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A Mózes csipkebokra. 
A kolozsvári unitárius uj kollégium felavatási nnnyepélyére, 1901. szept. 22-én. 

Kigyúlt a Mózes csipkebokra. 
A Hórebhegy nagy fényben áll. 
Boruljatok le arczotokra, 
Isten ő sok csodáinál. 
Álmélkodván a tűz felett, 
Szózat zendül: »sarúd letedd, 
Mely itt lobog, egy égi láng az, 
Mert szent a föld, a melyen állasz.« 

Csodálatos az Úrnak útja ! 
S mind e látás, e tűz. e láng, 
Mely itt szivünk örömre gyújtja, 
Fényét, dicsét árasztva ránk. 
Némuljon el ma a panasz. 
Hiszen ez Ősz,, nekünk tavasz. 
A meleg, Őszi napsugárban : 
Virág s gyümöles a fán — csodásan. 

Még füstölög a régi oltár, 
Áll még az ódon Helikon 
S nagy díszben az új már is ot t ád, 
Elmét, szivet megviditón, 
A régi tűz — nem új eset — 
uj földön, ú j lobbot vetett. 

Jelentve, hogy bár láthatatlan ; 
Az a tűz forr, ég s olthatatlan. 

14 
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Oh légy üdvöz, szép Múzsaházunk! 
Álomnak is felette szép. 
Hisz benned is téged csodálunk : 
Hitünk jóságos Istenét. 
Tusakodánk . . . viaskodánk . . . 
De benned bizva harczolánk. 
Háromszáz évnek küzdve harczát: 
Többször láttuk irgalmad arczát. 

Velünk voltál a Hitszabadság 
Fenséges szép, nagy ünnepén 1 

Hitünk mártírját főltámasztád, 
Glóriával vérző fején. 2 

Merész, hatalmas szelleme, 
Mintha ma is itt lengene. 
A távol eziklasir ha dobban : 
Jel, —. hogy részt kér e szép napokban. 

De int a mult. Ború a fényben. 
Mer t itt is van ma, a mi fáj. 
Ott zsong lelkünken észrevétlen, 
Mint a borongó őszi táj. 
Mig itt örvendve álmodunk : 
T e jó öreg kollégyomunk 
Már csak mint a mult egy emléke 
Élsz, a hálás szivekbe vésve. 

Oh méltó, hogy élj a szivekben ! 
Volt sok vészes, könnyes napod, 
Mert fa voltunk a kietlenben, 
A melyre a villám csapott . 
A múzsák berke tar, kihalt . . . 
Ki fékezé meg a vihart — 
Parancsolván a zord szeleknek, 
Munkára hivó békét, csendet ? 

Ó! Az öröktüzl Ama szellem, 
Mely a sir felett is kigyúl 
Kigyúlt a csipkebokorjelben, 
S szavát hallatta vigaszúl : 

1879. 

1 Törvényes fennállásának háromszázados őnnepe 1868-ban Tordán. 
2 Dávid Ferenez hitalapitóuk mártir halálának háromszázadik évfordulója, 
Sz.-Kereszturon. 
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»Munkára fel! zúg bár a vész, 
Alkoss, teremts, légy hű s merész. 
Haliam, a mely felém kiáltott, . 

megértém nagy nyomorúságod \« 

S a munka folyt. Életre keltek 
A szertehányt kövek, romok. 
S hol tégla, kö ölelkezhettek : 
Szilárd fal nyúlt az égnek ott . 
S az áldozat hol k iapadt : 
Ott a lelkes múzsa fiak, 
Maguk álltak a munkasorba, 
Sövényfalát vesszőből fonva !3 

De állt, habár csak toldva foldva, 
Szegényes kis főiskolánk, 
Hol sok keservünk visszafojtva, 
A múzsáknak áldozhatánk. 
Szerény hajlék Rajt' semmi fény. 
De visszatért a hit s remény . . . 
. . . Szellemhősök — kik ezt tevétek': 
Ma áldva köszönjük t inéktek! 

Szerény . , . ! De benne híven ápolt 
A hit s a hazaszeretet. 
Ott gyúltak lángra, ott világolt — 
Onnan szállt fel hírnevetek, 
Reánk is fényt árasztva mind --
Ott tündökölt nagy Brassaink, 
S ki járt túl tengeren, ama sas: 
A lánglelkü bölöni Farkas. 

Édes szavú Krizánk . . . a dalnok . . . 
És a »Reméuy« reménye i . 4 

Mindannyi egy szellemi bajnok, 
Mind magvető. Hit őrei. 
Mind ama falak közt nyerék 
A jó, a szép szeretetét. 
S kik még élünk, örege . . . ifja: 
Emlékével térünk a s i rba! 

3 Ezis történeti tény. 
4 A kolozsvári kollégium unitárius ifjúsága által 1839-ben kiadott „Remény" 

czimü emlékkön/v. Ebben láthatók már Kriza János, Kőváry László, Jakab Elckl 
Szentiványi Mihály nevei, kik részint mint költők, részint mint történetírók tűntek 
fel később. 

15* 
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Övé, övé ma itt a pálma! 
Dicsőséges, ha áll, ha rom. 
Őrizze emlékét a hála, 
Elmúlását szent fájdalom. 
Hogy ki vészben születve nőtt : 
Ragyogjon fel a vég előtt. . . . 
. . . Szép . . . de tövises volt az út . . . 
Vigyetek rá pálmát, koszorút! 

Mer t még is éli Levetve hamvát, 
Megifjult a fénikszmadár. 
Im itt — átvenni birodalmát 
Új Tempénk is rogyova áll. 
Más helyen bár 1 Szebb, díszesebb, 
Hol egy Névnek is dísze lett. 
Áldott a Mózes csipkebokra, 
Hogy tüzét a halóba lopta ! 5 

S most fel! Ölts szárnyakat magadra, 
Az a szent tűz legyen napod. 
Fölebb, fölebb, mindig magasbra! 
Ege t vívjon Géniuszod! 
Isten örök áldása rád! 
Tudomány, hit, hazafiság, 
Hirdesse fényed századokra ; 

Ránk is dicsőséget ragyogva 1 
Murányi Sándor. 

Elnök/ beszéd. 
Tartotta Báró Petrichevich Horváth Kálmán elnök a Dávid Ferencz Egyle* 

közgyűlésén szept 21-én 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim ! 
Ha egyháztörténelmünkön végig lapozgatunk, szomorú ese-

mények lánczolatára akadunk, melyben a szenvedő fél mindig 
szegény, annyi megpróbáltatáson áthajszolt egyházunk volt. 

S akkor, kételkedve az emberek általános igazságérzetében 
és itélötehetségében, kérdést teszünk önmagunkhoz, hogy vájjon 
mi az oka, hog}' az unitárius vallás annyi üldöztetésnek volt 
kitéve? Hogy ezen vallás, a maga egyszerű és mégis fenséges 
voltában, mely Jézus Krisztusnak összes erkölcsnemesitö, em-
berbaráti tanait elfogadja s melyben hetyet találhat magának a 

5 Hogy uj kollegiumunk felépülhetett, azt Berde Mázsa nagy alapitónk tette 
lehetővé, e czélra 100.000 koronát hagyományozván. 
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nemesen ós mólyen gondolkodó egyén is, hogy ezen vallás, mely 
lelkünket a jónak magasabb sfóráiba ragadhatja, ha oda kivá-
nunk eljutni, de a mellett egyszerűségénél fogva, az ész kívá-
nalmait is kielégítheti, mi okból talált oly kevés barátra ós ne-
mes pártfogóra? 

Erre csak egy feleletet adhatunk. 
Olyan volt a kor, mely nem tűrte meg az ellenvéleményt 

s a ki nem akart meghajolni az erösebb ellenfél kimondott Íté-
lete előtt, annak pusztulni kellett, azt összetörték. 

A jézusi tanok a bibliában húzták meg magukat — nem 
alkalmazták az élet víporondján az emberek. 

Ilyen, a saját életét a támadók ellen védő harczból állott 
egész egyháztörténetünk. Mindig a bástyafokán résen kellett 
állanunk, hogy lássuk honnan jön az ellenség és hogy mikóp 
védekezzünk ellene. 

Védekeztünk a hogy lehetett. 
A szerencse nem kedvezett nekünk ós csak a megpróbál-

tatások, a szenvedések idején való kitartás ós áldozatkész buz-
góság tartá meg egyházunkat. Ha ezen erények nem hevítik 
tagjainak keblét és nem ösztönzik önmegtagadásra ós az egyház 
érdekét védő, javát előbbre vivő cselekedetekre — vallásunkat, 
bizonnyal csak névből ösmernék ma a magyar hazában. Fennmara-
dott volna, mint nyoma egynehány ideálista — a keresztény val-
lásban az igazságot kereső kutatási kísérletének — mint egy 
erős, jellegzetes vonás az egész képen, de hazai vallásaink fej-
lődósének történetében csak mint oly kozbenesö epizód, mely 
felett elvonult az események árja. 

Volt ós nincs mondanák. 
De nem mondhatják. 
Megtartott kitartásunk — egyházunk igazságába vetett 

hitünk és vallásunk szeretete. 
Mi tartja meg a kopár, sziklás talajon magasba növő fe-

nyőt, ha nem a föld felszínét szeretettel átölelő, azt elborító 
gyökérzete, mely a sziklából lemáló földrészek tápanyagát szívja 
fél és ezzel nagyra növeli? 

Minden század meghozta számunkra a maga nyomorát, 
szomorúságát. 

De a ki saját igazát érzi, az nem riad meg, lemondva az 
akadályokról, melyek útját állják, hanem egy nemesebb ösztön 
által serkentve, módokat keres, hogy azokat megkerülje, vagy 
legyőzhesse. Utóbbira ritkán volt eset. Hír, hatalomban oly ki-
csinyek, oly elnyomottak valánk és a támadók erősek és szen-
vedélyesek . 
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A vihart nem lehet legyőzni szép szóval, becsülettel, sem 
túlkiábálással; kell várni mig kitombolja magát, hogy mun-
kába állhassunk. 

így tevénk mi is. 
Vallásunk története igazolja ezt, melynek minden szaka 

bizonyságul szolgál vezető féríiainak életbölcsességéről, előrelá-
tásáról és hitbuzgóságáról 

A mint a Dávid Ferencz által elszórt hiteszmék gyökeret 
fogtak hitrokonaink keblében, alig pár évre reá, már igyekez-
tek azokat onnan kitépegetni hol keztyüs, hol durva kezekkel 

1568-ban a tordai, l57l-ben a marosvásárhelyi országgyű-
lésen az unitárius vallás törvényesíttetvén, a bevett vallások 
sorába lépett. 1568-ban János Zsigmond fejedelem és az ő pél-
dájára az erdélyi előkelő családok közül igen sokan az unitá-
rius vallásra tértek. Dávid Ferencz lelkesítő beszédére Kolozs 
vár városának egész lakossága az új vallást vette fel. A piaczi 
nagy templomot és az óvári iskolát sajátokul megnyerték. 
Előbbit 148, utóbbit 123 évig birták is, de hogy mily áldoza-
tok árán, azt csak őseink tudták és érezték. 

így bízvást elmondhatjuk, hogy rövid ideig tartott ezen 
szép jövőt igérő kezdet. Alig pillanták meg — mint egy fényes 
látomány elvouult elődeink szeme előtt. Az után a maradott sötét 
ür, a kétes tapogatódzás, melyről nem lehetett tudni, hová ve-
zet; bizony csak leverő lehetett. 

I. János Zsigmondnak 1571-ben martius 14-én Gyulafehér-
várt tőrtént halálával lehanyatlott a szabadgondolkodást támo-
gató hatalmi intézvény ós egyszersmind kihullott kezeikből 
a kapocs, mely hitsorsosaink egy részét vallásunkhoz füze. 
Azon tény, hogy a mint gondolja a fő, úgy cselekszik a kéz, 
a láb; itt is bevált. A fejedelem környezete, a főurak nagyrésze 
átment az ú j úr keze alá — ottan hagyván vallási meggyőző-
dését. 

Az első unitárius fejedelmet Báthori István és Kristóf kö-
veték ; mindkettő nag}7- katholikus, különösen utóbbi a jezsuiták-
nak is barátja — nem jó szemmel nézték az unitáriusokat ós 
megragadták az alkalmat hántásukra. 

Ki alkalmat keres arra, hogy valakinek ártson, meg is 
találja azt. 

Báthori Kristóf fejedelemnek is kapóra jött, midőn 1578 
ban hiríil hozák, hogy Dávid Ferencz, kit a szentirás fáradha-
tatlan tanulmányozása, az Isten személyi és lényi egységének 
hite következetesen arra a meggyőződésre vezettek, hogy Krisz-
tus imádása és segitségül hivása nincs összhangban a jól felfo- i 
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gott unitárismussal — nyíltan hirdeti Krisztus nem imádásának 
tanát. 

Blandrata, — ki nem tűrhette, hogy valaki őt, az új val-
lás kezdeményezőjét, túlszárnyalja ós a már elfogadott valláson 
változtasson — a fejedelemnek azt tanácsolá, hogy mint újí tót 
perbe fogassa. Ez meg is történt. Es miután tanát visszavonni 
nem akarta, a gyulafehérvári országgyűlésen 1579. jun. 2-án hol-
tig tartó fogságra ítéltetett. A dévai várban lelte halálát ugyan 
azon óv nov. 15-én. 

Ellőtték, elpusztiták a királyi vadat. De a szellemet meg-
ölni nem lehet. 0 él bennünk, de megmaradtak a nyomok, me-
lyeken évenként já r t és melyeken felkeresi és emlékét megújítja 
a hálás utókor. 

Bátori Kristóf Dávid Ferenez elitéltetésével — a megfé-
lemlítés mellett, az unitárius vallás terjedésének gátat kivánt 
vetni az által is, hogy benne lánglelkü szónokát, apostolát sem-
misitó meg. 

Ezen kisérlete részben sikerült is. 
Mert csak a mit lehetett, mentettek meg egyházunk vezetői. 
I t t kezdődik vallástörténetünknek azon korszaka, melyben 

kitűnik az egyház ólén álló férfiak erélye, meggondoltsága és a 
viszonyokhoz alkalmazkodni tudása. 

Dávid Ferenez elestével, letűnvén a küzdtórről azon em-
ber, ki képes leendett a kétkedőkbe a bizalmat, a sötétben té-
velygő nép lelkében világosságot terjeszteni — különben is, a 
megváltozott viszonyok folytán — minden ellenök fordulván, 
az intézők lemondottak Dávid Ferenez új eszméinek tovább 
terjesztéséről. 

Mit is tehettek volna! 
Hiányzott a fejedelem jóakarata, a befolyásos Blandrátá-

nak támogatása. A főurak nagyrészónek elpártolása miatt, kik 
csak imént csoportosultak zászlóikhoz, nem lehetett a mozga-
lomnak azon sikerre való kilátása, mely a népre a hatalomban 
megnyilatkozó befolyás és a kifejetett pompa és fény által — 
mindig volt ós lesz. Egy szóval hiányában lóvén mindannak, a 
mi a sikert biztosíthatta volna, 1579. jul. 2-án a kolozsvári egy-
házi gyűlésen kimondották, hogy a már- megerősített hitformá-
hoz ragaszkodnak Továbbá megnyugodtak a Báthori Kristóf 
által u. óv jul. 18-án kinevezett Hunyadi Demeternek püspök-
ségében való megerősitósóben is, bár ezáltal a szabad választás joga 
volt megtámadva, azért, hogy az egyház, az akkori zavaros vi-
szonyok között fő nélkül ne maradjon. Mindkét ténykedésük 
bölcs, meggondolt cselekedet volt. 
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1588 körül a szombatosság kezdett terjedni. Ez ellen lé-
pett fel először Báthori Zsigmond 1595-ben, később 1610-ben 
Báthori Gábor és 1618-ban Bethlen Gábor. Utóbbi, miután a 
szombatosság valósággal az unitárius hitközségekben — Udvar-
helyszók, Marosszék és Háromszéken nyert legnagyobb elterje-
dést — felhívta Rádeczki Bálint püspököt, tartson mielőbb 
zsinatot az ügy tisztázása végett. 1618-ban november 11-én 
ErdŐszentgj^örgyön megtartatván, azon a fejedelem parancsára 
és az unitárius egyház sérelmére, az unitárius püspök helyett 
Dajka Keserű János ref. püspök elnökölt. Ezen gyűlés rendsza-
bályokat hozott a szombatosok ellen. A szombatosokat kizárta 
kebeléből, anélkül, hogy megtéritésökre semmit is tett volna. 
Ezáltal 62 unitárius ekklósia szűnt meg, a hová Dajka Keserű 
János ref. papokat rendelt. Az unitárismusra nagy csapás volt 
ezen ekklésiák elvesztése ós miután ez annak volt tulajdonit-
ható, hogy Rádetzki Bálint püspök, nem értvén a magyar nyel-
vet, azok megtartása érdekében nem járhatott el, halála után 
kimondotta az egyház, hogy ezután csak magyar püspök vá-
lasztható. 

Pécsi Simon, ki Bethlen Gábor fejedelem alatt kanczellár 
volt, később kegyvesztett lett és elzáratott. 1630-ik év körül 
kiszabadulván, mint szombatos lépett fel. A népnél és főurak 
között követőkre talált. I. Rákóczy György 1635-ben megújí-
totta a szombatosok elleni eljárást. Ez ügy akkor is össze-
bonyolittatott az unitárizmussal. 

Ráv Mátyás kolozsvári szász pap 1632-ben Csanádi Pállal 
és ennek halála után 1636-ban Beke Dániellel szemben kivánt 
püspöknek megválasztatni. A miatti elkeseredésében, hogy ezt 
el nem érhette, felingerelte a szász ajkú híveket ós végre mint 
biztos eszközt elvádolta Beke választóit I. Rákóczy György 
előtt, hogy hitujitók. 

Beke Dániel püspök felszólittatott, hogy az unitáriusok 
hittanát formulázza. 

Az unitáriusok 1638. april 13-iki gyulafehérvári ország-
gyűlésen bemutatták az 1579. julius 17-én Báthori Kristóf által 
is megerősített hitvallást. 

Az országgyűlés nem tárgyalta, hanem egy bizottságot 
küldött ki Deósre az évi julius 1-ére. 

7 napi tárgyalás után a megegyezés 7 pont alatt 
complanatio deésiana néven létrejött, melyet Rákóczy Cyörgy 
fejedelem és 57 világi ós egyházi férfiú irt alá. 

Hogy ezen egyezséget megkötötték és ez által is bizto-
siták ujabban elösmertetésöket és egyidőre a rendes megélhe-
tés, a létezés lehetőségót, ez is előrelátó okos tett volt. 
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Tovább nem mehettek. 
Az idő nem hedvezett Dávid Ferencz szellemének befo-

gadására, arra még sokáig, 210 évig kellett várni, mig az mint 
szárnyaszegett sas, melynek megoldják kötelékeit, szabadon 
felemelkedhetett oda, hogy mindeuki csodálkozhassék felette 
úgy, a mint azt a lelkiismerete és meggyőződése javasolja. 

A nemzeti fejedelemség megszűntével még szomorúbb idő-
szak következik az unitáriusokra. A 150 évig külön fejedelmek 
alatt élt Erdély egyesült 1686 ban Magyarországgal az ausztriai 
ház jogara alatt. 

A Leopoldi diplomában, melyet I Leopold 1691-ben decz. 
5-én irt alá, annak két első pontja az Erdélyben bevett vallá-
sok törvényes jogait, azoknak minden javait, akár szerzés, akár 
adomány utláu jutottak birtokukba, még ha előbb val amely 
más egyházéi voltak is, biztosította, De a 3-ik pontban kimon-
dotta, hogy mivel a katholikusok a két első pont által sérel-
mezetteknek érzik magukat, az ország rendei igyekezzenek azo-
kat kiegyenliteni, mi ha nem sikerül, a fejedelem fogja elhatá 
rozni: a mi jogosnak és igazságosnak fog találtatni. 

Ezen 3-ik pontnak alkalmazásával vették el az unitáriusok-
tól 2693. okt. 10 én Kolozsvárt óvári főiskolájukat. 

23 év múlva III. Károly uralkodása alatt 1716 márczius 
30-án Steinwille tábornok a kolozsvári piaczi templomot egy 
néhány század katonasággal körülfogja, kulcsát az unitáriusoktól 
elveszi és átadja Mártonfi György kath. püspöknek. 

Innen az üldözés kiterjedt az egész országra. 
Szomorú idők voltak, midőn ahoz, hogy az ember unitá-

rius legyen és abban megmaradjon, lelki nagyság kellett, mert 
ki voltak zárva még az alsóbb hivatalokból is. S hogy vallásunk 
annyi megpróbáltatás, üldözés után, melyet a 18-ik század fo-
lyamán szenvedett, teljesen ki nem irtatott, az akkori főembe-
reink Petrichevich-Horváth Boldizsár, Vargyasi Daniel Ferencz, 
Kászoni Sándor Gergely, Dicsöszentmártoni Balogh Zsigmond-
nak lehet köszönni, kik reámutatván a nagy csapásra, mely 
kolozsvári egyházközségünket érte, 1718-ban egy felhívást bo-
csátottak ki, melyben az egyházközségeket adakozásra hivták 
fel, nehogy, mint felhívásukban irják, a kútfők bedugulván 
obstrualódván, a folyamok is kiszáradjanak. 1718-ig a világi 
elemnek nem igen volt tere az egyház ügyeinek intézésére. A 
nevelés ügyét a kolozsvári egyházközség egymaga intézte a 
plébánossal ólén, a külső egyházközségek dolgait pedig a püspök 
végezte el. Most azonban a megváltozott viszonyok parancso-
lólag hivták fel a világiakat is nemcsak sorakozásra, hanem 
arra is, hogy vezessék az egyház megmentésének nagy mun-
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kaját. Ekkor választották meg főgondnokoknak Biró Sámuelt 
és Simon Mihályt, segédül adván melléjük a plébánost és a 
püspököt. Az egyházkörökbe az esperesek mellé felügyelőgond -
nokokat neveztek ki. Pénztárnokot, számadó gondnokot válasz-
tottak. S miután a renden befolyt jövedelmeket az év folytán 
el is költötték : az egyház fennmaradásának biztosítására 1723-
ban egy állandó alap létesítését határozták el. 1724. az árkosi 
zsinaton végeztetett, hogy a kolozsvári egyházközség vagyona 
a közegyházat illető vagyontól elkülönittessék. Végre szervez-
tetett a kolozsvári egyházközség tagjaiból, belső embereiből és 
világi főembereiből egy testület az ügyek vezetésére, mely az 
egyházi Képviselő Tanácsban ma is iennál. 

Ezen időre esik szentábrahámi L. Mihály 20 évig, 1737 — 
1758-ig tartó püspöksége, ki egyházunknak éltető lelke volt. 
Alatta hozatott azon democratikus szellemű határozat, hogy a 
püspök ós esperesek tartoznak minden zsinatzn hivatalaikról 
lemondani, magukat közbirálat alá vetni s csak miután arra 
méltóknak ítéltetnek, vehessék azokat ismét fel. Ezen szokás 
1787-ig fennállott. Alatta szerveztetett az egyházi főtanács ket-
tős elnökséggel. 

0 szerkesztette a „Summa universae theoligiae Christianae-
secundum unitarios" czimü munkát. Mely tartalmazza a ke-
resztény vallásos eszméket az unitáriusok fölfogása szerint és 
mely munka ma is az unitáriusok fősymbolicus könyve. 

1780-ban II. József trónraléptével uj szellem hatolt be a 
mi sanyargatott, megfélemlitett egyházi életünkbe is. A tavasz 
nyiltával megmozdult a természet. A mi egyházunk is a hosszas 
elnyomatás után két kézzel kapott az eddig tőle elzárt friss le-
vegő után, mint a betegségtől elsatnyult testben, ha az meg-
szűnik, megindul a frisebb élet. Bizni, remélni kezdett. S ezt 
tett követé, mely két irányban nyilvánult: a főiskola és a tem-
plom épitésben. 

De ily munkához férfiak kellettek, kikben legyen tehetség, 
akarat, hogy azt végrehajtsák. 

A gondviselés ezt is megadta Petrichevich Horváth Ferencz 
főgondnok ós Lázár István püspök személyében. A templom 
ópitésére Petrichevich Hováth Ferencz főgondnok 1791-ben tette 
meg az inditványt a kolozsvári egyházközség közgyűlésen. 
1792. jul. 16-án tétetett le az alapkő s már 1796. decz. 14-én 
átadták a templomot a közhasználatnak. Tehát 4 év alatt épült 
fel azon mű, mely most is meglepi a szemlélőt ós tiszteletet 
szerez alkotóinak. Hogy azt az akkori viszonyok közt oly rövid 
idő alatt bevégezhették, a vezető férfiak kellő erólyének és 
buzgóságának volt köszönhető. 
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Ezt követi a főiskola építése. Hogy mily szükség volt 
erre jelzi azt P. H. F. főgondnok 1779-ben irott körlevelében, 
midőn mindenkit segélyadásra hiván fel, igy szól: „Nincs ma 
rendünkön se ur, se asszony, se nemes, se nemtelen, se ekklé-
zsia, se privátus, a kinek szükségi ezen épitésben fenn ne fo-
rogna, mert ha tanitóházunk nem leszen, se fiaink, se atyánkfiai 
se papjaink tanítottak nem lesznek, mely szegény társaságunk-
nak elapadását szerezné " 

E felhívásnak meg is volt az eredménye. 
Zsuki László 1791. febr. 11-éről kelt végrendeletében 

80.000 frtot hagyott az egyháznak Ez tette lehetségessé, hogy 
a főiskola mind a magyar-utcza, mind a templom felől két 
emeletre 1806-ban felépülhetett. 

Bármily nagy segítségére is volt az egyháznak Zsuki 
László hagyomány azon időben, de mindamellett ha nines meg 
a fellángoló akarat-ereje és buzgósága, ki a kibontott zászlót 
magasan lobogtatva haladt előre és Lázár István püspök lan-
kadást nem ösmerő kötelessógtudása, ki nyája érdekében az ösz-
szes egyházközségeket megjárta, adományokat gyűjtvén, a kitű-
zött czélt nem érik el olyan hamar. 

Hogy a főiskola idejében elkészüljön, abban volt a siker 
zöldága, mert ha az megkésik, az egyházunk fejlődését akasz-
totta volna meg ép akkor, midőn bizonyságát kelle adnunk, 
hogy még élni akarunk ós tudunk. 

Életben maradtunk az igaz, de nem mint szeretett, csak 
mint megtűrt testvér a többiek között. Az idő csuda, kitere-
geti a maga eseményeit, a jót a rosszal váltva fel ós a ki ki-
tart ós megbízik a nagy Isten kegyelmében, eléri czélját. 

Ily Isten jóságában való hitben ós egy jobb jövő reményé-
ben értük el 1848-at. Megnyílt a tér minden tevékenységnek. 
A vallások egyenlősége kimondatott egész Magyarországra. A 
mit eddig csak az irott betű szabadalmára hivatkozott, ténnyé lett. 

Nem kísérem tovább a történelem fonalát, csak igazolom, 
hogy jöttek még szomorú idők, a megpróbáltatások keserves 
napjai, melyek az egész nemzet erőit megbéniták, lebilincselék, 
de ezeken is átsegiték egyházunk sanyargatott hajóját ̂  a kor-
mányosok éber figyelme, hitbuzgósága, áldozatkészsége. Es hogy 
ennyire megerősödve léphettük át a mult század küszöbét, azt 
főgondnokaink, püspökeink ós az egész egyház az akadályoktól 
el nem riadó munkásságának, egyházunk iránt tanúsított áldo-
zataiknak köszönhetjük. 

Egy P. H. Miklós, Daniéi Elek, Augusztinovits Pál, Fehér 
Márton, Nagy Elek, Kriza János, Mikó Lőrincz stb, nagyjaink 
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a múltban tisztelt, alakjai lesznek történelmünknek mindenkor 
nemcsak személyes áldozataik és hagyomáuyaik, hanem az által 
is, hogy a mi kezeikbe adatott, azt meg is tudták tartani és 
gyarapitani az egyház javára. Midőn nem költöttek el minden 
befolyó jövedelmet, hanem annak egy részét, mint A.uguszti-
novits Pálnál, az előrelátó örökhagyó intézkedése szerint, annak 
y6-át tőke képzésre forditották a jövő bajainak enyhitésére. 
Im igy egy állandó tőkeforrás nyilt meg, mely maga magát 
táplálja, de a mellett minden szükséges segélyt nyúj t oda, a 
hová szükséges. 

Bár a jövőt biztositó ezen eljárás más alapjainknál is ke-
resztül vihető lenne, akkor megtörténhetnék, hogy nagy szük-
ségletek idején megapadna ugyan a segélyre kiosztható összeg, 
de a rendszer állandósága folytán nemsokára pótolva lenne az. 

Ily előrelátó, a jövőt mindig számitásba vevő intézkedé-
sek által jutott el egyházunk oda, hogy az elmúlt század egy-
házunkat ért nem egy csapást kiheverve, uj diszes hajlékot 
emelhettünk a tudományoknak, melyet holnap ünnepélyesen 
megnyitunk. 

Berde Mózes fejedelmi alapitványa és magas kormányunk 
támogatása hatalmas lökést adott ugyan az ügy kibontakozásá-
nak, de bizony ha az egyház maga nem állhat vala oszlopnak 
a nagy teher el hordozására, számitásaink csak a reménység fo-
kán maradnak. 

Nagy Lajos esperes ur mondá egyik beszédében, hogy ha 
Dávid Ferencz szelleme megjelenne közöttünk, öröme telnék a 
mi fejlődésünkön. Én is ugy képzelem, hogy most, midőn meg-
érhettük ezen reánk nézve örömteljes napot, megzörögnek azok 
a porladozó csontok a dévai vár körül ós hatalmas szózat emel-
kedik a föld mélyéből : „Nem ok nélkül éltem, szenvedtem 
martyr halált. Helyes uton jártok. Csak előre, előre !" 

Igen, ugy van ! Csak előre unitáriusok, választott kicsiny 
sereg a kötelesség által kiszabott uton! De hogy ezen irányból 
ki ne térhessünk, legyenek az ősök példányképünk. Tiszteljük 
emlékeiket azoknak, kiknek örökébe léptünk, mint oly férfiakét, 
kiken nem fogott igézet, fenyegetés, kik kitartottak meggyő-
ződésükhöz hiven az ősi vallásban, bár azt elhagyva az ellen-
táborban, hol a hatalom volt, számukra, családjukra személyes 
előnyök kinálkoztak, de a hivogató szó lepergett róluk nyomta-
lanul, mint tengerparti sziklákról a körül csapkodó hullámok 
verése. 

Kövessük példáikat hitbuzgóságban, kitartásban ós mun-
kásságban, melyeken megtörik minden rosszakarat. 
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Legyen az egyházszolgálata nekünk szent kötelesség, nem 
fizetett munka, mely nem azt kérdi, mily jutalomban részesit 
ez, vagy amaz munkámért, hanem az t : mi válik annak hasz-
nára, előnyére, csak másodsorban jöjjön a saját érdekünk Az 
egyház ugy is megadja minden embereinek a mit lehet, csak 
maradjon meg mindenki a lehetőség határai között. 

A legjobb gép is megtagadja a szolgálatot, ha túlterhelik. 
Miért kivánunk hát az egyháztól mégis koronként lehetetlent ? 

Egye t véssen egyházunk minden azt szerető tagja szivébe, 
hogy személyes áldozatok, önzetlen munkásságuk által mentet-
ték meg őseink egyházunkat és meggyőződésem, hogy csak 
ezen ösvények gyakorlása tarthatja meg a jövő nemzedék ré-
szére. 

S mire tanit még minket egyháztörténetünk ? 
Arra hogy legyünk türelmesek. S tanuljunk feledni mi, 

kiknek egyháza annyit szenvedett a múltban a vallástürelmet 
lenség által. Hisz ha mi nem vagyunk türelmesek, a szabad 
gondolkodás bajnokai, kik lesznek azok az országban ? A mél-
tatlanságot méltósággal elviselni erény — Krisztus igy gya-
kori á. Gyakoroljuk mi is. 

Különösen most, midőn azt észleljük, hogy társadalmi kö-
reinkben újra mutatkoznak a vallási türelmetlenség jelei. Ne 
nézzünk rájuk haraggal, ha bántani is akarnak, hanem szere-
tettel, mely megbocsájtani tud ós akar és akkor örőkbékét kö-
töttünk mindenkivel. 

Nyerjük meg a mások tiszteletét, hogy elmondhassa rólunk 
a ki elfogulatlanul itól : kicsiny, de derék sereg. 

Tegyük a jót akár a Szent Antal kenyere, akár a Dávid 
F. egylet perselye utján, egyhelyre vezet az: a nagy Isten 
szine elébe, hol mindig kedvesek az irgalmasság cselekedetei, 
bármily ruhába is vagyunk öltözve. 

S ezért ujolag hiv az mindenkit, más vallásuakat is, hogy 
támogassák emberbaráti törekvésünket, mert az közös kőtales-
sége az emberi társadalomnak. 

Az ajtónál ki van téve a Dávid F. perselye. Nyúljon min-
denki a zsebébe és ne sajnálja a maga fillérét. 

En ötven koronát ajánlok e ezólra 
A gyűlést megnyitom. 

Báró Petrichfivicl) H o r v á t h Ká lmán 

*) A történelmi adatok a Ferenez József „Unitáris kis tükör" czimii mun-
kájából. 
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A Dávid Ferencz Egylet XYI-ik közgyűlése. 
Tartatott 1901. szeptember 21-én. Elnök Mélt. Báró Petrichevich Horváth 
Kálmán úr. Jelen vannak: Ferencz József, Daniel Gábor, tiszt, elnökök : 
Ferencz Józsefné, Fekete Gábor alelnökök, Dr. Boros György egyl. titkár 

és rendkivül nagyszámú egvleti tag. 
1. Elnöki megnyitó után olvastatik a titkári jelentés, 
A XX-ik százba beléptünk. Abban munkánkat megkezdet-

tük, söt elmondhatjuk, hogy Egyletünk az új száz kezdetén új 
hódítást tett. Most már kitűzve leng lobogónk nemcsak Erdély 
bérczei között, hanem a szőke Duna mentén is Az érdeklődés 
nyilvánult kezdettől fogva, de az idö csak most érkezett meg, 
hogy nagy örömmel bejelenthessük, hogy a Dávid Ferencz Egy-
let Budapesten is megalakult. Ez a jelen évnek legnagyobb 
eredménye, mivel az ott belépett egyleti tagok száma 140. Te-
hát számbeli ós erkölcsi gyarapodásunk van. 

A mult évi közgyűlésen buzgó ós lelkes elnökünk kiadta 
jelszavát a Dávid Ferencz Egyleti perselyek érdekében. A szó-
zat nem maradott hatás nélkül. Kolozsvári gyűléseinken min-
denik alkalommal szép eredményt értünk el s a fiók egyletek-
ben is egy pár helyen fölkarolták. 

Kolozsvári működésűnk a már meglevő mederben haladt. 
Tartottunk két felolvasó gyűlést, melyen Fanghné Gyújtó Izabella 
őnagysága a vallásosregényekről olvasott föl, Boros György „Az 
unitárismus kezdete külföldön. Egyik felolvasásunk az eddigi-
től eltért annyiban, hogy a New-York dísztermében társas össze-
jövetellel volt kapcsolatos. I t t felolvasott Boros György a 
Niagaráról és szavalt Raffaj Károly. 

Házi estélyünket a New-York szállóban rendeztük megle-
pően szép sikerrel minden irányban. A rendező bizottság buzgó 
nőtagjaió legyen a méltánylás és elismerés. 

Egyletünk titkára a fiók-egyletekkel való ótintkezóst s ezen 
az nton az egyleti élet élénkítését több irányban érvényesítette. 
Budapesten február hónapban szabad előadást tartott, mely al-
kalmat ottani lelkészünk fölhasznált az egyleti mozgalom meg-
indítására. A keresztúri fiók-egylet ujszékelyi közgyűlésén fel-
olvasást .tartott ápríl hónapban. Az udvarhelyi fiók-egyletben 
Vargyason junius hóuapban, a Budapesti egylet első rendes 
közgyűlésén szeptemberben, a mely arról is nevezetes volt, hogy 
30 angol hitrokon volt jelen a gyűlésen. 

Az egyleti tagok száma kiválóan gyarapodott a f. évben. 
A budapesti új tagokkal együtt az évi gyarapodás 220. 

Az egyleti működést, bár csekély mértékben, kiterjesztet-
tük irodalmi uton is. B. e. Végh Mátyás költeményeiből 9 pél-
dányt az unitárius kollegimban a vasárnapi iskolát szorgalma-
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sa.ii gyakorlók között kioszttuiik. Teljes bibliát 11 példányt, uj 
testamentumot és egyleti kiadványainkat számos példányban 
ingyen terjesztettük. 

Egyleti lapunk az Unitárius Közlöny ez évben, rendesen, 
megbövitve jelent meg. 

A fiók-egyletek. 

Budapesti Dávid Ferencz Egylet n e v e t v e t t föl a b u d a p e s t i 
egyesület. Viszonya egyletünkhöz ugyanaz, a mi a fiók-egyle-
teké, czélja is ugyanaz. Működése Budapest székes fővárosra 
terjed ki és föladata rendkivül nagy, érdekes és figyelemre 
méltó Elnöke Urmössy Miklós miniszteri titkár, alelnökei Per-
czelné Kozma Elóra urnö, Kozma G-yula igazgató, t i tkárai: Józan 
Miklós lelkész, Buzogány Ágnes tanárnő. Választmánya 24 férfi 
és nő. Alig egy félévre terjedő munkássága alatt nemcsak szer-
vezkedett, hanem működését is megkezdette Első nyilvános 
közgyűlését már jeleztük Alaptőkéje máris tekintélyes összeg. 

Az aranyos-tordaköri fiók-egylet munkásságáról nem jött 
jelentós. 

A toroczkói belügyeivel foglalkozott. Dalköre márczius 15-
dikén ós szept. 5-ón nyilvánosan szerepelt, mindig szép sikerrel. 
A tagdijakat egy összegbe fizeti pénztárunkba. Tagjai száma 91 

Az abrudbányai választmányi gyűlést tartott; a templom 
részére 20 drb. énekes könyvet, a tanköteleseknek tankönyve-
ket ajándékozott. Ünnepi gyűlését a Dávid Ferencz halála év-
fordulójával kapcsolatban fogja megtartani. A tagok után járó 
60°/o-°t; közpónztárából fogja tisztázni óv végére. Vagyona 
138 k. 77 fillér. 

A küküllői f.-e. az eddiginél is fokozottabb buzgalommal 
működött. Közgyűlése Dombon népes és lelkesült volt. A dom-
béi dalkör hatott énekével, Biró Pál egyh. beszédet, Gvidó 
Béla elnöki beszédet tartott. Felolvasott D. Szent-Mártonban 
Gvidó Béla esperes, B.-Szt.-Miklóson Nagy Béla, Sároson Szabó 
Albert. Dalkörök működnek: Dombon, D.-Szt.-Mártonban, B.-
Szt.-Miklóson. Alapja 243 k. 96 fillér. 

Á marosi f.-egylet közgyűlését Ny.-Gálfalván tartotta Kele-
men Albert alelnök vezetése alatt. Áz elnöki megnyitó nagy 
hatást gyakorolt. A f.-e. szép könyvtárának a maros-vásárhelyi 
egyházközség helyiséget ajánlott föl a mely nagy örömmel fo-
gadtatott. Szász Ándrás 3 nyári vasárnapi tanítást mutatott be 
a közgyűlés előtt, Kelemen Árpád két imát. Nagyon üdvös és 
jó irányú munka volt mind a kettő. A f.-e. vagyonkészlete 143 
kor. I t t a hátralék nagy. 
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A kereszturköi'i f. e.-ben nagy az erő és a munkakedv. Két 
közgyűlést tartott nov. 15. Dávid Ferencz emlékére Deák Mik-
lós lelkész egyh. beszédben ecsetelte az eszmét és a nap jelen-
tőségét Göncz Zsuzsika ós Varga Dénes szavaltak, Raffaj Irma 
ós Göncz Károly felalvastak; Tóth Vilmos és Szász Ferencz 
énekeltek. April 12-én Sándor Géza prédikált, Göncz Jolán és 
Raffaj Károly szavaltak, Dr. Boros György felolvasott. Dr. 
Jankovicli f -e. egyleti elnök 9 évi lelkes működés után, hiva-
talos elfoglaltság miatt lemondott, Sándor János igazgatót az 
egylet megnyerte s tovább haladását biztositotta. A tagok szá-
ma 130, vagyona 843 kor. Fájdalommal gyászolja egyik vezér-
férfiát Győrfi Ferencz lelkészt. 

Az udvarhelyköri f.-egylet is november 15-én kezdett egy-
leti működéséhez Recsenyéden. Ünnep volt. Lelkes és fölemelő. 
Imát Péter Sándor, elnöki megnyitót Sándor Gergely, felolva-
sást: Kriza Sándor, Dombi János tartottak. Gál József lelkész 
vegyes dalkörével hatott. Vargyason juniusban Ürmösi Károly 
szép szónoklata, Sándor Gergely lelkes elnöki beszéde, Ürmösi 
Károlyné ós Bencze Vilma szavalata, Demeter Dénes és Dr. Boros 
György felolvasása, Ajtai János és társai énekei gyönyörköd-
tettek. E f.-egylet tagokban szépen gyarapodott, tagdijaival csak-
nem teljesen rendben van. 

A felsőfehérköri f -egylet februárban Felső-Rákoson, junius-
ban Ürmösön tartott közgyűlést. Az első az ujszáz ünnepe volt. 
Imát Kiss Aladár, beszédet Kelemen György. Költeményt Ozs-
váth Gáborné ós László Gyula, Szabó Mózesné ós Kiss Aladár, 
felolvasást Bibó Samu, Nisztor Joachim tartottak. Közreműkö-
dött a dalkör. Felső-rákosi gyűlésén Daniel Eleket, kiváló elnö-
két gyászolta, ki oly korán s oly váratlanul hunyt el. 

A háromszéki f.-e. október 7-ón Brassóban rendezett ünne-
pélyt. Nagy Lajos felolvasott, Bölöni Vilmos ós Ütő Sándor 
szavaltak, S.-Köröspatakon nov. 18-án imát Bölöni Vilmos, e. 
beszédet Lőfi Ödön tartottak, előadást Vaska Béla, szavalt Palu-
végi Vilma, Bedő Berta ; Vitatkozást tartott József Lajos és 
Nagy Lajos, énekeltek Székely Zsigmond és Göncz Mihály. 
Elnökölt Szentiványi Miklós. Kökösben egyházi beszédet Nagy 
Lajos, elnökit Kis Sándor, előadást Bölöni Vilmos tartott. Sza-
valt ifj. Veres György, Benedek Ágnes. Énekelt Székely Zsig-
mond, Göncz Mihály. 

Az ifjúsági kör ifjú hévvel, sok szép sikerrel dolgozott 
egész évben Alapszabályát és ügyrendjét a Választmány jóvá-
hagyta. 9 közgyűlése, 9 választmányi ós több felolvasást tartott. 
Kelemen Lajos, Tóth Ernő, György János, Pap Domokos, Pálfi 
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József, Költő Gábor felolvasók, Raffaj Károly, Gál Miklós, Ka-
tona Ferencz, ÜrmÖsi József szavalók voltak. 

November 15 ón nyilvános ünnepélyt rendezett, május 5-én 
nyilvános közgyűlést tartott nagy közönség előtt, szép sikerrel 
If jaink tudnak lelkesedni és akarnak dolgozni. Ezért elismeré-
sünk és méltánylásunk kiséri lépteiket a jövőben is 

— A közgzülós a titkári jelentést örvendetes tudo-
másul veszi. 
2. Murányi Farkas Sándor egyleti tag szavalja költemé-

nyét. (Lásd e lap első oldalán.) 
— A költeményt a közgyűlés lelkes ovaczióval fo-

gadja és a költőnek meleg köszönetét nyilvániija. 
3. Grálfi. Lörincz pénztárnok felolvassa a pénztári szám-

adást. (Jövő számban fogjuk közölni.) 
A választmány jelenti, hogy a pénztárt Arkosi Lajos és 

Gyulay László választmányi tagok megvizsgálták, rendben ta-
lálták. Ajánlja a Választmány a pénztárnok fölmentését ós el-
ismerés nyilvánítását. 

— A közgyűlés a pénztárnoki jelentést elfogadja, 
határozatilag kimondja, hogy az alaptőkéhez csatoltassék 

kor ós ezzel a tőke koronában állapittatik meg. 
Pénztárnoknak fáradságos munkája méltatásául köszönet 
nyilvánittatik 
4. Józan Miklós egyleti tag, a budapesti Dávid Ferencz 

Egylet titkára, szavalja: „Déva vára" cz. költeményét: 

Déva vára. 
— Perczel Ferencznének ajánlva. — 

Óriás határkő kelet s nyugat között, 
Melyet annyi könnyű, annyi vér öntözött, 
Állsz még, oh dicső vár, komor fenségedben, 
Késő utód előtt hálás kegyeletben. 

Ormaidon pihen tépett vándor felhő, 
Bokraiddal játszik nyájas esti szellő ; 
Csillagok kigyúlnak, hold világa dereng, 
Lelkem is édes-bűs multadon elmereng. 

Titán kéz emelt ki anyaföld méhéből 
Ködös régiségben, a hová nem ér föl 
Merész röptű szárnyán mosolygó képzelet . . . 
»Csak az Urnák lelke honolt a mély felett.« 

Unitárius Közlöny XIII. 10. sz. 17 
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Állasz, oh dicső vár, te élő pyramid! 
Nem viszhangozza bár szolgák siralmait 
Borongó kebeled, — neked is van gyászod: 
Ide börtönözték a hitszabadságot. 

Még alig pirkadott lelkünkben a hajnal, 
Még alig csendült íel ajkunkon tavasz-dal, 
Még alig ringatá képed Maros árja, 
S mentén alig gyüjte ibolyát a lányka 

Elhervadt a virágj kora dér lepé meg, 
Ébresztő danából Ion hafotti ének ; 
Örök élet" gyöngyét iszap-homok nyelte : 
Ellobbant a láng is, az Igazság lelke. 

Fejedelmi napunk, az örökkön áldott, 
Mindhiába szórt ránk oly pazar világot; 
Mindhiába vonzott biboros palástja : 
Mihelyt lehanyatlék, megingott a bástya. 

Zászlótartó maradt a hit fejedelme, 
Az emberiségért szent tusára kelve; 
Száz csatában edzett, szép magyar próféta. 
Ajkán-szivén: »a hit Isten a jándéka«! 

Láttad, oh dicső vár, a nagyszerű mámort, 
Zúgó szélben baliád a riadó t ábor t : 
»Rajta! fölebb-fölebb!« — a zászlós igy kiá^t — -
S megirigyelted a kincses város fiát. 

Öröm tüzek gyúltak hét büszke bérez fokán, 
Viaskodott velők sokáig az orkán. 
Fújta, tépte, dúlta . . . s nem tört meg a varázs: 
Oltári lángba csap az eleven parázs. 

Kitártad előtte szellős sasfészkedet, 
Szent falaid közé a harczból érkezett, 
S röpült sasként tovább izzó lelke, álma : 
Meghozza gyümölcsét vértanú halála . . . 

Mohlepte határkő mult s jövendő között, 
Melyet annyi könnyű, annyi vér öntözött, 
Állj még oh dicső vár, századokig itten : 
Sziklabástyád őrzi az egy igaz Isten. 

Budapest, 1901. 
Elismerő lelkes éljenzéssel fogadtatot t . 
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5. A Választmány jelenti, hogy a Választmányban 3 évök 
lejárt Boros Györgyné, Haller Rezsőnó, dr. Nyiredi Gézáné, 
Gyulay László, Iszlai Márton, Kozma Ferencz tagoknak, java-
solja a választás megejtését ós a helyek betöltéséi. 

— A kilépett tagck a következő 3 évre újból meg-
választatnak. 
6. A Dávid Ferencz Egylet Központi Választmánya elő-

terjeszti, hogy a kereszturköri f.-egyiet meleg ajánlat kíséreté-
ben föl terjesztette R.'iffaj Irma k. a. választmányi tagnak azon 
inditványát, hogy az Unitárius Közlöny melléklete gyanánt 
adassék ki egy lap nők számára egyelőre negyedéves részle-
tekben „Nők világa" czimen, az egyleti tagok önkéntes áldoza-
taiból. A lap, valláserkölcsi irányú, szépirodalmi, társadalmi és 
ismereretterjesztŐ lenne, a mely jelölné az irányt, adna jó taná-
csot és utasítást a nőknek. Reméli, hogy a támogatást minden 
irányból kilehetne vinni. Hiszi, hogy 200 korona befolyna szí-
ves adományokból. 

A Választmány az eszmét helyesli, megvalósítása érdekében 
ajánlja, hogy a közgyűlés bízza meg a Választmányt az indít-
vány ós a kapcsolatos kérdések tárgyalásával és hatalmazza 
föl, hogy ha jónak látja, a „Nők Világá*-t az Unitárius Köz-
löny önálló melléklete gyanánt, már a következő újévre adja ki. 

Az indítvány mellett pártolólag nyilatkozik Végh Mihály 
egyleti tag és helyeslőleg a közgyűlési tagok. 

-— Közgyűlés a Választmány javaslatát mindenben 
magáévá teszi, elfogadja és felhívja a Választmányt, hogy 
a Nők Világa kiadása érdekében az előkészületeket tegye 
meg és a mennyiben kivihetőnek találja, a lapot az Uni-
tárius Közlöny mellett már az 1902. évben indítsa meg. 
7. Vári Albert megtartja fölolvasását: „Az ifjúság szerepe 

a Dávid Ferencz Egyletben." 
— A felolvasásért közgyűlés elnök indítványára kö-

szönetet ós elismerést nyilvánít felolvasónak. (Jövő szám-
ban közöljük.) 
9. Ürmösi Kálmán egyleti tag indítványozza, hogy a 

Központi Választmánynak, anuak áldozatkész és buzgó elnökei-
nek, titkárának, valamint Iszzlai Mártonnak, mint az énekkar 
lelkes vezetőjének fejezze ki a közgyűlés elismerését ós köszönetét. 

- - A közgyűlés az indítványt általános helyesléssel 
magáévá te^zi. 
9. Elnök Mélt Báró Petrichevich Horváth Kálmán úr a 

közgyütést rövid buzdító szavak kíséretében bezárja. 
17* 
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A Dávid Ferencz Egylet énekkara bevezetésül és bezáróúl 
két szép karéneket énekelt a közgyűlés meleg érdeklődése 
mellett. 

Estve 8 órakor a New-York szálló emeleti termében is-
in erk edési estély tartatott zsúfolt házban. 

Ünnepélyeinkről. 
Fényes napokat éltünk át Kolozsvárott szeptember hónap 

21-től — 28-ig. Csak egy pár nap, de örökre emlékezetes napok 
lesznek azok ránk, unitáriusokra nézve. Lelkesített ott ós lelke-
sedett mindenki. A jelenlevők szeme,bői sugárzott ki a megelé-
gedés és öröm. hogy jelan lehetett. Ez ünnepek nem azzal tűn-
tek ki, hogy zajosak és fényesek lettek volna, hanem nemes 
lelkesedéstől duzzadó beszédekben és az ünneplők nagy számá-
ban. Jelen volt ott minden egyházközség kézviselője egyházi és 
világi, minden rangú és rendű unitárius és nem a hivatalos 
megjelenés növelte a közönséget, hanem a szivük után indulók 
száma. A ki jöhetet t : el jött ós ha nem is jöhetett el, szellemi-
leg bizton Kolozsvárt volt. 

Most pedig megkezdem ünnepélyeink leírását: Legelőször 
a hálának ós kegyeletnek áldoztunk ; szeptember 21-ón délelőtt 
a kollégiumba összegyűlve mentünk ki a köztemetőbe Berde 
Mózsa legnagyobb jóltevönk síremlékének leleplezésére. Egy-
szerű, lelkesedéstől égő beszédben emlékezett meg Ferencz Jó-
zsef püspök urunk a hatalmas jóltevöröl, bebizonyítva, hogy 
Berde Mózsa inkább közművelődési czólokra hagyta majdnem 
egy millióra menő alapitváuyát, mert neki köszönhető, hogy az 
új kollégium felépült, hogy szegény szülők gyermekei is tanul 
hatnak és ő tette le a kolozsvári vakok intézetének alapkövét 
is. Megemlékezett az egyház eddigi jóltevőiröl és rámutatott, 
mint követendő péld ctlü ̂  £1 jótékony szellemre, azzal a kívánsá-
gával fejezve be beszédét, hogy mennél többen követnék a 
Berde példáját. Ezután letette az unitárius egyház koszorúját 
Koszorút- tett le még Daniel Gábor fögondnok úr ő méltósága 
mint tanítványa ós valljuk be, mint követö.je a nagy férfiúnak. 

A síremlék ritka ügyességgel van megalkotva. Ugy illik 
a hatalmas jóltevŐhöz egyszerűségével, nem akarva kimagaslani 
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a többi közül, de a ki közelébe lép látja, hogy itt nemes 
nagy férfi nyugszik. Ezután Jakab Elek sírjának leleplezésére 
mentünk. I t t először Kozma Ferenez tanfelügyelő, kir. tanácsos 
tartott beszédet az Erdélyi Muzeum Egylet nevében megemlé' 
kezve arról, hogy Jakab Eleknek köszönhető Kolozsvár törté-
nete és Jakab Elek sokat tett egyházunkért is. Azután Szá-
deczky Lajos az akadémia nevében beszélt, megemlékezik arról, 
hogy az akadémia kétszer koszorúzta meg az elhunytat életé-
ben a levelező és rendes taggá választásával és halálában is 
kétszer koszorúzta meg, mikor eltemették Budapesten és most 
midőn elhozták abba a földbe, a melyet rajongással szeretett. 
Utána Ferenez József őméltósága beszólt, megemlékezve róla, 
mint legjobb barátjáról és összekapcsolva a két hálaünnepélyt, 
azt mondta, hogy előbb az egyház anyagi jóltevŐje sírjánál 
róttuk le a kegyelet adóját, most pedig a szellemi jóltevőjénól. 
Ezután egy pár szóban emlékezett meg Szvacsina Géza pol-
gármester ur, Kolozsvár városa nevében koszorút tett le. 

Síremléke egyszerű márvány, mintegy hirdetve a viharos 
életű, de helyét mindig megálló történet írót, ki Szádeczky 
Lajos tanár ur szavai szerint egyik kezével csinálta a his-
tóriát, a másik kezével irta annak a történelmét. Mindkét sír-
emlék leleplezésnél Iszlay Márton énektanár vezetése mellett 
énekelt a kollégiumi ifjúsági énekkar. 

Délután tartotta közgyűlését Báró Petrichevich Horváth 
Kálmán elnöklete alatt a Dávid Ferenez Egylet. Az ifjúsági 
egylet énekkara felemelő énekkel kezdte meg a gyűlést. Ezután 
beszólt Báró Petrichevich, ki magvas beszédében mintegy a 
hallgatóság elé állította úgyszólván egész történelmünket. Utána 
Murányi Farkas szavalta „Mózes csipke bokra" czimii költe-
ményét. Fáradhatatlan költőnk e derék költeményében szépen 
búcsúzik el a régi kollégiumtól. Utána Boros György titkár 
tette meg évi jelentésót, melyből örömmel láthattuk mindnyá-
jan, hogy a Dávid Ferenez Egylet hatalmasan emelkedik ugy 
erkölcsileg, mint anyagilag. Utána a pénztárnok tette meg jelen-
tését, a melyből szintén az anyagi haladást láthattuk. Ezután 
Józan miklós szavalta „Déva vára" czimü szép költeményét, 
melyben a nagy martyrról, vallásunk nagy alapitójának vég-
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napjairól emlékezik meg meghatóan. Ezután előadta Dr. Boros 
György titkár a székely-keresztúri kör indítványát, melyben 
Raffaj Irma kisasszony indítványozza, hogy az Unitárius Köz-
löny melléklapjával negyedévenként jelenne meg egy melléklet 
kizárólag a nőknek szánva. E szép indítványt, mely az unitá-
rius hölgyeknek az egyházhoz való igaz, hü ragaszkodását oly 
magasztosan tünteti fel s melylyel elérhetjük azt, hogy az egy-
let azon hölgy tagjai, kiknek műveltségűknél fogva olvasmányra 
vau szükségük, de vagyoni helyzetük miatt nem járathatnak 
külön, lapot ezáltal e szükséget csekély anyagi áldozattal kielé-
gíthetik, az indítványt a közgyűlés örömmel fogadta el Utoljára 
felolvasta Vári Albert az „Unitárismus és az ifjúság" czimü 
értekezését, mely értekezés pontja volt a gyűlésnek. Hatal-
masan érvelt a hitszabadság jelszava és annak követése mellett 
azt mondván, hogy ez a jelszó a legalkalmasabb arra, hogy 
kifejezze a mit ós a mely eszközökkel tennünk kell, s erös 

'meggyőződés hangján mondta, hogy ha ezt követjük, úgy elél-
hetjük azt, hogy templomaink megtelnek hívőkkel ós az unitá-
rius vallás meghódítja a világot Beszédje után ismét az ének-
kar énekelt fenkölt buzgósággal. Urmössy Kálmán indítványa 
követkozett. melyben köszönetet kér szavazni az elnökségnek, 
Boros György titkárnak, Iszlay Márton énektanárnak és a jól 
szervezett ifjúsági énekkarnak jegyzőkönyvileg való megörökí-
téssel s ezzel a gj 'ülést sz elnök bezárta. Urmössy Kálmán ez 
indítványa az összes jelenvoltak közös akarata volt, a mi abból 
is látszott, hogy a- legnagyobb lelkesedéssel fogadták. Este 
nyolczkor a New-York szálloda emeleti éttermében volt vacsora 
és utána oly jól sikerült táncz, hogy akárhány bál nem sike-
rül oly jól. Pedig a terem a sokaság befogadására kicsiny volt 
s egyik kis fülkéjében és az asztalok közt volt üres hely, a hol 
tánczolhatott a fiatalság. Do a kedélyes, nem erőltetett tánez, a 
mint e vacsorán tapasztaltam, kis helyet kiván. S e mulatság 
szép példája annak, hogy mulat az, 'a ki szem előtt tart ja az 
erkölcs és szerénység kívánalmait, nem túlozva sem egyik, sem 
másik részről. 

22-ike volt tulajdonképpen a fő ünnepünk. Reggel nyolcz-
kor, volt az Egyház Fő-Tanács ülése, melyen Ferencz József 
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püspök úr őméltósága beszélt, megemlékezve, hogy a XX. szá-
zadban ez az első gyűlése az Egyház Fő-Tanácsnak s egy-
szersmind az új épületben is. Imát mondott Kelemen Albert, 
megemlékezve imájában a régi és az ú j kollégiumról Isten ál-
dását kérte működésűkre. Ezután ünnepélyes isten-tisztelet 
volt, melyen az imát és beszédet Póterffy Dénes Kolozsvár ér-
demes lelkésze mondotta lelkesedve ós lelkesitve, a szentírásból 
Pál levelének, melyet Thimoteushoz irt, választva ki e pár sorát: 
„Legyetek megalázkodók ós bővölködők" s meggyőzött minket 
hallgatóit, példát állitva elénk, hogy ez nemes tettekre vezet és 
hogy ez bennünk unitáriusokba meg volt mindig ós meg van 
s remélhetőleg meg is lesz. Szépen énekelt az ifjúsági énekkar. 
Ezután a másik templomba, a collegiumba mentünk át és a 
Hymnus lelkesítő hangjai mellett megkezdtük a collegium meg-
nyitásának ünnepét. 

A püspök ur mondta el egyszerű, lelkesítő és nemesítő 
imáját, melyben az Isten áldását kérte királyunkra, a hazára, 
a kollégiumra és az ifjúságra. Ezután id. Daniel főgondnok ur 
mondott megnyitó beszédet, utána báró Petrichevich Horváth 
Kálmán üdvözölte a képviselőket. A kollégium történetét szé-
pen ós nemes gondolkozásra vallóan mondta el Kozma Ferencz 
kir. tanfelügyelő átadva az intézetet dr. Gál Kelemen igazgató-
nak azzal, hogy ugyanoly buzgalommal viselje gondját, mint 
elődei. Erre dr. Gál Kelemen fejtette ki hosszú ós részletes 
nézetét az intézet vezetésére nézve. A leglelkesitőbb mozzanat 
a zászló átadása volt, midőn az a diszes hölgyközönség, élükön 
egyik leglelkesebb és nemes eszmékért rajongó unitárius hölgy-
nek Fang Erzsébet őnagyságának szavai mellett átadták zászló-
jukat. Azok az egyszerű, keresetlen, igaz szivből jövő szavak 
mindnyájunk szivét meghatották. Talán egész Magyarországon 
páratlanul álló zászló A zászló képét és leirását közli az „Uni-
tárius kollégium Írásban és képekben" cz. könyv, melyet Dr. 
Boros György ez alkalomra adott ki. Lelkesítő volt e napon az 
is, hogy a katonaság, az összes egyházak, a kormány, egyetem 
ós város képviselve volt. Megható volt a disz-okmány elhelye-
zése, melyet Ferencz József püspök urunk helyezett el a fő-
kapuval szembe levő falba. 
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Meg kell itt emlékeznem a kollégiumról. Nem akarom 
annak berendezését részletesen ismertetni, a ki lelkesedik a 
szép eszméért, megismerheti annak kiadott történetéből * Egyet 
azonban nem mulaszthatok el, hogy el ne mondjam, hogy be-
rendezése valóságosan a reális ideálizmus vagyis az igaz idealiz-
mus megtestesülése; a helynek ügyes kihasználása, goudoskodás 
a jövőről, mind jellemzik az iutéxetet s merem mondani, hogy 
legtökéletesebb intézetei közé tartozik kedves hazánknak. 

Ezután volt a disz ebéd. Valósággal megfelelt ezimének. 
Mert ki ne emlékeznék a jelenvoltak közül püspök urunk ő 
méltóságának köszöntőjére, melylyel poharát dicsőségesen ural-
kodó királyunkra emelte ; vagy Fekete táblai elnök urnák kö-
szöntőjére. melylyel a kormányt éltette. Nevezetes két kö-
szöntő volt még, melynek joggal tulajdonithatunk feltűnő és 
örvendetes haladást. Bartók György evangelikus református 
püspök uré, ki magasztos köszöntőjében mintegy kibékítette 
egyházunkat képviselt egyházával, bevallván, hogy eddig ellen-
séges . táborban volt, de most, mint jó barát közelit egyházunk-
hoz s élteti püspökünket Ferencz József ő méltóságát, a ki vele, 
ha nem is ugyanazon jelszó, de mégis ugyanazon zászlóval, 
tudniillik a hitszabadság zászlajával küzd az egyházért ós a ki 
szintén a legfenségesebben, Krisztusban hisz. A második Palko-
vi,cs altábornagy beszéde volt, a ki mint a honvédség, illetve a 
hadsereg képviselője emelte poharát a kollégium igazgatói és 
tanári karára, buzditva, őket, hogy neveljenek az országnak 
hü hazafiakat és jó katonákat. S ezen kivül hány és hány szép, 
magasztos eszméktől fenkölt köszöntő hangzott, ki tudná ieirni_ 
A betű meg öl, a lélek az, mi felelevenit, mondta Jézus s ma 
tapasztalhattuk, hogy igazak e szavak, mert mindenki lelkének 
minden érzetével mondta el azokat. S a hallgatókat ezzel felele-
venítették. 

A 23-iki ünnepségen Ferencz József püspök ő méltósága 
és méltóságos idősebb Daniel Gábor főgondnok arczképét lep-
lezték le. Egyházunk e két kimagasló tagjának érdemeit szép 
beszédben méltatta Báró Petrochevich Horváth Kálmán főgond-
nok. Mindkét férfiú az őt megillető ruhában van levéve. A 

* L. Boros Gy. az Unitárius Kollégium Írásban és képekben. 
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püspök Ő méltósága püspöki palástban és a nemes gondolko-
zású fögondnok őt méltán megillető magyar nemesi ruhában. 
Megható volt mindkét férfiú köszönete, látszott rajtuk, hogy 
mindazért a fáradhatatlan buzgalomért, a melyet 25 éven át 
kifejtettek, méltó jutalmat látnak abban a vonzalombau és ra-
gaszkodásban, melyben őket az unitáriusok ily kézzel fogható-
lag részesitette. Adja az ég, hogy sokáig vezethessék az egy-
ház ügyeit ezután is. Ezután leplezték le Berde Mózsa arcz-
képót mólsóságos püspökünk szavai kiséretében, a melyet mind-
nyájan állva hallgattunk végig, hogy ezzel is tiszteletünket 
fejezzük sok jeltevőink közül a legnagyobb jóltevőnek. S most, 
midőn az ünnepélyek lezajlottak, ismét megnézlek téged hatal-
mas alkotmány, hogy elbúcsúzzak tőled a viszontlátás remé-
nyében Téged, a te megalkotásodat ünnepeltük három napon 
keresztül s ha meggondoljuk, hogy még a legtöbb remónynyel 
megáldottak sem álmodták, hogy ily kollegiumunk legyen, meg-
érdemelted az ünneplést. Mily fényes vagy ! A. követelmények-
nek a legszigorúbb kritika mellett is megfelelsz, de ón nem 
keresem, hogy egészségi, építési, vagy paedagogiai szempont-
ból megfelelsz-e. hanem állitom, hogy erkölcsszempontból meg-
felelsz ennek is. Ha valaki az uj kollégium előtt elmegy, el-
megy a régi előtt, ha nem is tényleg, de lelkileg igen s igy ez 
már takarókosságra tanitja, látom, hogy mint lehet takarékos-
sággal halhatatlanná lenni ; de el kell mennie templomunk mel-
let is, mely arra tanit, hogy a mint a régiből az újba, a tem 
plom előtt kell elmennünk, ugy életünk minden mozzanatában 
a hit kell, hogy vezessen. Vagy nézzük meg a kollégium négy 
utczáját. Az épület előrésze Kossuth Lajos-utczára néz, a hazá-
ját rajongással szerető nagy honfi nevéről; a bal oldalon Dávid 
Ferencz-utcza az igaz vallásosság és a hitszabadság fenséges 
bajnokának nevéről nevezve el; jobb oldalt Berde Mózsa-utcza 
az unitárius egyház legnagyobb jóltevőjóröl ós. a kitűzött czólra 
vasakarattal törekvőről, ki minden guny, sőt rágalmazás elle-
nére is czólját elérni törekedet, s azt el is érte; a Kossuth 
Lajos-utczával párhuzamosan a Brassai-utcza húzódik, szellemi 
óriásunkról nevezve el. De lépjünk be a kollégiumba jobbra 
Brassai, balról Berde Mózsa szobbra áll, hirdetve a kollégium 
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szellemi és auyagi megalkotójának örökké élő nevét. Lépjünk 
az első emeleten levő díszterembe, ott vannak legnagyobb 
püspökeink relief képei, vagy a tanácsteremben ott van egyhá-
zunk mostani két nagy vezetőjének és Berde Mózsának arcz-
képe S tekintsünk arra a zászlóra, a melyet unitárius nők 
adtak. E zászló a hitre, a tudomány szeretetre, szellemi és ha 
kell ténNdeges harczra, a nők iránti tiszteletre tanitja az ifjú-
ságot. íme, mily felséges anyag áll ifjaink rendelkezésére s oly 
anyag, a mit mindennap láthatnak, a miből nem csak tanulhat-
nak, hanem abban gyönyörködhetnek is Bárcsak feltudnák fogni 
azok értelmét, mikor elhaladnak az intézetet körülvevő utczá-
kon, gondol nanak arra, a kiknek nevét azok viselik, mikor a 
kapun belépnek vagy a díszterembe és tenácsterembe, ne csak 
szobrot és képeket látnának, hanem azoknak szellemét, kiket 
azok halhatatlanná tesznek és ha a zászlót megnézik, ne csak a 
betűt olvassák, hanem lelkükbe vennék fel, mert a betű megöl, 
a lélek az, a mi megelevit. Kívánom, hogy ugy legyen. 

Budapest Újvári László; 

Budapest. 
Nem egyhamar fogjuk elfeledni szeptember 1-ső napját 

mi budapestiek. Nagyon szép nap volt az nekünk. Az angol 
vendégsereg felénk fordította egész Budapest figyelmét. Még 
ellenségeink is észrevették, hogy az unitáriusok számot tesznek 
a fővárosban, mert olyan összeköttetéseik vannak, a melyeknek 
értékét nem lehet nem méltányolni. Az angol karaván egy hatalmas 
nemzet rokonszenvét ós szeretetét hozta a magyar fővárosba ós 
ki sem számitható a jövőre irányuló hatása a most kötött ujabb 
szövetségnek. Ám a mi vezetőink is megtették a tenni valót, 
dr. Székely Ferencz gondnok, Józan Miklós lelkész, Márai. dr. 
Ürmösi, dr. Korchmárosné, Buzogány Ágnes és mások hűségesen 
állottak szolgálatjukra. Szept. 1-én istentisztelet volt. Tömve 
volt templomunk. Az angolok kedvóért Józan lelkész beszédje 
tartalmát angolul kinyomatva adta kezökbe A beszéd szép volt. 
Templomozás után dr. BedÖ Albert egyházi gondnok köszön-
tötte az angolokat.* 

Délután volt a D. F Egylet közgyűlése a templomban. 
Ekkor is tömve volt Urmössy Miklós buzgó elnökünk igazán 
elragadó szép és lelkes beszéddel nyitotta meg a gyűlést. Annyit 

* Beszédjét más helyen közöljük, . S z e r k. 
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mondhatunk, hogy Ürmössyvel az Egylet rendkívül szerencsésen 
járt, mivel tappintatos ember, és minden jóra és szépre fogé-
kony. Szép jelenés volt, midőn az elnöki üdvözletre az angol 
vendégek nevében válaszolt Miss Tagart, ez a sziv és lélekből 
álló nő. Azután dr. Boros György tartott felolvasást: Az uni-
tárismus missiója Magyarországon. A felfogás tiszta, a helyze-
tet megvilágosító s általában olyan kép ez, melyből láthatják 
az unitáriusok, mit kell tenniök. A közgyűlés elismerésül .tjsz- .. 
t^ieü^ejn.ökkó _..vilaszto tta a felolvasót, később a jv^a^t^n ány 

m e £ ^ jegylgj^ körül szerzett 
gjldemei elismeréseül. A közgyűlés az összes angol vendégeket 
tiszteleti tagokká választotta. Gyűlés után kellemes tea ozsonna 
volt a papi lakban Perczel Ferenczné alelnök és számos lelkes^) 
nő közreműködésével. Ám. 

Angol hitrokonaink üdvözlése Bedo Albert 
részéről. 

A budapesti unitárius egyház nevében és megbízásából 
van szerencsém üdvözölni az angol postai missio kezdeményezésére 
hozzánk utazott s itt levő angol hitrokonainkat, mint Krisztus 
szeretetének egyházában s velünk együtt élő testvéreinket, az 
uuitárius hit boldogító erejéből keblünkben fakadó legőszintébb 
tiszteletnek ós a hitbeli szeretetnek legmelegebb érzésével. 

Felemelő, bátorító ós boldogító is reánk magyar unitáriu-
sokra, s nevezetesen budapesti egyházunkra is, a hitbeli test-
vériségnek az az életerős köteléke, mely az Angol ós Magyar 
unitáriusokat régi idöktól fogva a testvéries szeretet kapcsola-
tával fűzi egymáshoz. Már többször volt a magyar unitárius 
egyháznak szerencséje angol hitrokonaink képviselőit kebelében 
üdvözölhetni, s közelebbről is, alig egy lustrumot megelőző idő-
vel előbb, ezredéves nemzeti ünnepélyünk alkalmával tartott 
nemzetközi unitárius Conferentia napjaiban, velünk tanácskoztak 
az igaz hitnek ós az igazi szeretet valásának javára ós előmoz-
dítására. 

Együt t éreztek velünk ós segélyökkel jöttek hozzánk a mi 
szeretett angol hitrokonaink akkor, midőn reánk a megpróbál-
tatások ós szenvedések napjai nehezedtek, s miként jelenlétük-
kel fényesen tauusitják, most is együtt éreznek velünk, midőn 
mi a culturalis fejlődós utjáu haladhatva Isten eg3'házának az 
unitárius hitelvek szerónti építésében munkálkodva, itt a magyar 
nemzet fővárosában az unitárius hitélót megerősítésében és ter-
jesztésében, a részükről nyert anyagi segítséggel is támogatva, 
lankadatlanul fáradozunk. 
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Legyenek azért a kérésziényi szeretet testvéries örömével 
köszöntve tisztelt uraim és hölgyeim, hogy a hosszú és terhes 
utazás fáradalmaitól vissza nem rettenve, eljöttek ide hozzánk, 
hogy a magyarok hazáját és nemzetünket megismerhessék, s 
ezekkel egyeíemben minket is, mint Önöket Krisztusban szere-
tő testvéreiket láthassanak. Vezesse el utjokban a gondviselés 
szerencsésen a Magyar Unitárius egyház központi kormányza-
tának székhelyére: Kolozsvárra is, hogy megismerhessék az em-
beriség javára szolgáló tudományoknak tanítására s az unitárius 
hitel veknek hirdetésére emelt azt az új székházat, azt az új 
kollégiumot, melyet nehéz anyagi áldozatok árán ós jövőre is 
elvállalt súlyos terhek viselésének kötelezettségével, de hitbeli 
buzgóságunk áldozatkész munkásságával építettünk, s mely uni-
tárius ősi jelszavunknak a „Musis et Virtutibus"-nak kapuja 
felett való hirdetésével tauusitja, a mindannyiunk lelki meg-
elégedését s ezzel boldogitását előmozdító s önök részéről is 
hozzánk hasonlóan követett unitárius hitvallásnak életét, erejét 
és haladását! 

Ha pedig utazásaik czélját elérték, őrködjék az isteni 
gondviselés a felett is, hogy szerencsésen érkezhessenek szere-
tett hazájukba és családjaik körébe vissza, a hol aztán mondják 
el szeretteiknek a mi hitrokoni üdvözleteinket, polgártársaiknak 
pedig azt, hogy a magyarok is jól ismerik a nagy angol nem-
zet tudósainak, költőinek és íróinak genialis munkáit s világot 
hódító szellemük nagysága előtt tisztelettel hajtják meg elisme-
résük zászlaját, és azután mondják el még azt is, hogy itt tá-
vol a kelet kapujánál,, a nagy Duna mellett él az a magyar 
nemzet, mely ezer évet meghaladó idő óta küzd, áldoz ós har-
czol a keresztény polgárosodás és a népek alkotmányos szabad-
ságának érdekében, és a mely nemzet íiai egyik részének kebe-
lében, a protestáns hit fejlődésének első idejétől kezdve, él az 
unitárius vallás, a melynek követhetéséért ós fenntarthatásáórt 
a reájuk nehezedő sok üldözést ós sanyargatást hősies meg-
adással viselték, csupán azért, hogy templomaikban a Minden-
ható szent lelkének megvilágosító erejével az „Egy Isten dicső-
ségére" „In honorem solius Dei" imádkozhassanak ! 

Isten áldja, óvja és vezérelje utjokban szerencsésen szere-
tett angol hitrokonainkat! 

Az angolok nálunk. 
: .Majdnem három hétre terjedett időig volt hazánk vendége 

31 angol. Miss Tagart, ez az okos, kedves és szeretetreméltó 
nő, az angol unitárius Missio társaság elnöke, volt a társaság 
lelke. 0 volt a vezér/ ő szedte össze e nagy serget, ö adta ki 
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számukra az úti szabályokat, az útirányt és ő vezérelte el egé-
szen Kolozsvárig. Londonból indultuk augusztus 23 án, Drez-
dában időztek huzamosabban ós Bécsben. I t t már a magyar 
vendégszeretet fogadta. Józan Miklós budapesti lelkész elejökbe 
ment ós vezette a császári városban. Budapestre aug. 29-én 
érkeztek. A budapesti egyházközség a vasútnál várta i f j Székely 
Ferenez angolul üdvözölte és azután elszállásolták őket az 
István főherczeg szállóba/A szép fővárost a Kárpát egylet ve-
zénylete alatt nézték még kitünö terv szerint, melyben a Kár-
pát-egylet budapesti elnöke dr. Erödi Béla úr nagy hálára kö-
telezte őket is, az unitáriusokat is. 

Aug. 31-én csatlakozott hozzájuk lapunk szerkesztője dr 
Boros György is s egész Kolozsvártól hazatértökig vezérelte ós 
igyekezett feledtetni a hosszú út viszontagságait. lA budapesti 
egyházközség szept 1-sö napját tette ünneppé "Szamokra. Dél-
előtt templomozás volt. Józan M. lelkész kedvesen lepte meg 
Őket az istentisztelet rendjének angolul kiadott mutatójával, 
mely egyszersmind a beszéd kivonatát is tartalmazt. Dr. Bedö 
Albert gondnok az egyházközség nevében üdvözölte, máshelyen 
közölt kiváló értékű beszéddel. Az egyházközség tagjai ven-
dégszeretettel halmozták el minden lépésnél. 

Szeptember l én délután a budapesti Dávid Ferenez Egy-
let tartotta első rendes közgyűlését nagy érdeklődés mellett. 
Ürmössy Miklós az egylet lelkes és áldozatkész elnöke nagy-
szabasu beszéddel nyitotta meg a közgyűlést. Mindenkit meg-
lepett az a mély vallásos érzés, a mely átlengette Ürmössy 
egész beszédét. Előadása szónokias, fenkölt. Nagy hatást ért el 
minden irányban. Üdvözölte az a»gol vendégeket és indítvá-
nyozta, hogy az egylet tiszteleti tagjaivá válaszatassanak, az 
indítvány egyhangúlag nagy lelkesedéssel fogadtatott el. 

Szept. 2-án elindultak Aradra, onnan Déva, Vajda-Hunyad, 
Torda, Toroczkó és Kolozsvár felé. Mindenik h e ^ e t megnézték, 
élvezték. Kolozsvárt szept 5-től 9-ig időztek. Sok minden meg-
lepte őket, de ők is megleptek minket a saját nyelvükön ós 
szokásaik szerint tartott istentisztelettel. De erről és sok egyéb-
ről csak a jövő számban adhatunk tudósítást. Ekkor közölni 
fogunk többektől czikket meg beszédet. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI MOZGALMAK. 
— O cs. és ap. k i rá ly i Felsége a haranglábi unitárius egyházközség-

nek temploma felépítésére legfelsőbb magánpénztárából 200 korona segélyt 
adományozott. 

— D a n i e l G á b o r főgondnokhoz egy 1 9 0 1 . Aug. végén 
keltezett „igaz hivei" aláírással ellátott névtelen levél ós ahoz 
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csatolva egy beadvány érkezett. Főgondnok ur a levélben meg-
nevezett egyéneket összehívta és velők a beadvány tartalmát és 
abban foglalt kérést közölte. A meghívottak egyhangúlag abban 
állapodtak meg, hogy a beadványban foglalt kérés, annak 
hangja és névtelen volta miatt nem tárgyalható. (Megbízásból 
közöltük. Szerh.) 

— Dr. Bar tók György ev. ref. püspököt mindig tisztán gondolkozó és 
melegen érező férfiúnak tartottuk, de az uj kollégium ünnepségei alatt tanúsí-
tott föllépése és a diszebéden mondott pohárköszöntője minket is, valamint 
másokat, nagyon kellemesen lepett meg. A barátságnak, a keresztény testvéri-
ségnek oly meleg jobbját nyújtotta felénk, a melyet lehetetlen nem fogadnunk 
őszinte bizalommai és szeretettel, mint testvérek a testvértől, a kiket sem a 
vallásos élet czéljaiban, sem a hazafias törekvésben nem választ el semmi. E 
szózatot, reméljük megfogják érteni a Bartók püspök hivei és Eerencz Józsefé 
is. Legyen közöttünk egység a szeretetben és a jó keresésében ! A fenkölt szel-
lemű püspök legyen üdvözölve! 

— Dr. Bedő Alber t az egyházi szónokla tér t ! Hogy Bedó Albert val-
lásos ember és papfiu már több izben megbizonyította. A Szentabrahámi-féle 
Summa Universale theo, czimü müvet ő fordíttatta magyarra ; az unitárius vallás 
hatását a jellemre, ő irta meg s a közelebbi Főtanácsot is Dr. Bedő lepte meg egy 
talpra esett pályadijával. 100 koronát tett e g y h ú s v é t i e g y h á z i b e s z é d 
m e g í r á s á é r t . Gratulálunk már csak az eszméért is! 

— Az i f júságér t . Nemes föllángolást kapott az a szeretet, a mely a 
székely unitárius iíjuság jövőjét nemzeti érdeknek tekinti. A kolozsvári unitá-
rius kollégium megnyitása adta mey a kitűnő alkalmat. Dániel Gábor főgondnok 
ur szava és buzdító példája követőkre talált. Ferencz József unitárius püspök 
és szeretett püspöknénk a püspök 25 éves jubileuma emlékére 2000 korona 
alapítványt tettek. Báró Petrichevich Horváth Kálmán, ez a nemeslelkü és nagy 
szivti főúr egy egész konviktusí ösztöndíjra tett; 8 évi 200 koronát; Benkő 
Mihály egyháztanácsos, takarékpénztári igazgató 4000 korona alapítványt tett ; 
a bölöni egyházközség 5000 koronát; Szentiványi Gyula köri gondnok 210 kor. 
évi adományt, tehát egy teljes koaviktusi díjat ; az 1874-ben yégzett osztály-
társak nevében: Dr. Boros Gyprgy, Daniel Lajos, Faluvégi Áron Göncz Ká-
roly, Lévy József ügyvéd, Márkos András Nagy János lelkész, 1000 koronát 
Ígértek a jövő tanévre fizetendőleg; Józan Miklós budapesti lelkész 210 koro-
nát ajánlott föl évenkint; Szentiváuyi Gyula és 3 osztálytársa 100 koronát ado-
mányoztak. Heltai Ferencz 220 kor., Dr. Brandt 40 kor., Vas István 30 kor., 
1860-beli oszt, társak Szentiványi Gy., Csegezi M. 30 kor., Mózsa A., Nagy Gy. 
100 kor., Deák Lajos 40 kor. 

— A régi d iákok. Sok szép és elragadó jelenet játszódott le az uj 
unitárius kollégiumban szeptember 21—24. napjain, de olyan nagyszerű és 
páratlan talán egy sem volt, mint a régi tanulók találkozója szept. 21-én estve 
tí órakor. Id. Dániel Gábor rendezte. Az ő szavára hívattak össze a volt diákok 
és jórészt megtöltötték a tornacsarnokot. S milyen látvány ! A fehérbe vegyült 
Daniel, az 50. papi évet jubilált Albert János, a szintén jubiláns Lőfi Áron, 
Nagy Lajos, Ferencz József, Szentiványi Gyula! Mindenik magas korú és ma-
gas állású egyéniség ! Aztán egy-két száz középkorú és egy egész sereg ifjú, 
gyermek-ember egy eszméért hevülve. Daniel Gábor tett előterjesztést. Ő sokat 
töprengett azon, hogy lehetne az ifjúság szükségein az uj kollégiumban segitni. 
Legjobbnak látta, hogy az Unitárius Közlöny jelszava értelmében találkozóra 
kérje az unitárius kollégiumban végzett összes diákokat. Nagyon sokan 
jelentek meg. Óhajtja, hogy az összetartás, egység és szeretet szelleme hassa át 
az egészet és egymást szeretve, tisztelve legyenek hű és jó barátok ezután is. 
Szeressék az uj kollégiumot s áldozzanak rája. Fölszólalására megnyilatkoztak 



a szivek és ajkak és szépen adakoztak, ugy, a mint fönnebb olvasható. Egy 
bizottság alakult elnöke Dániel Gábor (1842.) pénztárnoka Benezédi Gergely 
(1862.) titkára Dr. Boros György (1874.) főjegyzője Kovács Kálmán (1901.), tehát 
az egész csoportnak eleje, közepe és legifja. Megbízatott, felhívás küldetik 
szét a volt osztályoknak egy-egy tagja az eszme terjesztésével. 

— A hittanliallgatök u j életet kezdenek az uj kollégium L emeletén a 
templom során. A dékáni szoba mellett van a háló, 20 ágygyal, a dolgozó 16 asztallal 
ugyanannyi szekrénynyel. Azon kiviil van két tanterem és egy kis olvasó szoba. 
Az I. évre 6 hallgató iratkozott be, a Il-ra 4, III-ra 6, IV-re 2. Ezek közül 
egy rendkívüli hallgató, kettő magántanuló. Az intézet ünnepélyes megnyitása 
szept. 29-én d. e. történt a theol és gymn. tanárok teljes számú jelenlétében. 
A hallgatók „Erős várunk" éneklésével kezdették. ÁdámoSsy Gábor IV. éves 
szép imádságot mondott; a főt. püspök ur buzdító megnyitóval kötötte szivökre 
az uj idők nagy fontosságát. Dr. Boros Gy. dékán felolvasta a főtanácsilag 
jóváhagyott szabályokat és fölhívta a hallgatókat lelkes munkásságra. 

— Három könyv jelent meg egyszerre az unitárius piaczon. Mind a 
három az uj kollégium megnyitására. B e n e z é d i Gergelytől Berde Mózsa, a 
nagy alapító, életrajza egy arczképpel. Az E. K. Tanács adta ki és a Főtanács 
tagjainak ingyen emlékül adta- Dr. B o r o s György-tői „A kolozsvári unitárius 
kollégium írásban és képskben". Ez a szerző tulajdona. Ára 1 kor. N a g y 
Lajos ny. tanártól k ö l t e m é n y e i , a mely tartalmazza a megnyitó ünnepé-
lyen elmondott ódát is. Ez is a szerző tulajdona. Ára 2 korona Ebből is lát-
ható, mily nagy esemény volt az unitárius egyház és iskolák történelmében a 
kollégium megujulása. Az írók megtették a magukét, most már az olvasó közön-
ségtől függ, hogy az írók ne csalatkozzanak reményükben. 

— Az unitárius kollégium Írásban és képekben. Az uj kollégium 
megnyitásának irott, tehát állandó emléke. Tartalmaz két részletes leírást, egyiket 
a régi iskoláról, egyet az újról. 17 életrajzban elmondja a régi kollégium tör-
ténelmét. Az életrajzok a régi jelesekről szólnak. Azokról, kiknek relief szobra 
ékesíti a dísztermet: János Zsigmond, Dávid Ferencz, Szentábrahámi Mihály, 
Lázár István, Daniel Elek, iJetrichevich Horváth Ferencz, Koncz János, Szé-
kely Sándor, Körmöczi János, Bölöni Farkas Sándor, Augustinovics Pál, Kriza 
János, Mikó Lőrincz, Nagy Elek, Berde Mózsa, Brassai Sámuel, Ferencz Jó-
zsef. Az uj kollégium leírása mellett ott van a mester: l'ákei Lajos képe és 
életrajza, a lányok lobogója képben és Fangh Erzsébet bájos leírásában, A 
multat és jelent ismerteti. Unitárius ember ezt a kis könyvet nehezen nélkü-
lözheti. Ára 1 kor. Lapunk utján megrendelhető. 

EGYLETI ÉLET ÉS MUNKÁSSÁG. 
Az egylet pénztárába f. é. augusztus 15-től szeptember 18-ig rendes 

tagsági dijat fizettek: Márkos András Segesvár 98—903-ra, Kováca Gézáné 
Kolozsvár 902-re, Pálfi Márton, Dr. Gál Kelemen Kolozsvár 900—90l-re, Kozma 
Ferencz, Kővári László, Kenessey Béla, Lakatos Eerencz, Dr. Léhman Róbertné, 
Mikó Imréné, Mikó Imre, Mina János, Molnár Sándor. Mózes András, Müller 
Gyula, Öív. Májay Istvánné, Nagy Gyula, Orbok Mór, Pákei Lajos, Pataki 
Istvánné, Sárdi Lá'rincz, Ulár Pál, Vécsei Sámuel, De. Veress Lajos, Dr. Veress 
Vilmos, Dr. Váradi Aurél, Dengyel Jánosné, Dr. GálíFy Endre, Kovács Ábra-
hámné, Inczefi Tamás, Benkő Mihály, Dr. Bálint Gábor Kolozsvár 901-re, Czakó 
József, Dengyel János Kolozsvár 900-ra, Gál János Szász-Lóna 99—901-re, Péter 
János Mikeszásza 901-re, Iszlai Gábor Kakasszék 901—902-re. 

Előfizetési dijat fizettek: Deák József Sarkad, Sárdi Klára M.-N.-Csán, 
Szekula Ákos, Dr. Weisz Miksn, Bleha Jánosné Kolozsvár, Szakács Fetencz 
Offenbánya 901-re, Péterű Lajos Páucsova 901-re. 
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A küküllőköri fiók-egylet pénztárába fizettek: Molnár János Ádámos 
99—900-ra, Kiss Sámuel Széplak 900 -901-re, Ütő Lajos Dombó 900-901-re, 
Emke Daloskör, József Dénes, Miklós Sámuel, Székely György, Székely Sámuel, 
Székely Márton, Miklós Sámuel ifj., Dombó 901-re, Unitárius Egyházközség 
D. Szt.-Márton 900-901-re, Nagy János Harangláb 99-901-re. 

A felső-fehérköri fiók-egylet pénztárába fizettek: Nagy Elekné Baróth, 
Sipos lgnácz, Nagy János Ürmös 900-ra, Nesztor Joachim Héviz 99—900-ra, 
Gál Pál Ágostonfalva, Szilágyi Sándor, Szilágyi Sándorné Ürmös, Gál Pálné 
Ágostonfalva, Gyulai Lajos Köpecz 900-re. 

A kereszturköri fiók-egylet pénztárába fizettek: Pap Gergely Sz.-Udvar-
hely, Kovács Sándorné Zilah, Pap Mózes Sz.-Keresztúr, Végh Mihály Rava, 
Unitárius Egyházközség Rava 1901-re, László Péter Siménfalva 901—902-re, 
Péterfi Mihály Sz.-Ábiahám 98—901-re, Péterfi Mihályné 900-901-re, Tóth 
Vilmos 901-re. 

Az abrudbányai fiók-egylet pénztárába fizettek: Mózes Mihály, Geley 
Kálmán, Rákosi István, Özv. Rákosi Józsefné, Mikó Dezső', Mikó Dezsőné, Mikó 
Tilda, Arlov Yiktorné, Özv. Dr. Nagy Károly né, Mózes Mihályné, Máté Albert, 
Dr. Ürmösi Károly, Képes Lászlóné, Veress Ferencz, Ürrnösi Sándor, Iváno-
vics Ferenczné, Szabó György, Kővári József, Szász Eszter, Gálfi Györgyné, 
Niki János, Melis István, Ráczkövy Lajos, Ifj. Ötvös Mártonné, Kövér Jánosné, 
Miski János, Biró Ferencz, Keller Józsefné. 

Az egylet perselyébe ajándékozott Deák József ur Sarkadról 60 fillért. 
Fogadja az egylet köszönetét. 

Kolozsvárt, 1901. szept. 15-én. Gálfi LŐrincz, 
pénztárnok. 

Szerkesztői üzenetek. Lelkész urnák. Igaza van, ha méltatlankodik a 
miatt, hogy az ottani iskola még csak tél-túl nyilt meg, de tanitás nincsen 
benne. Ez szomorú s szinte hihetetlen dolog a XX-ik száz elején. Jó lenne 
meg orvosolni, mert az az ártatlan ifjú nemzedék vallja kárát ! — Többektől 
türelmet és elnézést kérünk, hogy az alkalmi czikkek miatt közleményeiket ki 
kellett hagynunk ebből a számból. — F. és K uraknak Helyt. „Az unitárius 
kollégium írásban és képekben" könyvnek folytatása lesz „Az unitárius egyház 
tanácsa írásban és képekben", a mely egyházunk szervezetének számos 
változatait, vezető egyéneit és érdemi határozatait fogja tartalmazni. P. T.-né. 
Teljesen igaza van, de azok a bizonyos jó urak nem egyébre, csak mosolygásra 
érdemesek. A miskolczi gyűlésről megfogunk emlékezni, 

A nyomda csak a néma ólom hetükkel, gépekkel meg a festékkel bajló-
dik, s mégis egy lap élénksége, tetszetős alakja, olvashatósága jó részt tőle 
függ. No meg a pontosság is. Az Unitárius Közlöny nyomdája, mely a G á m á n 
J á n o s ö r ö k ö s é n e k tulajdona, a régi kollégium épületébe költözött. Gépjei 
ott zakatolnak a konsistorium helyén. A betűket a 33-ik sz. tanteremben szedik, 
mert most már rendben vannak. Október hónap első napjaiban költözött át s e 
miatt szünetelt a munka és késett a Közlöny. Olvasóinktól a nyomda és a ma 
gunk nevében szives elnézést kérünk. 

T A H T A L O M : A Mózes csipkebokra. (Költemény.) Murányi Sán-
dor. 241. 1. — Elnöki beszéd. Br. Petrichevich Horváth Kálmán. 244. 1. 
A Dávid Ferencz Egylet XVI-ik közgyűlése. 254. 1. — Déva vára (Költ.) 
Józan Miklós. 257. — Ünnepélyeinkről. Ujváry László. 260. 1. — Budapest. 
Árn. 266. 1. — Angol hitrokonaink üdvözlése Bedő Albert részéről. 267. 1. 
Az angolok nálunk. 263. 1 — Egyházi és iskolai mozgalmak 269. 1 — 
Egyleti élet és munkásság. 271. 1. — 

Nyomatott Gámán J. örököse könyvnyomdájában Kolozsvárt. 


