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Ott született a szép Nyikó vidékén, amely vidék Pap Mózest, 
Simén Domokost, Marosi Gergelyt s még annyi jelest adott egyházunk-
nak. Onnan hozta magával az ősi unitárius hit mellett való lángoló buz-
galmat és a székelység szeretetét, mely két vezércsillag egész életén ke-
resztül cselekedeteinek irányitója volt. Útja a sz.-udvarhelyi reáliskolán a 
sz. keresztúri és kolozsvári gimnáziumon keresztül, a teológiára ve-
zetett. Lelkészi képesítésének a gyakorlati papi munkássága által 
szerzett igazi értéket. Nem a nagyhangú, zajos sikereket kereső pa-
pokhoz tartozott, hanem a zajtalan, de kitartó, pontos és hűséges 
kötelesség teljesítésének volt az embere. Összhang jellemzi családi 
életét és egyházi működését egyaránt. Isten szép családdal áldotta 
meg. Négy leány- és egy fiu-gyermeküket a szűkös papi jöve-
delem mellett is kiváló iskolai nevelésben részesítették, kik mind-
nyájan egyházi és társadalmi életünk számottevő tagjai. Lelkészi 
működését is a rend, pontosság és hűség jellemzi. Hévizi és ür-
mösi egyházközségeink őrzik papi működésének elévülhetetlen emlé-
keit. A Felső-fehér körnek évek hosszú során át esperese s mint ilyen 
az egyetemes egyház életében is tevékeny részt vett. Nvugalomba 
vonulása után Sz.-Kereszturra költözött, ahol teljes testi és lelki 
erőben munkálkodott, míg 1934. jun. 5-én váratlanul bekövetkezett 
halála véget vetett szép és harmonikus életének. Hűséges hitvese} 

gyermekei és unokái mellett a jó barátok, a hívek serege és az 
unitárius egyház kegyelettel őrzi emlékét. V. A. 
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Dr. Boros György : Új Theologia és Unitárizmus." Cluj-
Kolozsvár. „Grafic Record" 1934. 8° 94 L 

A fenti cimen gyűjtötte össze és adta ki dr. Boros György 
püspök azokat az értekezéseket és tanulmányokat, melyeket 1899— 
1927. években egy-kettő kivételével teológiai tanév megnyitásakor 
az ifjúság előtt olvasott fel. Ajánlja egykori tanítványainak és a 
mai ifjúságnak. Valóban ebben a könyvben a mult és jelen ölelke-
zik egymással; mert nem csupán történelmi értéke van, hanem gon-
dolatai ma is foglalkoztatják a lelkeket. Rövid előszó után a követ-
kező cimek adják átnézetét: A teológiai oktatás föltételei. Az Ó-tes-
tamentum új világításban. Az ifjú lelkipásztor eszménye. Helyzetünk 
és jövőnk. Dr. Masznyik és az unitárizmus. Jézus és Krisztus. Új 
teológia és unitárizmus. Az unitárius vallás az érzelem, értelem és 
a liit vallása. Az erkölcs evolúciója. Mind olyan kérdések, amelyek 
minden gondolkozó unitárius embert érdekelnek. Nem rideg és szá-
raz tudományos formában fejti ki gondolatait, hanem bizonyos köz-
vetlen melegség ömlik el a dolgozatokon, ami olvasásukat könnyűvé 
és kellemessé teszi. Melegen ajánljuk olvasóinknak, mert mindenik 
tanulmányban találnak olyant, ami a lelket emeli, a hitet erősiti. 

A Keresztény Magvető uj tárgymutatója A K. M. új 
tárgymutatója, mely a XLVII—LXV. kötet anyagát foglalja magában 
Erdő János IV-éves teológus pontos összeállításában megjelent. A 
közszükségletnek tett eleget az U. I. T., amidőn nagy áldozattal ezt 
a II. kötet tárgymutatót és tartalomjegyzéket kiadta. A Ker. Magv. 
gazdag anyagának tanulmányozásában nélkülözhetetlen kalauz, sok 
időt takarít meg az, aki útmutatását igénybe veszi. Ezért ajánljuk 
olvasóinknak, hogy szerezzék meg. Ára 50 lei az unitárius iratter-
jesztőnél. Az I. kötet is még ugyanilyen árban kapható. 

Fülöp József: Fakirrá lesz a lelkünk. Szamosujvár, 1934. A 
szerző kiadása. Az erdélyi harmincasokhoz tartozik az iró, ahoz a 
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