
IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
A „Ne temere" decretumról Montanus fia (álnév) érde-

kes e g y h á z p o l i t i k a i tanulmányt irt. Tárgyalja a klerikalismust, mint 
a Ne temere talaját, a decretum irányát, a decretum történeti előz-
ményeit, a decretum és a magyar házassági jogot, a decretum 
hatályának terjedelmét, a decretum keletkezésének indokait és végül 
a decretum czélját s értekezése rendjén kimutatja a decretumnak 
az állami törvénybe ütköző rendelkezése tarthatatlanságát. Előadja, 
hogy e rendelet oly indokból, moly nem egyéb, mint lélekfogdosás, 
felzavarja az ország vallási békéjét, beledobja a családi szentélybe 
a világ, a gyűlölködés üszkét, válaszfalat emel ember és ember 
között, jogtalan kényszert gyakorol a lelkiismeretre, szerencsétlen-
ségbe és kétségbeesésbe dönti a legszentebb és legtisztább frigyre 
áliitozó házasulandókat. 

Sóhajtva tekint vissza azokra a nagy időkre, a mikor egy 
Kossuth Lajos, egy Deák Ferencz küzdöttek a Ne temerében letett 
czélok ellen és végre diadalmaskodtak Róma ellen legelébb ebben 
a kérdésben. 

Végül megjegyzi, hogy érdekes a Budapesti Hirlapban meg-
jelent az a magyarázat, hogy miért adott a pápa Németországban 
felmentést a tridenti forma alól; mert Németország protestáns ország, 
Magyarországban pedig azért nem adott, mert katolikus állam és hozzá-
teszi, hogy nem egészen így van, mert Németországban is van elég 
katholikus, több mint 20 millió, hanem azért, mert különben Német-
ország visszahivta volna vatikáni nagykövetét és beszüntette volna 
a püspökök járandóságait. 

A jelen viszonyok közt igen tanulságos füzet Kőkai Lajosnál 
jelent meg Budapesten. (e•) 

H é b e r n y e l v t a n kezdők számára megjelent, mint a „Keleti 
könyvtár" I. sorozat 1. része. Irta: Homyánszky Aladár, pozsonyi 
theol. tanár. 327 1. Homyánszky Victor kiadása Budapesten. Ara 
4 korona. 



KÜLÖNFÉLÉK. 353 

Képes s z e n t biblia. (Tausend Bilder-Bibel magyarba átültetett 
kiadása.) Károli-féle, átdolgozott szöveggel. Előszavát irta Kenessey Béla 
püspök úr. Legmelegebb elismeréssel ajánlják: Kun Bertalan, Baltik F., 
Gyurátz F., Scholtz G., Ferencz József püspök urak. Szerkesztette 
Tóthfalusi József ref. lelkész. Megjelenik egy kötetben. 26 czm. magas 
és 18 czm. széles alakban, ang-ol izlésü, legfinomabb szinnyomatu és gaz-
dagon aranyozott diszkötésben. Tartalma: a teljes szentirás, átdolgozva és 
az Apokrifusok. Dolczi C., Dürer A., Leonardo da Vinci, Raffael és 
Rembrandt 10 szinnyomatu képe, a keresztyén világ legnevezetesebb 
festőmvűészei és szobrászai alkotásának 1000-nél jóval több remek repró -
dukeziója, melyek között — csakis ebben a magyar kiadásban — hazai 
művészektől származó művészeti remekek is képviselve vannak. Közbeil-
lesztett sok vonatkozással biró tájkép. Kellő számú megrendelés esetén 
tervbe van véve, hogy ezen nagyjelentőségű munkához díjtalanul csatoltatik 
egy nagy alakú Kálvin- vagy Luther-kép kivánság szerint. Ara 34 korona. 
Megrendelhető 4 korona beküldése mellett s az összeg többi része a szál-
lításkor fog utánvételeztetni. A könyv utolsó ivei is már sajtó alatt vannak, 
kérem tehát mielőbb a rendelést beküldeni, hogy megjelenés után azonnal 
expediálhassam. Kókai Lajos prot. irányú könyvkereskedése, Budapest, 
IV. Károly-utcza 1. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az Északamerikai Egyesült Államok novemberben új 

elnököt választottak. Roosevelt után Taft fog következni az elnök-

ségben. A választásból ő kerül t ki Bryannel szemben n a g y több-

séggel győzelmesen. Az amer ikai a lkotmánynak a va l lásszabadság 

sarkalatos elve, melyet az e lnöknek , tartozzék bármelyik felekezet-

hez, tiszteletben kell tartania. A most választott elnök i rán t e 

tekintetben anná l nagyobb bizalommal lehetnek Amerika polgárai , 

mer t vallásilag már oly egyházhoz tartozik, a melynél a lelkiisme-

reti szabadság egyszersmind vallási elv is. Taft unitárius. Szabad-

elvüsége ós államférfiúi tu la jdonságai , a melyekkel mint Roosevelt 

munkatársa kitűnt , jut ta t ták az elnökséghez, melyet ténylegesen a 

jövő év tavaszán foglal el. 

Az erdélyi róm. kath. statusgyűlésen f. é. nov. 12.-én 
gróf Majláth G. Károly püspök megnyi tó beszédében a „Ne temere" 
kezdetű pápa i deeretumról is megemlékezett , mely szerint a házas-
s á g szentségének kiszolgál tatására nézve az abban felállított alaki-


