárulás 
nélkül adott a hivek kezébe. Vallást, nyelvet ő, az 
abszolutizmus, adagolt be a katholikusoknak. Klasszi-
kus tanúja az abszolutizmus jogtiszteletének és szabad-
ságszeretetének az a panaszlevél, melyet Magyarország 
püspöki kara 1850. aug. havában küldtek az uralkodó-
nak . . . „Experimur, quod inconsulto et inscio Epi-
scopatu variae circa Universitatem, aliasve scholas 
indubitatae fundationis catholico-confessionalis disposi-
tiones fiant, mutationes inducantur ; quod caeteris in 
Hungaria confession! bus iura circa scholas ultro 
raliquantur, et soli catholicae Ecclesiae subtrahantur".1 

íme tehát a német abszolutizmus Magyarország-
ban minden vallásfelekezet iskolájának szabadságát 
tiszteletben tartotta, csak a katholikus iskolákat fog-
lalta le állami iskoláknak, kénye-kedve szerint intéz-
kedvén azokban a vallásról és a nyelvről, melyek a 
felekezeti iskolákban érintetlenek maradtak. A magyar 
abszolutizmus csak ugyanezt tenné. 

Nekünk ennélfogva az abszolutizmus egy fajtája, 
egy formája se kell. = 

Budapest. Az áttéréseknél szükséges intelmek. — 
Lapunk II. évfolyamának 41. számában az átté-

rések alakiságairól s az áttérők oktatásáról szólottunk. 
Megjelöltük az oktatás tárgyának minimumát, melyet 
okvetlenül át kell vennünk, illetve meg kell magya-
ráznunk s betanitanunk, ha jó munkát akarunk végezni. 
Az ott említetteken kivül azonban a következőket is 
figyelembe kell vennünk. Cardo institutionis est, ut 
agnoscant suos errores, következésképen — amennyi-
ben valamely keresztény felekezetből tér vissza valaki 
a katholikus Egyházba, fel kell világosítanunk az ille-
tőt a két vallás közötti különbségről. Hangsúlyoznunk 
kell, hogy a Jézus Krisztus által alapított egyház, egy, 
szent, katholikus és apostoli. Ilyen pedig egyedül a ka-
tholikus egyház, melyben a szent hagyományoknak 
(traditiónak) is méltó helyet biztosítunk a Szent-írás 
mellett ; ellentétben a protestánsok véleményével. 

Egyébiránt bármely felekezetnél ki lehet mutatni 
annak emberi eredetét s azt is, hogy miért, mely szá-
zadban, mily körülmények között alakult meg, illetve 
szakadt el a kath. Egyháztól s ezen körülmény is erő-
síteni fogja az áttérni szándékozónak abbeli meggyőző-
dését, hogy a kath. Egyház az igaz, Krisztus által 
alapított egyház annyival is inkább, mert hiszen a fele-
kezetek keletkezésének oka mindig valami abusus volt, 
mely miatt elszakadtak. 

Nagyon óvatosan s nagyon tapintatosan azt is fel 
lehet említeni az oktatás keretében, hogy más feleke-
zeteknél a papok, pásztorok, nélkülözik az isteni kül-
detést, sőt az életszentséget is s általában mindazt 
érinteni kell, ami főképen a különbözeti dogmákat, az 
Anyaszentegyház parancsolatait, a szokásokat s a böj-
tölést illeti. 

Ezeket — bár nem azzal a necessitassal szüksé-
gesek, mint a lapunk 41. számában felsoroltak — szin-

1 fíoskovémyi, Monum. cath. 4. k. 427. 1. 

tén fel kell használnunk az áttérni szándékozók okta-
tása keretében. 

Hátra van még, hogy az apostaziáról, a hiteha-
gyásról is megemlékezzünk. Természetes, hogy a kath. 
papok, ha valamelyik híve hitehagyás czéljából két 
tanúval megjelenik előtte, nem veheti azt tudomásul, 
sőt figyelmeztetnie kell hivét a lépés fontosságára, anél-
kül azonban, hogy uj felekezetét bántalmazná vagy 
ócsárolná. Hiszen a közmondás szerint is : a ki harag-
szik, annak nincs igaza; hasonlóan a hitehagyó is 
könnyen ezt gondolhatná plébánosáról, hogy nem az 
igazság, hanem a gyűlölet mondatja vele a haragos 
kifakadásokat. Megmondhatjuk neki, hogy imádkozzék 
Istenhez felvilágosításért s mi is imádkozni fogunk érte 
s ha ezek daczára is 15 nap múlva újból jelentkezik, 
figyelmeztessük őt még egyszer a legkomolyabban s 
kérjük fel, hogy legalább ne viseltessék gyűlölettel volt 
vallása iránt s legyen türelmes katholikus cselédjével 
vagy házbelieivel szemben. 

A hitehagyott neve persze bekerül az apostaták 
anyakönyvébe s az egészről az ordinariatusnak is jelen-

• tést szokás tenni. (i) 

I R O D A L O M . 

A Szent-István-Társulat Családi Regény tárának 
legújabb kötetei. 

1. A méltóságos asszony emberei. Elbeszélések, irta 
G. Büttner Julia. A Családi Regénytár 37-ik kötete. 2. 
Henri Harland: Sampaulo grófné. Regény. Angol ere-
detiből fordította G. M. A Családi Regénytár 38. és 
39-ik kötetei. 3. A zengő hegy. Bükkvidéki históriák. 
Irta Tarezai György. A Családi Regénytár 40-ik kötete. 
(Egy-egy kötet ára díszes vászonkötésben egy korona.) 
A Szent-István-Társulat Családi Regénytára evvel a 
négy új kötettel lépett a könyvpiaezra. Két kötet 
eredeti elbeszélést, a másik két kötet egy bájos angol 
regényt, valamennyi élvezetes, nemes ós esztétikailág 
értékes olvasmányt nyújt a művelt közönségnek; mél-
tóan sorakezik ez újabb négy kötet a Családi Regény-
tár megelőző köteteihez. 

G. Büttner Julia A méltóságos asszony emberei 
czim alatt tizenkét elbeszélésben sorra vonultatja el 
szemeink előtt azokat az embereket, kikkel özvegy 
Kerecsényiné ő méltóságának dolga akadt : cselédeket, 

j munkásokat, pártfogoltakat, rokonokat, ismerősöket, 
barátokat : valamennyi fölött kimagaslik ennek a bib-
liai erős asszonyhoz hasonló ririasszonynak erős akarata, 
nemes lelkülete, jó szive, igazi keresztény világnézete? 
amely tulajdonaival az emberekkel való érintkezései-
ben fölemelőleg, vigasztalólag és megerősítőleg hatott 
munkásaira, cselédeire, rokonaira és barátaira. 

Az elbeszélések egyszerűek ugyan -— amint egy-
szerű egy falusi kúriában élő özvegy méltóságos asszony 
élete is — de tanúskodnak arról, hogy az írónő jól 
megfigyelte a falusi embereket s különösen jól ismeri 
az asszonyi sziveket. 

Főérdeme G. Büttner Julia e művének, hogy a 
magyar úriasszonyoknak ezt a sajnos, már kiveszőfél-
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ben lévő típusát oly jellegzetes, rokonszenves, élethű 
vonásokban megörökítette. 

Bárcsak asszonyaink és leányaink kedvet kapná-
nak G. Büttner Julia könyvének olvasásából ennek az 
igazán magyar és keresztény úriasszony-tipusnak az 
utánzására és megőrzésére ! 

Mig G. Büttner Julia elbeszélései a jelenben 
játszódnak le, Tarczai György kötete a múltba visz 
bennünket. Zengő hegy a czime elbeszéléskötetének, 
melyben bükkvidéki históriákat mond el Gyöngyös, 
Miskolcz és Eger múltjából. Elbeszélései szines mozgó-
fényképek a tatárjárás idejéből, Zsigmond korából, a 
török háborúk és hódoltság idejéből, a Rákóczy-fölke-
lés mámoros napjaiból s a rákövetkező szomorú német 
világból. Mindegyik kép visszatükrözi Tarczainak nagy 
történelmi, művészet és művelődóstörténeti, néprajzi és 
földrajzi tudását, a magyar néplélek mélységes isme-
retét, a magyar hazának és a keresztény vallásnak igaz 
szeretetét. 

Tarczai a Családi Regénytárban megjelent három j 
művével (Budai históriák, Masolino és Zengő hegy) a 
hazai történeti elbeszélők első sorába küzdötte föl 
magát. 

A harmadik mű Henri Harland angol regénye : 
Sampaulo grófné. Az eredetiben tulajdonképen The 
Lady Paramount a czime, a fordító azonban, nehéz 
lévén az eredeti czímnek magyaros fordítása, a regény 
hősnőjének nevéről czimezte ezt a bájos, indillikus 
históriát, amelyben angol humor versenyez az olasz 
költészettel, amint a regény is részben Angolországban, 
részben Itáliában játszik, hősei egy angol gróf és egy 
bájos olasz grófkisasszony, akik tulajdonképen közeli 
rokonok, de a két család rég elszakadt egymástól. Az 
olasz grófkisasszony fejébe vette, hogy családjának e 
két elszakadt ágát ismét összefűzi. Kissé romantikus 
tervet eszelt ki, amelyet olaszos hévvel végre is haj-
tott; álnév alatt, mint özvegyasszony Angolországba 
utazott, hogy ismeretlenül megismerkedjen rokonával, 
Cratörd gróffal, akinek különböző, szintén romantikus 
kísérletekkel próbára tette hűségét és jellemét, s min-
dennek a vége csakugyan az lett, hogy Craford gróf 
és Sampaulo grófnő házassága által a család két ága 
ismét egybeforrott. 

Rég olvastunk ilyen kedves közvetlenséggel meg-
írt bájos, üde, tiszta elbeszélést. Melegen ajánljuk a 
művelt családoknak. Ezt bátran kezébe adhatják minden 
felnőtt leánynak. 

V E G Y E S E K 

— Karácsonyfa-ünnepély. Meghatóan szép ünnep-
ség volt f. hó 24-én d. u. 5 órakor az Erzsébet leámj-
>irvaliáznak Rottenbiller-utczai intézetében. Az intézet 
lelkes igazgatónője Matzinger Lujza üdvözölte az ér-
kező vendégeket, kik között ott láttuk Almady Géza 

tanácsnokot, Beliezay Béla elnököt, Zboray Béla fővá-
rosi bizottsági tagot s számos előkelőséget, kik zsúfo-
lásig megtöltötték a nagy dísztermet. A karácsonyfa-
ünnepélyt gyönyörű énekkel kezdték meg, melynek be-
tanításával Göndöcs István karnagy fáradozott nagy 
buzgalommal. Majd Fennh Miczi köszöntötte a vendé-
geket s utána újból bájos karácsonyi éneket zengtek a 
kicsinyek. Az intézet hitoktatójának beszéde után — 
melyet a növendékekhez s a felnőttekhez intézett — 
ének zárta be az ünnepség programmját. Ekkor a 108 
növendéknek mindegyike kapott valami kis ajándékot s 
a lelkes kis csapat csak este oszladozott szét nyuga-
lomra. 

— Klinger István arauymiséje. Kiinyer István 
egyetemi tanár, siklósi apát, volt rektor magnificus 
hétfőn tartotta visszavonulva minden nyilvános ünne-
peltetéstől és ünnepségtől, a budapesti központi szemi-
nárium kápolnájában az aranymiséjót. A manuduktori 
tisztet Steinberger Ferencz kanonok-rektor töltölte be s 
Krizsan Mihály, Glatifelder Gyula, Hanauer István és 
Kmoskő Mihály szemináriumi elöljárók segédkeztek a 
közkedveltségnek örvendő jubilánsnak e szép alkalom-
ból. A rozsnyói káptalan és papság táviratilag üdvö-
zölte a jubilánst. A szentmise után Krizsán Mihály 
alkormányzó intézett meleg hangú üdvözlő szavakat a 
jubilánshoz. Kiemelte nagy érdemeit, hosszú éveken 
át odaadással teljesített tanári működését. Klinger 
István több évtizeden keresztül tanítja már a pastora-
list s az ország minden részében számlál hálás tanít-
ványokat és tisztelőket. S meg vagyunk róla győződve, 
hogy a jubiláns aranymiséje, ha szerényen vissza nem 
vonul az ünnepeltetések elől, olyan fényes ünnepség 
lett volna, melyre az ország minden részéből szívesen 
feljöttek volna a jubiláns tanítványai. 

— Uj titkos tanácsos. A hivatalos lap vasárnapi 
száma közli Feliér Ipoly dr pannonhalmi főapátnak 
valóságos belső titkos tanácsossá való kinevezését, 
amelyet előre jeleztünk. Ez alkalomból, a közszeretet-
ben alló főpapot az ország minden részéből üdvözlik 
egyesek, társulatok és városok Győr városa a követ-
kező üdvözlő iratot küldötte a főapáthoz: „Győr 
szab. kir. város közönsége nevében, amelynek történe-
téhez a szent Benedek-rend évezredes munkálkodásának 
annyi dicső és magasztos emléke tapad, üdvözlöm 
Nagyméltóságodat abból az alkalomból, hogy felséges 
királyunk fejedelmi kegye Nagyméltóságodat hozzá 
legközelebb álló tanácsosainak djszes méltóságával 
kitüntetni kegyeskedett. Adja az Eg, hogy Nagymél-
tóságod a királyi kegy fényében példaadó vallásossá-
gával, magas tudásával és fenkölt emberszeretetével 
még sok és nagy szolgálatot tehessen hazánknak, az 
egyháznak és a közművelődés terén működő rendjének. 
A város nevében stb." — Feliér Ipoly dr kitüntetése 
alkalmából számos jótékony adományt tett. 

— Pápai kihallgatás. A pápa szombaton fogadta 
a Rómában időző bíborosokat, hogy fogadja szerencse-
kivánataikat. Oreglia biboros, a biborostestület legidő-
sebbike, felolvasott egy üdvözlő táviratot. A pápa szí-
ves köszönetet mondott és több egyházi méltóság 
kineveztetését adta tudtul. Beszéde minden politikai 
czélzás nélkül való volt. 

Főszerkesztő: Breznay Bé la dr. 
Segédszerkesztő : Valuicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó: B r e z n a y B é l a dr, k. m. t. egyetemi ny. r. tanár. 
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SZ. II. Félév. 1904. 

,Perge alacriter m coepto tuo : praeiiare praeiia Domini, caritatem mcende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius compmgendat 
xdlabora . . . 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 auctontate .Nostra exoptamus, quibus excitatus atque erectus religioni doctrinaeque provehendae felicius incumbas.* 
XIII. Leo a szerk. 1901. szept. 5-én. 

Tartalom. Vezéreszmek és tanulmányok: A Religio-Vallás m. t. olvasóközönségének. — Ünnepi Szentbeszéd. — Egyházi tudósítások : 
B u d a p e s t : Királyi eskü szentsége és a főpapi figyelmeztetés kötelessége. — C h i c a g o : A Jó Pásztorról nevezett nővérek. — 
L o u r d e s : Statisztikai adatok a lourdesi búcsújáró helyről. — Tárcza. Irodalmi és egyéb zsibvásár. — Kath. Nevelés-és Tanitásügy. 
A Katholikus Tanügyi Tanács gyűlése. — Irodalom. Aristoteles és Aquinói szent Tamás filozófiája modern franczia nyelven. 

Stb. — Vegyesek. 

t̂ E"* A z Újév beál l tával valamennyi, vagyis j 
egész-, fél- és negyedéves előfizetőinket tisztelet-
tel arra kérjük, hogy előfizetéseket mielőbb 
megújítani szíveskedjenek. 

A 

R E L I G I O - V A L L Á S 
m. t. olvasóközönségének, és az egész magyar katholikus pap-
ságnak és világi intclligencziának, minden jó kívánásával az 

Úrtól, testvéri forró üdvözlet! 

27 év óta szerkesztem a Religiot. Azóta szeré-
nyebb ellátású paptársaim részéről szakadatlanul folyt 
a panasz : hogy nem győzik a felszaporodott kath. 
lapokra való előfizetést pénzzel ; hogy szállítsam le "a 
„Religio" előfizetési díjját; vagy hát jelenjen meg ez a 
lap hetenkint csak egyszer. Hisz hetenkint egyszeri 
megjelenéssel is a czélt, a heti tájékoztatást, tökélete-
sen el lehet érni. Példa valamennyi más egyházi, akár 
katholikus, akár protestáns hetilap, kivétel és külömb-
ség nélkül. 

Hát igaz, a mi igaz : Magyarország lelkészkedő 
papságának a mult század egész második felében foly-
tonos crescendóban emelkedtek a kiadásai, ellenben 
szakadatlan decrescendóban voltak a jövedelmei. Da-
czára a jövedelmekben állandósult e fogyatkozásoknak, 
kivált a 90-es évek egyházpolitikai harczainak riasztó 
hatása alatt, a katholikus időszaki sajtóközegek száma 
a szó teljes értelmében megkétszereződött Az új lapala-

pitások természetesen első sorban a papság pártolására 
építettek valamennyien és így azt lehet mondani, hogy 
a. magyar katholikus papság lappártoló kötelességének 
terhe rövid 15 év alatt megkétszereződött. Mig a mult 
század 50 es éveinek elején alig volt 4 kath. lap az 
országban : ezidőszerint a kath. lapok száma megközelíti 
az 50-et, ha felül nem haladta. Egy-egy, ismereteivel a 
haladó ügyek szintáján lenni óhajtó lelkipásztornak 
mostanság járatni kell legalább 1 politikai napilapot, 
legalább egy szoros értelemben vett egyházi lapot, egy 
papi tudományt mívelő lapot, egy hitbuzgalmi lapot, saját 
egyházmegyei központjának vagy vidékének kath. lap-
ját, egy egyházszónoklati, egy gazdasági, egy szépiro-
dalmi lapot stb. Ez a minimum. Könyveit is azonban 
okvetetlenül szaporítania kell néhány becsesebb termék-
kel. Tessék mármost ezeknek az árát összeszámítani. 
Olyan összeg jön ki, hogy 2000 frtos javadalom is 
nehezen bírja; szegényebb javadalmas pedig igazán 
tehetetlenül, nem egyszer könnyes szemmel. áll vele 
szemben. Aztán érthetetlen dolgok is történnek. Mikor 
egy-egy gazdag egyházmegye gazdag parochiájáról azt 
a tudósítást kapja az ember, hogy sem a javadalmas 
sem a templom nem bírja az „előfizetést" : akkor lehe-
tetlen, hogy az embernek meg ne álljon az esze, hogy 
milyen lehet a kulturális sorsa azoknak az igazán sze-
gény paptársaknak, a kik csaknem erdőcsőszi ellátásra 
vannak kényszerítve. 

Nagy csapás most a magyarországi papság szegé-
nyebb sorsú tagjaira az, hogy a lapszerkesztők és kiadók 
semmit sem adhatnak intentiók kiosztásával, illetve 
stipendiumok visszatartása fejében. Ezzel szegény 
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papokra nézve a lapjáratás legegyszerűbb s reájok 
nézve legkönnyebb, majdnem egyedül lehetséges módja 
szűnt meg. De meg kellett szűnni. S kár volt valaha 
szokásba behozni. Igaz, hogy a tisztelendő papság, ha 
ít. főpásztorához kiki bizalommal fordul, kaphat tőle 
évenkint annyi stipendiumot, a mennyi neki katholikus 
lapok járatására szükséges. Ámde ez az eljárás a ft. 
ordinariátusokra nézve nem közönséges teherrel jár. 
Atyai szeretetök ezt bizonyára szivesen viseli ; de lehet-
nek esetek, midőn az atyai szív szenvedni lesz majd 
kénytelen, — mondjunk csak annyit, hogy mások 
gyarlósága miatt, — jóságáért.* Tehát erre az eljárásra 
is bajosan lehet a katholikus lapok járatásában min-
den oldalra megnyugtató könnyítést építeni. 

Ezek után, a mi részünkről, — mindenki belátja — 
nem marad más hátra, mint gondoskodni arról, hogy 
a „Religio" hetenkint egyszeri megjelenés mellett ugyan-
azt a heti tájékoztatást nyújtsa ezentúl is a magyar 
katholikus papságnak és a közügyek intézésében buz-
gólkodó katholikus világi intelligencziának, a melyet 
eddig hetenkint kétszer jelenve meg nyújtott A fő-
dolog, a minek a 64 éves lap ősi hagyományából épen 
és egészségesen, minden megcsonkítás nélkül kell az 
utókorra átszármaznia, az : hogy a lap szeplőtelen 
katholikus szellemének magas szárnyalása, szóval kiváló-
sága — csorbát ne szenvedjen. Szerencsére, ezt a tulaj-
donságot hetenkint egyszeri megjelenéssel is biztosan 
meg lehet valósítani. Épp 40 éve, hogy a nyilvánosság 
szolgálatában forgatom a tollat. Megtanultam, lehetet-
len volt meg nem tanulnom, — pauois multa, röviden 
nagyot és sokat mondani, és a kath. szellemhez hű 
maradni. Hisz tulajdonképen ez a kath. irásművészet 
feladata. Igy válik úgyszólván minden szó jóságos tetté. 

Tehát az 1905-ik év 1. számától kezdve a „Religio" 
hetenkint egyszer fog megjelenni, csütörtökön. Természetes, 
hogy ezzel az eljárással a lap ára is felényire száll le: 
A lap ára: egész évre 10 kor., félévre 5 korona, negyedévre 
2 kor. 50 fillér lesz. Két korona 50 fillér 1/i évre! — oly 
csekély összeg, hogy — nem mondom lelkesedéssel, de 
csak egyszerű, őszinte jóakarattal — egy-egy szegény 
káplán, egy-egy kolduló szerzetes rendház is nyugod-
tan kibírja. ** Ezzel az intézkedéssel sokaknak kíván-
sága teljesül, remélem, mindenkinek megelégedésére. Mert 
az ívek számának csökkenését a tartalom magvasságá-
nak növelésével fogjuk kárpótolni- A monumentális 
egyházi okmányok, főp. szózatok, kongresszusi beszé-
dek stb. kedvéért az ívek szaporításától nem fogunk 

* Mailáth Gusztáv gróf erdélyi püspök ur épp most, decz. 
21 én kelt főpásztori leveiében ju t t a t j a kifejezésre főpásztori 
aggodalmait oly papi halálesetekre nézve, a midőn Intentiós-
könyv hiányában, a ki nem mutatható el vagy el nem végzett 
misék az egyházmegyei hatóság helyzetét igazán kinossá 
tehetnék. 

** A kik szivesek voltak az eddigi szokás szerint egész 
évre 20 koronával előfizetni: azoknak 10 korona a jövő évi 
számlára lesz elkönyvelve. A többi előfizetők ügye tisztázva 
van az előfizetés összege szerint egész évre vagy félévre. De 
V, évre is J eh et előfizetni 2 kor. 50 fillérrel. Az „Egyetemes 

v. Lapoku-at a R. előfizetői ezután is kedvezményes áron 2 
koronáért kapják. Külön előfizetés az E. Kr. L-ra 4 koronával 
történhetik egész évre. 

idegenkedni. Munkatársaim részint régi, részint uj 
ivásu, de valamennyien az irói szakmában tapasztalat-
tal és gyakorlattal biró írók, nagyrészt babérkoszorús 
mesterek. A succrescentia, hála a növendékpapság 
egyházirodalmi iskoláinak, örvendetes és borutlan jövő-
vel kecsegtető. 

Még kettőt kell előre jelentenem. 
A Religio, de az „Egyetemes Kritikai Lapok11 is 

újévtől kezdve hirdetéseknek szánt színes borítékban 
fognak megjelenni. Ez az egyik. A másik, a mit szintén 
előre kell jelenteni az, hogy hatvanéves koromaz őgyakori 
gyengélkedéseivel mind sűrűbben figyelmeztet arra a 
kötelességemre, hogy a lap szerkesztésében és kiadásá-
ban utódról kezdjek gondoskodni. Jelentem a m. t. 
olvasóközönségnek, hogy nyugodt lehet. Az 1905-ik év 
folyamán a „Religio-Vállás" az enyéimnél épp fiatalabb-
sága mellett is erősebb kezekbe fog átmenni. Az „Egye-
temes Kritikai Lapoku szerkesztését egyideig még meg-
tartom. 

Mindent értek e két lap ügyében, csak kettőt nem. 
Egyik az, hogy mért van az, hogy az „Egyet. Kr. L-k" 
messzeható jelentőségét a papságon kivül gyorsabban 
fogták fel, mint a papi körön belül? A másik a mit nem 
tudok megérteni az : hogyan lehet buzdító főp. engede-
lemmel bírni a „Religio"-nak és az E. Kr. Z-nak a 
templom pénztárából a plébániai könyvtár számára 
való járatására, és a dolog lehetősége mellett ezt mégis 
elhanyagolni ? Volt eset, midőn kitűnt, hogy a főp. en-
gedélyről tudomást szerezni vagy megőrizni sem tar-
tották érdemesnek. Pedig a plébániai könyvtárnak is 
van ilyen esetben köze a dologhoz. Szabad legyen 
emlékezetbe visszaidézni, hogy ilyen főp. engedély 
régibb időből úgyszólván minden egyházmegyében 
fennáll ; legújabban, néhány év előtt a veszprémi egyház-
megyében, 1903. április 14-én, 1278. .sz. a. pedig az 
esztergomi főmegye területére nézve nyert megújítást. 

Száz szónak is egy a vége : hogy térjünk mind-
nyájan, kiki a maga munkájára: ut glorificetur in nobis 
Christus ! Katholikus írónak épp úgy mint olvasónak 
nem lehet más főczélja, sem ezen, sem a más világon. 
Tanúul hivom fel e sorok olvasóit mind: mondják meg, 
van-e e felhívó sorokban — vagy a sorok között — 
csak nyoma is az igyekezetnek, más szerkesztőnek vagy 
más lapnak a leszólására ? Ezt mi így tesszük, mert 
ï'gy kell tenni ; ha más másképp cselekszik is. Minél 
többen szolgálunk az Istennek, annál szebb, annál 
nagyobb, annál örvendetesebb ez a dolog Isten és 
emberek előtt. Nekünk katholikusoknak minden erőnket 
össze kell szednünk az Isten, az egyház, a lelkek üd-
vösségének ellenségeivel szemben. Nincs mit egymás 
elleni tusakodásra pazarolnunk. A mai hires „kulturvi-
lág — mint Nordau mondá - egy iszonyú beteg-
szoba". E nagy beteg-szoba sok százmilliónyi betegjé-
nek gyógyítására csak mi katholikusok rendelkezünk 
isteni erő fölött ; az egész akatholikus és pogány világ 
a lelkek megmentésére legfőlebb néhány szép szóval 
rebeghet üres frázisokat : tehetetlen. A kath. publiczistika 
feladata a katholikus szellemi fensőbbségét teljes 
érvényre, fényes ragyogásra segíteni. A katholikus 
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olvasóközönségnek kötelessége ebben a fenséges feladat-
ban munkatársává szegődni a kath. publiczistikának. 
Ha ezt nem teszi, mulasztást követ el, melynek legeny-
hébb büntetése az elkésett bánat, melyet jóvá semmivel 
sem lehet többé tenni, csak, mint Francziaországban 
látjuk, martyriummal és vérből való újjászületéssel. 
Ireland st. pauli érsek mondá, hogy tökéletes ember 
csak az lehet, a ki „ne laisse aucune force cachée et 
silencieuse", csak az, a ki egyetlen egy erőt sem hagy 
lelkében rejtve, némán, tétlenül tengődni, kárba veszni. 
Nekünk rendelkezésünkre áll mennyei világosság az el-
méket fenyegető sötétség eloszlatására ; nekünk rendel-
kezésünkre áll isteni erő a lelkek felemelésére és meg-
szentelésére ; nekünk rendelkezésünkre áll isteni malaszt 
az emberek lelkének boldogitására itt ezen és a más 
világon. Csak egy, csak egyetlenegy dolog hiányzik 
bennünk magyar katholikus papságban: a határt nem 
ismerő tevékenység Isten fiaihoz illő ambicziój 3JJ âZ aka-
dályoktól való vissza nem riadás rettenthetlen állhata-
tossága, szóval a minden isteni és emberi erő és eszkőz 
felhasználásának nagy, apostoli eltökéltsége, ez eltö-
kéltségnek teljessége. Félő, hogy aluszékony, lassú, 
szórványos és összefüggéstelen munkánk csak biztatni 
lesz képes az evangelium „inimicus homó"-ját arra, 
hogy annyi konkolyt hintsen szent István búzavetése 
közé, amennyi neki tetszik, hogy végre búzát aranyért se 
lehessen találni a felburjánzott konkoly között. Magyar-
ország megsemmisítésére a katholiczizmus kiirtása 
szükséges. 

Ennek elhárításában fárad 64 év óta a „Religio". 
Most segítségül vette magához az „Egyetemes Krit. 
Lapokll-at, hogy az emberi gondolkodás minden terén 
felvegye a tisztító harczot a tévedések bábeli, zűrzava-
ros világával. 

A magyar katholikus papságon és világi intelli-
genczián a sor, hogy kövessen és támogasson. Ne 
legyen papi kúria, plébánia, szerzetes rendház, mívelt 
katholikus család vagy nevelő és tanintézet, mely 
figyelmét a „Religiow-tól és az „Egyetemes Krit. Lapok"-tói 
elfordítja. 10, 5, '2.50 korona előf. ár oly szerény összeg, 
mely minden lelkes katholikustól kitelik, ha köteles-
ségérzetének enged. 

Isten velünk ! 
Budapesten, 1904. decz. 28-án. 

Dr Breznay Béla 
szerk. 

Ünnepi Szentbeszéd. 
II. 

Keresztény hívek ! 
Most két esztendeje 1 a nemzetnek egy 

ereklyéje került napfényre. Épen kétszáz esz-
tendős, meggyszin selyem, tépet t lobogó, a 
Rákóczy zászlója, Máriás-zászló, melyet a 
koronczói ütközetben csak nagy vívással tudtak 
visszavenni a labancztól. A zászlónak eg}ák 

1 A kassai kiállításon. 

oldalán ez a felírás van : Deo duce pro Pat r ia 
et Libertate vincere aut mori — az Isten a 
mi vezérünk, a hazáért és szabadságért győzni 
vagy meghalni megyünk; a lobogó másik ol-
dalán pedig igy folyta t ja : Matre Dei mon-
strante viam, megyünk, élünk vagy halunk, 
úgy, amint az Isten Anyja muta t ja utunkat . 

Keresztény hívek ! 
Békés időkben, mikor nem zúg riadó, ha 

nem leng harczi zászló, az emberiség jó és bal-
sorsát a templomok döntik el. A csatasikon 
hősök és vértanuk áldozatát követeli a haza : 
i t t arra a mennyei hazára irányítjuk az embe-
rek minden gondolatát, ametyért szeretjük az 
istenadta szülőföldet is. A harczmezőn a sza-
badságért folyik a vívás, i t t a lelkeknek azon 
szabadságát hirdetjük, mety nem ismer gyáva-
ságot, félelmet, emberi tekintetet, hanem örök 
czélja felé törekszik ret tenthet len erővel, az 
üdvösség után. I t t is, mint a csatasikon, győz-
nünk kell az Isten igéjével és erejével, meg 
kell halnunk pedig az üdvösség veszedelmei-
nek, a bűnnek, a lélek ellenségének és épen 
most láttuk, hogy győzni vagyis üdvözülni és 
meghalni a bűnnek úgy kell, amint Mária mu-
ta t j a nekünk. Azért minden községben ez a 
templom, az üdvösségért vívott csatáknak me-
zeje, ahová az ember szegénységét, kísértései 
panaszait, erőtelenségét hozza, ahol az Isten az 
erőt, a lélek táplálékát, a keresztény élet fegy-
vereit adja. 

Keresztény katholikus szatmáriak! Ben-
nünket ebben a mi nagytemplomunkban ke-
reszteltek, i t t vettük a hitbeli erősség szent 
olaját és a kereszt jelét homlokunkra, itt bo-
csátják meg bűneinket, i t t tördelik az élet ke-
nyerét nekünk. I t t imádkozunk elhunytjainkért, 
itt fognak imádkozni érettünk is egykor. Azért 
a templom a keresztény szívnek minden sze-
retetét méltán várja, követeli. 

És a mi nagytemplomunk, a szatmáriak-
nak ez a szeretett, édes otthona, amelynek 
köveit a Hám János keze rakta, falait az ő 
önmegtagadással megszentelt kincsei építették, 
íveit mennybenéző lelke alkotta, ha ma ilyen 
diszbe, a jegyesnek ragyogó díszébe öltözik, 
hogyne kívánná a jelenben is, a jövőben is 
minden érzésünket és szeretetünket? 

Aztán ennek a templomnak ma nagy 
ünnepe van; itt egyesül ma az ünneplő szent 
miseáldozatok és az imádság szent erejében 

5R* 
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az egyházmegye átélt száz esztendejének min-
den kegyeletes érzése, öröme, fájdalma. I t t do-
bog ma az egyházmegye szíve hálaadásban az 
örömökért, vigaszteljes érzésekben fájdalmain-
kért. Méltó azért, hogy a mult és jelen most 
kezet fogjon és együtt ünnepeljen i t t ! 

Ébredjetek hát, nagyjainknak megszentelt 
hamvai ! 

Te szerető atyja nyáj adnak, — KOVÁCS 
FLÓRIAN, kelj ki nyolczvan esztendős sirod- i 
ból és nézd, hogy a te egykori székestemplo-
mod 2 ma s'/űk a papságnak, és Krisztusodnak 
hajója alig birja már befogadni és hordozni 
nyáj ad at ! 

HAAS MIHÁLY, lássad csak, mint ég a 
szemekben, az arczokon megszentelt örömök 
tüze, a te lobogó lelkednek édes öröksége ! 

Te BIRÓ LÁSZLÓ, akinek féltékeny, gon-
dos szeretetét szinte a reménytelenség búbá-
natára vál toztat ta halálos ágyadon kesergésed, 
hogy árván és szegényen hagyod a jegyest, 
j e r és lásd, mint támasztot t neki férfiút az 
Isten, nagyot, mint te voltál, szerető, féltékeny 
jegyest, amilyen te voltál, gazdagot, amilyen 
te nem voltál ! 

És télnek dermesztő fagyát enyhítő nyu-
gati, déli szellő, vedd fel szárnyaidra F ISCHER 
ISTVÁN báró első püspökünknek, KLOBU-
SICZKY P É T E R N E K , SCHLAUCH LŐRINCZ-
nek szellemét, hadd lássák itt, hadd örvend-
jenek most velünk azon. amit F ISCHER 
plántált , amiért KLOBUSICZKY imádkozott , 
amin SCHLAUCH nagy lelkével függöt t : az 
egyházmegye megizmosodott erején, ennek a 
megszentelt templomnak ékességén, a nyájnak 
nagyságán és üdvösségén ! 

Téged is hívlak, Istennek kebelén nyugvó 
Atyánk. HÁM JÁNOS püspök. Téged igy 
köszönt a jelen főpásztorunknak a jkaival 3 : 
„ezt a feldíszített székestemplomot adom én 
jubileumi ajándékul szeretett egyházmegyém-
nek, a szent életű nagy püspök Hám János 
áldott emlékéhez kötve, aki e templomot 
fejedelmi bőkezűséggel kiépítette." Jöj j hát, 
szent emlékű Atyánk, és lásd, mint imádkozik 
Szatmár-Németi a te templomodban. Ó de ha 
híveid imáját meghallgatná az Úr és annak 
erejével sírboltod mohos sötétségéből az oltár 

2 Csak a mai szentély. 
1904. évi XI. számú püspöki körlevél. 

tömjénillatos dicsőségébe hívnak fel téged r 

akkor be te lnék 4 az ige, hogy nag}Tobb a 
második templom dicsősége az elsőnek dicső-
ségénél, a MESZLÉNYI székesegyháza híresebb 
a HÁM J Á N O S templománál. 

És ilyen legyen ez az 1904. esztendőben 
uj ékességbe öltözött szentegyház ! 

Legyen dicsőséges, legyen híres ! Trónolja-
nak benne a főpásztorok mindig a J ó Pásztor 5 

szeretetével és áldozatos hűségével, szent 
Jánosnak apostoli szellemével." Taní tsanak 
benne az örök bölcseségnek, a gyermek Jézus-
nak erejével és édességével.7 

Töltse be azt buzgó im ad as az Isten iránt, 
aki a kenyérnek alázatos színében visszaköltö-
zött közénk ; 

töltse be azt az imádság azokért, akik 
emésztő gondokkal, törhetetlen buzgósággal, 
művész kézzel, munkás kézzel, durva munká-
val és finom munkával dolgoztak itt. hogy 
méltóan díszíthessék az uj Jeruzsálemet , az 
Isten városát ; 

az imádság azokért, akik mig arannyal 
ékesítgették az Isten hajlékát, keresztény 
szivük szinaranyát áldozták az Istennek : akik 
a világ világosságát, a kenyérnek alázatos 
szinei alatt lakozó Istent ragyogó fényességgel 
vették körül és üdvözlik." 

És töltse be ezt a templomot a gazdagok 
alamizsnáinak 8 jóillata. a szegénynek esede-
zése a kenyérért és találjon megliallgattatást ! 
És jöjjön el ide az igaz, hogy igazabb legyen, 
jöjjön a bűnös, hogy megtérjen. Fel vala-
mennyien !. 

Jertek örülni az Isten előtt. 
Imádni Urunkat, az Üdvözítőt ! 
Mert ő a nagy Isten, az Üdvözitő.y 

III. 

Neked szól a fogadás, amelyet teszünk, 
imádott Jézus, Üdvözitő Urunk, ki itt lakozol 
az emberek fiaival. Te meg szoktad kérdezni 
ünneplő szivük rej tekében az emberek fiait, 
mit adnak neked mindazért, amit tőled vettek. 

4 Agg. 2. 10. 
5 A kupola és szentély közötti íves mezőn a Jó 

Pásztor képe. 
15 Szent Jánosnak oltára a szószék balján. 
7 A kupola körképe. 
ö A szószék jobbján szent Antal szobra és per-

selye. 
y 94. zsoltár. 
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Most azt kérdezed: mit adtok nekem, 
•emberek fiai, te ünneplő egyházmegye, ti 
ünneplő hi vei ennek az istenházának, amiért 
száz esztendőn benneteket átvezettelek s annak 
végső sánczain ékes hajlékot építettem nektek? 

Örökös hálaadást fogadunk neked, Uram, 
amiért megengedted, hogy főpásztorunk, aki 
az uj százesztendőbe vezet át bennünket és 
áldásra emelte most Mózes-karjait felettünk, 
nevednek dicsőségére fényes hajlékot készítsen 
neked. 

Fogadjuk, hogy szeretni fogjuk a te haj-
lékodat jobban, mint eddig. I t t leszünk hajnal-
hasadáson és eljövünk estenden, hogy ha csak 
egy fohászszal is imádjunk téged az Oltári-
szentségben. 

Magasztalni fogunk, ha jól éltünk, siratni 
fogjuk, amit ellened vétettünk. 

Áldani fogjuk jóságodat, félni fogjuk igaz-
ságodat. 

Élni fogunk ker. kath. hitünkben, szeretni 
lógunk téged keresztény katholikus cseleke-
deteinkkel. 

Te pedig, Uram, aki megengedted, hogy 
időknek ormain az egyik századból a másikba 
lépjünk át, kérünk, ebben vezess, szeress, 
védelmezz, és irgalmazz ! Amen. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Budapest, decz. 30. Királyi eskü szentsége és a 

főpapi figyelmeztetés kötelessége. — 
Most, liogy igazán éktelen és veszedelmes kava-

rodás támadt a politikai világban, Bartha Miklós egy 
újságban és Hock János a képviselőház nyilt ülésében 
czélzásokat tettek arra, hogy a királyt főpapok (Bartha 
meg is nevezte őket) figyelmeztessék az eskü szentsé-
gére. Nagyon szép a buzgóság a rendkívüli körülmé-
nyek között a haza szolgálatában minden lehetségest 
megtenni, a mi a haza és a trón javát előmozdíthatja. 
De a buzgóságban nem szabad tulmenni soha az illen-
dőség határain, mert külömben a tiszteletadás czégére 
alatt tiszteletlenség csempésződik be a külömben tiszte-
letre méltó akczióba. A jelenleg élő két magyar érsek 
nevének belekeverése a király kioktatásának kérdésébe, 
valamint a lapban, úgy a képviselőház plénuma előtt, 
nem szerencsés gondolat volt, tettnek pedig teljesen 
elhibázott dolog. Két érsek atyánk forró hazafisága 
oty fokú és annyira ismeretes, hogy azt a kötelesség-
teljesítésből kioktatni akarni csak lázas elragadtatás 
által menthető tiszteletlenség. Ez az eset eszünkbe 
juttatja az ország milleniumi évét. Arról volt akkor 
szó — már az is, hogy szóba kerülhetett, hiba volt — 
hogy ki üdvözölje e nagy évforduló alkalmából a 
nemzet nevében a királyt. Régi hagyomány és örök-

ség, hogy a nemzet első tolmácsa a trón előtt a 
hgprimás legyen. Akkor Szilágyi Dezső, képviselőházi 
elnök, az ő praepotencziájával előtérbe tolakodott. Az 
a két iir, a ki jelenleg a hgprimást nógatja a királyhoz, 
mért nem szólalt fel akkor, mért egyezett be Szilágyi 
előtolakodásába ? ! Akkori hallgatásuk veri mostani 
beleszólásukat. Nagy veszedelmek idején az első köte-
lesség a lelki nyugalom, az „aequa mens" megőrzése. 

? ? 

Chicago. A Jó Pásztorról nevezett nővérek. — 
A jó pásztor apáczái néhány év óta Chigagóban 

igen üdvös és áldásos működést fejtenek ki. Hány 
! bukott leány és asszony nyerte vissza áldásos buzgal-
! miik következtében földi és mennyei üdvösségét. Ámde 
a charitativ intézmények általános baja nem kímélte 

! ez intézetet sem : a pénz hiánya. Ép ezért a városban 
jószívű emberek gyűjtést rendeztek, hogy befolyván a 

1 kellő összeg az apáczáknak nagyobb, tágasabb, szebb 
hajlékot építhessenek. Már néhány év előtt felmerült 
az eszme az apáczák körében intézetüket a nagyváros 

; poros levegőjétől, a gyári füst tűrhetetlen légköréből 
távolabbi, csendesebb, zavartalanabb városrészbe áttenni. 
Ep ezért a külvárosban szép telket vásároltak. Ámde 
eddig fennevezett okból nem kezdhették meg az épít-
kezéseket. A mostan megalakított polgári választmány 
kötelessége 150.000 dollár megszavazása. A választmány 
elnöke S. Tuthill Richard biró, ki protestáns létére 
figyelemmel kisérvén az apáczák működését, lelkesült 
hive az eszmének. Chicagóban működésük óta 6796 
nőnek és 8403 leánynak nyújtottak oltalmat és lelki 
vigaszt. Tuthill biró az apáczákról következőleg nyi-
latkozott: „Ezen intézet működését régen figyelemmel 
kisérem, az apáczákat személyesen is ismerem. Ennek 
alapján a nyilvánosság előtt állíthatom, hogy ezen apá-
czák működése minden irányban végtelen jótékony 
hatású. Csendesen és észrevétlenül, éjjel-nappal a bu-
kott leányok és asszonyok körül tartózkodnak, folyton 
buzdítják, tanítják, téritgetik őket. Leszoktatják őket 
bűnös szokásaikról, tisztátalan gondolataikról s lassan-

] kint visszavezetik őket a hithez ; tanítják őket zenére, 
házi munkákra és egyéb dolgokra, hogy lassanként uj 

í lényeket faragjanak belőlük. 

Lourdes. Statisztikai adatok a lourdesi búcsújáró 
helyről. — 

Nemsokára meg fog jelenni abbé Bertrin könyve, 
mely Lourdes búcsújáró helyének jelentőségét fogja 
bemutatni minden oldalról. Mgr. Schöpfer tarbesi püs-
pök, a kinek egyházmegyéjéhez tartozik Lourdes, a 
római Mária-kongresszuson, decz. 2-án, néhány adatot 
közölt Bertrin abbé könyvéből, a mely adatok rendkívüli 
feltűnést keltettek. Igy p. 1867 óta 1903-ig összesen nem 
kevesebb mint 4371 nagy zarándoklat járt Lourdesban 
3.817̂ 000 zarándokkal. Az utóbbi 7 év alatt 1637 
vonat érkezett 1.074,C00 zarándokkal, a mi a számok 
szakadatlan növekedéséről tanúskodik. Az 1904-ik év 
minden eddigit felülmúl. Voltak vonatok 30—50— 
60,000 zarándokkal. A keresztes hadak áramlatai ujúl-
nak meg, valóságos emberáradatok vonulnak Lourdes felé. 
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Külföldről 292 vonat érkezett. Az „Immaculata" iránt 
csak külföldről 757 püspök jelentette tiszteletét. Kezdet 
óta több mint 2600 csodás gyógyulás történt. 

T Á R C Z A. 
Irodalmi és egyéb zsibvásár. 

Az üzletek karácsony alkalmával, a lapok újév 
tájékán szokták megütni a nagydobot, összeverni a 
réztányért s megfújni a rézsípot. Az igy támadt nagy 
kavarodásba aztán belekiáltanak sok mindent, aminek 
a fele sem igaz. Az egyik czég például 32 darab szebb-
nél-szebb ajándéktárgyat kinál 5 koronáért. A másik 
12 koronáért 24 személyre való „Britannia-ezüst" evő-
készletet ad. Hasonlóan cselekesznek egyes néplapok 
is. ígérnek 125 czentiméter hosszú és 78 czentiméter 
széles remek olajfestményt, 14 karátos aranylánczot, 
vagy Jókai összes regényeit s mindezt csak azért, hogy 
nevezett lapnak mentül több előfizetője legyen. Akár 
üzlet-czég, akár lap-szerkesztőség tesz ilyen ajánlatot, 
mindkettő sértő a vevő, illetve olvasóközönségre. Az 
előbbi ostobának tételezi fél vevőjét, mert ugyan 
melyik józan itéletü ember ne látná be, hogy 5 koro-
náért lehetetlen 32 tárgyat adni. Az utóbbi kapzsinak 
és szellemi szegénységben leledzőnek bélyegzi előfize-
tőit, aki csak ugy képes lelkesedni az irodalomért, ha 
az előfizetési dijért olajfestményt vagy faliórát is kap. 

Katholikus czég és katholikus lap — hála Isten-
nek — még ment ettől az erkölcsi hanyatlástól. Egyet-
len kath. czégről vagy lapról sem hallottunk hasonló 
üzérkedést s ha keveset ígértek is, azt a keveset becsü-
lettel be is váltották s inkább többet adtak. (|) 

KATH. NEVELÉS- és TAMTlSÜGY. 
A Katholikus Tanügyi Tanács gyűlése. 

A Magyarországi Katholikus Tanítók Országos 
Bizottságának tanügyi tanácsa f. hó 29-én délelőtt 
látogatott ülést tartott a Szent-István-Társulat kister-
mében. A gyűlés előtt a tanács a Szent-Sziv templo-
mában misét hallgatott, amelyet Andor György dr 
pápai kamarás, primási titkár szolgáltatott. 

A gyűlésen Ember Károly elnökölt, aki mindenek-
előtt bejelentette, hogy az október hónapban tartott 
püspöki konferenczia elfogadta és megerősítette a ka-
tholikus népiskolák tantervjavaslatát, a kath. tanítókép-
zők képesítési vizsgáinak szabályzatát és a tankönyv-
bírálatról készített szabályzatot. A püspöki konferenczia 
kimondta egyúttal, hogy a kath. tanügyi tanács anyagi 
szükségleteiről mindenkorra gondoskodni fog. A tanács 
e bejelentéseket hálás köszönettel vette tudomásul, s 
kérni fogja a püspöki kart, hogy az uj tanterveket 
mielőbb léptesse életbe 

Ezután Dreisziger Ferencz olvasta fel emlékbeszé-
det Erdődi Jánosról, a katholikus népoktatás egyik 
jeleséről, aki harmicz évig állott a tanítóképzés szolgá-
latában. Számos neveléstani tankönyvet irt, amelyek 

sok tekintetben úttörők. A kath. tanügyi tanácsnak 
sok éven át buzgó tagja volt, s tavaly halt meg a ka-
tholikus népoktatás nagy vesztesegére, Kassán. 

A szép emlékbeszédet a tanács ki fogja nyomatni 
s a katholikus pedagogusok között terjeszteni. 

Az elnök indítványára elhatározta ezután a tanács, 
hogy a herczegprimást az új évforduló alkalmából, a 
mai ülésből táviratilag üdvözli. Úgyszintén köszönti 
Hornig Károly és Bende Imre püspököt és Fehér Ipoly 
pannonhalmi főapátot abból az alkalomból, hogy a 
király őket valóságos belső titkos tanácsosaivá ne-
vezte ki. 

A tanács ezután részletesen tárgyalta a javított 
és a képviselőházhoz beterjesztett népoktatási törvény-
javaslatot, s hosszabb vita után megjelölte azokat 
a pontokat, amelyek ellen kifogása van. E kifogások 
főképp a tanítóképzésre és a katholikus iskolák auto-
nómiájának megszorítására vonatkoznak. A tanács elha-
tározta, hogy Csávolszky p., Ember, Guzsvenitz, 
Bobory, Bertalan és Augusztin személyében hattagú 
bizottságot küld ki, amelynek feladata lesz a tanácsban 
elhangzott vélemények alapján emlékiratot készíteni s 
azt az illetékes fórum elé terjeszteni. A tanács továbbá 
felkérte Döbrössy Alajos pécsi egyházm. főtanfelügyelőt, 
hogy Dreisziger és Szőke segítségével sürgősen készítse 
el a katholikus nép- és ifjúsági könyvtárak könyvjegy-
zékét. 

A 'tanügyi tanács végül főbb vonásokban kijelölte 
a tanács jövő évi működésének főbb irányelveit és 
Vaszary Kolos bibornok hgprimás arany miséje meg-
ünneplésének előkészítésére intézkedéseket tett. 

I R O D A L O M . 

Aristoteles és Aquinói szent Tamás filozófiája modern 
frauczia nyelven. 

Az emberi gondolkodás két nagy világmesterének 
filozófiáját mutatja a modern tudományossággal össz-
hangzásban Farges sulpicianus bölcseleti és theologiai 
doktor, a párisi Institute catholique (T. Egyetem) 
tanára, egyszerre két munkájában. Az egyik 8 kötetre 
terjed, vagyis maga valóságos bölcseleti könyvtár. 
Ennek szerzője a következő czimet adta: „Eludes phi-
losophiques pour vulgariser les théories d'Aristote et de 
saint Thomas et leurs accords avec les sciences mo-
dernes". A másik, rövid, 2 kötetes kivonat ebből a 
nagyobb munkából. Czime : „ Cours de philosophie". 
Mindakét munka megjelent és kapható Parisban, Ber-
eite et Tralin kiadóknál, rue des Rennes 69. Scholasz-
tika, szép franczia nyelven, minden modern haladásra 
tekintettel, bizonyára Magyarországban is érdekelni 
fog sokakat. 

= Egyliáztörténelmi emlékek a magyarországi 
hitújítás korából. (Monumenta ecclesiastica tempóra 
innovatae in Hungaria religíonis illustrantia.) Szerkesz-
tették Bunyitay Vincze, Rapaics Raj mond és Karácsonyi 
János, a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi 
Osztályának tagjai. Második kötet. 1530—1534. és három 
függelék. Budapest. Kiadja a Szent-István-Társulat 



IL Félév 42. sz. RELIGIO. 423 

Tudományos és Irodalmi Osztálya. 1904. Ára 20 korona. 
Azon nagyjelentőségű vállalatnak, a melyet a Szent-
István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya a 
magyarországi hitújítás annyira zavaros korának földe-
rítése végett még 1889-ben megindított, második gyü-
mölcse, az Egyháztörténelmi emlékek Il-ik kötete 
megjelent. 

E kötetet öt évre (1530- 34.) terjedő, 359 darab 
időrendbe szedett levelet és okiratot, továbbá három 
függeléket tartalmaz. A levelek és okiratok túlnyomó 
része kiadatlan, így szorosan egymás mellé rakva a 
kinyomtatottak se voltak s ennélfogva e kötet olva-
sásakor a történetbúvár elé egész új világ tárul. 

Miként az első kötetben, akként itt is az időrendbe 
osztott levelekhez ós okiratokhoz három függelék járul. 
Lehetett volna talán e függelékeket is szétdarabolva 
egy-egy év utolsó adataihoz ragasztani, de a bennük 
foglalt adatok tárgyi vagy területi összefüggésük oly 
szoros, hogy azok szétdarabolása olyan lett volna, 
mintha egy képet fölvagdalnánk és a darabokat a fal 
különböző szegleteire aggatnók. 

Az első függelék a XXIV. szepesi város plébáno-
sainak jegyzőkönyvéből vett vallási tartalmú, 1529 — 
1606-ig terjedő részeket foglalja magában. Világosan két 
szakaszra oszlik e jegyzőkönyv. Az egyik terjed 1544-ig 
s azokról szól, amiket a katholikus papság, különösen 
pedig a XXIV plébános társulatának akkori feje 
(seniora) a lutheranizmus megakadályozására véghezvitt. 
A másik pedig 1544-től azt beszéli el, amit a lassan-
lassan térfoglaló lutheránus papok tettek a hitújítás 
előmozdítására. E függelékben van két tudósítás az 
1530. előtt föllépett hitújítókról is és így azon panasz, 
hogy az Egykáztörténelmi Emlékek I. kötetéből hat, de 
tulajdonképen csak három tudósítás hiányzik (Századok, 
1902. 658—59.), orvosolva van. 

A második függelék a szigorú ferenczrendiek 
1531—67-iki jegyzőkönyveit tárja elénk. Mennyire 
magyar volt e szerzet, mennyire hozzá volt a nép szi-
véhez nőve, mennyi tömérdek művelődóstörténeti adat 
van e jegyzőkönyvekben (valamint a föntiekben is, de 
nem szólhatunk mindenről!) a vallásiakon kívül, azt, 
aki beléjük tekint, első pillanatra láthatja. 1892-ben pl. 
Széchy Károly még csak három adatot tudott arról a 
hires Csáthy Demeterről, aki az „Emlékezzünk régiek-
ről" kezdetű éneket írta nagy gondolatjában. (Irodalom-
történeti Közlemények. II. 1892 439 - 40.) Van itt e 
könyvben 10 adat róla, mégpedig sokkal pontosabb, 
igazabb, mint az eddigi három. 

Végre a harmadik függelék csak egy kis, jóformán 
szótalan ós mégis kiáltó névsor. Azok neveit adja 
elénk, akiket az 1526—1563. években a ferenczrendiek 
közül nemzetükért s hitükért a törökök és hitújítók 
megöltek. A szép, tiszta nyomású vaskos kötet ára 20 
korona. Megrendelhető a Szent-István-Társulat könyv-
kereskedésében : Budapest, IV., Kecskeméti-utcza 2. sz. 

— Gyermek- és ifjúsági ajándékkönyvek. A Sz.-
István-Társulat kiadásában ujabban a következő igen 
becses és értékes könyvecskék jelentek meg: 1. Apró 
történetek fiatal leányok számára. Irta Tidsek Anna. A 

Szent-István-Társulat kiadása. Ara diszes kötésben 1 
korona 80 fillér. A fiatal leánykák életviszonyát érintő 
elbeszéléseket tartalmaz. írója minden erőltetés és mes-
terkéltség nélkül nevel és tanít elbeszéléseivel. Irálya 
könnyed és magyaros. 1. A győri vaskakas. Elbeszélés|a 
török hódítás korából. Irta Szerelt mliegyi Tivadar kir. 
katholikus főgimn. tanár. Kiadja a Szent-István-Társu-
lat. Ára kötve 60 fillér. Történelmi elbeszélés. Szerző 
Győr hires védelmét a török ellen ismerteti. Az olvasó 
ifjú lelkét mindvégig igen élénken foglalkoztatja tár-
gyával. Elbeszélése könnyed és eleven. Mesteri mó-
don fűzi elbeszélésének egyik-másik mozzanatához a 
jellemzéseket és ezzel észrevétlenül buzdítja a fogé-
kony gyermeki lelket a hazafias erények megszeretésére és 
majdan gyakorlására. - 3. Petike.Elbeszélések, Rosegger 
Péter műveiből összeválogatta Kőröst Henrik. Kiadja a 
Szent-István-Társulat. Ára kötve 80 fillér. A gyermek 
és ifjú élet megragadó képeit találjuk abban a 11 kis 
elbeszélésben, melyet a fordító Rosegger hires művé-
ből a magyar ifjúság élvezetére lefordított. Már az első 
elbeszélés, a Karácsonyi örömökről, oly élénken, oly 
megragadóan festi az egyszerű, de vallásos család 
gondolkozását és életét a szent napon ; de mindez 
a kis Peti cselekvéseiben, érzelmeiben megjelenítve 
jut az olvasó elé. A többi elbeszélés is megragadja 
az olvasó lelkét, hogy gazdagítsa azt a nemesnek, 
szépnek és igaznak érzelmeivel. A fordító magyaros és 
könnyed nyelvezete, mely nem lépi túl a gyermek 
nyelvkincsót, különösen ajánlatossá teszi a könyvecskét. 
Fölhívjuk az intézetek elöljáróinak és olvasóinknak 
szives figyelmét az előbb ismertetett gyermek és ifjú-
sági olvasmányokra, hogy azokat a becses ajándék-
könyveket ajánlják és terjeszszék. Megrendelhetők a 
Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában, Budapes-
ten, VIII. Szentkirályi-utcza 28. 

A kath. könyvpiacz legujabb termékei. 
1. jBartmann, B., Das Himmelreich u. sein König, 

nach den Synoptikern, gr. 8° (VII u. 158) Paderb., 
Schöningh. M. 3. 

2. Bibliothek, liturgische. Sammlung gottesdienstl. 
Bücher aus dem deutschen Mittelalter. Hrsg. v. A. 
Schönfelder I. Bd : Ritualbücher gr. 8° (XX u. 100) 
Paderb., Schöningh. M 4.50. 

3. Bruno v. Querfurt, des hl., Schrift über das 
Leben und Leiden des hl. Adalbert. Nach der Prager 
Universitätshandschrifc XIII D. 20 Von A. Kolberg. 
Lex.-8' (III u. 90) Braunsberg. Rudlowski. M. 1. 

4. Bing. B., Jesus Christus im Licht u. Schatten 
neuerer Forschungen, kl. 8'' (206). Münster, Alphonsus-
Buchh. M. 1.20. 

5. Jfonk, L., S. J. Die Parabeln des Herrn im 
Evangelium. 2. Aufl. 8» (XXVIII u. 903) Innsbr. 
Rauch. M. 6 

6. Gmdre, H., L'Église Saint Martin de Colmar, 
kl. 8" (80) Rixheim (Colmar, Hüffel). M. 1. 

J . Gueranger, D. P., Das Kirchenjahr. XI. Bd : 
Die Zeit nach Pfingsten. 2. Abtl. 2. Aufl. kl. 8" (VIII 
u. 523) Mainz, Kirchheim & Co. M 4.80. 

8. Gutbcrlet, C., Lehrbuch der Apologetik. II. Bd. 
3. Aufl. gr. 8' (VII u. 532) Mnstr., Theissing. M. 5.60. 

9. Handbibliothek, wissenschaftliche. I. Reihe. 
XXIV: Kihn, H, Patrologie. I. Bd. gr. 8° (X u. 413) 
Paderb., Schöningh. M. 4.60. 
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10. Hergenrőther's, J. Kard., Handbuch der allge-
meinen Kirchengeschichte. 4. Aufl., neu bearb. v. J. P. 
Kirsch. (Theologische Bibliothek). II. Bd. gr. 8' (XI u. 
1104) Fbg. Herder. M. 15. 

11. Ingold, A. M. P., La mère de Rosen. Visitan-
dine Moines et religieuses d'Alsace). 8'» (198) Colmar, 
Hüffel. M. 2. 

12. Krebs, E., Die Mystik in Adelhausen, gr. 8° (65) 
Fbg , Waibel. M. 1.50. 

13. Krogh-Tonning, K., Der letzte Scholastiker. 
Eme Apologie, gr. 8' (VII u. 227) Fbg., Herder. M. 5. 

14. Molitor, R., 0. S. B., Unsere Lage. Ein Wort 
zur Choralfrage in Deutschi. 8° (56) Regensburg, 
Pustet. Pf. 80. 

15. Reinhold, G., Praelectiones de theologia funda-
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Verlag, Wien, I. Wollzeile 33.) 

VEGYESEK 
— Ö eniinencziája veszélyen túl vau. Vaszary 

Kolus bibornok hgprimás érsek ur ő emja a karácsonyi 
ünnepek alatt influenzában súlyosan megbetegedett. 
Állapotában 29-én virradóra javulás állt be, mit az 
orvosok következő jelentése tett közhirré: „ Vaszary 
herczegprimás ő eminencziája két nap előtt influenzá-
ban megbetegedett; tegnapi 39-8 fokos láza ma csök-
kent; közérzülete, általános állapota kielégitő. Buda-
pest, 1904. deczember 29. Hegedűs dr, Jordán dr.u 

— Kohl Medárd püspök a pápáitál. Kohl Medárd 
dr fölszentelt püspök urat decz. 27-én fogadta X. Pais 
pápa. Kohl püspök ur a kihallgatásra Nemes apáttal 
hajtatott a Vatikánba, ahol a szentséges atya a szoká-
sos szertartások mellett, ünnepélyesen fogadta a hgpri-
más képviselőjét. A püspök ur kifejezvén a primás 
hódolatát és szerencsekivánatait, majd megtette az 
egyházra vonatkozó magán-relácziót. A pápa nagyon 
megköszönte a herczegprimás figyelmét, melegen érdek-
lődött állapota iránt s viszont minden jót kivánva, 
áldását küldötte Magyarország egyházfejedelmének! 
Ezután a katholikus magyarságról s a magyar egyházi 
viszonyokról beszélgetett a püspökkel, melyekről ala-
posan van informálva s amelyek iránt a legnagvobb 
rokonszenvvel viseltetik; végül áldását küldötte a 
magyaroknak. A püspök kihallgatásának végével a pápa 
a püspököt kisérő Nemes Antal dr apátplebánost fogadta, 
akivel szintén a legszivélyesebben elbeszélgetett. Figyel-
me még a várbeli hivek viszonyaira is kiterjedt s meg-
engedte az apátnak, hogy hazaérkezése alkalmával 
papai áldást oszthasson hiveinek. A püspök kisérőjével 
a kihallgatás után Mery de Val államtitkárnál tisztel-
gett kinél szintén igen szivélyes fogadtatásban része-
sültek. Ezután a herczegprimással egyrangban lévő 
bi born okoknál tette tiszteletét a püspök, akik mind-
annyian melegen érdeklődtek Vaszary herczegprimás 
lrant s szeretetteljes üdvözletüket küldötték neki. 

— Az Or^zàços Középiskolai Tanáregyesület f 
hó 28-án népes választmányi gyűlést tartott, melyen a 
beteg Beöthy Zsolt helyett Rombauer Emil alelnök 
elnökölt. Négyessy László előterjesztést te t t az egyesület 
multévi működéséről. Megemlékezett a pápai kör kérel-
méről, hogy az egyesület hivjon össze kongresszust a 
nem állami tanárok fizetésrendezése dolgában. Az 0. 
Köz. Tanáregyesület igazgatósága nem tartotta idősze-

rűnek a dolgot. Persze az állami, oktatás hiveinek nem 
áll érdekében a nem állami értsd vallásos közoktatás 
ügyének előmozdítása. Csodáljuk, hogy katholikus 
középiskoláink tanáraink még most sem látják megérett 
nekaz időt arra, hogjr az erdélyi kath. Status középisko-
láinaktanárait követő külön, ̂ önálló Orsz. Kath. Közép-
iskolai Tanáregyesületet alapítsanak. Csak ne legyen 
késő bánat a halogatás vége ! 

— II. Pius pápa bölcs mondásai. Aeneas Sylvius-
ról, vagyis II. Pius pápáról felette érdekes apróságokat 
közöl egy 150 év előtt megjelent magyar könyv. A 
többek között idézi az elmésségéről hires egyházfőnek 
néhány bölcs mondását is, melyekből közöljük a követ-
kezőket: Valamint a barátnak soha sincs elég pénze, 
ugy a tudósnak is tudományos ismerete soha elég nem 
lehet". — „A közönséges ember a tudományt ugy 
becsülheti, mint az ezüstöt, a nemes ember, mint az 
aranyat, a fejedelem pedig mint a drágaköveket." — 
„A polgárnak a maga familiáját ugy kell tekinteni, 
mint amely a várossal, a várost mint a mely az or-
szággal, az országot mint a mely a világgal, a világot 
mint a mely az Istennel van összeköttetésben." 

— A „Regnum Marianum", azaz a katholikus 
ifjúság valláserkölcsi életének ápolását czélzó egyesület, 
1905. január hó 8-án délelőtt 11 órakor tartja évi ren-
des közgyűlését a Budapest, VII., Damjanich-utcza f.0. 
szám alatt levő központi házában, melyre az egyesület 
tagjait tisztelettel meghívja Majtáth G. Károly gróf 
erdélyi püspök, a Regnum Marianum elnöke. 

— Apró hirek. A Kath. írók és Hírlapírók Orsz. 
Pázmány-Egye sül (te 1904-ik évi évzáró választmányi 
ülését 1905 január 4-én d. u 5 órakor tartja a Kath. 
Kör kistermében. — A győri egyházmegyében igen jó 
szokás kezd falukon elterjedni: az, hogy a karácsonyi 
ünnepek alatt pásztorjátékokat adnak elő. Aprajára-nagy-
jára a községnek az ily játék rendkívül jó hatással 
szokott lenni. — A közoktatásügyi minister dr Dohszag 
xAntal pécsi székesegyházi olvasó-kanonok és kispré-
postnak, a szegedi városi főgimnázium tanulói javára 
4000 korona tőkével tett alapítványáért köszönetét 
nyilvánította. — XIII. Leo decz. 17-én elhunyt kamarai 
szolgájáról, Pio Centroról, sok mindenfélét beszéltek a 
lapok. Hűsége páratlan volt. Mint gazdag ember és 
mint sz. Gergely-rendi lovag halt meg. Carpinetóban 
született s foglalkozása borbély volt. A pápának még 
a borbélya is nagy emberré válik, ha van benne erre 
képesség. — A .Magyar Siónu megszűnését jelentette 
ki két szerkesztője. Ez a hir erős hullámzásba hozta a 
kedélyeket. Méltán. De műháborodás is 'vegyül a do-
logba. Két jó, sőt illustris nevű embernek, aminő Pro 
hászka és Trikál doktorok, megfontolt ítélete — itéletr 
melyhez mindenkinek joga van hozzászólni, de mely-
hez legilletékesebbek ők maguk. Most csak ennyit! 

Főszerkesztő : Breznay Béla dr. 
Segédszerkesztő : Valnicsek Béla. 

Tulajdonos és kiadó: B r e z n a y B é l a dr, k. in. t, egyetemi ny. r. tanár. 

Budapest. 1904. Nagy Sándor könyvnyomdájából. Í1V.. Papnő velde-utcza 8. sz.) 
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