
I R O D A L O M . 

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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Irodalom. 

a nemzedékhez, amelynek lába alól kicsúszott a mult hagyományai-
nak biztos talaja és háború utáni idők új hangulatába még nem 
tudott beleilleszkedni. Ennek a nemzedéknek kétségbeejtő helyzetét 
senki jobban nem látta meg és nem tolmácsolta még Erdély fiatal 
irói közül. Ehez a tragikus hangulathoz járul hozzá a másik jellemző 
vonás, amit Fülöp József még őseitől örökölt: a székely népballadák 
világának komor szinei, amelyeket igazabban megszólaltatva a mü-
költészetben még nem hallottunk. Ez a dicséret is elég volna már 
a fiatal iróról, de e kötet versről még nagyon sokat lehet beszélni. 
Azok közé a ritka műalkotások közé tartoznak, amelyektől nem 
egykönnyen tudunk megválni, mert a benne levő hangulatok, prob-
lémák mind bennünk élnek és tovább kisérnek a könyv letétele után 
is. Nem első verskötete az irónak, de nevét ugyszólva csak ezzel 
tette ismertté, mondhatni máról-holnapra Nem tartozik azok közé, 
akik feltünéskeltően akarják magukra vonni a figyelmet, hanem ko-
moly, megfontolt, magában bizó tehetség, aki talán senki vélemé-
nyét nem tartja fontosnak róla. Elzárkózottságban, csaknem isme-
retlenül irta meg ezeket a verseket és úgy lépett a nyilvánosság elé, 
mint a tengeri csiga a nagy fájdalmak árán kitermelt gyönyörű 
kagylóval. Fülöp József könyve magában is irodalmi értéket jelent, 
de még több remény jogosit fel az iró további munkáira vonatko-
zólag. Mert ha a saját maga által kijelölt uton halad továbbra is, 
nagyon szép sikereket fog elérni. 

Fülöp József egyébként unitárius szülők gyermeke, iskoláit a 
kolozsvári és székelykereszturi unitárius gimnáziumban végezte. Je-
lenleg Szamosujváron lakik, mint ügyvédjelölt és ujságiróskodik. Köny-
ve megrendelhető nála, ára 40 lej. 

Gyalíay P a p Sándor „Parancsolom : Tűrni kell!" Cluj 1934. 
8° 94. 1 Csak nem régen ismertettük a fiatal erdélyi unitárius köl-
tőnek egy kötetét s már a fenti cimen uj kötettel lepte meg az ol-
vasó közönséget. Ezekben a versekben is, amig elsiratja eddigi 
élete tévedéseit, addig az Istent kereső s benne megnyugvást találó 
lélek bizalma jut kifejezésre. Emberi hangok, szivből fakadnak és 
szivekhez találnak. Ára 60 leu az irónál. 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
jpgfg" Olvasóinkhoz. Tisztelettel tudatjuk, hogy folyóiratunk 

következő száma a közbejövő nyári szünet miatt a szept.-okt. 
számmal egyszerre fog megjelenni. 

Fe lügye lő - g o n d n o k i be ikta tás a kolozsvári Kollé-
g i u m b a n . Szép és bensőséges ünnepe volt f. é. április 29-én a 
a kolozsvári ősi kollégiumnak, amikor ünnepélyesen iktatta be hi-
vatalába dr. Gál Kelemen és dr. Gyergyai Árpád felügyelő-gond-
nokokat. Az ünnepélyt a teológiai akadémiai ifjúság preciz éneke 
vezette be, mely útán Szent-Iványi Sándor h. teológiai tanár imád-
kozott. Dr. Boros György püspök történelmi visszapillantással nyi-
totta meg az ünnepélyt. Ezután dr. Gál Kelemen a főgimnázium 
múltjára vonatkozó, történelmi, dr. Gyergyai Árpád pedig a beszélő 
szervek fejlődését ismertető tanulmányt olvasott fel. A nagyszámú 
hallgatóság meleg óvációban részesitette a két, külföldi viszonylat-
ban is elismert tudóst. Az egyetemes egyház nevében dr. Szent-
Iványi József főgondnok, a kollégium nevében Gálffi Zsigmond igaz-
gató, a Teol. Akadémia nevében Vári Albert dekán mondottak szív-
ből jövő üdvözlő beszédeket. Üdvözlő iratokat küldöttek : a kolozs-
dobokai, az aranyos-tordai, a marosi és a keresztúri egyházkörök, 
valamint a sz.-kereszturi főgimnázium igazgatósága. Végül dr. Fe-
rencz József f. ü. gondnok hatásos zárószavai és a főgimnázium 
énekkarának összhangzó éneke zárta be a történelmi jelentőségű 
ünnepélyt. A székfoglaló beszédeket jövő számunkban közöljük. 

Geréb Zs igmond n y u g a l o m b a ment . Május 1-től kezdve 
Geréb Zsigmond fiatfalvi lelkészt a saját kérésére s a nyugdij-bizott-
ság javaslatára az E. K. T. nyugalomba bocsátotta. Az unitárius 
lelkészi karnak egy munkás és közbecsült tagja, ki hivatását lelki-
ismeretesen fogta fel és töltötte be. A törvények útvesztőjében já-
ratosabb alig volt valaki közülünk, s azok betűjéhez senki jobban 
nem ragaszkodott. Határozott egyéniség. Bár sokszor szélsőséges 
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