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tiszteletle l kezdódötl. azután közebéd volt. este músoros estély. 
jövedelme a felállítandó szobor költségeire. Az ugyanazon év 
okt. végén tarlotI fótanács keretében Kriza emlékezetének hó· 
dolt a fótanács. a papság. a Dávid Ferenc-Egylet közgyúlése. 
a kollégium igazgatósága és ifjúsága. Az ünnepségeket a lel· 
készkör kezdelte. majd a D. F. E. közgyűlésén P. Horváth 
fógondnok hódolt emlékezetének. este a Kriza'önképzókör ren
dezelt músoros estélyi. Másnap a fótanácson a püspök meg· 
nyitó beszédjében. Jakab Elek Kriza életrajzára hivatkozva. 
mondja róla: a szeretet. szelídség és felvilágosítás fegyvereivel 
harcolt ügyünkért s a jók szeretetét. az ország tiszteletét vivta 
ki magának s kis egyházunknak. Nyomdoka nekünk örökre 
útmutatónk lehet. Javasolta. hogy kegyeletes megemlékezésün. 
ket jegyzókönyvileg fejezzük ki. istentisztelet után testületileg 
koszoruzzuk meg sirját. Nagyajtán felállítandó szobrára adjunk 
1000 K·t. Kapcsolatban Boros azzal egészítette ki az indílvá· 
nyokat. hogy nagyérlékú egyházi dolgozatait adjuk ki. A fó
tanács az indítványokat egyhangulag elfogadta. Templomozás 
után a fótanács tagjai a temetóbe vonultak. ahol a püspök 
a fótanács nevében koszorút helyezelt sírjára. beszédjében ki
emelve. hogy tanítványaínak nem egyszer még tesli tápláléká
ról is gondoskodolt. 

Halálának félszázados fordulóján legnagyobb és leglisz
telelreméltóbb vonásának mondja az ó nemes jó szívét. lel
kének minden póriasan felülemelkedettségét. tiszta. puritán 
jellemét. .Nem hiszem - mondja -. hogy valakit nemhogy 
teltel. de szóval is megbántolt. megsértelt volna s ha valaki 
ót megsértelte. annak meg ne bocsátolt volna. Nem hiszem. 
hogy mint lelkésznek hívei közólt lelt volna egy is. akí ót ne 
szeretle volna s mint püspök a lelkészek közül egyet ís meg
feddett. vagy l"(Iegdorgált volna. Kriza nemcsak hírdelte. de 
kövelte is az Ur Jézust mindenben ... Családi élete a szó tel· 
jes értelmében boldog volt. meri olyan felesége volt. aki vele 
a szívjóságban és léleknemességben versenyzett.· 

3. FEJEZET. 

Jakab Elek és Ferencz József. 
Ferencz József életrajzából nem hiányozhatik egy ílyen 

címú fejezet: Az a viszony. amely közöltük a püspök gyer· 
mekkorától egészen Jakab Elek haláláig fennállolt. nem két 
ember magánviszonya. hanem áldásos és termékenyító hatá
sánál fogva egyháztörténelmünk lapjaira kivánkozik. Jakab 
Elek Ferencz Józseffel szemben úgy áll. mint idósebb barát 
és tanácsoló. aki lálja az éleselméjú tanuló kiválóságál. szel· 
lemi képességeit s mindent elkövet. hogy az ifjú emberi. aki 
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iskol,ii végeztével nem egyhá.zi pály'ára. szándék~zi!. megnyerje 
a lelkészi pályának. Ez a ~tfogOl viszony kesobb, ammt a 
liatal pap termékeny irodalmi mUllkásságot fejt ki és szónoki 
hírnévre tesz szert, lassanként az elismerés és magasztalás 
hangját ölli fel s a pártfogónak nagy örömet és megnyugvást 
szerez, hogy reményében nemcsak hogy nem csaló do t!, hanem 
évról·évre mind jobban megerósödötl Ugyanez az elismerés és 
magasztalás hangzik a pártfogoll részéról is Jakab Eleknek 
még mind a mai napig kellóen nem méllányoll egyháztörté
nelmi munkásságáért s az unitárius hitelvek védelmében és 
terjesztésében kifejtell lelkes buzgóságú fáradozásaiérI. E sorok 
irója bizonyságot tehet róla, mennyire adósának érezte magát 
Ferencz József abban, hogy életében nem kerithetell sort rá, 
hogy éleUörlénetét hozzá méllóan megirathassa. 1873-ban írja 
Emlékeiben, hogy édes atyját 1846-ban Jakab Elek temelle 
SzenIlászlón, mikor még alig voll II éves; de .Jakab Eleket 
már akkor mélyen szivembe véste a gyászeset s tán ez fej
teile ki bennem azt a rokonszenvet, melyet iránta mindig érez
tem s érzek most is". Halálakor (1897 julius 22.) a fájdalom 
legmélyebb érzésével irja. hogy a legbensóbb viszony füzte 
hozzá kora ifjúságától mindvégig. Gyermekkorában, mint Ká
roly teslYérének tanitója, szülói házánál gyakran ringalla térdein. 
Iránta, mint tanuló iránt, a legjobb indulaIlal viseltetell s mikor 
az iskolát végezve, apályaválasztás el óli állt, ó beszélle rá a 
papi pályára ama válságos idóben. Nála nélkül nem tudták 
volna rábirni, hogy a palástot vállaira vegye. Mint ifjú segéd
papot folyton figyelemmel kisérte, oktalla, tanitolla, hogy miról 
és miként írjon és beszéljen. Sikereit mint szónok s jó hírnevét 
sokban neki köszönheti. Püspökké választása is ..legnagyobb 
részben" az ó agitációjának voll az eredménye. Erre sohasem 
kérte ót, sót emiaU még össze is szólaikozolI vele. De Jakab 
Elek hajthatatlan maradt szándéka mellell. Késóbb is többször 
összeütköztek nézeteik. De egymás iránti barátságukat sohasem 
zavarta, vagy helyesebben: nem inga lia meg. ..Senki hívebb 
tagja nem voll egyházunknak, mint ó. Az unitárizmus érdeké
ben irodalmilag többet nem tell, mint ó. Ahol rést talált, 
annak emelésére egy alkalmat sem mulasztolI el. Szóval uni
tárius voll a szó teljes értelmében". A következó év elsó nap
jaiban feljegyzéseiben mondja: .Szülóim után senkinek sem 
köszönhetek annyit, mint neki, egyideig valóságos mesterem, 
mindVégig igaz, bensó barátom lévén·. 

Jakab Elek 1873-ban az országos levéllárral együll Ko
lozsvárról Budapestre költözöl! s azután e patronázsszeJ ü 
meleg viszonya levelezés ükben tükröződik." A levelek fótár-

It Kelemen Lajos levéltáros szívesaégébé5l. Idnek szért e helyen is 
lZiveI köszönetet mondok. Jakab Eleknek Ferencz Józsefhez irt minIegy 170 
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'. a Keresztény Magvető. Ferencz József püspökké válasz
rl:~: Dávid Ferenc életrajza és K~lozsvár törté'.le!.e ... 

Kellemesen meglepő, milyen 'gaz gye!mek, or~,!,m~1 hId 
örvendezni ez a nagy ember a Ker. Ma~vet~ mmden. Jol s,kerult 
[üzetén. közleményén. Ezt meg lehet ertem. ha tudjuk. - a'~lIt 
Ferencz József naplójában feljegyzett - hogy 1867-ben .. mar
már sírba szállt a nemes eszme. midőn Jakab Elek fáradha
tatlan lelke azt újból életre serkentette s a szerkesztősél/ét 
megválloztatva. ismét hozzákez~ettek a mun~áho~-. Eddig 
Kriza és Nagy Lajos szerkesztettek, most Buzogany es Ferencz 
Józsi" vették át. 1874 julius 3-án írja: .. Meglepett s megör

~endeztelell a tömör. velős és változatos tartalom. Isten éltes
sen. hogy hordhasd hosszasan e szép gránitdarabkákat dícső
séged s becsületünk templomépületéhez". 1874 december l-én 
Ferencz Józsefnek egy értesítésére. hogy a Magvető sorsa bizo
nyos ideig biztosítva van: .. A M. tehát élni fog I 879-ig. Eljen 
F erencz Józsi. az én kedves barátom I Ezt szeretem. az íly!).n 
elhatározás éltet engem is és hitemet is fenntartani képes. En 
hű katonád leszek. parancsoli, vezérem I Ugyane hónap végén 
(dec. 23.): .. A IV. füzet hatalmas egy maszlag. Ugy hiszem. 
sokakat fog becsalni nyájunkba. Ma egy vállalat sem mérkőz
hetik a te szerkesztelled M.-vel magasságban, intenzív erőben. 
belső elrendezés tekintetében. Én Istenem. ha elgondolom. 
míly nagy bajba került megindítása. első ájulásából felébresz
tése. S mire megerősödött alattad, mennyi hasznot tell egyhá
zunknak s főtanodánknak. mennyi szolgálatot a szabad ész' 
vallásnak és magyar egyházirodalomnak. a lelkem örvend, 
örvendhetsz pedig kivált te. mert a munka oroszlánrésze a 
dicsőséggel együll a tiéd. Érezd is értékét törekvéseidnek. Egy 
kissé lehetsz büszke is. Hasznosan teltek közelebbi életed évei". 
1875 január I 2-én a Channing művei fordításának és kiadásának 
pé!,zügyi nehézségeivei kapcsolatosan biztalja. hogy azt minden 
modon meg kell csinálni. mert ,azt az óriási szellemet mi nem 
pótoljuk. sehogy. egyenként és összesen sem. mert eszméit 
m,!,<!enk,. szereti és fogadja. ..mig a miénktől egyik egyért. 
mas,k masért idegenkedik". S kérésére. hogy küldjön valamit 
? Magvetőnek. azt válaszolja, hogy a gimnáziumról kellene 
u!'" mert .. az égető szükség" ... Hiába írok én és Simén és te 
h!ába. prédikálsz aranyosszáju Szent Jánosként. ha benn a 
g,mna~,umban rothadásnak indulunk. Hidd el kedves barátom. 
hathatos reform kell nálunk a tanításban. a taneszközökben. 
felugyel~tben. a ~alódi nevelésben". S Buzogánynak a Dávid 
k,:re.~c elete meguá~ára ~onatkozó indífványára bizaImRsan 
ozh. ..csak tervehetek k, s ha a közbizalom felém fordul. 

~e \lellé l olvashaUam el. Sajn.61alo8 dolog. hogy ft püspök hozZlUrI leveleI 
eaa 'bb tudom'aom azerint nem maradiak feon 
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nem utasítom vissza·. 1876-ban Ol. 29. a Magvetóröl : erós, 
velös, alak, tartalom megnyerö és haladást tanusít. Eli soká 
s szá rnyaid a latt a kedves vállalat, Egy másik levelében (!II. 
16,) ; Szeretik mindenfelé. Légy nyugodt és erösítsd folyvást. 
Püspökké választása után (XI. 30,), mikor a szerkesztésröl 
lemondott ; • Magvető pedig lesz jövöben is, mert lennie kelll 
Ha máskép nem lehel. szerkeszt jük mi Buzogánnyal .. . A zsi
nati beszédek és a Magvetö V. füzete : monumentum aere 
perennius" . Dec. 28. levelében: . Amit a M. érdekében tettél . . . 
sok. Nem is álmodtam. Érezd örömét benn, künn nem lesz rá 
alkalmad ebben a derék világban' . 1878 végén újból kétessé 
vált a Magvető sorsa . Okt. 8-án írja: .Elesni engednünk nem 
szabad. Alattad, püspökségedben ez nem történhetik. Gondold 
ki, mit kell tennünk s amib ~n én melletted Iphetek, ott leszek, 
erősen híven. tettel. Csináliatok jó tervet s benne egy kis pocok 
én is leszek, hogy amit építettünk 18 év alatt, össze ne omoljék". 
Nov. 22·én írja : . A Magvetőnél üdeség, változatosság, sok erő
egyesülés látszik. Orvendek és neked szerencsét kivánok. Ezt 
a kérdést jól intézted el". A szerkesztést Péterfi és Kovács 
vették át. 

1869 jul. 23-án írja a korondi fürdőről: . Az égtől sokan 
kérünk neked hosszas életet, hogy hosszasan légy ragyogó 

iliíg egy-két ragyogó társaddal . . . Te néked még csak egy 
miniszteri fiat kell keresztelned s oU vagy a szónoki nagyság 
pirnmisa tövénél. hogy ne mondjam : piramisa csúcsán·. t 874. 
l. 7-én írja : • Szívből kívánom, hogy állásod annyi benső 
szellemi öröm' t adjon neked, mint amennyi előnyünk van 
nekünk unitáriusoknak, hogy te ott azon a helyen állasz, amely 
előttem státusunkban a mnsodik hely .- már ma, miután fő
gondnok i koronánk fejünkrőlleeseU". Es kérdi, mennyire haladt 
története írásával. .Csak tovább, feljebb, mind magasabbra, 
Józsi barátom I Az éther körében röpköd a nemes sas I Az 
irodalomnak is megvan zeni\ponlja, arra, arra siess. Vezessen 
szép eszed, ép géniuszod és növekedő ismereted". 1874 végén 
(nov. IS'> cikket küld a Magvető részére s így ír: . Sokra 
vagyok én képes éretted már vagy 20 év óta , mert láttam, 
hogy státusunknak hasznos és fölötte szükséges vagy. En pedig 
örülésig szeretem az unitáriusokat" . S mikor 1875 elején 
betegségéről értesíti, az a válasza : . úgy megdöbbentesz evvel 
mindíg, mintha valami a lelkemre nyilalnék tieidért és egyhá
zu.nkért, melynek érdekében oly sok szüksé!!,est és hasznost 
miveIsz s amelynek oly igen szükséges vagy. 1875 (febr. 2.) 
arra a hírre, hogy képviselőségre szólították fel Keresztúrt : • IOn 
attól a bizonyos szándéktól nem függesztem fel hozzád való 
barátságomat. Tudom, mire birla/ak rá éutizedekke/ eze/6 11 er6-
szakka/, látom titkosan belátásom óriási sikerét ara tott dicső
ségeidben, a sok jót, mit egyházunkban tevéi s amit megtenni 
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hivatolI és csak te vagy hivatott. Ha én igazán szeretem az 
unitáriusokat. téged. rég bdlvánnyá tett barátomat. el nem 
löklek. Hisz ez ostoba harc és merény lenne az uniláriusok 

magam érdeke ellen. ami érdek az. hogy éretted nekem 
háládatos az erdélyi unitárizmus /" Kriza halála után 

18.) arra hogy Krizánéhoz legyen hü barát 
engedtesse el a státusssl. Fiát 

irásai összegyüjtésére és örzésére. J::s azt kérdi: 
A szegény Kriza halála nem változtatott tervén. t. i. 2-3 évvel 
azelöll a papságról le akart mondani. Kapacitálásót már mosl 
(IV. 9.) megkezdi: .. Hitem szerint téged óhajt püspöknek látni 
az ország ... Az 1861. évi helyzet - mikor Székely Mózessel 
szemben Krizát választollák püspöknek - s a mai tökéletesen 
egy. állítom ma is leveled s érveid után. Elkeseredett pártharc 
nem lesz. mert a téged akarók száma nagyobb. Pártunkat 
csillapítani fogjuk. nem tüzelni". Meg ne tedd. hogy visszalépj . 
.. Megküzdened kötelesség. Mit állilanak a te érdemeid mellé 
a szószék. az irodalom. az egyházi igazgatás. a kezdeménye
zések. könyvtárügyünk. pénztárunk. hired. neved. lisztességed 
tek intetében? Alig észrevehetö valamit a tanárkodás terén. 
kötelességszerü az egyházi kormányzás 
körül, egyebet nem . meggyözödése az volt. hogy 
Pap Mózes Kriza helyét a világ elöli be nem tölti, meg sem 
közelíti. J::gy késöbbi levelében (VIII. 21.): .. A közvélemény 
téged hangsúlyoz mindenfelé". Többeknek iri. Szent-Iványinak 
is, aki úgy érzi. hogy te vagy hivatva a püspöki székbe. de 
békésen kell megcsinálnunk. hogy Pap M. ne bántódjék meg . 
.. A KrizB dicsösége mind neked fog kamatozni. mert hozzá te 
közelítesz szivben. ésszel. Finomságban és keresztényszeretet
ben. tudományos és irodalmi érdemeid ált"I ••. Prédikációidra 
ügyelj. a konzisztóriumokba járj el. alakits pártot ... Az akció 
terét 011 ne hagyd. Tettet produkálni minél többet egész 1876 
június végéig. Aztán a többit bizd ránk". Dec. 21-én: .Mikor 
1856·ban kényszerítellelek pappá lenni. akkor is a kolozsvári 
szószék ingadozott. készülve összerogyn!. Most a püspöki szék 
lóg. inog . .. Nem neked kell a püspökség. annak kellfsz Te". 
Dec. 28. levelében. melyben az új évet köszönti: .. Ohaj tom. 
hollY ez év ne legyen temetési éve a Kriza alall magasra 
csapolI unitárius dicsöségi lángnak s hódítási szellemnek". 
Ezutár:'i li~eleiben állandóan a püspöki szék betöltésével fog· 
lalkozlk. rJa. hogy Ballagi. Szilágyi Sándor és "tyJa az ö 
püspökSége mellett vannak: .. Szégyen és bántás volna Krizára 
nézve. ha nem Te követnéd 6t székében". 1876. 11.29. levelé
ben olvassuk. hogy szóba jöllek még Simén. Koronka. Gyön
gyösi. Albert János. Buzogányról kétli. hogy vele lesz-e a 
Gecsemáné kertben. Ferencz József erre szabadkozhatotl. hollY 
6 " pUspökségre nem való. mert az nagy szellemi. söt anya'" 
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kövelelményckcl I<lván, meri kövclkező levelében (fil. 16.) azl 
Irja : "A pO,pökl Ideál ft minden, amil kapcsolaiban vel c elmon
dál, lökélelesen helyes. Mal/MBn óli az, hol Kriza sem ólIolI 
egészen, meri szegény voll. De hidd el Te azl nel,em, hogy 
oz unllárlus érlelmlség, ha ilyeni nem kol', fólídeált keres, de 
foluskóval nem fog megelégedni" . {,Gyu lJon fel hát benned 
egy percre lelked alvó IOze, rrjo II. 21-én, s remélj és O 
pOspökséggcl kezdj megbarótkozni" . Ferencz József váloszábon 
l'/'ból vonakodhotoll meri VI. 2·tln rrja : "Amirő l egy szót sem 
'Hor8Z ha llani, meg(esz" , Es igéri, hogy senkinek sehol többé 
ncm szól, nem rr, nem le8z semmi I. S ha valaki neki ír, nem 
vtlloszol rá, vagy másr6 fordHjll beszédél. Csak orra kéri, hogy 
ne dezouvólja őkel. Ferencz József - úgy Iótszik - vIlIami 
vlss~a l épl! nylllllkozatpt tell, VOllY kéRzO It lenni, mert VI. 18. 
levelében illen érzékenyen I,özli, hogy "megmariO arró l az, 
hOIlY ő l dezauválni készült, mint párthivét", omi "draszllkus 
fenyegetés volt é8 ró ártalmas·. Nem Héli cl. "dc hogy oz Ügy 
elbukása ne fájno, nem tagadjll " . 

A pOsppkvól6sztás utáni levelei tele vannllk o jó ba rót 
IIl nócR6ival. Hogy beszédeiről II Illpok keveset írlak, onnak 
tulojdonrlja, hogy térfoglalóstól torlllnak" . (XI. 21.) Ellenfe le irő l : 
"a duzzogókllt ne vedd szóm ba, dc ne is idegenHBd. Enlledd 
juháBzodnlok s ho tón srmulnónl,lk, vissZ/l ne ut68Usd ". A b -
Iktolóshoz sikert kiván (1 877. I. 10.) s közli, hogy rr Doole lnel" 
hogy kérj e számárll o kirólyi IM ács OBI elmcl. Aztán tooócsakal 
Ild, hogy bclktlltá81l uláni Itözcbédre kilwt hrvjon meg s hogyon 
viselkedjék otthon, mint hózigozda. A bcildatós ulán hosszú, 
répzleles é8 minden iránrban tonúcsokat adó levelei Ir (II. 3.) : 
"Elj állósod tekintélyéve és jogIlIvIlI, hölcs szelrd
ségO eréll yel I Dc 8zlml2./ltiát ne kun yorólj . 
!l.ormónyz63 II tiszted. TeljcsHsd ezt. Von eszed, 
Eleled makulll nélkOli, Imponálj . .. Az vo gy n~ I{On l,. (Imi 
a kll lholil<usoknllk. Mell ne húzd magoc!. On rzeted legyen 
mindenidvei s minden halóságl/lj l és holll lommal s/.emhen. Te
klnl Iyl s befolyóst neked 8 slá luBunknok csak rgy 97oerZe8Z. 
Tlllllnlalod, miben elly dili óllsz l,özötlUnk, m gllrlz lér.ed " 
kell l! hatór ÓtlépéBé tc'l!.' Pagetéri te Ilyen meg mindeni, Ke emcn 
Ben6re fordUsan kolönös Ilondal. Berd re nlloBzlel61cII hasson. 
Az 181101álm. nagy fl gyelmel szenicIJen, /lz eldózslól, VOllyOll1l 
IIszlán kezeltessék. " MOllvet6re, melynek kéBé"ll oz el.ll ked
vez6llen benyomásl é8 "gllályok\11 már mC!lHzll lI , különöo 
flgyelmel sz nleljen. "Neked demonslrtl lnod 1<c1I ftd tIpium, 
hogya másik Jelöli utánad marttdl minden itondolhaló I I<ln· 
lelben, hogy v led nIIllyol nyeri a .tálus o hOllY le adoz drozl 
/IZ unltárlusoknllk, nem l ő l ok veozed ,,~1. Ezl kell mcggyc'lz(((!éas 
6rlelned". Az admlnl$zln\cló legy n ponto', Imnon •• erO, I<on
l.ekVenR, liberAlt. é. buzgóaAgQI lonl/slló". "l<orreRzpondench\d-
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ban rövid légy, ne oly dilalált áradalú, mini kedves Krizánk, 
de haiározolI. papjaidal a le lelki és erkölcsi nivód felé emelő·. 
Legerősebb ellenfele Nagy Péler. lehál galambszelidség és 
kigyói ravaszság egyedüli fegyver vele szemben. Veszely a 
Haynald embere. jezsuila. kevés esze van. nyerd meg. külsőleg 
legalább". Ezulán a püspök az új állásban szerzeIt kedvetlen 
tapaszlalalairól. vallási ellenfeleink barálságlalan magalarlásáról 
panaszolhaloIt. meri 1877 VII. 8-án azl írja neki: .Jól esik fé 
lelmed a lérveszlésből. EzI ne engedd s ne engedjük. Bármily 
erőfeszítéssel az aktiv biriokol védeni kell s ha lehel. gyara
pítani. Csak az az éle!. Egyéb. kevesebb. halál. vagy afelé 
közeledés". S mikor Ferencz József jeleseínk haláláról mély 
fájdalommal ír. azl válaszolja neki (1878. I. 14.): "Igazi papja 
vagy az Islennek. Krizáné volt még olyan püspökné. amilyen 
pap és püspök Te vagy. ki igazán érzesz és leszel. szenvedsz 
és könnyezel egy egész egyházérl". Mikor Ferencz Józsel nép
szerűsége hanyatlásáról panaszol. azzal bízlalja. hogy ez ler
mészeles. Alig lálolt 59 évalalt kél emberi. aki nem írlgykedett 
a más szerencséjére. "Hadd kedvökel lelni. Tégy sok borslöről 
orruk alá szép kezdemények. kitűnő leltek és gondolatok állal. 
Folylasd hivalalod úgy. hogy lássék meg lelked. jellemed ori
ginálilása. leremlő képessége" . • Püspöki ;elent~sedet$YönyörQ
séggel olvasiam. Kevély vagyok rád. (rigylem. hogy Te toldItad 
fel a 300 év óta élt püspökök közül. Ezérl válaszlottunk. lálod. 
mi légedel. hogy gondolj ki ilyen dolgokat". Az 1879. évi ke
reszlúri zsinat a Dávid Ferenc Emlékirala fogadlalása tekin
telében csalódást hozolt Jakab Eleknek. akit relleneles anyagi 
gondjai lojtogaltak. Nagy reményekkel nézett a zsinat elébe 
könyve kelendősége tekinlelében. melyek nem valósultak meg. A 
régi barálság némileg elhült s a bizalmas. melel! viszony kissé 
szerlarlásossá merevül!. Jakab Elek (1880. XII. 2.) csimborasszó 
magasságra halmozódolt bajairól panaszol & mikor 1883 leg
elej,; n (I. 5.) azl hallja. hogya püspök vizsgálatra Budapestre 
készül. hívja, hogy szálljon hozzájuk. de már nem a régi 
melegséggel. "Szállj hozzánk. kér fele.égem. Engem ugyan 
sok minden rosszul diszponál. de én ahivalalba behúzódom 
s oU. dolgozom 8 lépelődöm bajaimmal. Te legl'lább családom 
lal!Jalval ollhonosan fOROd érezni magadal . cn nem val/yok 
a régi, az lény. Egykor tán vis8zavállozom . .. De hogy becsU I
lek 8 hasznos embernek 8 főleg ElZ egyház vezelő emberének 
larlalak. erről bizonyos lehelsz" . Fercncz József feljegyzéseiben 
í!l.y ör~kltelle meg ezt a lalálkozásl: .Rélli barálságunk az 
Ujabb Időben némilel/ meghUlvén, ez alkalommal sikerült /lzt 
kissé mcgelevenltenl. De sok lekinieiben lorlózkodóntlk lálszott. 
miérl én sem. r>rovokállam arélli bizalma88állot". UlIyanez 6v 
véRén 0883. XII. 3.) újból hlvjtl szilI168tIl mnuához: "Nőm I 
gyermekeim il//lz szivvel fOlltldnak. En morrondirozó. zaémbel 
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öreg lettem. De az unitárius kolozsvári temp'omi szószéknek 
összedüléstől megmentőjét illő tisztelettel fogadni kötelességnek 
tartom- . 

Horváth Kálmán az 1885. évi főtanácson (67. jk. p.) in
dítványozta. hogy Jakab Elek Dávid Ferenc c. múve el nem 
adott példányait vagy vegyék meg, vagy a szerzőt jutalmaz
zák. Az E. K. T. erre az 1886. évi főtanácsnak azt jelentette 
(42. jk. p). hogy nincs rá pénz. a közpénztár maga is defi
cittel küzd. De az 1887. évi főtanács (58. jk. p.) 393 darabot 
átvett 600 frton. tekintettel arra. hogy a mú megjelenésekor 
pénzbeli kötelezettségének eleget tett. de az érdemes íróval 
szemben erkölcsi kötelezettsége még mindig fennmaradt. Ez a 
megvásárlás a Ferencz József javaslatára történhetett. 

Ettől kezdve már ritkább lesz levelezé"ük. l887-ben (IV. 9.) 
helyteleníti. hogy a képviselőségtől hamar meghátrált. Ha már 
belement 8 év előtt. kissé küzdenie kellett volna. Szégyent lát 
a dologban .• Az unitáriusok elejtettek ... Ami nem esik mér
tékük alá. nekik nem kedves. Te kinőttél alóluk a püspökség
gel. Azóta nem szeretnek. Korcsosuló kis testületek így szok
.ták magukat rontani. elviselve. elkedvetlenítve legjobbjaikat. 
Nagy veszteség egyházunkra is kiszoríltatásod. Tért vesztünk 
mindenütt . .. Bizony. bizony sülyedünk. Nem vagytok okosak 
és össze tartók. Viseli az egyház következménYf'it." 

Mikor értesült a Protestáns Egylet ügyének az opportuni
tás elve szerinti eldöntéséről. ezt írja 0888. XII. 21.): ha ki
maradunk. gondolj ki valamit olvasó barátaiddal s kezdjünk 
nagyobb irodalmi munkásságot. Teremtsetek alapot editiókra 
s eredeti müvekre. Első legyen Válaszúti disputáia. azután 
unitárius tudósok és írók életrajza. angolok. magyarok s a 
Magvető és az Unitárius Közlöny megerősítése. ..Ez lenne 
aztán megtorlás akizárásértl" 1890-ben a régi meleg barátság 
megint feléled közöttük. 1890 nov. 24-én írja. hogy mily jól 
esett levelének régi meleg hangja: .. A hang azon régi meleg 
barátság hangja. mely közöttünk mindig fennállott. mig az én 
szerencsém napja hanyatlani nem kezdett. Akkor megváltozni 
látszott. tán az én bizalmatlanságom. tán a te szerencséd miatt. 
bizonyosan nem merem egyiket is állítni... Látom. hogy te 
bennem mégis megismered azt a barátodat. akinél hosszasab
ban. igazabban. áldozóbban téiledet nődön kivül e földön 
senki nem szeretett; emelkedése dért. boldogságodért többet s 
lényegesebbet nem tett." Mikor kátéja német fordításban meg
jelenI. szerencsét kívánt neki (1892. V. 2:J.). hogy .. híre. neve 
Germániában is lerjed. egyébiránt e lvitték azl már rég a ma
gyarországi német lapok, az angolok s mások". Mikor Berde 
alapitványának hírét veszi (1893. Xl. 23.): .. Tegyen fegyvert 
lábhoz minden unitárius. akárminő nagyság s akárminő bene
fector. Róla elmondhatná. ha ugyan fejlődhetett volna kold us-
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szegénységünkben ilyen, a3' unitárius Horatius: Cui par est 
nihil et nihil secundum I" Es utasításokat ad emléke megörö
kitésére. Ferencz József megírta Buzogány életrajzál. melyről 
Jakab Elek (1895. V, 25) nagy elragadtatással nyilatkozik, 
Az a finom kimélet, ahol élete tragédiáját érinted, meghatóan 

gyönyörű, az mesteri rajz, ,. Olyat íl tál, mely mindkettőtökhöz 
méltó s a Keresztény Magvető legszebb dolgozatai egyike." 
Ferencz József egy levelére, melyben 40-ik évi jubileumáról érte
síti (1895. IX. 7.> : "Megmutattad, hogy apostoli lelkű püspök 
vagy, azzá lettél 40 év izzó s tisztító tüzében, aminek én jó
so:talak s előre készítettelek, mikor még neked egy mustár
mag nyi hited sem volt nagy hivatásod s arravalóságod felől. 
Sokat hibázhattam, olykor tévedhettem, mert sokat terveztem 
és tettem kitünőségekben oly szegényegyházunkért De mikor 
Krizát és téged a püspöki székbe segítettelek, jós lélekkel előre 
láttam a jövőt, úgy, mint senki más. Már rég, hogy elismerték 
az emberek, tán még ellenfeleim is, Most dicsőségesen ismerte 
el az egész egyház s volt benne annyi igazságérzet, hogy 
hozzád illően kifejezze, mivel tartozik neked hosszú és vi
szontagságteljes időkön át való szerencsés és sikeres kormány
zásodért." Millenáris alap létesítése iránli indítványát (1896, 
III. 2.) "gyönyörünek" mondja. "Bár lennénk képesek lelked 
szárnyalásában követni." Ferencz Józsefnek arra a kérdésére, 
hogy .van-e még becse barátSáguknak előtte, azt mondja (1896. 
VII. 31.), hogy untalan bökdösi szivét, hiszen ostoba volna, ha 
élete íly becses kincsét nem becsülné, vagy létét feledné. "Hi
szen barátságunk tétetett veled is, velem is sok oly jót és 
szépet, amivel vállig dicsekednének mások... Arról bizonyos 
lehet, z, hogy én tégedet s nődet igen·igen szeretlek, tisztellek 
és legjobb élő barátomnak tartalak," 

Ime, az a tükör, melyben Jakab Elek viszonya tükröződik 
Ferencz Józsefhez, Sajnálni lehet, hogy Ferencz József levelei 
Jakab Elekhez nem maradtak fenn. Ezekből láthatnók azokat 
a belső rugókat és indításokat, melyek a püspök szándékait, 
terveit megindították. Egyházunk e két nagy emberének viszo
nyából még csak egy mozzanatot említek. Jakab Elek, akit 
Kolozsvár történetével való foglalkozás vitt e gondolatra, már 
1887-ben felhívta a figyelmet kolozsvári és tordai iskolánk 
történetének megirására." Tovább nem halasztható szükségnek 
mondja ezt, mert ez lesz az a tű kör, amely mutatni fogja 
"közoktatási mizeriáinkat egész megdöbbentő voltukban". Mik 
ezek a mizériák? A tanári fizetések csekélysége, az iskola 
épülete kicsi, a tantermek szűkek, nincsenek kellő tanszerek, 
gyűjtemények, a tanári könyvtár nem állja a versenyt, a neve
lés- és módszertan nem tart lépést a főváros intézeteivel. az 

IG Kiáltó 8zÓ a pU8ztábsn. K. M. 1887. 36 - 43. I. 
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ifjúság előképzettsége nem üti a mértéket. Ferencz József Nyilt 
levéllel felel a kiáltó szóra." Felelete nemcsak azért érdekes. 
mert fényt vet egyházunk akkori anyagi és szellemi állapotára. 
az any~giak csüggesztő és leverő hiányára; hanem azért is. 
mert egy-egy élesen kidomborodó vonással jellemzi mindkét 
nagy emberünk szellemi alkatát: Jakab Eleknek örökké for
rongó és nemesen elégedetlenkedő. nyugtalan szellemét. F erencz 
Józsefnek előrelátóan gondos takarékosságát és mérléket tartó 
egyházkormányzó bölcseségét. Teljesen megokoltnak tartja kiál
tását. de nem fogadja el azt a felfogását. hogy a javításra 
gondolni sem lehet. míg az iskolák története meg nincs írva. 
A javitásra pénz kelL .. Ez itt az archimedesi pont". Ez pedig 
nincs. Ennek előteremtésére kell kezet fognunk s elsősorban 
a világiaknak_ Már most hallani lehet itt-amott. hogy a tanárok 
csak magukról akarnak gondoskodni. A tanárokat vissza kell 
adni tudományos feladatu knak. mert a közigazgatás terhe jó
formán rájuk nehezül s önfentartásukért sokfelé kell kapkod
niok. Különben a jelent nem látja oly sötétnek s a mult tal 
összehasonlítva. azt hiszi. nincs okunk pirulni. Ha valaki egy
házunk történeImét megírja ... a közelebbi 25-30 év történeté
vel nem egy oly lapot tölthet be. amelyek semmivel sem fog
nak ragyogásukban elmaradni a mult legszebb lapjaitól" _ Az 
50-es évek lelkes megajánlása sokaknál csak szalmaláng ma
radL Sokan meglagadták a karnaI. sőt a tőke fizetését is. Ezért 
nem a papíroson szereplő. hanem a tényleg befolyó jövedelmet 
vesszük alapul. Ha nem így járnánk el. iskoláinknál kevesebb 
volna a hiány. de nyakig volnánk a deficitben. melyet mindez
ideig szerencsésen el tudtunk kerülni. Jövőben sem lát más 
módot •• mint intézményeink fejlesztésében a meglevő alapjaink 
természetes fejlődéséhez tarlani magunkat s ha gyorsabban 
akarunk haladni. ismét és ismét egyházunk tagjainak buzgó
ságára és áldozatkészségére támaszkodunk ... " Ez tartott meg 
a multban s egyedül ez biztosítja jövőnket is. Mikor ez az 
önerő megzsibbad egyházunkban. akkor többé semmi hatalom 
fel nem tartóztatja hanyatlásában ". Különben. írja azt is. hogy 
iskoláink történetének megírását tőle várják. . Egyházi jogta
nunk. különösen pedig házassági jogunk megírása már-már a 
körmünkre égett". Amint egy másik fejezetben elmondjuk. ezt az 
utolsó munkát Kőváry Mihály jrta meg. Az első megírása mind 
e mai napig csak kivánalom. Es álljon itt végűl Jakab Elek 
találó jellemzése attól az embertől . kinek egyszer (1878. '- 4.) 
valami megbízását pontosan elvégezte s ezért kifejezett elís
merését e szavakkal köszönte meg: .. Mikor én veled szemben 
nem vagyok pontos. az Isten fia sem ludna az lenni; ott testi. 
vagy lelki lehetetlenség forog fenn" _ • Úgy képzeli ek tégede I . 

.. Nyilt levél Jakab Eleknek. U. o. 121- 127. 
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_ mondja a püspök -- mint egy örök forrongásban levő tűz
hányó-hegyet. mely folytonosan szórja magából a szikrákat 
Tele vagy szép és jó gondolatokkal s azokat pazarul szórod 
mindenfelé. Jól esik nekem. hogy egyházunk és iskoláink iránti 
emésztő gondban azoknak fejlesztését s jövőjük biztosítását 
célzó törekvéseinkben te is eleven részt veszesz s híven osz
tozol egyházunk jobbjaival" . Ez a meleg baráti viszony meg· 
szakadt 1897 -ben Jakab Elek halálával. 

Az 1897. évi főtanácsot megnyitó beszédjében így siratja 
el barátját: .. Mintha a halál egyházunk világító tornyait indult 
volna kioItogatni. (Ugyanez időben halt meg Brassai is). Mert 
hogy Jakab Elek kimagasló világító torony volt egyházunkban. 
azt senki sem fogja kétségbevonni. aki nagyszámú műveit s 
ezek között egyházunk történetére vonatkozó irodalmi mun
kásságát ismeri. Ha Jakab Elek egyebet nem írt volna. mint 
a Dávid Ferenc emléke c. művet. nevét ezzel is halhatatlanná 
tette volna egyházunkban. De János Zsigmondon elkezdve. Ie 
egész napjainkig. hány nagy és jeles emberünknek a sírján 
gyújtott örökké világító szövétneket Ahol erre tér nyílt. nem 
mulasztott el egy alkalmat sem tollát egyházunk és vallásunk 
érdekében felhasználni. S amily melegen írt. ép oly melegen 
is érzett ezek irán!. Miután szerencsés voltam ót kora ifjúsá
gomtól fogva ismerni s vele évek hosszú során át a legbensőbb 
baráti viszonyban lenni, ki merem mondani. hogy senki jobban 
nem szeretheti egyházát" és vallását. mint ó szerette. A lángoló 
hazaszeretet mellett egyházának és vallásának buzgó szeretete 
hevítették keblét, irányították munkássá!{át és vezették minden 
cselekedetében". (K. M. 1897. 330 1.). Es Ferencz József lelki 
kényszernek engedett akkor. mikor halála elsó évfordulÓján 
bánatos kegyelettel emlékezett meg barátja halhatatlan érde
meiről. Ez a barátság és kegyelet vezette. mikor 11J06 nyarán 
Brassóban meglátogatta nejét 

1898-ban halálának első évfordulóján hálás elismeréssel 
és meleg szeretettel idézi emlékét. említi .részünkről eléggé 
nem méltányolható egyházirodaImi munkásságát" neki. a hitvédő
nek. aki vallásunk minden meglámadására készen volt annak 
vIe I' d:lmére s nem merülhetett volna fel vallásközönségűnket 
l etoleg oly kérdés. melynek érdekében ő tollát igénybe ne 
vette. tudását fel ne használta volna: . • Szivének két kamrája 
közül egyikben a haza-o másikban az egyházszeretet laktak. 
Egyik a másiktól elválaszthatatlan volt. Egyedül Dávid Ferenc 
eÉ' letével halhatatlan nevet szerzett magának egyházunkban". 

letrajza megírását nemcsak azért tartja szükségesnek. mert 
megérdemli. hanem azér! is. mert mint . jellemben ép és egész 
ember· jellemképzésre szolgálhat. És azzal végzi sorait : . JÓI 
es.k lelkemnek. hogy halála évfordulÓja alkalmából e nehány 
sorral tiszteletem. hálAm és szeretetem soha el nem enyésző 
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érzelmeit emléke iránt is kifejezhettem u. Sirköve leleplezésén 
(K. M. 1901. 288.). mikor az egyház koszorúját teszi sirjára. 
így szólítja meg: "egyházunknak halálig erös oszlopa s nekem 
külön is feledhetetlen nemes barátom l" s azt mondja. hogy 
úgy tetszik neki. mintha ma különösen kedves dolgot csele
kedett volna lsten elött. hogy midön csak az imént egyházunk 
anyagilag legnagyobb jóltevöjének (Berde) siremlékére letettem 
egyházunk koszorúját. most ugyanazt tehetem a te siremléked
nél aki szintén szellemed kincses tárházából egy félszázadon 
át gazdagitottad egyházunkat s szeretem hinni. hogy szellemed. 
jellemed. hazafiui és vallásos érzületed is örökségül marad 
egyházunknak.17 

4. Ff:lEZET. 

Mint tanár és timkönyvíró. 

Ferencz József az érettségi vizsgálat letétele után két 
hónapra már felszentelt pap volt. Külföldön főleg mennyiség
tant és természettant hallgatott s csak mellékesen bölcsészet
tant és hittant. Hazajövetele után a számtant tanította az öt 
alsó osztályban. t861-ben Kriza püspökké választatván. utód
jául elsö pap lett. Ezzel tanári teendöje is megváltozott. 
amennyiben a gimnáziumi vallástanítást adták neki. Ezzel 
kedvenc tantárgyának. a számtan nak hátat forditva. a teológia 
tanulásának adta magát és a mi akkori viszonyainkhoz mér
ten. igen jelentékeny és számottevő irodalmi munkásságot fej
tett ki. Püspökké választásánál hiveit épen irodalmi működé
~ének és színvonaion álló széleskörű műveltségének értékelése 
vezette. Ferencz Józsel későbbi élete során többször lelemlí
tette. hogy ő jóformán kellő szakképzettség nélkül került a papi 
és tanári állásba. Ennek részben magában a rendszerben volt az 
oka. amely a késöbbi szakképzés logalmát nem ismerte. Hány
szor gúnyolták a magyar tanárképzést épen a szakrendszer 
hiánya miatt azzal. hogy minden tanár mindenttudó polihisztor. 
A teológiai intézet összes tantárgyait akkor egy és fél tanár 
tanította. amire ma legalább 6 tanárt tartunk szükségesnek. 
Részben a föiskola szorongatott helyzete parancsolta. hogy az 
embert oda kellett állítani. ahová a szükség parancsolta. 

Mikor papi és tanári működésének 40 éves fordulóját 
ünnepelték. Boros Sándor igazgató üdvözletére adott vátaszá
ban azt mondja: nagy különbség van az akkori és mai álla
potok között. "Hiszen én. mondhatni. az iskola padjaiból ül
tellellem egyenesen a tanári székbe. S bár idöközben alkalmam 

11 J.k.b Elek .ml~ke. UnilAriu. Közlöny. 1898. 
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