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Költői művek tanulmányozása theo-
logiai intezeteinkben. 

Úgy tetszik, mint lia ellenséges indulatú 
népek közt, sziklás sivatagon, lélegzetölő 

. füst te l tele légkörben pihenés reménye nél 
kül bolyonganék. A társadalom intézményei 
nem biztatnak védelemmel, nem nyúj tanak 
vigasztalást, nagy r i tkán muta tnak elém je-
lenségeket, melyeknek szemlélete gyönyört 
keltene szivemben. A politikai világ ádáz-
indulatokkal, alattomos fondorlatok beláthat-
lan cselszövényeivel van tele, melyekben 
önző célok igoji gyakran szemkápráztató öl-
tözékbe burkolva elkeseredett harcot folytat-
nak egymás ellen. Még az egyházi élet is, 
hol a mindennapi küzdelmekben fáradt lélek 
enyhülést, felemelkedést keres, mennyi félre-
értésnek, féltékenységnek, alacsony gondol-
kodásmódnak lett tanyájává. 

Mint a pusztában tévelygő vándor, epedő 
vágygyal fordulok kedvenc költőimhez, hogy 
lelkem felemelkedjék az ő magas gondolat-
világukba s örök szépségű alkotásaikban za-
vartalan, t iszta gyönyört élvezzen. Megtalá-
lok itt mindent, minek körülöttem a min-
dennapi életben hiányát érezem : az önzet-
len kötelességt udást ; a fen költ hivatásérze-
tet, mely ment minden haszonleső salaktól ; 
a keresztényi alázatosságot s békés megnyug-
vást az isteni gondviselés bölcs intézkedései-
ben ; a családi élet boldogitó melegét ; a nagy 
természetnek, mint Isten keze alkotásának 
tiszteletét és - szeretetét ; a testvériség ragyogó 
példányképeit ; buzgó törekvést ama kincs 
után, „mely a'lopók kezére nem j u t ' ' ; és min-
denekben, mindenek felett a mennyei atyá-

nak gyermeki szivből fakadó, bizalomteljes 
imádását . És megtalálom, a mit körülöttem 
az emberek közt hiába keresek, ezen magasz-
tos érzelmeknek és fenségas gondolatoknak 
az emberi kebelre visszaható áldásos malaszt-
ját : az elégedettséget és boldogságot. 

A költészet az ember földi életében az 
örök napnak, igaznak és jónak birodalma, 
mely a vallás és erkölcs eszméinek érzéki 
alakjaival van benépesitve, a vallás és er-
kölcs örök törvényeinek működését t á r j a sze-
meink elé ! A mi a való élet folyama a la t t 
szétszóródva, töredékekben, sokszor az ese-
mények hosszú sorozatában, nagy idő elmul-
tával alakulna szemléletünk elé, ha a múl ta t 
és jelent összefüggésben gondolni mindig ké-
pesek volnánk, azt a költészet együttesen, 
kiegészítve az előzményt és következményt 
egy képen összefoglalva testesiti meg. Ezek 
a képek az embert az ő gondolataival, ér-
zelmeivel, cselekedeteivel és ezeknek az er-
kölcsi törvény szerint e lmaradhat lan, kikerül-
hetlen következményeivel jelenítik meg. 

A költői lángszellemek örök becsű mű-
veiben való elmélyedés tehát nemcsak gyö-
nyörködtet, hanem az emberi lélek t i tka inak 
ismeretére vezet, hi tünket és bizodalmunkat 
az erkölcsi törvény igazságában megerősíti, 
fenntar t ja és az ember nevelésére, a hit és 
erkölcs igazságainak a szemlélet előtti meg-
érzékitésére a gondolatoknak kifogyhatlan 
gazeag tá rházá t nyi t ja meg. Ezért a jánl ja 
egy kiváló bölcsész, ha jól emlékszem Blair 
Hugó, hogy minden egyházi szónoknak ala-
posan kellene ismernie főképen a drámai iro-
dalmat 

Ez a gondolat indít ja tollamat, hogy ja-



vasol jam a nagy költőknek, különösen pedig 
a d rámai i rodalomnak széptani t á rgya lásá t 
theologiai intézeteinkben. I f ja ink, kikre né-
pünk lelki üdvének, a legbecsesebb kincsnek, 
az egy szükséges dolognak gondja i t bizzuk 
és a kikre — mindnyá jan tud juk — napja-
inkban nem egyedül tanitói, hanem valóság-
ga l tér i tői nehéz fe ladat vár, i smerkedjenek 
m e g a költők szellemi világával s alkossa-
nak maguknak abból a biblia szent igazsá-
gaival kapcsolatosan egy oly t iszta, keresz-
tény szellemű világot, melyből egész életük 
folyamán lelki emelkedettséget , szenvedéseik 
súlyos p i l lanata iban erőt és k i tar tás t , a bi-
zonyta lanság ködös homályaiban biztos ve-
zérletet s minden körülmények közt meg-
nyugta tó gondolatokat men the tnek . 

Theologiai intézeteink t anár i karának 
t ag j a i közt ismerek nem egy férfiút, kik a 
nagy költők nemzete t és világot átölelő szel-
lemének hivatot t tolmácsai lehetnének, kik-
nek vezérlete mellet t if jaink fogékony lelke 
felemelkednék a r ra a magas la t ra , honnan 
sem a nélkülözés, sem a hiveknek bármily 
alacsony szinvonalon álló t á r sasága le nem 
von, hova kisértések csábereje fel nem ha t 
és a mely a világi bölcsességnek gyakran 
megnyi la tkozó farizeusi kötekedéseivel szem-
ben megvilágosí t és azon tömérdek keserű-
ség közt, azon mély erkölcsi sülyedtség szem-
léleténél, melyet a le lkipásztornak egész éle-
t én á t t apasz ta ln ia kell, á l landóan biztos, nyu-
godalmas, megrendi thet len és e lpuszt í thatat-
lan ot thont nyúj t . 

A javaslat gyakor la t i kivitele alig ütkö-
zik nehézségekbe. Vagy egyik t aná r ny i tna 
het i egy vagy két órai collegiumot költői, 
különösen pedig d rámai müvek magyarázá-
sára, vagy a theologiai önképző körök vegyék 
fel p r o g r a m m j u k b a azok tanu lmányozásá t s 
az egyházi szónoklat j avá ra való k iaknázásá t . 

H a megfontoljuk, mennyire érezzük szük-
ségét a vallásos és egyházias élet felébresz-
tésének, e szerény javasla tnak, mely pénzbe 
nem kerül, mely semmi törvénybe nem üt-
közik, semmi különös intézkedést vagy ma-
gasabb fórum beavatkozásá t nem igényli, me-
lyet bármelyik intézet, sőt m a g a a t aná r sa-
já t ha táskörében megvalósí that , mondom e 

javasla t elfogadása felett nem is kellene so-
káig gondolkozni. 

A szomjú mező nem szelek, hanem üditő 
esőcseppek u t án eped : népünk üdve nem sza-
vaka t , de te t teke t kiván. 

S a s s J á n o s . 

A 
Magyarországi evangelium szerint re formál t 

és 
ágostai hitvallású evangelikus egyházak 

v é l e m é n y e 
az 1848 . évi X X . t .-c. végrehaj tásáról . 

Összeál l í tot ta: az ev. ref, egyetemes konvent s az ág. ev, egy-
ház egyetemes gyűlésének, a ket protes táns egyliázat közösen 
érdeklő ügyekben kiküldött vegyes bizottsága, "a Budapesten . 

1903. november 19-én tartott közös gyűlésében.* 
(Folytatás.) 

X. Az egyenlőségi elvnek egyéb meg-
sértései. 

Az 1895. évi 43. tvcikk 5. §-a szerint 
valamely vallásfelekezetből kilépni és más 
felekezetbe belépni mindenkinek szabad. — 
Azér t tehát , hogy valaki ezen törvény ad ta 
joggal él, bünte tn i őt nem szabad. — Köz-
tudomású mégis, hogy t aná r vagy tanitó, 
aki a róm. katholikus egyTházból ki- és a 
protes táns egyházba belépett, á l lami intézet-
ben nem k a p a lkalmazást és ha a minisz-
tér ium ideiglenesen al lalmazza is nem lesz 
megerősítve. — í g y tö r tén t ez T. Gry. volt 
benedekrendi t a n á r és Sz. Gry. polgári iskolai 
tan i tó esetében. A felelős minisztér iumnak 
kötelessége ezen sérelmes állapot megszün-
tetéséről gondoskodni. 

Sérti a jogegyenlőséget az is, hogy míg 
a róm. kathol ikus és görög ka th . egyháznak 
a budapest i egyetemen theologiai fakul tása 
van, addig protes táns egyháza inknak nem 
jut hely az egyetemen, ahol autonómiájuk-
nak megfelelő theologiai fakul tás t áll i that-
nának fel. 

Sért i az egyenlőséget, hogy a m a g y a r 
kir. val lásügyminiszter a róm. kathol ikus 
papságga l szemben, ha ez a kormány ren-
deleteit ignorálja, vagy ellenszegül : más 
mér tékkel mér, mint a mi pap ja inknak . — 
Pé lda rá, hogy a vallásügyú miniszter 1902. 
évi november hó 28-án kelt 80,947, sz. ren-
deletével keményen magró t ta az evang. püs-
pököt azért , mer t a születési anyakönyvben, 
a törvényesitési záradék, a miniszteri ren-
deletre való hivatkozás nélkül jegyezte te t t 
be, míg a róm. katholikus plébánosnak ha-
sonló mulasztásánál , 1901. évi október 7-én 



57,360. szám ala t t kelt rendeletében, a be-
jegyzést megfelelőnek talál ta. — Még sérel-
mesebb, hogy ebben a két teljesen analog 
esetben, a melyben törvénytelen születésű 
fiúgyermek utólagos házasság által törvé-
nyesít tetet t , a miniszter az evangelikus szár-
mazású gyermek evangelikus vallásának be-
jegyzését a katholikus anyakönyvbe, az elő-
ter jesz te t t kérelem dacára sem rendelte el, 
mig a másik esetben, ahol az apa katholi-
kus volt : az evangelikus anyakönyvben fel-
jegyeztetni rendelte, hogy a törvényesitet t 
gyermek az 1868: LIII . t-cz. 15. §-a értelmé-
ben az a tya római katholikus vallását kö-
veti. 

Miután ily irányú panaszaink elintézé-
séről értesitést soha sem kapunk, annak a 
lá tsza ta forog fenn, hogy ez ügyek elinté-
zetlenül maradnak . 

Mindnyájunk emlékében van még az 
erdélyi püpöki cim esete is, ahol a miniszter 
magyaráza ta egyál ta lában nem volt meg-
nyugta tó . 

Egyenlőtlenül bánik velünk az állam a 
hi toktatók díjazásánál is. A mig az állam 
által fenntar to t t intézetekben a róm. kath. 
hi toktató külömbczc címeken 800—1800 ko-
korona díjazást kap, sőt ott hol a róm kath-
növendékek vannak többségben: rendes ta-
nári ellátásban részesül, — addig a protes-
táns val lástanár ug}Tanannyi óraadásér t 300 
— 400 koronát kap. — Hasonló állapotok 
vannak az állami fegyházaknál és téboly-
dánál, ahol a kath. egyháznak mindenüt t 
van egy, az ál lampénztálból fizetett, ren-
des papja, rendszeres javadalmazással és 
állami nyugdijigénynyel, mig a protestáns 
hitoktatók, csak ugy mellékesen mintegy dij-
noki minőségben szerepelnek. 

Székesfehérváron az állam a katholikus 
hi toktatónak évenként 1600 koronát fizet, 
az evangélikus egyház 25 éven keresztül 
semmit sem kapott , a folyó évben végre 
utalványoztak 100 koronát. — Ugyanot t az 
állami javítóintézetben minden eg}rház papja 
nyer díjazást, csak az ágost. hitv. lelkész 
nem kap semmit. 

Losoncén a róm. katholikus hitoktató az 
államtól teljes fizetést huz, mig az ág. hitv. 
hi toktató csak 400 korona segélyt kap. 

Magyarázatul azt a feleletet kapjuk 
erre, hogy a róm kath . hitoktatók e na-
gyobb javadalmat a kath. vallási és tanul-
mányi alapból nyerik. De tudjuk, hogy a 
vallásalap maga is állami dotációból ered s 
u jabb időben ezen alapok rendes deficitjét 
az á l lamkincstár fedezi. 

Vannak azonban, és csakis róm kath. 
hitoktatók, akik nem a vallásalap terhére, 
hanem egyenesen az állami költségvetés 
terhére lá t ta tnak el rendes tanár i fizetéssel 
és nyugdijjal . — Ez igazságtalan a többi 
felekezetekkel szemben. 

Példáúl megemli t jük a fiumei állami in-
tézeteknél működő róm. kath. vallástanáro-
kat, akik mind róm, kath. lelkészek, akiket 
magyar állam fizet ugyan s lát el nyugdij-
jal, de a kiket a módrusi püspök nevez ki 
s ennek fegyelmi hatósága alá is tar toznak. 
Állami költségvetésbe véve lá t ta tnak el fize-
téssel a kassai állami főreáliskola, a pécsi 
főreáliskolai, a miskolci ev. ref. főgimnáziumi, 
az újpesti állami polgári iskolai, a hatvani 
és gyöngyösi állami iskolák római katholi-
kus vallástanitói. 

A mezőheg}^esi állami ménesbirtokon a 
két protestáns felekezet liiveinek száma 
majdnem két ha rmadá t teszi ki a róm. kath . 
hivek számának. Mégis mig a róm kath. hí-
vek lelki gondozására ta r t az állam a mé-
nesbirtokon, állandó lakással, paplakkal biró 
rendes lelkészt és segédlelkészt, kiknek fize-
tésére legalább 8000 koronát költ s a leg-
szebb helyen álló külön, szép tornyos temp-
lomokban, az Isteni tisztelet e l látására szin-
tén tetemes összeget áldoz: addig a két pro-
testáns egyház liiveinek gondozásával meg-
bízott ref. kovácsházi és az ág. ev. pitvarosi 
lelkész, egyenkint 400 koronát kap évi fize-
tésül és istentiszteleti költségre semmit. — 
Ugyani t t az isteni tisztelet egy közös kis 
imaházba szorul, mely a ménes udvarban 
az istálók mögött épült. 

A hadseregben létező sérelmes állapo-
tokról már külön felterjesztésben emlékez-
tünk meg, és itt újból követeljük, hogy a 
hadseregben a protestáns lelkészt ugyanaz 
a rang és fizetés illesse meg, mint a katho-
likus lelkészt s számuk, a hadsereg létszá-
mában található arány szerint emeltessék. 

Sérelmes az a szokás, amely szerint or-
szágos, megyei, polgári és katonai ünnepé-
lyeknél a „hivatalosnak" nevezet isteni tisz-
teletet a rom. kath. egyház szertar tása sze-
rint t a r t j ák meg, és különösen sérelmes, hogy 
t isztán katholikus egyházi ünnepeken, pél-
dául az űrnapján, a katonaság nem a rend 
fenntar tása érdekében, hanem az ünnepély 
fén}rének emelése céljából aszszisztál. 

Sérti a jogegyenlőséget az is, hogy a 
közhivatalok és állami iskolák, még ot t is, 
hol az ily iskolákban alig egy-két r. kath . 
növendék tanul, a katholikus vallás minden 
legcsekélyebb ünnepén ál talános szünetet 



t a r t anak , ellenben a protestáns egyház ün-
nepein, nagypénteken stb. a hivatalok, biro-
ságok stb. nem szünetelnek. 

VI. Jogellenes megadóztatás. 
A) Párbér és más hasonló szolgáltatások. 

A legnagyobb sérelmünk az, hogy a 
róm. katholikus egyház hiveinket mindenféle 
címeken, saját egyházi czéljaira megadóz-
t a t j a és hogy a jogtalan követelések behaj-
tásánál a közigazgatási és bírósági hatósá-
gok egyaránt segédkeznek. 

A katholikus papság ezen törekvése régi 
keletű, de ujabban mindig sűrűbb és gyako-
ribb a támadás és oly helyeken is, hol évti-
zedek, 70—80 esztendő óta, nem jutott 
eszébe a katholikus plébánosnak az evange-
likus lakosoktól egyházi szolgáltatást köve-
telni, előkeresik a mult századbeli canonica 
visitatió jegyzőkönyveit és azok alapján kö-
vetelik és ha j ta t ják be a szolgáltatásokat az 
evangelikus lakosoktól. 

Az ujabb sérelmi esetek közül a követ-
kezőket emeljük ki: 

Lókuti ág; ev. lakos: Rupprecht Tas-
silót és testvéreit, a zirci járási főszolgabíró 
1898. évi 598 sz. végzésével, egy mult szá-
zadbeli canonica visitatió alapján közigaz-
gatási uton elmarasztalta, hog}7 a lókuti r. 
k. plébános részére évenként 18 öl hasáb 
tűzifát, az ottani róm. kath. kántornak pe-
dig évenként 6 öl hasáb tűzifát szolgáltas-
sanak. — Ezen végzést Veszprémvár-
megye alispánja és közigazgatási bizott-
sága helybenhagyták. — A közigazgatási 
hatóságok a marasztalást árverés ut ján vég-
rehaj tot ták. — A magyarországi ág. hitv. 
egyetemes egyház konventje 1902. évben 
felirt ezen sérelem orvoslása érdekében a 
belügyminiszterhez és vallásügyi miniszter-
hez de a sérelem mai napig, orvosolva 
nincs. 

Csataj pozsonymegyei községnek túlnyo-
móan evangélikus lakossága az 1781-ben tar-
tot t canonica visitatióról felvett jegyzőkönyv 
szerint 10 öl tűzifát szolgáltatott ki évenként 
a róm. kath. plébánosnak. — 1791. évi tör-
vény meghozatala után, a község a járandó-
ságot beszűntette és egy 1799-ből származó 
földesúri összeirásböl kitűnik, hogy a nem 
katholikusok az említett szolgálmányok alól 
alól felmentettek. 1847-ben is történt egy 
canonica visitatió, ebben sem fordul elő a 
kérdéses járandóság. — Az is meg van ál-
lapítva, hogy a róm. kath. plébános, a 18-ik 
század végén a párbér megtagadása miat t 
a helytartótanácsnál keresett orvoslást és ez 

kártérítési követelésével a kegyúrhoz utasí-
tot ta. — Meg van állapítva továbbá, hogy a 
plébánosok ezen párbér t 70 év óta nem kö-
vetelik, a község tehát elévülésre is hivat-
kozott. 

Dacára ennek, a bazini járásbíróság 1902. 
Sp. -42915 számú Ítéletével, a községet ma-
rasztal ta és a pozsonyi kir. törvényszék mult 
évi december 1.2-én kelt Ítéletével a marasz-
talást helybenhagyta. — Érdekes, hogy a 
törvényeinkben az elévülésre nézve megálla-
pított azon elvet, mely szerint az egyházak 
követelései 40 év ala t t t elévülnek, azzal ve-
te t te el a bíróság, hogy az elévülés csak a 
mindenkori plébános hivatalba léptével veszi 
kezdetét. 

A pozsonyi tábla az Ítéleteket feloldotta 
ug}7an és új bizonyítást rendelt el, de hatá-
rozatából kétségtelen, hogy azt, miszerint a 
párbér kötelezettség az 1790—1-ik törvény 
folytán megszűnt, nem ismeri el. 

Pozsony vármegyéből egyáltalában sok 
a panasz. Grinádon az evangélikus szőllő-
birtokosok, szolgabíró és alispán által jogerő-
sen köteleztettek a róm. katholikus kántor 
részére évenként 2 itce mustot kiszolgáltatni, 
pusztán azon az alapon, mert ezen járandó-
ság a róm. katholikus kántor liiványában 
benne van. 

Hasonló törvén}*telenségeket panaszol-
nak még Hévizgyörkről, hol a nagyobb részt 
evangélikus lakosokból álló község a róm. 
kath. tanitó részére évi 250 koronát, Holló-
Lomnicról, hol az evang. vallású lakosokból 
álló község a róm. kath. plébános és kántor-
nak évenként 36 öl fát, Kükőmezőről, hol az 
ev. hívektől a kath. p l é b á n o s , részére párbér t 
követelnek, Xagy-Barátiról, hol az evangé-
likus lakosok földbirtoka párbér cimén meg 
van adóztatva, Szapnyáradról, Tófejről, Xo-
váról, Pusz ta Szent-Lászlóról, Tápió-Sülyről, 
Tó-Almásról, Szentéről, Kis-Ecsetröl, Heréd-
ről, Halápról, Várkonj'ból stb. 

Mindenütt az a panasz, hogy a hatósá-
gok nem orvosolják a sérelmeket, a protes-
tánsok jcgos védekezését nem veszik figye-
lembe, marasztal ják őket és végrehajtás út-
ján haj t ják be raj tuk a róm. kath. papság 
követeléseit. 

Mind e sérelmek orvoslása végett hiába 
fordulunk a minisztériumhoz. Mint a Ruprecht 
testvérek esetében feltüntettük, kérelmünk-
nek eredménye nincs. 

A legnagyobb baj az, hogy a m. kir. 
Curia a párbér kérdésben, a helyett, hogy a 
róm. katholikus plébánosok párbérköveteléseit, 
hivatkozással az 1790jl. évi 26 t.-c. 6. sza-
kaszára, feltétlenül jogtalanoknak jelentette 



volna ki, 1866. évi j anuár 22-én t a r to t t tel-
jes üléseiben 30. és 31. sz. a. hi telesi tet t dönt-
vényeiben a kérdés elöl ki tér t és azzal, hogy 
birói ú t r a t a r tozónak je lentet te ki azon kér-
dés eldöntését, váj jon az adot t esetben a pár-
bérszolgál ta tás ingat lan birtokhoz kötöt t do-
logi teher , vagy pedig személyes viszonyokon 
alapuló kötelezettség természetével bire? tör-
vényellenesen koncedál ta annak a lehetősé-
gét , hogy a protes táns egyházak hivei, do-
logi teher cimén ilyen szolgál tatások telje-
sítésére kötelezhetők. 

H iába ösmerte el azután a Curia 31. sz. 
döntvényének indokolásában, hogy a protes-
tánsok az 1790 — 91. évi 26. t.-c. á l tal a ka th . 
egyház jogha tósága alól teljesen fe loldat tak 
és a ka th lelkésznek te l jes i te t t párbérszol-
gá l t a t ások alól fel tét lenül fe lmente t tek . Hi-
á b a hangsúlyozza továbbá, hogy a törvény-
hozásnak utóbb emii te t t ha tá rozot t nyilatko-
zata ival szemben ki sem fej lődhetet t olv ál-
ta lános jogszokás, melynek alapján a párbér, 
tekintet nélkül a parochialis kötelékre, ingat-
lanokhoz kötött dologi teker természetét vette 
volna jel, mer t ezen igen helyes és megdönt-
hetet len érvek előrebocsátása után, kijelen-
te t te , hogy ezen ál ta lános elvi szempont nem 
z á r j a ki azt, hogy a párbér egyes esetekben 
s;erzódés és más jogalkotó tények folytán in-
ga t lanokhoz kötöt t dologi teherré nem váll-
h a t o t t és hogy a fent kifejezést nyer t ál talá-
nos elv nem áll ú t j ában annak, hogy a fenn-
forgó külön jogcímnél fogva, a parochialis kö-
telékhez nem tartozók is a kath. lelkészt illető 
párbér fizetésére, vagy kiszotgáltatására köte-
leztessenek. 

A Curia ezen kijelentése ad ta meg a 
jogalkotó tényt , a külön jogcimet a kath. 
papságnak arra , hogy a kanonika vizitáció-
ról felvett jegyzőkönyvet szerződésnek minő-
sítse és a szokást, a párbérf izetési kötelezett-
séget megál lapi tó ténynek vitassa, holott a 
Curia ugyanezen döntvényében kimondotta , 
hogy az magában véve, hogy egyes helyeken 
a vizitáció kanonika feljegyzései szerint, a pár-
bér minden ház vagy telek után szolgáltatik 
ki, nem képez a^aP°t arra, hogy a kérdéses 
helyeken a párbér ingatlanokon nyugvó do-
logi tehernek tekintessék és k imondot ta , hogy 
a tö rvényhozásnak ha tá rozo t t nyi la tkozata i 
val szemben, ki sem fej lődhetet oly gyakor -
lat, amelynek a lap ján a párbér , tekintet nél-
kül a parochialis kötelékre, ingat lanokhoz 
kötöt t dologi t eher te rmésze té t vette volna 
fel. 

A kir. Curia abban tévedett , hogy a pár-
bért magdnjogi kötelemnek vet te , amely ke-
le tkezhet ik szerződés, végrendelet vagy más (?) 

jogalkotó tény a lapján . Téves ez a felfogás, 
mer t a pá rbér a parochialis köteléken, min t 
közjogi te rmészetű tá r sasvona tkozáson ala-
puló szolgálatás, mely a parocli iabelieket ezen 
minőségöknél fogva terheli . (Timon Akos, A 
párbér Magyarországon, Budapest , 1885 342. 
1.) A párbér t ehá t közjogi • szolgál ta tás , és 
min t ilyen, magán jog i szerződés t á rgya nem 
is lehet. Ugy min t egy m a g y a r honos nem 
köthe t jogérvényes szerződést egy oszt-
rák adóhivatal la l , hogy ő és örököse kötele-
sek lesznek egy osztrák község adójához éven-
kén t ennyi m e g ennyi koronával évenként 
hozzájárulni , a pro tes táns ember sem köthe t 
érvényes szerződést aziránt , hogy ő aki kat-
holikus parochiához nem tar tozik , a katho-
likus lelkésznek vagy t an i tónak pá rbé r t fog 
fizetni. H a pedig ezt a szerződést kathol ikus 
ember kötöt te , nem megy á t a kötelezés a 
pro tes táns örökösre, mer t a kötelezet tség ön-
magá tó l értödö feltétele a paroliialis kötelék-
hez való tartozás. 

Figyelembe veendő továbbá az is, hog}T 

ha a párbérköte leze t t séget magán jog i szer-
ződésre a lapi t juk, akkor a szerződés csak a 
szerződő felet és annak örököseit kötelezi. 
Már az sem ál lhat meg, hogy valaki az örö-
kösök örököseit is a végte lenségig kötelezze 
egy j á randóság teljesitésére. Az pedig épen 
nem t a r t h a t ó fen jogi alapon, bog}7 a szer-
ződési theoria felál l í tásával , a szerződés 
tel jesi tését oly ha rmad ik személyektől le-
hessen követelni, akik a szerződő félnek nem 
is örökösei. 

Ebből az útvesztőből a követelőket k i -
segí te t te a dologi t eher theor iá ja Az t vitat-
ják, hogy miu t án a párbérköte lezet tség , a 
canonica visitatióról felvet t jegyzőkönyvben 
te lkenként á l l ap i t t a to t t meg, a telkek van-
nak kötelezve a szolgá l ta tásra s igy a 
kötelezet tség a te lken mint dologi t ehe r 
nyugszik. 

A magya r m agán jog kétségtelenül ismer 
olyan, a te lken nyugvó magán jog i dologi 
terheket , a melyek te lekkönyvi bekebelezés 
nélkül is megál lanak, de ezek keletkezéséhez 
szükséges, hogy azok vagy törvényen, vagy 
jogszokáson a lapul janak . Ilyen terhek pél-
dáu l a szőlődézsmavál tság, a maradvány-
földekér t fizetendő vál tság, a viszszabályo-
zási ta r tozások stb. Jogszokáson a lapulnak 
nagyrész t az úrbér i ta r tozások és kir. kisebb 
haszonvételek. Ahoz azonban, hogy egy ma-
gánjogi szerződésen, vag}7 végrendeleten, te-
h á t magán jog i cimen alapuló tar tozás , min t 
dologi teher megáll jon, a te lekkönyv beho-
zata la óta okvetlenül szükséges, hogy az a 
te lekkönyvben bekebelezve legyen. Nyi lván-



való tehát , hogy a m. kir. Curia csak nö-
velte a zavar t , midőn szerződésen, végren-
deleten és más jogalkotó tényen alapuló pár-
bérkötelezettséget, nem a parokhiális kötelék-
hez tar tozó személyek ellen is érvényesíthe-
tőnek mondott . 

A mi j o g a l a p u n k a t ö r v é n y . Az 1790-91. 
évi 26. t.-c. 6. §-a a párbér t és hasonló szol-
gá l ta tásoka t feltétlenül megszüntet te , kimon-
dot ta az t is, hogy az evangélikusok ezentúl 
ilyen szolgáltatások teljesítésére nem köte-
lezhetők, t ehá t szerződések, vagy más jogal-
kotó tények, vagy az állitólagos dologi te-
her cimén sem. A szokás, mint jogalkotó 
tény ezen törvénynyel szemben figyelembe 
nem jöhet, mer t a mint a Curia idézett 31. 
sz. döntvényében helyesen kifej tet te, a tör-
vény világos nyi la tkozatával szemben, érvé-
nyes jogszokás nem is keletkezhetet t . 

A közigazgatás i ha tóságoknak és bíró-
ságoknak a párbér kérdésében követet t tör-
vénytelen e l járásának megszüntetése tu la j -
donképen nem szorulna törvényhozás i intéz-
kedésre, mer t hiszen nem kellene egyebet 
tenni, min t a meghozot t törvényt végrehaj -
tani, de miután a Curia hivatkozot t dönt-
vényeiben a törvényt helytelenül m a g y a r á z t a 
és ezen curiai döntés t ámpontu l szolgál to-
vábbi visszaélésekhez: szükségessé vált, hogy 
a törvénydiozás, mint a törvény legilletéke-
sebb magyarázója , az 1848. XX. t.-c. vég-
reha j t á sá t szabályozó törvényben határozot-
t an kimondja , hogy a lelkész ós tani tó , a 
más vallású egyénektől párbér t semmiféle 
jogcímen nem követelhet . 

(folyt, köv.) 

Belföld. 
Kongrua-kiegêszités. A resicai ev. egyházköz-

ség papi állomása két év óta üresedésben volt azért, 
mert az illetékes minisztérium csak ez év elejétől 
engedélyezte a kongruát, melynek értelmében a 
680 koronát kitevő papi jövedelmet 1600 koronára 
egésziti ki. A jövedelem-kiegészítés ugyan kissé 
soká váratott magára, mindamellett örvendetes tu-
domásul szolgált a f, évi január hó 17-én Solte'sz 
Gyula birdai ev. lelkész és Kunz Albert egyh. fel-
ügyelő elnöklete alatt tartott közgyűlésnek. A lel-
készi állást igy természetesen mihamar betöltik. 
Örömmel vesszük tudomásul mi is, hogy a tem-
plom épitési alap meghaladja a 26000 koronát. így 
remélhető, hogy az istentisztelet is nem sok idő 
múlva méltó hajlékra talál. 

Helyreigazítás. Illetékes helyről jött lelszóli-
tásra, mult számunk zala-egerszegi lelkészválasz-
ási közleményünkhöz pótlólag, illetve helyreigazi-

tólag közöljük azt, hogy az 1903. évi dec. 27-ik 
napján a nevezett egyházközségben megejtett lel-
készválasztás alkalmával Tóth Kálmán homokbö-
dögei lelkész úrra összesen 17 és ifj. Porkoláb 
Gyula budapesti segédlelkész úrra összesen szin-
tén 17 jogérvényes szavazat adatván be, a lelkész-
választás sorshúzás által döntetett el s a sors Por-
koláb Gyul lelkész úrnak kedvezett, a kinek ün-
nepélyes hivatalba iktatása f. hó 24-én ment végbe. 

Gróf Tisza István a főrendi házban — többek 
között — igy nyilatkozott : „A mint igen jól mél-
tóztatnak tudni, a kormány magára vállalta azt a 
kötelezettséget, hogy az állami tisztviselőkkel le-
hetőleg egyidejűleg és egyenlő arányban rendezze 
a vármegyei és községi tisztviselők illetményeit, is. 
(Helyeslés.) Továbbá kijelentette a kormány azt is, 
hogy a felekezeteket is abba a helyzetbe kívánja 
juttatni, hogy a lelekezeti tanügy lépést tarthasson 
az államival, és hogy a felekezeti tanerők dijazása 
és az állami tanerők dijazása között mélyreható 
különbség ne legyen. Az erre vonatkozó munká-
latokat ugy én, mint a belügyminiszter, mint t. ba. 
rátoin, a kultuszminiszter úr a legnagyobb ener-
giával azonnal folyamatba tétettük és én nem vé-
lek csalódni, — csak kérem, ne méltóztassék ezt 
végleges számnak tekinteni, — lia azt jelzem, hogy 
e két-téren mintegy 12 millió korona lesz az az 
évi teher, a mely az államra háramlik." 

(Mikor a kormány annak idején beadta a 
tisztviselők fizetéséről szóló javaslatot, lapunk szer-
kesztője sietett felszólalni a képviselőházban és 
azt sürgetni, hogy a megyei tisztviselők, a feleke-
zeti tanárok és tanítók, meg a leikészek is megfe-
lelő fizetést kapjanak az állam segítségével. Az ak-
kori kormány hallgatott — nagy bölcsen ! —, örü-
lünk annak, hogy a mostani kormány méltányo-
sabb, igazságosabb és felvilágosodottabb, nem ta-
gadja meg a segélyt a protestánsoktól sem.) 

Fából vaskarika. Politikával e lapokban nem 
foglalkozunk, különösen nem nyilatkozhatunk napi 
kérdésekről, Vannak azonban a politikának reánk 
nézve is igen komoly tanúlságai, bár ezek a leg-
többször nagyon elszomorítók is. Igy egyik legte-
kintélyesebb és legliberálisabbjnapilap, az E—s., a 
most folyó klerikális handabandázásban — nagyon 
helyesen — immorális játékot lát, de hozzá teszi, 
hogy még ennek a játéknak esetleges sikerét is 
szívesen láthatná, lia nemzetietlen liberális kor-
mány helyett erősen nemzeti irányú ultramontáno-
kat várhatna. Nemzeti irány és ultramontanismus ! 
Hát van-e akár magyar hazánk, akár a világtörté-
netnek csak egyetlen egy lapja is, a mely a ket-
tőt együtt mutatná nekünk ! Nincs ! Sőt ellenkező-
leg. Az ultramontán Rómának tevékenysége áldá-
sosnak még nem bizonyult egy nemzetre nézve 
sem. És hogy nálunk Magyarországon épen 
iránytadó tényezőink nem ismerik, vagy nem akar-
ják még felismerni azt az óriási veszélyt, melyet 



az ultramontán elemnek térfoglalása és erősbödése 
rejt magában egyházi és nemzeti életünkre egyaránt 
— az szomorú dolog és szomorú tanúiság. 

Uj ref. püspök. S\ás\ Károly utóda a dunamel-
léki püspöki széken Baksay Sándor, solti esperes-lel-
kkész lett 63 szótöbbséggel, (ßaksayra esett 182, 
Petri Elek theol. tanárra 119 szavazat.) Agg kora 
dacára (Baksay 72 éves) hívei nagy bizalommal te-
kintenek püspöki működése elé. Baksay magyar 
irói gárdánknak egyik legkiválóbb alakja; tagja a 
Kisfaludy-Társaságnak és a M.-T. Akadémiának. 

Lelkészválasztás, Xgirálti egyházközség C\in-
kóc^ky János, eddigi orosházi segédlelkészt válasz-
totta meg — nagy lelkesedéssel — lelkipásztorává. 

A Protestáns Magyar Irodalmi Társaság He 
gcdi'ts Sándor elnöklete alatt választmányi ülést tar-
tott, — Szőts Farkas tett jelentést elsőbben is a 
társaság idei kiadványairól. E szerint a protestáns 
szemle továbbra is az eddigi keretben fog mozog-
ni. Az Egyháztörténeti adattár is nagyjában marad 
a régi, az újitás csupán az lesz, hogy a külföldi 
okmányok ezentúl magyar nyelven is meg fognak 
benne jelenni, hogy a nagyközönség érdeklődését 
is felkeltsék. A tudományos könyvek közül a tár-
saság ez idén Zwingli egy művének fordítását adja 
dr. Tüdős István tollából ; gondoskodott mivdjárt a 

jövő évi tudományos munkáról is, a mely dr. Kiss 
Áronnak Török Pálról irt nagy műve lesz. Ezzel 
kapcsolatban kimondta a választmány, hogy a test-
véries együttérzést és a paritás fenntartása szem-
pontjából legközelebb egy egy előkelőbb lutheránus 
irót fog megkérni arra, hogy a társaság kiadvá-
nyait gyarapítsa. A Koszorú ezentúl is abban a 
formában és terjedelemben fog megjelenni, mint 
eddig. Tudomásul vette ezután a választmány a 
pénztári kimutatást, amely szerint a jövedelem 20103 
korona 95 fillérre, a kiadás 17234 korona 06 fillér-
re rúgott, a fölösleg tehát 2869 korona 89 fillér, a 
mivel az összes tőke 126.794 korona 21 fillérre 
emelkedik. A költségvetést 15465 korona 6l fillér 
kiadással állapították és 16681 korona 50 fillér be-
vétellel állapították meg. Végül tudomásul vette a 
választmány a titkári jelentést s elintézett néhány 
folyó ügyet. 

Külföld. 
Csehország. Iskolaügy. A csehek országos 

tanítóegyesülete Prágában tartott mult évi gyű-
lésén összesen háromezren vettek részt. — Az 
egyesület tagjainak a száma 7763., s a választmány 
12-ik szakosztályban fejt ki működést. A nyári 
nagygyűlés napirendjének legkiemekedőbb tár-
gya »a cseh tanítóság iskolaügyi és általános kul-
túrális programmja« volt. A hozott határozatok 
szerint az iskolai szervezett a következőképpen 
tagozódnék :. 1. Alsó népiskolák öt évi tankötele-

zettséggel 6-tól 11 éves gyermekek részére. — 
Az osztatlan iskolák szűnjenek meg s osztott isko-
lákká alakitandók át, a melyek legrosszabb eset-
ben két osztályúak, lehetőség szerint azonban öt 
osztálynak legyenek. 2. Felső népiskolák melyek 
a mostani polgári iskolából szervezendők, három 
évi tankötelezettséggel 11—14 éves tanulók részére. 
A felső népiskola negyedik osztálya fakultativ állí-
tandó fel és csak ebben az osztályban legyen szak-
oktatás, mig a többiben valamennyi tantárgy taní-
tása egy kézbe teendő le. 3. Egységes középiskola, 
mely a felső népiskola negyedik osztályán épüljön 
fel. Ez a középiskola négy osztályú legyen és lá-
nyok számára is megnyitandó. 4. Főiskola öt fa-
kultással a tanügyi személyzet, a jogászok, mérnö-
kök és építészek, orvosok és hírlapírók számára. 
5. Kötelező továbbképző iskolák a tanköteles ko-
ron túl lévő 14—17 éves ifjúság számára, ha egyéb 
iskolát nem látogatnak. 6. Alsóbfokú szakiskolák 
mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi jelleggel, me-
lyek a felső népiskolához csatlakoznak. 7. Felsőbb 
szakiskolák. Ide tartoznak a mezőgazdasági főiskola, 
felső ipariskola, kereskedelmi akadémia és bányá-
szati akadémia, melyeknél a felvétel kelléke a kö-
zépiskola elvégzése. Minden iskolai nevelésnél a 
nemzeti jelleg kidomboritása legyen a főcél ; az is-
kola és templom egymástól teljesen elválasztandó (?!) 
Az egyes felekezetek a vallást csak ott és akkor 
tanítják, ahol és a mikor a szülők azt egyenesen 
megkívánják (!). Ez a vallás tanítás azonban az is-
kola költségvetését soha sem terhelje(!). Mivel min-
den tanításnak első sorban igaznak kell lennie, 
mesék, mondák és legendák a tudomány nevében 
nem taníthatók. Minden dogmatikus természetű 
tanitás megtiltandó; figyelésen, vizsgálódáson, ta-
pasztalaton és következtetésen alapuljon a gyermek 
minden ismerete. Uj tantárgyakként bevezetendők 
az iskolába : az erkölcstan, a neveléstan, egészség-
tan, fiúk kézügyesitő munkája, háztartástan leá-
nyok számára, kertészeti munkálatok, mííhelyi gya-
korlatok, iskolai kirándulások stb. A nyolc évre 
terjedő tankötelezettség szigorúan végrehajtandó és 
minden törekvés, mely az iskolai kényszer megke-
rülését célozza, megakadályozandó. A gyári i-skolák 
megszüntetendők. Minden nyilvános oktatás díj-
mentes és a szegénysorsú tanulók segélyezendők. 
Az iskolai elbocsátó bizonyítványoknak nagy jelentő-
ség és érték tulajdonítandó. A f iúkés leányok ok-
tatása együttesen történjék és mindig csak a 
délelőtti időben. Kisegítő intézetek állitandók va-
kok, siketek és síketnémák, nyomorékok, szelle-
mileg gyöngék, valamint iskolaköteles kort még el 
nem ért gyermekek számára. Ezek az iskolák nem-
csak szórványosan szervezendők, hanem olyan 
számban állitandók fel, hogy minden gyermek, ki 
valamely testi vagy szellemi fogyatkozásban szen-
ved, felvételt találhasson. Ilyen iskoláknak felügye-
lete és gondozása egy nevelésügyi tanácsra bízandó. 



melynek tagjai tanítók, papok (?), bírák és orvosok 
legyenek. Az összes iskolák költségét fele részben 
az állam, fele részben pedig az illető tartomány vi-
selje. 

Ezen iskolaszervezési tervezeteken kivül a tan-
ügyi .kormányzás mikéntjéről is tanácskoztak. Eb-
ben az irányban a legmesszebb menő autonómia 
érvényesülését kívánják a tanítói közvélemény be-
vonásával. A kivitelre nézve kérnek ; 1. tartomá-
nyi tanítói konferenciát. 2. Kerületi tanítói konfe-
renciát. B. Helyi iskolai konferenciát. A néptanítók 
tanulmányai a jövőre nézve ezek volnának: Minden 
leendő tanitó végezze el az egységes középiskolát 
és azonkívül egy két évre terjedő főiskolai tanfolya-
mot a filozófiai fakultáson, mely gyakorló iskolával 
legyen kapcsolatos. A továbbképzésre álljanak a 
tanítók rendelkezésére tudományos könyvtárak, 
múzeumok és tanulmányi utazások. (Sok jó és 
életrevaló gondolat, bizony sok itt még a kiforrat-
lan eszme is.) 

A Dennert-féle „Glauben und Wissenc. fo-
lyóirat immár 2-ik évfolyamába lépett. Derekasan 
oldja meg magvas közleményeivel azt a feladatát, 
a melynél fogva apologétikai alapon „a kétkedők-
nek vissza akarja nyerni a keresztyénséget s a hit-
ben lévőknek segítségére siet a hit mélyítése és 
fokozatos kiépítése tekinteteben." Megjelenik havon-
kint 1 füzetben Riemann M. stuttgarti könyvkiadó 
vállalatában. Evfolyamonkint ára 5 márka. Ujabb 
füzeteinek főbb közleményei : A czél a természet-
ben ; Platon, mint istennek bizonyságtevője ; A val-
lás föllenditése napjainkban ; Istennek bizonyságte-
vői a tudomány s a művészet köréből; Keresztény-
ség és hazafiság ; A világegyetem rendszere ; A 
Pessimismus mint a keresztyénség úttörője ; Pascal 
gondolatai stb. Az egyes füzetek értékét emeli a 
sok alapos irodalmi közlés, mely igen ügyesen tá-
jékoztatja az olvasót az apologétikai jellegű legújabb 
keresztyén irodalmi tömkelegében. Maga a szer-
kesztő is (.Dennert godesb^rgi tanár) előkelő ter-
mészettudós és positiv irányú keresztyén, kinek 
,,biblia és természettudomány" c. műve tágabb kö-
rökben is ismeretes. 

A „Chvronik der Chr. W." mult évi utolsó 
füzete részletesen foglalkozik magának a szerkesz-
tőnek Baumgarten kiéli tanárnak a tollából a po-
rosz egyetemes zsinat, mint legnagyobb német ev. 
egyháztartomáryi képviselet leírásával. Sajnosan 
konstatálja, hogy a porosz egyet, zsinat egy prot. 
népegyház méltó szellemi képviseletének nem te-
kinthető, mivel annak 198 tagja között több min ta 
fele egyházi méltóságot visel. így p. o. tagja annak 
10 generalsup., 9 theol tanár és 69 superintendens, 
míg a világi tagok nagyobbára magasrangú állami 
hivatalnokok, titkos tanácsosok és mágnások. A 
nemességnek és a hierarchiának ez a túlnyomó 
képviselete s a papi és hivatalnoki collegium köré-
ből a középosztálynak ez a tervszerű kiszorítása a 

porosz állami egyház hivatalos képviseletévé avatja 
az egyet, zsinatot szemben a népegyház eszméjé-
vel és képviseletével. A zsinaton előfordult tárgya-
lások különben illették az egyházi élet gazdasági 
oldalát, a papi fizetések rendezését, a katonaság-
nál töltött idő beszámítását, a papi nyugdíj ügyét,, 
a superintendensek javadalmazását, a generálsp. 
számának megszaporitását, az egyházi adózás ren-
dezését s az egyházi kollekták ügyét. Közbe-közbe 
tud. theol. kérdésekkel is foglalkozott a zsinat s 
nem egy vágást mért a modern theológiára. Még 
máig is a különben tudományos elméleti és gya-
korlati egyházi tekintetben dicséretesen működő 
Ritschl-féle moráltheológia a szálka sokaknak sze-
mében, Az egyház és a theológia egymáshoz való 
békés viszonya máig is megoldandó kérdése a német 
protestántismusnak. 3 kiváló német tud. irodalmi 
termék hagyta-el a közeiműit napokban a sajtót. Az 
egyik Windelband „Lehrb. der- Gesch. der. Philo-
sophie" c. műve 3. kiadásban (Tübingen, Mohr, 12 
márka,) a másik Richter 15 előadása Nietzsche éle-
téről és műveiről" (Lipcse, Dürr, 5 márka) s a har-
madik Achelis Grundriss der prakt. Theologie c-
műve (Tübingen, Mohr, 7 márka) 4. és 5. kiadás-
ban. Windelband műve a bölcseletnek a művelő-
déssel való szerves kapcsolata alapján a főbb prob-
lémák fonalán ismerteti az egyes bölcseleti rend-
szereket és korszakokat és így szakit az eddigi élet-
rajzi és irodalmi előadás módszerével. Richter a 
maga 15 előadását a mult félévben a lipcsei egye-
temen tartotta, s élénk bepillantást nyújt az ideá-
lis anarchista Nietzsche élet- és világnézetébe. Vé-
gül Achelis gyakorlati theol, vezérfonala kiválóan 
sikerült összefoglalása az egész gyakorlati theolo-
giát felölelő 2 kötetes (2 kiad.) nagy művének, s 
kitűnő tájékoztatója a tbeológusnak s a gyakorlati 
lelkésznek egyaránt. Achelis műve a gyakorlati 
theológia irodalmának egyik legkiválóbb újabbi ter-
méke a melynek köre legújabban a belmisszió foly-
tán tudvalevőleg igen tágúlt. E kiváló irodalmi ter-
mékeket különösen is ajánljuk tudományos bölcse-
lettel és theológiával foglalkozó lelkészeink szives 
figyelmébe. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I rodalom. 
A Történelmi könyvtár legutolsó (92.) füzeté-

ben Király Pál írja le „Dácia történeté"-t. A szá-
mos képpel diszitett füzet a legérdekesebb olvas-
mányok egyike. Ott kezdi a mai Erdély viszontag-
ságait, a hol ez a terület számot tevő tényezőként 
illeszkedik be a világhistóriába : — Dácia meghó-
dításánál, a rómaiak által. Mert a mai Erdély vol-
taképen csak akkor fog szerepelni, a midőn a csá-
szársággá alakult római köztársaság, nem annyira 
hódítás vágyából, mint inkább a birodalmi határok 



biztonsága érdekében, Dáciára is rátette a kezét, s 
leverte a harcias dákokat. A Decebal király tra-
gédiája i'ij korszak kezdete volt Dácia történetében; 
a római kultúra meghonosodott a mai Erdély zor-
don bércei közt, és Király Pál érdekes adatokkal 
bizonyítgatja, mennyire el is terjedt és meggyöke-
rezett ez a nyugati műveltség Dáciában. A sok 
római lelet, a nagy városok romjai, a rómaiaktól 
müveit aranybányák, a katonai telepek és utak 
maradványai stb., mind azt bizonyítják, hogy vala-
mikor, másfélezer, sőt több esztendővel ezelőtt 
élénk társadalmi életet, virágzó kereskedelmet és 
ipart teremtettek a rómaiak Dáciában. Ezt az éle-
tet irja le és magyarázza igen sok képpel a tudós 
szerző, — oly színesen és annyi érdekes vonással, 
hogy nem is történelemnek, hanem szórakoztató, 
kellemes olvasmánynak véljük. A „Történelmi 
könyvtárat a Franklin-Társulat adja ki: egy-egy 
szám ára 80 fillér. 

Anglia szellemi élete S h a k s p e r e é s B a c o n ko-
rát kivéve, talán sohasem állott olyan m igasan, 
mint a múlt század harmincas és negyvenes évei-
ben. A nagy irók Angliát ismét arra a polcra 
emelték, a hol Erzsébet alatt állott. Politikusai vol-
tak Wellington, Peel, Pitt, Rüssel, Ganning, Disraeli, 
írói Macaulay, Walter Scott, Byron, Tackerey, 
Dickens. — Walter Scott regényei a történeti ro-
mantikának, az elmúlt korok megjelenítésének tet-
tek nagy szolgálatot ; Byron komoly múzsája pe-
dig egyéni fényben ragyog a klasszikusok és ro-
mantikusok iskoláinak közepette. Bnlwer kivált az 
előkelő osztályoknak, Tackerey a gazdag és müveit 
polgári osztálynak, Dickens a szegény népnek er-
kölcsét rajzolja. — Ezek az irók hatalmas tehet-
ségükkel és eredetiségükkel, mely egészen a nem-
zeti gondolkozásban és érzésben gyökerezett, ismét 
felemelték az angol irodalmat azon tespedt állapo-
tából, melybe a X VI 11, században a francia szellem 
utánzása által jutott. — Angolország szellemi éle-
téiül szól a Nagy Képes Világtörténet most meg-
jelent 204, füzete. — A 12 kötetes nagy munka 
szerkesztője Marcali Henrik, egyetemi tanár, ki 
egyúttal a kötet, írója is. Egy-egy gazdagon illusz-
trált kötet ára diszes félbőr kötésben 16 korona; 
füzetenként is kapható 60 fillérjével. Megjelen min-
den héten egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai 
Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság Buda-
pest, VILI., Üllői út 18. sz.) s minden hazai könyv-
kereskedés utján, havi részletfizetésre is. 

Homokba irt mesék. Ez a c ím m á r n e m új 
az irodalomban. Nógrádi László, ez a poétalelkü 
íiatal író, már a harmadik kis kötetben adja közre 
leírásait ezen a címen. Szerényen „Homokba irt 
mesék"-nek nevezi azokat a gyönyörű képeket és 
rajzokat, melyekben az örökszép természetet is-
merteti, illetőleg leírja, úgy a hogy ő látja. Pedig 
inkább nevezhetné „Köbe vésett képek"-nek, mert 
valóban azok. Egy-egy leírását olvasva, megeleve-
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nedni látjuk képzeletünkben az erdőt, a mezőt, 
rétet, zsombékot, ezernyi apróbb nagyobb lakóival; 
látjuk a kis természet életét, nyüzsgését, harcát a 
létért, küzdelmes, viszontagságos sorsát, apró szen-
vedéseit és örömeit, — s mind ez oly színes, fes-
tői keretben, hogy szinte fáj : — miért is nem tud-
tuk eddig, hogy lábaink alatt, körülöttünk, a fejünk 
fölött ily élénk és mozgalmas élet vank?! Bozonyos, 
hogy a ki elolv assa a „Homokba irt mesék-'-et, 
más szemmel fogja nézni a természetet, s több 
örömet, élvezetet talál benne, mint eddig, mert 
jobban fogja szeretni a Nógrády leírásaiért. Ez a 
legutolsó füzet, melyben tiz szép leírás van, a 
„Vasárnapi könvvtár"-ban jelent meg (39. sz.) s a 
Franklin-Társulat adta ki ; az ára fűzve 40 fillér. 

Dr. Raffay Ferenc Magyar Magánjoga. Dr. Raf-
fay Ferenc egyetemi magántanár, az eperjesi jog-
akadémián a magyar és osztrák magánjog tanára, 
ismét egy testes és értékes művel gazdagította jo-
gi irodalmunkat, mely a napokban hagyta el a saj-
tót. A magyar magánjog egész óriási angagát fel-
öleli ez a munka, melyet közel 8oO oldalnyi terje-
delemben Sziklai Henrik eperjesi jóhirű könyvke-
reskedő adott ki és Kósch Árpád világszerte ismert 
könyvnyomdái műintézet állított ki a tőle már 
megszokott csínnal. Dr. Raffay neve igen jó hang-
zású jogi szakirodalmunkban, úttörő házasságjogát 
és magánjogi kodifikationális dolgozatait bírói kö-
rökben sokat olvassák, s igy nem lehet kétség az 
iránt, hogy e munkája is, melynek becsét csak fo-
kozza az a körülmény, hogy a szerző benne egész 
napjainkig terjedő joganyagot, törvényhozási intéz-
kedéseket épúgy, mint a birói gyakorlatot, gondo-
san felhasználta s a művéhez (a mi igen ritka az 
e tárgyú magyar munkáknál) terjedelmes tárgymu-
tatót is csatolt : mihamar közkézen forog majd úgy 
a gyakorlati jogászok, ügyvédek és birák, valamint 
a jogi vizsgálatokra készülők körében is. A munka 
ára 16 korona. Szívesen üdvözöljük e szorgalmas 
evang. jogtanárt a hazai előkelő jogi irók soraiban. 

Sz. 
Kálvin János : „A ker. vallás alapvonalai" — 

Az új évvel nagyon értékes könyv jelent meg a 
protestáns könyvpiacon. Épületes könyv nemcsak 
a nagy reformátorok szellemörökösei számára, ha-
nem mindenkinek, aki éhezi és szomjúhozza az 
igazságot. Az új könyv ,Kálvin János: ,,A Keresz-
tyen Vallás Alapvonalai'' címén Nagy Károly (ny. 
r. tanár a kolozsvári ev. ref. tlieol. fakultáson) ki-
tűnő fordításában látott napvilágot. A nagy szel-
lemóriásnak, Kálvin János „lnstitutio religionis 
christianae" ciinű 1536-ban megjelent első latin ki-
adású művét fordította le Nagy Károly, régi hiányt, 
nagy szükséget pótolva véle. 

Ha a mai kornak szabad némiképpen azzal 
hízelegnünk, hogy manapság a vallásos érzés \s-
mét ébredez, akkor ez a most megjelent mű izmos 
vándorbotja lesz a felébredt, az előre törekvő, de 



a. hosszú nemtörődömségben kissé ellágyult pro-
testanismusnak. 

Bethlen Gábor jólsejtő lelke megérezte Kálvin 
ezen munkájának örök értékét s Szenezi Molnár 
Alberttel le is fordittatta, de az a néhány példány, 
ami ezen forditásból megmaradt — a nagy könyv-
tárak csendjét, nyugalmát élvezi rég. 

Az új művel a fordító nemcsak az ev. ref. de 
az ág. hitv. evang. hiveknek is szolgálatot tett. 
Mert Kálvinnak ezen múnkájában a keresztyénség 
felfogásának inkább evangéliumi alapelvei, mint-
sem a később kihegyezett felekezeti dogmák lép-
nek előtérbe. Alkotója védett, de támadott is benne 
egyszerre. 

Hat részben : I. A törvényről, H. a hitről, III. 
az imádságról, IV, a szákramentumokról, V. a nem 
igazi szákramentumokról, VI. a keresztyén szabad-
ságról, egyházi hatalomról és állami kormányzásról 
— beszél a keresztyénségnek evangéliumszerü 
igazságairól azzal a világossággal és nyíltsággal, de 
viszont azzal a tömörséggel is, amely Kálvin mű-
veit főképpen jellemzi. A fordító 455 oldalas műve 
a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiadásában 
Budapesten jelent meg, ára 6 korona. A munka 
esetleges tiszta jövedelmét a „Kálvin i rodai mi alap'' 
javára fordítják. 

(lJó Pásztor" Keresztyén családi lap. Szer-
keszti Kovács Sándor theol. akad. tanár. Megjelent 
az V. évfolyam 11—12. száma. Gazdag tartalmából 
kiemeljük a következőket: „Oltár" (költemériy) —* 
Lévay József. — „Találták a gyermeket az ő any-
jával" — Baksav Sándor. — „A 95 tétel magyará-
zatából" — dr. Mazsnyik Endre. — „Légy csendes 
szívvel !" (ének) — Sántha Károly. „Az igaz em-
ber" (elbeszélés) — Forgács Endre. — ,,Gyönyörü-
ségteher'' — Sz. F. J. — „Az öreg zsoltáros" (köl-
temény) — Lampérth Géza. — ,,Üeák Ferencről" 
— Kovács Sándor — stb. Irányával, tartalmával és 
nyelvezetével egyaránt magas színvonalon áll ez a 
mi legjobb családi lápunk, melynél csak azt sajnál-
juk, hogy „családi lap" létére ritkán keresi fel ol-
vasóit (havonként egyszer) bár viszont a mi meg-
győződésűnk szerint is jobb : jót és kiválóat nyúj-
tani, — ha mindjárt ritkábban is, mint esetleg se-
lejtes dolgot gyakrabban. Ügy értesülünk különben, 
hogy ezzel a számával egy időre elbúcsúzik olva-
sóitól, de rövid időn belül alakot cserélve a ,.Jó 
Pásztor" újból útnak indúl, ugyanazon — csekély 
— előíizetési ár mellett (évenként 2 kor.) — A jó 
ügy érdekében minél nagyobb elterjedést kívánunk 
a tartalmas kis lapnak. 

Külmissió. Evangélikus hitteritési folyóirat. 
Megjelenik minden negyedévben egyszer. Felelős 
szerkesztő és kiadó : Schölt\ Ödön ág fal vi evang. 
lelkész. Sajnálattal vettük annak idején tudomásúl 
azt a szomoiú tényt, hogy ezen evang. egyházi 
életünkre fontos és szükséges folyóiratnak kellő 
pártolás hiánya miatt, meg kellett szűnnie. Annál 

nagyobb örömmel üdvözöljük most, a midőn egy 
évi szünet után ismét olvasói elé lép azon — ne-
künk is jóleső reményben — hogy kellő pártolásra 
találva, immár rendesen jelenik meg majd az igért 
időre. Melegen ajánljuk olvasóink és híveink figyel-
mébe. A külmissiói — akár közvetlen, akár közve-
tett — tevékenység mindig biztos mértéke valamely 
egyház vallásos egyházi élete intensivitásának. Ha 
már közvetlenül nincs módunk arra, hogy külmis-
siót íizhetünk, a mennyire telik, vegyünk részt a 
közös munkában közvetve. A „Külmissió" megér-
demli a pártfogást azért is, mert az egyházi tény-
kedés egyik legfontosabb ága iránti érdeklődést éb-
reszti, ébren tartja és fokozza. Hirei érdekesek és 
megbízhatók ; előfizetési ára igen csekély : egy évre 
1 korona, — A mult év utolsó száma is a szokott 
gazdag tartalommal jelent meg. A folyóirat megér-
demli a szellemi és anyagi pártolást egyaránt. 

Dóci a „Magyar Könyvtáriban. A W o d i a n e r 
cég kiadásában és Pvadó Antal szerkesztésében 
megjelenő „Magyar Könyvtár"-ból most kaptuk kéz-
hez a decemberi sorozatot, a mely ismét öt felette 
értékes számmal gazdagítja e vállalatot. r,z az öt 
szám kedves alkalmul szolgál rámutatnunk, hogy 
a „Magyar Könyvtár" nem szorítkozik, mint a ha-
sonló külföldi vállalatok, csak olyan munkák köz-
lésére, melyeknek szerzői joga már elévült, melye-
kért tehát irói tiszteletdíj nem fizetendő ; ellenkező-
leg, a gyűjtemény kiadója legjelesebb élő íróink leg-
nevezetesebb müveit is megszerzi és közzébocsátja 
oly olcsó áron. a minél külföldön a kiválóbb élő-
irók munkáit sehol sem árulják. Most megjelent 
sorozatában újabb szinműirodalmunk egyik legér-
tékesebb termékével, Dóci „Csók"-jával lepi meg 
az olvasót, ezzel az immár irodalmtörténeti fontos-
ságú munkával, mely edclig csak drága diszkiadás-
ban volt kapható, fűzve négy koronáért, kötve két 
koronáért. A kiadó cég most e bolti árnak körül-
egy hetedéért, 30 krajcárért bocsájtja árúba ezt a 
remek vígjátékot. A cég minden más szempontot 
alárendeli annak az egynek, hogy a „Magyar 
Könyvtárinak általánosan elismert magas színvo-
nalát ily munkák besorozásával is emelje. (E ki-
adásai is versenyt támaszt a saját kiadásában 
megjelent drágább „Csók" kiadásnak.) A szépiroda-
lom mellett nem feledkezik meg a vállalat a prog-
rammjában foglalt ama másik ígéretéről sem, hogy 
olcsó tanulságos, ismeretterjesztő munkákat is ad-
jon a magyar nép kezébe. Ilyen a most megjelent, 
,,A magyar faj uralma" című füzet, melynek szer-
zője egyik legjelesebb magyar publicistánk, Balogh 
Pál. Balogh Pál nagy alapossággal tárgyalja azt a 
hazánkra nézve főként most aktuális kérdést, hogy 
ez országban a magyar faj hegemóniája min alap-
szik és mily okoknál fogva kell ezentúl is nemcsak 
fennmaradnia, hanem folyton erősbödnie. Végre a 
külföld legjobb szépirodalmi munkái közül is ka-
pünk egyet: John Habbertonnak, a nagy amerikai 



humoristának egyik legnépszerűbb munkáját, He-
len fiacskáit, mely a gyermekélet humorának szinte 
klasszikus rajza. Mindenki, a ki szereti a gyerme-
keket, pompás mulatságot tog találni ebben a ked-
ves, derült világú regényben, melynek fordítása is 
Gábor Andor munkája — minden tekintetben si-
kerültnek mondható. — A „Magyar Könyvtár" e 
füzetekkel már a 364-ik számot érte el ; olyan 
gyűjteményt adott a magyar közönség kezébe 
melynek bátran mondhatjuk, hogy sem a magyar, 
sem a külföldi irodalmadban nincsen párja, A 36-1. 
szám, melyekről teljes jegyzékkel szívesen szolgál 
a kiadóhivatal, egyenkint is kapható 15 krajcárjá-
val akár a kiadónál Lampel Róbert, Wodiáner F. 
és lia cs. és kir. udvari könyvkereskedése Buda-
pest, Andrássy-út 21. sz.) akár bármely más köny-
ves boltban. Az egész gyűjtemény egyszerre is meg-
szerezhető kis ha\ i részletekre. 

Dunántúli Prot. Lap. (XV.—4.) — „Hi tok ta tás 
a más jellegű iskolákban." P. .1. — ,,Az önálló életre 
vezetés" (folyt.) Fülöp Gyula. — „A horvátli-szla-
von missió múltja s jelene és jövőja." — stb. 

Erdélyi Protestáns Lap. (VII,—3.) — „Miről 
mondjunk véleményt?!" Czirmay Zoltán. — „A 
magyarországi evangéliom szerint reformált és 
ágostai hitvallású evangelikus egyházak véleménye 
az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtásáról." (folyt.) — 
„Az ember" (folyt.) ifj. Péter Károly. — stb. 

Sárospataki Lapok. (XXIII.—4.) — „A refor-
mátus egyház fuggö kérdései" (folyt.) Zoványi Jenő. 
— „Ev, ref. jellegű középiskolai értesítőink tanul-
ságai a ilnílt évről" (folyt,) Szuhay Benedek. — 
„Az apostolok cselekedeteiről írott könyv ' (folyt,) 
Harsány i István. — „Visszaemlékezések Mitro-
vicsra." stb. 

Protestáns Egyh. és Isk. Lap. (XLV1I.—4.) — 
„Baksay Sándor" Sz. F. —r „A lelkészségek újjá-
szervezése lUidapesten" V. F. — „Nemes szív és 
erős jellem" (folyt, és vége.) Ravasz Árpád. — A 
„magyar protestantizmus" Dr. Pruzsinszky Pál. stb. 

Debr. Protestáns Lap. (XXIV.—4.) — „A bib-
liára támaszkodva védjük szabadságunkat' ' Báró 
Bánffy Dezső. — „Ilires természettudósok vallásos 
nyilatkozatai." — „Egyházkerületünk népiskoláinak 
állapota az 1900—1-ik iskolai évben (folyt.) Barcza 
János. - - „Protestantizmus és socializmus" (folyt.) 
— stb. 

T E M E T 0. 
Antalfalva (bánsági egyházmegye) egyházunk-

nak mély gyásza van. Fiatal, tetterős s buzgó lel-
készét elvesztette, s még hozzá nem is a megszo-
kott, természetes módon. A gyász így még szomo-
rúbb, nagyobb. 

Paulinyi Sámuel lelkész, ki Beszterczebányán 

született 1856 augusztus 6-án, elemi s gimnázium 
tanulmányait szülőhelyén kezdé ; majd Selmeczen 
tejezte be ; theológiára Pozsonyba ment, melynek 
befejezésével 1879. augusztus 18-án békés-csabai 
püspöki segédlelkészé lett, honnan 1881. ápril 16-án 
antalfalvai administratorrá ment, majd 1881 szep-
tember 4-én Antalfalva rendes lelkészévé válasz-
totta. 

Ezen idő óta buzgón munkálkodott az úr szől-
lőjében s nemcsak egyházában, a mely 4000-nél 
tökb lelket számlál, de a vidéken ismeretes volt 
az »antaltalvi aranyszájú pap« egészséges erős, 
csinos kinézésű, nyájas természetű, jól kifejlett, te-
kintélyes alakja; annyival is inkább, mivel hazánk 
e déli polyglott vidékének szükségéhez képest Pau-
linyi csakhamar szerepelni volt kénytelen a világi 
téren is : községi képviselőtestületi taggá, majd me-
gyei törvényhatósági taggá választották, a miből 
egymásután emelkedett a lépcsőn felfelé : adókive-
tő bizottsági elnökké ; sorozóbizottsági elnökké. 
Torontál vármegye állandó választmányának tag-
jává lett, mely kötelességeinek derekasan megfelelt, 
tekintélyes állásával nem egyszer mozdította elő 
egyházának s híveinek anyagi jólétét. 

Egyzhái téren is szerepet játszott, mert az al-
vidék körlelkésze, egyházmegyei gyámintézeti jegy-
ző, törvényszéki bíró és segélyegyleti kormányzó 
bizottsági tag volt. 

Senki sem tudta azonban, csak ő maga, hogy 
a hatalmas egészségesnek látszó testben komoly 
és fájdalmas betegség csirája van, a mely az utol-
só időben oly rohamosan kifejlődött. Mint ő maga 
mondotta a megboldogult: »négyszer szenvedtem 
idegrohamokban : selmeczi diák koromban, majd 
Pozsonyban, majd ezelőtt 7 évvel és most, de most 
már consummatum, est« — a latin és görög nyel-
vet igen jól birta és szerette használni — »négy 
hónap óta nem aludtam, senki sem tudja, hogy 
mennyit szenvedek én, iszonyű kínjaim vannak, 
meg kell halnom.« Ideg rohama folyton erősebbé 
lett, e l:eszéd után harmadnapra táviratilag hozzá-
hivott nővérével Mokrinba ment, a hol kissé meg-
nyugodni látszott, de másnap a legnagyobb gyor-
sasággal eltűnt nővérétől (december 12-én) úgy 
hogy övéinek s a hatóságoknak legszorgosabb ke-
resése dacára meg nem találták s csak január hó 
11-én találták meg véletlenül az ó-bébai község 
határában fekvő kútban viz alatt levő hulláját, a 
mely orvosi vélemény szerint már 2—3 hete volt 
ott s így eltűnése után valószínűleg másod-harmad 
napra vetette magát bele elmezavarodásában, de 
mire beért a vizhe már idegszélhűdés érte. Az or-
vosok véleménye szerint már amúgy is csak né-
hány napot élhetett volna ; agya, szive s tüdeje ab-
normálisak voltak. Január 14-én hozták haza hul-
láját az egyház, neje s egyetlen most maturálandó 
fia legnagyobb fájdalmára. Megható volt a részvét, 
mely óriási embert hozott össze temetésére, egy-



háza nagy temploma nem volt képes befogadni a 
gyászgyülekezetet, tizenhét koszorú díszítette ra-
vatalát. 

Kartársai heten jelentek meg, hogy az éle-
tének 47-ik évében szomorú véget ért testvért 
örök nyugalomra kisérjék. A szószéken Doleschall 
Lajos "alesperes beszélt a gyülekezet tót anyanyel-
vén, oltár előtt Schwalm György pancsovai lelkész 
magyarul ; a temetőben Zatkalik Károly hertelendy-
falvi lelkész búcsúztatta egyházától s családjától ; 
végül Holényi Emil istvánvölgyi lelkész az egyház-
megye nestora áldotta meg s adta át az anyaföld-
nek a mi belőle vétetett. 

Elvitted Urunk ! szolgádat nekünk fájdalmas 
módon ; adj vigasztalást a mélyen megszomorodot-
taknak, az összetört testnek nyugodalmat, lelkének 
pedig kegyelmedből üdvözülést a Jézusért ! 

Doleschall Lajos 
bánsági alesperes. 

Kicker Illés a ruszti egyház kántortanitója, 
életének 58., működésének 38-ik évében f. é. ja-
nuár 21-én elhalálozván, temetése jan. 23-án a vá-
ros és vidék társadalmának, úgyszintén az egyház-
megyei gyülekezetek s a kartársak tömeges rész-
vételével tartatott meg. 

Üzenetek : 
W. J. A folyó év végéig elég a küldött dij. 

Hátralék nem volt. 

P á l y á z a t 

S e g é d e m rendes le lkészszé v á l a s z t a t v á n 

segédet 
k e r e s e k . A fe l té te leke t levél ú t j á n á l l a p í t j u k 
m e g . Az ál lás m á r c i u s elején e l fogla lha tó , de 
a j á n l k o z á s t későbbi időre is e l fogadok . 

Orosházán , 1904. jan . 18. 

Veres József. 

Hirdetés. 
KOren Pál békéscsaba i le lkésznek az 

egyetemes gyűlés által tankönyvül elfogadott 

konfirmációi tankönyve 
a szerzőnél k a p h a t ó . J ó l bekö tö t t m a g y a r 
p é l d á n y n a k á r a 1 kor., t ó t p é l d á n y n a k á r a 
SO fill. Tiz k o r o n á t m e g h a l a d ó megrende -
léseknél 20°/o k e d v e z m é n v . 

l i l l l l l l l l l 
A legjobb magvakat 
A legnemesebb fákat 
A legszebb virágokat 

A legdivatosabb csokrok és koszorúkat 
fr iss élövirágokból 

a legjobb minőség szavatolása mellett szállítja 

í. cz. 
Mühle Vilmos 

cs. és kir. i idvari szállitó 
mag- és virágkereskedése Temesvárott 

5 koronán felüli magrendelések bér-
mentve küldetnek s ezekhez legújabb 
kertészeti kézikönyvem ,.Mühle tanács-
adója a kertmivelésben" ingyen lesz mel-
lékelve. Ez a leghasznosabb kézikönyv 
minden kertgazdának. 

Xagij képletes föárje'jyzék ingyen. 

minit 
Egy háztartási mérleg ingyen ! 

Mesés olcsó árak mellett küldöm szét túlhalmozott r ak t á -
ramból vi lághirű s kiválóságukért á l ta lánosan kedvelt 

mexikói ezüst-áruimat 
és ped ig : 

6 drb mexk. ezüst asztali kést 
6 -, „ „ evő villát 
0 „ ,. „ evőkanalat 

12 „ „ ,. kávéskanalat 
6 kiváló deszertkés 
w „ ,. deszertvilla 
1 „ mexk ez. levesmer. kanál 
1 ., „ ezüst te jmeri tő 
1 „ elegáns szalon asztali 

gyer tya tar tó t 

4 6 drb összesen csak 6"50 í r t . 
Minden megrendelő ezenkivíil jutalomképen egy szavatos-
ság mellett pontosan működő 12 és fél kiló hordképességü 
háztartási mérleget k a p teljesen diitalanút. A mexikói ezüst 
egy te l jesen fehér fém (belül is) melynek ta r tósságáér t és 
kiváló minőségéért jótállást vállalok. ^Szétküldés a pénz elő-
zetes megküldése esetén vagy utánvét te l tör ténik az euró-

pai raktárból . 12—1 
Auffenberg József, Budapest, VII., Huszár-u. 6. 

Hihetetlen! 
472 kg. legfinomabb a sa j to lásnál kevéssé megsérül t 

m r P I P E R E S Z A P P A N 
(kb 50 d r b ) rózsa, speik, moschus é s ibolya illatokból 
s z é p e n ö s s z e v á l o g a t v a , mig a készlet tart 5 koronáért 

kapható. 
A pénz előleges beküldése vagy u tánvét mellet t küldi 

Auffenberg József B u d a p e s t , VII. H u s z á r - u t c a 6 . 

Nyomato t t Pless N. könyvnyomdájában Orosházán. 


