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Emlékeimböl. 

Közel a 90 évhez, mert 1835. aUIl. 9-én 
uillettem, nemde böven lehetnek emlékelm ? Van
nak is. Ezekböl kivánok itt nehányat följegyeznl. 
De hol kezdj em ? tn 4 éves koromt61 kezdhe
tem, mert már ez idöböl vsn, méll pedill szo
morú emlékem. Mint élénk és virIlonc gyermek 
-Il konyhában ullrándozva, beleütköztem a cse· 
4édbe, akinek egy forr6 vizzel telt fazék volt a 

s úgy leforráztam mallam, bogy a je
tyét most is hordozom a mellemen és karomon. 
Akkor az éllést nem tudták oly könnyen lly6-
gyftani, mint most. Az orvos által rendelt gyógy. 
uer nemhogy enyhítette volna. de méll növelte 
f6jdalmamat. Hetekill fekadtem s hogy az éllésl 
eebeket el ne dörzsöljem, édes anyám heteklll 

vfrrasztott álmatlanul betell ágyam mellett 
-\enlmet lefollVII. Ezt az anyai szeretetet később 
flt tapasztelva, az én .. ívemben is oly 

és mély gyökeret vert az édes anyám iránti 
hollY azt halállll mellórizem s éppen 

jegyeztem fel, mert szeretném, ha ezzel pél
saolgálhatnék más gyermekeknek is az édes 

Iránti szeretetre. Hiszen kit és mit sze' 
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rethet az, aki még édes anyját sem szereti? 
Szeretet nélkül pedig mi az élet? Zengő érc és. 
pengő cimbalom, amint a zsoltár mondja. 

Tanuló koromből már több emlékem van. 
1841 ben, 6 éves koromban hoztak és adtak be 
szülőim a kolozsvári unitárius kollégiumba. Ne
vezetes év ez egyházunk történetében, mert több· 
reform mellett ebben az évben lett a latin he
lyett tannyelvvé iskoláinkban a magyar nyelv. 
Nincs miért mondjam, hogy e reform, melynek. 
több másokkal együtt a tanügy körül szerzett 
érdemeivel egyik főszóvivője Brassai volt, mily 
előnyös volt nemcsak a tanulásra, hanem a. 
nemzeti érzés fejlesztésére és a műveltség elő
mozdítására. Én tehát már magyarul tanultam 
minden tárgyat. Olvasni és irni különben már 
6 éves koromban tudtam, mert erre nótestvé-· 
rem megtanított otthon. 

Az 1848. évi mozgalom engem az isko
lában ért. Emlékszem, hogyamikór a Redoutban, 
tartott országgyűlésen az Unió kimondatott, mily 
IOljen kiáltásokkal jártuk végig az utcákat, hány
szor világítottuk ki az ablakokat s törtük be 
azokat, amelyek nem voltak kivilágítva és mily 
Örömünk telt be benne, ha az országgyűlés je
lesei közül a nagy Wesselényit, Bethleneket, Ke
ményeket stb. az utcán meglátva, megéljenez
hettük. 

Az Unióban Erdély is Magyarországgá lett 
s a pozsonyi országgyűlésen oly törvények hozat-
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tak és erősíttettek meg V. Ferdinánd király ál-
1al, ezek között a XX. törvénycikk által az uni
tárius vaJlás Magyarországon is törvényesen be 
vett vallásnak nyilvállittatott, amelyek alkotmányát 
biztosították s magyar miniszterium neveztetett 
ki. De az osztrák kormány az 1848 iki törvé
nyek által meghiusul va látván azon 300 év óta 
<lpolt törek.,ését, hogy Magyarországot az osz
trák tartományokba beolvassza, kieszelte, hogy 
,a beteges és különben is hajlott koru V. Fer
<linándot lemondaiván, az ifjú ferenc Józsefet 
'Ültette trónra, aki nem érezvén magát kötele
zetlnek az 1848:ban hozott törvényeket meg
iartani, az alkotmányt eltörülte, fegyvert fogott 
a nemzet ellen s a más nemzetiségüeket fel
bújtatván, ezekkel igyekezett uralmát biztosílani. 

Jött az 1848. évi szabadságharc, amidőn 

.. jogaiban megtámadolt nemzet az osztrákok
kai szemben több diadalmas csatában győztes 
maradván. a debreceni országgyúlésen a füg. 
getlenséget is kimondotta, De erre az osztrák 
.császár az oroszokat hívta segítségül. A nem
.et ugyan ezekkel szemben is több -csatát meg
nyert, de végre azoknak nagy száma le~yőzte s 
kénytelen volt magát megadni, fegyverét letenni 
és meghódoIni az orosznak Világosnál, tehát itt 
sem az osztrákoknak, hanem az orosznak hó ... 
,dolt meg. _ 

en már akkor 13 éves gyermek terme
szetesen fegyvert nem foghattam, mint a na-
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ilYa bb deákok, akikból aztán sok el is eselt a 
csatatéren, de mivel ezek a kollégium udvará .. 
katonai gyakorlatokban oktatást nyertek, azokat 
én ls figyelemmel kísérve, a tanítás pedig az 
Iskolában megszünvén, ahogy hazamentem, a 
falusi magyar ifjakat én is oktatni kezdettem '" 
katonai gyakorlatokra, amiért majdnem megla
koltam, mert a falu nagyobb része román volt. 
.kik ezt nem jó szemmel nézték, amihez köz
bejött még, hogyabiránk a szomszédos ro
mán gazdával a szántásnál összeveszvén, reá
lótt s a lábán meg ls sebesitette. Erre lett nag)' 
lárma a faluban, félreverték a harangot. Nekem 
menekülni kellet! a faluból s egy nagybátyám
mai Agyagfalvára, onnan nőtestvéremhe. Hid
végre, de innen is menekülnünk kellett Három
székre s ott is maradtam, amig Bem megtisl
titotta az országot az osztrákoktól. Csak azután 
jöttem haz •. 

Agy.gf.lván és Háromsz4kcn szerzet! élmé
nyeimre és topasztalat.imra nem terjeszkedeo. 
kl. Pedig különösen az agyagfalvi gyűlés lefo
Iyásáról sok kedves emléket őrzök. De miután. 
hazajöve az iskolába, Kolozsvárra nem jöhettem. 
mert az akkor katonai kórház volt, 2 évet ott
hon töltötteIn s édes anyámnak a gazdálkodás
ban, amit tudtam, segítettem. De édes anyámat. 
apám akkor már nem élt, anyai szeretete ismét 
arra Inditotta, hogy engem minden áron az is· 
kolába beküldjön, ahol 1855-ben a gimnáziumot 

, 

Emlékeimból 1 

végezve, ugyanez évben 20 éves koromban fel 
is szenteltettem s a kolozsvári egyházközség segéd
lelkésze lettem. Ennek a szabálytalan, sót tör
vénytelen eljárásnak" megértésére szükséges
nek tartom az akkori helyzetet megismertetni. 

fennebb már említettem. hogy az oroszok 
segítségével győzelmessé let! I. Ferenc József 
az alkotmányt eltörölte. Mellózve önkényü ural
kodásával megkezdett bosszuálló tetteit, ezek 
között 1 3 dicső tábornokunknak Aradon kivég~z
tetését, amelyek Magyarország történetkönyvében 
vérbetükkel vannak feljegyezve, itt csak egyhá
zunkra vonlttkozó szintén bosszut lihegő rende
leteire hivatkozom. Székely Sándor püspökünk, 
1852.ben meghalván, többszöri kérésünkre sem 
engedélyezte új püspök választását. Az iskolák 
számára egy tantervet készittetett, kihagyva ab
ból a magyar történelem tanítását, a fógimná
ziumoknál 12 tanárt, algímnáziumoknál 6 ta
nárt követeivé n s ezeknek' a fizetését is meg
állapítván. 

Ime itt van magyarázata annak, hogy engem 
gimnáziumi tanulmányaim bevégzésével 20 éves 
koromban felszentelte k és segédlelkész lettem s 
ugyanakkor velem együt! valamivel idősebb két 
osztály társamat, Buzogány Aront, Marosi Gergelyt, 
valamint már akkor két theológiai tanfolyamot 
bevégzett Pap Mózest és Nagy Lajost is fel
szentelvén, minket tanárokként mutattak kl. 
aminthogy tanároknak meg is választottak. Ily 
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módon aztán sikerült kolozsvári fő, székeJyke~ 

reszturi és tordai algimnáziumaink tanárainak 
számát valamivel nevelni. Ami pedig a fizetést 
illeti, hogy ebból is teljesithessenek valamit a 
kormány renilelkezéséból, egyházi fótanácsunk 
l853·ban minden unitárius lélekre egy ezüst 
garas adót rótt ki. Egy pár év mulva pedig, 
l855-ben a garasos adó megváltása cimen köz
adakozásra kért, fel az egyházközségeket s az 
összes híveket, aminek eredménye meglepó volt, 
mert nehány hó alatt mintegy 100.000 frt. biz
tosittatott az egyház pénztára részére, részint 
készpénzfizetéssel, részint kötelezvényileg aláirt 
összegek ben. Természetesen ezzel sem tudott a 
fóhatóság a kormány rendelkezésének megfeleló 
fizetést adni a tanároknak, de mégis .lérték azt, 
hogy iskoláinkat nem záratták be 

Mielótt tovább mennék, itt hálával emlék
szem meg arról, hogy miután az egyház a fenn 
emlitetleket tanároknak megválasztotta, egyszer
smind gondoskodott arról is, r_ogy erre kelló 
képességgel bírjanak s mindnyájunkat további ön
képzés végett külföldi akadémiákra küldött ön
költségén. Igy jutottam én ahhoz, hogy 1857-
ben külföldre menvén, egy évet Göttingában, fél 
évet Berlinben az egyetemen tölthettem, ahol 
megszerezhettem a tanárságomra szükséges is ... 
mereteket és képességeket, sót abban a szeren
csében is részesültem, hogy 4-ik félévben Hol
landia, Belgium, Franciaországon át Angliába is 

I' 
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eljutottam Buzogány Áron barátommal, ahol 
éppen akkor voltunk Londonban, amikor az an
gol uniláriusok évi közgyülésüket tartották, ame
lyen mindketten mi is köszöntóket mondottunk 
s marasztoUak js, hogy maradjunk ott. Mi szí
vesen ott is maradtunk volna, annyival inkább, 
mert arra is gondoltunk, hogy onnan még Ame
rikába is elmehetünk, de az osztrák-olasz há· 
boru miatt haza kellett jönnünk, mert Steinthal 
unitárius lelkész, aki Angliából mint t Kossuth 
megbízottja Erdélyben s itt Kolozsvárt is járt, 
az itteni viszonyokról tájékozást szerezni magá 
nak s erról Kossuthot értesíteni, a közgyúlé
sen velünk találkozva, figyelmeztetett, hogyha 
egy hét alatt nem megyünk haza, az út el lesz 
zárva, mivel itt a forradalom kitör. az olaszok 
segítségével remélvén Magyarország felszabadi
tását_ Különben fóhatóságunk is azt kívánta, 
hogy tanári székeinket 1859-ben foglaljuk el 
De ezen a gyúlésen már elhatározták. hogy ala
pitványt tesznek magyar unitárius ifjaknak az ők 
tanintézetükben tanulására, amit aztán többen is 
élveztek s ez most is folyamatban van. Mafl· 
chesterben is van mindig egy theologusunk a Miss 
Sharpe Emilia alapítvlinyán. 

Öt hetet töltvén Angliában, ahol költs!
geinket az angolok fedezték, ~ Londonban a 
mennyire a nevezetese ket megnezve, WI~dsorba 
is kirándulva, 1859. junius 22-én Buzoga_nynyal 
hajóra ültünk, ahová kikisért Marshal hazlga.-
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dánk is s ott vettünk tőle búcsut. Nem kis ag' 
godalommal szálltunk hajóra, attól tartva, hogy 
lsten tudja, mennyi vizsgálaton megy ünk keresz
fül, útközben, mig hazaérkezünk, lamiért legna
gyobb sajnálatomra, Kossuthnak Amerikában tar
tott összes beszédeit, amelyeket még Berlinben 
lefordít()ttam volt, a tengerbe dobtam. De leg
nagyobb csodálkozásunkra útközben sehol pod
gyászunkat meg nem vizsgálták, még Pesten sem. 
Pedig az egész város akkor forradalmi lázba T> 

volt. Az ifjak mind katonáknak készültek, de egy 
este me/ljött a békekötés hire. Ezzel az osztrák
olasz háboru által hazánk felszabadítása iránti· 
reménye Kossuthnak és a magyar nemzetnek füst 
és pára lett. en Marosival jul. 12-én Kolozsvárra 
indultam, Buzogány még Pesten maradt. Akko~ 
már Nagyváradig jöttünk vasuton, onnan a Bia
sini gyorskocsin. erdekes, hogy már a szálIo
dánál várt egy politzár és megidézett másnapra 
a politziára. Meg is jelentem. 

Ott aztán kikérdeztek sok mindenről, amire 
most nem emlékszem. Arra emlékszem, hogy 
kérdezték azt is, hogy Kossuth-tal nem talál
koztam-e Londonban. De Kossuth tal csakugyan 
nem találkoztam, erre hát nyugodtan mondha t
tam, hogy nem. Szemerével azonban többször 
találkoztunk mindnyájan Párisban, akik akkal' 
magyar tanulók ott voltunk, sót Szemere több
ször meghivott teára is, de ezt elhallgattuk s 
bízanyosan elhallgatták a többiek is, akiket 
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rendre mind kikérdeztek. Kihallgatásunknak azon
ban semmi rossz következménye nem lett. Mikot'" 
elbocsátottak, kértem az útlevelemet, amelyet el
vettek volt, mikor hazaérkeztem, mert miután 
azon minden országban, ahol jártam, a követ
ség láttamozása rajta volt, szerettem volna meg
tartani, de legnagyobb sajnálatomra nem adták 

• Vissza. 
1859-ben aztán mint számtanár kezdettem. 

meg tanári működésemet a kolozsvári főgimná
ziumban, s másodpap is lettem az egyházköz
ségben. Te~mészetesen igyek.eztem mindkét tisz
temnek lelkiisn,eretesen megfelelni s csakhamar 
1860-ban a nagy Széchenyi halálával, midő,. 
mintegy tüntetés ül minden magyar templombar> 
vasárnap ról-vasárnap ra gyász-istentiszteletek tar.
tattak s egyházközségünkben én bízattam meg 
az egyházi beszéd tartásával, mint lelkész oly 
jó hírnévre jutottam, hogy ezu~án ne.mcsak sa
ját híveink, hanem más vallasuak IS gya~r~n 
jöttek templomainkba. Különben eb~en az Ido
ben nem lévén annyi tudományos es lsme~e:.et 
terjesztő felolvasás, előadás, mint most, mldon. 
elnyomattatásunkban a templom volt az .a hely, 
ahová minden magya'.' 'ember az lst~nhszte:e. 
t k ···· m'el ment enyhületet és vIgasztalast e re orom b " ef. 

találni bújában és bánatában, ez a uzgosae.. 

csaknem természetes volt. . .• . 
Még egy kedves emlékem fuzodlk 1860-

hoz. Ebben az évben kötöttem házasságot Gyel" 
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gyai Annával, kivel lsten megáldott s akivel 
lsten különös kegyelmé ból 64 év után most 
is együtt vagyunk és együtt élünk. 

Még mindig az önkényuralom járma alatt nyög 
tünk. Azonban 10 évi kísérlet s különösen olasz 
-és poroszországi vesztett csatái után a császár is 
belátva, hogy az önkényuralommal nemcsak Ma · 
gyarországot soha ki nem békíti, a nép szere
tetét meg nem nyeri, de trónját is veszélyezteti. 
-ezért megígérte annak megszüntetését és az alkot· 
mány helyreállítását s ezt 1861-ben ki is hír
<lettette. Ez okmányban általa kihírdetett alkot
mány ugyan nem sokat különbözött az önkény
",ral omtól, de egyházunkra nézve ' már jelenté
kenyen hasznos volt, mert a 9 év óta üresség
ben levó püspöki széknek betöltésére útat nyi
tott s még ebben az évben, 1861-ben Kriza Já
nos, mindenki által nagyrabecsült s költói te 
netséggel iS megáldott leIitészünk választatott 
meg püspöknek. Helyébe aztán engem választottak 
meg 8 kolozsvári egyházközség rendes lelkészének. 
Ezzel az én sorsom is eldólt, mert miért ta
gadnám, mint másodpap, még mindig arra gon
<loltam, hogy e tisztemtól megválva, elóbb-utóbb 
<csak tanár leszek. De most már a számtanár ... 
ságot is 8 hittanársággal kellett felcserélnem . 
Szó sem lehetett tehát többé arról, hogy én a 
Vapságtól megváljak, amit nem is bántam meg 
soha, sót most még inkább neki feküdtem a 
hittudománynak, hogy ismereteimet mélyítsem s 
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1 864- ben egy Unitárius Kátét írtam és adtam 
ki, tekintettel a konfirmációi val1ástanításra, me
lyet az E. K. Tanács is JÓVáhagyott és amely 
azóta 10 kiadást ért, még német nyelvre is le van 
fordítva. Nem mulaszthatom itt megjegyezni azt. 
hogy amikor az újonnan kinevezett kultuszmi
niszternél, dr. Wiassich Gyulánál tisztelegtünk, 
ezt rendese n mindig megtettük Dániel Gábor. 
késóbb Báró P. Horváth Kálmán fógondnok el · 
nöktársammal, amikor egy ... egy új kultuszminisz .. 
tert neveztek ki, dr. Wlassich a többek között 
azt mondotta, hogy nek i csak egy bensóbb ba
rátja és ismerőse van az unitáriusok közül, Szé ... 
kely ferenc kuriai biró, tóle tudakozódván a:< 

unitáriusok hitelv ei ról, ó az én unitárius káté
mat adta át neki, amelyet elolvasva, mondhatja, 
hogy az unitárius vallás szép vallás. Késóbb. 
1875 ben ,Unitárius Kis Túkör" cím alatt meg
írtam rövid foglalatban az unitárius egyház tör
ténetét, hitelveit, egyházalkotmányát és szertar
tásait ami szintén három kiadást ért. 1878-ban 
egy Agendás könyvet, 1900-ban • Hittan "-t í;tam 
unitárius középiskolák számára. Kladott szamos 
eg házi temetési s más dolgozataimat itt mel-

y , é' t 
1_ .. Ezeket is inkább csak az rt legyez em ozom. M -
lel, hogy kapcsolatban a Ker~szt~ny agvetc> 
56., az Unitárius Közlöny 34. koteter~: a Summa 

U . k ' Derzsi Károly által tor/ént ma-n1versae-na . 
I d't' 'ra a Jakab Elek DáVId ferenc gyar or l asa J I 

-l t , .. s to"bb más irónknak hason óa" e e e clmu 
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n.gybecsú műveire hivatkozva, örömmel emlé
kezzem meg korunkban egyházi irodalmunkn." 
nngymérvú s 8 multhoz viszonyítva, mondhatni 
párotlan fejlődésérlíl. Egyben kérem mindazokat, 
akik tollat forgatnak, hogy folytassák tovább iról 
munkásságukat; mel't egyházunknak ez lehet 
.,gy ik hatalmas pillére, 

tOs most visszaté l'ck az alkotmlÍny hely,'e
.allitására, amely csak akiwI' lett telje .. ó, ami
kor a király Deák Ferenc, a nagy hazafi, me
mOI'andumait, iratait me~fontolv., 1.1 n'emzettel 
l<ibékült, amiben bizonyára nagy rósze volt E,,
zsébet királynénak is, amikor a magyal' mlnlsl
teri um ot kinevezte s !nagát 1867-b'en mOJ!IIO
ronáztatta, Ekkor jutott ellyházunk is 1848-ban 
Magyal'országon is bevett vallásnak nyilvánitása 
gyakorlati érvényesüléséhez, mert add If.! csnk irott 
malaszt volt az, addil! nem volt senki unitárius, 
sőt ha az is volt, vallás6t nem gyakorolhatta 
szabadon, Most ahogy" miniszterium klnovez
tetett, a kultuszminlszlCl'lumhoz egy taniIPtlll'sam 
Buzogány Aron nevezteteH ki titkárnnk, .kl, az 
erdélyi kormányszék feloszlattatás"val több uni
tárius is Budapestre kertilvén, ezeknek llnnepe
ken lakásán istentiszteletek et kezdett tartani, 
1 e69-ben pedig éppen az 1\ fia mellkeresztelé
.ére én menvén lel Budapestre, én tal'I oltom 
olt az első nyilvános unitárius l.tentl.zIQle!.et ft 

.. eformátusok tanácstermében, amelyet Töröl' Pál 
rel, pUspök rendelkezéseinre bocsátoll, .1\1 ft 

cmlékohnb<ll 

templomai is lol'lonlott. e célr., de An .,t, le
klnleltel .. Amunk sakely voilAI", maAkö"öntem 
s nom fogod lom el. Sohasem lelallem el, hogy 
mily kedvesen logodoll TÖI'ök Pál, 8l ul'lszenl
vacsQI" kl~zQlgi\118IA.i\hol mMklvi\nl.ló klenodlu
mokk811. kedvesketIolt, Emlék •• ,en" hogy 13-on 
veli Unk ehben réS7t, F. zek közölt e~y .7ékely .ss>any 
sh'va löll hOZ7i\ m, öI'öm611ejCt nl kl, hogy löbb év 
ulAn vallll.a 02erlnl vehetell lII'vacsoral, Utlln.m 
meJ! Do"sl ,1ózsef eR P, lel'fI Dénes Isl.rl"lI.k nyil 
vanos Islentlszlel .. t.kel Peslen, ome,lyekl'OI. lallok 
mlnrl kedvozőleg, sól ellsmOl'ólag emltlkeznek meg, 

De, hogy IovAbb folyt8s.am hud8pesll 
ollll<\ l, elmol abból 87. 1ct11 II II I , minihogy hovo. to
vA bh mind löbben kel'il lloh rel ft fóvól'osbo hll 
sorso,.lnk I,(lzú l, mind t\lénl,abhen kezdolI nyil. 
vánulnl ft butlap"slh,knek ., ., 6holi;\'0, hONY 
lellftlAhb egy flók ·r.I1I, hlÍ . ~ö~,éeel ol.plls.,,"~ ,; 
kolo.svAI'i onya_,)~yhMkö7.~gil"1 kopcso lotbon , 
Ez 1875.hen m'lg IR IÖI'ltinl, 1101<1, ,II,nos min , 
lanACSORI vAlaszivAn meU gondnol,"nak, Lalk~ , 
s .. \lk teMI én 1"lIam <lS III III'claka.nek lartom 
mOI1l\mlilenl, hogy mlval II agy"," Agen(~umo" 
v . ~ztlRtlro nem mehAllrm fel Bud.pasfl'e, rörllk 
PAl I'el. pll. pök .",ve.on vall.lI. mogAI'. o hi' . 
I'Clsz t"I~"eke l. e"heló.nk.t M lomaltlM"ol ".70. 
kul noknm bejolente,I"), hogy o\n onyokönyv"' · 
ze m, 1880-bon mAI' o l'OlldoR p"p.llg mellill. 
plt~"M ~. Imfthelyl,t'l1 vol6 1!0nrloskotlA,~~t I. o~ ltll 
lIízlék kl. E vllgetl vo\lásl,ö.lIn>lój/llnh IOUJ_lho, 



16 Ferencz József 

és egyházközségeinkhez, valamint angol és ame
rikai testvéreinkhez felhivásokat bocsátottak ki 
és segélyökért folyamodta~. Az eredmény meg
lepő volt. Különösen angol és amerikai testvé
reink, akiknek különben én is figyelmökbe aján
lottam az ügyet, megigérték, hogy ők fizetik " 
lelkészt, csak nevezzem ki. Erre ki is nevez
tem, mert akkor már püspök voltam, amiről 

hátrább emlékezem meg, Derzsi Károly tordai 
tanárt, akinek beiktatásán jelen volt Trefort 
Agoston kultuszminiszter, a főváros polgármes
tere, a prot. egyházak képviselői. Derzsi Károly 
oztán egyházi beszédeivel csal,hamar olyan jó 

. hirnevet szerzett magának Budapesten, hogy 
más vallásuak közül is kezdettek a mi egyhá
zunkba átállani. Ezek között Perczel Ferenc és 
neje Kozma Flóra átállásával mondhatni ternó t 
csinált budapesti egyházközségünk, valamint 
egész egyházunk, - mert megbecsülhetetlen az 
a szolgálat, amit Kozma Flóra irodalmi mun
kásságával, szebb nél-szeb b felolvasásaival, álta
lában vaIlásunk és egyházunk ügye iránti me
leg érdeklődésével egyházunknak tett már eddig 
is s adja lsten, hogy még sokáig tehessen. 

Derzsi Károly továbbá Hódmezővásárhe

Iyen, ez már előbb megalakult, Fúzesgyarma
ton, Polgárdiban új egyházközsé.geket s ezekkel 
kapcsolatban több leányegyházközséget alapított. 
Hátr. volt még a templom építése. A hivek 
most már • lelkészük által is buzdíttatva, ez 
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irányban kezdettek tervezni, munk61ni. A tem
plomépítésre helyet a főváros nagylelküen in
gyen adott. Ennek kieszközlésében Székely Fe
renc buzgó és tevékeny egyháztagé a föérdem 
aki késöbb igazságügyi, egy ideig kultuszminisz: 
ter is . volt. 2(}-30 ezer írt. csakhamar gyúlt 
is a templomépítésre, de ezzel építéshez kez. 
deni nem lehetett. Szerencsére azonban akadt 
egy vállalkozó, aki magára vállalta, hogy 50 
évi haszonélvezet mellett a fövárostól ingyen 
kapott telken egy 3 emeletes házat s ennek 
testében egy a szükségnek megfelelö templomot 
épít a saját költségén. Ez uton jutott az egy
házközség Budapesten templomhoz, amelyet 
18g0-ben okt. 26·án fel is szenteltem. Ez ün
nepélyen Angliából is jelen volt Jerson Henrik 
az Unitárius Társulat titkára, aki a papság szer" 
vezése körül is a legnagyobb buzgósággal járt 
el, hogy ahoz angol és amerikai testvéreink 
hozzájáruljanak segélyükkel. Jelen voltak ugyan
csak Angliából Miss Tagart. Ez a nö volt An
gliábóJ, aki atyjával, Tagart Eduard urral 1858-
ban először látogatta meg Kolozsvárt. Atyja 
hazamenó útjukban Brüsszelben mindnyájunk 
fájdalmára meghalt, de leánya azután is több
ször meglátogatott. Továbbá Miss HiII Buda
pestről gróf Csáky Albin, kultuszminiszter, Ber
zeviczy államtitkár, Viola tanácsnok, a buda~ 
pesti atyafiak csaknem mindnyájan, a vidékról 
az erdélyiek részérój is számosan, csak papunk 

, 

.. I~----------------------------------~ 
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17 volt ott, az ágostai és ref. egyházak is 
képviseltették magukat. A templom felszentelé
sében rajtam kívül részt vett Derzsi Károly, 
Péterfi Dénes. Angolul is tartott Jerson egy 
kis beszédet és imát mondott. A templom ma 
a J emeletes házzal együtt a budapesti egyház
község tulajdona, mert az angolok azt a vállal
kozó építőtől megváltották, kifitetvén a rajta 
levő terhet. Etnlékeim között talán ez egyik 
legkedvesebb s meg vagyok győződve, hogy 
örömmel fogják ett olvasni e füzet t. olvasói is. 
De engedjé k meg arra kérnem mindnyájokat, 
hogy ne vonakodjanak semmi áldozaItól egyhá
zunk érdekében, mert irqe, mit tud teremteni a 
vasakarat és kitartás. 

Fennebb már hivatkoztam püspökké való 
megválasztásomra. Most annak történeté t be
szélem el, mert ez nekem édes .. keserű emlé ' 
keim közé tartozik. 1875. március 26-án Krila 
János általánosa n nagyrabecsült s országszerte 
ismert püspökünk nagyon korán, mert csak 63 
éves volt, meghalván, családja óhajtására a 
gyászimát én tartottam. A Kolozsyárt megje 
lenő .Magyar Polgár" címü lap hir-rovatában 
a temetésről megemlékezvén, elég tapintatianul 
azt irta: .Ferencz József eltemette elődét" , ami
ért én eIért az írót meg is szólítottam, mert 
igazán rossznéven vettem tőle, hogy miért avat
kozik bele egy püspök halálával abba, hogy ki 
lesz utána a püspök. De nevem a lap útján 
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'Csa~~gyan bejárta Magyarország összes lapjait. 
amI lnká,bb rosszul esett, minthogy örvendeHem 
v~lna r~)ta; mert lsten látja lelkemet, a püs .. 
pok:égrol sohasem álmodtam s helyzetem még 
mk~bb meg volt nehezitve, hogy egyik legjobb 
~arat~mmal. Pap Mózessel, aki már e,yh.~fó. 
Jegy~o ~olt~ lettem akaratlanul is verse'1ytárs. 
A puspokvalasztá.t a főtanács egy évre elha
,Jasztotta. Ez idó alatt természetesen a kortes· 
'~edés folyt, mind a Pap Mózes, mind az én 
-e rdekemb~n .. Barátaimnak és ~kik a megválasz 
'tásomat ohaltották s ezért felkerestek, neveket 
nem. említek, többször is megmondottam, hogy 
fl.gYlanak fel velem, mert én beteges is vagyok, 
nem hiszem, hogy 1-2 évig éljek. Ez idő alatt 
hivatásomra szükséges készséget sem tudom 
megszerezni. Aztán itt a tanároknak nagyobb 
~észe , akikkel együtt kell intéznem az egyház 
'ügyeit, ellenem vannak, mennyire kellemetlen 
lesz az én helyzetem. A magam részéről óva
'kodtam, keri:i:ltem minden olyan ténykedést, ami 
..azt' látszott volna mutatni, hogy ilyen úton és 
módon mégis csak fl püspökségre törekszem. 
Többen felszólítottak, hogy Székelykeresztúr, ill. 
Udvarhelyszék egyik kerületébe" a képviselő
jelöltséget fogadjam el. Visszautasítottam. Ager
.dáim kiadását, amit már évek óta sajtó alá, 
'rendeztem. elhalasztottam, nem akarván ezzel 
nevemet a lapokban szellőztetni. Megtagadtam 

-a budapestieknek azt a kérését, hagyott a fiók
.egyházközség megalakulván, prédikáljak. Hívtak 
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Székelyföldre 'egy párt megesketni. Nem men
tem el. Csakis a protestáns egylet kérését nem 
utasíthattam vissza egy felolvasás tartása iránt, 
amit az egyletnek 1876. május 14-én Kecske
méten tartott közgyülésén meg is tartottam_ 
Nem mondom, hOl!y ezzel nem gyújtottam tü
fet az én püspökségemért küzdők táborában_ 
De ekkor már azt hittem, hogy a Pap Mózes. 
megválasztása biztosítva van. E felolvasásomra, 
ugyanis a közgyülésen egy tag azt találta mon
dani, hogy "ma lett idvessége e háznak", amiért 
Debrecenból meg is kapta a dorgálást. A lapok. 
is nagyon elismerőleg nyílatkoztak róla. Anjol\ 
itt a ,Magyar unitáriusok a külföld előtt" címüi 
közlemény, amely a klagenfurti .Der oester
reíchische Protestant" jun. 10-iki számában a. 
közgyülést ismertetve, megjelent az ,Életképek" 
1876. jun. 29. számában, a többek között eze
ket írt.: ,Ezután következett egy előadás. , 

a mely a magyar protestáns egyesület történe
tében ércbetültkel lesz örökre feljegyezve. A tá
vol Erdélyból jött ide unitárius tanár és lelkész 
Ferencz József, ki a vallásos dogmáknak a hit
életre befolyásáról beszélt s oly módon, amely 
a jelenlevők szívét s eszét a legmélyebben meg~ 
hatotta . Sajátságos vonzó eró rejlett az előadá
sában s egész lényében. Az észszerű hitet, egy
séges morált s a tettetés nélküli szeretetet tartja 
a vallás lényegének s nem ismer nagyobb óhajt, 
minthogy a dogma uralma, mely eddig válasz-

• 
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'ialként állt fenn, lassanként eltünjön s az em
dJerek egymást lsten gyermekeinek tekintve, 
közösen boldogítsák. Ezen gondolatok művészi 
!kifejezése fellelkesítette a kedélyeket, köny
nyeket c .. lt ki a szemekból s minden jelen
Ievóben azon lelkes szándékot érlelte meg, hogy 
ezen dicső vallásért működjenek, küzdjenek és 
'Szenvedjenek. Aggok és ifjak óriási éljenzésben 
Iförtek ki, midőn a kitünó szónok bevégezte meg
ható szónoklatát, mely az egyesület évkönyvé 
Den s külön lenyomatban meg fog jelenní." 

I(övetkezett a püspökválasztás, mely 1876. 
aug 27-re volt kitűzve árkosi egyházközségünk
ben tartott zsinati főtanácsra. Érdekes, hogy 
.amikor a szavazás megkezdődött, elébb a szin
~én ürességben levő főgondnokí tisztségekre Da
:niel Gábort és Berde Aront választották meg. 
A Pap Mózesre szavazók közül többen jöttek 
hozzám, sajnálatukat fejezve ki, hog)' nem reám 
:5zavazhatnak s az én reám szavazók közül is 
voltak, akik hasonló nyilatkozatot tettek P'p 
Mózesnek. Ezt csak azért hoztam fel, mert eb
ből nyilván látszik, hogy mindkettőnket egyfor- . 
mán szerettek és becsültek a választók. tehát 
nem harag és ránkor 'az egyik ellen, önzés és 
"pekuláció a másik ellen döntötték el az .e.re~
ményt, ami ezt a választást szenintem kulono
.sen széppé és emlékezetessé teszi. Az ered .. 
mény az lett, hogy én, a Pap Mózesr" esett 50 
szavazattal szemben 66 szavazattal, tehát 16 

• 



22 Ferencz József 
• 

szavazattöbbséggel csakugyan püspökké lettem 
megválasztva. Amint fennebb mondám, ez a 
választás nekem édes-keserű emlékeim közé 

• tartozik, mert ki ne örülne, ha 41 éves korá
ban püspöki méltóságra jut, de másfelól mégis. 
fájdalmat okozott, hogy legjobb barátomat ütöt
tem el aitól s ez a fájdalmam csak akkor eny
hült meg, amikor meggyőződtem arról, hogy 
Pap Mózes továbbra is fenn kivánja tartani ve
lem ószintén igaz barátságát. Fenn is tartolta. 

Történelmi fontossággal bír az is, hogya 
királyapüspökké történt megválasztatásomat meg
erősítő okmányt. mely eddig csak az erdélyi 
szuperintendensnek szólott, most úgy állítolta ki , 
hogy hatósagom alá tartoznak a Magyar Koro
nához tartozó összes országokban lakó unitá
riusok. Ezzel lett törvényerejüvé az 1848. év. 
XX. t.-c., melyben az unitárius vaJ/ás Magyar
országon is bevett vallásnak nyilváníttatott. A. 
hüségesküt pedig 1877 jan. 25-én tettem le. 

. Hazajövetelemmel kapcsolatban még ked
ves emlékem az is, hogy Sepsiszentgyörgyön 
kiszálltam, hogy ott éppen akkor tartott els6 
székelyegyleti közgyülésen részt vegyek. A város 
végén a. polgármester fogadott, azután amegye. 
törvényszéke tisztelgett. Szentiványi Gyula főis
pán. felejthetetlen barátom szállására vitt. Ko
lozsvárt pedig az indóház nál Simon Elek pol. 
gármester várt és fogadott a tanács tagjaival, 
az egyházak képviselőivel s kocsiján hozott szál-

• 
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lásomra. Egy pár nap mulva gr. Eszterházy 
Kálmán, főispán szintén küldöttséggel keresett 
fel, hogyamegye nevében üdvözöljen. 

Azt hiszem, hogy senki sem fog csodál
kozni, hogy annyi fáradság és lelki izgalom után 
hazaérkezve, mily jól eső gondolat volt az, hogy 
most már legalább nehány napig pihenek. Azon
ban egy körülmény jött közbe, amely nem kis 
mértékben befolyt arra, hogy kedélyem felfris
süljön s lelkem rugékonyságát visszanyerje s ez 
az volt, hogy Ferencz József királyunk éppen 
akkor szeptemberben Nagyszebenbe j övén, köteles
ségemnek ismertem ez alkalmat felhasználni s 
magamat bemutatva, hódolatomat kifejezni. Nagy
szebenbe utaztam tehát, hol a király szigesen 
fogadott s több kérdést intézett hozzám egy
házunk és iskoláink állapotát illetóleg . A királyi 
ebéd~e is meghivatván, ott br. Wenkh .. im Béla 
a király személyekörüli miniszterrel s tobb nagy 
emberrel megismerkedtem. A király ezután 2-szer 
járt Kolozsvárt is. Mindannyiszor az én veze .. 
tésem alatt tisztelegtünk. Egy alkalommal to
roczkői iveink közül egy pár toroczkói öltözet
ben velü k levén, a királyt nagyon mealepte az 
ők öltözeiük s velök is beszélt. Az első_ alka
lommal is olánkat is meglátogatta s mldon ne
vét a látOIl1 tók könyvébe beírta a számára ké
szített aran)o!tolIal, hozzám fordulva, így szólott: 
csak a mag nevét írtam be. 

Ezek után 49 évi püspökségem alatt szer-



• 
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zet! emlékeimhez jutottam. amelyek közül egy 
párt már az előbbiekben közöltem, de vannak 
még olyanok. amelyeket nem hagyhatok meg
jegyzés nélkül. mindenikről itt természetesen 
nem számolhatok .1. Mikor Szebenből hazajöt
tem, egy levél várt asztalomon Török Pál ref. 
püspöktől Bpestről. amelyben értesit. hogy mi
után egy jóakaró úr az összes protestáns . egy
házak javára okt. 16-án egy alapítványt akar 
tenni és átadni. gondoskodjam vallásközönségünk 
képviseletéről. Ezzel az E. K. Tanács Danie 
Gábor főgondnok urat és engem bizot! meg\ 
Kimondhatatlanul jól esett nekem. hogy püs'
pökségemet egy ilyen ténykedéssel kezdhettil" 
meg. Ugy tetszett nekem, mintha az jó o"]'on 
lenne arra. Az értekezlet okt . 16-án nyilt eg. 
melyre Magyarország összes protestáns egyl\áz
kerületeinek képviselői összegyúltek s TöröM Pál 
itt mutatta be azon jóltevőt br. Baldács~ Antal 
egy róm. kath. fóur személyében. aki bh·tokait 
még életében átakarja adni az egyetemes pro
testáns egyháznak. mégpedig a) puszit (5 ~gy
h~z.~k _ meg~~ntés:. inségesek segélY$'zése és 
kulonosen epltkezo egyházak támogatására; b) 
a szuperintendensek iIIőbb dijazása és csekély
fizetésű lelkészek dotatiojára; c) a lelkészek 
özvegyei és árvái sorsának enyhítésére. Azon
~an a~. alapítvánnyal annyi feltétel olt egyelőre 
osszekotve, hogy 5 napi tanácskozás után már
már eltávozandók voltunk eredmény nélkül. mig 
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végre mégis sikerült kiegyeznünk s a szerződé st 
okt. 19-én mindnyájan közjegyző előtt aláirtuk . 
Az alapítvány jövedelmének élvezetéhez lassan
ként és fokonként jutottunk. Erre nem terjesz · 
kedem ki. Legyen elég annyit mondanom. hogy 
-egyházunknak ez ma is egyik legjelentékenyebb 
segélyforrása. . 

Kapcsolatban ezzel kedves emlékeim közé 
tartozik az, hogy amint a tanácskozásra egybe 
gyúlt püspökök egy alkalommal közmegegyezés
sei együtt ebédeltünk. Kún Bertalan ref. püspök 
azon indítványt tette, hogya baráti érintkezés 
fenntartására ezután évenként egyszer gyüljünk 
össze s miután az általános helyesléssel talál
kozatt, meg is hivott a következő évre 1877 -re 
Miskolezra. Szept. 18 ra ott egybe is gyúltünk 
Az elszállásolást. tisztelgéseket mellőzve. csak a 
város által rendezet! közebédről emlékszem meg. 
amelyen mintegy 200-an lehettek jelen. A sok 

. 'Pohárköszöntés között egyik felköszöntő szemé ' 
lyemet is említvén, kötelességemnek tartottam 
magam is poharat köszönteni s mivel azzal kez· 
<lettem. hogy e pohárköszöntő alól egy hivem 
sem menthet fel, unitárius hitemmel magam 
levén egyedül a társaságban. többen felkiáltot
tak: honnan tudja? hohó! s el/y úriember ebéd 
.után azon nyilatkozatomra, hogy ott nincs más 
unitárius, igy szólt: látta·e 8 fÓt. úr 8 refor. 
mátusok új templomának középsó ajt.ján levő 
felírást s én nemmel feleJtem, azt mondá, ne 
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menjen el addig, amíg meg nem nézi. Megtet
te m s ott csakugyan ugyanazon felírást láttam,. 
mint a mi kolozsvári templomunkon : az egy 
lsten tiszteletére építették. Amint később meg· 
tudtam, egy alkalommal a miskolcziak csakugyan 
nagy mozgalmat indítoftak volt az u:nitárizmus 
érdekében. Pohárköszöntésemmel különben az 
egységet kivántam és éltettem. 

Ennél még érdekesebb volt az, hogy dél
után az Avas nevű hegyre menvén, ott beszél
getés közben Török Pál püspök a többek között 
így szólt: Ezt a Ferencz Józsit mint unicumot 
jó lenne spiritusba tenni, mire én megjegyez(em" 
igaz, hogy unicum vagyok, mert egyedüli uni
tárius püspök vagyok a világon, de a spiritusba 
jutni legalább egy pár évig még nem kivánok . 
Erre Török Pál tréfásan azt mondotta: .Igen, 
hogy addig a világot elbolondítsd" . Mit értett 
ez alatt, nem tudom De annyi bizonyos, hogy 
több ily találkozása, egybegyúlése a protestáns 
püspököknek nem volt; sőt a debreczeniek m iatt 
kénytelen voltam a közösen tervezett Protestáns 
Irodalmi Társaságból is kilépni s azt hirlapilag 
is kijelenteni, hogy a Társulat megalakulhasson. 

Örömmel ' emlékezem 1868-ban, még pap
ságom idejéből, a lelkiismeret szabadságának s 
ezzel kapcsolatban egyházunk megalapításának 
300 éves évfordulója alkalmából Tordán tartott 
zsinati főtanácsunkra. amidőn mondhatni, én 
emeltem ki Dávid Ferencet ismeretlen sírjából 
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és soroztam a reformátorok közé, amennyiben 
ezen zsinaton tartatt egyházi beszédemben eló
~zör én hivatkoztam reá nyilván, mint vallásunk. 
reformátorára. 1879·ben az ő 300 éves halála. 
emlékére Székelykereszturon tartott zsinati fó .. 
tanácsunkon én emeltem neki szobrot egyházi. 
beszédemben, valamint 10 ezer frtot gyüjtöttem. 
hogy azzal mint Dávid Ferenc Emlékalappal 
szintén örökítsük meg nevét egyházunkban. 
1910·ben pedig születésének 400 éves évfor
dulója alkalmából Kolozsvárt és Déván tartott 
zsinati főtanácsunkra, amelyen Angliából és 
Amerikából is 100 nál több hitsorsosunk vett 
részt, ki ne emlékezne a legnagyobb örömmel" 
aki azon jelen volt, vagy csak a lapokból elol
vasta annak lefolyását. Sajnos, hogy azt az 
e mléktáblát, amelyet a dévdi hegytetőn levő vár
ban abba az üregben állítottunk, ahol valószínű· 
leg nemes lelkét kilehelte, csakh.mar s2é.t
rombolták, mintha még halottaiban sem akarnak 
megengedni ellenségei, kik az igazságtól félnek , 
hogy csendesen nyugodjék. .. 

Nem kevesebb örömmel emlékszem a koz 
vetlen püspökségem alatt álló egyhá~köz~é~e~: 
ben, vi:tlamint a marosi. aranyostordai, k~ku~~o~ 
és háromszéki egyházkörökben tartott puspok. 
vizsg61ataimról, az abrudbányai és . vere:patakl)" 
ezeket még mint pap elódömmel KrJza Janos~a~, 
a homorod szentmártoni, gagyi, szentháromsag l

, 

szőkef.lvi, melyet Paget Jánosné építtetett meg 
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korán elhunyt fia Olivér ern,lékére, haranglábi, 
marosszentbenedeki, füzesgyarmati, budapesti, 
martonosi, hódmezővásárhelyi, magyarsárosi tem
p lomok, Tordán és Kolozsvárt a kijavított tem· 
lomok, Segesvárt az imaház felszenteléséról, 
mert mindezek a püspöki ténykedéseim meg
gyóztek engem arról, hogy hiveinkben él a 
vallásos hit, ragaszkodnak hitökhöz, áldozni tud
nak egyházukért, esek legyen, aki óket erre biz-
1assa és lelkesítse, amit természetesen én sem 
m ulasztottam el erre felhasználni minden alkalom
mal. De kedvesen emlékszem ezekre a püspöki 
v izsgálatol<ra és templomszentelésekre azért is, 
mert a más felekezetüek is mindenütt a leg
nagyobb szivességgel fogadtak. Lelkészt is eddig 
168-at szenteltem fel, akikból sajnos, több mint 50 
e lhalt, többen vannak nyugalomban is, de jelen
leg szolgálatban levó lelkészeink közül csak 1 
van , akit nem én szenteltem fel, több lelkészt 
é n is iktattam be hivatalába s jól esik hinnem, 
hogy ilyenkor tartott beszédeimmel nem csekély 
mértékben befoly tam arra, hogy kötelességeik 
te ljesítése iránti pontosságot és lelkiismeretes
séget sziv ök táblájára bevéssem. 

Az általam felszentelt s fennebb említett 
templomok közül kihagy tam a bölönit, mer! erról 
külön akarok megemlékezni. Ezt 1895-ben szen' 
teltem fel ugyanez évben Bölönben tartott zsi
nati fótanács alkalmával, melyen az egyház 40 
é ves papi és tanári múködésem évfordulójára 
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abban a meglepetésben részesített, hogy meg
lepetésszerúen jubilált. Mert én valóban észre 
sem vettem azt a készülődést, mely e célból 
hónapok óta folyt. A sok üdvözlet melleIt tömén
telen ajándékkal örvendezteltek meg, a többek 
között egy gyönyörű palásttal, melyet a nők. 
készitteltek számomra Párisból hozatott selyem
ból s ók tették vállaimra is, hogy azzal szen
teljem fel a templomot. E jubileum, melynek 
lefolyása egy külön füzetben le van írva, szin
tén legszebb emlékeim közé tartozik s vala
hányszor e palásttal papiszolgálatot teljesítek, 
mindannyiszor eszembe jut. 

Nem emlékezném meg a toroczkól járás
ban 1884-ben képvisel ón ek történt megválaszta
tásomról, valamint 1905-ben a fórendiházba tör
tént behivásomról, ha ezek nem vonatkozná!'ak 
egyházunkra. Én a képviselóséget éppen ugy, 
mint a püspökséget nem kerestem s nehezen. 
határoztam el magamat arra is, hogy elvállal
jam, ezt is csak akkor, amikor a miniszterelnök, 
Tisza Kálmán kereset! meg ez iránt levéllel. Az
ellenzékhez tartozó hiveink között is voltak, akik 
azt rossznéven vették s meg is támadtak érette. 
De a nagyobb rész még örvend~zett ennek, 

. hogy' mint képviselő, egyházunk .erdeké~en IS 
nagy szolgálatokat tehetek, amiben Igazuk IS volt. 
A képviselónázban ugyan egyszer sem szólalt~m 
fel, de a pénzügyi bizottság tagja levén, ml~
den alkalmat felhasználtam arra, hogyegyha' 

• 
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zunk számára az államsegély felemeJtessék, a 
fórendiházban pedig ezért kétszer is felszólaltam 
,; talán nem is maradott felszólalásom mindig 
eredménytelenül. A képviselóháznak különben 
-csak 3 évig voltam tagja, akkor önként lemon
dottam arról, mert a tordaaranyosmegyei főispán 
gr. Bethlen Géza mindenáron egy más képvi
selóvel akart volt kicserélni s előbbi megválasz
tásom legbefolyásosabb embereit is megnyerte 
magának. De a miniszterelnök Tisza Kálmán 
megtudván az én lemondásom okát, amikor az 
országgyűlésre felmentem, azonnal magához H
vatolt s azt mondotta, hogy dZ abrudbányai kép
'viselőséget biztosítja számomra, de maradjak 
benn a képviselőházban. Ch azonban megkö
szönve azt. neki kijelentettem, hogy nem reflek
tálok többé a képviselőségre. A főrendiháznak 

azonban, melynek amíg meg volt, mindvégig 
'tagja voltam, egyszersmind tagja voltam azon 
bizottságnak is, mely a főrendiház reformjára 
a javaslatot megtette s felszólalásomat ~bben 

<IZ ügyben a lapok is elismerőleg közölték. 
De itt egy kellemetlen esetról is meg kell 

-emlékeznem. Egy Forstner nevú valami kicsapott 
klerikus a mult század 60 -70-es év~iben 
Ausztriában unitárius hiteszméket kezdetr hir 
detni, sót unitárius néven Bécsben gyülekezetet 
is alakított. Emlékszem rá, hogy egyszer elő
.dömhöz, Krizához is iolyamodott azért, hogy 
avassa ót püspökké ,hogy nagyobb tekintéllyel 
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folytathassa munkásságát. De Kriza természete-
:sen kérésével elutasította, megírván neki, hogy 
ehez nincs joga, a püspököt saját hivei választ
ják meg. Mindamellett a budapesti lapok több
'ször hozták azt a hírt, hogy már a templomterv 
is elkészült. E hirek, amelyek engem is nagyon 
-érdekeltek, úgylát:;l!ik, kellemetlenül hatottak 
.és figyelmet ébresztettek a kormány köreiben 
~S, mert engem azonnal kérdőre vontak többen 
<I kormány férfiai közül, hogy mit akarunk, hogy 
mi a germanisationak akarl(nk tért nyitni Ma
.gyarországon. Nekem aztán sikerült a miniszter
·elnököt, a kultusz- és igazságügyi minisztert meg
győzni arról, hogy eszünk ágában sincs ez, nem 
~s tudunk a németek ezen mozgalmáról semmit 
s ha amint a lapok azt is írták, hogy anémet 
<unitáriusok a budapesti német unitárius super
intendentia ielállítása Céljából a kultuszminisz
terhez akarnak folyamodni egy kérvénnyel, arra 
kértem a kultuszminiszter urat, hogy küldjék 
.azt ielvil~gosítás végett hozzám, mert Magyar
országon senki az én tudtom nélkül unitárius 
.,gyházkÖzséget nem állíthat, nekünk pedig német 
"nitárius egyházközségről nincs tudomásunk, a 

. mi híveink mind törzsgyökeres magyarokI szé
rkelyek stb. Ezzel aztán véget ért ez a kelle
metlen ügy. A kormány is megnyugodott az én 
kijelentéseimben. 

Ennél most már egy kedvesebb emlék 
tárul fel lelkem előtt, 1896-ban az ország 1000 
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éves fennállásának emléknnnepélye. Ez alkalom_ 
ból rendezett országos kiállítást, melyen én is 
jelen voltam, a király nyitotta meg. Mintha még 
most is látnám mellette a királynét fia, Rudolf 
trónörökös elvesztése miatt a bánattól és fájda
lomtól sötét arccal, de szemei a nagy nem
zeti ünnep miatt örömöt sUllározva. E nemzet> 
ünnepély, amelyet minden magyar felemelt fóvel 
büszkén ünnepelt meg, rám nézve azért is emlé
kezetes, mert ez alkalomból kaptam a királytól 
a kir. tanácsosságom után második kitünteté
semet a II. osztályu vaskoronarenddel s hogy 
kitüntetéseimet itt végezzem, 80 évem betöltésé
vel 1915.ben a király még a Ferencz JÓzsef.rend 
nagykereszt jével volt kegyes megajándékozni. 

Meg egy kedves emlékem van 1896-ból, 
az a nemzetközi unitárius konferencia, mely, 
valamint az az indítvány, hogya nemzeti lelke
sülést ~?s.ználjuk fel egyházunk' érdekében egy 
alap gyuJtesére egyházi céljainkra ezeréves emlék
aIap címen, az én indítványom volt. Az utóbbi 
sem maradt éppen eredménytelen, de az előbbi 
e~y fényes lapot képez egyháztörténetünk köny
veb~n: A konferencia Budapesten, szept. 6. és 7. 
napjain tartatott. Mind az angolok, mind az ame
nkalak melegen karolták fel az eszmét és szá. 
mosan jöttek el a konferenciára, az országból is 
s~kan vettek abban részt. A konferencia lefolyá' 
sanak. r~s~letes leírását mellőzöm, lijegjelent ez 
egy onallo füzetben az ott elhangzott összes 
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beszédekkel. Csak annak az örömömnek adok 
kifejezést, hogy a cél, mely szemem előtt lebe· 
gett a konferenciával, meggyőződésem szerint 
el lett érve. Angol és amerikai testvéreinkben 
az irántunk való rokonszenvet még inkább fokoz .. 
tuk s egyszersmind az ország és a nemzet iránt 
is il tiszteletet és nagyrabecsülést felébresztettük. 
Tehát haz"fiui kötelességet is teljesitettünk egy. 
házunk útján. Részint a konferenciát megelőző
leg. részint azután, angol és amerikai testvé .. 
reink k~zül többen me)átogattak aztán minket 
itt Kolozsvárt is és meglátogatták több egyház. 
községünket. 

Hálátlan lennék, ha emlékeim s'Jrában 
nem emlékezném meg egyházunk azon jóltevói~ 
ről, akik püspökségem alatt nagyobb alapitvá· 
nyokkal örökitették meg nevöket egyházunk éVe 
könyveiben s jelentékenyen gyarapitották anyagi 
erőnke!. Báró Baldácsyról lennebb már meg
emlékeztem. Kelemen Benő többrendbeli és több
nem ü adományai mellett a kolozsvári tanuló 
ifjuság számára egy kóradai helyiséget vásárolt 
meg s abban leányaival 4 betegágya t rendezett 
be. A Paget-család tekintélyes összeggel örökí· 
tette meg egyik korán elhunyt tagjának, Paget 
Olívérnek emlékét, amely alapítvány az angol nyelv 
előmozdítására van téve kolozsvári kollegiu~ 
munknál. Lórinczi Mihály és neje Gyergyai Rózó
lia kolozsvári 10 - 12 ezer frtot érő birtokwkat 
a vallásközönségnek és a kolozsvári egyházköz-
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oly IIs,tclch'~ ",óllók.t Iti m6~ cs. k egy pór 
s76k~ly nlldl cmHlom mo~; u m. B.roMs Fc
,·.'nO'11 és nejét !lorab6. "flne.!, akik 50.000 
Leut ndomAnyo'lok ft. 6"kosi egyházközségnek, 
B~n Nő.es és nol. Pál ZSIlIsiInno 5000 Leu! 
n ~Jék('lykcl'cszturi rógimmhium Javára. Külön
bOI\ nz 500 Leun IclUl 8d.kolóknftk o 15halóság 
rno~t mindenkinek elismerő oklcvclet l~üld. 

Vajho cmlókcl",bót ez o közlemény egy 
villnnyszikra tenne, mely lánflra Cyt"jlson minden 
.Ivcl l'lIyhtlwnknnk ad.kozo\s,·. és alapítványok 

t~tcl~l·c. 

7,\rom is emlékeimet nZ7.I, hony 1916·ban 
Sll.'l'l'.I\ 'sós voltom l. FCI't'1\cZ .J6:r.sC'f királyunkat 
.:) trlHwn követ5 szerencsérle.n IV. I{ál'oly kirá~ 

Iyunk nwgkol'ol\álJatásán jelen len ni. Ahogy ez 
Idol 'f, oz • fénye. l1nnepély örök,'. lelcjfhelel· 
If'l\ mnrnd dótte",. • • • 

A! impériunw6ho:6s óta is lehetnek ml!g 
('ml • .'keim, amint hogy vannak is, mol! pedig 
töhb l'O~~' és kellcmetlen, mint jó és kellemes. 
de e~l'k~t ma~korr1l hngyom. !'fost elégt>djenek 
nw~ t. f\l\':l~ im euet ft kis csokorral. Sok vir6~ 
g0t rúrhctnc}k mé~ lIIh II de töviset is. E%eket 
hl"onbnn elfelejtC'm. Ne It"g)'~n Stúrős e c::-okor. 
Nar~dj 1\ llIag cs.k • vir6g~k jó iii_t •• Egyben 
h1.)l.)t adok ft gond\!iseI5 Istt!llne.k multamértI az: 

ke!!)' hn~t kérve ~lte",nek ",óg hátrol.vá 
I~slc;:re is. 

Kolo<S1'6r., f 9~S. nuljus hób.n. 
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