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Dicsőség* Istennek.*) 
(Hymnus.) 

A hatalom Istenének 
Zendüljön ajkunkon ének! 
Ki teremtett mindeneket, 
A szép földet, a szép eget; 
Füvet, fát és virágokat, 
Napot, holdat s csillagokat, 
Mily nagy kezednek munkája! 
Nagyságodat lelkünk csudálja 
Dicsőség néked Teremtőnk! 

Az áldások Istenének 
Zendüljön ajkunkon ének: 
Tőle, kinél nincsen árnyék, 
Száll le minden jó ajándék. 
Javait a jóság Atyja 
Bő kezével osztogatja; 
Ő táplálja mi testünket, 
S kies mezőkön mi lelkünket -
Áldott légy áldás kútfeje! 

A békesség Istenének 
Zendüljön ajkunkon ének! 
0 törli le könnyeinket, 
Gyógyítgatja sebeinket, 
Vigasztaló szép beszéddel, 

S biztatgató reménységgel. 
Mint a friss harmat hullása: 
Termő lesz a sziv újulása, 
S imádságban illatozik. 

A kegyelem Istenének 
Zendüljön ajkunkon ének! 
Ki a Jézust elküldötte : 
E világot ugy szerette. 
Szeretetnek mély tengere, 
Boldog, ki elmerül bele! 
Atyánk, mily magas szerelmed! 
Elménk nem ér föl, — hiszünk 

Benned, 
S porba borulva imádunk! 

Az öröklét Istenének 
Zendüljön ajkunkon ének! 
Hullj bár testünk a mély sirba: 
Nevünk Istennél fölirva. 
Ha Jézussal élünk, halunk, 
Mint ő, mi is föltámadunk. 
Hogyha innen elköltözünk, 
Örök dicsőségbe öltözünk — 
Dicsőség légyen Istennek! 

Sántha Károly, 

*) A Dávid Ferencz Egylet pályázatán megjutalmazott ének. 
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Dávid Ferencz életéből. 
Kolozsvári pappá választása. 

Gondolkozni és tanulni szerető ember előtt semmi sem lehet von-
zóbb ós tanuságósabb, mint a nagy emberek élete. Dávid Ferencz az 
unitárius egyház megalapitója, hazánk vallási reformacziója nagy em-
berei közé tartozott. Mindenki, de különösen unitárius ember, lelki 
sóvárgással kérdezheti ki volt ő ? Hol és hogy élte le életét ? Honnan 
nyerte azt a rendkívüli kitartást, a mellyel munkáját keresztül vitte ? 
Honnan azt a lelki erőt, melyei annyi akadályt és oly sok fájdalmat le-
küzdhetett? Ezekre az önként jövő kérdésekre ugy felelhetnénk meg 
legrövidebben, ha eltudnók mondani élete történelmét. Ugy ha módunk-
ban állana az, hogy mint sok más jelesekét, elővehetnők saját feljegy-
zéseit, melyekben a maga leplezetlen őszinteségében elmondta volna 
barátjának, nejének, vagy akár önmagának azokat a lelki harczokat, a 
melyeken keresztül ment, azokat a terveket és reményeket, a melyekre 
felépítette ifjúkora légvárait s lerakta a férfias meggondoltság szilárd 
épületét. De a Dávid Ferencz élete első feléről nem szól majdnem 
semmi biztos tudósítás. Mások feljegyzése s következtetés után tudjuk 
azt is, hogy itt Kolozsvárt 1510-ben született.*) 

A mint Kolozsvár utczáin néha gonddal telve, máskor gondtala-
nul járunk, képzeletünkben mintegy látni véljük ugyanazt a helyet 
mely az ő lába nyomdokait viselte. Az a szép piaczi templom, váro-
sunk disze, sok éven át hallotta ékes beszédét. Házaink közt még most 
is van egy néhány, melyek még abból az időből valók s igy sokat tudná-
nak beszélni az ő hírnevéről. 

Itt töltötte el élete ifjúságát. A férfikor teljességében 38 éves ko-
rában, innen küldötte Wittenbergbe, a reformaczio fővárosába, pártfo-
gói áldozatkészsége. Külföldön mintegy másfél évig időzött, s haza jőve 
már 1550-ben Beezterczén lett iskolai igazgató s rövid két év multán 
Péterfalván lett pap, vagy a mint akkor nevezték, plébánus. Két-három 
évet tölthetett Péterfalván, miután újból alkalmat nyert arra, hogy 
vissza térhessen szülővárosába, Kolozsvárra. Hátralevő élete legnagyobb 
részét itt töltötte el. Itt érlelődtek meg lelkében azok az eszmék, a 
melyek Erdély és Magyarország egyik része uj reformátorává tették. 

*) Azokat, a kik Dávid Ferencz életét ét irodalmi működését tüzetesebb 
tanulmányozás tárgyává akarják tenni, utaljuk jeles irónk Jakab Elek „Dávid 
Ferencz emléke" cz, művére. 
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Jelenleg a kolozsvári papi hivatalba jutása érdekes körülményeivel 
fogunk megismerkedni. 

Hogy a reformatio kora beli kolozsvári papság helyzetét és fel-
adatát világosan meglehessen érteni, szükséges egy kis históriai tájé-
kozás. Kolozsvárnak két városa volt, az ó és az új. Mindkettőt kőfal 
kerítette és pedig legtöbb helyen kettős. A két város már a híres Má-
tyás kora óta, sőt tán ezelőtt teljesen egygyé lett. Egységének köz-
pontja a piaczi templom, melyet Zsigmond király kezdett építtetni, s a 
mely már több mint száz éve készen volt. Ettől délre, szintén a piacz 
közepén, volt egy kis kápolna Szt.-Jakab kápolna, mely amannál ko-
rábban, vagyis akkor készült, mikor az óváron kiviil csak egy néhány 
ember lakott. Az óvárban a most is meglevő s az uj várban a mai refor-
mátus templomok voltak még. Az egy hitet valló városban a templomok 
és papok ügye egy volt a város ügyeivel s ez a viszony a reformálás 
után is, mely 1540 körül törtónt, épségben megmaradt. A város válasz-
totta a papokat, az látta el javadalmakkal. Éppen a Dávid Ferenez ide-
jében a főpap — vagyis plébánus — mellett volt négy rendes pap, s egy 
káplán A plebanusság oly szép hivatal volt, melyért a legjelesebb embe-
rek versenyre keltek és a plébánus választás olyan kiváló jog, a mely 
miatt a város magyar és szász polgárai között száz évnél tovább heves 
versenyzés folyt. 

Midőn a város reformálása végbe ment, akkor a lakosság körül-
belöl egyenlő számban volt magyar és német — vagyis szász — ajku. 
De mióta a piaczi templom felépült, a magyaroknak sok panaszok volt 
a szászok ellen, mert azok nem tartották tiszteletben, királyi levélben 
is megerősített ama jogukat, hogy a templomot a szászokkal egyenlő 
mértékben használhatják, a plébánust egyszer magyar, egyszer német 
ajkúak közül válasszák, valamint a városi bírót (polgármester) esküd-
teket és centumpátereket is. Ez a viszályos ügy 1568-ban nyert végle-
ges megoldást, midőn Csáki Mihály kanczellár meghallgatá a magyarok 
kérését, s királyi pecséttel ellátott levélben mondotta ki, hogy ezentúl, 
vagyis ha a mostani szász részről választott plébánus, Dávid Ferenez, 
meghaland, vagy hivataláról lemond, magyar nemzetbeli választassák 
plóbánusnak s aztán szász és igy tovább. Ezzel együtt járt az is, hogy a 
piaczi tomplomot, a plóbánusi s templomi jószágok jövedelmeit is az 
illető plébánus használta. 

A város reformálása óta, a plebánusi magas tisztet az ország-
7* 
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szerte ismert hires könyvnyomtató és iró: Heltai Gáspár viselte, ki 
szintén szász nemzetbeli vala. Heltai 1553-ban könyvnyomtató tár-
sával Hofgréffel meghasonlott s ennek következtében elhatározta, hogy 
a várostól is bizonyos időre megválik. Beadta lemondását a plebánus-
ságról. 

A város megindult a pap keresésben. Hogy vájjon szólitott-e meg 
mást, tudnunk nem lehet, de az bizonyos, hogy saját szülöttjére Dávid 
Ferenczre fordította tekintetét. Dávid Ferencz ekkor már 43 éves volt, 
tehát éppen élete delelő pontján állott. 

A város felszólítására nem adott és nem is adhatott gyors választ, 
mert ugyanakkor kapott meghívást Szebenből és Kassáról is. A két első 
meghívás megleli magyarázatát abban, hogy mint erdélyi városok jól 
ismerhették őt már, de az utóbbi azt bizonyítja, hogy hire túl terjedt 
hona határain. Ez egyszersmind tanúsítja azt is, hogy abban a korban 
a jó szónokokat az egész haza, nemcsak hanem az uj eszmék világa, 
magáénak vallotta s versenyre keltek, hogy magoknak megszerezhessék. 
A közös tudományos nyelv a latin, jó közitő volt. így történhetett meg 
az, a mi ma csaknem páratlan esemény, hogy éppen itt Kolozsvárt szá-
mos külföldi tudós pap volt, mint p. o. Sommer János német, Paleolog 
Jakab görög származású. 

Dávid Ferencz, mind a mellett hogy tudta, hogy az evangelium 
szava szerint: „próféta nem kedves a maga hazájában" elfogadta 
Kolozsvár meghívását. Rendkívüli volt a város népe öröme. A város 
elöljárósága a már korábban bévett gyakorlat szerint nagy ünnepélyes-
séggel és hosszas ceremóniákkal ültette a fontos plebánusi székbe újonnan 
megválasztott papját. A beiktatás napjára a városi tanács a centumpa-
tereket és a város közönségét összehívta a papi curiára. Innen aztán 
hat tanácsos elment, hogy a megválasztott plebánust meghívják a tanács 
és közönség elébe. 

A plébánus a hat biztos között a többi papok kíséretében megin-
dult. A papok megállottak az első curiában, ellenben a megválasztott 
plébánus bément a belsőbe a tanács és a centumpáterek közé, a hol egy 
emelvényen álló asztal mellé ülvén, egyik főbíró a város nevében üdvö-
zölte, mire a plébánus felelt. Ezután a város főjegyzője felolvasta a 
plébánus választás módját, mire a tanács kimondotta, hogy az ezután 
is megtartandó lesz. 

A mint ezek a belső udvarban lejártak, a plébánus a négy idősebb 
senator kíséretében lement a templom körudvarára, honnan aztán az 
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egész nép kíséretében kimentek a piaczra és megkerülték azt. A plé-
bánus jobbján mentek a legelőkelőbb tanácsosok, balján pedig a papok, 
kik felügyeltek arra is, hogy a plebánus előtt az illő rend megtartassák. 
Itt a főbíró személyese egy kidolgozott beszéddel üdvözölte a plóbánust, 
mire az hasonlóval felelt. E közben a tanulók s az iskolás gyermekek 
helyet foglaltak a templom karzatján a meghatározott rendben. A mi-
kor a plebánus megérkezett a templom ajtajához, a toronyból a legjobb 
kiáltó kikiáltotta, hogy az egész ekklésia gyűljön össze. Ezzel beindul-
tak a templomba . Elől ment a plebánus, utánna a papok, aztán pedig 
a senatorok. Az egész menetet bezárta a nagy közönség. 

A mikor már az egész gyülekezet helyet foglalt a templomban, 
az énekvezér a diákokkal sa többi tanulókkal együtt énekelni kezdette: 
Téged Isten dicsérünk (Te D e u m l a u d a m u s), melyet az egész 
gyülekezet, a férfiak s az asszonyok együttesen kisértek. A plébánus 
hozzá lépett az urasztatóhoz, melytől balra állottak az egyházi embe-
rek, jobbról a senatorok, közbül félkört képezett a gyülekezet. 

Az urvacsoraosztás lejárván, a plebánus az urasztala mellé állott, 
mire a város szónoka (interpres) felállott s az alkalomra Isten áldását 
kérte, elmondván, hogy a jelenlegi egy régi szokása a városnak s hogy 
az ezután is megtartandó. 

Ekkor az egyik egyházi szónok előlépett a plébánus mellé, s hálát 
adván Istennek az egyház iránt tanúsított jóságáért egy beszédet tar-
tott a városi tanácshoz, a centum páterekhez és az egész városhoz. 

A mint a szónok bevégezte beszédét két-két férfi, a magyarok és 
szászok részéről, a plebánushoz lépett, felemelték vállaikra és kétszer 
fenhangon kiáltották: éljen! Azután hasonlóan éljent kiáltottak az egy-
házi emberek és a tanulók. Ez elvégződvén, apró pénzt szórtak el a 
templomban, hogy azt a tanulók felszedhessék. 

Ezzel a templomi szertartás végett ért, de nem a felavatás, mert 
a templomból, ugyanabban a rendben a hogy oda bementek volt kiin-
dultak s bevonultak a plébánus lakására, hol a templomi szónok a pló-
bánust fogadta s a plébánia házát minden hozzá tartozókkal, valamint a 
mezei és erdei birtokokkal s minden jövedelmekkel együtt átadta a plé-
bánusnak hosszasan tartó életet kívánván neki. —- A plébánus fogadta 
a beszédet s ígéretet teve, hogy Istentől adott erejével a maga szent hi-
vatalában szolgálni fogja a várost. 

Dávid Ferencz, több mint husz esztendeig viselte a plébánusi hí-
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Tatai nehéz terheit. E jeles férfi élete az uj hivatallal uj fordulatot ka-
pott, de uj fordulat állott be azzal együtt Kolozsvár történelmében is. 

Dávid Ferencz azokkal a tulajdonokkal rendelkezett saját szemé-
lyében, a melyek biztosították a város magyar és német ajkú polgársá-
ga közös rokonszenvéről. O szász volt születésénél, magyar nevelteté-
sénél fogva. Messze látó terveiben mindig nagy gonddal volt arra, hogy 
a két elem egységessége megőriztessék. 

Boros György. 

Az anya. 
Midőn egy napon az ifjú férj hazatér, csodálkozva tapasztalja, 

hogy kis felesége nem szalad szokás szerint nevetve és csevegve elébe, 
hanem bevárja, mig a szobába lép s ekkor munkája mellől bizonyos 
ünnepélyességgel emelkedik fel s csak egy-két lépést tesz feléje. 

— Mi ez? tán haragszik? megsértettem volna? — kérdi meg-
döbbenve önmagától. — De nem, hisz areza nem mutat haragot, sőt 
ellenkezőleg, boldogságtól sugárzik, .csak az öröm, melyet kifejez, kü-
lömbözik az eddigi játszi vidámságtól. Valami komolyabb, magasztosabb 
ez, a mit most mutat. Vájjon mi okozhatta? 

Ekkor a férj tekintete azon a kis tárgyon akad meg, a melyet 
neje beléptekor letett a kezéből s a mi — ugy tűnt fel előtte — mintha 
egy piczi fejkötő lett volna. Rögtön világos lett előtte minden. Az ő 
szivében is megrezdül egy eddig ismeretlen húr, soha nem érzett bol-
dogság jár ja át egész valóját, s a* vonzalom, szeretet mellé, a melyet 
eddig ifjú hitvese iránt érzett, egy uj érzelem szegődik: a t i s z t e l e t , 
melyet az a n y a keltett fel szivében. Boldogságtól eltelve öleli keblére 
most már valódi feleségét. 

— Ugy-e, nagyon fogod szeretni gyermekünket ? — suttogja pi-
ruló arczát férje keblére rejtve a nő. — Teljes szivemből. Minden igye-
kezetemmel azon leszek, hogy a társadalom hasznos tagjává neveljem. 

— Én, én igyekezni fogok vallásosan nevelni gyermekemet. — 
Ez volt a nő felelete. Pedig ezzel nagyon sok van mondva. S vájjon 
tudatával volt-e az ifjú nőnek, milyen nagy és nehéz dologra vállalko-
zott ez egyszerű szavakkal? ós felfogta-e faladatának horderejét, vallá-
sosan nevelni gyermekét, a jelen korban, a mikor annyi akadály gördül 
lépten-nyomon a vallásos nevelés ú t jába; midőn tulfelvilágosultság, 
butaság, ember és társadalom, példa ás tapasztalat, de sőt maga a tu-
domány is vállvetve küzdenek arra, hogy megdöntsék, aláássák vallásos 
hitünket s megfosszanak az egyedülitől, a mi — különösen nekünk, 
nőknek — támaszunk, védelmünk, menedékünk az élet sokféle harczai-i 
ban; a mely nélkül annyiszor kellene kétségbeesnünk, a mely nélkii 
lehetetlen életünk. Mert életnek nevezhetjük-e az oly nő életét, a ki 
magasabb dolgokkal nem törődve, gondolatnélküli, mondhatni állatias 



— 107 — 

egykedvűséggel őrli le napjait, élvezve, a mit a pillanat nyújt, zúgolód-
va világ, emberek és gondviselés ellen, ha nem is ugy megy minden, 
mint a hogy ő szeretné; nem gondolva a holnappal, elhallgattatva a 
lelkiismeret szavát, testi jólétének, gyönyöreinek martalékul dobva lel-
kének üdvösségét? 

•— Vallásosan fogom nevelni gyermekemet. — Az ifjú nő tán nem 
is sejté még akkor, mi mindentől óvhatja meg azt, ha sikerül elérnie, 
a mit felfogadott. 

Az anya megtartá szavát, vallásosan nevelte gyermekeit, mert a 
gondviselés kis lánya után egy fiúgyermekkel is megajándékozta a sze-
rető házasokat. A mint gyermekei annyira fejlődtek, imádkozni tanitá 
őket s lelkét édes gyönyörűség töltötte el, midőn a kisdedek összetett 
kezekkel, tiszta gyermeki ajakkal, buzgó áhítattal rebegték Isten nevét 
s kérték védelmét azokra, a kik kedvesek kis szivöknek. És a mint ha-
ladtak az évek s velők a gyermek fejlődése, ugy igyekezett az anya is 
el nem maradni vallásos oktatásaival. 

„A nő legyen a családban bölcs és gondos anya, házának támasza 
és biztonsága" mondja korunk egy vallásos nagysága. (XIII. Leó pápa). 
S valóban, nem oly könnyű a nő, az anya feladata, mint azt a legtöbben 
képzelik. Életet adni gyermekének, testi jóllétéről, jelenje szükségletei-
ről gondoskodni még nem elég. Az anya tevékenységének a jövőre is ki 
kell hatnia, nemcsak egészséges embereket, jó honpolgárokat kell ne-
velnie, apákat, anyákat kell a jövő nemzedék számára teremtenie, a kik 
folytathassák az általa megkezdett nagy munkát. 

De nem elég az oktatás. Példája által kell az anyának buzdítania, 
lelkesítenie gyermekét. Hiába mondja neki „légy vallásos, hidj Isten-
ben", ha a gyermek anyja tetteiben szavainak ellenkezőjét látja. Az 
anyának, a mint egyszer azzá lett, egész életét a szerint kell betöltenie, 
hogy gyermeke, akkor is, mikor fejlődött ésszel látja s kíséri figyelem-
mel tetteit, azokban mindig csak követendő példát lásson ós soha okot a 
megütődésre ne találjon. 

Az ifjú nő igyekezett megfelelni annak, a mit feladata tőle kí-
vánt. A szerint rendezte be életét, a mint azt gyermekeinek anyagi és 
szellemi jólléte megkívánta, s legfőbb öröme, gyönyörűsége, élvezete 
volt, ha látta, hogy törekvését siker koronázta s gyermekei nemcsak 
testileg épek, jól fejlettek, de lelkileg is magasabb színvonalon állnak, 
mint sok társaik, kiknek nevelését idegen kéz vezette, vagy egészen 
csak az iskolára volt hagyva szellemi fejlesztése. Mert az iskola, bár mi-
lyen nagy jótétemény magában véve az emberiségre nézve, csak felét 
végezheti annak, a mi a családi neveléssel egyesülve oly szép egésszé 
olvad. 

Teltek az évek, az anya annak a boldog pillanatnak nézett elébe, 
hogy leánya és fia egy és ugyanazon időben részesüljenek vallástanitás-
ban s majdan hitükben való megerősödésüket (confirmálás) elérve, az 
úrvacsora felvételének szentségében. 
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Oh mily magasztos érzelmekkel lépett az anya a tavasz virágaival 
ékesitett templomba, melynek első padjait ünnepi diszbe öltözött fiuk, 
lányok, az élet tavaszának ezek a kedves virágai foglalták el! Mint 
dobbant fel édes fájdalomban szive, midőn azok között az ő drága szü-
lötteit, lelkének boldogságát, küzdelmekkel, szenvedésekkel bövölkedő 
életének e drága vigasztalóit megpillantá. 

Mert az élet őt se kimélte jobban, mint másokat. Az évek során, 
mig gyermekeit ekkorára nevelheté, küzdött ő is eleget, gonddal, be • 
tegséggel, halálos veszteségekkel. De egy nem változott soha s fenn-
tartotta lelkét a legnagyobb megpróbáltatások közepette is, gyermekei 
iránt való határtalan szeretete és rendithetetlen hite vallásában, az 
Istennek véghetetlen jóságában. A ki a szenvedések után gondoskodik 
örömnapokról is, Iám, nem engedte-e neki is megérnie ezt a szent, ezt 
a nagy napot, a melyen gyermekei, mint hitükben megerősödött keresz-
tények belépendők valának az életbe ? 

Az életbe! De hát olyan szép, olyan kivánatos valami az élet, 
hogy az anyai sziv örömrepesve lássa abba belépni gyermekeit? Hát 
nem több fájdalmat, mint örömet rejt-e magában ez a rövid szó? Igaz. 
S mégis, mennyire ragaszkodunk mindnyájan hozzá, mennyire igyek-
szünk meg nem válni tőle ! Mint elitéljük, a ki azt könnyelműen elveti 
magától s mennyire szánjuk, a kit a szenvedés annyira elkeserített, 
hogy hitét, vallását elveszítve, önkényt kényszerült annak végét vetni!. . 

Oh borzasztó kép! hogyan is adhatott annak helyet képzelete, 
ebben a szent, ebben a magasztos pillanatban! . . . De ime! a virágdí-
sz es padok ifjú népe kivonul, a szabad térségen körbe-áll és elkezdi 
fennhangon elmondani hitvallását a gyülekezet előtt. Egy jól ismert, 
kedves hang üti meg fülét, az ő drága gyermeke, tiszta lelkesültség tői 
ragyogó arczu leánya mondja az imát : „Adjad Uram, hogy egyházad-
nak hívei, szent nevednek méltó hangoztatói, törvényeidnek buzgó kö-
vetői lehessünk, mig csak tart életünk!" Az anya szemét örömkönnyek 
árasztják el, soha nem érzett boldogság járja át szivét. Oh egy-egy 
ilyen pillanat hogy ne érne fel évek bánatával, küzdelmeivel! 

És az évek telnek, múlnak. A kis fiúból ifjú, a serdülő leányból 
hajadon lesz, a ki feltalálva egy hozza méltó férfiúban a társat, kit a 
gondviselés támaszául, védelmezőjéül szánt az élet utaira, mint boldog 
menyasszony áll annak oldalán, várva, hogy Isten hivatott szolgája a 
vallás nevében egyesítse őket. Boldogan, szivében megnyugodva szere-
tett gyermeke választása felett, rebeg áldást az ifjú párra az anya. Bár 
lelke vérzik a gondolatra, hogy leányát ki kell bocsátania anyai szárnyai 
alól, nyugodtan látja őt az élet útjára lépni. Mert ha nem is adhatott 
neki földi kincseket hozományul, adott erényes nevelést, vallásos meg-
győződést s ez felér (vagy tán többett is?) a világi javakkal, a mik vi-
lági élvekkel párosultan ritkán vezetnek a valódi, a lelki boldogsághoz. 

Boldogan, szivében a tiszta vonzalom édes bizalmával mondta el 
a holtomiglant az ifjú menyasszony s az a sugár, a mely ott fénylett 
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ártatlan szemében, az áhítat, Istenben való bizalom kifejezése, a mely 
egész lényén elömlött, midőn Istenhez fohászkodott segedelemért, gyá-
molitásért az élet el nem maradható küzdelmeiben, biztos kezességül 
szolgált az anyának arra nézve, hogy gyermeke nem fog azok elől meg-
hátrálni, sem azok között elvérzeni. 

És ismét teltek az évek. A lány boldog anya, egy virágzó család 
központjává lett, az ifjút távolvidékre szólitá az élet s a most már öz-
vegy anya betöltött hivatása tetőpontján áll. Elégülten tekint vissza 
lefolyt életére. Bár gyakran hibázott és nem egyszer tett olyasmit, a 
miért később önmagát elitélte, de a fődologban mit se vethetett magá-
nak a szemére. Az élet minden körülményei között igyekezett megfe-
lelni emberi, anyai, keresztényi kötelességeinek. És a mint gondolatban 
visszapillant a múltra s lelke előtt sorban elvonulnak annak tarka ké-
pei örömeivel, küzdelmeivel, lelkében önkénytelenül ez a kérdés áll 
elé : miért kell még tovább élnie, hisz a természetben minden elenyé-
szik, ha betöltötte hivatását, a virág elhull, hogy helyet adjon a gyü-
mölcsnek, a pille kimúl, miután az uj nemzedék lételót biztosította, 
miért kell tovább élnünk nekünk, embereknek, ha már betöltöttük, a 
mit a gondviselés reánk bizottV Nem jobb lenne-e nekünk is elszállni, 
másoknak helyet adni, mint a teremtés más lényeinek? 

Nem, felel reá belsejében egy szilárd hang, mert éppen abban 
nyilvánul az embernek a teremtés más lényei felett való í'elsőbbsége, 
hogy ösztön helyett érzés vezeti lépteit. Iiogy a szeretet, ragaszkodás, 
anyai érzelem nem természeti sugallat csupán, a mely, ha a természet 
által elébe szabott kötelességeknek megfelelt, megszűnik, hanem öntu-
datos érzelem, a melyet felfogunk, átérzünk, ápolunk lelkünk mélyében, 
a mely végig kisér földi pályánkon s az utolsó pillanatig hívünk marad. 

A madár, ha szárnyaira bocsátja kisdedét, a mint látja, hogy az 
már nem szorult gondjaira, megfeledkezik róla s anya és gyermek kö-
zött megszűnik minden kötelék. A virág nem bir tudatával annak, hogy 
létezése által a gyümölcs léteiének segítségére volt s a pille aligha 
sejti, hogy eltávozván, családot hagy maga után. 

Isten minden teremtménye közül az ember az egyetlen, a melyiket 
családi, társadalmi kötelékek fűznek egymáshoz. Az emberi anya az 
egyedüli, a ki nem szűnik meg annak maradni akkor is, midőn gyerme-
ke rég kikerült védő szárnyai alól s kilépve a család köréből, egy uj 
családnak alapitója Ion. És van-e, képzelhető-e magasztosabb bizonyí-
tók ennél az emberi nem felsőbb, tökéletesebb hivatása mellett? 

Nem ebben rejlik-e napnál világosabb tanújele egy j ö v ő é l e t -
n e k ? Az anyag, a test kihal, visszakerül a földbe, a melynek lételét 
köszönheti, de a lélek, a mely az embert minden más teremtmények 
fölé emeli, él tovább Azt a lelket, a mely gondolkozott, érzett, szeretett, 
a mely örömében, bánatában, kétségében Istenéhez szállt, hálát adva, 
segélyt keresve, megfejtést várva, azt a lelket a halál meg nem semmid 
sitheti. 
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Oh bocsásd meg hát, mindenható Istenem az anyának is azt a 
hirtelen jött, bűnös gondolatot, hisz csak pillanatig tartott s egy pillan-
tás a lábainál játszó kis unokára elég volt, hogy azt végképp elűzze 
lelkéből. Hisz az a végtelen boldogság, az a leírhatatlan gyönyör, a 
melyet ő ebben az egy rövid pillanatban átérzett, emberen kivül egyet-
len lénynek, sem madárnak, sem pillének, sem virágnak nem adatott. 

Fanghné Gyújtó Izabella. 

Bogáti Fazakas Miklós. 
Szent hegedős! hol vagy ? . . mely sirban nyugoszod álmád ? 
Három századon át — kő se jelölte porod! . . 
Ah! minek is márványt annak, ki él mi közöttünk ? 
Dávid hárfáján zengeti szent dalait!. . 
Élsz!. . bár testedet a sir éjjele rég befedezte: 
Szellemed itt lakozik szent dalaidba velünk! . . 

Réüiger Géza. 

Egy ifju pap emlékezete. 
— Bakó Lajos szül. 1853-ban, meghalt 1888 márczius 26-án. — 

Az ifju, ki még éppen hogy az élethez kezdett ; a pap, a kit csak 
hogy beavattak a hivatalosak sergébe, mit szolgáltathat móltót emlé-
kezetre? Valóban keveset olyant, mit az úgynevezett nagy férfiak élet-
rajzában szoktunk keresni. Bakó Lajos — kinek e sorok szentelvék — 
csak 35 évet ólt s abból 7 évet paposkodott s mégis nekünk elete oly 
kedves, márczius hó 26-án bekövetkezett halála oly lesújtó volt, hogy 
róla meg nem emlékezni nemcsak mulasztás, hanem valóságos hiba 
volna. Közepes módú székely szülők gyermeke lévén : nem számithatott 
arra, hogy az életben költséggel járó pályára lépik, s atyja halála, mely 
még a székely-keresztúri gymnasiumba való tanulása alatt bekövetke-
zett, egészen saját erejére utalta. 0 lelkes buzgalommal s szép remé-
nyekkel tudott eltelni a papi pályáért. A kolozsvári főgymnasiumot és 
papnöveldét nagy küzdelmek árán, de kitartó szorgalommal végezte bé. 
Egyeues jellem, munka- és rendszeretet már ifjúi éveiben jelezték, hogy 
ő belőle az Ur szőlőjének nem közönséges munkása fog lenni. 

Nem annyira ismert tehetségei méltánylása, mint inkább a tapin-
tatos ifjúban helyezett bizalom volt az, melynek következtében Ferencz 
József püspök ur őt 1881-ben a sok ideig ürességben állott verespataki 
állomásra kinevezte pappá. Az, a mi egy rendes lelkészre első helyen 
szokott várni itt csak egyike volt számos, fontos és kényes természetű 
feladatoknak. Mig egyik felől a forradalom romjaiban még mindig sin-
lődő egyházat lábra kellett állítani, hiveit össze kellett gyűjteni s azok 
egyrészét a magyar nyelvre megtanítani, addig egyszersmind szolgálni 
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kollett a még elhagyottabb sorsban levő ev. ref. egyház tagjainak, bé-
kében kellett élni a róm. kath. lelkésszel, hogy a magyar nemzeti ér-
dekben közösen harcsolhassanak a román lakosság nagy befolyása ellen, 
s ezt Bakó a drága piaczu városban 300 frt nem egészen biztos jöve-
delemmel, módosabb hívei naponkénti segedelmezése mellett kellett 
hogy végezze. A tekintély megvédése anyagi erő nélkül, a jellem tisz-
tántartása tűzhely nélkül: erős lelket kívánnak, s ezt Bakó Lajos legjobb 
hitem szerint mind megőrizte. Nagyon gyakori leveleiből lépésről-lépésre 
kisértem életét, s megrendítő volt annak tudata, hogy ugyanott tett nő-
sülése nemhogy enyhítette volna küzdelmeit, sőt annyira fokozta, hogy 
szeretett híveitől megkellett hogy váljon, s 18S5 juliusban elfogadja a 
kadácsi ekklézsia meghívását. A házi zavar ide is kisérte, mígnem kény-
telen volt nejétől törvényesen elválni s uj házasságra lépni. 

A kadácsi paposkodás ezután nyugodt és áldásos volt mind rá, 
mind gyülekezetére nézve, újból megnősült. A jó székely nép között meg 
volt a talaj az áldásos munkára. A v a s á r n a p i i s k o l á t megalakí-
totta s azt már eleitől kezdve 3 0 - 4 0 ifju gyakorolta, a n é p k ö n y v -
t á r t , mely elhanyagolt volt: rendbe szedte. A templom elavult o r g o -
n á j a helyett ujat készítendő állandó eréllyel működött, de örömét 
csak a munka megkezdésében lelhette. 

A pap életének legbiztosabb ismerője, szolgatársa, s mi Bakó 
Lajos papi jelleme lerajzolására nem adhatnánk találóbb szavakat, mint 
a melyeket Boros György kadácsi tanitó és énekvezér a következőkben 
mond: „én már sok papot ismertem, de mondhatom, hogy eddigelé nem 
hallottam egyet sem, a ki olyan krisztusi szellemben álljon szószékbe s 
tanítson mint ő. 0 tudomány nélkül soha nem szólott. 0 nem volt liosz-
szas, s unalmas, de magvas. Mint unitárius pap ugy betöltötte helyét, 
hogy nem képzelek senkit papjaink között, ki jobban betöltené. Mikor 
ő a partiálison a mult évben szónokolt, tanárok, papok, főgondnok, 
tanítók megvoltak lepve, hogy egy kadácsi pap olyan munkával s olyan 
szónoki tehetséggel álljon elé. ; 

„Mint ember igazi tapintatos és igazságszerető. ü t az igazság 
mellől eltántorítani nem sikerült senkinek, pedig megvolt kísértve több-
ször. 0 ugy állott és ugy védte azt, mint csak kell egy valódi jellemnek. 
És mégis olyan szerény volt, mint a szerény ibolya. Magát soha és se-
hol nem fitogtatta, s mégis ráismertek, hogy egy valódi tudományos 
készültsógü ember. Oly éles látása s oly nagy emberismerete volt, hogy 
két hónap alatt jobban megismerte az embereket, mint más husz eszten-
dő alatt. Az iskola körül olyan volt, mint egy valódi atya, ki gyermekei ha-
ladásán lelkéből örvend. Szerette a tanuló ifjúságot, a kis gyermekeket 
mint Jézus. 0 mint tanitó is minta tanitó lett volna. 

„Házánál igazi szorgalmas, gondos és takarékos ember volt. 0 ha 
élt volna, módos ember lett volna, mert ebben második neje, kivel 
boldogan ólt, jó segítője volt. 

„A nép gyászát és bánatát nem is lehet elképzelni. Soha ilyen 
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papunk nem volt s nem is lesz, — ezt mondja mindenki. 19 napja hogy 
eltemettük s még az utódról egy hang se volt. Ez még eddig lelki gyász. 
Az első gyűlés alkalmával a sírkő felállítására 20 forintot szavaztak 
meg. Ezzel is azt mutatjuk ki, hogy szerettük. De szerette őt mindenki, 
a ki ismerte, a nép ugy, mint pályatársai. Nem volt szem, mely ne 
könnyezze ; nem szív, mely ne fájlalta volna. A köri lelkészek, s az 
ismerősök nagy számmal gyűltek össze temetésére, mikor imát Török 
Sámuel szt -mihályi, gyászbeszédet Kozma Dimén f-váralja lelkész tar-
tottak s Győrfi Ferenez vezetésa alatt a Nyikó vidéki dalkör énekelt." 

Ezekhez a meleg sorokhoz keveset lehet adnom annak a megem-
lítésén kívül, hogy ifjú barátunk megvolt áldva azzal a ritka tehetséggel, 
mely a papot szónokká is teheti. Már papnövendék korában két barátja 
felett tartott gyászbeszédeivel, a kolozsvári templomban tartott szónok-
latával bebizonyította, hogy tud a szívhez s az értelemhez szólani ér-
zéssel és hatással. Kezemben levő beszédein látszik a gondosság, kere-
setlensóg, tanultság és mély gondolkozás. Már ifjú korában szerezni 
kezdett szép könyvtára volt, sokszor borús napjaiban, egyetlen vigasz-
talása. 

Az a közvhivatalnok, ki 7—10 évi nyilvános működés alatt ennyi 
jót tett, méltó az emlékezetre, nemcsak az eltűnt szép reményért, 
hanem a végzett jeles tettekért is. 

A gyermekkor éveitől kezdve önzetlen hű barátság élvezett ós el-
vesztett becséről szólanom nincs alkalom, s a még érzékeny seb sem en-
gedi. - Boros Gy. 

Egyleti élet és munkásság. 
A nyári vasárnapi tanítás érdekében i smét felemeljük szavunkat 

s azt mindaddig fogjuk hangoztatni, a inig bekövetkezik a minek be kell 
következni, hogy minden pap, minden tanitó és énekvezér rászánja ma-
gát erre a munkára, a mely éppen olyan fontos, mint az, hogy egyhá-
zunk s abban templomaink legyenek. Lássunk munkához most, mígnem 
késő, és pedig kezdjük az ifjúságnál a jövő egyház alapvetőinél. A múlt 
alkalommal rámutattunk egy pár tárgyhoz könnyen megtalálható segéd-
forrásra. Jelenleg kiemeljük különösen az „Unitárius Kis Könyvtárt", 
a melyben elejétől végig számos jeles czikk van, melyek feldolgozva jól 
értékesíthetők. Különösen felhívjuk a figyelmet a „Palesztina a Jézus 
korában" (ára 30 kr.) és a „Jézus élete" (ára 15 k r ) czimüekre, me-
lyek egyenesen az ismétlő és vasárnapi iskolák növendékeinek vannak 
szánva. Az eddig megjelent 23 füzet ára 1 frt 50 kr., három példányban 
4 frt. öt példányban 6 frt 50 kr., tiz péld. 12 frt 50 kr , kaphatók Der-
zsi Károly szerkesztőnél (Budapest II. főutezá 8 sz.) 

Felolvasások Kolozsvárt. Egyletünk felolvasásai közül a hatodi-
kat, s ezúttal utolsót, márczius 25-én tartottuk, melyről a Kolozsvárt 
megjelenő „Erdélyi Híradó" a következőket irta : 
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„Az unitárius fő tanoda nagy auditóriumában, ez alkalommal is 
igen distingvált közönség gyűlt egybe, élvezettel hallgatva azt a két 
felolvasást, melyet Kőváry László historikusunk, a magyar tudományos 
akadémia tagja és Boros György az egylet titkárja tartottak. 

Négy óra után, pár perczczel, K ő v á r y László kezdte meg, mind-
végig élénk figyelemmel hallgatott felolvasását, mely a régi Erdély 
fejedelmeinek udvarába vezette hallgatóit. Az érdemes felolvasó érdekes 
képet nyújtott a fejedelmek ,ndxaraj. az-azokban uraIkodó_szokások és 
ünnepélyes szertartásokról. Elénk színekkel festette azt a fényt és pom-' 
pát, mely az udvar szertartásaiban nyilatkozott. Részletesen ismertette 
a Bethlen Gábor Brandenburgi katalinnal való egybekelésének ünne-
pélyesebb mozzanatait. Majd Szolimán szultán táborába vezetett, leírva 
János Zsigmond fejedelemnek ottani fogadtatását. Később az udvari 
étkezés rendjét vázolta, kiterjeszkedve az egyes functionariusok fel-
adatának ismertetésére s végül a fejedelmek temetési szertartásáról 
emlékezett meg. Fejedelmeink közül János Zsigmond és Báthory Kris-
tóf voltak az elsők, kik hazájuk földjébe temetkeztek el. Az utóbbi vég-
tisztességtételénél történtekről hosszasan szólt a felolvasó, ki tanul-
mányszeríi felolvasását egy, a 40-es évek mozgalmaira és a szabadság-
harczra tett reflexióval fejezte be A hallgatóság élénken megéljenezte 
Kőváryt, ki valóban elismerésre való munkát teljesített akkor, mikor 
oly élénk világításban tárta föl hallgatói előtt a régi Erdély társadalmi 
életének ismeretlen, de annál jellemzőbb mozzanatait. 

Kőváry László után B o r o s György ült a felolvasó asztalhoz, 
egyikét olvasván fel azon mély megfigyelési képességre valló értekezé-
seknek, melyeknek az ifjú egylet ez évi felolvasó-cyclusa oly annyira 
gazdag volt. B o r o s György felolvasása a „ t e m p l o m b a j á r á s é s 
n e m j á r á s " ezimet viselt s e vallás-erkölcsi ós társadalmi szempont-
ból egyaránt kiváló fontosságú kérdés minden ágát kimerítő részletes-
séggel tárgyalta. Elein visszapillantást vetett a múltra, mely e részben 
egészen mást mutat, mint a jelen. Majd áttért annak a hatásnak a jel-
lemzésére, melyet a templomi szertartás ünnepélyes komolysága, a 
gyülekezet ájtatossága és a karének hangjai a jelenlevőkre ellenállha-
tatlanul gyakorolnak. „Nem mondhatjuk azt — mond felolvasó, — hogy 
ki nem jár templomba, az nem jó ember, de azt lehet állítani, hogy ki 
mennél többször szeret ott lenni, az rosz ember nem lehet." Felveti a 
kérdést, hogy vájjon mi oka a templemok látogatlanságának. Kifejti, 
hogy az üres templomok nem egyszersmint az erkölcsi hanyatlás jelei, 
hanem befolynak arra egyéb körülmények is. Ilyenekként jelöli meg 
felolvasó a vasárnapi munkát, mely — kivált városunkban — a hiva-
talnokokra nehezedik; — továbbá a templomok czélszerütlen és éppen 
nem kényelmes berendezését. Ezután hangsúlyozta, hogy ez állapoton 
változtatni kell, kérdi, hogy miképp történjék a változtatás ? E tekin-
tetben hivatkozik az első keresztényekre, kik a templomot egymásra 
nézve oly fontos helylyé tették, honnan az elmaradás veszteséggel jár. 
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Részletezi, hogy mit kívánhat e részben a gyülekezet a paptól, ki min 
os e k k l é s i a e oly fontos szerepre hivatott e kérdés megoldásánál. 
Majd kiterjeszkedik az egyházi ének kérdésére. Helyesnek tartaná, ha 
v e g y e s e g y h á z i é n e k k a r szerveztetnék a mi míg egyfelől a 
műélvezetre vágyók igényeit is inkább kielégítené, más részről lehetővé 
tenné a vallásos buzgalom fokozását, hatékonyabbá tételét. 

A jó félórán át. tartó felolvasást tetszéssel fogadta a közönség, 
mely azon meggyőződéssel távozott az egylet ez idei cyclusát bezáró 
ülésről, hogy a szép hivatásu egyletet hasonló felolvasások csak erősíteni 
fogják, s nemes feladatára hovatovább alkalmasabbá válik." 

Recsenyéden Pál Ferencz ifjú lelkész buzgalommal egyengeti 
hívei között az utat. Olvasó egyletet szándékozik alapítani, de czélját 
csak kerülő utakon érheti el. „Népünk nem rosz — írja — de a nevelés 
s az önképzés rá fér". Ajánljuk figyelmébe a múlt számban „Mi tevők 
legyünk" czim alatt közölt javaslatokat. 

Köszönetnyilvánítás. A Dávid Ferencz Egylet tagjai közül az 
„Unitárius Közlöny" költségei fedezéséhez szives adományaikkal ujab-
ban hozzájárultak, vagyis a közlöny előfizetési árát is megfizették: 
A j t a i József Budapest; K i s s Mihály ny. esperes Árkos; M u z s n a i 
József Dicső-Szt -Márton; A l b e r t János Torda ; Má t é f i Ferencz 
Nagy-Bánya; S i m o n i c h Zsigmond Periasz; K o n c z György N.-
Borosnyó; S z e n t i v á n y i József Kézdi-Vásárhely. Köszönet a párt-
fogásért, melyet továbbra is kérünk! 

Béjelentett D i c s ő S z t . - M á r t ó n b ó l Kiss Sándor tanító 1 r-
t. és 4 előfizetőt. Sz é k e l y - K e r e s z t ú r r ó l Barabás Lajos lelkész 1 
r. t H é v í z r ő l Ozsváth Gábor lelkész 1 r. t. M a r o s i e g y h . k ö r -
b ő 1 Kelemen Albert esperes 5 r. t. S.-K ör ö s p a t a k r óI Deák Miklós 4 
r. t. I I . - M . - V á s á r h e l y r ő l Ajtai János 2 rend. tagot. Köszönjük a 
buzgóságot! 

Símén Domokos sírkövére adakoztak: „Az Ü r m ö s i f i u k " , Mik-
lós, Lajos, Gyula és Jenő 200 frtot. „Régi tervünk volt egy sírkő felállí-
tása — írja Ürmösi Miklós — s most kétszeres örömmel ragadjuk meg 
az alkalmat, hogy e kegyeletes czélra szánt szerény adományunkat 
egyesíthessük a néhai nagy emberünk tisztelői jó szívű adományaival". 
„A gagy- és nyikómenti papi önképzőkör": 10 f r to t ; mélt. Daniel Gá-
bor egyh. főgondnok ur 10 frtot; Boros György tanár 2 frtot. Összesen 
222 frtot. 

Értesítjük t. barátainkat és ügyünk pártolóit, hogy az „Unitárius 
Közlönyből" még rendelkezünk teljes példányokkal s kívánalomra szí-
vesen küldünk mutatványszámot. 

Szerkesztői izenetek. Gy. I. Vargyas. Becses levelét vettük, kívánsága 
szerint járunk el, mihelyt terünk megengedi. — S.-Körispatak. Mindent megkap-
tunk. Sor kerül rá. Üdvözlet! — I. Iii. Torda. A beküldött nevekre elküldöttük 
mind a négy számot. Nem tudjuk, mi a rendetlenség oka. Rajtunk nem mult.— 
B. L. A tagok beküldött névsora jelen számból kiszorult. A jövőben külön kö-
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zöljük. — V. M. Brassó. Megérkezett. Átadtam megnézésre... Gyűjtöm az adatokat. 
Csak ra j ta! Köszönet! — V. D. Bölön. Köszönettel vettük. Többre nem számít-
hatnánk, hisz ott annyi az aratni való gabona! — S. K. S.-Szt.-Ló'rincz. Teljesen 
megleszünk elégedve. Szives üdvözlet és testvéri meleg kézszorítás ! R. 6. Szabéd. 
Mindent vettünk köszönettel. 

A t. lelkész urakat, kik a 2-ik számmal még nem számoltak volna, fel-
hívjuk, hogy szíveskedjenek rövid időn elszámolni. 

B C a - z á n i k : é s a , 1 ^ - ü . l f ö l d . . 
A p r o t e s t á n s i r o d a l m i t á r s a s á g f. hó lG-án Budapes-

ten tartott gyűlésén megalakult. Elnökei voltak: Yay Miklós báró, ref. 
egyh., Prónay Dezső báró ev. egyh. főgondnokok. Az alapszabályok 
tárgyalása nem volt viharnélküli, mivel a debreczeni küldöttek követel-
ték, hogy csak reform, ós evang. lehessenek tagjai. Ezzel szemben első 
helyen Tisza Kálmán miniszterelnök kijelentette, hogy ha az unitáriusok 
kizáratnak, akkor maga is kénytelen lesz visszalépni. Ilyen értelemben 
szólalt fel a két elnök, Tisza Lajos gróf, s különösen Szász Domokos, 
az erdélyi ref. egyh. kerület püspöke szólott még terjedelmesen, bizo-
nyítván a lehetetlenségét s káros voltát az unitáriusok kizárásának A 
közgyűlés nagy többsége elfogadta az eredeti alapszabályt s később a 
debreczeni tanári kar is visszalépett az ellenzőktől, mihez képest az 
irodalmi bizottságnak tagjai lehetnek az unitáriusok is. 

F o g a r a s b a n unitárius isteni tisztelet tartatott húsvét másodnapján 
Tibáld Mihály járásbiró ur házánál. Az isteni tiszteleten 50-en voltak 
jelen. Urvacsorában részesült 47. Az isteni tiszteletet Osváth Gábor 
hévizi pap végezte. 

N y i l v á n o s k ö s z ö n e t . Mózes Mihályné, szül Arkosi P. Irma őnagysága 
„A H é v í z i u n i t á r i u s s z e n t e k k l é z s i á n a k , v i s s z a e m l é k e z é -
s e m j e l é ü l " — mintegy 22 frt értékii hímzett urasztali és egy kehely taka-
rót ajándékozott. A nemes ajándékért és a hálás visszaemlékezésért köszönetet 
nyilvánítani e helyen is kötnlességünknek ismerjük. Héviz, 1888. ápril 11-én. 
A n t a l I s t v á n , gondnok. O s v á t h G á b o r , unitárius pap. 

Irodalom. 
B u z g ó s á g k ö n y v e . I r ta : Sántha Károly, kiadja a Luther-

társaság: most jelent meg. A több mint 300 lapra terjedő imakönyvet 
a hitbuzgóság és vallásos kegyesség szülte, s hisszük, hogy az ol-
vasó lelkére jó ós megnyugtató hatást tesz. Az imák külömbféle al-
kalmakra szólanak s prózai és költői formákba vannak öntve, de még a 
prózaiakat is költői hangulat leilgi át. A jeles szérzőnek egyik pálya-
nyertes énekét most mutatjuk be olvasóinknak. Egy pár darabot kivéve, 
milyen a „Szentháromság vasárnapjára szóló" s egy néhány kifejezést 



— 110 — 

mellőzve unitáriusok is lelki élvezettel olvashatják ezt a kedves könyvet, 
melyet ajánlunk. Ara fiizve 1 fr t 50 kr. Kötve 2 frt. Kapható Kolozs-
várt Grátz Mór év. lelkész urnái. 

Halottak emléke. 
Ü r m ö s i Ábrahám körispataki lelkész és tanitó mult hó 31-ón 

jobb létre szenderült. A régi gárda egyik derék kipróbált közharczosa 
volt, ki egyszerre az egyház és iskola szent ügyének szolgált, nagy küz-
delemmel, de hi.ven mind halálig. Legyen emléke áldott! Hátramaradt 
gyermekei közül fia Sándor fiatfalvi lelkész is gyászolja. — V i t á l i s 
Domokos bölöni tanitó barátunk, mint arról mély részvéttel értesülünk, 
elveszitette kedves három éves fiát. — P ó t e r f i Albert nyug. kir. te-
lekkönyvvezető, az egykor szép tehetségű férfi, ki a költészet virágos me-
zejére is jeles termékeket hintett f. hó 23-án élete 41-ik évében sok 
szenvedés után megszűnt élni. Isten nyugtassa meg őt s vigasztalja az 
özvegyen maradt nőt s a két kiskorú árvát! 

Nyilvános nyugtázás. 
N e g y e d i k k ö z i e m é n y. 

A Dávid Ferencz Egylet pénztárába fizettek: 
TI e n cl e s t a g o k 1—1 f r t t a l : Gál Kálmán, Szegszárd 1885—87. Radó 

János, Déva 1885—88. Radó Szász Mariska, Déva 1885—88. Nagy Mózes, N.-
Enyed 85—88. Benczédi Gergely, Kolozsvár 85—88. Péterfi Dénes, Kolozsvár 
85—88. Endstrasser Benedekné, Kolozsv. 85—88. Barabás Károly, Kolozsv. évi 
2 frt 50 kr. 85—86. Farkas Vilmos, Kolozsv. 85 — 89.. Dr. Veres Lajos, Kolozsv. 
86—87. Kanyaró Ferencz, Kolozsv. 86—87. Benedek Áron, Kolozsv. 85—87. 

Bágyi Kálmán, p é n z t á r n o k . 
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