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Gálfi Ló'rincz egyl. pénztárnokhoz küldendő Kolozsvárra. 

Elnöki meghivó 
a Dávid Ferencz Egylet XVI-ik közgyűlésére 

Jelen évi közgyűlésünket Kolozsvárt szeptember 21-én dél-
után Y24 órakor fogjuk megtartani. Az új kollégium egyik dísz-
terme lesz gyülekezésünk helye, a minek egymagában is nagy 
jelentősége van, mert a mi az iskolát érdekli, minket is kö-
zelről érdekel. Egy uton haladunk. Közgyűlésünknek ily sze-
rencsés összetalálkozása az új kollégium ünnepélyével, azt hi-
szem igen sok tagtársunkat fogja Kolozsvárra vonzani. Kérem 
is mindnyájokat, ragadják meg ezt a kedvező alkalmat, hogy 
örvendezzünk együtt az egyleti év eredményei és az unitárius 
közoktatásügy nagy vívmánya fölött. 

Arra is különösen fölkérem tagtársainkat, tagdíjaikat fizes-
sék be a pénztárba a közgyűlés előtt, hogy ne legyen meg az a 
sötét pontja jelentésünknek, a mellyel a hátralékok szokták 
elékteleníteni 

A fiók-egyletek elnökségét fölhívom intézkedjenek, hogy az 
évi jelentések szept. 1-ső előtt küldessenek be a titkárhoz. 

Addig is, a mig személyesen találkozhatnánk, Isten kegyel-
mét ós áldását kérem mindnyájukra. 

Alsó-Zsuk, 1901. julius 14. 
Báró Pet rí che vi eh Horváth Kálmán, 

elnök. 
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Felhivás 
kolozsvári új kollégiumunk tápintézete érdekében az 

osztálytársak özszejövetelével kapcsolatosan. 

Nem szokásom a nyilvánosság eleibe vinni toilamat. Azon-
ban most kivételt teszek. Erre alkalmat adott a közelebbi ko-
lozsvári idözésem, a régi kollégium meg az új. Ha a régit — a 
melynek küszöbét ón is tapostam — összekasonlitani akarjuk 
az újjal, hát, mi a külsőt illeti, a kettőről egy órában alig lehet 
szó. De nem a külső mázról akarok ón beszólni, hanem a belső 
értékről: az unitárius szellemről, a tudományos kiképzésről, a 
jellegről, a melynek, minthogy unitárius kollégium, unitáriusnak 
kell lenni minden ízében. 

Nem vagyok ón elfogult felekezeti tekintetben, de mert 
minden felekezetnek hivatása ahhoz ragaszkodni, ugy ón is 
ragaszkodom az unitárius valláshoz, a melynek születése óta 
követői voltak elődeim ós hiszem, hogy utódaim is. Nem gon-
dolok ón a Dávid Ferenez birodalmának helyreállítására. Meg-
élünk mi csekély számunk mellett is, ha összetartok ós buzgók 
leszünk. Tekintse minden unitárius alkotásainkat, mintha az 
övé lenne, ós istápolja saját tehetsége ós anyagi erejéhez ké-
pest. E tekintetben dicséretes példák állanak minden korból 
előttünk. 

Közelebb beköltözik a diszes új kollégiumba a tanuló se-
reg. A csin mintegy meg fog lepni több vidéki szegény tanu-
lót, azok között a keresztúri iskolából jövőket, honnét több 
jeles emberünk vált ki azok közül, kik nélkülözéssel végezték 
tanulmányaikat a kolozsvári régi iskolánkban. Az úgynevezett 
szolgai rendszer sok jóravaló szegény székely tanulónak lehe-
tővé tette az iskolázást. Az új iskolában létesített tápintézet 
több szegény tanulót kizárhat a kolozsvári kollégiumunkból, 
mert egy szegény, vagy nagyon csekély birtokú unitárius ember 
honnan fizessen a renden kiadások mellett egy iskolai évre egy 
fiáért a tápintézetbe 210 koronát. Ez aggaszt engemet és kész-
tetett kedves hitfelekezeteimhez fordulva, ezen aggodalmamat 
kifejezni és a mennyire lehet, oda törekedni, hogy mennél keve-
sebb szegény sorsú tanuló zárassék ki az egyetlen VIII osztá-
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lyu gymiiasiumunk és papnöveldénkből, és más tanintézetet 
keressen fel, mely neki inkább van kezeügyében közelsége vagy 
más ok miatt, de a hol nem sajátitja el az unitárius szellemet, 
mert más felekezet környezetében nevekedik fel. 

Tegyük mennél könnyebbé a szegény unitárius tanulókra 
nézve a kolozsvári iskolázást. Erre egy módot gondolok ós ez 
a tápintézet kiadásaihoz való hozzájárulás. Ez nálunk új intéz-
mény, szegény tanulók számára kevés, de nagyon kevés alappal 
rendelkezik. Es addig is, mig jóltevőink figyelnie annak nagyobb 
mérvű gyarapítására irányul ós épp most, midőn a kezdet ne-
hézségeivel kell megküzdenünk és több oldalról felmerült ag-
godalmakat lehetőleg eloszlatnunk, helyén lenne, ha azok, kik-
nek módjuk van, anyagi erejökhez képest a szegény tanulóknak 
a tápintézeti költségeik fedezését megkönnyitenék. 

Erre egy kedvező alkalom kínálkozik. A régi iskola osz-
tálytársai találkozást tűztek ki, hogy bucsúszózatával háláját 
fejezzék ki azon iskola iránt, melyben kiképzésöket nyerték. 
Ajánlom ezen kérdés megfigyelését nemcsak azoknak, kik össze-
jövetelüket tartják, hanem összes hitfeleimnek, a közelben ós 
távolban levőknek 

Én részemről már ezen iskolai évre egy udvarhetymegyei 
szegény, jóigyekezetű székely tanulóra nézve az ingyenes táp-
intózet élvezését lehetővé kivánom tenni. Ösztönöz erre nem-
csak azon iskola iránti emlék és hála, a melyben kiképzésemet 
nyertem, hanem azon hála is, a melyet a Mindenhatóhoz azon 
alkalomból is emelek, hogy főgondnokságom 25-ik évfordulóját 
magas korom daczára megérnem engedte, ós ígérem, hogy nem-
csak jelen, de mig élek, minden évben egy szegény székely 
tanulóért a 210 kor. tápintózeti dijat megfizetem. Ezen ingyenes 
ellátás iránti pályázat módozata ezen számnak más részében 
olvasható. 

A kolozsvári iskolát az iS^j^ik évben végeztem, minthogy 
én is óhajtok osztálytársaimmal összejőni, felkérem Mindazokat, 
a kik vz irt évben velem végezték tanulmányaikat, f évi szeptem-
ber 2o-án aélután 3 órakor Kolossvárt engem felkeresni. Fájdalom 
kevesen lehetünk együtt , de annál érdekesebb lesz a találkozás, 
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mert még csak néhányan lehetnek, a kik előttünk végezték 
tanulmányaikat . Mi vagyunk a veteránok. 

Nagy örömöm lenne, ha a nevelésügy érdekében hitfeleim-
hez intézet t szavaim visszhangra találva, elősegítenék a szegény 
unitárius tanulók kiképzését, hogy adhatnánk ezután is mennél 
több derék unitárius embert a hazának, kik nemcsak a haza-
szeretetben, de a vallásunk iránti buzgóságban is tündökölnének. 

Olasztelek, 1901. julius 10. 
Daniel Gábor, 

fogondnok. 

A főgondnoki fölhíváshoz csatoljuk a „Székely-Udvarhely" 
cz. lapnak ide vonatkozó következő sorai t : 

Önző és stréber korunkban is vannak még igazán humá-
nus, valóban nemes érzelmű emberek. Vargyasi id. Daniel Gábor 
még ez utóbbiak közül is messze kiemelkedik. Az ő élete maga 
a humanismus, melynek minden egyes nyomában áldás, jóllét 
ós béke fakad. Büszkén, teljes önérzettel mondottuk ós mondjuk 
vármegyénk nagy fiának nemcsak azért, mert nincs i t t köz-
intézetünk, testület, melyben mint kezdeményező, alapitó, avagy 
mint hathatós támogató részt ne vett volna, — hanem azért is, 
mert a székelyeknek mindig igaz, tántori thatlan bará t ja ós elis 
merést nem váró jótevője volt s az maradt. Muló dicsőségek 
helyett mindig szilárd alapokon nyugvó alkotásokat teremtet t 
s ezek világítottak fényes multu, hosszú utján végig. Az ö 
nagy lelke, nemes szive most is világot gyújt , hogy a szegóny-
ség, nyomor sötétjében biztos megsemmisülés elé néző igazi 
tehe tségek: a nép fiai tudományszomjukat kielégíthessék ós 
mint valódi tehetségek érvényesüljenek s elfoglalhassák a jele-
seket megillető méltó helyüket édes magyar hazánk közéletében. 

Unitárius mozgalmak külföldön. 
Üdvözlet Indiából. Indiában a Khasihalmok vidéken az uni-

táriusok egyesülete ápril 6-ik s következő napjain gyűlést tar-
tot t Jowaiban. Képviselők voltak jeleu «lovaiból, Nongtalang-
ból, Reliangból, Shillongból, Lait lyngkotból. A képviselők ne-
veiből curiosumból föl jegyezzük: Radu, Singbor, Singh neveket. 
Egy ik szónok Edwards angol, a másik Berry Singh Radhoa 
Baba lelkészek voltak. Az unitárius nők is tar tot tak gyűlést. 
Az Egyesület üdvözletét küldi Angliába, Amerikába, minden 
olyan országba, a hol unitáriusok vannak. Az Egyesületnek 
van 4 fizetéses ós 16 fizetés nélküli papja. 



— 197 — 

Unitárius irodalom az arabok között nagyon s ikeresen volna 
terjeszthető, mert a Korán legfőbb tanítása az Isten egysége, 
mert a Korán tilt minden bálványt s mert az összes mohame-
dánok között megindult egy csöndes áramlat, egy ujabb élet 
felé, szeretnének véget vetni maradiságnak s óhajtanának érint-
kezésbe jőni Európával és Amerikával. Most tervezik az unitá-
rius irodalomnak arab nyelvre átültetését. 

Nincsen olyan hideg viz, a melyet kellő tűzzel forrásba ne 
lehetne hozni. Arator. 

Hódolat. 
(Dávid Ferenez szellemének) 

Elmúlt a nagy, sötétlő, gyászos éjjel, 
Aranysugárba fürdik a világ . . . 
Jön a király, a büszke nap 
S a mint fölebb-fölebb halad 
S lenéz szikrázó óriás szemével, 
A vakondvárak meg-meginganak. 

Jön a király bíborpiros ruhába 
S megújhodás kél léptei nyomán. 
Recsegnek merre elhalad 
Korhadt gerendák, Ősfalak . . . — 
Hozsánna néked lelkek nagy királya, 
Egeket vívó szabad Gondolat! 

Szemünk előtt fejedelmi sorban állnak 
A máglyahos, az űzött gályarab 
S a kiknek az idő nem árt, 
Fölismerik egyik a mást. -— 
T e is ott vagy lakója Déva-várnak 
S reng vállaidon az aranypalást! 

Ott vagy ! Agyadban istenszikra lángja 
S csodás melegség drága sziveden. 
Kibírtad a börtön szagát 
S a lassan emésztő halált . . . 
Szavad velőkig elhat má'ma 
S honod a szabad, széles nagyvilág! 
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Miért sirassuk hős mártírhalálod ? 
A pápák kardja lclkedig nem ért. 
Hired-neved csodát mivel 
S az Oczeán ringatja el, 
Mint gyermekét eszméid, álmod . . . 
Már-már a megváltás közel. 

Nyomodba dicső szellemóriások 
Müveit világnak minden tájiról, 
És halljuk itt is, m e g tovább, 
Piros hajnal harangszavát. . . . 
Jönnek Tolsztoj s a többi mások . , . 
Hevül a sziv, forr a világ. 

A z istenegység bús Kalváriája 
Levetkőzi a sötét, néma gyászt, 
S minek a térben nincs határ, 
Keletre és nyugotra száll 
Szellőn, habon az eszme glóriája 
S világra szór fényt magas Déva-vár. 

. . . Im, hódolunk. Az isteni ajándék: 
A hit, szivünknek termő fája lett. 
Építgetjük tovább tovább 
A dicsőségnek templomát. 
Múzsáknak serge völgybe száll virágért 
S egyként becsül m e g hitet s tudományt. 

Ne félj tehát szabadság szép szülötte, 
Sziklára épült űj magyar Sión. 
Szűnnek fájó keserveink, 
Újulnak diadalmaink, 
Kétség, keserv száműzve tán örökre — 
Rád a dicsőség pálmaága int. 

Dávid Ferencz ! Im hódolatra jöttünk 
Mi és velünk egy névtelen sereg, 
És valljuk, bárha egyaránt 
Idő s világ zudulna ránk : 
Egy csillag fénye tündököl fölöttünk, 
Egy Istenünk van s egy magyar hazánk! 

Tarcsafalvi Albert. 
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A Dávid Ferencz Egylet perselye érdekében. 
Mult közgyűlésünkön tartott elnöki megnyitómban egy 

e s z m é t p e n d í t e t t e m m e g : teremtsünk Dávid Ferencz Egyleti per-
selyeket. Buzdítottam tagtársaimat, liogy indítsák meg a gyűj-
tést, a legkisebb adományt köszönettel fogadják el. Nem az a 
fő, hogy nagy összegek folyjanak be egyszerre, hanem, hogy 
nemesen érző szivek forrásából csepegjen. 

Egy pár hónap múlva egy éve lesz szózatom elhangzásá-
nak. Nem hallottam visszhangját. Bízom ugyan az évi jelenté-
sek eredményében, de mégis szeretném némileg biztosnak 
érezni magamat, hogy nem ok nélkül szólottam. 

Abban nyugodt vagyok, hogy a kitűzött czélt mindenki 
helyesli, mert ki ne óhajtaná egy árva gyermeknek, vagy egy 
magával tehetetlen öregnek megszerezni élelmét, ruházatát. Más 
szép és nemes czél is lebeghet szemünk előtt, csak az a fő, 
hogy legyen miből megvalósítanunk. 

Engedjenek meg kedves tagtársaim, hogy szózatom és 
indítványom sorsára gondolva, újra kérjem önöktől a buzgósá 
got. Kérem, nyisson mindenik fiókegylet perselykönyvet az ado-
mányokra, perselyt a fillérek összeszedésére. Ha csak egy-
két fillért ad is mindenki, már meg fog látszani az ered-
mény. 

Kolozsvárt felolvasásainkon, összejöveteleinken kitettük 
perselyünket ós mindig találtunk benne adományokat. Tegyenek 
ugy önök is mindenik fiók-egyletben s évi jelentésükben szá-
moljanak el az eredményről, 

Onökhez is szólok kedves tagtársak, a kik távol laknak a 
fiók-egyletektől is, a központtól is. Egy postai utalványon, vagy 
egy alkalmi levélben juttassanak perselyünkbe egy-két fillért. 

Ismétlem, a mit megnyitómban mondottam volt : *Adakoz-
zunk mindnyájan ezen emberbaráti czélra. Ne mondhassa rólunk 
senki, hogy mi csak beszélni tudunk, de tenni nem. 

Igen tisztelt hölgyeim ós uraim, a kicsinyt óriássá növeli 
a jóakarat, a mely azt adta. Különben is, ha kevés, a mi be-
folyt, idővel megnövekszik. A tengerek is csöppeknek az össze-
gyűjtői. 
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Jót tenni — egyetemes kívánalma, kötelessége a társada-
lomnak. Seregeijetek tehát hozzánk mindenfelől bármely tábor-
ból : Istenhozottak lesztek! 

Felső-Zsuk, 1901. julius 14. 
Báró Petrichevich Horvá th Kálmán, 

a Dávid Ferenez Egylet elnöke. 

Ä kolozsvári unitárius papnevelő intézet ön-
képző-körénsk története a XIX. százban. 

Pályamű. I r t a Barabás István. 
Rabiélek az, mely nyugalomban áll . . . 

Kölcsey. 
A szerkesztő előszava. 

Az unitárius egyház tagja i—remélem kivétel nélkül mind 
tisztában vannak azzal, hogy a papság szolgálataira szükségük 
van, s az is lesz még sokáig. Ez a szolgálat nem éppen kö-
zönséges napszámosság. Nem is kuruzslás, büvőlós-bájolás. Nem 
is mesemondás. Nem is kenyérkereset. Nem is hivatal, melynek 
hivatalos óráit „szabályszerű pontossággal" ki lehet ülni. Nem 
is sok más egyéb, a minek hol gúny nyal, hol meg komolyan 
nevezgetni szokták, hanem mindezeknél nagyobb, szebb ós ma-
gasztosabb munkakör: a legfőbb ós legtökéletesebb szellemi 
lénynek, a gyarló és tőkéletlen ember közelébe hozása. Egy 
olyan munkakör, a melynek határvonalai ép annyira utolórhet-
lenek, mint a szemhatárói, mert minél többet megyünk utánuk, 
annál távolabb haladnak. Ez a haladás pedig épen olyan vég-
telen, mint a kör kerülete, a mely ugyan mindig egyenlő tá-
volban van a központtól, mégsem érhető utol, mert a központi 
vonzó erő azzal, hogy magához ragadni óhajtaná, ha j t j a tovább 
örökös körútján A papi pálya körútja nem mechanikus, nem 
öntudatlan működés, hanem a legöntudatosabb, a melyben tisz-
tában kell hogy álljon a lelkész előtt az is, hogy az ő lelkének 
központi világából mi származhatik, az is, hogy a hívek lelki 
életének táplálására mi szükséges. 

Földrajzi helyzetünkből kifolyólag még őrizetben van ná-
lunk egy sereg ősi, helyesen szólva, ósdi dolog, a melyek ma-
kacsul útját állják az intensiv ós extensiv haladásnak. Mi még 
nem jutottupk öntudatára annak, hogy a rigolirozás kifizeti 
magát, hogy a mi jó, az nem drága. Szerencse, hogy ezek a 
kifejezések már közmondáskópen nyelvünkön járnak. Talán el-
jutunk tovább is. 
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Nem szabad reményt veszitnünk hát a felett sem, hogy 
a papság előkészítésére is, épen mint a termő földére, majd 
idővel több, komolyabb és hatékonyabb gondot fogunk fordítni. 

Az a történelmi vázlat, melyet itt Barabás István, most 
tordátfalvi lelkész, a mult évben az önképzőkör elnöke a pap-
növendékek önmivelődési küzdelmeiről, elhagyottságáról és si-
kereiről elmond, reflex képe annak, a mi az egész intézetben 
folyt az elmúlt 50 év alatt 

Nekünk az a kérésünk van, hogy az olvasó szíveskedjék 
szem előtt tartani, hogy kezdő ifjak törekvéséről ir egy szintén 
ifjú ember, a ki mindent nagyobbnak, teljesebbnek és jobbnak 
szeretne látni. Az az óhajtásunk, hogy mindazoknak, kiknek a 
papi pályára készítés ós készülés javulása szivöken fekszik, 
hassanak el szivökig az itt elősorolt adatok. Ezzel átadjuk a 
szót az ifjú historikusnak. 

* * * I. 

Történelmi előzmények 
A papnevelő intézet »Önképző-kör«-ének, vagy a mint meg-

alakulása idejében nevezték, »Olvasó társaság« ának története nem-
zeti életünknek leggyászosabb korszakában, akkor kezdődik, a 
mikor a magyarnak a hírhedt »beamter üzelmekkel szemben nem 
volt más vigasztalója: 

»Megvirrad még valaha, 
Nem lesz mindig éjszaka » 

S talán nem is alakul meg egyletünk ilyen időben, ha gyö-
kerével nem egy szebb és dicsőbb korszakba kapaszkodik. 

Ez a szép és dicső időszak a nemzeti ébredésnek és az ezt 
követő legendás szabadsághareznak korszaka. Egyletünk alapitó 
tagjai ott voltak azoknak soraiban, kik Széchenyi és Wesselényi 
buzdító munkásságának hatása alatt az országban először fogták 
kezükbe a nemzeti nyelv mivelését és fejlesztését. 

Az unitárius kollégiumban már 1S20—3o. év óta fennálló 
»Olvasó és irodalmi kör«-ben* a theologus ifjak mindig tevékenyek 
és mínt nagyobbak vezérszerepet vittek. Együtt munkálkodtak a 
gymnasiumi ifjúsággal abban a körben, mely nemcsak iskolánknak 
és felekezetünknek, hanem erdélyrészi hazánknak is méltó büszke-
sége volt s a mely oly országos hirü íróknak adott szárnyakat, 
mint Kriza János, Berde Áron, Jakab Elek, Kovácsi Antal, Ko-
ronka Antal, Kován László és mások. 

* Hajós János: «A kolozsvári unitár, collegiumbeli olvasó társaság 
irod. mozgalmai.» Ker. Magvető XXVIII. évi", és Kozma Ferencz: „Az 
ifjúsági olvasó és irod. kör múltja." 
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Ebből a szép multu irodalmi körből vált ki a papnövendékek 
»Ovasó társaság«-a, a mai nevén »Önképző kör«-e. 

Éppen a nemzeti függetlenség évében, a nagy eszmék szüle-
tése hónapjában, 1848* márczius 12-én, a hittani intézethez tartozó 
ifjak, gyűlést tartanak s a nagy szellemi forradalom hatása alatt 
Orbók Ferencz indítványára egy »Biblia olvasó társaság«-ot ala 
pitanak.* 

Az alapító tagok Orbók Ferencz, Kozma Elek, Gothárd 
Zsigmond, Bartalis Sándor végzett, Máthé Sándor, Varga Zsig-
mond, Szentgyörgyi Mózes, Kiss István és Kriza Sándor I. éves 
papnövendékek voltak Az első összejövetel alkalmával mind há-
rom papjelölt, beszédet tart, szép szavakkal méltatva a pillanat 
fontosságát és a társulás czélját. 

Az elmondott beszédekből pár sor fennmaradt egy régi alap-
szabályzatban, a mely így hangzik : »Föllángolt kebellel adók át 
egymásnak jobbjainkat azon dicső frigykötésnek erősségéül, mely 
szerint oly társulatot alakítanánk, melynek eddigi nem létezése, 
huzamos időkön át egyházi állomásainkra a legnagyobb és leg-
szembetűnőbb csonkaságot okozta, oly társulatot, mely ezután 
minden egyházi állomásra készülő egyének képeztetését a legsi 
keresebben mozdítaná elő. 

E végre egyesült erővel indulánk a czél felé. Összetevénk 
tehetségünk szerint s magas lelkesedéstől indíttatva némi kevés 
pénzt, hogy abból s a még azután gyülendőből minden, az egyházi 
szolgálat észszerű folytatására megkívántató segédkönyveket és 
lapokat lassan megszereznénk, minek immár is némi sikerét fel-
mutathatjuk « Egyúttal a tért is megjelölik, melynek határai közt 
mozogni fognak. »A tárgy — úgymond Orbók Ferencz megnyitó 
beszédében — a mindennap délutáni 2—3 óra közt tartandó gyű-
léseken, Biblia olvasás és magyarázat leend. E' lesz az út, ezen 
fogunk haladni kitűzött czélunk felé, melyen ha Isten személyesen, 
mint hajdan az Izraelt tűzoszlopban, nem vezérlend is, de az ő 
jóravezérlő szt. lelke, mint hajdan az apostolokra ki lesz öntve, 
mely erősíteni fog e csüggedésekben, vezérleni a pálya kétes 
helyein.« 

Szerkesztenek egy XIII czikkből álló alapszabályt is, a mi 
azonban az idők folyamán elveszett. A társaság megalakulása után 
ugyanis nemsokára bekövetkezik a szabadságharcz. Vége van a 
csendes munkálkodás napjainak. A haza szent ügye fegyverbe szó-
lítja a múzsák falai közül e társaság tagjait is. A zavaros napok-
ban a társaság feloszlik. Jegyzőkönyvei, alapszabályai s néhány 

* Egyházi Lap XXIII. évf. 
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már beszerzett szakkönyvei elvesznek. A véletlen azonban az alap-
szabályokból egy példányt megmentett. 1878-ban akadott reá 
Vitábs Elek theologus Gothárd Zsigmond sztánai földbirtokosnál 
s közölte az »Egyházi Lap« XIII. évfolyamában. A alapszabályok 
még nem is voltak egészen megszerkesztve. A »rohanó« idők 
másfelé fordították a tagok figyelmét A meglevő szövegből csak 
az tűnik ki, hogy a fennebb emiitett tagokon kivül, a társaságnak 
volt 9 Rfrt vagyona, a mely összeg valószínűleg a tagokra kirótt 
2 Rfrt fele részéből gyűlt Össze. 

Annál szebb világot vet, a fennmaradt pár sor, gondolkozá-
sukra s fényesen igazolja szabadelvű felfogásukat az alapelvek fel-
állítása. Nem olyan §-kat akarnak felállítani, a melyek csak aka-
dályul álljanak a szabad fejlődés elé, s nem oly szándékkal, hogy 
azok a körülmények szerint ne módosíttassanak, sőt — a mint 
kijelentik — »azt akarjuk, hogy az utódok is tegyenek meg min-
dent, törjenek, rontsanak, építsenek, plántáljanak, de ugy, hogy 
reformjuk csak a társulat fenmaradását és virágzását tűzze czélul.« 

Minden intézkedésüket a legmesszebbmenő szabadelvüség 
jellemzi s még a gyűléseken való megjelenés is »kinek-kinek be-
csületérzetére bizatik.« Ennek a magasratörő szellemnek köszönheti 
ma már virágzó egyletünk fennállását s a későbbi időben is habár 
nagy küzdelmek árán, de mindig megtartotta az alapitók által 
kitűzött irányt s oda fejlesztette önmagát, a hol az alakuló gyű-
lésen kívánta látni a szónok, midőn a pillanat hatása alatt eme 
szép szavakban fejezi ki örömét az egylet megalapítása fölött: 
»Áldott légy szerencsés nap, melyen teljesedve látjuk rég óhajtott 
vágyainkat. Áldott légy, melyben eme szép elhatározás lepte meg 
szivünket, mint hajdan a szent lélek a tanítványokat, hogy ez által 
tegyük le a késő nemzedék számára az alapot, melyből az utókor 
jövendő nagysága és tökéletessége fog kivirítani. Légy megáldva 
1848 márczius 12-ike, hogy utódaink tisztelettel és kegyelettel 
emlékezzenek meg rólad, mert ekkor tört ki a szóigaság bilin-
cseiből a szabadság', a sötétségből a világosság, mely mindent be-
világit, hova elhatnak isteni fénysugarai. Nagy az áldozat, csekély 
a tehetség, mert az alap, melylyel társaságunk most már megkezdi 
működését, 9 frt. Ne csüggedjünk, mert jőni fognak lelkes, buzgó, 
a közügyekért élő s haló egyének, kik megtízszerezik, megszáz-
szorozzák e mostani csekély alapot és akkor lesz ez egy hatalmas 
támoszloppá, olyanná, milyenné mi is kivánnók tenni, virágzóvá, 
ha volna tehetségünk. Kezdjük tehát Istennel munkánkat s rakjuk 
le az alapokat az emlékezet okáért, melyből társaságunk jövő 
nagysága fog kiviritani. A kezdet meg van, csak kitartás, békés 
egyetértés vezéreljen mindnyájunkat, mert czélunkat el fogjuk érni.« 

Egyletünknek ebből az időből jegyzőkönyve nem maradt 
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fenn s igy az sem tudható, hogy a társaság meddig működött. 
Nagyon valószínű, a mint azt a gymn. ifjúság olvasó és irodalmi 
körének sorsa is bizonyítja, hol a jegyzőkönyvek és egyéb okmá-
nyok nagyrészt mind elvesztek,* — hogy a szabadságharcz izgal-
mai és az azt követő 9 — 10 év nyomasztó napjaiban — mely idő 
alatt egyletünk nem szerepel — a tagok elszéledésével, az egész 
feledésbe ment. Legalább is erre enged következtetni az a körül-
mény, hogy az 1859. évben újból megalakult társaság jegyző-
könyvei semmit aem tudnak egy előbb fennálló egyletről. 

(Folyt, köv.) 

Indítványok. 
Egy szerény inditványnyal lépek mólyen tisztelt Szer-

kesztő úr elé. En mint volt r k., jól tudom, hogy a r. katho-
likus egyház modern fegyvere a Stefaeneum vagy Szent Isvtván 
társulat, mely intézmény erre a ezólra alkalmas, részint annál-
fogva, hogy kitűnő szakemberek és irók állanak rendelkezésére, 
részint sokoldalúságánál fogva, részint, mert képviseli a katho-
likus egyházat és irodalmat ós igy, a ki az iránt érdeklődik, 
egyenesen ehhez fordul. 

Mi, kik oly kevesen vagyunk aránylag a többihez, de 
erővel és lelkesedéssel birunk eszményi vallásunkat védeni és 
terjeszteni, mi érezhetjük azt legjobban, hogy mily jó volna 
nekünk ilyen vállalat. Ha végignézünk összes könyveinken, 
láthatjuk, hogy hogyan háttérbe vagyunk szorítva, alig bukik 
fel i t t vagy. ott egy unitárius neve s még a reformatio kora 
történetében is háttérbe szorítnak, hol pedig szép szerepünk 
volt. De már azért is szükségünk volna erre, hogy képviselve 
legyünk, mint a többi egyházak is Ilyen irodalmi társulatot 
(nevezzük azt Dávid Ferenez könyvkiadó társulatnak, Unitárius 
könyvkiadó társulatnak stb.) kellene létesíteni, még pedig, ősziute 
akarok lenni, Budapesten; mert hiába központ az unitáriusok-
nak Erdély, vagy éppen ezért, mert ott a többség, fel kell 
rázni a tulajdonkópeni Magyarországot s erre csak Budapest 
vállalkozhatik, mert az elfogultság nagy, s minden irányban 
ezt tekintik központnak. Kössünk szerződést egy nyomdával 
(pl. a hol az Unitárius kis könyvtár megjelenik), a mely nyomda 
köteles volna minden kéziratot, mely erre a ezólra külön vá-
lasztott bizottság .elnökének aláírásával ós egyletünk pecsétjével 
el van látva, a tárgyhoz illő és megszabott alakban kiállítani 
és ennek szétküldéséhez a megfelelő czimszalaggal azon bizott-

* L. A gymn. ifjúság Önk. köri jk. 1865. 
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sági tagokhoz beküldoni, a kik a szétküldést elvállalták és igy 
náluk a tagok jegyzékének egy-egy része megvan. Meg volna 
állapítva, mint a Stefaeneumnál is van, az évenként elküldendő 
ivek száma és a tagsági clij. A létesítendő társulat kiadványai 
minden tudományágra kiterjednének, akárcsak a Szent István 
társulaté. Különösen arra kellene törekedni, hog}7 vallási, tör-
ténelmi, tudományos, nép, ifjúsági és gyermek-füzetes vállalatok 
jelennének, mint legolcsóbban ós gyorsan terjeszthető dolgok, 
de a mellett önálló müvek is jelennének meg. A műveletre 
pályázatot is lehetne hirdetni s a pályadijat pedig az adomá-
nyokból, a tagsági dij feleslegekből s az esetleges jövedelem-
ből kellene fedezni. Legelőször azonban, ha megalakulna, ta-
nácsos volna, ha egy olyan füzet jelenne meg, ha lehet ingyen, 
ha nem, ugy a legolcsóbban a mint csak lehet, mely ismertetné 
vallásunkat, egyházunkat, egyleti életűnket, magát a társu-
latot, eddigi kiadványainknak java részét, egyházi, az egyházat 
érdeklő világi törvényeket, lelkészeink névsorát, egyleteink név-
sorát, szóval mindazt, a mi érdekel olyan embert, a ki egyhá-
zunk iránt érdeklődik 

Ha megalakulna e társaság, hiszem, hogy sikerülne. Válla-
latunk, idővel mindinkább erősbödne ós ha sikerül olvasó kö-
zönségünket megnyerni elveinknek, tanainknak ugy elérjük 
azt a czélt, mire törekednének egyleteink és egyházunk ós a 
mire eddigi kiadványaink is törekedtek. 

Ha szerény indítványaimat közlésre móltónak találja mé-
lyen tisztelt szerkesztő úr, ugy kószörömmel ós hálás köszö-
nettel átengedem, megjegyezve, hogy Budapestet központnak 
nem ón akarom, mert én igaz, hogy budapesti vagyok, de a 
czólért akarom, tudom, hogy mily elfogultak az emberek Buda-
pest iránt s a vidéken megjelenő könyveket mily ellenszenvvel 
fogadják. 

Ezek után maradtam a mélyen tisztelt Szerkesztő Úrnak 
lekötelezett liive 

Budapesten, 1901. május 10. 
Újvári László. 

A kicsinyesség és szüklátóság, mindig önző czélt keres a leg 
nemesebb cselekedet háta mögött is. Miért? Azért mivel ő nem tud 
fölemelkedni magasra s nem tud belátni a dolgok mélyébe. A ki-
csinyes és szűklátó embereknek kellene egy olyau földalatti biroda-
lom, a hol ők a vakondokkal és a többi földalattiakkal együtt él-
hessenek. Oda jobban beillenének. Aratói. 
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Dal a Miatyánkról. 
Sem a Miatyánkot nem tanultam könyvből, 
Sem, hogy minden áldás onnan jön a menyből. 
Meleg sziv előttem szzretőn kitárva, 
Szólt hozzám az Úrról s tanított imára. 

Nyári alkonyat volt, csillagváró este, 
Öreg nagyapámmal kiültünk kettesbe, 
Tövére dús lombbal bólingató fának ; 
Pihenő helyére házunk tájékának. 

S hű hallgatója én minden meseszónak, 
Hogy kedvemet most is betöltse a jó agg, 
A kit mástól hallott, a kit maga látott, 
Emlegetni kezdett hősöket, csatákot. 

Éppen a legjavát, a legszebbet mondta, 
Midőn ércznyelvével a csendet megbontva, 
Megszólalt a harang, s hogy hangja fölszállott 
Tovább csengve-bongva - a mese megállott. 

»No fiacskám szépen kalapodat vedd le, 
Az egyik kezedet tedd a más kezedbe, 
S ki a mai nap is annyi jóval áldott, 
Mond neki szépen, lám, a Miatyánkot!« 

Ám én türelmetlen új mesére várva, 
Kedvtelcnül néztem hivó nagyapámra, 
»Hisz jól tudom én már, el se felejtettem, 
Minek mondjam annyit 1 — magam mentegettem. 

Nagyapám a fejét mosolygva megrázta, 
S aztán olyan szépen, ugy megmagyarázta, 
Hogy az imádságot nem tudni kell csupán : 
Elmondani szívből minden áldás után. 

S a mint magyarázott és az égre nézett, 
Jóságos szemével megbűvölt-igézett: 
Elmondtam imámat, mondtam azután is, 
Elmondtam könyezve nagyapám sirján is 



- 207 — 

S hogy, — azóta bármint megtépték a mesék, 
Lelkem a hitén még kétségbe nem esék, 
Köszönöm, hogy egykor csillagváró este, 
Öreg nagyapámmal kiültünk kettesbe. 

P a p Domokos. 

Ä vég. 
Megkérdeztem a gyermektől : 
Mit szeretnél, mond el nekem, 
Ugy-e, ugy-e csak játszani 
Mindörökre kis gyermekem í : 

— Játszani én sohse vágyom, 
Volnék csak nagy, mint a bátyám, 
Kit nem szidnak, meg se vernek, 
Ne volnék csak kicsiny gyermek ! 

Elmentem oszt az ifjúhoz: 
Utad virágokkal hintik, 
Lelked tele szép álmokkal, 
így szeretnéd ugy-e mindig ?: 

— Mit sem ér az ifjú álmas 

Szövögetve s be nem válva, 
Múljék tőlem virág, álom: 
Férfi legyek alig várom! 

És te férfi körülötted 
Gyümölcsei a munkának, 
Eltet ugy-e nem cserélnél, 
Akármivel kínálnának ?: 

— Nehéz már a verejtékem, 
Alig várom, hogy megérjem 
Nyugodt korát az öregnek, 
Hogy egy kicsit megpihenjek. 

És abból áll ez az élet, 
H o g y mig egynek útját járjuk, 
A mi aztán következik, 
Csak azt kérjük, csak azt várjuk ? 
Szólt az öreg : »Utad járva, 
Mánál jobb holnapot várva, 
Mily csalás volt, belátod majd, 
S küldsz a múltért ezer sóhajt, 
A mikor már a végén jársz, 
S az közelget, a mit nem vársz. 

Pap Domokos. 
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A vailásos buzgóság külső megnyilatkozása 
az 1900. év folyamán 

az u d v a r h e l y i e g y h á z k ö r b e n . 

I. Ajándékozások. 

1. Muzsnán Urvacsorai bort adtak: Bálint Mihály erkedi 
jegyző 2 alkalomra 4 kor, Mátyás Jánosné 1 alkalomra 2 kor. 

2. Dersben konfirmált ifjak szószéktakaróra Összeadtak 10 
koronát. 

3. Recsenyéden K. Béres András ós neje egy drb. 240 kor. 
értékű szántóföldet adtak templomalapra; az olvasókör egy 15 
kor- értékű papiszóktakarót készíttetett; id. Bomhór József ós 
neje egy diszes gyászlobogót s eunek mintájára egy másikat a 
nők közadakozásból 30 30 kor. értékben; ugyan a nők egy 
gyászpadra 11 kor. 28 fillért adakoztak; Urvacsorai kenyeret 
mind négy alkalomra Márton István gondnok és neje adtak 2 
kor. értékben. 

4. H,-Szt. Mártonban Urvacsorai kenyeret adtak 1 — 1 alka-
lomra 1—1 kor. ér tékben: Szász István, iíj. Kovács József, 
Szabó Mihály ós Dombi János; Urvacsorai bort 4 alkalomra 12 
kor. értékben és közczélra 6 kor. 40 fillér pénzt adott Jakab 
Mihály izr. haszonbérlő; papiszóktakarót 10 kor. értékben özv. 
Kádár Ferenczné ós egy-egy szál fenyőfát 1 1 kor. értékben 
Dombi Ferenez, Simén Ferenez ós Dombi Mózes ajándékoztak. 

5. Lókodban urvacsorai kenyeret adott 4 alkalomra 2 koj. 
értékben Soós Ferenez és neje. 

6. Gyepesben özv. Benedek Jánosné ajándékozott az Ur-
asztalra egy boros üveget, egy nikkelezett kenyórtartó tálat, egy 
csipke kenyértakarót és egy szerelvények alá való teritőt, együtt 
8 kor. értékben ; konfirmált növendékek egy kenyértakarót 1 k. 
értékben; Urvacsorai kenyeret l - l alkalomra adtak Demeter 
Mózes, Benedek Ferenez, Benedek László és Cseke Ferenez 
6 0 - 6 0 fill, értékben. 

7. H-Keményfalván Urvacsorai czélra ifj. Nagy Pál adott 
2 kor. 16 fillért. 

8: Abásfalván a malmos társaság fúvóra 60 koronát, a polg. 
község egyházi köeszükségekre 20 koronát ajándékoztak. 

9. Kénosban Urvacsorai bort adtak egy-egy alkalomra 2—2 
kor, értékben Foris Áron, Vári Albert, Sándor B. Mihály ós 
Korda Zsuzsa. Többen gyászlobogóra 15 koronát. Úrvacsora 
használatra egy porczellán boros kancsót adott 2 kor. értékben 
Imre András. 
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10. Város falván Péter Sándor lelkész toronyóra-alapra 30 
koronát, Bedő József ev. ref. torony építésre 80 koronát aján-
dékoztak ; rozsmagtár alapításhoz egyes hívek összeadtak 59 és 
fél véka rozsot ós 6 kor. 90 f. pénzt; Urvacsorai bort ós ke-
nyeret adott 4 alkalomra 12 k, értékben özv. Máthé Sándorné. 

11. Oklándon Sándor Márton énekvezér 50 éves házassága 
alkalmából gyermekeivel ós unokáival együtt alapító levelet ad-
tak 130 k. összegről később meghatározandó czélra. Urvacsorai 
bort adott 1 alkalomra Pál Ferenczné 2 k. 80 f. értékben; 1 
alkalomra és a konfirmácziókor özv. Kovács Dánielné 3 kor. 60 
f. értékben; Urvacsorai kenyeret 4 alkalomra Szolga István M. 
ós neje 2 k. 40 f értékben; 4 szál tölgy és 4 szál bükfát 10 
k. értékben ajándékozott a közbirtokosság. Ugyancsak a köz-
birtokosság ajándékából használt kaszáló után 100 kor. hasz-
not vett az egyházközség. 

12. H-JJjfalun templomhoz felvezető lópcsözetre nők és 
férfiak adománya 33 k. 70 f. Polg község egyházi szükségekre 
ajándékozott 19 k. 64 fillért; 1000—1000 db. téglát a papiházra 
készen helyre szállítva .16 —16 k. értékben adtak Sikó Audrás 
ev. ref ós Sikó Elek. Urvacsorai bort adtak egy-egy alkalomra 
Birtalan János, Kovács József, M. Benedek József ós Benedek 
Albert, kenyeret minden esetben Soos Elek gondnok együtt 6 
k. 80 f. értékben. 

13. H-Almáson Urvacsorai kenyeret minden alkalommal 
Ajtay János és neje adtak 8 k. értékben; Szabó Mihály pozso-
nyi pénzügy ig. ellenőr a szülőföld iránti hálás kegyeletből egy 
diszes szószóktakarót ajándékozott 30 k. értékben. 

14. Vargyasou Urvacsorai bort rn nden alkalomra Daniel 
Lajos 16 k. értékben, kenyeret pedig Kisgyörgy Sándor és neje 
8 k. értékben ajándékoztak; a konfirmáczió költségeire 2 kort. 
adtak Máté János ós neje. 

15. H.-Karácsonfalván Urvacsorai kenyeret adott 4 k. ért. 
Pünkösti Lajosnó ev. ref.. pohártakaró kendőt 2 k. ért. Bokor 
Juliánná, templomi padok kifestésére a gyülekezet női 90 ko-
ronát adakoztak. — Az adományok összes értéke 1136 k. 8 fill. 

II. Munka-tételek. 
Közmunkát teljesíttettek s így a közpénztárakat a teher-

hordozás alól felmentették : Derzsben 90, Pecsenyéden 50, Ló-
kodban 36, Gyepesben 80, Városfalván 1533, Jánosfalván 240, 
Oklándon 50, Újfalun 50, Karácsonfalván 100, Almáson 100, 
együtt 2329 korona értékben. 

Midőn ezen adatokat a vizsgálati jegyzőkönyvből a cse-
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lekvő vallásosság jeléül kijegyezzük s ez uton nyilvánosságra 
is hozzuk, óhajtjuk, hogy az egyház, a vallásszeretet indítson 
áldozatkészségre ezután is minél többeket. 

Okláud, 1901. Pál Ferencz 
köri jegyző. 

Angol vendégeinkről. 
Miss Lucy Tagart neve nem ismeretlen az „Unitárius 

Közlöny" olvasói előtt. 0 maga sem az, hiszen ősz hajtól kör-
nyezett jóságos arczvonásait be is mutatták e lapok, ha jól 
emlékezem, akkor, midőn budapesti kis templomunk felszente-
lésére messze hazájából ide utazott. 

Angol jóakaró barátaink közül ö egyike a leglelkesebbek-
nek. Rokonszenvez nemcsak magyar hitrokonaival, de egész 
nemzetünkkel, figyelemmel kisóri sorsunkat, szereti nyelvünket, 
melyből egyes szavakat nagy szorgalommal tanulgat, és büszke 
arra, hogy egy kicsit olvasni is tud magyarul 

De legközvetlenebbül érzik jóságos érdeklődését azok a 
magyar unitárius leányok, kik egy vagy két évet a Channing-
House ban töltenek. Ezek — a két Miss Sharpé jósága és ven-
dégszeretete mellett - - legtöbb hálával tartoznak Miss Tagart-
nak Örökre feledhetetlenek előttem azon napok, sőt hetek, me-
lyeket h amps tea d-i* kényelmes, szép kerttel körülvett házában 
töltöttem. A ház úrnője elárasztott jóságával, s anyai figye-
lemmel gondoskodott róla, hogy alkalmam legyen minél többet 
látni London érdekes ós tanulságos látnivalóiból. Sőt nem egy-
szer magával vitt kisebb kirándulásokra a vidékre is. 

Több izben voltam házának vendége, igy egy izben a ka-
rácsonykor elkerülhetetlen honvágyat igyekezett, páratlan jó-
sággal, elfeledtetni velem ós mostani budapesti papunkkal, ki 
akkor az Oxfordi College hallgatója volt. Már az maga is gyön-
géd figyelem volt, hogy a szép ünnep alatt alkalmat adott ne-
künk egy kis jóleső magyar szóra, az által, hogy egyszerre hi-
vott meg házába. Epen igy élvezték vendógszeretótét a Chan-
ning House utánam következő magyar lakói is. És mindezt azért, 
mert messze idegenbe szakadt magyar hitrokonai voltunk. 

Miért jutott most eszembe mindez? Azért, mert lelkes angol 
barátnőnk most azon fáradozik, hogy egy körülbelől 30 főből 
álló társaságot hozzon össze, mely, a helyett hogy e czólra 
összerakott fillérein a kies Svájezba, Norvégiába vagy más szí-
vesen látogatott vidékre tenne kirándulást, felkeresi hazánkat 
s a — szerintük -- távol keleten lakó hitrokonokat. 

*# London egyik külvárosa. 



Nagy dolog ez, még az utazni szerető angol előtt is ! főkép 
ba azt vesszük, hogy a kirándulók közt alighanem kávés a 
tőkepénzes, a többség — ón legalább ugy gondolom — szeré-
nyebb sorsú egyénekből fog állani, a kik szivesen veszik igény-
be a társas utazás előnyeit. 

Örvendetes ez a látogatás nekünk unitáriusoknak, a kik-
nek első sorban szól, de örvendetes hazafias szempontból is. 
íme 20 — 30 idegen abból az országból, a hol olyan keveset 
t udnak hazánkról, hogy müveit egyén kérdezte tőlem csodál-
kozva : „Nini, magj^ar nyelven újságot is nyomnak!" s szám-
talan hasonló példát tudnék felhozui. S csak rajtunk áll, hogy 
ez a 20—30 egyén — közte bizonyára több tanítással foglal-
kozó is — kedvező véleményt alkosson magának hazánkról s 
annak terjesztője legyen a messze idegenben. 

íme, ezért emeltem fel szerény szavamat. Mert bár meg-
vagyok győződve, hogy minden magyar hitrokon, minden felszó-
lítás nélkül is örömest megteszi a magáét, hogy angol vendé 
geink ne bánják meg a hosszú, költséges utat, melyet azért 
tet tek, hogy 1 — 2 hetet körünkben tölthessenek: mégis különö-
sen felakartam hivni az unitárius magyar nők figyelmét arra, 
hog}7 a kirándulókat Miss Tagárt vezeti, ugyanaz, a ki annyi-
szor nyú j t kedves otthont távol idegenbe szakadt leányainknak. 

Szabadjon még egy prózai utóiratot csatolnom ezen so-
rokhoz, (mint az már szokásban vau, ha asszony ir asszonyok-
nak.) Egy közös s kissé már európai hirii hibánkra — vagy 
túlságos erényünkre — gondolva megjegyzem, hogy az angolok 
nem méltányolják a nagy lakomákban nyilvánuló vendégszere-
tetet. Az ö mértékletes ós egészen más konyhához szokott Íz-
lésük inkább megütközik ezen s főleg a túlságos kínáláson. A 
ki pedig udvariasságból ennek eleget akar tenni, igen könnyen 
maradandó, de épen nem kellemes emlékét viszi magával a 
magyar vendégszeretetnek, — mint arra már nem egy esetet 
tudok. 

Vegyük tehát ebben is példaképül Miss Tagar to t : az 
anyagiakból a mennyi szükséges ós kellemes a vendégeknek, 
egyéb élvezetekből és tanulságokból pedig annyit , a mennyit 
csak lehet. 

Budapesten, 1901, jul. 28 án. 
Korchmárosná Buzogány Murisba. 

Ha nem ültetjük el a tudomány fáját űatal korunkban, nem 
ülhetünk árnyékában vénségünkre. 

Chesterfield. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI MOZGALMAK. 
— Az egyházfők. Az unitárius egyház mostani főgondnokát Dániel 

Gáhort és mostani püspökét Ferenez Józsefet 1876-ban választották meg magas 
és szép hivatalukra. A legritkább esemény számába megy, hogy két ilyen tiszt-
viselő 25 évet munkálhasson együtt. De a mikor még a mellett annyi siker, 
ennek nyomában oly általános köztisztelet és közbecsülés kisérte lépéseiket, 
valóban méltó az öröm és természetes a lelkesedés. Báró Petrichevich Horváth 
Kálmán főgondnok ur az E. K. Tanács közelebbi gyűlésén indítványozta, hogy 
az unitárius egyház ezt a ritka alkalmat felhasználva, találja módját tisztelete 
nyilvánításának. Egy kiküldött bizottságnak javaslata alapján az E. K. Tanács 
a két elnök arczképét meg fogja festetni a tanácsterem számára. A fó'gondnok 
ur képét Veress Zoltán, a püspök urét Stein János festó'müvészek vállalták 
magukra. A leleplezés szeptember 23-án lesz a Fő-Tanács gyűlésén. 

— A főt. püspök ur családjával együtt a rohitschi fürdó'n tölti julius 
hónapot. Kívánjuk legyen üdülésére ! 

— Az unitárius leányok lobogójára minden irányban foly a gyűj-
tés. Remélhető', hogy már augusztus végére együtt lesz a kivánt összeg. 

— A régi kollégium. Romban, porban van a régi Alma Mater. Utolsó 
diák-lakói a fák árnyában hűsölnek az országban, 6'a saját porában fulladoz 
Azok a bizonyos vendégek, a melyek a diák-vérre állandó lesben ültek 
fészkükben, nagyon rútul jártak: tűz, forró víz, a kómives éles kanala, 
kalapácsa mind ellenük támadtak, s csak a sűrű porban volt némi mene-
külésök. Az ajtók leszedve, a bútorzat zsidó kézben vagy javítóban. A 
kollégiumban már csak a nagy könyvtár, a levéltár, az igazgatói iroda 
van a régi helyén, de ezek is csak ideig-óráig. Várják is a szabadulást, 
mert ebben a zajban, zűrzavarban lenni nem kellemes. Egy hóuap múlva 
senki sem fog ráismerni ugy meg fog változni. Lakások és a Grámán-
nyomda lesznek belőle. Csakis a régi kaputel ősi fölirata marad meg em-
lékül, nó meg a nagy nehéz fedél is, a mely kegyetlenül nehezedik az 
összevagdalt falakra. Nagyon okos dolog lesz, ha a régi tanulók az őszi 
naggyülésen föllelkesednek és egy megfelelő emléktáblával ellátják a ked-
ves öreget. 

— Hálaadó ünnep. A jelen évi hálaadó ünnepen az unitárius lelké-
szek nemcsak arról az áldásáról fognak megemlékezni Istennek, a melyet 
künn a mezőn s benn a keitekben arattak, hanem arról is, a melyet az 
egyház székhelyén Kolozsvárt fölépítettek. Bizony ha méltó a hála a tes-
tet tápláló buzakalászért, mennyivel inkább a lelket tápláló iskoláért. 

— Családi alapítványok. Egy család tagjai a család kiváló tagjának, 
vagy ősatyjának a nevét szépen és hasznosan megörökíthetik, ha egy 
táp intézeti alapítványt tesznek a nevére. Az unitárius nagyek nevét egy-egy 
ily alapítvány mily remekül tenné élővé. Egy theologus javára a Dávid 
Ferenez nevére, egy másik javára a Szentábrahámi Mihály nevére ! 

— Uj tanárok Kolozsvárt. Az E. K. Tanács közelebbi gyűlésén egy-
szerre 3 tanszék töltetett be. A latinnyelvi, melyre dr. Kiss Ernő a hely-
beli róm. kath. gymn. rendes tanára egyedül pályázott és mégis válasz-
tatott. A mathematikai tanszékre Hidegh Mihály id. rendes tanár, ki szintén 
egyedül pályázott, a magyar-német helyettes tanári szék, melyre Demeter 
Dezső választatott meg, ki már egy évet töltött az intézetnél mint gya-
korló tanár. A két első r. kath., a harmadik ev. ref. vallású. Első eset, 
hogy ily nagy számban lépjenek be körünkbe idegenek. Ennek a jelenet-
nek különben az a sajnos oldala is megfigyelendő, hogy unitáriusok tel-
jességgel nem pályáztak, mert a már rendes alkalmazásban levők nem 
hagyták el állá&ukat, ifjak vagy nem voltak vagy nem volt megfelelő dip-
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lomájuk. Váratlan csapás ragadta el a mult évben két rendes t aná runka t : 
Boros Sándort és Perédi Józsefet életük legjobb idejében, de mégis több 
előrelátással jövőre talán elkerülhetnők a hasonló meglepéseket. 

— P a p b e k o s z ö n t ö . Barabás István végzett papje lö l t , k inek tehe tsége i rő l 
e l ap utolsó számában megemlékez tünk , hozzá fűzö t t r eménye inknek egyik szép 
zá logát vá l to t ta be j u l i u s hó 7-én Tordá t fa lván t a r t o t t beköszöntőjével . A nagy-
számmal egybegyűlt ha l lga tóság, melynek j e l en tékeny részét a vidéki intelli-
genczia te t te , áh í t a t t a l h a l l g a t t a meg a mélységes lé lekkel i r t gyönyörű imát s 
igazi érdeklődéssel k isér te a ta láló a lap igékre (2 Kor . 12 r. 20 v.) épí te t t be-
szédet . A hazafias és a szereteten a lapu ló val lásos szellem, me lyeknek ápoló jául 
o lyan szépen ígé rkeze t t , k i sé r je Barabás Is tvánt egész é le tében azzal a foko-
zódó lelkesedéssel , mit egy jó le lkű gondos nép ragaszkodása t áp l á lha t és táp-
lá ln i is fog. A be ik t a t á s t Gábor Alber t mar tonosi le lkész végezte szónoki tűzzel , 
h a t a l m a s erővel, p . D. 

— B e i k t a t á s . N a g y örömmel fogadta a maroszen tbenedek i un i tá r ius 
egyházközség Biró P á l u j lelkészét , a ki f. év ju l ius 3 - á n d. u. é rkezet t meg. 
Az i f j ú le lkészt m á r összegyűlve, le lkesedéssel vár ta a h ivőknek serege, k iknek 
é lén Nagy Béla be th lenszentmik lós i le lkész mondot t az érkezőhöz néhány üd-
vözlő szót. A h iva ta los be ik ta tás 7-én tö r tén t meg. A be ik ta tás t Gvidó B é l a 
esperes aa. végezte apostol i , magasan szárnya ló beszédével . Az i f jú le lkész a 
mai k o r k ívána lma inak te l jesen megfelelő szellenulús, magvas beszéddel fog la l t a 
el a három évig ü resedésben levő szószéket. E kis egyházközségünkben í f j u 
l e l k é s z t á r s u n k r a szép missió kínálkozik , a mit ő I s ten tő l nye r t tehetségével , 
r e m é l j ü k , fog is te l jes í ten i . Biró Pál szerény és t ehe t séges ember , a mi 
k i t ű n t első fe l lépéséből . I s ten hoz ta i f jú b a r á t u n k a t , k i s é r j e Is tennek á ldása 
buzgó munká lkodásá t . J e l e n v o l t . 

— A papnevelő intézetbe 9 uj és 11 régi hallgató jelentkezett. Az 
intézet bizottsága a kedvezmények ügyében már megtet te előterjesztését. 

— I k l a n d i egyházközségünknek f. hó 21-ért örömünnepe volt. Boór Jenő 
lutheránusból uni tár iussá lett uj lelkész e napon foglalta el szent hivatalát a szo-
kott ünnepségek közöt t . A rendes lelkészt régóta nélkülöző s hiányát mélyen érző 
buzgó hivek öröme szemmel láthatólag sugárzott az arczokon. Már a száraz 
tény, hogy a Főtiszt, püspök ur atyai gondoskodásából rendes lelkészt nyertek, 
öröm volt, melyet még indokoltabbá, szentebbé és magasz tosabbá fokozott az uj 
lelkész rokonszenves egyénisége, lelkes szónoklata, — De tartsunk rendet. Az 
ünnepélyre helyből és vidékről szép közönség sereglett össze. A köri papságból 
is élükön derék esperesükkel , többen megjelentek uj kar társuk üdvözletére. De ott 
voltak buzgó tanítóink is, kik művészi orgonázással , énekkel és egy gyönyörű 
duettel emelték az ünnep fényét, fokozták az istentisztelet büzgóságát . A beikta-
tást maga az esperes és Fazakas ny. szentmártont lelkész végezte. Az egyszerű-
ség és természetesség szépségeivel ékeskedő esperes t mindig gyönyörűség hall-
gatui. Az volt most is. A lelkész és hivei közötti viszony eredetének, ha tásának 
és czéljának bibliai sóval fűszerezett rövid fejtegetésével nyitotta meg az ünne-
pélyt. t i tánná az uj lelkész lépett a szószékre. Buzgó imájával , kellemes, férfias 
hangiával azonnal lekötöt te a figyelmet s meghódította a közönséget . Beszédét 
az etelközi vérszerződésen kezdette s a k ö z t i és a hivei között kötendő szerző-
désen folytatta. Annak je lszava : „(ártsunk össze", e rőssége a szeretet volt. Ennek 
is ama kellékekkel kell birnia. „A lelkész szeresse híveit s a hivek szeressék lelké-
szüket" — e két részben foglalta össze alkalomszerű gondolatait . Hogy hiveit s z e -
rethesse, előbb szeretnie kell Is tent s minden emberbe Isten képét, melyekből ön-
ként foly a hivei iránti szeretet, melyet tnlálóan és meghatóan ecsetelt. A máso-
dik részben a hivek szeretetének feltételéül lelkészi kötelességeit tárgyalta, me-
lyeket tehetsége szerint betöltvén, ha érdeme szerint még nem szere tnék: nem 
lenne köztük boldog lakozása s mint a madár a kalitkából, elvágynék onnan a 
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bé rezeken túli messzeségbe. Előadása nyugodt , mindvégig lelkes és lelkesítő volt. 
Gyakorlott szónok, prófétai lélek, hivatásos pap . Az iklandi Sión méltán örvend-

het, mert ily profé tá ja még nem volt, vagy — ha volt is — régen volt. De volt 
is öröm Izraelben, mely örömet meghatóan ecsetelt a következő szónok, Fazakas 
lelkész, ess a csupa tiiz- és leiek-ember. Beszédét csak azért nem kivonatoljuk, 
nehogy túllépjük a „Közlöny" korlátait. A va lóban megható, lélekemelő ünnepély 
u tán a szent falakon kivül, egy kis székely ember , egyike az örvendező híveknek, 
egy gyönyörű példája a természetes szép é s z n e k , György Albert , megkapóan szép 
szavakban üdvözölte u j lelkészüket, régóta várt Messiásukat , kire — a szakkép-
zett lelkészre nagyobb szükségük van nekik, mint azoknak, kiknél a hit vak, a 
val lás b a b o n a ; mint azoknak , kiknél a hit és gondolkozás határai t megszabja az 
egyházfő , melyen túllépni nem szabad, hogy az ők szabadon szárnya ló gondo-
lataikat helyes irányba terelje, az Istenség t rón j ához minél közelebb vezesse. — 
Mindezek után Filep G}'ula és György Albert buzgó és áldozatkész egyháztagok, 
előbbi vendégszerető házánál gazdagon terített asztallal , ízletes ebéddel fogadták 
a vendégeket . Miként a lelki, a testi táplálkozás is emelkedett hangula tban folyt 
le. Lelkes és szellemes pohárköszöntések adták meg savát-borsát annak, mi a 
gazdasszony i teendők körén kivül esik. Az á ldomásokban emlékezés volt mind-
azokról, kik a nap örömünnepével bárminő kapcso la tban érdemet szereztek ma-
guknak . E nap emléke sokáig élni fog az iklandiak és mindnyájunk emlékézetében, 
oe öröme és áldása legyen maradandó, ál landó a teljesen megvigasztalódott gyü-
lekezetben. 

Vadad, 1801. iul. 22. Szász András. 
— Lelkészi nyugdij-alap Az angol unitárius lelkészek épen most 

szervezik nyugdíj-alapjukat egyetemes alapon, mert a vidékeknek volt, 
kisebb-nagyobb. Egy pár adat ját ismertet jük. Czélja: hogy biztosítsa azo-
ka t a lelkészeket, a kik a Nemzeti Konferenezia tagjai, hogy öregségük 
idejében nyugdijat kapjanak. A nyugdíjazás módja életbiztosítás az „Equitable 
életbiztosító Társulat" utján. Biztositható 1200 kor. évi járadék vagy a 
kétszerese, 65 éves életkorra. Tetszés szerint biztositható 5oOO korona ha-
lálesetre. A Nemzeti Konferenezia mozgalmat indított oly ezélból, hogy 
teremtsen egy alaptőkét, melynek évi jövedelmébó'l fizeti az évi biztosí-
tási illetéket, a mi azonban nem lehet nagyobb 500 koronánál, de a ta-
gok száma szerint csak 250 korona fizetésére kötelezi magát. 

— Köszönetnyilvánítás. Polgár Lipótné urnő Budapestről a hatáskö-
römbe tartozó dévaványai unitárius leany-egybázközség részére egy díszes Ur-
asztali urvacsora-teritó't ajándékozott, melynek értéke az 50 koronát meghaladja. 
Fogadja az egyházközség nevében leghálásabb köszönetemet szíves ajándékáért 
s azért az odaadó buzgóságért és önzetlen szeretetért, melylyel ezen valóban 
életrevaló egyházközségünk érdekeit szivén viseli. 

Hód-Mező-Vásárhelyen, 1901. jun. 24. G á 1 f f y Z s i g m o n d , 
unitárius lelkész. 

— Pályázzt . A kolozsvári unitárius kollégiumban az 1901-2 iskolai 
évben megnyíló tápíntézetben egy szegény udvarhelymegyei ezékely unitárius 
kitűnő tanulóért a tápintézeti díjat — 210 k. — fizetni óhajtván, felszólítom 
az illetőket, hogy eziránti folyamodásukat a kollégiumi Értesítőben közzétett 
föltételek szerint felszerelve, f. év augusztus 25-ikéig az irt kollégium igazgató 
tanárához D a n i e l G á b o r t á p d i j czim alatt adják be. 

Olaszteleken, 1901. julius 10. D a n i e l G á b o r , fogondnok, 
— Köszönet. Folyó év jul. 7-én a tordátlalvi unitárius egyház uj 

lelkészének beiktatása alkalmával a helybeli Olvasókör egy rögtönzött 
tánczmulatságot rendezett az emiitett egyház kebelében elhunyt és még 
ez ideig el nem feledett lelkészének, BedŐ József sírkövének felállithatása 
ezéljából, mely alkalommal a nevezett alapra begyült t isz ta jövedelem 62 
kor. 16 fill. Felűlfizettek a következők: Gálfi Kálmán 4 kor., Pap Mózes 
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1 kor. 70 f., Deák Miklós 80 f., Gábor Albert, Vajda Antal, Pálfi Mihály, 
Szász Ferencz, Török Lajos 7 0 - 7 0 f., Sándor Mózes, Ekárt Andor, Gyar-
mati Dénes, Gombos Mihály, Végh Gyula, Boros Mihály, Osváth Áron, 
Varga Dénes, Stolcz Alfonzó, Marosi -Mózes, Gombos András, Lukácsi Zsig-
mond 20—20 f., özv. Nemes Ferenczné, Gombos Mózes, ifj. Végh József, 
Gál József, Hajas János, ids. Benczédi János, Gombos Dénes 10—10 fillér. 
Fogadják a szives adakozók e helyen is a nemes ügy iránt megnyilatko-
zott nemes te t te ikér t ugy az egyház, mint a rendezőség hálás köszöneté f . 
T o r d á t f a l v a , 19 )1. j u l . 17. Pétéi- József t a n i t ó . 

— Nyilvános köszönet. A laborfalvi uni tár ius lelkészi lakás rendbe-
hozatalára a következők adakoz tak : Márkus Ferencz 5 drb csere sasfa 3 
korona, Zajzon Antal 10 d rb csere sasfa 6 korona, id. Barabás Sámuel 5 
drb csere sasfa 3 korona, Berde János 2 drb csere sasfa \ korona, Benke 
Sámuel és Zsigmond András kert felállítás és szeg 15 korona értékben, 
Kádár Béla 10 korona, Kádár Sándor 10 korona, Dávid József komollói ev. 
ref. lelkész 10 korona, 

Bodali Pál komollói ev. ref. tanitó 5 korona, Benke János id. 2 
kor. Zerbes Frigyes kocsigyáros 20 kor, Bába Ilka. 1 kor , Jánosi Ferencz ta-
nitó 2 kor., Berde Ilka 1 kor., Joó Mózesné 5 kor., Balázs Mózesné 5 kor., 
Kis Etelka 1 kor., Bedó' Juliska, Márkos Vilma 2—2 kor., Kiss Rózsa, Zsig-
mond Sándor, Berde Gyula 1—1 kor., Márkos József ifj. 10 kor., Márkos 
András ev. ref. 10 szál deszka 6 korona, Márkos Gizella Mihályé 4 korona, 
Korodi Mózes 1 kor., ifj. Benke János 1 szál cs,erefa 3 kor., Kovács Józsefné 
40 fill,, Bába András 2 kor., Márkos Károly 2 kor., Márkos Gizella Sámuelé 
8 kor., Bagnly János 1 kor, Márkos Ilona Györgyé 2 kor., Földes István 1 
kor., Hosszú Györgyné 2 kor., Ilyés István 1 kor., Bartka András 4 ltor., Berde 
Ferencz, Szász Lukácsné l - l kor., Zoltán Zsigmond 1 szál cserefa 3 korona, 
pénzül 3 kor., Hosszú János GO fill., Berde István 2 kor., Berde Márika Istváné 
id. Szász János 4 kor., Kovácsik Andrásné, Miklós Dávid és neje 1—1 kor,, 
Vojkuj András 1—1 kor . Kiss Pál Miklós 20 fill., Földes Andrásné 60 fill., 
Miklós Antal 40 fill., Benke Gábor 3 kor., Berde Trézsia 2 kor., ifj. S/ász 
János 1 kor., Jakab Ferencz és neje 2 kor., Jakab Juliska, özv. Jakab Sámuelné 
Szöcs Tamás éc neje 10 kor., özv. Bába Jánosné, Hosszú István 1 — 1 korona, 
Szász János atybeli 20 fill., Jakab Zsigmond 1 kor., Hajdú András 5 korona, 
Korodi Ferencz 1 kor,, Nikula Györgyné 1 kor., Opra András 2 kor, Miklós 
András 2 drb cserefa 2 kor., Bába Mózes 1 kor., Berde Mózes 2 kor., Mezei 
József és neje 1 kor., Márkos János 5 kor., Göncz Mihályné G kor. Összesen 
833 kor. 40 fillér. Hosszú Ferencz káinoki tanitó ur 1901-től kezdődó'leg ur-
a8ztali bort és kenyeret a mig él. Zsigmond Károlyné az 1900. évben is urasz-
tali kenyeret adni szíveskedett. Fogadják a kegyes adakozók lelki pásztori bá-
lás köszönetemet, adja a szeretet Istene, hogy az ő bőséges áldásaiban része-
sedvén, ezen áldozattételek folytatása ékesítse továbbra is aranykönyvünket, 
hogy oly példaadás legyen egy ujabb nemzedék előtt, a mely a kitliüség áldo-
zatkészség és az ur házának szeretetét tanulja meg elődeitől, ^aborfalván, 
1901. január 15. G ö n c z M i h á l y , unitárius íelkész. 

— A székely-keresztúr i un i t á r ius gymnasium ifjúsága által f. év 
május 19-én rendezett mulatságon felülfizettek: Varga András (Bita) 10'kor-, 
Nagy Fr. Elek 2 k. 80 fill., Sándor János, Csiky István, Hackmü[ler Oszkár' 
Dr. Sebess Jenő, Lukácsfy Elek. Szőke László 2—2 kor., Dr. Jankovits Pál 1 
k. 60 fill., Gombos János, Dimény Mózes (Budapest) 1.20—1.20 fill., Varga Dé-
nes (Al.-Siménfalva), Telmán Imre 1—1 kor., Pap Mózes, Szász Béla, László 
József. Szász Ákos. Demeter Domokos, Farkas Mihály 80—80 fill., Bedő Dénes 
60 fill., Bálint Dániel 40 fill., Raffaj Dániel 20 fill. Nevezett felülfizetőknek ál-
dozatkészségükért hálás köszönetet mond a rendezőség. 
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— Az alsórákosi egyház nőtagjai a lelkész neje buzdító felhívása foly-
tán a nó'k számára egy diszes urasztali poharat és tányért szereztek, melynek 
értéke 32 korona. Pünköst ünnepén már azokból lett kiosztva az úrvacsora. 
Adományaikkal hozzájárultak a vásárláshoz : Ütő Béláné 5 kor., Antal P. Já-
nosné, Antal P. Andrásné, Antal P. Zsigmondnó. Antal P. Józsefné, ids. Antal 
P. Józsefné, ifj. Antal P. Mihályné, Antal Miklósné, Gáspár Andrásné köz., 
Gáspár Mihályné ifj., Gáspár Mózesné, Kálmán Györgyné, Rákosi Tamásné, Ne-
mes Mihályné 1—1 kor., Lovász Jánosné, Krisztóf Jánosné 60—60 fill., Antal 
Jánosné, Antal Andrásné, Antal P. Istvánné, André Mózesné, Bartha Istvánné, 
Fűzi Andrásné, Fűzi Tamásné, Pap Andrásné, Rákosi Istvánné 40—40 fill., Ne-
mes Jánosné 50 fill., Antal Sz. Jánosné, Antal P, Ilona (ev. ref.), Özv. Antal 
Andrásné, Bartha Jánosné, Balogh Jánosné, Biró Mózesné. Türi Istvánné, Türi 
Mária hajadon, Gáspár Miklósné, Gáspár Zsigmondné, Gáspár Istvánné, Özv. 
Gáspár Jánosné. Gáspár Andrásné ids., Gáspár Mihályné ids., Kálmán András-
né, László Domokosné, Rákosi Istvánné ifj., Rákosi Samuné. Szakács Andrásné, 
Székely Ferenczné, Antal Sz. Istvánné 20—-0 fill.. Fz adományokat lelkész ki-
pótolta 4 kor. 50 fillérrel. Az áldozat legyen kedves az Isten előtt ! Fogadják 
nemes szivü adományokért a hiv adakozók egyházközségem nevében hálás kö-
szönetemet. Alsó-Rákos, 1901. junius 4-én. Ü t ő B é l a , unitárius lelkész. 

— A tordai u n i t á r i u s egyház hivei között évek óta tanácskozás tárgya 
hogy mikép lehetne az ottani templomot belsőleg a kor kívánalmaihoz mérten 
ízléssel, csínnal berendezni, a százados orgonát ujjal kicserélni. A szükségez 
pénzalap hiánya késleltette a dolgot, de a közönség érzete nem engedte pihenni 
a kérdést, s ma — köszönet a buzgóikodóknak — élénken foly s gyűjtés hí-
veink között. Az adakozás igen szépen indult. A hires Szaniszló családnak 
egyik hitbuzgó sarja Szaniszló Zsuzsánna, özv. Gáspár Józsefné volt az első, ki 
a jelzett czélra 1000 koronát adományozott és fizetett ki az egyház pénztárába. 
A szép példát' nyomban követte Fodor Károly a fia, ki bár véreitől, rokonaitól 
távol, Oláhországba telepedett le, azért szívben, lélekben velünk van s most is 
őseinek hitét vallja. Az első levélbeli megkeresésre 200 koronát ajánlott fél. 
Derzsi Károlyné 100 korona, Tothné Zsigmond Gizella 50 koronával nemcsak 
gyarapították a gyűjtött összeget, hanem házról-házra keresik s szólítják fel a 
híveket adakozásra. Jól esik felemlítenünk azt is, hogy az adakozók között más 
vallású polgár.ársaink is nagy számmal vannak. 

— Nagy Albert az „Aranyos Vidék"-nek több éven á t buzgó szer-
kesz tő je egy csinos köte tben Itiadta köl teményeit , .melyeknek nagyobb ré-
sze alkalmi köl temény jeles férfiakhoz, és nőkhez. Nagy Alber t hazafias 
érzéssel és a szép i ránt lelkesedve ír. Üdvözöljük derék könyvéért . 

— Székely kér t lés " Máthé Józseftől, ki a székelyföldi viszonyokat ala-
posan ismeri „Székely kérdés" ozimen becses munkát adott ki „a marosvásár-
helyi Székely Társaság." A „bajforrások", „a mentő kísérletek" és a „jövő 
munkája" alapos ismerettel vannak megírva. 

T A R T A L O M : Elnöki meghívó. Br. Petrichevich Horvá th Kálmán. 
11)4. 1. — Felhívás kolozsvári uj kol legiumunk tapintézete érdekében az 
osz tá ly társak összejövetelével kapcsola tosan. Daniel Gábor*. 194. 1. — 
Uni tá r ius mozgalmak külföldön 190. 1. — Hódolat. (Költemény.) Tarcsafalvi 
Alber t . 197. 1. — A Dávid Ferencz Egylet perselye érdekében. Br. P. Hor-
vá th Kálmán. 199. 1. — A kolozsvári un i t á r iu s papnevelő in téze t önképző-
körének tör ténete a XIX. százban. Barabás Isiván. 200. 1. — Indítványok. 
Újvári László. 204. 1. — Dal a Miatyánkról. (Költemény). 206. 1 — A vég. 
(Költemény) Pap Domokos. 107. 1. — A vallásos buzgóság külső meg-
nyi latkozása az 1900. év folyamán. Pál Ferencz. 208. 1. — Angol vendé-
geinkről. Korchmárosné Buzogány Mariska. 210 1. — Egyházi és iskolai 
mozgalmak 212. 1 — 

Nyomatott Gámán J. örököse könyvnyomdájában Kolozsvárt. 


