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csókát fogalmazta. Fájdalmasan esett lelkének az egyház hely
zete, sokat aggódott •. gondolkozott, hogy lehetne ügyét elő
mozdítani ? . . .  A 48-as zavarok lccscndeslllésc után niegliáza- 
sodott s elvette a jeles költő Tóth Kálmán bugát .1 o I á n t, ki 
haláláig őrangyala vala; az Í r 3 leány-gyermekkel is áldá 
meg, kik tekintélyes állásban férjeztek.

Ifjú korától fogva folyton dolgozott, irt. Müvei részint 
lapokban, részint könyvekben gazdagítják a magyar irodalmat.

Már az ötvenes évek elején a pogány oultura ellen, me
lyet Magyarhoniján is igyekeztek beplántálni, kelt ki. I 852-ben 
arany szájú szt. János müveiből fordított görögből a Religioban.
1853- ban Bartakovics egri érsek biztatására leforditá ( ’a n t u  
C. híres világtörténetét — s ezt csak most tudtuk meg, mert 
nevét soha se irta ki. Íme a bámulandó tevékeny szerénység!
1854- től Budán, azután Resten gynm. tanár lett: előadta ama 
gyár nyelv és irodalmat. 1855-ben kiadott M a g y a r - N é m e t  
nyelvtant. 185ö-ban megindító a jeles „T a n o d a i L a p o k -a t, 
melyek örök becsüek a tanügyi irodalomban. Volt ellensége 
elég, mert igazat szólt. Tudta ő jól, hogy v e r i t a s o d i u ni 
p a r i t 44, (Szt. Ágost.) de ezzel nem förödött. Szükségét látta 
c mellé egy katli. napi lapnak is. melynek olvasása nyissa föl 
a m ég  a l v ó  k a t h o l i k u s o k  s z e m é t !  s meginditá l85'.»- 
ben az „ I d ő k  T a n ú j a 44 politikai napi lapot, melynek czi- 
mét 1870-ben „M a g y  a r  Á l l a  mu ra változtatta, oktatni akar
ván a magyart, milyennek kell lennie sz t. I s t v á n  magyar 
államának minden tekintetben. 1872-ben a „Tanodái L apok44-at 
beszüntette, mert a magyar nem kedveli azt ami jó s a miből 
okulhat — hanem kell neki „liberális ?i. vallástalan, istentagadó 
lap44! Az egyház és hazának L ó n k  a y a „M. Államainál 
sokat használt: ezzel örök emléket s áldást érdemelt ki. 1877 
ben tette első római útját. Nemsokára aranysarkatyus vitéz. 
Nagy szt. Gergelv-rend lovagja és szt. Svlvester-rend kommen-

datora lett. IX. I’ius pápa többször dicsérő levelekkel is tüntette 
ki, nem különben XIII. Leó is. Lonkaynak köszönhetjük a magyar 
katli. hírlap-irodalom megteremtését, mert előtte senki sem 
fogott hozzá; ö mindvégig állhatatos volt s szorgalma öt föl
emelő a dicső : V e u i 11 o 11, M a r got t  i, G ö r r e s, M o n t a 
1 e m b e t, De M a i s t r c és T o e (| u e v i 11 e közé.

Lonkai lapjával sokat hódított, mert magyarán megmondta az 
igazat s innen van az, hogy a többi katholikus lap rendre bu
kott, ha ve l e  ve t é l kedni  kezdett. O pendítő s ismertető meg 
először hazánkban Don Bősen intézményét a S a 1 e s i a n u al
rendet s ö vala az, ki által e sorok írója a rendbe juthatott, 
s vele megismerkedhetett. Vajha az ő óhajára e rend intézményét 
hazánkban meghonosíthatnék, mint ö azt többször nekem írás 
a módozatokat megmutató. Sokat, sokat tett s működött Lón 
kay s hisszük, hogy fáradalmainak eredményei sokban állandók 
lesznek, ha utódai az ö szellemében haladnak.

Llete a keresztény katholikus ember mintája volt. Az 
otficium B. M. V. naponta buzgón végezte, gyakran gyónt s 
áldozott, mert tudta, hogy ki az t ’r parancsait megtartja, azt 
az Í r is megtartja s megsegíti mindenben. Olyan volt halála 
mint élete — csendes, boldog. Temetése B.-Füredcn aug. 31-éli 
ment vegbe, a gyászszertartást díszes segédlettel óriási részvét 
mellett P r i b é k  I s t v á ii veszprémi felszentelt püspök végezte.

Tetemeit a fürdőhöz közel fekvő Aesárd falu kis temetőjé
be helyezték el a feltámadás nagy napjáig.

Gyászoljuk a nagy férfiút, de a keresztények gyászával. 
Kérjük Istent: adjon örök üdvösséget annak, ki egyháza s ha
zájáért oly sokat fáradt. Leljen üdvöd lelke fenn, s viruljon 
köztünk kedves emlékezete !

Te pedig, kinek földi pályáját 
Koszoruzta Isten és király:
Nagy szellem ! élni fogsz e hazában

ö W ö  r í —

T Á R  C Z  A. ■ t

Á l l a m c s i n e k .
O'éjro.)

ülőmben következmény az elsőből. Maga a látható min 
minden kis lényével és a Imiim rliltiinlllln 

legkisebb téiiynvel nem egyeli. mint az ok és okozatok 
l&nezolata.

Magának az erkiilesiségnck elvekből kell kiindulnia. De 
maga az erkölcsiség önmagának alapclve nem lehet, mert ii 
már. mint elv, egy mást tételez lel. mely liíil kifejlődnie kell
s ezen elv csakis a vallás lehet, mely ismét mint ti........ int oki
elv alapját Istenben bírja vagyis: valóságos esztelenség erkiil 
csiséget követelni ott. hol vallás nincs. Mert ez kell, hogy 
alapja legyen a másiknak. Vallás nélkül az erkölcsös ember 
élete, ha már igv lehelne nevezni, alap nélküli épület, s maga 
az ember olyan, mint a holt-tenger mellett termő alma. mely 
kivlll ragyogó szép színnel bir, de ha megérinted, mint a hamu 
összeomlik kezedben, nincs ereje. Maga a társadalom pedig 
egy szép szemfcdövel beborított élő halott, melyet megnézni 
inugnk a szetnfcdö vevői sem mernek: melyet megmozdítani 
nem szabad, nehogy hirtelen életre ébredjen. De a melyet az. 
isteni gondviselő kéz biztosan fel fog Ichhcntcni. hogy az állam 
maga lássa meg mikép gyiknlta meg magát, mily rothadás 
rejlik a szép szemfedő alatt. S az alapjában felforgatott áll.....

keserűen fog meggyőződni, hogy mikor a népnek szemét he 
köti. azt megcsalta: tulajdonképpen önmaga ellen emelte felgyil 
kóló kezét. Csakhogy az állam ezt kivinni oly egyénekkel, kik 
már megerősödtek meggyőződéseikben, bajosnak láda, s hogy 
a dolognak elejét vegye a legjobb tervet gondolta ki t. i. sa 
jál szellemében képezni az embereket, mert jól tudta, Imgy a 
melyik fél neveli az. egyéneket, azéi. Azon lirllgy alatt. Imgv 
a nevelés igen szivén fekszik először a segítség adásnak szép 
színével egy kis beavatkozást szerzett magának a nevelésre 
nézve, később jobban felbátorodva,jogot formált: azután előál
lott. mint mindenható állam-hatalom azon elvével: Imgv neki
töltetlen joga ......... indenhez, mi omiiipoientiaja köréhen van,
s igy az iskolákra is rátette kezét, hogy legjobb szándéka 
szerint az állam minden egvedet megszabadítván az egyház nyíl 
gelol, a felvilágosodás magasztos csarnokába bevezessen. S ez. 
újból egy igen nevezetes állaniesin, mert megsértette az egy 
házat, megrabolla önmagát, pedig látta, midőn az egyházat meg 
szorította: agy szólván meggátolta isteni küldetésének teljesítésé
ben. mely a tanitást egyedül kötelességévé tette, Imgv'ő magá
nak oly egyéneket képezett és képez, kik önmaguk forgatják
le! azt, S győzik meg az ....nipotentiás urat arról, Imgy egv
házunk nélkül fcnnállani, vagyis vallás nélkül nem leltet.

Kátédé tehát kezét az iskolára. Kivette a gyermeket 
anyja karjai közül s a gonosz indulatokkal eltelt mostoha anya
nevelése alatt hogy elfásult, az....... sodálkozni nem lehet. Valaki
talán csodálkozik nézetemen. Senki se ütközzék meg, mert én 
azon elvből indulok ki, Imgy Krisztus az. egyház szolgáinak
..... .. „őltimiivén tanítsatok meg minden nemzeteket", és nem
az állam szolgáinak, s pedig mint Isten, kinek mindent jól kel 
lett tudnia, tehát azt is tudta. Imgy melyik végezheti jobban,
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Biti- clliiil a rideg sirhomály. . . .
Viraszszon sirud fölött 
Az örök fény s béke angyala.
Mi}t feltllnik a dicső 
Fültámadás üröm-hajnala!

Ittiwdmx.r F. Olitu'r.

T á r s a d a l m i  b e t e g s é g e k .
III.

(FolytntiU.)

kereszténység az emberiség, a lelek vallása. Minden 
egyéb a test. a helység vallása, úgynevezett klimatikus vallás.

A kereszténysé-r szabadságét adott minden embernek, s 
szabiid társadalmat alkotott.

A mi társadalmunk a kereszténység szüleménye, a ke
reszténység alkotása, melyet az erkölcsi és szellemi egység 
kapcsa tait össze.

A társadalom összes szervezete, formája, mozzanata, civi
lizációja, kultúrája, összes alkotása, lénye, élete, fejlődési ké
pesség!' a kereszténységben bírja létokát és életbiztositékát.

A kereszténység az, mely az emberi természetnek meg
felelő fejlődés elé állítja és teleli a közéletet, melyet ö az 
egyéneknek egy egy hitközségbe való egyesítése által a tár
sadalmi szervezet formájába rendezett, kereszténység nélkül 
és azon kivlll nincs társadalom.

A Ind és mihelyt pedig akár a társadalmat alkotó keresz
ténységen általában, akár az azt összetartó erkölcsi és szellemi 
egység kapcsán részben csorba ejtetik. vagyis e kapocs meg
lazul megszakittatik: azonnal a társadalmi élet szervein kórtil 
netek. bajok, lázas betegségi rohamok, emésztő, gyötrő fájdul

inak és az enyészet előpnstái jelentkeznek. Mint szít, a keresz
ténység életfájának gyökerein rágódnak, mint rozsda, a társa
dalmat összetartó erkölcsi és szellemi egység kapcsát emésztik, 
tehát a társadalmi életrend felforgatására törnek, az össz em
beriség élete ellen irányított összeesküvést, bltnüs merényletet 
követnek el mindazok, kik akár öntudatosan, akár vétkes tu
datlansággal az emberiség Istenével, vallásával, moráljával, sza
badságával, szabad társadalmi élet szervezetével, civilizatiójá- 
val. kultnr-eszméivel, a tökélyesedés felé hajló nemes törekvé
seivel ellentétes cselekedetekre vetemednek.

A kereszténység eszméje az egész embert, tehát nem el
különítve csak a lelket vagy csak a testet, — öleli fel.

Ig.v az egyházi hatalmat úgy, mint a világit az egy kö
zös forrásra Istenre vivén vissza, a rósz. gonosz cselekmény 
bármelyik hatalom ellen követessék el, akár a test vagy lélek, 
akár a világi, vagy egyházi hatalom ellen nyilvánuljon egy- 
képen kárhoztatandónak. a közerkölcsi érzületre felháborítónak, 
s az összes világ-társadalomra általában úgy, mint a kis tár
sadalomra: a községi vagy családi életre nézve sértőnek tartja, 
Ítéli és nyilvánítja.

Ez a kereszténység és keresztény társadalom fogalmának 
és egyházhoz való viszonynak természetes folyománya és kö
vetelése.

Innen van, hogy a keresztény jogérzet egyképen felhá
borodik a trónok és oltárok ellen elkövetett merényletek fölött 
úgy. mint a győri sikkasztok és a párbaj-lovagok társadalom
ellenes huncselekménye fölött.

A nagy társadalom testén ejtett s naponta megújuló se
bek pedig annál vérzőbbek, ha tapasztaljuk, hogy az igazság
szolgáltatás keze sokszor nem várt körülmények és események 
összejátszása által nem sulyosodhatik megérdemlett módon éN 
mértékben a bűnösökre.

ha az állam tehette volna ezt legjobban, ennek kellett volna 
mondania. I>e nem luki mondotta, tehát semmi joga hozzá.

Hogy az. iskola az egyházhoz tartozik, onnan is kitűnik, 
hogv a legfőbb eszközt annak kell kezében tartania, melyik
nek küldetése a legfőbb ezél elérését eszközölni s ha egy 
legtöbb izéit elismernek, lehetetlen, hogy az. más legyen, mint: 
ez. élet becsületes le lése után örökre boldognak lenni. E 
czéll maga az. Isten tűzte ki. annak elérésére az. eszközök az. 
egyházban vannak letéteményezve "  általa: melyek közé kell 
hogy tartozzék a nevelés, mert ennek feladata agy nevelni az 
embert, hogy rendeltetését elérje.

Vz, embert Isten teremtette, legelső joga tehát az. ember
hez. Istennek van. ezen jogot őrök megbízatás folytán az, egy
ház örökölte, legclsöbben tehát az. embernek az. egyházé kell. 
hogy legyen vagyis legclsöbben magáévá tenni az. embert az 
egyháznak van joga. az. ö és az. állam érdekében, mert ha az. 
egy ház nem képezi ki az embert úgy. hogy örök rendeltetésé
nek megfeleljen, akkor azon czélnak sem felelhet meg, mely et 
az. állam követel meg tőle. Valamint a z t .  hogy emberek vagyunk 
a léleknek köszönjük, úgy azt. hogy rendeltetésünknek megfe
lelő társadalmi egyének lehetünk, a vallásnak köszönhetjük.
Ily,.... .. tenni az. embereket csak az. egyház képes, tehát a
képességnek megfelelő jog is az. övé kell hogy legyen.

E tudatban harezolt mindig egyházunk és fog is harezulni 
mindaddig, inig ember lesz. e földön s ezin ..non p o ss  ti
ni n s“ áll nem szabad mégtltközni, mert ö midőn ezt teszi, csak 
isteni küldetéséből folyó elvéhez hűséges.

Maga az. áll....  is megütközött az. egyház ezen mindenütt
egyöntetű earaeteres ellenállásán, önzetlenségén, s mert a ne
velésének eredményéül napfényre került tapasztalatok is .ni"

győzték meg : legalább még most lehetetlen az egyház, nélkül 
nevelni, engedni kezdett, de minő engedés az, mely megköti 
a kezet, hogy eddig és ne tovább, igv és nem máskép. Ennek 
oka az. hogy az. állam nem tudja fejéből kiverni azon gondo
latát . éti emberekből állok, enyém az. ember, belőlük élek, 
hogy bízzam tehát nevelését másra. Furcsa is, hogy én azt az. 
ételt, melyből élek rágassam meg előbb mással.

I’edig ngv van az egyház, mint minden államok közös 
anyja: rág mindenikiiek, vagyis felneveli, idomítja,kiképezi az. 
egyéneket s Így adja át nekik, hogy könny ebben bánhassanak 
velük, mert ez. kötelessége, s mert jól tudja, hogy ők csak 
igy élhetnek. Továbbá az. államnak föltétlenül minden utógon 
ihdat nélkül kellene bíznia az. egyházban, hiszen ez elveit 
előtte tartja s tudhatná, mindig mily önzetlenül működött és mű
ködik, hogy boldog lehessen.

Az. állam azonban nem egy könnyen adja meg magát, 
látja ugyan helytelen és kiűző sikertelen működését s most 
is azt gondolja, hogy neki van igaza, csakhogy szándéka 
megvalósításánál nem helyesen járt el, mert meg kellett volna 
..... lolnia. hogy szétverni a nyájat és lefoglalni, mig erős pász
torok vaunak mellette, nagyon bajos, mig ha a pásztor eltávo
líttatott, akkor már könnyű bánni a nyájjal, azért ez utóbbi 
szándékát kell valósitni.

Elűzte ugyan sok helyen a nevelés mestereit a szerzete
seket, ha nem is mind, legalább a nevezetesebbeket, az. egy
házi javakat kezébe vette, sok helyen, sőt nálunk is már lehet 
hallani nyilatkozatokat, nemcsak beszélgetéseink közben, hanem 
még országgyűléseinkén is ezek ellen. Mindezeknek pedig ezélja 
nem egyéb, mint elvenni a kedvet embereinktől pásztorrá lenni, 
megakadályozni az, iskolák fenntartását, folytonos üldözés és
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A győri 40,000 írtmi árva pénzek elsikkasztóira hozott 
ítélet alkalmából a „M. A.“ megjegyzésre méltóan írja, hogy 
azon eset, melylyel még nem zárult le a rendszeressé vált sik
kasztások sora, p é 1 d á n a k nagyon sokat ér : „mert ki tudja, 
hogy ebben a mi roszul, nagyon roszul igazgatott országunk
ban a győri példára hány vármegyei vagy városi oldalzsebben 
támad egyszerre erős nyilalás. S hány polgármester, alispán, 
számvevő, pénztárnok, ellenőr, árvaszéki elnök, íilnök, jegyző 
és tiszti ügyész szalad a pénztárhoz, könyvekhez, lajstromok
hoz, aktacsomókhoz, hogy utána járjon, nem üt-e véletlenül ő 
bele is a győri menykő ?u — Mát a községi bírák, jegyzők, 
pénztárnokok, kollektorok ezeket hallva, vájjon nem vetnek-e 
számot magukkal a rajok bízott közvagyon iránt ? „Hiszen tudva 
levő dolog — azt Írja idézett lap, — hogy alig van vármegye vagy 
város — s mondhatnék község, — melynek feje fölött az árvák, 
közalapítványok, közjövedelmi, majorsági, vagy közmunkák 
pénze miatt kisebb-nagyobb Demokles-kardok ne függenénck, 
mindenesetre nem hajszálon, hanem ellenkezőleg meglehetős 
erős zsinóron. “

A példáknak jó és rósz tekintetben meg van a vonzó 
hatása. A győri sikkasztókat is ki tudná megmondani, minő 
felsőbb és muszka sikkasztási példák bátorították végzetes lé
péseik elkövetésére ? S még bizonyára nekik is fognak lenni után
zóik, de az is igaz, hogy, ha az őket utóiért példás büntetés 
hatása el is mosódik lassan-lassan, de mégis sokat el fog 
riasztani hasonló kísérletezésektől.

Mert ma, mig a szó elrepül, addig a példáknak meg van 
legalább a maguk körükben a kimaradhatatlan hatása.

Már e felhozott eset elég szomorú és élénk bizonyíték 
arra, hogy minden hasonló cselekmény egy-egv megújuló vérző 
seb a társadalom testén, merénylet a társadalmi rend és ke
reszténység eszméje ellen, szenyfolt és emésztő rozsda az er-

kölesiség és szellemi képzettség arany lánczán, mely az egye 
deket a társadalom egységébe összefűzni van hivatva.

IV.
Aki valamit az emberiség fejlődési történelméről valaha 

hallott, olvasott, s ahhoz bár homályosan is bármi keveset 
konvit, az nem vonhatja kétségbe a kereszténység szellemének 
teremtő erejét, régen való hatalmát, civilizáló képességét, s z í v  

és észképző befolyását az emberiségre nézve. Nincs, nem lehet 
az emberiség életének egyetlen felsőbb, nemesebb, magaszto
said) és eszményibb mozzanata, melynek c szellem ne adna 
életet, erőt és létjogot.

Mindenki, aki e szellemben nem mozog, nem munkál, az 
rombol és szétszór. Minden emberi törekedés, mely nem a ke
reszténység szellemében történik, áldásíalmi és múló, mint a 
füst és pára.

Véres verejtéktől izzad a földmives napbarnított areza. 
A sok fáradság és éjnapi nehéz munka csaknem oly mély bo- 
rozdákat szántott már arezán, mint fényesre csiszolt ekéjének 
vasa sok ügygyél-bajjal müveit szántóföldjén. Háta már meg 
görbedt a sok teher, nyomor és igavonás alatt. Nagyobb gon
dot fordít marhájára, mint saját lelkére. Nagyobb fáradsággal 
ápolja, gondozza marháját, mint gyermekeit. Csaknem élet- 
halál harezot viv: küzd csaknem az esztelenségig minden ere 
jéből a létért.

De a vetéseket az egerek elpusztítják, a fagyos szelek cl- 
fonyasztják. a téli méteres hó lepárolja. Majd a ragya megüti, 
a víz kiöli, elléhásitja, a jég elveri stb. Az aratás roszul üt ki. 
Kévés a kéve es kalongya a földeken. A kaloiigva roszul 
ereszt. A kevés szemes gabona még vetni sem elég. llát a 
több tagból álló család mit eszik ? A pityókának is rósz tér 
mése van. Az is elrotliadt vagy a kemény tél fagya elrontotta. 
Nincs miből élni, adót, cselédet, rovatokat, kamatokat fizetni.

megvetés által megakadályozni pásztoraink működését, hogy 
igy lassanként pásztorok nélkül maradván, a nyájra az állam 
. zabádon rá tehesse kezét. (>h, de ez úgy látszik, mintha csak 
rágalom, vád volna, hiszen újabban is nem szép jelét adá-é 
szeretetének, melylyel az alsóbb papság anyagi helyzetén se 
giteni akart. S ez egy újabb politikai fogás, csín, mert ez ál
tal a szabad egyház szolgáit megkötni akarja, vagyis az egy 
házat szolgálatára le akarja kötni, hogy kezébe tartsa a mint 
neki tetszik, azt gondolván, hogy ezen szolgák bérenezek, kik 
csak pénzért azok amik, és nem hivatásból. Megengedem, hogy 
Isten különös tervéből lehetnek ilyenek is, de e pálya különö
sen az, melyre hivatás kell. s midőn bérenczci elszaporodnak, 
sokkal nagyobb hivatással bírókat támaszt Isten. (Nekem leg
alább igy állami kézből nagyobb fizetésre jobb anyagi helyzetre 
nincs semmi kilátásom.)

Uraim! Ezeket akartam becses türelmük mellett előadni 
mint államesineket, melyekkel megmutntám az államok isten
telen szándékait egyházunkkal és egyáltalában a vallással szem
ben. Nem akarom a meggyőződést ráerőszakolni senkire e 
szabad korszakban, de én ugv hiszem, az egyháznak ilyen gon
dolkozásaiba beleegyezik az emberiség nagy része. Valóban e 
kor az egyházra nézve a megpróbáltatások kora. Szánalommal 
nézem az emberek, államok istentelen működését vele szemben, 
mert jól tudom, hogy vele van legyözhetlcn isteni üdvözítője, 
jól tudom, hogy az egész mindenséget oly bölcsen vezető isteni 
gondviselés őrködik felette, mely e viharból megtisztul tan, 
inegifjodva, megerősödve fel fogja emelni. Előre lehet szemlélni 
jövendő diadalát egyházunknak: a megpróbáltatások e kora 
jövendő dicsőségének bizonyítéka Ieend. x.

g y e r me k  bizalma.
0(1*51 o g y  n é v t o l m i  s z o r z ó  u t á n

Már alkonyul, a kd puháiban
S k'iröakoriil esen ti /* mnyáug.

< '»uk a küszöbön egymagában 
A ll ryy áriul lan kin Irány

• te oltárhoz szepeyre lépdel.
Kézéi imára emelé.

Es égderüs yyermek-szemér el 
Tekint a Megváltó Jelé.

.1 jó  szüzek, k ik  öl novellák,
E yy izbm  rzl hozták fJ ö :

..A tyád rósz útra tért! Xurrntlék, 
/mázz, hnyy vitatat érjen

/h  a kis lány szeli,/ szarára. 
Csend td, s az oltár ajtaján 

Cjhéd kopogtá l: nem akarja 
Meyhallyatni az t 'r  talán !

.M zuskám, itt rngy-e /  • A lányk, 
HiZnkodnii, panasztól a n

Ismét lé rzl .liyyelee . várva,
Ha húr eddiy ,ni,ad. hasztalan

/>■ még ,r 7 lm olyon szelíden
Hány zik helül s ét!estieden,

Miként tarasz fa ra hna ,- „Illeti
Vagyok, mit oka esz gyermekem

-I lányka e szol meyjryyrzle, 
S mélyen I,érésié szíréin 

Es szent köt elméitől ma este 
/ tiza!műmm jö tt  el öle.

S  o lányka upj menye rát/i/án 
..Téritsd j ó  útra tatám,

HUWI /eged ö is nyy imádjon. 
Mikent in é s  kedves mamám!"

Minden ny nyal inas, néma esőtől i t t . , 
A kis leány hamarosan 

/.éreti kis meleg ezipiiit,
Es az oltárra feloaon.

„tlh. yyennek szent ragaszkodása. 
Hogy igy szólítod Istened! 

Meglesz szíred riyasztalása ;
A' hí áll ellent oz IJr neked -

Eillerakéjét kiesik módjára 
A fahernnriilum felé 

Fordítja s ajtaján kopoytal, 
Súyván : „ déznskám, itt vayy-if

.1 lányka az Értől megáidra.
Siet Jó t szótárs nőihez ■ 

Hizoiiynyal a nyy ni szállI nyomóim, 
Ki! az l 'r  küldött szülőihez.

t 'send vau, I 'sok a f alak küldik szét, 
Mint Iával eissz hányát, szarát ;

A lányka eár s kopogtat ismét 
Másodszor is hiráo Érát.

f s a k  egynéhány nap mull azóta, 
S  meglelt, amért esedezett:

A lányka imája megnyitotta 
Édes atyjának az rget. . . .*)

Ember Wyörgy.
' )  Tö rt  .•ni |m77.|„., VK) Ir lio u l i i ii in  v, |ö ii it , '. /1| | „ . „ .
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A ruházat, a lábbelire való se járja ki. Van panasz, zúgolódás, 
sóliajtozás, obégatás, jajgatás minden felé, mindenhol, minden 
lépten-nyomon.

Így megy ez az iparos osztálynál. Pang a kereskedés. 
Nincs kelendősége az ipar-czikkeknek. Nincs forgalom, nincsen 
ára semminek.

így van a napszámos osztály sorsa. Ezer nyomor, ezer 
vesz.ödés mindenütt és mindenlelé. Vergődés az egész élet.

Nem hoz semmit az ipar, nem a foldmivelés, nem a marha
tenyésztés, nem a kereskedés. Ezer és ezer panasz minden felöl.

Igen. és hasonló végtelen panaszok sora és áramlata hul
lámzik át a társadalom minden rétegein, minden osztályán. Az 
utolsó napszámostól föl télé a legfelsőbb tisztviselőig mindenki 
a létért való küzdés kisebb-nagyobb nyomásának érzete alatt 
nyög és lélek zik.

Ititka szerencsés és jól imádkozott az. — kevés ma azok 
száma, kik meg vannak elégedve sorsukkal. I’gy van.

S mig ez egyfelől nyugtalan emberi természetünkben s 
itt c földön kielégítést és nyugpontot nem találó szivünk fel
sőbb vágyaiban rejlik: addig vajmi kevesen vannak azok, kik 
őszintén a mai társadalmat sújtó csapások, nyomorok és meg
nehezült életviszonyok forrásaira és okaira gondolnak vagy 
épen azok fölött komolyabban elmélkednek.

Igen keveseknek jut eszükbe, hogy mindenek fölött iiniim 
est necessarium. egy a szükséges: keressétek mindenek fölött 
az Isten országát és az O igazságát, a többiek mind hozzá 
adatnak nektek.

Amint kérik és keresik az emberek, úgy vesztik el. A 
milveuek az emberek a minden adományok szerzője, temetője 
és adója az Isten iránt, olyanok az adományok, áldások, ter
ményük. Sőt sokkal jobbak az adományok, mint az elismerés, 
hálaadás az elvett jókért.

Mig az emberek Istennel kezdették és végezték munká
jukat, sok másképen volt.

Mig az ekeszarvánál, a tarlóban, a műhelyekben, a hiva
tali irodákban, a törvény és igazság csarnokaiban istenkárom
lások. vallás- és erkölcs-ellenes beszedek, az erkölcsi érzetet 
és hitbeli meggvözödést sertó gúnyolódások szomorú divattá 
és küznapiassá nem váltak, bizony sok másképen volt társa
dalmi életünkben.

Mikor a korcsmák és mulató helyek még vasárnap és 
ünnepnapokon is tele, a templomok üresen vannak: mióta hon
leányaink és matrónáink báli ruháikat és köntöseiket meg val 
tóra is kiállíttatják, csakhogy egy elite bálból el ne maradja
nak. vagy nehogy esetleg valaki fényesebben jelenjék meg ott. 
mint ők : azóta bizony más alakban ragyogja át és vissza a 
magvar társadalmi életet az annak égéről leragvogo nap.

Aztán mégis panaszkodunk, csodálkozunk, jajgatunk. hog\ 
megnehezült felettünk az idők járása, Ínség, nyomor, ezer csa
pás és veszély dúl sorainkban. Vájjon nem mi vagyunk-e ckép 
okai a társadalmi bajok és betegségeknek í Próbáljuk meg csak 
mi magunkat megváltoztatni és jobbakká lenni s tapasztalni 
fogjuk, hogy bajaink is enyhülni, s dolgaink is javulni fognak.

(Folyt k«"»v>
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A tanulók oktatása az isteni tisztelet gyakorlására.
(FnlrM tá. l-ss í-r íl. t s s .  In;..)

A boiiH.i áliitntosnAg fi.|í.lir«»*téKÍni.k ^-ilik i-mkiixp 
nblmn All, mi»z.-rh,oi/. .■rnlii'r Ip^IAIiIi i.Atlmtó . int.-nti.. virt.mlwiraAii-
•U-kknl. li.1(íy Int. nt iiiiáilni l'.iRjn. lÍKvcljen műink '■rt.'lmAiv .-s . ...... fi*-
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felmutatás és áldozás jelentőségére. Ez utóbbi különösen a kezdők
kel szemben veendő figyelembe; egyrészt, mivel ezekkel szemben 
meg kell elégedni azzal is, ha legalább a legfontosabbat tudják a 
gyermekek ; másrészt neveléstanihig egészen helytelen volna, ha a 
hitoktató a szerit misében előforduló cselekmények magyarázatát oly 
későre hagyná, mikor már a tanulók annak értelmét és jelentősé
gét tökéletesen felfogni úgy is képesek volnának.

Bármily hiányos is az. amit K—9 éves gyermekekkel közöl
het a hitoktató, mégis már az is sok, ha nekik az isteni szeretet 
e nagy titkáról bár némi helyes ismeretet nyújthat, melyből hivő 
lelkűk sejtheti már, mily fenséges és nagyszerű a szt mise-áldozat, 
s mennyire kell mindenkinek, ki azon jelen van, törekednie, hogy 
a kegyes Jézusnak örömöt szerezzen, ki irántunk való véghetctlen 
szeretőiéből emberré lett, meghalt és a szent misében e szeretetét 
naponta megújítja. Legalább ennyit a kezdő tanulóknak is el lehet 
mondani, mert számukra a hitnek történelmi alakba öntött föigazsá- 
gai szolgálnak tantárgyul ; s ezen igazságok alapul vétetvén föl, nem 
is nehéz a gyermekeket arra megtanitaui, ami a szent ténykedések 
jelentőségének némi ismeretére, különösen az l'rfelmutatás és áldo
zásra szükséges.

Mondja el tehát a hitelemzö a gyermekeknek, hogy Jézus a 
szt. misében saját magát áldozza föl valóban, azért gondoljanak Jé 
zusra. gondolják meg. mit tett érettünk ? Fölösleges itt monda
nunk. hogy s —9 éves gyermekek előtt a szt mise-áldozatban elő
forduló szavakkal és cselekményekkel kapcsolatban álló s itt elő
adott ténykedéseket és igazságokat csak általában lehet felemlíteni. 
Ezeknek közelebbi megfontolása a szt. mise alatt való benső nhitat 
h a rína d i k fokánál fordul elő és csak az érettebb korú gyermekek- 
nél lehet s kell erre törekednünk, és igv őket az e l m é l k e d ő  
i in a első elemeibe bevezetni.

A hitelemzö igen leköti a gyermekek figyelmét, ha pl. kői
vel kezűleg magyarázza meg a szt misét:

A jó Isten teremtette az embert, és azt akarta, hogy örökké 
boldog legyen parancsai megtartása által : de az ember ezeket nem 
tartotta meg, vétkezett és szerencsétlenné lett. (Introitustól Kyrie 
cicismiig.) — Azonban az Isten mcgkünyöriilt az emberi nemen és 
egyetlen fiát küldő e világra, hogy azt a bűntől megszabadítsa s 
ismét boldoggá tegye. Az Isten fia emberré lett és Betlehem ben egv 
istállóban született. Születésekor az angyalok dicséneket zengedez- 
tek Istennek, a jámbor pásztorok pedig és a három szent király : 
(I ás pár. Menyhárt cs Boldizsár imádta a kis Jézust, ki Isten és 
ember is. l'gyanezen Jézus az emberekért, kiket mindenek fölött 
szeret, mennyei A t y j á t kérte, s őket megtanította arra. mit kell 
tenniük, hogy örökre boldogok legyenek. < Kirie eleisontól ( ’redoig.) 
— Sőt Jézus kiinoiidhatlan sokat szenvedett érettünk, a mi bfine- 
inkért : megostoroztatott, tövissel koronáztatott, fölfeszit tetett és a 
kereszten meghalt, hogy minden ember üdvözöljön. (Credotól Con- 
secratioig. Azonban harmad napra fültátnadutt halottaiból ismét 
s tanítványainak megjelent ; és feltámadása után 40 napra ismét 
fölment az égbe, a honnan jött. A kenyér (ostya) és bor megszen
telése és átváltoztatása után u. a. Jézus van jelen az oltáron cso
dás illődön, istenségével és emberségével, ki a kereszten függött: 
ugyanazon vér. mely a kereszten folyt, s itt az embereket épp úgy 
szereti és üdvözíti, mint a kereszten. Bár az oltáron mi ez életben 
testi szemeinkkel nem láthatjuk öt úgy. amint valóban van, mind
azonáltal a szent ostya és bor — a p a p  á t v á l t o z t a t ó  s zava i  
u t án ,  melyek isteni erejűek, mert Jézus adta szájába, — valóban 
Jézus egészen. () maga mondta, hogy jelen van ott és szívesen időz 
az embereknél, mert nagyon szeret minket. Midőn tehát a pap az 
ostyával és kehelylyel Jézust fölmutatja és erre a ministrans jel
adásul csenget, mindenkinek térdre kell borulnia és az édes Jézust, 
ki érettünk oly csodát tett. hogy a kenyér és borban elrejtőzve, 
megjelenik: imádnia s nagyon szeretnie kell. úgy, amint O szeret 
minket. A szent áldozáskor a miniszter ismét csenget (8-szori s a 
pappal együtt mindnyájan J-szor verik mellüket alázatosság jeléül,



IGAZSÁG. — 64 — Augusztus hó.

hogy nem vagyunk méltók, miszerint az Isten hozzánk jöjjön ; a 
midőn a pap a Jézus testét magához veszi, akkor mindenki óhajtsa 
Jézust szivében bírni, hogy 0  kegyelmeivel meggazdagitson s üdvö
zítsen. (Consecratiótól végig.)

Ha a gyermekek annyira vannak oktatva, hogy a fennebb 
adott értelemben a pap ténykedéseivel foglalkoznak s ez által vele 
mintegy egyesülnek, vagy legalább az átváltozás és áldozás jelen
tőségére s a többiben is az áldozó pap ténykedéseire, mint oly szt 
cselekményre, melylyel Isten dicsöittetik, figyelnek : akkor a szent 
mise alatt való benső á h íta tu k  eljutott második fokának kez
detére ; s ha még ezen fölül az egyes cselekményeknél rövid, be
tanult imákat is mondanak, akkor már a szt mise alatti áh itat har
madik fokát érik el.

A benső áh ita tosság  fe lé b re sz té sén e k  J-i k eszköze 
abban áll, hogy az ember azon szándékkal, miszerint a szt mise alatt 
Istent dicsőítse, a szt. mise-áldozat titkairól, az isteni tökélyek vagy pe
dig ezek egyik vagy másikáról— különösen Jézus kínszenvedéséről 
vagy ennek egyes részeiről áhitatosan elmélkedik, vagy Istenhez föle
melkedni szóbeli imával törekszik. Emellett azonban azon is legyen az 
ember, hogy a szt. mise főrészeire, különösen pedig az átváltozás-és áldo
zásra ügyel jen. Ámbár a szt mise hallgatására elegendő ugyan, ha az 
áldozó pappal csak általában egyesülünk is az által, hogy a szent 
mise kezdetén im p lic ite  vagy e xpl i c i t e azon szándékot költjük 
föl magunkban, miszerint az áldozatot a pap kezei által Istennek 
fölajánljuk, az után pedig bárminemű imákat mondunk, melyek a 
szent misével semmi szorosabb összefüggésben nincsenek : de mégis 
sokkal tökéletesebb, ba nem csak általában, de kiilöson imáinkban 
is csatlakozunk a paphoz és a szt mise menetét követjük. Erre kell 
a hitelerazönek is buzdítani növendékeit s oktatni : hogyan es mi
képen csatlakozhatnak alkalmas imákkal k ü lö n ö sen  is a szent 
áldozathoz? egy ú tta l meghatározván azt is, mit kell a gyermekek
nek a szt mise részei alatt imádkozniok. Például : a lépcső-imánál 
bánatot és fájdalmat kell lelkűnkben felkelteni azon szándékkal, hogy 
ezen vagy ama hunt cselekedtük s jövőre* különösen kerülni fogjuk. 
„Kirie eleisona-kor egy ..Mi atyánk“-ot mondjanak azon kegye
lemért, hogy valóban keresztény életet élhessenek : Evangelium-
és Credonál a ..Hiszek egy Istent4* és „Mi atyánk“-ot. azon kegye
lemért, hogy az igaz hitben állhatatosak legyenek : < Ufertoriiimnál 
mondhatnak rövid fölajánlási imát: erre az áldozásig több ...Mi 
atyánk“-ot, és ,,í'dvöz légy Mária“-t az élőkért, magukért szülőik
ért. testvéreik-, rokonaik-és jóttevőikért. a pápáért, püspökök-, papok-, 
tanitők- és tanu ló  tá rs a ik é r t  valamint az egész egyházért, a 
királyért és hazáért. — Az átváltozás alatt mondhatják ezen rüp- 
imát: „Dicsértessék és may aszta Itassék viimib/ a iryméhosiígosabb 
oh ári szevtséy!% vagy más rövidke imát. — Az áldozás után a 
hit, remény és szeretet indulatát, néhány „Mi atyánk**-ot a meghol
takért ajánljanak föl : a szent áldozásnál rövid imát a lelki áldozás gya
korlására ; ismét egész a mise végéig még néhány ...Mi atyánk4*-ot azon 
kegyelemért, hogy a mai napot Istennek tetszeleg töltsék és ne vét
kezzenek. — Vájjon a gyermekek követték-e az adott oktatást a 
templomiam? erről az iskolában gyakrabban meg kell őket kérdezni* 

Ily módon lesznek a gyermekek a szt miseáldozat menetébe 
és jelentőségébe gyakorlalilag bevezetve és megtanítva arra is, ho
gyan vehetnek részt e szt. misében imakönyv nélkül is, s ez által 
egyszersmind legjobban előkészíthetjük őket az imakönyv helyes 
használatára csendes miséhez. Az ily könyvek használatához meg- 
kivántató útmutatás abban áll, hogy a miseimákat a gyermekek 
által fölkerestetjük s őket arra oktatjuk, hogy a pap ténykedéseire, 
melyeket a miseimák föliratai mutatnak, figyeljenek s ezeket előbb 
ne végezzék, mint mig a jelzett cselek vény meg nem kezdődik ; 
továbbá, hogy az imákat ne csak olvassák, hanem értsék s érezzék 
is át s emellett Istenre gondoljanak, és ne mondják igen gyorsan, 
se fennhangon vagy vontatva az imákat.1)

') Merklo. „1‘nstonilMatt fflr dió Diöcose Aug*lnirg“ —lHt»7. 47-ik 
Óh f»2-dik H/.áin.

I i n .  Az Isten  ig é j ének h a llg a tá sá ra  és kö v e tésé re  való  
o k t a t á s.

Az ünnepi és vasárnapi isteni tiszteletnek egyik kiegészítő 
részét képezi az Isten igéjének hallgatása, melynek nagy jelentő
sége kitetszik abból, hogy itt folyvást gyarapodik azon valláser- 
kölcsi oktatás, melyet az iskolában nyújtunk : itt hintetik folyton 
azon jó mag, melyről maga Jézus azt mondta, hogy jó földbe es
vén. százszoros gyümölcsöt — terem a jó cselekedetekben ; itt a 
valláserkölcsiség leghathatósabban ápoltatik és fejlesztetik, mert az 
„Isten igéje** hitünket öregbíti, reményünket ernsbiti, szeretetünket 
melegíti, figyelmünket az égre irányozza, a bűnösöket javulásra inti. 
a megtérőket felemeli, a lesulytottakat vigasztalja, a gyengéket tá
mogatja. a jókat megerősíti, szenvedélyeinket fékezi, erkölcseinket 
Isten és az egyház parancsai szerint idomítja s szivünket a jócse
lekedetek és erények gyakorlására előkészíti s hathatósan ösztönzi.

Világos ebből, hogy Isten igéjének hallgatása nem csak a 
nagyoknak szükséges és hasznos, hanem a gyermekeknek is: mi
ből szintén az következik, hogy a tanítónak és hitclemzőnek ugv 
közvetve, mint közvetlenül oda kell hatnia, hogy a gyermekek lehe
tőleg már zsenge koruktól fogva megszokják kellő előkészülettel és 
figyelemmel hallgatni Isten igéjét. Azért a hitelemző a) emelje ki 
alkalmilag a szent beszédek hallgatásának jelentőségét, hasznát és 
elengedhetlen szükségességét: ól értesse meg velük: mint kell a 
szt. beszéd előtt szivüket ima. bit. remény, szeretet és a bánat in
dulatainak felélesztése által előkészíteni Isten igéjének hallgatására: 
r) oktassa, hogy miképp kell szt beszéd alatt áhitatosan figyelni, 
a mondottakat szükség szerint magukra alkalmazni, s miden ren
detlenséget. csevegést és figyelmetlenséget kerülni : Jj magyarázza 
meg. hogy kell a szt. beszéd után a hit, remény, szeretet és bfmbá- 
nat indulatát felújítani, a hallottakat követni, azokról többször be
szélgetni s elmélkedni, azokat szivükben megőrizni, hogy teljesül
jenek Jézus szavai : „Boldogok, kik Isten igéjét hallgatják és meg
tartják azt.** *)

Hol az iskolai viszonyok oly kedvezők, liogv a tanulóik 
külön hallgathatják Isten igéjét, vagyis a nekik szánt s felfogástik 

i hoz mert exhort.u tió t. ott nagyobb eredményre lehet számítani, 
mintha a tanulók a templomban a néppel együtt hallgatják a prae- 
dicatiot : éspedig azért, mert, ha ők egv külön hiteleinzö vezetése 
alatt külön vaunak, akkor jobban figyelnek s a mondottakat joh 
bau is megértik, mert azok felfogásukhoz alkalmaztatnak. De ha a 
gyermekek a néppel együtt vannak szt beszéden, rájuk nem ügyel
hetvén. elszórakoznak s a templomi beszédmód nem köti le figyel
müket. Hol a körülmények gátolják vasárnap és ünnepeken délelőtt 
és dél után a gyermekeknek külön cxhnrtatiot tartani, ott a lelkész 
hasson oda, hogy a tanító, mi előtt a gyermekeket sorban a tem
plomba vezetne, az iskolában a napi evangéliumot felolvassa s rö
viden fejtegesse. Azon gyermekek, kiket a tanító exhortál. a tem
plomban is hallgassák, felügyelet alatt, a szent beszédet.

A gyermekek részére tartott oxlmrtatiok alkalmával sőt nuís- 
kor is. ha ezek  nem csak részökre tartatnak, a tanítónak követ
kező teendői vannak ; a) ellenőrzi, hogy minden gyermek jelen van-e; 
b) sziveiket a szt. beszéd hallgatására néhány komoly és vallásos 
szellem sugalta szóval előkészíti : r) exhortatio vagy praedicatio alatt 
őket figyelemmel kiseri s a rendet és fegyelmet köztük fenntartja : 
(I) ugyanazon., ap dél u tán  s másnap a hallottak felöl kérdezőskö
dik s azokat igyekszik iájuk alkalmazni ; a tanultakat számon kéri 
s őket azok buzgó követésére figyelmezteti.3)

A hitclemzőnek a tanítóval s a tanítónak a hitelemzővel szo
rosan egyet kell érteni a nevelésben, mert különben egyik a má
siknak ássa meg sírját a működés terén. A tanítónak nem szabad 
soha elmaradnia az cxhortatioról, ha mindjárt a templombeli külön 
szt beszédet akarná is csak hallgatni ; ö tanító, tehát azok körében 

— •') Lukács evHiigol. XI. f. 2H. v.
J 3) Fonyó. Ilitclciii/.óntnn. 1HH5. — 21 ó. I. 13f>.
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legyem kiket nevel s kiknek jó példával tartozik elöl járni. -  
Helytelenül tesznek azon tanítók, kik a liitelemzövel együtt, nem 
vesznek részt az exliortatiokon ; a tanulónak, tapasztalatból tudjuk, 
igen feltűnő az : miért nem jött el tanítója is vele ? s bizonnyal 
nem jó hatást gyakorol. Azért tartsa kövességének minden tanító 
az exliortatiokon mindig részt venni a példaadásért, mi a nevelés
ben födolog, de meg azért is. mert ü is sokat tanulhat, mi saját 
lelkének is hasznára válik. P, Felicián.

(F o ly t kovt.)

I S M E R E T T E R J E S Z T Ő .  c<a
f m

Történelmi emléknapok.
— l(J2ö. inárezius 2-án tartotta Bethlen (iábor erdélyi feje

delem menyegzőjét Kassán Katalin lírádénImrgi herczegnövel. — 
H»ll*. inárezius 7-én az erdélyi rendek féjedelenimé a lemondott 
Uákóczy Zsigmoml helyett Báthory (bíbort választották meg.— 
1*1*. inárezius 1 5-én tört ki a magyar forradalom, mely nap jelen 
alkotmányosságunk kezdetét jelenti. K napon jelent meg a szabad 
sajtó első terméke, a „Talpra magyar !‘* — 150(1. inárezius 20-án 
Miksa és II. l'lászló királyok között Bécsújhelyen hármas szerző
dés köttetett, mely a magyar koronát volt biztosítandó az osztrák 
háznak. — 1391. inárezius 23-án a törökök a Száván át a Szó- 
rémségbe törtek. Kz volt első megjelenésük magyar földön. — 1241. 
inárezius 3 | -én a 05—70000 emberből álló magyar hadsereg legna
gyobb része a Mohi térségen a tatárok által felkouczoltatott. — 
••01. ápril 11-én a Kariatidában harc/oló magyar hadak kemény 
csatát vívtak az egyesült német és szláv csapatok ellen, mely a 
magyarok győzelmével végződött. — 1*49. április 14-én mondotta 
ki a debreczeni országgyűlés Magyarország függetlenségét.— 1401. 
április 2*-án Zsigmoml király törvényszegései miatt a tonemcsség 
által Budán elfogatott s előbb Visegrádiul, később jiedig Siklóson 
firtatott fogva.— 1270. május 3-ikáu halt meg IV. Béla király. 
Magyarországnak — a tatár pusztítás után újjá teremtöje. — 
1511. május 14-én az áprilishen hirdetett keresztes hadjáratra a 
pesti táborban már 10.()0<Ml keresztes volt együtt, de miután rabolni 
kezdtek, szaporításuk betiltatott. — 1014. május 19. líákóezv György 
és III. Fcrdiuuítd biztosai, Lányai Zsigmoml és Kemény János a 
békekötés ügyében Szertdrön találkoztak. — 1*4 9. május 21-én Buda 
vára visszafoglaltatott. A várba reggeli 5 órakor a 4 7-ik zászlóalj 
vonult be legelőbb, élén Máriássy ezredessel. 1704. május 21-én 
lleister császári hadvezér az Ivszterházy Antal és Buboesay Ferenez 
ktirucz hadait ( Wikvárnál szétverte. — 1 H#í7. június M-án koronázta
tott meg O felsége I. Ferenez József, jelenleg uralkodó királyunk 
az ország királyává. Budapesten az első király koronázás. -  1177.
június 12-én Kinizsi indítványára az ország-tárnics többsége a Frid- 
rik elleni háborúra szavazott, s Mátyás e napon az okok előadása 
mellett a császárnak ezt meg is üzente. I I hl. június 1 tí-án vá
lasztatott meg llunvady János a Rákoson tartott országgyűlésen az 
ország kormányzójává. 1353. június 2<>-án tartotta Lajos király- 
mén végzőjét Erzsébettel. István, bosnya bán leányával.— 1311. 
június 25-én t'sák Máté hatalmas kenyér hadaival Buda várát meg- 
madta. - 1117. június 29-én Mátyás király Bécsújhely polgáraival 
tudatja, hogy a város templomait, honnan táborába lövöldöztek, a 
várossal együtt rommá löveti. — Ibi*, július 1-én Pázmány Péter 
II. Ferdinamlot királyivá koronázta. — 1312. július 21-én koronáz
tatott meg Telegdy-('sanadin esztergomi érsek által Nagy Lajos 
Magyarország királyává. Uralma alatt három tenger nu sta a magyar 
birodalom határát. — 1*19. július 3 1-én verték meg az oroszok Bem 
tábornokot Segesvárnál. Kz ütközet alkalmával tűnt el költészetünk 
fénylő meteora — Petőfi Sándor is. — 1849. augusztus 2-ikán volt 
a debreczeni csata, melyet Nagy Sándor 8O(»0 emberrel Paskievits 
50000 embere ellen elvesztett.— 1595. augusztus fián tartotta 
roppant fénynyel Zsigmoml fejedelem nienyeözöjét Mária Krisztina 
föhcrezegnüvel (Jyuhilejérvárott. 1*49. augusztus 13-án Görgey 
Paskievicw orosz fővezér előtt 3*1 ezer emberrel es 144 agyúval 
Világosnál letette a fegyvert. — 1(»91. augusztus 19 én a Szalán- 
keinéni ütközetben esett el Zrínyi Adóm a vasasok alezredessé, s 
nagy nevű Miklós fia. e híres család utolsó fi-surjn.— 1709. aug. 
25-én lleister Veszprémet feladásra szorította s a várkapitányt hk- 
Hteint, 7-ed magával kivégeztette. 1 2*>■ augusztus 29-en volt a 
mohácsi ütközet, hol több mint 20 ezer magyar lelte halálát, közti* 
Lajos király » az ország löneniessége.

— A Csíkszeredái megyei polg. leányiskolában beula- 
kás lett berendezve az 1888/9. tanévtől kezdve, hol teljes el
látásról h nevelésről gondoskodva van. Évi dij csak 150 írt; 
zene, német- és frauezia nyelv oktatásban a tanulók ingyen 
részesülnek. Ha jó, vallásos szellemben vezettetik a nevelés és 
oly felügyelők rendeltetnek a növeidébe, kik kifogástalanok, 
akkor sokat reményiünk ez intézettől.

— A Székelyföld” 71-ik számában nem kis megütközéssel 
olvastuk, hogy Gaál M ik ló s  ditrói tanító elhagyva tisztesség
ben töltött tanítói állomását: segé d-er dőő r nek e sk ü d t  fel (?) 
Ily hirt esak a rossz akarat költhet; a derék tanító, mint sze
mélyesen igazolta, so h a  sem  m o n d o tt le tan ító i  á llo m á
sáró l. Ezt jónak láttuk itt megjegyezni, mert az álhirek sok
szor tévútra vezetik az embereket, mint az múltkori számunk
ban velünk is megtörtéut, hogy Karczfalváról — valami rossz  
a k a ra tú  egyén (sic!) borzasztó hir-kacsát árult.

Szt. István napját Borszéken fényesen ünnepelték : 
ünnepi szónok tiszt. G ö rö g  .1 óak im  gycrgyószeutiniklósi örm. 
pléh. nr volt, ki remek szt. beszédet tartott nagy úri publikum 
előtt.

— Az „Igazság” igazságszerető igazi szerkesztőjét az 
igazat igazán nem tudó egy valaki igaztalannl úgy értesítette, 
hogy aug. hó 2-án Cs.-Karczfalván oly igazi nagy tüzeset esett, 
hogy még a papilak, templom és torony is leégett. Az „Igazság44 
egy igaz barátja ez igaztalan hirt igazán igaztalannak jelenti ki,
— mert Cs.-Karczfalván — hála Istennek! — sem nagy sem ki
csiny veszélyes tüz-eset igazán nem esett, ha esak a hamis hír 
kovácsánál ki nem gvuladt s meg nem bomlott a felső emelet,
— mit az ig azság  érdekében igazán közölni óhajt az „Igazság44 
iga z ha r á tj a, — mert hát az az igazság. iSz.) — (Pompás! kö
szönet érte. S zerk .)

t  Dr. Trefort Ágoston vallás- és közok. miniszter aug. 
22-én d. u. 3/Á2 órakor meghalt, miután br. Hornig Károly 
veszprémi püspök az u to lsó  ken  e te t  feladta. Temetése 24-én 
d. u. ő órakor ment végbe Bpesten. R. i. p !

f  Rudnyánszky Ferenez ügyvéd Szadán aug. 7-én meg
halt, ö a Sz. Istv. t. ügyésze és több tekintetben nagyérdemű 
férfiú volt. Ny. b !

—  Jézus Sz. Szive temploma Budapesten nagyban ké
szül a Mária-József utón. Bár Erdélyben is valahol a Sz.‘Szív
nek egy templomot állítanának. D itró ra  szólna az ajánlat leg
közelebb, mivel régi temploma oly kisded, hogy a hívők nagy 
számához képest csak kápolna. Reméljük, a nemesen gondolkozó 
pátronus község elöljárósága ez őszön megindítja a mozgalmat !

— Nagy megtérések Angliában. A szervita atyák mis 
siót tartanak, minek az az eredménye lett, hogy több ezer tért 
s tér naponta vissza oda, honnan a roszakarat eltérité a hívőket. 
Rév é ra  n d II. M. B eim et híres anglikán lelkész és iró is 
katliolikus lett. Remélhetni, hogy nemsokára Anglia teljesen ki
békül a katholieismussal s akkor fog állani dicsősége magasla
tán. Victoria királyné különben — tudva van, hogy titokban 
katliolikus és udvarában több tudós katli. papot alkalmazott.

— Vácz püspöki városban P. Flodung és P. Szilveszter 
Jezsuita atyák a váczmegvei papságnak Nm. Schuster pk. ur 
huzgósága folytán lelki szt. gyakorlatokat tartottak aug. 21—25- 
ig. A lelki szt. gyakorlatok minden egvh. megyére rendkívüli 
eredményekkel járnak.

—  Chanel Péter áldozár vértanú szentté avatásának tár
gyalása keresztül ment a szigorú vizsgálatokon aug. 27-én. Leg
közelebb meg fog történni a canonisatió. íme Jézus igaz anya 
szentegyházában a szentek minden időben kifogyhatatlanok. Ilyen
kor az ide-oda kapkodok elnémulnak a csodálatos tények előtt!

— Lavigerie Károly algíri bibornok-érsek páratlan te
vékenységet fejt ki Frauezia, Anglia és Belgahonban a rabszol
gaság eltörlésére szervezett lovagrend által. Magyar-Osztrák or
szágot is felkeresi. Remek lelkesítő szónoklataival óriási moz
galmat indított meg. Ö az újkor szt. Bernádja. Ha minket is 
szerencséltet hallgassuk s kövessük szavát!

— A világ legmagasabb templom tornya U l inban vau: 
1(13 méter magasságú.
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Augsztus hó.

A  n . é. k ö zö n ség  1». figyelm ébe a já n lju k  a k ö v e tk ező  m üveket
s lapokat.

— A H i t e  l e  m z és t  a n  é l e m é i  kath. növedék-papok e« 
tanitó-jelöltek használatára. Irta és kiadja : F o n y o  Pál, a „katli. 
hitoktatás14 szerkesztője. — Második kiadás. Sükiisd, 1SS8. szerző 
sajátja és kiadása 204 lap, ára 80 kr. — E mű. melynek első kia
dása alig egy év alatt végleg elfogyott, s mely hazai tanítóképző 
és papnevelő intézeteinkben általánosan tankönyvül lett elfogadva, 
megérdemli az e téren működők által leendő minél szelesebb kör
ben való felkarolását. Nemcsak a hitelemzés kezelőjéről, alanyáról, 
anyagáról és kezeléséről nyújt az kellő tájékozást, hanem részletesen 
ismerteti a katekizmus feldolgozására, a bibliai történetek kezelésere, 
a szertartások ismertetésére, az egyház-történet tanítására i*s a hit
élet gyakorlására vonatkozó szabályokat is. mit a régibb hitelemzes- 
tanokbau hiába keres bárki is. — Ajánljuk a lelkeszkedó papság es 
az illetékes hittanár urak figyelmébe ! Megrendelhető a szerzőnél es 
H a j á n ,  K o l l e r  A. könyvkereskedésében.

— J é z u s  é d e s  Sz i ve ,  vagyis Jézus sz. Szive tiszteletű
nek történe, mivolta és áldásai. Épületes olvasmány a kntlmlikus 
közönség számára. Nchauenlmrg és Hattler után magyarra fordította 
B á n y i k  I g n á  ez,  Jézus társasági áldozópap. — Kiadja a „Hír
nök44 Szerkesztősége. Ara 40 kr. Forrón ajánljuk.

— A kat l i .  e g y h á z t ö r t é n e t  E l e me i .  Népiskoláink 
V. és VI. osztálya, ugyszintén a polgári és iparos iskolák haszná
latára. Irta és kiadjr F o n v ó  Pá l  a kath. Hitoktató szerkesztője. 
Terjedelme 46 lap; — ára példányonkint 22 kr., s kik ezt előre 
beküldik, a müvet keresztkötés alatt bérmentve kapják. A megren
delések akár Sükösdre a szerzőhöz, akár Esztergomba Buzárovies 
G. könykereskedéséhez vagy Budapestre : Sziits és I ársahoz inte- 
zendök. Nagyon ajánljuk.

— Re me t e  ki r á l y .  Regény. 6 frt. Rendelhető Budapesten 
Fülöp Györgynél üllői ut 21. sz.

— I s t en  országa, homiliák és predikatiok. Vaughan Jakab 
után ford. Ben ke  I s t ván  ev. ref. tanár. Érdekes mű. A szent
atyák művei mind fél vannak benne használva, de persze sokhelyt 
sajátos felfogás szerint. Rendelhető S.-Szt.-(Jynrgyön i Erdély ) ára 
2 frt 20 kr.

— Az Aj t a t o s  és ügye s  ministrans fiú. Magyar szövegű 
ministratio. Kapliató Esztergomban Buzárovies G. könyvkereskedo- 
séhen. ára 10 kr. Nagyon ajánljuk — annálisiiikáhh mert tudjuk, 
hogy mily nehéz e nélkül a mostoha latin nyelv ismerete közt ta
nulóinkat. ministratiora tani tani. Ez a legjobb útmutató eszköz.

— Az E r d é l y i  K. M. E. Szabályai. Kaphatók ingyen Ko
lozsvárit az egyesületnél.

— H ód ól at  dr. Paue r  J á n o s  székesfehérvári jubiláns 
püspök urnák. Zimándi Igtiácztól.

— A g y e r g y ó i  in e z ö g a z  <1. előleg-egylet alapszabályai. 
Megjelent diszes kiadásban a ditró k.-nyomdában.

— P r i m i e i a h e s z é d. Szigeti Gyula uj áldozat- első szt. 
miséjén Abrndbányáii 18**. jul. 2H-én tartotta /Járnál Ágoston ta
nár. Csinos a kiállítás és még csinosabb a tartalom. Gratulálunk ifjú 
barátunknak e téren is !

-— É r t e s í t ő  a gv.-ditrói r. kath. polg. fiú-iskoláról 1 4/H. 
tanévben. Tartalma igen dús.

— S z á m ó l ó k o c z k á k használata a népisk. számtanta-
uitásáuál gyakorlati tanmenettel: Szdmtam Xczérkönyv. I -II*
oszt. tananyaga. Irta J  ó z s a S. el. és polg. isk. tanító. Ara 1 frt 
40 kr. Kapható szerzőnél is Gy.-Ditróban. Csik-m. Nagyon ajánljuk.

Mutatvány Fülöp Alajos ..Akszi omái. *-ból
Justitia est regnorum fundamentum. (I. Fercncz császár

jelmondata, i
Égi igazság volt s leszen a birodalmak alapja.
Fiat justitia, aut pereat mundus.
Légyen igazság, vagy vesszen a satnya világ!
Ablata justitia. quid sunt regna, nisi magna latroeinia V (S. Aug. i
A hol igazság nincs, latrok barlangja az ország.
Justitia et pax osculafcc sunt inviceni. Biblia.)

Az igazság s béke összetalálkoztak,
Megcsókolták egymást s nekünk üdvöt hoztak.

Justitia non respicit personas bomimmi.
Oh, az igazság vak ! — s bekötött szemmel leve festve,

Iliven példázván, hogy a b í r ó  nézzen az ügyre
És ne személyre soha ! ..........................

Justi vexantur, nisi pravi corripiantur.
Ott igazat sértnek. hol a biin nem kap fenyítéket.

(Bálint Gyula.)
Justus ubique tutus.
Légy te barátom! igaz, s megjön később is a vigasz. 
. . . . Magnó se judice quis<|ue tiietur. (Lucanus.)
A legfőbb bíró ítélete dönt csak az ügyben.

(Folyt, köv.)
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Apró igazságok.
Játszi szerencséjét nem kötheti senki le mindég.
Néha nem is sejted, megcsalunk n róka lelkek.
T iszte lik  a pénzed, pénz nélkül kit se szerelnek.
A daczosat törd meg s vele akk >r játszani k ouiyebb 

Sz ik rá n ak  veszi sok. m ikor éltél oltja ki másunk. 
Hálátlannak adott jóságod örökre kidobtad.

A k i hiszen könnyen, gyakran  csa la lik I e merőben.
A k i türelmetlen, ne maradjon az emberi körhon :
É lete jobb bérczen vagy az erdők rengetegében.
Hogyha  nem adhatsz mást legalább nyájas legyen oic/.nd 

Vngyol-o, hogy minden száj nyelve szeretve dicsérjen ?
Érts a hízelgéshez a v ilá g  kedvoltje te lészesz.

Vajh ! ki az, akit nem rontnak meg arauyuyal, ezüsttel V 
Legtöbbet ha te, adsz, úgy diadalmat aratsz.
A  zivatart éppen félned kell csendes időben.
Aki szorongva kitört vensegig az udvariak kö/.t.
A z  boldogtalan ott vagy volt, vagy lenni óhajtott.

A  régi szokást gyakran  kicseré lik az uj h ív  italban.
A dúsak vagyonát boldogtalanok gyarapítják.
Hogyha  kifogy pénzed, nem akarnak látni se téged.
He lvt a liivallanunk méltán küszöbön k ívü l adnak.

Közlött talányaink megfejtése.
2-ik számban képtalány: Mi az nzr/i hazául.' hutárán f  .‘l-ik számban 

képtalány : Ixteu hatalma vayy. Szám tnlány: Termitö. Szótalánv: Hmxzi'l: 
ó ik szám ban szótalánv : MIMI. (Véréréit vény ; Cxerercjlrény. 6 ik számban 
s/.iirfljtviiny : Terel. 7-ik számban szórejtvény : Iyazady.

A z  l-ső  szám  talányai nem fejtettek meg eddig, s hogy a I. o lva 
sóik érdeklődését jobban felébreszsziik : a kitűzött pályadijat újból l.-l,ajánl
juk, s m ég ho/.zá egy szép im aköuyvet f S z e r i t .

Az „Igazság--ra fizettek a kővetkezők:
Boga  János 1 K.SC,. és 87-re Ö frt .‘Ml kr. —  M inoritaház N.-Bányán 

lS SS -ra  2 Irt ö 0  kr. - Scbultzé Zsófia 8M-ra 2 frt 20 kr. - B itó  Im re 
HH-rn 2 frt 20 kr. - M ik ló s István IKH7. és KH-ra H szt. mise. Tom pa 
M átyás S7-re ö szt. mise. —  Eriié inél- János 87 -reöszt. mist*. — IV Karcsii 
Arzén H7-re fi szt. mise. -  Veszé ly  K a ro ly  86, h7-ro lő  szt. mise. I* 
Hévfalvi Manó pléh. Arad. * 6  és 87-re lö sz t .  m ise .—  Bélien János pléh. 
Szalaes. 86-ra ö szt- mise. —  K ovács Sim on H? -r« .» szt mise. - - Jár/semli*/- 
k y  Jó/.Aof HU és H7-ro 10 szt. mise. Fe ronezy Enjos S7-re ö szt. mise.

W'nrtha X. F. H(‘, és H7-re lő  szt. mise. - (iá i E lek 87-re ö s/.t. mise.
Fa ragó  K. pléh. Jerszeg HU-ra 5 szt, mise, -  tJeorgevits S. H7-re ő sz t. 

mise. — Berm iscb  l ’ál pléh I*n<-b•'* HH és K7-re 1;> >?t. mise. - Ol.-ib A n 
tal 87-ro ö szt. m ise .- -  M ezcv  Ignácz H8-ra 2 frt 20 kr. Bálint (iyörgy 
lWrti-ra 1 fit lO kr. #7-ro 2 frt 20  ki. Búzás E le k  w7-re 2 frt 5lO kr. 
Veress Antal *7 -re  2 Irt 20 kr. - T h ary  János #)7-ro I frt 10 kr. —  (iá-- 
pár János x.v-ra 2 frt 20  kr. - Kádár Józse f xx -ra I frt Bt kr. Kassax 
Lajos -Sti-ra 1 frt 20, * * - ra  2 frt 20  kr.

(Kolvl. köv.)

Ismételt fe lszólításuk után sem fizettek, bánéin a lapot 2 évi jura 
fásra illetlenül r e t • ■ u r o z t a k : Nagy Bán ié i, Boros Enjos, (irüuder (íézn. 
Biirgbart Márton, Á ra s l’ál, (Jtizviz llyés. (fo ly t, kör.)

Szerkesztői telephon.
—  T ö r d  n i  E. urunk. («. I 'v c g c s .  M i küldtük rendesen s sz ívesen 

pótoljuk a hiányt. B  r. V n  s s  —  itt rendesen megy az utón mi tör
ténik ttom tudjuk. Müvedet a I*. V. levél kíséretében küldőin. Edvözlo t 

K  i s z í  i ti g  I*. u rnák  csak a név. számmal szolgálhatunk I r g. n ő  v. 
Esztergom. Sajnálattal jelentjük, hogy a többi füzettel nem szolgálhatunk.
—  F t. T « t h ü y .  a felír, szám  küldve. —  T. B. J. Kozmas. Több  nincs.
—  M i u o r i t a h á z N. B. M i elküblöttiik s kübliük újból. F. A. in 
nak N .-Eruye, a mutatványt szívesen közöljük, a többiről aztán máskép.

Ft. 1\ l* á I K. J. (V.-Som lyó. A  kiadó tévedt, 1HH8. jul. I- ig  iniliden
tisztán. N s g. S. Z s ó f i n  úrnőnek. A kiadó h. tévedése csak -  ez év
teljesen fizetve általam. 7. a I ti u y i J. k. a. Kegyeddel is megtörtént, 
mint. még egy párral, de ezer bocsánat. M inden tisztában ez évre s kü 
lönben is egy ígéretünk. Nsg. M  ii ii K a y  .1. urnák. E ze r köszönet a je
les küldeményért. 1888-ra minden tisztában van

Felelős szerkesztő és laptnliydniios: Bonrdeauz F. Olivér. I-ap kindó: F. Szabó Lajos. 
Nyomatott Gyergyó-Ditró és Sz.irliegy könyvnyomdiyábaii, Ditróban, 1888.


