
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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Irodalom 

künk a Carlyle halálának 50-ik évfordulója alkalmából, amelyben 
élénk tollal irott rajzát adja a kiváló gondolkozó, filozófus és his-
torikusnak, aki Emersonnal és Channinggel rokonlélek volt s az 
előbbivel szoros barátságot is tartott fenn. Aki egy rövid össze-
foglaló képet akar kapni a világhírű iróról, annak ajánljuk e füzetet. 

Dr. Boros György: Püspöki jelentés az 1932—1933. egy-
házi évről. Különlenyomat az 1933. évi Főtanácsi jegyzőkönyvből. 
8-ad rét. 14 oldal. 

Meleg és közvetlen hangon számol be a főpásztor két év 
pásztori munkájáról és eseményeiről. A püspöki látogatások, sze-
mélyi ügyek, statisztikai kimutatások, külföldi érintkezések és a 
halottakról való megemlékezés teszik változatossá, tanulságossá és 
történelmi értékűvé a jelentést. 

A székelykereszturi Unitárius Főgimnázium Értesítője 
az 1932— 1933. isk. évről. Szerkesztette: Szentmártoni Kálmán igazgató. 

Román és magyar nyelven adja hű képét az intézet egy évi 
működésének. A képen a legszebb vonás a;: a hősies küzdelem, 
amelyet a mai súlyos gazdasági viszonyok mellett folytatnak az 
intézet felső tagozatának fenntartásáért. Szomorú fejezete volt az év 
történetének, hogy Gálfalvi Samu igazgató súlyos betegségbe esett, 
ami miatt nem végezhette igazgatói teendőit. Azonban állapota 
annyira javulóban van, hogy rövidesen üdvözölhetjük a tanári 
munka mezején. Az előirt nemzeti ünnepeket megtartották. Augusz-
tus 29 és 30-án sikerült kirándulást rendeztek a székelyföldi für-
dőkre. Könyvtár és szertárak normális gyarapodást mutatnak. Az 
önképző-kör 3 tagozattal sikeresen működött. A konviktus épületét 
kibevitették. A baccalaureátusi vizsgán a jelöltek 714 százaléka 
ment át. A tanulók létszáma 166 volt, akik közül unitárius volt az 
alsó tagozaton 63, a felsőn 34; összesen 97. A tanulók összesen 
244.510 lei segélyben és jutalomban részesültek. Az értesítő gondos 
összeállításáért Szentmártoni Kálmán igazgatót elismerés illeti. 

Unitárius Értesitő. Szerkeszti: dr. Iván László. Magyaror-
szági testvéreink lapjának a szerkesztését a budapesti keblitanács 
megbízásából a mult évi január hóban dr. Iván László, folyóira-
tunk munkatársa vette át. Azóta megújult formában, gazdag és vál-
tozatos tartalomban jelenik meg. Nemcsak széleskörű hírszolgálatával, 
hanem emelkedett szellemű vallásos cikkeivel is épiti az istenországát. 
Olvasása sok erkölcsi haszonnal jár. Előfizetési ára egy évre 4 P. 
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Felhívás, Olvasóinkat testvéri szeretettel kérjük, hogy hátra-
lékaikat rendezni s a folyó évi előfizetési dijaikat beküldeni szíves-
kedjenek. Ez által kíméljenek meg a sok ok nélkül való levelezés 
költségeitől és fáradságától. Az U. I. T. pénztára sem tudja állan-
dóan előlegezni a nyomdai költségeket. Különösen Ielkésztársainkat 
kérjük — költségkímélés tekintetéből is —, hogy adjanak felhatal-
mazást a pénztárnak, hogy tartozásaikat kongruájukból levonhassa. 
Az egyházközségek nagymérvű hátralékáról mindenüvé kimutatást 
és felszólítást küldöttünk, kérjük, vegyék figyelembe s bármily kis 
részletekben törleszteni igyekezzenek, különben kénytelenek vagyunk 
a folyóirat küldését beszüntetni. 

Kérelem. Munkatársainktól szives türelmet kérünk, hogy be-
küldött dolgozataikat — 'az aktuális cikkek miatt — nem közölhet-
tük. De rendre jönni fognak. 

Mikó Imre doktor. A kolozsvári egyetemen március 31-én 
avatták jogi doktorrá Mikó Imrét, Mikó Lőrinc egyházi titkárunk 
jeles képzettségű fiát. Örömmel gratulálunk a szülőknek és az uj 
doktornak. Kívánjuk, hogy azokat a szép reményeket, amelyeket 
az uniíárius egyház és az erdélyi magyarság táplál iránta, valóra 
váltsa. Benne a nemes családi tradíciók tovább éljenek, amit kü-
lönben eddigi tanulmányai és közismert jelleme alapján jogosan 
remélhetünk. 

Uj lelkészek. Ütő Béla alsórákosi lelkész nyugalomba me-
netelével megüresedett állásra a püspök úr Fülöp Árpád fogarasi 
h. lelkészt, helyébe Fogarasra Simén Dánielt nevezte ki. Ugyan-
csak Abásfalvára a Kádár Lajos helyére a hivek egyhangú válasz-
tása alapján Nagy Sándor jelkészjelölt kapott kinevezést. Kisérje 
Isten áldása az ifjú lelkészek munkálkodását, hogy beszéddel és 
példaadással fennen hordozzák az evangeliumi hit világító szövét-
nekét. 
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