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Vallás és socialismus. 

Ug'y látszik, még sokáig napirenden levő kérdés leszen a soci-
alismus, s a mi országunkban, a hol el akartuk hitetni magunkkal, 
hogy nincs, nem lehet semmiféle socialis mozgalom, ugy látszik, itt 
éppen most kezdődik javában a socialis mozgalom. Nem árt tehát 
ezt minden oldalról s minden viszonyában megvilágítani, s különö-
sen nem árt a vallással való viszonyát felfejteni; úgyis már lehe-
te t t hallani és olvasni is, hogy a vallás és templomok volnának arra 
hivatva, hogy a socialis mozgalmakat megakadályozzák. 

Ugy tapasztaltam a lapirodalom s egyéb nyilatkozatok és poli-
tikai eljárásokból, hogy a socialismus fogalma teljességgel nincs a 
közforgalomban tisztázva, össze van zavarva a legtöbbször annak 
fat tyú és bűnös kinövéseivel: communismus-, nihilismus-, anarchis-
mussal és az emberek egy része az életforgalmában adja és veszi 
egy pénz, egy fogalom gyanánt, megkülönböztetés nélkül. A soci-
alismus, szerintem, nem új eszme, meg volt a társadalmak, az orszá-
gok, az államok alakulásától fogva mindig és ez az emberiség töké-
letesedésének nagy, hatalmas eszköze volt. A socialismus az egyéni 
jogok, erkölcsi eszmék és fogalmak, a testi és a lelki jólétnek tár-
sulás utján való érvényesítésinek törekvése. Nem e társasági össz-
működés szabaditotta-e fel a glebae adstrictus népet a jobbágyságból ? 
Nem az törölte-e s törli a rabszolgakereskedést? Nem társas össz-
müvelődés teremtette-e a reformatiot s eszközli a lelkiismeret sza-
badságát? Nem azon eszköz által terjedett-e el a pogányok között 
a keresztény val lás? Nem az tökélesitette-e az államformákat, fej-
lesztette a tyranismustól fogva a jelenkor népképviseleti felelős par-
lamenti konnányformáig? A mi az egyénnek nem sikerült, sikerült 
az egyéneknek. 

Van az Isten által a természetbe adott egy törvény: az egyen-
súly. Ha az megbillen, zavart okoz a világban, forradalmakat szerez 
a levegőben, a tengereken, a szárazföldön, sőt az égitestek egymás-
közti viszonyában is. Egy ország társadalmában különböző osztályok, 
rendek, állapotok vannak, ezeknek különböző életmódjuk, miveltsé-
gük, nyelvük, vallásuk, különböző vagyoni állásuk s ezeknél fogva 
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— legalább gyakorlatilag — különböző joguk, sőt aspiratiojuk i s ; 
de mindezen külömbözésük ellenére harmonious egészet képeznek, 
egyik a másiknak szükségszerű támogatására vannak, egyensúlyban 
állanak. Azt hiszem, egy ország kormányzásának talán éppen ebben 
volna a t i tka. Nem éppen szükségképpi, hogy Themis istennő ezer-
kara mérlege soha hullámzásba ne jöjjön s nem is lehető, hogy az 
állami eszményi mérleg kar ja i mindenütt egyenlő hosszúak legyenek; 
ismeretes a mechanikából, hogy a rövidebb karra több nehezék, a 
hosszabbra kevesebb kell az egyensúly fen tartása végett. Ha ez a 
mérleg folyton nem reparál tátik, ha viszálykodás, nagyra vágyás, elbi • 
zakodottság és még számos hibák miatt arra gond nem fordittatik, 
miként a concrét világban, a társadalomban is végzetes katastrofák 
származhatnak. Nem oly könnyű dolog tehát egy ország kormány-
zása, s ha bár nagy Fridrik mondta volt, hogy minden káplárja tar-
solyában hordja a tábornoki jelvényt, nem minden aspirans nagyságos 
— mind a mellett, hogy a statistical adatok békességben ülhetnek 
a ministerek fiókjaiban — tudná a mérleget szabályozni; nem a had-
tudomány, a mely hibátlan szabatossággal van megírva könyvben, rajz-
ban, disciplinában, hanem Napoleoni lángész tudja a hadi eshe-
tőségeket éles szemmel át látni s alkalmas pillanatban a dicső csatát 
megharczolni. 

Ezeket azért kellett elmondanom, hogy reá térhessek arra, a 
mi e soroknak tulajdonképpeni czélja, t . i. hogy minő viszonyban 
van a vallás a socialismussal és annak kinövéseivel és bűneivel ? 

A keresztény vallás alapigazsága, hogy az embert az Isten 
teremtette, hogy az emberiség egy apától származott. Egyik ember 
lehet erősebb, a másik gyengébb, egyik hatalmasabb, másik erőtele-
nebb ; különbséget tehet közöttök a világosabb ész, több tudás, testi 
és lelki fejlettség, sok száz évek alatt a szétszórtan lakozásnak szo-
kásai, életmódja, égalja, de ugyanazon elemek az alkotó részei, ugyan-
azon lélek élteti mindeniket, alkotó elemeiknek ugyanazon arányú 
összetétele van. Genus homo. A teremtés principiuma szerint az 
emberek különböző osztályai nem lettek egyik a Brahma karjából, 
másik a lábából, harmadik a fejéből, hanem minnyájan Isten gyer-
mekei és külön paria osztályt Isten nem teremtett. Mig tehát a 
keresztény vallás, Isten legtökéletesebb kijelentése áll és az a civilisált 
világ által elfogadva van, addig az emberek egyenlőjogúak, egyik 
sem elvetettebb, egyik sem kegyeltebb, elojogosabb a másik felett 
Isten előtt. 

Mind e mellett az emberek a társadalomban, melyet magok 
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alkottak, külömbözok s minden nagy messzeségbe való elgondolás 
után is lehetetlen, hogy az emberek jogaikra, állapotukra, sorsukra 
nézve egyenkint vagy osztályonkint egyenlők lehessenek gyakorlatilag. 
E tekintetben az emberiség olyan mint egy nagy álló tó vagy tenger 
vize; apróbb részei szüntelen mozgásba vannak, sülyednek alább, 
emelkednek fölfelé, felszállnak a levegőbe, innét lehullnak eső, köd 
alakban, s ebben van az álló tó, vagy tenger vizének élete, ezért 
nem rothad meg önmr.gában, hanem hasznára van az életnek, föld-
nek, a vegejtátionak, a világnak. 

Azonban kétséget nem szenved, hogy minden teremtményben, 
s igy az emberben is meg van az önfentartásnak ösztöne, s ezáltal 
a létért való küzdelemnek jogosultsága. Ez eredeti, hogy ugy mond-
jam, nyers ösztönt a keresztény vallás sokban szeliditette ugyan, de 
minden kzelidités és beoltás ellenére is áll az, hogy az alárendelt, 
a nyomondt állapotú, ha sorsának, állapotának öntudatára jön, s ha 
megismeri a szebbet, a jobbat, a kényelmesebbet, azonnal előáll sorsa 
állapota javításának törekedése. Pedig az ember physiologiai állapotja, 
alkotása nem mutatta és nem muta tha t ja ki, hogy egyik ember, mint 
ember, nem bír azon szervezettel, a mi Őt alkalmassá tenné a leg-
felsőbb tökéletesedésre, s ha éppen majom volt is az ember Ős apja, 
akkor is s már éppen annálfogva meg van benne a tökéletesedésnek 
feltétele és ha túlzásig visszük is a fejlődés tanát, akkor is az ér-
telmi fejlődés, a szebbnek, jobbnak megismerése megadja az egyenlő 
jogot a többi hasonteremtményekhez hasonló, vagy egyenlő qualifi-
eatio mellett, A positiv törvények a társadalommal akadályoztathat-
ják talán megérlelés tekintetéből is az embernek a létért való küz-
delmeit s talán a keresztény vallás is mérsékelheti ; de ismeretes az 
actio és reaetio törvényének mivelete mincl a természetben, mind a 
polgári társadalomban, a mi ily körülmények között kifejlődik. Sze-
rencsés állam az, a hol az ember egyéni mivelődés ut ján simán olvad 
be és assimilalódhatik a nagy egészbe és a hatalmi önkény, vagy 
rövidlátás nem ad okot és alkalmat az egyénnek a társias ostromra. 
Ezekből születtek kezdettől fcgva kisebb és nagyobb külön irányú 
és nemű socialis mozgalmak. 

A keresztény vallás tehát, a fennebbiekből kiindulva, a nemes 
értelemben vett socialismust nem kárhoztatja, valamint nem kárhoz-
tatja a szabadságot, az egyenlőséget, a testvériséget, a nélkül, hogy 
bűnnek ne nevezné azt a szabadosságot, mely rabol, ö l ; azt az egyen-
lőséget, a mely communismus, nihilismus eszközök által az emberek 
közötti testvéries együttélhetést lehetetleníti, a birtok s tulajdonjog 
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szentségit brutálisán sérti s az állami rendet durván felforgatja. A 
keresztény vallás kezdeményezte az ököljog megszüntetésit, a pogány 
virtus helyébe humanusabb erény plántálását, a biin és erény meg-
határozását és codificálását. A keresztény vallásnak ma is az a fel-
adata, hogy az eszményi igazságokat hirdesse, a humánus érzelmeket 
fejleszsze. Az embert az öngondolkodás állapotjára emelje, megismer-
tesse vele az Istent, hozzá való viszonyát, szeretetit, gondviselésit 
s azt az imádatot, mely az ő akaratjában való megnyugvásban áll. 

De mindez igék hirdetése mellett is, habár azok, mint égi 
harmat hullanak az ember szivére s fel-felragadják a szenvedőt egy-
egy percre a földi élet láthatáráról, ugy hogy jóleső ámulatában igy 
szóljon: „Jó minekünk itt lakni, készítsünk itt haj lékokat", nem 
lehet mégis, hogy a föld, a melyen él, a melyen jár, vissza ne rántsa 
az emberek közé s ne érezze itt sokszor azt a rosszat, mit az élet, 
az emberek adnak a föld szülöttjének, a társadalom tagjának. A ke-
resztény vallás itt is, e körülmények közt türelemre, alázatosságra 
in t ; a talán nélkülözött világi jók helyett, a talán méltatlanul ért 
szenvedésekért kárpótlást igér a menyországban, sőt ellentétbe teszi 
a világi jók élvezőit a mennyei üdvcsség részeseivel, midőn a koldus, 
de becsületes Lázárt a paradicsomba helyezi, a fösvény gazdagot kár-
hozatra veti. Szóval a szerencsétlen, a nyomorult és minden állapotú 
szenvedőnek az evangelium a vigasztalás olaját csepegteti és a meg-
nyugvás balzsamával kenegeti. Ezt cselekszi a keresztény vallás, ezt 
kell, hogy tegyék az Isten és templom szolgái. És ha ezt. a szolgá-
latot betöltik, jól szolgáltak és hasznára éltek a társadalomnak. 

Ha mindezeknek ellenére, a soeialismus nevezete alatt különböző 
társas kinövések, rendetlenségek, felforgató bűnök jönnek elő nap-
jainkban sűrűbben, mint a korábbi idők és évtizekben, annak okának 
kell lenni. 

Érdekes, a mit Jézus egy communismusra hajlandó hallgatójá-
nak mondott, midőn ez kérte J é z u s t : Mester, mondd meg az én 
atyámfiának, hoyy oszsza meg velem az Ő vagyonát, igy szólt: ember, 
kicsoda tett enyemet köztetek bíróvá, vagy osztoztatóvá ? és a sokaság 
felé fordulván, igy s z ó ' t : meglássátok, hogy megoltalmazzátok maga-
tokat a telhetetlenségtől, mert ha bővölködnek is valakinek az ö gaz-
dagságai, mind a mellett nem abból van az ö élete. Az evangelium 
ez utasítása mértékletességre és megelégedésre int, ennek pedig 
egyik leglényegesebb eszköze a munka. Munka és takarékosság sze-
rezhet boldog otthont és megelégedett családot, midőn a telhetlenség 
sok rossznak a forrása. A telhetetlenség nem csak a magasabb, de az 
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alsóbb köröknek is lehet bűne és hibája. A telhetetlenség minél több 
kényelmet, minél nagyobb fényűzést óhajt , mesterséges3n előidézett 
élvvágy, hatalmi befolyás, uralkodás ösztönözheti mindaddig, mis* 
egy Neró, Sardanapal, vagy Nabukednezár telhetetlenségi fokig emel-
kedhetik, s hogy ezt tehesse, hogy vágyait kielégíthesse, igazságta-
lan, erőszakos, zsaroló, uzsorás, sikkasztó lehet és minden rossz kitelik 
belőle; az alsóbb kör telhetetlensége abban nyilvánul, hogy a nél-
külözött dolgok kívánsága által a képzelet felébreszti vágyait, s mivel 
ily állapotban megszűnik a munka és szorgalom mérséklése, feltá-
mad benne az irigység, a kárörvendés és rombolás és kész zsákmá-
nyul veti oda magát a legelső, bármelyik agrar soeialista, socialdemok-
rata, keresztény soeialista, antisemiticus soeialista, s tő'ke-socialista, 
— s ki tudná még miféle soeialista —- bujtogatónak. A Jézus evan-
géliuma a telhetetlenségbol származó erőszak, rablás, csalás, igazság-
talanság minden nemit kárhoztatja, de sehol sem mondja, hogy 
az ember sorsa javításán ne munkálkodjék, mindaddig, mig azt be-
csületes eszközökkel, bűn nélkül teheti. Sőt önmaga és övéinek sor-
sával való gondoskodás ösztönzi arra, hogy állapotja javításain fáradjon, 
de ne sülyedjen lethargiába, hanem a neki adott kincscsel sáfárkodjék, 
hogy az tőle ne vétessék el. A fakirság nem a keresztény vallásból 
született. 

S pedig napjainkban az emberek egyenkint és egynemű igé-
nyeik által együttesen csakugyan indíttatva vannak sorsuk javítására, 
állapotuk megteremtésére. 

Hazánkban a közelebbi embernyom alatt gazdát cserélt az élet-
mód. Az ipar, művészet, tudomány ez idő alatt nagy haladást tett, 
s nem lehet pedig mondani, hogy e fejlődés hazai tőről nőtt, hazai 
kéz által történt volna. A kisbirtokos és kisiparos — e magköve a 
nemzetnek városokon és vidéken — az ipar versenyében, azon idő-
ben, részint járatlansága, részint vállalkozási bátortalanság, pénz- és 
hitelhiány miatt lemaradt a versenytérről, igy történt a földbirtokos 
egy részivel is s mig a mult dicsőségin szunnyadott, addig idegen 
foglalta el iparát. Azonban a culturállam megkövetelt tőle is sok 
kötelezettséget maga és családja érdekében is és az e közben gomba 
módra szaporodott pénzintézetek, bankok, takarékpénztárak habjaikkal 
elborították feje tetejétől fogva a talpáig. 

A tudományos intézetek palotái, iparcsarnokok, muzeumok egyre 
szaporodnak, majdnem öntve öntik a tudást az ujabb nemzedék fe-
jébe; az általános tankötelezettség életbeléptetve, a jövő nemzedéknek 
az ország minden rétegéből való fejlesztése és erősítése czéljából ; 
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ter jed a mivelődés minden felé, de terjednek az igények, a vágyak, 
az óhajtások és nem akarok hibázni, ba mondom, hogy a valódi 
komoly miveltség között van sok álmiveltség, kávéházi, sportmivelt-
ség is. Mindez igények kielégíttetést akarnak. A társadalom nemcsak 
egyenkint, de rétegenkint megmozdult, vágyai, óhajtása, igényei kielé-
gihetése végett. S lehet-e csodálkozni ezen, nem természetes dolog-e, 
hogy ha nem éppen tamerlani népvándorlás, de egy kis socialis moz-
galom fejlődik ki a társadalomban az elhelyezkedés, az élet és exis-
tentia biztosítása czéljából. 

Mindenesetre nagy könnyebbülés volna, ha a munkaszeretet, 
a megbízhatóság, a szorgalom párhuzamosan fejlődnék a miveltségben 
s a balhiedelem, s talán a nemzeti büszkeség nem tartaná szégyen-
nek a munkát, meggyalázónak a vállalkozást ott, a hol arra van 
jövedelem és pénztőke. 

Azonban, ha már a cultur államok sorába hazánk is bele tar-
tozik és sok idők mulasztásait rohamosan kellett kipótolni, e soci-
alis mozgalmakat, míg az bűnre nem fajul, el kell viselni. Meggyó-
gyítja maga a társadalom azokat a sebeket, a melyeket önmagának 
önkezével szerzett a létért való küzdelem harczában. 

CSEGBZY LÁSZLÓ, 



Szent-Ábrahámi Mihály unitár, püspök fölterjesztése 
az unitáriusok közalapjairól 1754-ben. 

En e nagy emberünk és irónk minden darabka levele iránt 
rendkivüli érdeklődéssel viseltetem, mert azok az ő áldásos élete érté-
két ú j í t ják meg mindig lelkemben. E férfiban alapos tudás, ritka 
közügyszeretet, nagy munkaerő és munkakedv s kényes állásán ritka 
erkölcsi bátorság volt egyesülve. Jól jellemezte egy egykorúja, hogy 
az unitárius egyházat püspök korában ő hordozta vállain. 

Mária Therézia királyné reformálni akarván birodalmában— tehát 
Erdélyben is, mert már akkor az elnémetesités ott is előre haladt 
volt — a közoktatásügyet, meg akarta tudni a felekezetek oktatási 
és nevelési rendeltetésű vagyonállását, ; a többi püspökök közt tőle 
is kimutatást kért erről. 0 1754-ben szept. 16-án teljesítette azt 
harmadfél ives latin Jelentésé ben. A véletlen elém hozá nem rég, meg-
döbbent bensőm: mit ir ama nehéz időkben, e kényes ügyben, az 
egyház felelős feje ? Minden munkámat megszakítva, átolvasám, há-
lám az író iránt megújult , tiszteletem emléke iránt megifjodott s 
mihelyt lehet, közlésére magamat elhatároztam, még pedig ugy, mint 
eddig is hasonlókkal eljártam, természetesen, ha a tisztelt szerkesztő 
urak tér t nyitnak rá. 

Hallottam, hogy némelyek idő- és térvesztegetésnek tar t ják, hogy 
közleményemet azon nyelven is adom, a mint irva vannak. Ez nagy 
tévedés, melynek szülő anyja az elfogultság és a történelmi forrás-
kiadások természetével való teljes ismeretlenség. Ily nézet nem jogo-
sult. Történelmi becsű oklevél csak az Ő kelte nyelvén bír absolut 
hitelességgel. De abban sem leszek segédkező soha, hogy latin for-
rásukat megérteni ne igyekezzünk. A „Keresztény Magvető11 tudomá-
nyos szakfolyóirat. Ebben helye van az alapos tudománynak. S a 
latin nyelvű források a magyar történettudománynak és theologiának 
éppen alapját teszik. Ehez hűtleneknek lennünk nem szabad. Sőt ez 
alkalomból bátor vagyok hangsúlyozni a latin nyelvnek fogymnasi-
umunkban lehető legalaposabb tanítását. Erre müveit s különösen 
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papi és tanári embereinknek elkerülhetetlen szüksége van. A ,,Vul-
gata" eredetiben olvasása nélkül tudós exegeta tanárnak lenni lehet-
lenség. Itt csak ennyit, ha valaki gáncsolná, majd más dolgaim vége-
zése után szivesen védném állításomat, ha az a gáncs tárgyilagos 
és rá érdemes lesz. 

Szent Abrahámi is latin nyelven irta felterjesztését, ha jobb 
ugy, jelentését, az erdélyi kormányzóhoz és kormányszékhez intézve 
s hivatkozólag a kir. felség vele közlött junius 15-iki legfelsőbb azon 
kegyelmes kir. parancsra : hogy mutassa ki azon alapítványokat, me-
lyek a püspöksége alatti unitárius egyház birtokában vannak ? és 
hogy azok kamatai mire fordíttatnak? Mély hódolattal vette — úgy-
mond — e kegyelmes parancsot s a menny.ben tőle kitelt s az idők 
különböző viszontagságaiban leveleink elveszése megengedte teljes 
igyekezettel azon volt, hogy annak eleget tegyen. A mire tehát képes 
volt, alázatos engedelmességgel felterjeszti a következőkben. 

Vannak — úgymond — majdnem minden unitárius egyház-
községekben kevés szántóföldecskék, vagyis eklézsiai alapítványok, 
melyeket idő folytán végrendelet vagy kegyes adomány utján kaptak, 
melyeket a papok vagy hallgatók a templomok, papok és papi tel-
kek lentartása végett saját kezeikkel maguk mivelnek meg, a honnan 
a papok is kepéiket kapják. 

Vannak továbbá minden egyházközségben szent czélul szolgáló 
ingó vagyonok a meghatározott időben való keresztelésre és urvacsora-
vételre rendeltetve. 

Más kegyes alapítványok nincsenek; mert az ido hosszú folya-
mában és a különbféle viszontagságok miatt az egyházközségek és 
papok azok birtokától elestek, s azok nem fordít tatnak azon czé-
lokra, a mikre rendeltettek volt. Ilyenek : 

Elsőben. Iiolozs mezővárosban az ottani sóbányából 800 kősót 
s mindenféle termények dézmája egy negyedét Báthori Zsigmond, 
erdélyi vajda 1589-ben jul. 1-én Gyulafejéivárott kelt adományleve-
lével kegyelemből a kolozsi unitárius papnak a d t a ; Báthori Gábor 
fejedelem pedig 1611-ben s később 1630-ban, ápr. 8-án Brandenburgi 
Kata fejedelemnő azon összeget minden következő időkre, évenként, 
fejedelmi parancsot róla nem várva, kiadatni parancsolta. E fejedelmi 
kegyes só-alapítvány elébb 300 kőre szállíttatott le, azután 1698-ban 
egészen megszűnt. A tized pedig 1632-ben (itt az év az 1732-ik év-
vel van tollhibából fölcserélve) Szendrei Sámuel ur, az Apaffi-féle 
fiskusi birtokok igazgatója által az általa vagy nem ismert, vagy elfe-
ledett Lipót-hitlevél 2-ik pontja ellenére elvétetett, 
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Másodszor. Volt egy kegyes alapítványi adománya felséges Iza-
bella királynőnek a kolozsvári unitárius iskola és a szegény árvák 
fentartására, melynek jeles emléke, a kolozsvári udvar falába kőre 
vésve betett felírat, a piaczi templom kőkerítése déli bezárt ajtóján 
még a püspök idejében is látszott s tartalma ez volt: Az iskola 
királyi adománya vagyok, ennek és a szegényeknek öröksége, a ki 
ezt és az egyéb jótéteményeket más czélra fordítja,, töröltessék ki az 
élők könyvéből és az emberek emlékezetéből. Az 1557. évben. E királyi 
adománynak a tizedet illető ágát a királyné halála után az uralko-
dásra jutván szintén adományievéllel erősítette meg, s ezt Erdély 
fejedelmei : Báthori István, Báthori Kristóf és Bethlen Gábor is meg-
erősítették, valamint m-gerositette dicső Lipót császár is 1691. évi 
Szent Hitlevele '2. és 3. § sában, 1693 ápr. 9-iki uj kir. leiratában 
és az 1693, május 14-én kelt Alvinczi-féle királyi Válaszokban. 

E dézmanegyedet Kolozsvár város határai területéről az unitá-
rius iskola megszakadatlan évsorban vette 1716. márcz. 16-ig, mely 
évben a piaczi templom az unitáriusoktól elvétetvén, a dézma is 
vitatkozás tárgyává lett, s bár ez az iskolai és szegényeknek tett 
alapítvány nem tartozott a templomhoz, sem a kolozsvári eklézsiához, 
de az erdélyi összes unitárius közönségé s a Kolozsvárott neveledo 
uni tár ius tanuló i f júságé volt, mégis 1718-ban a római katholikus 
eklézsia részére elvétetett, azoknak mintegy kárpótlásául, mit az 
unitáriusoktól követelt. 

Harmadszor. Kolozsvár, mely a hadaknak mindig utában állott, 
s életét pénzzel és egyéb javaival kényszeríttetett megváltani, az 
utolsó előtti század elején Básta által elfoglaltatván s katonaőrséggel 
erősíttetvén meg, minthogy az ekkor egészen unitárius vallású volt, 
azok minden aranyát, ezüstjét kicsikarta s minden javaiból annyira 
kivetkőztette, hogy a kolozsvári unitárius eklézsiának semmi jöve-
delme nem volt 1635-ig. 

Ez időtől íogva pedig a kolozsvári unitárius eklézsia javára 
nemcsak erdélyi főurak és nemesek, de külföldi unitárius atyafiak 
is sok kegyes alapítványt tettek, melyek 1693-tól fogva 1716-ig leg-
alább 50,000 frtot te t tek , a mint az akkor élt s azon időbeli Almási 
Mihály püspök ut ján köztudomásban volt. A kolozsvári unitárius eklé-
zsiának ily kegyes jótétemények, zálog vagy vétel és kegyes végha-
gyományok utján szerzett minden javai, azon hozzávetőleges követelés 
czimén, hogy a templomnak azon idő óta, midőn az az unitáriusokra 
szállott, annyi java s azokból annyi jövedelme volt, a mennyit 1716-ban 
birtokában találtak, tőle elvétettek és a katholikus uraknak adattak 
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át, ugy, hogy az unitáriusoknak semmijök vagy legalább alig maradt 
valamijök. 

Elfoglaltattak t . i. Kolozs vármegyében az apdhidi birtokok 
1500 tallérban, Tordavármegyében Alsó- és Felső-Füle 3331 forint-
ban, Belső-Szolnokvármegyében Veczk, Kabalapataka, Tormapataka, 
6ryurkapataka 10309 forintban. 

Ezen kivül Kolozsvármegyében levő Kórod birtok visszaváltása 
végett kölcsön vett volt az unitárius eklézsia 1000 frtot. E birtok 
is elvétetett s mégis az unitáriusok által a tartozásnak 1718-tól járó 
kamatával együtt megfizetését sürgeti a hitelező. 

A katholikus uraknak adatot t át ezeken kivül Kolozsvárott 
42,000 forintra becsült három ház. Elvették az alapkövétől bevégző-
déseig egyedül az unitáriusok által, saját költségükén, a mult szá-
zad végén, 12,000 forinton oly polgári telkekre épít tetett iskolájukat, 
melyeket Ők a dicső Lipót császár és a Méltóságos fejedelemség bele-
egyezésével az unitárius egyház 6300 forinton vett, mely iskolát az 
unitáriusok az Óvárban levő s 1693-ban a kath. uraknak átadatott 
iskolájok 'helyett építettek. Átvették a kath. urak az unitáriusok által 
a templom körül épí t tetet t áruboltokat jövede'meikkel együtt, úgy-
szintén az általuk alapított és épít tetet t kisebb templomot. Elvétet-
tek az általuk 4470 forinton szerzett könyvnyomda, mint' szintén 
sok más ingó javak, a miket most minden javadalmaikkal együtt a 
kath. urak bírnak. 

Negyedszer. A kegyes hagyományokhoz járul t a Tasitzki hagyo-
mány. Luclavicei Tasitzki Ákos, Lengyelország brandenburgi őrgróf-
ságában, Grizla és Delczigh-Hammerben lakó, bochniai sóbányafőnök 
10,000 tallért szánt volt a kolozsvári magyar és a száműzött lengyel 
unitáriusoknak egyenlő joggal; de halála miatt csak 3000-et fizet-
hetett ki, melyet unoká j a : Tasitzki János 1711. aug. utolsóján Bécsbe 
küldött az erdélyi udvari kanczelláriai tanácsoshoz és Registratorhoz, 
a mi különbféle nemű és értékű pénzekből állván, az elváltásnál 
4000 r. frtra apadt le s az akkor Bécsben tartózkodó Apafii Mihály 
fejedelemnek adatott kölcsön, mely összeg a fejedelem halála után 
az Apaffi-féle fiskusi jók részébe ju to t t s feledhetetlen dicsőemlékü 
VI. Károly császár rendeleténél fogva 1728-ban inincl a magyar, mind 
a lengyel unitárius eklézsiáknak kifizettetett s különbözőknek köl-
csön adatot t ki. A fennmaradt összeg után a kamara 5 száztóli ka-
matot fizet s a jóltevő rendelkezése szerint, a papok, az ifjúság okta-
tása és az árvák s élelmöket megkeresni nem tudó özvegyek javára 
fordittatik. 
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Minthogy pedig a magyar unitárius eklézsiának az Apaffi-féle 
fiskusi jókból csak 1000 r, f r t maradt fenn, annak fele 1730. márcz. 
26 án az eklézsia azon hitelezőjének birtokába ment át, a kinek az 
eklézsia, a most katholikusok birtokában levő; elébb eladott nyom-
dáért adósa volt, minthogy az eklézsiának más pénze, e gyakran 
sürgetett adósság, vagy csak kamatnélküli kifizetésére is, nem volt. 

Ötödször. A papi dézmák és dézmanegyedek jövedelmeit nagyob-
bára a hazai törvények és az alkotmány, jelesen az Approb. Const. 
I. R. 5. czime 1. czikke s a III. R. 4. cz. 6. czikke, úgyszintén 
a Comp. Const. I. R. 1. cz. 5. ' 6. czikkei ellenére a földesurak az 
elébbi esztendőkben önhatalmúlag annyira elvették, hogy alig maradt 
meg belőlük valami. Jelesen: 

KüküllÖvármegyében Deésfalván az erdélyi fejedelmek adomá-
nyából törvény szerint ki kellene járni az unitárius pap részére a dézma 
negyed részének (Quarta); de a parasztok telkei a birtokosok meg-
szaporodása által annyira megnemesültek, hogy a buza-dézmanegyed 
alig tesz 12—13 kalangyát. A bor és más gabonabeli dézma pedig 
visszaélés és az emberek nyakassága miatt egészen megszűnt. 

Adámoson és Dombon minden dézmanegyed emberi emlékezet 
óta az unitárius papoknak adatott, de a Mélt. és Tek. birtokos urak 
által 1744-ben elvétettek s egyébb czélra fordíttattak. 

Dicső- Szent-Mártonban a Tek. Balogh-családtól a dézmanegyed 
a törvény értelmében megszakadás nélkül az unitárius papnak fizet-
tetett. más birtokosok más czélokra fordítják. 

Sárdon a dézma egészen az unitárius papnak jár, de nem rég-
óta az őt nem illető részt a birtokosok elvették. 

Bethlen-Szent-Miklóson a dézmanegyed emberi emlékezet óta 
az unitárius papé volt, 173 3 körül a Mélt. birtokosok elvették azon 
ürügy alatt, hogy boldog emlékű elődeik által az ő jótetszésökig 
adományoztatott volt. De a mint a püspök némelyek tudósításából 
értesült, nz ottani Mélt. birtokos urak a dézma háromnegyed részeért 
haszonbért fizetnek a fiskusnak, a mi az Arenda-Regestrumból vilá-
gosan kitűnik. 

Széplakon a T. Petrityevit Horváth-család a fiskusi haszonbér 
mellett birtokából három dézmanegyedet kegyes indulatból az uni-
tárius papnak engedett, egy negyede pedig régi idők óta az ev. ref. 
papnak van adva. 

Szökefalván néhai méltóságos Kis-Sárosi Sárosi János végha-
gyományilag rendelkezett, hogy az általa szerzett minden földeinek 
tizede, örökösei által is, bárminő vallásúak legyenek, az unitárius 
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papnak f ize t tessék; de 1744 óta az uni tár ius pap ot t sem bir e 
jótéteménynyel. 

Fejérvármegyében Héviz birtokban 100 év előtt a dézma az 
unitárius papé volt, akkor megfosztatot t tőle. Páloson is az volt eleitől 
fogva ; e századb n a Mélt, birtokosok el tar tózta t ták. 

Abrudbánya mezővárosban a bor és másféle italok korcsmálási 
joga az uni tár ius eklézsiáé volt, a mint kitetszik a polgárok egy 
szerződéséből s annak Báthori Zsigmond fejedelem általi megerősité-
séből, úgyszintén abból, hogy a városi közönség szükségei miatt a 
jogot elzálogosítván : az uni tár iusok azt 164S-ban a maguk erejűken 
v isszavál to t ták a mit megerősí tet t 11. Rákóczi György fejedelem 
1651-ben, Apaffi. Mihály 1665 ben. Ma e jövedelemben a kathol ikus 
és reformátusok az uni tár iusokkal osztozkodnak. 

Nemes Thordavármegyében Thoroczkón és Thoroczkó-Szent-
Györgyön a földek dézmanegyede régi idők óta az ottani uni tár ius pa-
poké volt ; 1753 óta Mélt. báró Thoroczkai István jószágaiból annak 
az unitárius pap részére k iadásá t nem engedte meg, hanem a hazai 
törvények ellenére, a maga hasznára fordít ja , bárha bizonyos is, hogy 
azon dézma a fiskusi Árenda ál ta l nem vál ta tot t meg, de csak a 3/4 rész 
fizettetik ki az által, a mint ez más birtokokban is, melyekben 1 / i dézma 
a papok részére szakasztatot t ki, eleitől fogv'a igy t a r t a to t t fenn. 

Ezek azok, Nagyméltóságú Kegyelmes uram, a miket én az 
unitárius ekiézsiákban levő régi kegyes alapítványokról s azok miké-
pen biztosításáról megtudhat tam, s a miket az Ő felsége kegyelmes 
kir. rendelete s annak következtében a kir. főkormányszék megha-
gyása ta r ta lma szerint megjelenteni köteles vo l tam; a mikből kitet-
szik : hová, mire fordí t tat tak eddig s fordí t ta tnak ma e javalmak és 
kamataik ? s mi az a csekélység, a mi azon kegyes alapítványokból 
az uni tár iusoknak megmaradt. ? 

A legjobb és legnagyobb Isten engedje Nagyméltóságodat és a 
Nagyméltóságú kir. Főkormányszéket a királyi felség szolgálatára 
hosszasan és jó egészségben élni. Igy k ívánja és. reményli ezt 

Nagyméltóságodnak és a Nmlt. kir. Főkormányszéknek 
Kolozsvárott, sept. 16 án 1754. 

alázatos szolgája 
Szent-AbraJiámi Mihály, 

az unitárius eklézsiák püspöke (Supeiintendens). 

* * 
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Az eredeti latin szöveg szó szerint ez : 

Excellentissime Domine, Domine Comes Gubernátor! 
et 

Excelsum Regium Gubernium ! 
Domini, Domini Patroni mihi Gratiosissimi ! 

Ad Gratiosam, de investigandis et Excelso R. Gubemio reprae-
sentandis, piis Fundationibus, si quae sub mea S u p e r i n t e n d e n t in-
venirentur, quove earum Census et Beneficia conversa fuerint, aut 
convertantur, Mandatum, Die Decima Quinta Junii humilima cum 
demissione, homagialique erga Cesareo-Regiam Majestatem, Principem 
scilicet Nostram (sic!) Heredituriam Clementissimam devotione, accep-
tum, quantum in me fuit, Literaliumque Instrumentorum, variis tem-
porum injuriis deperditorum inopia permisit, totus in eo fui ut 
Mandato Regio satisfacere queam ? Eo itaque quo par est, humilimo 
in obsequio submitto sequentia; 

Sunt in Ecclesiis Unitariis ferme singulis certi quidam agelli, 
vel in fundatione Ecclesiarum, vei deinceps hinc et. inde pecuniis 
empti, aut vi Testamenti, vel privatae Collationis acquisiti, quos ipsi 
Ministri, vel Auditores colunt, pro conservatione Templorum, Paro-
chiarum et Ministrorum, qui u tp lur imum propriis manibus laborando 
et Capetias auditorum percipiendo victitant. 

Sunt insuper singulis in Ecclesiis sacrae quaedam Res mobiles, 
pro Sacro Baptismate et Eucharistia statis temporibus administrandis 
clestinatae. 

Aliae vero piae Fundationes vix bodie in Ecclesiis Unitariorum 
intacte supersunt, longo enim temporis tractu, perque varias vicis-
situdines, Ecclesiae et Ministri eis exciderunt, nec in eos fines, eorum-
que usum, pro quibus collatae fuerant, cedunt. Tales s u n t : 

Primo. In Oppido Kolos Octingentorum Salis frmstrorum e Fo-
dina illius loci et unius Quartae cujuscunque speciei Decimarum bene-
ficia, quae Serenissimus quondam Sigismundus Bathori, turn Vajvocla 
Transsylvanus Donationalium Albae Juliae 1-a. Junii Anno 1589. ema-
naturum tenore Pastori Unitariae Ecclesiae Oppidi Kolos in Salarium 
conferre dignatus est. Clementissimus vero Princeps Gabriel Bathori 
Ao 1611. et Serenissima Catharina Brandenburgica, Ao. 1630. die 
8-a apr. pro quo vis tempore, singulis Annis, nullo amplius supe-
rinde Mandato Principali expectato, praestanda mandant. Quae Bene-
ficia, et quidem Salium, prius in trecentis frustris, dein Ao. 1698. 
totaliter, Quartae vero Ao. 1632 per Spectabilem quondam Samuelem 
Szendrei, Bonorum Apaffianorum Fiscalium pro tunc Administratorem 
Sacri Diplomatis Articuli 2-di forte immemorem vel ignarum. 
adempta sunt. 

Secundo. Collatio quaedam Serenissimae Reginae Isabellae in 
rationem Scholae Unitariorum Colosvariensis, ac sustentationem pau-
perum et Orphanorum, cujus Donationis Insigne Monumentum Curiae 
Claudiopolitanae parieti inscriptum, ac ambitus Templi in Foro siti 
supra portam nunc clausam ad vigilias versus meridiem tendentem, 
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nostra adhuc aetate videbantur et Jegebantur in haec Verba: Do-
natio sum Megia Scholae, Haereditas huj us et Pauper um; qui com-
moda mea alio converterit haec et alia, deleatur ex Libro viventium 
et memória hominum. Ao Domini 1557. Quam Reginae Donationem 
ratione integrae Deeimarum Colosvariensium Quartae, decedente Re-
gina, Joannes Sigismundus, post capessitam Principatus administra-
tionera nova Donatione roboravit, eamque Serenissimi quondam Tran-
sylvaniae Principes Stephanus et Christophorus Bathori, nec non 
Gabriel Bethlen confirmartint. Divus quoque Leopoldus Imperátor sacro 
suo Diplomate Ao 1691. §, 2. et 3. novo Decreto Ao. 1693. die 9-a 
apr. et Resolutione Alvinczian. Ao. 1693. 14-a may. munivit. 

Quae quarta pars Deeimarum e Terreno Claudiopolitáno eidem 
Scholae Unitariorum ibidem sine interruptione cessit úsque ad cliem 
30 a Mart. Anni 1716, quo die Templo in Foro sifo Unitariis adempto, 
ista etiam Quarta disputari cepit. et licet ista Scholariis et Paupe-
rum ejus Fundatio Templo connexa non fuerit , nec ad Ecclesiam 
Claudiopolitanam, verum ad Univcrsam Unitariorum in Transylvania 
Communitatem ejusque luventutem Scholasticam Claudiopoli Studiis 
operám navantem pertinuerit, Ao. tamen 1718 in rationem Ecclesiae 
Romano-Chatolicae, quasi per Compensationem, quae tunc pro Templo 
praetendebatur, adempta est. 

Tertio. Claudipolis, dum semper obvia Bellis, pecunia aliisque 
Bonis vitám redimere debuit, circa ínitium penultimi quoque Seculi 
Basta occupans et praesidio muniens, earn nunc totam Unitariae Reli-
gioni addictam, ornne eidem Aurum et argentum extorsit, omnibus-
quae bonis in tantum exuit, ut Ecclesia Unitariorum Claudiopolitana 
nullos notabiles invenitur habuisse proventus ante Annum 1635 

Ab hoc vero tempore plurimae factae sun t in rationem Unita-
riae Claudiopolitanae Magnatum et Nobilium Transylvanorum imo 
etiam Exoticorum Fratrum Unitariorum Collationes ac piae Legationes, 
quae ab Ao. saltem 1693 usque ad Annum 1716 quinquaginta millia 
fiorenor. excesserunt, praesente et referente ejus temporis Superin-
tendente Michaele Almasi. Talibus piis Unitariorum beneficiis Titulo 
vei Inpignorationis, vei Emptionis, aut piae Legationis acquisito omnia 
Bona Ecclesiae Unitariae Claudiopolitanae sub praetensione conjectu-
rali, quasi, a Templi in Foro siti, tempore, quo ad Unitarios devenit, 
tantae fuissent Dotes, quanta in Anno 1716 inventa sunt ibidem 
Ecclesiae Unitariae Bona, adempta sunt, ac ad manus Dominorum 
Catholicorum devenerunt, ut nihil, aut vix aliquid Unitariis Claudio-
politanis supermanserit. 

Occupatae nimirum sunt Portiones Possessionariae in Apahida 
in Comitatu Colosiensi in Thalleris 1500, in Inferior i et Superiori 
Füle ac Asszony falva in Comitatu Thordensi, in flor. 3331 et in Pos-
sessionibus Veczk, Kabalapataka, Tormapataka, Gyurkapataka Cottus 
Szolnok Interioris in flor. 10309 Constantes. 

Insuper pro reluitione Possessionis Korod in Cottu Colosiensi 
existentis levaverat Ecclesia Unitariorum titulo mutui fi. 1000, at 
ea quoque Posstssio adempta, nibilominus tamen ipsi Unitarii ad 
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solvendum debitum hocce cum Interesse ab Ao. 1718 competente 
per Creditorem urgentur. 

Cesserunt praeterea Dominis Catholicis tres Aedes Claudiopoli 
ad flor. 42000 aestimatae. Adempta est Schola per solos Unitarios 
a primo lapide usque ad ultimum in fine praececlentis Saeculi cum pro-
priis expensis ad flor. circiter 12000 extensis et quidem in fundis 
civilibus, quos ex consensu Divi Leopoldi et Inclyt. Principatus eadem 
Ecclesia cum flor. 6300 emit, loco alterius Scholae Unitariae in Ye-
teri Arce Ao. 1693. Decima Octobris Dominis Catholicis cessae, ex-
structa. Obtinuerunt etiam Domini Catholici Offtcinas Mercat orias 
circa Templum cum reditibus, per Unitarios exstructas, ita etiam 
Templum minus, per eosdem fundatum et aedificatum. Adempta est 
etiam Typographia, per eosdem Unitarios cum fl. circiter 4470 acqui-
sita, ut et alia plurima hona móbilia, quae omnia hodie Domini 
Catholici simul cum cunctis ernolunentis tenent. 

Quarto. Accessit pia Legatio vel potius Collatio Tasitzhiana. 
Acatius nempe Tasitskide Luciavice, Praefectus Salisfodinarum Boch-
nensium in Polonia, degens in Gr zla el Delczighammer, Marchiona-
tus Brandenburgici destinaverat Decern Millia Tallerorum Unitariis 
Claudiopolitanis, iisque Hungaris et exulibus Poloniis ex aequo 
clividenda. 

Ast morte praeventus, non nisi tria millia Thallerorum numera-
re potuit, quae per Nepotem Joannem de Tasitzki Viennam Austriae 
Ao. 1711. ultima augusti transmisit ad manus Michaelis Simon in 
Tnclyta Transylvanica Aulica Cancellaria Consiliarii et Regestratoris, 
quae moneta cum fuerit diversi generis et valoris, permutatione 
facta, ad summam quatuor Mille florenorum Rhenensium reducta est, 
eaque in mutuum data Titt. Principi Michaeli Apaffi, tunc Yiennae 
commoranti, quae summa postquam per decessum Principis devenisset 
in partem bonorum Apaffiano — Fiscalium, ex Decreto Gloriosae Me-
moriae Inperatoris Caroli Sexti dimidia pars fuit exsoluta Ao. 1728 
Unitariae Ecclesiae Claudiopolitanae tam Hungaricae, quam Polonicae, 
expost variis in mutuum elocata. Supermanserat adhuc pro eisdem 
duabus Ecclessiis inexsoluta [egy szó, az összeg kimaradt] Rhenen-
sium, quorum interusurium, quinque per Centum computando, ab 
Inclyt. camera persolvitur, et juxta dispositionem pii Benefactoris in 
usum Ministrorum, instituendae luventutis, Orphanorum et viduarum, 
qui, quae victui querendo imhabiles, sunt, inpenduntur. 

Quoniam vero pro Hungarica Ecclesia in Bonis Apaffiano-
Fiscalibus remanserunt tantum Mille Rhenenses floreni, eorum quo-
que dimidia pars cessit Ao. 1730. 26. Mártii cuidam Creditori cui 
Ecclesia debebat ob Typographiam (quam non possidet, sed possíde-
tur a Dominis Catholicis) superius memoratam, cum Ecclesia non 
habuerit aliam pecuniam, unde illud debitum identidem sollicitatum 
vei sine interresse solvere potuisset. 

Quinto. Parochiales e Decimis vei Quarti Proventus plerosque 
contra Leges et Constutiones Principatus, Signanter vero Approb. 
Const. Part. 1-ae. Tit. 5. Art. l -m . et Part . 3-ae. Tit. 4. Art. 6- tum, 
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Compilat. item Const. Part. 1-ae. Tit. 1-i. Art. 5-m. et 6-m. Domini 
Terrestres propria authoritate Superioribus Annis detinuerunt, ita, nt 
vix aliquid supermanserit, s ignanter : 

In I. Cottu de Küküllő et Possessione Deesfalva, ex Collatione 
Serenissimorum Tranniae Principum ex Lege, cecleret qaidem Quarta 
pars Decimarum Parocho Unitario, ut Rusticorum Fundi jam ob 
multiplicationem Possessorum ita nobilitati sunt, ut vix Proventus 
Quartae intritico duodecirn vei tredecim gelimas annuatim excedat ; 
ex vino autem ac quovis frumento, seu per abusum, seu contumacia 
hominum, totaliter annihilata est. 

In Adámos et Dombó Quarta omnium Decimarum a tempore 
memóriám excedente Unitariis Parochis cessit. Ast haec quoque per 
lllustmos et Sptbles Dominos Possessores Ao. 1744. adempta, inque 
alium usum conversa est. 

In Dicső-Szent-Márton nonnisi e bonis Spectibis Familiae Balogh 
de D.-Szent-Márton Parocho Unitario juxta Leges et nunquam adhuc 
intemptam praxim Quarta Decimae ceclit, reliqui Possessores in alium 
usum transtulerunt. In Sárd quarta totaliter Parochum Unitarium 
concernens, non pridem pauca, quae a Decimis non Unitarios spec-
tantibus proveniunt, per Possessores adempta est. 

In Bethlen-Szent-Mildós, a memória hominum Quarta Decimalis 
Parochorum Unitariorum fű i t ; verum circa Annum 1738. per Illu-
strissimos Dominos Dnos Possessores adempta est, eo quiclem praetextu 
quasi eaclem Quarta a pie defunctis Praedeeessoribus suis, usque ad 
beneplacitum tantuin eorum Collata fuisset ; seel uti e quorundam In-
formatione innotuit, Iidem Ulustrissimi Dni Posses-ores, pro t r ibus tan-
tum ibidem Quartis Arendain Fisco Regio sol vunt ; interim hoc e Re-
ges tro Arendarum lucidius constaret. 

In Széplak. Spectabilis Familia Petrityevit Horváth trés quartas 
ad se erga Arendae taxam pertinent.es Parocho ibidem Unitario ex pia 
devotione concessa, unam vero Quartam Parochus Reformatae Reli-
gionis ibidem percipere ab antiquo consvevit. 

In Szőkefalva Ulustriss. quondam Joannes Sárosi ele Kis Sáros, 
omnes e terrarum per se acquisitarum fructibus provenientes Decimas 
a successoribus etiam cujuscunque Religionis futuri essent. Unitariis 
Ministris pendendas testamentaliter contulerat, sed ab Ao. 1744. hoc 
quoque Benellcio Parochus Unitárius destituitur. 

In Comitatu Albensi et Possessione Iléviz Decimae ante centum 
Annos Parochorum Unitariorum in rationem administratae fuerunt, ab 
eo vero Unitárius Minister privatus est. In Ürmös Decimae ab imme-
moriali tempore Unitariis Ministris cedentes per alteri us Rfiügionis 
Possessores demancantur. In Balos Decimas, quae Unitariis Pasto-
ribus ab antiquo dabantur, hoc Seculo llustr. Dni Possessores inter-
ceperunt. 

In Oppido Abrudbánya. Reditus ex Educillatione vini, alte-
riusve generis potus in rationem Ecclesiae Unitariae deputatus fűit, ut 
patet t.um e Contractu inter cives inito, turn ex ejusdem Contractus 
Confirmatione per Serenissimum quondam Principem Sigismundum 
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Báthori facta, turn ex eo, quod Communitas Oppidana contra Ju s Ecc-
lesiae ex quadam necessitate oppignoraverat, at. ipsi Unitarii Ao. 1648. 
propriis facul tat ibus reluerunt , confirmantibus Serenissimis piae me-
moriae Principibus Georgio Rákóczi Secundo Ao. 1651. et Michaele 
Apafii Ao. 1665. Hodie vero ex hoc proventu Dni Catholici et Refor-
mati cum Unitariis part icipant . 

In Incl. C.ottu Thordensi ex Terrenis Thoroczho et Thoroczlio-
Szent-György Decimarum Quartas Parochi ibidem Unitarii ab anti-
que possederunt , ab Ao. vero 1753. Illustr. D. Bar. S tephanus Tho-
roczkai Decimarum e bonis ad se pertinentibus provenientium Quartam 
Parocho Unitario persohd non permisi t ; verum contra Leges Patrias 
in proprium usum convertit , quamvis certum sit, Quartam illám 
per Arendae solutionem non redimi, sed t an tum pro t r ibus Quartis 
Arendam persolvi, uti etiam in aliis locis, in quibus una Quarta in 
usum Pas torum excisa est, ab antiquo observatur. 

Ilaec sunt Excellentissimi Dni Dni mihi Gratiosissimi, quae 
de piis et ant iquis fundat ionibus earumque Securi ta te in Ecclesi 's Uni-
tariorum mihi innotuisse poterant , et quae ad tenorem Benigniss. Sacrae 
Suae Majestat is Decreti idque subsecutam Excels. R. Gubernii Commis-
sionem repraesentare debueram ; e quibus l iquet , quo Fundat ionis Cen-
sus et Beneficia con versa fue r in t et actu conver tan tur ; quidve adhuc 
exigui ex iis apud Unitarios supermanserit ? 

Deus Opt. Max. Excellentiam Vestram et Excelsum R. Guber-
nium pro ut i l i Sacratissimae Suae Mattis Servitio feliciter vivere ac 
valere sinat. Ita vovet ac sperat 

Excellentiae Yestrae humil imus Servus 

A királyné az iskolaügyet rendezte, az egyes hitfelekezetek je-
lentéseit tudomásul vette s 1763. ápril 14-én a kegyes alapítványok 
tárgyában egész átalánosságban, 145 erd. udv. kancelláriai szám alatt 
meghagyta a kir. főkormányszéknek, hogy mind a katholikus, mind 
a nem kathol ikus alapítványi pénzek, minden különbség és kivétel 
nélkül a közpénztárakba helyeztessenek el kamatra s tegyen intéz-
kedést arra nézve, hogy a betett pénzek ' kamatai az erdélyi kir. 
kincstárnál o t t helyben mindig fölvétessenek. Természetes, hogy a 
püspöki felterjesztés semmi más intézkedés tárgyát nem te t te . 

Ha megfontoljuk, hogy a püspök a kolozsvári borzasztó kata-
strophánál mint if jú diák jelen volt, mint püspök az uni tár ius egy-
ház levéltárában levő i ra tokat ismerte s tetszés szerint felhasznál-

* Orsz. levéltár erd. udv. Cancell. osztálya Nro. 340. 1756 jelzés alatti 
eredetiből. 

Keresztény Magvető. 1897. 10 

et 
Excelsi R. Gubernii 

Michael Szent Abrahami 
Ecclesiarum Unitariae Religionis 

Superintendes.* 

* 
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hatta , hogy az unitáriusok egyháztörténetét, mint tanár tanította, s 
az ekkor történteket kézikönyvében még akkor megírta, s most az 
uralkodó parancsára saját íeleló'ssége alatt irta meg Jelentését: annak 
történeti nagy értéke azonnal bizonyossá lesz előttünk. Én ezért 
érdeklődtem iránta, s azt remélem, hogy vele a multunk iránt érdek-
lődőknek örömet, egyházi történetírásunknak hasznos szolgálatot tet-
tem, Szent Abrahámi Mihály püspök emlékének megújítása által pedig 
iránta a hála nemes — de vajmi r i tka! — kötelességteljesitésének 
tettem eleget. 

J A K A B E L E K . 



Brassai levelei Bod Péterhez.* 

I. 

Kolozsvárott., mai 7-dik 1844. 

Most másodszor veszek tollat azon kecsegtető reménynyel, hogy 
Ont kolozsvári lakosnak, ha nem is egész évre, bár annak felére 
megnyerhetnők. Tudva Ön előtt az ifiabb g. Bethlen János óhaj tása 
Ont bethleni ideje kiteltével fiai mellé mentorul nyerhetni. Jól tudom 
én az ön Aristippusi i s zon já t minden további köte lezte tés től ; de 
őszintén megvallva á ta lában nem helyeselhetem. Elsőben jobban 
ismeri Ön az életet, mintsem azt hinné, hogy az ember valaha köte-
leitől szabadulhat — 's nem látom mennyivel volna nemesebb sors 
ar béresétől függni az embernek, mintsem — bár egy aristocratától. 
Másodszor, bármely arcadiai dolce far nientet képzel is Ön, kétség-
kívül vagy a' sors vagy ön választása mindig csak fog önnek foglal-
kodást szabni elejébe 's miért ne legyen ez a' foglalkodás az a' mire 
önt, bár m i n t tagadja magától saját, ha j lama szintúgy mint talen-
tumai vezetik ? Es végre Ön, a' ki a' becsület igényeinek és nem 
igényeinek minden ember iránt a' tu lságig megtartója, kevesebbel 
tartozónak hinné-é magát a' természet és teremtője iránt, kik Önnek 
adományai 's ismereteit nem ingyen, hanem csak kölcsön adták 's 
kamatait embertársai számára assignálták ? Nem — egy oly gyer-
tyának, min t Ön, nem kell véka alá b ú j n i ; a' világ 's. emberismeret 
mit ön a t home and abroad gyűjtöt t nem Felgyógy remetelakójának 
qualificálják önt. 

Ön Kolozsvárra fog jőni, Kolozsvárt még a' museum is fel-
áll.md, Ön annak használója, élvezője — talán segéde — talán 
— mit t udom én — igazgatója leend. 

Minden fejtörésem mellett csak két indokát tudom gondolni az 
ön netalán — quod dii aver tant — tagadó válaszának, egyik a' már 
fennebb karczolt nyugalmi ábránd — másik az Ön túlzó félénksége 
's öndepreciálása. A félénkség a' magára veendő felelőséget óriási 

* Bod Péter igen jeles képzettségű egyén volt a 30 — 40-es években : 1837. 
Enyedre, 1845. M.-Vásárhelyre választotta meg a ref. egyházfőtanács tanárnak, 
de egyiket sem fogadta el gr. Bethlen Ferencznek tett kötelezettsége miatt, s 
mint egy pár levélből kiviláglik, gr. Bethlen János is óhajtotta volna meg-
nyerni mentornak fiaihoz. De sem Brassai Bethlen Jánoshoz, sem Bolyai Farkas, 
Szász Károly és Dósa Elek nem tudták megnyerni az emiitett intézetekhez 
tanárnak. Lásd és olvasd e jelesek gyönyörű leveit Bod Péterhez „A maros-
vásárhelyi ref. kollégium története" 43f)—454 lapjain. 

1 5 * 
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színben festi, a' második hiba s a j á t erejét (csekélynek) azzal szembe 
igen csekélynek képzelteti. Erre csak azt mondom hogy mig egy 
mentor t is Lycurgusi hatalommal fel nem r u h á z n a k 's egy növen-
déket is Emil környületeibe nem tesznek : add ig a' felelőségnek is 
igen csekély része háramlik a' nevelőre — min t nevelőre — a' mi 
az oktatást illeti, valóságos elmegyengeség volna a' szerénységet 
annyira tulzani 's el nem ismerni, hogy ön annak , mint Bugát Pál 
mondaná „tökélyesen nőve van." (dass Sie dem vollkommen gewachsen 
sind.) Egyébaránt erre Bethlen János és — n é egyszerűen csak azt 
m o n d j á k : „mi i smer jük Bod P é t e r t — 's n e k ü n k úgy a' mint van 
Bod Péter kell 's mi sajnálnék, ha Bod Péler „csak egy köröm-
feketényire is Bod Péter nem volna ." 

„A mi pedig helyzetét illeti, azt nem csak physice hanem mora-
li ter oly kellemessé tenni, a' milyenre képesek leszünk nem annyira 
eltőkélésünk, min t természetes és erőtetlen vágyunk ." 

Mindezekre Ön, ha tetszik azt mondhat ja , —- lári fári — én 
pedig mint Themistocles, „nevess ki, csak hallgass meg"-gel felelek 
's csak azt kérem ne nézze fölebbi soraimat rábeszélésnek, hanem 
valódi gondolataim Őszinte és keresetlen kifejezésének. 

Még csak azon kérésem van ama' jó u r ak nevében, hagyjon 
időt magának 's ne adjon legalább elhatárzott tagadó választ, mi 
valósággal a' lehető legszomoritobb lenne reá jok nézve. Halassza el 
t ehá t visszajöttemig, majd Septemberben szóval vagy bár Írásban még 
egyszer megv i t a tha t juk ; mert mos t már az Ön válaszát nem fogom 
megkaphatni . B R A S S A I . 

I I . 

Kolozsvár január 1. 1846. 

Nagyobb örömem nem t u d n a lenni ez évben, mint ha ezen 
első levelem Írásával valami jót , és mind Önre, mind az alább érde-
kel t személyekre nézve végmegelégedést okozó lépteket eszközöl-
hetnénk. 

Én azt a' szabadságot ve t t em magamnak, hogy a gr. Bethlen 
János propositioit Önre nézve kihalgat tam, n e m csak, hanem néme-
lyekhez még javas la tomat is ad t am. 

Elsőben is a' legnehezén kezdem. A'gróf 12 évi kötelezést óha j t . 
Másodszor az elébb igért 600 pengő forintot most is a jánl ja 

évenkint. De erre ön azt a' nyilatkozványt t e t t e vala, hogy igen s o k ! 
Én pedig azt, hogy igen kevés ! A kettő közti eldöntésre nézve tehá t , 
oly javaslatommal járultam a' dologhoz, hogy a ' gróf adjon ki belőle 
önnek évenkint 3 0 0 p. forintot, mely summát fogadom, hogy Ön el 
nem fog kö l t en i ; a? másik 300-at pedig nem különben évenként 
tegye bé valamely Versorgungsanstaltba v. életbiztosító intézetbe 's 
mivel a' mint Calculust ineál tam 300 pengő forint évenkint csak 
6°/0-ra is kiadva, kamatok kamatáva l mintegy 5200 p. forintra 
m e n n e ; tehát remélhető, hogy Versorgungsanstaltban hol egyéb 
javalmak is j á ru lnak hozá az 5200 f. 6°/0 kamat já t 312 forintot 
meghaladó évi jövedelmet lehe tend biztositni. 
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Harmadszor : A gyermekek mellett mindig leend egy (rendsze-
rint) franczia ember, ki a gondviselést körül tők annyira megossza, 
hogy Ön hivatalának rabja ne legyen. 

Negyedszer : A grófék úgy vannak értesülve, hogy gr. Bethlen 
Ferenezék Károly fijokat. Berlinbe két évre kiküldeni szándékozván, 
óhaj tanák, hogy Önnek vezérlete alatt küldessék ki. Ha önnek kedve 
leencl kimenni, ez Bethlen Jánoséknak nem hogy ellenökre lenne, 
sőt B. János azt mondá hogy azon esetben örvendeni fog ha némi 
summácskával (a' későbbi fizetésbe nem belé tudandóval) Önnek 
külföldi kényelmeit szapori tandhat ja . 

Igy tehát csak ezen két év elteli ével fogna az Ön köteleztetése 
kezdődni. 

Ezek a ' m i k e t Önnel tudomás végett közölném kelle; én részem-
ről a' fe l té teket elfogadhatóknak vélem, s ha ön elfogadja, az ille-
tőket is, —• ezt én mondom — egy boldog párrá fogja tenni ; nem 
mintha csudát várnának Öntő l ; ezen philanthropiai illusion azt gon-
dolom mindnyájan tul v a g y u n k ; hanem mivel nyugodtak lesznek, 
hogy szeretteik lelkiismeretes kezek közé vannak letéve, s ennél 
többet okos ember nem követel. 

Ha netalán a' gróféknak egyenesen fog válaszolni, kérem érte-
sítsen engemet is eltökéléséről. Ezen levelem vételéről pedig még 
azelőtt is kérem tegyen bizonyossá ! 

A' pénzt az illető ujsághivatalban le te t tem 's a' hír lap maga 
rendin menni fog. 

B R A S S A I . 

I I I . 

Kolozsv. jan. 13, 846. 

A' kívánt bruttó ki tudakolása halasztatá válaszomat. A' jószág 
három felé van Erdélyben a' grófé Bun, a grófnéjé nem tudom hol 
és a' Magyarországi ismét a grófné része. A' Buni 10 — 14 ezeret ; 
az grófné erd. jószága 4 — 5 ezere t ; a' magyarországi mintegy 25 ezeret 
ha j t bé; de a ; mi számításunk szerint ez részint nettó inkább 
mint bruttó. 

Az irt többi feltételekre nézt nincsen semmi ellen emlékezte-
tésem 's erre nézve azt a jánlanám, hogy ön mind a maga, mind az 
illető úri ház megnyugtatására szerintök küldj en bé egy a' grófnak 
elébe tehető és teendő egyezményi tervet 's küldje el nekem, akár 
csak nekem szóló felhatalmazással, akár, a mi még jobb leencl, az 
illető uraknak szóló 's őket bizonyosan nagyon megörvendeztető levéllel. 

Minden esetre terminusai t ugy alkalmazza, hogy jövő nyár 
elején, legelején t. i. mihelyt az iskola nekem megengedi a bucsesdi 
botanico-hypsometrica expeditiot elébb megtehessük és tegyük. 

Az isten hozza minél elébb közinkbe, ez a' legjobb újévi 
ajándék lesz 

BRASSAINAK. 
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I V . 

Kolozsvár t j anua r 22. 1860. 

Brassai Bod Péternek üdvözletet 1 

Töredelmes szívvel irom ezen levelemet, minthogy Ön ellen 
elkövetett indolentialis vétkem ólom-suly gyanánt nyomja folytonosan 
lelkemet. Nem is mernék különben szeme elébe kerülni, hanem meg-
vagyok a legteljesebben győződve, hogy az ön erkölcsi defterének 
credit lapjára csak a maga iránti több mint szigorú igasság, s a 
debetre mások iránti engedékenység és méltányosság van irva. Ennél 
fogva tudom már rég megbocsátott nekem, hogy oly örömmel vett 
levelére még az a gondolat sem bírt. válaszoltatni, hogy azzal önnek 
én is viszont némi örömöt szerzek. De a mi tölt, mult, ha nem is 
tölt, se nem mult el magam vádlása. 

Azzal a kéréssel folyamodom önhöz, szíveskedjék gondosan 
megnézetni a bethleni ev. ref. egyház mátriculájába, nincs-é oda 
beirva Bethlenben a g. Bethlen Pál udvarában szolgált udvari tiszt 
Lőrinczi Márton ott született ikre Lajos és Mihály, akár valamelyi-
kük. Születése napja Septemb. ü-ika 1796. Ha van adjon a pap egy 
formaszerinti keresztlevelet; ha nincs írjon egy bizonyítványt a nem 
létezésről, s talán irassa is alá egy pár tanúval. A netalán teendő 
bélyeg vagy más dij költséget szíveskedjék ön részemre megtenni és 
felírni. Megtérítése egy századrész annyi időt sem fog igényelni, 
mint emlegetett válaszom megírása. Pénz nem kolbász. 

Kolozsvárra értekeztemkor első ohajtásom vala — időben s 
fokozatban — Bethlenbe rándulni önhöz egy szives kézszori tásra; 
ha azt a körülmények mind e mai napig pium desideriummá tették, 
abban már igazán legkisebb része sem volt az indolentiámnak s ha 
most kéntelen vagyok csak symbolice nyújtani kezemet, azon titkos 
vággyal teszem, vajha ön tudna locomatio ellen táplált undorát any-
nyira legyőzni s egy pár órát szobácskámban mulatni, melyet oly 
egészen megtöltenénk ketten, mint megtölti az ön iránti barát-
ság a szivét 

barátja 
BRASSAINAK. 

V. 

Kolozsv. Febr. 11. 1860. 

Bod Péternek sokszoros üdvözlet! 

Az én t intám az ugy nevezett Alizarintinta, melynek patentált 
készítése módja a következő : 

Alleppische Gallápfel 42 Theile (ím Gewichte) 
Hollándischer Krapp 3 Theile 
werden mit so viel Wasser warm, (nem főzéssel) 
ausgezogen, dass die Flüssigkeit 

120 Theile betragt 
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Nach clem Filtrilen setzt man hinzu 
l 1 ^ Theile IndiglŐsung (Kénsavanyba oldott jó féle Indigo.) 
51/6 Theile Eisenvitriol 
2 Holzessigsaure Eisenló'sung. 

Eló'nyei a feketeségen kívül : 1. Nincs szálladéka. 2. Folyékony. 
3. Nem penészedik. Ezen eló'nyök okai : A csersavanyos vas lecsapó-
dását a kénsavanyos indig meggátolja s még sem süriti a t inta-levet 
mint a hasonló végre használt gummi és ezukor. — 2. Gummi nem 
járulván hozzá, a folyékonyságot nem csökkenti. — 3. A kénsavany 
és a faeczet a penészedést lehetlenné teszik. 

Az aczélpennákra nézve fennmarad az a baj, hogy a szabad 
kénysavany nagyon rozsdásitja; de hisz' az a régi közmondás vigasz-
talja az embert, hogy kecskét is káposztát is nem lehet együtt tar tani 

Aztán jórendin segíthetni rajta, ha gondoson kitörüljük minden 
használat után a pennánkat. Megjegyzem még, hogy íráskor még 
nem fekete ez a tinta, hanem a papíron feketedik meg. Másfelől 
még az a javalma is van, hogy a rézpor éppen nem kell ; mert 
kivált a véknyán eresztő penna után, miclon a sor végét írja az ember, 
az eleje már meg van száradva. 

Ide zárva küldök egy pforintot, mivel ugyan adósságunk nincs egé-
szen kifizetve, de rezet nem akartam a levélbe tenni. A mi halad, 
nem marad. 

Korábbi levelére vonatkozólag figyeltetem egy új könyvre, mely-
ben, mint egy kurta kivonatból látom, minden esetre sok érdekes 
van béfoglalva. Czime: Essai sur la conservation de la vie ; par M. 
le vicomte de Lapasse. Paris. 1859. Avec epigraphe ele Bacon: 
„(Jltimus gradus est prolongantio vitae humanae in magnum tempus ; 
quod autem sit possibile multa exempla docuerunt." 

Hogy ezek a példák kettőnkéivel is szaporodjanak és sokáig 
örvendhessünk egymás barátságának óhajt ja 

barátja 
B R A S S A I . 

VI . 

K o l o z s v á r t 2 6 / 9 . 1 8 6 1 . 

Bod Péter urnák Betlenbe. 

A Schach könyveket illetőleg tudósításom ez; Egyedül csak a 
Morphira vonatkozó két füzet vár fizetést, 3 frt 88 krban. A többi 
afféle iéretett „Probeheft" stb. volt, mutatvány és nem árulás tárgya. 
Birja há t a legnyugodtabb lelkiismerettel és használja ha van 
alkalma reá. Ezzel hát tisztában volnánk. Hanem már nekem az a 
kérelmem hogyha jártában, keltében, vadásztában, úton, útfelén, mezőn, 
erdőn valamely növényen érett magot lát, szíveskedjék lefosztani és 
a zsebébe dugni s egykor aztán determinálva vagy determinálatlan 
kertünk számára béküldeni. Reméllem, hogy ez nem lessz megsze-
gése annak a fogadásának melyet nyomtatásban nyilvánított vala, 
hogy — mint szakférjfiu •— egyletünknek semmi szolgálatot nem 
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szándékszik tenni. De abban is bizom, hogy nem haragszik meg ha 
azt mondom, hogy a szerénységnek olyas túlzott nyilvánítása a 
hypochondríaco-misanthropísmus határai felé közeledik. 

Ugy-é szép találmány tőlem, hogy annyi rendbeli felszólítására 
késő válaszom mentegetése helyett megbízással alkalmatlankodom és 
criminatioval bántom ? No de bizonyos vagyok, hogy ön minden tapasz-
talt szegletességeim daczára nem vonja meg barátságát 

BRASSAITÓL. 

A marosvásárhelyi ref. coll. könyvtárában levő eredet iekből 

közli : KONCZ J Ó Z S E F . 



Ima 
Pálfi Ferencz egyházköri felügyelő gondnok felett.1 

Szent hata lmú Isten, a Jézus Krisztus által mennyei Atyánk ! 
megtört kebellel és mélyen megrendült lélekkel állunk e gyászko-
porsó mellett , hová a leverő csapás hire gyű j tö t t együvé, hogy igaz 
részvéttel osztozzunk a veszteség feletti keserű fájdalomban, mit e 
közszeretetben és köztiszteletben részesült családra a halál angyala 
hozott, s hogy bizonyságot vegyünk szent hatalmadról, melynek rop-
pant ererével szabadon kormánykodol élőknek és hol taknak birodal-
main. Oh, mer t hatalmas vagy mindenek felett nagy Isten ! Hatal-
madat h i rdet i minden teremtmény, hatalmad nagyságát nem foghat-
ják bé az egeknek egei s valamint szeretetednek, ugy ha ta lmadnak 
is gyakran l á t juk tanujelei t a nagy természetben éppen ugy, mint 
gyarló ember i életünk folyamán. Sokszor örömre hivsz s abban ör-
vendezve dicsőitjük, Atyánk, hatalmad nagyságát, sokszor lelkünk 
egész valójával csüggünk istenséged csodadolgain ; de igen sokszor 
bánatra szólitas2, s nem lá tva bé szent czéljaidat, zugolódásra fakad-
nak a jkaink s fájdalmas panaszra emeljük fel siró s z a v u n k a t ! 

Igen, mer t bár t ud juk , Atyánk, hogy minden mulandó ezen a 
földön; t u d j u k , hogy a halál , az enyészetnek e re t tenthetet len feje-
delme i f ja t és öreget, ko ldus t és gazdagot egyaránt elrabol, de hogy 
az édes apa és szerető fé r j legmagasztosabb hivatásának teljesítésé-
ben, családja fentartásában, gyermekei nevelésében, kedves övéinek 
gyámolitásában, a család jövő szerencséjének megalapításában oly 
igazán lelkéhez forrott kötelességei mellől végképpen leszorittassék, 
s még életének javakorában a halál á ldozatául essék: ezt érteni nem 
tudjuk, megmagyarázni képesek nem vagyunk ! 

Szene Isten, édes A t y á n k ! íme egy ilyen talányt muta t fel 
előttünk ez a gyászravatal s egy ilyen szivet rázó, szomorú talány 
érthetetlenségén kesergünk mindnyájan, k iket a részvét és ember-
baráti szerete t e gyászos ha j lékba vezérelt. 

1 1897. j u n i u s 17. Székely-Udvarhelyt . 
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Imádunk, oh mindenható Isten, ki e koporsó halott jában az 
életnek egy igaz munkában törekvő munkását, egy szent és nemes 
czél felé siető vándorát kegyelmesen segítetted s életutait a hit vezér-
fényével megvilágítottad és az élet küzdelmeinek munkaterén testi 
és lelki erővel felfegyverezted a munkakörében igazságszeretet, hűség 
és szorgalom által mindnyájunknak követésre méltó példányképül 
ál l í tot tad! 

Imádunk téged, óh mindenható Isten, ki szolgád életét, 51 évi 
pályafutásán, honfi-erényekkel gazdagítottad s a szent haza oltárán 
az igaz honszeretet lángoló tüzével áldozni segítetted. 

Egyedül igaz Isten, a Jézus Krisztus által mennyei Atyánk! 
Eljöttünk, hogy e koporsó mellett, keresztény szivünk igaz részvé-
telével adjuk meg az igaz tisztelet és rokoni s baráti szeretet utolsó 
adóját korán elhunyt keresztény társunknak, hivséges, igaz barátunk-
nak, kit nemcsak egy szép család gondos fentartásával s a hazafiság 
oltárán való áldozatokkal, hanem eklézsiáink, iskoláink és egyik egy-
házkörünk feletti Őiködéssel, s kiválóan itteni kis unitárius gyüle-
kezetünk fejlődésének ápolásával és gondozásával is megbíztál vala 
közöttünk. És ő buzgó lélekkel vette és teljesítette az apostol inté-
s é t : vigyázzatok a nyájra, melyben a szentlélek vigyázókká tett titeket! 

Oh gondviselő I^ten, édes Atyánk! Te adod a derék hazafiakat 
a nemzeteknek, a jeles férfiakat az emberi társaságoknak, s viszont, 
te szólítod el Őket ! Neked adunk hálát, hogy életében a miénk volt 
e megdicsőült barátunk, kinek szivét igaz honszeretet lelkesítette; 
neked adunk hálát , hogy benne egy hivatalát odaadó szeretettel és 
bölcsességgel, t iszta hivséggel viselt férfiút birtunk, ki nemesen hasz-
nált azon körnek, a melyben élt, jóakaratú tanácsával, szives indu-
latu segélyével; ki buzgón fáradott , munkált , tett és áldozott a 
közügy ékért, igen, az egyházért és a nevelés szent ügyeért, a ki mint 
gazda és családfő szorgalom és példás rendtartás által építette házát, 
mint férj és apa, fáradhatatlan hűséggel s nemes önmegadással gon-
dozta családját, nevelte gyermekeit s szerzett övéinek állandó és 
maradandó kincseket a tudományos nevelés által és mint szerető jó 
barát ölelő karokkal szorította kebelére, a kikkel rokonszenvezett ; 
háza és szive egyiránt nyitva volt azok előtt, a kiket szeretet t ! 

Örök Isten, mennyei Felség ! Te hivod léteire a halandót, te 
muta tsz előtte hosszabb vagy rövidebb pályatért s hinted be azt 
nyiló virágokkal vagy szúró tövisekkel. Te hozod létre az emberek 
között , a házassági szövetség által a férji és női, szülői és gyermeki 
boldogító viszonyt és összetartozást, melyek közül egyik vagy másik 
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felbomlásával megsebzed a szivet, hogy érezze a ránehezült csapás 
súlyát egész jelentőségében ; felfakasztod a könyforrást, hogy zápor-
ként omoljon az, a kérlelhetetlen halál által elszakított kedve-
sünk után ! 

Epen e koporsó mellett is eszünkbe ju t oh Isten, édes Atyánk, 
a te végtelen kegyelmed, gondviselő nagy szereteted és égi hatal-
mad, melylyel most elvesztett kedves barátunkat családalapításra 
hivtad volt és hiv nejével boldogságra vezérléd házassági szent szö-
vetségöket, gyermekekkel áldottad meg és mennyi reményt engedtél 
kelni szülői szivőkben önmaguk és gyermekeik boldog jövendője felől, 
mig aztán sötét felhők borultak boldogságuk egére; nagy megpró-
báltatásra hivtad szülői szivöket s hitöket, midőn szép reményű 
gyermekeikre, a családi kert ékes virágaira egy zordon tavasz pusz-
tulást hozott s azokból három legszebbet, a halál szelének csaknem 
egy fuvallatára áldozatul k ivánt ! ? Kárpótolta ugyan égi kegyelmed 
— Atyánk — e veszteségűket, de alig hegedtek be a szívsebek, 

alighogy vigasztalásra leltek te nálad a bánkódó szülők, elkövetke-
zett a legnagyobb csapás, mely végkép elsötétítette a szép család 
egén a napot ; eljött a halál fuvalma s halálba döntötte a hű férjet, 
a forrón szerető édes apát, s fájdalmas panaszra hivta az árva gyermekek 
körében özvegységre ju tot t hű nőt, ki most a próféta szavaival igy 
sirja keserves bánatát: „Ne legyen nehéz nektek s jőjetek és lássá-
tok meg, vagyon-e még olyan bánat, mint az én bánatom, mert az 
Ur egyik bánatomra más bánatot adot t !" 

Mint az aratásra készülő reménység vetése dus növekedéssel 
igér gazdag aratást, ugy épült e kedves család boldogsága is mind-
addig, a mig a halál elrabolta a család vezérét s gyászos siralomra 
juttatta az eddig boldog örömekre jogositott családot! S ezt látva 
és érezve, ha sirunk s könnyezünk, ne tudd fel e gyarlóságunkat jó 
Atyánk! Ha panaszt és zugolódást szólnak ajkaink, ne tiltsd el ezt 
tőlünk, mer t megszoktuk, hogy szeressük jobbjainkat, s azok elvesz-
tése az igazság és becsület harczosainak kevesbülését jelenti, a mi 
ez alkalommal is méltó fájdalommal érinti szivünket! 

Mindazonáltal nem zugolódunk ellened s fájdalmunk közepett 
is eszünkbe ju t a legszentebb hálatartozás, melylyel tenéked áldo-
zunk azon kegyelmedért, hogy elhunyt kedvesünket életében az igaz 
tisztelet és emberbaráti szeretet ékes koronájával megkoronáztad, s 
ez által megengedted, hogy már életében élvezheté igazságszeretetének, 
haza, vallás és emberiség iránti nemes cselekedeteinek s hasznos 
munkálkodásának elismerését! 
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Fáj szivünknek, hogy nem bírhatta tovább az élet terheit , s 
nem folytathatta tovább nemes munkáit, de te szólottál Atyánk, s 
midó'n megrongált egészségére gyógyírt keresett, te jobb hazát cse-
rélni hívtad el. Szent akaratod volt ez jó Atyánk, s mi megnyug-
szunk akaratodon gyermeki hittel ! De ugyanekkor szent bizalommal 
imádkozunk hozzád, ki az özvegyek és árvák Istene vagy, hogy 
számláld meg a hű férj és forrón szerető édes apa koporsójára hul-
lott fájó könnyeket, vigasztald égi kegyelmeddel a sokszorosan bá-
natra hivott jó nőt, a sok próbáltatással látogatott Özvegyet s az 
árvaság bizonytalan sorsának ki te t t szerető gyermekeket, légy édes 
atyjok, gyámoluk ; hiszen te mondot tad: Hivj segítségül engemet a 
te nyomorúságod idején és én megsegítlek tégede t ! Vigasztald meg 
hát mély bánatukban, légy segítőjük, légy erős váruk, hogy az élet 
zivatarai ellen védve legyenek ! 

Vigasztald meg a testvéri és rokoni szivek méltó fájdalmát s 
enyhítsd minden baráti szívnek keserű bánatát ! 

Végre pedig Atyánk, szent Istenünk, áldva kérünk, hogy di-
csőült kedves halottunknak a sir csendes ölében adj örök békét, 
csendes nyugalmat, szent országod égi hajlékában boldog örömet, 
örök üdvösséget ! 

Szent fiad nevében kérünk. Amen. 

KISGYÖRGY S Á N D O R , 

v a r g y a s i p a p . 



A vallás- és közoktatásügyi ministernek a közok-
tatás állapotáról szóló XXVI jelentése. 

Mindig örömmel olvassuk a ministernek a közoktatás állapotá-
ról szóló évi jelentéseit, mert e jelentések mindig és csaknem min-
den vonalon haladásról és fejlődésről számolnak be. Jól esik látnunk 
és tudnunk, hogy az az ügy, melynek szolgálatára szenteltük éle-
tünket , a lehető legjobb irányban való fejlődés ut ján áll, miről ol-
vasóink is az előző évek adataival való összehasonlítás által könnyen 
meggyőződhetnek. 

A 337 nagy oldalra terjedő jelentés 8 szakaszra oszlik. I. A 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium. II. Az országos köz-
oktatási tanács. III. A felsőbb tanintézetekről. IV. A középiskolák-
ról. V. A népoktatás. VI. Emberbaráti tanintézetek. VII. Művészet. 
VIII. Múzeumok és műemlékek. 

Ezúttal csak a III. és IV. szakasz főbb adatait soroljuk fel. 
Egyszersmind megemlítjük, hogy a minister az 1895. év végén az 
országos közoktatási tanácsot feloszlatta s 1896. eleje óta csak az 
ideiglenesen megbízott elnökség működik. 

A. budapesti tud.-egyetemen az" 1895—96. isk. évben volt 187 
tanár, a tanársegédek kivételével. A négy kar népessége volt 4407, 
401-gyel több, mint az előző évben. Vallásra nézve legtöbb volt róm. 
ka th . (1893), izraelita 1304, ev. ref. 513 tanuló. Unitárius csak 11. 
Az egyetemmel kapcsolatos tanárképző intézetnek volt 126 hallgatója. 
Ezek közül unitárius egy sem volt. 1895—96-ban kiadatott 55 ok-
levél. Az egyetem könyvtára 1895. év végén állott 215,363 kötetből, 
35 ,256 apróbb nyomtatványból, 1604 darab és 439 köt. kéziratból. 
Száz évvel ezelőtt, 1795-ben a könyvtár állománya csak 20,000 kö-
tetből állott. 1795-ben a könyvtárnak volt 2000, 1895-ben 48,174 
olvasója. Az egyetem évi szükséglete 791,626 frt volt. 

A kolozsvári tud.-egyetemen működött 68 tanár. Hallgató volt 
a 4 karon 673, a megelőző évben csak 604. Unitár, hallgató az I. 
félévben 34, a Il.-ban 28. A tanárképző intézetnek az I. semester-
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ben volt 73, a II.-ban 87 tagja, Unitárius az I. semesterben 4, a 
Il.-ban 5. Tanári oklevél kiállíttatott 4 5 A könyvtár állott 39,044 
kötetből, 12,703 doktori értekezésből. Az évi gyarapodás 3490 da-
rab Az egyetem évi rendes szükséglete 341.885 frt 27 kr. 

A kir. József műegyetemen működött 63 tanár, 32 tanársegéd. A 
hallgatók száma az I. félévben 1136, a II.-ban 978. Szaporodás 96, 
illetőleg 58. Középiskolából jött 379 hal lgató; ezek közül 192 gym-
nasiumot, 187 reáliskolát végzett. Unit hallgató volt 2. A vizsgá-
latokról és szigorlatokról szóló kimutatás nem nagyon kedvező ada-
tait a minister e megjegyzéssel kiséri: „E táblázat nagyon sajnála-
tos tanúságot tesz arról, hogy a hallgatóságnak ugy szólván csak 
egy csekély töredéke végzi be a szabályszerű idő (4 év) alatt a 
tanfolyamot". 

Hittani intézet volt 49, mégpedig 19róm. kath. lelkészképző, 10 
róm. kath. szerzeteseket képző 4, gör. ka th , 4 gör. keleti, 6 ev. ref., 4 ág. 
ev., 1 unitár., 1 izraelita. Működött 189 rendes, 32 helyettes, 64 kisegítő, 
53 igazgatótanár. A hallgatók száma 1645 volt, mi a megelőző évhez 
képest apadást (47) mutat . Unitárius papnövendék volt 1894 —95-ben 
16, 1895—96-ban 9, apadás volt 7. Itt a statisztika sajnálatos adatokat 
tár fe l ; különösen nálunk és az ev. ref.-nál kedvezőtlenek az álla-
potok. Egygyel több ok arra, hogy a prot. papság anyagi helyzeté-
nek emelésére az államnak, a társadalomnak és a felekezeteknek 
sokkal többet kell tenniök jövőben, mint a mi eddig történt, mert 
e csökkenés okát aligha kereshetjük másban, mint a papság gyenge 
anyagi helyzetében. 

Jogakadémia volt 10, melyekben 119 tanár működött . Az ösz-
szes hallgatók száma 1143, unitárius egy sem volt közöttük. Tanul-
mányi alapból fenntartott jogakadémia és róm. kath. joglyceum volt 
5, az ág. ev. egyház autonom hatósága alatti 1, ev. ref. egyház auto-
nom hatósága alatti volt 4. 

A középiskolákról szóló IV. szakasz bevezetése helyesen hang-
súlyozza, hogy az ezredév országos megünneplése a középiskolákat 
is dominálta. A tanulók felútazása az ország fővárosába, országos 
tornaversenye, a kiállítás közoktatási csarnokának középiskolai része 
s mindaz, mit a műkincsekkel telt főváros szépet és nemest nyúj-
tott, helyes vezetés és útmutatás mellett, eltörülhetlen nyomokat ha-
gyott az i f júság szivében, nemcsak e mozzanatok nagy nemzeti, ha-
nem paeclagogiai jelentőségénél fogva is. Ezek a felrándulások a ta-
nulási eredményt nem csökkentették, sot „fokozott vérkeringéstered-
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ményeztek a középiskolai életben". Ezekhez járul még az a nagy 
eredmény, a mely a legtöbb középiskola történetének megirásában 
áll előttünk s melyekben a magyar középiskola történetének megírá-
sához a gazdag alap elő van teremtve. 

További nevezetesebb mozzanatai az 1895—96. isk, évnek : a 
minister középiskolai tanárok részére szünidei physikai tanfolyamot 
rendezett be, melyben 21 tanár vett részt; 1896 elején az egyptomi 
tanu lmányút melyben 17 középisk. tanár vett részt. Megvettetett a 
női középisk. taní tás alapja is. A középisk. tanterv revíziója, továbbá 
a tanulók előadói képességének fokozása s az osztályozás szigorítása 
érdekében rendeletek bocsáttattak ki. 

Az L895—96. isk. évben volt 188 középiskola. 1-gyel keve-
sebb, mint 94—95-ben : 155 gymnasium és 33 reáliskola. Teljes kö-
zépiskola van 129 = 68%. Beiratkozott 55,367 tanuló, gymnasiumba 
8 2 % , reáliskolába 18%. Emelkedés a múlt évhez képest 2388 = 4 " 5 % . 
A tanév végén van 51.716 tanuló az iskolákban, a beiratkozottak-
nak 93 ,4°/0-je. 10.000 lakosra esik 320 középiskolai tanuló. Nyilvá-
nos tanuló volt 50,624 = 98°/0. Vol t 1425 osztály, ezek között pár-
huzamos 128. TandijfizetŐ volt 80°/0 , egészben vagy részben men-
tes 2 0 % ' Legtöbb tanuló vadásra nézve róm. kath. (22,582), má-
sodik helyen következnek az izraeliták (11,183). Magyar anyanyelvű 
„közel" 75%, magyarul tud 49,806 tanuló. A tanulóság legnagyobb 
része a középosztályok, kisbirtokosok és bérlők, kisiparosok, tisztvi-
selők és kiskereskedők sorából kerül ki. Mindenből jeles tanuló volt 
6 ' 2 % , a bukottak száma 22%-et tesz ; tehát több, mint % rész 
középszerű előmenetelü, a jó magaviseletűek száma 70%. 

Érettségi vizsgálatra jelentkezett 3007 tanuló; a vizsgálatot 
sikeresen kiállotta a jelentkezettek 86 '1% je. Ismétlő vizsgálatra 
útasít tatott 117 tanuló = 3"9% ; ugyanaz a % mint tavaly. Végleg 
elútasíttatott 20 tanuló. 

Tanerő volt 3357, rendes tanár 1881, helyettes t. 326, áll. 
okleveles tanár 1120. 

A tanhelyiségek száma 6016, tanszerek száma 2.013,348 darab. 
A tanári és if júsági könyvtárak állománya közel két millió darab. A 
középiskolák összes vagyona 30.391,488 frt. Bevétel és ép ugy ki-
adás 6.529,018 frt . A bevételek között tandíjak 961,107 frt, felvé-
teli díjak 222,248 fr t . A kiadások között dologi szükségletek 1.244,467 
frt, a személyi illetmények 3.764,436 frt. 

Az osztályok száma (1425) emelkedett 36- ta l ; a párhuzamos 
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osztályok száma (128) emelkedett 2-vel. 10,000 gymn. tanulóra esik 
2218 reáliskolai, a megelőző' tanévben 2214. A reáliskolai tanulók 
száma tehá t növekedik. Zsúfolt osztály, melyben 60-nál több tanuló 
tanult, volt 98. A tanulók száma az 500 at meghaladta 14 isko-
lában. 

Ránk nézve érdekes a következő kimutatás : unitárius tanuló 
volt az állam rendelkezése és vezetése alatti iskolákban 48, ág. ev. 
iskolákban 8, ev. ref. iskolákban 41 és nálunk 294. 

A tanulók magaviseleténél megint ismétlődik az a jelenség, 
melyet már a múlt évi jelentés ismertetésében felemlítettünk, hogy 
t. i. a gymnasiumi tanulók jó magaviseletű tanjegyeinek száma 70"8°/0, 
a reáliskolákban ellenben csak 66 8°/o. A jelentés megjegyzi: „Ismét 
igazolva van az a föltevés, hogy a gymnasiumot műveltebb társadalmi 
réteghez tartozó elemek keresik fel " 

G. K. 



Párisi levél. 
Páris, 1897. jul. 

(Főlolvasás Sabatier műve ellen. L u t h e r á n u s értekezlet. A pár is i bibliai tár-
saság gyűlése. Egyház i hirek.) 

Szerkesztő Ur ! 
Az orthodox reformátusok conferent iáján Lacheret párisi lelkész 

felolvasást tartott „a kijelentés természetéről1 ' . Sokan jöt tek össz°, 
mert t ud t ák , hogy Sabatier munkája ellen foglal álláspontot, az ellen, 
melyről a mult füzetben irtam. Mivel azt mondották, hogy Sabatier 
is jelen lesz, hogy a bírálatra feleljen, a vele rokonszenvezők és 
ellenfelek kíváncsiak voltak, hogy hal l ják e melegszívű és mély eszű 
embert. A hallgatóság nagyobb részét azonban mégis a teljesen ellen-
kező néze tüek tették. 

Lacheret tárgyát ké t részre osztotta, szólván I. arról, mi nem 
a ki je lentés ; II. arról, mi a kijelentés. 

Sokan , mondotta, a bibliát és a kijelentést azonosít ják, de ez 
téves. A biblia a ki jelentés okmánya, de nem a kijelentés maga. Az 
Isten kijelentése létezett a szent könyv első lapja előtt. Krisztus, az 
Istennek legmagasabb kijelentése, egyetlen egy sort se irt. A régi 
orthodoxia előtt a kijelentés egy rakás tan, melyet el kell fogadni, 
hogy az ember idvezüljön. A régi rationalismus előtt a kijelentés 
néhány erkölcsi erényben áll. A biblia egyszerűen egy neveléstani 
könyv. E két ellenkező nézet ugyanazon alapon, az értelmiségen 
nyugszik, mely ellenkező a tényekkel és a tapasztalat tal , mely nem 
ismeri a vétek természetét és a kegyesség természetét. Igy fogva 
fel a kijelentést , ezzel Jézus egyszerűen tudóssá tétetik, mint Sokra-
tes, s többé nem szabadító. A kijelentés értelmi elméletével a mysti-
kus elmélet van szembetéve, melyet Lacheret abban a formájában 
vizsgál, a hogy Sabatier müvében adja . A legfőbb ellenvetése Saba-
tier ellen, hogy a ki je lentés t összezavarja az ihletéssel és ellen-
mondásban van a szentkönyv Íróival. A kijelentés Sabatierre nézve 
csak benső, subjectiv lehet. Kifogásolja ismeretelméletét is, mely 
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figyelmen kivül hagyja a bün létezését. Ez röviden az összege annak, 
hogy mi nem a kijelentés. 

Mi a ki je lentés? 0 felfogja, mondja, azt, a mi az értelmi és 
a mystikus elméletben igaz és aztán annak megmutatására tér, hogy 
a kijelentésnek megvan az objectiv és subjectiv jelemvonása, melyek 
egymást nem hogy kizárnák, hanem kiegészítik. És a felolvasásnak 
második része nem egyébb, mint a Rothe theologiájának és elméle-
tének az összege. Azt igyekszik megbizonyítani, hogy a Rothe dog-
matikája magában foglalja a végleges megoldás elemeit. Szóval adja 
a kijelentés orthodox fogalmát, mely, mondja, elválaszthatlan a Krisz-
tus szabadítása eszméjétől, ellentétben a Sabatier felfogásával. Az 
ember természeti állapota rosz levén, szükség hogy a kijelentés ter-
mészetfeletti legyen, de az ember erkölcsi lény levén, neki is közre 
kell működni. A kijelentésnek tehát kettö's formában kell jelentkezni, 
a külső nyilvánulás formájában, a természeti világban és a történe-
lemben — és ezért hogy Isten csodás történelem által nyilatkoztatja 
ki magá t ; és a benső kijelentés formájában, mely nekünk lehetővé 
teszi, hogy eme kinyilatkoztatást felfogjuk és ez az ihletés. Jézusban 
a két elem egyesült. íme a nagy tény, az utolsó kijelentés. Az isteni 
kijelentés vallási, történelmi, fokozatos és természetfeletti, És itt a 
felolvasó a csoda lehetőségére és szükségességére következtet, mert 
a természet törvényein felül uralkodik az. a ki azokat alkotta, az élő 
és személyes Isten s a ki azokban nem állított korlátokat az ő füg-
getlen és szent akaratának, hanem egy eszközt az ő szolgálatára, 
hogy szent czéljait valósítsa . . . Milyen álláspontot foglaljunk el 
Istennek természetfeletti, objectiv és concret kijelentésével szemben ? 
A hitét és bizalomét, a nélkül, hogy engednők magunkat zavartatni 
bírálat által. . . . 

Nem folytatom tovább e rész ismertetését, mely a mint mon-
dottam, nem egyébb, mint Rothe dogmatikája. Elég az egészet abba 
foglalnom össze, hogy az protestatio a Sabatier müve: „Esquise 
d'une philosophie de la religion" ellen. S nem terhelem magamat 
azzal se, hogy megmutassam, hogy a fölolvasó eszméi orthodox szem-
pontból logikusok, annyira, hogy fölolvasását hallgatói nagyon meg-
tapsolták. A fölolvasást a „Revue Chrétienne" közölni fogja. 

A felolvasást követő vitában megvitatták a Lacheret által elé-
adottakat, vagy még helyesebben, vitatkoztak a Sabatier műve felett. 
Először is neki adták a szót, hogy feleljen a (elolvasó bírálatára. S 
ekkor még több hallgató volt, mint a felolvasás alatt. Másfél óráig 
beszélt figyelem és érdeklődés közt. Egy orthodox lap azt i r t a : 
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„Mily bámulatos vitatkozó! Nem győzte meg ellenfeleit, ő maga 
jobban tudja ezt, mint bárki más, de bizonyos magyarázatokat adott 
az egyesülés, a közeledésre.« Miután néhány vonásban jelezte azokat 
a pontokat, melyekben a felolvasóval egyezik, el kezdett beszélni 
arról, a miben a felolvasóval és általán a mostani orthodoxiával 
nem egyezik. 

Ugy találták, mondotta, hogy könyvemben nagyon keveset be-
szélek a vétekről. De mindenek előtt könyvem nem egyébb, mint 
bevezetés a dogmatikához, következőleg a vallási ismeretnek egy 
elméletét akarván megalkotni, nem gondolom, hogy a vétek, bármi 
kiszámithatlan következményei is legyenek, módosította volna a val-
lási ismeret törvényeit. A fő különbség, a mely Sabatiert elválasztja 
Lacherettől, a kijelentésnek természetfeletti oldala. Erre nézve Saba-
tier, miután hódolattal adózik Rothénak, ki az ő mestere volt, 
elmondja, hogy mi választja el őt tőle. Rothe az ihletést alárendeli 
a külső kijelentésnek; ő teljesen az ellenkezőt teszi. A prófétának 
szüksége van a benső ihletésre, hogy felfogni tudjon. Az Isten kinyi-
latkoztatását nem lehet felfogni csak hit által. Például a Krisztus 
keresztje Pál apostolra nézve az Isten szeretetének kinyilatkoztatása ; 
a zsidóra nézve pedig megbotránkozás ; a görögre meg esztelenség . . . 
A mi a csodát ületi, nem szükség, hogy egy tett csoda legyen arra 
nézve, hogy kijelentésnek vétessék. Neki nincs szüksége arra, hogy 
a csodáról rendszerében Aquinoi Tamás elméletét alkalmazza. A ki-
jelentés kritériumára nézve nem támaszkodhatik a történelmi tanú-
bizonyságokra ; a kiilso kritérium távol van attól, hogy bizonyos 
és teljes lenne. A mi hitelődeink maguk felfogták azt, hogy hitelvü-
ket a szentlélek bizonyságából kell megmutatni . Sabatier egyébbiránt 
elismeri, hogy a mily mértékben halad a theologia, ugy nő a hit-
tudósok felelőssége. A külső támasztékok nem elégségesek. A XVI-ik 
százévben a pápa és zsinatok tekintélye e l tűn t ; a protestánsok akkor 
hitüket a biblia tekintélyére a lapí tot ták; ma meg az irásszövegének 
régi tekintélye tün t el s a felelősség annál nagyobb. S ma az anyagi 
támasztékot helyettesitni kell az ima, a hit és az alázatosság szelle-
mének, szóval hit által kell járni és nem dogma által . . . 

Többen kérdéseket intéztek Sabatierhez. Valaki azt kérdezte: 
„Hiszen-e ra j tunk kívül levő, személyes, élő I s ten t?" És azt felelte : 
„Bizonyára! a nélkül nem volnék keresztény." Némelyek el voltak 
szomorodva, hogy ő a csodát tagadja. Mások meg kegyességét mégis 
dicsérve azt kérdezték: „hogy hogyan van az, hogy olyanok is, a kik 
nem tartoznak a régi orthodoxiához, zavart éreznek könyve olvasá-

16* 
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s á n ? " Erre azt felel te: „Hogyha zavart éreznek, az nem kegyességük 
miatt történik, hanem theologiai szokásaik, gonclolkozásmódjuk miatt." 
S végül azt mondta : „az új gondolat, a melyet eléhoztam, ez : min-
ket ugy neveltek, hogy Istennek működése kívülről beleire történik," 
a tér egyik helyéről a másikra. Kant megtanított , hogy Isten téren 
és időn felül van és hogy az ő működése sokkal inkább belülről 
kivülre történik." 

Ebből is lehet látni, hogy mily hatás t idézett elé Sabatier 
munkája, s nemcsak a protestáns, hanem a katholíkus világra is 
befolyást gyakorolt. Charbonnel abbé, kinek neve nagyon ismeretes, 
egy sweitzi lapban kitűnő czikket irt e munkáról. Hozzá adhatom, 
hogy most közelebbről egy másik tudós abbé s egyszersmind tanár 
Párisban találkozni óhajtott Sabatierrel az utóbbi egy barátja házá-
ban e barát jelenlétében. És az abbé a protestáns tudósnak megval-
lotta, hogy eszméi őt meghódították és nem sokára egyik lesz a 
mieink közül. Sabatier barát ja az enyim is s tőle tudom e tényt, 
de nem vagyok felhatalmazva arra, hogy az abbét névleg is meg-
nevezzem. 

— Ez értekezleten még volt egy más felolvasás is : „ Vallási ébresz-
tés." Ennek nem sok hallgatósága volt. Van valami csinált abban, 
mit az orthodoxok „ébresztésa-nek mondanak. Mi az „ébresztés?" 
Er re a felolvasó felelete : egy collectiv, rögtöni és termékeny moz-
galom. Es az eszközök : mindenféle felhívások és. sokszoros imák a 
gyűlés tagjai által. Ez ha tha t a Sensibilitásra, de kérdeni lehet, ha 
idéz-e ez elé értelmes s főleg tartós megtérést. Kérdeni lehet, hogy 
minő erkölcsi értéke van e nagy vallási buzgalomnak. Mert végül 
maga a felolvasó azt mondot ta : „Az authent ikus vallási ébresztés 
oly collectiv mozgalom, melyben egy vagy több, újra világosságra 
hozott vallási igazság befolyása alatt, a kialudt vagy elnyomott 
vallásos érzelem hirtelen ú j ra él, ragadós, sőt járványos lesz . . . " 
Jól van, de akkor a ti vallási ébredéstek nem egyébb, mint min-
denek előtt egy testi nyavalja, azzal a koczkázattal, hogy igen köny-
nyen lehet belőle lelki nyavalja. És mégis a felolvasó kárhoztatott 
bizonyos tulságokat, bizonyos nervosus exeitatiokat. Nem vette 
ésu'e, hogy a mit ő rajzolt, ez a vallási ragálytól való hirtelen meg-
ragadtatás, nem egyébb, mint nervosus crisis. A vitában még külö-
nösebb dolgokat mondottak. Coillard. ki régóta missionarius Afrikában, 
ugy találta, hogy a predicatio nem az, a minek lennie kellene. „Ugy 
prédikálnak, mintha a hallgatók mind keresztények lennének. Azt 
mondják, szenteljétek meg magatokat, azoknak, kik még nincsenek 
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megtérve . . . . Nem ez a mód, a melyen mi Zambesben prédiká-
lunk." Ezt elhiszem. De nem látom át, hogy egy párisi papnak mégis 
ugy kellene beszélni hallgatóihoz, mintha áfrikai négereknek prédikálna. 

A lu theránusok gyűlésén érdekes tárgy vol t : »A zene a jelen-
kori prot. cul tusban." Ezt Weber lelkész ad ta elé. Gyönyörrel hall-
gat tam, bár nem pártolom minden eszméjét. Weber adta az egyh. 
ének és zene történelmét Luther től le mostanig. Beszélt Luther esz-
méiről, ki mindent meg akar t tar tani a cul tusban, a mit lehetséges 
volt megtartani a kath. cultusból, még a la t int is, de a ki hamar 
észrevette, hogy az nem lehetséges. Innen kiindulva adta az ő 
felfogását a cultusról, a melynek szerinte nagyrészben l i turgikus 
szolgálatnak kell lenni a hivők részvételével. Szóval l i turgikus szol-
gálat egy kissé a katholikus egyház módja szerint és mindenek felett 
annak zenéjével — az Introitus, Kyrie eleison, Dies irae stb. zené-
jével. De azokat lefordítva nemzeti nyelvre. De hát ez nem után-
zata lenne-e, többé-kevésbé rosz utánzata a katholikus egyház éne-
keinek. Ezzel nem azt akar juk mondani, hogy a prot. cultusból 
száműzni kell a zenét. Bizonyára nem. Abban teljesen egyetértek 
Weberrel, mikor kárhoztat ja elődeink romboló modorát, melylyel a 
templomban az orgonát is lerontották. De annál kevésbé tudom 
helyeselni, a mit némely amerikai egyházak tesznek, hogy a templom-
ban hangszeres zenét alkalmaznak. Én ugy találom, hogy az orgona 
komoly és ha ta lmas hangja leginkább talál a vallási hymnusok ének-
léséhez és a legépületesebben hat a lélekre. 1 De ez távol van attól, 
hogy a zene tétessék a cultus központjává. Nem úgy képzelem a mi 
józan s a vallási lelkiismeretnek annyira megfelelő protestáns isten-
t iszteletünket , hogy abban a főbb részt, a min t Weber akarni látszik, 
a zenének ad juk , mert ő annyira megy, hogy az orgonához fuvó-
hangszereket is akarna alkalmazni. Nekem ugy tetszik, hogy a mi 
templomainkban, melyek a kath. székesegyházak nagyságához képes t 
oly kicsinyek, egy hasonló zenekar sa já tságos hatást keltene. Azt 
hiszem, hogy Weber templomaink nagyságát nem vette számitásba. 
De meg levén győződve, hogy az ének az istentisztelet egyik alkotó 
récze kell hogy legyen ós hogy az orgona kiséret által csak nyerhet, 
teljesen osztom az ő nézetét s tanácsait , melyeket felolvasása végén 
arra nézve ad, hogy miképen jobbitsuk az éneket, mely oly sok 

1 Ez a mi nézetünk is. Es a mennyire rajta voltunk és vagyunk — s 
nem eredménytelenül, az énekügy emelésén, épp annyira nem tudnók helye-
selni, ha zenekarokat, milyenek már a vidéken is vannak, vinnének be meg-
gondolatlanságból vagy hiúságból a templomba. íázerk, 
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kívánni valót hagy fenn a mi protestáns templomainkban. Nemcsak 
a növendékeket kell tanitni, mondja, énekelni a szebb hymnusokat, 
s az ének órákat szaporitni, hanem ezenkívül a zenetanulást a theol. 
facultáson kötelezővé tenni, hogy a lelkészek kellő ismeretet nyerve 
maguk tudjanak az énekügygyei foglalkozni. 

— A párisi bibliai társulat megtartotta évi közgyűlését Schickler 
báró elnöklete alatt számos egyházi és világi orthodox és liberális 
tag részvételével. A rendkívüli körülmények nagyszámú közönséget 
vonzottak az Oratoire templomba. Az elnök emelkedett szellemű 
beszédben emlékezett meg Douenről, ki harminczhat évig szolgálta 
fáradhatlan buzgalommal a társaságot, s a kinek halála a választ-
mányban nagy űrt hagyott. Éppen egy éve halálozott el ; most az 
ember és az ő munkája elismeréséről beszélek. Schickler megindítóan 
szólt mind a melegszívű és erős lelkiismeretű emberről, mind a szé-
lestanultságú és alapos ismeretű tudósról, ki a bibliának minden 
franczia kiadását a legjobban ismerte; mint a társulat ügyvivője nem 
kiméit sem időt, sem fáradtságot, hogy az egyházak szükségeit a 
szentkönyv különféle kiadásaival kielégítse; mint a társulat könyv 
tárnoka megbecsülhetetlen volt, ki a biblia franczia kiadásaiból oly 
gazdag gyűjteményt állított össze, melynél gazdagabb nincs a világon. 
Több levélből kivonatokat olvasott fel, melyek mutat ják, hogy meny-
nyire érzik egyházainkban az ő elvesztését és párt tekintet nélkül. 
Mert az orthodox lelkészek is hozzá folyamodtak, mikor más kiadását 
akarták a bibliának, mint az Osterwalcl-forditást, mely az egyedüli, 
melyet a másik társaság, a „franczia biblia-társulat" kiadatott. Az 
elnök beszéde második felében azokról a lépésekről szólt, melyeket 
a két biblia-társulat egyesítésére tettek. Ez iránt már rég kifejeztetett 
a kívánság több egyház, consistorium és a montbeliardi zsinat által. 
A „franczia biblia-társulat" ezelőtt 33 évvel alakult, mivel többen 
kiváltak a „párisi bibliai társulat"-ból a biblia fordításai miatt. A 
választmány több tagja nem akart más fordítást adni az egyházaknak, 
csak a XVII. százbeii Osterwald-félét. Ma is ez a társulat még min-
dig csak e fordítást terjeszti, de elhatározta, hogy megjavít számos 
általa elkövetett hibát és egy kissé megújít ja a stylussát. 

A „párisi biblia-társulat" felhívást intézett a „franczia biblia-társu-
lat"-hoz, ajánlva az egyesülést. A tárgyalások öt hónapon keresztül 
folytak a két társulat elnökei közt. A franczia bibi. társ. azt kívánta, 
hogy egy ú j név alatt egyesüljenek. Ez a párisi bibi. társulat részéről 
annál nagyobb áldozat lenne, mert már 1818. óta viseli e nevet. De 
végre a béke, az egyesülés, az egyetemes protestáns érdekért belé-
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egyeznék. A franczia társulat azt kívánja, hogy fogadják el 1-ső 
czikkelynek a szabályokba azt, mely a szentkönyv tekintélyét állítja 
meg. A párisi társulat szabályaiban erről semmi sincs. A íranczia tár-
sulat azt kiköti, hogy csak egy egy fordítást adjanak az egyházaknak, 
melyet a választmány hűnek ítél. A párisi társulat megkérdezendőnek 
találja e tekintetben az egyházakat. Szóval a tárgyalások füstbe 
mentek és az eredmény, hogy a két társulat külön fog működni. 

— Néhány egyházi dolgot is felemlítek. A lyoni conferentia 
meghatározta volt hogy az orthodoxok és a liberálisok részéről kikül-
döttek foglalkozzanak a központi tanács kérdésével. A nagy többség 
azt határozta, hogy a központi tanácsot az egyházak válaszszák, 
mert igy lehet majd a hivatalos zsinattartást megnyerni az államtól. 
De a szélső orthodoxok ezt nem akarják, mert nem is akarnak 
központi tanácsot közigazgatási teendőkkel. Ugy látszik, hogy a lyoni 
conferentia még eddig nem tudot t jó összhangot hozni a reformált 
egyházakba. 

A párisi consistorium egy ülésében újra foglalkozott az Oratoire 
egyház bé nem töltött papi állomásával. Némelyek abban a vélemény-
ben voltak, hogy ez ügyet el kell halasztani meghatározatlan időre. Mások 
meg azt mondták, hogy a nov. gyűlésén tárgyalni kell. A többség az 
utóbbit fogadta el. Már négy éve húzódik az ügy. Hogy eldöntik-e 
a közelebbi gyűlésen is, nagyon kérdéses. 

CHARRUAUD D . 



Az unitárius egyházat és a magyar történelemirást nagy vesz-

teség érte, Jakab Elek történelemtudós halálában. 

A forradalom vérkeresztségén ment keresztül. Kardja szabad-

ságáért harezolt, lelke a nemzeti, szabad, nagy eszmékért amaz idő 

lelkesedés árjával együtt hullámzott. Ahoz a nemzedékhez tartozott, 

melyet magasra emelt a sikeres harczok dicsősége, de a melyre aztán az 

elnyomatás sötét napjaiban annál nehezebb feladat, terhes kötelesség 

szakadt, azokhoz a kiválóbb férfiakhoz, a kiknek szelleme e zord 

időszakban is megtalálta az utat és módot a magyar nemzeti élet 

tüzének élesztésére. 

Részt vett mindazokban a küzdelmekben, melyeket a protestáns 

egyházak erősségeiben a nemzet létének alapjaiért vivtak. Tevékeny részt 

az unitárius egyház ügyeiben, a melynek egész lélekkel, szive minden 

érzésével liive volt s melynek műveivel oly sokat használt, — megirva 

és kellő világításba helyezve az unitárius fejedelem, János Zsigmond 

életét, kitől a protestáns egyházak vallásszabadsága más országokat 

megelőzőleg szentesítést nyert, több jeles unitárius püspök és világi 

férfiú életrajzát, a Szentábrahámi Mihályét, az Enyedi Györgyét, Bö-

löni Farkas Sándorét s több másokét, és megirva egy nagyobb mun-

kában az egyház alapitója, a lángeszű hitjavitó, Dávid Ferencz hal-

hatatlan emlékét. 

Párat lan szorgalommal dolgozott s számos kötet látott tőle nap-

világot. De életének csaknem felét annak a munkának szentelte, mely 

kétségtelenül legnagyobb müve, történelemirói munkásságának koro-

nája : „Kolozsvár tör ténete" , eredeti okmányok alapján megalkotva. 
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A hitszabadságban növekedett s szerette nemzete szabadságát 

lángoló érzéssel, mint oly egy háznak tagja, melynek dogmájában a 

hazaszeretetet külső tekintet nem korlátozza. Ez a szabadság-sze-

retet sugárzik mindenütt műveiben, melyeket örökségül hagyott a 

magyar unitárius egyháznak és hazájának. 

Nyilván szép örökségek ezek és hozzá az általa annyi fáradt-

sággal s áldozattal gyűjtött, székely-pályadij alap, azon nemzet törté-

nelmének megírására, melynek egyik nagy fia volt. 

Eletének emlékét s nevét a hitsorsosok és a honfitársak hálás 

kegye lete fogja megőrizni. 
P É T E K F I D É N E S . 



GYÖNGYMONDATOK. 
(Újkori Íróktól.) 

F á j cl a 1 o m. 

Ha nem éreznok a fájdalmat , magunkat mind összesebeznok 
a nélkül, hogy meg-'reznők. Fá jda lom kezdó'dése nélkül semmi élet-
működés t sem tennénk , nem közlekednénk. Éhség, unalom, óhaj tás , 
szerelem mind megmozdító fájdalmak, vagy fá jdalomkezdetek. És 
minden érzó' á l la t test fájdalomköteles — oly szükséges, mint a h a -
lál, — következőleg az nem lehet sem a gondviselés hibája, sem 
rosszakarata, sem bünte tés . Voltaire. 

Az ember, ki fájdalmat nem ismer, nincs részvéttel szerencsét-
lenek iránt nem érez szánalmat, nem könyörül, kihal szivéből a 
társadalmi kötelességérzet, — szóval, valóságos szörnynyé lesz ember-
alakban. Rousseau. 

Ha a jelen szerencse fogalmához járul túlél t nyomoraink fá j -
dalmas emléke, örömkönnyeket e j tünk, — és ez az örömek te tő-
pont ja . Ha pedig szorongató körülmény van még hát ra , mely mia t t 
szivünknek fájni ke l l ; ez a birtokolt jónak is örömét csonkít ja, csök-
kenti . Mendelsohn. 

Ha szivünk vérzik, van ész, mely elég erővel és tehetséggel 
bir, hogy annak sebét meggyógyítsa. Kisfaludi Sándor. 

F e g y e l e m . 

A világban soha sem hiányzott az önkény és rabszolgaság, hó-
di tó és hódított, bakó és áldozat. Constant Béniám. 

A házi fegyelemtartásban többnyire a nők a vezérek, a férfiak 
csak közkatonák. Jókai. 

F e l e d é s . 

A feledékenység tengere nagyobb az oczeánná l : mennyi min-
den hull belé? s még elég tér van rá. Saphir. 

A multak emlékéből kiemelni a hasznosokat jobb, mint a gyö-
nyörködtetoket. Miért feledni a mennyei üdvös pa rancsoka t ? ne fe-
led jük istent s önmagunkat . Petrárka. 

A feledékenységet ket tő okozza : egyfelől fa j ra jár, másfelől 
fokozza a korosúlás. Gall. 
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F e l e k e z e t . 

Bármely nemű felekezet is a kétely és tévely vegyitéke. A mér-
tannak nincsenek felekezetei. Mikor az igazság kitűnő, akkor pár-
toskodásoknak és felekezetiségeknek nincs helye. Mikor a nap délpon-
ton áll, afelől senki sem vitatkozik A vakbuzgó azt mondja a más 
felekezetbeli vakbuzgónak : Te vadállat vagy! én angyal vagyok! A 
hosszas vitatkozás azt jelenti, hogy egyiknek sincs igaza. Voltaire.. 

A valláskülönczök maguknak valamely külön istenség védelmét 
követelik rendkivülileg Ok az istent csak azon esetre tartják jónak, 
ha velek semmi rossz nem történik, ha nekiek mindig kedvez. Ma-
lébranche. 

F é l e l e m . F é l é n k s é g . 

A nagyobb rémület a kisebbet elöli. Jókai. 
A hol a becsületes emberek félni kezdenek, ott a gazember 

megszűnik félni ; s a hol a gazember félni kezd, ott a becsületes 
emberek szűnnek meg félni. Seume. 

— Fél az erőstől titkosan a gyenge, 
Maga gyarlóságát teszi mindig szembe, 
Gondja vadul víraszt a derekabb társon; 
Ki ártani tudna, nem hiszi, hogy ártson. Arany J. 

F e l f u v a l k o d á s . 

A kohó-íúvó tekintélyes külsője mindig annál fennebb emel-
kedik, minél nagyobb benn az üresség. Saphir. 

A szerencsefi egy oly léggömb, kit, mint ilyent, soha eléggé 
felfúni nem lehet. Saphir. 

A felfuvalkodott ember fennhéjázó, a mi kitűnik mások iránti 
magatartásából; eljárásaiban goromba. Kant. 

F e l t á m a d á s . 

A ki fel akar támadni, meg kell halnia. Alattam és körültem 
a halál, de felettem az Isten. Jókai. 

Isten veled, föld; reám az ég ragyog! Shakespeare. 
Nem az enyészet rideg tanyája a koporsó, de vidám sajka, 

mely velünk a szép életből még egy szebb élet part jára átevez. Petőfi. 
A halál nem az, a minek a sokaság gondol ja ; az azon perez, 

mikor lelkünk megnyeri az elégtételt, mikor is a száműzött gyermek 
visszatér atyja kebléhez. Hugó Victor. 

Gyűjtötte : Kiss M I H Á L Y . 



KÜLÖNFÉLÉK. 

JAKAB ELEK TEMHTÉSK. Jakab Elek országos levéltárnok temetése 
július 24-én Budapesten Döbrentey-utczai lakásából nagy részvét mel-
lett ment végbe A kitűnő történelemíró koporsójára koszorúkat helyez-
tek a M. Tud. Akadémia, Kolozsvár városa, az Unitáriusok képv. Ta-
nácsa. A temetésen megjelentek : Perczel Dezső belügyminister, Széli 
Ignácz államtitkár, Bogisich Mihály czimzetes püspök, Szily Kálmán a 
M. Tud. Akadémia főtitkára, gr. Eszterházy Kálmán, dr. Máté Sándor, 
dr. Fejérpataki László, M. Farkas Sándor. Az unitáriusok részéről Kolozs-
várról Kovács János és dr. Gál Kelemen tanárok. A gyászszertartást Grál 
Miklós lelkész végezte, megható beszéddel emlékezve az elhunyt tudós ön-
zetlen jelleméről, lankadatlan munkásságáról és boldog családi életéről. 
A szertartás végeztével a koszorúkkal gazdagon megrakott koporsót a 
kerepesi temetőbe kisérték, hol Kovács János tanár megindító búcsú-
szavai után örök nyugalomra helyezték a megboldogultat. 

VALLÁSOK ELTERJEDÉSE. Hickman A. L. német tudós szerint Euró-
pában : Róm. katholikus: 170,000.000; (ebből 4,600.000 gör. kath., 
s 140.000 ó katholikus). Európa összes népességének (363,000.000) 
46.65% ; görög keleti: 90,000.000, 24.80° 0 ; lutheránus, református, 
unitárius 60,000 000, az egész Európa népességének 16.54°/0 ; s a 
protestánsokénak 67.40°/0; anglikán 2 : ,000.000, (ebből 5,000.000 me-
thodista, s 3,000.000 más kisebb prot. felekezet) az egész európai né-
pességnek 5 .78°/ 0 ; a protestánsokénak 2 3 . 6 0 % ; izraelita 6.000.000, 
1.68°/0; mohamedán 7,000.000, 2 .06%; pogány és felekezetnélküli 
1,000 000. — Az egesz földen a vallások igy oszlanak meg : Római 
kath. 225,000.000, (ebből kopt keresztény 3,000.000), 1 5 . 1 5 % ; gör. 
keleti 95,000.000, 6 . 4 0 % ; protestáns 145,000.000. 9 . 7 6 % ; mohame-
dan: sunnita 180,000.000, 1 2 . 1 2 % ; siita 7 ,000.000; 0 . 4 7 % ; izrae-
lita 7,000.000, 0 . 4 7 % ; brahman 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 1 0 . 1 0 % ; buddhista 
550,000.000, 3 7 . 0 4 % ; pogány 130,000.000, 8 .76%. 

Az UJ ORTHODOXOK RÓ L a „Sárospataki Lapok" (34. sz.) a követke-
zőket i r ja : „Az utolsó 10 év alatt a hazai protestantismus kebelében 
egy uj irány indult meg, mely az evangelizatiot tűzte ki jelszó gya-
nánt zászlójára, belmissionak nevezvén el az u j irányú munkásságot; 
készakarva neveztem „uj irány"-nak. Mert egyházunknak külső és belső épí-
tésére törekvés ugyan nem uj ,még csak nem is a reformatioval kezdődik, 
mert az apostoli korban már határozott erős munkálkodást találtunk (Csel. 
könyve}, ugy az egyház külső építését, mint a hiterősítést s hitter-
jesztést illetőleg; és maga a reformatio is csak a tiszta evangelium 
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szerint való munkálkodást igyekezett visszaállítani, nem ujat teremteni. 
De egyes nagy lelkek a reformatio után sem voltak megelégedve a 
krisztusi szeretet megnyilatkozásával, sem az erény terjedésével és ke-
restek u ta t módot, hogy a krisztusi szeretetet mentó'l inkább elterjesz-
szék, az erényes életet megkedveltessék, általában, hogy a társadalmi 
életet a krisztusi elv szerint rendezzék be. Ezeknek a nagy lelkeknek, 
philantropoknak nyomdokaiba aztán rajongók léptek, kik a megindult 
felséges munkát szélsó'ségbe vitték s épités helyett a hanyatlásnak ve-
tették meg alapját. Példa rá Németország és Anglia. Németországban 
mentől inkább szaporodnak a különféle belmissioi egyletek, annál in-
kább tért foglal a katliolicizmus. Az egyleti életnek annyi sokféle nyil-
vánulása szakadozáshoz vezet s az erőknek ilyen irányú meggyengü-
lése aztán kedvező alkalom a jezsuitismusnak a térfoglalásra. Angliá-
ban pedig ugyan részlegesen nem terjed a katholicizmus, de napról-
napra szomorúan vesszük a hireket, hogy szaporodnak a secták s hogy 
ezzel együtt hódit a pápismus. A behnissionalisták munkája, elismerem 
akaratlanul, egyengeti az utat, a sectáskodáshoz; a sectáskodás pedig 
a katholicismushoz s a mi még ennél is rosszabb a pápismushoz." 

ISKOLAI ÉRTESÍTŐK. A kolozsvári unitárius collegium értesítője az 
1896/97. tanévről. Szerk. Boros Sándor igazgató. Az értesítőtDr. Gál 
Kelemennek, a németnyelv és irodalom tanárának 38 lapra terjedő, je-
les szakszerű értekezése nyitja meg „Schiller kritikai és költészettani 
munkáiról". Azután következik Fekete Gábor isk. felügyelő gondnok 
hivatalát elfoglaló, febr. 27-én mondott, minden oldalon tetszést nyert 
beszéde. Az értesítő az évi adatok mellett visszapillantást közöl a pap-
nevelő intézet 50 éves múltjára. A papnevelő intézetben eléadott 7 ta-
nár; papnövendék sz. iü. A gymnasiumban tanított : 21 tanár; tanu-
lók sz. 3 0 5 ; ebből unitár. 176; Br. P. Horváth Kálmán egyházi lőgond-
nok 100 forintot adott az érettségi vizsgát jeles eredménynyel letett 
egy tanulónak; Gálfalvi János nyerte el. Az elemi iskolában tanerő 
volt 2 : tanulók száma 55. — A sz -keresztúri unitár, gymnasium 
értesítője az 1896—97. iskolai évről. Összeállította Sándor János 
igazgató. Igazgató az értesítő elején a VI. gymnasium osztály kér-
dését ismerteti történeti fejlődésében Azután az év adatai következnek. 
A felekezeti hitoktatókan kívül működött 9 tanár. A gymnasiumba 
felvétetett 166 tanuló, az előkészítő osztályba 13, összesen 179. Val-
lás szerint unitárius volt 106. ev. ref 36, róm. kath. 1 1, gör. kath. 
2, gör. keleti 8, ág. ev. 5, izraelita 11. A könyvtár gyarapodott 261 
művel 2.14 kötetben és 161 füzettel 388 frt 37 kr. értékben. Jelenlegi 
állománya 16109 darab. Az ifjúsági könyvtár gyarapodott vétel utján 
225 kötettel 161 darabban 152 frt 6 kr értékben ; ajándékozás utján 
9 kötettel 6 frt 35 kr. értékben. A földrajzi, természettani és termé-
szetrajzi szertárak is megfelelőleg gyarapodtak. Jutalmazásra és se-
gélyezésre pénzben kiadtak 615 frt 56 krt . (G. K.) — A tordai áll. 
polgári fui-, leány- és elemi leányiskolák értesítője az 1896—97. isk. 
évről. Szerk. Varga Dénes áll. polg. isk. igazgató. Beíratott a polgári 
fiúiskolába összesen 185 rendes, 3 magántanuló. Vallásuk szerint ev. 
ref. 71, unitárius 53, róm. kath. 25, izr. 15, görög kath. 11, ág. ev. 
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7, görög keleti 6. Latint tanult 110 tanuló. A polgári leányiskolába 
beiratkozott 116; unitárius 28, ev. ref 54, róm. kath. 20, izr. 7, ág. 
ev. 4, görög kath. 3. Az elemi leányiskolába beiratkozott 186 tanuló ; 
unitárius 17, ev. ref. 110, róm. kath. 20, görög kath. 19, izraelita 16, 
ág. ev. 3, görög keleti 1. Az ismétlő' elemi leányiskolába 33 ; unitá-
rius 4, ev. ref. 23, róm. kath. 5, ág. ev. 1. A tanszerek, tanitótestü-
leti és ifjúsági könyvtárak gyarapodásáról, fiúiskolái önképzőkörről, 
tornaversenyről olvasunk még adatokat. Az év nevezetesebb eseményei 
Májai István tanár halála, Borbély György tanár eltávozása, kinek 
helyébe az E. Főtanács Derzsi Károly tanárt nevezte ki, (Gr, K.) — A 
sárospataki ev. ref. főiskola értesitó'je. Összeállították Radácsi György 
akadémiai és Szinnyei Endre gymnasiumí igazgatók. Az értesítő két 
tanári székfoglaló beszédet közöl: Dr. Tüdős István theoí. tanárét. „A 
dogmák jelentőségéről napjainkban" s Dr. Meczner Sándor jogakad. 
tanárét „Az életbiztosításról" „A tudományos készültséggel irt érte-
kezések után Dr. Finkey Józsefnek Kún Béla jogtanár felett és Dr. 
Finkey Ferencznek Orbán József tanár felett mondott emlékbeszédei 
következnek, melyekben méltóan rójják le a kegyelet adóját elhunyt 
tanártársaik iránt. A theol. akadémián működött 5 r. tanár ; tanulók 
sz. év elején 37, második félévben 43. A gymnasiumban tanított 14 
t aná r ; tanulók sz. 505. 

E L Ő F I Z E T É S R E F E L H Í V Á S T hirdet B a r a b á s Abel, fő iskolánk egykori jeles nö-
vendéke , az „El lenzék" be lmunka tá r sa Kolozsvár t az e speran to v i lágnyelvre ; 
Pé te r f i Tamás , Marosvásárhelyt „Petőfi regék"-re . 

GVÁSZHIRBK : Jakab Elek, az országos levéltár levéltárnoka, a 
m. tud. akadémia rendes, több bel- és külföldi tudományos társulat 
tagja, az unitárius egyház tanácsosa, a budapesti unitárius egyház-
község kebli tanácsossa munkás élete 77-ik, boldog házassága 44-ik 
évében rövid szenvedés után julius 22-én elhunyt. A család részéről 
forrón szeretett neje, szül. altorjai Mike Róza, s gyermekei Juliska, 
József kir. erdész, Róza, Pataky Leoné, Ilona és özv. Kacsó Mihályné, 
szül. Jakab Jusztina, a testvére siratják első sorban az elköltözöttet. 
— Sárdi Sámuel kolozsvári unitárius fó'gymnasiumi helyettes tanár 
aug. 1 én élete 26 ik évében elhalálozott. A pályájára jó készültséggel 
lépett s nemes jellemű ifjú korai elhunytát édes anyja özv. Sárdi Im-
réné, Szász Eszter, s testvérei Klára, Anna és Róza gyászolják a leg-
fájdalmasabb an. 



A R A N Y K Ö N Y V . 

Adakozás a kolozsvári unitárius templom belső szépítésére. 
(Ötödik közlemény.) 

Hajós János 20 frt. 
Keresztély Lajos - 5 frt. 
Székely Sámuel (Szigetvár) I frt. 

E közlemény összege . . 26 frt. 
Az előző közlemények összegét, 1099 frtot hozzáadva, 

összesen 1125 írt. 
Midőn ez adományokat hálánk kifejezése mellett közöljük, egyszersmind 

kérjük azon kedves afiait, kik hivatva vannak a c.zélhoz járulni, kegyeskedje-
nek a jóltevés erényét gyakorolni. 

Kolozsvárt, 1 8 9 7 aug. 28. PÉTERKI DÉNES, 
unitárius pap. 

Adakozások a Sepsi-Szent-Györgyön építendő unitárius templom alapra. 
HARAP.Ás ELEK hitrokonunk gyűjtő-könyvén. 

(Első közlemény.) 

B u d a p e s t r ő l : Bedő Albert 5 frt, dr. Molnár 1 frt, Halmágyi Zol-
tán 1 frt, Pecz Samu 2 frt, dr. Máté Sándor 2 frt, Olvashatatlan 1 frt, Perczel 
Ferencz 2 frt, Farkas Sándor 1 frt, Józsa Mihály 1 frt, id. Dániel Gábor, Bu-
zogány Mariska, Székely Zoltán 1—1 frt, dr. Székely Ferencz, Deák Károly 
2—2 frt, Vágó N., Jáni Ferdinánd 1—1 frt, Springmann Ferencz, Barabás 
Miklós, Mikó Miklós 2 — 2 frt, Lázár István 1 frt, Jakab Elek, Szinte Ferencz 
2—2 frt, Botár János 1 frt, Algya János 2 frt, N. N. 20 kr., Olvashatatlan 1 
frt, Sch. Gy. 10 kr., dr. Hajós Béla 5 frt, Gruz Albert, Kozma Gyula 2—2 
frt, K. Ferencz Albert 1 frt, dr. Lukács József 50 kr., Fabry Ede i frt. Ösz-
szesen 51 frt 80 kr. 

K o l o z s v á r i - ó 1: Vécsei Sámuel 2 frt, Olvashatatlan, Magyari Géza 
l - l frt, Kőváry László 2 frt, Lászlóezky testvérek, dr. Frankkis István, Ko-
lozsm. tp. 1—1 frt, Harkó Lajos, Dunky fivérek 50—50 kr., Kovács János 
tanár, Boér Gergely tanár, Kővári Mihály 1 — 1 frt, Gyulay László 2 frt, Voith 
Miklós 20 kr., Endstrasserné, dr. Nyiredv Géza 1—1 frt, A. N. Lajos 20 kr., 
Hajós Gyula 2 frt, Létay Lajos 50'kr., Gothárd József 1 frt 10 kr., N. N.. 
Kovács József 50—50 kr., Boscovitz A. 20 kr., N. N. 10 kr., Hirschfeld Ká-
roly 50 kr., Neff Ádámné 30 kr., dr. Zágoni Mózes 1 frt, B. M. és I). 20 kr., 
Juhos József 50 kr., Czetz Péterné 50 kr., Wolff János 20 kr., Boér Sándor 
20 kr., Olvashatatlan 20 kr., Kiss Sándor 1 frt, N. N. 20 kr., Nagy Lajos 1 
frt, Hopps Károly 15 kr., Kovács Károly 20 kr., Benigni Samu 1 frt, dr. Gi-
dófalvi István 50 kr., E. K. 2 frt, Olvashatatlan 10 kr., Bedő Dániel, Mikó 
Imre 1—1 frt, Fekete Gyula 2 frt, dr. Gál Kelemen 50 kr., Kozma Ferencz 
1 frt, Péterfy Róza 50 kr., Péterfy Sándor 1 frt, Káhán N. S., özv. Kovács 
Dénesné 50—50 kr., N. N. 10 kr., Janka, N.'N. 5 - 5 kr. Összesen 40 frt 25 kr. 

Sepsi-Szent-György, 1897 aug. 19. 
PÁLL SÁNDOR, JÓZSEF LAJOS, 
egyh. gondnok. uni tár ius lelkész. 



2 4 0 a r a n y k ö n y v . 

Adakozások a, tarcsafalvi unitárius templom építésére. 
(Negyedik közlemény.) 

Csíki Zsigmond 10 kr., Kovács Ferencz 20 kr., Péter Lajos 2 k. t., Bálint 
János 3 k. b.. Benczédi Dániel 2 k. t. F. és A.-Benczéd. — András Mózes 20 
kr., András Samu 10 kr., Bálint János 10 kr., András Mihály 10 kr., Pál 
Márton 20 kr., Jánosi József 10 kr, Bálint István 10 kr., Bálint Mózes 5 kr., 
Bálint Dénes 5 kr., Bálint Sándor 5 kr., Bálint József 10 kr., Bálint Mihály 
10 kr., Szederjesi Mihály 30 kr., Márton Sándor 10 kr., József János tanitó 
50 kr, Andrási Ferencz 10 kr, Andrási Mózes 20 kr, Andrási Mihály 50 kr. 
Dénes József 5 kr, Szilágyi Zsigmond 5 kr, Márton István, Demeter Mózes, 
András János, Bálint Ferencz, Jánosi Mózes, Köz. Bálint Mózes, Márton János, 
Márton Ferencz, ifj. Bálint Mihály, Jánosi Ferencz, id. Bálint Mihály, Bálint 
Mózes, Andrási István, zabot adtak összesen 2 frt 65 kr. értékben. F.-Váralja. 
— Gálffy Ferencz 1 szál cserefát 10 frt értékben, Kristóf János 10 kr, Pálffy 
Zoltán és neje 1 írt, Datki Mózes 10 kr, Vajda. Mihály 10 kr, Péterfi Ferencz 
4 kr, András Józseíné 10 kr, Sófalvi Mihály 10 kr, Vajda Imre 5 kr, Sófalvi 
Márton 5 kr, Jak ab ti Mózes 10 kr, Agyagasi Vas Ferencz 10 kr, Gálfi Pál 20 
kr, Sebestyén János 10 kr, Gálfi Lajos G kr, Fekete Mózes 10 kr, Vas János 
10 kr, An rás Ferencz 10 kr, Gáspár János 10 kr, Vas Dénes 10 kr, Gálfi 
Domokos 20 kr, Gáspár János 10 kr, Máté József 20 kr, Vári Mózes 10 kr, 
Klein Sándor 10 kr, Vas Zsigmond 10 kr, Gábor József 4 kr, Spielmann 
Ábrahám 5 kr, Bálint György 10 kr, Sipos János és neje 50 kr, Vas Gergely 
10 kr, Sipos András 10 kr, Gáspár Ferencz 10 kr, Unitárius ekklézsia 1 frt, 
Gábor Albert lelkész 50 kr, Vas Zsigmond 15 kr, Kuti Ferencz 10 kr, Vas 
András 10 kr, Gáspár Zsigmond 20 kr, Vas Antal 10 ki-, Gáspár Andrásné 20 
kr, Szentpáli Ferencz 10 kr, Lőrincz Rebeka 10 kr, ifj. Balogh János 10 kr, 
Sztpáli Zs. 20 kr, Balogh Ferencz 20 kr, Gáspár Mózes 10 kr,' Köz. Gálfi Fe-
rencz 10 kr, Vas Gergely és neje 1 frt. Martonos. — Jakabházy Gáspár 50 kr, 
Németh István 50 kr, Szász Ferencz 50 kr, Ungvári Berta 50 kr, Séra János 
20 kr, László Péter (50 kr, Kozma Mózes 28 kr, Marosi Zsigmondné 10 kr, 
Mircse János 20 kr, Szőcs Miklós 10 kr, Elekes Venczel 10 kr, Jakab Mihály 
20 kr, Elekes Sándorné 10 kr, Sylvester Istvánné 50 kr, Vári Domokosné 50 
kr, Szabó Péter 15 kr, Szász Dénes 10 kr, Péter Mózes 20 kr, Péter Lajos 50 
kr, Jó Jánosné 10 kr, Pál Antal 10 kr, Tamás Józse f i kr, Bota János 10 kr, 
Jó Elek 10 kr, Elekes Samu 50 kr, Mircse. Mihály 1 frt, Barabás Mihály 15 
ki1, Csutak István 10 kr, Kozma Elek 50 kr, Kovács Juli 10 kr, ifj. Pethö 
Mihály 10 kr, Sánta János 10 kr, Baka Gábor 20 kr, Séra István 10 kr, Györfi 
Ferencz 10 kr, Györké Albert 20 kr, Elekes Ferencz 10 kr, Kis Zsigmond 20 
kr, Kis Miklósné 5 kr, Somai Márton 10 kr, Elekes József 50 kr, Pál János 
10 lcr, Marosi Jánosné 2U kr, Lászlofi András 50 kr, Bartalis János 30 kr, 
Bán István 10 kr, Szabó József 10 kr, Demeter Elek 20 kr, Pap János 30 kr. 
Marosi Venczel 10 kr, Elekes Dénes 50 kr, Köz. Pap Elekné 30 kr, Kibédi, 
Gergely 2 k. t., Marosi Imre 1 k. t., Bálint Mihály 1 k. t., Kibédi Ferencz 2 
k. t., Kurier László 1 k. t., Elekes Péter 2 k. t., Elekes Mózes 1 k. t,, Veres 
Sándor 1 k. t., Sánta Ferencz 1 k. t., id. Sánta Ferencz 1 k. t., Bíró Sámuel 
2 k. t,, Bota János 1 k. t,, Vári Ödön 4 k. t,, Elekes Mihály 1/2 k. t., Elekes 
Mózes, 1 k. t , Elekes Izsák 1 k. t., Nagy József 1 k. t,, Szabó Gergely 1 k. 
t., Vári Ferencz 2 k. t., Bán István 1 k. t., Györké Lajos */» v. t., Jakab 
Mihály 1 v. t , Szász Domokos 1 k. t., Péter Ferencz 1 k. t., Mircse Dénes 
1 k. t., Séra Mózeené 1 k. t., Szász Károly ev. ref. pap V3 v. t., Szász Mózes 
2 k. t., Benedek József 1 k. t., Gál Domokos 1 k. t.. Demeter Dénes 1 k. t., 
Szász Mózes 1 k. t., Demeter Ábel 2 k. t., Szabó Albert 1 k. t., Benke Mihály 
2 k. t , Benke Mózes 4 k. t. A.-Símén falva. Megelőző közleményekkél együtt 
297 frt 11 kr. 

Fogadják a kegyes adakozók kicsiny egyházközségünk hálás köszönetét. 
Tarcsafalván, 1897. augusztus 20-án. 

P Á L F F Y GYÖRGY, W A S S Á N U O K , ÜRMÖST SÁNDOR, 
gyűjtő, gondnok. lelkész, 

éjjitteíő biz. elnöke. m i n t gyűjtő. 
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