
A liverpooli levél. 

szellemében tovább működjenek. Az unitáriusok, Jézus példája nyo-
mán méltósággal viselik magukat a támadásokkal szemben és to-
vább küzdenek az emberiség nagy és egyetemes céljaiért a keresz-
tényi szeretet és megbocsátás alapján. 

Beticzédi Pál. 

Janus Pannonius verseiből. 
A s z e g é n y s é g e t dicsérő gazdagról . 

Mióta újra úgy él, Hogy révbe ért a sajka, 
Mint tengerben a hal, Kismiska lett a ba j? 

Hevül az ekeszarvért Várj, juss csak újra bajba, 
S Cincinnatust szaval. Mihók, s akkor szavalj! 

Ptolemaeus. 
Arasznyi, érzem, ez az élet, 
De lelkem hogyha belemélyed 

S csillagvilágok titkos útját járja: 
Földet nem érez már a lábam, 
Ott fent teritnek s telt kupámban 

Az Istenek dicső ambroziaja. 

Perinusra. 
Ártatlanul hogy gyanusitnak.. . ! 
. . . Nem, ártatlant nem gyanusitnak. 
Ott hibáztál, hogy — gyanusitnak. 

A besúgókra. 
Hallgatni ma már nem elég, s a j n a . . . 
Egy szót se szólj bár, — a kopó hallja. 

Dionysios zsarnokra. 
Reszket a dús lakomán s nem mer falatozni a vendég, 

Hátborzongva tekint föl, mikor üt le a bárd. 
. . . Látod, ilyen boldog vagyok én — szól búsan a gazda — 

Látod, ilyen boldog mindenik úr, aki fél. 

Homeros sírjára. 

Itt ki pihen? Hősök föltámasztója, Homeros. 
Vándor, térdet hajts! Itt a Poéta pihen. 

Fordította: Pálffi Márton. 

— 94 — 



I R O D A L O M 

Áhítat kis könyve. Összeállította: Szent-Iványi Sándor. Kis, 
16-od rét. 85 old. Az Unitárius Iratterjesztő Bizottság kiadása. 
Ára 15 lei. 

Az ízléses kiállítású kis imádságos könyv 32 különböző alka-
lomra írott rövid imádságot tartalmaz. Az irók között Vári Albert, 
Németh István, Ürmösi József, Pálfi Márton és Szent-Iványi Sándor 
szerepelnek vallásos áhítatot keltő imádságaikkal. Dr. Boros püspök 
úr irt meleghangú ajánló sorokat elébe. Mi is ajánljuk olvasóink 
figyelmébe s reméljük, hogy tartalma és olcsóságánál fogva, híveink 
kedvelt imádságos könyve lesz. Különösen gyermekeknek kedves 
ajándékul szolgálhat. 

S. Nagy László: A megtalált Isten. Versek. 8-ad rét. 32 old. 
Erdélyi Szemle kiadása. Ára 40 lei. 

Az U. I. T. főtitkára ujabbi verseit bocsátotta nyilvánosságra. 
A versek tartalmát hiven jellemzik azok a főcímek, amelyek alá az 
iró sorozta. Ezek: A megtalált Isten, Szülőházam falára, Testvéreim, 
Elmúlt évek szüretjéről. Az első alá sorozott versekben a költő 
családi életének örömében és boldogságában látja Isten áldó kezét 
s az utána epekedő vágy emeli érzelmeit a vallásos áhítat szférá-
jába. A másodikban a gyermeki és testvéri sziv forró érzelmei jut-
nak kifejezésre. A harmadikban az egyetemes emberszeretet magas-
latára emelkedik. Míg a negyedikben az ifjúság kedves emlékei 
ujulnak meg lelkében s belső megnyugvással búcsúzik el tőlük. 
Nem forrong, nem lázadozik, hanem a hit és szeretet által kiegyen-
súlyozott lélek alázatával megnyugszik a gondviselés bölcs akara-
tán. A formákban és tartalomban egyaránt változatos verseket ol-
vasóink figyelmébe ajánljuk. 

Dr. Boros György : Carlylc. Az Erdélyi Muzeum-Egyesiilet 
kiadása. Erdélyi Tudományos Füzetek. 61. sz. 8-ad rét. 13 oldal. 

Az E. M. E. mult évi előadás-sorozatában olvasta fel püspö-
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