
KÜLÖNFÉLÉK. 

Lőfi Áron jubileuma Ötven éves papság! Ezt ünnepli a 

háromszéki unitárius egyházkör és a bölöni unitárius egyházközség 

jul. 5-én sokaknak részvételével Bölönben. Ötven éves papság, mely 

lelkeket építet t , szíveket gyógyított és sok más munkával nyomot 

liagyott : ez a Lőfi Aron jubileuma. Küküllőmegyében Deésfsdván 

töltött néhány évet, azután Bölöné és Háromszéké, a háromszéki 

egyházköré. Bölöné, e nagy, e népes egyházközségé, melynél gaz-

dag forrásokat talált, ta lán a leggazdagabbat, mely a magyarországi 

unitárius egyházban egy egyházközségben létezhetik : derék népet 

és birtokot, vagyont E l t vele. Népét mívelte és a mívelődésnek nj 

erősségeket állított. Híveivel üj iskolát emelt és a magaslaton szép 

új templomot. 8 a háromszéki egyházköré, mely a műit próbáiból 

mint szilárd terület kerül t ki, melyet mint esperes, mint egyházi 

gondnok biztos kézzel gondozott. Es a családjáé, melyben fiakat 

nevelt a tudománynak és közpályáknak, leányokat a családi élet 

nek. Sok jó kívánatban lesz része! Ezekben küldjük mi is koszo-

rúnkat örömünnepélyére. 

Az angol unitáriusok évi gyűlése. A brit és külföldi uni-
tárius társulat pünkösd harmad napján és a következő két napon tar-
totta meg évi gyűlését Londonban, Armstrong A. Richard elnöklete 
alatt. Az elnöki megnyitó után a jelentések terjesztettek elő. A rendes 
évi aláíráson felül, mely mintegy negyvenezer koronát tesz, ez évben 
még hatvanezer korona gyűlt be a társulat ezé íjai ra. A könyvekről szóló 
jelentésben szépen emlékeztek meg arról a kötetről, melyet Eereucz J . 
püspök „Szabadelvű gondolkozás a XX. sz. kezdetén" czimen adott 
ki angolból fordítva. A megjelent külföldi képviselők közül különösen 
érdekkel hallgatták India és Japán ifjú képviselőit. Shinde, ki most 
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végzett az oxfordi theol. intézetben, háláját fejezte ki, hogy néki, a 
Brahmosomaj követőjének alkalmat adtak arra, hogy Angliában unitárius 
intézetben tanuljon és ígéretet tett, hogy tanulmányait jól fogja hazá-
jában gyümölcsöztetni. Toyosaki kiemelte, hogy ő az első unitárius 
japáni, a ki Angliában tanult. Az összeköttetést először az amerikai 
unitáriusokkal kezdették, most uj kötelékkel erősitik vallási viszonyu-
kat. Üdvözli a társulatot, hogy hajlandó Oxfordban japáni tanulókat 
ezután is elfogadni. Japán most kezd a babonákból bontakozni. A 
művelt és gondolkozó japániakat az orthodox kereszténység nem elégíti 
ki. Azok az unitárius kereszténységgel rokonszenveznek. Az nyeri meg 
szivüket Az elfogadható, mert az emberi léleknek végetlen értéket tulaj-
donit s mert azt tanítja, hogy Isten minden léleknek inspiralója. Szeren-
csésnek érzi magát, hogy a iapáni unitáriusok igaz, Őszinte üdvözletét tolni á-
csolhatja«. A társulat azt a nagyfontosságú határozatot hozta, hogy külföldi 
munkásságát kiterjeszti, hogy 1. unitárius vallásos irat sorozatot készít, ad 
ki és hoz forgalomba, dán, németalföldi, franczia, német, olasz, spanyol, 
hindu, japán és más nyelveken; 2. időről-időre, mint az alkalom 
kívánja, anyagi segélyt nyújt a szaWadelvii vallásos gondolkozás és 
munka támogatására a világ minden részében, nem keresztényeknél és 
keresztényeknél egyarán t ; 3. segélyről gondoskodik uj templomok ala-
pitására és lelkészi szolgálatok biztosítására Austráliában, Dél-Afrikában és 
egyebütt, a hol jelét látja annak, hogy az illetők maguk is áldoznak ; 4. meg-
nyerni igyekszik egy kiváló lelkészt arra, hogy látogatást tegyen Austráliá-
ban, New-Zeelandban és Tasmaniábau és ott a nagyobb városokban prédi-
káljon és előadásokat tartson három—négy hónapon keresztül j és hogyha a 
kísérlet sikerül, arra alkalmas lelkészekkel ily látogatásokat rendez más 
országokban is. — Dr. Priestleynek 1904-ben, halála százéves fordu-
lóján új életrajzát adja ki a társulat és azzal dr. Gordon Sándort bizza 
meg. Elnökül a jövő évre a világiak közül Sharpé William Arthurt vá-
lasztották meg. 

A Servét-emlék ügye, melynek érdekében — mint múlt füze-
tünkben említettük — Loyson Hyaclnthe Genfben felolvasást tartott, 
előhalad. Már ezelőtt húsz évvel felmerült volt az a gondolat, hogy a 
X V I . százév e nagy férfiának elégtétel adassék azon a helyen, hol 
áldozatúl esett a türelmetlenségnek. A geuíi szabadelvűek és az ame-
rikai presbyteriánusok azt a jánl ták a genfieknek, hogy Servétnek 
emeljenek emléket engesztelésül és annak kifejezéseid, hogy a protes-
táns egyházak egyáltalán helytelenítik a vallási türelmetlenséget és 
üldözéseket. A mult évben Doumergue montaubani tanár újra előhozta 
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e kérdést azzal az alkalommal, mikor Genfben Kálvinról felolvasott. 
Ugyanezt tette egyidejűleg Chantre genfi egyetemi tanár is. A „Prog-
rés religieux" lapban Kálvin emlékéről irva, melyet születésének 
négyszáz évi fordulóján 1909-ben állítanának, azt mondotta, hogy a 
Kálvin-ünnep csak úgy lesz a X X . száz reformált keresztényeihez 
méltó, ha elébb helyrehozzák azt a nagy igazságtalanságot, melynek 
Servét 1553. october 27-én áldozatul esett. »Servét — mondotta — 
a mint már Vogt Károly természettudós is irta, a XYI . százévnek 
legnagyobb tudósa (ő fedezte fél először a vérkeringést) s nemcsak ez, 
hanem a hitnek is oly képviselője, ki életével igazolta a tant . . . 
Mi azt óhajtjuk, hogy a Champeleu oszlop állittassék a nagy áldozat 
emlékére. Ezt meg kell tenni, hogy a protestáns lelkiismeret megköny-
nyittessék." Az ügyet azután a genfi történelmi társulat vette kezébe 
és remélni lehet, hogy az emlékoszlop rövid időn ott fog állni a Cham-
pelen. Egy francziaországi róni. kath. vallású egyetemi tanár e dolog-
ról értesülve, egy protestáns barátjának azt mondotta: „Oh, ti szeren-
csésebb helyzetben vagytok mint mi ; mi nem tehetjük ugyanazt, a 
mit ti most tesztek, nem tehenük ugyanazt a Szent-Bertalan éjre !«• A 
mit a genfi protestánsok tesznek, valóban megható expiatio. — Az 
emlékkövön e felirás lesz: »Mi nagy reformátorunknak tisztelő és hálás 
fiai, — de kárhoztatva tévedését, mely az ő százévéé volt, és a refor-
matio s az evangelium igaz elvei szerint szilárdan ragaszkodva a lelki-
ismereti szabadsághoz, emeltük ezt az engesztelő emléket 1903. oct. 
27. — 1553. oct. 27-én a Champeleu máglyán elhalt Yilleneuve-
d'Aragonból való Servet Mihály, született 1511. sept. 29." 

E m e r s o n születésének századik évfordulóját ünneplik az 
amerikaiak. Mint unitárius pap kezdette nyilvános működését a szó-
széken t s irodalomban ; miután irói hírnevet szerzett, pár évi szolgálat 
után a papságtól megválva, kizá'ó'ag az irodalomra adta magát. Bos-
tonból Concordba vonult, egy csendes falusi magányba, és oly műve-
ket írt, hagyott hátra, melyek nevét Amerika elsőrangú írói közé, a 
Chanuing és Longfellowe mellé emelték, s melyekért honfitársai szüle-
tésének századik évfordulóját emlékünneppel kötik össze. Az új trans-
cendentalismusnak, mely a XIX. száz közepén Amerikában tekintélyes 
iskolát növelt, Emerson egyik legkiválóbb képviselője volt. A mi Carlyle 
az európai angol irodalomban, az volt Emerson az amerikaiban, csakhogy 
a bölcseimi mellett még több költői szellemmel, a minthogy tényleg 
költeményeket is írt és mint költő is hírnévre jutott. Az angol empi-
rismussal szemben Carlyle is a transcendentalismus hatása alatt állott 
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és e hatás alatt megírta az emberiség „hőseit" és Emerson „Az emberi 
szellem képviselőit" s más társadalmi és bölcsészeti munkáját. Hogy 
ha említett művén kivűl mást nem hagyott volna fenn, már ez egy-
magában is elég lenne arra, hogy számára halhatatlanságot biztosítson. 
E mű magyarűl is megjelent a Szász Károly kitűnő fordításában. Honfi-
társai méltán fűzik az elismerés koszorúját neve köré. Maga Carlyle 
úgy nyilatkozott róla. hogy „Ő egy korszak volt nemzete történel-
mében" . 

Dr . D e l i t z s c h ápr. 17-én harmadszor olvasott fel Babyloniáról. 
Fölolvasásán jelen volt ez alkalommal is Vilmos császár és neje. A 
bibliára most semmi vonatkozást nem tett, de a tudósítások szerint 
folytatni fogja tanűlságai közlését. Most utazása benyomásairól szólott. 
Az ország egykori termékenységét és szépségét rajzolta s jelenlegi 
elárvultságát, mely könnyekre indító. Sok nehézséggel kellett meg-
küzdenie, vizáradás és a nap heve miatt szenvednie. Sokszor 40 - 6 0 
Celsius fok melegben utazott és a persa öbölnél hét napot töltött, 
50 Reaumur fok melegben, mikor még a szél se fútt. Nappal a legyek, 
estve a szúnyogok kínozták és folyton veszély fenyegette a felfegy-
verzett durva és rabló természetű benszülöttek részéről is. A lakósok 
szokása, eszközei, munkája százévek óta csaknem semmit nem változ-
tak. Az ásatások sok dologra új világot vetnek, Herodotosnak sok 
tévedését kijavítják, így páldául azokat, melyeket Babylon falainak 
magasságáról, szélességéről és kerületéről (90 kilométer) ír, mert Baby-
lonnak kiterjedése csak akkora lehetett, mint a Drezdené, vagy a 
Münchené. Az ásatások eddig napvilágra hozták : Nebukadnezar palo-
táit, a nagy körmenet-utczát, a város-kaput és előtüntettek két templo-
mot, melyek közül az egyik a nyugalom istennőjének volt szentelve. 
A legrégibb időből valók a Taraban, Babylontól három napi járásra 
talált emlékek. Delitzsch azután kifejtette az ékírásról elméletét és fel-
olvasását annak a reménynek a kifejezésével zárta bé, hogy ez ország 
a béke és szeretet Istenének segítségével új életet nyer. Örvendeni 
lehet, hogy a jeles tudós ellenfeleivel nem törődve, tovább munkál és 
hogy igéretét, hogy a bibliáról még szólani fog, béváltja. Ellenfelei-
nek még se sikerűit a kísérlete, hogy őt a császár kegyéből kiejtsék. 

Miért nem törlik el Németországon a jezsuita rendet 
kitiltó törvényt? A mióta Bismarck a jezsuitákat megrendszabá-
lyozta és a kitiltó törvényt ,a német birodalmi gyűlés meghozta, 
újra és újra megkísérti az ultramontánismus e törvény megváltoztatá-
sát. De a császárnak a pápánál tett látogatásai mellett is, úgy látszik, 
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a uémet birodalmi gyűlés ebbe nem fog belemenni, a német közvéle-
mény ennek ellene mond. S Vilmos császár látogatásai a pápánál nem 
jelentenek egyebet, csak okos, diplomatikus eljárást. A törvényt nem 
törlik el. Hogy miért nem törülhetik, annak okát elég szembetűnően 
tárja fel egy államférfiúi szempontból néző német nyilatkozat. Nem 
törülhetik el, mert az visszaállítása és kiterjesztése lenne a középkori 
katholicismusnak, minek jelentése: alávetni a császárt a pápának, az 
államot a római egyház uralmának és igy megkötni az államélet sza-
bad és önálló fejlődését; az egyház hatalmi jelszavaival lenyűgözni és 
megsemmisíteni a tudományt, egyházi tételekkel szolgaságba hajtani a 
szellemeket, megakadályozni a haladást, eltompitni a lelkiismeretet, a 
római egyházat mindenhatóvá tenni, a hit és lelkiismereti szabadságot 
megszüntetni, a különböző vallásfelekezetek közt a türelmet és egyenlő-
séget törülni. Ez mind benne van a jezsuitarend czéljában. IX. Fiús-
nak a jezsuiták sugalrnazására 1864-ben kiadott Syllabusa az újkori 
állam és szabadság minden elvét tévedésnek bélyegzi. Nem kell csaló-
dásba ringatózni. Ha a jezsuiták beengedtetnének, a katholikusokat és 
a protestánsokat mindinkább eltávolítanák egymástól, elkeserítenék 
egymás iránt. Hiszen most is a r. kath. papok és írók a leggyaláza-
tosabb gyanúsításokkal illetik a reformatiót és a reformátorokat és a 
katholikus híveket lázítják a protestánsok ellen. E-i maguk a pápák? 
IX. Pius Syllabusában azt hirdeti, hogy a róm. katholikusok Istennek 
inkább tetszenek, mint a protestánsok; ós a jelenlegi pápa, XI I I . Leo, 
kit érthetetlen módon mint békepápát ünnepelnek, a reformatiót láza-
dásnak nevezi, mely rosz mérgét mindenfelé elöntve, az erkölcsök tel-
jes hanyatlását idézte elő. Áll amférfiui bölcseség lenne-e, ha a feleke-
zetközi béke eme rendszeres aláásásához még ujabb erők engedtetnének. 
Németországon is sokan vannak olyan róm. katholikusok, kik nem 
örvendenek a béke e megzavarásának, róm. kath. egyházközségek, 
melyek a protestáns polgártársakat testvéreiknek tekintik és velük egyet-
értésben akarnak élni. Ha a jezsuitákat a német birodalomba beengedik, 
első dolguk lesz, hogy c türelmes, békés köröket felingereljék és 
egyenetlenséget hintsenek el. Nemcsak a császár, hanem a legtöbb 
német fejedelem protestáns. 1871-ben egy r. kath. pap Bajorországban 
predikatiójában azt mondotta: „Az ember nem tudja, hogy a német 
fejedelmek az Isten kegyelméből — vagy az ördögéből vannak-e?" 
Ekkor bevezették a birodalmi törvénykönyvbe az úgynevezett „Kanzel 
paragraph"-ot. De a szószéken kivül is lehet a fanatizált tömegre hatni, 
azzal elhitetni, hogy az eretnek fejedelmek nem Isten kegyelméből 
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üluek a trónon. Hogy ilyen körülmények közt az eretnek királyokat 
szabad meggyilkolni, azt kiváló jezsuiták már rég hirdetik. A Hohen-
zollernek jól tudták, hogy a felekezetközi békének ápolását az állam-
ban miért tekintették évszázakon át politikájuk egyik főrészének. Mily 
szerencsétlenség lenne a német birodalomra, ha a valláskülönbség val-
lási gyűlöletté változnék! A német birodalom r. katholikusokból és 
protestánsokból áll és nemzeti feladatait csakis azoknak egyetértő mun-
kája által teljesítheti. A német birodalomra életföltétel hogy r. katho-
likusok és protestánsok egy magasabb egység tudatában békésen együtt 
munkáljanak. Ezért nregboesáthatlau politikai hiba lenne, ha a jezsuita 
rendnek megkönnyittetnék, hogy a két hitfelekezet követőiben a ke-
resztény közösség tudatát elnyomják, megfojtsák. Ezért nem törlik el 
Németországon a jezsuita rendet kitiltó törvényt. —Mié r t engednek be 
Magyarországba ujabb és ujabb szerzetrendeket ? Avagy talán a magyar 
államban kevésbé van szükség a felekezetközi bíkére, mint a hatal-
mas német birodalomban?! 

F r a n c z i a o r s z á g b a n nemcsak a szerzet-rendektől igyekeznek 
szabadulni, hanem a klerikális eszméktől is. Úgynevezett erkölcsi tár-
sulatok alakulnak, melyek más alapon akarják a vallást megerősíteni. 
Ez alap a lelkiismeret, az erkölcsi törvény, mely minden lélekben 
megvan és feltétlenül parancsoló és szükségképpen kivan]a egy legfó'bb 
törvényadó, Istennek lételét. Ez Isten teljesen különbözik a klerika-
lismusétól. A mit a r. kath. klérus hirdet híveinek, hogy Isten önké-
nyes hatalom, kegyetlen zsarnok, s ellensége szépségnek, szabad gon-
dolatnak, a szeretet és család tiszta örömeinek, a hazafiúi kötelmeknek 
és az ember* jogainak, ez nem az igazi Isten, nem a természet, az 
emberi ész és lelkiismeret, nem az evangelium Istene. „Az az Isten, 
kit mi hirdetünk, mondja az iránynak egyik képviselője, a Jézus Krisz-
tus Istene, a kinek neve szeretet, ki az ég madarait, táplálja és a 
mezei liliomokat megruházza, ki a gondolatnak szabadságot ád, az 
örömet megtisztítja, a fájdalmat megszenteli és áldozatra indit s min-
den teremtményeinek szentségét, békéjét és boldogságát akarja. Ezt az 
Istent ajánljuk nemzetünknek, szeretett hazánknak, Francziaországnak, 
ezt a mi nemzedékünknek, hogy tegye a haza minden polgárát szabad 
hívővé, olyanokká, kik mindig hajlandók eleget tenni a szabadság és 
a liit követelményeinek, melyek az emberi természet alapjában jelent-
keznek." Ily eszméket csakis haladó szellemek hirdethetnek. 

Az egyház és állam különválasztása. Nem a mi államunk-
ban, hanem Francziaországban merült fél ujabban e kérdés. A saecu-
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larizatio ott azokra a javakra nézve, melyeket a róm. kath. egyháznak 
az állam adott volt, már több mint százéve megtörtént. Az állam és 
egyház akkor concordatumot kötöttek s azóta a felekezetek papjait az 
állam fizeti. A r. kath. püspökök azonban, mint nem egy alkalommal, 
közelebbről is a szerzetesrendek ügyében ellenséges állást foglaltak el 
az államkormánynyal szemben és a szerzetesrendekre hozott törvény 
végrehajtásában sok nehézséget okoztak. Ez a körülmény azokat a 
csoportokat, melyek a kormányt támogatják, arra indította, hogy napi-
rendre hozzák az államnak és egyháznak teljes különválasztását, vagyis 
azt, hogy az állam semmit se vegyen fel ezután a költségvetésbe az 
egyházak támogatására. Ez a protestánsokat érzékenyen sújtotta volna 
és a nélkül, hogy okot szolgáltattak volna arra. A róm. kath. klérus 
magatartása miatt nekik még nagyobb rövidséget kellet volna szen-
vedniük. A senatus az indítványt mellőzte, a eoncordatum eltörlését 
nem szavazta meg. Es így a vihar elvonult, de a napi sajtóban azután 
is élénken vitatták a különválasztást, mert a demokratikusuk csak ettől 
remélik az ország békéjét. 

Ruesel Wallace angol csillagász azt a feltevést nyilvánította, 
hogy a nap a csillag-világ központja és hogy a mi bolygónk az 
egyedüli, a melyen lakni lehet. Flammarion franczia csillagász e föl-
tevésnek ellentmond, a „Temps"-bau (ápr. 24.) sajnálatát fejezi ki, hogy 
olyan kitűnő természettudós ily téves dolgokat hirdet. Flammarion 
érdekes részleteket közöl a csillagászat haladásáról, a tejút berendezé-
séről, az etherről és a csillagok poráról, s Wallacenak azt veti sze-
mére, hogy a Ptolemeug-féle rendszerbe visz vissza s az égboltot haszon-
nélkülinek tételezi fel. 

Az érettségi vizsgáról Wlassics közoktatásügyi minister 
egy ülésen, egy interpellatio alkalmából a többek közt ezeket mondta : 
Hetekkel ezelőtt egy iratot intéztem a közoktatási tanácshoz, melyben 
ezt mondtam: »Nagyon óhajtom, hogy első sorban a rendtartás és az 
az érettségi vizsgálati utasítás minél előbb gyökeres átdolgozás alá ke-
rüljön, miért is arra kérem a közoktatási tanácsot, hogy ezt az ügyet 
napirendre tűzni, az előmunkálatok foganatba vétele iránt azonnal intéz-
kedni, a mennyiben szükséges egy előadót, vagy bizottságot azonnal, 
a nyári szünet előtt még kiküldeni és a lehető legrövidebb idő alatt 
azt letárgyalni szíveskedjék. A reformjavaslatoknál szívesen veszem a 
leggyökeresebb változtatásokat is." Nem akarom eltagadni, hogy mikor 
a leggyökeresebb változtatásokról szóltam, előttem olyan eszme lebegett, 
a melyet — már most ki is jelenthetem — keresztül akarok vinni. 
Ez az, a mire a t. képviselő úr alludált, hogy nem egészen helyes, 
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hogy valakinek, a ki egy tárgyból nem képes megfelelni, a pályája 
elzáratik, mert, ha megbukik kétszer a javitó-vizsgálaton, még jogász 
sem lehet. Megvallom őszintén, hogy én ezt nagy anomáliának tekin-
tem és az u. n. kompenzácionális rendszert akarom behozni. Ez nem 
új gondolat, mert hiszen a porosz érettségi vizsgálati reformban, melyet 
pár évvel ezelőtt keresztülvittek, ez a kompenzácionális gondolat már 
érvényesült, hogyha pl. valaki mathéniatikából, vagy más főtárgyból 
elégtelent szerez, de ez ellensúlyozva van a többi főtárgyaknak legalább 
is „jó" osztályzatával, annak az érettségi vizsgának mégis vau hatálya, 
az érettségi bizonyítvány kiadatik számára. En tehát úgy akarnám azt 
keresztülvinni, hogy ennek az eszmének érvényesítésével a szigornak, 
de az okos méltányosságnak is eleget tegyünk és a mennyiben úgy 
fogom látni, hogy ezt rendeleti uton meg tenni nem lehet, a mint hogy 
alig is lehet, én addig is, inig a nagy középiskolai reform a törvény-
hozási napirendre kerülhet, a mi kétségtelenül hamarjában meg nem 
történhetik, mert ez egyike a legnehezebben megoldható kérdéseknek, 
hajlandó vagyok arra is, hogy a mennyiben szükséges, az érettségi 
vizsgálat reformjára nézve novelláris uton intézkedjem. 

A nevelésről Dr . Harnack berlini tanár a „Christliche Welt"-
beu kiválóan érdekes czikket irt, a melyben a nevelési irányokról 
szólva, ezt mondja: „Minden valódi nevelés a világegyetemről való 
elméletből ered és a nevelésnek csak akkor van értéke, hogy ha a 
világról szóló elméletünket tökéletesíti. A tudás magára sohase alkot-
hat a világról teljes nézletet; csakis a hit teheti azt. Ezért minden 
gondolatnak, minden írott szónak, mely nem tartja nagy czélnak az 
erkölcsi és vallási javítást, csakis időleges értéke van. Minden társa-
dalmi nagy problémának az alapjában ott találjuk az erkölcsi ténye-
zőt és a vallásit. Csakis a keresztény eszmék, hogy az Isten úr és 
szeretet, nyújthatnak kielégítő nézletet a világról. Az ebben való hit 
nélkül valódi nevelés sem létezik. Minden felfedezés, minden haladás 
a tudományban, bármennyire részegitők is, magukra mindjárt közön-
ségesek és régiek lesznek. De hogyha azokat arra használják, hogy az 
egyéni jellemet mélyítsék és átalakítsák, akkor azok örök életet hoznak." 

Az i s t en t i s z t e l e t rő l Emerson azt monlja, hogy „az bármely 
nemzet életében a legfontosabb tényező. Mikor tanuló voltam, több 
hasznot húztam a templomba járásból, mint bármely más gyakorlatból, 
melyben részt vettem. Mikor idegen országban utazom is, rendesen, 
bármely népnél legyen is, résztveszek az istentiszteletben, bármely 
városban, a hol. vagyok« 

Keresztény Magvető 1903. 13 
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Lord Kelvin, hires angol természettudós figyelmet keltő meg-
jegyzéseket tett arra nézve, hogy az újkori tudomány a vallásnak 
támasza. „Hogyha az atomoknak történetes összetalálkozása, — mondja 
—• nem elégséges, magyarázata a jegecz alakulásának, képtelenség azt 
hinni, hogy az elégséges magyarázata lenue ama molecularis összetéte-
lek létrejövésének, vagy növekedésének, vagy folytatólagos sorá-
nak, melyek az élő testekben mutatkoznak. I t t a tudományos gon-
dolkozás el kell hogy fogadja a teremtő hatalom eszméjét. Negyven 
évvel ezelőrt azt kérdeztem Liebigtől, mikor együtt a mezőn járkál-
tunk : hiszi-e, hogy a fű és a virágok, melyeket magunk körül látunk, 
csupán chemiai erők által nőnek ? Azt felel te : „ N e m ; nem hiszem 
inkább, mint azt, hogy egy növénytani könyv, mely azokat leírja, 
előállhatna csupán chemiai erők által. - ' Lord Kelvin szerint a tudo-
mány tényleg megerősíti a teremtő hatalomban való hitet. A gondol-
kozás teljes szabadságával, — mondja — „az emberek arra a követ-
keztetésre kell hogy jöjjenek, hogy a tudomány nem ellensége a vallásnak, 
hanem támasza." 

Uj á l l a m t i t k á r . A király Grúz Albert honvédelemügyi minisz-
teri tanácsosnak az államtitkári czimet adományozta. 

Dr Schneller István kolozsvári egyetemi tanár a theol. főiskolák ér-
dekében egy füzetben erős támadást intéz az evang. (ágostai) egyetemes 
egyházi theol. bizottsága ellen. E bizottság ..A magyarországi ág. li. ev. 
ker. egyház theologiai rendszere" czímen javaslatot dolgozott ki az ág. ev. 
theol. főiskolákra vonatkozólag. Dr. Schneller, ki elébb a pozsonyi theol. 
akadémián volt tanár, mindig a vallás- és gondolkozás szabadságnak volt a 
híve, s a theologián a tanszabadságot kívánta, s a zsidó és keresztény val-
lásnak az általános tudományos fejlődós keretébe béhelyezését, megsértve 
látja ez elveket a theol. bizottság „theologiai rendszere" által. Magát a czi-
met is értelmetlennek tartja, mert nem theol. rendszerről, hanem theol. inté-
zetek szabályairól van szó. A javaslat ellen tiltakozik, „mert az tartalmát 
illetőleg éppúgy ellenkezik a protestáns egyház szellemével, mint az evan-
gélikus egyház egy századra visszamenő, nemzeti és egyetemes alapon nyugvó 
törekvésével ,.s a zsinati törvény szellemével." Tiltakozik az ellen, hogy a 
pozsonyi theol. akadémiát a tanárok számának kevesbitésével, tanári állá-
soknak más helyre áttételével alább szállítsák. 

Kinevezés. Dr. Gotthárd Zsigmond a val lás- és közoktatás-
ügyi minis ter iumban s. t i tkár , középiskolai ügyek előadója, rendes 
t i tkár rá neveztetet t ki . 

Kiszállás. Egyszerre több papjelölt száll ki, a kik most tettek 
szigorlatot, többet nevezett ki F t . Ferencz József püspök úr üresség-
ben levő lelkészi állomásokra, lelkes i f jú embereket. Sándor Gergely 
Kissárosra, Ürmösi József Polgárdira, Gál Miklós Datkra, Antonya 
Mihály Szováthra, Katona Mihály Martonosra nyert megbízást. — Hód-
mezővásárhely is nemsokára új papot kap. Adámosi Gábor helyét, ki 
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Szent-Mihályfalvára jön, Balázs András papjelölt fogja elfoglalni. 
Óhajtjuk, hogy mint egyházközségek papjai, sikerrel hirdessék és állják 
az evangéliumot. 

Szigethi Csehi Sándor. Egyházunknak s kivált tordai eklé-
zsiánknak erős oszlopa dőlt ki ez érdemekben megőszült agg férfiú el-
hunytával. 1822-ben született Tordán, s ápril. 17-én halt el ugyanott 
81 éves korában. Hosszú munkás élete a zajtalan, de annál fáradha-
tatlanabb tevékenység áldásos korszaka volt Tordán és Kolozsvárt 
tanúit. Mint honvéd főhadnagy vett részt a forradalmi ha rczokbm Majd 
Torda ügyeit vezette, mint utolsó főhadnagya és első polgármestere a 
városnak 2 5 éven keresztül. A város felvirágzására sokat tett, javított 
és építtetett a polgárság megterheltetése nélkül. Kiváló gondot fordí-
tott tordai iskolánkra is, melynek kétszeri felépítésében vezető szerepe 
volt. Tűri Jobbágy Andrást ő buzdította vagyonának tanügyi czélokra 
hagyományozására. Lelkiismeretesen viselte azután szívén e jótékony 
hagyomány ügyét, utána járván a jogviszonyok tisztázásának. Mindent 
megtett az elszórt birtokrészek valódi állapotának kiderítésére s az ő 
beavatkozásának köszönhető, hogy e tekintélyes hagyomány máig érin-
tetlenül a tordai iskola birtokában van, s ez elárvult intézet jövedelmi 
forrásának ma is legnagyobb részét képezi. Az iskola tehetségesebb 
tanulóit is évről-évre nagylelkűen segélyezte. Mint az egyházközség 
gondnoka, rendben tartotta az egyház vagyoni ügyeit. Több irányú tár-
sadalmi tevékenysége is figyelemre méltó. Részt vett a Kisegítő Ta-
karékpénztár alapításában s e Tordán egykor fontos szerepet betöltött 
pénzintézet jubileumán ő tartotta az emlékbeszédet. Az elaggult hon-
védeknek Ő volt Tordán első és legnagyobb pártfogójuk. Ep úgy nyil-
ván tar tot ta Őket s látta el segélylyel, néha könyöradománynyal, mint 
testvéröcscse, a pis ki csata hó'se, itt Kolozsvárt nemes kötelességérzettel e 
nehéz feladatot teljesíti. Szigethi Sándor a tordai egyház és iskola 
iránt egész végelgyengülése napjáig a legmelegebben érdeklődött. 
Némely egybegyűjtött könyvét és ritkaságait is oda szánta örök emlé-
kül. Kézírat i könyvei közül legnevezetesebb Téglási Eresei Józsefnek 
költeménykötete, melyet harmadéve személyesen hozott el e sorok író-
jához, hogy e titokban munkált, nem közönséges tehetségű költő isme-
retlen műveit megismerje. Valóban kár volna, ha e mű, mely igen 
érdekes és páratlan a maga nemében, társaival együtt a boldogúltuak 
akkor nyilvánított szándéka szerint a tordai könyvtár birtokába nem 
jutna, hogy ott nemeslelkű birtokosának és egykori gondos megőrző-
jének emlékét a késő utódokra is fentartsa. Kanyaró F. 

13* 
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Mózes András 1837 —1903. A kolozsvári unitárius egyházköz-
ségnek 22 év óta egyik lelkésze, a papnevelő' intézetnek tanára, a 
képviselő tanácsnak hosszú időn át pénzügyi jegyzője, később egyik 
számvevője ápr. 22-én 3 napi szenvedés után meghalt. Vasárnap reggel, 
épen mikor a templomba készült, agyszélhüdés érte. E percztől fogva 
csak rövid pillanatra tért öntudatra. Körülte álló barátjához ezek voltak 
szavai: Ki prédikál ? Aztán elveszítette eszméletét s három nap kellett, 
míg az orozva jött kór megőrölte erős szervezetét. Brassó megyében 
Ürmösön született 1837. aug. 3-án, szegény székely nemes szülőktől. 
Tanulása semmiben sem tér el a mi unitárius ifjúink tanulásának ren-
des menetétől. Előbb a székely keresztúri, majd a kolozsvári kollégiu-
mot végzi s jeles érettségivel szülői kívánságát és lelke vonzalmait 
követve, a papi pályára lép. A theologiát végezve előbb három évig 
köztanitó, majd 1865-től Abrudbányán lelkész volt. Abrudbányai köz-
hasznú működése teréről a kolozsvári egyházközség bizalma ide szólítja 
s 1881-től idejét, buzgalmát, törekvéseit az iskola, az egyház-
község és az egész egyház ügyei között megosztva, csendes, zaj-
talan, kérkedés és dicsekvés nélküli munkát végez : miveli az Ur szőlő-
jét. íme, egy élet, melyben nincsenek zajos hullámverések, a mely 
minden külső dísz és hiúság nélkül foly le, a melynek kenyere, min-
dennapi imádsága a kötelességteljesítés, a munka. Zola megírta felsé-
ges himnuszát a munkához, Kant a maga hozzáférhetetlen ethikai szi-
gorával halhatatlan klasszikus sorokat szentelt a kötelességteljesítés 
eszméjének. A boldogemlékű egy hosszú élettel szolgált bizonyító pél-
dául e két nagy szellem tanítására. Nehéz egy szűkre szabott szomorú 
hír keretében e minden izében tartalmas ember egyéniségét, jellemét, 
működését vázolni. Azok előtt, a kik Őt és működését közelről ismer-
tük, e néhány sor csak halványítani fogja lelkökben élő képét; a kik 
nem ismerték, azok képzeljék el a pontosság, szerénység és .gyöngédség, 
a jellem és megközelíthetetlen becsületesség, a munkás szeretet és az egy-
házi és iskolai közügyekért lelkesedés personificatióját s maguk előtt fogják 
látni azt az embert, kinek halála súlyos és érzékeny csapást hozott 
nemcsak árváira és kedveseire, hanem egyházunk egyetemére is, a 
melyet hosszasan meg fogunk érezni. (Gr. K ) 

Dr. Iszlay József budapesti egyetemi magántanárt, nagyhírű, 
képzett fogorvost, a Győrífy Józseftől szerkesztett »Független Hír -
mondó" kiadóját, május 29-én <1. u. 4 órakor temették el a kerepesi-
uti halottasházból a kerepesi-uti temetőben A végtisztességen nagy 
gyászoló közönség jelent meg, kiknek sorában ott volt Zsilinszky Mihály 
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államtitkár s az orvos-világ számos kitűnősége. Tanítványai nevében 
dr . Riegler András mondott a sírnál búcsúztató beszédet. A íováros az 
elhunyt kitűnő orvos-tanár részére dísz-sírhelyet adományozott. (K. F.) 

Pályázat. A Murányi Farkas Sándor és neje Bányai Ágnes 1000 í'rtos 
alapítványára pályázat hirdetteti : Az alapítványnak 1902. évi kamatjából 
egy jutalom 100 kor. pályadíjul kitüzetik az ismert feltételek mellett oly 
unitárius lelkészek és lelkészjelöltek számára, a kik az 1901. és 1902. évben 
léptek lelkészi pályára, vagy a kik lelkészi állásukat még nem foglalták el 
ugyan, de a püspöki kinevezést már megkapták. A pályázatok az Unitárius 
Papnevelő Intézet dékánjához nyújtandók be. 

Gyászhirek : Török Árpád erzsébetvárosi kir. törvényszéki bírót 
és családját fájdalmas veszteség érte, kedves leányuk Török Margit, 
ápr, 24-én, 16 éves korában, történt elhunytában. — Ozv. Kénosi 
Sándor Józsefné, sz. Csíktaploczai Lázár Amália elvesztette fitestvérét, 
Csiktaploczai Lázár Árpád földbirtokos, országgyűlési képviselőt, ki 
máj . 17-én, 5 0 éves korában halt el Dobrán. — Guido Bála küküllő-
köri unitárius esperes, dicsőszentmártoni lelkész, nagy csapást szenve-
dett szeretett jó nejéuek, Hadházi Juliskának, máj. 26-án bekövet-
kezett halálában. — Köváry Juliánná, Ürmösi Lajosné máj. 26-án 
halt el Abrudbányán 67 esztendős korában, hosszas sorvasztó betegség 
után. Nagy család s a városi közönség részéről nyilvánult részvét 
kisérte sírjába. A gyászolók közt vau derék fia, Ürmösi Jenő vasúti 
tisztviselő. 



ARANYKÖNYV. 

A Székely Udvarhelyen építendő unitárius templom javára tett 
kegyes adományok. 

(II. közlemény.) 

Ferencz József unitárius püspök úr gyűjtő-ívén Kolozsvárról: Ferencz 
József és neje 20U kor., br. Kemény Gézáné—Szilvássy Gizella 1UÜ kor., 
Péterfi Zsigmond 30 kor., Bokros Béla, Erdélyi Bank és Takarékpénztár 
Részvénytársaság, Lészai Ferencz (M.-Gorbó) 20—20 kor. Erdélyi Magyar 
Jelzálog Hitelbank R.-t., özv. Koronka Ántalnó, dr. Gidófalvy István, Szi-
gethy Miklós, Gálffy Sándorné, id. Pataky László, id. Pa taky Lászlóné 
(Magyar-Sáros), dr. Ferencz József 10—10 kor., Ferencz Gyula (Gyalu) 6 kor., 
Mezőgazdasági Bank és Takarékpénztár Részvénytársaság, Szántó Bertalan 
5—5 kor., Ferencz Gyuláné, Ferencz Zsuzsa 4—4 kor., Kulin Bernát 3 kor., 
Szántó Gusztáv 2 kor., Ferencz Tita 1 kor. E g y ü t t 500 kor. 

A 108. sz. gy.-íven id. Dániel Gábor főgondnok úr Budapestről 200 kor. 
Br. Petrickevich-Horváth Kálmán 1902. évi ú j évi a jándék czímen 

2 szor 50 kor. 
Id. Szakács Ivárolyné 355. sz. gyűjtő ívén Székelyudvarhelyről: özv. 

dr. Fejérvári Lajosné sz. Szakács Borbára 10 kor., id. Szakács Ivárolyné 
sz. Gálli Mária, id. Szakács Károly nyűg. kir . adófelügyelő 10—10 kor. 
Együtt 30 kor. 

Benedek Lajos 159. sz. gyűjtő-ívén Ny.-Szeredából: Péterfi Albert, 
Pál ff y Ákos, Benedek Lajosné 2—2 kor., Csinády Jánosáé 4 kor., dr. Varga 
Antalné 5 kor., Darkó Sándor, Kelemen Kálmán, Bod Sándor, Szabó Gyula. 
Huszár József 1—1 kor. Együt t 20 kor. 

A 424. sz. gyűjtő-íven RÖszner Valéria Nagybányáról 2 kor. 
Az árkosi unitárius egyházközség 98. sz. gyüjtő-ívén : Arkosi egyház-

község 5 kor., Végh Mihály 2 kor., Göncz Mózes, Kisgyörgy Béniám, Veress 
György 20—20 fill., 10 fill, postadí j levonása u tán együtt 7 kor. 50 fill. 

Koronki János 186. sz. gyűjtő-ívén Sóváradról : Koronki János 3 kor., 
Deák Gergely 2 kor. Együtt 5 kor. 

A bölöni elöljáróság 328. sz. gyűjtő-ívén : Bölön község 5 kor., Tana 
Sámuel 1 kor. Együt t 6 kor. 

Sikó Áron 154. sz. gyűj tő ívéhez utólagosan : dr. Braun János 1 kor. 
Serestor Árpád reál. i.sk. tanuló 457. sz. gyűjtő-ívén : özv. Serester 

Sándorné, Serester Árpád, Tóth József 2—2 kor., Nagy András, Kilvéni 
József, Tavasz Károfy, Vaska Béla, Bartlia La jos 50—50 fill. S igmund Fe-
rencz, Sigmond Lajos 40—40 fill., Kilyéni Ferencz, Reznek Istvánné, N. N., 
Serester Ignácz, özv. Sigmond Bálintné, Sigmond András, Györbiró Dániel, 
Sigmond Sándor, Sigmond György, Bartha Károly, Sigmond Sámuel, Pet-
rovics Pál, Tóth Sándor, Sigmond Elek, Sigmond Tamás, id. Soós János 
20—20 fill., Kilyéni Sándor, Sigmond Péter 10—10 fill. Együtt 12 kor. 70 fifl. 




