
Ima 
Pálfi Ferencz egyházköri felügyelő gondnok felett.1 

Szent hata lmú Isten, a Jézus Krisztus által mennyei Atyánk ! 
megtört kebellel és mélyen megrendült lélekkel állunk e gyászko-
porsó mellett , hová a leverő csapás hire gyű j tö t t együvé, hogy igaz 
részvéttel osztozzunk a veszteség feletti keserű fájdalomban, mit e 
közszeretetben és köztiszteletben részesült családra a halál angyala 
hozott, s hogy bizonyságot vegyünk szent hatalmadról, melynek rop-
pant ererével szabadon kormánykodol élőknek és hol taknak birodal-
main. Oh, mer t hatalmas vagy mindenek felett nagy Isten ! Hatal-
madat h i rdet i minden teremtmény, hatalmad nagyságát nem foghat-
ják bé az egeknek egei s valamint szeretetednek, ugy ha ta lmadnak 
is gyakran l á t juk tanujelei t a nagy természetben éppen ugy, mint 
gyarló ember i életünk folyamán. Sokszor örömre hivsz s abban ör-
vendezve dicsőitjük, Atyánk, hatalmad nagyságát, sokszor lelkünk 
egész valójával csüggünk istenséged csodadolgain ; de igen sokszor 
bánatra szólitas2, s nem lá tva bé szent czéljaidat, zugolódásra fakad-
nak a jkaink s fájdalmas panaszra emeljük fel siró s z a v u n k a t ! 

Igen, mer t bár t ud juk , Atyánk, hogy minden mulandó ezen a 
földön; t u d j u k , hogy a halál , az enyészetnek e re t tenthetet len feje-
delme i f ja t és öreget, ko ldus t és gazdagot egyaránt elrabol, de hogy 
az édes apa és szerető fé r j legmagasztosabb hivatásának teljesítésé-
ben, családja fentartásában, gyermekei nevelésében, kedves övéinek 
gyámolitásában, a család jövő szerencséjének megalapításában oly 
igazán lelkéhez forrott kötelességei mellől végképpen leszorittassék, 
s még életének javakorában a halál á ldozatául essék: ezt érteni nem 
tudjuk, megmagyarázni képesek nem vagyunk ! 

Szene Isten, édes A t y á n k ! íme egy ilyen talányt muta t fel 
előttünk ez a gyászravatal s egy ilyen szivet rázó, szomorú talány 
érthetetlenségén kesergünk mindnyájan, k iket a részvét és ember-
baráti szerete t e gyászos ha j lékba vezérelt. 

1 1897. j u n i u s 17. Székely-Udvarhelyt . 
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Imádunk, oh mindenható Isten, ki e koporsó halott jában az 
életnek egy igaz munkában törekvő munkását, egy szent és nemes 
czél felé siető vándorát kegyelmesen segítetted s életutait a hit vezér-
fényével megvilágítottad és az élet küzdelmeinek munkaterén testi 
és lelki erővel felfegyverezted a munkakörében igazságszeretet, hűség 
és szorgalom által mindnyájunknak követésre méltó példányképül 
ál l í tot tad! 

Imádunk téged, óh mindenható Isten, ki szolgád életét, 51 évi 
pályafutásán, honfi-erényekkel gazdagítottad s a szent haza oltárán 
az igaz honszeretet lángoló tüzével áldozni segítetted. 

Egyedül igaz Isten, a Jézus Krisztus által mennyei Atyánk! 
Eljöttünk, hogy e koporsó mellett, keresztény szivünk igaz részvé-
telével adjuk meg az igaz tisztelet és rokoni s baráti szeretet utolsó 
adóját korán elhunyt keresztény társunknak, hivséges, igaz barátunk-
nak, kit nemcsak egy szép család gondos fentartásával s a hazafiság 
oltárán való áldozatokkal, hanem eklézsiáink, iskoláink és egyik egy-
házkörünk feletti Őiködéssel, s kiválóan itteni kis unitárius gyüle-
kezetünk fejlődésének ápolásával és gondozásával is megbíztál vala 
közöttünk. És ő buzgó lélekkel vette és teljesítette az apostol inté-
s é t : vigyázzatok a nyájra, melyben a szentlélek vigyázókká tett titeket! 

Oh gondviselő I^ten, édes Atyánk! Te adod a derék hazafiakat 
a nemzeteknek, a jeles férfiakat az emberi társaságoknak, s viszont, 
te szólítod el Őket ! Neked adunk hálát, hogy életében a miénk volt 
e megdicsőült barátunk, kinek szivét igaz honszeretet lelkesítette; 
neked adunk hálát , hogy benne egy hivatalát odaadó szeretettel és 
bölcsességgel, t iszta hivséggel viselt férfiút birtunk, ki nemesen hasz-
nált azon körnek, a melyben élt, jóakaratú tanácsával, szives indu-
latu segélyével; ki buzgón fáradott , munkált , tett és áldozott a 
közügy ékért, igen, az egyházért és a nevelés szent ügyeért, a ki mint 
gazda és családfő szorgalom és példás rendtartás által építette házát, 
mint férj és apa, fáradhatatlan hűséggel s nemes önmegadással gon-
dozta családját, nevelte gyermekeit s szerzett övéinek állandó és 
maradandó kincseket a tudományos nevelés által és mint szerető jó 
barát ölelő karokkal szorította kebelére, a kikkel rokonszenvezett ; 
háza és szive egyiránt nyitva volt azok előtt, a kiket szeretet t ! 

Örök Isten, mennyei Felség ! Te hivod léteire a halandót, te 
muta tsz előtte hosszabb vagy rövidebb pályatért s hinted be azt 
nyiló virágokkal vagy szúró tövisekkel. Te hozod létre az emberek 
között , a házassági szövetség által a férji és női, szülői és gyermeki 
boldogító viszonyt és összetartozást, melyek közül egyik vagy másik 
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felbomlásával megsebzed a szivet, hogy érezze a ránehezült csapás 
súlyát egész jelentőségében ; felfakasztod a könyforrást, hogy zápor-
ként omoljon az, a kérlelhetetlen halál által elszakított kedve-
sünk után ! 

Epen e koporsó mellett is eszünkbe ju t oh Isten, édes Atyánk, 
a te végtelen kegyelmed, gondviselő nagy szereteted és égi hatal-
mad, melylyel most elvesztett kedves barátunkat családalapításra 
hivtad volt és hiv nejével boldogságra vezérléd házassági szent szö-
vetségöket, gyermekekkel áldottad meg és mennyi reményt engedtél 
kelni szülői szivőkben önmaguk és gyermekeik boldog jövendője felől, 
mig aztán sötét felhők borultak boldogságuk egére; nagy megpró-
báltatásra hivtad szülői szivöket s hitöket, midőn szép reményű 
gyermekeikre, a családi kert ékes virágaira egy zordon tavasz pusz-
tulást hozott s azokból három legszebbet, a halál szelének csaknem 
egy fuvallatára áldozatul k ivánt ! ? Kárpótolta ugyan égi kegyelmed 
— Atyánk — e veszteségűket, de alig hegedtek be a szívsebek, 

alighogy vigasztalásra leltek te nálad a bánkódó szülők, elkövetke-
zett a legnagyobb csapás, mely végkép elsötétítette a szép család 
egén a napot ; eljött a halál fuvalma s halálba döntötte a hű férjet, 
a forrón szerető édes apát, s fájdalmas panaszra hivta az árva gyermekek 
körében özvegységre ju tot t hű nőt, ki most a próféta szavaival igy 
sirja keserves bánatát: „Ne legyen nehéz nektek s jőjetek és lássá-
tok meg, vagyon-e még olyan bánat, mint az én bánatom, mert az 
Ur egyik bánatomra más bánatot adot t !" 

Mint az aratásra készülő reménység vetése dus növekedéssel 
igér gazdag aratást, ugy épült e kedves család boldogsága is mind-
addig, a mig a halál elrabolta a család vezérét s gyászos siralomra 
juttatta az eddig boldog örömekre jogositott családot! S ezt látva 
és érezve, ha sirunk s könnyezünk, ne tudd fel e gyarlóságunkat jó 
Atyánk! Ha panaszt és zugolódást szólnak ajkaink, ne tiltsd el ezt 
tőlünk, mer t megszoktuk, hogy szeressük jobbjainkat, s azok elvesz-
tése az igazság és becsület harczosainak kevesbülését jelenti, a mi 
ez alkalommal is méltó fájdalommal érinti szivünket! 

Mindazonáltal nem zugolódunk ellened s fájdalmunk közepett 
is eszünkbe ju t a legszentebb hálatartozás, melylyel tenéked áldo-
zunk azon kegyelmedért, hogy elhunyt kedvesünket életében az igaz 
tisztelet és emberbaráti szeretet ékes koronájával megkoronáztad, s 
ez által megengedted, hogy már életében élvezheté igazságszeretetének, 
haza, vallás és emberiség iránti nemes cselekedeteinek s hasznos 
munkálkodásának elismerését! 
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Fáj szivünknek, hogy nem bírhatta tovább az élet terheit , s 
nem folytathatta tovább nemes munkáit, de te szólottál Atyánk, s 
midó'n megrongált egészségére gyógyírt keresett, te jobb hazát cse-
rélni hívtad el. Szent akaratod volt ez jó Atyánk, s mi megnyug-
szunk akaratodon gyermeki hittel ! De ugyanekkor szent bizalommal 
imádkozunk hozzád, ki az özvegyek és árvák Istene vagy, hogy 
számláld meg a hű férj és forrón szerető édes apa koporsójára hul-
lott fájó könnyeket, vigasztald égi kegyelmeddel a sokszorosan bá-
natra hivott jó nőt, a sok próbáltatással látogatott Özvegyet s az 
árvaság bizonytalan sorsának ki te t t szerető gyermekeket, légy édes 
atyjok, gyámoluk ; hiszen te mondot tad: Hivj segítségül engemet a 
te nyomorúságod idején és én megsegítlek tégede t ! Vigasztald meg 
hát mély bánatukban, légy segítőjük, légy erős váruk, hogy az élet 
zivatarai ellen védve legyenek ! 

Vigasztald meg a testvéri és rokoni szivek méltó fájdalmát s 
enyhítsd minden baráti szívnek keserű bánatát ! 

Végre pedig Atyánk, szent Istenünk, áldva kérünk, hogy di-
csőült kedves halottunknak a sir csendes ölében adj örök békét, 
csendes nyugalmat, szent országod égi hajlékában boldog örömet, 
örök üdvösséget ! 

Szent fiad nevében kérünk. Amen. 

KISGYÖRGY S Á N D O R , 

v a r g y a s i p a p . 



A vallás- és közoktatásügyi ministernek a közok-
tatás állapotáról szóló XXVI jelentése. 

Mindig örömmel olvassuk a ministernek a közoktatás állapotá-
ról szóló évi jelentéseit, mert e jelentések mindig és csaknem min-
den vonalon haladásról és fejlődésről számolnak be. Jól esik látnunk 
és tudnunk, hogy az az ügy, melynek szolgálatára szenteltük éle-
tünket , a lehető legjobb irányban való fejlődés ut ján áll, miről ol-
vasóink is az előző évek adataival való összehasonlítás által könnyen 
meggyőződhetnek. 

A 337 nagy oldalra terjedő jelentés 8 szakaszra oszlik. I. A 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium. II. Az országos köz-
oktatási tanács. III. A felsőbb tanintézetekről. IV. A középiskolák-
ról. V. A népoktatás. VI. Emberbaráti tanintézetek. VII. Művészet. 
VIII. Múzeumok és műemlékek. 

Ezúttal csak a III. és IV. szakasz főbb adatait soroljuk fel. 
Egyszersmind megemlítjük, hogy a minister az 1895. év végén az 
országos közoktatási tanácsot feloszlatta s 1896. eleje óta csak az 
ideiglenesen megbízott elnökség működik. 

A. budapesti tud.-egyetemen az" 1895—96. isk. évben volt 187 
tanár, a tanársegédek kivételével. A négy kar népessége volt 4407, 
401-gyel több, mint az előző évben. Vallásra nézve legtöbb volt róm. 
ka th . (1893), izraelita 1304, ev. ref. 513 tanuló. Unitárius csak 11. 
Az egyetemmel kapcsolatos tanárképző intézetnek volt 126 hallgatója. 
Ezek közül unitárius egy sem volt. 1895—96-ban kiadatott 55 ok-
levél. Az egyetem könyvtára 1895. év végén állott 215,363 kötetből, 
35 ,256 apróbb nyomtatványból, 1604 darab és 439 köt. kéziratból. 
Száz évvel ezelőtt, 1795-ben a könyvtár állománya csak 20,000 kö-
tetből állott. 1795-ben a könyvtárnak volt 2000, 1895-ben 48,174 
olvasója. Az egyetem évi szükséglete 791,626 frt volt. 

A kolozsvári tud.-egyetemen működött 68 tanár. Hallgató volt 
a 4 karon 673, a megelőző évben csak 604. Unitár, hallgató az I. 
félévben 34, a Il.-ban 28. A tanárképző intézetnek az I. semester-




