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XX. 

A háromszázados j ubileumhoz. 

E kötet eJsö ivei m.íl' ki voltak nyomra 3. f. é\'i tmgustus hó 30 
és 31·dik napjain TOl'dán tartott kö~önséges zsinati szent gytihl::i 
elöttI melyhez háromszúzados évfonlulnli iinncpélyUlIk központi, v:lgy 
fól'észc volt kötve; ez okból első czikkiinkhcz Jdcgészitésiil itten 
kell utólagosan pótOlnunk cz emlékezetes zsinat leirását. Anll. nem 
száruitWlk, hogy tl benső lelki örömllek azt az átható nyilatkozatflt., 
s azt az élénk lelkesültséget • mely c népes gyOlést fi jelellvoltak 
elölt felejthetetlenné tette, elég híven fcsthcssiik, hiszen nz élet leg
szebb jelenetei legkevésbé viszszaadhatók I mindazáltal nz utó(lok irán
ti kötclcsségilnk, ha csak rövidell s gyenge vonásokknl is, leit'ni egy 
oly Unnepélyt I hol cgy hazai hitfc.lekczet, három sznz év sanyuru
súgat felejtve, talán elöször fejezhette ki szivéuek örömét hangosan , 
tartózkodás nélkül. De szél) volt CZ üllncpély azért is, mert az ün
neplő i1'áut a hazai többi felekezetck testvéries érzülete oly nome
sc.n nyilatkozott) miként az Eur6pában talán ma is párnthm jelen
ség, s enynyiben e sorok egy hazai szélesebb érdekli történeti tényt 
is jelölIlek. 

A zsinat megnyitását megelőzött napon aug. 29·kéll, délután, 
több szekérböl álló díszes kiséreUöl követve , ]( r i z a János, érde
Illes PÜSl)ökünk, kit útközben is fL túriak és korujú.tszegiek megyei 
lizolgabir6, C s i P It é s Albert, vezetése alatt üdvözöltek, Torda felé 
közeledvén, fL Dobogón lovas ballderiulll által fogadtatott, melynek 
élén Torda föhadnagya (polgármestere), Sz i g e t li i Cs. Sándor, üd
\'özölte, il város örömét fejezvén ki, hogy e nevezetes Ilnnepély ke
b~lébell határoztatott Il1cgtartatui i s egyszersmind igérte , hO~Y a 
"Ilros lakói vall{LSkmönbség nélkUl versenyeznek fi vendégek SZIves 
fogau,ísúban. A pHspök lll' hoszszu Incgluttó beszéddel fclelt. 

, ik s 
A hal'augok minden toronyban zúgtak. A díszmenet, kocS .. 

lovasság hoszszu som közeledett :l. níro:;hoz, s az utczákon Od\'Oz
lu, lIa~y. SOkaság közt haladt , 'égig'. PilSpök úr szállásÁra érvén, 1\ 

\IU'OSI tisztség ugyancsak í\ főhadnagy vezérlete alaU, oyow'ban 1\ 

• 
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Illcgyci hatúsoíg cnlclllcs fvispálljl\, h. IC c III é II Y Györgygyel élén, 
ti~zlc legtck nála: majd az aran)' o~-torda egyMzküri uelSő emberek , 
.!; :lZ Erdély minden ré!:'zcibUl érkezett cgyhtízi tanácsosok serege 
tette tiszteletét. Az ü(I\özlo bc!<zédck mindcnikc öl"ömmel s lelke-
8-c(lé~scl volt teljes. A vil.igi elnökök: IG.li K fl g Y 81ek és lTarCl,ói 
(; It l fal \' i Imre, fügondnok Ill'ak, ugyszólván incogllitó már dél
I'lútt mcgérkcr.tek. A ti r;7.tclgök .Iltnl most szintén iiu\'üzöltettek. 

Ezul:ín régi szokús szerint templomba siettek , JuHát adni 
a Mimlcnhatúnak , hogy ft gyülekezetet öszszejöni segitette. Ez 
;llkalOHlm~1 helyheli pap. .\ I h (' r t J :ínos, mondott szh'böl faka(tt 

imáI. 
Eshe a \"tiros önként rihigitott , s az ntcz:\kat a vClldégsereg 

nyiizsgése Iclte Z:ljO::'::i:í. Régi i smcrősök. kik é\1izedck óta 1Iem ta
hilkozt:lk, aggasty:lnok, kik f:: ZO rollgó szín-c1 drták c napot, ifjak, 
feli ::izont clhal:iroztlsokkal, és egy szép nöi sereg, kik napokig útaz
tnk fl zülöikkcl , féljcikl, l'I , hogy (' griilckczct :Utalnk i ~ díszesebb 
Icgyc!l\ kereste és iidyözölte cg) lll ,lst sz:iz meg sz:iz csopotokbau . 
• \ közös érzé~ mintegy tükrözé::ictil ott ragyogtak 11 megyrhilz Imus
parentjéu e szavak: II hit ~z abd::. :ig , te s tvéri s é g, egyet
tI r t é s". ('~ak késo éjjel lett n~ u~odt a Y<Íros. mely eUJnyi yendé
~et rég nem fogadott kebelébe. .\ z::iuloll szini előad:isoll ez estve 
ar:in ylag igen ke\'escn ,"ehet tok részt. 

)I;ismlp. aug. ;~O-<Ín. r('ggcl f) óra Uj! a zsinati fota.nács tagjai 
a közópl:lIlod:t. új nag) termébo gy ültek öszsze, hol J II c z e f i Jó-
7.scf cSllerest és közf::zóuol, rÖ"id buzgó imája. és a piispök ur meg
nyitó bes7.éde után, melybell fl. Képviselö Tanács évi miiködéséről, s 
It tO"ábbi tecndökröl. mindonek felett a jelen htirolllszázados zsinat 
fOll!osságlÍról kimeritöleg s meghatólag szólott, - a ttm:icskozások 
megkezdOdtek. 

lIegnyih'úlI a gyulés, eloöklt.i rőgondnok, K. Xagy Elek úr indit
":inytira a zsinati fOÍ<lll:i cs legelsőbben is király ö felségéhez hódo
lati feliratot, a magy. kir. milliszterhuuhoz s gr. Péchy Manó erdé
lyi királyi biztos urhOl bizalmi nyilatkozatokat harározott egyballgu 
Iclkesedéssel klildeni. _\ kir. biztos úr crröl táviratilag értesíttet
\'éll , szives clözéken~ ~égg:el azonnal viszont üd"özölte a zsinati szent 
gyiilést. 

Ez után az erdtH~l cr.lutber<.í.llullok fÖcons.istoriuUlának né
met nyelven irt következő tcsl,'éries üd"özlete olvastatott fel : 



• 
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FllUS7.tclcndő zsinat! 
lliri:lJloldJÓI értcsUltünk, Il ogy 3, testvér unitárius cgyhflz törvényes 

rCllufLllás!mak Il úroms~.áz:ldos tlnncllót TordfHL c napokban tal'talldja. 
J~ Iwmoly illlUCt1ú1ynck napja s azon nagy elv, lllell' (!Illlek a lapját 

';,\pczi, a mi Urun]; és nicsteriink cVrlllgéliomának \' ilágosságáhan (lj ra 
súlletetl egész egyházra llt':Z\'O mély jelentőségü. 

Ez az iill11C11Óly i!)';OIl mélyen c rl,ú1csös slcllcllIl'C cmlél,czwl, mely 
h:ml uk lör\'ényhozásáu:m a valódi ]il'iszlus i alapelvei, :l le lkiismeret. $1.3-
batl~:íg-:.t cl islllcresrc és tün"ó.nycsclI én 'énynl emelte. oly időbeli, mel~'bell 
m;\s orszlíóokkm HC'I'lnl:m-óJckct f1nnc)l cltck! 

Ihíhh'al kcll citcIniink alJá ink iránt. a kik élJl)Cll 300 6",'c1 cze
Jótl 'J'orcl(lll hozták aZOH végzéseket: hogy :\ préclikúlol'ol, 370 (l\':lng(!!iu_ 
mot mindcnUlt szabation 11I'ediká lhnlj,ík - kil;i az Ö htelrnc szel'int és 
hogy scnlli scm szabad erőszakkal Nalamely egyházhoz kénrszcrileni, • 
mClt a hit Is tcn njitlldéka, 

Mcgt\ii tja cz UllllCJl cmlékUnl,bcn azl, hogy llBzúll!;:llnk egycIljogu 
egyházai, szúzadokon flt és mindig mikor csnk saj{l! szelIcmüket l,ü\'ct
hCllék, mily testvéries C'gyetértéssel törekedtek az Úr :\ltnl kijelölt szen! 
czól felé! 

Azért mi is bcnsőleg részt' yeszünk nz önök l é l ekemelő ilnnejlé
lyé\)cn, s fcU,érjük , hogy ez tlllllepélyhcz való úldás lü,,:'!násunk ldfejc
zését, fogndjílk bnrátsílgosall. 

Istcn áldja mcg hazánknak minden egyházait s engedje, hogy ezek 
:"Lllal mind inkább jöjjön el az Ö országa, 

Szcbellben, aug, 29-én 18G8, 
Dr, G, D, Tell t sch, 

Slll)eriutelldcns, 
Gcbbe l Fer e nc z, 
az egyb, főta.nács titk6rn, 

Zsinati szent gyülésUnk l{tuönös örömmel vette e meglcpő üd
vözletet egy hazai protestáns testvér felekezettöl , mel)'lyel három 
száz é\' viszontagságait együtt élte .H, Ha voltak idők, mi ko!' a 
mostoha ,'iszonyol, olykor hidegséget s tartózkodást gerjesztettek 
közinkb(', anuál1 többre becsiiljUk ez alkalmat) midőn szerető jobb
jukat nyujtják felénl" s ez líltal iinnepélyiinket egy kedves és fc
lejthetetlen bényomússal gaztlagablxí. t~tték , Legyenek meggyőzüt!rc 
h~thel'<ill\ls testvérein I., hogy baráts{agukat becsülni tudjuk s szívbő l 
VISzonozzuk. - Gyülésüllk sietett is válaszolni cz üdvözletre, s e 
"{tlaszt szintéu l,özöljük. 

Fötisztclelalű Consistorium 1 

'

.'k"" AZon tcst\'él'ics iudulat , melynek a főtisztelendő ConsistoriulII, a. 
" lIsmerct lizaba·' á t'·' f ~ , ló'a cml '", uS ga UI'\'CllyCS biztosIttatása hál'omszáz311os C \' , on: ~ -
',. ,,~.érc laltolL UILllcJlUnk allmimából f évi augustus 9!J_,"Ö1 c ~,Sl

na l In'U "shez iut é' elt t ti'.< ,'. - ó " felcthl kellem' z a ya ~ " go!> Ic\'elébCIl ki fcjczé~t adni méll ztato , 
Csen ICillC Illeg zsiuntuukat. 
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I\('ch'('f> ,'olt II h:ifcj('zctt t('"héric~ indulat nekUnk • mcrl mC~I:t)ö
-dé&1 nyujtott, hogy It futi<:ztclcndii Consi<:torium bCIl<iŰleJ.; tl ... \·nllá~o .. 

~~~J('\Cllcl o~7,tozik jdc~1 iiI'ÜmOl.~II('I .. onkb(,lI, mely~n h1íláknt adunk, hO!!:l 
lIlindcullaló hlcll hazanknak lUr\'cIlJhozásál Ill,U' ezelott :JOO énel a 

;'hil:I~(lsodOtlság oly dicsö fuk:ír:l (!llIcltc, hogy a IliI ('<" lelkiismeret 
/a1Jall~{lglit orszngosan, WI''i"ényhoí':ás útján biztosilottn. 
- I n e kedn's voll a Icsh'c,'ics induInt Idfcjcl,cSC nel,Unl. flzhl is 
,c rt bizlositOIl minket: Ilogy II föt i<:zlclcndö Consistol'ium, \"cIUnJ, c"vUtt' 

II ,. 11'1 lá o., Illa j". IlZ011 tul'clmesscgl clnlC' 10101, mcly laz nknak töntll) hoz{lsát 
('1,('liilt COD énel iCI!Clllczlc, s rt mrly elvet ('wtitn is S~OJ'O~an 1'/.('11\ 

rlölt tartva és kü\'etl'c - mcggyől.ódésUnk szerint - cgyerlnl juthat
n:lk ('1 hnzánk különböző hitfelckezclei nz egymas között val" c~c1l(lcs 
\:" nyu~out megfórkezcsrc é" békés f'f!'Jütt, l' lésre; s egyedül ('~zkü~ölhc
tik sikeresen - hab{u' I.::Ulönbözű Íltnkoll is - az erköl('~i dct közüs 
clümo7dil,í~:H és h:tcll ol1lz:ígfmn l.:: f'lközcledcsét. 

Fogadja a főtisztelendő eOIl~istori ulll v:l.ll áskőzőllséhllnk Unnepélyc 
:tll;almM.lú1 kifejezett testn;!'ies illtllllatflél1 és szives rcsz\'éteért zsinfltunk 
legmclcgcl,b köszönetét s Illeg IleIlI szUnG atp,fis{lgos ind ulalulIk bizto-
~it:\~(\ 1. Melylyel maradtullk . 

A főtiszt elendő COllsislol'iulH llak 

tb: enlélJi unitárius vaH{l sl.:: üzöns,·'~ Zsinati gyiilésének 'I'ordán 18G8-han 
~1II!2;. 30-án tartott ülésébül. 

K:Hi Nagy El e k, 
f,ií(ondnok, 

Pap Mól,cs, 
eEt)'h, ftljcgyző, 

ti~ztclüi 

I(l'il,fl. J á nO ~. 

pfiS(lük. 

\\108t egy m{u; ml'ghn(ó ~ egyszersmind a jövővej szembcn 
l:rkiih:sileg b,í.toritó jelenség következett Egyh:ízunkat anynyi meg
prób,Utatásol, között, hh'ei \'all:ísos mély buzgósága mellett, ldapad
hatatlan ;íldozalkészsége tartotta fCUll. Ime, ez alkaloJlnllal sem hiiÍ
lIyoztak az áldozatkés7. lelkek Négyen t i z e 1. e r forint alapitvány t 
jelentettek bé egyház i s islwlai czélokra u, lU. II e I' d c fil ó 7. e s 
beHigyminiszteri oszt:í1ytanácsos, a koloz\'ári unit:'Írimn collegiumban 
tflllulú rokonai vagy ('zek hi:ínyriban más szegény t.1lHllók élelmczé
f;(i I'C 1000 ftot; I{ c I C l!\ C II B é n j it III i ll, :Udozall{észségé l'ő l ismert 
hitl'okonunk, n.) kolozs\':íri iskol(lIll,ban tanuló szegény ifjnk élelmezésé
re 500 frt. lől,ét s évenként 2& véka búzát, b,) Állgolhoub:l küldeudő 
ifjaknfll.:: flz ,ingol nyeh'beu lécmlö önldképzésöl, elősegítésére 2000 ftot, 
~.) fl szentmihályi népiskoJa részérc :lOO frtot, d.) a vargyasi !lép
l sl~olfl. részérl: szintélI 200 fl'tot o, é.; l' a g c t K ü I' O I Y II é, uéhai 
Veje; p II g e t O l i \' é r , ifjan elhunyt hitrokonuIlk emlékére 4000 
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frtot; Ö;(\', F c j é]' 1\1 ,í I' t o II 11 é, néhai rélje , lt miuünyájunk 
elől t felejthetetlen F cj é l ' i\1 á r t 0)1 emlékére 2000 frtot. - Ezen 
IdYiil fclhozatott, hog,\' Sz. l\:crcsl.túri közé!)tunodánk épületének ti
zenkét új szolJ:írnl való lllcgtoldás.ira , nom számiLva a nagy lllcny
nyiségü ,1I1yagokat, kt~szJlénzbcn hét ezer fOl'intnyi adomúny gyll.lt 
üSZS1.c. A zsinati gyiilés Ilátás l;:ü ~7.önctét jelentette ki mindazoH 
hitl'okollinlmak, kik szcntcgyh,izunl, iránti buzgóságukat ily jelenté
keny léll}'ck :Hlal is bizonyitoth1k ; e jótékooY&1g0t a zsinati főta
]líÍcs magn részéről azzal (('jezle bé, hogy száz falusi iskolának föld 
rajzi térképeket ajálldékozott , mindellilmek 8-8 uagy lapot. t s ki
látlÍsba tl;tctett. a rcménylcndő :Ulnmi segély lDcgkapásával a püs
pök s tamíl'ok sz íik tizetéscinck javitása . s a bclső embereken s 
ckklézsi:ikoll 1836 óta fe"k"ö é"i l'ovatnlok legalább részben való 
apasztúsa. 

A fCllllcbbiE::k részben fl déluttíni gyiiléscn történtek, a midőn 
az ~illgol ulIitúriusok képviselője, 'l' fl Y l e r J ~í. n o s J a k a b, a. T,OIl 
donbflll levő "Manchester New College" nevü unitárius theol. nka
démia érdcmes igazgatója is bémutattatott I ki is szivesen üdvözöl
tetvén, érdekes latin heszédben tolmácsolt.'l, a maga s II ll.'lgybriti
niai llnitáriusok testvéri érzelmeit s szcrencse kivállatait. "Miután a 
kölcsönös szabad kereskedés által" - igy végzé beszédét - "vala
mint fl Illi hazánk, ugy az önöké is, (\ mint reméllylem 1 gazdagab
Oli. és hatalmasabbá. lesz, lelkemből óhajtom , hogy áldásos szellemi 
viszony kcletkczzék jövöben közöttünk, hogy habár egymástól el
szakity::!. de czéljainl.;bun és törekvéseinkQcll egyesülten teljes erőnk
bö~ lllunkálhassullk II valódi szabadság megalapitására, polgártár
samknal, a mivcltségben, tudományban és erkölcsben va16 haladll-

• • 

~ra, s a valódi keresztény szellem ápolására. és teljesztésére. Egy-
szersmind átadta a "Britt és Külföldi Unitárius Associationn irásbeli 
latin nyelven szerkesztett üdvözlő levelét , mely magyarra fordit\f~ 
a következő: 

.A magyar uuitáriusok Tordán ösz s zegyült zsi
nati gyü lé sét, egyházi léte zésö k háromszáza
do s ünnellélyén, a Britt és Kiilföldi Unitárius 
~~ y l e t Tagjai, 1868 jun. 3-án Loudoban tartott negyvcnbarma-

IkUnnCllélyes évfol·dulati gy{Uésiikből , testréri szeretettel Udvözlik. 

ré 'b~ne~:hk, ked\'es 'l'estl'órciuk a Krisztusban, hogy veletek, a leg-
81 um us egylui,,, utódaiYaI, a j6 barátságot ismét megúJithatJuk. 

I , 
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Stent t1rl.c\mckkel ÖI'\clI\IUnk tv.Oll, h 'lö,)" li é .. őseit,k " 

, " k' ' té ' ' k . h,rom uá-
?!t( on" n CICSZ ny Ign7.~"<lnn . " nlmt a"t IIIcgismertóIl'k I . 
hlrdalJb hivei voltatok, él\ hOf{Y ~ok !í i g ('l nyomott s rongált ,:. ~M~ItSZI .. 
lsten kcgrelmébOl ,-égre szahadllá é~ ~l' rlhl't1cllné Ictt fl hit 'S;" ,~nto~, 

; " ". 'k ,. ,'~ I1l t! ny cs ~I.c rctct ,I tn ma IS " lf gu ' . ' 

Az általato], mcgillcudő .nllásos Unllcp\:lyt \'úSZ\'c,'ű fi"". , k' 
k J " lj k', " ' " .. mme 1-~érj(l:. o tur U', nil r ga?l ng , .. gy Ilhatol;: ős i és történelmi cmlúkek _ 

h('lI. Ürömme l hallo ttuk, IIOH)' C7. UnllCI)(; lyctck !,C{\VC7.t, itló!)ou I ~_ 
tok lUlI'!ltni ' (tHnl idvc1.clt j elenségek közütt történik. ' InZ I 

Mi ugyanis, egy sznb~d és jól I'Cll(\C'Zctt. ország llolgftmi, teljes 81.1-
\,(l nkből S7.Cl'cncséltelUnk ttt('ket, hogy n l\lagynr k irály ~t'tgual{ "iszont 
helyrcállitt'tst'tml, törvényes jogílitoknt \'alaldra \'iszszanyerH'I('k, 19c1I nagy 
!'zercnc~c, hogy ügyeitek c kedvcző fo rdul:isá1.lan hitfe\C'ilek küzill töb
bcn, mint erről minket é l'tesitétek, részint tanácsaikknl a hon gyiilés~lI, 
I'~ "únt :t tllt!om{LIlY01.: mezején, a lHlza jadra szolgúlnak, 

!\Nll Idsebb öröm r{lIIk n('z\'c az al érleSilll;f', hOflY IIjjászU letelt 
lumHokban minden vall:ls Slabad gyakol'Olhntúsa a polgári ~z:lhadsiÍgg:t1 
f'{:'yCI1/ő Il'pr st ta rt, l's hogy n I,özletel.: lakó zsidók, Is tcl1l1 f' k ős népe, 
II lölűk eddig l11 egt3g:11loll jognal. l'alah{u':\ részesC'i\'ú lel1 ('I;, 

!\ngy iirömmel hallottuk, lllilcépl' fögondotol, oda ir.íu)'ul , hogy l sko
l:lk és Könylárak 3Iapih'lsa, fel Sőbb Talli nlczetelC'k gynl'apit:\sa s tükéle
lesitése (iltal, hazt'ttoku31, a 1l1 i\'eltségben, 1IItIom:in,\'h:I1l, eréu) hen mló eló
haladn!'át cgcsz eróWkkC'1 g,' :'imoli ts:Hok. 

'l','ljcsell mcg vagyunl. ~rőzöd,e, 'I'c~ t\'Cl'cillk, hogy Islell a hoszszas 
il!ókön At nyomorgalott és tiprott E{!yh(\zatoknt 1'11,\ ny i idri)! azért Im'tol
la lllCg, hOIl~- szöllőjéllcu j6 dolgot m(l\'elj l' lcl.:, '!'Ül'ckcUjetek IIIcgmulat-
Il i IL I1l'IHlCk, U1i ly szép g~ i1 U1őlcs al, melyet a liszta i;~ ht~ nem s%C'ny-
IlY('7,Cll ,'allás teren\. . 

1l(llalelt sz in 'cl fOglultu l( aZOIl ohn.i t ,í~o t oJ..:at. I'HjlliL IlZ (Ulgo) unit:í
riltSok l, özUl is \'a laki Ici l Cl ne .i dell a t i i nnc Jl{' I yct eken, ('llIll'l 1'(1;..(\':1 szel'CI Cll 
bnrátunl.at, tisz tclendi) T a.r I l' r J :í \I O ~ J II k a U wdol'l , II I.ollllonl,a :ít
INt ?t\nl1chesleri ("j Collegium igazgatój:ít s c~y~zel'!'milll l l:l,l:í rM ijl'üme~I 
lJil.luk meg azon tj"z!tel ('s l.ötclcsséggf'l. hOI!Y E~Dlclitl1k '''~Pl; 1 tinilhlto];: 
viselni', N{'1ll kételkedü n!.: IllOII, hogy kere,.:ztényi Y(,lH l ég~I(,l'e lclt('1 fognII
jálok ot, nem cSllk mint IIlltgullk kCll\'iSt' lvjél. hancm önll1 :l~!:i ('I't b, mint 
kj\';\lónll ludoUll'i11\'OS, S ié(;lz )w!'cszlé11\ i li.'llailet(l Mr/iul. FQlk(>rtnk ot 
110~y hiltOl' il son iitcket a'ITól, hog,\' n;il1o jú indnhlual fll"a~ltu l, :\ z,~n 
Szép icllcmU és tehe l sé~u ifjakat, II J.jk \.udomím)ul.: ltyllrapl tHSl\. ('/fIJ"
hól Lontlonha jöttek , s mel1ynyirll I,ed \'(~~ lelbllllwck :II, a gondolal , hO~,Y 
tui \'c!ct<:!, l's másokk!'ll Cl!yutt, il liiI. al Ó l'll ilj \'iliq.; lul1l l ~ tcll szolg:u, 
a:.:on ugy mcllet lllUllkilll,:(I(]UU]{. 

1III'I.gú ilmhal 1,~I'jnl, :11 eltyctlellcgy IstCllt, l,inek fil l II Ju~u s K l'i,'I,
t u ~ :íllal hil'l'i \' a;';~'UI\I. , ho!,,\ :l munkA han, Illclybclt Illiut II l\ere~/ It'II:\ 
1,:Jt~ h:iz lagjai IHlZl{ólkodl:llc, segitsell tilcl,el s !C'KI'CIl h{oldl.l~ukld, I '~ ~I -
111110 \lli~('glök által "ok \('Ik<'l. Y{'ll' I'f'ltc"t<('uek !'IZ i~ l f'll i i,l(:r ',,:íg Illq(l~-

' 6 
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mcré5éro s Istennok t iszlA sú,"'cl ~ feddhetC'lIcn eletlel \'nló 1i ~7,IO . 

letére. . . . 
Gua!. Carolus \' entllg . 

Aemrills. 
TbolO as Mnd gc. 
Henri c u s l e r Ba n , A. M. 
Thomas .Jlarshall. 
Jobannes T. Hart. 
Alfredu s L 4 wrellce. 
Edvardu s J. Nettlefo Id. 
Carolus Hill. 

co II I i (' I III us J. L a lU (lort. Pl'ftes. 
GC'orgius Bucktou. 
Gul i clllltlS L aw r e n ce. 
J n c_o II II sKTa r k e Lawl'cll c e. 
lj o h ft 11 ., II ow r i IIg, LL. D.F.n.S, 

SOCIUS ft. S. L. Hungariae, 

Stephanus S. Taylor. 
Jo se phus 'rPre s toll . 
David Martineau. 
Isaacu s S. Li ster. 

R Q..b.crt-1l 1! Drook As plnnd , 
Rob e rtu S Spears. 

II c n r i c II S S. II i c k II (J 11. 
Sydney H. W a lt erJow. 
Ja coous H eywood, F.RS. 
G ú II e Il II u S -P. P r i c e, 
Saruue l Schal'pe, 

77 

) Scribne, 

Ugyancsak T a y 1 e t' UI' nyujtotta be a következő eredetileg 
szintén angol nyelven iri üdvözlő iratot is: 

Egyhanguing elfogadott határozat a nyugati falvak unitárius mis
siói társulatának Wakefielden J un. 10-én 1868. tartott é\'i gyüléséből. 

Örömmel hallottuk, hogy unitárilII testvéreink Erdélyben három
s~áudos emlékünnepH szándékozzák megülni vallásos eg,rclljogosultsá
guknak e fejedelemségbell. Rol:onszellHel s csodálattal tekintjiik a sli
lirdságot, mel.\'lyel három S7.iÍZadon át, anYllyi kellemetlenség s JCJakori 
oldOzés mellett is, őseik vallásához ragaszkodtak. Szcrcncs(>ltetjOk oket 
polgári s vallásos szabadIlImaiknak a közelebbi politikni esetek által 
oko%ott viszszanyerésében; s a legforróbban óhajt juk , hogy .9.Z011 jóllét, 
melyet most éh'eznek, állandó l('gyen , hog)' Egyházaik dr:'lgozzanak 8 hogy 
egyucrn, észszorU és szent il'~ son nlll.Jlult hitök minél tovább lcrje<ijen. 

Br i gg Archibáld, 
a gyiüés el nöke, 

Mt'gemlitjiik itt, hogy az "Amerikai Unitárius Association" szin
tén képviseltetni akarta magát háromsz:ízados zsillatunkon , s erre 
fel is kérte akkor Párisban levő egy ik taroát, Dr. Il e d S e urat. 
ki azonban nem jelenheh'én meg a nevezett ilunepl'lyre, az Amerikai 
Unitárius Associatió" t61, a zsinat elO!l11ásll Ilt:in Illír nnppal II kö
'1etkezö magyar nyelven irt sáltn iunk (;!';Ilk Hylusában javitott Ud
'1uzló irat érkezett : 

Boston, MHSS, Julius 4-én 1863, 
A magyar uuitáriusok piispökének és Képviselő Tnnácsul, tllgjaillak , 

Keresztény tC~h'érek ! 

, ... " A~ ámé~kai, unitárius társulat \'égn'hajtó couuniléje ne"ébru enged: 
- meg, bOI) SZIves Ildvijz letllnket kUhljOk önöknek, é9 (ejeuDk kl 
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,lt01l mély cnle~clt~(og~t, ,mcly(>t. hárOlllsz!íl.l\dos llnllopél)ilk kö~c ledtévcl 
(' I'czunk. J~I.C~I hatal kdzt,U:S<lSúgbalt, hárOlllSzúz esztendo roppant fl 10-
rMUílk letszik' llc~nnk. Sol,kol Illcszsz,chb mc~' ai, II mi, mint III~p . 
fcnl1:Ulúsun!, legrégibb kl'ztl ctén~l ' .. é~ nil m61~' tisztelettel sl.cmléljUk nz 
önök intézményét, mely oly régi turtéllcu d dICsekedhetik. 

Azonban nelll csulián fL r6giség az, mi az önök történetét oly ér
dekessé teszi elóttunk. l\Ielt ezen ki\'Ul l · Ör mi örömmel emlékszilnk 
mcg, hogy nz önök Eg) báza régóta egyeuli.i politikai jogokat éh'ezett ft. 

többi elismert Eg~'házakka~,- biltosit\'úu 3zt II helyet és elismerést, melyet 
más Ilcznlctck n~eg" lllost IS megtagatlll~k az unih\rius nél'töl, és igy Ma
gyarországé ~,d,csoség, hogy a kere~ztcn~ ség más nemzeteit szabadet"ü
ségbcn megelozte. 

2-or Benső rokonszem'vet emlékszUnk meg azon ktlzködésekröl is, 
melyeket kiállottak, midon li:özelebbi idők heil is szabadságuk megtámad
w,toU. Miclün ezeket meggondoljuk és felújiljuk emlékUnkben szilát·d rll
gaszkodásukat hitükhöz , saját megprób:'tltatásunk csak csekélynek lát
súl(, és az önöl;: példája által ösztönöztetve érezzUk lJlagunltat, hogr 
buzgóbban miikötljunk mint cddig tettUk. 

3-or Megelégedéssel t.ekinUl nl;: jelenleg a fényese bb kiliLtásokra me
lyek önök e l őtt megnyilnftk. Üt! \'őzöIjUk önöket a;wn .·cmónyteljes körul
mények alkalmából, melyek, alatt tÖI1ónetilk ez új szakát megkezdik. 
A kereRzt.ény felebarátiság jobb kezét n) tljtj uk önöknek, és örömmel 
ajánljuk fel közremüködéS!inket" ha valam i módon egyesiihetjük törek
\'ésünl,ct az Őllől,éve l ama nagy c!él eJérL>sére. mdJre önök is, mi is, kö
tclezve vagyunk, 

Mh·el nem tudjuk, hogy mi úton módon !<zolgálhalll.ink önöknek, 
ragy ,"ehetnénk rési:t munkálkodft sul, ban, bátorkotlunk egy aján latot tcn
ni. }Oli tudjull:, hogy az önök irodalma mily nag.\' !<zolgálatot tett nekllnk . 
A "Lengyel Testvérek" (Fratres Poloni) irásai könptárainkban a leg
becsesebb theologiai értekezések közt foglalnak he l~' el, és ön'endeni 
fogun l;:, ha. al'. igy nyert szolgálatot ViSZOllOzl13tjuk az nUdl, hogy leg
jelesebb iróink gondolatait I,UldhetjUk ünülmek. Ug}" tetsz ik nekünk, 
hogy hasznos szolgálatot tennénk, ha alJI'. Chauning és más irók mun
káit Európa különböző lly<,I\'cire lefol'ditanók. EUllélfog\a tisztelettel kér
jUk, értesitsenek ho.'!r \'Iljjon egy ily \':'tllalat segit cné-c fl mi czélunkllt 
az önök országában, és ,'ajjon önök közre ndhalnák-c ezen llIu n!(ákat, ha 
elkllldeuök. A mi SZálHlékullk az, hogy Yálogatut t él' tckezesel;et bocslÍs
suuk ki magyar, német és zsidó nyelvcn, ingyen ,'aló sz('losztás végett, 
meglevón győződve, hogy ily gondolat kicserélés IJent lenne haszon nél
ltlil. Öuöl;: természetesen sokkal joblJalJ tudják mint mi, hogy v;ljjon ez 
segitene-e, és ezél·t uz önök itéletére bizzuk egy ily ní.1llilatcz~lszerilségé
nek eldöntésót. {~rte8 itjilk egyszcrslJJind I1I·r61 is, lIOS-Y t..irsulatunk ha
vi közlönyct p rontly Journal) II legnagyobb örömlllel megkil l(lj ilk mind
azon Ilapjaiknak , :t kil, ezt 6jajtják, amely tudósitani forj!~ II mi fele
kr;f.eUlnk cléhalu(hí. ~ (l rÓI és t e\'~ kcnysél{érű l AmcriliálJun . 

Egyébiránt bi'inn i törtenjH,: ez irán~'bun , ncm I,ésilllk ~zív Uijl j ii"Ó 
tid\'ózletünket kUldeni ezcn nevez etcs alkalomra. Vajha \·alósitanftk a 
jö\'ü e~z tendők ai: érett gylimölesök bő aratása által három száz ('~z-

• 
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tendei hi! Ilumká llwdás \'4r~k~~Ú"ai l. ' "Bj ha 1\ !;~abad kCrcllztényiség dia. 
dllla áldás forrása lenne l\~ ölJok munkálkodása. által,. az önOk orszlígára. 

A keresztény test\'én ség szellemében SZ/WIS hszlel(ltt('! 
I. o\\'(' KárolI' 

nl. l'11l1Criknin nilál'ius ritl'~ 1I 1nt titkára . 

Minthogy II zsinati mlau.lesi ül ések mind az c lső, mind fl IUlí

sodik nap aránylag rövidek volt.'\k, az idő nagyobb l'~szét az ünne
pély tennészetéhez képest., fl templomi f:ze rla rtások, közcbéllek li 

egyéb tár!:lft s cgy tittléL vevén igénybe: fl ha];lsztható tÚ l'gyak a kö
zelebbi főtanács i gyü lésl'c llftgyattnk ; s fl. Illi fl" elölHlottalmll kiviiI 
ezen zsinati főta nács iiléseiu történtek , azokból még csnk kettőt 

cmlitünk meg. Egyi ket az t, hogy a magyal' ldl'. mill isztcl'inm a fo
lyó 18GB-ik éH e az orszlÍggy iilés clú terjesztett költségYetési jams
latában, midön fl. többi cKyh,iznkat bizonyos öszszegekkcl njánlta se
gélyez Il i : az unitárius f'.gyluíZl'ól J1legfelej tkezett (tett Ug)'1l11 az uni 

táriusok segélyezésére is HOOO ftot jn\"a slntLa, de késűbb ez öszszeg 
is kihl1zatott); miért képvi selő egyluhtnnács\lDk a J,; (;pvisclőházhoz, 
K. Kagy Elek fögondllok ur pedig b,í ró EiilYös ,József, cul tus milli~z
ter urhoz felterj esztést intézett. A zsinat i fötall,lcs ('zen felterjesz
téseket helyeselte, mag<l.ér:í t,;rc '). 

Músik emlitni valónk nz, hogy képviselö egyhoízü\ll;icsullkllak 
még 1867-bell IG\) SZIlIll ,Ilatt ('ultns miniszter mhoz in tézett 
azon kéreime következtében, hogy II cultus-mini sztcri umhoz cg}'házi 
életlinket ismel'ti , saját egJhiízlIlIkhoz tartozó egyének is ne\'eztc~

!Senek ki: B II Z o g ct II Y A r O ll . kolo7.s\',íri fötanod:inkll iÍl történe
lem és magyal' irodalom l'{'IH!{'s tan:íra, az irt milli sztcriumhoz tit
kárrá neveztet \'én ki, !'zt a fútan:í cs Illcgllyllg\',tssnl vcttf' , pg',rszrl'
l'imind megelégedését fejenén ki nc\'czrlt Iml ,íra eddigi hiraln los 
miiködése inínt . 

-
Térjünk most II templomi ~ 7,e l'tar"í sokr,l. A zsinat piso nnpj,ín 

II. e. at csös idö dncz.irn. nem csnk a lemplom \'oH zsufol,isig lele, 
lumcm ].: iilsö környezell' is; a közün ~ég ungyoh b része kÜ1I1l m:ll'.!l lll . 
Hé\·czett!í'. U1 az (' kiilet ('h'jén küziJl t il) 11l1lllS Z(' llfW It e j n Tsen :íhld 

l ) J,{uu \ '" felt erje~y,h ' ,.kl'l il ;O; i\1 (.to ieg)'?okiin.\\lwn. Em!('kt':1:d o ldjl,·t il/.I i~ 
llIelfJ ~g~f'z7.nk , hOlt) \1\1 (l. .. u:nln~ i h.I/.1I1 IaJ' 11.1";0;6],, 11 I' .""Ir/ulnn 1II('lIv:1:"
"'rt ; l\. .k i'l\·t' lk (,llll1 (: n~ II ICI I. hO/(\- il k(orn 1 I.t, ,hi, 7.i 11I:n~ flj!'~ i hizO! ! .. ,ig ,'j()O() 
Rot hozon j"I"1I, ~ I IIÚ'II. . . 
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mcg il magyart" daIJnml'l\ ; cZ~I~áll llál'lUonia, melynek végeztével 
F o l' c II ~.Z ,J ~ z s e f, kolozsVa l'l rcndE's pap, és tanár tartott al. 
knlomszeru Bnat és bes~éde.t. Beszédének Mrgya n hit és lelkiisme
rot szabadságáll ak lllultJa, Jcl clHj l'} valószinii jövője, különös te
kintettel az unitúl'izlUlIs 111I1ltjál'll , jelenére s jüvőjére. Ezt a piis öki 
1l)()g11yitó ~('széd kövc~t('. I;.:~ltöi h~zéJl YOIl(tsokknl festvén egyrel~l a 
multnnk nszontags:~galt. masfclol azt lIZ örömr l s biztató kilátást 
melyekkel l' zsina to t, milyent még lIuihirius uevet viselö keresztén; 
ljOh,l sem ért , meglinnepelhetjük. l\l irc A I b c ,'t J á II O S, tordai 
pap, hivott az urrncsora magasztos czélját t:hgynzó beszédével a 
szent aszta lhoz, melynek k-rében júl esett más vallásuakat, még 
pnpokat is 1.ítnunk. Az ősz 'I' a~' l e r s leánya, kivel lálogatásunk
m jött 1 sziutéu részt vettek a szeretet eme közös vendégségében. 
Átal:íban az l':;ész isteni tisztelet ua~)'szerü bényomások között folyt 
le, s daczára anllak, hogy;: fi fél ónit tartot t , 1\ közönség lIem 
IMszott ldf,irad lli. s mindenki lelkest'déssel hagy ta el a szent helyet, 
hol délut.1n csalmclH egészen lIl<tS l,üzönség elött tartá llleg az iste
ni tiszteletet abrudbányai pap , M 6 z e s A II d r it s, beszédében szé
pen tárgyalvltn :~ keresz tény fclvi lágosodils diadalát. 

.\ következ\) uapon a d. előtti isteni t isztelet pap szenteléssei 
,"olt öszszekötvc. A közönségne!;: most is csak egy része juthatott 
bé fl. templombil. A prédik:ítor ez alkalommal kolozsvári tanár és 
}Ja p, S i III é II lJ o III o k o s volt. ki tudományos becsesel biró beszéde 
s szép iln:íjn :Htal méltó kifejezést adott az iinnepélynek. Ez után 
a püspök úr illt<~zet az ifju papokhoz tallUSltgos, II pap kötelessé
geit kőrvonalozó főpásztor i beszédet. Végül esperest, ln c z e f i J ó
z S c f, cgy ::.zínc ható imával zártn hé nz istCIl i ti szteletet s egy~ 
sze l'smintl a zs inatot is. 

Ez vala a templomi szerta rUlsok rendje. lSInCl'tetésünket szánt
szándékkal rövidre szabtuk s füleg a beszédek taglalásába. egyes 
megmgadó helyek idézésébe ereszkedni allynyival inkább nem lát
tuk szükségesnek, llleit a nevezotes zsinaton tartott imák és beszé
dek, a zsinat határozn,tn, szerint egy füze tben kiadva alkalmas.int 
egyszerre kerül nek ki sajtó alól a Magvető jelen kötetével s Igy 
!Izokat minúenki megszcrezhett it ki e magasztos ünnepély iránt , . . 
érdekkel viselteti k s egyszersmind egy közczélt is kész elösegltm ; 
minthogy azon fUzetIJül békeriilendü tiszta jövedelem ti. tordai ká· 
I.élltanoda jav/i ra v!tn szánva. 
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Isten i tisztelet után ndnd il két II ap közebéd következett a 
megyc ház:íhoz tllrtozó ca:::inó·lu.'lyiségekben. A nagy terelllben 300 
személyre volt terityc. Itt voltak ar. egyházi t..'l.nácsosok s más val
lásu Ilotábilihisok. A karzatot nökoszol'U diszesitette. Az öröm s 
lelkesUltség itt vett nyilt fol)'amot, mit. fl pohárköszöntések foIY"ást 
fokoztak. Az első poharat püspök ú,' cJllclte ő felségeikre, II király
ra és királynéra s fenséges családjokra, mit kitörő éljenzés, 1Il0-

zsúrdörgések és zene követett. Ez Ut<lll II magyar ldl'. miniSzteri
ullIért, gr. Péchy Manó, erdélyi kir. biztos, Ul'ért., maju fl pilspök és 
főgondllok urakért. sat. sat. hangzottak fl. toá~ztok , mindenik 1l1O

zsárdörgés és zelle kiséretében. Aztán jöttek az eszmék: haza, hit
szabadság, türelem, test\'ériség, sat. A szebb jelenetek I,özé tartoz
tak, midőn II a s a, ref. eSl1crest, S z á s z Domokos, kolozsvál'i és 
M i k l ó s ~Iiklós, tordai ref. pap' , K o I o s i János, r . !{ath. pap 
emeltek tcstvéries poharat flZ ullitárizmusért, unitárius l)ii spökért 
és unitárius egyházért, báró]( e III é II Y György, főispáu, ftZ lIuitá
riusok főgondnokáért, mint oly tényczől{órt, melyek szcl'illtök is a 
haza szellemi cuJturájának hathatós előmozditói, a lelld szabadság
nak előharczosai. ... Ah. ha szemlélhettétek volna ti régi harczo
sok, Méliusok és Blandráták, ti Dávid Ferenczek és MartimIzzik 
az utódok közt e testvéries jelenetet! Ha érezhettélek volna az 
idö szellemét, mely hant jaitok felett h:iromsz.iz év mulva lengedez! 

A kivlÍlóbb jelenetek közé tartozott az is, midőn az 6sil T ft Y l e r 
az ángol hitrokonok nevébcn poharat emelt és üdvözölte (német 
nyel,,{'n) azon testületet , mely velök egy z,lszló alatt küzd nem 
csak a polgári alkotmányosság lerén, hanem a vall:i s szent meze
jén is a józan előhaladás és társadalmi tökéletesedés dicső czélja 
felé. Ök, mint itJabb testiilet , btimulaUal és ti sztelettel hajolnak 
meg eJöttültk, kiket három század tövises útain láttak rendületlenül 
és lankadatlan buzgalommal áthatolui. )'Iegköszöotettck továbbá és 
méltóan vendégszerető- T o r d a városa, a legnagyobb .ildozawt ho-
zottkétcrryha'zk'" . k" I' . c) o I , az aranyos-tordai és kolozs-dobo aj, Hl-
ammt a Zf:lIlat "'on(lo~ j'·"d">< ~· . b' '!( , l~" é Sz,'I, \' á s ' . . ~ ., <:>',' '. SZ:-:;ZOlIY ~.J, /Iru emelI), vcza ll , 
'I fYJ G I Z c 1 l,~ és báru h elll ény Odönné X II "V U i z e l l fl ur-

110 ( tl radh'lt ti t' . ' ~ . 
vánné i' ' fl an ~\rsalkl<al: tif:zt. A l he r t J,lIlOi;Ué, ;\1 :íjIIi fs/ -
Lás:d~1\ 1! a ~1 Sándorné, ÜzV. J) a r k I) l\!iluílyné, tck. ~ z é ]( C l Y 

ütt ,t; z é k c l y Jállof' né i~!l T ó t h LaJ' OSnt' únt~Z",ZOll) okkAl 
e(lY ,,'égre \. , 
I f ! t 

. I Z cge",z rcud('ziJ:,t:~, cluük.',cl S z é l, c I r Elek"t·' sat. 
l!)' oy cz az cl ~ ~; . " . ' . . 

'ISO C!i lUal)Otl!k lIupon, azzal a kiilöllbst:ggel, h{l~~ 
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mÁsod napon II köz fönsztalhoz nők is ültek 1\ férfiakkal ve. 

gyesen. 
Az ebéd litáni időt ft t.hsns körükön kivül, II rendezőség min

delll'C Idtcrjcdő gondos fi gyelme következtében, a. kivilágitott sóbá. 
Jlv:\kba, tordai hasndékba s n vid ékre tett ki ránclulások , súni elő
n;Msok, tiizij<Íték, hiuczvigalmnJ. és hnug"crscny tették élvezetesséj Cl 

utol sóban, mely több mükcdvelö urak és hölgyek, valamint az ak
kor 'fol'(hin l evő kolozsvári szint ársulal tagjainak szives közremii
ködésével jött létre, Mtl rá II y i F ft r k a S S li II do r ll ak egy ez. 
alkalomra irt költeménye szavultntott cl. melyet n lelkes fiatal szerző 

:súvességébő! örömmel kőzHink. 
• 

Em lékezzünk! 

1568 - 1868 . 

Már forrt az eszmeharcz, zajongva -
Mint tengel' II vibar elött j 
Egy jajt jelez fi \'ész morajja , 
Hogy rá a föld döbbcnve nyög. 
A bércz s a völgy virága vérben ; 
Ilyet nem ért II vén I d Ö. 

Sok ország lön - " l st en nevébe n
l 

Egy puszta rom, egy temető . . . 
A lobogón kereszt a hit jel ; 

Isten neve az aj kakon. 
ts még is, menynyi gúny a hittel, -
E:s menynyi szenny II lobogón ... I 
A gondolat bilincsre verve, 
Rnjongó s bőlcs, - vak egyirállt. 
Az E\tangelium hiteh'e : 
A sz e r e t. e t , mély gyászra vált. 

:es a nagy fogalom-zavarblul 
Egy égi E s z lU e született, 
Mely mint a láng, zúgó viharban, 
Terjedt e bérczes hon felett, 

• 

"Csa k egy IlZ I ste n !1 volt &I E 8z m e, 



• 
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S hiUiuk alapja lett Icgolt. 
Im itt ,-ogyunk, hol c tn I é I, c z v c _ 
A nagy lImit ujra fellobog. 

Oh szent s ungy c nap iiullcllélyc! 
Mit!ólI c kis, dc híi sereg, 
Az cmlt\ kczé s c helyére 
Eljött, hogyazi, szentelje Illeg; 
Legyen c szép, nagy eszme áldott! 
Egykor p:míIlY, ma terebél)', 
Mely bál' vihart viharra Htott: 
TCljetlvc il j cröben él ... 

)Iol't széll. IIwgasztos, égi tiszta, 
Öl'ökigazsiÍg létele; 
A hit oda tért \I j r a viszsza. 
Hol nz ige lestet nyere. 
Nem a. rajongús, l1em lJ múgly{lk 
Sötét tUllllnnk féuye ez, -
Mely jégvcréskéllt szórva titkát , 
Csak }>usz tulást, csak vészt jelez ... 

Jött - s uj ra feltünt, mint s z i v fi r y á ll)\ 

A letru'olt mezők főtött ; 

A béke szent könyvét kitárván 
A számilzölt vigasz elótt: 
Sze r etet volt törvénye - s czélja: 

• 
Erkölcsileg II j emberek: 
Követve ama tiszta II é 1 d a : 
Ki a kcresztf:lll szell\'edett. 

A z I s ten cgy ... megoszt hatallau! 
Csak ö t\ kezdet és il vég; 
. Ilatalma szól fényben, viha rban. 
l ' l'ft\ja a tenge r fi a lég . 
f; mel't \'nll\'a hi szszü\, ezt, hinlelj tik : 
Ö az E rő, legfőbb ,'a ló. 
ImiÍ.vfil is c s ft Ir ö t illetjük, 
Ki c g y c II ill 1\1 i II t.I c n II a t ú l 

Ott II szent kön)'v, (' hii bizuJL)'Sii.g; 
(.: I' t j li k IH i i i; , mi irva ott: 
.\ h c t il ö ll. Csak <11. I g a z s .í I{ 

) !i felemelt , s megragadott. 

• 
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:'Ili Istcntiuknck, ft ki I é l c k. 
A l é l c k .t 1 t ft l áldozunk; 
:\/idön n. hit s remény kiégett.: 
C s ll. k b c II II e cuylüil bánatunk. 

S kik egykoron tUllitwt, bátran, 
Ilogy hirdeték c tanokat: 
Ott haltak el a 1l1áglyalállgbau. 
Vagy ronúa börtönök alatt. 
Magunkt'a .í.11tullk elhagyatnt. 
lliként bünös eretnekek: 
Olt is gyiilöJctet arntva 
Hol vcteWink szeretetet. 

S ha volt, ki az eszmét III cg é r t y c 
Pártullkrn á l l t, ~ kiildött velünk: 
Emlékét is szitok kisérte . . . 
Oh töub! - gyalázat, mint il bHnl. 
Emlitsem-e fl. f ej e ~ e l III et, 
Ki bőlcs, nemes, Rzelid, mig élt ? 
Olvassátol, a törtéueimet , 

• 

) Iiként biráit, miként itélt ... t *) 

A mult itélt, - szégyen a korra - ! 
Nem él'lre lelked ből cs sza~át ; 

Ki mint ft nap, pályád - ragyogva. 
felhők között is mcgfutád. 
De nézd c kis, Ini sergel itten: 

• 

:Mily ünnepi fényben ragyog ... 
Emléked áldva anyllyi szivben. 
Di cs f é ny közt tűn fe l al akod 

S ott romjaiban U é \' a vára, 
Ama, vérrel szentelt romok 
A kegyelet szelid virága, 

I . . . . 

Soha ki ne hcrvadjon ott ; . . 
A nagy, merész, tiizlclkü D íi \' i ti , 
A. vértanullak sirjh ill.: 

Ki M , ld lIagy volt lllind ha\:ilig. 
A szcnt harczbi\u nemcs, igaz. 

GyUlölje IllíÍ!; , tie mi csa k áldjuk 
Még a port is, hol nyugszlluak: 

") J I;\ lIQI Zsigruond. 

• 

• 

I . . . . 
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Mert nCIll hiába volt cs..'\tájuk: 
Az ('$zmc halhat.lan maradt. 
Ez e:: 'I. \ll c nli Illli.- lim itten. 
Több sz<Ízados diadalát; 
Jeiéül 11 1l1lak, hogy :tZ JslclI 
Abban gyöllyört, ku(hel talált. 

~'em külső fény, ,'ihigi pumpa. 
E kis ~el'cg, ulil felmutat. 
A l!<tg," igaz8,igért harczolva: 
::\liénk c"-upáll - fl'/. ö nl II cl a t. 
Egy ho~z~ZlI kiizdelclJI ft multban, 

Igaztalan üldözteté:;, 
)Iig "értflllui koszorHllkbun 

Lángolva ég a ueu\'edés. 

• 

S éliink még is . .. s \'eltink az Eszme! 
Többé nem csak lHiénk e hit; 
i\liként il. ,tllz, vésztőI éleszt\'e -
Teljed Ilyugattól keletig, 
Fényét ma Ill:ír nem, nem a máglyák, 
H:m('m a S z e II e ru hinti szét ... 
::-iyujtvúll korunk fi b é k e p á l m á t : 

Fogadjuk mint e'u g"e s 1. t e l é s t. 
Egy jobb jövő biztos hit-é\'el, 

Zengjen sz iv és aj!, háladalt, 
A'/. idő, Illel)' intéz, vezérel: 
.Meghozza a yégdiadnlt ... 
Hirdessétek tehát - szétmenvén -

l'Ilint egykor llZ Apostolok. 
Erös meggyöződés lángnyeh'én: 
Hogy él az Eszme ... és élni fog ~ 

Előre bátran! Az Igazság 
Öröldényü vallása. ez; 
Je}s;:ónk: fl ti szta H i t s z fl b fl d s á g 

Vezessen fl győzel embez. 
Rendilljenek ha kell l\ szildák, 
S muljék el nap, hold, c!>i1lagok: 
Hitünk mcgdönteni ne bi r jál., 
A rohanó évszázado k i 
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Jly változIltos iinnepélyek t~ " clvczC'tek költ fOlv, le c . . '. n('w.'ze-
res ""JlUlt, Illely nem kételkrdilllk, (irök l'C fcll'jthctctlrtl marad . k 

'k bb alO dőtt , kl ti. an részt vettek; s t'!;yhlízi életünkb('n 1.'",. <.z-ll' . . " r. ..l: POIl-
rot fog Jelezni az IItodokl1a\;. ( :-ak q;:yet sajtHílulIk hogy az unit:l-
ri ng \':IIMs törtéllchllét. lIlel)TC díj vult kitiiz\"c, '" 111l'1y 1Iúl'oll1l'zá
I.lIdos évforduJati ÜlIllCIJélyilnktl(·k ('~y bcc.:.es ClIllél;cill lIIal'atlt \'01-
nil (CIlU, senki sem írta Illeg. A kitő l vúrtLtk. t!gy HAgy mu nkáj.iyal 
levén elfoglalva, nelll él'kezelt ni; I!l:í.solwt találJ éppen az illeté

kességi tudat tartott viszsza fl plílYlízattól. Elég az, hogy t\ Yiil'\'fl "árt 
vendég most elmaradt; a jövő tahiti ezt js nem sok,ÍI'a IIwghoz:mdja. 

:\lég csak anynyit cmlitünk Illeg, hogy e zsinati gyiilés költ
ségeire az elébb nevezett két egyMzkör belső emberei s ekklézsiái 
és Torda. városa hozt.ik a legnagyobb áldozatot. Fogadjlik itt is kö
szönetiinket érette. Az cgye:-;ek adományait h{nníbb közöljtik. 

A zsinati öröm viszhallgja néh,l ny nap llluh'a Szucsl.Ígban, Ke
lemcn Bénjlí.min házánál hangzott cl , hová c lelkes páu·iárkúnk 
70-80 vendéget hi vott meg ebédre, neve llapjának üriigye alatt. 
Itt Jlloll(lott istenhozz,í.dut erdélyi hitrokonilluk angol \'endégli lllc is, 
kit S i nl é II Domokos tan{lr és Ü r III Ö S j 2I liklós jog,lsz Pestig, jó 
kivánataink pedig haziíig Idsértél{ , hol bnnítai és t i sztelői szeren
csés megérkezése feletti örötllnyi1vánitásuk kifejezésére oktob. 13- ra 
theaestvélyt rendezvén, teljedelmes beszéd ben adta elő itten i atya
fiságos fogadtatás.it., szerzett t.'\pasztulahüt s h.irollJs:dzados iinne
Ilélyiink íiltalános é l·dekeltsé~ l,őzötti lefoly:islit. Jelen czikkünket 
]l em z.hhatju l( bé méltóbban , mhltha beszédének végét az "lnqui
rcr" f1l1go1 hetilap ntl.Í lI ·idc igtatjuk: 

NCll1 vagyok képes I(ifejf zn i nzt az örvCll deztetö és fe l eme lő ha
túst, melyet egyegészell más fajn és idegen nyelvU 1lél'pel va ló 
szoros ér iutkeí!és és mély erkölcsi és vallá.:;os kénlésel, feletti ér
tekezés, okoz a lélekuck. Ekkor tudjuk meg , talIÍn l'luször , hogy 
Illily széles és egyetemes a mi emberiségünk, hogy mindel1ikiink
nek ('gy szive, eg~· öntudata és cgy Istene vall. f~ll lljból meg új

ból éreztem ezt erdélyi meleg sz ivU és nemes lelk ii hilrokolla ink 
közt. ejból meg új ból éreztem, hogy n jó emberelmek, ldl;: egyszer 
ÖU Il Ulgllk kezdC'llek gOlldolkoZl li és becstill'ttel biznnk IIZ ig'lzságban. 
a széles dlágon mindcniitL cgy I;zéljok vall s lIgyltllnzOll alnpel vek-
től lclkesittclnek. ) [ i lllindnYlíjll1l egyek vagyunk, {'gy fajhoz é~ e.gy 

(,':Mt ládhoz L1.r tozunk. XekclII ugy tetszik , hogy a jövő dviliSIl ~IOJát 
két elhmkczü oldnlról jövü veszély fenyegeti; egyfelő l il pnlJl ha
talom ama szelleme, mely bárminő név alá rejtödzék, nya kas ellen-
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scgc :IZ elllbel"Í lélek természetes és cgészséges előhaladaSlinuk. !luis· 
(elöl a képrombohis :uua gOIH!atl:ll1 szelleme, II vak és szc1l\'edélyes 
, iszsza Imtol s e l eredményr. mcl.\ hajlandó mi ndCIl t lIIeg~emlllisi t ('Ili. 
CllCllbcll, 1l IIJcll}lIyirc éJt tap:I!'ztallam. trljesell képtc\C'1l a InC'gtar. 
tásra é~ üjjti tCl'emtesfe. )::u mt.! hiszcUJ. hogyamissio , melyet il 

gondviselés duk. a Illi cn!dJi és úlIll'dlmi lJarátninl\ ru, sőt a~. ész. 
szerii és szellcmi I'al!,is lJ!lUdCH utlnlluint bizott, tU ltuzz:lnak bIlI' 
mely felekezethez vagy Ilr!'züglwz, fl. I.öretkczű: uz cltlliteU veszé
lyes szé lsőségek közt bölcscu I:S gOlldosau meg,ilIani , II \'al1iÍ~1 ha 
lehet megmenteni 3z011 ve!'z(:I) lu!, hogy ! , özéjők slHlurtassék \ és 
Illegtartani azt boldognbb napokra \ ~z(-Iesebb és 1ICI1ll'~ebb ldfej
lödósre. Hátor~águ/lka-t ne1l1 8znbad elreszt t'niink sz:inlllnk eseké ! ~'

sége miatt é~ azulI (;~ekdy hitható hatús miatt. melyet a tár:;ada
lomra. fD'tlkOl·l ull k. Az el\'L~k hat<lhna~abbak mi nt az emherck. $ze
Illélyünk jelentéldeleu lehel, lehel, hogy cl l!Jé rlpkct nelll ütj(ik meg. 
hogy Il em leszünk Illeg lIlilldeHt. n wit teiletIlénl" de ~7. eivel., me
lyeket vall unk, ll11gyszeriiek, Ci liCIlI vcszhetők és győzh etetlenek, 

és soha nem 5z~batl eIfelcdniillk. hOIlY ezek béfolyása hatru'talaUlll 
szélesebb mint akiÍnnelr fe lelwl.eti szerkezet hat,hai. A jÜI'ű remé
nye, a mint nekelll hit::>zik - {:s ezt az érzést megel'u!'itette ben
nem az, il mit láttam él< érezlelll :\ lngyaror~zágOH - al. igazs:íg és 
szabadság azon badt.liban nUl, a kik 8zilánlul állana!. l'g') má~ mel. 
lett egy vagy 1,ét nagy t:s alapos ehell. k(ilünösen ped ig' :t szeretet 
ama nagy elvéu, lllelyegy Szeut szövctségben egyesit lIli lHlny,ijull· 
kat egy atyával f(,HIl és az emben-k tei;tróriségérel alatt; il mct y t'gye
si t minket tl szív ~;s öntu(lat lima \'alhís:íVIlI. mel)' fl. In'rcsztéuység 
legtisztább kifejezése és legbiztlJsabb g.írállcziája, fi \'6~re ,WIR lIagy 
cs Ilemefi egyesség:1Jell, IHelynél fogva eltiirjiik egyik ;I másba II a 
szemlélődő hit é~ történeti kri tika t:ll'g'ya i fe letti allUlZ eltéré!'cket. 
lIlelyek meröben elnílasztlJfttlallok ti tmlománv nö\ekedé~étöl (os al 
cmberi gOlldolkoz~ tehetség hCCsiiletcs g)'al(~rl:ís:Hó l : dc a melynek 
a helyett hogy f<z1Íllillomnl mél tó kis csoportol;:ra és \elsz igctclt 
IHir~kra oszszanak, azon kütelességnél fog\'u , hogy bec'iillrttcl 
"aHJuk meg véleményünket :-. lwisolw uk is engedjük Illeg, I l o~y 
I1gyan azt tC'gyék, még közeleb l, és közeleb h kellene Illin ket Pg~-
1I láf'hoz 1'0"'" "<", ' < '1 ' ' t t ",,-I"'" , , " ua or Igazsll~V::ilSagl J;l': a test\'c n sze lT c "o 

~ze,l ~eme ált.'11 lllé .. ~él{Clt élénk ('s kOllloJ\' !';z<Í IlMkit öntrén mi nd
ll}aJullk kCbcl-'bc 1.' ,( • ck l' I ,. .,'o"",í". .. . ~z o:i'ZCS ct lOzta m lIlugamnl<l • &j.:1Y ,,... 
1'01, ezeket óhlljtonl elwl'jesztcni itteui teshéreilll küJótt is. 
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