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tek ki (X. fej.). Sőt a szomszédos Svabócz, Batizfalva, Késmárk és 
Nagy-Lomnicz egyházai és tanintézetei is sokszorosan élvezték a hit-
buzgó Horváth-család nagylelkű áldozatkészségét (XI. fej ). 

Mindezeket a dolgokat eredeti források alapján nagy szorga-
lommal, alapos tudással és lelkiismeretes pontossággal írta meg 
Wéber, kinek oly sok érdeme van a Szepesség ós a felvidék törté-
netének feldolgozása körül. Az értékes monográfiával néhány eredeti 
oklevél szövegét is kinyomatta. E tekintetben Wéber könyve meg-
bízható forrásmű. Sajnos azonban, hogy a mű hiányos kidolgozása 
s különösen idegenszerű nyelvezete messze mögötte marad az adat-
gyűjtésben oly kiváló szorgalomnak és történetírói megbízhatóságnak. 
Ám azért tudományos értéke így is van a munkának s elismeré-
sünket így is készséggel nyilvánítjuk a nagyszorgalmú szerzőnek. 

Váradi F. 

Értesítő a nemzetközi onitárins konfereneziáról. Az 
intéző bizottság közremüküdésével szerkesztette Boros György 
titkár. Magyar és angol nyelven. Kolozsvár, 1897. Gombos F. 
nyomása, 182 + 18 lap, ára? 

A hazai unitáriusok angliai és amerikai hitfeleik részvételével 
a millennium alkalmából nagyobbszerű konferencziát tartottak Buda-
pesten, 1896. szept 6. és 7. napjain. Ennek a konferencziának a 
lefolyását, jegyzőkönyvét, az üdvözleteket, a beszédeket és felol-
vasásokat közli a fenti czfm alatt megjelent csinos kiállítású, két 
nyelvű Értesítő. 

A konferencziát megnyitó isteni tiszteleten Gál Miklós, buda-
pesti lelkész tartotta az imádságot, Ferencz József püspök az 
alkalmi beszédet. Az angol és amerikai vendégeket báró Petriche-
vich Horváth Kálmán főgondnok és Székely Ferencz, budapesti 
gondnok üdvözölte A köszönő válaszokat Dotvson, a brit és kül-
földi unitárius társulat elnöke, WUliams, az amerikai unitárius 
társulat képviselője mondották, míg Fayler versben üdvözölte a 
konferencziát, Tagari L. ós dr. Chester az ifjúsághoz intéztek 
beszédeket. 

A beszédek és felolvasások során Dániel Gábor főgondnok 
elnöki megnyitója, Boros György jelentése, Péterfi Dénes lelkész 
felolvasása (A mi a vallásban változó és maradandó), Dowson fel-
olvasása (Az unitarismus jelen állása és kilátása Angliában), dr. Smith 
értekezése (A biblia-tudomány), Kozma Ferencz tanfelügyelő tanul-
mánya (A lelkészi hivatás jelentősége egyházi, vallási és nemzeti 
szempontból) s végül Ferencz József püspök záróbeszéde olvasható. 

A beszédek, felolvasások és tanulmányok következetes unitá-
rius szellemben vannak tartva, a mi egészen természetes. S ha 
más lélek és más szellem nyilatkozik is meg munkálataikból, mint 
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a minőt a mi evangeliomi protestáns hitünk és vallásunk követ és 
követel, mi mégis elismeréssel emeljük ki azt a páratlanul lelkes 
együttérzést, azt a nemes lelkesedést és testvéri szeretetet, mely a 
konferenczián megnyilatkozott s melyet a fenti Értesítő ékes sza-
vakban és bizonyára egészen híven tolmácsol. Az unitárius hit tar-
talmáról és igazságáról mi ugyan nem sokat tartunk, de az unitá-
riusok hitbuzgóságát, összetartását és tevékenységét csak tisztelettel 
és méltánylással tudjuk emlegetni. Azt azonban a mai kor divatos 
nagyzásának tartjuk, hogy magyar unitáriusaink az 5—6 külföldi uni-
tárius részvétével tartott konferencziájukat a sokatmondó «nemzet-
közi* jelzővel sallangozták fel. Magyar unitárius konferenczia volt 
az, néhány külföldi hittestvérök jelenlétében, kik az amerikai és az 
angliai unitáriusok képviseletében jelentek meg. S—8. 

A felső-bányai evang. reform, egyház múltja és jelene. 
Főbb vonásaiban ismerteti Nagy Lajos felső-bányai ev. ref. 
lelkész. Nagybánya, 1896. Nánásy István könyvnyomdája, 
127 lap, ára 60 kr. Kapható a szerzőnél. 

A millennáris monográfiák közül való munka. Nem úttörő 
a mű, de azért sok űj adatot hoz felszínre. Lugossy Józsefnek 
1846-ban irt kézirati ismertetését és Kovács Gusztávnak 1866-ban 
készült monográfiáját sokban felhasználó, de még több tekintetben 
kibővítő dolgozat. 

Felső-Bányán 1530-ban a Luther-féle reformáczió magvát hin-
tették el, de 1567 óta a Kálvin-féle protestantismus gyökerezett 
meg. Előkelő kálvinista egyház volt, Rákóczy György a híres Gra-
duallal ajándékozta meg, melyet az egyház most is kegyelettel őriz. 
Szent edényei is ősrégiek, ú. m. 1533-ból, 1639-ből stb. De azért 
hézagtalan története a XVI. és XVII. századból nem állítható össze. 
A török, a kurucz és a labancz háborúskodások alatt sokszor kira-
bolták, feldúlták ezt a bányavárost. 1687-ben a szomszédos Nagy-
Bányára költözött jezsuiták megfosztják templomától, iskolájától, 
paplakától. Anyakönyvei is csak 1702 óta vannak meg. Az üldözött 
egyház az elvett kőtemplom helyett 1693-ban csak szegényes fa-
templomot építhetett s azt is a városon kívül. A XVI1L század 
folyamán ez a templomuk mindvégig meg volt, de egyházi és vallási 
békéjöket folytonosan zavarta az uralkodó római egyház s a vele 
szövetkezett osztrák kormány. Mostani csinos kőtemplomát 1890-ben 
építtette és vette használatba a törekvő és áldozatkész gyülekezet. 

Az iskolaügyet illetőleg Felső-Bányán már a XVII. század óta 
magasabb iskola állott fenn. Latin, görög nyelv, logika, dialektika 
és theologia szorgalmasan taníttattak benne. Rector állott az élén s 
mellette praeceptorok működtek. 1672-től az iskolamesterek névsora 
és az iskolai törvények is fenmaradtak, miket egész teljességében 
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