
I R O D A L M I É R T E S Í T Ő . 

A Kriza-album a napokban megjelenik érdekes tartalommal. Benne 
lesznek a kiváló költő felett tartott emlékbeszédek s ezen kivül több új tanul-
mány és költemény. Ára 1 frt. Kapható Kovács János tanár, szerkesztőtársunk-
nál (Tivoli-n. 9. sz.). 

Unitárius Kiskönyvtár XLVIII-ik füzete megjelent. Tartalma az uralkodó 
magyar királylyá koronáztatásának 25-ik évfordulati örömünnepélyén mondott 
emelkedett szellemű hálaima Derzsi Károly budapesti lelkésztől. Ara 5 kr. 

„Kalászok az életnek kenyeréhez' czimű mindenféle szertartásra vonat-
kozó egyházi beszédek gyűjteményére előfizetésre felhivást bocsátottak ki 
Könyves Tóth Kálmán debreczeni és Papp Károly budapesti ref. lelkészek. A 
folyóirat 10 ives füzetekben évnegyedenkint jelenik meg. Ara egész évre 4 frt. 
Kiadja Hornyánszky Victor, Budapesten. 

A magyar irodalom története. Irta Bodnár Zsigmond egyet. m. tanár. 
Budapest. XI. füzet. Szerző e füzetet is azzal a tollal irta, a melylyel előzőit. 
Minden tekintetben méltán sorakozik azokhoz. E füzetet különben Nógrádi 
Mátyással (1672.) kezdi meg és az elbeszélő költészettel, nevezetesen a Zri-
nyiászszal végzi be. 

Az Athaeneum Kézi Lexicona. A tudományok encyklopediája különös 
tekintettel Magyarországra. Szerk. Dr. Acsády Ignácz m. tud. akad. lev. tagja. 
A kezünk alatt levő három füzet (20. 21. 22.) arról győz meg, hogy e hézag 
pótló munka avatott kezekbe van letéve. A 20-ik füzet három díszes mellék-
lettel. A 21-ik füzet., melylyel az I-ső díszes kötet befejezést nyert, Európa né-
pessége 1892-ben, Európa 1550 körül, a Habsburgok hatalma korában—színes 
térképmellékletekkel. A 22-ik füzet a második kötetet nyitja meg. Régi magyar 
viseletek és Magyarorsz. nemzetiségi viszonyai az 1890-ik évben színes lapok 
teszik mellékleteit. A L— Ligeti czikkeket, tartalmazza. A csinos és bizonyára 
költséges kiállítás az „Athenaexim" nyomdáját dicséri. 



K Ü L Ö N F É L É K . 

Magyar katholikus iró az unitarismusért. „Krisztus istensége a 
modern ember szellemében. .Felhívás hivó'khöz és hitetlenekhez" czímű 
könyv jelent meg Budapesten, Schmidt Jenő bölcselő író tollából. A 
könyv írója a róm. kath. vallásfelekezet tagja. E mű is mutatja, hogy 
mennyire távol áll a róm. kath. világiak gondolkozása a róm. kath, 
papságétól, mely a régi, elavult s haladás-ellenes dogmákhoz nemcsak 
ragaszkodik,hanem ultramontanismussával épp napjainkban a felekezetközi 
békés viszonyok felforgatására tör. Szerző „abban a Krisztusban hisz, 
a ki a szeretetnek és az istenségnek teljességét önmagában szemlélvén, 
az első volt, a ki az embernek isteni voltát felfogta és ezen tudatával 
az emberiséget megvilágította." „Az emberi szellem lényege végtelen és 
örök; az ember isteni természettel bir, egy lényegü Krisztussal, vala-
mint ő egy lényegü a lények lényegével." 

A szerző tovább azt kérdi, hogy miben áll Krisztus vallása ? 
Abban, hogy hozzá hasonlóan felismerjük magunkban a végtelent, az 
örök istenit. 

A szerző dorgálja azokat, a kik a keresztény tanokat a hagyo-
mányos értelemben hirdetik, megmondja, hogy kik szerinte a Krisztus 
tanítványai és az övéi is: 

„A kik a pusztában jártok és böjtöltök, mint keresztelő János 
és tanítványai; Krisztus tanítványai nem vagytok, mert Krisztus ta-
nítványai nem böjtölnek." 

„Nem hiszik többé a gyermekes csodás mondákat, melyek arról 
az Istenről regélnek, a ki bizonyos idővel ezelőtt a világot semmiből 
teremtette, és nem a paradicsom kertjéről szóló mesét." 

„És nem hisztek többé ama mennyei Ur képének, a ki mennydör-
gés és villámlás közt leereszkedett Szinai hegyére és Mózesnek kőtáb-
lákon adta át törvényeit." 

„Es nem hisztek többé a csodálatosan nemzett Isten fiának külső 
csodáiban." 

„És nem hisztek többé külső üdvözülésben, mely a világ urá-




