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November 15. V - £ 
Öltsetek ünnepi ruhát e napon, mert nagy és nevezetes nap 

ez ! Hi tünk templomának főpapja, egyházunk alapvetője az apos-
toli lélek, a Dávid Ferevczé ezen a napon szabadult ki a dévai vár 
sötét falai közül. 

Azóta szabad, azóta elevenit, azóta i t t működik — • bár észre-
vétlenül ! 

Öltsetek ünnepi ruhát s kérdezzétek meg önmagatoktól, hogy 
találkoztatok-e e nag}' szellemmel ott künn az élet utain, s ha 
nem, menjetek el a templomba s ott imádkozzatok s térjetek meg 
és kövessétek öt, a ki hű vol t 'mind halálig. 

Öltsetek ünnepi ruhát, s vegyétek eszetekbe, hogy a nagy 
eszmék áldozatot kivannak, olyan áldozatot, a melynek ára a na-
gyoknál a halál, s kicsinysógtök erejéhez képest határozzátok el 
magatokat nagy és bátor tet tekre, azért a vallásért, a mely tőle 
életét kivánta ot t a dévai várban ! 

Öltsetek ünnepi ruhát ti nők s gondoljatok a dévai várba, 
hová az árván maradt kolozsvári nők oly szivszakadva epedtek a 
szeretet t pásztor után, s menjetek el imádkozzatok, hogy ne sírja-
nak soká Sionnak utai. 

Öltsetek ünnepi ruhát ti i f jak ós tanul játok szeretni a nagy 
eszméket s lelkesedni érettök, ha szükség, mind halálig! 

Legyen november 15-ike minden unitáriusnak ünnepnap, 
melyon úji tsa fel maga előtt a nagy mester Dávid Ferencz emlékét. 

Ti lelkészek nov. 17-én e nap emlékéről prédikál ja tok; 
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Dávid Ferencz.*) -
(Epigramm.) 

Nagy szellem! te örökké az Eszme harczosa voltál, 
„Eszme" vezérlette tetteid minden iké t ; 
„Eszméért" nemesen hunytál a déva i várban; 
Elsz mindig ide lenn — Eszme levél magad is. 

Simonfi Márton. 

Ima. M - ^ 
(A Dávid Ferencz Egylet bölöni közgyűlésén aug. 24-én mondotta Simó János, 
sepsi kőröspataki lelkész. A Dávid Ferencz halála évfordulója (nov. 15.) alkal-
mából jónak láttuk most közölni, s kívánjuk, hogy hassa át a sziveket az emlé-

kezés meleg érzésével. S z e r k.) 

Mindenható Isten, mennyei felség, szent A t y á n k ! Nevednek 
és kegyelmednek segitségül hivásával kezdjük meg országod épí-
tésére i rányul t munkálkodásunkat, hiveídnek ezen összesereglett 
gyülekezetében. A h i tnek és bizalomnak szárnyaira kelve vá-
gyunk felszállani lélekben Istenséged fénykörébe ; óhaj tunk meg-
pihenni a túlvilág lá tha tár iná l ; s k ívánunk hymnusz t mondani 
örök jóságodról. Hiszen mindaz, a mi a múltban égen ós földön 
létezett, mindaz a mi tö r t én t velünk ós embertestvéreinkkel . . . . 
örök jóságodról, megmérhetet len kegyelmedről hirdet evangéliu-
mot. Erőd és hatalmad, szereteted és kegyelmed mindenkor meg-
dicsőült, a mi egyéni és társadalmi, polgár i és egyházi életünkben. 
Ott voltál, o t t működött lelked, midőn buzgó lelkű elődeink önfel-
áldozóan küzdöt tek szent örökségünkért , h i tünkér t ! Ott voltál, 
lelked lelkesítette őket, midőn a szenvedések ós üldözések, nyomor 
ós méltat lanság tűzén kellet t átmenniők ! Ott voltál, kézen fogva 
vezetted, midőn ellenségeink nem ér te t ték meg s mieink félreér-
te t ték! Ott voltál, segítet ted küzdelmeik hevében, munkálkodá-
saik kétségbeesésében felemelted ! Velünk vagy, érezzük most. Ki 
a múltban hű volt hozzánk, annak közel lé té t szivünk, lelkünk érzi 
most is! És ez te vagy Is ten , mi Is tenünk, egyedüli ur, mennyei 
felség, szent Atyánk. Imádkozó lelkünk egész áhítatával , bizodal-
munk őszintességének telyes mértékével kérünk, hogy ne távozzál 
el tőlünk az eljövendő idők nehéz megpróbál ta tásaiban is. Lelked 
övezze körül lelkünket a szent vallásunk iránti meleg odaadásnak 

*) A Fiatalság Barátja utolsó számából. 
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és lelkesedésnek igaz érzéseivel; erőd hatványozza erőinket a jövő 
feladataira; hatalmad támogassa üdvös szándékainkat és segedel-
med fejtse ki bennünk a munka és törekvés minden erélyét. E vég. 
bői ragyogd körül lényünket fényes szellemével, magas lelkével 
annak a legigazabb munkás férfiúnak, ki igazságban fényié, aláza-
tosságban tündök lö t t ; ki a humanismus zászlójával kezében, a 
hi t erejével szivében, bukott el Jeruzsálem Golgotháján eszméiért; 
s arra tanított, hogy ki a túlvi lág látóhatárán óhaj t ja az idvesség 
virágait s a megdicsőülés babérai t szedni, annak e földön hűnek 
kell lennie önmagához, lényéhez, eszméihez és Is tenhez! 

Ragyogd körül lelkünket az állhatatosság, az igazlelküsóg 
szent erényeivel, melyek ama vértanú tetteiben, eljárásaiban ujker-
tek életet, ki Champel mezejének tüzében is hü maradt meggyő-
ződéséhez, hitvallásához és Is tenéhez, kinek ismeretlen sirja felett 
ógiesen lángol az egy Is tenség hitének égő csipkebokra s kinek 
sirja felett ma már a hi tszabadság és türelem angyalai összecsó-
kolóznak. Ragyogd körül, hasd át, egész lényünket annak a hős 
férfiúnak bátor szellemével, ki tartó lelkével lankadatlan munka-
erejével, .ki „szent hi tünknek ékessége, szivünk erkölcsi épsége" 
érdekében oly utánozhat lan erélylyel vívta a mult idők harczai t ; 
ki eszméinek diadaláért minden kényelmet és világi előnyt meg-
vetve jelent meg itt és amott ós mindenütt , hogy védelmére keljen 
meggyőződésének ; ki hogy eszméinek fénye annál messzébb lás-
sák, felvitte azokat a dévai vár megszentelt, szentté lett magasla-
tára, hogy ott meghaljon . . . hogy a magaslatot hitünk újkor i Glol-
gothájává avassa, hogy onnan legyen nevének, szellemének dicső 
feltámadása. Mindazoknak lelke, szelleme vegyen körül, kiknek 
munkálkodása hi tünk diadalmáért , szent egyházunk virágzásáért 
s hazánk boldogságáért tör tént . 

Add nekünk segedelmedet, hogy kik ide sereglettünk, s kik in-
nen távol maradtak, munkálhassunk a mi kicsiny Sionunk boldogsá-
gáért, hogy lásson ez a jövőben annyi fényes napot, mint a mennyi 
borús volt a múltban. Ha jönnek még ezután is megpróbáltatások 
— minthogy jönni is fognak — állíts szentegyházunk kormány-
rudjához erős lelkű apostolokat, kik a hánykódások között is oly 
kitartóan megállanak, mint a kőszirt. Szeressed azt a kicsiny sere-
get, melynek szentegyházunk ügye kezében van s áld meg, hogy 
bérezés hazánk magaslatai, boldog völgyek megelégedett lakóira 
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tekintsenek alá. Áld meg egyházunkat , templomainkat , népünket 
s azoknak vezetőit. Gondviselésed te r jed jen ki védő szárnyakkal 
sokat szenvedett hazánk fe le t t is, hisz „megbűnhődte már e nép 
a multat s jövendőt" . Uralkodó fejedelmünk koronáján kegyel-
medből ragyogjon az igazság fénye s a nópszeretet melegsége. — 
E vidéken, melynek kies kebele magába fogadott , legyen tovább 
is örök kegyelmed. Kics iny egyesületünket , melynek országod 
munkálásában már egy értékesen eltöltött 10 éves múlt ja van, se-
gítsd, hogy a hitnek és erkölcsnek minél több angyalát vezesse a 
hajlókokba, s hadd lobogtassa a felvilágosodás zászlóját. Ünnep-
szentelésünknek minden mozzanata legyen kedves előtted, s te-
gyen bizonyságot arról, hogy mi Isten országának — a te orszá-
godnak — hűséges és igaz munkásai óha j tunk lenni a jövőben épp 
ugy, mint voltunk a múltban, melynek szenvedésein remél jük fel-
építeni a jövő boldogságát. Oh ne hagy j megszégyenülni mun-
káinkban és törekvéseinkben, hi tünkben és reményünkben. Hall-
gass meg jó Atyánk ! Amen. 

Nyilt levél \ j ' V 

az „Őrálló" t. szerkesztőségéhez. *) 

Tisztelt Szerkesztő U r ! Az „Őrálló" f évi 79-ik számában 
„egyházpoli t ikai reformok s protestáns papi nyomor" ezim alat t 
megjelent vezérczikkóben, r ámuta tva az ev. ref. és ág. ev. egyhá-
zak lelkészei csekély fizetésére, a melyet most a már életbe lépte-
te t t egyházpolit ikai reformok is megapasztanak s ezzel a protestáns 
lelkészi kar nyomorát még fokozni fogják, szíves volt a mi uni-
tárius egyházunkról is megemlékezni ezen szavakban: „Semmi 
esetre sem jobb a helyzet az unitárius egyházban sem." 

Hát ón nagyon szeretném, ha a t. szerkesztő urnák ezt az 
állítását megczáfolhatnám, de nem tehetem. Ellenkezőleg kény-
telen vagyok kiigazítani még annyiban, hogy az unitárius egyház 
lelkészeinek a helyzete nemcsak hogy nem jobb a más két pro-

*) A magyar unitárius egyház püspökének „eme megdöbbentően érdekes 
fejtegetéseit olvasói különös figyelmébe ajánlja az Őrálló szerkesztője. Mi egész 
terjedelmében átvesszük nem annyira az előttünk saj"Osan ismert szomorú szá-
mok szellőztetése kedvéért, hanem azért, hogy ismételten sürgessük mi is a pro-
testáns és unitárius egyházak és lelkészek állapotának javítását. S z e r k . 
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testáns egyház lelkészeinek a helyzeténél , hanem ta lán még rosz-
szabb, a m i n t erről az alábbi adatok bizonyára m e g f o g j á k győzni 

Az unitárius egyházban van 112 lelkészi állomás. Ezekből 
csak egy éri el a 2000 f r to t , öt az 1000 frtot , ket tő a 900 fr tot , öt 
a 800 f r to t , kettő a 700 f r to t , uyolez a 600 frtot, t i zenket tő az 500 
frtot , a más 77 lelkészi állomás már mind az 500 f r t o n alul is vau, 
le egészen 100 frt ig, annyi ra , hogy egy lelkészi ál lomás át lagos 
j avada lma csak 400 f r t . Természetesen, hogy a 100 és 200 f r tos 
állomások közül egy n é h á n y ál landóan ürességben van Tehá t ha 
a papi nyomorral is lehe tne dicsekedni, sajnos — de ebben alkal-
masint az unitárius p a p s á g állana az első helyen. 

E n g e d j e meg ehhez hozzá t ennem a t. szerkesztő ur, hogy 
azok az egyházpol i t ikai reformok is sokkal inkább sú j t j ák az uni-
tárius papságot az erdélyi ev. ref. és ág. ev. papsággal , min t a 
többi protes táns egyházkerüle tek papságát , a mennyiben ezek az 
életbe lépe t t reformtörvények következtében csak az anyakönyvek 
kezelésével járó j avada lma t vesztik e l ; mert szeretem hinni, hogy 
a lelkészi szolgálmányokért járó stolaris jövedelem, tekinte t te l 
népünk vallásos érzületére, teljesen legalább jövőre sem fog kima-
radni ; de az unitárius s más két erdélyi protestáns egyház lelké-
szei az egyházi bíráskodásnak megszüntetésével egy oly jövede-
lemtől esnek el, a me lye t ha az állam valahogy ki nem pótol, csak-
ugyan n e m tudom, h o g y nem leszünk-e kénytelenek templomaink 
egy n a g y részét bezárni . 

E s ezt, meggyőződésem szerint , annál jogosabban kíván-
ha t juk , mer t a házassági bíráskodás több mint háromszáz óv óta 
ép oly jogos tu la jdona volt a mi egyháza inknak , min t teszem a 
dézsma v a g y regale az illetőknek, a melyeket, ha ugyancsak az 
állam érdekéből el kel le t t törölni, de nem hag}Tták kárpótlás nél-
kül a tulajdonosokat . Sajnos lenne, ha csak a papsággal bánnának 
el oly r idegen és mostohán, min tha ezeknek a szolgálat jára az ál-
lamnak szüksége se lenne, mintha egy pap nem épen ugy befolyna 
az ál lam-élet fenntar tására , min t bármely más állami közhiva-
talnok. 

Pedig , ne t agad juk , de a hogy a dolgok folynak, nagy okúnk 
van az t hinni, hogy a papság csakugyan csak oly ötödik keréknek 
ta r ta t ik az állam szekerénél. U g y a n mi törtónt ennek érdekében 
a lko tmányunk helyreál l í tása ó t a ? Iparos, kereskedő, földmives, 
h ivata lnok, hivatalszolga, hogy a katonaságról ne is szóljak, kisebb-
nagyobb mértékben mind-mind a kormányok ápoló gondjában ré-
szesül. Legújabban m á r a szegény néptaní tókra is rákerül t a sor. A 
papságról ha olykor-olykor emli tés tétetik is, igen gyakran nincs 
abban köszönet. Az t mondják, hogy a modern állam nem szenved 
kivál tságokat . De azér t az ál lamhivatalnok mentes í tve van a köz-
ségi pótadótól, a mi már 50 ~60°/Q s nólhol még több is. A papság 
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s felekezeti tanárok, mert ezek is az egyház szolgálatában állanak, 
e kedvezményben nem részesülnek, mert nem államhivatalnokok. 
Az ál lamhivatalnok a maga és családjára nézve a vasutakra ked-
vezményes jegyeke t kap : a pap és felekezeti tanárok ezért hiába 
folyamodnak. Lelkészi értekezletekre, közgyűlésekre sem kapják 
meg azt a, a mit az ál lamhivatalnok esetleg mulatságára, időtölté-
sére megkap. S ki tudná mind felsorolni a hasonló ese teket?! 

H á t az egyházi ál lamsegély? Mondani fogják némelyek. 
Tény, hogy 1878 óta a protestáns egyházak is némi államsegély-
ben részesülnek. S e tekintetben az ev. ref. testvérek még szeren-
csések voltak, hogy domesticájokra a közelebbi években 100 — 150 
ezer f r t különleges segélyt is kaptak. De ugy tudom, hogy az ág. 
ev. egyház sem részesült hasonló szerencsében I)e az unitárius 
egyház bizonyosan nem ; sőt ez i ránt évről-évre megúj í to t t kérése 
évről-évre visszautasittatott . Csak hogy az egyházi államsegély 
czimen adott sególylyel szemben az egyházak az anyakönyvek 
vezetésével eddig legalább az államnak oly ellenszolgálmányt 
nyúj to t tak , hogy az tulajdonképen nem is volt segély, hanem némi 
t iszteletdíj ezekért a szolgámány okér t , a melyeket most ugyan-
csak meg fog fizetni az állam. Mert azt ne hig3'je senki, hogy az 
állami anyakönyvek vezetése a közelebbről k imutatot t 800 ezer 
írtba, kerül csupán. Jóva l több lesz az ennél. Több az most is. Csak 
hogy a költségek je lentékeny része a községekre van hárítva. A 
városok mindenütt magok fedezik a költségeket. Pedig abban az-
tán nem nagy különbség van, hogy ezeket a költségeket az állami 
vagy csak a községi adó czimén kell-e nekem fiezetni. Sőt a vá-
rosi lakósokra nézve még terhelőbb. Mert ezek egyszer hozzájá-
rulnak az állami adóban az országos költségekhez is ; a mellett a 
városi anyakönyvvezetóst is még külön kell fizetniök a köszégi 
pótadóval. LegterlielÖbb ismét a papokra ; mert ezek nemcsak az 
anyakönyvvezetéssel járó jövedelemtől elestek, hanem az állami 
és községi pótadóban e veszteségre még rá is fizetnek. 

Mindezeket nem azért hoztam fel, mintha az egyházpoli t ikai 
reformtörvényekkel szemben ellenséges érzülettel viseltetném. Az 
állam érdekéből kezdet től fogva szükségeseknek tar tot tam azokat. 
Most, hogy életbe léptek, még nagyobb tisztelettel hajlok meg én 
is, egyházam is azok előtt. Czólom csak az volt, hogy a t szer-
kesztő ur jelzett czikkére ón is ad jak egy gyenge visszhangot 
Mert az bizonyos, hogy az állam ma a protestáns egyházaknak 
adósabb, mint valaha volt. 

Kolozsvártt , 1895. okt. hó 9. 
Ferencz József, 
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k : 
Furcsa világ. 

Csöndes órán én magamba meghányom, 
Mi furcsaság van ezen a világon. 
Kezdem azon, hogy piczinyke legények 
Kis lánykákkal per »nagysága« beszélnek. 
Mások szólnak rövid találkozáson: 
»Hogy méltóztatsz lenni édes barátom?« 
— Mind igen szép, hej de máskép volt régen, 
Őszinteség, nyíltság szívben, beszédben. 

A beszédben nagyon magas a létra, 
Mázat raknak most mint a rosz fazékra. 
A szívre is, de belől megismerik, 
A mig a hold egyszer-kétszér megtelik, 
S akkor aztán akármit is beszélnek, 
Vége lesz a — találós mesének. 
Fényes mázat a mint húznak le róla, 
Rosz portéke tekintget ki alóla. 

Más meg ismét (volt-e ilyen ezelőtt?) 
Gangos orral szeldeli a levegőt. 
Mosolyogva gondolom én, ha látom : 
Tartsd az orrod kissé alább barátom! 
Ne szántsd, ne szántsd a levegő kék eget, 
Ott nem élnek, ott nem laknak emberek, 
Ott az Ur van és ta gyarló nem vagy ott, 
Emberek közt volnál bár a legnagyobb ! 

Másoknak meg az a foglalkozása, 
A gúny sértő nyilát szórják egymásra. 
Az is baj már, ha más gazdag, ha élhet, 
De még nagyobb, ha náloknál szegényebb. 
Mennyit tudnak, mennyit mondnak a szépre, 
S mennyit másra, ha ripacsos a képe! 
S mig vénülnek mindig bővül a mondat 
— A gúnyoló minden nappal bolondabb. 

Amott a más, talán épen ide néz, 
Mutogatja régi nemes levelét. 
Kétszínűén mind csak azon lovagol, 
Maholnap már ez is kimegy divatból. 
Hejh, ha ezt igy tudta volna az őse, 
A ki azt a vándorsolymot lelőtte! . . . 
— Uram, uram, hiányoznék a sólyma, 
Csakhogy esze ép járása megvolna! . . . 
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Csöndes órán én magamba meghányom, 
Mi furcsaság van ezen a világon, 
Számlálgatom, de se hossza, se vége, 
Nem őszinte az emberek beszéde. 
A megszólás, a rátartás sem uj már, 
Nagyobb lenne sok ember a nagy Urnái. 
Ekevas sem jut immár tán a földbe, 
Minden ember czimert veret belőle. 

Tarcsafalvi Albert. 

Charming mint apostol. 
— A kolozsvári unitárius theologiai önképzőkör Charming ünnepélyén tartott 

felolvasás' — 

T. hal lgatóim! Mint leendő papokhoz, mint ifjú emberekhez 
szólok, ós mint ilyenek elébe állitom fel Channinget ez alkalommal, 
min t az egész mivelt világ egyik legnagyobb apostolát. 

Eszményképre mindenkinek szüksége van. Az i f jú ember 
nem nélkülözhet i ; az, a ki lelkipásztor akar lenni, legkevésbbé. 

Az if jú ember gondolatai gyorsan születnek, mint a villám, 
gyakran a felszínen maradnak és ugy száguldanak szerteszét, mint 
az égen a bárányfelhők, néha irányt veszi tnek és gyorsan eltűn-
nek nyomtalanul, de ha kezökbe adjuk a vezérfonalat, csodákat 
mivelnek. 

Kit állítsak mintául az unitárius lelkipásztorságra készülő 
i f jak elébe, ha nem Channinget , a kit az I s ten választott el, hogy 
neki apostola legyen itt a fö ldön; a kit e lküldött , hogy hirdessen 
megtérést ós bűnöknek bocsánat ját . 

Apostolunk sok volt már, s ki ne lelkesednék azok közül a 
tarsusi gyékényfonó férfiúért, Pálért , a ki ar ra merészelt vállal-
kozni, hogy a zsidó avult eszméket reformálja s a pogánj ' durva 
erkölcsöket megszelídíti ós a Jézus lábaihoz haj t ja . Megható és 
elragadó az a nagy önmegtagadás, a melyet ez a férfi tanúsí tot t 
eszméje mellett. 

Dávid Ferencz, a magya r martyr, avagy kinek nem lebeg 
szeme előtt hihetet len nagy munkásságával ? E g y országot akar t 
reformálni s mivel az igazságot jobban szerette, mint a diadalt 
igazság nélkül, meghal t s eszméit az utódokra bizta, hogy azokból 
életszikrát vegyenek magukba. 

A ki ezekhez haláláig hü volt, Channing Ellery Vilmos, ne-
künk született, mer t mind a mellet t , hogy már 43 éve meghal t , 
ennek a mi évszázunknak volt az embere. Túl az Óceánon ezerek 
meg ezerek élnek még olyanok, a kik közölt működött . Nemcsak 
vér, hanem lélek szerinti gyermekei is élnek még, s valahányszor 
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"neve említtetik, szent áhítattal gondolnak azokra a nemes voná-
sokra, a melyeknek lát tára „szent ember"-nek nevezték el az 
az egyszerű papot. 

Midőn szavát hallották, valódi prófétának tar tot ták, mert a 
mint egy nem unitárius bámulója mond ja : Egy próféta erejével 
és meggyőződésével beszólt, az emberek ügy hallgatták, mint ihle-
tett embert . (Baldwin Brown's londoni adresséböl). 

Pedig Charming nem egy-két tárgyról szokott beszélni, ha-
nem mindenről valami az embert érdekelte. Sem Pálnak; sem 
Luthernek, sem senki másnak nem volt oly széleskörű a tanitááá, 
mint Channingnak. Ézsaiás próféta Assyrián elkezdve le Aethio-
piáig és Égyptoínig minden országra, minden néptöredékre kiter-
jesztet te próféciáit, de azért ő mégis csak Jeruzsálemre gondolt, 
ellenben Channing nem ismert nemzetet, s még a saját felekezetét 
is csak azért becsülte, „mivel a szabadságot ter jesztet te s mivel 
az egész keresztény egyházba szelid és türelmes szellemet igye-
kezett bevinni." 

Ha csak ezt az egy eszmét tanultuk volna tőle, eíé-g okunk 
volna apostolnak mondani Channinget. Mert mi a jelentősége en-
nek a nyi 'a tkozatnak ? Az, hogy a keresztény vallás az emberisé-
gért van, azt kell, hogy boldogítsa és Istenhez emelje Tiszta ós 
önzés nélküli hit kell az embernek. Hinni kell, hogy az ember 
minden jóra képes, s a lelki tökéletesség magaslatára eljuthat. 
Hinni kell, hogy ezt a czélt mindenki elősegítheti, és akkor meg-
kezdődik az a messiási ország itt e földön, a melyet a héber pró-
féták' nem tudtak megfogni s csak a Jézus értett meg, ismert meg 
és hirdetet t ezt mondván : Az Istennek országa ti bennetek van. 

Channing az ember t kitűnően ismerte akái Napoleonnak ne-
vezték, akár indiai rabszolga volt. Milyen határtalan nagy a kü-
lönbség egy Napoleon és egy néger között, és mégis Channing a 
kettőt egyenlő nagynak tekintette, vagyis a rabszolga mellett lel-
kesedve igy szól személyes tapasztalatai n j r omán: „Valami saját-
ságosan elragadó az a határ talan vendégszeretet , ösztönszerű jóté-
konyság, a jövővel nem törődés, az a határozott és nyi l t magavi-
selet, vigkedély és bátorság, a mi ezt a népet jellemzi." Napoleonra 
czólozva igy súlyt: „A társaság elleni legnagyobb bűntény, t. i. 
annak jogaitól megrablása, még mind nem ébreszti fel azt a mély 
utálatot maga iránt, a mely azt megilleti, és a mely7 — In igazán 
érezné az emberiség — kitörölhetlen gyalázat bélyegét nyomná a 
bitorlóra " Az egész mivelt világ el volt telve a Napoleon dicsősé-
gei fényétől, s bámulattal beszélt a nagy hősről, de Channing nem 
huuyt szemet hibái előtt. „Mivelhogy mi a szabadságot ugy tekint-
jük, igy ir, mint az emberi természet egyik legfőbb érdekét, mint 
ennek értelmi, erkölcsi és vallási előhaladására lényeges dolgot, 
ennélfogva oly erős és egyszersmind fá jdalmas boszankodással te 
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kiütünk azokra, a kik éppen az iránta való ellenségeskedés által 
tűntek ki, hogy azt a szerencsés hadjára toknak semmi fénye és a 
tömegnek semmiféle bámulata el nem fo j tha t ja mi bennünk." Ho-
gyan merészelt igy szólani egy ily kicsiny ember : „A harczfi 
nagysága szegény és alávaló, összehasonlítva az erény lelki fen-
ségével. Az emberiség, szabadság és vallás vér tanúja . . . annyiva l 
fennebb áll a harezfián, mint áll a felettünk álló csendes ós végte-
len ég, az alat tvaló föld felett, melyet lábainkkal tapodunk." 

Ez az erős Ítélet egészen összhangban áll a Chanuing általá-
nos felfogásával, a mit igazolhatunk, ha figyelembe vesszük, hogy 
őt a népek sorsa, a fajra való tek in te t nélkül, oly felette nagyon 
érdekelte, hogy pld. alig lehetett volna izgatot tabb egy Ameriká-
ban lakó lengyel honfi az 1830. évi orosz-lengyel hadjárat kimene-
tele iránt, mint ő. Miklós czár 1831-ben proclamatiot bocsátott ki 
Lengyelország ellen. Channing olvasta azt és egy levelében igy 
i r : Látod Miklós proklamátiojában, hogy ő magá t a törvényes ki-
rályok védőjének ós Oroszország protectorának tekinti. Igy szen-
tesi t i 'képzelt jogai t , és Isten nevében vérbe fu lasz t ja Lengyelor-
szágot." Epedve várta az újabb híreket a háborúról. Egyszer meg-
tudja , hogy a lengyelek vereséget szenvedtek: „Lehet, -- igy ir 
bará t jának — hog}' most nem az fog győzni, a kinek igaza van, 
de győzni fog később. Nekünk soha sem kell kétségbe esnünk. 
Nagy izgalommal várom az ú jabb híreket." Bízot t a jövőben, s 
hitte, hogy a lengyelek végül is győzni fognak, s hogy ezt előse-
gítse, tehetségéhez képest segélyt küldött számukra s kezdet t 
mozgalmat indítani, hogy a közvéleményt felébressze és rábír ja , 
hogy Oroszországgal szemben fejezze ki utálatát ós megvetését , 
mert annak a hatása még Szt -Pé te rvá r t is meg kell hogy legyen. 

E kettős jóslatból, az első: Lengyelország megszabadulása 
nem valósult meg ez ideig, de ne essék kétségbe senki, hogy az a 
jövőben is lehetetlen volna. Az az eszme, a melyér t a lengyel 
hősök a csatatéren elestek s az ólombányákban sinylenek, erösebb 
ma, mint bármikor, ós nemcsak a sirból, hanem a sziklák közül is 
ki tör ós diadalmat nyer. 

A második, a szabad népek szövetkezete a háború ós zsar-
nokság ellen, már meg van valósulva, s a jövő évben a Magyar 
szabadság géniusza fogja keblére ölelni a világbéke apostolait. 

Nagyon érdekelhet mindnyájunkat , hogy egy olyan eszményi 
magaslaton álló lelkész, a milyen Clianning volt, hogy vélekedett 
a háborúról, s mind a mellett is, üogy a Napoleonra tett megjegy-
zésben már némileg érintet tem a felfogását, felhívom a figyelmet 
a „Háborúról" irt értekezésére (III . kö t ) . Nagyon érdekesen fejt i 
meg a háború keletkezése okait ós erősen kárhozta t ja a háborút, 
„ezt a vad, durva szokást", de elismeri, hogy az ember hozzá szo-
kik, hogy ugy tekintse azt, mint „szükséges roszat" , s éppen azér t 
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a béke apostolainak nem mondja azt, hogy minden körülmények 
között megvessék és f egyver t soha se fogjanak, mint a Jókai Ador-
ján Manassesse tevé, ( Jóka i : Egy az Isten), hanem azt ajánlja, 
hogy ostromoljuk azt az emberi nem gondolkozásmódjára ós er-
kölcsi nézeteire való üdvös hatások által. Ebből ezen a helyen egy 
két pontot azért említek meg, mivel szorosan összefüggnek Chan-
ningnek az emberiség jövője elébe irt nézeteivel. 

Jav í tan i , reformálni kell az emberiséget s ezt meg kell kez-
deni legfelül az uralkodóknál , azzal hogy helyesebb nézetet adjunk 
nekik az uralkodás valódi dicsőségéről. Nem a brutál is erőszak, 
sem a tekervényes poli t ika, hanem a bölcsesség, igazságosság, és 
a jó tékonyság legyenek az uralkodók erényei. A népek nagyba ja-
ví that ják az uralkodók hajlamait az által, ha megbecsülik és tisz-
telik azt, a ki a hóditói olcsó és közönséges dicsőséget megveti s a 
helyett ú j és tartós dicsőségre, emberszeretetre, áldást osztó jóté-
konyságra törekszik. 

Magok a lelkipásztorok is sokat javulhatnak és sokat javí t-
hatnak, ha egyházi beszédeikben a béke szelleme a maga helyét 
elfoglalja, s igazi evangéliumot, végnélküli szeretetet tanítanak, 
s ezt sa j á t póldájokkal bebizonyítják az által, hogy a felekezeties 
szellemet megjaví t ják s a szakadás helyet t egységet teremtenek s 
a folytonos ellenségeskedés helyett békességben élnek és ugy is 
működnek. 

Milyen hatalmas eszközt nyernének a papok, ugy a béke 
fentar tására , mint a vallásos szellem ápolására ha egymás között 
megköthetnék a békét s ha a nyá jak nem is egyesülhetnek még, 
ők legalább egyesülnének. Most csakugyan a papokon van már a 
sor, miután a világ foglalkozásaitól megszabadul tak, és egyenesen 
szent hivataluknak élhetnek, mint ige hirdetők. 

Szól a gyermek: édes anyám! 
Meghaltak ők? . . . O hallgass rám 1 
Mind elvesztek tizenhármán 
Az aradi sötét várban?! 

— Fiam ! a ki mindig jót tesz, 
Se meg nem hal, se el nem vesz. 
Kik hazájuk' hőn szeretik ; 
Örök éltük vagyon Nekik! 

(Vége köv) 
Boros György. 

Október hatodikán. 
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Kis kezeid összetéve, 
Nézz csak föl a magas égre: 
Magas égen, csillagárban, 
Ot t vannak Ok tizenhármán! 

A jó Isten mikor látta, 
Mily vitézek a halálba: 
Hős lelküket galamb képbe' 
Fölvitte a magas égbe 1 

Bedő Á r p á d , 
I év. theologus. 

Ellentétek . . testvériség.*) Vi 
I. 

Midőn a napi események közt örömmel olvasom az unitá-
r iusok bölöni zsinatának lefolyását : örömmel konstatálom, hogy 
ez a hazánban számra parányi, a más ker. egyházak által lenézett , 
vagy fel sem vett felekezet, mily életjelt, az életerőnek mennyi 
bizonyságát tudja felmutatni, nem világraszóló tüntetésekben, ha-
nem otthonias, de az életjogosultságot annál inkább kifejező lel-
kesülésben. Valóban bámulatra méltó annak a bölöni uni tár ius 
zsinatnak lefolyása, mind az érdem megbecsülésében, mind a tár-
gyalás tartalmasságában, mind az ünnepségek nemzeties fényé-
ben ! . . . Méltán ta r tha t juk az unitáriusok zs inat já t a hamisit lan 
magyarság időnként feltűnő megnyilatkozásának ott hazánk távol 
délkeletén ; mert az t kell mondanunk, hogy az ő ünneplésük nem 
mondva csinált dekoráció, hanem vallásos és nemzeti érzelem be-
lölről feltörni kész le t t kiáradása; mint azoké a csudaforrásoké, 
melyek alig látszanak létezni, de időszakonként felzúdulva tuda t -
ják, hogy igenis élnek a belső erő bizonyos ós el nem fojtható kö-
vetelése szerint demonstrálva a létezést. 

E s mennyi áldozat egy-egy unitárius egyházban a testvéri 
együt té rzés megbizonyitásáért , a testvéri együvétar tozás érdeké-
ben. Egyszerű nép és szegényesnek látszó viszonyok közt élő 
egyházközség, napokon keresztül pazarbőséggel szivesen fogadja 
s lát ja — közelből ós távolból jövő nemzet és elvtestvérek ezreit. 

I lyen vendégszeretet a legnagyobb, még öserejóben muta t -
kozó jellemvonás, mely mig a magya r nemzet nagy zömében gyen-
gült már, ott . . . a Székelyföld bérczei között s Háromszék áldott 
mezein : — még j avában tenyészik. Ebben a mi beteges korunk-
ban, az élö és cselekedetekben nyi latkozó hitért való fájdalmas ér-

*) Mult számunkból kimaradván, most közöljük az „Őrálló" egyik terje-
delmes czikkébó'l. S z e r k . 
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zéssel szivünkből s a nemzeti jel lemvonások gyengülése i ránt pa-
naszos ajkainkról szálljon örömteljes üdvözlet az unitárius testvé-
rekhez! A hitelvek elválasztanak; de ellentétben azokkal, egyesit 
velők az egyszerű szertartások közössége, történeti emlékeink 
megbecsülése, mindenekfelet t az a megszentelő magasztos érzés, 
hogy szívvel-lélekkel. életre-halálra magyarok vágyunk. Igen . . . 
Egyesi t a tizenkilenczedik század alkonyán nem a hit, de az ezer 
éves nemzeti lét megszentelő követe lménye: — a közös fa j ós 
nemzet-szeretet, a közös törvénytisztelet , mely a közös haza felett 
„béke őreként ül ós virraszt", mel}^ által az áldás valóságává válik 
a nagy honalkotó szent imája : „Virulj te hon, ragyogj te nép 
nagyságban ezrekig!" Oh a közös nemzeti érzés jól eső büszkesé-
gével oly jól esik mondanunk: „Virul e hon, ragyogva él a hősi 
nemzedék !" á—r. 

Pap és favágó. v - t . 
Toulin apátról a következő érdekes dolgot beszélik. Lyons 

város közelében egy kis faluban lakott. Még if jú pap korában el-
határozta, hogy a templom karzat já t faragot t tölgyfával fogja dí-
szíteni s hogy a költséget kigyűjtse, kéregetni indult. Egyszer egy 
gazdag emberhez ment segélyt kérni, de nagyon hideg fogadásban 
részesült, mert a gazdag embernek nem volt pénze otthon."A mint 
a házi gazda kikísérte, az i f jú pap igy szólt: 

H a pénzt nem adhat, adja nekem azt a tölgyfát, a melyik 
ott áll. Ez éppen megfelel a mi czólunkuak. 

A gazda minden habozás nélkül igy szólt: önnek adom, ha 
egy nap alat t levágja. De ha naplementekor még fenn fog állani, 
ön köteles lesz fizetni nekem 200 frankot . A pap elhatározta, hogy 
megkísérti , mire mehet mint favágó — és megtörtónt a fogadás. Más-
nap reggel napfeljötte előtt megtar to t ta a misét, s éppen a mikor 
fel tűnt a nap. a fa tövére tette a fejszót Egész nap ugy dolgozott, 
mintha ettől a sikertől függöt t volna élete boldogsága, ós a fa nap-
lemente előtt le volt esve, de ekkorra a műkedvelő favágót is telje-
sen kimerí tet te a munka, a mi az egész vidék bámulás tá rgya volt. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI MOZGALMAK. 

— A papok helyzete, kétségen kivül roszabb lesz ezután, mint eddig C \ 
volt, mert mellékjövedelmük megszűnt. Az „Őrálló" a helyzet gyors javítását 
sürgeti a kormánynál. A többek között igy ir : 

Sem a protestáns egyház, sem a magyar állam nem tűrheti, hogy a pro-
testáns lelkészi kar jelentékeny percentje a szó szoros értelmében vett anyagi 
nyomornak legyen kitéve s a papi pályától meneküljenek ifjaink. 

tízen segíteni kell, gyökeresen és gyorsan. IIa valahol, itt a peiiculam in 
mora. S az állam nem mondhatja, hogy ez reá nem tartozik. Tartozik több ok-
ból, Az egyik az osztóigazság. A magyar állam a történelmi fejló'dés folyamán 
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gazdag vagyonnal látta el a lcath. klérust, a protestantizmus szegény s hosszú 
időn keresztül üldözött maradt, . most is mellőzött. A kath. papság kongnia-
ügyét kormány és pártok vették kezükbe. Kötelességük a protestáns papságra is 
gondolniok A másik a nemzeti szempont s állami eszélyesség. 

A protestáns papság, eltekintve az aránylag elenyészően csekély számú 
pánszláv és pangermán töredéktől, hű fia a magyar államnak, lángoló lelkese-
déssel csügg a magyar nemzetiségen, az alkotmányos szabadságon, egyik hatal-
mas tényezője a magyar kultúrának. A ki az ellen van, hogy rajtuk az állam 
segítsen, az ellene van a most felsorolt drága kincseknek. A harmadik az állam 
becsülete. Az 1848. 20 tczikk 3. §-a egy nagy Ígéretet foglal magában, a miből 
még igen kevés teljesült. Ez ígéret megerősítést, illetve megújítást nyert az egy-
házpolitikai viták idején kormányférfiak részéről A fizetés minimumát 800 írtra 
teszi, de 1000 frtot tart megfelelőnek. Még csak az lenne szép, hogy a prot. 
papság, s köztük természetesen az unitáriusok küzdöttek a reformokért s most 
miután a gyéként a kormány kihúzta alőla, ott hagyná a nyomorúság sarában ! 

— Iskola lá togatónak a v-.llás- és közokt. miniszter a kolozsvári fő- és a 
sz.-keresztúri középiskolához a jelen tanévre is Kuncz Elek tankerületi főigaz-
gatót nevezte ki. 

— A sepsi-kőröspa aki egyházat, mint nekünk irják, súlyos csapás 
érte. A nagyobb harangja elhasadt, használhatlanná vált, annyira, hogy újra 
öntése elkerfilhotlen, de ehhez az egyháznak nincsen módja, mivel a közelebbi 
években háromszor égtek le épületei, s azoknak a helyreállítása 7 — 8000 írtba 
került Az egyházban a lélekszám csupán 300 körül áll, de áldozatkészségben 
felül-.nul sokakat, a melyek kevésbbc vannak kitéve az idegenek ostromának. Se-
gítségre hivjuk fel a lelkes és nemes szivii embereket IIa sokan összeállunk, 
kevés áldozattal is nagyot segíthetünk a szükségben levőn. Adjuk vissza az el-
némultnak a templomba hivó édes hangot! Szerkesztőségünk a segélyeket elfo-
gadja, nyugtázza és rendeltetési helyére juttatja. 

— Oxfordi a k a d e m i s t á n k , Löfi Ödön, szerencsésen megérkezett s meg 
is telepedett már. Útközben egy pár napot Londonban időzött s részt vett egy 
unitárius gyűlésben. 

— Az első po lgá r i beszéd. Kolozsvár szerencsés város. Egyetlen költő 
tanácsossát, dr. Nagy Mórt., a legfőbb kegy felavatta polgári papnak, és a dr. 
az „Énekek Énekével" szólva, felemelkedett a helyzet magaslatára, s midőn az 
első functiot, egy esketést végezett, egy olyan „öntudatos" beszédet intézett az 
esküvő szép fiatal párhoz, a melyből e helyen illő megörökíteni a következő 
sententiákat: „Az államnak tudnia kell, kit küld nemzeti családunkba időnként 
a gondviselés a születési anyakönyvekben ? Kik veszik át az emberiség öröm és 
fájgaloin örökségét a házassági anyakönyvekben ? és kik lesznek az örökkévaló-
ság részesei a halotti könyvekben ? A nemzeti alaperők egységes mérlegét kell 
bírnia az államnak, hogy ahhoz mérhesse elhatározását. — De az állami öntudat 
nem taithatja az e m b e r i ö n t u d a t o t (a dr. ur aláhúzása), a polgári szer-
ződés nem felejtetheti el a szellemi szövetkezést. Ennek az örök gondolatnak 
ki kell tűnnie, mint a szobor idomainak a lepel alól. Ápolni kell az emberi ön-
tudatot, mert az Istenhez emel, vallásossá tesz. Az isten és női eszmény kul-
tusza mindig egy oltár előtt történt A végtelenség nagy gondolata a férfi és nő 
szövetkezését is végtelenné varázsolja az Isten közellétének érzetében . . . A sze-
relem boldogságának dalával szivökben menjenek tehát innen át az ur templo-
mába, hogy miután polgári kötelességeiknek eleget tettek itt, ott vallási köteles-
ségeiknek megfeleljenek." 

— A fogarasi fiu-, leány- és középkereskedelmi iskolák értesítője az 
189 S, 95; évről VégluM-átyás 'gazgátó szerkesztésében megjelent. Bevezetésül egy 
„Visszatekintés"-ben el van mondva ez iskolák keletkezése és eddigi történelme. 
Csinosan kiállított és gondosan szerkesztett könyv. Megemlítjük, hogy a polgári 
iskolákban volt 6, a keresk. isk.-ban 1 unitárius növendék. 
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— Külföldön O x f o r d b a n januártól kezdve egyik leghíresebb londoni 
unitárius lelkész Brooke Stopford fog prédikacziokat és előadásokat tartani az 
egyetemi ifjak előtt. Ez egy olyan praktikus intézkedés a Manchester College 
igazgatósága részéről, a melytől nagy eredményt várnak az egyetemi ifjak kö-
zött. — Á m é r i k á b a n élénk megbeszélés tárgya az a kérdés, bogy czéls?.e-
rü bb-e könyvnélkül prédikálni, mint Írásból olvasni a beszédet. Sokan az elsőt 
síi rgetik, mivel közetlenebb és nagyobb a hatása, sokan azt jegyzik meg, hogy 
a könyvnélküli szónoklat gyakran (ires szavak halmaza s a miatt alusznak el a 
ha Igatók. Nem jó a pillanat sugallatában bízni, mert ez restségre és tétlenségre 
vezet. — J a p á n b a n az unitáriusok missioja rendkívül tevékeny. Az ámérikai 
Unitárius Társulat alapította a „senshiu sakain"-t, vagyis „a haladó tanulás 
iskoláját" Tokyoban ezelőtt négy évvel. Ebben az iskolában a vallás és erkölcstan 
tudom ányos és philosophiai tanulására szentelik magukat. A tanrendszer teljesen 
függetl en minden előítélettől. Semmi létező vallás elvei nem korlátozzák. Egyet-
len intézet ebben a nemben, egész Japánban s más világrészben is aligha van 
párja. Az oxfordi Manchester College-ot leginkább hasonlíthatnék ehhez. Az 
intézet, igazgatója Mac Cauley ur. 

Ki hitte volna? A jövő évben 25 esztendeje lesz, hogy a „Magyaror- / 
szági protestáns egylet" megalakult volt. Megalakulása esemény számba ment 
Magyarországon. Annál csend sebb volt megszűnése ezelőtt mintegy tiz évvel. 

megalakuláskor Littei Péter, bulyi ref lelkész, azt indítványozta, hogy a n ő k 
i s v é t e s s e n e k b e a z e g y l e t b e . Az ilyen iditvány akkor még komoly 
megbeszélés tárgyául sem fogadtatott el. Ki hitte volna akkor- hogy 15 esztendő 
múlva, vagyis mikorra a Prot. Egyl, megszűnt Magyarországon, olyan Egylet 
alakuljon, a mely a nőket nemcsakhogy tagokul fogadta el, hanem egyik alel-
nöki székét nőnek adta, a választmányban a nőknek egyenlő számú helyet adott 
a férfiakkal s ráadásul még a fölolvasó asztal mellé is ültette. A Dávid Ferencz 
Egylet mindezt megtette. 

Fiatalság Barátja A f. évi számot sokan megrendelték, de még fele 
sem azoknak, a kikre számítottunk. V a l l á s u n k , e g y h á z u n k , e r k ö 1- v 
c s ti n k, legbecsesebb három kincsünk van az ifjak számára megírva röviden és 
világosan. Lelkészek és tanítók vegyék becses figyelmökbe, hogy még nagyon sok 
példány várja a megrendelést. Oly csekély árra szabtuk, a hogy csak erkölcsi 
testület adhatja, a milyen a Dávid Ferencz egylet is: l pld. 10 kr., postán 
küldve 12, előre beküldött 2 frtért 23 pld., 3 frtért 35, 4 frtért 48 pld, 5 frtért 
60 pld , 10 frtért 200 pld. bérmentve. Ezen szám terjedelme két ív, tehát na-
gyobb megrendelésnél íve 2 és fél krba jő. 

A T. lelkész urak szíveskedjenek rövid kimerítő jelentést küldeni a ' -
n y á r i v a s á r n a p i t a n í t á s r ó l . Legczélszerübb a t. egyleti elnök úrhoz kül-
deni, a ki ide felfogja terjeszteni. 

Tanulóknak mint a megelőző évben, ugy ezután is 60 krért küldjük 
meg az „Unitárius Közlönyt" és képeinkből 2 - 2 - t . A ki egyszerre tiz tanuló V-
diját vagyis 6 frtot beküld, annak i n g y e n küldjük a lapot egy évig. 

Az egylet pénztárába f. é. augusztus 13-tól október 25-ig 1 frt rendes 
tagsági díjat fizettek: Barabás Sándor Bölön 92—9 t-re, Gyöngyösi Árpád Vajda- \ » 
Ilunyad 95-re, Zöld Mariska M.-Andrásfalva 95-re, Varga Zsigmond Sz.-Ábrahám 
95-re, Albert Lőrinez Bölön 95-ro, Kelemen Lajosjié M.-Újvár 92—94-re. 

1 frt 20 kr. előfisetési dijat fizettek : Albert János Torda 95-re, Adámosi 
Ferencz M.-Újvár 95-re, László Sándor Adony-Sza,bölcs 9l-re, Törös János Torda 
95-re, Veress János, Geley Gyula, ifj. Borbély Ferencz M.-Újvár 95-re, Geley 
József dr. Naszód 93—95-re. 

EGYLETI ÉLET ÉH MUNKÁSSÁG. 



A felső-feliérköti f. e. pénztárába 1 frt rendes tagsági dijat fizettek ; Ütő 
Béla 94— 95-re, Antal András, Ferenczi Lajos, Lőrinczí István 95-re, Oiváth 
Gábor, Deák Miklós, Révész István, Zoltán Miklós 94 -95-re , Egeni Sámuel, 
Sipos Ignác/ és Kiss Aladár 95-re. 

Kolozsvárt, 1895 október hó 25-én. 
G á 1 f i L ő r i n c z, 

pénztárnok. 
Szerkesztői izenetek. N. N. A messze vidékről, de nem Háromszékről, 

ha jól Ítélünk, egy gyöngéd női kézből, egy hosszú panaszt kaptunk, melyben a 
hölöni zsinat keserveit panaszolja el valaki, a ki messze tWolból ment zsinatot 
látni és beszédet hallani. A zsinat rendezői ellen panaszol s „durvaságról" és 
„szeniélyválogatásról'' beszel, mivel őt és vele együtt sokakat nem bocsátott he a 
templomba az „a bizonyos rendezd ur." Mi jól tudjuk, hogy a templomba jutás 
sok bajjal járt, hisszük, hogy az igen tisztelt levelezőnek igaza van, azt is saj-
náljuk, hogy az a buzgó rendező nem bocsátott be sokakat, a kiket be kellett 
volna bocsátani, de azt még inkábbb sajnáljuk, hogy névtelenül irta levelét, mert 
szabályaink tiltják kiadásat. — I) A. Köszönet a válaszért. — O. F. Vfva. 
Örömmel vettük s rendre adni fogjuk. L Ö. Oxford A lap menni fog nevére 
Üdvözlet! — A ny.-gálfalvi tudósítás későn érkezvén, jövő számra maradt. 

A t lelkész urak szíveskedjenek közölni velünk november 24-ig a 
Dávid F. halála emlékére nov. 17-én tartandó beszédük a l a p ig é j é t . 

A há t ra iékban levő t tagok és előfizetők ne késsenek eleget ton íi tar-
tozása iknjifir^ieiTriThy- lejárt minden határidő 

Tana J ános m herényi tanitó Bölönbe neveztetett ki tanítónak 
'M.-Bei'ényben a tanítói állomás ürességbe jővén, ez állomásra, mely a 

lakás mellett 600 korona t jrzsfizetéssel, 10 korona fapénzzel és 5 kor kertjöve-
delemmel van díjazva, e mellett lelkészi teendőkért a szabályszerű tiszteletdíjak-
ban részesül és a törzsfizetésnek 800 koronára leendő kipotlása iránt a lépések 
megtétettek, jelentkezni a főt. püspök urnái. 

A tanítók igaz barátja a Benedgk Elek szerkesztésében megjelenő 
Nemzeti Iskola. Soha tanügyi lap a tanífSlT ügyét ily nemes hévvel é* ekkora 
eredménnyel még nem védte és soha még tanügyi lapot a közoktatási miniszter 
ekkora figyelemben nem részesített, mint ezt. Igazán megérdemli ez a lap, hogy 
ott legyen minden tanitó asztalán. 

Lyon úr, ki a bölöni zsinatnak vendége volt. az I n q u i r e r londoni lap-
ba íi terjedelmes czikket. közölt magyarországi útjáról A székelyekről külön czim 
alatt emlékezik meg, a zsinat lefolyását ismerteti A felszentelt papokról ezeket 
mondja : a fiatal papolt férfiasak és komolyak s akármelyik papikarnak díszére 
válnának. A püspök úr jubileumát melegséggel ismerteti és őszinte jóindulattal 
emeli ki a fontosságát az angol, amerikai és magyar unitáriusok barátságának. 
Végül i gy szol: magyar testvéreink missiói munkát végeznek egyházaikkal s 
iskoláikkal sha az angolok és ámérikaiak kimennek országokból, akkor jobb ta-
lajt nem nyernek, mint a milyen itt van. Lyon úr a Christian Registerben egy 
czikksorozatot kezdett meg magyarországi útjáról. 

T A R T A L O M : November 15. 185. 1. — Dávid Ferencz. (Epigramm) 
Simonfi II, 186. 1. — Ima. Simó J. 180. 1. — Nyilt levél. Ferencz József. 188. 1. 
— Furcsa világ. (Költemény.) Tarcsafalvi Albert. 191. 1. — Channing mint 
apostol. Boros György. 192. 1. — Október hatodikán. (Költemény.) Bedő Árpád. 
195. 1. - - Ellentétek . . . testvériség á—r 196. 1. — Pap és favágó. 197. 1. — 
Egyházi és iskolai mozgalmak 197. 1. — Egyleti élet és munkásság 199. 1 — 

N)omatott Gámán János örökösénél Kolozsvárt (Belközéputcza 2.) 


