Vallási mozgalmak

Németországban.

nyen van s érezteti-e kellő súllyal erejét és akaratát ebben a mozgalomban, amely a népnek kiván népegyházat megalkotni, azt nem
látjuk kellőképen. Az ifjúság megmozdulásáról és pár megnyilatkozásáról vannak értesítések, de a mozgalmat megindító lelki íugók
mélyén egyelőre inkább a faji és politikai mozgató erőt látjuk meg,
mint alapvető kiindulást és nem a valóban jézusi alapon álló evangéliumi lelki újjászületés vágyát, amely az előbbinek függvényeként
jelentkezik. Mindenesetre a legnagyobb érdeklődéssel várjuk a jövendő kialakulását.
Végül ismételten megjegyzem, hogy adataimat Raffay püspök
emiitett müvéből vettem át s bővebb felvilágosítások megszerzése
végett mindenkinek ajánlhatom ezt a hasznos és pontos egybeállítást.
Teljesen tiszta képet azonban nem nyerünk belőle. Aki a forrásokat
is meg akarja ismerni, annak ajánljuk: D. Schmidt: Die Bekenntnisse zur Kirchenfrage. 1933. és Althaus: Dia Deutsche Stunde
der Kirche c. müvét.
»
Később még vissza fogunk térni a fejlemények további vázolására és különösen a mozgalom gyakorlati értékű eredményének,
mint amilyen pl. a lelkészképzés, ismertetésére.
Dr. Varga Béla.

Pályázati hirdetés.
Az Egyetemes Unitárius Lelkészkör ezennel pályázatot hirdet
egy „Unitárius Induló" zenéjének és szövegének megírására. Pályadíj 1050 Leu külön a szöveg és 1050 Leu külön a zenei rész jutalmazására. Együtt 21C0 Leu. A mű megírásánál szem előtt tartandó
unitárius hitelveink szelleme. A mű terjedelme az általánosan ismert
indulók terjedelmének feleljen meg s kiválóan alkalmas legyen ifjúsági és más énekkarainkban s kirándulásokon való használatra. Pályázhat bárki, aki magát arra hivatottnak érzi. Pályamunkák zárt
borítékban, idegen kézírással, jeligével az Egyetemes Lelkészkör
elnökéhez (Pál Dénes lelkész Simonesti j. Odorheiu) küldendők. Határidő 1935. szeptember 30.
Simone^ti, 1935 évi április hó 10-én.
Pál Dénes,
Fekete
Lajos,
e, lelkészköri elnök.

e. lelkészköri jegyző.
—
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B e n c z é d i P á l : „A Dávid Ferenc-Egylet Története" Cluj,
1935. 8° 79 lap. „Orient"-nyomda Cluj. Ára 20 leu.
A Dávid Ferenc-Egylet fennállása 50-ik évfordulója alkalmából Íratta meg történelmét. Benczédi Pál 20 fejezetben beható tanulmányozás után szépen megfelelt feladatának. Külön ismerteti az
anya-egylet és külön az egyházköri egyletek működésit és végül
értékeli a kifejtett munkát a falu működése és a misszió szempontjából. Az egészet áttekintve előttünk áll nemcsak az a sok küzdelem, melyet ez az egylet és lapja az „Unitárius Közlöny" a külső
viszonyok miatt kiállott, hanem az az áldásos tevékenység is, melyet a vallási és erkölcsi élet ébresztésében kifejtett. Egyházunk
utóbbi 50 éves történetének egy nélkülözhetetlen fejezete ez a füzet,
melynek adatait Benczédi nagy szorgalommal összegyüjötte.

Dölöni Farkas S á n d o r :

„Útazás Észak Amerikában".

Cluj, 1935. 8° 163 oldal. „Orient"-nyomda Cluj. Ára 40 leu.
Ez a könyv, mely először 1834-ben jelent volt meg, amelyről
Gróf Széchenyi István a legnagyobb elragadtatás hangján szólott,
most 100 év után az eredeti alakjában ismét napvilágot látott. Bár
azóta Amerikát sokszor és sokan felfedezték ; de az Írónak érdekes
meglátásai, aprólékos leírásai és eredeti megjegyzései még mindig
tanulságos olvasmánnyá teszik a könyvet. Dr. Kiss Elek irt hozzá
a Bölöni Farkas Sándor munkásságát ismertető előszót.
B a k ó c z i K á r o l y : Német költőkből. Lírai antológia. Odorhei. 1935. 8° 243 1. Ára 80 lei.
Mintegy 120 német költő 4C0 verssel van képviselve e kötetben. A forditó sikerrel küzdött meg a formai és tartalmi nehézségekkel s minden vers lelkét sikerült szép formában elég hűen
visszaadnia. Ennél gazdagabb és értékesebb gyűjtemény a német
lírából magyarul — tudtunk szerint nem jelent meg. Olvasóink
figyelmébe ajánljuk.
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