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Kölcsey. 

I. 
Történelmi elözmények 

• • • 

A papnevelő intér-et ~Önképző .körc·ének vagy a mint meO"-, . , 
alakulása idejében nevezték, ~Olvasó társaság c ának története nem
zeti éle tünknek leggyászosabb korszakában, akkor kezdődik, a 
mikor a magyarnak a hirhed t beamter üzdmekkcl sze mben nem 
volt más vjgasztal6ja: 

, Megvirrad még valaha, 
Nem lesz m indig éjszaka. ' 

• 

S talin nem ir;; alakul meg egyletUnk ilycll időben, ha gyö
kerével nem egy szebb és dicsőbb korszal<ba kapaszkodik. 

Ez a szép és dicső idöszak a nemzeti ébredésnek és az ezt 
köve tő l egendá~ szabadságha rcznak korszaka. Egyletünk alapitó 
tagja i ott voltak azoknak sort,\iban, kik Széc:henyi és vVesselényi 
buzditó munkásságának hatá sa alatt az o rszáRba n először fogták 
kezükbe a n.e mzet i nyelv mive\ését és fejlesztését. 

Az unitá rius kollegiumban már 1820-30. év óta fennálló 
~O lvasó és irodal mi kör c-ben* a theoTogus jfjak mindig tevékenyek 
és mint nagyobbak vezérszerc l-' ct vittek. Együtt munkálkodtak a 
gymnasiumi irjusággal abban a körben, mely nemcsak iskolánknak 
és felekeze tünknek, hancm erdélyrészi hazán!.:::nak is mlf ltó büszke
sége volt s a mely oly o rsy.ágos hirü iróknak adott szárnyakat, 
mint Kriza János , Berde Aron, Jakab Elek, Kovácsi Antal, Ko· 
ronka Antal, Kőv á l i László és mások. 

Ebből a szép m ultu irodalm i l~.örből vált ki a papnövendékek 
, Ovasó társaságc ·a, a mai nevén , Onképző !,ör c-e . 

• 
Eppen a nemzeti függetlenség évében, a nagy esz mék sziile-

tése héanapjában , 1848· márczius I 2·én , a hittani intézethez tartozó 

• Hajós János : 4A kolozsvári unitár. collegiumbeli olvasó társaság 
irod. mozgalmai.b Ker. ?llaetvetö XXVIII. évf. és Kozma Fcrencz: "Az 
ifjusági olvasó és irod. kör ~ultja." 
Uarabás : Önk ': pzőknr 10rt. l' 
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ifjak, gyiilést tartanak s a nagy szeBemi forradalom hatása alatt 
Orbók F e rencz inditv<Ínyára egy ,. Biblia olvasó társaság.: -ot ala
pitallak.* 

Az alapitó tagok Orbók Ferencz, Kozma Elek, Gothárd 
Zsigmond, Bartalis Sándor végzett, Máthé Sándor, Varga Zsig
mond, Srentgyö1-gyi Mózes, Kiss István és Kriza Sándor r. éves 
papnövendékek voltak Az első összejövete l alkalmával mind há· 
rom papjelölt, beszédet tart, szép szavakkal méltatva a pillanat 
fonto~s<í.gát és a társulás czélját. 

Az elmondott beszédekből pár sor fennmaradt egy régi alap
szabályzathan, a mely igy hangzik: »föl\ángolt kebelle1 adók át 
egymásnak jobbjainkat azon dicső frigykötésnek erősségéül, mely 
szerint oly társulatot alakitanánk, melynek eddigi nem létezése, 
huzamos időkön át egyházi állomása in kra a legnagyobb és leg
szembetlínőbb csonkaságot okoztil, oly társulatot , mety ezután 
mind p./1 egyházi állomásra készülő egyének képcztetését a legsi. 
kerfsebben mozditaná elő. 

E végre egyesül t erővel indulánk a ezél felé. Osszetevénk 
tehetségünk szerint s magas lelkesedéstől indittatva némi kevés 
pénzt, hogy abból s a még azután gyülendőből nlinden, az egyházi 
szolgála t észszerü folytatására megl,ivántató segédkönyveket és 
lapokat lassan megszereznénk, minek immár is némi sikerét fel· 
mutathatjuk « Egyuttal a tért is megjelölik, melynek határai közt 
mozogni fognak. "A tárgy ~- ugymond Orbók Ferencz megnyitó 
be'szédébc n - a minden nap délutáni 2-3 óra közt tartandó gyü· 
léseken, Biblia olvasás és magyará~at leend. E ' lesz az út, ez'= tl 
fogunk haladni kitűzött Cí:é!unk felé, mely en ha Isten személyesen, 
mint hajdan az Izraelt tüzoszlopban, nem vezérlend is, de az ő 
jóravezérlő szt. lelke , mint hajdan az apostolokra ki lesz öntve, 
mely erősiteni fog a csüggedésekben, vezérl eni a pálya kétes 
helyein.c: 

Szerkesztenek egy XIII ezikkből álló alapszabályt is, 3. mi 
azonban az idők folyamán elveszett. A társaság megalakulása után 
ugyanis, nemsokára bekövetkezik 'a szabadságharcz. Vége van a 
csendes munkálkodás llapjainak. A haza szent ügye fegyverbe 5706-
\it ja a mu zsák falai közül e társaság tagjait is. A zava.ros napok
ban a társasúg feloszlik. jegyzőkönyvei, alapszabályai s neh,íny 
már beszerzett szald,önyvei elvesznek. A véletlen azonban az alap. 
szabillyokból egy példányt megmentett. 1878·ban akadott reá 
Vitábs Elek theo!ogus, Gothárd Zsigrnond sztánai földbirtokosnál 
s közölte az ~ Egyházi Lap « XUI. évfolyamában. A alapszabályok 
még nem is voltak egészen megszerkc:sztve. A ~ rohanó c: idők 
másfelé fo rditották a tagok figyelmét . A meglevő szövegből csak 

• 
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az tűnik ki ) hogyafennebb emlitett tagokon kivül, a társaságnak 
vo lt 9 Rfrt vagyona, a meJy összeg valószinuleg a tagokra kirótt 
2 Rírt fele részéből gyült össze. 

Annál szebb világot vet, a fennmaradt pár sor, gondolkozá
sukra s fényesen igazolja szabadeh.ü felfogásukat a7. alapelvek fel· 
állitása. Nem olyan §-kat akarnak felállitani, a melyek csak aka· 
dályul álljanak a szabad fejlődés elé, s nem oly szándékkal, hogy 
azok a körülmények szerint ne m6dosittassanak, sőt - a mint 
kijelentik - :t azt akarjuk, hogy az utódok is. tegyeriek meg min
dent, törjenek, rontsanak, épitsenek, plántáljandk, de ugy, hogy 
reformjuk csak a társulat fenmaradását és virágzását tüzze czélul.c 

Minden intézkedésüket a legmesszebbmenő szabadclvüség 
jellemzi s még a gyülések en való megjelenés is ~ kinek-kinek be
csületérzetére bizatik. -.: Enn ek a magasratörő sz e ll emn~k köszönheti 
ma már virágzó egyle tünk fennállását s a későbbi időben i~ habár 
nagy küzdelmek árán, de mindig megtartotta az alapitók által 
kitűzött irányt s oda fejksztette önmag4.t, a hol az alakuló gyü
lésen kivánta látni a szónok, midőn a pillanat hatása alatt eme 
s z ~p szavakban fejezi ki örömét az egylet megalapitása fölött: 
~ A l dott légy , sze rencsés nap, m elyen teljesedve látjuk rég óhajtott 
vágyai nkat. Aldott légy, melyben ~me szép elhatározás lepte meg 
sz ivUnke:t , mint hajdan a szent lélek a tanitványokat, hog y ez által 
t egy ük le a késő nemzedék számára az alapot, melyből az utókor 
jöv e n dő nagysága és tökélet essége fog kivirítani. Légy megáldva 
1848 márczius 12-ike, hogy utódaink tisztele ttel é3 kegyelettel 
em lékezzenek meg rólad, mert ekkor tört ki a sz61gaság bilin
cse iből a szabadság , a sötéts égből a világosság, mely mindent be
vi lágit, hova eihatnak isteni fénysugarai. Nag y az áldozat, csekély 
a tehetség, mert az alap , melylyel társasagUl!k most már megkezdi 
működé\;ét , 9 frt. Ne csüggedjünk, mert jőni fog nak le lkes, buzg ó, 
a közügyek ért élő s haló egyének, kik megtizszer ezik, mcgszáz . 
szorozzák e mostani cseké ly alapot és akkor lesz ez egy hatalmas 
támoszloppá , olyanná, milyenn é mi is kivánnók tenni, virágzóv<:l, 
ha volna tehetségünk. K ezdjük tehát Istenllel munkánkat s rakjuk 
le a .l: a lapokat az emlékezet okáért, melybő! tá rsaságunk jövő 
nagysága fog kiv iritani. A kezdet meg van, csak kita rtás, békés 
~gyetértés vezé reijen mindnyájunkat, mert czélunkat el fogjuk érni. c 

E gy letünknek ebbő l az időből j egyzőkönyve nem maradt 
ft nn s igy az sem tudható, hogya társaság meddig működött. 
NagYOll valószinü, a mint azt a gymn. ifjuság olvasó és irodalmi 
kö rénclc sorsa is b izonyítja, hol a j egyzőkönyvek és egyéb okmá· 
nyok nagyrész t mind elvesztek, * _. hogya szabadságharcz izgat· 

II< Egyházi Lap XXIlr. évf. 
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ma i é~ az a zt követő 9 10 év nyomasztó napjaiban - mely idő 
alatt egyktiink nem szerep el - a tagok clszéledésévd, az egesz 
fdcdésbt! m ent. Legalább is e rre enged következtetni az a körül
mény, hogy az 1859· évben újbó l megalakult társaság jegyző
könyvei semm it <lC ITI tudna k egy előbb fennálló egyletrő!. 

IL 

Az önképző.kör megalakulasa. 
1859-60. 

A szabadságharC7. leveretése után mél}' csend honol széles 
e hazában. A honfiak nagy része eJnémlllva pi hen magyar vé r től 
mcgszentdt hazája porában. Mások idegen országok sötét börtö
Jlciben várják a szabadulás napja hajna ihasadását. Legszomorubb 
azoknak sorsa, kik vagy nem tudtak , vagy nem is aka r tak elválni 
a mély gyászban ülő édes anyától s egy-cgy, koronként megpen
ditett allegorikus ve rsben hallga tják szivszorongva a letiport nem
zet sz ive dobogását. J\lI indenütt mély, halálos r~signatió\1al vegyült 
erkölcsi satnyulás. A t á rsulatok feloszlatAsával k ihaini látszott a 
Ile- nl zcti érzés is. Csak ti tkon gyülekeznek össze néha a haza sorsa 

, fölött még kétségbe nem esett ho nfiak s lesik a külfóldi híreket, 
honnan most milldcllt r eméltek 1\. sajtó censura alatt nyög, a 
szabad véleménynyilvánitás fölött idege n zsoldos órköclik. Az is· 
kolák ba is csak lassan-lassan gyülekeznek a tanulók. 

Minő változás egy pár év alatt I A honnan ta nitóik buzdító 
szavaival lelkes~dve mentek a csatatérre: ott most mély hallgatás 
fogadta! 

A ve zetők szompruan ülnek székei kben s idegen tanterv sze
r int, h idegen őrlik le az unal mas napokat. Halálszinü zsibbadság 
ül a tagokon . Mihez fordul hattak hát máshoz az összejött pap
növl;:ndékek, mint az emberiségnek an nyi, hasonló érzdmétől meg
szentel t könyvéhez: a b ibliához. Abban kerestek most is vigasz. 
tal;'t):t s hosszu 10 éve n kereszt iil a nna k olvas;Jsa és magya rázása 
volt önképzésüknek egyedlili eszköze és tárgya. A hossz II , kínos 
éjszaka végre mégis hajnalodni kr.::zd . Az 50·es évek végén egy-egy 
csillag jelen meg a nemzet é letének egén Az önbizalom kezd 
ViSszé.térni minden vonalon. A hajnali üde levegő érintésére a pap
növendékek közé uj élet szivárog s már 1859· nov. 14·én uira 
tömörülnek s megalapi tják a , Theologus könyvtárt, a papi, egy-
11ázi könyvek megszerzése és az ezen pályara készülő egyének 
teljes kiképződhetésc tek i n tetéből.* 

.. JCS/7.k. 1850. 1. u. 
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innen kezdődik 3:': egylet hiteles története. Az első ülést 
1359. 1I0V. 19 -én tartják s ekkor már 27 tag irja alá nevét. Bi
zottságokat szerveznek a kik könyvszekrények beszerzéséről gon
doskodja nak. Első tee ndőik a könyvtár megalapítása és beren
dezése. Tisztviselőket választanak, kiknek mint alapitó tagok nak 
és hivata lnokokllak nevét itt közlöm. 

Elnők: Molnár Sá ndor. Jegyző: Kiss Sándor. Pénztárnok: 
Serestcr S:índor Könyvtá rnok : Koronka Gabor. Gazda: Vass Istv~ín.* 

Az első évben mindössze csak 3 gyűlést tartanak, melyeknek 
t;.írgya a könyvtár felszerelése volt. A másod ik évben már egy 
hatalmas :épést tesznek előre. Hetenként rendes gyűléseket tarta
nak s gazdálkodnak szellemi organumról is. A kebli lap :t Egyházi 
Lap t: nevet kap, mely czim mai nap is fennáll. Az e lső szám 
1860. nov. 15 ·én jele n meg Sercster Sándor szerkesztésében, ki 
előszavában a könyvt<ir megaiapitásának indokait s a kor szelle
mének követeléseit sorolja fel s majd igy folytatja: :t Egy ilyen 
nevezete'i korba n, melyben minden igaz magyar áldozni kész a. 
haza ol tárára, egy ilyt:n korban mí is) kiktől mind szellcmi, mind 
anyagi tehetségeinkre sokat várni nem lehet, .- alapit6k meg az 
:tEgyhti.zi Könyvtár t: nevet viselő ~ jelenleg már fennálló könyv
tárt, hogy ezáltal is egygyel több eszköz legyen birtokunkban, 
me ly .Utal magunkat a haza igényeinek megfelelőleg képel.hessUk, 
tökéleccsíthessük. t: 

:tS mint minden más ilynemü társulatok nál, ugy itt is szi.ik
ségesnek látta a társas.í.g :tEgy házi Lap t: czilll alatt egy lapot 
szerkesz teni, a melynek tárgyai lennénck minden nemii egyházi 
beszédek) akár saját ll}tll1ká k, akár idege n nye!vekből forditottak, 
egyházi énekek stb. Es mi a cz élja az :tEgyházi könyvtárt: meg
alapit;í.sának ? avagy nem az-e, ' hogy az egyházi pályán k folytatá· 
sára vezérlő eszmék kel és szent igazság-okkal bővdkedő könyvek!)ől 
állván , azokból pályánk biztos és könnyU folytatására li tmutat~í· 
soka~ s a vallásos kérdésekben felvilágositásokat adjon ? Valójában 
az! Es kérdhetném tovább, hogy mi módon nyerhetiink az egy
házi pályára legkönnyebben bizonyos gyakorlotts.ígot és ottho~ 
nosságot ( Bizonyosan nem másképpen, mintha az e tárgyra tar· 
tozó könyvekp. t olvas:iuk szüntelen, s főkép pedig az által, ha az 
olvasott eszmék szcrint, saját meggyőződésUnk és hitelveink szerint 
akánni tárgy u és alka lmu be.szédeknek irását me ntől gyakrabba n 
megkisértjük és azokat, melyek belátásunk szerint sikerültek, azo· 
kat t öbbszöri átolvasás és jobbitgatások után, mintegy emlék gya· 
nánt citesszUk magunknak, hogy majd a nnak hasznát vehessük, 
vag)' pedig· egye végre szánt lapban átadjuk a nyilvánosságnak 

• Jegyzk. lSó\). 1. , 2, 3. sz. 
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. A kik talán önmaguk iránti bizalmatlanságból tartózkod ni
nak c lapba cr. ikl(cket irni, azokat ne r ettentse vissza az ese tleges 
gyakorlatlan ság érzete, m~rt itt csak egy kisebb körben mozgó 
önképzésrő! lévén sz6, a hibákat nem gáncsolni, hanrITI jó a\..a rattal 
javitar,j akarjuk. É n t ehát azon édes reménységgel nyítom meg e 
lap első szrl mát , hogy hő pártolástok által meg fog felel ni a ezél. 
nak~ a meJy végett megindittatott. L egyetek munkások hát 
abban, hogy azon kis forrás, a meJy most egyszcrrL: nem képes 
többtk lelki szomját kieJégiteni, gyarapodjék időről·idő re, hogy 
mint kiapadhatatlan forrás, It:gye u egykor képes mindazok szomját 
kioltani, vagy legalább némileg csillapitani, a kik a tudománynak 
rögös utjain hozzája, mint szent zarándokok elvándorolni óhaj
tanak. c 

Ebbe az időbe - sőt egészen a 70-CS évek ig - eső lapok nak 
tartalma rendesen a gyakorlat i lelkésze t kö réba vágó esketési, 
keresztelési és urvélcsorai ageJidák és egy lHlzi beszédek és imák s 
csak később jelennek meg önálló tanulmányon alapuló értekezések 
s azok nyomán birálatok és költemények 

Pénzügyi helyzetükhez képest szaklapokat is rendelnek. Első 
megrendelt foly 6iratuk a :tSárospataki Fűzeteke . * 

A könyvtárt vásárlás utján folyton szaporitják s már a má
sodik évben mintegy 50 kötet munka van az egyl et birtokában. 
J6akar6ik sem feledkeztek mög róluk, részint p énz-, részint könyv
adományokkal mindig segitették, buzdi tották. 

Az első könyvadomány, mirő l jegyzőkönyveink megemlékez· 
nek. F erencz J6zsef paptanárnak Gróf Széchenyi Istv.cin felett az 
unitár. templomban mondott beszéde, ki azóta mind en évben mcg
ujuló ajándékai val örök hálára kötelezte egylettinket . 

• 

JI[ 

1860 - 1870. 

A társaság eddig részint anyagi helyzete, részint pc~d~i g ~ 
kezdet nehézségei miatt csak sz(ík határok között mozgot t. lu laJ
donképpeni önképzésről itt még nem lehetett szó, mivel a könyv~ár 
gyarapitása ~s egy nehány szaklap beszerzése a térsas{lg erejét 
t eljesen felemésztette. Az J 86 [. évben azonban m:i r !izélesebb 
alapra fekteti az egylet m ll nld sságát. Min~ szónoklattal fog-Ialkozó 
emberek csakhamar belátták, hogy egyes ~ c l csebb. be~zéd~kn ck és 
költemények nek előadásával mennyire fejlesz thetIk Irályukat és 
előadó képességüket . 

• Jegyzk. 1860. 13. p. 
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Ennek alapján hozzák azt a hat"l.fOzatot, hogy :tezt' k utál! a 
Theologusok társaság i gyülésekben is szavallások történjenek, de 

csakis egyházi szineze tü és tartalm u beszédek és versek. 4 

Nemsok.ára gyász éri a társaságot, Barabás Imre alapító tag 
elhunytával, ki fel ett az em lékbeszédet Szilágyi F erencz, a társa
s:í.gnak, akkori időben, egyik legmunkásabb tag-ja tdrtja Ebből az 
al kalomb61 hozza a társasríg azt a hat<l rozatot, hogy ilyen s ha
sonló esetek alkalmával e lmonda rHió beszedek megörökitésére 
:t Beszédtárc: szerkesztessék 

Ugylátszik azonban, hogy ez a határozat nem hajtatott 
végre. mert a jegyzőkönyvek sehol 'Sem tesznek említést a füzet 
beszerzésérő l s igy az elhunyt pályatársak felett mondott beszédek 
az idő k foly:tmán dvesztek és csak az , Egyházi Lap «-ba , vagy a 
gymnasiumi ifjuság , Em léktárakc czimü gyüjteményébe beadott 
dolgozatokból maradt felln nehány példány. A következő években 
mind közelebb és közelebb jut a társaság a t eljes kialakuiásho7.. 
A mellett , hogy a könyvtárt minden évben gyarapitják, jövedel
mükhőz mérten pár munkával , jutalomtárgyak kitlízéséve l is igye
keznek a t~gokban él. munkakedvet fr-: lébr...: sztcni A lt.:gelső dija t 
Pap György thealogus, a ,Summa Universa'.!« kézirat.'Í llak egy 
kötetét tűzi esketési agenda irására.** E könyvd Molnár Mild63 
papnöv. nyerre.*** 

• 
A tagsági díjak b eszedése, ugy látszik, mindig csak kellemet -

len3éggel járt s jegyzőkönyveink lépten·nyomon panaszkodnak, 
hogy a sok hátra lék miatt - mivel tőkepénzük nincsen - a tár
saság nem tud kellő!':éppen haladni. E miatt 1864-ben egy hatá
rozatot kénytelen hozni a társaság, hogy a ,talán megilletődött 
szivü restansoh: kötelességeikn ek elege t tegyenek.**** 

A felszólí tás n~m nagyon hathatta meg- a tagokat, mert ha
bár ez évben rt tagok szám~ 37, mégis sok 22 o . é. frttal zá rnak 
s abból is 14 o é. frt. hátra lék. 

Mi ndezen körülmények nek daczára is a túrsaság szép en halad 
a fejlődés utján , A társaság r.zimét is - a mc\y eddig ho l .. Theo· 
log-iai köny~·tár « , , O lvasó társaság c , , Könyvtár-társasjg c, hol meg 
, Theologiai Társulat '!: , :o Theolog usok társasága '!: , va~y cTh eolo· 
gu sok olvasó egyld e'!: név alatt szerep <:dt - sZ:lbáIY\)/.7.,ák. r 864. 
szept IQ-én veszi fel a társulat »Thevlogiai önképző l.;ö ri egyle t « 
ezi mct. ***--* 

• J ogy" k. JOGI • P ... _ " u . nt ' 

. ' Jegyxlt . I !)(i:i. 12. p . 
••. Jegyzl'- 181;;.\. U . p . 
•••. Jcgy xk. 1864. 41 p . 
.. . .. Jegyzk . 1StH. (I p . 

• 
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A z :.O!vasó t~í rsas<ígt: és , Önképzö-kör c m~g most két k ülö n 
álló tá rsulat s mig az 01vas6 társa ságnak az intér.et minden ha\\
O'a tója kötelezett t ;l gja , add ig az önképzéS- körbe való bclép +s 
kinek-kin ek sZl'lbnd tetszésé re b izatott. Az az intézkedés, hogy a 
könyvtár tagjai az őnképzők örbe is kötelesek belépn i, csak ké
s6bb i i d őben té tet ik. 

Az önképzőkőr a társaság nak csak fi6kja s először alig 
3- 4 tagja van, kik mag asabb önképzéo; utá li vágyódva, a tá rsaság 
kt: bt:lébcn külön szövetkeze tet a lakitanak. E lépésiik indoklásáu l 
fel hozzák, hog)' »Európa theologusai s úgy minden tudósok ma 
vallási eszmék és elvek kit isz tázás i mezején , mint vivó leventék , 
egymással küzdenek a z ész fegyverével s nemsoká ra küzdenek a 
nag)" elmék s ki talpraese te bb igazságot, ti sz tább hi tcz ikkeket 
áll it elő, az lesz a kor hőse s végre győz te s is. Mi is, ha . szabad 
annak nevezni magunkat, e táb or rekrutái vagyunk s hogy bár 
egy vagy ketté) is közülünk oda képezhetné magát , hogy elle
ncinkkel megküzdhessen és babért a rathasson, határoztuk, hogy 
alakitsunk egy theologiai ön képző egylet et. c . 

Az egylet programmjábl a rendes szavalásokon k ivti ) felve
szik a beszédek szabatos elmondását, bibliai he lyek felo lvasását, 
megtanitását és az irásbcli dolgozatok e1birálását is . 

Ez irá nyban a működést az· önképző-kör mint ilyen 1865 - 66 . 
. évben kezdi meg. 

Mindeddig a z egyl etnek még nem volt alapszabálya, a minek 
hiánya a fejlődés n,enetén nagyo n is érez hetővé vált. S miutá n a 
ta gok fegyelmezése törvények Irélkiil lehetetlen volt, K elemen 
Albert inditványAra 1867 b en egy bizottságo t küldenek ki javas
lattétel re. * 

A bízottság deczember h6naphen benYlíjtja javaslatát, mely 
szerint <17. f!/U/et czélfa általában: :.t/uologiai lIIiive!ődés eszkiizcinek 
1Ilcgszerzése is fl. I/uologiai ihlkipzés. c 

:. R észszerin t pedig : 
:. I. Magyar, sőt akár idegen nyelven irt szabad s7. e llemü szak

l<önyvek s:t:crzése és azoknak - a szabályok értelmében - közös 
használata . c 

:. 2 . Theologiai ismeret növelése és ti sz tázása, a megszerzett 
könyvek olvasása, közös értekezés, eS7.mecsere, sőt vitatkozás ál tal. c 

:. 3. A theologia i tudományok bármely ágába vágó dolgoza
tok l< és'l-itése, rorditása idegen nyelvbő l c 

:' 4 · Az ész kimivelésc és i!'meretszerzés mellett erkölcsös 
élet s mély vallásosság megszi lárd ítása. c: 

, 5· Szóval méltónak lenni a t/UO /Dg us 1leVese/re. " 

• Jcgyzk. 1807. 10. p. 
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.. Ezekből következik, hogy mindannak, a mi a ke resztény 
erkö1c~isége t vesr.élyeztetné - egyletünkben nincs helye. c<Xo 

E nehány irá nyelv alapján szerkesztet ett meg aztán a"" első 
alapszabá ly zat, a mely azóta szálllOS módo sitctson m ent át. Való· 
szinü leg eZ volt az egyletnek első alapsl.abálya, mer t mint a be
vezetésben mondják: , mi nem tudunk semm it arról ) hogy előbb 
is le ttek volna törvényeink, sőt még sohase is lá ttuk azokat·H 

N em is lehetett semmiféle törvény uk, erre mutat az a kör uI
mény is, hogy a szabá lyokat csak az eddig hozott jkvi elvi hatá· 
r07.atokbó l :í lli tották össze. 

Pár éven át csendesen halad az egylet megkezdett útján . A 
jövedelem nagy részét könyvvásárlásra és szaklapok e lőfiz etésére 
forditja. A »Prot. Egyh. és I~k. Lap c-nak kezdettől fogva elé fi· 
zetője . Két fontos mozzanat emlitendő még a 60-as évek mu lt jából. 

A z egyik a re'1des vitatkozó gyűlések beho7.atala, **$ a mi az 
önképzőkör munkakörében ma is igen [ontos helyet tö lt be, és a 
másik az egylet jóltcvőinek örökös tiszteletbel i tagokká válasz
tása. Első tiszteletbeli tagok: Kriza jános püspök, F erencz József 
és Simén Domokos theologia i tanárok, kik tóbbrendbel i pénz- és 
könyvadományaikkal s jóindulatu utmutatásaikkal járultak h07.zá 
az egy let anyagi és erkölcsi [elvirágoztatásához. ** 1:* 

IV. 
1860 - 1870. 

A 70-es évek egyletünk tö rténetében a legtartalmasabbak, 
egészen a legujabb időkig. E z években föllendült protestáns irodalmi 
munkásság egyletünkre is jótékony hatással van. A betük köze
lebb hozzák a különböző felekezetek tagjait is. F erencz józsefnek, 
S imén Domokosnak, dr Ballagi NIórnak s a prot. irodal o m tö bb 
más mo.velőinek karöltve kifejte tt munkássága és bará tságos ér int
kezése az ifjuság ra is é l énkitő befolyást gyakorol. 

Egyletünk is eg~szen átalakúl az új idők szellemének hatása 
alatt. A mellett) hogya kön yvtárt folytonosan gya rap ítja s pálya
munkál" és felo lvasások kidolaozásával, ige n szép iroda lmi munkás
ságot fej t ki , a vidé kre is ki~erjed figyelme s t öbb unitá r. szé kely 
falu önképző-körével összekötte tésbe lép. 19ya simé nfa lvi ön képző
körrel, de a viszony isme retlen okokból pár levél vá lt"ís utá n meg
szakad .**'l(.** 

... L. Alapszabályok I. r. 1S07 -68 . 
• • Alapszabályok. Be\' ezett~s . 

• u Jegyzkv. 1868. ~7 . p . 
•• •• Jegyzk. 18GB. 31. p . 

..... * J cgyzk. 18'/2. 83 p . 
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Ennél sokkal fo ntosabb egyletünk é le tében a pesti ev. re f. 
theo l. öllképzÖ·körre l foly ta tott le velezése, Il1 c ly ékesen bizonyítja, 
hogy csekély anyagi e rejé vel is mi ndig igyekezett lépés t tartani 
a haladássa l s készséggel karolt fel minden eszmét, mely a tagok 
mi ve l ődését és szellemi lá tó körüknek kiszé les ítésé t munkálta. 

A pes ti ev. ref. th eol. önképző-kör 1874. január 25-röl kel
tezve egy meleg hangú levélben kerp.si fel cgylctUnkct egy :t Prot. 
theol. közlöny" fe lá llítása o.gyében. A kérdés a körül forgott, 
hogyan le he tne e közlöny t a hazai protestans theologiai ifjuság
nak felekezeti különbség néikul való bevonásával megindítani. A 
pcstiek javaslata szerint a lap tartaimá t :t általában a vallás és egy
ház s közelebbről a haza i theol. ifj uság ügyé re vonatkozó fej te
getésck: eszmecseré k képeznék .. . iVli nthogy a lap egyik főczé l j a 
éppen az volna, hogya theol. intézetek ifjúságá t egymáshoz köze
lebb hozn s egymással megismertesse : állandó rovat lenne nyí · 
tandó az egyes theol. önképzőtársu l atoktó l vagy theol. ifjusági 
t est O l ete ktől beérkeze tt tudósítások és közlése k számára 

I-Jozna továbbá czikkeket egyes homil etikaí kérdésekről, ugy 
szi ntén az ifjuságot érd eklő ind itvá nyokat, könyvismerretéseket és 
vcgycsekct. c: 

., 1\ lap minden hónapban egyszer, t ehát az egész év folya
mán tízszer jelen nék meg, ké t-három ivnyi tarta lommal, ki s fü zet 
al akjába n, é vi 2 frt 50 kr. el ő fi z etési ár me ll ett. c: 

A dolúg pénzügyi old alára néZ\,c ugy számítanak , hogy az 
összes hazai t heol. ifjúság létszámát 340-re teszik s ha ezen létszám 
felénél ke vesebb fi ze tne is e l ő, igy is az elő fhe tés i pé nz 2 frt 50 
k r.-jáva l éppen 400 frtot te nn e, melyből egy szám kiállí tás i költsé
gére 40 fr t esik, mely összeg éppen e lég lesz . 

., A lap szerkesz tésével a d ebreczeni ő n képző társula t volna 
mcgbízandó. c: A levelet testvéri es indulatuk és hazafi ui üd vözle t ük 
mellett Szőcs Farkas elnök ü Lévay Lajo!' főj egyző írták a lá 

Egyletünk rokonszenv vel fogadja a pes tie k fe lszólítá5át s a 
dolog érdemére néz ve 1874. dec t': 1 0-ről kelteze tt s Sándor Gelgely 
elnök és Boros György j egyző aláirásával igy v<Í Jaszo l : 

.r.,.Ji is sz ivve l, lélekkel pártoljuk s rajta vagyunk egy ily 
lap megindításán, daczára annak, hogy a többi magyarho ni theo l. 
ünképző társulat nem nyúj t segéd kezet, dc hogy minő módo n 
érhet ő el a cz(;l csak részbc n is, ez elő ttünk is a ké rdések kér
dése c: ., Véleményünk szer in t, ha egy ívnyi lapot ad nánk ki ha
vonként, legkevésbé sem veze tne czél unkhoz, mert vajmi keveset 
mutathatnflnk fe l e nne k hasábjain müködésO nkrü l, t~í rsuJata irl k 
tö rténeti mozzanatairól. Egy szóval mi a lap egy ivnyi k iadását 
semmiképpen ncm tartjuk czélra veze téS nek ll ogy 2 - 3 í vnyi ta r-
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talommal jelenjen meg. abba édcs~örömcst belenyugszunk s tőlünk 
telhetőleg szeIle mil eg és anyagilag most is támoga\ni igérjük. c 

A szép rem ények re jogositó közlöny már már a megvalósu
lás stadi umába lépett, mikor a pestiek egy későbbi levélben 
arról a szomorú tapasztalatról é rtesítik egyletOnket, hogy részint 
anyagi kiadások, részint a lap kiadásával és szerkesztésével meg
bizandó önképzö-körnck kiszemel és énél fe lmerült vélemény kü
lönbségek miatt az ügy egye lőre lekerű l n apirendről.* 

Igy állván a do log, az érintkezés itt is, egy pár levélváltás 
után, félbeszakad. 

A 70-es évek prot-irodalmi termékei ből s ko.lOnösen a , Prot 
Egylet c kiadványaiból beszerzett munk~kon kivol, - - melyek kü
lönben könyvtárunknak ma is legértékesebb része i - egyletün k 
angol unitár ius hitrokonaink szives adományai ból is igen sok aján~ 
dékot kap. 

Az első könyvet Carpenter Mari küld i Kovács János tanár 
utján 1878-ban.** ~ A7. angol Unitárius Társulat « Channing 
~t\ l emoircsc czimü munkát küldi meg, Boros György theol. tanár 
utján. Ajándékoztak még Chalmers bostoni lelkész, Lewesné, a 
hires iró: ~Goethe életec, James Clarke: , Channing összes müvei . 
stb . Az ön képző kör azonban még ezen örvendetes gyarapodás 
után is mindig küzd az anyagi kérdéssel. Időközben a papnöven
dékek számának apad,ísával a tagsági díjak is nagyon kevés 
összeget adnak. J:'..z a kérdés sok aggoda lmat okozott az egylet
nek, mig végre ugy segítettek a dolgon, hogy az isk. igazgatóság 
utján kérelmet nyujtanak be az E. K. Tanácshoz, hogya mtlj.ílisi 
j övedelembő l egyletünket jog:osan megi ll ető rész, adassék pénz
tára számára. 

Az E. K. Tanács helyet ad a kérésnek és amajálisi jöve
delemnek 2/5 részét, mint osztalékot, az egylet részére kiadni 
határozza s ezzel az anyagi ké rdések sulyát részben leveszi a tagok 
vállár61.*** 

Az 1867-68. évbe n szerkesztett alapsl.abályok - miután az 
egylet a fejlődés menetén sok olyan irányú intézkedést tett, me · 
lycknek az emlitett törvények nem fe leltek meg - m6dositásra 
szorúl. 

Az alapgzabályokat ] 878-ban, tehát 10 év után revideálják a 
köve telményeknek megfele lően, a mi azonban csak 1884. aug. 
28-{tn nyer E. K. T.·j megerősítést . 

.. Jegyzk. 1874. IO,J, p . 
• • Jegyzk. 1878. 20 p . 

••• Jcgyzk 1877. 97' p. 

• 
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Ugyanezen évben az egylet F erencz József pu~pök indí t vá
nyára védnököt is választ. a k i öt a felsöbb forumok elö tt kép
viselje, De rzsi József személyében.* 

S ezzel a lépéssel a szerveszkedés véglegesen berejeztctik 
Most már teljesen megfllakulva, anyagilag mcgerösödve, védnök 
vezetése alatt tartatnak a gyülések. A kö nyvtár ekkor már 624 
drbból ,ill, melyek között különösen Sim én Domokos adományából 
_ kinek el húnytáról egy szép Unnepélylyel emlé kszi k meg az 
egylet s temetésén is képviselteti magát** - igen é rté kes munkák 
vannak. . 

Jel es szokás volt ebben az idöben, hogy évközben állomá
saikra távozott koll egáj ukat a beköszöntés napján táviratban üd
vözölték. Ebben az évtjzedben még csak annyi változás van az 
egylet életébe n, hogy távozó véd nökuk he lyébe az igazgatóság 
Péterfi Dénest nevezi ki.*** 

S ezzel egy igen munkás és eredményes cyklusa az egylet 
történetének befejeződik: 

v. 
1880- 1890. 

A mi már most a 80-as évek történetét ill eti, habár a tagok 
foko zatos apadásával il munkásság szűkebb határok közé szorul is 
- csak eli smeréssel sz6lhatunk. S mert kevese n voltak aránylag 
a tagok az előbbi évekéibez ké pest, a bu zgóság, me lylyel egyle
tünk felvirágoztatásá n [áradoztak, a nnál dicsérendöbb. Mi ndjá rt 
188 1-ben önképző-körünk új védnököt kap Boros György theol. 
tanár személyébe n, k inek szakszerü vezetése alatt már 20 év óta 
nagy átalakuláson ment át . 

Nemes és dijas versenyszavalatok jutalmazásával, szakszerü 
felolvasások tartásával s pál yamunkák kitűzésével egész új irányt 
ad ön képző körünk fejlődésének. S épen ezen bu zditó szavaknak 
köszöni egyletünk ma már tekinté lyes összegre nőtt úgynevezett 
»Pályadij alap «-jának SZületését is. Erről külOn kell szólanom 

, Az I887 - 88 ik évi t!teológusok által tett pálya· alap. "-
Az egyleti tagok számának apadásával belátták elődeink, 

hogy pályamunkák jutalmazását az egylet a maga pénztáráb61 nem 
fedezheti. Sokáig töprengenek, hogy miképpen lehetne egy a lapot 
összeho~ni . melynek jövedelméböl a jelesebb dolgozatok megj utal
maztatnanak. A kérdést végre úgy oldják meg, hogy Gvidó Béla 
papnövendék, ma kükUllö-köri esperes és dicső-szent.mártoni 
lelkész inditványára 1 8~6. márczius ló-án a gyülés elhatározza, 
hogy közös adokozás utján teremtsenek egy alapot. 



, 
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Az alap összcho7.i.ísa csak 1887- 88-ban törté nik. A gymés 
cgy 4-cs bizottságo t kííld k i Lörinczi Is tván el nöklete alatt 
Gyöngyös i Lajos, Fekete Domokos és Nagy Sándor egyI. tagok 
személyében, kiknek az alapszubályaikról tctt javaslatát a köz
gyO lés 1887- 88-ik évi nov embe r 7-én tartott ülésébe n elfogadja 
a következő szövegezészel : 

"J. Öllkentes adakozáua sZt}llittatnak a papnö vendókek cs papjelöltek. 
i. Fgyesiilellink is me ll ékes j ~vedelmeib ;i1 bavon ként járuljon 37. alal) 

gyarapításához 
l\Itgj egyzcnd ö, !Jogy az l. pont a latt jclzettre legcz61dzerilbb II havon. 

kén ti gyüjtes. 
il. A lJegyiilt összeg takarék lléll:dárba hel yezendő cl kamatozás v{gett. 

Kuma/jai a tökébez c~atolandók, mig az alap 300 frtra növekedett. Ar, eZluán 
következö é\'i kamaljá llak :kda mindig pályázat ra t üzent.l ű ki, '/,, ·da pedig 
minden é \,be n csaloltassék a tökéhez. 

4. A p;'dyázatok csak a theo logiai és pbi losophiai tanu lm ányok köréböl 
tüzhetök ki A kitüzés id f'j e szeptemuer. 

5. Pályatétek meghatározásánAl a föi s lwlai könyvtár kiadatlan "agy ke
,'éssé is mert forrásai kidolgoztatá a különösen szem előtt ta rtandó, bogoy a nő 
vendékel! önálló tudományos kutatás és feldo lgozáshoz szoktattassanak-" 

Az első gyüjtés eredménye 36 rrt 94 kr. volt. Azóta a tagok 
önkéntes adományából az alap már 791 kor. 72 r.~re szaporodott. 
Az alapszabályok értelmébe n az első dij 1898- 99. isk. évben 
tűzetett ki , Jézus tanitásai példázatokban , czimü biblia tanulmányra 
lU frt.-ban s éppen e soro k irója volt a slerenc:iés, a ki abban 
l egelőször részesült. 

Az el ső megjutalmazott d o 19ozatnál a birálat az alapnak főbb 
vonásokban feltűntetett }smertetésével, teljes szövegében közölte
tett az 1889- 90. évi , Ertesi tő" -ben. 

Fogadják nem esen gondolkozó elődei nk ..gondos előrclát;:l
suk ért e he lyen az egylet hálás köszönetét! Nemesebb czélra nem 
tehették volna össze megtakarított filléreiket. 

Ez!:n időszak különben a csendes munkásság korszaka. A 
tagok, mint eddig úgy most is részt vesznek a gymnasiumi 
ifjuság gyülósein, s azokat vezetik, irányítják. 

Akönyvtárt évről-évre gyarapitják s 1887-ben már 700 drb. 
könyv van az egyl et birtokában Az ifjuság által f e-ndezelt min
dennemü ünnepélyben részint mint könyörgők, rész int mint sza
valók és szónokok közreműködnek Az . Egyházi Lap " ba n töbh 
tartalmas egyházi dolgozat, bibliai lanulmányok, költemények, 
egyházi szemlék, papok és papnövendékek kül ső és belső élett:re 
vonatkozó kérdések fejtegetése s számos angol és német nyelvből 
fordilott imák és kisebb értekezések őrzik a tagoknak ez évtized 
alatt kifejtett munkásságának emlékét. 

, 
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VI. 

1890-1900. 

A 90-es évek Jegsulyosabb napjai egyleti éIN~nk?ek; ~ 
tagok száma ijes7.tő!eg megapad s e miatt még a folya ksada.sok 
sem fedezhetők a tagsági dijakb6! s igy az egylet sokszor k~n~~ 
telen tökéjéhez nyulni . Ide járul a theologusok és gym nasmnu 
ifjuság között már régóta lappangó egyenetlenkedés, m.~l~~ek ered
ménye később a két önképzö-kör teljes elválása A kulso. t~mad~· 
sok és sorvasztó szegénység ellenére az egylet megls szep 
munkássá"ot fejt ki . Könyveket ugyan nem vásárolhatnak, mert 
az év i cs~kély bevételeket a szavalatok és pályamunkák jutalma
zása nagyrészben fölemészti, de azért a könyvtár mégis minden 
évben szaporodik pár jóltevőnk adományábó!. Azon határozattal, 
hogy az évi munka~anyagot osztályozzák, új irányt adnak az egylet 
munkásságának. 1894 95-ik évben ugyanis az az intézkeáés téte
tik, hogya tevékenység ébresztése és a feldolgozandó anyagnak 
könnyebb áttek inthetése czéljából :t felváltva legyen ezu tán szava~ 
lati, vitatkozó és felolvasó ülés.c* 

Ez az új munkabeosztás egyfelől bizonyos rendszert halott 
be, melynek alapján egyöntetüen több irányban képezhették ma· 
gukat. másfelől . meg a tagok munkaked vét is fokozta és a tárgyak 
változtatáaával az erdeklődést felkeltette Az ifjuság köl,ti surlódás 
és azt követő szakadás az egyletet a teljesen önálló l1lunkáss<ig 
terére viszi. 

l\tfint ilyen rendez az önképző-kör Dávid Ferencz halálának 
é~f?rdulóján egy .ige~ szép ünnepélyt 1894. nov. 14·é n. Az :t Egy
hazl Lap c alkalmi sza ma, melybe a tagok irtak cmJéksorokat· S 

Boros György vé~n?knek D~vid Ferenc: :.Egy és ö mag~ítól v~ló 
felséges Istene CZlmü munkájáról tartott felohTasása és i\ 'Jura' . F 
S· ct k D"d F " ny' an orna : :. aVI erencz emléke e czimü ódája voltak tár : 
az ünnepélynek. gyal 

Ebben az évben teszi Murányi Farkas Sándo' 1000 f' 
alap" "'t . I' ,[ [t ~os 

1 vanya '. a ?ll la nem IS szorosan az önképzö-kört érd'l . 
de az a körűlmeny, hogya nemes szivü adomán . ó . e dl, 
éppen az önképzéS~körben felmutatott munkásság yoz . alatltvánYát 
adja. mélt6vá teszi arra. hogya nagybecsü I ':ne?Juta mazására 
történelmében is megemlittessék. a apltvany egyleWnk 

. Az al~pitvány czime: :tMurányi Farkas Sándor . . 
Agnes alapltványa egy lelkészi szigorlatot tett és neje Bányai 
nevezett szegény unitárius ifju részére e S már lelkésszé ki-

*' Jegyzk. 1894·. 1. p. 
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Az alapilvanyn~al a nemesle lkü alapitó, mig egyrészről örök 
hálára kötelezte az lfitéze t hallgatói t, addig másrészről fény es 
e légtételt szolgáltatott törekvéseinknek. Áz a lapitvány 1894. d~cz. 
6 -á n kelt. 

r:rekünk kétszerese n becses a szeretetnek e me szép megnyi 
l atkoza~a, n:e!y. szegény egyletünket és intéze tü nk e t egy szegény 
embertől, vllag l részrő l érte. Egy küzdelm es é let verejtékének 
gyümölcsét adta nekünk hajlott korában. Szép áldozat, melynek 
ii1l11lagában van értéke. 

A valláshoz mélyen ragaszkodó, ~ az iskola iránti hálás meg
emlékezésnek gyümölcse cz. 

De hadd beszéljen éS maga azokban a szép sorokban, me
lyekkel alapitó levelét megnyitja: 

"Megemlékezvén arról, bogy egy kor, mint szegény 8zu lők elhagyott 
gyermek~, mennyi küzdelem, nyooool' éi! néll(ül özés ],Ö'l.Ölt. tanulta.m annyit is 
a mennyIt tanuham és hogy ezen kevés tanu lásaimnak is alapjé.t nek em örGkké 
kl'!dves eml ék ü koIoszvAri Unitárius Koll egi umun kba llnyertem, ~zen most emli
tett fői skolAIIkban alapitvány t teszek egy olyan vagyontalan, szegé ny unitárius 
ilJu részére, a ki a lel készi pályára készíilvén., a lelkészi szigorlatet nemcsak 
letelte, de do kine\'ezesi okiratta l kezében, készül ecclés iájába pályáját s az éle· 
tet megkezdeni. 

Hogy tehát egy ilyen , az élet be minden anyagi segedelem nélkü l kilépő 
ifju lelkésznek a kezdet nehézségeit legalább némil eg megkönuyitseDl. 1000 fr tot, 
h·ván Egyezer forintnyi alapitvány t teszek, bogy an nak ovi kamat jából, 87.ellt 
hivatá,sához e l ső s7.ü kscgl etét j palástját, Bibliáját és lmaltönyvét beszerezhcsse. 

Ke"és igaz, mert nem busás jövedelmeilll fe l es l egé bő l , hanem tisztvise l ői 
cse ké ly fizetése m s mMllemü munkásságomnak egy negyed század a latt meg
taka l'itott s öregségeml'c fé lretett fil! tSreiből gyíílt össze, s igy mindene a.z ál
dozóuak, de egybl\zam, vallá:::o m i1'ó,nti végtelen szeretetemből kedvesen, öröm
mel hozom m eg áldozatom, ahban a. rem ényben, a.zzal az ero$ unitárius h itte l, 
hogy tán lesznek magasa bb áll ásu, teh etősebb bitrokonllim között, a kik a töb· 
ből többet á ldl)zváD, példámat követni fogják." 

Az a lap itvány kamatai, az alapitó kivánsága szerint , 1896 
óta minden évben kiadatnak az ö nképzö-kör szorga lmasabb és 
tanulmányaikat bevégzett tagjainak. 

A nemes szivU, ideális lelkU adományozót egyletünk 1898-
99. év február 21-én tartott ü lésében ö rökös ti szteletbeli tagjának 
választja ,* mirő l egy levélben értesít i. A levél éppen, mint vála
szában mondja, szü letése napján érkezett hozzá. A hálás !;zeretet 
e megnyilatkozására egy gyönyörü levélben vá laszol és a többek 
közt azt mondja: 

~ Az a tudat, hogy abban a főiskolában, a hol én egykor 
(1854 - 56) annyi nyomorral küzdöttem, van egy ifjusági k iil', mely 

• Jcgyzk. 1878. 97. p . 
•• Jegyz:'. 1873. 53. p . 

••• Jegyzk. 1879. 19. 
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emlékemet késő idökben is kegyelettel fogja megő ri z ni, és annak 
az elgondolása, hogy minde n é vben lesz egy szegény ifju, ki szent 
hi vatá~át az é n csekély áldozatom fill é rei vci kezdi meg, ajkán egy 
, ls te n áldja meg.-ge~ ad6zva er:nlékernnek, bi zony mondom meg
aranyozza hanyatló eletem napjának végsugara it s hihe tővé teszi 
e l ő ttem a halhatatlanságot, m ert a jó cselekedet élni fog örökké.«** 

• 
E ljen is eml é ke örökk é! 
Neve o tt van Kriza János, Ferencz József, S imén Domokos, 

Boros Györgyéi mellett, kiket mint egylet Unk jólte vöit, örökös 
ti szte letbeli tagokká avatott a h<ilás szeretet. 

A millennaris évb en egyletünk is megUli hazánk fe nnállásá
nak ünnepét, ny il vános ünnepé lybe n gazdag, tartalmas programmal. 
Ugya nazon j~k. é v október ll-é n szinté n szép nyilvános ünne
pély lye l emlékszik meg a nagy ámérikai apostolról , Channingröl. 

1897-98. é vben szinté n egy nyil vános gyülésbe n' üli meg 
E nyedi György hirne ves unitárius theologus és püspök halál:í.nak 
30U. évfordulój át. 

A X IX. ~záznak uto lsó évé hez é rkeztünk. Számban ugyan 
kevesen, d e soha nem la nkadó erővel dolgozna k a tagok az egylet 
fe lvirágoz tatásá n. E z az év, mint a többi, a munkasság éve volt. 
E z évi t ört éne tébő l egyletünk kiem elk edő mozzanat a Dá vid 

.F e rencz halála 320 . évfordulójának megOnneplése egy szépen si
került diszgyOlésben nagyszámu közöm,ég je lenlétében és amead · 
villei (észak Am erika) Unitár. theol. intézettel való érintkezése. 

1900 ta vaszán ugyanis egyleWnk védnöke a z E. K, Ta nács 
megbi zásábó l az :t Amerika i Nemzetközi Unitá rius Conferentiá rac 
A merikába ment, Ebből az alkalomból ön képzőkörUnk egy levél
ben üd vözöl ve a z e mlite tt intézet hallgató it, a rczképcsoportját 
küldi a távol i hi trokonokhoz. V édnökünk mead vill ei intézet ifj úsá . 
gának arczképét és irásbeli üdvözletét hozta, mely a baráti és 
testvéri szeretetet szép megnyilatkozása', 

A levél így hangzik : 
:t Az unitár ius theologiai iskola -tanuló testületé nek 

Kol ozsvár, Magyarország. 

"A meadvielli Unitáriu s Theologiai Is kola tagja i k~zhez vett~ k az önök 
szives üdvözletét , mel y hen a remcnység, bu ,-ditb éj lelk esItés szava l f?glalt:'lt
':lak. a haráti és atyafiságos rnkonszenv me~ny ila~kozása . rnell elt Ko~zön~ tlk 
Ön.ök lle~ m.in~D yájan a jóaka rat sz ivélyes kift'Jezpse lt és .~ Iszon zásul .k l v.á l~JU k 
n )' I I ~án llao l tIszteletUu ket és becsül ésü nket. Nagyra becsIiIJuk megemlék ezesü ket 
és Icgsziveseh b köszönetet mondunk érette. 

A mi hangunk egyesü l I!.Z Öoökével közös hit ünk dicséretei é~.ekléséh~ n. 
E gyli tt örvend ez{ink Önök kcl közös örökségUnkölI, azoII, amel)' felu l áll Ullll 

• Jcgyzk. 18!l9. G. p . 
•• Jcgyzk. 1809. 16. p. 
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llen máson és vezetője fl. vilAg mi vclödéscnek. Űnökkel együtt mi is hang3 u
lyo7.zuk Jli ttin k követelmé nyei hez va ló It tt sóg(ill ke.~, . 8 ~rra kérj li k i.', t,p;" 
uil nket bogy leh essünk a lkalmas és mé ltó szolgák az II l$ t 6 01 ak li l":lta t l! lJC::II ' 
tésébeo'. A z i d o sze ll e m e un i t á.r iu s. 81. II. sze llem a midnk , a l e~'na· 
gasahh és legjobb értelemben . 

.'\. bn:-átsn.g j obb kezét uyujt.i~11{ Önök fel é. f,)g.\dják el azt a testv ér i 
szeretetet, mely ~ zi\' e ill ket eltölti. Ő"únt é n és I'Okon ~ zc n v\'e l ki vá nj u1" hogy 
mind enb en ,'alaruit kezdenek, h'gyen sikeriik. Kh'l'Ínj u lc hogy wintlen Idsér
letllk fl. m~ly egy fe l sőbb szell om i vil ágra irányul , legyen megkos7.oruzva Isten 
sze retetével és áldásá"nl. Az ö éle:tadó szelleme I"gyau forrása erejöknek. Az Ő 
!Izent jelen léte hassa át azt ti. s7.olgálatot, mt!l yre Önök elhivattak és vezesse 
Önöket mind nagyobb és nagyo hb szolgálatra az ö ors7.agában. 

Mi az Önök t isztelt és becail lt dekán jában, Boros lwofeszorban bal·átunkra 
és tcstvcriin kre találtunk és gra tlllRlunk Ö nöknek, hogy Istennek ily derék és 
h íi szolgája irány ítja és ín sp ir!i1ja Ö nöket theologiai talHll m i nyai k ban. A !lzel
le mi r ok onság ba n egyes(iHin !c Ö nöH el Iste nün k, a mi At)'á ll k t isztel e tér e . " 

• T estvéri ild vözlettcl 
20 alflin'l.s. 

Jól esett halla nunk a szere te t eme sza vait s abból erő t és 
bátorságot merí tettünk tö rek véseinkhez. A be fejező é vben eg yle
tOnk új életre kelt. A tagok számának nö ttévcl, nő tt a munka
ked v és tevékenység. Könyv tárunkat, mely ma 2000 mun
kából á ll , rendeztnk. A pályanyertes munkák szerzői névsorá nak , 
a do lgozat czimének és a j uta lom összegének fe ltünte tésé ve l köny
vet nyitottunk. A re ndes munkaprog rammba fe lvéte tet t a biblia i 
fe lolvasások tartása is. S ebben az évben sze ll emiekben és a nya
g iakban megerősödöt t egy letünk - miután az ifj usági önképző
kö rtő l 1896-ban teljese n e lvá lt -- ny ilvánosan, ö nmaga tarto tta 
évzfÍró ünnepélyét . Most már kész a munka, mit e l ődei nk 184/j
ban megkezdettek. 

Legyen abban éle te m indig méltó a multbo7.. 
azt a szellemet, mely 1848-ba n neki é lete t ado tt és 
si tva va n. 

•• 
Orizze meg 

sorsa bizto-

Az a kicsi ny mag. a me lyet eze l ő tt 53 é vve l ve te t tek el, 
szép fává n őtt. Biztosan kiállj a már az i dő viszontagsága it. 

IVlú ltunk kezes jövl1nkért. Mit végez tün k , hogyan sáfá rkod 
t ll nk a reánk bizot tak ka l, mutatj ~i k ezek a soro k. S habár nagy 
küzdelmek árán, sok nélkülözés között é lt egyletíln k, ö nérze ttel 
teki nthet vissza 53 éves multj ~i ra, mert abból a 9 Rfrtbó l. mit 
el ődeink összetevének , ma az új száz haj nalán 1506 k es 26 fill , 
tökepénzt, 2000 kŐtetbő l á lló szakkönyv tárt és egy becses iro
dalmi gyüjteményt ad át az utódoknak. 

~!:g y l ell\ nknek nagyrabecst\l t véd nöke, k i m;:ír 20 év ó ta k a
la,uzolp azt a~ önképzés utján S k i a távo l nyuga tró l hirrokona ink 
biztató szavaival ö ntöt t l lj éle tet belénk. egy köszönő SZÓ l a sol.: 
fáradságért l 
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Szerete tének mclegét mindig éreztük, jóindulatát tapasztal. 
tuk egylc tOnk ben és künn: fogadj a rokon szenvéért hálás Szere. 
tet tel pá rosult őszint e ragaszkodás un k kifejezését. Hála a jóindu
latért; köszönet érdekünkbcol kifejtett önzetlen fáradozásáért s 
vi szo nt szerete t a szeretetért ! 

S még csak egyet! 
l\liu tán. küJönOsen a je len isk. évben, sokszor hallottunk ön

ké pzö- körünknek az ifj. körtő! teljesen szé tválásáé rt . rosszalást 
illetékes és nem illetékes helyekrő l, az igazság é rdekében legyen 
szabad kijelcnt enUnk, hogy miután az e lválást nem mi kezdtük, 
sőt annak ha tározottan e llene is voltunk, de el nem kerülhettük, 
egyletO nk érde kében úgy találtuk helyesnek, ha egésze n saját 
mesgyénkre térve, foly tat j uk útunkat 

l\lost ped ig bé ke e megszentelt falakkal. Az új év már új 
templomban találja k icsiny egyletünket, melyn ek fén yéből talán 
reánk is esik egy sugár. 

Ugy legyen ! 

-_._-

• 

• 



Az olvasóhoz. 

A mult tanév végén, a régi kollégiumtól való bucsúzás pil. 
lanata iban, Nagy tiszt. Dr. Boros György, köri védnök úr inditvá
nyáfa, körünk egyhangulag elhatározta, hogy az önképzőkörnek 
Barabás István által megírt történetét, ki fogja nyomatni. Körünk· 
nek c határozata az »Unitárius Közlöny e szerkesztőségének szives 
támogatásával te lj esedésbe ment . 

Midőn a múzsák régi hajlékától bucsút vettünk, az elválás 
fáj ó gondolatai fogták el sziveinket. Annak megszentelt falai közt 
a magyar unitárius iljuságnak egy lélekem elő törté nete játszódott 
le. Hőn búzgott ott a hazafiság, magasan szárnyalt az eszményi
ség ország::í ban az ifju létek) s tudott lelkesedni a szépért, jóért, 
ncmcsért. Pedig az anyagi é letnek földhöz tapadó szükségei 
hányszor meg hányszor szárnyát szegh ették volna az idealismus
nak! De az a székely őserő mindig megtudta védeni ifjuságunk
nak sze ll emét. Küzdöttek szegénységgel, nélkütözésseJ, de soha el 
nem csüggedtek, mert mindig akadtak le lkes pártfogóik, kik fillé
reikkel legalább az inség tő l megmentették. 

Papnevelő in tézetünk ifjusága is ebben a szellemben élt és 
munkálkodott. Az önkpézés fontosságának tudatában alakitották 
egyletünket. mely nek mult ját az olvasó e ki s füzetben szemlélheti. 
1: 0lytonos küzdelem az. Küzdelem a szegé nységge l, közö nynyel 
es pártfogás hiányával. A kik ily lankadatla n k itartásEai , alig ne
há~y pártfogó segitségével munkáltak a multban azoknak szol
gálJon szives emlékll l e füzetke. Azok, a kik nem vol tak tagjai, 
hanem csak hiréből tudtak felőle valamit, remélj ük, szi ntén fog
nak találni b enne figyelemre érdemes részleteke t. Mi. önképzéíkö
rün.kne~ mai tagjai, remélj ük, hogy amultnak tanulságos kilzdc l
m CI . a Jövőnek teendői re irányozzák tekintetilnkct és lelkesedést 
ment enek e multból az utánunk következők is. 



• 

Sz.ííkös anyagi viszonyainkhoz képest e füzetet csak at. olva
sók szives támogatásának reményében adhattuk ki. Azért ennek 
á rát 60 fil/érbe/t á llapitottuk meg, me ly összeget pályadij alapunk 
növelésére fogj uk forditani. Tisztel ettel kérjük a mellékelt utal
vány felhasználásával e csekély összeget, valamint a pályadij alap 
javár~ szánt kegyes adományát bek'Uldeni . 

A kolozsvári unitárius Papnevelő Intézet olv. és önképző
körének 1902. február hó 8-án tartott űléséből. 

Kolozsvárt, 1902. február hava. 

Adó,mnsy Gábor 
elnök. 

[(ovó,cs István 
j egyző. 
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