
A homorod-szentpáli unitárius egyház 
történelmi rajza. 

Udvarhely megyének az éjszaki részét átszelő Hargita-hegység-
ből több völgyvonal indúl ki, a melyek mindenikén kisebb-nagyobb 
folyó vagy patak lejt végig, délfelé sietve. Ilyen két folyó a belső és 
külső Homorod is, melyek a Hargi tában tula jdonkép azon egy forrás-
ból erednek, de vízválasztó által kétfelé osztva, közel a fogarasi 
havasokig lenyúló két völgyön keresztül j u tnak az Oltba. 

A külső Homorod völgyének közepén és a folyó jobb par t ján 
fekszik Homorod-Szentpái, mely a vele egy völgyben fekvő székely 
fa luk között nagyság és helyzet szerint legtekintélyesebb ; valameny-
nyihez képest mintegy központnak tekinthető. 

E községnek nevezetes múl t ja van, melynek fonalszálai vissza-
vezetnek a római uralom alá.1 a midőn H. Szt.-Pál a közelfekvő 
községeknek bizonyosan központja volt hadászati tekintetben, mert 
ha tá rában volt a római álló-tábor helye, mit még ma is az utazók-
nak mutogatni szoktak. A •»szálas oldal« helyen felismerhető lovagló-
iskolahely pedig bizonyítja, hogy itt későbben is sok katonát tar tot-
tak, a midőn már H.-Szt.-Pál egyházi tekintetben is több községnek 
központ ja volt. 

E községnek egyházi központiassága igazolva van az által, hogy 
a reformatio előtt Bágy, Recsenyéd és Horaorod-Szent-Péter szomszé-
dos falvak, sőt a két utóbbi még az unitárismus idejében is, bizonyos 
ideig hozzá tar toztak, a melyek tekintélyes plébániává egészítették ki. 
I t t volt a római eastrum épületeiből átalakítva a Paulinusok ha ta lmas 
zárdája , honnan a községek keresztneve is kölcsönöztetett , a mennyi-
ben a Szt. István korán innen szokás volt egyes falukat a szentek 
neveiről nevezni meg. Igy a legtekintélyesebb apostol nevéről e köz-
séget, mint ter jedelmes plébániát : Szent-Pálnak nevezték el. 

A községet két fó'ut három részre osztja, a mennyiben a brassói 
és kőhalmi utvonalak a felső végétől az alsóig nyúlnak le és négy 
sor házat alakítanak benne, melyek közül a középen levő házsor a 
községnek középső, a két szélső sor pedig a másik két részét teszi. 
Ezeke t egy másik megyei ut keresztbe szeli át, miért utczái állása 
szerint az egész falu közel kereszt alakot ölt. 

A lakosok száma mintegy hétszázat tesz, kik közül 621 uni-
tár ius , a többiek különböző, u. m. : ev. ref., róm. kath. , izr. és g. o. 

1 L. Orbán Balázs : A Székelyföld leírása. I. köt. 
Keresztény Magvető. 3 
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hitű felekezetekhez taztoznak. Ez öt felekezet közül egyházzal az 
ev. reformátusok birnak. Az unitáriusok egyháza önálló, a reformá-
tusoké fiók-egyházközség, mely utóbbi papi lakház és templom szá-
mára helyet 1739-ben a falutól kapot t . 1 A r. katholikusok H.-Kará-
csorfalvához, az izraeli ták Erdő-Szt.-Györgyhöz és a g. o. hitűek 
Daróczhoz tartoznak. 

A brassói és kőhalmi utak válópontjánál, a legemelkedettebb 
helyen és a község fensikján vannak épitve az uni tár iusok tem-
ploma és tornya, ugy a pap, mester és tanitó lakházai s a diszes 
községi iskola, a melyek együtt egy kis egyházi várat alkotnak. 

A község a reformatio áldásai és szorongató nehéz próbáiban 
elég korán részesült, mer t az ev. ref. vallás i t t tekintélyes hóditásnak 
örvendett . Azonban a lakosoknak nagy része az uni tár ismushoz csat-
lakozot t ; bár e hitet vallók a nótáztatás bilincseivel is sú j tva valának. 
A lutheri felekezetnek nyomait semmi sem hirdeti. 

Az unitárius vallás alapját az egyházközségben a régi nemes 
és a történelemben is nevezetes szerepet vitt Komis család vetette 
meg. Ezek közt elsőbben mint alapitót Kornis Mik'óst kell emli-
teni, k inek művét folytat ta és föntar tot ta a Mihály vajda által lefe-
jeztetett Kornis Farkas. 

A Iíornis-családból H.-Szt.-Pálon utolsó unitárius volt Kornis 
Ferencz, a kit Pécsi Simonnal, mint sógorával való egyetértésért 
megnótáztak, birtokait lefoglalták, melyeknek egyik részét a huni 
Bethlen-család kapta fejedelmi a jándékul , a másik felét pedig Kor-
nis Margit, ki a Rhédeiek egyikéhez menvén férjhez, a homorod-
szt.-páli unitárius Kornis-család megszűnt létezni. 

A vallás miatt tö r tén t üldözések korszakában, midőn különösen 
Erdélyben az uni tár ismusnak menedéke nem volt, a Kornis-család több 
üldözött uni tár iusnak nyúj to t t menhelyet, mindaddig, mig a család maga 
is hi tének áldozatául eset t . Sőt a becsületes és nagyságos nemes2 

Kornis urak bő pártolása a szűkölködő hitsorsosok rendelkezésére5 

mindig készen állott. 
A Kornis-család a homorod szent-páli unitár ius egyház-község 

fejlődését nemcsak éber gonddal ápolta, hanem áldozatokkal is elő-
segítette. Ez áldozatokról tanúskodnak az unitárius egyház tornyá-
ban fenmaradt és 1542-ben öntött harangok, melyek közül a na-
gyobbon olvashatólag ez á l l : Nicolae Cornis. fecit fieri 154,2. A 
kisebbiken pedig szent János evangelista emlékére való szenteltetés 
van feljegyezve, igy: Sancte Johannes evangelistae 1542. A harangok 
egyező a lakja , a betűk és évszámok ugyanazon Írásmódja, azon érez-
nek finomsága, melyből a harangok öntve vannak, a harangoknak 
öntésbeli erőteljessége, mind arra muta tnak , hogy azok egyszerre 
öntettek és a Kornis kegyúri a jándékából valók. Sőt a Kornis-
család tekintélyes állása, az ország ügyeiben való hazafias részvéte 

1 Az unitárius egyházközség *2t. sz. a, oklevél. 
2 Szalárdi János : Magyar krónikája. 
3 Ser. Magvető XV. évf. 249, 1. 
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kieszközölte, b.ogy az üldözések napjaiban is a szent-páli unitárius 
egyház fennállhatott és annak birtokában az Ő ajándékaik megma-
radtak. Kornis Ferencz nótáztatása után miként jutot t az ő vagyona 
a Bethlenek birtokába, ezt azon kornak, melyben Ő élt, szellemébó'l 
lehet megfejteni Annyi bizonyos, hogy a mig Kornis Gáspárral a 
Kornis-családnak férfiágon magva szakadt,1 addig az egykorú Beth-
len és Bhédei családok unokái életben vannak, de a Kornisok va-
gyonát nem ők birják. 

A Kornisok telepje: H. Szt.-Péter és Recsenyéd a szent-páli 
önálló unitárius egyházhoz tartoztak. Az elsőnek idetartozását a 
szájhagyomány tartotta fenn az utolsóét pedig tények bizonyítják, a 
melyek szerint 1715-ben a kettős egyház gondnoka Zolya volt Recse-
nyédrol. Alatta épült a mostani mesteri ház. Ekkor a mester Literati 
volt.2 A mint az egykorú homályos iratokból kivehető, a két egyház 
1 745-ben vált el és lett külön egyházzá, a midőn Arkosi András volt 
pap és az egyházhoz 472 hallgató tartozott. 

A hallgatók száma a különválás után igen nagy ingadozásnak 
volt kitéve, annyira, hogy mig 1791-ben 394-et és 1793-ban 387-et 
tett , már 1795-ben csak 291 volt, 1827-ig újra 448-ra szaporodván. 
A gyors apadás és növekedés okát kikutatni ma lehetetlen. 

A Kornis-család ajándéka volt a h.-szt.-páli unitárius egyház-
községnek minden fekvő birtoka, mely ujabb adománynyal nem sza-
porodott. Az egyház levéltárában levő cserelevelek szerint a belső 
telkek elcseréltettek külső birtokért. Ezen csereleveleken kivül van 
egy „Conscriptio" 1826-ból, melyben 34 hold és 602 • öl fekvő 
birtok van összeírva, melyet ma a pap, mester és az egyház hasz-
nálnak. Az 1827-iki generális visitatio is, melyet Körmöczi János 
püspöksége alatt tartottak, ugyanannyi birtokot talált, azt további 
hű felügyeletre bizva. Az egész birtokhoz a papi telek nagyobbitása 
czéljából 1864-ben a „docé14-kertet3 vásárolták meg. Az itt megneve-
zetteken kivül más értékes oklevél az egyház levéltárában nem mara-
dott fenn, mivel az 1700. körüli nagy éges mindeneket semmivé tett , 
az ezen idő előtti netalán volt jegyzőkönyvek is tüz martalékává 
lehettek. E miatt, nem lehet e rajz is a kivánat szerinti teljes és e 
miatt több birtok létezését kimutatni nem lehet Azonban az idézett 
generális visitatio jegyzőkönyvében emlités van téve egy 20 hold 
területü sovány legelőhelyről, melyet csak későbben, midőn az erdő 
elpusztult, használtak legeitetőnek és mint ilyen, a birtokosok által 
használt közös legelőbe beleolvadt. 

A Kornis-család tagjain kivül nagy ajándékot a homorod-szt.-
páli egyház senkitől sem nyert. Sőt azoknak az elhalálozása után 
az egyház összes hivei veszik fel a gondozást és az egyház ügyeit 
együttesen vezetik, lassanként, de kitartóan fejlesztve. Ugy a szent-
páli. mint a többi szomszéd községekben is azok, a kik úrbéres 

1 Cserei Mihály h is tor r iá ja 79., 119. és 238. 1. 
2 A mester i ház egyik ge rendá ján olvasható. 
8 Az un i tá r ius egyházközség levél tárában 15. sz. a. oklevél. 

3* 
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telekkel bírtak, mind uni tár iusok; mert a Kornis-család befolyása 
alatt a nép unitárius hitet vévén fel, későbben sem tért más hitre. 
Sőt a nótáztatással Kain-bélyeget nyert birtokokban a földesurak 
sem örömest lakván, azokat haszonbérlők és udvari tisztek kezelték, 
kik a saját vallásukra való általtéritéshez szükséges missióval és be-
folyással nem bírtak. így a szent-páii unitárius hitközség híveinek 
áldozatkészségéből, az ujabb időkig nagy befolyással bíró patronusok 
nélkül is, fentartotta magát, ékesen dicsérve alapitóinak jóvoltát és 
a hozzájuk való hű ragaszkodásnak elvitázhatallan bizonyítékait 
adván. 

A régebbi időben kik voltak ez egyházban papok és meste 
rek. arról 1745 ig írás nem maradt fenn. Ez időtől kezdve 

a ) papok voltak : 
Arkosi András 1745—1760-ig, 
Ivomjátszegi József 1760 — 1780-ig, 
Szombatfalvi Miklós 1780—1803-ig, 
Baczó József 1803—1836-ig, 
Barta Mózes 1836—1839-ig, 
Sándor István 1839—1870-ig és e sorok írója 1870. óta. 
b) Mesterek volfak : 
Literati 1715. körül, 
Tamási István 1746 — 1751-ig, 
Dersi István 1751 — 1758-ig, 
Elekes Ferencz 1758—1760-ig, 
Nagy András 1760—-1766-ig, 
Sárdi István 176o—1803-ig, 
Biás János 1803—1809-ig, 
Pálfi Ádám 1809 —1825-ig, 
Hajós Mihály 1825 - 1829-ig, 
Lövötei Elek 1829—1846-ig, 
Tóth Ferencz 1846-tól 1884-ig, s jelenleg Szabó Mózes, kik 

közül a néptanítói teendők pontos és sikeres teljesítéséért az egyházi 
kormány többeket a „tiszteletes" rang viselésére jogosított fel. 

Homorodszentpál egyházi elöljárói iránt mindig türelmes vol t ; 
mert a felemiitett lelkészek mindnyájan itt haltak meg. A mesterek 
közül némelyiknek a jegyzőkönyvek tanúsága szerint volt zavart 
helyzetük, de azok is a tények szerént maguk okoztak önmaguknak 
kellemetlenséget. 

A templom a reformatio előtti időkből maradt volt az egyházra ; 
1842-ben lebontották. A fala oly erős volt, hogy a lebontáshoz fal-
törő kosokat kellett csináltatni, miről ugy a jegyzőkönyvekben is 
van emlités téve, mint azok is beszélik, kik a lebontásnál munkások 
gyanán t voltak alkalmazva. E templomot nem épen azért bontották 
szét, mintha romlott volt volna, hanem mivel szük és sötét is volt. 
Az ablakok keskeny góthivezetü alakja, az ajtó elhelyezése, a magas 
oltárhelyek és az úgynevezett sanctuarium mind azt bizonyítják, 
hogy itt hajdan a katholicizmus erős bástyában fészkelt. A templom 
ezen részeinek állása olyan volt, mint általán a szt. István korán 
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innen kevéssel épült templomokról feljegyez letett. E szerént a régi 
imahely az első keresztény templomok egyike lehetett . Az unitáriusok 
által használ t ezen templomban volt egy fából készí tet t és faragva -
nyokkal díszített korona, melynek készítéséhez 1807-ben inspector 
Szombatfalvi József ajándékozott 50 fr tot . 

Az u j templom felépítéséhez az előkészületek 1839-ben kezdőd-
tek. A kőfalat 1842-ben kezdették építeni és 1846 ban végezték be, 
a mikor a pallér fizetésének utolsó részletét, is (360) lefizették.1 

A belső felszerelés azonban 1859-ig tar tot t . E szerint a templom 
felépítésére mintegy husz év volt szükséges. 

Az u j templom építése a nagynevű Dimén Pál érdeme, ki ez 
egyházközség gondnokságát 1835-ben vette át, s 1848-ig megszakítás 
nélkül folytatta. Ez évben is azt életveszélyesen szenvedő állapotba 
való ju tása mia ' t t e t te le. 

Ugyanis Dimén Pál 1848-ban az uj alkotmány és népszabadság 
emlékére szentelt népünnep alkalmával kijővén az isten-tiszteletről 
azon templomból, mely az ő vezetése alat t épült, egy örömlövést tet t , 
mely reá nézve siralmassá és végzetessé vá l t ; mert a puska szét-
hányva magát, ennek darabjai az ő fejét megsebesítették, mi miatt 
életét ugyan közvetlen nem, eszméletét teljesen elvesztette, miért 
meg kellett szűnni attól , hogy a közügy barátja és egyházának vezére 
legyen. A kettős öröm, hogy semmiből ily nagyszerű templomot elő-
ál l i t ta thatot t és abban a közhasználatnak való á tadás után ily hamar, 
a hivő népnek szabadságáért Isten oltáránál á ldozhatot t : megtörte 
életét. Igy a még kevéssel az előtt is mindeneket bátorító ajak 
beszédessége e lmúl t ; a mindenekért munkálni tudó kezek megerot-
lenültek és a minden szépért dobogó szív kiégett vulkánná lett. 
Utánna egy évig még özvegye a számadást megtartva, egyelőre 
segéd és helyettes, 1849-ben pedig rendes gondnok lett Dimén Zsig-
mond tk t . ur, ki nem csekélyebb buzgalommal és ügyszeretettel karolta 
fel a Dimén Pál kezéből k esett egyházi ügyet. 0 vette által Dimén 
Pál özvegyétől azon pénzt, mely az orgonára és korona elkészítésére 
egybe volt gyűjtve, a midőn nemsokára az utód féltévé a templom és 
elődje homlokára a koronát , a templom építésének teljes bevégzésével. 

A templom tizenhárom öl hosszú, öt öl széles és öt öl magas, 
ivezetesen stukaturos. Mind a két oldalon négy-négy és a keleti 
végén egy nagy-, csaknem két ölnyi magas és fél öl széles ablakkal 
ellátva, világos és nyilt, mely nem mint más templomok a bemenetel 
után sötétet , — hanem — világost muta t . 

Ritkí tható e templom párja, mind acust ikáját , mind egyszerűen 
szép, symmetricus berendezését véve tekintetbe. Az orgona a temp-
lomban nyolcz vál tozatú ; 1849-ben készítette a brassai hires orgona-
gyáros, Schneider József . 

Az orgona festése, valamint a korona ékesitése is Pap Miklós 
művészt dicséri, ki e munkát 1859-ben végezte. Mindezek a temp-
lommal együtt összhangba illők, egyszerű és mégis elragadóan szépek. 

1 Az unitárius egyházközség jegyzőkönyve ltí-iö. 
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A régi templommal egy időben tornyot is épitettek. Annak 
azonban csak az alsó része maradot t fenn, mely a keresztény val-
lással Erdélyben egyidős lehet és egészen 1826-ig fafedélzettel volt . 
Nem lehet k imuta tni , hogy 1827-nél korábban az egyházközség 
torony épitésre áldozott volna. E k k o r azonban1 a tornyot négy öl 
fallal emeli ék fennebb és 7 ölnyi sugár magas tetőzettel lá t ták el. 
A keleti oldala mellé van egész hozzá illően épitve az uj templom. 

A torony épités költségének fedezése végett a Papcsere neve-
zetű erdőt adta el az egyház. De ebből pénzt csak akkor kapo t t 
apró részletekben, mikor már a templom is új ra volt épitve, mer t 
az erdőt egy innen kiszármazott birtokos, Dimén Farkasnak az a ty ja : 
Dimén Zsigmond vévén meg és a vásárral nem levén szerencsés, 
utódai sok per és kellemetlenség u tán szabadulhat tak a vásár ál ta l 
rá juk szabott tehertől , az egyház pedig a perlekedéssel járt kelle-
metlenségtől. A sok admonitio-, introductio- és certificationak nem 
volt sem vége, sem hossza. A tornyot e szerént, mely ma is az 
1828-ban kapott a lakban áll t i sz tán a hi vek áldozatkészsége által 
volt lehetséges felépíteni, annál inkább, mert a megye jövedelme 
akkor 99 f i t 91 krnál több nem volt .2 A torony déli oldalára 1. kor. 
VIII. 6, verse van felirva, az egy I s ten t vallók tu la jdonát hirdetve. 
E toronyból hangzik ma is a Kornisok által a jándékozott diszes 
harangoknak elragadóan szép, mélabús hangja , — siratva a meg-
boldogult Ősöket, k iknek az utókor hálás emlékezettel áldozik. 

A templomot és tornyot cserefa léczből készí te t t kerítés veszi 
körül, a mely az 1$79. évben készült . A hozzá szükséges pénz bizo-
nyos birtokosok által felajánlott kaszálóhelyek jövedelméből folyt be. 

Az egyházközség gondozása a la t t álló telkeken a pap és mester 
számára lakházakat legelsőbben mikor épitettek, azt kipuhatolni nem 
lehet. A pap lakásáról 1827-ig a meglevő irományok és jegyző-
könyvekben nincs említés téve. Ezen évben a régi papi lakot u j 
cserépfedél alá vették. Ezen régi ház helyett a jelenkori igényeknek 
megfelelő papi lakot 1872-ben épí te t ték A mester számára 17 15 ben 
készí tet tek házat.3 

A népnevelés ez egyházközségben mindig virágzó állapotban 
volt. A községben élő bármily felekezethez tar tozó gyermekek az 
unitárius iskolába j á r t ak és pedig a régebbi időben »fiuk és leányok 
azon egy épületbe. Azon növendékekért azonban, kik nem vol tak 
uni tár iusok, a mester ezen község pénztárából külön tandi j t kapot t . 
Sőt midőn a növendékek száma igen nagy lett , az egyházközség 
1855-ben önálló leányiskolát építet t , a mely azonban e rendel te tés 
helyett, harangozói lakul szolgált 1875-ig, a mikor is a községi 
iskola létesítésével a község más lakot adván cserébe a harangozó-
nak, á tadatot t a községnek, felsőbb helybenhagyással. 

A népnevelés 1875-ben jegyzőkönyvi megállapodások és ha tá-
rozatok alapján4 községivé lett. Ekkor az unitárius egyház k imondot ta , 

1— a Generális vis i ta t io jkve. 1827. 
3 E lakház ogyik gerendáján az évszám. 
4 egyházi jegyzőkönyveinket és a községi képv. testület jegyz. kvét. 
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hogy „Bár sajnálja miszerént az emberiség érdekében tett szolgálatait 
tovább nem folytathatja, de a korintő szavát hallva, szükségét 
látja annak, hogy a mig az egyház a nevelés érdekében csak hiányo-
san járhat el, adja át ezen ügy- és értelemben a szabadabban csele-
kedhető községnek a nevelést". Igy a község megvásárolt egy telket 
400 osztrák forinttal, mely összeget kölcsönkép felvett az unitárius 
egyháztól és ezen megvásárolt telekből szakított ki harangozói telket 
cserébe a volt harangozói telekért, a melyen a régin meglevő épület 
helyett a községtől nyert anyagból új lakliázat épített az egyház saját 
költségén. A harangozói régi ház helyébe pedig 1878-ban felépült a 
díszes községi iskola. A községtől kapott telekhez Dimén Domokos 
és Máté Rebeka asszony 60 • ölnyi részt sajátjukból ajándékoztak. 

A h.-szt.-páli egyházközség az építkezések hosszú során 1827-től 
1878-ig átesvén, a jegyzőkönyvek hiányos adatai szerint is, a termé-
szetben fel nem számítható segélyen kivül is a szükséges 50,000 irtot 
áldozatkészsége teremtvén elo : bebizonyította egyfelől, hogy ön erején 
meg tud élni és másfelől, hogy a nemes Kornis családtól átvett fenti 
örökséget hiven fogja megőrizni. Az egyházközség tagjai múltjokban 
sok munka és áldozat árán váltották meg a szebb jövőt, kiérdemelve 
a rokon egyházak becsülését is. 

Az egyházközség anya- és jegyzőkönyvei az 1770-dik év előtti 
időkből nem maradtak fenn A legrégibb emberek ajkaikon él egy 
régi égés emlékezete, mely bizonynyal az akkor volt bizonyítékokat 
és történelmi adatúl szolgálható irományokat megsemmisítette. Az 
1770-ik évtől kezdve vaunak vezetve az anya- és jegyzökönyvek, 
de születés, halál és esketés vegyesen vannak azon egy könyvbe be-
vezetve. Az egyes eseteket külön feljegyezni 1780-ban Szombatfalvi 
Miklós pap kezdette E kortól kezdve az anyakönyvek pontosan van-
nak vezetve. A jegyzőkönyvek azonban 1811 en innen levő évekről 
szólallak és a legújabb korig hiányosan vannak vezetve. 

Ez okok miatt a levéltár hiányos, sőt a meglevő darabok 
számára sincs még alkalmas külön szekrény készítve, hanem az 
egyház községet érdeklő levelek sorozat (leltár) mellett a „megye ládá-
jában" vannak elhelyezve. 

A levéltárban foglalt darabok közűi legértékesebbek az ujabb 
korban kelt adósságos kötlevelek és takarékpénztári könyvecskék, a 
melyek közöl egyik ma egy olyan alapról szól, melynek kamatja 
1872-től gyűlve, féle részben 1882 ön elkezdve a legszegényebb egyház 
tagok kepéjének megváltására használandó, más fele részben pedig 
tőkésítendő. O í m e : Egyed és Gábor-féle alap. Azok, kiknek az alap-
ból a kepéje fizetve lesz, minden oly évben, melyben kepéjük meg-
váltatott, egy az unitárius egyházközség védnöksége alatt álló könyv-
tár számára 17 o. é. krajczárt fognak fizetni kepe helyett. Ha vala-
mikor kepemegváltásra nem lesz szükség, akkor a tőke más, de 
tisztán egyházi czélra lesz fordítható. 

A második takarék-pénztári könyvecske oly alapról szól, mely 
1873-ban tétetett, czime: Szabó és Elekes alap, melynek kamata 
1883-ban fele részben oly egyének kepéi törlesztésére lesz fordítandó, 
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a kiket az alapítók vagy utódaik megneveznek, a más felerészben 
pedig tőkésítendők, az ezen alapból felmentett kepézők szintén 17 krt 
fizetnek a csak előbb említett ezélra. 

A harmadik t akarék pénztári könyvecske és az ezzel kapcsolatos 
magtár kezelő jegyzőkönyv oly alapról szól, melyet az összes kepézők 
alapí tot tak kepemegváltásra 1873-ban, az ezen alappénz alapjának 
kamatjából bizonyos évek múlva ismét az egyes kepézők kepéi töröl-
te tnek, de azért az illető a kepefizetés alól nem lesz fe lmentve 
mindaddig, míg a községben bárki is kepét fizet, hanem az alap 
javára tartozik a gondnoknál kepéjé t lefizetni. Ez alap magtáralapja 
keletkezett pénz alapjával egyidőben a kévésleg kepét fizető gazdák 
által évenként kötelezésszerüleg 10 évig fizetett két-két kéve búza 
és zabból. Ezen a lap már használatban van több évtől fogva, mely 
ido óta a fakepe ezen alapból fedeztetet t . Igy Szent-Pálon, az elmaradó 
kepe közel nem létezik. 

Egy másik takarék-pénztári könyv igazolja, hogy van az egy-
háznak 500 frt nevelés-alapja is. 

Ha az a kis alap, melyet a lelkesedés te remte t t , az emberek 
kezei között nem semmisül meg, úgy Homorod Szent -Pálon a kepe 
állandósága 50 évig biztosítva, azután pedig teljesen fedezve van és lesz. 

Ha a gondolat ezelőtt egy százzal születik, ma ez egyházban 
nem volna az egyesek vállain a kepefizetés. 

A jó emberek között, egy mustármagnyi h i ten is felépül isten 
országa. 

E O Y E D F E R E N C Z . 



Párisi levél. 
Páris, 1897. jan. 

(A lyoni conferentia. — Hivatalos látogatások a köztársaság elnökénél. — Stapfer 
»La vie de Jesus-Christ« czimü művének utolsó kötete.) 

Szerkesztő Ur! 

A (ranczia protestánsok nagy összejövetele a liberálisoknak 
1895 iki nimes-i felhivása s az orthodoxoknak az 1896-i sedani 
gyűlésen tör tént beléegyezése következtében végre megtartatot t-
Miután az előzményeket már ismertet tem, azokra nem térek ismét 
vissza. Miután már mondottam, hogy a liberálisok nagy részének 
kevés reménye volt a lyoni conferentia sikeréhez, mert az orthodoxok 
közül sokan nem akar ták a két párt közeledését, egyenesen rá tér-
hetek a conferentia tárgyára, miségére és eredményeire. S örvendek, 
hogy csakugyan eredményekre mutathatok. 

A mimes-i gyűlés a ján la tá t a képviselők küldésére nézve el-
fogadták. Mindenik consistorium képviselőül egy lelkészt és egy világit 
küldött. S a ref. egyháznak 101. consistoriuma levén, összesen 208 
követ jött össze Lyonban. Az egyháznak sohasem volt ekkora kép-
viselete gyűléseken. Huszonnégy év óta a franczia protestánsok két 
pártra voltak oszolva, liberálisok és orthodoxok annyira t ívol voltak 
egymástól, hogy gyakran mint ellenségek álltak egymással szemben. 
Hogyan fognának most közeledni egymáshoz ? Talán a közeledés 
helyett még inkább eltávolodnak a heves viták következtében s egyik 
fél se tesz engedményt a másiknak ? Igy gondolkodtak és ettől féltek 
sokan. A pillanat komoly, ünnepélyes és aggodalomas volt. Kezdettől 
fogva egy örvendetes tény lett nyilvánvalóvá s az uralkodott aztán 
minden vitán s ez adta meg a jelleget, a béke és egyetértés jellegét. 
Az elnök választásnál a túlzó orthodoxok akar tak egy kis cselt. El-
határozták volt, hogy azt a lelkészt viszik az elnökségre, ki a sedani 
hivatalos zsinaton elnökölt azelőtt pár hónappal, hogy megmutassák, 
hogy ok a helyzet urai. De észrevették, hogy je löl t jüket nem tud ják 
diadalhoz ju t ta tn i , s nem is próbálták. A nagy többség, a mérsékelt 


