
IRODALOM, 

A jó gyermek könyve valláserkölcsi tanítások az elemi isko-
lák Il-ik osztálya számára. Irta: Dr. Boros György. Ára 50 fillér. 

Harmadik, lényegesen átdolgozott kiadásban jelent meg „A jó 
gyermek könyve". Örömmel állapíthatjuk meg, hogy szerző átdolgo-
zása kis könyvének igen nagy hasznára vált. Ha eddig megfelelő volt, 
most jó segédkönyv lett belőle. 

Igen jól tette szerző, hogy a tanító részére írt kérdéseket elhagyta. 
Abban a formában célját nem érte el s ott, ahol a gyermekek kezébe 
adták, zavarólag hatott. Most kedves olvasókönyv. Helyes, hogy a 
régiből átvett olvasmányokat egyszerűsítette, de a 17., 27. és 28. 
elbeszélések még mindig nem a gyermek nyelvén vannak tartva, igen 
komolyak. A 39. elbeszélés nem valószínű. 

Versei és imáinak nagyrésze kedves, csengő-bongó vers, melyet 
haszonnal és örömmel fognak a kicsinyek tanulni. Nem hallgathatjuk 
el azonban, hogy egy-kettőn nagyobb símítás még mindig nem ártott 
volna. Ilyen a 7. és a 22. 

Ezeket a kisebb hiányokat leszámítva, melyek egy új kiadásban 
előreláthatólag eltűnnek, kis könyvünk bő és változatos anyagot nyújt 
az elemi iskola 2. osztálya részére, a valláserkölcsi oktatáshoz, bár 
nagyon jó lett volna, ha egy-két hazafias tartalmú elbeszélést is fel 
vesz közéjük. Sajnos, sajtóhiba bőven akad a könyvben. 

Örömmel üdvözöljük s ajánljuk hitoktatóink figyelmét. 
Imakönyv. Hadbavonuló katonák részére. Irta: Ütő Lajos 

unitárius lelkész (Küküllődombó.) 
Egy 40 oldalos csinosan kiállított fűzet. Tartalmaz 7 reggeli, 7 

estéli és 10 mindenkori imádságot. Telve hittel és hazaszeretettel. Az 
imádságok közül egy páron érzik a mesterkélt hanghordozás, de nagy 
részük egyszerű, közvetlen és mégis színes. Azonban nagyon rontják 
a hatást s a közvetlenség rovására esnek a „piedesztál", „pódium", 
„dissonans", „carmen lugubre", „álom mező" kifejezések. Ma minden 
áldozat, mit a haza oltárára teszünk, szent és tiszteletreméltó. író 
hitével és imádkozó lelkével jön a harcoló katonák támogatására. 
Vajha vallás és felekezeti különbség nélkül minél többen imádkozná-
nak vele s merítenének lelkéből hitet, hazaszeretetet és megnyugvást! 



KÜLÖNFÉLÉK. 

Az idei főtanács. A főtanács ülései nov. 29-én és 30-án, a rendkívüli 
körülmények miatt gyorsított egy és félnapi tárgyalás után véget értek. Népes-
sége nem volt a megszokott és sok vezető emberünk alakja hiányzott, de 
mégis nagyobb, mint amennyire számítottunk. A háborús világ egyénenként 
változó hangulata ülte meg a kedélyeket s a hangulat nyomása alatt a tár-
gyalás menete nélkülözött minden emóciót. A megjelent tagok Józan Miklós 
közügyigazgató vezetése mellett tisztelegtek az elnökség előtt. Ezután kezde-
tét vette a tanácskozás, melyet a főtiszt, püspök úr rövid, de hangulatos 
megnyitója vezetett be. A megjelentek számbavétele után ő felségéhez hódoló 
táviratot küldött a főtanács, melyre a Felség válasza még az ülések folyama 
alatt megérkezett. A Berde-ebéd költségét a Vörös kereszt céljaira fordították. 
A körök megjelent képviselőitől az esküt bevették. A püspöki jelentés szá-
molt be ezután az év fontosabb mozzanatairól, melyek közül egyházi szem-
pontból a legfontosabb, hogy a székelykeresztúri gimnázium új épülete fel-
épült s szeptemberben a VII. osztály megnyílt. Ez az év tehát „egy fényes 
l ap" egyháztörténelmünkben. Az egyházi statisztikai adatok szerint a lélek-
szám 1913 végén 81026, ami a mult évivel szemben 287 szaporodást jelent. 
Rá kell mutatnunk azonban arra, hogy az állami meg egyházi statisztikai 
adatok között hátrányunkra 5057 a különbség. Ennek a nagy különbségnek 
részben oka az, hogy statisztikánk nem pontos; de az is. hogy a szórvá-
nyokban élő híveink nem érezvén a lelki gondozás melegét, lassan-lassan 
elszakadnak tőlünk, nem érzik magukat hozzánktartozóknak. Most már a 
püspöki jelentés is tud átállások folytán keletkező veszteségről s különösen 
a leányegyházközségek lelkészeit teszi ezért felelőssé. 

Ezután különböző választásokat hagyott jóvá a főtanács. 
Az udvarhelyi kör Kisgyörgy Sándor esperes lemondása után Pál Fe-

renc homoródoklándi lelkészt esperessé választván, a főtanács a választást 
megerősítette s a hivatali esküt bevet te ; Kisgyörgy Sándornak pedig buzgó 
működésének méltányló elismerése jeléül készséggel és örömmel adta a tisz-
teletbeli esperesi címet. A Pál Ferenc esperessé választásával megüresedett 
jegyzői hivatalra a kör Ajtai János homoródalmási lelkészt választotta. 

A küküllői egyházkör lemondás folytán megüresedett felügyelő gond-
noki állásra Báró Petrichevich-Horváth Arthur egyházi tanácsost választotta, 
azjudvarhelyi kör Barabás Andrást, a torda aranyosi kör a Székely Miklós el-
hunytával megüresedett köri felügyelő gondnoki állásra Czakó László, a há-
romszéki egyházkör a Szentiványi Miklós elhunytával ürességbe jött fel ügyelő 




