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A Krisztus, a ki megmarad és a Krisztusok, a kik eltűnnek * 
A Krisztushoz menni annyi, mint az evangéliumhoz menni. 

„Uram, kihez mennék? Örök életnek 
beszéde vagyon nálad ! És mi elhittük és 
megismertük, hogy te vagy ama Krisztus, 
az élö Istennek fia".1 Ján. VI: (58. és 69. 

Kevés nyilatkozatot igazolnak az események a múltban oly 
fényesen, mint azt, a melyet Péter apostol tett , a ki először hir-
dette Krisztusnak a lelkek feletti uralmát. Valahányszor a történe-
lemben elmélyedünk, bámulás fog cl a rendkívüli befolyás felett, a 
melyet a názárethi Jézus evangéliumát alkotó néhány parabola és 
alaptétel gyakorolt az emberiség fejlődésére. Bár mennyiszer szól-
tak is már róla magasztalólag az egyházi szónokok, ily hatalmas 
fává növése annak a szerény vallás-csirának, a melyet Galileának 
egy fia ültetett el egy néhány halász lelkébe, nem kevésbbé a leg-
bámulatraméltóbb tüneménye marad a történelemnek és csaknem 
hajlandó vagyok hozzá lenni, hogv még bámulatra méltóbb azóta, 
a mióta a modern tudomány szigorú módszere megismertette velünk 
természetes okait is ezen tüneménynek, a melyet tetszett az embe-
reknek különben a természetfeletti események közé sorozni. 

Evszázak következtek évszázakra, a leghatalmasabb intézmé-
nyek megsemmisültek, a legragyogóbb műveltségi rendszerek eltűn-
tek, a legelterjedteb nyelvek kihaltak, a világ ábrázatja többször 
megujult tünékeny társadalmunkban, új nemzedékek születtek, régi 
nemzedékek elenyésztek — a Krisztus igéje nem szűnt meg terjedni. 
Elhatot t az a rabszolgákhoz, a kicsiny emberekhez, a nőkhez, a 
régi társadalom páriáihoz, mint szabadító a szolgaságból, mint egy 
megváltója az ők megvetett állapotj uknak. Beférkezett a felvilágosult 
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pogányokhoz, a kik nem találtak többé lelki nyugalmat az ők iste-
neik tiszteletében vagy az ők bölcsészeik rendszerében. Egészen 
hatalmába ejtette az antik világot, mivel csak benne volt élet, mikor 
körülötte mindqn kiélte magát. Meghódította a barbárokac, jólle-
het ezek minden fejlettebb, miveltségnek ellenségei voltak. Egy 
egészen új civilisatiót szült és kelet népeit úgy áthatotta a maga 
kovászával, hogy az ázsiai hordák kétségbeesett küzdelme sem 
tudta feltartóztatni annak kifejlődését. Fölébresztette a lelkiisme-
retet, mikor a világ a fényűzésnek és a materialismusnak látszott 
magát átadni. Uj világot teremtett, a régit reformálta és bátran 
nézhetünk azon nap elébe, a mikor földgömbünkön nem lesz egyet-
len kis kunyhó se, a melyben ne viszhangozzék a hegyi beszéd. 

A mi több, nagyon íelületes szemlélődés lenne az, ha a Krisztus 
beszédének hatását csak a keresztény kegyesség ama külső nyilvá-
nulásaiban ismernők fel, a melyek a különböző egyházakban vannak 
szabályozva. Európai miveltségiink legnagyobb részben az evangé-
liumból származik. Méltán nevezzük azt keresztény civilisationak. 
Ha az evangelium hatását megakarjuk határozni, számba kell venni 
azt az elvitathatatlan fensőbbségét, melylyel a keresztény civilisatio 
más civilisatiókkal szemben bir s azokat a vívmányokat, a melyeket 
annak köszönhetünk. Miben áll tulajdonképpen egy civilisatio főelve? 
A szellemi élet elve az, melyre a civilisatio lelkesít. Erkölcsi lényünk-
nek legéltetőbb gyökérszálai pedig az evangéliumba nyúlnak be. A 
Krisztus beszéde behatolt magának a mi lelkiismeretünknek lényébe és 
éppen azok, a kik a létező egyházi intézmények iránti gyűlölségből a 
Krisztust megvetik, igen gyakran a legékesebb tanúbizonyságai az evan-
géliumi erkölcs által gyakorolt mély hatásnak. Ti, a kik egy új 
társadalmi eszményt kerestek, ti, a kik több igazságot és több könyö-
rületet kívántok, ti, a kik őszintén s nem hiúságból kérdőre vonjá-
tok az önzőt, a zsarnokot és a kik tele marokkal hintitek a béke, a 
testvériség, a szolidaritás elveit, ki sugalta nektek a szerencsétlenek 
iránti ezt a nagy részvétet, ki tanította nektek az önérdeknélküliséget 
és az önfeláldozást inkább, mint bárki más, ki öntötte belétek a töké-
letesedés gondját, ha nem az, a ki évszázak óta ismételte elődeitek-
nek, a mint kétségen kivül nektek is ismétli : „Keressétek mindenek 
előtt az Istennek országát és annak, igazságát; boldogok az irgalmasak; 
legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes". 

Azon naptól fogva, a mikor a galileai szegény halász kijelen-
tette Krisztus előtt azt a komoly elhatározását, hogy nem fogja őt 
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mint mások elhagyni, de megőrzi benne, mint az örökélet kiváló kijelen-
tőjében való hitét, nem szűnt meg gyarapodni azon lelkek száma, a 
kik Krisztushoz seregeltek. Keletről és nyugatról, a társadalom legma-
gasabb köreiből szintúgy mint az emberiség 1 egeihagyatottabb osztá-
lyából siettek hozzá az emberek ; sőt még azokat is, a kik azzal 
szeretnek kérkedni, hogy elfordultak Krisztustól, a nélkül, hogy 
tudnák, minden pillanatban magával ragadja az a dicső eszmény, 
a mely benne megtestesült. Mint a hajnal felderültével, a földön élo 
minden teremtmény a nap felé fordul, mint az élet és mozgás örök 
forrásához, hogy annak világosságát és melegét élvezze: éppen igy 
indítanak megszámlálhatatlanokat az ők kételyeik, nyomoruságaik, 
szenvedéseik ahoz menni, a kit az ők vigasztalójuknak, megváltó-
jóknak ismertek fel és szivök mélyén igy kiáltsanak fel e hitben előt-
tük járt apostollal: ,, Kihez mennénk, Uram, ha nem hozzád ? Te vagy 
az örökéletnek ama beszédea. 

Es ez az egyetemes tisztelet a Krisztus iránt, az ő nagysága hason-
lithatlan fényének folyton növekvése annyival bámulásra méltóbbak 
a történész előtt, mert szembe állítva azokkal a történeti adatokkal, 
a melyekkel Krisztusról birunk, még inkább feltűnővé teszik az ellen-
tétet a kezdet kicsinysége és az elért eredmény nagysága között. 
Hiszen mit tudunk mi a názárethi Jézusról, a kinek személyisége 
uralja nemünk egész történelmét? Melyek az ő történeti lényének 
valódi és positiv vonásai, melyekről csak megközelitő ismeretünk van? 
Milyen volt külső megjelenése ? Nagy vagy kicsiny, erős vagy gyenge, 
tanult vagy tanulatlan volt-e ? Semmit biztosan ezekről nem tudunk. 
Szülőit, fi- és leánytestvéreit csak mesés hagyományok után ismer-
jük. Nehezen tudjuk meghatározni azt a helyet, a hol felnevekedett. 
Alig tudunk valamit az apostolokról, a kik környezték és tőle magá-
tól egy sor irás sem maradt hátra. Azt sem tudjuk, hogy egy vagy 
három évig tartott-e működése? Alig van két vagy három olyan 
esemény életében, a melyekből teljesen határozott képet formál-
hassunk magunknak róla, annyira, hogy még most is egyike a 
kereszténységhez leginkább ragaszkodó és legtanultabb életiróinak 
kénytelen volt e műhöz irt előszavával kijelenteni, hogy szorosan 
véve történeti alapon három sorban is meg lehetne irni életrajzát. 

Volt-e valaha ellentét meglepőbb, mint az, a mely Jézus meg-
jelenésének reánk mindnyájunkra nézve nagy jelentősége és az ő 
történetét illető tudatlanságunk között van ? Az a hatalmas vonzó 
erő, a mely folyton oly nagy számú lelkeket vonzott Krisztushoz, 
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most sem szűnt meg működni. Mit bánták ok a mester személyét 
illető elégtelen hagyományokat! Érezték, hogy az élet benne van. 
Hozzá siettek és a mikor személyéről határozottabb fogalmat óhaj-
tottak maguknak szerezni, ők maguk felruházták őt mindazon jellem-
vonásokkal, a melyeket tökéletességéhez tartozónak gondoltak 
lenni. Innen van, hogy a Krisztusról folyvást különböző felfogá-
sokkal találkozunk a történelemben, a melyek néha annyira külön-
böznek egymástól, hogy alig tudjuk megérteni, hogy azok mi módon 
keletkezhettek egy és ugyanazon történeti személyről. Kezdetben 
tanitványai a zsidó Messiást üdvözölték benne, a nagy itélő birót, 
Izrael helyreállítóját, a természet feletti embert, a ki egyik kezében 
a kardot, a másikban a béke és az Istennek való kiengesztelődés 
üzenetét tartja. Mindazt, a mit a szenvedések által elcsigázott zsidók 
képzelődése nagyszerűt és iszonytatót ki tudott gondolni, hogy a 
választott nép szabaditóját lefesse, mindaz Krisztusra alkalmaztatott. 
O lesz a pogányok leverője, Ő fogja ellensége vére által megalapítani 
Istennek földi országát, a hol hivei vele az igazság paizsa alatt fog-
nak uralkodni. O egyszerre kegyetlen is, szelid is. O a zsidó Krisztus. 

Egy évszáz lefolyt. A pogányok, a kiket a fáradtságot nem 
ismerő misszionáriusok meghódítanak, mind nagyobb tömegben lép-
nek be a kereszténységbe; a bölcsészek elhagyják a szónokok isko-
láit, hogy az új egyházban megkeresztelkedjenek. Velők a görög 
szellem hatván át az egyházat, ez kiszorítja a zsidó szellemet. A 
makkabeusok törzséből való vérengző Messiás lassankét lemosul a 
keresztény lélekről s helyét az Isten igéjének, a Lógósnak fénysu-
garas képe foglalja el. A görög bölcselemnek legmagasabb fogalom-
köre behatol a keresztény hagyományba és a Krisztus ettől kezdve 
ugy tűnik fel az ő híveinek szemei előtt, mint teljesen jó, teljesen 
tiszta, teljesen szép lény, a kiben magának Istennek bölcsesége tes-
tesült meg. 

Ismét eltelt nehánv század. Az antik világ önmagától meg-
iszonyodott. A korábbi nagy nemzedékek utódai kimerültek s a 
pusztába vagy kolostorokba menekültek. Az élet szeretete kialudt. 
Bölcseségnek tulajdoníttatik lemondani a hazáról, a családról, az 
örömökről és a társadalom iránti kötelességekről. Lemondás, ascet-
ismus, Önkínzás, a testnek megsemmisítése, íme a jövő eszménye. 
Kezdődik a szerzetesek uralma és a görög Krisztus fénysugaras 
képe elmosni, s megjelenik a láthatáron a kelet Krisztussának, a 
byzantinismus Krisztusának halvány arcza, tévedező tekintetével, 
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elsoványkozott testével, kiaszott termetével, a szerzetes és asketa 
eszményi alakjaként. 

Az évszázak folytatták utjokat. A német hordák betörései 
egész Európa felett kiterjesztették a tudatlanság és durvaság leplét. 
A barbarok nehézkes vére beszivárog az egyház ereibe. Az antik 
miveltség fáklyái egyik a másik után kialszik ; a szülemlő középkor 
chaosa felett a sötétség uralkodik. Origenesnek vagy Chrysostomusnak 
görög Krisztusa nem szól többé a Xl- ik évszáz népeihez. Nem 
tudják azt megérteni. Nekik egy Isten kell, a kit láthassanak és 
megtapinthassanak. Nekik egy anyagiasan megnyilatkozó Krisztus 
kell. A pap már felmutatja az ostyát az oltáron és az anyagi Krisztus, 
a Krisztus, a ki közli magát a hivekkel, megétetvén magát általok, 
megjelent a katholikus egyház miséjében, körülvéve a Szentek légiói-
tól, kiknek története a templom ablakain és a falak festményein 
van bemutatva. 

De ime, Luther és Kálvin felemelték szavukat; a renaissance 
fölébresztette a lelkeket, a bibla viasszaadatott a híveknek. A közép-
kor Krisztusát a kereszténység egy nagy része elhagyta. Mindenütt 
iskolák keletkeznek; theologiai tudorok lépnek a papok helyébe ós 
két évszázon át a theologiai rendszerek viaskodnak a lelkekért az 
egyházban és a hatalomért a harcz mezején. Semmi sem látszott fon-
tosabb dolognak, mint egy nagy nehezen megállított hitrendszert elis-
mertetni; a vallás szörszálhasogatássá, Krisztus hittudorrá, egy rideg, 
száraz, bölcselkedő s tekintély után áhítozó Krisztussá lett, a ki 
könyörtelen azok iránt, a kik nincsenek az ő nézetén és a ki iszo-
nyú átokkal sújtja az emberek milliárdjait, a kik nem fogadják el 
az ő dogmatikai tételeit, a józan észszel azzal érvelve azok ellen, 
hogy ők azokat soha sem hallották taníttatni. 

Azonban most egy néhány bölcsész emelte fél szavát; a fran-
czia forradalom felforgatta a világot; megszületett a történelmi íté-
szét. A X V I I . évszáz protestáns theologussainak Krisztusa elha-
gy atik és egy új Krisztus emelkedik ki. Mit mondok, egy új Krisztus! 
Jobban mondva az új Krisztusoknak egy sorozata: a romantikus 
Krisztus, a socialista Krisztus, a prófétai Krisztus, a mystikus Krisztus, 
a ratonalista Krisztus, az idylli Krisztus. Soha oly sokféle felfogás 
nem volt a Krisztusról, mint azóta, a mióta az ő élete történetének 
megírásához kezdettek. 

És most ezen vasárnap reggelén, a melyen egybegyűltünk, ezen 
órában, midőn a világ minden részeiben és minden nyelven a hoz-
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zíínk hasonlók énekétől viszhangoznak a templomok és áhitatoskodnak 
a Krisztus tiszteletére ; e napon, a mikor a szivek mélyéből ismét 
kitörnek az apostol szavai: „ Kihez mehetnénk, Uram, ha nem hozzád ? 
te vagy az örökéletnek beszéde", talán egy sincs a Krisztus nagyszámú 
egyházai közül, a mely ne azt czélozná, hogy követőinek számát 
szaporítsa, ha szinte a történelmi hagyományok egyszerűsége nem 
elégíti is ki az embereket, és mindenikünk azon igyekszik, hogy a 
maga Krisztusát mindazon tulajdonságokkal felruházza, a melyek 
neki a legszebbeknek, a legigazabbaknak, a legméltóbbaknak vagy 
a legki váló bbaknak tetszenek. 

Valóban, másként nem lehet megmagyarázni a keresztény fel-
fogásnak ezt a különféleségét. A történelem csaknem semmi bizo-
nyosat nem hagyván fenn számunkra a Krisztus személyét illetőleg, 
minden korszak a maga képére formálhatott magának egy Krisztust 
és napjainkban, az individualismus uralma alatt, minden keresztény 
a maga sajátlagos czéljainak megfelelőleg formálja ki magának a 
Krisztus természetét. Több Krisztus van-e tehát, vagy mi vagyunk, 
egyik is, másik is, egy illusionak áldozatai, a mikor ily különféle 
felfogásunk van róla ? Mert valóban nehéznek látszik feltenni, 
hogy azok a hivek, a kik ez órában a Notre-Dami templomban van-
nak egybegyűlve és leborulnak az ostyában megtestesült Krisztusuk 
előtt, ugyanahoz a Krisztushoz mennének, a melyhez ti, a kik talán 
szintén különböztök egymástól a Krisztusról való felfogástokban, 
mely felfogás teljesen ellenkezik katholikus polgártársaink felfogásával. 
Es a mit katholikus polgártársainkról mondunk, ugyanazt mond-
hatjuk a keresztények különböző osztályairól, a kiknek véleményét 
futólag már érintettük. 

Igen, több Krisztus van a keresztény egyházban. A katho-
likusok Krisztusa ma nem az, a mi a korábbi katholikusoké volt, a 
szentháromságot hivő protestánsok Krisztusa nem az unitárius pro-
testánsoké. Mindazonáltal jogunk van mindnyájunknak azt mondani, 
hogy ugyanazon Kristushoz megyünk, ahoz, a ki az örök életnek 
beszéde. Mert a történeti adatok hiányossága miatt különbözünk 
egymástól a Krisztus személyét illető felfogásunkban, de egyikünket 
szintúgy, mint a másikunkat, ugyanaz az ok indit, hogy a mi fel-
fogásunk szerinti Krisztushoz menyjünk. Krisztushoz vezet mind-
nyájunkat az evangelium iránti szeretet; mindnyájan Krisztushoz 
menyünk, mivel különbség nélkül Krisztusnak tulajdonítjuk az evan-
géliumot, és mivel az evangelium az örökéletnek beszédét foglalja 
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magában számunkra. És én boldognak érezném magamat, ha felül 
tudnálak emelni mindenféle dogmatikai ellentéten, hogy a keresz-
ténység ezen fönséges egyesítő kapcsát éreztetni tudjam veletek, 
ezt a valódi közösségét mindazoknak, a kik őszinte lélekkel mennek 
az ők mesterökhöz, hogy megenyhítsék lelköket az örökélet ama 
forrásánál, mely sehol sem csörgedez oly bőven és éltetően, mint 
az evangéliumban. 

Miért jutott az első század zsidója arra a meggyőződésre, hogy 
a názárethi Jézusban felismerte a Messiást, a kit honfitársaival egy-
formán várt? Azért, mert a Jézus által hirdetett evangéliumban az 
igazságnak oly mély szeretetét, a jónak a rossz feletti diadalában 
való oly teljes bizalmat, a mennyei Atya akaratán való oly meg-
nyugvást talált, hogy nem habozott a várt szabaditóul fogadni el 
őt. Igaz, hogy Jézus keresztre feszitve halt meg, tehát oly gyalá-
zatos módon, a mely a zsidók előtt a messiási méltósággal össze-
egyeztethetőnek nem látszott. Mindegy. Egyedül egy Messiás áldoz-
hatta fel önmagát ily módon az isteni igazságnak. Az evangelium 
a kereszten is túltette a zsidót. 

Miért hagyta el a görög gyermekkora tantételeit, miért emelte 
az isteni ige méltóságára ezt a názárethi Jézust, egy megvetett nép 
fiát, a ki honfitársainak közitélete szerint egy barbar társadalomból 
származott? Azért, mert az evangelium tanitásai oly benyomást tet-
tek reá, hogy bölcsészeinek legmagasabb felfogása sem látszott előtte 
elég emelkedettnek arra, hogy a dicső prédikátor természetét meg-
foghatóvá tegye, a ki az embernek a mennyei Atyával való benső 
közösségét tanitotta és a világnak a mystikus jóságnak egy oly 
forrását fakasztotta fel, a minőhöz semminemű bölcsészet nem 
jutot t hozzá. 

Miért maradott a byzanti szerzetes napokig extasisban az 
asketa Krisztusnak czellája falára függesztett képe előtt? Azért, 
mert ezen Krisztusnak hozzá is eljutott szavai oly önmegtagadásról 
tanúskodtak, a minőt szerinte csak egy természetfeletti lény tanú-
síthatott. 

Hogyan juthatot t a középkor papja arra a képzelődésre, hogy 
egy néhány szónak a borba mártott ostya felett elmondásával, azt 
a Krisztus testévé és vérévé változtatta ? Ugy, hogy az evangélium-
nak néhány szava, a melyek az ő gyenge értelmét megragadták, 
az önmegtagadásról és az önfeláldozásról oly benyomást tettek reá, 
hogy nem nyugodott addig, a míg ki nem talált egy oly szertartást, 
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a melyben konkrét és érzéki módon kifejezésre jusson annak teljes 
és örökkétartó áldozata, a ki ezt az isteni beszédet szólta. 

Kétségen kivül ez a felfogás durva volt, s mi nem tudjuk 
megérteni, hogy még most is, a X I X . évszázban, hogyan lehetnek 
értelmes emberek, a kik épületet találnak abban a gondolatban, 
hogy papjok megeszi a maga istenét az ők szemeik előtt. De azért 
nem kevésbé igaz, liogy ismerünk valóban kegyes keresztényeket, 
a kik hozzánk hasonló Ízléssel és műveltséggel birnak, a kik a 
tömeggel részt vesznek a misében és a kik abban benső épületet 
találnak. Az evangelium az, a mely a katholikus hitrege szertartá-
sain keresztül is leiköket meghatja. Az áldozat, a jóság, a szeretet, 
a határtalan megalázkodás szelleme az, a melyet dicsőítnek, meg-
hajolva a szent Sacramentum előtt. A Krisztus, a kihez ők járul-
nak, nem az, a kihez mi menyünk, de a mi hittani különféle fel-
fogásunk mellett is ugyanazon evangéliumhoz, az örök életnek 
ugyanazon igéihez, azaz végeredményében ugyanazon valódi Krisz-
tushoz, a megtestesült evangéliumhoz megyünk. 

A Krisztushoz menni, valóban annyi, mint az evangéliumhoz 
menni és nincs is más ut, melyen hozzá menyjünk. Nem abból áll 
ez bizonyára, hogy az ő személyét csodáljuk ; mert mi őt soha sem 
láttuk. Nem is abban áll, hogy azon különböző szemlélődések közül 
egyikkel vagy másikkal, a melyeket az egymást felváltó korszakok-
ban az emberek az ő metaphysikai természetéről alkottak, magunk-
nak tetszelegjünk. Krisztushoz ment-e az a zsidó, a ki csak azért 
közeledett hozzá, mert azt remélte, hogy része lesz a messiási isten-
országban kijelölt főbb helyekben ? Krisztushoz ment-e az a görög 
szónok, a ki azért ragaszkodott az isten igéjéhez, hogy dialektiká-
jának szőrszálhasogatását gyakorolja egy vele versenyző iskola rová-
sára ? Krisztushoz ment-e a bűnbocsátó czédula árusa, a ki a mise 
áldozatban nem látott egyebet, mint egy jól jövedelmező üzletet? 
Krisztushoz ment-e a theologiai iskolák tekintélyt igénylő doktora, 
telve gőggel ellenfelei iránt és telve gyűlölséggel más hitvallóval 
szemben? Ki merné ezt ál'litani? Az egyik hozzá ment a zsidó 
képzelődés csalogatására, érdekből; a másik ékes beszédje tárgyáért, 
hiúságból. Itt teljesen az érzékiségre alapított külső áhitatoskodás, 
amott a Krisztus dicsőítése pusztán a theologiai büszkeség kielégí-
téséért ; mindenütt csak az emberi szenvedélyek nyilvánulása a 
Krisztus nevéért. 

De az az egyszerű vámszedő, a ki a Messiás által hirdetett 
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igazságot a magáévá tette ; de az az eszmény után sóvárgó lélek, 
a mely mintegy isteni harmatot szivta magába az isteni igének sze-
retetről és mennyei együvétartozásról való beszédeket; de az a 
kegyes szerzetes, a kit az ostyáról való elmélkedés az ember fiának 
Ön megadásról és felebaráti szeretetről szóló fenséges tanításaival 
lélekben áthatott ; de az a puritán, a ki doktorainak tudós rend-
szeréből nem vágyott egyebet megtanulni, mint az égi atya akarat-
ján való megnyugvást és az ő végetlen kegyelmében való rendithe-
tetlen bizalmat — im ezek mentek igazán Krisztushoz, daczára 
minden tankülönbségnek, mert mindezekre nézve az evangelium, a 
mester beszéde az élet kenyere lett, szellemi táplálék, mely megtart 
és erősít. Ezek társultak valóban az Úrral, mivel a magukévá tet-
ték beszédét és életét, azaz mindazt, a mit tőle nyertünk. 

Csináljatok a Krisztus személyéről olyan eszményt, a minőt 
akartok, jobban mondva, a minőt tudtok; de ne higyjétek, hogy 
hozzá jutottatok, mivel e tekintetben magatoknak egy kész tan-
tételt formáltatok róla. Nincs más út, mely hozzá vezet, mint az 
evangéliumnak magunkévá tétele. íme, az idvezitő tudomány, a melyet 
a keresztény egyház történetéből meríthetünk és a negyedik evan-
gélista azon szép gondolata, a melyet ez elmélkedésre felhasznál-
tunk, megerősít. íme, az örök igazság, a melyet mi bevésve látunk 
lenni azon eszményi templom homlokzatára, a melyben a mester 
körül, az örökélet szent hitében egyesülnek mindazok, a kik való-
ban hozzá jutottak. 

Vannak, a kik egész életökben beszéltek a Krisztusról és a 
kiket nem látok ezen eszményi gyülekezetben ; a kik a külső jelké-
peknél megállottak; a kik minden munkásságukat arra fordították, 
hogy a bölcseimi elmélkedések vagy a történelmi rendszerek felett 
vitatkozzanak; a kik kiformálták magoknak Krisztust, de nem ismer-
ték meg az evangéliumot. Vannak ismét mások, a kik soha sem 
hallottak beszélni Krisztusról és a kiket mégis a hívek szent gyüle-
kezetében látok részt venni; a kik távoli tartományokban éltek és 
oly korszakban, a hol és a mikor senki sem ismertethette meg velők 
Krisztust. De az égi atya szivökbe csepegtetett egy néhány evan-
géliumi érzést. Lelkük egyszerűségében ezek összegyűltek az Isten 
előtt, a milyennek azt megismerhették; arra igyekeztek, hogy telje-
sítsék az isteni akaratot, hogy kövessék azt, a mit jónak és igaznak 
lenni ítéltek. Ezek a mester igaz tanítványai voltak a nélkül, hogy 
tudták volna; hozzá mentek, más neven üdvözölvén őt, mint a 
minőhez mi hozzá vagyunk szokva, de az általa kívánt módon. 
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Minden őszintén vallásos ember jól eső érzést talált abban a 
gondolatban, hogy minden időnek kegyes lelkei egy egyetemes hit-
szövetséget alkotnak azon kiválóan szent lélek vezetése alatt, a ki 
az erkölcsi és vallási fönsóg sugarait magában foglalta és a ki 
erről nekünk az evangéliumban példát adott. Igen, én hiszek mind-
azoknak hitszövetségében, a kik leikök minden erejéből Istenhez 
vonzódnak; én hiszek mindazoknak titokszerü hitszövetségében, a 
kik keblökben a szellemi élet isteni szózatát rezegni érezték, bár-
mely korszakban, bármely környezetben s bármily viszonyok kö-
zött éltek legyen is, elkezdve attól a vad embertől, a kit lelkiis-
merete arra indított, hogy leboruljon az ő fétissé előtt, melyet az 
ő gyermekes értelme a legfőbb akarat mindenhatóságával ruházott 
fel, egészen azon nagy lángelméig, a ki az evangelium Istene előtt 
hajtotta meg magát, kijelentvén ennek az egész világ egyetemen 
uralkodó legfőbb törvényét az emberiségnek. En hiszek mindazok-
nak eszményi hitszövetségében, kik megtértek, a kik bűneiket meg-
bánták és a kiket az igazság szent szerelme annyira hatalmába 
ejtett, hogy mindenek felett annak keresése képezi legfőbb gondju-
kat, tudván, hogy minden egyebek megadatnak nekik. Én hiszek 
mindazoknak szent szövetségében, a kik önző szenvedélyeiken és 
gonosz indulataikon győzedelmeskedve, magokat az emberiség hala-
dásának előmozdítására, az igazságnak terjesztésére és a jónak meg-
valósítására szentelték, elkezdve azon édes anyán, a ki fáradságot 
nem ismerve munkálja gyermekeinek jólétét s azon igyekszik, hogy 
belőlük jó embereket formáljon, egészen a prófétáig, a ki életét is 
feláldozza az üdv ügyéért, melynek védelmére hivatottnak érzi 
magát. É n hiszek mindazoknak keresztényi szövetségében, kik a 
názárethi Jézus előtt szintúgy mint utána, vele ugy mint ő, hivő 
lelkök teljes meggyőződésével elmondhatják fájdalmaik és szenvedé-
seik között is a hit és remény eme legszentebb imáját : „ Atyám a 
te akaratod legyen meg és nem az enyém." 

És én kérem az Istent, hogy mi is, a kik egész alázattal, 
de egyszersmind teljes meggyőződéssel hivek akarunk maradni a 
mester szelleméhez, a ki ezen eszményi hitszövetségnek a feje, kérem 
az Istent, hogy elsajátíthassuk az evangéliumot oly módon, hogy 
méltó tagjai legyünk ennek a szövetségnek Krisztussal és Krisz-
tusban. 

F E R E N C Z J Ó Z S E F . 



Szellemünk képviselői a Millenium századában. 

XVIII. A homoród-szentmártoni Bírók. 

Nem hiában van czimerökben a toll, eszes emberek. A szó-
hagyomány szerint Csíkbői szakadnak Udvarhelyszékbe, György 
Báthori Gábor cancelláriája jegyzője. János származott Udvarhely-
székre, kinek fia Bálint ifjú korában fejedelmi pohárnok, 1689-ben 
pedig, mikor már a török vagy osztrák kérdése fel volt vetve, az 
esett meg vele, hogy — mint Bethlen Miklós önéletiratában irja — 
szókimondásáért kakastollas koszorúval Fogarasban pellengérre állí-
tották. 

A mult század elején legelőkelőbb családaink egyike, kik az 
akkori mozgalmakban résztvettek: Biró Sámuel neje Daniel, test-
vére Sándor neje kénosi Sándor leány. Sámuel a Rákóczi forrada-
lom után 1713-tól országgyűlésileg választott főkormányszéki con-
siliarius, s alkalmasint attól az Ötletből, hogy a kolozsvári óvári 
főiskolánkból kimozdittattunk, s a piaczi főiskolánk a lezajlott 
forradalom alatt és miatt mintegy kétessé vált, egy eszmével gaz-
dagított. Ugyanis nem látva még a fergeteget, 1712-ben, többek nevé-
ben levelet intéz a kolozsvári központhoz, melyben iskoláztatásunk 
decentrálizáeziója eszméjének hangot adva, projectálja, hogy Erdély 
minden megyéjében, székely székében főiskola állíttatnék, melyben 
politikai tudományok is taníttatnának, mi annyit tett, hogy nem 
csak bölcsészeti, de jogi tanszék is állíttatnék. Kolozsvár ellent 
mondott e decentralizatiónak, mint magát kifejezte, azért is, mivel 
a székely fiuk téli diákok, nyári parasztok. Vagyis, hogy az egész 
iskolai évet pontosan kiállják, nem csak akkor, de mint jegyző-
könyveink mutatják, még félszázad múlva is csak nagy nehezen 
voltak reá bírhatók. De nemcsak a kolozsváriak ellentmondásában, 
a mindjárt bekövetkezett mostoha idők támadásában is megtört, 
mert négy év múlva, 1716-ban, a kolozsvári második kollégiumból 
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is csak a csenget.yüvei kezünkben vonultunk ki. S Bir<5 Sámuel c 
felszólalása még sem hangzott el, hová az udvarhelyszékit propo-
nálta, Kereszturott, hol szintén birtokos, habár nyolczvan év múlva 
is, eszméje megvalósult. 

A mint a kolozsvári iskola és templom elvétetése után a lelkek 
vihara kitört, s 1718. ápr. 8-án fenmaradni akarásukat proelamálták, 
a zászlót Biró Sámuel kezében látjuk. A hét kinevezett főgondnok 
elseje Biró Sámuel, mely megbízatását haláláig 1721. jan. 15-ig buz-
gósággal viselte. 

A Biró család már az ő idejében több ágra szakadt, elpár-
toltak tőlünk. A mely ág velünk maradt, még megérte a sz.-keresz-
túri gymnasium létesülését. Ezek közül Biró Zzigmond 1791-ben 
mint udvarhelvszéki gondnok hal el. Biró Mózes és József mint eon-
sistor jelen van 1793-ban főtanácsunkon. És fellépik, ki nagyapjuk 
eszméje megvalósításához hozzájárul. 

Biró József, ki 1762-ben születik, a kilenczvenes években már 
buzgó consistor s támogatja a székely-keresztúri gymnasium létesi-
tésének megszavazását, mi ott terjedelmes curiájától nem messze 
1792-ben épülni kezd fából. Méltatva ügybuzgalmát, 1799-ben keresz-
túri köri, 1813. jul. 4-én a gymnasium egyik felügyelő gondnokává 
választják, s 1818-ban a gymnasiumot közadakozásból kőből kezdi 
épittetni. Az 1833-iki ürmösi zsinaton fiával együtt még jelen van. 

A gondnokságban fia József váltja fel, kit 1836-ban választa-
nak meg. Már az 1834-ld országgyűlésen királyi hivatalos. A negy-
venes évek elején vendége voltam a már öreg urnák. Neje s leányai 
képezték családját. Udvara, asztala a régi jó időkre, fejedelemkori 
szokásokra emlékeztetett, mi bennem, városi emberben, máig tartó 
benyomást hagyott. Az Approbata félmagyar féldiák szólamai, a 
persze, denique, apropo, pro forma, s a század elsőfele társalgási nyelve 
hasonló szavai még neje és leányai ajkán csak ugy peregtek. Az 
appetitus, a plaeeát, appetálja, repetálja, quadraginta guttas, a 
nexus, successio szavak egymást űzték. 

Biró József mint gondnokunk halt el 1847 május 25-én. S 
hosszason virágzott családja unitárius ágát sirba vitte. Fia István, 
ifjan halt el, négy leánya után női ágon is kihalt. 184(5 sept. 
26-ikáról a keresztúri népiskolának 4000 pfrtot adományozott. 
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XIX. A tarcsafalvi Pálfiak, 

Ott a Hargita alatt, Udvarhelyszék Fejér-Nyikó völgyében, 
fekszik Taresafalva, hol a Pálfiak az aristokraták, mert a vidék 
magasabb ranguakat nem terem. It t él ősei bölcsőjében a régi szé-
kely család, mely nagy családjainkkal összeházasodva, csaknem egy 
magára áll abban, hogy közülök nem avertált senki. 

Udvarhelyszék, illetőleg a volt Keresztúr fiu-széknek ők voltak 
hangadói unitárius részről, mig a reformátusok részéről a Sebesiek 
és Ugronok, a katholikusok részéről az Ugronok adták a politikai 
jelszót. A mult század eleji katasztrófánál az 1718. ápr. 8-iki con-
venticulum P. Mihályt Udvarhely köri gondnoknak nevezi. 

Háromszék az ő-, Udvarhelyszék az új-testamentumból szerette 
venni keresztneveit. A keresztnevek a székelyeknél családnevekké 
váltak. Később divatba jött a „fi„ rag s Pál és Gál fiából lett a 
Pálfi, Gálfi, kiket most már alig birunk szétválasztani. A tarcsa-
falvi Pálfiakkal szemben is, ott állanak a gagyi Pálfiak, kik Udvar-
helyszéken s egyházunk mezején is szintén nagyban szerepelnek. Az 
1505-iki forradalmi állapotban a 17 székely birák közt Pálffi Lukács, 
a törzs, már ott szerepel. S ennek fia, vagy unokája Péter 1589. 
máj. 10-éről tordátíalvi és benczédi rész jószágaira új adományt 
vesz. A Pálfiakra még Fancsali ismert gyűjteménye sem nyújtván tel-
jes tájékozást, ott vesszük fel a további fonalat a tarcsafalviakra, 
hol egyházi jegyzőkönyveink biztosan vezetnek. 

Pálfi Zsigmonddal kezdjük, kinek fia Mózes, 1767-ben Beth-
lenfalvára czimezve, levelet ir. Hogy ez időben és idő után mennyi 
a Pálfi, alig birunk számot adni. Pálfi Mihály 1778-ban udvarhely-
köri gondnok. Pálfi Dénes (f 1794.) szintén Udvarhely köri gond-
nok. Az 1785-ki zsinatot Tarcsafalván tartottuk, nem kevesebb, mint 
kilencz Pálfi volt jelen. LTgyanis, az emiitett Dénes s egy ifjabb 
Dénes mellett, István, Sámuel, Antal, Mihály, Ferencz, Elek, s a 
levéliró Mózes, kik közül Samu gagyi lesz. 

Pálfi Mózes az a levele, mi a Magvetőben jelent meg, nem 
csak a család szókimondó nyiltságát, de a mult század sötétségét is 
jellemzi, melyben a gálfalvi Ozdi család egy tagja, Ferencz, Bécsbe 
jut, 1762-ben kitér közülünk, Mária Terézia és József trónörökös 
jelenlétében kereszteltetik át, helyben aranylánczot akasztanak 
nyakába s aztán fényes carriert csinál. Éppen ez időben Öt évvel 
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későbbről Pálfi Mózes kiállítja e bizonyítványt, mennyire ki voltunk 
zárva, minden közpályáról. 

Pálfi Mózes a Mária Terézia alatt viselt második burkus hábo-
rúban, mint önkéntes sorba áll, a katonai pályán marad, Brünnben 
szolgál, kapott és küldött levelei a generális kezén mennek át. Ebben 
az 1767. jun. 1-éről kelt levelében panaszolja, hogy atyja utolsó 
levele nem jutot t kezéhez, s folytatólag elkesergi atyjához, hogy 
megválik a katonaságtól, mert religiója miatt tisztségre nem viheti 
s e szavakra fakad: „mintsem pedig religiómat elhagyjam, inkább 
koldulni megyek; jóllehet, oberleutinandságot már is mindjárt kap-
nék, ha el akarnám hagyni vallásomat". Igy nyilatkozik Pálfi Mózes 
Corporál s aztán megirja, hogy mivel ugy látszik, hiába kér, vára-
kozik, tiszti obsitot nem kap, tehát megindul s reméli, hogy két 
hónap alatt haza ér. Szerencsésen hazaérkezett, Udvarhelyszék 
alkirálybirája s a keresztúri gymnasium egyik megalapítója lett. 
Hogy P. Mózes ide tartozik, már az is bizonyítja, hogy levele Tarcsa-
falván maradt fenn. 

József császár türelmi pátense után a Biró Sámuel által 1712-ben 
projectált keresztúri gimnasium kérdését a sz.-keresztúri kör veszi 
fel, 1789-ben folyamodnak a zsinathoz, engedné meg egy normális 
iskola felállítását, a német nyelv bővebb tanulása indokából. De 
miből, volt a zsinat kérdése. A taresafalvi és gagyi Pálfiak vették 
kezökbe az ügyet. Körlevelet szerkesztettek, benne 1792 decz. 9-ikéről 
hivatkoznak a görögökre, kik oktatásügyük fejletségének köszön-
hetik boldogságukat; hivatkoznak arra, hogy elmultak az idők, mely-
ben templomainkat sem szabad volt újítani, ifjaink hiába tanultak, 
mert sem katonai, sem politikai renden elő nem mehettek, procu-
rator^ prefectusi állásnál többre nem vihették: most jó idők járnak, 
felszólítják a székelyföldi híveket, alapítsanak Sz.-Kereszturon kol-
légiumot. S ezt az adakozásra való felszólítást Pálfi Sámuel indítja 
körútnak Kobátfalváról, mint köri inspector curator. 

Az aláírás szépen gyűlt. Hogy fenről akadályt ne gördítsenek, 
egyelőre normális iskolának tervezték, a német nyelv tanulhatására : 
a Josefi-rendszer bukása után effélére nem volt szükség. Mivel most 
nem terveztek kollégiumot, mint kezdetben, a status 1793-ban ala-
pítását elfogadta, végrehajtására a zsinat P . Horváth főgondnok 
mellé k. Sándor Mózest, Pálfi Mózest, Demjén Józsefet, később 
Pálfi Sámuel köri gondnok mellett Pálfi Mózest, s udvarhelyszéki 
alkirálybiró k. Sándor Józsefet, Jakabházi Pált, Mátófi Istvánt, 
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Simén Andrást küldték ,ki; pénztárnoknak ifj. Pálfi Dénest kérték 
fel. S azzal székelykorcszturi algymnasiumunk épülni kezdett. Igaz, 
hogy egyelőre csak fából. Hogy az első négy szobát benczédi erdeik-
ből a Pálfiak építették, kútfőink feljegyezték. Felépült s 1794-ben 
abrudbányai Szabó Sámuelt igazgató tanárának választották. A 
kolozsvári kollégium, a tordai algymnasiumunk mellé a székelyföld 
részére megnyílt a másik algymnasiumunk. Honnan ez időtől csakúgy 
ömlenek a székely fiuk Kolozsvárra. 

Az iskola építtető Pálfi Sámuel 1899-ben meghalt, ki után a 
tarcsafalviak közül nekünk legidősb Pálfi Dénes, a gagyiak közül 
a nekünk idősb Pálfi Zsigmond folytatják a gondnokságot. Dénes 
három fiat hagy maga u tán : Eleket, a később alkirálybirót, ki 
osztályrészül Benczédet, Dénest, ki Tarcsafalvát, Jánost, ki Küs-
mödöt kapta. Egyik tisztviselő, másik gazda, harmadik politikus. 

Pálfi Elek, ki 1832-ben lett consistor, Udvarhelyszék alkirály-
birája. Mi annyit tesz, hogy a Székelyföld két székében, Udvarhely-
és Marosszékben a recepta religiók paritása annyira megtartatott, 
hogy még a főkirálybiróság, mi annyit tesz, hogy főispánság is, 
köztök váltakozott. Udvarhelyszéken 3 alkirálybiró, 3 pénztárnok, 
3 jegyző, 9 dulló, mai nyelven szolgabíró, 9 rectificator vagyis adó-
kivető volt, minden vallásból egyarányban. Ha a protocolista refor-
mátus, a levéltárnok, janitor már más-más vallású. Pálfi Elek bár 
competentiánkat képviseli, hires alkirálybiró s felügyelő gondnok. 

Pálfi Dénes, ki szintén 1832-ben lett consistor, örökölte a 
Pálfiak gazdai hírét. A székely vásárokon a czimeres ökrök rende-
sen a tarcsafalvi székelyeké, kik a Pálfiaktól tanúinak. A három 
testvér a liberálisok táborához számít. A forradalom után a székely 
földön bujdosók házi gazdái, mi nem is maradt titokban. Történt 
ugyanis, hogy egy fiatal lovas tiszt, kinek lovaglási bravúrjait cso-
dálnunk kellett, mint gróf Nádasdi mutatta be magát. Lovakat, 
fogatokat vásárolt s anyjára utalványozta, a Bártfa melletti Zboróra. 
Többen kimentek. De mielőtt visszaérkezhettek volna, Pálfi Dénes 
négyes fogatával Háromszékre rándult, eladta, azzal kiszökött. S 
nem soká olvastuk, hogy Tercsánszkit mint ál-Nádasdit köröztetik. 

A harmadik testvér János, országgyűlési képviselő a legfiata-
labb, kit Erdély nevezetesebb családaiban mint szép nyelvű publi-
cistát, drastikus parlamenti szónokot mutattam be. A negyvenes 
években egy vezérczikke van az Erd. Híradóban, mely így kezdő-
dött : Pesten valék — egész proelamatió számba ment. Egyike a 
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liberalista vándor patriótáknak, rendesen Udvarhelyszék egyik ország-
gyűlési követe. Farkas Sándor sírjánál, mint az 1841—42-iki ország-
gyűlés tagja, ő tartotta 1842 febr. 4-én a beszédet, mi az Erd. 
Hiradő 11. számában mint melléklet megjelent. Az 1848 febr. 24-iki 
párisi forradalomra harmincz udvarhelyszéki társával Kolozsvárt 
megjelent, a főkormányzónál országgyűlés összehívását követelte. 
Tagja az 1848-iki erdélyi, s alelnöke a pesti országgyűlésnek. 

Mint a pesti parlament tagja, a gróf Lamberg megöletése után 
kiütött forradalom alkalmából leköszönt első magyar ministerium 
helyébe lépett honvédelmi bizottságnak tagja. Mint másutt leírtam, 
az agyagfalvi gyűlésre küldöttek, az iratokat és utasítást Pálfi János 
adta, mely oda ment ki, hogy nem bizik a vezérletben, menjek le, 
küldjek értesítéseket a kormánynak. 

A forradalom után fogoly és elitélt; majd kegyelem utján 
kiszabadult, megtörve hazajött, s csakhamar, 1857 apr. 10-én meg-
halt. Vagyonát az akkor keletkező félben levő Erdélyi Muzeum-
Egyletnek hagyományozta. 

A legújabb nemzedékből Elek, János nőtelenek, csak Dénes 
folytatta a családot Dénes fiában, kinek Kovácsi Antal, a későbbi 
tanár volt nevelője. Folytatja a tarcsafalvi gazdaságot, honnan híres 
ménesét József főherczeg vette meg. I f jabb Dénesnek első neje 
Szilvási Ida a később P . Horváth Gáborné, második neje br. Bánfi 
leány, kitől csak leányai vannak : egyik vargyasi Dániel Lajosné, 
másik gr. Lázár Istvánné. 

Ti. P. Mózes levelét Ker. Magvető, 1898. 30. Ózdit, Danielik. Magyar 
irók. II. 242. 1. A Pálfi-családot, Kőváry, Erdély nev. családai. 200 1. P. János 
forradalmi szereplését, Kőváry, Erdély Történelme 1848—19-ben lapj ain. 

XX. A kövendi Gálok. 

A Gál név köztünk mindig előkelően hangzott. Különösen 
két Gál család vállalkozott hangadó szerepre; a nyárádmenti szent-
istváni és a kövendi Gálok családja. Mind a kettő köri curator család. 

A kövendi Gálok Aranyosszéken egész missiót teljesítenek. 
A bágyoni Csegezi, Váró, Boncza, a rákosi Bíró, Csipkés, a szt.-mihály-
falvi Gedő és Siménfalvi családok között Aranyosszékre egyik sem 
gyakorolt oly nagy befolyást, mint a kövendi Gálok, mint a kik 
eszök, tevékenységűk, hivatottságuk révén a székben is alkirály-
biróság nívóján haladtak. S már azért is, mivel az aranyosszéki 
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unitárius csoport, Bágyon, Rákos, Várfalva, Mészkővel szemben, 
Kövendon, mint legerősebb ponton, mintegy középpontot képeztek. 

Már a mult században ott állanak a küzdők között. Zsigmond 
aranyosszéki alkirálybi ró, 1818-ban tordaaranyosköri gondnoknak 
választják. Neve jegyzőkönyvünk állandó rovatává válik, mi egész 
korrajz-anyag. Ugyanis Kövend papja Fodor László esperes, korá-
nak egyik legtiszteletreméltóbb alakja. S mint 1831—33-iki jegyző-
könyveink mutatják, a két kiváló férfi összetűz, a gondnok a pap 
eltétetéseért folyamodik. Az ok jegyzőkönyvre nem jött s igy az 
ügy alkalmas mind a két közbecsülésben álló egyéniségre homályt 
vetni, pedig ártatlanok. Az egy véletlen csapás, egy diák szerelem 
tragédiája. A curatornak leánya, vagy unokája, a papnak fia volt, 
ha azt mondjuk, hogy egyik szebb, mint a másik, alig fejeztük ki 
sajnálatunkat a két gyermek-ifjú iránt. Kisgyörgy Józsi tordai tanúló-
társamnál szünidőkben, ott Kövenden, sokat tanyáztam. Mintha 
most is látnám a bakfis leányt, a mint a templomban az akkor 
divatos homlokfürtökkel, magas márvány homlokán szikrázó homlok-
függővel megjelent; s a görög arezu Fodor Józsit, .ki apját temp-
lomba kisérte s a papi székbe ült. Egymástól pár lépésre. Az apák 
nem is gyanították, hogy a kettő együtt imádkozik. Pedig, hogy a 
néppel fejezzük ki magunkat: eb házán gólyafészek, minden ember 
látja, csak egy nem látja. Hogy egy kis háttért is rajzoljunk hozzá, 
már akkor folyt Kövenden a veszedelmes gyermek-jour leányból, 
diákból; mi is mint diáksüldők Kisgyörgjgyei ott szerepeltünk a 
statisták között. Énekelték a Földiekkel játszó égi tüneményt s azt, 
Ha szeretni nem kéne, az ember tovább élne. Mert akkor még a 
népiskolákban is tanították a diákot, fiu, leány ha nem is értette, 
de sejtette Ovidius Liber amorum szállóigévé lett mondásait. Volt 
egy irott Vokabularium, latin szavak aféle operett nyelven való 
fordítása. Ez a Vokabularium volt a gyermekszerelinesek virágnyelve. 
A papi kertben megszólalt estefelé a flóta, mely sirt, búgott, zoko-
gott. A két gerle sziv beszélt egymással. A leánv apja értette meg 
előbb, s keletkezett az 1831 februári beadvány, s a határozat, mely-
ben ki van fejezve a nem értett meglepetés. S következett a másik 
apának resignatiója, melyben jelenti, hogy teste, lelke beteg, s mint-
egy felel arra a falu száján tovább adott vádra, ha tudta, miért 
nem mondta; homályos szavakban mintegy becsületszavát adva, hogy 
sejtelme sem volt, dc kész ott hagyni szeretett hiveit. De már késő 
volt, a két gyermekifjut nem lehetett megmenteni. Mindkettő áldo-

Keresztény Magvető 1899. 
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zatul esett. Fodort a papságban, esperességben Kozma Gergely 
váltotta fel. A. két bánatos szülő, Fodor 1837 jnl. 21-én, Gál 1839 
május 5-én halt el, kibékülve egymással. 

Zsigmond fia József nálunk, megyéjében apja tisztségébe lépett. 
Az 1841-iki országgyűlésen Aranyosszék követe. 

Fiát , Miklóst, tanulótársamat 1837 őszén exectornak választ-
ják, az 1839-iki Kemény-ben mint író jelenik meg. Fia Jenő, Aranyos-
szék kerületéből országgyűlési képviselő, 1876-tól consistor, most 
a kolozsvári kir. tábla ülnöke, s egyházunk jogi ügyeinek egyik 
nagyrabecsült tanácsosa. Gál Mór, ki az ősi fészekben lakik, 
1883-tól consistor. 

Ide tartoztak a Küküllőmegyébe szakadt Gálok, kik közül 
Miklós küküllőmegyei alispán, ki 1830-ban neje után Pákci Lajossal, 
mint az elhalt kiskorú Pákei Sándor örököse jelentkezett. Ide tar-
tozott a Tordán lakó Gál Sámuel, megyei tisztviselő, ki 1838-ban 
lett consistor. 

L. Erdély nev. családai, 91. 1. 

XXI. A bölöni Sikók. 
Röpke tárgyalásunk során, azon sorrendben méltattuk nagyobb 

családainkat, a mint vallásunk és egyetlen főtanodánk megmentése, 
a tordai gymnasium rendezése s a keresztúri gymnasium alapítása 
körül felejthetetlen érdemeket szereztek : adósok maradnánk a csa-
lád iránt, melynek nevéhez kolozsvári templomunk épülése dicsőségé-
nek egy része fűződik. 

A Sikó család a bölöni Farkas Sándor, a bölöni Mikók hazá-
jából került Kolozsmegyébe. Már otthon előkelő székely család, 
mely 1611 apr. 25-ikéről czimeres levelet vesz, melyen fehér galamb 
szájában borostyánt tar t . 

Mikor a X V I I . század végén, a nemzeti fejedelemség lezáru-
lása után, kolozsvári piaczi templomunkat 5000 írt kárpótlás mellett 
akarták átvenni, később, két évtized múlva, a mult század elején, 
karhatalom vette e l : az országos igéret feledékenységbe ment, 80 
'vig imaház volt templomunk. József császár türelmi pátense, I I . 
Lipót visszatérése az alkotmányos alapra, meghozták egy templom 
építésének gondolatát, de hiányzott a pénz, mert kollégiumot is 
kellett épiteni. S felmerült a gondolat, Bécsbe az udvarhoz fordulni. 

Lázár István püspök s Sikó István lett kiszemelve. Sikó akkor 
kolozsvári hires procator, ki Kolozsvárt a főtéren, a Kismester- és 



SZELLEMÜNK KÉPVISELŐI A MILLENIUM SZÁZADÁBAN. 139 

Majális-utczában házakat hagy családjára s kolozsmegyei birtokos. 
A felmenetel 1792-ben történt. Első sorban Sikó jogtudományának 
s diplomatizáló képességének köszönhetjük, hogy hosszas tárgyalás 
után a már feledékenységbe ment 5000 fr t kiutaltatott. S 1796-ra 
felépült a monumentális templom. Negyven év múlva, 1834-ben 
halt el. 

Fia szintén Sikó István már mint megyei birtokos, a királyi 
táblánál szolgál, 1821-ben levéltárnok, később királyi táblai ülnök, 
1832-től buzgó consistor, 1851-ben halt el: két fiút hagy maga 
után, egyiket mint septéri, másikat mint dezméri birtokost. 

Miklós, kinek ifjúkorából az 1839-iki Reményben két epigramja 
van, a festészetnek élt, a negyvenes és ötvenes évek keresett arcz-
kép festője. Lajos, ki már nem él, septéri birtokán élt. Fiaik Kálmán, 
Árpád, Géza, Kanut, Lajos folytatják a családot. 

L. Erdély nev. családai, 223. 1. 

XXII. Az egyh.ázköri patrónus családok. 

Megválunk azon családoktól, kik a status, a fötanodák fen-
maradása, fentartása érzelmével, gondolatával éltek, haltak, kik 
előljártak, példát adtak azoknak, kik kisebb vagyonnal, helyi hatás-
körrel, az egyházi körök, az eklézsiák fenmaradása, fentartása körül 
buzgólkodtak. Kik czáfolatot adtak arra, a I II . Károly és Mária-
Therézia trónralépésénél, 1713. és 1741-ben kifejezésre juttatott 
politikára, hogy ki lehet minket irtani, mert az aristocrata családok 
kitértek már közülünk. 

Huszonegynek hoztuk meg az emlékezet koszorúját, de fájda-
lom, egyrészének már csak sirjára, sírboltjára, lefordított czimerére. 
A Birók, Gedők, Marótiak, Salák, Zsukiak, a Gálfiak tordai, a 
káli Nagyok és Szentiványiak kolozsmegyei, a Donátkok, Henterek, 
Maurerek, a mult században még velünk küzdő ága, jobb hazába 
költöztek. De nevök, emiékezetök élni fog közöttünk. Hogy egyi-
kek kifejezését használjuk: megkoszorúzták a kútfőt, melyből merí-
tettek ; s ha nevöket nem is metszették be a sziklára, melyből a 
kútfő fakadt, felmetszi az utókor; a egyháztörténet átadja nevöket 
a mivelődés- és nemzettörténetnek, elbeszélvén, hogy eszméért, mond-
hatni világeszme megmentéséért harczoltak. S bár kevesen valának 
s nem voltak nagybirtokosok a szó valódi értelmében, kitartásuk, 
összetartásuk az eszmét diadalra vezette. Az unitarismus lobogóját, 

10* 



140 SZELLEMÜNK KÉPVISELŐI A MILLENIUM SZÁZADÁBAN. 

melyet Olasz és Lengyelország eldobott, a magyar föld az európai 
eontinensnek s Amerikának megmentett. 

Most áttérve a szűkebb körben szerepelt családokra, kik ha 
nem is vetettek és vetnek országos fényt statusunkra, saját vidé-
kükön, egyházi körükben, mint magfák állanak. Ha nem is viseltek 
országos hivatalt, de saját megyéikben birtokuk, befolyásuk, képes-
ségűkhez mérten a vallásunkat megillető harmadban, közpályán 
szerepeltek. 

Az egyház őket köri gondnoksággal bizta meg, mi áldozattal 
jár. Közvetlen ők folytak be eklézsiáink fenn- és összetartására. 
A templomok épitése, az egyház papjai, iskolatanitói ellátása ter-
heinek hordozásában ők mentek elől. Mert patronusnak jelentkezni, 
vagy a jelöltséget elfogadni, annyi volt a minket üldöző mult szá-
zadban, mint magát ismeretlen egyházi adó alá vetni. A nagyok 
központi fundatióit, mennyire lehetett, kimutattuk. De a kisebbek 
is indittatva érezték magukat eklésiáinkat alimentálni. Ha malmok 
nem volt, hogy szombati vámjukat oda adják, a kepét legalább is 
háromszorosan kötelezték magukat fizetni. Hogy mennyi volt, Iszlai 
László szentlászlói kepéjét 1856-ban 30 kalangyáról 15 kalangyára 
szállította. A mult századi kollectázásnál, a nép filléreit a templom 
perselyébe juttatta, a nemeseket a pap, esperes személyesen tarto-
zott a kollégium nevében évenként megtalálni. 

Még ebben a században is, az iskolák legátusai a patronuso-
kat és patronákat minden sátoros ünnepen megkántálták. Tanár-
jelölt, az akademizans peregrinatióra indult az országba, minden 
patronusnál kopogtatott, a mit gyűjtött, azzal ment külföldi egye-
temre. 

Kezdve Lázár püspök mult századvégi gyűjtésén, csak e szá-
zadban is, id. Dániel Elek felszólítására, majd az 1811-iki devál-
vatio következtében, a század harmadik tizedében az ötödik tanári 
szék felállítani akarása érdekéből, később iskolánk nyilvános jellege 
megmentése végett a Bach-korszakban, 1856-ban, a mi csak patró-
nus számba ment, mintegy megrovatott. S ennyi kollektázás mellett 
is, hogy híveink maradtak, hogy mint a kis hitűek nem ávertáltak 
s egyházunkat a bekövetkezett jobb időknek fentartani segédkeztek, 
hálánkra érdemessé tették magokat. 

Fanatismus csodákat tehet : de mi nem ismerjük a fanatismust. 
Hogy mi hivta őket áldozatokra, kitartásra, összetartásra, tűrésre, 
szenvedésre, a vallástörténelmünk szerint: a hit. De miként a magyar 
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nemzet, ugy a magyar unitárius vallás fenmaradása is világcsoda 
számba megy. A csodákról, ezekről a nemzeti csodákról sem mond-
hatunk egyebet, mint azt, hogy a pápaság csodás intézményéből 
reánk is szált valami, mi fenn és összetartott a nélkül, hogy számot 
tudnánk adni, hogy mi a magva, mi a sarkköve hitünkben, intéz-
ményeinkben, ennek a csodatevő erőnek. Annak, hogy ezeket a 
nagyobb családokat, kiknek martyrkoszorura kilátások nem volt, az 
eszme lobogója alól sem csábítás, sem üldözés elvonni nem birta. 
Nem fanatismus, hanem ugy kell lenni, hogy az a világosság, az a 
melegség, melyet vallásunk, szószékünk és iskolánk lelkünkbe vet, 
vezethette a családokat az önfeláldozásig vitt áldozatkészségre, mely 
minket megmentett. A mi emberi volt ezen áldozathozatalok körül, 
mint egyik kifejezte, „nem akarja, hogy családja neve kipusztuljon 
a jó lelkek emlékezetéből". Különösen a nők akkor hagyományoztak, 
mikor látták, hogy vagyonuk fogja tovább egyházunkat támogatni. 

Ha már nem tartunk igényt a fanatismus dicsőségére, fenn-
és összetartásunk érzetét, idealismusunknak, egyházi nyelven, hit-
buzgóságunknak köszönhetjük. Azonban hitünk alapelve, hogy egy 
az Isten, nem tölt el több idealismussal, mint másokat. Ha a jövő 
számára tovább kutatjuk, összetartozandóságunk érzetére nagyba 
befolyt, hogy egy főiskolából kerültünk ki. Része volt benne a 
szenvedésre született magyarnál átörökölt együtt szenvedés megszo-
kásának. Hogy fenmaradásunk, összetartásunk csodaszámba ne men-
jen, adjuk ki. Erdélynek is az övét, a vallásszabadság e classikus 
földjének, mely a múltban, széles e világon, egyedül hivatkozhatik 
arra, hogy törvénye, alkotmánya négy recepta religiót ismert el. 

De a midőn fajunkkal, hazánkkal megosztozunk fenmaradá-
sunk dicsőségében, hivatkozhatunk arra, hogy az a 80 esztendő, 
mely a négy recepta religio paritásából kizárt, minek 1790 mart. 
lG-ika vetett véget, a rendelettel, hogy megyei, városi tisztségre 
unitárius is választható — ez a majd három nemzedéket sújtott 
zord idő családaink hitbuzgóságát nem vala képes megtörni s ebben 
a dicsőségben családaink senkivel sem osztoznak. S köszönjük intéz-
ményeinknek. Az egy Isten, egy főiskola mellett, ha egy másik 
felekezetnél ápolja az összetartozandóság érzetét a búcsú, nálunk 
ilyen volt a zsinati összejövetel. S hogy c családok szelleme egy 
volt és mindenik az Urban atyjafiának nézte egymást, intézményeink 
abban a részében fogamzott, hogy mindenki egyházi tanácsos lehe-
tett, ki arra igényt tarthatott. Mint a hogy az itt következő csa-
ládok minden tagja igénybe is vette. 
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A nagyobb családokat azzal a renddel léptettük fel, a mint 
korukra hatást gyakoroltak, az itt következőket egyházi körönként 
és betűrendben. 

A) A kolozs-dobokai kör pátronusai. 

a,) Kolozsváriak. 

Kolozsváron kezdjük, vallásunk is i t t kezdődött. Mint elejétől 
központunkon, főtanodánk, püspökünk székhelyével, utódaival azon 
családoknak, kik, mikor a mult század elején templomunkból, isko-
lánkból kiüzettünk, a hajléktalan tanároknak, szertevert tanulóknak 
hajlékaikat megnyitották, házuk imaház, s mig aztán sövényből a 
diákok mást fontak, iskola lett , kik aztán e század végén a templom 
és kollégium köveit Összehordták. 

Eklézsiánk, a matereklézsia kiesett régi fényéből, hol Kolozsvár 
unitárius volt. A kolozsvári unitárius is ki volt a mult században 
a közpályákról zárva 1790-ig, a gubernium Szebenből Kolozsvárra 
jöveteléig. De ha szintén elvesztették is régi hangadó szerepöket a 
város felett, övék volt a kolozsvári határ legjava. A vakemberről 
beszélik, hogy ha földet akart vásárolni, kivitette magát, lehajolt, 
földi borzát kereset t : máig is ha földcsere van, unitárius fold vagy 
szőlő volt mondják, s kész az ajánlat. S hogy bizonyítsunk, mi 
most városrészszé fejlék, a Komál, a Kővár i telep, le a Nádasig, 
majdnem Fekete, Ajtai, Gyulai, Gyergyai, Rediger, Magyari birtok 
volt s most is kezünkben van. 

A kik képviselték ezt a programszerű gondolkodást, száza-
dunk első felében a törzsökös családok a következők: 

Az Ajtaiak neve székely eredetre mutat , mint virágzó csalá-
dot ismertünk a század elején. Székely Miklós püspök, Kovácsi 
Antal tanár neje Ajtai leány. Gazdák, városi tisztviselők, arany-
művesek. Az utolsó aranyműves Ajtai Samu, a püspökné joviális 
testvéréről maradt fenn a szállóige, hogy „unitárius üveg". Arany-
müveket készített és vitt fel Bánfi Görgy gubernátornak, a guber-
nátor fizetett s kiadja a parancsot, hogy a legjobb aszúból töltsék 
meg Ajtai üvegét, a mit küld. Az Ajtai üvege pedig nem kisebb, 
mint nyolez kupás volt. Maga a család a forradalom utáni években 
kipusztult. 

Az Ágostonok aligha nem a lengyel ide menekültek utódai, 
legalább a két utolsó, kiket ismertem, nem voltak tipikus magya-
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rok. Városi főbb tisztségeket viseltek s egyházunk buzgó fiai. István 
(f 1780) kollégiumunk pénztárnoka. Fia Márton lépett helyébe pénz-
tárnoknak, ki 1796-ban városi senator, 1829-ben főkormányszéki 
tanácsos. Fia István szintén városi senator, majd főbiró, illetőleg 
polgármester. Még tanuja voltam, gondolom 1836-ban beigtattatása 
annak a jelenetének, hogy a volt főbiró Szentkirályi középutczai 
háza elől, a városszolgák várda kis szobáját, mi kerekeken állott, 
felpántlikázott ökrökkel, muzsika szó mellett kisérte a város Ágos-
ton Külmonostor elején levő háza elébe. Mire a tanács és commu-
nitás tagjai t fogadta s kikkel borsos meleg borral poharat ürített, 
hójagosból, mit szokás volt haza vinni. A nagy tekintélyű Ágoston 
Istvánnak csakis egy leánya volt, ki Tompa János mérnök neje 
lett. Egy másik A. István túlélte, ki nőtelen volt. 

A homoród-szentmártoni Barrák a székely földről származtak 
Kolozsvárra. Örszághirü orvos-család. Ferencz (1735—82) volt az 
első letelepülő, 1766-ban. Neje Agh István püspökünk leánya. Fia 
István (1770—1824) 1794-ben lépett atyja nyomdokába s építtette 
aligha nem az első két emeletes házat Kolozsvárt 1804-ben, a közép-
utczai Barra-házat. Egyik testvére Körmöczi János püspök, a másik 
Gyergyai László neje. Fia Imre (1799—1854) vette át apja, nagy-
apja örökét 1824-ben, s kit később a tudomány emberei között 
bővebben ismertetünk, zárta be a családot, csakis két leányt hagyva 
maga után. 

L. Erdély nev. családai, 27. 1. 

A derzsi Barták szintén székely származásúak. Mózes tűnik 
fel a mult század végén, mint híres ügyvéd, ki az Ágostonokkal ott 
van kolozsvári templomunk alapköve letételénél. S ott van keze, 
esze a Zsuki László végrendeleténél, 1796-ban Kolozsvár főbírája. 
Fia István főkormányszéki titoknok, később consiliarus; az 1839 
febr. 11-iki főtanács gyűlésén a legidősb consistor. Leánya idősb 
Gyergyai Ferenczné, íia Mózes, főkormányszéki hivatalnok zárja be 
a családot. 

A Felietek a régi kolozsváriak, kik délelőtt a városnál hiva-
taloskodnak, délután mezőn gazdáskodnak s a legjobb földek, szőlők 
birtokosai, szeretnek alkotni, építeni. Fekete István volt megbízva 
a templom és torony épités felügyeletével, mint a torony gombjába 
tett okmány bizonyítja. F. Pál építtette hidutczai házukat s kol-
légiumunk nyilvános jellege fentartása alkalmából indított gyűjtésnél 
1856-ban 400 pfrtot irt alá. Fia Pál (1820—96) utolsó tanulótár-
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sam azok közül, kik Kolozsvárt születtek. Kis termeteért a mi ked-
ves Pliczánk. Később városi tanácsos, de inkább város-gazda, ala-
pitja a város téglavetőjét, épittet, a mi építkezéseinknél is övé a 
döntő szó. A forradalom előtti kolozsvári polgár urak igazi tipusa, 
magyarban járt, jött ment, fáradhatatlan, tiszta kezű volt, közpén-
zeket kezelt, hiven jegyzett, de városi számadásait is, még életében, 
másoknak kellett összeállítani, ugy a mint a Nagy Lázár számadá-
sát a színházépítésről fia állította össze. Oly eredménynyel, mint a 
hogy azon idők adószedőiről beszélik, hogy számoltatták, többlet 
jött ki, de a pénz külön volt, a városét kiszámlálták: vigyék a 
többletet is, mert ő a saját pénzéhez nem teszi, mert ha idegen 
pénzt elegyít a magáé közé, az övét is elviszi. Fekete Pál is aféle 
régi fajta ember maradt. Fia Gyula, kolozsmegyei szolgabíró. 

A kissolymosi Gyergyaiak honnan vették ezt a katholikus 
székelyföldre valló nevet, nem tudni. Udvarhelyszéken tűnik fel 
Mihály, ki 1602 jun. 26-áról annalist vesz. Fia Péter, Bözödről 
Kis-Solymosra házasodik. Fia Pál 1711—13-ban toroczkai rektor, 
elveszi Kolozsvárt Eperjesi István városi bíró özvegységre jutott 
leányát, s birtokába ju t a későbbi Gyergyai-birtokok ősi része, meg-
alapította a család vagyonosságát. Kolozsvár levéltárában van 1734-
ből egy összeírás, hogy ő volna-e az egyik összeíró Gyergyai, nem 
állítom. Fia vagy unokája lehetett Gy. László és Ferencz, kik szá-
zadunkra lejöttek, László neje Barra Krisztina, ki 1816-ban halt 
meg, maga a mult század kilenczvenes éveiben consistor. Ferencz, 
neje consiliarius Bartha leánya. Szép asszony. A harminczas évek-
ben mint Kolozsvár legtekintélyesebb ügyvédét ismertük, főtéri 
házában. Csak leányokat hagyott hátra, kiknek legifjabbika Anna, 
Ferencz József püspök neje. Legnagyobb leányát, Borbárát, testvére 
Samu, kincstári titoknok tette nejévé, fia lett Árpád, orvostudor, 
kinek fiában él tovább a család. 

A fennebbi Lászlónak két jeles fia volt, Ferencz és László. 
Laszio főkormányszéki hivatalnok, művész a hegedűn, a színházi 
kart, a zeneconservatorium hangversenyeit ő vezette. Ferencz, meg-
különböztetésül Firi, nyelvész, városi főjegyző, országgyűlési követ, 
kiről iróink sorában fogok megemlékezni. Agukat sírba vitték. 

A Grúzok aligha nem a lengyel idemenekültek utódai. Az 
angolok 1821-ben dogmatikus könyveket küldenek nekünk, a lajst-
romban, kiknek kiosztották, ott találjuk Gruz Istvánt, mint a 
br. Bornemiszák prefectusát, Abafáján. Majd visszajött Kolozsvárra 
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s consistoriumunk buzgó látogatója. Fiai István és Albert folytatják 
a családot. István kir. táblai biró, Albert Budapesten honvédelmi 
ministeriumi tanácsos. Mindkettő' 1855-től consistor. 

A Magyari&k régi kolozsváriak. Mihály a 48 előtti gárdából 
városi tanácsos, gazdasági előadó. Fekete Pál-féle tipus, magyarban, 
délelőtt tisztviselő, délután mezőgazda. Mintagazda, Kolozsvár ter-
jedelmes határán hangadó tekintély. Gazdasága, majorja mintaszerű. 
Két fiat hagyott. Géza apja nyomdokán városi mezei rendőrkapitány, 
Mihály az Ellenzék politikai lapunk tulajdonos szerkesztője, kiről 
még lesz szó. 

A kissolymosi Mátéfiák az Augusztinovicscsal atyafiságos soly-
mosi Mátéfi családból származtak Kolozsvára. A harminczas évek-
ben két férfi képviselte, kik nem gondolom, hogy testvérek lettek 
volna. József városi szenátor, majálisutczai, Ferencz főkormányszéki 
hivatalnok magyarutezai saját házukban lakva. József fia Lajos, 
osztálytársam, fiatalon elhalt. Ferencz, 1855-től főpénztárnokunk 
fia Károly törvényszéki biró, 1855-től consistor. Apa és fiu jeles 
hegedűs. Károly a családot bezárta. 

A pákei PáJceieJc őshazája Háromszék, Kolozsvárra Józseffel 
szakadnak, kit a status 1781-ben Bécsbe küld akadémiára, s már 
az akadémitának nevéhez nevezetes esemény fűződik. József császár, 
ki mint corregens, megutazta Erdélyt, Kolozsvárt 1773 jan. 25-én 
fogadta Agh István püspököt, a közpályákról való kizáratásunkat 
illető panaszára még azt a választ adta : kevesen vagytok, nincsenek 
köztetek mágnások. I I . József császár lett, kiadta a türelmi pátenst. 
Egyházunk 1781 sept. 6-ikáról folyamodott a guberniumhoz, egyez-
nék belé sérelmeinknek a felsége elé terjesztésébe. Sept. 11-ikéről 
lejött: a kérelem meg nem engedtetik. Azonban Pákei és Márkus 
akadémitáink Bécsben vannak, Hoffmann udvari ágenst megnyerik, 
s az 1782 jul. 30-ról beterjesztette. Bezzeg lett fen és lent nyomo-
zás, hogy tudtunkkal jutott-e a sérelmi panasz a felség kezébe. 
A consistorium a szerzőségért felelősséget vállalt. A gubernium ked-
vezően informált s a lett belőle, hogy 1784-ben lejött, hogy a hiva-
talokra az unitáriusok kandidálhatók. 

Bécsből lejövén, kollégiumunk tanára lett; 1788-ban generális 
nótáriusnak választják s felszentelteti magát. Lázár István utolsó 
püspök lett, ki egyszersmind nem rektor, mert 1798-ban felmentet-
vén magát, Pákei József lett kollégiumunk első rektora, ki nem 
egyszersmind püspök. 1802-ben halt meg. Ugy látszik, két fiat 
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hagyott maga után, Józsefet, kinek árvájától, Sándortól vásárolták 
meg 1819-ben az előbbi püspöki lakot. Másik fia János, kolozsvári 
senátor, ki 1794-ben jelen van a zsinaton, 1800-ban lett consistor; 
1807-ben kollégiumunk negyedik felügyelő gondnokának, 1815-ben 
eklézsiánk egyik gondnokának választják. A kolozsmonostori convent 
levéltárának három requisitora volt száz-száz forint fizetéssel, egy 
katliolikus, másik református, részünkről pedig Pákei. Meghalt 
1823-ban, Rákosi Nagy Juditban özvegyet hagyva hátra. S egyszer-
smind fiát, Lajost, ki főkormányszéki titkár, 1856-tól kollégiumunk 
felügyelő gondnoka, mire a következő évben 485 kötet könyvet 
s több kötet kéziratgyüjteményt ajándékozott iskolánk könyvtárá-
nak. K é t fia volt, Miidós ügyvéd, ki korán elhalt, másik Lajos, az 
országhirü építészmérnök, palotaszerü épületeink zseniális tervelője, 
kiről későbben is megemlékezünk. 

A Váradiakkal zárjuk be. János a harminczas években Kolozs-
vár egyik legkeresettebb ügyvéde, consistoriumi gyűléseink egyik 
legszorgalmasabb látogatója. Két fia volt. Leánya Hegedűs Sándor 
keresk. miniszter anyja. György fia ügyvéd s mint jogász tekintély 
volt ismeretes. Korán elhalt. Károly kezdetben tanár , majd kolozs-
megyei tanfelügyelő, szép tollú iró, vehemens szónok, ki egy, az 
állásából keletkezett párbajnak lett áldozata. Fia dr. Váradi Aurél 
ügyvéd, ellenzéki publicista. Szerkesztette az Erdélyi Híradót, az 
Ellenzék egyik vezérczikkezője, városi hatósági választott tag, kiről 
iróink között szintén lesz még megemlekezés. 

h) Menyei patrónusaink. 

Megadtuk az elsőséget azoknak, kiknek elődei vallásunkat 
Kolozsvár piaezán proclamálták. D e a megmentés dicsősége első 
sorban Kolozsvár vidéke földbirtokos osztályát illeti. Nem is késtünk 
a megmentő családok sorozatában Kolozsvár vidéke birtokosait, a 
ZsuM, P. Horváth, Szentiványi, káli Nagy, Sala, Sikó családok 
érdemeit méltatni. 

A ványai Telekiekről is meg kell emlékeznünk, a fejérdi bir-
tokosokról. László, kinek neje Szentiványi leány, a század elején 
buzgó consistor. Fia László, kolozsmegyei kir. pénztárnok. Károlyt 
1849-ben választják consistornak. F iában aztán kihal tak. 

K Ó V I K Y L Á S Z L Ó . 



A h i t v i r á g a i . 

Imák a nők számára. 
(Kori fi rmándu,soknak.) 

X X I I . 1 

Egyetlen egy igaz Isten mennyen és földön ! Felderült reánk 
a hét első reggele, mely bennünket töredelemre, bűnbánatra, előké-
születre szélit. Tudjuk jő Atyánk, hogy minekünk ez egész hetet 
imádkozással, jő cselekedetekkel és a szeretet adakozásaival kell 
hogy eltöltsük, mert a ki méltatlanul illeti a kenyeret és a poharat, 
kárhozatot eszik és kárhozatot iszik önmagának. 

Oh, oly epekedve várjuk a pillanatot, melyben nyilvánosan 
vallást tehetünk a mi igaz hitünkről és hitünk erősítéséül először 
fogunk járulni a te szent fiad asztalához, hogy uri szent vacsorával 
éljünk; de ha gyermeki erőtlenségünkre gondolunk: félelem és ret-
tegés szállja meg a mi szivünket. Vájjon nem vagyunk-e méltatlanok 
kegyelmedre ? Nem bántottuk-é meg rosz magunkviseletével, enge-
detlenséggel szülőinket, nevelőinket, gazdáinkat, testvéreinket, vagy 
más embertársainkat? A harag, irigykedés, rágalom, hálátlanság 
nem vert-é gyökeret mibennünk ? Káromló szó vagy más csúf beszéd 
nem hangzott-é el ajkainkon ? Törekedtünk-é szivünket, lelkünket 
mi vélni, nemesíteni a te szent fiad a Jézus tudományával? 

Ezer meg ezer kérdés merül fél lelkünkben, melyek vágyaink 
szárnyait megnehezítik. Pedig oly édes az öröm, mely feléd vezet, 
hozzád vágy! Szivünk minden érzése, lelkünk minden gondolatja 
csak téged keres, csak rajtad csüng. Éjjel álmainkban is fel-felmerül 
az a kimondhatatlan boldogitó és mégis félelmes pillanat, melyben 
előtted meg kell jelennünk, hogy hitünkről te előtted és a gyüle-
kezet előtt vallást tegyünk. 

1 I—XI. megjelent az 1894—95. évf.-ban, XII. 1897. évf.-ban, XIII—XXI. 
1898. évfolyamban. 
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Is ten! édes atyánk, gyámolits bennünket a te megszentelő 
szentlelked kegyelme által. Neveljed gyenge hitünket, igyekezetün-
ket és mindenek felett bocsásd meg bűneinket. 

Légy velünk e hét minden napjaiban, hogy ennek óráit egé-
szen néked szentelhessük. Törekvéseinket, előkészületünket vedd 
kedvesen, hogy érzéseink és gondolataink legyenek megszentelve, 
hogy neked tetsző életet élhessünk, nemcsak e bét napjaiban, hanem 
életünk minden idején, még pedig ngy, a mint azt a Jézus tudo-
mányából tanultuk. Ezekben kérünk, hallgass meg. Ámen, 

X X I I I . 

Uj nap derült ránk kegyelmedből édes Atyánk! és mi téged 
szerető gyermekeid, megújúlt érzésekkel imádjuk jóságodat, mely 
őrt állott felettünk a sötét éjszaka órái alatt. Oh. hála neked édes 
Atyánk, hogy tábort jártál angyalaiddal és ez uj nap reggelére 
békességben felvirasztottál és ezáltal alkalmat nyújtottál nekünk, 
hogy bűnbánó töredelmes imáinkat megújítva, előkészületekben fára-
dozhassunk, hogy méltó vendégei lehessünk szent fiad asztalának. 

Te tudod, oh Isten, hogy mi igazán szeretünk tégedet! s ha 
bár gyermeki lelkünk erőtlenségével mindenhatóságodat teljesen 
felfogni nem vagyunk is alkalmasak, mindazonáltal sejtelmeinkkel 
és hitünk szentségével érezzük, látjuk, tudjuk mindenhatóságod 
létezését, mely a végtelen űrben legyen" szavaddal milliárd vilá-
gokat alkotott, igazgat és tart fenn. 

Te teremtetted a napot, mely reggeltől estvig világosit föl-
dünknek; a holdat és a csillagokat, melyek szelid, reszkető sugá-
raikkal estvétől reggelig oly szépen ragyognak. Füvek, fák, állatok 
és emberek — mind, mind a te alkotásaid! 

Mi sem birunk semmivel, a mit nem neked köszönhetnénk ! 
Jó szülőinket, testvéreinket, barátainkat, tanítóinkat te adtad nekünk, 
hogy mint a te angyalaid őrködjenek felettünk s bennünket boldo-
gítsanak. 

Lelkünk, melylyel gondolkozunk; szivünk, rnelylyel érezünk; 
szemeinket, melyekkel l á tunk; lábainkat, melyekkel egy helyről más 
helyre mehetünk; kezeinket, melyekkel dolgozhatunk; szánkat, 
melylyel eszünk és beszélünk ; egészségünket, jóllétünket — mind, 
mind neked köszönhetjük ! 

Hogy ne szeretnénk hát tégedet édes Atyánk annyi jóságo-
dért ! Hogy ne lennénk háládatosak, mikor a mindennapi kenyeret, 



A HIT VIRÁGAI. 149 

melylyel táplálkozunk, a ruhát is, melyet viselünk, mindenekfelett 
neked hálálhatjuk, te adsz segedelmet jó szülőinknek, hogy azokat 
minekünk megszerezhessék. 

Tőled van minden! A te egeidből száll alá minden tökéletes 
ajándék. 

Oh végtelen kegyelmű Isten! segélj meg minket a mi erőte-
lenségünkben, hogy atyai szeretetedet gyermeki hálával viszonozhas-
suk. Segélj meg, hogy mi mindenekben a mi megváltó Jézusunk 
nyomdokain járhassunk. O legyen a mi tanitónk, útmutatónk, vezé-
rünk. A jólétben ép ugy, mint a nyomorúságokban, az áldásban, 
mint a csapások között, egészségben és a betegségek keserves nap-
jaiban : zúgolódás nélkül tudjunk meghajolni szent akaratod előtt. 
Tanits, tanits jó Atyánk, hogy legyünk engedelmesek mind halálig, 
•mint a mi megváltó Jézusunk engedelmes volt. 

A jólétben ne engedd, hogy elbizakodjunk s lenézzük szegé-
nyebb sorsú embertársainkat; a megpróbáltatások nehéz napjaiban 
ne engedd, hogy kishitiileg kétségbe essünk. Szegénységet vagy gaz-
dagságot ne adj nekünk hanem táplálj bennünket hozzánk illó eledellel. 

Oh tanits bennünket jó Istenünk a te szent fiaddal szeretni 
még ellenségeinket is. Hogy áldjuk azokat, a kik minket átkoznak 
és jót cselekedjünk azokkal, a kik gyűlölnek és háborgatnak. 

Tanits szeretni az igazságot, hogy tudjunk az igazságért küz-
deni, tűrni, szenvedni s ha kell — meghalni is, mint a Megváltó 
meghalt érte a kinos keresztán. Tanits, tanits mindenek felett imád-
kozni, hogy tudjunk mi téged lélekben és igazságban imádni, hogy 
legyen a mi szavunk, cselekedetünk ós egész életünk egy soha meg 
nem szünö imádkozás. 

Igy óhajtunk mi téged szeretni jó Atyánk egész életünkben, 
különösen e hét napjaiban, melyben kegyelmed asztalához készülünk. 

Oh fürössz meg a te bűnbocsátó irgalmad bő harmatában; 
mosdass meg illatos kázsiákkal, liliomokkal és izsóppal, hogy fehérek 
lehessünk mint a hó és szivünk tisztaságában és lelkünk ártatlansá-
gában visszatükrözhessük a menyországot az ő angyalaival. Ezek-
ben hallgass meg. Amen. 

X X I V . 

Jó Istenünk, édes Atyánk! az éji nyugalomból felébredve, 
neved magasztalására nyitjuk meg ajkainkat. Hálát rebegünk azon 
kegyelmedért, hogy minden reggel betöltesz minket a te jóooltoddal, 
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Tőled van az élet, az erő, a megújúlás. Szereteted ragyog a 
hajnal bíborában, a nap áldott sugáraiban. Minden élő, minden érző 
valóság, a megújúlás tetterejével, munkásságra ébredett. Munkálni, 
tenni vágyunk mi is atyai segedelmeddel. Légy segítségünk, gyá-
molitónk ez egész napon. Oly erőtlenek, oly tehetetlenek vagyunk 
a te megszentelő kegyelmed nélkül. 

Ne engedd, hogy elfeledkezzünk, hogy minekünk most minde-
nek felett a lelkiekben kell fáradoznunk. Lelkünk ügye amaz egy 
fö dolog, melynek érdekében ma leginkább kell munkálkodnunk. 
Hallgassuk mi is figyelmetesen a mi Megváltó Jézusunk tanításait 
s megvetve a világ hiábavalóságait, válás zszuk a jobbik részt magunk-
nak, mint a kegyes Mária cselekedett. 

Adj erőt, hogy uralkodhassunk ifjúságiink bűnre vezérlő hajla-
main. Jóhirünket, nevünket, becsületünket semmi által bemocskol-
ta tni ne engedjük; legyenek azok oly tiszták, mint a nyári harmat-
csepp a rengő virágkehelyben. 

Adj engedelmes szivet, hogy elöljáróink és a felsőbbek iránt, 
kik a társadalom rendje és békéje felett őrködnek, engedelmesek 
lehessünk. 

Neveld a hála szent érzéseit mibennünk, hogy jóltevőink és 
szülőink iránt tisztelettel és szeretettel viseltessünk, miként a te 
szent parancsolatod tan it, hogy hosszú életűek legyünk e földön és jól 
legyen a mi dolgunk. 

Ne kívánjuk igaztalanul a másét. Minden szavainkban, mun-
káinkban és cselekedeteinkben az igazság és békesség legyen a mi 
vezérünk. 

Mint világosság gyermekei: homálytalan fényben járhassunk te 
előtted. Mozdítsuk elő magunkban és másokban a Jézus nagy czél-
j a i t : hogy jöjjön el a te országod e földre. 

Uram! mutasd meg a te utaidat és taníts meg a mi napjaink 
számára, hogy járhassunk bölcs szívvel és el ne tévelyedjünk. 

Neveljed óh Isten, irántad való végtelen szeretetünket áldá-
said reánk való árasztásával. Ifjúságunk bűneit ne tudd fel, hanem 
inkább érted lángoló szerető sziveinket tekintsed, ki kegyelmes vagy 

ezerizig cselekszel irgalmasságot azokkal, kik szeretnek tégedet és 
megtartják a te parancsolataidat. 

Ezekben kérünk, hallgass meg minket. Amen. 
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X X V . 

Ismét imára kulcsoljuk össze kezeinket a megújült nap regge-
lével. Ismét megújítjuk gyermeki esedezésünk egyszerű szavait, liogy 
mielőtt mai foglalkozásunkhoz hozzá kezdenénk, kinyerjük atyai 
áldásaidat, melyek szenteljék meg szivünk érzéseit, lelkünk gondo-
latait és minden mi cselekedeteinket, hogy legyenek azok ártatlanok, 
tiszták és igazak, mint az angyalokéi, kik örök dicsőséged fény-
körében a tökély szentségével imádnak tégedet. 

Tudjuk óh Isten ! hogy minekünk egész életünkben, de külö-
nösen e napokban azokban kell foglalatosoknak lennünk, melyek 
lelkünk féltett kincseit biztosithatják s atyai jótetszésedet megnyer-
hetik. Lelki életünk a szükséges fődolog, melyben megszűnés nélkül, 
mindeneket hátrahagyva, lankadatlan buzgósággal kell szorgalma-
toskodnunk. A bűnbánat, a töredelmesség, könyhullatásaink, melyek-
kel megbánjuk és megsiratjuk eddigi életünk tévedéseit, gyarlóságait; 
fogadásaink, melyekben megjobbulást, szentéletet Ígérünk élni: ezek 
azok, melyekkel méltónk lehetünk kegyelmedre s a szent jelek fel-
vételére. 

Oh, áldj meg és szentelj meg annak okáért minket jó Atyánk 
e nap reggelével, mert mi atyai kegyelmed áldása nélkül erőtelenek 
vagyunk. 

Add, hogy oly tiszták lehessünk, mint megújűlt napodnak 
fénylő sugárai. Adj erőt, hogy íoldi hiábavalóságok, kívánságok és 
a bűnök incselkedései homályt ne vethessenek ifjú korunk mocsok-
talan tisztaságára. 

Segélj meg jó Atyánk, hogy hitünk templomát keblünk ártat-
lanságában megépíthessük, hogy legyen az a te élő templomod, 
melyben a te kedves angyalaid lakozzanak: a jellem, a becsület, az 
igazság, az Isten és az emberszeretet, mennyei tökéletességben. 

Légy segedelmünk, hogy alázatosok lehessünk, mint a mi 
hitünk fejedelme alázatos volt mind halálig. Neveld a mi erőtlen 
hitünket, hogy a vallásosságban buzgók lehessünk, mint a kegyes 
Mária, ki a jobb részt választotta és oda ült a Jézus lábaihoz, hogy 
az ő isteni tanításait hallgathassa ajkairól. 

Adj béketűrő lelket, hogy az élet méltatlan szenvedéseit, csa-
pásait, zugóládás nélkül hordozhassuk, tudván hitünk tanításaiból 
azt, hogy a kik Téged szeretnek, azoknak mindenek egyaránt javukra 
szolgálnak. 
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És mindenekfelett bocsáss meg, ha vétkeztünk, hiszen te nem 
akarod a bűnösök elveszését, sőt atyai örömed van abban, ha a bűnös 
•megtér és a megtéréshez illendő gyümölcsöket terem. Oh, segélj meg 
minket is, hogy megtérvén, megteremhessük az örök életnek gyü-
mölcseit. 

Gyermeki alázattal fogadást teszünk, hogy szivvel, lélekkel 
arra törekszünk, hogy mindenekben a te atyai szentakaratodat betölt-
hessük, hogy felvilágosult, jó, becsületes és hiv gyermekeid lehessünk 
mind halálig, bogy a te szent országodban, hol az igazak fénylenek, 
mint a nap, homlokunkon ragyoghasson az élet koronája. Amen. 

X X V I . 

Végetlen szeretetü Isten, kegyelmes édes atyánk az Ur Jézus-
ban ! Megújúlt napod fénylő sugarai ragyognak mi reánk s mi, 
téged szerető gyermekeid, rebegő ajkunk esdeklő imáival, félve 
zörgetünk kegyelmed ajtaján, hogy bűneink bocsánatjának üdvezitő 
békéjét kiérdemelhessük. Reménykedő szivvel gondolunk megváltó 
Jézusunk biztatásaira: kérjetek és megadatik; zörgessetek és megnyit-
tatik. Mi nem fáradunk el minden reggel könyörögni, kérni, zör-
getni, csakhogy atyai jótetszésed helybenhagyására magunkat mél-
tókká tehessük. Mi minden nap megmosakodunk bünbánatunk 
könyharmataival, csakhogy tisztáknak találtassunk kegyelmed szine 
előtt. Mi a te parancsolataid betöltésében gyakoroljuk magunkat, 
csakhogy a te atyai helybenhagyó isteni szavaidat meghallhassuk: 
nagy a te hited és a te hited megtartott tégedet. Mi igyekezünk felöltőni 
amaz ünnepi ruhát, az ártatlanság fehér köntösét, hogy ne a hiva-
talosok, hanem a választottak sorába számittassunk. Mi levetjük a 
bűn saruját, mely az élet mocskos porával van boritva, mert szent 
az a hely, a hová lépendök vagyunk és a mi gyermeki együgyiisé-
günk örömének és félelmének mezetlenségével és édes hitével köze-
ledünk hozzád, hogy üdvösséget ehessünk és üdvöséget ihassunk. 

Oh Isten ! ki mindeneket tudsz és látsz: tudod és látod, hogy 
mi szivvel, lélekkel a te jó gyermekeid akarunk lenni. És mégis 
félünk, mégis remegünk, ha a nagy napra gondolunk. Az öröm és 
a félelem egymást váltja fel szivünkben mentől közelebb jutunk 
alioz a naphoz, melyben vallást teszünk hitünkről a gyülekezet előtt 
és ajkainkkal először illetjük az urivacsora szent jegyeit. 

Lesz-é elég erőnk, hogy a Jézus hamisítatlan tiszta evangé-
liumáról, ugy a mint őseink szent hitében élt s örökség gyanánt 
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reánk maradt, rebegés nélkül vallást tehessünk ? . . . S lesz-é elég 
elhatározásunk méltó utódai lenni a nagy ősöknek ? Tudunk-é majd 
ugy tenni, áldozni szent hitünkért, mint őseink tettek és áldoztak ? 
Leszünk-é elég állhatatosok hivek lenni mind halálig, mint hitelő-
deink ? Megpecsélhetjük-é mindezekre gyermeki fogadásainkat az 
úrvacsora szentjegyeinek vételével, mely a Jézus halálát példázza, 
ki kész volt hitéért a keresztfa kinszenvédéséit elszenvedni ? 

Benned bizunk jó Istenünk! és hiszszük, hogy te segedelmet 
adsz hitünkről vallást tehetnünk a gyülekezet előtt. Te megszentelsz 
bennünket a te megszentelő szentlelked kegyelmével, hogy hivek 
lehessünk mind halálig s a mi megváltó Jézusunktól és a mi szent 
hitünk igazságaitól se élet, se halál soha el ne szakithasson. 

Uram ! diesőitsd meg a te mindenható hatalmadat a mi erőt-
lenségeinkben, hogy életünk tisztaságával, igazságával ós szentségével 
bizonyságot tehessünk, hogy méltók vagyunk arra a szent örökségre, 
melyért Jézus élt s a melyért drága életét adta a halálra, hogy 
váltana magának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. 

Amen. 

X X V I I . 

Isten, jó Atyánk ! még csak egy nap, még csak egy néhány 
óra választ el, hogy a szeretet asztalához járulhassunk. Oh, ugy 
tetszik, mintha a miult éjszaka sötétségével félelmünk, rettegésünk 
is elenyészett volna, mintha a megújult nap megújitotta volna 
vágyainkat és örömeinket, hogy bemutathassuk első lelki hálaáldo-
zatunkat. 

Egy kimondhatatlan édes boldogság zsibong szivünk érzéseiben, 
lelkünk gondolataiban, melyeknek szavakat, értelmet adni nem 
tudunk, de a melyek ellenállhatatlan vágygyal vonzanak feléd, hoz-
zád óh erős Isten ! 

Szárnyakat szeretnénk ölteni, hogy végtelen magasságodat meg-
közelítve, hitünk ajkaival megcsókolhassuk áldó kezeidet. 

Oh Isten, mi szerető édes Atyánk! emelj magadhoz e mai 
napon is, hogy a földiség gyarlóságaitól szabadulva, lélekben és 
igazságban neked tetsző életet éljünk. 

Engedd, hogy e mai napon csak a mennyei lelkek sergcit lát-
hassuk, kik lelkesülten zengik: Szent, szent a seregeknek Ura és 
Istene, teljes egész föld az Ő dicsőségével, dicsőség a magasságos meny-
ben Istennek, békesség e földön s az emberekhez jóakarat. És láthas-

Keresztény Magvető 1899. 1 1 
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suk a mi hitünk fejedelmét, az ur Jézus Krisztust jobbod dicsőségére 
felmagasztalva, — a halálig hiv lelkekkel, kiken a halhatatlanság koro-
nája ragyog, és az ők szelid ajkaikról halhassuk: a mint mi csele-
kedtünk, ti is aképpen cselekedjetek. 

Szentelj meg minket jó Atyánk a te bűnbocsátó kegyelmed 
gazdagságával, hogy hitünk igazságainak szentségétől lelkesülve, 
ünnepi ruházatba öltözködhessünk, hogy ragyogjon rajtunk az ártat-
lanságnak, idvességnek, a világosságnak, a hitnek és szeretetnek 
fehér ruházata. Ugy fényljék a mi világosságunk, hogy embertársaink 
látva a mi jó cselekedeteinket — dicsőíthessék a mennyei atyát. 

Távolíts el tőlünk mindent, a mi megzavarhatná ünnepi buz-
góságunkat, akadályozhatná szent törekvésünket, csak örömünk és 
vágyunk lángját enged ifjúi lelkesedéssel lobogni, hogy bémehessünk 
a te szent oltárodhoz és vigaszságban bemutathassuk téged szerető 
szivünk legelső lelki hálaáldozatát. Amen. 

X X V I I I . 

(Vasárnap reggel, vallástétel előtt.) 

Jézus! te hajnal csillag, 
Vezérszóvétnekiink: 
Dicső tanodról mostan 
Buzgón vallást teszünk. 
I f jú szivünk hevével 
Szent lobogód alatt 
Felesküszünk, hogv éltünk 
Ösvényeden halad. 
Törvényed szent parancsa 
Vezérli lépteink, 
Míg sirunk éjszakája 
Végnyugalomra int. 
Jólé t : kevélylyé nem tesz. 
Balsors : le nem tapos. 
Áldás, avagy csapás közt — 
Hitünk nem ingadoz. 
Nem ösmerünk több Istent, 
Csak egyet, ki Atyánk; 
Ki jó és rosz napokban 
Gondot visel reánk. 

Lélekben, igazságban, 
Csak néki áldozunk; 
Szobroknak, bálványoknak 
Térdet nem hajthatunk . . . 
A betli öl, butit csak, 
A lélek éltet ád . . . 
Nem a betűt követ jük: 
A szellem sugarát. 
Nem földi, elveszendő 
Kincsekben lesz javunk, 
Hanem a lelki jókban, 
Mikben megbízhatunk, 
Osmerni mind, mi szép s jó, 
Mi üdvadó lehet : 
Erre törekszünk. Atyánk! 
Add ránk szentlelkedet. 
Lényünknek tisztasága, 
Ártatlan életünk 
Lesz élő bizonyságunk, 
Hogy mi benned hiszünk. 

£ 
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Viszály, gyűlölség, boszszu, 
Rút önző indulat, 
A bűnök ösvényére 
Minket el nem ragad. 
Szeretjük embertársink, 
Azt is, ki ellenünk; 
Az inség gyermekével 
Megosztjuk kenyerünk. 
Kik minket felneveltek, 
Az áldott jó szülék 
Nyerjék szivünk virágit, 
Mint hálánk szent jelét. 

Hazánkért, királyunkért, 
Szívvel élünk, halunk. 
O értök s egyházunkért, 
Mindent feláldozunk! . . . 
Csak te egyetlen Isten, 
Mi szerető Ayánk : 
Áldásod szent kegyelmét 
Áraszd bővön reánk . . . 
Hogy neked engedelmes 
Jó gyermekid legyünk, 
Mint volt az ember-Jézus, 
A kit mi követünk! . . . 

A men. 

R É D I G E R G É Z A . 

n * 



Az első székely iskolamester emléke. 

i . 

Az első unitárius pap és mester a Székelyföldön. 

Ki gondolná azt, hogy Székely-Kereszturon jeles iskolájok volt 
a X V I - i k százban az unitáriusoknak s ki hinné el, hogy mind az 
iskola s mind az egyház élén már ekkor oly férfiak állottak, a kik 300 
évvel ezelőtt is élénk részt vettek az unitárius egyház által inditott 
szellemi mozgalmakban. 

Székely-Keresztur első unitárius lelkészét Marosi Synnigh János-
nak hivták, a kinek németes neve (sinnig, elmés) azt mutatja, hogy 
szász eredetű, a Marosi előnév pedig azt, hogy az elmagyarosodott 
szászok közül való volt valahonnan a Maros mellől vagy a marosi 
egyházmegyéből s a kolozsvári polgárok szokása szerint vette íol 
családneve mellé származása helyéről a magyaros előnevet. 

Ez a Marosi Synnigh János Kolozsvárt és külföldön tanul t ; 
bár a német egyetemek hallgatói közt nevét nem találjuk. Dávid 
Ferenczczel igen jó viszonyban élt s hihetőleg ez nevezte ki a keresz-
túri ekklézsia lelkészének. Mily nagyra becsülte őt Dávid Ferencz, 
meggyőzőn tanúsítja az a kitüntető bizalom, hogy a Gyulafehérvárt 
1568-ban tartott 10 napos disputatio alkalmával az unitárius jegyzők 
élén a keresztúri papot látjuk s csak utána emliti íol Dávid Ferencz 
a dézsi lelkészt s a gyulafehérvári királyi gymnasium két tanárát, 
kik közül az egyik, Óvári Benedek, maga az iskola igazgatója volt. 
(Lásd Brevis Enarratio Disputationis Albanae. Albae Juliae, 1568. 
aa. 3. lev.) 

Az akkori viszonyokat számbavéve, valószinünek tarthatjuk, 
hogy ez a Marosi Synnigh János, mint lelkész, maga is tanított a 
keresztúri unitárius iskolában, melynek eredetét több más virágzó 
erdélyi tanintézettel együtt 1556. táján kereshetjük. Nagyon való-
szinü, hogy mint a kolozsvári, dézsi, tordai, gyulafehérvári, maros-
vásárhelyi protestáns iskolák, úgy a keresztúri is valamely szerzetes 
rend kiűzésének köszönheti keletkezését: a kiüresített klastromokba 
egyszerűen betelepítették a vidéki tanuló ifjúságot s a város költsé-
gén a parokhiára várakozó papjelöltek közül tanítót fogadtak mellé-
jük. E tanító évről évre megújított szerződés szerint a kántori s 
néha a papi teendőket is végezte. Több helyen a jegyzoséget is fel-
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vállalván, e functiójáért a községtől külön fizetést huzott. Igy volt 
ez Tordán a XVII- ik sz. elején. 

Hogy a keresztúri unit. ekklézsia, egy valláson lévén az egész 
város, népes lekett ekkor s hogy iskolájok virágzó állapotban 
volt, semmi jobban nem bizonyítja, mint az, hogy a pap mellett 
külön rektort, külön tanítómestert vagy iskolaigazgatót tartottak a 
város vagy egyház költségén. E tanítót, névszerint Szentmarjai Bora 
Andrást, Synnigh János ludirectornak és ludimoderatornak, tehát 
nem egyszerű tanítónak, hanem iskolaigazgatónak czimezte, a ki az 
ő bizonysága szerint jártas a deáki tudományokban; a kit kedves 
testvérének és kollegájának, segédének és buzgó szolgatársának nevez-
get s annyira megbecsül, hogy tisztelete jeléül az orthodox kálvi-
nismust ostromló legérdekesebb új könyveket megveszi és névaláírá-
sával, nagyrabecsülése kifejezésével ellátva e könyveket a tudós 
iskolamesternek, mint barátjának ajándékozza. 

I I . 

Synnigh János és Bora András 1567—68-ban. 

Több nevezetes emléke maradt fenn a két kegyes férfiú baráti 
összeköttetésének. Ez emlékeket — bátran mondhatnók ereklyéknek 
is — az unitárius főiskola könyvtárában, mint egyházunk legérdekesb 
korszaka történetének hiteles tanúbizonyságait őrizzük 

Két nagybecsű X V I . százbeli eolligatumban maradtak reánk 
Borának, az első ismert székely iskolamesternek könyvei. E két 
colligatum közül az újabbnak (könyvtári jegye : F. III. 25.), melyet 
ma is régi bőrkötésében mutathatunk fel, első bekötött darabja 
az 1568-ban Gyulafehérvárt megjelent: „Demonstratio falsitatis doc-
trinae Petri Melii". E könyv czímlapján mindjárt a nyomtatáshely 
alatt Synnighnek tulajdon kezétől írva ez áll : 

Optimo Viro D. Andreae Bora Zentmaryano, Lűdimoderator(i) 
Kereztúrien(si) Fr(atr)i et colleg(a)e dilecto Albae Juliac mense (?) 8. 
Septebr. 1508. Joanes. (Vesd össze Szabó Károly Régi Magyar Könyv-
tárával II. kt. 29. 1., hol e bejegyzés példányunkról közölve van.) 

Á könyv nyomtatásával, úgy látszik, egykorú följegyzés ma 
már az elhalványodott tinta miatt nehezen olvasható. Ugyanezért 
előttünk ismeretlen ujabbkori birtokosa, ki e nevezetes ritkaságot 
1845-ben Aranyos-Rákosi Székely Sándornak ajándékozta, a fonto-
sabl) szavakat jóval feketébb tintával átirta. Ez átirás könnyen 
megsemmisíthette volna az egész följegyzés históriai értékét, ha a 
hozzákötött másik könyv nem tanúskodnék egész világosan a keresz-
túri iskolaigazgató jogos tulajdona s a Synnigh sajátkezű iratának 
hiteles volta felől. 

Bora András mesterünk ugyanis most már eléggé nem dicsér-
hető óvatosságból könyveit egymáshoz füzögette a könnyebb meg-
őrzés végett s azok egy szerencsével együtt maradtak fenn korunkra. 
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Mindjárt a „Demonstratio falsitatis doctrinae Petri Melii" után a 
szintén Gyulafehérvárt vele egy időben költ „Befutat io propositio-
num Petri Melii" következik, melynek ezímlapján egészen tisztán 
ez olvasható: 

Pietate Et L(ite)raria Erúditione Candido Viro I). Andre(a)e 
Bora SZent Mariano, Lüdirector(i) hereztivrien(si), Joan(n)es Synyg 
Marossius, tanquam Symmist(á)e et conserúo dilecto, p{ro) strena, 
o(mn)is p(ros)peri(tatis) in Noúo Anno... Levágva: 1589 dedit causa ... 
(Vesd össze Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II . kt, 28. lapjával, 
hol az utolsó szavak hijával elég pontosan közölve.) 

Nevezetes e bejegyzés, a könyvnek ily ajánlása, melv a Synnigh 
és Bora közt fennállt barátságos nagyrabecsülésnek nyilvánvaló 
bizonysága. Osmerjük azt az alárendelt viszonyt, melyben a X V I . 
százbeli tanitók legtöbbször ekklézsiájok papjával szemben állottak, 
a ki felfogadta, fizette, sőt nem ritkán, akár egy diákot, asztalánál 
élelemmel is tartotta őket. Ezt tudva a Synnigh szavaiból kettőt 
következtethetünk. P]lőször azt, hogy Bora 1569-ben is megmaradt 
a keresztúri iskola igazgatójának s ezen érzett örömének ad kifeje-
zést a plebanus (így nevezték a X V I . százban városi papjainkat) 
kedveskedő újévi ajándékával. Másodszor azt, hogy Bora teljes theo-
logiai képzettségben részesült. Ezért bocsátja elől dedieatiójában 
Synnigh az ő iskolamesterének kiemelt pietása mellett kiváló literaria 
eruditióját is; ezért nevezi őt görögösen paptársának (symmista) s 
latinos kifejezéssel együtt szolgáló kollegájának. Együt t szolgáltak, 
azaz Synnigh maga is tanított az iskolában, mert ez akkoriban is 
szokásos volt. Még inkább együtt szolgáltak az Űr házánál, hol 
Bora istentisztelet alkalmával tanítványai kíséretében az éneklés 
tisztét teljesítette s litania (meg volt akkor nálunk) vagy urvacsora-
osztás idején a papnak segédkezett. S mind ezeknél is többet jelentő 
kifejezéssel paptársának is méltán nevezhette őt Synnigh, mert Bora, 
a „kegyes és tanult" iskolamester, viselt gondot az ekklézsiára, prédi-
kált, keresztelt vagy temetett, valahányszor a plebanus hivatalos köte-
lességei vagy inas elfoglaltatása miatt a várostól távol időzött. 

Ilynemű szolgálatoknak természetes következése az, hogy Syn-
nigh az őt minden téren helyettesítő tudós férfiúnak háláját a köteles 
díjazáson kivül másnemű ajándékkal is törekszik kifejezni. Könyvek-
kel lepi meg, melyeket ő kolozsvári vagy gyulafehérvári útjából hoz 
magával s melyek pontosan tájékoztatják az otthon csendben mun-
káló kartársat az országban akkor legjobban forrongott vallásújitó 
szellemi mozgalmakról. Udvarias, sőt nagyrabecsülő elismerését saját-
kezüleg jegyzi be e könyvekbe azok értékének emelése végett. Barát-
jának nem mondja még Borát, alkalmasint újabb keletű ismeretségük 
vagy a nagy korkülönbség miatt. Paptársának azonban bátran elne-
vezhette egyfelől ennek megfelelő képzettsége révén; másfelől azért, 
mert Szentmarjai Bora András a lefolyt 1868. év alatt két ízben 
is huzamosabb ideig egyedül beszolgáló papja volt Székely-Keresztur 
egyházának. 
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I t t tér nyilik tudakolni, sőt hitelesen utánna is járni annak, 
vájjon mit keresett 15G8 szept. 3-án Gyulafehérvárt Synnigh János, 
mely messze földön való járását-kelését sajátkezű Írásával bizonyítja 
előttünk az első könyvön. Hogy e kérdésre megfelelhessünk, egy kis 
kitérést kell tennünk, hogy a rég letűnt eseményeket kellő világí-
tásban szemügyre vehessük. 

A. ki foglalkozott az egyháztörténelemmel, az tudhatja, hogy 
az 1567-iki unitáriusellenes debreczeni zsinatra feleletül tartják magá-
nak a fejedelemnek jelenlétében Gyulafehérvárt 1568. márczius 
havában a tíz napi hires disputatiót. E zsinaton, mint a jegyzők 
elseje vett részt keresztúri papunk és pedig unitárius részről, mint 
maga Dávid. Ferencz a disputatio történetében irja. Nincs tehát 
igaza Kiss Áronnak, ki a magyar ref. zsinatok végzéseiben Synnighet 
— szerinte Syrnig — a háromság-vallók részéről szerepelteti. Ugyané 
disputatio idején megvette Gyulafehérvárt Synnigh a Hoffhalter 
sajtóján nemrég kinyomtatott „Befutatio Scripti Meliiíl-t, melyet 
feleletül adott ki Dávid Ferencz a debreczeni hires orthodoxzsinat 
ellen. E könyv az 1567 sept. 1-én Maros-Vásárhelyt tartott zsinat 
nevében s az itt hozott határozatok alapján volt kibocsátva. Syn-
nigh hazatérvén 1568. tavaszán Gyulafehérvárról, a magával hozott 
könyv czimlapjáról kitörölte a könyv bejegyzett árát és sajátkezüleg 
ezt irta elébe a keltezés helye nélkül, azaz otthon Kereszturon : 

I). Andre(a)e Bora Joannes Synyg Marossynus dono d(e)-
d(i)t. 1568. (Könyvtári jegye: 55. I. 4. Nagy-Ajtai Kovács István 
szerezte meg, ugy látszik, Tordáról e könyvet a főiskolai könyvtárnak.) 

Mint e rövid bejegyzés kimért hideg tartózkodó hangja mutatja, 
a keresztúri unitárius pap 1568 első felében még nem érezte magát 
nagyon lekötelezettnek ifjú iskolamestere iránt, ki őt a gyulafehér-
vári disputatio idején talán csak első izben helyettesitette. E való-
színű feltevésből joggal következtethetünk arra, hogy Bora András 
csak 1568 elején foglalta el a keresztúri iskola mellett nem sokkal 
azelőtt rendszeresített s a város vagy ekklézsia költségén fentartott 
iskolaigazgatói állását. 

E ponton akaratlanul is feltűnik előttünk az 1567 sept. 1-én 
tartott marosvásárhelyi zsinat képe, melyen az összes, Dávid Ferencz 
fenhatósága alá tartozó erdélyi magyar ekklézsiák papjai és tanítói 
részt vettek volt. E zsinat az első határozottabb lépést tette előre 
az unitárizmus merész ösvényén : állást foglalt az 1567. július köze-
pén megjelent gyűlölködő debreczeni orthodox hitvallással szemben; 
visszautasítja a fanatikus Meliuspárt vargázó, eretnekező rút szi-
dalmait s önmaga is a fejedelem közbelépését óhajtva, előkészíti az 
1568 martius havára fejedelmi rendelettel egybehívott gyulafehérvári 
disputatiót, mely a tervezők jámbor szándéka szerint az orthodox 
kálvinista s a modernebb unitárius párt között az utolsó döntő harcz 
lett volna. (Vesd össze e fejtegést a „Befutatio Scripti Petri Melii" 
ajánló levelével és confessiójával. A kezemnél levő példány A3—4. 
C4. E. E4. F2. levelén Bora sajátkezű érdekes bejegyzései is fen-
maradtak.) 
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E vásárhelyi közös zsinaton kezdettek kétfelé válni az addig 
szorosabban együttartó erdélyi magyar eklézsiák. A hunyadmegyeiek 
Károlyi Sebestyén szászvárosi és Sándor András dévai lelkészszel 
élükön, a kolozsváriak egy csoportja Heltai Gáspárral, a marosszéki 
és háromszéki ekklézsiák tekintélyes része ismeretlen vezérek alatt 
elválnak a Dávid Ferencz irányától. A circumspectus marosvásár-
helyi tanács is, s vele az egyház és iskola, Götsi Máté ösztönzésére 
szintén jónak látta megállani az előző évi május 19-én városukban 
tartott körös nagy zsinatnak Méliussal egyetértőleg hozott református 
szellemű határozatainál, melyet a nagyjában elfogadott heidelbergi 
kátéval együtt maga Dávid Ferencz adott ki 1566-ban Kolozsvárt, 
a fejedelemnek ajánlva. S annál készségesebben megmaradtak a már 
nyolcz éve fölvett református vallás mellett, mert annak Erdélyben 
megalapítása városuk egyik érdeme és büszkesége volt. Más székely 
ekklézsiák ellenben határozottan a Dávid Ferencz megnyilatkozott új 
irányához csatlakoztak, köztük Székelykeresztur is Synnighgel, Dávid 
Ferencz tanítványával, élükön. E szakadástól kell számítanunk, úgy 
vélem, a Bora András Kereszturra jutását is. 

Kolozsvárt nevelték s megyebeli vagy székely származású 
volt, mint előneve bizonyítja. Atyja az a kétségkívül nemes Szent-
mariai Demeter lehetett, ki 1535-ben Krakkóban tanult (Franki, 
Hazai és külföldi iskolázás a X V I . században. 266. 1.) s egyházi 
pályán működve, 1544 táján házasodott meg, mikor Heltai a Kolozs-
környéki magyarság között a protestáns vallást elterjesztette. Nevét az 
1565—66-ban végzett kitűnőbb kolozsvári tanulók közt nem találjuk, 
sem a hatvanas években Wittenbergben jártak között. Valószínűnek tart-
hatjuk, hogy 1564—65-ben végezvén, ez idő tájt küldték ki vidékre 
mesternek külföldön való peregrinálás helyett; éppen ugy, mint 
1566-ban a szintén Kolozsvárt végzett Hunyadi Demetert az enyedi 
hires gymnasium vezetésére, honnan Hunyadi csak az 1568. gyula-
fehérvári disputatio után ment, a fejedelem ajánlatával ellátva, olasz 
egyetemekre. Mi több, a kitűnő tehetségű if jú Hunyadi Demeternek, 
ki csak két éve végzett a kolozsvári, akkor első protestáns aka-
démián, nem éppen utolsó szerep jutott az ország legelső tudósai 
között a fejedelem előtt Gyulafehérvárt lefolyt nagy hittusában. 

Ily fiatal emberek szétküldésével akarta Dávid Ferencz elő-
késziteni a jövőt. Több jel arra vall, hogy szárnyra bocsátott 
növendékei közül Bora András előbb Marosvásárhelyre ment, a 
kolozsvárinál csak néhány évvel ifjabb intézethez, melynek tanítói 
közül egész 1569 őszéig egyet sem ismerünk név szerint. Csak két 
évre tehető Borának Vásárhelyt tartózkodása. 1567-ben a zsinaton 
volt mesterének nézeteihez csatlakozván, nem lehetett maradása tovább 
a türelmetlen Götsi mellett a hitbuzgó kálvinista városban. I t t 
foghatott kezet Synnighgel, idősb földijével, ki őt vagy már a zsi-
nat végén, vagy, a mi hihetőbb, a szérződötc év letelte után, 1568 
elején elvitte a keresztúri iskolához, mert Székely-Keresztur papja 
személyében már az 1567-iki vásárhelyi zsinat alkalmával nyíltan 
áttért a Dávid Ferencz pártjára. 
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A fennebb előadottak után könnyű megértenünk, miért vásá-
rolta meg 1568-ban a gyulafehérvári disputatio alkalmával Synnigh 
a „Refutatio Soripti Meliit", mely a vásárhelyi zsinattal is foglal-
kozik s ajándékozta ifjú barátjának, kinek gondos kiegészítései, alá-
huzogatásai és oldaljegyzetei elég meggyőzőn bizonyítják azt a mély 
érdeklődést, melylyel Bora e mondhatni szeme előtt született könyvet 
forgatta. 

Az 1568-ik év Erdély történetében az életre kapott unitáriz-
mus diadalmas előnyomulásáról és a más két protestáns felekezettel 
vivott első nagy ütközetéről nevezetes. Ot t volt-e Synnigh a jan. 
20-án Gyulafehérvárt tartott előleges egyházi értekezleten, mely a 
disputatióra egybehívó levelet az erdélyi papság nevében kiadta, 
nem látszik előttem valószínűnek. Annyi bizonyos, hogy ezt a kinyom-
tatott levelet, melyet a magyarországi ref. eklézsiáknak 1568 febr. 
havában küldözgettek szét, még ugyanazon hónapban megszerzi 
magának Bora András, mint a szerenesésen fenmaradt „Literae 
Convocatoriae" czimlapján sajátkezű följegyzése igazolja: 

P(er) ABZ. emptus In ÍBlaro]lua)arl)dV. 1 b. (A. m. egy denar. 
Könyvtári jegye e Bora bejegyzéseitől nevezetessé vált könyvnek: 55. 
I . 5. Lásd Szabó Károly Régi Magyar Könyvtár. II. kt. 27. lap.) 

Borának a Litera Convoeatorián olvasható szavai egyfelől amellett 
bizonyítanak, hogy 1568-ban ügyeinek lebonyolítása végett még egy-
szer Marosvásárhelyre utazott. Másfelől a város nevénél játszian oda-
vetett Synnighre és Heltaira emlékeztető német betűk, miket másutt 
ő sem használ, szembeötlőn tanúskodnak a felől, hogy Bora fél-
magyar, félszász iskolában, azaz Kolozsvárt növekedett. A németes 
írásmód ezenkívül a mellett is tanúskodhatnék, hogy Kolozsvár 
vidékén (a városban, vagy Szász-Eenesen, Lónán) születvén, maga 
is megtanult szászul és németül s Kereszturra a szász Synnighgel 
együtt azért helyezték el őt, hogy iskolájokkal s gyakori érintke-
zésökkel a szomszéd lutheránus szász községekre is hassanak. 

Lehet, hogy igen messze mentünk e csekély és bizonytalan 
jelekre épített föltevésünkkel. De szerencsés kutatás a keresztúri, 
udvarhelyi és segesvári levéltárakban biztos világot deríthetne való-
szerű conjecturánkra. S a mig a bizonyosság napja el nem jön, elé-
gedjünk meg a szemünk köréből rég letűnt események homályosan 
derengő körvonalaival. — 

Az 1568 mart. 8—17-én lefolyt gyulafehérvári disputatio min-
denfelé nagy feltűnést keltett bel- és külföldön egyaránt. A Synnigh 
és Heltai felügyelete alatt készült leírást mindenfelé szétküldözgették 
az egyetemre menő tanulók által kálvinista atyánkfiai, felhiván a 
protestáns nagy tudósok segélyét az Erdélyt elborító unitárizmus 
ellen. Síkra is szállt Wittenbergben Major György, Angliában Zanchi 
Jeromos, kitől I I I . Frigyes választófejedelem kért felvilágosítást a 
gyulafehérvári vitatételekről. (Jakab, Dávid F . emléke. 118. 1.) Meg 
is czáfolta azokat, a mennyire kitelt, a jeles tudós s kitűnő könyve 
sajátkezű ajánlásával máig megvan főiskolai könyvtárunkban. Melius, 
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hogy a disputatío hatását ellensúlyozza, zsinatra hivta össze orthodox 
lelkészeit Nagy-Váradra s egy ma már utolsóig kipusztult könyv-
ben kiadta az egyetértő' Servet-féle eretnekek ellen összeirt 22 téte-
lét, melyet az aug. 22-ikére tervezett gyűlés megvitasson. 

Dávid Ferencz már aug. elején egybegyüjtötte hiveit Gyula-
fehérvárra, hova a lengyel unitárius papság is küldhetett képvise-
lőket. I t t készen várta már őket a „Brevis enarratio Disputationis 
Álbanae", sőt a „Demonstratio" is megjelent, mely Melius „Anti-
thesise" ellen e kiadás hitelességét védelmezi. Elkészítik s aug. 7-én 
megerősítve aláírják I I . János királynak szóló ajánló levelöket a 
szintén elkészült „De falsa et vera unius Dei . . . cognitione" czimü 
szentháromsággúnyoló képekkel illustrált két kötetes munkáról, melyet 
Dávid és Blandrata a lengyel papok közreműködésével szerkesztettek, 
s mely csakhamar megjelenése után a pápai indexbe kerül t ; 1638-
ban Deésen orthodox szellemű országgyűlési határozattal megsemmi-
sítették s 1896-ban a millenniumi kiállításon könyvtárunkból köz-
szemlére tettük ki a nélkül, hogy bárkinek vallásos érzületét a 
legkevésbbó is sértette volna. 

A Gyulafehérvárt Dávid Ferencz vezetése alatt gyűlésező papok 
aug. 15-én végkép elfogadják és megerősítik Dávid Ferencz feleletét 
az ő meghívásuk nélkül tárgyalásra kitűzött Meliusi vitatételekre. 
A kinyomatott feleletet elküldik egyik társuktól a váradi zsinatra 
barátságos szemrehányással a róluk való megfeledkezésért, s meg-
látták az ott egybegyűlt orthodox atyafiakat a nov. 14-én Thordán 
tartandó új disputatióra. A követ ajándékul vitte a Meliuspártnak 
a „De falsa et vera" egyes példányait is. (V. ö. a Hcfutatio propo-
sitionum P. Mélii ajánló levelével.) 

Ezt a Váradra is elküldött legújabb „Refutatiót" becsülte 
Synnigli annyira, hogy egy példányát magánál tartsa s újévi aján-
dékul adja iskolamesterének. A néhány héttel korábban napvilágot 
látott „Demonstratióból", úgy látszik, szintén kapott tiszteletpél-
dányt. Ennek tiszta első lapjára barátságos ajánlást írt szept. 3-án 
s valamelyik hazatérő székely paptól elküldte otthon maradt meste-
rének. E könyvnek utolsó levele mentegeti a gyulafehérvári zsinat 
volt jegyzőit, kikre az ellenpárt ráfogta, hogy hazugsággal töltötték 
meg a disputatio történetét. Alkalmasint e mentségért akarta minél 
elébb bemutatni az önérzetes lelkész e könyvet tudós iskola-igaz-
gatójának. 

Meddig maradt ez alkalommal Synnigh Dávid Ferencz közelé-
ben, e kérdésre nehéz kielégítő feleletet adni. Legvalószínűbb az, 
hogy bevárta a Váradra küldött követet, a ki az orthodox papok 
Erdélybe jövetelének megtagadásával érkezhetett vissza. Megtar-
tották-e Melius nélkül a Dávidpártiak a nov. 14-re hirdetett tordai 
zsinatot, nincsen arról biztos tudomásunk. Synnighnek is 1569. folya-
mán Bora Andrással való bizalmas érintkezéséről nem tudunk fel-
mutatni újabb bizonyítékokat. 

K A N Y A R Ó F E R E N C Z . 



Párisi levél. 
Páiis, 1889. május. 

(Ertekezletek. A párisi bibliai társaság. Az elemi oktatás előmozdítására ala-
kult egyesület. A lutheránusok gyűlése. Az üdv a Jézus tanítása szerint, Mene-

goztól A ref. orth. értekezlet. Meghasonlás az orthodoxok közt.) 

Szerkesztő U r ! 
Májusi levelemet a különböző vallási társulatok gyűléseinek 

szentelem. S mindenek előtt a párisi bibliatársulat gyűléséről szólok. 
A gyűlést az Oratoire templomban tartották, s az idén még töb-
ben jöttek össze, mint a mult évben. 

Sehiekler elnök érdekes beszéddel nyitotta meg a gyűlést. 
Szólott a társulat munkásságáról és a bibliák terjesztéséről. A tár-
sulat a mult évben 2846 bibliát és 4486 újszövetséget osztott ki. 
E számból egy igen tekintélyes rész a katholikusokra esik. Tény, 
hogy a katholikusok ez évben még sokkal több újszövetséget kíván-
tak, mint az azelőtti évben. Ezt főleg annak lehet tulajdonítani, 
hogy Ouest megyében sokan tértek a katholikusok a protestantis-
musra és e mozgalom most is folyamatban van. Az elnök megemlé-
kezett az elhalt Charles Read-ről, ki 1849 óta volt tagja a választ-
mánynak. Felemlítette róla, hogy egyszer egy nyilvános árverésen 
mily nagy értékű bibliát vásárolt. E biblia a Duplessy Mornav-é 
volt, melyet ő Anna leányának hagyott, s ez aztán nagyobb fiának 
adta s annak halála után a kisebbiknek. Read ezt a nevezetes köny-
vet a franczia prot. tört . társulatnak ajándékozta. A példány telje-
sen ép és első lapjára néhány sor van irva Duplessy Mornay leányától 
sajátkezüleg és saját névaláírásával. Ezt a beírást kijegyeztem és 
az a következő: r E könyvet nékem Duplessy ur, az én nagyon 
tisztelt atyám adta. Azt kívánom, hogy halálom után legyen a 
Philippe des Nouhes-é, az én nagyobbik fiamé és hogy ő azt gon-
dosan tanulja, hogy megismerje és szolgálja Istent szent félelemben, 
s hogy mindig szem előtt tartsa az ő nagy atyja példáját, mely-
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bői bátorítást meríthet; és mindig emlékezzék a fogadalmakra, 
melyeket nékem, anyjának erre nézve tett. 

Adtam Bodetban 1620 oct. 30-án, azon a napon, melyen isten 
az ő atyját és engemet ezelőtt tizenhét évvel a szent házasságba 
összekötött. — Anne Demornay". 

Nagyobbik fia elhalálozása után csaknem hasonló ajánlattal 
kisebbik fiának adta a bibliát. Bámulatra méltó nyilatkozata ez a 10. 
és 17. százév kuguenottái szellemének, élő vallásosságának, legyőz-
hetetlen hitének. Meghatva lapoztam a Duplessy-Mornay család e 
drága ereklyéjét. 

— Az elemi oktatás előmozdítására alakult társulat is Schickler 
báró elnöklete alatt tartotta gyűlését. E társulatot 1829 jul. 15-én 
X. Károly ismerte el hivatalos rendeletben és Francziaországban a 
prot. oktatás befolyása mindenütt meglátszik. Ez t még a katholi-
kusok, sőt a klérus is elismeri és nagyon szeretnék, ha oly iskolájuk 
volna, mint a Pecaut által alapított Fontenay-aux-Rosesi iskola. 

A lefolyt évben a társulat sok iskolát alapított, többet mint 
bármely előző évben. S főleg olyan helyeken, hol a protestánsok 
elszórtan élnek és lelkész nélkül. A társulat ez évben 200 olyan 
iskolát segitett, hol a felnőttek vallásos oktatását eszközlik. 

A társaságnak cz évben új mező nyilt a munkára Madagas-
carban. Hanem ez nagyon fáradságos és költséges munka. Mikor 
az angol missiók munkájukat a párisi missio társulatra bízták, ez 
felhívást intézett az elemi oktatást előmozditó társulathoz, hogy 
segélyezzen oly iskolákat, melyek teljesen el vannak hagyatva. A 
tanulók el voltak tüntetve. Akkor nem mindenki tudta, de most 
tudja, hogy e gyalázatos dolgot a jezsuiták mivelték. Galieni tábor-
nok kormányzónak erélyére és részrehajlatlanságára volt szükség, 
hogy a rend helyre álljon. A kormányzó megrendelte, hogy a pro-
testánsoknak adassanak vissza mindazok az iskolák és istentisztelet 
helyek, melyek hozzájuk tartoztak, de azokban tanulók már nem 
voltak. A társulatnak nagy áldozatokat kellett hoznia, hogy az isko-
lákba ismét növendékeket gyűjtsön. Több ezer könyvet és tanesz-
közt kellett küldenie. Az elnök jelentette azt is, hogy egy ifjú mada-
gascari benszülött, ki Párisba jö t t volt, hogy magát a franczia 
nyelvben tökéletesítse, leforditotta az elemi iskolák számára Pranczia-
ország rövid történelmét. A társulat ülése nemcsak érdekes, hanem 
tanulságos is volt. A mi eredményt tud a társulat felmutatni, azt 
főképpen Schickler bárónak köszöni, ki úgyis mint a missiok igaz-
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gatója, a legnagyobb odaadással gondozza a madagascari protestáns 
ügyet; arra munkát, tanácsot és pénzt áldoz s mindezt teszi kitar-
tással és szerényen. 

— A lutheránusok értekezletén Ménégoz tanár olvasott fel 
„az üdvről a mi Urunk Jézus Krisztus tanítása szerint". Előre 
biztosra vettük, hogy tárgyának magaslatán fog állani. Ménégoz 
világosan s logikusan szokott beszélni s melegséggel és ékesszóló 
előadással. Mindenki szívesen hallgatta. Más kérdés, hogy vélemé-
nyét osztjuk-e. Én a magam részéről legalább nem. De igaz, őszinte 
vallásossága előtt tisztelettel hajlok meg. 

Ménégoz azon kezdette, hogy tárgyát meghatározta. Nem az 
üdv feltételeit akarom tárgyalni, — mondotta — nem a megtérést és 
bűnbánatot, hanem az üdv természetét a Jézus tanítása szerint. Bár 
igaz, a mit Sabatier megjegyzett, hogy az üdv ismerete és feltételei 
oly szoros kapcsolatban vannak, hogy sokszor összezavarják. De 
Ménégoz a nélkül, hogy ez összeköttetést tagadta volna, csak a 
jelzett pontra szorítkozott. 

Mi tehát a Jézus tanítása az üdv kérdéséről ? Ménégoz e 
tanítást az „Istenországa" kifejezésben találja. Az üdv: a boldogság 
az Isten örök országában, tehát az örök életben. De az Istenországa 
a földön van. Jézus hitt a testek feltámadásában, a testek itt alatt 
újra fognak élni, hogy élvezzék az Isten országa boldogságát, mely-
nek Jézus lesz a királya, mint Messiás. Ez ország virtualiter már 
létezik és azok, kik a Jézus messiásságát vallják, annak tagjai. Majd 
létezni fog tényleg is; mert e nemzetség el nem múlik, mielőtt 
mindezek teljesülnek. Es a házasságon kivül, mely nem fog létezni, 
meglesz minden földi feltétele, meg még az evés és ivás is. A lélek 
halhatatlansága, a hogy azt ma fogjuk fel, a létnek egy más világ-
ban való folytatása, Ménégoz szerint görög eredetű eszme, melyet 
később vittek bé a kereszténységbe, s mely idegen Jézus gondol-
kozására nézve. 

Mint bizonyítékot hozza fel, hogy az apostolok és az első 
keresztények nemcsak hitték e dolgokat, hanem ugy tartották, mint 
Mesterük legfőbb tanítását. Es mégis ez az ország nem valósult 
meg, e földi ország nem alapíttatott meg. Jézus nem tért vissza. 
A keresztények nem várják a testi feltámadást, de remélnek egy 
más életet, egy más világban, hol Jézussal találkoznak. Hogyan 
lehessen megmagyarázni, hogy Jézus igy csalódott, hogy ő kortársai 
előtt egy oly eseményt jelzett, mely ama nemzedék eltűnése előtt 
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hé fog következni és nem következett bé? Hogyan lehet azt a tani-
tást, hogy földi dolgok következnek bé, összeegyeztetni az Istenor-
szágáról való példázatok és a hegyi beszéd szellemi tanításaival? 
Hogyan főképpen a negyedik evangéliummal, hol semmi hasonlót 
nem találhatni, hol minden ellene mond a földi királyság eszméjé-
nek ? Ez teljes ellenmondás és Ménégozt ugy ismerjük, hogy ő nem 
az az ember, ki ellonmondást vitasson. 

Korábban írtam volt Ménégoz munkáiról, a „Miracles de la 
Bible" és a „Trinité"-ről és az ő „magyarázó" módjáról, a fideo-
symbolismusról. Jézusnak az üdv kérdéséről való tanitása is „üdeo-
symbolismus", a melylyel ő az ellenmondást kibékíti. „A fideo-
symbolismus abból a megczáfolhatatlan tényből indul ki, hogy az 
elvont eszméket s főképpen a vallási eszméket, igazságokat nem 
tudjuk máskép kifejezni, csak hasonlatok, képek, symbolumok segé-
lyével s következőleg az igazság kifejezése, a mód, a melyen azt 
magunk elé állítjuk és kifejezni próbáljuk, sohasem azonos magával 
az igazsággal, ellenkezőleg annál alább áll és változik az idő, a 
környezet a nevelés szerint, mig az igazság állandó. Az alap ugyanaz, 
a forma változó és különböző". S igy az ellenmondások kibékíthe-
tek. A mi látható, anyagi, az itt alatt megvalósított istenországa, 
hol a halottak feltámadnak, hogy éljenek, hol esznek és isznak, 
mindez csak forma, külső kéj, jobban mondva mindez csak a szel-
lemi igazságoknak kifejezése. Nem terjeszkedhetem ki minden ellen-
vetésre, melyet a tudós tanár magyarázatmódja ellen lehet tenni. 
Csupán azt jegyzem meg, hogy ha a kifejezés alább álló, mint az 
eszme, azért mert symbolicus, mégis az eszme és a symbolum, az 
alap és forma közt benső viszzony létezik; és hogy talán mégis 
nehéz különbséget tenni a földön anyagilag megvalósított istenországa 
és a szellemi és erkölcsi tényként felfogott s a lelkeknek a jóban, 
az isteni életben való előhaladása által megvalósított istenországa közt. 

Ménégoz felolvasásában sok ellenmondás volt és azt hosszas 
vita követte. Én csak kettőt idézek, melyeket különösen kiemeltek. 
Etienne Coquerel kétségbevonta annak a valóságát, mit a tudós 
tanár a Jézus tanításának nevez. Az nem a Jézus tanitása, hanem 
a hagyományé. Az első keresztények nem azért hitték e dolgokat, 
mert Jézus tanította, hanem azért, mert az első keresztények még 
telve voltak zsidó eszmékkel, még a synagoga tanításának befolyása 
alatt állottak s azt hitték, hogy a mit ők hisznek, azokat nekik 
Jézus tanította. Coquerel nem engedheti meg, hogy Jézus csalódott 
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volna. Coquerel, a szabadelvtiség kiváló képviselője után Monnier, 
az orthodoxiának e csakugyan jeles képviselője csaknem ugyanoly 
értelemben nyilatkozott, mint Coquerel. Monnier sem tartja meg-
engedhetőnek ez ellenmondást és a tévedést az evangélisták szám-
lájára irja. 

Ménégoz feleletében, melyet a „ Vie Nouvelle"-ben irt, fen-
tartja a Jézusnak tulajdonított szavak hitelességét, annyival inkább 
— mondja — mert azok meg vannak a Máté „Logiau-jában, az első 
evangéliumnak maga az apostol által írott részeiben és mert azokat 
az őskeresztény egyház egyértelmű bizonysága megerősíti; rövid fele-
letét e szavakkal végzi : „Az én benső meggyőződésem szerint a 
mi modern evangelikus theologiánk módszerének az elvei egyedül 
ajánlanak kielégítő megoldást. Ezek az elvek megengedik, hogy a 
történelmi igazságot szabadon és örömmel vizsgáljuk, a nélkül, hogy 
vallásos hitünkből egy szemernyit is fel kellene áldoznunk". Igy 
tehát Ménégozra nézve a fideo-symbolismus nemcsak az egyedüli 
mód, melylyel az evangeliumi tudósítások látható ellenmondásait 
meg lehet oldani, hanem az a csendes kikötő is, hol a szellem, 
miután ki volt vetve az igazság aggodalmas vizsgálása ide-oda mozgó 
hullámaira, megnyugoszik, hogy élvezze hosszas munkája gyümöl-
cseinek békéjét. 

Nem mondhatnám, hogy Ménégoz erről hallgatóit mind meg-
győzte volna. E nevezetes vitát Sabatier zárta bé egy hatásos beszéd-
del, melyben az ő nagy tudománya, hibázhatlan tanultsága és erős 
meggyőződése elragadták a közönséget. Bizonyos megszorításokkal 
osztotta Ménégoznak eszméit. Az egészet összevéve, bármily ellen-
vetéseket is tettek a Ménégoz nézete ellen, mindenki elismeréssel 
adózott neki a munka magas vallási és erkölcsi értékeért. 

— Az orthodoxok gyűlésén Visme arról értekezett, hogy „Mit 
gondolt Jézus az ő haláláról". Ez értekezés czélja az volt, hogy meg-
czáfolja Stapfernek „Jezus-Christ, sa personne etc." munkájában 
kifejezett nézeteit. Stapfer munkáját ismertettem volt. Stapler ugy 
tartja, hogy Jézus csak az úgynevezett galileai crisis után látta halá-
lának szükségét munkájára nézve és még akkor sem adta fel egé-
szen a siker reményét. Visme másképpen vélekedik. Szerinte Jézus 
kezdettől fogva látta az ő halálának szükségét az. emberek megsza-
badítására. Megkülönböztetést tesz a halálnak előérzete és előrelá-
tása között. S igy Jézusnál megvolt az ő halálának előérzete, de 
nem az előrelátása. Lehet, hogy Visme ezzel a megkülönböztetéssel 
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akart valamit jelezni, de hogy mit, azt igazán kérdeni lehet. Stapfer 
munkájában nem sok kárt fog tenni e czáfolat. 

Egy másik értekezés volt a Paul Monodé, ki arról beszélt, 
hogy a protestánsoknak nagyobb tevékenységet kell kifejteni a katho-
lieismussal szemben, éppen mint az elődök tették, mert „az olyan 
egyház, melynek türelmetlensége ellenkezik az evangéliummal, nem 
keresztény egyház. 

— Az orthodoxok közt utóbbi időben meghasonlás keletkezett. 
A szélső orthodoxok és a mérsékeltek nem tudnak egyetérteni. 
A lyoni közös értekezlet — orthodoxok és liberálisok értekezlete — 
a „Comission fraternelle"-t állította fel a „Synode officieux" állandó 
bizottságából és a „Delegation liberale"-ból alkotva. Most a szélső 
orthodoxok nem akarnak tudni a lyoni conferentiához hasonló össze-
jövetelekről, sem pedig a Commission fraternelle újra választásáról. 
Abba még belé egyeznek, hogy most összejöjjenek, de ugy, hogy ez 
legyen az utolsó összejövetel. A mérsékelt orthodoxok pedig meg-
akarják tartani, a mit Lyonban határoztak. Az ellenkezés oka, hogy 
a mérsékelt orthodoxok a liberálisokkal együtt egy választott köz-
ponti tanácsot akarnak felállitni, várva a „Synode officiel"-t. A szélső 
orthodoxok egy választott központi tanácsról hallani se akarnak. Mi lesz 
ebből a csaknem erőszakos ellenkezésből ? Talán nemsokára megtudjuk, 
mert a synode ofíicieux orthodoxe a közelebbi hónapban gyűlést tart 
Bordeauxban és ez ügyet a maga részéről tárgyalni fogja. De hogyha a 
szélsők a mérsékeltek felett győznének is, akkor sincs minden elveszve. 
Ugyanis a Commission fraternelle elhatározta, hogy a közös confe-
rentiát nov. 8-ra ismét összehivja Lyonba. Ennek a conferentiának 
a tagjait a consistoriumok nevezték ki, azaz az állam által elismert 
hivatalos testületek, s a kibékülés annál inkább remélhető, mert a 
conferentia tagjai a protestantismus általános érdekeit nézik s nem 
egy pártnak vagy coteriának az érdekét. 

— Még írni akartam egy ' új templomról, melyet Párisban 
most nyitottak meg. Ez a templom érdekes kísérlet a prot. temp-
lom architecturájának megalkotására. Megérdemli, hogy megismerjék. 
Hanem erről a jövő alkalommal.1 

1 Tisztelt levelezőnket megkerestük, hogy erről minél részletesebben írjon. 
Szerk. 
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Amerikai levelek. 

Főtisztelendő Ferencz József püspök közelebbről a következő 
leveleket kapta Amerikából. Ezek a levelek, nincs kétségünk benne, 
visszhangra találnak a magyar unitárius vallásközönségnél. 

* 

Amerikai Unitárius Társulat. 
25. Beacon-utcza 
Boston, Mass. 1899. jun. B. 

Kedves Ferencz püspök! 
Mellékelve küldöm társulatunknak üdvözletét és meghivását az 

Ön vezetése alatt álló egyházakkal leendó' közlés végett. Nagyban táp-
lál az a remény, hogy a jövó' évben szerencsénk lesz Magyarországról 
egy küldöttséghez. Tiszt. Van Ness Tamás urat Bostonból megbiztuk, 
hogy a nyáron személyesen képviseljen minket Ön és a magyar uni-
tárius egyház eló'tt. 0 meg fogja ismertetni Önökkel tervünket és remé-
nyünket az iránt, hogy mennyire meg fogja Ön tisztelni társulatunkat, ha 
egy néhány társával 1900 májusban Amerikába jó'. Hiszem, hogy egy-
mással való ezen érintkezésünk munkálkodásunknak erŐsbitésére lesz. 

Remélem, hogy lehetséges lesz reánk nézve azt a kérést intézni 
Önhöz és társaihoz, hogy társulatunknak vendégei legyenek nemcsak 
itt mulatások idejére, hanem utazásuknak legalább egy részére is; 
jelenleg azonban nem vagyok még felhatalmazva a meghívást ennyire 
kiterjeszteni. Van Ness ur megbízó levelet visz magával s tudom, hogy 
Ön minden szívességgel lesz iránta. 

Szives üdvözlettel hive 

E L I O T A . S I M U E L . 

Amerikai Unitárius Társulat. 
25. Beacon-utcza 
Boston, Mass, 1899 jun. tí. 

Az unitárius püspöknek és Consistoriumnak Erdélyben üdvözlet! 
Az Amerikai Unitárius Társulat Isten jóvoltából május 25-én 

szerveztetett Bostonban. Hogy ezen eseménynek 75-dik évfordulója 
méltóan megünnepeltessék, szeretettel meghívjuk Önöket, hogv egye-
süljenek velünk az unitáriusok és más szabadelvű keresztények által 
Bostonban, a Massachusetts-i államban 1900-ban május 25-én tartandó 

Keresztény Magvető 1899. 
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nemzetközi tanácskozásban (Council). Ennek a tanácskozásnak feladata 
lesz, hogy a különböző nemzetiségű unitáriusok szövetkezete a szeretet-
teljes együvétartozás kötelékét megszilárditsa, a vallásos életet mélyitse 
s utakat és módokat találjon eredményesebb tevékenységre. Avagy nem 
helyes dolog lesz-e együtt tanácskozni arról, hogy mi módon óvhatjuk 
meg és plántálhatjuk tovább legjobban a mi tiszteletreméltó munkánk, 
nemes példaadásuuk és a tevékenységre mindinkább kinálkozó jó alkal-
matosságnak drága örökségét ? Mi módon kell nevelnünk a jövő nem-
zedéket abban a meggyőződésben, erkölcsökben és érzelmekben, a 
melyeket mi vallunk és a melyeknek örvendünk ? Mi módon adjuk át 
örököseinknek azokat a hasznos intézményeket és szép reményeket, a 
melyeket mi örököltünk ? Az egymással való ezen érintkezés és a mult 
szemlélése által nem fogjuk-e mélyiteni hűségünket az igazság és sza-
badság szelleme iránt; nem fog-e ez bennünk ezek iránt uj lelket és 
önodaadást ébreszteni és nem fog-e arra tanítani, hogy csak haladjunk 
előre uj bátorsággal és azzal az erős bizalommal, hogy Atyáink Istene 
lesz a fiakkal is. 

Testvérek! Istennek, az Atyának és az Ur Jézus Krisztusnak 
kegyelme és igazsága legyen veletek ! 

Az Amerikai Unitárius Társulat 

E L I O T A. S Á M U E L titkár által. 



H A J Ó S J Á N O S 
(1819—1899.) 

Egy kiváló, sok érdemet szerzett férfiú hunyta le szemét örök 
álomra. Székely eredetű kolozsvári családhói származott. Vargyas a 
család eredetének helye. Ősei már a mult százévben tisztségeket visel-
tek Kolozsvár városában s ő maga is pályáját a városnál kezdette és 
mint ministeri tanácsos végezte bé. 

Mikor iskolába járt, még a latin volt a tannyelv és azt annyira 
elsajátította, hogy öreg korában is egyike volt a legkitünó'bb latin-
beszélőknek. De azért a magyar irodalom fejlődése iránt teljes lelke-
edéssel volt eltelve, só't közre is munkált a Kriza által 1839-ben 

szerkesztett és nagy feltűnést keltett „Remény"-ben. 

Azokon az érdemeken kivül, melyeket hivatalos állásának kitünó' 
betöltése által szerzett, mindig maradandó érdeme az egyházi ügyekben 
való buzgó részvétele; és honszerelmének mindig fényes tanúbizonysága-
ként fog ott állani a székely nép emelésére, szellemi és anyagi gyara-
pítására alakított „Székely-Egylet". 

Minden körben, a hol élt és munkált, közbecsülést vívott ki. 
Magas miveltsége, előkelő modora, bölcsesége, békítő szelleme 

nyerte meg azt számára, a hivatali szobában, polgártársai körében és 
az országgyűlésen, a hol egy idó'szakban szülővárosának volt képviselője. 

Kényes ügyekben a legfinomabb diplomata tudott lenni. Erdély 
aranykorában ily egyéneket küldhettek követül a portára. 

Emlékét Kolozsvár, a székelyek és hitrokonai hi ven meg fog-
t 

ják Őrizni. 
P É T E R F I D É N E S . 

12* 



Gyöngymondatok. 
(Újkori Íróktól.) 

G a z d a g , g a z d a g s á g . 

A gazdagok mennyországa a szegények poklából van alkotva. 
Hugó Victor. 

A gazdagság oly kígyó, melyet az ahhoz értő a farkánál fogva 
tartóztathat a nélkül, hogy az őt megmarná, de amely azt, aki hozzá 
nem ért, halálra szorítja és marja. Saphir. 

A ki a nagy gazdagságok első eredetét felnyomozza, könnyen 
a tolvajság nyomait fedezheti fel. Saphir. 

A leggazdagabbak legboldogabbak-e? Mit hoz a bőség a gaz-
dagságra? Aranyozás, fény, pompa, mind csak annak hiúságára 
mutatnak, a ki azokat kiállítja — a helyett, hogy a hol rendtar-
tást látunk szomor nélkül, békét rabszolgaság nélkül, — bízvást 
rámondhatjuk : boldog lény az, aki itt parancsnokol! Rousseau. 

A gazdag szivüt mindenütt többre nézik, mint a szűkkeblű 
gazdagot. Smiles. 

A tudomány és gazdagság között régi kiegyenlithetlen különb-
ség van. Fontenelle. 

A ki gazdag, az minden bölcseség nélkül bölcs, tudományos-
ság nélkül tudós; van szelleme, szive, méltósága, erénye, értéke, 
tekintélye, vére, — szeretik a nagyok, kedvelik a szépek, sohasem 
találkozik kegyetlenekkel. Az arany magát a feslettséget szép színre 
festi; a szegénység mindent irtózatossá teszen. Boileau. 

A gazdagság sohasem hozott erényt, de az erény gyakran 
hozott gazdagságot. Lambert örgrófné. 

A gazdagnál minden az ő képzelt nagyságához van idomítva: 
emelkedett ház, ízletes asztal, fényes fogat. Vele szemben a hozzá 
közeledő nem lehet elég magas és fenkölt. Másokra csak azért 
tekint, hogy élvezze azok törpeségét maga mellett, — csaknem soha 
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ped ig a z é r t , hogy s e g é l y e z z e ; szive n e m érzi a bo ldog i t á s t . Lambert 
Örgrófné. 

A gazdagság a b o l d o g s á g n a k sehogysem szükséges eszköze. 
Marmontéi. 

G a z d a g h a l d o k l ó : ö r ö m k ö n y ü s r o k o n o k . Czuczor. 
H a igaz, hogy az e m b e r t m i n d az g a z d a g í t j a , a mire n incs 

s z ü k s é g e : a k k o r a b ö l c s nagyon g a z d a g . La Bruyere. 
A ki azt köve te l i , hogy ő t a g a z d a g s á g á é r t t i sz te l j ék , úgy az t 

is j o g o s a n köve te lhe t i , hogy az e m b e r e k t i sz te l jék az oly hegye t , 
a m e l y a r a n y a t t a r t a l m a z . Kleist. 

G a z d á s z á t . 

S e m m i sem oly va lódi g a z d a g s á g , min t az, a m i t a föld t e r e m . 
11-iJc Fridrik. 

R e m é n y t e l v e h i n t e d földbe a m a g v a t , s ö r ö m m e l v á r o d a v e t é s 
t a v a s z i cs í rázását . C s a k h o g y g o n d o l d meg, az idő b a r á z d á j á b a is 
t é n y e k e t h in teni , m e l y e k csendben az ö röké le t r e v i r á g o z z a n a k . Schiller. 

H a lá tod , h o g y m á s n a k ve t é se szebben ál l , 
N e érd bé vele , hogy r a j t a c s o d á l k o z z á l ; 
H a n e m t u d d meg o k á t t ö v é r ő l hegyére , 
S te is ü g y míveljed m a g a d é t jövőre . Czuczor. 

IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Isten és lélek. (Tanulmány a vallás eredeti alapjáról.) Irta A rm s t r o n g 

A. Richárd. Fordította P é t e r fi Dénes. Kolozsvár, Ajtai K. Albert nyomdája. 
1898. Ára 3 korona. 189 1. 

E könyvről e folyóiratban közetlen ismertetést nem adhatván, csakis a 
lapokban megjelent ismertetések kivonatos közlésére szorítkozunk: 

A „Magyar Kritika" igy ir e munkáról: »A mű a modern tudományos 
felfogás álláspontján áll, de a mellett minden sorából meleg vallásos érzés, az 
Istentől való áthatottság sugárzik ki. Mint jótékony, üditő szellő hat reánk 
minden sora; az ember szive-lelke egyaránt épül és emelkedik, s boldognak 
vallja magát, hogy értelmének egyetlen tételét, a tudomány egyetlen adatát sem 
kell azért megtagadnia, hogy a hit oltárán áldozhasson. Aránylag mily ritkán 
nyilik alkalmunk ez összhang konstatálására ! S a tudomány nem kevésbbé vét-
kes a túlkapásaiban, mint a theologia! »A fordítás jó magyaros színezetűi 
A „Magyar Polgár" következőleg: . . . „A ki egyszer belefog, letenni nem fogja, 
mig végig nem olvasta. A vallásos gondolkodásnak egy egész u j világát 
nyitja meg előttünk. Bonczoló kritikája megvilágítja elménket. Nyomozásai és 
következtetései a hitetlent, a kételkedőt lefegyvérzik, a hivőt jótékonyan meg-
nyugtatják, megerősítik. A tudománytól látszólag lefoglalt külső és belső t e r -
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mészetbe visszahelyezi az élő Erőt (Istent) és benne való hitünket. S e vallási 
közöny korszakában jóleső felfrissülést érez lelkünk, hogy az örökkévalót nem 
veszitettük el. A mit a dogmák már nem birnak, azt az igazi vallásbölcselők 
még megtehetik, hogy a mivelt emberiséget a valláshoz visszatérítsék, hogy 
„az élő Istentől való látogatás magasztos óráját" olvasóikkal megoszszák. A for-
dító e munkában a fordításnak valódi remekét nyujtja.« Az „Ellenzék" : 
Magasztos, mély értelmű dolgokról beszél ; olyanokról, a melyek mindnyájun-
kat érdekelnek, a melyek iránt nem lehetünk közönyösek. S oly világos, 
közérthető modorban szól, oly érdekesen, oly lendületes, szines nyelven s 
annyi igaz melegséggel, hogy önkénytelenül megkap, gondolkodásra késztet. 
Tudásunkat, gondolkozásunk minden megerőltetése nélkül gyarapítja, szivünket 
gyönyörködteti. Az angol eredetiből Péterfi Dénes forditotta a tőle megszokott 
szép, tőrül metszett magyarsággal.« 

A könyvet a lapok általában kedvezően fogadták, kivéve a nem libe-
rális irányuakat, melyeknek a mű szelleme természetesen nem tetszik. (A.) 

Dante politikai rendszere. Irta Cs. P a p p József. Kolozsvár. 1897. 
06 1. Ára ? 

Egy-két évvel ezelőtt e hasábokon ismertettük az érdemes szerzőnek egy 
másik, Dantera vonatkozó füzetét, a mely Dante lélektanával foglalkozott. Most 
újabb könyvvel állott elé szerző, a ki a magyar Dante-irodalomnak nálunk 
egyik leghivatottabb képviselője. Ha jól tudjuk, doctori értekezésnek készült a 
mű, a mely a szélesebb körökben való elterjedést nagyou megérdemelné. Danié-
nak „I)e monarchia" cz. könyvével foglalkozik egy általános bevezetőn kivül, 
a mely dolgozatának legbecsesebb része, három fejezetben: 1. A világbirodalom 
szükségességéről. 2. Hogyan szerezte meg a római nép jogosan a monarchia 
méltóságát ? 3. Az egyetemes császárság közvetlenül Istentől függ czimek alatt. 
E fejezetekben adja Dante könyvének főbb gondolatait. Dante az, ki e köny-
vében a philosopliiai államtudomány rendszeres elméletét először adja. O fogta 
fél s értette meg először az állam igazi természetét, ethikai jelentőségét; ő 
fejtegeti először az állam és egyház közti viszony problémáját tudományosan ; 
ő emelkedik fel először az állam autonom eszméjéhez s ő az első a theokratia 
mindenhatóságának ellenségei között. Ó ott áll a fejlődésnek indult szabadság 
ébredésekor s politikai rendszere határvonal a lehunyó középkor s a nemzeti 
öntudat felkelése, a renaissance között. Ennek a kornak eszméi élnek Danié-
ban, ki a múltban gyökerezik, de a jövőbe tekint. 

Szerző ez újabb művével is hézagot pótolt irodalmunkban, mely e nemű 
munkákban igen szegény. (g k.) 

Székely Mózes erdéiyi fejedelem élet- és jellemrajza cz. munkára 
előfizetést hirdet Dr. V a s s Miklós. E szabadsághőst a történelemirók eddig 
kevésbé méltányolták. Szerző igazságot kiván szolgáltatni az erdélyi fejedelems 
ség legszomorúbb korszakában szerepelt vitéz férfiúnak, a második unitáriu-
fejedelemnek. A mű gondosan gyűjtött történelmi adatok alapján van meg-
írva s hozzá „Okmánytárt" is csatol. Előfizetési ára 1 frt, mit julius végéig 
kell a szerzőhez beküldeni Székely-Udvarhelyre. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Főt. Ferencz József püspök ur máj. 28-án hivatalos látogatást 

tett Hódmezővásárhelyt, Boros György képv. tanácsi jegyző, Gyulay 
László és Albert Dénes egyh. tanácsosok kíséretében. Fogadtatása egé-
szen meglepés számba ment. Ugy látszik, hogy az újabb idő kezdi 
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eloszlatni az unitáriusok elleni előítéleteket s kezdik bennök fölismerni és 
méltányolni a felvilágosult kereszténységet és tiszta hazafiasságot. Legalább 
ez az eset Hódmezővásárhelyt. Az unitárius püspököt e nagy alföldi 
városban nemcsak saját hivei fogadták, hanem a város és a különböző 
felekezetek részéről is a legszívesebb fogadtatásban részesült. A püspök 
a templomban és a tiszteletére rendezett közebéden a lelkiismereti 
szabadságot és a felekezetek közti békét hirdette, s ugy apostoli beszé-
deivel, miut eljárásával annak erősítéséhez hozzájárult. A templomi 
szolgálatban Boros György alkalmi előimával vett részt. A püspök 
Varga Dénes helyb. lelkésztől kisérve a különböző küldöttségek vezetői-
nél látogatást tett és azután egyeseknél is. Meglátogatta a többek közt 
az egyházközségnek egy régi buzgó tagját, az ősz Szametz Andrást, kit, 
Megyelka Józseffel és Benczúr Istvánnal együtt, az erdélyi hitrokonok 
még ezelőtt husz évről a székelykeresztúi'i zsinatról ismernek. A püspök 
látogatása, a mint a napilapokból olvastuk, ugy a maga hivei, mint 
másfelekezetüek közt a legjobb benyomást fhagyta hátra. S midőn 
ezeket itt feljegyezzük, tiszteletünket küldjük Kovács József birtokos, 
egyh. községi gondnoknak, ki buzgósága, áldozatkészsége és befolyása 
által ez egyházközség előbbrevitelét oly hathatósan munkálja. Ferencz 
József püspök ez alkalommal meglátogatta még a mezőberényi és pol-
gárdi-i híveket is, kik amott Perei Mihály gondnok, emitt Pálfv Ferencz 
lelkész és Császár János gondnok vezetése alatt hasonló örömmel 
üdvözölték. 

Oroszországban a czár békét hirdet, de Pobjedonoszcev, a szent 
zsinat ügyésze épp ugy üldözi a szabadabbelvű vallási mozgalmakat, mint 
évekkel ezelőtt. A stundistákat szétszórták a nagy birodalom külön-
böző részeibe, sok ezeret közülök Szibériába hurczoltak. Most a dou-
khobortokra került a sor. Az üldözöttek Amerika szabad földén keres-
nek menedéket. Ez év elején meg is kezdődött a kivándorlás. 
Mintegy kétezeren az amerikai angol gyarmatokba telepedtek le s a 
kivándorlottakat ujabb csoportok fogják követni. A doukhobortok vallás-
felekezete nem uj keletű. Beaulieu franczia iró szerint már 1750 előtt 
léteztek Ukrain tartományban, hová a vallási üldözöttek menekültek 
s köztük Lengyelországból is igen sokan. A lengyel királyságból kiűzött 
unitáriusok nagy része nyugateurópai országokba ment és Magyarországba, 
(le néhány család kelet felé vette útját és Kis-Oroszország túlsó határán 
telepedett meg. E vallási üldözöttekből alakult a doukhobortok feleke-
zete, mely idővel mind szaporodott. I. Miklós czár idejében a Kauka-
zusba szoritattak le s ott vannak most is nagyobb számmal. A feleke-
zetet bizonyos mysticismus jellemzi, de vallásuknak igyekeznek rendszeres 
kifejezést is adni s ujabban hitrendszerüket a következő tiz pontban 
állapították meg: 1. A vallási község tagjai imádják és szeretik 
Istent, mint minden lények forrását. 2. Tisztelik az emberi méltóságot 
mind magukban, mind embertársaikban. 3. Szeretettel és csodálattal 
tekintenek mindenre, a mi létezik és gyermekeiket is ebben az irány-
ban törekesznek nevelni. 4. Isten alatt értik az élet és szeretet hatal-
mát, mely minden létezőnek forrása, 5, Az élet haladás; minden 



176 KÜLÖNFÉLÉK. 176 

tökéletesedésre törekszik, hogy a mag, a melyet nyert, az élet forrá-
sához mint érett gyümölcs jusson vissza. 6. Mindenben, a mi a világon 
létezik, a tökéletesedés egymásutáni fokozatait látják. így az ásványon 
kezdve, azután jőnek a növények és azután az állatok, melyek között 
a legteljesebb fejlemény az ember, az élet és öntudatos lény szem-
pontjából nézve. 7. A vallási község tagjai azt tartják, hogy bármely 
éló'lényt elpusztítani vagy bántani vétek. Minden egyes lényben élet 
van és igy Isten, de különösen az emberi lényben. Az embert életétől 
megfosztani semmiképen meg nem engedhető. 8. Az ember életének 
teljes szabadságot engednek és igy minden intézményt, mely erőszakon 
nyugszik, törvénytelennek tartanak. 9. Az ember létének alapja a gon-
dolat — az ész hatalma. 10. Elismerik, hogv a társasági élet az erköl-
csi törvényre van alapítva, a melynek szabálya: „A mit nem kívánok 
a magam számára, azt nem kell kívánnom a más számára sem". — 
A doukhobortok és a velők rokon felekezetek egy Istent hisznek, a 
háromságtannak, eredendő bűnnek semmi nyoma nem található náluk. 
Az orosz köznép közt értelmileg a legfejlettebbek. De Pobjedonoszcevnek 
és a szent zsinatnak, ugy látszik, nincs szüksége ily hazafiakra és a 
doukhobortok egy része kivándorol. De az eszmének maradnak és 
esznek otthon is hivei. A józan vallási felfogás mind nagyobb tért 
hódit az orosz nép között Pobjedonoszcev és társai ellenére is. 

A gymnasiumi és reáliskolai revideált tanterv a jövő 
iskolai évvel az első osztályban életbe lép. E tanterv foglalja magában 
azoknak a tényezőknek legfontosabbjait, a melyek az ember vallási, 
erkölcsi és szellemi dispositióihoz a módszeres vezetés által hozzájárulva, 
kiképezik Őt minden irányban az élet harczaira, küzdelmeire. E küz-
delmek alá foglaljuk természetesen nemcsak azokat, a melyekkel szem-
ben erősítenünk kell magunkat az anyagiakért, hanem azokat is, melye-
ket a gondolatok és eszmék, a különböző gondolatáramlatok vívnak 
egymással. Mert ugy látjuk a történelemből, hogy az eszme élő, ele-
ven, megsemmisithetetlen hatalom, s hogy a physikai erők hatása és 
ellenhatása, súrlódása és működése alatt az eszme, a gondolat vezető 
elvét kell keresnünk. A régi tanterv főkép három szempontból jött 
revisio alá, u. m. a túlterhelés, a nemzeti tárgyak és a görögöt pótló 
tárgyak szempontjából. A túlterhelést azzal fogja elkerülhetni a revi-
deált tanterv, hogy a magyar-latin fordítás a latinnyelvi tanítás végső 
czéljából elhagyatott. A mathematika anyaga némileg összevonatott. 
A geometriánál a szemléltető módszer alkalmazása előtérbe lépett. 
A testi nevelés nagyobb mértékben s nemzeti szellemben érvényesül. 
A nemzeti tárgyak közül az irodalomnak két év jutott, mint volt csak 
néhány évvel ezelőtt a felekezeti iskoláknál s nálunk is. Lényegesebb 
változás történt a történelem tanításában, a mely elkíséri a tanulót a 
középiskolán kezdettől végig s helyes, bár nem könnyűnek látszik a 
kivitele annak, hogy a magyar történelem a világtörténelem keretébe 
illesztessék. Nagyobb tért foglal el a hazai föld ismertetése is. Nagyobb 
módosulás van a görög pótló tárgyak tantervében is. Előtérbe lép a 
szabadkézi rajz, melytől a tanterv az utóbbi időben annyit hangoztatott 
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szépérzék és műizlés hathatós fejlesztését és erősítését méltán várja. 
A természetrajziak czélszerübben rendeztettek el. A modern nyelvek 
tanításában a gyakorlati élet szempontja némileg előtérbe lép, de nem 
kellő határozottsággal. Ezek a lényegesebb változások és eltérések az 
új tantervben. Nem mélyrehatók ugyan és nem gyökeresek, de azt a 
dolog természete hozza magával. Hiszen a miveltség elemei nem vál-
toznak a napokkal, az évekkel. Hosszú idő kell ahhoz, mig valamely 
kor szellemi arcza megváltozik. S vannak a miveltségnek állandó, 
permanens elemei is, a melyekkel bármily radikális reformtörekvésnek 
számolni kell. Örömmel látjuk a nemzeti tárgyak intensiv sürgetését 
és sok részben a régi tanterv túlságosan magas követelményeinek 
leszállítását. De ez ne baladás legyen — visszafelé. Hanem szüntesse 
meg azt az ürt, azt a nagy hézagot, a mely a mai tanterv magas kívá-
nalmai és a tényleg elért eredmény között tátong. Ezzel az őszinteség 
nyer s egy hypokrisissel kevesebb lesz. A tanárvilág közvéleménye csak 
üdvös eredményeket vár az új tantervtől. A napi sajtó meglehetős 
kicsinyléssel fogadta a széles körben folyt rengeteg előmunkálatok után 
az eredményt. (G. K.) 

A material ismus apostola, Büchner Lajos május 1-én Darm-
stadtban bevégezte különben munkás életét. A materialismusnak e 
százévben alig volt népszerűbb szószólója, mint Ő. A „ Kraft und Stoff" 
szerzője az egész világon ismeretes lett s nálunk is egy időben való-
ságos divatban volt, oly népszerűségnek örvendett. Büchner a materialis-
must, mint egy új evangéliumot hirdette és sokakra hatott. De nem 
maradt el a visszahatás sem. S Angliában Tyndall ellen dr. Martineau, 
s Magyarországon Mentovich ellen Brassai folytattak érdekes és számukra 
babérokat termett harczot. Buzgóbb követői a Spencer Herbert rend-
szerének eredetét is Büchnerre vitték vissza, de ez téves látás volt. 
Mikor a Darwin és Spencer tanaival az élettan egészen újra alakult, 
Büchner maga igyekezett a fejléstanhoz alkalmazkodni. E kísérlete 
azonban nagyon mesterkélt és visszatetsző volt. Spencer Herbertnek az 
erő fenmaradásáról való nevezetes tanát a maga felfedezésének kép-
zelte és igényelte. Lange, a materialismus hires történelemirója és 
kritikusa megmutatta, hogy ez a tan a materialismust olyanná teszi, 
a milyen materialismus Büchnerre nézve teljesen lehetetlen. Büchner 
mindig abban a hitben élt, hogy az ő világának atomai és az újkori 
atomelmélet általán a tudománynak a felfedezése, holott azok csupán 
hypotheticus dolgok, éppen úgy, mint a Democritos atomai. A materialis-
mus ma nem oly népszerű, nem oly félelmetes, mint volt ezelőtt 
harmincz évvel. Hogy Büchnernek akkor sikerült népszerűvé tenni, 
az azon kívül, hogy Ő teljes lelkesedéssel munkált embertársai javáért, 
annak tulajdonítandó, hogy az akkor uralkodó túlzó supranaturalis-
mus ellen bátran felvette a harczot. A materialismus ma nem oly 
népszerű azért, mert ma a tudomány és bölcselem teljesen egyeznek 
abban, hogy az anyag is, a mennyiben reánk nézve létezik, főleg a 
mi alkotó értelmünknek a terméke. Büchnernek meg kellett érni, hogy 
lássa a materialismus uralmának alászállását. De Ő azért mindvégig 
megmaradt mellette és úgy halt meg, mint a materialismus apostola. 
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„Férfiak és nők mivelődési utjai" czimen a „Nemzeti Nő-
nevelés" következőket írja: . . . „Talán a pedagógia végre rájön arra 
is, hogy a műveltséget a leányoknak mégis más módon kellene 
nyújtani, mint a milyen módon jelenleg a fiúknak nyújtják. S azután 
ezt a másféle módot a fiúk számára is akczeptálni. 

Nézzük csak a fiúk oktatását! A gymnáziumokról beszélek, mert 
azt hiszem, hogy ezek nyújtják viszonlag a legnagyobb tudománykincset 
a fiatalságnak. S itt ép a legutóbbi években két sajátszerű ellentétes 
jelenséget látunk: egyfelől állandó panasz a túlterhelés miatt; másfelől 
a tanulmányi czél állandó sülyedése. Itt még sem lehet minden rend-
ben. Mióta a porosz iskolamester legyőzött bennünket, hevesen rávetettük 
magunkat az új német pedagógiára és a középiskoláinkba beerőszakoltuk 
a tanításnak olyan tudományát, mely a tanitó és tanítvány egyéniségét 
megfojtja; a munkakedvet elveszi; s mindent egy sablonba kényszerit. 
Csupa methodustól elfeledik, hogy végre is nem az a fődolog, hogy 
miként tanulnak, hanem az, hogy egyáltalán tanuljanak. A methodus 
egyszerűen agyonütötte a tanítást. Most a tanítónak aprólékosan elő-
írják azt a fokozatot, a mely szerint haladnia kell, megrendelik, hogy 
mit kell előbb, mit később mondania, s hogyan kell ezt vagy amazt 
mondania? Mintha a tanítás olyan valami volna, a mit könyvekből 
meg lehet tanulni, s nem a természet szép adománya, s olyan művé-
szet, a melyet az ember saját tapasztalásai és kísérletei alapján szerez-
het meg. 

De ilyen egész nevelésünk és egész életfölfogásunk: túlbecsüljük 
az egyén értékét, de nem becsüljük meg az egyéniség értékét. 

A tanításnak manapság olyannak kell lennie, hogy lehetőleg 
mindenki, a legrestebb és a legegyügyübb is elérje a tanczélt. S 
ezért valamennyien bizonyos sablonszerű bánásmódban részesülnek. El, 
mindennel, a mi egyéni erő, egyéni tehetség! Éljen a korlátolt közép-
szerűség! — De remélem, hogy a lányok középiskolai oktatása ismét 
szabadabb irányt fog megjelölni számunkra . . . 

Sok belső igazság van ugyan e mondásban: „A gyémánt csak 
saját súlyának rovására nyeri meg a művészi csiszolást; mi pedig a 
műveltség jótéteményeit saját lényünk egy részével fizetjük meg". Ámde 
ne legyünk azon, hogy az ifjúság egész lényét elraboljuk a műveltség 
folyamata alatt; s ne törekedjünk arra, hogy tuczat embereket nevel-
jünk belőlük, mint a hogy ezt a gymnáziumi pedagógusoknak előírják. 
A tanuló leány még eléggé kívül áll a hivatalos felsőség gondnokságán. 
S még valószínűleg sokáig fog tartani az, hogy otthon és magán 
gymnáziumokban tanul. A kevésbbé tehetséges leányoknak odatódulásától 
még nem kell félni. A kedv és szeretet a kényszerítés nélkül választott 
tanulás iránt tehát nagyobb lesz. S így talán a munka szabad szelleme 
fog oda beköltözni; minden esetre szabadabb, mint, a milyen ma ural-
kodik a nyilvános középiskolákban. Az eredmény pedig olyan lesz, a 
mely elől elzárkózni nem lehet, s így — talán a lányok magasabb 
kiképzésének megkezdése üdvös hatással lesz a fiúk szabadabb szellem-
ben való neveltetésére. Es a férfi és nő művelődési útjainak egyesítése 
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javítni — talán rövidíteni fogja mindkettöjök művelési útjait, illetve 
tanulási idejét. 

Nyolcz év! Milyen hosszú idő! De 7, 6 év is hosszú, legalább 
az ember életéhez viszonyítva. Mennyit lehetne ez idő alatt még köze-
pes tehetséggel is tanulni; s az életnek ebben a korszakában, midőn a 
lélek olyan fogékony, s minden eszményiért lelkesülni képes. Termé-
szetes, ha a gymnázium czélja csak abban áll, hogy minél több pozitív 
adatot gyömöszöljön a tanuló fejébe, — a melyek egy pár év alatt 
nyomtalanul elpárolognak, — akkor 8 év is kevés. De, ha a tanítás 
czéljául azt tűzzük ki, hogy fogékonyságot, kedvet ébreszszünk az önálló 
tanulmányozás, — a szellem továbbképzése iránt, ha megtanítjuk azt, 
hogyan tanuljanak; fölösleges terhet nem akasztunk reájok, hanem 
egyeseket úgy szerelünk föl, hogy egész életükön át műveltségükön 
tovább dolgozzanak, akkor egész más alakban tűnik föl ez a dolog . . . 

Az általános műveltséget 10 év alatt sem szerezheti meg az ifjú 
ember; de kevesebb év alatt is elérheti azt a czélt, hogy teste meg-
aczélozva, fölfogása a műveltség iránt fölébresztve, szelleme úgy legyen 
iskolázva, hogy a gymnáziumot azzal az elhatározással, hajlammal hagyja 
el, hogy ezután szakadatlanúl és eredménynyel fog szellemi kiképzésén 
dolgozni. 

Ilyen középiskolát, ilyen iutézményt, a mely ép úgy gymnász-
tikája a testnek, mint a. léleknek óhajtok a fiatalság számára: fiuknak 
és leányoknak egyaránt". 

Pályázati hirdetmények : A Murányi Farkas Sándor és neje 
Bányai Ágnes alapítványából két 50 frtos díj van kitűzve unitárius 
ifjú lelkészek és lelkészjelöltek számára. Pályázati feltételek az Isk. 
-Értesítőben olvashatók. — A kolozsmonostori m. kir. gazdasági intézet 
az állami alapítványi ösztöndíjas (ingyenes) helyre pályázatot hirde.t 
A szabályszerűen felszerelt folyamodványok jul. 15-ig az intézet igaz-
gatóságához küldendők Kolozsmonostorra. 

Gyászhirek: Vargyasi Hajós János, kir. és ny. ministeri taná-
csos, a Lipótrend lovagja, főisk. felügyelő gondnok, egyháztanácsos, 
Maros-Vásárhely és Kolozs városok díszpolgára, volt országgyűlési kép-
viselő stb. máj. 12-én elhunyt. Halálát a család részéről fiai Hajós 
Gyula, vasúti mérnök, dr. Hajós Béla, kir. egészségügyi tanácsos s 
leánya Hajós Róza, Csongvay Lajos marosvásárhelyi ügyvéd neje fájlal-
ják elsősorban. — Ferencz Albert, a budapesti állami rendőrségnél hivatal-
nok, férfi kora közepén bevégezte életét. Elvesztése Főt. Ferencz József 
püspök családját és Sebes Pál kereskedelemügyi osztály tanács családját 
érinti a legfájdalmasabban.—Székely Ferencz, főisk. főnök, ki Város-
falvára papnak volt kinevezve, jun. 14-én 25 éves korában hirtelen 
elhalt. Egy tisztes, jóravaló ifjú ember veszett el benne. Hült tetemeit 
szülőföldjére, Szent-Péterre szállították. 
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ARANYKÖNYV. 
Az „Ezredéves Emlékalap"-ra tett kegyes adományok. 

(Tizenhetedik közlemény.) 

228. Özv. Sándor Istvánná Gyergyay Klára N.-Enyed . . . . 4 frt — kr. 
229. Mészkői egyházközség Tarcsafalvi Pál lelkész utján . . . 4 frt 05 kr. 
230. Dézsfalvi „ Hatházi József „ » . . . 2 frt — kr. 
231. Alsó-Boldogasszonyfalvi egyhk. Geréb Sándor 1. utján . 1 frt — kr. 
232. Péter Sándor b.-újfalvi 1. gyüjtőivén: Pálíi Sándor 20 kr., 

Pálfi Zsigmond 20 kr., özv. Szombatfalviné 40 kr., Sü-
kösd Mózes, Czukor József, Ács Dénes, Ács Lajos, Czukor 
Dani 5—5 kr., Sallos Dénes, Ács Dani, Boros József, 
ifj. Sűkösd Dani, Sallos Péter 10 ^10 kr., Geréb Dénes, 
Geréb Endre 20—20 kr., Péter Sándor és neje 65 kr; 
együtt • 2 frt 65 kr. 

233. Egyed Mózes, tanár Déva 5 frt — kr 
234. Bedő Dániel, ny. egyet, könyvtárőr Kolozsvár 10 frt — kr 

Összesen . . . . 28 frt 70 kr. 
Az előbbi 16 közi. összege . . 2246 frt 85 kr. 

Együtt . . . . 2275 frt 55 kr. 
Szives köszönet az adományokért. 

Kolozsvár, 1899. jun. 22. Ferencz József, 
unitár, püspök. 

Adakozás a kolozsvári unitárius templom belső szépítésére. 
(Nyolczadik közlemény.) 

Sárdi Józsefné, Nemes Borbára urnő (édes anyja Nemes József 
ügyvéd neje, Néb Anna emlékeért) 100 frt — kr_ 

Rutkowszky Róbertné, Nemes Mária urnő 10 frt — kr 
E közlemény összege . . . 110 frt — kr. 

Előző közi. összege 1431 frt 11 kr. 
Összesen . . . . 1541 frt 11 kr. 

A szives adakozásért hálás köszönet. 
Kolozsvárt, 1899. jun. 29. Péterfi Dénes, 

unitárius pap. 

Nagytiszteletü Szerkesztő ur! A „Keresztény Magvetődben kiadni s így 
megörökíteni kérem szives tisztelettel a vallásos kegyességnek egy szép jelét 
az alábbiak szerint: 

A vargyasi unitárius egyházközség, a mult karácsony alkalmával, egy 
nagybecsű, urasztali kenyértartó, ezüst tálat kapott kegyes ajándékul Gyöngyössy 
Béla kir. erdőfelügyelő és nővére Gyöngyössy Elma özv. Zádor Gézáné hitro-
kontól, e felirattal: „Gyöngyössy István unitárius esperes-lelkész és neje Csehv 
Ágnes emlékére, hálás gyermekei Elma és Béla. A vargyasi unitárius egyház-
községnek 1898. dec. 25." 

A félszázadnál többre terjedő s csak az egyházközségben 44 évig viselt 
hív lelkipásztorság emlékét vigyis őrzi a nép kegyelete, melyet maradandóbbá 
tett a gyermeki kegyelet és hála ilyenszerű megnyilatkozása, a miért e helyen 
is fogadják a nemeskeblü ajándékozók, egyházam nevében hálásan nyilvánított 
köszönetemet! 

Vargyas, 1899. április 24-én. K Í ¥ á l 0 t isztelettel 

Kisgyorgy Sándor, 

vargyasi pap. 
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