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sul vétettek, részben pedig azok alapján az egyes szükséges intéz-
kedések megtétettek. 

Végül az indítványok tárgyaltattak. Az egyházközségek költ-
ségvetésére és a házasságot kötöttek kihirdetésére irányuló javasla-
tok vélemenyezésre kiküldetnek az egyházköröknek. A sz.-keresztúri 
gymnasiumban a VI . osztály beállításának a kérdése tárgyalása el-
hnlasztatott arra az időre, a mikor a kolozsvári collegium építésé-
vel és berendezésével egyházunk teljesen készen lesz. Kimondatott, 
hogy a kolozsvári főgvmnasiumban a tandijat az unitárius tanulók 
részére sem lehet alább szállítani, mert ezt a miniszterrel kötött szer-
ződés szabályozza. 

A jövő évi E. főtanács idejének a kitűzése az E. K. Tanácsra 
bizatott. 

Ezek után a gyűlést Eerencz József püspöknek szép beszéde 
és Kelemen Albert közügyigazgató buzgó imája bezárta. 

C S I P Ó S A L A M O N . 

Báró P. Horváth Kálmán köszöntője a Berde-serleggel. *) 

Midőn e poharat tartom kezemben, hogy felköszőntsem emlékét 
annak, a kinek tisztelése és a kinek gondoskodásából itten az asztalok 
körül összegyültünk — eszembe jut az ő személyisége, szokásai, szellemi 
és lelki tulajdonságai, előctem lebegnek el életének eseményei ; ha azo-
kat egybevetem és azokból következtetéseket vonok, látom meg az em-
bert, Berde Mózest a maga egyszerűségében és mégis valódi nagyságá-
ban. Bepillantok küzdelmes, nélkülözésekkel teljes ifjúságába, midőn a 
megélhetés gondjai gátat vetnek a tanulni vágyó, előíe törekvő fiatal 
ember buzgóságának, szorgalmának, melyek erejét megzsibbasztani nem 
birják, de megedzik a további küzködésre, hogy kitartásával legyőzzön 
minden akadályt, elérje a czélt, melynek véghezvitelére egy életnek 
munkásságát szánta és adta. 

Es mi vala a czél ? Az, hogy szeretett egyházát felsegítse. Látta, 
hogy egyházának szükségei napról-napra növekednek, az ekklézsiák 
szegények, az iskolák a kor kívánalmaival és a közoktatási törvény 
rendelkezéseivel szemben anyagilag tehetetlenek. A főiskolát fel kell épí-
teni, a keresztúri gymnasiumnál új tanári állásokat felállítani. Minde-

* Berde Mózes, a unitárius egyház nagvjóltevője alapot hagyott egyh. 
főtanácsi küzebédre is. A gyűlés első napján való közebéden mindig egy köszöntő 
mondatik a Berde emlékére a Berde-serleggel. Az idén a köszöntőt Br. P. 
Horváth Kálmán főgondnok mondta, melyet itt közlünk. Szerk. 
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nütt elodázhatatlan kiadások, melyeknek nincs fedezetük. Ezek mellett 
tudta, hogy iskolánkat látogatók nagy része szegény, ezeknek segélyt 
kell mindenkép adni, ha azt akarjuk, hogy egyháznak és hazánknak 
hű és hasznos polgáraivá nevekedhessenek. 

Tudta azt is, bogy ily nagy feladatok megoldására nagy áldo-
zatok szükségesek, melyeket hitrokonai egyháza meglevő vagyonából, 
addig igénybe vett segítségük mellett is meghozni már nem birnak. 

Itten új bevételi forrásokról kellett gondoskodni és azokat meg-
nyitni a körülmények által szorongatott egyház támogatására. 

Ezeket megszerezni tűzte ki feladatául s ezekért bocsátotta, mint 
élete munkáságának, egyháza iránti szeretetének bizonyságát, annak 
rendelkezésére fejedelmi alapítványában. 

Es a személyes áldozatok mily hosszú láuczolata által birta azt 
megteremteni — ha azokat átgondoljuk — vagyunk képesek őt meg-
becsülni és emlékét kellő tiszteletben tartani. 

Kicsiny, szegény sorsban kezdette. Midőn tanulmányait elvégezte 
és nagy önmegtadása és takarékossága által felemelkedett az alapra, 
honnan már könnyebb szívvel nézhetett volna elébe a megélhetésnek, 
akkor is megmaradott szerény és csak is megélhetésre számított kiadá-
sainál, a felesleget, mely által magának életörömöket szerezhetett volna, 
félretette, meggyüjtötte, hogy azon nagy czélt, mely előtte vala mindig, 
melyre tekintett az élet küzdelmei közepette, midőn ereje lankadni 
kezdett, előbbre vigye. Mondja kérem, kire fogja hagyni nagy vagyo-
nát ? Kire hagyom, hát az én fiaimra és gyermekeimre hagyom, mondá, 
értette a főiskolánkat és az unitárius egyház tanuló ifjúságát. 

Igen, mint a szerető apát gond emészti hátramaradó családjáért, 
ő is mindig önökre gondolt kedves tanuló ifjúság, mint gyermekeire, 
az unitárius egyházban élő nagy családjára, kiket szeretetébe, gondjaiba 
és később örökébe befogadott. 

Ezekért való gondoskodásban, munkában és nélkülözésben töltötte 
napjait, ő érettök mondott le a boldog családi élet édes örömeiről, hogy 
egész erejét, mindenét hagyja reájok. 

Ily áldozatok ára mi lehet részünkről egyéb, mint a hálás meg-
emlékezésnek meg-megujuló nyilatkozása ? Ugy-e ? 

I)e elég-e ez ? Oh nem. Önökre tisztelt ifjúság, hárul a kötelesség, 
hogy megrniveljék a talajt, igyekezetük és szorgalmuk kiélezett vasával 
a tudományok mezején, melyeknek barázdáit önök előtt oly nagylel-
küleg megnyitá. 
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Reánk, a magyarországi unitárius egyház vezető tagjaira, mind-
nyájunkra az, hogy fentartsuk és fejleszszük magunk között az ő szelle-
mét az egyház és hazánk iránti áldozatkészségben és ön megtagadásban. 

Hogy Berde Mózesnek ezen közöttünk élö szelleme soha ki ne 
haljon sorainkból, arra üritem poharamat! Hadd nyiljék ki hát szi-
veinkben az áldozatok gyöngyvirága évente, mint virágokkal boritja be 
zöld leplét rónaságnak minden tavasznak kezdete. 

Egyháztört. adatok. 
C X f J I . Horarik János beszterczebányai áldozó pap beszédje a pesti köz-

gyűlésen 1841-ben. 

A negyvenes években a róm. kath. püspökök körlevelekben 
tiltották meg a lelkészkedő papságnak a vegyes házasságok meg-
áldását. Az ország törvénye akkor még nem biztosította volt, hogy 
a vegyes házasságokat más keresztény papok is megáldhassák. 
A róm. kath. lelkészek közül nem egy állást foglalt e tiltó rendelet 
ellen. A mint egy akkori lap, a „Jelenkor" (1841. 44. sz.) í r ja: 
„magok a kath. papok is elismerik, hogyha ők nem áldják is a 
vegjes párokat, azért az Isten megáldhatja s ha elmarad is az 
egyházi áldás, azért a házasság teljes törvényességű." A tiltó 
rendelet ellen Horarik János beszterczebányai áldozó pap, ki akkor 
Pesten lakott, Pestmegye közgyűlésén nyilvánosan felszólalt. E 
szabadelvű és bátor róm. kath. papnak beszédét érdekesnek tartjuk 
a közlésre. Néhai Sámi László, ref. tanár, a szabadelvű eszmék 
kiváló bajnokának levéltárából kaptuk azt, fia Sámi László kir. 
itélő táblai bíró szívessége folytán, kinek azért köszönetet mondunk. 
A beszéd, mint a rávezetésből látszik, Tunyogi G. Sándor másolata 
és a következő: 

Ki az előttem szólott pap urakat halotta, azt gondolhatná, 
hogy nincs M. országon más gondolkozású pap, és hogy minden pap a 
püspöki kör levelekkel egyet ért. En bizonyossá teszem a Tekintetes 
R. hogy létez a M. papság között olyan párt is, kinek nem az a 
fő gondolatja, hogy ő r. kath. ig. papista, hanem inkább a fekszik 
szivén, hogy polgár, hogy nemzet papja, hogy ember ; ezen 
átalános eszmék lebegvén szemei előtt, leginkább ész után szokott 
indulni, a mi engem ilet, én őszintén meg valóm, hogy mind anyi-




