
IRODALMI ERTESITO. 

Á h í t a t és s z e r e t e t . Vallásos és családi költemények. I r t a : 
Szabolcsba Mihály, kiadta a Magyar Prot. írod. Társaság. 227 1. 
8 r. A mint a czím is mutatja, a neves költőnek vallási és a családi 
életre vonatkozó költeményei vannak összegyűjtve e kötetben. A val-
lásos szellem üditő fuvallata érzik költeményeiben. S ha itt-ott a két-
ség hangja is megszólal, ez is arra van, hogy a hitnek értéke annál 
inkább meglássák. Kár, hogy olyan kifejezéseket is használ, melyeket 
nem az evangéliumból, hanem máshonnan vett. A „Szentlélek Isten" 
helyett, a tartalmat tekintve is, bátran Írhatta volna: Istennek szent 
lelke. Egyébként a költemények a hitnek, szeretetnek, a keresztény 
életnek nyilatkozatai. Szépek és épületesek. „T)al a kis Demeter Rózsi-
káról" a sok szép között is különösen megkapó. Ára 2 kor. 

Csakugyan a Szöts Farkas szerkesztésében megjelent a Koszorú 
82—90. füzete. Népies kiadványok, a nép számára jól i rva: „Jellem, 
munka, takarékosság." „Erős várunk az Isten." „Hervey Jakab és 
Asztalos Tóth János." „Vásárhelyi Makó István hitvitája Sámbár 
Mátyás jezsuitával.« „Saul megtérése." „Hű mind a vérpadig." »A 
két biblia." „A hit megtart ." „Hogyan vezesse az anya gyermekét?" 
Egy füzet ára 8 fillér. 

A „Szabadelvű gondolkozás a XX. sz. kezdetén" czímü, 
Fereucz József püspök által kiadott könyvről a „Prot. Szemle« ismer-
tetésében ezeket i r ja : „ Egészben véve érdekes és tanulságos könyv ez, 
mely sok jó gondolatot közöl és ébreszt. Az unitárius lelkészek és 
tanárok jó munkát végeztek e könyv lefordításával, melynek elolva-
sásánál nem igen lehet érezni, hogy fordítás van kezünkben. S ha 
nem is értünk e munkával mindenben egyet, ha kifogásoljuk is túl-
zásait s egyoldalú unitarismusát, készséggel elismerjük, hogy hasznos 
és olvasásra érdemes könyv ez, melyet még az irány ellenesei is haszon-
nal olvasgathatnak." 
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Prot. Árvaházi Képas Naptár. 1903 Szerk. Kenessey Béla. 
Kiadja Hornyánszky ATictor, Ara 60 fillér. A naptári részen kivül 
Tisza Kálmán, Darányi Ignáez, Hegedűs Sándor főgondnokok képét 
és életrajzát hozza a mind terjedelmesebbé váló naptár. Ezeken kivül 
közöl képeket és rövid magyarázatokat Zrínyi Miklós és Bethlen 
Gábor szobráról, Tóthfalusy Kis Miklós síremlékéről, Tompa Mihály 
szobráról, Luther és Zwingli képeit stb. és több olvasmányt. Hanem, 
hogy a lourdes-i gyógyvíz csodatevő erejében mennyire bízik a szer-
kesztő, azt igazán szeretnők tudni, mert a „Hirdetések" közt az is 
helyet foglal. 

Theologiai Szak lap . Szerk. llaffay Sándor, Hornyánszky 
Aladár, Pokoly József és dr. Tüdős István tanárok. Megjelenik negyed-
évenként Pozsonyban. A lap czélja a theol. tudomány szakszerű műve-
lése. Felöleli a theologia minden ágát, a systematika, exegetica, tör-
ténelmi és gyakorlati theologiát. Részletek kidolgozását akarja előse-
giteni, hogy alapot vessen nagyobb theologiai műveknek, milyenek a 
magyar irodalomban nem nagy számmal vannak. It t közöljük az első 
füzet tar talmát: Jes. 1., 2 — 17. szereztetési ideje és magyarázata. 
Hornyánszky A.-tói : János követsége Jézusnál. Dr. Masznyik E. Acta 
15, 38. Raffai S. Tanulmányok Augustinusból. Dr . Tüdős I. A pár-
bérügy megoldása. Dr. Raffaj Ferencz. Jézus Krisztus a nevelés elve. 
Dr. Sclmeller Istvántól. Lapszemle. Könyvismertetés. A Theol. Szak-
lap ára 6 korona, theologusoknak 4 koróua. 

k e r e s z t é n y Magvető 1902. 



KÜLÖNFÉLÉK. 

Mátyás, az i gazságos . A vallásnak sokat jelentő ethikai tar-
talma e czímben. A legfőbb erény jelzője. Igazságos, nagy ember volt 
Mátyás, a magyaroknak ezelőtt mintegy négyszáz évvel uralkodott 
királya. Urnák és jobbágynak egyformán osztotta a törvényt. A későbbi 
kor mondákat szőtt róla. FÖnmaradt hire, igazságossága. Nagy hadvezér 
is volt ; háborút viselt török, cseh és német ellen és mindig győzel-
mesen. Szerette a tudományt és művészetet. Udvaránál nem volt akkor 
elsőbb helye a műveltségnek Európában. Bevitte a nemzet életébe a 
renaissance-t, mi előkészítette a vallási megújulást, a reformátiot. S e 
fényes történelmi alak érczbe öntve ott díszlik most szülővárosa, Kolozs-
vár főterén. A. nemzet fiainak és leányainak adományaiból készült fel-
séges szobra, melyet oct. 12-én József Ágoston főherczeg, a király 
képviselője, a ministerehiök, ministerek, országgyűlési képviselők, az 
egyházak püspökei, megyék és városok küldöttei jelenlétében nagy 
ünnepélyességgel lepleztek le. Ott áll a remek szobor, Fadrusz műve, 
hogy hirdesse a nagy király és a művész dicsőségét. Ezeren és ezeren 
bámulják a művet, de talán senki nagyobb gyönyörrel, mint az a költői 
lelkű ősz honfi, kinek szerencsés pillanatban jött inspiratiójából szü-
letett a Mátyás-szobor . . . Ferencz József király a leleplezés alkal-
mából Fadrusz János művészt a „I I I . osztályú vaskoronarendu-del; 
Nagy Lajos unitárius főjegyzőt, ny. tanárt, ki a szoborállításnak kezdője 
és a szoborbizottságnak pénztárnoka volt, „kir. tanácsosi czímmel" ; 
Pákey Lajos építészmérnököt a „Ferencz József-rend lovagkereszt''-jévei 
tüntette ki. 

Jókai Mór az Erdélyi írod. Társaság gyűlésén. A Mátyás-
szobor leleplezése alkalmából az E. I. T. díszülést tartott, a "melyre 
meghívta a nemzet nagy iróját is. Az unitárius kollégium dísztermében, 
melyet Ferencz József püspök készséggel bocsátott az irod. társaság 
rendelkezésére, nagy közönség gyűlt össze. Szamosi János elnök az 
ünnep jelentőségét fejtegetve megnyitotta az ülést s örömét fejezte ki 
azon, hogy Jókait is körükben üdvözölhetik. Jókai, kit már a kollé-
giumba lépésekor az ifjúság, élén az igazgatóval és tanárokkal, lelkesen 




