
KÜLÖNFÉLÉK. 

„A székely kérdés" czimű tanulmányra, mely füzetünk elején 
áll, külön is felhívjuk az olvasó közönség figyelmét. A „Székelyföld" 
írója, Kozma Ferencz t. munkatársunk tárgyalja abban a székely 
kérdést több oldalú világításban. Ismerteti a székely népet és szem 
elé tárja a mai székely kérdést. A Székelyföldre egészen az ujabb 
idó'ig kevés gond fordíttatott. Vasútat is csak az utóbbi években 
kapott a székelyek földje. I)e ez csak arra szolgált, hogy megmutassa, 
hogy közgazdaságilag mennyire hátra van Magyarországnak ez a része. 
Szomorú szívvel szemléltük a székelyföldi vasútállomásokon, hogy az 
oda gyülekező tömeg inkább egy kivándorlásra indult összeverődött 
csapatnak nézett ki, semmint egy terményét és iparczikkeit értékesíteni 
akaró munkás csoportnak. A székely kérdés minket ethikai vonatko-
zásban közetlenűl érdekel. Egy elszegényedett népben az erényeket 
fentartani még a legjobb akarat se bírja. A szabadságszerető, önálló 
gondolkozású, lelkiismereti meggyőződését követő, független székely 
elesik és jön helyébe egy más, a ki már nem székely, egy szolgai, 
lelkiismeretet nem ismerő, hanem akár önönmagát is eladó valaki. 
Hogy ez nemzeti tekintetben is mit jelent, azt nem szikség magyarázni. 
E vonatkozás és honfiúi érzésünk szolgáljanak magyarázatául a székely 
kérdésnek e folyóiratban tárgyalására. 

Főt. Ferencz József püspök úr nov.-ben látogatást tett Dicső-
Szent-Mártonban és Szőkefalván. A püspököt KüküllŐmegyében nagy 
ünnepélyességgel és lelkesedéssel fogadták. Bandériumokkal kisérték 
kocsiját és üdvözlő beszédeket mondottak. A püspök ezekre adott 
válaszában ékes szavakban hirdette, hogy a különböző vallásuaknak 
egymás vallását tisztelni kell és áldást kért minden felekezetre. 
Szőkefalván, hová báró Kottenthal négyes fogatján Guido Béla esperes, 
Nagy Béla jegyző s számos pap és világi úr kíséretében ment, fölavatta 
az uj tornyot, hol a nagyszámú közönség odaadással hallgatta nagy-
hatású szónoklatát. Sándor János a megye főispánja ebédet adott a 
püspök tiszteletére. 
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XIII. Leo pápa áldásait küldözgeti a protestáns Angliára. Leve-
lekben és zarándok csoportokat fogadva áldást oszt a brittek országá-
nak. Szabadelvű egy pápa a Vatican mostani ura! Az ultramontau 
püspökök Rómából áldást hoznak minden országba. Hát a protestáns 
püspökök és papok is kívánnak áldást más vallású népekre; de ez 
nem ellenkezik a protestáns elvvel, mely megengedi, hogy kiki azt a 
vallást kövesse, a melyet akar. I)e a római egyház áldása ?! Az 
egyenes ellentéte a róm. katholicismus elvének, mely mindenkit, a ki 
nem a római vallást követi, eretneknek tart és az eretnekek számára 
a római egyháznak nem áldása, hanem csak átka van. Különbség 
van jó urak a kettő között! Önök nem követhetik a róm. katholicismus 
elveit ugy, hogy ugyanakkor áldást oszszanak más vallásúak számára. 
Es ezt önök, kik Rómából hozzák és osztogatják az áldást, tényleg 
eléggé is mutatják, mikor a protestáns növendékek részére az áldást 
bérmálásban értelmezik, a nélkül, hogy azt kérnék. Önök az átok 
helyett, melyet hitelviik szerint kellene más vallásnak számára osztani, 
áldást osztanak ; mit hitelvük szerint tenniök nem kellene. Önök most 
nem átkozódnak, hanem áldáskodnak. De az olyan áldások, a melyeknek 
kényszere van, nem áldás. Ajkukról nem hangzik átok, de az áldás, 
a mely hangzik, a viszály magvát hinti el, mely átka a népeknek. 

Hoensbroechs gróf a pápaságról most megjelent művében: 
„Das Papsttum in seiner social-kűlturellen Wirksamkeit" vizsgálódá-
sainak erredményét e tételbe foglalja össze: „A pápaság abban az 
igényében tekintve, hogy az isteni, a Krisztustól, a kereszténység 
alapítójától származó intézmény, a hit és erkölcs minden kérdésében 
csalhatatlansággal felruházva, a legnagyobb, legvégzetesebb és ered-
ményekben leggazdagabb hazugsága az egész világtörténelemnek." 

Vatikáni körökben, mint a „Kölnisehe Volkszeitung"-nak 
Rómából jelentik, azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy 1901. tavaszán 
egyetemes zsinatot hívjanak össze. Kételkedni lehet e jelentés hiteles-
ségében. Minden egyébtől eltekintve, mire való lenne a zsinat — 
jegyzi meg egy protestáns német lap — hogyha a pápa már csal-
hatatlan ? 

Francziaországban Waldeck Rousseau, ministerelnök ünne-
pélycsen bejelentette a culturharczot. Egy beszédjében kinyilvánította, 
hogy igyekezni kell annak a veszélynek elhárítására, hogy egy 
demokraticus társadalomban olyan egyesület fejlődjék ki, melynek 
czélja a vallásos intézmény álarcza alatt egy politikai testületet vezetni 
he az államba, a mely testület arra törekszik, hogy teljes független-
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séget nyerjen és minden hatalmat magához ragadjon. „A szerzetrendek 
— mondotta a minister — még azt is meg merészlik tenni, hogy 
nem engedelmeskednek az egyházi méltóságoknak, kik nem akarnak 
az ő vazallusaik lenni. A szerzetrendeknek kell feltudni, ha az ifjúság 
két pártra szakad, kik ugy nó'nek fel, hogy egymást nem is ismerik 
és annak a veszélynek lesznek kitéve, hogy egymást kölcsönösen nem 
is fogják megérteni. Ez a következménye annak, ha az államban az 
állammal versenyező' hatalom áll elő. A klerikalismus, im ez az 
ellenség! Ez, nemcsak Erancziaországban, hanem egyebütt is. Ez ellen 
kellene küzdeni s némely szabadelvű polgármesternek nem szintelen 
szerepet játszani, vagy épp annak tömjénezni. — Örvendetes dolog ezzel 
szemben, hogy Francziaországban a protestánsok száma mind szaporodik. 
1806-ban a protestánsoknak 220 lelkészük volt, mig ma számuk 
meghaladja az 1200-at. Pas de Calais ban 12 év alatt 1500 katholikus 
lett protestánssá. Dordogne megyében 1890 óta 5 gyülekezet, St. Aubin 
de Blaye-ben 6 és számos fiók gyülekezet alakult a nép jobb elemeiből. 
Némely helyt tömegesen lépnek át. A papok közül is az utóbbi időben 
16-an hagyták oda a római igát és tértek át a prot. egyházba. 

Széli Kálmán ministerelnök dec. 6-án tartott beszédéből, 
melyben az ultramontán párt, az úgynevezett néppárt s főleg annak 
egyik szóvivője Molnár János apát támadásaira válaszolt, közöljük az 
ultramontán páit politikáját egész meztelenségében feltüntető bezáró 
részt: „A t. képviselő úr azt mondja, csak reviziót akar. Csak! 
Egyebet nem. Tudja-e a t. képviselő ur, hogy mit jelent az a revízió ? 
és mit jelentenek azok az egyebek, amelyek utána jönnek a revíziónak ? 
Azok jelentik a vallásfelekezetek közti egyetértésnek feldulását. Azok 
jelentik a viszályt, az ország belbékéjének a megsemmisitését. Az 
jelenti ennek a társadalomnak a szétszedését, a honpolgárok szembe-
állítását és jelenti a magyar társadalomnak az atomizálását. Es jelenti 
eltörlését, szétrombolását mindazoknak a vívmányoknak, amelyeket a 
haladás minden országnak és az emberiségnek adott és a mi orszá-
gunknak is adott, az országnak és az emberiségnek hasznára, Es az a 
„csak" és azok az egyebek, amelyek azután a „csak" után kullognak, 
a mi összes állapotainknak, a mi összes vívmányainknak visszafejlesz-
tését jelentik az egész vonalon. Mi pedig Magyarországot visszafejlesz-
teni nem fogjuk engedni, nem fogjuk engedni, hogy összezsugorítsák 
ezt az országot, összezsugorítsák ezt a társadalmat. Mert ennek az 
országnak, hogy feladatait teljesítse, hogy jövőjét biztosítsa, összes 
erőinek tömörülésére van szüksége. Erős, egységes társadalomra és 
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arra van szüksége, hogy a szabadelvű haladásnak vívmányai érintetlenül 
maradjanak s azoknak védelme és tetőzete alatt, tehát friss levegőben 
és a haladásnak izzó tüzében tömörüljön a magyar nemzet, a magyar 
társadalom és a magyar állam. A „csak" és azok az „egyebek", 
amelyek a „csak" után kullognak, nekem nem kellenek, azokból nem 
kérek és azok ellen küzdeni fogok, amint küzdöttem mindig. (Hosszan-
tartó, szűnni nem akaró élénk tetszés, éljenzés és taps jobbról és a 
középen. A miniszterelnököt mindenfelé üdvözlik.) 

Kolozsvári főiskolánk Dr. Gál Kelemen tanár személyében 
uj igazgatót nyert. Nem kicsiny feladat vár reá, mikor mai napság a 
nevelésben és oktatásban a legkülönbözőbb irányok keresztezik egymást; 
s mikor az ifjúságot óvni kell a kor egészségtelen, káros befolyásaitól. 
Hisszük, hogy meg fogja találni a legjobb irányt : hogy az ifjakból 
derék emberek neveltessenek az egyháznak és a hazának. Ezzel 
üdvözöljük uj állásában t. barátunkat. 

S t a t i s t i k a . A „Kincses Kaleádárioaa" sok mindenféle dologról és 
állapotról Statistikát közöl, többek közt Magyarország felekezeteiről is és 
alakokban is bemutatja a kalendárium a számnagyságot. „A róm. kath. plébános 
óriási alakja mellett kisebbedő alakban jelentkeznek a görög keleti pópa, a 
református tiszteletes, a görög kath. pap, az evangelikus lelkész, a csöppnyi 
zsidó rabbi, mig az unitárius prédikátor már csak kis ponttá törpül". Talán 
ezért nem tartják Budapesten az unitárius papot „udvarképes"-,iek. A minis-
terelnökök, a kik egymásután következtek, a budavári elnöki palotában szívesen 
láttak görög keleti pópát és mindenfelekezetü papot, a ki csak Budapesten 
lakik; de arra nem emlékszünk, hogy a budapesti unitárius lelkészt, akár igy 
akár nevén megnevezve a ministerelnök vendégei közt olvastuk volna. Hja, a 
statistika! a statistikai pont ! Pedig az a pont egyénekre váltva mégis talán 
csak érdemelne némi figyelmet. Ebből a pontból sugárzott ki Aranyosrákosi 
Székely Sándor gyújtó szikrája, melytől Vörösmarty, kinek a nemzet épp most 
szobrot készül emelni, a hősköltészetre lángot fogott; ebből a pontból sugárzott 
ki Kriza ihlete, ki Petőfit a népköltészetben megelőzte ; és a mi e pontból 
folyton sugárzott és a mig létezik, mindig sugározni fog : a nemzeti szellem. 
E pont egyénekre váltva talán mégis csak érdemelne némi figyelmet, legalább 
annál többet: mint hogy számba ne vegyék. 

Müller Miksa. Az összehasonlító nyelvészet és vallástudomány 
nagyhírű művelője, Müller Miksa eredményekben gazdag munkásság 
után bevégezte életét. Oct. 28-án meghalt Oxfordban. Németországon 
született 1823-ban, Müller Vilmos költőnek volt a fia. De Angliában 
élt. Miután az egyetemet Leipzigban és Berlinben végezte és egy 
hindú meséskönyv németre fordításával (1844.) kitűnt, Párisba ment, 
hol 1845—46-ban a nagy franczia sanskrit tudós, Eugene Burnouf 
vezetése alatt lerakja az alapokat ahhoz a nagy munkához, melyet 
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nemsokára meg kellett kezdenie. Burnouf utján megismerkedik Báró 
Bunseimel, a porosz nagy követtel és általa Angliába jut. Bunsen 
a Keletindiai Társulattól 1846-ban azt a megbízást szerezte meg 
számára, hogy a Rig-Ved a hymnusainak régi eredeti szövegét angolra 
lefordítsa. Ennek következtében 1847-ben Oxfordban telepedik le, 
hol azután rendesen lakott és Anglia második hazájává lett. Fáradságos 
volt a munka, a melyre vállalkozott, de mintegy negyedszáz év alatt 
eleget tett a megbízatásnak. A Rig-Veda fordításának első kötete 
1849-ben jelent meg, a hatodik és utolsó 1873-ban. De bármily nagy 
munkát is végzett ezzel és más nyelvészeti és irodalomtörténeti tanul-
mányaival, (History of Sanskrit Literature 1859.) az összehasonlító 
nyelvészet mégis csak eszköz volt egy további nagy munkára: az 
összehasonlító vallástudományra. Ezt az a körülmény is elősegítette, 
hogy 1860-ban a sanskrít tanszéke az oxfordi egyetemen megüresedvén, 
Dean Stanley és más jeles férfiak törekvése mellett is az orthodoxok 
a Monier Williams megválasztását vitték keresztül és őt mellőzték. 
Mindenki elismerte, hogy Ő lett volna a legilletékesebb, s a mellő'ztetés 
nem kis mértékben bántotta, de nem csüggesztette el. Most az 
összehasonlító vallástudományra szenteli munkásságát. Tanulmányai 
benne azt a meggyőződést erősitik meg „hogy alig van egy vallás is, 
a melyben valami igazság ne lenne". S 1870-ben megtartja a Royal 
Institutionban azokat a felolvasásokat, melyekre az alkalmat, hogy az. 
ellene elkövetett hibát jóvá tegye, éppen az oxfordi egyetem adta; 
azokat a felolvasásokat, melyek azután „Introduction to the Science 
of Religion", „Bevezetés a vallástudományba" czimen közöltettek, 
melyekben a mellett foglal állást, hogy a keresztény iratokat történel-
mileg kell tanulmányozni és e módszert és annak szabályait más 
vallások szent könyveire is éppen úgy kell alkalmazni, mint amazokra. 
Hat évvel később megkezdette „Kelet szent könyvei "-nek, a brahman, 
buddhista, khinai, parsista és • mohamedan szentiratoknak kiadását, 
melyeknek nagyobb részét maga fordította. 1890-ben tartott felolvasásait 
„Physical Religion" — „Természeti vallás" czimen adta közre. — 
Müller Miksa tudományos módszert követett. Vizsgálódásai és tanul-
mányainak hatása a legtermékenyitőbb volt a vallástudományra. A mi 
az egyházban való állását illeti, az angolpüspöki egyházban annak az 
iránynak volt a hive, melynek követői Dean Stanleyt ismerték vezé-
rüknek ; a „Broad-Church"-hez, a „széles egyház "-hoz tartozott, azokhoz, 
kik az angol püspöki egyházban a szabadelvüség képviselői. A szabad-
elvű egyházakkal mindig rokonszenvezett. Az 1890-ben tartott felolva-
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sásairól azt is jegyezték meg, hogy azokat inkább tarthatta volna a 
„Manchester College "-ben, az unitáriusok theol intézetében. India 
szabadelvű férfiúival is folytonos érintkezést tartott fenn. A 70-es 
években Trefort Ágoston vallás és közokt. ügyi minister a budapesti 
egyetemen felállított sanskrit tanszékre meghívta őt, de már nem érzett 
hajlandóságot, hogy helyet cseréljen és uj hazát válaszszon. Ez időben 
a Magyar Tud. Akadémia külső tagjának választotta meg és oly érdemes 
kültagot keveset is választott az Akadémia, mint a milyen Müller 
Miksa volt. 

Jénában Dr. Hilgenfeld Adolf tanárságának arany jubileumát 
ünnepelték oct. hónapban. Dr. Hilgenfeld mindig magasan tartotta 
a szabadelvű protestáns theologia zászlóját és példányképe volt azok-
nak, kiket sem hálátlanság, sem félreismerés nem tántorít és nem 
csüggeszt el. 

A hallei prot. egyetem vesztesége. Dr. Beyschlag W. haliéi 
tanár nov. 25-én elhunyt. 1823-ban született a Majna melletti Frank-
furtban. Tanult Bonnban Bleck és Berlinben Twesten tanársága alatt. 
Rövid ideig Trierben és azután Karlsruheban volt pap. 1860-ban 
theol. tanár lett Halléban és ott szolgált élete végéig az új szövetség 
tanszékén. Különösen érdemet szerzett azzal, hogy a római egyházat 
alaposan ismerve, annak támadásait számos beszédében, röpiratban, 
előadásokban és az általa szerkesztett „Deutsche evangelische Blátter"-
beu visszaverte. Jelentékenyebb művei: „Das Leben Jesu" (2. köt.) 
„Neutestamentliche Theologie" (2 köt.) A porosz zsinatokon az úgy-
nevezett középpárthoz tartozott. Ellensége volt mindannak, a mi 
confessionalis, s mikor a mult évben a szabadelvű Weingart lelkészt 
üldözték, az ő érdekében fölemelte szavát az egyházkormány hatalmas-
kodó eljárása ellen. 

Jakab Elek hamvainak hazaszállítása. A székely tört. 
pályadíj kezelésére kiküldött választmány nov. hónapban tartott 
ülésében kegyeletes dolgott cselekedett. Gróf Kuun Géza elnöklete 
alatt és előterjesztésére egyhangúlag elhatározta, hogy a székely tört. 
pályadíj fáradhatatlan gyűjtőjének, Kolozsvár jeles történetírójának 
hamvait Budapestről haza szállíttatja és a kolozsvári temetőben helyezi 
örök nyugalomra. Kolozsvárnak volt Jakab Elek lakossa, a mikor a 
pályadíjat gyűjtötte, mikor az ő kifogyhatlan lelkesedése a főurakat, 
polgárokat, ifjúságot adakozásra tüzelte, Kolozsvárt működött együtt 
nehéz időkben Gróf Mikó Imrével a hon javára. Méltó dolog hát, 
hogy hamvai a kerepesi temetőből, melyet a főváros, nem bizonyos, 
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hogy mecldig tart fetia, Kolozsvárra szállitassanak. Ezt a választmány-
nak minden tagja átérezte és készséggel járult ahoz, hogy a haza-
szállítás megtörténjék és a székely nemzet e lelkes nagy fiának sírja 
emlékkövei jelöltessék meg. 

Kaali Fagy Domokos. Elet, eró', gyakorlati érzék s jó szellem 
egyesültek benne. Atyja Kaali Nagy Lázár, Báró Wesselényi Miklós-
nak volt gazdatisztje. A legjobb környezetben nőtt fel és kolozsvári 
főiskolánkban tanult. Egyike lett Szilágyvármegyében a legtiszteltebb 
embereknek. 1848 '49-ben mint honvédhacmagy szolgált, harminczöt 
éven keresztül pedig a krasznai járásban főszolgabiróságot viselt. 
Kend, pontosság, szigor és a községek anyagi jóllétének emelése 
vezették. Mint kitűnő minta-gazda példájával is elősegítette a jóllét 
gyarapodását. A társadalmi életben a legbarátságosabb volt, családjá-
ban gondos és szerető családfő. Edzett, erős testalkata sok munkát 
birt el, mig végre egy szélütés romba döntötte és néhány heti szen-
vedés után megszűnt élni. Tagja volt Egyh. Főtanácsunknak is és 
hogyha az ügyek intézésében kevésbé is vehetett részt, de egyházának 
ügyeit meleg érdeklődéssel kisérte. Temetése unitárius szertartás 
szerint ment végbe a vidék átalános nagy részvétele mellett. 

Sikó Miklós. Gyászlap nem adta tudtul, hogy Sikó Miklós 
az élők közül eltávozott, hogy Marosvásárhelyt ez év folytán meghalt. 
De utólagosan értesülve is följegyezzük, mert a családon kivűl szélesebb 
kört is érdekel az ő neve. Magyar nemes birtokos és festő volt. 
Kolozsmegyében töltötte élete java részét, itt hivataloskodott és gaz-
dálkodott s az 50-es és 60-as években itt ismerték őt, mint kedvelt 
festőt, mint egyikét a legjelesebb magyar festőknek. Sok főúrnak, a 
közélet sok emberének és nem egy szép nőnek örökítette meg az ő 
ecsetje a képét. () festette egyik jóltevőnk Nagyajtai Incze Mihályt is. 
Képei kétségtelenül festészetünk korábbi fokát, a százév közepén 
uralkodott miniatűr festést jelölik, de hivek és kifejezők, s nemcsak 
az arcz, hanem a ruházat, a menték és magyar női viseletek festésével 
is kivált. Ezért, hogy még hajlott korában is szívesen bizták meg 
munkával. Sikó Miklós csinos alak volt, idős korában szép öreg 
ember, s mind a mellett hogy művész volt, a magyar nemes maga-
tartását mindig megőrizte. Erre elég jellemző, hogy mikor egyszer 
egy külföldinek beajánlották, az ismételve kérdezte: „Mi is csak a 
neve a „Lord"-nak ?" Sikó Miklós Filep Albert marosszentkirályi 
birtokos testvérét birta nőül, kitől három fia maradt: Kálmán, Árpád, 
Géza és egy leánya: Róza, özv. Sebesy Jóbné. 
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Gyászhirek : Bölöni Albert Lörincz egyh. tanácsos oct. hó 
18-án elvesztette hon szeretett nejét, a szorgalmas jó házi asszonyt, 
szül. Nagy Rózát, ki életének 53-ik s boldog házasságának 37-ik 
évében hunyt el Budapesten, honnan hűlt tetemei Bölönbe szállíttattak 
és ott helyeztettek nyugalomra. Az elhunytat férjén kívül gyászolják 
gyermekei: Albert Aron postaigazg. fogalmazó, Albert Anna, Szigethy 
István kir járásbiró neje, s Albert Róza és Lőrincz; s testvére Nagy 
Amália, Rédiger Géza neje. — Deésy Mihály szováthi pap családját 
szomorú veszteség érte Benedek Já><OS nagyajtai birtokos halálában, 
ki oct. 9-én szenderült jobb létre életének 80-ik, s boldog házasságá-
nak 58-ik évében. Az elhunytban Benedek Samu kolozsvári állami 
fiképezdei tanár édes testvérét gyászolja. — Bíró Elek kolozsi lelkészt 
megrendítő' csapás találta. Leánya Bíró Róza, férj. Imreh Mihályné 
élete 27-ik s boldog házassága 5-ik évében egy véletlen baleset 
következtében néhány napi kinos szenvedés után nov. 5-én, férje, 
szülői, és testvérei : Lajos, várfalvai lelkész, Elek, Kata és Anna 
fájdalmára meghalt. — Özv. Bölöni Sikó Lajosné, szül. Nagyváradi 
S. Gyulai Eszter életének 70-ik, özvegységének 10-ik évében nov. 
30-án Septéren megszűnt élni. Sikó Kanuth, Sikó Lajos és Sikó 
Eszter, Szentmaryainé édes anyjukat gyászolják az elhunytban. — 
Kaali Nagy Domokos egyh. tanácsos életének 68. évében dec. 1-én 
Krasznán más létre szenderült. Elvesztését első sorban fájlalják neje 
Csiktusnádi Sántha Ida, gyermekei: K. Nagy Dezső, K. Nagy Béla 
és K. Nagy Ilona, özv. Péchy Istvánné és nagyszámú rokonság. —' 
Éppen most vesszük azt a szomorú hírt, hogy Barabás József 
székely keresztűri gymn. tanár dec. 6-án élete 47-ik, házassága 19-ik 
és tanársága 24-ik évében meghalt. Barabás Lajos székelykeresztúri 
pap és tanár testvérét vesztette benne és Barabás Károly kolozsvári 
polgár is és az intézet egy szorgalmas tanárát. 
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(22-ik közlemény.) 

255. Ajtay János g". ivén H. Almásról. Ajtay János 1. 4 kor. Rász Péter 
45 f. Szabó Mózes (Dávid) 22 f. Ö-v. Szabó Mári (Béla) 11 f. Deák Mózes 
10 f. Józsa Mihály ifj. 12 f. Szabó Mózes M. 22 f. Özv. S/abó Mári B. 11 f. 
i f j . Ráduly Mihály 22 f. Sándor Mihály Zs. 11 f. Bodor István h. 11 f. Szabó 
László Orb. 22 f. Ráduly József k. 11 f. Szab i Is tván D. 1 l f. Sándor András 
k. 11 f. Özv. Sándor Pálné k. 22 f. Szabó Mihály m. 11 f. Özv. Szabó Józsefné 
S. 11 f. Szabó Mihály B 11 f. Sziblik József 10 f. ifj . Szabó Mózes k. 22 f. 
Szabó András B. 11 f. Józsa Mihály al 11 f. Szentpáli József 22 f. Szabó 
Ferencz B. 11 f. Dénes Zsigmond 22 f. Tikosi István molnár 45 f. Szabó István 
Zs. 22 f. Benczi János Mih. 22 f. Józsa Mózes k. 20 f. Szabó Mózes Zs. 22 f. 
Sebestyén Mihály id. 45 f. Lőrinc7. Mihály al. 11 f. Pálfi János 22 f. Sándor 
János id. 11 f. Dénes Mózes 22 f. Soos János al. 22 f. Pap Mihály 11 f. Szabó 
László nagy 45 f. Gothárd Pál ifj. 45 f. Kovács Mózes 22 f. Szabó János 0 . 
11 f. Józsa István 22 f. Szabó Józsefné k. 22 f. Id. Szabó Mózes k. 22 f. Beke 
István 11 f. Szabó Mihály pat. 15 f. G o h á r d Mihály cs. 11 f. Antonya József 
22 f. Antonya István 22 f. Sós Mihály és János 20 f. Gábor Ferencz 20 f. 
Csaka János ifj. 22 f. Déák József 22 f. Szá z Mihály 11 f. Józsa Mózes 11 f. 
Sándor András f. 11 f. Id. Horváth István 11 f'. Antonya János 11 f. Szondi 
Mihály 10 f. Deák János 45 f. Szondi János 11 f. Rigó György B. 22 f. László 
Is tván 22 f. Hoiváth István 11 f. Pál János 11 f. Pap János 22 f. Horváth 
András 11 f. Antonya András f. 11 f. Bencze L tván D. 11 f. Antonya Pál f. 
11 f. Józsa Mihály B. 11 f. Szabó Lajos A. 11 f. Kovács József 10 f. ifj ' 
Kovács Mózes 20 f. Kenyeres Györgyné özv. 11 f. Sándor Mózes k. 22 f. Sr.ndor 
Mihály Goth. 10 f Szabó Mózes A. 22 f. Pálfi János 22 f. Boér József F. 20 f. 
Ifj. Horváth János 10 f. Beke András 11 f. György Ferencz 11 f. Bacsó Mihály 
22 f. Rigó József k. 10 f. Antonya András al 11 f. Boér Ferencz U f. Sós 
János 11 f. Felszegi András l l f. az egyházközség 10 kor. többen 97 f. Sándor 
Mihály fel. 11 f. Kenyeres Ferencz fel. 10 f. Antonya Mihály 22 f. 

Összesen: 31 kor. 36 f. 
256. Boros György, theol. tanár és neje 

Kovácsi Róza Kolozsvár SO kor. — 
Összesen : 61 kor. 36 f. 

Az előbbi 21 közi. összege: 5530 kor. 04 f. 
Együ t t . 5591 kor. 40 f. ~ 
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