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E lapokon csak szellemi képe nehány jellemző vonását 
akarnám vázolni, amint azok könyveiben, cikkeiben nyilat
koznak. 

Irodalmi munkásságából csupán azt emelem ki, . me Ilye I 
az iskolai vallástanítás nagy érdekét szolgálta s az unitárius 
hítelveknek a történelmi sallangoktól való meglisztításához 
hozzájárul! s Krizával és Siménnel együtt eszközölte azt, hogy 
hitelveink mai tisztaságukban az európai szellemiség alkotó 
tényezői. Unitárius kátéja már több, mint félszázada szolgál 
kézikönyvü! a középfokú és konfirmációi vallástanításhoz. 
Eddig 12 kiadásban jelent meg. Első kiadása még . magán 
hordja a dézsi komplanáció és a Mária Terézia cenzurájától 
való félelem nyomait. Csak lassan vetkőzi le az engedélyezet! 
és szimbólikus könyvekül használt konfessziók kötö!tségeil. 
De kiadásról kiadásra veszít va lamit a reánk erőszakol! dog
mák merevségéből s utolsó kiadása, amelyet Vári rendezett 
sajtó alá, már olyan szellemet és tartalmat foglal magában, 
amely a legszabadelvűbb vallásos gondolkodót is kie légítheti. 
E könyv szerepe és jelentősége már abból a körülményből is 
világos, hogy ma sincs irodalmunkban olyan könyv, mely pó
tolhatná. Óvatossága a hitcikkelyek foga lmazásában annál fel
tűnőbb, mert a 70-80-as években a Prot. Egylet kérdésében 
folyt irodalmi harcokban a szabadelvűségnek elszánt és bálor 
harcosa vol!. 

Másik nagyjelentőségű munkája: Hiltana. Unitárius közép
iskolák számára, 1901. A középfokú iskolák felső osztályai 
hasznáIták s használják ma is kézikönyvűl. A szó igazi értel
mében hézagpótló munka. Nincs e tekintetben a magyar uni
tárius irodalomban egyetlen könyv sem, amelyet e célra hasz
nálni lehetne. Kant szellemében írot! munka, amely részlete
sen fejtegeti az Isten létele mellett felsorakozlalhaló kü lönböző 
érveket. Elvi álláspontja ma már meghaladott. Sajálságosan 
vegyül benné a raciónálizmus és a Schleiermacher érzelmi 
alapon álló islenhite annyira, hogyellenmondástól nem mond
ható mentesnek. De kátéja s hittana között utóbbi javára kü
lönbség észlelhető épen az érzelmi élet hangsúlyozása által. 
Ezért a modernebb felfogást hittana tükrözi. Ferencz József _ 
habár hiltanában itt-ott meg-megcsillan az érzelem hittermelo 
és erősítő jelentősége - végig megmarad a ráció emberének, 
aki Istent nem a szívé vel sejti és sóvárogja, hanem az ész-
fogalmak segítségével keresi. . . . ... .. 

Harmadik nagyjelentőségű munkája: Umtanus KIstukor, 
mely 4. kiadásban Vári átdolgozásábán 1930-ban jelent meg. 
Rövid átlekintésben tartalmazza az unitárius egyház tört~nel
mét, hitelveit. szertarlásait és alkolmányát. Megjelent nemei 
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fordításban is. Kátéja mellett főképen ez a munkája volt az. 
melyből az érdeklődő világ vallásunk lényegét. történelmi küz
delmeinket. szertartásainkat és az egyház szervezetét meg
ismerhette. Itt is azt kell mondanom : hézagpótló munka. mely 
1875-től kezdve már félszázadnál hosszabb idő óta szolgál a 
középfokú iskolák felső osztályai tanításán ál kézikönyvül. 

Irodalmi munkásságának e nagyon vázlatos rajzából is 
kitűnik. hogy vallástanílásunk anyagát. az azon elömlő szelle
met. a hilcikkelyek tartalmát. a módszert a 19. század má
sodik felétől napjainkig Ferencz József munkái irányították és 

alározták meg. Egyházunk történetében még csak Szent
brahámit ismerjük olyannak. kinek hatása a hillan tanítása 

terén az övéhez fogható. Egyebekben azonban nem azonos 
és nem egyirányú szerepük. Hiszen Ferencz József állapítja 
meg a Summa magyar fordításának előszavában. hogy az 
unitárius vallás ma nem az, ami volt Szent-Ábrahámi korá
ban. És Masznyiknak nincs igaza, mikor megleckézteli F erencz 
Józsefet, amiért azt merte mondani, hogy a 19. századvégi 
unitárius vallás nem azonos a Szent-Ábrahámiéval. Mert ez a 
felfogás nemcsak a theológiai tanár egyéni nézetét és vallását 
tartalmazza, hanem az egyházét is, amely átélte már a fel
világosodás lisztitó eszmeáramlatát s az 1848. évi 20. törvény
cikknek áldásos hatását is kezdi már érezni. Ferencz József 
ennek a szellemnek volt meggyőződéses, megfontoltan haladó 
harcosa azokban a könyvekben, melyeket papi és tanári műkö
dése kezdetétől látva e téren a nagy hiányokat az iskola 
használatára helyes érzékkel megírt és közre bocsátott. 

Ferencz József bátor és megalkuvás nélküli harcosa a 
protestáns szabadelvűségnek. Egész fiatalkori irodalmi fellépé
sétől késő öregkorig hű marad ez irányhoz s ebben még fele
lősséggel teljes püspöki állása sem ingatja meg. Jellemző, hogy 
első beszédje. mellyel a nyomtatott betű nyilvánossága elé 
lépett: Világosság és homály.49 És legnagyobb emberi erény
!lek tartj~ : megismerni magunkat; a jellem gyengeségének : 
mgadOZ~ll gon~olkodásunkban s erkölcsi rO,sszaságnak : meg
maradm valami mellett, amil eszünk nem helyesel. A felvilá
gosodás a lélek egészsége, a vallás a lélek felvilágosításának 
napja. De ez nem kivülről ránk ható erő hanem benső ön
tu.da~.os mun~ásság, a gondolkodás útjá~ jutunk hozzá, ami 
nelkul a vallasosság csak puszta képzelet. Sehol sincs annyira 
s~ükségünk a világosságra, mint épen a v.allásnál · egy tárgy 
SI,:!CS, mely annyira ig~nyelné lelkünk szemeinek m'unkásságát, 
mmt a vallás. A vallasosságnak pedig szükséges feltétele li 

•• Ker. MallVel6. 1861. 
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vi lágosság, még akkor is, ha kissé csiklandozza is szemünket 
a swkaLlan fény. Mert . világos értelem, tiszta hit és az ezekből 
kifejlett vallás legerősebb bizonyítéka emberi méllóságunknak". 
Ime, már első beszédje feltárja egész lelkiségél Következő 
beszédje: Az apostolok soknyelvű beszédjében,lIO mely a pün
kösli . csodásnak tetsző· eseményt akarja megfoghatóvá és 
érthetővé tenni. azt a nagyon jellemző kijelentést teszi, hogy 
. amíg valaminek érJelmes magyarárotát adhatom, addig soha
sem fol yamodom a csodák kényelmes sátra alá, ügyvédül 
kémi fel magamnak a vak hitet". A hitcikkelyek, - mondja egy 
más beszédjében~ l melyeket az egyház hiveinek ilyen vagy 
amolyan formában tanít. napról-napra vesztik merevségüket, 
mi által a lélek szabad mozgása meg volt akadályozva s hova· 
tovább mind több pártolót nyer az a meggyőződés, hogy a 
uallás nem beuégzett dolog, hanem e1ó ua/ami, aminek fejlö· 
dése, haladása uan, hogy amily mértékben bennünk és kö
rülöttünk minden tökéletesedik, abban a mérték.ben kell a 
uallásnak is folyvást tökélefesedni". Amiért 300 évvel ezelófi 
az embereket számüzték és máglyára hUJcolták, vagy mint 

.Dávid Ferencet örökös fogságra ítélték, azt, sőt annál jóval 
többet most bántatlanul lehet hirdetni. 

A vallásos eszmék fejlődését hirdető, az örök haladásban 
bízó e hangulatban készül a.z egyház a tordai háromszázados 
zsinatra, melynek szónoka Ferencz JÓzser.~~ Ez a beszéd az 
unitárius gondolat apothezisa. Itt nyer elöször kifejezést az 
unitárius irodalomban az a remény, melyet az unitárius köz
tudat a Brassai nevéhez fúz, hogy az unitárius vallás a jöuó 
vallása. A reformáció legdrágább áldott kincse: a hit és lelki
ismeret szabadsága, az a boldogság, hogy kiki maga közleked· 
hetik lsten ével. hogy a hit és lelkiismeret ügyében nincs 
semminemű emberi tekintély. Luther és Kálvin .korlátot vetett 
a lélek szabad munkássága élé". mert a szabad vizsgálódás 
jogát csak addig a határig ismerték el, ameddig eljutottak. 
.Boldog lsten, mekkora változás I" kiált fel. 300 évvf'l ezelótt 
és ma I Ma a bibliának csak azon szavai bírnak tekintéllyel, 
melyek a józan ésszel nem ellenkeznek. Ma az iduességel 
hitcikkelyekhez kötni elviselhetetlen. Ma hitében háborítani 
valakit lehetetlen . Ma nem az a fó, hogy az ember ~lt 
hiszen, hanem hogy mit cselekszik. Ma a.z egyetemes P?psag 
eszméje érvényes: mindenki maga viseljen gondot sal at leI
kéröl. A reformáció idejében a vallás ment segítségére a pol. 

~ U. o. 1863. 
I A vallA. alapelemeI. Ker. M"lIvel6, 11187. 

oa A hil é. lellúiamolel Izabadaág" Kotozavár. 1868. 
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A hll·1t fonadaJma 
8 .dán a elé a van"; 
ügyét. a mult végén nyert 
dabb mozgást is, Angliában és Amet ikában is. Templo-
maink nagy azóla épült l&U>ban is be-
fogadta. A vallásos irodalom legnagyobb .milárjus 
néletűek. Az 'milárius gondolat . a világ szabadelvű közvde-
ményéoek szem " védelme alatt áll. 

300 óta az első igazi, szívből jövő, félelem nél-
küli az unifárius gondolalnak I De ez az 
öröm sincs üröm nélkül Még mindíg beszélnek .beveti val
lásról", .uralkodó va llásrÓI-. De ez az árnyék csak átsuhan 
a lelkén. nem hagy méiyebb nyomo!. mert mély a meggyőzö
dése, hogy a hit és lellriismeret végső diadalát csak késleltetni 
lehet. megakadályozIIi nem. A neveléstől várja a diadalt. Mert 
. a miveit ember maga határoz, mint általában élete, úgy hite 

felett is. Annak lelkét nem /ehet hitcik
annál kevésbé a régi szent atyák tételeivel meg
Ó szabadon alkot magának fogalmat-isten és 

jó és rossz, erény és bún, jelenvaló és jövő élet felől". 
a kérdést: mi sors vár a mi vallásunkra, ha a hit 

és lelkiismeret minden iga és tekintély nyomása alól felsVl
badul? Feleletét egész terjedelmében szószelint idézem. .Ha 
mi szívós csökönyösséggel ragaszkodunk az elődeink által m
zadokkal ezelőtt meggyőződésből ugyan, de olykor meg{é
lemlés, eszély és opporlunitási tekintetek befolyása alatt alkotott 
hitcikkekhez s azokat, mint a tökély netovábbját tekinüük, a 
tudomány és kutató szellemnek még lehelletétől is óvjuk, a 
szabad vizsgálódás frissítő légét tőle merőben e!zárjuk: akkor 
kétségkívül az idő előbb·utóbb régiséggyújteményei közé teszi 
az unitárizmust is, mint minden olyan vallásrendszerl. mely 
magát tökéletesnek és bevégzetInek tartja; mert a vallásnak 
is, mint minden embf: ri dolognak, feilődésének kell /enni. Az 
emberi észre nézve konfessziók léte elvifázhatatlanul szüksé
gessé fe3zi azoknak iavíthatósára vezető utat és alkalmat Meri 
a ker. vallás igazságai örök igazságok ugyan, de az amiképen 
az emberek ezeket fe fogták s forlIIákba öltöztették, ma egészen 
mások, mint voltak ezelőtt 500, 1000, 2000 évvel. Az emberi 
észnek a maga tökéletesedésére a vallásban is szükségképen 
fenn kell tartania a jogát Ezen alapszik általában a protes
tantizmus ... Amely vaUás megszünt feilődni, megszünt élni •.. 
Ha az unitárizmus alat! az emberi szellemnek a hit dolgaiban 
való szabad önvizsgálódási és önelhatározási jogát értjük, ha 
mindenkiben tiszteljük a leIküsmeret szabadságán alapuló azon 
meggyőződést, me ly elődeinket az egyetlen egy isten ismeretére 
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és imádására vezérelte és minket is ma arra vezérel : ha nem 
bonyolít juk magunkat szántszándékkal középkori lenyagöző 
fogalmak szövedékébe. hanem a korszellemmel együtt hala
dunk; végre. ha nem tartjuk hitrendszerünket egy megavult 
korhadt épületnek. melynek sorsa összeomlás ; hanem egy erő~ 
alapokon biztosan nyugvó életerős és fejlődésképes organiz
musnak. mely az emberi sze.llem . új . igazságait felvenni. magát 
azokkal folyvást regenerálm s hiveInek lelki üdvét az előre
haladó századokkal előrehaladólag biztosítani képes: akkor az 
unitárizmusnak s ki merem mondani. hogy leginkább annak 
- örökre bíztosítva van jövője; mert bizonyos. hogy legjobb 
barátságban van a józan ésszel. melyre a mívelt emberiség a 
vallás kérdéseiben is nagy súlyt fektet". A jelen mindent re
formáló szelleme nemcsak. hogy nem támadja az unilárizmust. 
hanem ellenkezőleg a tudományos vizsgálás és kutatás min
denekben igazolja. És e vallást semmi sem gátolja abban. 
hogy a tudomány vívmányait jövőben is beillessze szabadelvű 
vallásrendszere keretébe. Ezért nincs félelemre okunk. S mond
ják bár észvallásnak. vagy minden költészetet nélkülöző száraz 
hilrendszernek. "az unitárizmusnak nagy jövője van". A diadal 
órája közeledík. .. Eszrnénk a mívelt emberiség eszméje. val
lásunk a fejlődő ész és jövő vallása". 

Vajjon igazolta-e a fejlődés ezt a lelkes hitet és optimiz
must 7 Eljött-e már .,a diadal órája 7" Túlzott volt a nevelés 
erejében vetett hite és bizalma is. De mélyér ~ nézve a dolog
nak. nem is jogosult a kérdésnek ilyen alakban való felvetése. 
Hiszen a fejlődés és haladás fogalma szükségképen zárja ki 
a végső diadal gondolatát. Minden megismert igazság csak 
lépcső újabb és magasabbrendű igazságok felé. egészen az 
isteni tökéletesség végtelen magasságáig. De a kérdésnek ilyen 
szabadelvű szellemben való felfogása és tárgyalása dicsősége 
a magyar protestantizmus történelmének. 

Kovács Albert pesti ref. theológiai tanár 1870-ben egy 
egyházi reformegylet megalakítását indítványozta. Indító oka 
volt a vallás iránti közönyösség. A vallás nem gyakorol a 
lelkekre többé olyan jótékony befolyást. mint eddig. Ennek 
pedig az az oka. hogy összeütközésbe jutott a tudomány 
eredményével. 

Ferencz József ebben a kérdésben vitát állt~8 Szász Domo
kossal. aki két ok miatt nem helyesli az indítványt: mert nem 
csináltak konfessziót és mert felekezelietlen egyletet javasoltak. 
"Lejárt már az az idő. mikor az emberek idvességöket a kon
fes8zi6khoz kötötték s igy a reformegyletnek egyáltalában nem 

ae A re(orrnegylel kérdésében. Ker. MlIlJVel6. 1871. 



lehet feladata új konfessziókat készíteni, amelyek a lelkiismeret 
lé gondolkozás szabadságának határt vessenek. A reformegylet 
feladata szerinte a hitcikkek szabad és tudományos 
megvitatása, meghagyván kinek-kinek egyéni megllYőződését~. 
A felekeze'ietlenséget meg azért javasolta, mert ebben látja a 
kölcsönös szeretetnek és türelemnek követelményét s az egy
oldalúSág és elfogultság ellen a legbiztosabb kezességet. Szász 
Domokos ama felfogására pedig, mintha a hit kérdései felett 
csak zsinatokon lehetne gondolkozni, rámutatott arra az egyéni 
jogra, mely ilyen kérdésekben "nem ismer más hatóságot, mint 
saját lelkiismerete ilélőszékét". 

Szász Domokos válaszára F erencz József pontonként vá
laszol. E pontok: 

1. A reformegyletnek kell egy tagjait kötelező konfesszió. 
2. Akinek egyháza konfessziójától eltérö meggyőződése 

van, lépjen ki abból. 
3. Aki ez eltérő meggyőződését nyilvánítja is, legyen ké

szen ana is, hogy állásától megfosztják. 
4. A meggyőződést az idő sem változtatja meg. 
5. A különböző felekezetek tagjai vallási kérdésekről ne 

vitatkozzanak. 
6. A hit és meggyőződés nem egyéni, hanem egyház

hatósági jog. 
Ez a protestáns orthodoxia élesen körvonalozott állás- . 

pontja. Ferencz József álláspontja mind e kérdésekben a leg
merevebben ellentétes. 

A keresztény vallás "nem tudományos formákba szorított 
hitrendszer, hanem szellem és élet". A konfessziók nem a hivek 
lelki szükségeért jöltek létre, hanem azon viszonynál fogva , 
melyben az egyház az államhoz álloIt, úgy, hogy a konfessziók 
engedélylevelek, melyek mellett ez vagy amaz egyház az állam
ban létjogot nyeri. Az állam és egyház közti e viszonyt ma 
már a korszellem nem akarja fenntartani s igy a konfessziók 
fontossága magától megszűnik. "Mihelyt az állam szabadságot 
ad mindenkinek azt hinni. amit tetszik, csakhogy cselekedetei 
az állam törvényébe ne ütközzenek. s ez időt tán már el
értük megszűnik az ok. amiért az egyházak hiveik lelkiis
meretét konfessri6kkal kössék meg. 

Szász Domokos csodálkozik azon, hogy Ferencz József 
még tagja az unitárius egyháznak, holot! annak konfessziója 
egyéni konfessziójától eltérő. Erre F erencz József válasza az, 
hogy "az unitárizmus, mint az angol honi és amerikai unitáriu
sok példája mutatja, nem alapítja a maga vallását kötelező 
hitcikkekre" és az erdélyi unitáriusok "sem ültek össze soha 
jó szánlukból konfessziókal írni", hanem irattak velük mások 
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s amiket akkor kitörültettek, .azokat ma a művelt emberiség 
a magáéinak kezdi vallani". Ha Szász Domokos elve helyes 
akkor egyetlen egyház sem reformálható. Hiszen ha valaki 
egyéni meggyőződése eltérő egyházáétól s neki abból ki kell 
lépni, ki reformáljon, vagy ki indítsa meg a refollnot? F erencz 
József két évvel ezelőtt azt hirdette, hogy felekezeti iskolában 
felekezetietlen vallást tanítani nem lehel. Ezt Szász Domokos 
neki most szemére veti. Mire Ferencz József azt feleli, hogy 
maga a tökéletesedés fogalma teszi szükségessé a változást 
mint egyebekben, úgy vallásos kérdésekben is. S ne azo~ 
csodálkozzunk, hogy változunk, hanem inkább azon, hogy oly 
hosszú ideig kellett várni azt az időt, midőn vallásos meggyő
ződéseért többé nem ítélik el. Szász Domokos szerint utópia 
a felekezetek között uniót létrehozni akarni. Ferencz József 
sem akar egy konfessziót, hanem a Krisztus értelmében egy 
nagy egyházban való egyesítést, ahol egyik a másikra vitat
kozás és meggyőzés által hat, miként a rer. egyház látatlanul 
is reformálja a katholikust s mindkettőre hat az unitárius egy
ház még szabadabb gondolkodásmódja. Végűl Szász Domo
kosnak arra a nézetére, hogy a belreformok egyedül illetékes 
eszközlője maga a felekezet, Ferencz József azt mondja: 
helyes, de ez nem terjed ki a hit és meggyőződés tárgyaira. 
"Országos törvényeket, valamint egyházi közigazgatási és fe
gyelmi szabályokat képviselet útján lehet hozni, de hitcikkeket 
jogosan nem: én e téren a képviseltetés elvét el nem ismerem. 
Hogy mennyi adót fIzessek, mikor álljak sorozás alá, hány 
éves koromban házasodjam meg, ezt az államhatóság nekem 
megszabhatja; valamint egyházam is követelhet tőlem egyházi 
adót, meghatározhaija a papválasztás módját, fIgyelemmel ki
sérheti erkölcsi életem nyilvánulásai!. stb., de hogy hány istent 
higyjek, miként imádkozzam, minő meggyőződéssel uegyem az 
úrvacsorát, ezt nekem semminemű zsinat meg nem rendelheti-. 

Ferencz József ezzel befejezte vitliját a Refolm·egylet ker
désében, mely a hazai protestantizmus legkiválóbb képviselőit 
két táborra osztotta. Élesen váltak el egymástól az orthodoxok 
és Iibe.rálisok. Utóbbiak sorában nem hiányoztak a reformátu
sok sem. De a többség a javaslatot kiforgalta eredeti mivoltá
ból. A lelkek talaja még nem volt kellően előkészítve a feltétel 
nélküli liberális koncepció befogadására. Az indítv.án.yozó ~ 
egyetemes, szabadelvű, felekezeti korlátokon felülálJo egyhaz! 
reform·egyletet akart. mely azonban az alakuló közgyúlés tár
gyalásai során a különböző hitfellogású hozzászólások ered
ményeképen MagyaJOTSzági protestáns egylet. név~ szervez
tetet~ ~eg. A közgyűlé en résdvetl Ferenc:: Jozsef IS • • ~ 
háztortenelmi magas szabadelvu álláspontról es táv-
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Jatból itéli meg. Háromszáz év ó a nem volt eset arra. hogy 
különbözó vaIJÁsfelekezetű hívek egyházi és vaUásos kérdé. 
sekben együtt Idruicskoztak volna. De megütközik azon, bogy 
világiak gyéren voltak képviselve s a különbözó vaUásIeleke
zelűek aránytalanul. Boldogan közli az iránIunk való rokon· 
szenvnek azt a meleg megnyilatkozását. melynek Ballagi han
got adoH. Elvileg kifogásolja, hogy a protestáns jelzővel kjzáriák 
a többi felekezetűeket és elveteLték . a tameforlll eszméjét", 
mert .semmi sem ássa alá inkább a vallás telüntélyél, mint 
oly tanok hivatalos fenntartása, melyeket gyakran épen azok 
becsülnek legkevésbé, akik leginkább édik·. Az egyházi 
szabadelvű reform zászlóját összehajtva jobb idökre tesszük 
- mint tettük volt 1848-tól 1861·ig s majd kibontjuk megint. 
.ha félelemnélküliebbekké lesznek az elmék". 

A liberális álláspont nem kapott többséget. a harcosok 
begöngyölték zÁszlóikat. de a reményt nem adták fel. Ferencz 
József egy nehány évvel később, épen a most megalakult 
protestáns egylet közgyúlésén < tart nagy hatással előadást. 
melynek liberális gondolatai megint kihívják Debrecen rossza
lását s itt uj ból hirdeti. hogy a protestantizmus önmagá al 
jőne ellentétbe. ha az egyéni meggyőzódés szabadságát hívei· 
től meglagadná Eljött már az ideje úgy a keresztényi türelem· 
nek, mint az egyén jogai és önálló hitfelIogása tiszteletben
tarIásának. .Az excommunicalio bárhonnan jő annyira 
élét vesztette. hogy az ész csak nevetséget talál benne. Az 
orthodoxia és misticizmus kora lejárl Tágasabb mozgási és 
fejlödési kört kiván a vallásos eszméknek a kor. Az egész 
földgömbön virrad". 

77. Simén Domokos. (1836 1878.). 1836 jul. 30-án szü
letelt Udvarhely me~ében Tarcsafalván. Iskoláit Keresztúrt és 
Kolozsvárt végezte. Erettségit l 857-ben. papi vizsgát 1860 nyarán 
tett. 1860 szepl. 19-én indult külföldre. mint első unitárius ifju 
az angoloktól alapított ösztöndíjra. A Manchester New College 
szellemi irányát abban látja, hogy semmi dogmatikai szinezete 
nincs, kiki maga alkotja meg a maga vallásos világnézetél. 
Tanárai: Taylor, Martineau Jakab és RusseI. mindhárom a régi 
hugenollák ivadéka. Két évig volt Londonban. Hazafelé jöttében 
Heidelbergben Hitziget hallgatta. kinek merész szabadeIvúsége 
erős hatást gyakorolt reá. A Főtanács Keresztúrra tanárnak 
választotta a Kolozsvárra jött Marosi helyébe. Nem szivesen 
fo.glalta el ezt az állást s ezért mindjárt egy évi szabadságot 
ke. rt, bogy .tanulmányait befejezhesse". 3 évig m1ködött ill. 
Vagyolt Kolozsvárra. Vágya szerencsére megvalósulhatott, mert 

fA A vallás kOlformáinak befolyása a hilélelte. Ker. Magvető. 1876 
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Marosi igen súlyosnak találta Kolozsvárt II tanári és papi állás 
teendőit s szintén vágyott vissza Keresztúrra. A Főtanács 1866-ban 
kicserélte őket. Simént tanulmányai mellett az Ürmösi-család 
iránt érzett tisztelet és vonzalom vonzotta ide. A gimnázium
ban filozófiát. a theológián a bibliai tárgyakat tanította s vé
gezte a lelkészi teendők felét. A kettős állás neki sem volt 
kedvére. 1869-ben lemondott a papságról s helyét a korán tra
gikus véget ért Uzoni foglalta el. Megszabadulván a nem nagy 
kedvvel viii papi teendőktől, nagy munkakedvvel és lendülettel 
fogott a theológiai tuqományok míveléséhez. Nemsokára a sza
badelvű vallásos irány legképzettebb és legmerészebb vezető 
harcosainak legelső soraiban talá~uk. A szabadelvűségnek az 
a hulláma. amely ebben a korban a hazai protestantizmus 
berkeit elárasztotta. egész valóját eltöltötte s nagy és alapos 
készülettel fog az orthodokszia elleni küzdelemhez. 1872-ben 
a protestans egylet második közgyűlésén hirdeti. hogy "egy 
olyan vallásrendszer. amely magát örök igaznak és változ
tathatlannak tartja s amelyben a szabad mozgás és hala
dás akadályozva van. teljesen ellenkezik a tudománnyal és 
evel járó szabad kereszténységgel". Az itt kifejezett meggyő
ződés egész tudományos működésének központi gondolata és 
vezérlő elve. 

Rendszeresen átgondolt nagyvonalu tervei voltak. melyek 
közül azonban sokat nem tudott megvalósítani gyenge egész
s gi állapota s korán bekövetkezett halála miatt. A 16. szá
zadbeli unitárius írókat meg akarta ismertetni a közönséggel. E: 
c ' Iból adta ki Nagy Lajossal együtt a Nagyváradi disputatiot. 
Le akarta fordítani a bibliát a tiszta unitárius hitelvek igazolása 

' gett, Azt a munkát akarta elvégezni. amit Dávid Ferenc is 
tervezetl. de nem valósíthatotl meg. Meg akarta írni a dogmák 
és az unitárius eszmék történetét, Sajnos. csak terv maradt e 
szándéka is. 1871-ben maga ismertet meg gazdag tartalmu 
programjával: "Az orthodoxia s annak jellemző hitcikkei. mi
lyenek a természetfeletti kijelentés. a csudák. a biblia szósze
rinti ihletése. az eredendő bűn. az embernek eredeti megrom
lott állapota. jóra való képtelensége. Istennek emberré létele. 
Jézusnak egy időben emberi és isteni volta. az ő halálának 
érdeme által való megváltatás. az elválasztás és az örök kár
hozat és szentháromság nem alapulnak Jézusnak és az apos.
toloknak tanításain s ennél fogva nem egyebek a keresztény
ellenes nézetek befolyása alatl álló sötét idők ferde kinöV& 
seinél" . Ezeket a kérdéseket akarta egyenként vizsgálat alá 
venni. De a gazdag programmból csak az orthodoxia. ih"et~. 
szentháromság és csudák elemzésére és bírálatára jutott Ideje. 
Ballagi a csudákról szóló fejtegetéseíről magasztaló és e1ra-
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gadtatoll hangon mondja, hogy .. íhletlebb hangon és emelke
dellebb lélekkel Platon óta alig írtak". Kortársa, barátja és 
munkatársa, Nagy Lajos úgy iléli meg, hogy Dávid Ferencen 
és Enyedi Györgyön kivűl nincs senki, aki az unitárius hitel
veket olyan alapos tudományos felkészültséggel és olyan mé
lyen meggyőződött lélekkel védelmezte volna, mint ő. 

Tudományos theológiai működését érdemileg méltatni nem 
feladatunk. Az érdeklődőt Boros, Vári és Borbély munkáihoz 
utasítiuk.55 Itt csak egy-két vonással vázolni akartuk annak a 
nagyszabású tudományos munkának körvonalait, amelyet Simén 
magának céltudatos halározottsággal kitűzött, vagy várakozá
sokra jogosítóan megkezdett, de befejezni, sajnos, nem tudta. 
Az a semmi elvi engedményt nem ismerő raciónálizmus, amely 
neki központi gondolata volt s minden írását kiválóan jelle
mezte, bizonyos merev és egyoldalú ridegséget ad szellemi 
alka!ának. mellyel ma már tudjuk a vallási hit gyöke
réig, a lélek tudattalan mélyeibe behatolni nem lehel. De ala
pos készültsége, fejtege!éseinek hibátlanul logikus módszeres
sége, rendíthetetlen bátorsága. mellyel meggyőződését az ellen
kező vélemények pergőtüzében megfélemlítés nélkül állja és 
védelmezi, az unitárius gondolat magyar képviselői közölt II 

legeslegelső helyek egyikét biztosítja neki.56 Nem volt láng
elme, de II pedánsságig pontos és rendszerető, acélos akaratú 
és szorgalmú. E tulajdonságai nál csak a könyvek szeretete 
volt nagyobb. Gazdag és rendkivül értékes könyvtárát mint
egy 1800 kötet utódai a kollégium könyvtárának adták. hol 
külön testként kezeIteUk. Minden jelenséget történelmileg ma
gyaráz abban a meggyőződésben, hogy valamit megmagya
rázni annyi, mint történelmi kifejlődésében bemutatni. Stílusa 
tisztán, világosan és könnyen folyó, mely nem tűr semmi 
sallangot, de homályt és kétértelműséget sem. Fejtegetése min
den sorában szigorúan rendszeres. Neve korszakos fordulatot 
jelent a magyar unitárizmus történelmében, melyet egy szóval 
a tiszta rácionálizmus nevével jelölhetnénk. Allandó össze
kÉötteté;>ben volt nemcsak hazai, hanem külföldi tudósokkal is_ 

ber figyelemmel kisérte a szabadelvű kereszténység minden 
mozgaImát és törekvését. A szakirodalom legújabb könyveit 
azonnal megszerezte. E hajlamát szerencsésen támogatta az a 
körülmény, hogy az egyház a könyvtár kezelésével bizta meg, 
amit 1877-ig végzett. A Keresztény Magvetőnek 1874-161 Ferencz 

• 55 Boros Gy. : Simén Domokos élete és munkássága. Protestáns Egy-
~:Zl és Iskolai Lap. 1888. - Vári Albert; Simén Domokos. Ker. Magvető, 

12. 56 Borbély I.tván: Simén Domokos és kora. U. o. 1926. 
. ~Ietraizát l. még: Sándor János; A 8zékelykereszlúri unitárius gym-

naSlum történelme. Székelykeresztúr. 1896. 132. I. 
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Józseffel. 1876-tól Péterfi pénessel egyik szerkesztője s egyik 
legszorgalmasabb munkasa volt, ki a folyóirat szellemi és 
anyagi fejlesztése érdekében fáradhatatlanul lelkes munkát 
végzett 'Channing műveinek Jegszorgalmasabb fordítÓja. lefor
dította Tollin Servét jellemrajzát, Máté, Márk, Lukács evangé
liumát. .Kr!za h~lála után a ~ib.liai tár~ak mellett tanította a 
dogmatikaiakat IS. Meg akarta Uni a dosmak történetét de csak 
a niceai zsinatig haladt és egyik legkedvesebb te~e volt az 
unitárius eszmék t~rténetének megírása, melyre nagy kedvvel 
készült. De a korai halál mind e szép és' nagyszabású terve 
kivitelében megakadályozta. 

1876-ban nőül vette egykori jóltevője, Ürmösi Samu özve
gyét, ki azonban még ugyanazon évben meghalt. Az eset na
gyon megrázta. Betegeskedni kezdett. Az 1877. évi Főtanács 
főjégyzőnek választotta. 1878 elején meghalt édes atyja, kinek 
temetésére betégsége miatt már nem mehetett el. A nyarat 
gyógyulás végett Korondon töltötte, de állapota nem javult, 
hanem még rosszabbodott. És szepl. 9·én Kiskadácsban meg
halt. Temetése ll-én volt általános részvét mellett nagy ünne
pélyességgel. A köri papság, a keresztúri gimnázium és tanító
képző tanári kara és ifjúsága testületileg s a vidék értelmisége 
és 'népe oly nagy számmal gyűlt fel, a Ker. Magvető tudósí
tása szerint, .amilyent a Nyikó-völgye egy száz~d óta nem 
látott temetésen összeseregleni". (1878. 320, 1.) Az E. K. Tanács 
részéről Nagy Lajos és Derzsi József, az ifjúság részéről Kovács 
Lajos és Végh Mihály theológusok voltak jelen. A Gagy- és 
Nyikó-menli unitárius önképző kör 1888-ban közadakozás útján 
emlékkővel jelölte meg sírját a kiskadácsi temetőben s szepl. 
9-én ünnepélyesen leleplezte, midőn Udvarhelymegye lisztikara 
nemzet- és valláskülönbség nélkül, nagy és díszes közönség, 
egyházkörök és iskolák kiküldöttjei, a papnevelő intézet kép
viselői voltak jelen. 

Irodalmi munkásságáról, cikkei, érlekezései, önálló munkái, 
fQrdításai címéről felvilágositást nyujt a Ker. Magvető tárgy
mutatója, Szinnyei: Magyar író k élete és munkái. Borbély ~ 
Ker. Magvető 1926/27. évfolyamában .Simén Domokos és kora 
c. nagy egyházi és politikai történelmi háttérrel rajzolt élettör
ténetét megkezdette s eli utott angliai tanulmányai befejezéséig. 
A halál megakadályozta további munkájában, ahol ép.en s~~I
lemi képének megrajzolása következett volna. úgy erezzuk, 
hogy az unitárius theológiai tudomány adós Simén emlékének 
ennek a szép és hálás feladatnak megoldásával. ., . 

78. Uzoni F. Gdbor. Született Hidvégen 1846 Julius lO-é!l' 
Atyja Izsák, a br. Bruckenthal-család jószágigazgatója, anyja 
MeszlénYi Róza. ' Gimnáziumi tanulmányait Szebenben a luth. 
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gimnáziumban kezdette s 1858 szepl. l-től Kolozsvárt folytatta 
Sándor bátyjával együtt. Benczédi szerint .egészségtől dunadó 
szép két fiu. mindkettő szorgalmas. eszes, jeles tanuló". 1865 
szeptemberében saját költségén Göttingába ment. egy év mulva, 
1866 októberében Londonba a Manchester New College-ba. 
1868 május 20-án érkezett haza. A nyarat viruló jó 
ben az előpataki fürdőn töitötte. honnan a tordai háromszáza
dos zsinaira ment. Az egész státus nagy örömmel fogadta 
Egy évig még pihent. 1869 szeptember l-én foglalta el kolozs.. 
vári papi és tanári állását s a történelem tanítását vette át. 
Kitűnő műveltségű férfi, Ismerte a magyar. angol. francia és 
klasszikus irodalmakat. Alaposan megtanulta a zsidó és görög 
nyelveket. Szerette és kereste a magányt. Kedves költője a 
szerencsétlen sorsú Lenau és Byron. Nagy reményeket fnzött 
hozzá mindenki. egyház és iskola. Nem kötelességből. egész 
lélekből élt hivatásának. Szerették tanítványa~ mint tanárt, 
hallgatói. mint embert és papot. Beszédei mély hatást keltettek. 

Nemsokára kínzó álmatlanság kezdi gyötörni Búskomor
ság vesz erőt lelkén. 1870 november 4-én a Bölöni Farkas 
Sándor siremléke e1őlt halva találták. Mindkét kezében pisztolyt 
szorongatott. A siremlék nyugati oldalára e szavakat karcolta: 
A halál álom! E nyugalmat kívánom. Az élet kín; keleti olda
lán: Consumo fata. fi7 

79. Derzsi József. Homoródkarácsonyfalván született. A 
gimnáziumot 1863 hmiusában végezte. a theológiát 1863 66-
ban, papi vizsgálatot tett 1867 február 28-án. Ez évek ala It 
osztály tanító is volt, előbb az I II. elemi osztályban, azután 
az I lll. gimn. osztályban. 186~/7-ben a helybeli kír. jOgaka
démiára is beiratkozott s így egyszerre osztály tanító, végző 
theológus és kezdő joghallgató volt. így végzeIt 1868/69-ben. 
1868 januárjában kolozsvári másodpap lett, az osztálytanító
ságról február végén lemondott s másfél évig jogász és káplán 
volt. 1870 május l-én a másodpapságról lemondot!, mert a jogi 
pályán akart maradni s az Ú. n. kíegészítő tárgyakat is tanulni, 
melyek a negyedik év tantárgyai. 1871 szeptember l-től 1881-ig 
tanár és pap volt. Rendetlen élete miatt meg kellett válnia 
állásától. Szülőfalujába vonult vissza s értesülésem szerin I 011 
züllött életet élt haláláig, ami 1904 január 23-án, élele 60. 
évében Székelyudvarhelyi következett be. A természet szép 
külsővel és kiváló tehetséggel áldotta meg. A Ker. Mag
vetőben jelentek meg cikkei a 8. 13, 14, 15,21,22. 24. évfolya
mokban s a nép számára a vizgyögymödröl írt és adott ki egy 
könyVeI. 

51 Egyházi beszédeit l Ker. Magvető V., VI., X. köteleiben. 



573 

BO. Dr. Gyergyai Arpád. 1845-ben szülelett Nagyszeben
ben. hol 8tyj8 pé.nzűgyi tisztviselő volt. Kolozsvárt tanult s a 
I'n8thezis mellett különösen a nyelvek iráni volt kitűnő tehel
sége. 1863-ban érettségit tett s az ugyanakkor felállitott jog
akadémiára iratkozott be, de otthagyta e pályát s 1864 őszén 
Bécsbe ment 8z orvostudományok tanulására. Itt a francia és 
angol mellett a spanyol nyelvet is tanulta. Szépen rajzolt s 
Bécs környékén tett kirándulásain szép rajzokat csinált. 1871-
ben orvosdoktor lett, 1872.ben a kolozsvári egyetemen a sebé
szeti tanszék mellett tanársegéd. Egy év mulva orvosi gyakor
latot kezdett, de egy nehány hónap mulva a kórvegytani tan
szék segédtanári állomását vállalta el s az áthelyezett Plósz 
tanárt Budapestre is követte. Innen külföldi útra indult. Pár 
hetet Lipcsében. 6 hónapot Párisban töltött s Claude Bernard 
kisérleti előadásait látogatta. 1875 nyarán Londonon át Edin
burgba ment Listerhez. Hazatérve vasúti orvos lett. 1878 óta 
a magántanárságra készült s Az orooslan történelme c. mun
káján szorgalmasan dolgozott, midőn a váratlan halál 1881 
január 31-én kiragadta az élők közül. 1873 őszén a kollégium 
iránli hálából díjtalanul ajánlkozott a VI. osztályban az élettan 
tanítására. Mikor aztán az 1873/74. iskolai év második felében 
Budapestre költözött, óráit dr. Bartók Islván szintén díjtalanul 
vette ál, aki már aZ előbbi iskolai évben tanította az állattan t 
(I II. o. 2 2 ó.) és a malhemalikai földrajzot (V. o. 2 óra). 
Visszatérése ulán haláláig szintén HPóttanár" volt. 

Gyergyai elsőrangú szakember. ki az egyházi irodalmat 
is mindig figyelemmel kisérte. Fenkölt. jó és nemes lélek. 
Lényét a szeretet és jóság alkotja. Általános szeretetben és 
becsülésben részesült a társadalom részéről. Értékes szakíro
dalmi munkásságot fejtett kLD8 

81. Bart6k Istoán (Szent-iványi). Szülelett 1845 jul. 4-én 
SZékelyudvarhelyi, hol atyja orvos volt. Iskoláit a tordai isko
lában kezdette 1852-ben s Kolozsvárt végezle 1859-ben. 1864-
ben a bécsi egyetemre ment, hol 1870 márc. 14-én doktorrá 
avatták. 1871-ben az egyéves önkéntesi szolgálatot Bécsben 
leljesilelte, azután Szi!ágysomlyóra menl gyakorló orvosnak. 
1872·ben a kolozsvári polgári iskolához választották a ter
mészettudományok tanárává. 1873· tól fogva a kollégiumban 
óraadó tanár, hol a termés :etrajzot és egészségtan t tanította·. 
1886 óla az iskolai kórháznál mini rendes orvos működött 
részben tisztán ügybuzgalomból. Egyben gyakorló orvos is 
volt é8 sok unitárius családnak háziorvosa. Meghalt 1889 aug. 
hó 25-én 8zivszélhüdésben váratlanul. Nevelési és dielelikai 

ti Kor. MallVol6, 1881. 
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értekezései a Család és Iskolában" jelentek meg 1878-tól, mely. 
nek r~ndes rovatvezetője volt. A Ker. Magvető egy nehány 
tartalmas tanulmányt hozott tőle (1881. 1883, 1885-87. évf.). 

82. Hajós Béla. Az 1875-ben Richmond Anna által ala
pított tanári székre választották meg Tulajdonképen nem a 
tanári pályára készült, hanem az orvosira. Természetrajzot la
nítolt 1875 szepl. l-től "nagy fizetés" mellelt, amint Benczédi 
mondja, (havi 44 Ert 40 kr), holott a régebbi tanárok még 
mindig évi 660 frt fizetéssel nyomorogtak. 1879 febr. l-től sza
badságot kapolt, hogy vizsgázhasson. Utolsó szigoriatát Pesten 
telte le márc. 22-én, ápr. 2-án felavalták orvosdoktornak. Megyei 

. és vasúti orvos lelt Baróton. 
83. Péterfi Dénes (1851-1925). Nagyajtán született sZékely 

katonacsaládból. Elemi iskolájának végzése után a kolozsvári 
unitárius kollégiumba kerül, melybe "az áhitat és tisztelet ér
zéseivel " lép be. Abban az \dőben, melyben szájról-szájra járt 
az abszolutizmus iskolai politikája ellen vívott eredményes 
küzdelem történelme. A tanulmányok rendjébe ez időben bő
vebben bekerül már a természettan és vegytan. Első helyre 
kerül az osztályában s ezt mindvégig tartja. Kriza Vadrózsái 
akkor jelentek " meg. Érdeklődő lélekkel olvassa Jósika, Jókai, 
Kemény regényeit, Vörösmartyt, Arany t, Petőfit, kiknek költe~ 
ményeit "előadni is jól tudta". Eötvös Karthausija, A XLX. szá
zad uralkodó eszméi, történelmi és bölcsészeti művek, a mate
"rializmus elleni harc kötik le fjgyelmél. Platon, Cicero művei 
az ő tápláléka. A kollégium hatását abban látja, hogy táplálta 
a nemzeti irodalom szereteté~ megnyitotta az útat a régi mű
veltség ismeretéhez s többet nyújtott, mini azelőtt, az új~ 
kori tudományból. A theológia elvégzése után mint köztanitó, 
egyútlal kolozsvári segédpap is. Derzsi Károly Lond~nból 
hazajövén, a Főtanács 1874 aug. 30-án választja meg 
~tódjául. Londonba indult 1874 szepl. 9·én s hazajött Pá~ 
nson, Strassburgon, Münchenen és Bécsen át 1876 jul. IS-én. 
1876. aug. 27 28-án az árkosi zsinat Ferencz Józsefet 
püspökké választván, a kolozsvári papság és féltanárság 
.megüresedetl. Erre az állásra a zsinat Péterfi! választotla tanár
na~, ~ki! felszenteltek s konzisztornak is megválasztotlak. Az 
e~lez~la pedig szept. 24-én választolta meg Derzsi! az első, 
Peterflt a második papi állásra. Derzsi József lemondása után 
első pap és a theológián "féltanár" , aki a gimnáziumban is 
tanit vallást és filozófiát. Maga iskolai niűködését csak a temp
!homi szolgálat kiegészítőjének tartja . Boldog annak tudatában, 

ogy az unitárius reformáció első templomának papja. De 
anbnak nem előnyét és díszét érzi, hanem kötelezetlségél. Ko
rá an a theo!ógiai tudományok között egy " új tudomány, az 
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összehasonlító vallástudomány, vagy vallásbölcsészet fejlődik , 
melyet felvét ~tett a theológiai tudományok rendjébe s tanította 
is. Az igehirdetésben alapelve, vezető szempontja: a vallás és 
tudomány közti összhang. Együtt haladni a tudománnyal de a 
sarkalatos vallási eszméket és elveket fenntartani Boldog, hogy 
az unitárius hit nemcsak hogy állja a próbál. hanem tisztultabb 
fényben ragyog, mint valaha. A vallási liberálizmusnak azt a 
szélsőséges kilengését, amely minden dogma ellen tiltakozik, 
nem fogadta el. Ebben veszedelmet látolt. .szervezett egyház
nak, ha szabadelvű is. kell hogy határozott vallási eszméi. hit
elvei legyenek; mert különben hogyan vezethetné a néplelket 
és a felsőbb tízezre!?" Igen magas igényei voltak a templomi 
igehirdetéS iránI. "A templom a nagy nyilvánosság : az Isten 
fóruma. hol annak fenségéhez méltó beszédnek kell hangzaniaM. 
Ezt az alapelvet hiven követle egész papsága alat '. Elítélte a 
protestáns igehirdetésnek azt az irányát. amely gazdasági kér
déseket (faült~tés. járvány elleni védekezés stb) visz a templomi 
szószékbe. "Orök igazságok" valók az lsten házába. melyeket 
nem a dívat. ízlés és közgazdasági irányok szabályoznak. Nem 
a társadalom szabja meg a szószéki szolgálato!, hanem a szó
szék irányitója és emeli a társadalom életét és szellem él. És 
a beszéd formája legyen művészi. előadása magával ragadó. 
meri vallásos kifejezésére csak a legszebb és leg-
fenségesebb forma Tanítója Marlineau. kinek liszta 
theizmusát hirdeti. Hisz az isteni eszmény valóságában és 
tökéletességében. Elveti a szószerinti ihletés tanát, de vallja. 
hogy vannak az emberi szivnek titkos vágyai és sóvárgásai. 
Olyan kijelentések ezek. melyeket nem tanok és dogmák kö
zölnek. hanem a lélekben erednek s mindenkiben újra és újra 
kell szülelniök. Ezek az a megmagyarázhataUan csod.ás, misz
tikus elem a vaJJásban. melynek nem lehet semmi valJásból 
hiányoznia. Ez a vallásnak a lényege. a lelke. Behatóan fog
lalkozotl a darvinizmussal. melyről az a felFogása. hogyha 
megmarad saját területén s nem igényli magának, hogy képes 
a végső magyarázatát adni a létnek és végső oknak, jól megfér 
a valJássaL S csupán erkölcsi szempontból lehet ellene kifogás, 
mert ethikája "nem több. mint jól szervezett egoizmus" s az 
erkölcsi eszményiség dölne romba. hogyha a kiválasztás elmé
letét át akarná vinni az életbe. 

Mint ember és barát kevésszavú. nem közlékeny lélek. 
Befelé él s minden erélyesebb lépés érzékenyen érinti. Szíve 
nehezen nyílik közlékeny bizalmasságra. De akinek kinyílI, az 
élvezte szelid humorát és tartalmas gondolatait. A közélet tüle
k:dö fóruma idegen lelkétől Minden durvább hangra idegenú] 
folrezzen s ha valaki elő It lelke bezárul. annak nem nyilt (el 
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soha. Mint tanár, csöndes, halkszavu. Mintha nem is a földön 
~Ine, hanem az eszmék világában. Minden diákcsintalanság 
mintha álmából költené rel. Minden regyelmezése: egy fáj
dalmas pillantás, arcának egy kissé eltorzuló megrángása és 
szomorú elfordulás. Mint a mimóza kelyhe. 

Kiváló érdelmeket szerzett, mint a Keresztény Magvető 
szerkesztője. Előbb Simén Domokossal, később Kovács János
sal, majd egyedúl szerkesztette s az ő hatása az, hogy ez a 
rolyóírat, mely kezdetben jórormán csak imák és egyházi be
szédek közlésére szorítkozott, később relölelte a filozófiát és 
neveléstudományok egész körét s közléseivel hasznos szolgá
latokat tett egyháztörlénelmünknek is. 1911-ben ma is titok 
előttem, hogy mi indította erre -- teljes testi és szellemi erőben 
nyugalomba vonult. Kiköltözött a külvárosba s ott éHe nejével 
csendes elvonultságban meditáló életét. Csak ritkán hozták be 
ügyes-bajos dolgai a városba. Ha meglátogattuk, csendes be
szélgetés következel!. De rávonatkozó kérdések elől kitért. 1925 
május 15-én halt meg. S vele elköltözött a 19. századi unitá
rius gondolat egyik legalaposabb képviselője s az igehirdetés 
egyik legnagyobb apostola. fiv 

84. Boros György. Születel! 1855 ápr. 19-én Tordátfalván, 
Udvarhelymegyében. Tanulását Tordátfalván kezdette meg, de 
már a II-ik elemi osztályba Székelykeresztúrra ment. Hálásan 
emlékezik Marosi Gergelyről, ki a latint, Kozma Ferencről, ki 
a németet és Várfalvi Pálffi Károlyról, aki a számtant tanította. 
1870-ben Kolozsvárra jött s 1873-ban érettségit tevén, a theoló
giára iratkozott be. 1874 75-ben tanította húsvétig a 3. elemi 
osztályt. De 1875 tavaszán ma~ántaníló lel!, mert Simén Do
mokos aiánlatára br. Kemény Arpádhoz ment Kövesdre neve
lőnek. 1876 őszén visszajött Kolozsvárra és ez iskolai évben 
tanítol! a IV. gimn. osztályban németet. 1877-ben az ő javas
latára egyesílették az ön képző- és olvasóegyletel Ifjúsági Ol
vasó- és Önképzőegylet címén. 1877-ben kijelölte tett a londoni 
Manchester New College-ba akademitának. Itt többízben pré
dikált londoni és vidéki templomokban, 1879 juliusában jött 
haza és az augusztusban SzékelykeresztúrI tartott zsinaton a 
Simén halálával megüresedett theológiai tanári székre jelölte" 
tett Derzsi Károllyal együtt. A többséget Derzsi kapta meg. 
Borost ugyanez a zsinat Tordára választotta meg tanárna k. 
De mielőtt állását elfoglalta volna , Derzsi felmentését kérle a 
theológiai tanárság alól s így történt, hogy az E. K. Tanács 

.. Irodatmi múveit I. a Ker. MallVet6 Tárgymutatójá ban. I::Jelét a K~ r. 
M4I!Vet6 1925. 2. füzetében és : Dr. Gá l Kelemen. Péterfi Dénes. Kolozsvár. 
1925. Unit6riuI Könyvtár. 5. füzel. 
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felhiv4sára ezt a tanszéket még ez év szeptel'/lberében elfog
lalta , 1882-ben főiskolai köhyvlámoknak választották \889-ben 
tanügyi j egyzővé. 1892-ben Kovácsi Antal halála utá~ közigaz
gat~sj jegyzővé. 1900 tól 1928-ig fője~ző, 1884-ben indítvá
nyozta a Dávid Ferenc-Egylet megalakllását. melynek hosszú 
Idől1 keresztúl titkár~ v'?lt ,s 1887 óta szerkesztette az Unjtárius 
Közlöny!. 1870-ben mdllvanyozta és meg is indította az ú n 
vasárnapi ifjúsági istentiszteletet. melyeket theológus ifjak iar: 
tollak alsóosztályu tanulóknak a szüreti és húsvéti szünetek 
kö~öll az iskola egyik telInében az ő felügyelete és vezetése 
me!let!. 1881 óta védnöke a theológusok önképzőkörének. melY
ben többízl>ed tartott felolvasást. 1882 aug, 8-án nöül vette 
Kovácsi Antal tanár leányál. Gyermekeik: Gabriella, Irén és 
Róza, 1893 óta Btassaival együtt szerkesztette a Fiatalság 
Bafátját. Az Inquirerben, hris 'ah Register-ben, Unitarian 
RewieW,blln és t;:hrislian Life: 'ep , öbb közleménye jelent meg. 
rrlely~k a mai)'a~országi protestáns é;S unitárius mozgah;na~at 
ismertetik. Töl>b cikke. felolvasása es tanulmánya jelent meg 
a Ker. Magvétő évfolyamaiban. Irt az I. és ll. osztályos tanulók 
részére 16 gyermek könyoe cimen egy kis valláserkölcsi tan
könyvet. mely nálunk első képviselője a dogmák és káték 
nydgélől. szabaöul?,. yall~serkö!tsi ~kta!~s irányq.nak az ~lsó
fblton. ft.. mága ~oraban h.asznos szolgalatot teft s csupan a 
háború i8ejeR jött rá az egyház vezetősége, hogy ez osztályok 
számára a modem methodika kivánalmainak mindenekben 
megceleiő Vez~rkönYvet ell a tanító kezébe ad ni. Meg is teile 
a szükséges intézkedése el. Egy értékes pályamunka érkezell 
be. De kiadását a hábcifú sok minden egyébbel együll -
megaRadályozta. Az összéomiás Jtán került megint szőnyegre 
a kérdés. De mind a rrÍai napig még, nincs megoldva. . 

Muh'kásságH. aniint Önéletrajzáb'an (Ker. Magvető, 192~ . 
238;-242.) maga mondja. három {rányu: a theológiai oktatás. 
egyháztársadalrril szerveződés és a Külfölddel való érintkezés 
Röivetítése. Munkás volt abban, hogy a theológiai intézet a 
közéP!skolátóf ,külön választassék. ami 1896-ban m~gt?rtént. 
Az intézetneI< kezdetben csak l rendes tanára volt. kesobb 3. 

4, 1896-tól 1900-ig dékán vol! s az önképzőkömek mint 
30 átfőtt élén. A rohamosan hódító reális gondol-

és ' ' hatásának mérséklésére indítványozta 
F mint egyháztársadalmi, valláserkölcsi 

megalakul!. 1887-ben megindították 
melyet 1924-ig J::z c;,gyl~tnek 

azóta , puspokke vá-

Dr. G" Kelemen: AkoloHv'" unUArh ... koU6.lum lort'nele. II. 

az egyház képvis~le' 
beutazta Észak-Ame-
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relhfvásárii ezt ~ !~nszéket még ez év szeptemberében elfog
lalta. 1882-ben főiskolai köhyvtárnoknak választolták 1889-ben 
tanü~. je~!=oyé. 1892-~eh Ko,,:"ács~.Anta~ halála utá~ közigaz
gat~sl Jegyzove. 19oo·tol 1928-1g fOJegyzo. 1884-ben indítvá
nyozta a Dávid Ferenc-Egylet megaláRitását. melynek hosszú 
la~11 keresztűl titkára volt .s 1887 óta szerkesztette az Unitárius 
KözlönYt. 1870-ben indítvanyozta és meg is indította az ú n 
vasárnapi ifjúsági istentiszteletet. melyeket theológus ifjak iar~ 
tollak a)sóosztályti tanulóknak a szüreti és húsvéti szünetek 
)(ózölt, az iskola egyik termében az ő felügyelete és vezetése 
rne!Ill.tI, 18~1 . óta védnöke a theológusok öilképzőkörének. mely
belt többízJ:)ert tartolt felolvasást. 1882 aug. 8-án nőül veÍle 
Kovácsi .Ahtal tanár leányát. Gyermekeik: Gabriella. Irén és 
Roza. 1893 óta massaival együtt szerkesztette a Fiatalság 
BaMtját. Az Inquirerbep. Chris ban Register-ben. Unitarian 
Rewie\V-bari es Christian Life=!:>en több közleménye jelent meg 
rhélr~k a magy~l-országi prptestáns és unitárius mozgalmakai 
ismertetik. Tö1:>b cJkke. félolvasása és . tanulmánya jele,ni meg 
a, ~~r; Magyétő., éyfol~amaiba~. Ir,t az I. éls. Ii. osz!ályo~ tal!ulók 
reszere Jó gyermek konyve clmen egy KIS vallaserkolcsl tan
könYvet. mely nálunk első k~pviselője a dogmák és káték 
nyGgétől. s:Hl1:>aduló valláserkölcsi oktatás irányának az alsó
fbltoh. fi.. rrHiga korábali hásznos szolgálatot tett s csupán a 
háború iaejefl jöÍl rá az egyház vezetősége. hogy ez osztályok 
számára a modern rTiethodika kivánalmainak mindenekben 
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rrle~relelő VezérKönyvét kell a tanító kezébe ad ni. Meg is tette 
ti szükséges iillézKedéseket. Egy értékes pályamunka érkezett 
be. Dé kiadását a háború sok minden egyébbel együtt -
rií~gáR:ádáiYoz\a. Az összeomlá~ titán került megint szőnyegre 
a kérdés. De mind a niai napig még nincs megoldva. 

Mtih'kássáiá. amint önéletrajzában (Ker. Magvető. 1928. 
238 ~ 242.) maga mondja. három irányú : a theológiai oktatás. 
elrYháztársada'-IírÍl szerveződés és a külfölddel való érintkezés 
Rözvelífése. Munkás volt abban. hogy a theológiai intézet a 
köZéP'~skolát<?,f .külön választassék. ami 1~96-ban m~gt.?rlént. 
Az intézetneK kezdetben csak 1 rendes tanara volt. kesobb 3. 
majd 4. 1896-tól 1900-ig dékán volt s az önképzőkörnek mini 
védnök 30 évig áll;ó'tI élén. A rohalTlosan hódító reális gondol
kozás és materiálizmu's hatásának mérséklésére indítványozia 
a Dávid Ferenc-Egyleiel. mint egyházlársadalmi. vall~ser.kölc:si 
Í/ány() szervezetet. 1884-be,n megalakult. 1887-ben megmdtloltak 
. Unifá'fius Közlönyl. n:elyet 1924-ig szerkesztet!. ':-Z ~.gyl~lfle.k 

azóta puspokke va-
volt az egyház. képvis~I'y' 
, beulazta Eszak-Ame-

Dr. G6l KelomOD: A kolo_6ri unllátlua k.U4.lum lört~nol •• Il. 31 



rika tekintélyes részét. előadásokat tartott a meadville-i theoló
gisi akadémián és a cambridge-i Harvard-egyetemen. amely a 
hittudományi doktorsággal tüntette ki. Kolozsvár képviselőtes
tületének 25 évig volt tagja. Nagy kedvvel szerkesztette az 
Unitárius Közlöny!, mert tapasztalta a nép szélesebb körében 
jótékony hatásál. Egyháztörténelmi. hittani és bibliai tárgyú 
tanulmányai a Ker. Magvető évfolyamaiban jelentek meg. 
Kezdeményező. terveket. eszméket termelő szellem. melyeknek 
megvalósítására lelkesen és önzetlenül .áll munkába. 

85. M6zes András (1837 1903). Ürmösön született 1837-
ben jómódú. vallásos érzelmű székely gazda szülőktől. Iskoláit 
Kolozsváron kezdette. de a szabadságharc miatt szüneteIni 
volt kénytelen. Sok szomorú dolgot látott az élénkeszű gyer
mek a szülői háznál. mert atyja a falú bírója lévén. minden 
baj és panasz házuknál futolt össze. 1851 őszén vis~ament 
Keresztúrra. majd a VI. gimn. osztályba Kolozsvárra. Eletrajzi 
adataiban beszéli. hogy "száraz koszton" élt s csak ritkán 
jutott egy darab .Iábasházi kenyérre" s a fiskusból (ma a 
Központi szálló és vendéglő) egy-egy csésze "vastag ételre". 
1860-ban érettségi vizsgálatot tett s theológus let!. 1863-ban 
keresztúri szenior. 1866-ban Abrudbányára rendeltetet! papnak. 
Komoly. lelkiismeretes munkát végzett. a ref. eklézsia hívei is 
szeretettel fogadták. Mikor 1881·ben a kolozsvári eklézsia pap
jául hívta meg. Abrudbánya lakósai fáklyászenével búcsúztak 
el tőle. Kolozsvárt sok nehéz munka várt reá. A papi szol
gálat mellett tanítania kellett a theológián egyháztörténelmet 
és egyházjogot. később Iiturgikát és pásztori theológiát. a gim
náziumban egyháztörténelmet és vallást. később magyar iro
dalmat is. Rendes tagja volt a főpapi széknek s pénzügyi elő
adója. jegyzője és számvevője az E. K. Tanácsnak. Erős szer
vezete, példás buzgósága és munkaszeretete megbirkózott mind 
e teendőkkel. A napnak minden óráját munkára használta fel 
s ha ez nem volt elég, a késő éjszakába nyulókat is. Soha 
órát el nem mulasztott Soha a maga érdekeit nem emlegette. 
Mint szónok, mindig kidolgozott beszéddel lép fel aszószékbe. 
Mondanivalóit lassan hömpölygő, hosszú körmondatokba fog
lalja. Különösen szépek és meghatók voltak imái. Igazi papi, 
apostoli jellem : békességes a türésben. önfeláldozó a szolgá
latban. A szelidség és jóság embere. Olyan. mint egy darab 
kenyér. Szerény. alázatos. A méltatlanságot is szótlanul túri. 
Soha sem panaszol. Mindenki szerette. akivel sorsa össze
hozta. Püspöke, akinek a pénzügyi igazgatás ban jobb keze 
volt. meghatott lélekkel emeli ki példás munkásságát, nagy 

uzgóságát. határtalan szerénységét és halálig tartó hűségét. 
hozzáteszi: ha azt kérdezték volna tőle: saját jóllétedel. 
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kényelmedel és boldogsá-godal kivánod-e inkább, vagy egy
házad fennmaradását, elóhaladását és virágzását 1 meg van 
győződve, hogy ó az utóbbiért emelte volna fel elóbb a kezét 
az Istenhez és a munkára. 

Ilyen embereket nevelt a régi iskola! Vajjon a mai tud-e 
ebben versenyezni a régivel 160 

Munkáinak címjegyzéke olvasható a Ker. Magvető tárgy
mutatójában. 

86_ Kanyar6 Ferenc. Tordán született 1859 május 25-éri, 
a vallásszabadság klasszikus földjén. Tordán és Kolozsvárt 
végezte iskoláit. Azután theológus leli s a tanfolyamot elvé
gezte, de hosszas szeniorsága alatt megváltoztatja szándékát. 
Beiratkozik az egyetemre a történelem, magyar nyelv és iro
dalom szakcsoporlra. megszerzi a tanári oklevelet s 1891 nov. 
5-én tanárnak iktatják. 

Korán hozzáfogott az íráshoz. Erre ót családi hagyomá
nyok is sarkalják. A történetíró -Kóváry nagybátyja volt. Iro
dalomtörténeti tanulmányokkal kezdte s az akadémia hirdeté
sére Zrinyi életrajz-tervezetére a megírássa! is megbizta. De a 
70-es években feltámadt Kálvin-orthodoxia az egyháztörténelem 
munkásai közé sodorta. Theológiai tanulmányai s könyvlárnoki 
állása, melyben a könyvtárt szabadon használhatla, szinte 
predeszUnálták erre. 1871-ben Ballagi és Kovács Albert kez
deményezésére megalakult a Protestáns Egylet, de a debreceni 
orthodoxia tiltakozására bennünket nem fogadtak be, hiába 
harcolt Ferencz József ebben az irányban. Az egylet 1890-
ben megszünt. 1889-ben megalakult a Portestáns Irodalmi 
Társaság, melynek alakulására az összes prot. püspököke I 
meghivta Szász Károly, de Szász Geró s társai Kolozsvár 
kálvinistái nevében csatlakoztak Debrecen vétójához. Ka
nyarót bosszantotta ez a szűkkeblűség, felhagy Zrinyi-tanul
mányaival s kiadja 1891-ben Unitáriusok Magyarországon c. 
könYVét. A Sárospataki Lapok nagy elismeréssel fogadta, de a 
budapesti Egyházi és Iskolai Lap "nagymérvű elfogultsággal" 
vádolta és felekezeliességet vetett szemére. Révész Kálmán 
pápai akadémiai tanár röpiratot írt ellene (Unitárius történet
írás. Nehány megjegyzés Kanyaró F. munkájára), melyhen 
atyja emlékének megtámadását fiui kegyelettel utasítja vissza 
s mely tele van személyeskedésekkel. Erre felelt Kanyaró 
Unitárius történetírás és Ká/uin orthodoxia címen_ Ez a könyv 
- állapítja meg Borbély61 Kanyarót valódi mivoltában mu
'alja. Az aprólékoskodás szeretete és a nevetségessétéleI jel-

eo Boro .. György : Mózes András_ A kollégium 1902/3. évll2tesll6jében. 
Ol Unitárius Egyház, 1910. 54. I. 

37 ' 
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mondatait. Dluva sértegetések és gúnyos lekicsinylések 
Látszik. hogy első felhevülésében írta. ÁÍlandó 

könyvei között. Barátjai nem voltak. Láto-
gatókat tanácsadókat soha. Ez a magányosság 
tette lelkét tollát kietIenné. zorddá. S talán lap-
pangva betegsége is. amely idő előlt elhatalmasodott 
(ajta s a kolozsvári elmegyógyintézetben végezte baráttalan életét. 

A tanárban is kiütközött írói egyénisége. A kathedrán is. 
a tanulóval is mindíg polemizált s erős és gúnyos éllel kriti

Nem tartott fényes és magával ragadó előadásokat. Inkább 
Társtalan életét olt élte ki. órák után. alizpercek 

mikor tanítványai kérdésekkel halmozták el s ő örvendett. 
hogy bőséges tudása \árából önthelte tanítványai lelkébe a 
tudnivalókat. Sokat és sokan tanultak tőle. de kevesen 
szerették. 

Különös csipkedte és ostorozta 
do]gozataik Isözben, Kíméletlen kritikus volt. maga 
mestere a E{I sok tanítványa lehet. akik tőle tanultak 
írni. Nem a wnlmt;íz45t. A tanári piros plajbász \lgyan-
~ dolaozolt nála. Történelmet. filozófiát és Rlagyar irodalmat 
tanított Tansrekéhez gÖlCSösen ragaszkodott. Evekig járt resz
kető és rogyadozó láQakkal bolra támaszkodva. beteg idegekkel 
órára s nem. akarta hinní. hogy közeledik II halála, . 

ml-lJlk~sságának eUsmeréséül az Egyetemes P .10-
lógiai 1910-ben v~lasztmányi tagjául választotta . . le
tében ez volt az egyetlen elismerés. amit kapott. A KaI<llina
kór~ haloltaskápolnájából temettük. Holttestét Tordára sJOáI~ 
lítolták s olt adták t!.l. az anyaföld nek. Az az egyeUen-egy 
koszorú. melyet tanáftársai teltek koporsójára. jellemzően muta.t 
baráttalan és társtalan ~letére. melyben senkit szívéhez közel,. 
férkó~ nem engedelt. 

Múveinek repertóriumát l897 -ig l. Szinnyei: Magy8J' irók 
élete és ; akollégillm loo9/ lO. évi érlesítójébert és 
a Ker. lárgymulatójában. 

87. Lajos. 1859-ben született Kobátfalván. A gím-
ná~um osztályait KeresztúrI, a felsőbbet és-az 
Kolozsvárt végezte. 1886-ban tanári oklevdet szerzett. 
egyetemi hallgató korában tanitot!.. 1881/82-ben latint. 
ban magyart. 1887 őszén megválasztotlák 
tanárnak. ahol megnősült és 5 évet töltött. 1892-ben a 
és közoktatásügyi miniszter az E. K. Tanács ajánlatára Ko
lozsvárra nevezte ki ahol csa~ ~ évig múködölt. 1893 juniusá
ban állami intézeth~z való kinevezésérI folyamodot! anélkül. 
hogy az E K. Tanácsnak bejelentette volna lépését, Egyidőben 
kapta meg julius közepén a miniszter kinevezését Pancsovára 
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és az E. K. Tanács- kolozsvári állásáról való Az 
E. K. Tanács Péterfinek ana ti sürgöAyi jelentésére, ti 
miniszteri kinevezést nem fogadja el, ha az E. K. Timács 
szolgáfa.tát igénybe veszi, azt felelte, hogy a pályázat a tanár. 
állásra ki van hirdetve éj ő is pályázhat. Erre Péterfi elfogadta 
a' miniszteri kinevezést. Eletrajzi' feljegyzéseiben erre azt' je'gyZi 
meg, hogy míg az egyház szolgálatában állotl, sem uMm,ius 
buzgÓSágával, sem tanári működésével, sem egyéniségével 
szemben semmi kifogást nem halIolI soha senkitő\, ellenbet\ 
díeséró nyilatkozatot igen többször többektől. 

88. Nagy Gyula. Születel! Szinden t854 december tO-én. 
Iskoláit Tordán. kezdelle. 1866-ban súlyos betegségen esett át .. 
1868-OOn ftllytalla tanulását, de 1871 decemberében megin. 
súlyos betegség látogatta meg s ezért gimn. tanulását: Öl'Ökre 
félbe kellell hagynia. 1875-ben a budapesti rajztanár-Jrepez
déoe iratkozoll be s minthogy érellségi bizonyítványa Rem 
v,olt polgári iskolai rajztanári oklevelet szerzeIt s később' 
pótlólag szerezte meg a gimn. rajztanári oklevelet is. Tanárai 
voltak: Kelet y Gusztáv, Székely Bertalan, Greguss János, 
SGhulek, Frigyes, Huszár Adolf, Raucher LajoSI Porszász József 
és Henszlmann Imre. 1881-ben a miniszter a tordai> polgáril 
fiú- és leányiskolához nevezte ki tanárnak. 1882 telén egy 
súlyos betegség jobb karját örökre hasznavehetetlenné telte. 
A bal kezét képezte ki rövid idő alatt, hogy mint rajztanár 
kötelességének megfelelhessen. 1891 aug. 27·én a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az épen akkor rendszeresitell rajz
tanári állásra nevezte ki. Beiktatása a Kanyaróéval és Boros 
Sándoréval egyszerre történI. TanítolIa a rajzoló geometriát, a 
mértani és szabadkézi rajzol. 

Irodalmi munkássága arra szoritkozott, holn' Tordán s 
később Kolozsvárt a Dávid Ferenc-Egyletben labb ízben tartott 
felolvasást, sokszor tréfás humorral füszerezve mondanivalóil. 
Főtanácsi ebédeken gyakran derítelle fel és nevettelle meg 
alexandrinusokban hömpölygő rigmusaival hallgatóit. Az E. K. 
Tanács terme számára ő festette Kovácsi Antal és Benczédl 
Gergely tanárok jól sikerűlt képeit. 

Meghalt 1926-ban. Temetésén, okt. 2-án, a kollégium eló
csarnokában Vári Albert mondott felelte búcsúbeszédet. 

89. Perédi J6zsefl Születell Kolozsvárt 1862 febr. 2-án. 
Atyja Ptacsnik Mihály, anyja Sinczki Zsuzsánna, régi lengyel 
menekült unitárius család ivadéka. Iskoláit elejétől vé~ a 
kollégiumban végezte. az egyetemet Kolozsvárt s a tanári ok
levelei latin-görögből l886-ban szerezte meg. A nagyszalontai 
polgári, később algimnáziumnál szolgált mint tanár, 189i-tő} 
minb ig6%gató. 1893-ban Péterfi ~os eltávozáSllval- meg(irült 
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mágyar latin tanszékre 'nevezte ki a val~á~- és közoktatásügyi 
miniszter. S ő eljött. mert szülői, rokonai ilt laktak, gyermekeit 
itt könnyebben iskoláztathatja s mert szolgálni akart egyházá
nak melynek tegjául mondja feljegyzéseiben nem szü
lett~~, hanem amelyhez meggyőződésből ifjú koromban, 1882-
ben csatlakoztam." 1893·ban egyházi tanácsos lett. Rendezte 
az ifjúsági könyvtárt. Átdolgozta az önképző kör alapszabályail. 
1898 őszén váratlanul nehéz betegség támadta meg. Arra az 
évre szabadságot kapott. A következő évben munkába állott. 
de újból erőt vett rajta betegsége. 1901 márc. l-től nyugalomba 
bocsáttatott. Cseildben. feltünés nélkül, lelkiismeretesen végzi 
munkáját. Minden munkát örömmel vállal, ahol szükség van 
r«~~á. Boros Sándor igazgató mellett kitűnő segítőtárs volt a 
szervezés. a régi. elavult formák és külsőségek közül való 
kibontakozás és a haladás útjára való igazodás nehéz és 
lassú munkájában: Igaz és hűséges barát és kartárs, aki foly
tQn hangoztatja a testületi szellem fejlesztésének szükségét s 
minden tettével munkálja is azt. 

lrodalmjlag is működött. 62 

90. Gálfi Lőrinc. Született 1865 aug. l().én Sínfalván. Isko· 
láit Tordán kezdette az éppen akkor felekezeti algimnáziumból 
pOlgári iskolává alakított s államivá lelt intézetben. Kolozsvári 
folytatta a kollégiumban. ahol 1886. évi juniusban éreltségít téve. 
theológus lett. Itt saját elbeszélése szerint minden aka
rata melleIt sem tanulhatott sokat. mert magántanítással és 
külömböző iskolai hivatalokkal (önképző kör és a gím. olvasó 
egyesületének elnöke, a 3. elemi osztály tanítója) túlságosan el 
volt foglalva. Az, 1889. évi párisi világkiállítás hire sarkalta az 
angol ösztöndíjra való pályázásra. Ez évi szeptemberben papi 
vizsgát tett s külföldre indult. Párizsban 10 napot töltött. A 
Manchester New College-t épen akkor tették át Londonból OX~ 
fordba. Az egyetemre 1890 januárjában iratkozott be. A theo
I.ógiai . intézetben tanárai voltak: Drummond. Carpenter. Upton. 
es Wlkstead. Az egyetemen Cheyne. Driver. Sonday theológiai. 
Wallace. Case, Wright és Taylor bölcsészettanárok. Tanulmányai 
szétágazók s talán céltalanok voltak, minek oka az a bizony-. 
telanság, hogy mi lesz sorsa. Pap nem szeretett volna lenni. 
Tanár igen, de új theológiai tanszék felállításának nem nagy 
volt a valószínűsége. 1891 nyarát Berlinben töltötte e bizony
talanság érzésének hatása alatt. Ez őszön értesült hazulról. 
hogy az elhalt Kovácsi helyének betöltésére pályázatot hir
dettek s a kolozsvári papokat a gimnáziumból kivon ták s csak 
a theológiára és hitoktatásra korlátolták. Mindez még jobban 

a L. bövebben ft kollégium 1900/901. évi &lesil6jében e'sorok írójál61. , 
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nyugtalanította. 1892 nyarán hazajött s itt a helyzet az volt 
hogy óraadó tanárnak alkalmazták ugyan, de ha véglegese~ 
tanárnak akart maradni, be kellett iratkoznia az egyetemre 
még pedig a klasszika-filológiai szakra. Beiratkozott tehát. 1884 
szept. l-től helyettes, 1897-ben a tanári oklevél megszerzése 
után rendes tanárnak neveztetett ki. Beiktatása 1898 ápr. 2-án 
volt. 1892-től az egyházi Főtanács tagja, 1895-ben a bölöni 
zsinaton pappá szenteltetett, 1893·tól fogva a Dávid Ferenc
Egyesület péztárnoka, 1892-lől a theológián tanítja a szimbólika 
theológiát és 1897 juniusáig a pedagógiál, melyet az 1897 óla 
az impérium változásáig fennállott kapcsolat folytán ezután az 
egyetemen tanultak. 1909-ben a főhatóság áthelyezi rendes 
theológiai tanárnak az újszövetségi történelmi és exegetikai 
tanszékre. A gimnáziumban görögöt és lalint tanitott. 

A Keresztény Magvetőnek 1886 óla egyik főmunkatársa 
volt, 1911-től társszerkesztője e sorok írójáva\. Irodalmi mun
kássága nem nagy. De az újszövetségi tudomány körébe eső, 
megjeleni tanulmányai egy rendszeresen és logikusan gondol
kozó. a szakirodalomban kitűnően jártas főre mutatnak. Ennek 
magyarázalául ideírom utolsó mondatát. melIyel életrajzi adatait 
1898 jul. 7-én zárja : .. Ha sikerül önmagamat mindíg többnek 
tartanom. mint mások előtt feltüntetnem , ez oly eredmény lesz, 
melynél nagyobbra nem törekedem ez életben. "63 

91. Sárdi Sámuel. Latin német szakos végzett tanárjelölt. 
Tanította mint ófaadó tanár l 895-től 1896-ig szaktárgyait és 
1896/97-ben mint helyettes tanár. 1897 aug. 2-án. életének 26-ik 
évében. három évi tanári működése után, tüdővészben meghalt. 
Augusztus 3·án temettük a Fekete Pál·féle sírkertbe. 

92. Pálfi Márton. Született 1873 november 1l-én Várfal
ván. Iskolája 'tréfás módon kezdődött. amint őmaga beszéli 
életrajzi feljegyzéseiben. Édes apja Tordára készült május 
elején meglátogatni az ottani polgári iskola melletli elemi isko
lában tanuló fiát. Felkérezkedelt a szekérre ő is. Este nélküle 
ment haza a szekér. Apja szándékosan ott felejtette. Olt húzta 
ki az iskolai évet, bátyjával egy karikás ágyban h~lva. Senki
sem matrikulálta senki sem kérdezte ki s mi ő, mi! keres ott. 
Év végére beíratianul megtanuIt olva~ni. A következ? ~vben 
már rendesen beírt első elemista . Itt végezte a polgan .ls~ola 
öt osztályál. Hálásan emeli ki, hogy a polgári iskola mm ent 
jobban és alaposabban tanított. még a latint is. mely az egy
bázzal kötött szerződésnél fogva foglalt helyet e tante,:"ben. 
mint a A VI. osztályba Kolozsvárra jött és l~t t~tt 

1892-ben. Ezután önkéntes volt Bécsben. 1893 oszen 

. " Mlivei je:iyzékél t. a kollégium ~rtesílőjének évColyamaiban. 
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a kolozsvári egyetemen (ratkozot! be a magyar latin n mel 
szakra'. 'Legnagyobb kedvvel a nyel észeli elő,adá okat hall
galla Erdélyi'Lajossal ket/esben - lilint Gábortól. 1897 szep
temberében helyettes tanár leli a korá~ elhalt Sárd\ Sámu.el 
helyébe. 1899-ben tanári oklevelet szerzelt s 1900 sze~!~mbere
ben miniszteri kinevezéssel rendes 'tanánA I.ett, A nagy há
borúig könyvtárnok is volt. 1904 és 1905 nx~rán' Finnországl:i~n 
tett tanulmányútat. A világháborúba !THnl nej>felkelő hadnagy, 
vonult be és előbb a vasútbiztosílásnál, később, az uionco~ 
kiképzésénél szolgált, végül a szurduki szorosnál tel ' sUe\ 
határőrszolgálatot. 1916 t8v,as~án' b.:t~g~ég mia,t sza~~1.\sá_g'ok 
ták s azóta megszakilás nelkul mukodJk. Az imper~uI\lxalto
zás után résztvett a Craiovában rendezett ' romárt -francia 
nyelvi nyári tanf6lyamon s szükségből é ekig tanított románt 
és franciát. Két évig az egyház- román fordítója s ei)' évig az 
ynitárius éli ref. theológián ~ román nyelv kisegítő ta'ná~a. 
Ertékes irodalmi munkásságot fejleIt ki. Fordított Cinnből, utó~bi 
években a teljes Janus Pannoniust. Munkái jegyzékét 191.1-ig 
a Ker. Magvető tartalomjegyzéke és akoll' gium értesít6jének 
éVfolyamai tartalmazzák. ' 

. Egyházunk szempontjából legértékesebb és maradandóbb 
az a munkássága, melyet énekeskönyv ünk utolsó kiadása al
kalmával kifejlett Régi énekeket a mai hitelvek szempontjából 
javított, átdolgozott s maga is egy nehány igen !!zép és han
gulatos éneket írt. 

93. Hidegh Mihály. 1865 szept. 19-én született Ki$kún
félegyházán r. kath. szülőktől. Iskoláit szülővárosában kezdette, 
Szegeden folytatta. A Vr. osztály elvégzése után a ~egy s 
tanítórendbe vették fel, 1884 augusztusában beöltözvén, á ' váci 
ujoncnöveldéoen volt novicius. A szerzetesi egys;Zerű fogada
lom letétele után Kecskeméten tanult s itt tette le az érettségi 
vizsgálatot. Nyitrán tanult theológiát s a szerzetesi ünnepélyes 
fogadalom letétele után 1889·ben pappá avatták. Ezután 'a 
kolozsvári egyetemre jött s 1894-ben tanári oklévelet szerzett D mennyiségtan-természettanból.' Tanár volt Selmecbányán, 

ebrecenben, Podolinban, Sátoraljilujhelyen, Veszprémben. 
1899 augusztus, 29-én kilépett a rendből s a kollégiumnál ideig
lenes helyettes, egy év mul~a ideiglenes rendes tanárnak alkal
maz~atott .. 1900 november 8-án meggyőződésqől az UJli1árius 
valJasra tert. 1901 szeptember 17·én a vallás- és közoktatds
~~Öi miniszter rendes tanárnak nevezte ki Bor9S Sándor helYé{e. 

l
2-ben megnősült. 1930 októbet l -ig rpűködött, amikor nyu-

ga omba bocsállatott > • , 

9~. _ Dr~ Kiss Erhő. Makón született 1868 julius 27-én ipa
ros szuloktol. I~koláit a ma~.ói r~f: algir~m~z.iu~j>a~ , kezdte, 



585 

folytatta. 1885-ben a kegyes tanftórendbe lépett s 
V áeon volt novicius. Kecskeméten végezte a VII VIII. osztályt 
s tett r ti gil. Nyitrán végezte 8 theológiál. 18!lO-ben a buda

b iratkozott a magyar irodalmi és klasszika
SZl:lkra. 1894-ben tanári diplomát szerzett. miután 

l már bölcsész tdoktor lett. Tanárkodott Budapesten. 
ácon, Nagykanizsán. Kolozsvárt. 1901 szeptember 17-én kol

I giumunkba id igl nes rendes tanárnak nevezte ki a minisz-
miután fi kilépett. 

hosszabb utazást tett OlaszorSZágban. 1895-ben 
s több időt töltött Velencében. beutazta Tirolt s 
M~yarorsz6g legnagyobb részét. 1929 január l-jétől nyuga
lomba ment, Magyarországra költözött s 1931 november 7·én 
Alagon m ghslt. 

Kivál alapos ismeretekkel megáldott tanár. 
aki fejl ll, kielekitoU módszerrel tanItolta tárgyait. 
Maga is fol tonosan tanult különö n negy olvasottsága volt 
az olasz irodalomban. G orsan és könn en írt s feHett suius
ban f rmásan mondta el s szedte irásba gondolatait. Irodalmi 
wunk ssá! á .a! t k mu ek~el gyarapitolta az irodalmat. 
Onáll mUvei J lentek meg Dá ld Ferencről, Bertalan
r l, Mikzáth Kálmánr \. Bölöni Farkas Sándorról alapos tanul· 
mányt IrI. laszb I fordftolta O ni irodalomtörténetét és Croce 

szt tikájál. Több tankön v is jelent meg. Az Erdél i Irodalmi 
'Fáess 'ágn k t .. bb n át titkára . ?It. lr.2dalmi. mavei~ek tel
J s . osszeállltható a koll glUm ErtesitőJének evfolya-

Világo f ', alapos 
dol g hiányzott 

\ tunuló sziv hez. 

ismeretekkel s helyes érzék
n61a: nem tudott közellérközni 

. 
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