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az evangéliumot sikeresen prédikálni. A sikerülten fordított tartalmas 
beszédek különös figyelmet érdemelnek. Fordító a magyar protestáns 
theologus i f júságnak ajánlja a kötetet. Bitziustól ha tanúi a magyar 
protestáns theologus ifjú, csakis hasznára válhatik. A kötet ára 
5 korona. 

Erdély i Muzeum. Új folyam. Szerk. Erdélyi Pál, egyetemi és 
múzeumi könyvtárnok. 1906. 1. í'iiz. Az Erdélyi Muzeum új folyama azzal 
a czéllal indul ki, hogy az erdélyi dolgoknak, Erdélyrész honismeretének több 
tért szentel. A megjelent füzet gazdag tartalma: Erdélyi Muzeum. Erdélyi Pál. 
Jogi intézmény-e a parlamenti kormány ? Dr. Deák Albert. Nagyari József 
tábori prédicatioi (1681—1683). Szádeczky Béla. Adalékok a Régi Magyar 
Könyvtárhoz. Köblös Zoltán. Régi székely balladák. Kanyaró Ferencz. S 
vegyes közlemények. A folyóirat évnegyedenként jelenik meg öt íves füze-
tekben. Előfizetési á ra : 10 kor., tagoknak: 8 korona. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

A k o r m á i i y v á l t o z á s s a l a vallás- és közoktatásügyi minis-
tórium vezetését a nagymiveltségíí gróf Apponyi Albert vette át. A 
Wekerle-ministerium kiváló egyénekből van összealkotva. Szélesebb 
látkörű és a tudományos miveltséget inkább értéklő államférfiú kezébe 
a vallás- és közoktatásügy nem juthatott volna. Gróf Apponyi Albert 
bizonyára a vallás-politikára nézve is modern és nemzeti álláspontot 
foglal til, a mit már jeles szónoklataiban, az ország' előtt nem egyszer 
kifejezésre juttatott. 

A keresztény felekezetek közti béke. XIII. Leo, X. Pius 
előde a magát úgy nevezte „békepápa" a keresztény felekezetek 
közti békét a római pontifex főhatósága alatt gondolta s ajánlta is 
ily értelemben a görög-keleti és anglikán egyháznak, melyek azon-
ban ez értelmezést sehogy se akarták megérteni. Annál kétségtelenül 
sokkal érthetőbb, még a protestánsok előtt is az a felfogás, melynek 
a görög keresztények részéről Kyriagos, athenae-i egyetemi theol. 
tanár adott közelebb kifejezést. „A különböző egyházak kereszté-
nyeinek egymást tesvérekül kell tekinteni, mert mi együtt egy 
keresztény családot alkotunk, mert mi mindnyájan a keresztény 
valláshoz tartozunk, mert a különbségek mellett is, a melyek minket 
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megosztanak, egy közös alapra, támaszkodunk, mely megkülönböztet 
minket más vallások követőitől. A keresztények Istene különbözik 
a judaismusétól és az islamismusétól, melyek egy Istent imádnak 
ugyan, de őt kényúrnak tekintik s az emberek egyenlőségét és 
testvériségét nem ismerik cl, megengedik a rabszolgaságot és a 
többnejűséget, melyet az islam megrendel s az ó-szövetségi vallás 
megtűr. A főbb keresztény elvek az egyházakban, ha eltérésekkel 
is, egymáshoz hasonlók. A keresztények vitathatják egymás közt 
a különbségeket, mindenik egyház védheti a maga hitnézeteit. Do 
a midőn eszméiknek igazságáról tudományosan vitatkoznak, nem 
szabad feledniük, hogy testvéregyházak, hogy ugyananazon keresz-
tény családhoz tartoznak. Egy keresztény egyháznak sem szabad 
más keresztény egyháztól a keresztény voltot megtagadni." „Botrá-
nyosnak tartom, ha a katholikusok a protestánsokat atheistáknak, 
hitetleneknek mondják, vagy a protestánsok a katbolikosokat bál-
ványimádóknak, vagyha az orthodoxok más keresztényekről úgy 
beszélnek, mintha nem lennének megkeresztelve, mintha nem len-
nének keresztények". így Kyriagos, a görög orthodox egyház 
tagja. Ha a nyugateurópai orthodoxiát is ily szellem hatná át, 
mennyivel közelebb jutnánk a keresztény felekezetek közti békéhez ! 

Nagy Bocskay István emlékezete. 1606 junius 23-án 
irták alá a bécsi békét, mely gyógyító balzsammal kötötte be Magyar-
ország vérző sebeit. Néhány évvel azelőtt Székely Mózessel a brassói 
csatatéren elbukott Erdély s vele eldőlt Magyarország utolsó védő-
fala. A császár megbízott hóhérai lettek urak az egész országban. 
Féktelenül uralkodott a legvadabb erőszak s özönnel folyt kivált 
Erdélyben az eretnek magyarság ártatlan vére. Básta, a császár 
szeretett vitéze, 80 szekérrel vitette ki Munkácsra az arany-ezüst 
drágaságot, miket az erdélyi nemesség kiirtásával elrabolt magának. 

Ekkor nyerte meg Bocskay István a magyarság ügyének a 
pribék hajdúkat. Ezek 1604 oct. 15-én éjjel a német zsoldosok 
vérébe fojtották Debreczen elpusztítására indult táborukat. Ez irtó-
zatos csapás után egyik isten verése után a másik következett s 
kihajtotta végre az országból a rabló német, vallon, cseh császári 
csordákat. Bocskai a következő évben szövetkezett a német ellen 
a törökkel s a szultán rendeletére minden magyar foglyot a török 
földről békével elbocsátottak. 

Bocskaynak köszönhette a német császár, hogy a békülő török 
most a Habsburg-házat Magyarország urának elismerte. Bocskaynak 
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küldött a szultán koronát is ; do a bölcs pártvezér megelégedett 
Erdélylyel, a magyarok részére a bécsi békében kivívott lelki sza-
badsággal. 

Tordát, Dézset, ez unitárius városokat tőbűl felforgatta, magyar 
lakosait lemészárolta a gyilkos Básta-korszak. Egész Kolozsvár és 
minden egyházi vagyonuk a jezsuiták kapzsi kezére került. Bocskay 
mindent, a mit csak meg lehetett kapni, visszaadatott az unitáriusok-
nak. S a hazaáruló sehonnai jezsuitákat a kolozsváriakkal kisértette 
ki az országból. 

Ilyen bölcs, ilyen vitéz, ilyen önfeláldozó honfia volt Bocskay 
már-már sírba jutott hazánknak. 0 volt feltámasztója, évszázakra 
megerősítöje a magyar alkotmányos szabadságnak. Méltán ünnepli 
meg nagy örömmel az egész ország legnagyobb művének, a bécsi 
békének három százados évfordulóját. K. F. 

Szabadelvű judaismus. Francziaországban az izraeliták egy 
része a vallási új törvény létrejöttével szabadelvű alakulást akar 
létrehozni. A miveltebb izraeliták maguk érzik, hogy a judaismus 
igen ethnikus volt és a mivolt emberiség* egyetemesebb vallására 
törekesznek. Loyson Hyacinthe egy rabbihoz irt levelében biztatólag 
szól törekvésükhez és felemlíti, hogy a chicagói valláscongressuson 
a közös istentiszteleten egy izraelita rabbi mondotta el a „Mi 
Atyánk"-ot. Jézustól nincs mit tartani. Jézus nem helyettesíteni 
akarta az Atyát, hanem csupán ő hozzá vezetni akar. Vajha sike-
rülne a francziaországi szabadelvű izraelitáknak, hogy példát mutas-
sanak a judaismnst követőknek a valódi vallási előhal adásra, a 
melyet mégis több kell, hogy jelezzen, mint egy-két szertartás 
megváltoztatása vagy elhagyása. 

A m e r i k á b a n Hirsch Gr. E. rabbi több éven keresztül a 
judaismus reformját ékes szavakban hangoztatta. Lelkesülten beszélt 
e reformról és a modern kereszténységről. Nem régibben azonban 
egy felolvasásából az tűnt ki, hogy ő mégis úgy hiszi, hogy „a 
világ vallásos érdekeit jobban szolgálják, ha fentartják a zsidók az 
ő fajuk és vallásuk hagyományait". A „Christian Register" meg-
botránkozással szól ez esetről, mert Amerikában csakis a zsidók 
azok, a kiknél a vallás fajukkal egyet jelent, és azt mondja, hogy 
e faji elhatárolás a vallást illetőleg egy alsóbb miveltségi fok marad-
ványa, a melyet ki kell irtani és el kell törülni, ha a zsidók a körültük 
élő másfajú és vallású népekkel természetes és szívélyes össze-
köttetésbe akarnak lépni. A keresztények sohase vontak válaszfalat 
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a zsidók ellenében. De a zsidók vonnak. A zsidók társadalmilag 
is vallási szabályokkal különítik el magukat. 

A n é m e t c sászár kezdésére a német ós amerikai egyetemek 
időközönként tanárokat cserélnek ki előadásra. A Harvard-egyetem 
Peabody G. Francist, a keresztény erkölcstan tanárát küldötte ki 
a berlini egyetemre. Peabody szerencsésen oldotta meg feladatát. 
A „Localanzeiger" nagy elismeréssel emlékezik meg róla, hogy 
világos és szép előadásai, valamint rokonszenves és tapintatos egyé-
nisége által szerencsésen kezdette meg a kicserélést és hozzájárúlt 
Németország és az Egyesült Államok közti barátságos viszony 
erősítéséhez. 

N é m e t o r s z á g o n az ág. ev. gyülekezetekben mozgalom indult 
a lelkészfölavatási formula megváltoztatására nézve. A badeni herczeg-
sógben ós más helyen több gyülekezet feliratot intézett az illető 
egyházi főconsistoriumhoz, hogy a régi „Apostoli hitforma" hetyett 
valamely újabb hitvallást állítsanak meg a felavatandó lelkészek 
számára. A feliratokban hangsúlyozzák különösen azt, hogy az 
apostoli hitforma tételei ellenkeznek az újkori tudománynyal. És 
kihagyni kérik a hitvallásból a mi nemcsak „természetfeletti", de 
„a természettel ellentétes". A gyülekezetek annál inkább sürgetik a 
módosítást, mert gyakran fordúlnak elő oly esetek, hogy meg-
választott szabadelvű lelkészeket a főconsistoriumok nem erősítenek 
meg. Ilyen újabban a Rőmer lelkész esete is. Rőmert az Essen 
melletti Remscheid helységben megválasztották az ürességbe jött 
lelkészi állásra, de a főconsistorium nem erősítette meg a válasz-
tást, mert Rőmer nem-orthodox nézetet vall a Jézus származására 
nézve. Az ily esetek hosszú időre fölzavarják a gyülekezetek és a 
főconsistoriumok közt a jó viszonyt, minek a fölavatási formula 
módosítása elejét venné. 

A könnyen megalkuvó pápa. A napokban jelent meg 
1906-ra a „Gerarchia Cattolica" czimű pápai évkönyv. Eddig min-
den évben benne volt a Szent Péter óta uralkodott pápák névsora 
és uralkodásuk évszáma. Az idén hiányzik ez a kronologia. Az 
évkönyv forgatóinak tavaly feltűnt, hogy a névsorból több pápa 
neve hiányzik; ezeket a neveket Duchesner, a Farnese-palotabeli 
franczia történettudományi iskola igazgatójának sürgetésére hagyták 
ki. Duchesner, a ki jeles, modern szellemű történetíró, szigorú his-
tóriai kritikával kimutatta, hogy a kérdéses pápák apokrifek ; valójá-
ban sohasem éltek, annál kevésbé uralkodtak. A Vatikán engedé-
kenységével annak adta tanújelét, hogy a modern kutatás ered-
mén}reit tiszteli. Nagy felháborodást keltett azonban a nevek törlése 

Keresztény Magvető 1906. 8 
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a klerikális körökben. A hagyományhoz görcsösen ragaszkodók 
addig jártak X. Pins pápa nyakára, a nhg a főpásztor be nem adta 
derekát. A modern tudományt sem akarta megcsúfolni, a dogma-
tikusokkal sem mert szembeszállani: a középutat választotta tehát 
és egyszerűen kihagyatta az évkönyvből az egész pápai kronologiát. 

Miért következett be az állam és egyház szétvá-
lasztása Francziaországban? A Vatikán már évtizek óta azt 
az eljárást követte, hogy ha a kormány reactionarius és ultramon-
tan volt, mint például X. Károly és III. Napoleon alatt, s az egyház 
megkapott mindent, a mit kivánt, természetesen elégedettséget muta-
tott és nyugton maradt, a kormánynak kellemetlenséget nem okozott; 
de hogyha a kormány szabadelvű volt és az elhatalmasodó klerika-
lismust meg akarta szoritani, ekkor a pápaság mindjárt üldözésről 
panaszkodott és újra kezdődött a harcz az egyház és állam közt. 
így történt ez a mostani köztársaság létrejöttével is, mikor az igazi 
demokratikus pártok kezdettek uralkodni. XIII. Leo egyideig meg-
kisértette, hogy a franczia katholikusoknak a köztársasággal való 
jó viszonyt hirdesse, de hiába. A demokratia mind hatalmasabb 
lett és a tömegek vezetése kisiklott a papság kezéből. A pápa, mint 
kitűnő diplomata megértette, hogy az új ellenség ellen a mérsékelt 
köztársaságiakkal, Meline-el, Ribot-val és hasonlókkal kell kezet 
fognia. De éppen ez az összeköttetés volt az oka annak, hogy a 
klérus ez új szövetségesei tért vesztettek, mert a köztársaságiakban 
már annyira nőtt az antiklerikalis hangulat. Az a kisérlet, hogy 
egy nagy alkotmánypártot hozzanak létre, mint a milyen Német-
országon a centrumpárt, teljesen kudarczot vallott. A hogy a radi-
kálisok és socialdemokraták jutottak kormányra, még hevesebb 
viszály tört ki az egyház és állam közt, mi végre a nagy állam-
férfi Waldcck-Rousseau és utóda Combes kormánya alatt nyilt 
háborúba ment át. Mégis úgy látszott, hogy e háború nem fog 
éppen a teljes elválasztásig menni és a szerzetes congregatiok szám-
űzetésével végződik, a mikor X. Pius nem éppen ügyes protesta-
tioja, hogy a Rómát látogató Loubet elnököt nem fogadja, a nemzeti 
érzést oly mélyen sérti, hogy más megoldás nem marad hátra, csak 

az állam és egyház szétválasztása. 

* 

A róm. kath. egyház negyvenöt millió francot kapott évente 
az államtól s a lelkészek felett a püspököknek teljes hatalma volt, 
úgy, hogy Róma — bizonyos számú papságot kivéve — uraikod-
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hatott a kléruson. De az állam, hogyha egy katholikus lelkész a 
köztársasági törvénynyel szembe állott, mit tehetett? Csaknem sem-
mit. Legfennebb időközönként felfüggeszthette a fizetését; de az 
ilyennek ebből csak haszna volt, mert az ultramontan püspök és 
hivek még nagyobb mellékes jövedelemmel látták cl. A püspökök 
kinevezését a Napoleon-féle concordatum biztosította a kormánynak, 
de a Vatikán mindig arra törekedett, hogy e kinevezésjog csak 
ajánlatjog maradjon. Ez is már tűrhetetlenné tette az állapotot, mert 
a legtöbb esetben a Szentszék előtt kedvelt egyéniségek neveztet-
tek ki püspököknek. 

„ A s z e n t r o s z " . Loyson Hyacinthe e czim alatt foglalkozik 
a „Siécle"-ben a pápai csalhatatlanság dogmája által okozott rosszak-
kal. Rómában, a hol jelenleg időzik, újra olvasta, a kiket ő „a 
modern kereszténység prófétáinak" nevez, Dantét és Hugo Victort, a 
régi Izrael prófétáival, Ezsaiással, Jeremiással és Ezechiollel együtt. 
Idí 3zi Dantenak egy látományát, az Isten Ítéletét egy pápa felett, a-
ki minden vétkes közt a legvétkesebb. Loyson Hyacintheuak e pápa 
IX. Pius, egy egyébbként jó ós kegyes ember, de a ki a pápaság 
intézményétől, mely jogosult és jótékony lehetett volna, végleges elté-
rés t je lez . IX. Piusra második Ézsaiás e szavait alkalmazza: „Kicsoda 
vak, ha nem az én szolgám?" (Ezs. 42, 19.) Kérlelhetlenűl elitéli 
azokat a katholikusokat, a kik tudták, hogy a pápák több jogbitorlást 
követve el, lerombolták az egyház régi intézményét és nem tudtak 
ellenállni annak, hogy Montalembert halálos ágyán mondott kifeje-
zése szerint a franczia kath. egyházat „a Vatican előszobájává" ne 
tegyék ós így a franczia nép egy részét vallástalanságba taszították, 
mert érzelme föllázadt egy olasz püspök istouitésc ellen. E nagy 
vétkesek nélkül, mondja Loyson H3racinthe, a római udvar semmit 
se tehetett volna. Ü hálát ad Istennek, hogy iránta azt a kegyel-
met tanúsította, hogy ő 1869 sept. 20-án, a vaticani concilium elő-
idején a róm. kath. egyházból kiváljék. 

M o n i s t e n b u n d . Egy új szövetség Németországon. Az ultra -
montanismus és az orthodoxia ellen akar küzdeni s az által, hogy 
a „haeckelismust" terjeszti. E küzdelem megtörténhetnék a nélkül, 
hogy a haeckelismus ugyanakkor vallási küldetésre vállalkozzék. A 
szövetség eszménye: „az emberiség, moly állását a természetben 
fölismeri". Az emberiség adoratiója nem új eszme. A haeckclistákat 
ebben megelőzte már a theologiai és metaphysikai korszakból 
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„kiemelkedett" Comte Ágoston. A múlt százév közepe táján ezen 
az alapon Francziaországban és Angliában comtista-gyülekezetek 
alakultak. De számuk a százév végén alig tett ki egy-kettőt. Sze-
rencsésebb lesz e ennél a haeekelismus, mely az ős germán vallást 
is beléjátszodtatja az eszménybe, majd megválik. Annyi bizonyos, 
hogy az ultramontanismus elleni küzdelmet más formában is föl 
lehetne venni s az emberiség előhaladására nézve nem elenged-
hetlen szükség a congregationalis haeekelismus. 

J e r u z s á l e m l e r o m b o l á s a az újabb történelmi vizsgálódások 
szerint nem a kezdetét jelentette a zsidók szétszóratásának, hanem 
a befejezését és a nép politikai létének a végét. A kereszténységre 
nézve pedig a lerombolás a judaismus kötelékeiből való teljes föl-
szabadulás. Kaulbach joggal vette fel Jeruzsálem lerombolását a 
világtörténelmi nagy képek közé, melyeket a berlini új muzeum 
lépcsőháza falára festett, s tette oda a képre a menekülő keresz-
tény gyülekezetet, a mint az angyaloktól vezettetve kivonul, maga 
után hagyva a zsidó főváros és templom füstölgő romjait, kivonul 
a világba, a szűk helyből a nagy, széles világba, a helyhez kötött-
ségből a teljes szabadságba, egynek érezve magát az apostollal az 
elhatározásban: „A melyek hátam megett vannak, elfelejtem, és 
azokra igyekezem, melyek előttem vannak". 

R e n a n E r n ő , a „Jézus élete" és egyéb hires munkák szer-
zőjének hagyatékában rendkivül becses kiadatlan kéziratra akadtak 
nemrég. A kézirat Renannak ifjúkori följegyzéseit tartalmazza, a 
melyeket Renan 1845—1846-ban, tehát 22—23 éves korában vetett 
papirosra a Saint-Sulpice seminariumban, a melyben mint kispap 
tanult, majd pedig a Crouzet-peusióban, a hol nevelősködött. Ezek 
a följegyzései az első irodalmi müve. Nem művészi munka, hanem 
valósággal odavetett jegyzetek, a melyekben olvasmányai, tanárainak 
előadásai stb. közben támadt gondolatait sorakoztatta egymás mellé 
Renan. Rögtönzött voltuknál fogva azonban valóságos vallomások 
ezek a jegyzetek s alkalmat adnak arra, hogy a fiatal tudós elméje 
fejlődősének menetébe betekinthessünk. Főként a bölcselet, a törté-
nelem s a tudományos módszerek körül csoportosulnak a jegyzetek, 
de bőven esik szó bennök irodalmi kérdésekről is. Renan följegy-
zései nemsokára nyomtatásban is megjelennek két kötetnyi terje-
delemben. 

B e c s e s kh ina i okmány. A jelenleg Berlinben tartózkodó 
khinai tanulmányozó bizottság egyik tagja becses ajándékot adott 
a berlini ethnográfiai muzeumnak. Az ajándék annak a Kr. u. 
781-ből származó szianfui okmánynak a hű másolata, mely a 
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kereszténységnek Khinában első fülmerüléséről és elterjedéséről szól. 
A kereszténység elterjedésének nestoriánus papok voltak az apostolai. 

Kitünte té s . Székely Miklós kir. Ítélőtáblai birói czimmel és jelleggel 
felruházott tordai törvényszéki bírónak, ki mintegy negyvenkét évig szol-
gált a birói karban, a király a hű és buzgó szolgálat elismeréséül a har-
madosztályú vaskoronarendet adományozta. — Tudori fokozat. Zsakó István, 
Zsakó István kolozsvári kir. Ítélőtáblai biró fia, a kolozsvári egyetemen az 
orvostani szakon tudorságot nyert. 

Iszló. Nem nagy község, de SZÍVÓS, hagyományaihoz ragaszkodó nép. 
Régebb leviták prédikálták ott az igét. De már a congrua-törvény meghoza-
tala előtt az egyik szerény levita rendes egyházközséggé emelte, maga is 
papi vizsgát tevén feltűnő sikerrel. Jakab József papsága óta Iszló az önálló 
unitárius egyházközségek közé tartozik. Most Gálfy András ifjú lelkész 
veszi át ez eg'yházközség gondozását, hogy ott lelkes munkássággal építsen 
és annak a jóravaló népnek mindenekben jóltevője legyen. 

K o n c z József *j\ A marosvásárhelyi ref. eollegiumnak volt 
a tanára. Hitére orthodox, mint akár a Bethlen Gábor idejebeli 
kalvinista tanárok. De tudományszeretete és erős hazafiúi érzése 
más körökkel is a legszívélyesebb viszonyba hozzák. Tanárságát 
történelmi kutatásokkal köti össze. És folyóiratunkat szívesen kereste 
fel az unitárius egyházat illető, s az „orthodox és unitaria religiot" 
közösen érdeklő történelmi adatokkal. Egyik legbecsesebb közle-
ménye a Ilomoródszentmártoni Biró Sámuel felett mondott beszéd 
(1721). 1903. évf. 1. füz. 15—37. 1.) A honnan gyüjtőmunkássága 
az egyházi, hazai és müveltségtörténelmi adatokat előhozta, a maros-
vásárhelyi Teleky-könyvtár, melyet ő rendezett. Nagyobb önálló 
munkája: „A marosvásárhelyi ref. collegium története". Valódi 
protestáns tanár volt, a ki teljes odaadással egyházának és a tudo-
mánynak élt. Elhunyt márt. 3-án 77 éves korábau. 

G y á s z h i r e k : Albert Dénes egyh. tanácsost és családját szo-
morú veszteség érte. Anyósa özv. Szigethy Zsigmondné, szül. Fekete 
Juliánná élte 84-ik, özvegysége 45-ik évében márt. 27-én Kolozs-
várt elhalt. Albert Dénesné Szigethy Berta, Szigethy Miklós dési 
ügyvéd, Szigethy István kir. járásbiró édes anyjukat gyászolják az 
elhunytban. — Dr. Balogh György tordai ügyvéd elvesztette hőn 
szeretett nejét, Balogh Györgyné, szül. Fodor Idát. A férj mellett 
két gyermek s nagyszámú rokonság siratja az alig 25 éves korá-
ban elhalt jó nőt. 



ARANYKÖNYV. 

Adakozás a kolozsvári egyházközség; templom-tornya 
újraépítésére. 

(XIV—XV. közlemény.) 

Arkosi Benkő Mihályné, Szöllősy Juliánná . 400 K. 
Dr. Kőváry László 200 „ 
Vargyasi Hajós Gyula 20 „ 
Gálfy Lőrincz 10 „ 
Káinoki dr. Bedő Albert 50 „ 

I—XV. közi. összesen : 5727 korona. 

Szolgáljanak e nemes adományok buzdításul a további adako-
zásra, hogy az egyházközség temploma tornyát újra építhesse, a 
mi mindnyájunknak óhaja, s ugyanakkor templomát is megjavíthassa. 
Ez adományokért hálás köszönet! 

Az egyházközség elöljárósága nevében: 

Kolozsvárt, 1906 ápr. 19. 

P É T E R F I D É N E S , 

un i tá r ius pap. 




