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A minoriták naggyülése 
Szegeden. 

— Beszélgetés Lakatos Ottó rendfőnökke!. — 

(Saját tudósítónktól.) A magyarországi mi-
norita-rend eddigi gyűlései kevés bonyodalmat 
okoztak. Simán, mi»den különösebb emóció 
nélkül tárgyalták a rend ügyeit. A közvélemény 
is alig vett róluk tudomást. Ujabb időben 
azonban nagy mozgolódás észlelhető a minori-
ták között. Reformokról, a római szentszék 
beavatkozásáról beszélnek. A rend tagjai azon-
ban ragaszkodnak eddigi jogaikhoz és nem 
hajlandók holmi külső befolyásnak érvényt 
szerezni, A rend legutóbbi szegedi nagygyűlése 
1907-ben volt, amikor szokatlanul nagy küz-
delem után Czach Gilbert dr római szentszéki 
titkár, vatikáni magyar gyóntatóval szemben 
Lakatos Ottó doktort választották rendfőnökkó. 
Már abban az időben is beszéltek a szentszék 
hatalmi törekvéseiről, de Lakatos Ottó dr sze-
mélyében a független párt jutott diadalra. 

A rend most kedden és szerdán tartja Sze-
geden ujabb nagygyűlését, amelynek legjelen-
tősebb tárgya a rendfönökválasztás. A mino-
riták már hónapok óta erősen szervezkedtek 
a választásra. Állítólag néhányan nem kísérik 
megelégedéssel Lakatos Ottó dr rendfőnök mű-
ködését és helyébe Csák Cirjék dr kolozsvári 
házfönököt akarják megválasztani. 

A szegedi gyűléssel kapcsolatban a fővárosi 
sajté azt a hirt közölte, hogy a minorita rend-
ben forrongás van és amint a jelekből megál-
lapítható, a gyűlés botrányos lefolyású lesz. A 
forrongásra a római szentszék magatartása 
adott volna okot, amennyiben — a híradás 
szerint — a minorita rendet megakarják fosz-
tani önálló jellegétől. A rend ingatlanainak jö-
vedelmére a szentszék tenné rá a kezét, a 
rend tagjait eltiltaná magánvagyon gyűjtésétől 
és az eddigi fekete szinü helyett a koldusba" 
rátok szürke csuháját erőszakolná rájuk. A 
szentszék akaratának érvényesítése végett 
Rómából kiküldték Scholtz dr rendi generálist, 
Haccle Peregrin dr galiciai provinciális, vizi-
tátorgenerálist, hogy választassák meg rend-
főnökké Czaich Gilbert dr vatikáni magyar 
gyóntatét, a szentszók kipróbált hűségű em. 
berót. 

Munkatársunknak hétfőn alkalma volt be-
szélni a legilletékesebb tényezővel, Lakatos 
Ottó dr rendfőnökkel. Lakatos Ottó az elter-
jedt hirekre vonatkozólag a következőkben 
nyilatkozott: 

— Közvetlen választás előtt állunk és 
igy legnagyobb sajnálatomra csak igen 
keveset mondhatok. Azt kijelenthetem, hogy 
a lapok közlése a rend forrongására és a 
szentszék törekvéseire vonatkozólag minden 
alapot nélkülöz. Ha reformokról lenne szó, 
akkor erről elsősorban is nekem kellene 
tudnom. A rend forrongása is alaptalan hí-
resztelés, csupán a választások előtt szoká-
sos izgalom észlelhető a papság között. Ki-
zártnak tartom azt, hogy Czaich Gilbert dr 
lenne a szentszék jelöltje. A rendi gyűlésen 
különber sem lehet reformokról beszélni, — 
ez a hat évenkénti római nagygyűlés elé 
tartozik, ennek a határozata alapján dönt-
het a szentszék. Ezúttal többet nem mond-
hatok. 

Kérdést intéztünk ez ügyben Monay Ferenc 
dr-hoz, a minoritarend tartományi titkárához 
s, aki a következő fölvilágosítást adta: 

— Annyi tény, hogy vannak egyes elé-
gedetlen elemek, akik Lakatos Ottó dr 
rendfőnöki működésével nem mindenben ér-
tenek egyet s ezért a rendfőnök választásá-
nál minden valószínűség szerint Lakatos el-
len fognak állást foglalni. Vannak egyesek, 
Csák Cirjék dr régi kormányának^ hívei, 
akik a mostani rendfőnök-választásnál Csák 
mellett, mások viszont, jórészt Czaich Gil-
bert dr személyes tisztelői, akik Czaich mel-
ett foglalnak állást. Dacára azonban eme 

ellenzéki törekvéseknek a rend bizalma 
azért mégis minden valószínűség szerint La-
katos Ottó dr mellett fog megnyilatkozni, 
már csak azokat a nagyarányú tetteket és 
akciókat tekintve, amelyeket Lakatos dr 
rövid rendfőnöki működése alatt a rend 
fölvirágoztatása és előbbrevitele érdekében 
tett. A magyarországi minorita-rend tagjai 
között reformmozgalomról szó sincs ; semmi-
féle ujitás, vagy a rend szabályainak meg-
változtatása vagy szigorítása eddig még egy-
általán szóba sem került. A rend római ge-
nerálisa ugyan tohet propoziciókat, efölött 
a kormánytanács dönt, az pedig nagyon 
meg fogja gondolni, megfontolni a dolgot, 
mielőtt határozna. Ázt már most a legha-
tározottabban kijelenthetem, hogy olyan re-
formtörekvésekbe, amelyekbe a rend függet-
lenségét veszélyeztetnék s a rend önállóságát 
akarnák megsemmisíteni, sem a kórmány-
tanács, sem az egész káptalan semmi körül-
mények között bele nem menne. 

A rend tagjai hótfőu reggelre már mind Sze-
gedre érkeztek, mig a római kiküldöttek csak 
hétfőn délután érkeztek meg. 

A választás szerdán délelőtt lesz a minoriták 
felsővárosi rendházában. Kedden a rendházak 
főnökei beszámolnak az év történetéről. A 
gyűlés iránt országszerte nagy az érdeklődés. 
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Méhész-ünnep. 
— Az ország méhészei Szegeden. — 

(Saját tudósítónktól.) Vasárnap Szegedre 
irányult a magyar méhészvilág figyelnie, ér 
deklödése,Több száz, csaknem félezer méhész 
gyűlt össze vasárnap a szőke Tisza partján 
az egész országból, hogy résztvegyenek a 
Magyarországi Méhész Szövetség megalakí-
tásán, Vidéki Méhészegyesiiletek, illetőleg az 
Országos Méhészegylet ez idei vándorgyű-
lésén, s hogy szinről-szinre lássa és gyönyör-
ködjék a magyar méhészeknek szép termé-
keiben, produktumaiban, melyek a Stefánia-
sétány kioszkjában és az egykori vár helyén 
Ízlésesen elrendezett méhészeti kiállításon 
szemlélhető. Vasárnap tehát itt volt Szegeden 
az ország számottevő méhésze csaknem 
mind és megjelentek a vándorgyűlésen, ahol 
megbeszélték, meghányták-vetették méhé-
szeti dolgaikat, a méhészek fontos teendőit 
s az anyagilag és erkölcsileg szépen sikerűit 
kiállításból tanúságot merítettek és nyer-
tek arra nézve, hogy méhészeti működésüket, 
tevéknységiiket ezután csak annál lelkeseb-
ben, annál szívósabban és hathatósabban 
fogják teljesíteni a jövőben. 

A vasárnap tehát a magyar méhészek ün-
nepe volt, melyen a földmivlésügyi, vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium is képviseltette 
magát. A vándorgyűlés keretében kimondot-
ták és megalakították a Magyarországi Mé-
hész Egyesületek Országos Szövetségét s 
hogy ez épen itt Szegeden történt, annak 
nagy jelentősége van azért, mert ezzel a 
ténnyel csak elismerték, az ország egybe-
gyűlt méhészei a Szeged Vidéki Méhész Egy-
let vezetőképességét, mely az egész Alföld 
méhészetének főcentruma, úgyszólván lük-
tető ereje, szive. 

A Szeged Vidéki Méhész Egyesület Vékes 
Imre ügybuzgó elnök és Bernát sky János al-
elnök vezetésével mindent elkövetett, hogy 
az ország minden részéből idejött méhészek-
nek feledhetetlenné tegyék azt a pár napot, 
melyet itt a vándorgyűlés és kiállítás alkal-
mával eltöltenek városunkban . . . 

A méhészeti kiállítás gazdag, bő és válto-
zatos tárlatu anyaga alkalmat nyújt a méhé-
szet iránt érdeklődőknek a tanulásra és a 
tanításra, mert valóban igen sok érdekes, a 

méhészeket különösen érdeklő tárgyak, pro-
duktumok vannak ott egybegyűjtve a kiállí-
táson, amelyek megmutatják, hogy miként 
kell és lehet a méhészetet megkedveltetni és 
jövedelmi forrássá is tenni . S ez a vasárnap 
megnyílt kiállítás fényes tanújelét adja an-
nak, hogy hazánknak, s igy Szegednek is van 
erőteljes, fejlődésre alkalmas méhészete, s 
hogy az ügybuzgó szegedi méhészek a vi-
dékiekkel karöltve mindent megtesznek, 
hogy ezt az annyira fontos közgazdasági 
ágat, a méhészetet a közönség legszélesebb 
rétegében ismerté, kedvelté s közhasznúvá 
tegye. 

(A kiállítás.) 
Vasárnap délelőtt nyitottág meg ünnepé-

lyesen a szegedvidéki méhészegyesület által 
rendezett méhészeti kiállítást. A kiállítással 
kapcsolatban tartották meg ugyancsak va-
sárnap délelőtt az idei országos méhészeti 
vándorgyűlést. A gyűlés kiemelkedő moz-
zanata volt a német, osztrák ós magyar ván-
dorgyűlések Ambrózy Béla báró halála foly-
tán megüresedett elnöki állásának betöltése. 
A méhészek bizalma Szilassy Zoltán ország-
gyűlési képviselőnek, az országos méhész-
egyesület alelnökének személyében összpon-
tosult, őt választották meg egyhangúlag a 
vándorgyűlések elnökéül. 

A kiállítás a legfényesebb bizonyítékát 
nyújtja annak, hogy Magyarországnak erős 
fejlődésben levő méhészete van és hogy a 
méhészet ügyének lelkiismeretes vezetői s 
pártfogói mindent megtesznek e fontos gaz-
dasági ág megszilárdítása érdekében. A kiál-
lítás sikere már a megnyitás napján biztosít-
va látszott, ami buzdító példa gyanánt hat a 
többi egyesületek számára is. 

Vasárnap tiz órakor nyitotta mg a föld-
mivelésügyi miniszter megbízottja a Stefá-
nia-sétány kioszkjában rendezett kiállítást 
Az ország minden részéből nagy számban 
megjelent méhészeken kivül megjelentek a 
megnyitáson Lipthay Béla báró minisz-
teri osztálytanácsos és Kovács Antal méhé-
szeti felügyelő, királyi tanácsos, a földmive-
lésügyi miniszter képviseletében, Scossa 
Dezső királyi tanácsos, tanfelügyelő a vallás-
és közoktatásügyi miniszter képviseletében, 
Lázár György dr polgármester, Gaál Endre 
dr kultusztanácsos, Szarvady Lajos, a keres-
kedelmi és iparkamara elnöke, ezenkívül az 
erdélyrészi, pestmegyei, biharmegyei, mára-
marosmegyei, pilisvidéki, apatinvidéki, ver-
seci méhészegyesületek, a baranyamegyei és 
pestmegyei gazdasági egyesületek méhészeti 
szakosztályának s az Alföldi gazdasági egye-
sület képviselői. 

Lázár György dr polgármester üdvözölte 
a méhészeket s fölkérte a földmivelésügyi 
miniszter megbízottját, hogy nyissa meg a 
kiállítást. Lipthay Béla báró rövid beszéd-
ben utalt a méhészet kiváló gazdasági jelen-
tőségére és megnyitóttnak jelentette ki a 
kiállítást. Ezután Vékes Imre, a szegedvidéki 
méhészegysület buzgó elnöke köszönte meg a 
kiállítás iránt való érdeklődést. A miniszteri 
megbízottak és Szeged város hatóságának 
képviselői megtekintették a kiállítást s elis-
meréssel nyilatkoztak a kiállított tárgyakról. 

(A gyűlés.) 
Tizenegy órakor tartották meg a méhészek 

vándorgyűlését a városháza közgyűlési ter-
mében, amelyet az érdeklődők teljesen meg-
töltöttek. A gyűlést Szilassy Zoltán nyitotta 
meg. Bejentette, hogy a szegedvidéki méhész-
egyesület diszelnöke, Gerliczy Ferenc báró, 
képviselő, táviratban mentette ki távolmara-
dását. Ezután meleg szavakkal elparentálta 
Ambrózy Béla bárót, ki a magyar méhészet 
érdekében óriási tevékenységet fejtett ki. Az 
elhunyt elnök érdemeinek méltatása után be-
jelentette, hogy Serényi Béla gróf földmive-
lésügyi miniszter, aki melegen érdeklődik a 
szegedi kiállítás erkölcsi és anyagi sikere 
iránt, elkiildötte képviselőjét, Lipthay Béla 
báró osztálytanácsos és Kovács Antal mé- . 


