
IRODALOM. 

Pályázati hirdetés. 

Az Unitárius Irodalmi Társaság a következő pályázatokat 
hirdeti; 

1. Kelemen Lajos ur ajándékából 1000 azaz Egyezer lej pá-
lyadijat tüzünk ki egy történelmi elbeszélésre, melynek tárgya az 
unitárius egyház történetéből van véve. 

2. Dr. Fazakas Miklós ur ajándékából 1000 azaz Egyezer 
lejt tüzünk ki egy szépirodalmi elbeszélésre. 

3. Dr. Ferenczy Géza elnök ur ajándékából 3000 azaz Há-
romezer lejt tűzünk ki Kaáli Nagy Elek volt egyházi főgondnok 
élet- és jellemrajzának megírására. A pályamunka 3 nyomtatott ív 
terjedelmű lehet. A jutalmat nyert dolgozat a Keresztény Magve-
tőben meg fog jelenni. 

Az 1. és 2-ik számú pályázat határideje 1940. évi május 
hó 15. A 3-ik számú 1940. évi október 1. A pályamunkák jeligés 
levéllel ellátva, olvasható Írásban P. Szentmártoni Kálmán főtit-
kárhoz adandók be. (Kolozsvár, Unitárius Kollégium). 

Ferenczi Zsigmond: „Isten, Szellem, Kenyér". Oradea-
Nagyvárad. 1939. 152 J. Szerző a könyv célját a következőképpen 
határozza meg: „A magyar népélet igaz tartalmán és alakján ke-
resztül kerestem korunk zűrzavarában a lélek, szellem és kenyér 
egyensúlyát s összhangzó játékát: erőgyűjtését!" Nagy jóakarat-
tal, mély vallásossággal és szociális érzékkel igyekszik a kitűzött 
eszményi cél megvalósítása felé, s közben sokoldalú gyakorlati 
utmutatást is ad. Olvasóink figyelmébe ajánljuk. Megrendelhető 
szerzőnél Bucure§ti, Calea Dorobanfilor 244. 

Benczédi P á l : „Dávid Ferenc vallása". Kolozsvár, 1939. 
14 1. A Keresztény Magvető füzetei 27. számaként jelent meg, 
amelyben az iró értelmes, világos előadásban irja le egyházunk 
megalapítójának vallási fejlődését, amellyel a reformáció következ-
ményeit logikusan levonva, az unitárizmushoz jutott. Épületes tá-
jékoztatót nyújt azok részére, akik a Dávid Ferenc lelki világába 
betekintést akarnak nyerni. 
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K Ü L Ö N F É L É K 
Olvasóinkhoz. Folyóiratunk 72-ik évfolyamának a küszöbén 

szeretettel és bizalommal fordulunk olvasóinkhoz. Nem szükség, 
hogy a Keresztény Magvető jelentőségét hangoztassuk. Azonban 
fenntartása és lehető fejlesztése csak ugy lehetséges, ha olvasóink 
megértő támogatásával találkozik. Egyházi főhatóságunk határoza-
tilag kimondotta, hogy egyházközségeinkre, egyházi tanácsosainkra 
és tisztviselőinkre erkölcsileg kötelező a megrendelése. Mégis olyan 
sokan vannak még a hivatalosak, sőt kiknek a cimére jár, azok 
között is sok a hátralékos. Kérjük tehát nemcsak az itt-ott nagyon 
felszaporodott hátralékok befizetését, hanem uj előfizetők bejelen-
tését is. 

Uzoni Fosztó-féle egyháztörténet fordítása. Ennek a 
nagyhírű és annyi felé idézett egyháztörténeti latin nyelvű forrás-
munkának könnyebb hozzáférhetőség szempontjából magyarra va'ó 
fordítását Márkos Albert tanár afia megkezdette. Örömmel hozzuk 
e nagyjelentőségű vállalkozást olvasóink tudomására s a munka 
előszavának magyar fordítását közelebbről folyóiratunkban is kö-
zölni fogjuk. 

Az állami iskolába járó gyermekek szülői is kötelesek 
a felekezeti iskola fenntartási költségeihez hozzájárulni. 
Több bánsági egyházközségben azok a szülők, akiknek gyermekei 
állami iskolába jártak, ki akarták vonni magukat a felekezeti is-
kola fenntartási költségeihez való hozzájárulás alól s kérték a 
nemzetnevelésügyi minisztériumot, hogy mentesítse az egyházköz-
ségi adó azon része alól, amely a felekezeti iskola fenntartására 
vonatkozik. A minisztérium előre helyet adott a kérésnek. Most a 
temesvári kat. püspökség azon előterjesztésére, hogy nincs külön 
iskolai adó az egyházközségekben s az egyházközségek terheihez 
minden hivő a megállapított kulcs szerint hozzájárulni tartozik: a 
minisztérium visszavonta korábbi rendeletét s a szülőket köte-
lezte a teljes egyházközségi adó megfizetésére. 
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