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Jogász nemzetségből származott. 
Atyja a molt százév közepén ősz szegy üjtötte az unitárius egy-

ház háromszázév alatt hozott törvényeit és rendszerré alkotta; meg-
irta az unitárius egyház Jogtanát; és a jogra, a hazai törvények 
által biztosított jogra támaszkodva küzdött a jezsuita erkölcs befo-
lyásából előtörő, egyházi ós nemzeti szabadságot veszélyeztető poli-
tikai merényletek ellen. Atyjának neve a molt százév ötvenes évei-
ben folytatott vallás- ós nemzetszabadsági küzdelmeknek, az unitá-
rius egyházban egyik fénylő jegeczedéspontja. 

Es a Mikó Lőrincz nevére nem következik elhajlás, viszszafej-
lés. Mikó Imre abban a szellemben él és munkál, mint atyja, s 
azzal a szeretettel és buzgósággal. Harmincz év lefolyása alatt egy-
háza minden ügyében odaadással hasznosította jogi tudását s az 
egyházjog alapos ismeretével az unitárius egyház első jogtanácsosai 
közt állott. 

S mindenütt benne volt az ember, „a jó és becsületes ember" 
egyenessógével és igazságérzetével és azzal a szeretetreméltósággal, 
mely azt nála kisérte. 

A vallás meglátszott életében. Ez élet a felvilágosult, tiszta 
vallásnak ós erkölcsnek a kinyomata. 

Az unitárius egyház egyik jelentékeny tagját vesztette el benne. 

P É T E R F I D É N E S . 



IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
K e r e s z t é n y s é g és soc la l i s munka. Stopford Brooke nyomán 

Józa,n Miklós budapesti unitárius lelkész. 16. 1. A socialismusnak Magyar-
országon is terjedése eléggé indokol ily füzetet. Tartalma : hogy a keresz-
ténység nélkül a socialis kérdést megoldani nem lehet. De a kereszténysé-
get a Jézus alapelveiben keresi. Isten a mi mennyei Atyánk és az emberek 
egymással testvérek, ez elvek az igaz keresztény élet forrása. A keresztény 
életben, szeretetben és igazságosságban kell javulni és akkor a társadalmi 
állapotok maguktól javulnak. Az elvek gyakorlati alkalmazásában fölemliti, 
hogy minden polgár számára egyenlő alkalmatosságot kell biztositni s a követ-
kező szükségleteket jelzi: a) jó levegő ós megfelelő világos lakás ; b) ele-
gendő tiszta viz ; c) egészséges étel ós ital, melyet hamisítatlan forrásból 
mindenki méltányos áron szerezhet bé; d) ingyenes elemi és felsőbb okta-
tás ; e) olyan egészségügyi intézkedések, melyek a közönséget az üzleti vál-
lalkozás fölébe helyezik s mindent irgalmatlanul eltávolítanak, mi a polgá-
rok egészségét veszélyezteti. A füzet világosan irt, igen tanulságos olvasmány. 

„Nyári vasárnap i tanítások." I. füzet ó-szövetségi rész. I r t a : 
Ürmösi József liomorodszentpáli unitár, lelkész A szerző, mint előszavából 
és a „biblia" cz. tanításából látszik, könyvét „a falusi növendék gyermekek" 
oktatására szánta. Czéljának megfelelően igyekezett írni, az elemi iskolából 
kikerült gyermekek nyelvén szólani. De némely helyen, talán éppen azért, 
mert „akart" népszerű lenni, nem elég világos ós érthető. Különben elbe-
szélő modorban tanít. Szívesen idéz ismertebb hazaíias költeményekből, hogy 
előadását vonzóbbá, kedveltebbé tegye. Tartalmilag érdeme, bogy Izrael tör-
ténetét a magyar történelemből vett példákkal világosítja. Sámuel, Dávid, 
Acháb viselt dolgait Bolond vitéz, Mátyás és Zsigmond királyok történeté-
vel magyarázza meg. A már tanult bibliai történetekből tárgy halmaza miatt 
többet is hagyhatott volna el. Használt kritikai felfogása szerintünk is épp 
elégséges. 

A falusi iskolából kikerült gyermeknek fölösleges lenne pl. a Mózes 
v ; , 5 könyvéről több bibliai kritikát mondani, mint a mennyit az iró a 14. lapon 

mond. Általában véve e munkát, használatra alkalmas, (b. a.) 




