G

ll.

hit és

szabadsága.

Zsiuati kiillyiil'gés, és egyhazi beszetl.
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Könyörgés,
Egyetlen ogy l sten ! iga;\ság íÍs hatalom szent eszményképe!
Nagy ős magasztalt vagy to a mindenségben, melyet alkottá\. Dicsősé·
godet szólja a fejünk felett oltorillö véget.1on égboltozat, 8 lába.iuk alatt
a határok közé szoritott föld, melyeken lwtalmud és j6ságod jeloi örök
betilkkel vannak felirva. A llajnnl biborszioo millió ébredő lény örvendó z.'ljával, s az alkony néma csondje a harangok imára hivó méla
zúg-.1sával téged diCSÖitnek. KelottlSl nyugotig, őszaktól délig lIokOO
tartozik hálá.val léreért és mcgtartatásaért minden éló és érzö teremtmény. Téged imád a keresztény világ buzgó imádással. A te imádásodra
l..ornltuuk le mi is eszont lHljlékball, hová hazánk különböző vidékeiröl neved tisztelete egybogylijtött, s öl"ömérzések közt áldunk Mged
óletfmkért, a nekünk adott lelki ős testi erőkórt, azon anyagi ős szellemi j6k öszszeségeért, melyekből részeItetUl ; ezek közt kiilönösell a
vallásért; mert bizonyára, mindazon szent intézmények között, melyekkel
!IZ emberiséget üdve útján vezeted, legfelségesebb 1\ t.e 81,ont fiad, az
ur J ézus által alapiwtt keresztény vallás, melynek alapkö\'e a bit ó8
lelkii8meret-sza.badság, mely által tégedet egyedül \'aI6 Istenllok IOllni
megislllertünk, mely új oget és új I'Mdet teremtett számllukl'll, melyooll
igaz~g , szeretet és 81.3,badság lakoúk,
Oli de o fóMön, melynek homályos g'ozkörébon könynyoll olhómáIyosul az i gaz~g, a keroszlény vl\l1:\~ sem marallhatott IlIog' égi tilnla~iÍgábau; emberi szenvedóly é~ önór/lok csakhamar mogszopWsilék !I)';t;
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a Krisztus által szabaddá t<ltt hitet és lelkiismeretet 8zolgá.Iatnai: ter-

lwg igájába hajtotta a hatalomvágy; az emberiség vallásos életköráro
~lA1zadokig

tartó lelki sötétség borult!
Do te, oh lsten! Dom hagytad az emberiséget a tudatlanságban!
Az időnek teljességében, a hitlijitás nagy alkalmával gondoskodtál az

enmgoliom mOlfl3vart folyamának megtisztitásár61, hatalmas l:\.ngelmókot támasztván, kik bátran ktlzdöt.t.ak a keresztény vallás ősi igazlIág-eJveiért , s az azokat elboritó felhőket 8zéroszlatva., újra felderfilni
segitették a hit és lelkiismeret szabadságának fénylő napját.
.ti Ilitujitás örökre emlékezetes küzdelmei között nyert új életet

vallásunk is, ob Isten ! a te oszthatatlan egységedröl való 87,00
észszoril és egyszeri! vallás, melyet anynyi századon keresztül ü1dö~ll
II Krisztus szeretet-tanairól megfeledkezett kereszténység, s mig a told
más rőszoibö l ekkor is számllzetett , o kis honban, édes hazánk keleti
bérczei között állandó gyökeret verhetett magának azon törvény erejénél fogl'a melybcn e hon szabadirányu kormánya a hit és lelkiisme.ret szabadságát ' éppen három száz évvel ezel6tt, s éppen e városban kimondván, ez által szeut vallásunkat is v édő óltalmába fogadta.
E háromszázados emléknek kivánunk mi ez órában áldozni, oh
gondviseJó lsten! Légy magasztalva általunk, azért, hogy ez ország
lIralkod6ját és törvényhozóit 'ily korán mogvilágositottad s szent vallá~uukat az általuk hozott törvény óltalmában anynyi évek óta fenomrtoltad. Viharos napok mentek ugyan keresztiil egyházunk felett ez i dő
alatt, do mi a roszb.'1.n, ugy mint a jóban, atyai kezed oktató nyomaira ismerünk; a oyomatások tür6so edzette erényünket; áldozataink az
igazságőrt estek el , B e pillanatban emlékezésD.nk megszeoteli kiállott
szouvedósinket.
.
Három század ! Qh lsten! mekkom változást időz elő egy ily hoszSZil idöszak nemcsak aZ emberek gondolataiban, énéseioon és törokv~
seibeD, ue a kor szellemében és eszmék irányában is! E változást látjuk,
szent Atyáuk, Istenünk! a tudomány öszszes ágaiban ugy, mint a vallásos életben is, hol a középkor BOMt szellemének eltünő nyomai felett
mindinkább feltünnek és érvényre jutnak azok a tisztultabb nézetek ,
melyek az emberi szellem magasra törekvését 8 gyors eIóhaladását tauUllitják, s egyodül móltók fl. remek miihöz, melyet képodre teremtettél.
Lesz még , bizonyára lesz küzdelme a viJágosaágnak a sötétséggel, de
a kivh'ott siker kezessége fl. kivivand6nak; te, viJágosSl\g Atyja ! nem
hagyod el tisztult etlzmékért S a to igazSl\godért küzdő kicsiny .6l!rsgodet.! A '~ éj elmult, közelg immlir a közel jövőben a. nap, mmthá
ltl,tn6k a hil. és lelkiismeret szabadságának pirul6 hajnalát.
S"-Cll t
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Buzgón kérünk az~rt tégedet, mindenhaM lsten! hozd el, ba. nem
reánk, nyomainkba lépö utódinkra. o nagy napot •. moly méltó iinnope
legyen a vilagnak , győzelmi napja e földön az Igazságnak! ~artasd
tiszteletbeli mindcnkivel a lelkiismeret szabadságát, hogy hitoért s
meggyőződésoért senki embertársát le ne nézze, meg no \'esse, ne 01dlizze j mert a. hit tetőled van, jó Istenünk!
Gondviselő Atyánk! ki háromszázad óta. őrködöt egyMzunk felett,
ezutánra 86 vond meg attól atyai gondviselt'isedet; támaszsz kebelében
bölcs vezetőket, áldozatkósz férfiakat és nőket; adjad, hogy az ifjusá.g
az igaz tudomány szoretetében , az ősi erények gyakorlásában nőjjön
fel, s az apák helyébe, kiket a jők emléke kisér sirjokba, méltó utódok
lépjenek, egykor szintén hasonló tiszteletben rt'isz;esü!ondók. Áldásod

legyen az egész keresztényanyaszentegyházon ; a különböző hitfleket
egyesit.se II megt.isztult értelmiség és keresztényi szeretet, moly Krisztus
tanitványinak fő ismertető jegye.
Aldd mflg édes bazánkat s visszanyert alkotmányunk jótéteményei
által tedd elégedettú és boldoggá népeit nyelv és nemzet különbség
nélkül. Áldd meg a királyt és királynét királyi gyermekeikkel együtt;
tedd uralkodásuk idejét a törvény és szabadság, a mivellség és jóllét
korszakává !
J\ldd meg kormányunkat , mely buzgón és kitartással igyekszik
megfelelni nehéz hivatásának; adj neki éles elmét s va16di férfi erélyt,
hogya gordiusi csomókat , melyeket elődei kötöttek állambajónk kor~
máuyrúdjára, kibontbassák, B ha kell, ketté vághassák.
Tedd egyetért.6vé B törvénytisztelővé e bon különböző népeit,
hogy az alkotmány tisztelésében s a közjóUét eWmozdiU.sába.n keresse
mindenki saját biztonságát B polgári jóllétét.
Áldd meg közelebbről e \'áro3t, melynek Calai közé e háromszá.
zados zsinatot megiilni egybegyflltÜDk. Áldd meg zsinati gyflIésünket.
Vedd kedvesen iswni tiszteletfmket. A Jézus nevében kérünk, hall.
gass meg. Ámen.

Egyhazi beszéd.
Alapige : 11

Kriu/u.. 1Regnabaditolt, líUjalok meg & 116 kiJteüzzétek me!] unu!t magatokut
tlzolgálatllak if/djdIJ«l. Gal. 5, L
IIzabadltígÖcl.ll (lzél"t, melyl!Jel11lillket a

,

A barangok imént elnómult szent akkordjai bezárák a magyar
és rokonértelmü áogol unitáriusok vallásos életében huzamosa.bb idő
ótn tartó azon csendes mozgalmat, melyet az unitárius vallásnak Erdélyben háromszázad óta fennállása emlékére határozott ünnep elöintézkedésci keltettek \'1l11l. ut van c szent falak között., a t.lrtcllelmileg nevezetes kis Torda Vlíros vcndógszClrcw kebelében, egyházközöuségflllk zsinati gyiilekcwte! Megkezdődött a nagy ünnep l) ! Emeljük égre
öS'lszefogott kezeinket keresztény hallgatóim ! adjunk hálát az Órnak,
a kinek nevében o lsinatra egybegyültünk, a ki nekünk e~ iUlllelletszent vallásunk o hazábun létezése háromsz.1zados ű nnepét-megéműnk
adta, s kiiltsuk fchnngaszhllt érlésck között: Á l dott legye n a
mogoszolhatatlan egye tl en egy Isten!
~sinat és hiromszázados ü n ne p ! K Ól.szOfOS<l1l érdekes
esemény egyházi élot!lnkbon ! S bogy vallá.sközönségfmk a mai kettős
ünnep fontosságát felfoglll, mutatJa fL jelen lovö llagy számu gynIekozet.
Mint Imjdan lzrafl! fia i az óvi nagy ilullollre, J eruzsálembe , gyűltek
fel; ugy jöttek el hOlljukat és kényelmöket, kedveseiket és dolgaikat elhagyva e mi zsinatunkra a tall6.csbiró öregek> egyházi és világi
'.) As Udl&.ius vallA.. Erd 6IyL~" f ._.,,'l1h6.uak bArotrJssbados , .. roNuI6J lt meg·
ii"u\lp~lu; II,. 1-; . K. T""'·,el móg ISG-l.ben 7. j k. IZ. alalt inditvAnybR bo"I. ,
mi nek kijvetko~tél"" n ,,~ l 8G5 rú ~Iinuti r.JtJlnll<~ 18 sz "ratt !ll ·,11&((.,..,&111 ,
hogy II végre l .ljr 11& nnitá.riu8 valIJs Wrtéuelónok megirl.lI4lrn. kebl ileg ~OO o. é.
frt. illj k;tü.~.óvd v~lyhat hirdettoué k'. ~-o. a~ 18GB_dik .I.. pün kij, l ell ~
uapján az i, leni tintelet minden ell.lI.lb.iil,oau ug,. rendea! .... '~, b"gy ·,.. ~gy
•• enmind 1t1.1",ünn~pily legyen neD! vallA..unll. blroltllld ..dol r""dllAd.nak
eml"kére, e. alkalomra egy bymn... " egy im. k'uit" i. h.táro.latvln;
v.igre 3'Of ar. 18G8_dik hben a.in ..1 Úlr1.....6k, me, potdi, ~ppon 'f.....I"', boi
blrowub <\., elilll, 156B.ban, a bil 60 lolkiumeret •
t!)r"~"y AII.II.I
hiztotittatvl.n, ..""t , .. \I.bu,,~ ; ol'Ol<ln léta.nl kudótt.. Mind eaell 1t.:!Nl.I\lok·
ról !wgol u.. l14riul .tyAu kfiai i. ~rl$,i \to ttok'_

....b.oh".

,
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férfia.k, buzgó nők. reményben gazdag ifjak. ~'aná.sullk~n levők és
mli8 bitbeliok. mindn)"lIjan hazánk tiai &I leánym. Sőt eljott a gyillekezelbo, és pedig II mióta a mai unit.1rius vallliskOzOnség fennáll -

mos~ legelőször-mint EurÓlla első szabad o~zág~, ~ hatalmas Anglia

uDit;!rillS értelmü fiainak és leányainak kólWlselőJo IS; oly férfiu,

•

ll,

kinok személye eJöttflnk Il i róről , sM.tusuuk és JJlllldonball tanuló ifjaink
in'lnt tott ung}' szolgálatairól ismert, a kinok tudományos munkássága
Mmulatra málLó , ll, kit o hon földje ~ rajta élő miuden ull it::ÍI"iu~ iAhlt.\'érként üdvözöl, és a kiről szólván, nam tudom: hirét s érdclllét mondjam-o nagyobbnak, \'ugy IL tiszl-elotct és közbcesiilést, lllolyilon 1101IMIlIll
ugy millt minálunk oly mélt.1u rósze~(i1 i' Fogadd wstv6r jobbunkat
szabad nemzet SUlbad fia! Legyen II nap a magyar IlnitMillsok emM·
kezeMben i1il'en mcgörizl'e ünnepek üunelmapja ! ') .
Egy történelmi fejlődósü oszrnőnek teljes diadala nal1ját kijelölui
alnuui, i1iu törehés. Ki meri határozotlan állitani, hogy II kefeszLéuy
vallás J ózus életól'ol, halálával, a püukösti lelkesedéssel, táu ÓPP(!U uo
jéruzsálellli első gyülekezet ffi egalakulásával, vagy az evangéliollli és
apostoli inísok egybeszerkesz!.ósó\'ol vivta-e ki győzelmót il Vajjon 11
rHorrnácziót azon naptól sZl'uniu;llk·e, melyhen Luther Márten 'I'etzel
elloni tételeit ti. wittenbergi vártolll]>lolll ajtajára kiszogezte't' Vagy
ad(lig menjünk fel, midőn még egyetemi tanuló korában a könyvtárban tal:\.lt egy porlepte latin biblia oll'aS'Ísa által arra IOn inditva, hogy
az Ágoston-szenet zárdájába lépjen? Va.üon II wormsi országgyrtlóson
a tanaLnak viszszahn7~~s.'íra. kéuyszecitö birál."1lak adott ama felelete volt
az elhatározó momeutllffi; "nem tan:\.esos bármit is a lelkiismeret ellon
usolckedui; itt állok, nem tehetek másképp, Isten engem ugy s<>góljen i'"
vagy az evangélikus fejedehnoknek és papokonk aspimi országgyillé.scn
az eIéjOk terjesztett megkötő pontok ollelJi határozott tiltnkozásuk? ,Bu
ozek közül csak ugyilmek tltlajdonitani nem merelll, S hogy Ulelyikllek
volt dö ntő befolyása, elhatározni képes !lom vagyok.
Igy vagyunk az unil:\.l"ills vallásuak is ... nem erodetó\'el-a mi a
keresztény elsö századig megy fel-hanem annak fílll.ámaW!.s:\ml. Mert
a mint. egy európai hirú pap ós hittudÓS"'.) megjogyzi: "aZOll szemreli:\.·
nyl1&ok közül, melyekkol a't uuil.irizlllust illethetik, :\:t; lenne a legigazl.alanabb , ha azzal vádoltatnók, hogy a kereszténység lIskorJ.lmu
'.) T. J "h .. J .meo T"'110r ú r , ol r.I ~"chOfIO. nOw Coli"", i"",,;athja L<>"dOllbóJ,
",111\ .. Drill Ne kiilrold i .. ,.;lAtl". 1~ .. "ln\ k~l'yi.eWl~ y.. lt rősd /I ~.ill.t.i IrYU
16."" _ ~. ) Ra_ill e. r... CI"i,ti.."l,n,o 'Il,ilaim li ii troi$i':,,,u "uolo Jluvuo d~.
dcu w<)AM. 1868. wlj. 1-1Íl u.
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ncm lehetno feltalálnnuk"? E hitvallás eredetét, Erdélyben, némelyek ogy
Stankár novU olasz pap itteni járásával hozzák kapcsolatba, a ki 155 7~
ben Erdélyben, M. Vásárhely t , a Krislltus közbenjárói hivat.·lIa felől
több papokkal vitatkozott. Ámdu ogy hikzikk felett i vitatkozás nom
yall.lsalapilás. ]Usok Hl:l1ldrriLa Györgynek tulajdouitják annak Erdélyben eltmjesztését, ki Longyclortizágból, 1M3-ban, mint OI"\'OS Erdélybe
jött a János Zsigmond ndntrába, s némely ir6k szerint 1580-ban távo-

zott ol. 6 két.ségkiviil sokat tet.t; do (I vaUás eredetét sem cg)'ik,
SRnl másik ól,tő l származtatni nom lehet, Inkább tehető az 1566-1'<1.,
midőn Dál'id }'orencz, fl kolozsvári ekklézsia főpapja, egy alkalommal

a mai tordaucza sl:öglotéu, egy nagy kerek kövö n, mely maig hirtokunkban vau, szabad ég alatt, az egybegyült llép előtt oly sikerrel
beszélelt a vallás eheiröl, hogy az, - mint a hagyomány tartja fellelkesülve, v{tllaiu vitte be a piaczi nagy templomba, melyb~n az6ta
171 8-ig hinleUetett az egyetlen-egy Istent ismerő unitárius vallás. A
diplomatikai történelem peclig 1571-re teszi az unitárius vallás diadalél'ét, minthogy ekkor hivői, minden akadályokoll győi.edelmeskedl'o, a.
m.-vásárhelyi orsdggyiilésen, mint vallásfelekezet törvényese n béczik·
kclye'l.tottek, s a három nemzet és négy l'aUás uui6jába fel vétettek.
Mi oknál fogva kötjük hát mi mégis háromszáza<1os feunállásnllkat ez évJlez, 11(t!ott az a fennebb kijelölt időpontok egyikével sem
talál? Azért, mert ló68- ban, éppen e városban, mely azon i dőben a
megújhodásra törekvő vallásos eszmék szellemi l-üzdelmeinek gyakori
szintere volt, a január 6-kán tartott országgyillésben ll-ik J áno;;, választott király, uralkodása alatt az ország folvilágosult rendei im c
sZilbadrlvii ol-s1.ágos vallási tör vényt hozták: "Urunk ő felsége - igy
"hangzik az hii fordit:í.sban - a. nlÍképpen ennekelőtte való gyülésében
nországával, közönséggel a religio <1olgárol végzett: azonképpen mostan
~is oz jelenvaló gyülésben azt erősitik, t_ i. llOgy minden helyeken a
nlnedikáto rok az evaugéliom at pr.!d.ikálják, hirdessék, kiki az ö értelme
~swrillt, és a község, ha \'enni akalja, jó, ha. nem pedig, sonki kény"szeritéssc1 no keseritse, uz ö lelko u·ton meg llem nyugodván , do oly
,,}lrédikátort mrlhassoll, a kinek tanitása ő neki tetszik. Ezért. pedig
"senki a superintcndensck közül, se ogyebek a Jlrédikátorokitt Illeg Ile
"bánthassa. Ne sú (lalmaztassék sonki az religioért senkitől, az előbhi
"eonslitutiok szerint, és nem cngedtetik az senkinok, lH~gy senkit fog"sággal avagy lwlyéböl \'aló priviÍ.lással fOlll'ege~8ell az LaniMsórt; 1l1Ort
"a llit btenllck i~{mdéka, ~ Jlalh'lsb6l loszen , mell' Imilás Istennok
"igéje állal vagyon. " .1 mint szol'kezetéhöl Iábúk, e törvénycúkk ko-

rábbiak m6gÍljitása vole, minthogy már 1557·boll, 1558-OOn ('9 15G3ban is, éppen itt Tonlán, éllpQn ily szoUOlllfl Urvéll)'ozikkek hOl.attak,
molyeknek alapján elébb a Luther "allás&. - ma ágQStai, azután Kál"iné - késlibb heh'étnek nevezett hit,'allás, szabad gyakorlatot nyertek
e bérezes hazában is ; de minthogy o törvény az elöbbieknél szabatosabban \'olt szerkesztve, ebben találtak legelsöbben biztos óltalomm az
unitárius hitelvek, ős nr. eddig csak titokban vaHott ogy istenség ell~,
méje Icl\'elt sisakkal léphetett a nyilv,íllosság elé, Vnlóban, e tOHény
megalkot.'lsa Erdély politikai és egyházi történeteinek egyik legragyogobb
mozzanata, s lll időn mi ebez kötjlik háromszázados ünnepszent.elésünket.
nyilvánvalóvá. teszszük, hogy llzzal nem egyes embernek Ulmjénezunk ,
nem folekazeWnkkel akaruuk kérkedni, lmnem egy átalános hecsü, nagy
és magasztos eszmének, a hit és lelkiismeret szaba(lstígának ez or~zág.
ban \'allásunkkal nyert új diadalát lidvözöljlik. Ugy vnn ai! a hit és
lelkiismeret szabadsága 31" mi az idézett tön-ényezikkoon különösen
bangsulyoz\'a \'an. Egy oly tilrl'ényczikke az ErdélYIlek , mely megér·
denlOlte \'oll1a, hogy az emberiség köztörvóllye legyen, melyet Európa.
mil'elt országai e században. Austria csak ez évben vivott ki a kOz·
"élemény nagy tapsai között, mely ,nóltó társa a fellnkö lt lelkü Pál
aposrol által, a hit 058 lelkiiSlueret 87.abadsága tárgyáb.'\n, galacziabeli
biveihw irt, Báltalam besz(odem alalljául vett szeut könyvbeli igéknek,
melyek igy h:mg'llll1ak: A szabadságban azért, melylyo l ll
Kri sztus minket megs z a b aditott, álljatok meg , 6~
ne kötelezzé t ek Illeg magatokat i smét 8zo l gálatnak
igáj tiv nl - a mint a szent könyvből felolvastalui hallottatok,
Nagy érdemü 1.s, gyiilekezet! ker, hallgatóim! Az előre ~tot
tak és a felolvasott szent igék nyomán indulva, s a1. alrlpul vett szent
iro1sbeli hely mllgyaní.zn.Mt, a menynyibeu szükségesnek látom, a to \~íb
biakra hllgyl'a fenn, alkalmi beszédem tárgya a II i t és le I k i i s III eret sz:~ba d sága lesz. 'Kimntarom t. i_ a Ii it és l e lki ism~H e t
szabadságának
'
I. m ul t tilr t énetétli, je l e n á ll a p otá t ] ll, val ó BZ i nil j Ö \' Ő d i a d a l ti L ElöadásomlJll1l lig~'elemml)l
les~.ek az emberiség magasb vallási érdekeira (os az általános kereszléllyi SZClllllOntokra, dc mint azokkal szorosan é rilllkezől, egyszersmind
ilZ uoiUrillS hih'allil.s lllllJtját, jelelIH és jö\'lijH is körvonalozni
feladal.omnak ismerem, Igyokezom 'igyclmelekot elfoglalólag szólniuo vonjál.ok meg WlOI1l , Llteu egyházának gy~nge 9zolglijától.

I.
A hit ~S lelkiismeret sjP,abndsliga. k. ai! egyike l17.on nagy jelenWs~gll erkölcsi eS1.méknek, melyek a keresztény vallásban, illotőleg az Ur
Jézus tanit.i.saiban nyertek legelőször kifeje1~9t. A ki az evangéliomot,
8 ebben főleg l\ ub.irethi próféta Lcs1.é<leit figyelemmel olvasta, lebetetlen, hogyazolI meggyőződésre IlO jutott legyen, hogy Jézus a hitet
(':'I lelkiismeretet teljesen szabaddá kivánta tenni. Ö az ember benső
világát, egyéni gondolkozását, vallásos érzelmeit tiszteletben tartotta, s
midőu az ő köntösút Illető boteg aszszonynak igy sr.ó!ott: a t e II i t ed
mil gt a l' t o t t tú go e d o t, ezzel II hit felséges voltát, s az egyénnek a hit
t.'\rgyaiban való választási szabadakaratát ismerte el. Ö erőszakhoz, kény-

szeritéshez nem folyamodott; II meggyőzés s rábirás volt azon szelid
eszköz, melylyel szu,'uiuuk érvényt kh'ánt szerezni. H o g y h a a z é r t igy végezte intő beszédét egy alkalommal - ez e k et értitek, b o l·
(l ogok lesztek, ha megcselekeszi tek azokat. Ar. idvességet
IleIlI kötötte kfi.lső forllákhoz, még a bűnösöket sem r.árta. ki 11 kegyel emből; tanit"állyai tanitották, hogy Iste n azt akarja, hogy
miod enek m egtartassa nak és az igazság ismeretére
j us sana k. Valóban, J ézus megérdemli a 8zabaditó nevet; mert a hitet
és lelkiismeretet szabaddá tette.
Azouban a szabadság sokkal magasabb eszme, hOgyOOlll azt a min·
dennapi lelkok felfogni s átérteni bimák. Erről J ézusuak is nem egy·
SZOf volt alkalma meggyőződn i , midőn ily kérdésekkel ostromolták :
Mi az oka, hogy mi és a farize usok sokat böjtölfjuk: II
te tanitványid pedig nem bOjtölnek? Szabad -e szom~
batnapon gyógyitani? Mi at oka, bogya te tanitvánJid a régi "én emberek n ek rendeléseket megro n tják,
mivelhogy nem mossák meg kezeiket, mikor en n i akarn a k? Halála utáo pedig mindjárt zavarba kezdettek jőni a bit tár·
gyai , háttérbe szomlt a lelkiismeret szabadsága. felelevenitteltek II
külső formaságok és a zsidó szertartások iránti hajlam, miért is II
Bz.abadabban gondolkodó elmék kénytelenek voltak azzal szemben, 1)
jéruzsálemi első gyiillisen , kinyilatkoztatni, hogy az Ó szOvebiégi va.!·
l:\sos cseletvényeket Krisztus klh'etóire nézve nem tartják szükségesnek,
sőt azokat. nyilván alélok ig-.ijának bélyegezt.ék. E né7.0toknek adott
kirejezést Pá.! apostol is a g'J.lacziaboli gyUlekezethez irt levolében, mi·
olvn i nti üket, llOgy II BZllba d ságbllll, mely l ye l a Kr isztus

megszaba di totta, áll j anak meg, és ne köte1ezzék meg
i smét magokat fl. szertartások szo l gi l atá Ba k igájáva l.
És az intés nem volt sikertelen. Az e lső háromszázad igyekezett
tiszteletben tartani a hit és lelkiismeret szabadságát; az evangélisták
és apostolok, ugy azok hivatali utódi, Krisztus evangélioma szellemében tanitottak 1 a legkülönbözőbb egyéni nézetek megfértek egymás
mellett a keresztény egyházban 1 hivatalos yallástant, mindenkit kötelező hitelveket felállitni senkinek eszébe nem jutott, a később undoritó
voltár61 oly igen ismeretessé lett eretnekség ekkor még teljesen ismeretlen volt. Boldog kor, mely a kereszténység átalános üldöztetése daczára aligha annak aranykora nem volt. . .. Egészen más l ett a sorsa
a keresztényeknek és Krisztus t.anainak a I V·ik században. Ez időben
a 1••1 ellenségen kivül magok a keresztények is egymás ellen támad·
tak; az egyház nyugotira és keletire szakadt; R óma és KOllstántinápoly versenytársak lettek; il két császárság közötti küzdelem egy pápaság és egy pátriárkaság alal"ulását idézte elő; a vallást a politika
szólgálójává törpülni látjuk. E küzdelemnek kettős iránya volt : a császárok a politikai és világi hatalom teljességére Yágytak, a pápa és
pátriárka a lelkiismeretre kh'ánt békót vetni; a hit tárgyait bizonyos
formákhoz kötötték. Az istenség eszméj ében még csak kiegyeztek 1 de
már a Krisztust és szent lelket illetőleg nagy szakadás történt a ke.resztény egyházban. A szabadelvü püspökök először magán úton kérdeztettek meg, s ba vallási nézeteik a pápáéval ellenkeztek, me-gfeddettek, vagy zsinat és concilium elé lőnek idézve, s a kik egyéni bitök
s meggyőzödésök mellett megmaradván, a megállit.ott hitelvek ellen
mertek tanitni, árok alá vettettek, az egyházból kizárat.ta.k.- I gy lőn,
bogy a főpapság lassanként a lelkiismeret birájául tolta. fel magát, s
Jlositlv hitczikkelyeket dictált, melyeknek nem engedelmeskedni Isten
elleni lázadásnak nyilvánittatott s elkövetője polgári büntetés ali vo-o
natott. Ha e történhetett a püspökökkel , hát a népnek mi sorsa, lön?
Szomoru, de ki kell mondanom, hogy a kereszténység megfosztatott
keresztényi óná1l6ságától, hinnie kellett, a mit ráparancsoltak, s idvessége tárgyáhau sem lehetett szabadon gondolkoznia. Mindenfelé vizsgáló
székek állittattak fel, melyek éber szemekkel örködtek a lélek legtitkosabb müködése felett is, s II hol ez az uralkod6 nézetekkel ellentétbe jött, megfojtására nem irtóztak a legaljasabb eszközökhöz nyulni:
számüzetés l börtön, "érpad és máglya divatba jöttek, s alkalmazásuk
napirenden Yolt. Oh de ki tudná elösorolni mindazon vizsszaéléseket .
melyek által II hit es lelkiismeret szabadsága kigúnyoltatott és lábbal
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ta]lostatott, melyek az Isten képét viselö embert lelketlen géppé tették,
s az lír Jézna által felszabaditott keros1.ténységet ismét szellemi mbszolgaságba, elavult pogány s7.0kások és szertartások s önkényesen egybeszerkesztett hitformák igájába. slilycsztctték!
De valamint a természeti, ugy az erkölcsi \'illighan is, minden
hatás ellenhatást szül. E törvény igazolta. magát, habár későre, s az
emberiség hosszas sanyargatása. után is, az egyház életében. A XVI-ik

szá.zad bitujitása kétségkivül azon nyomás eredménye, melyet az egyház II kereszténységre, Ádán llÜSpök, Wikleff, II waldiak, husziták
és minden szabadabb vallási mozzanat elnyomásával, morev következe-

tességgel gyakorolt. Több eszélyesség és kevesebb uralkodási vágy

II

llapsúg részérOl, azt bizonyosan meggátolbatta volna; de a bit és lel~
küsmeret szabadságának nyilt megtá.madása, az emberben a szabad
gondolkodás elfojtása, s az egyenjogosultság teljes megsemmisitésére
törekvés fel1ázitotta. az emberiség közérzelmét, ennek nehány bátor férfi
kifejezést adott, s végre lön hajtva a reformáczi6, mely viszszaadta a
a kereszténységnek legdrágább kincsét: hite és lelküsmerete szabadságáti meg.wrte a papság hatalmát, eltörölte kiváltságait, s kimondta,
hogy kiki maga közlekedhetik Istenével; kimondta, hogy 11 hit és lel·
küsmeret ügyében nem ismer el semminemü emberi tekintélyt. Igen,
ai! cz vala a reformáczi6 czélja. Azonban - fájdalom - bogy mindez
inkább csak elvileg fogadtatott el, a gyakorlat nem sokára ellenkezöröl
kezdett bizonyitani.
Isten mentsen k. ai! hogy én kevesbiteni kivánnám a refonnáczió vivmányait, a történelem maga. hirdeti azokat j mert a \faUási és
polgári viszonyok, mint test a lélekkel, egymással szoros öszszeköttetésben állván, egymásra kölesönösen hatnak, s az ennek folytán nyilatkozott
szabadabb szellem a polgári intézményekben is szembetüllik; mindazáltal éppen a történelem mutatja azt is, hogy magok a nagy nevü
refomátorok sem tudtak a lelkiismeret kérdésében a kellő magaslatra
emelkedni. Hogy egyebeket ne emlitsek, Lutber kárhoztatta Zwinglit,
bogy az urvacsorá.t csak emlékeztető jelnek tartotta, s nem fogadta el
betű szerint az irás emeszavait: ez az én testem! ez az én- vérem.
Kálvin segédkezet nyujtott a Servét elitéltetésére azért, hogy ez a
szentháromság tanát meggyőződésével egyeztetni nem tudta. Mindkettő
korlátot vetett a lélek szabad munkássága elé, melyen túl menni az
ők nézetük szeriDt is tévelygés és eretnekség volt. Ők eJismerték ugyan
a szabad vizsgá.lódás jogát, de csak azon határig, a meddig ök már
eljutottak, s igy éppen azon tekintélyt követelték magoknak! melynek
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csak az imént ellcntmondottaK; a kathol iku8 pápas.1g helyébe reform{llt
pápaságot akartak behozni.

A keresztény emberiség vaUásügyi cs:r.mevi16ga s történetei e

pOllt~

nál a mi vaUásos eszmekörünkkcl s Mrténctinkkel érintkeznek.
Az nnitárizmus - mint feuncbb L~ érintém - egykoru a kereszténységgel, s nem lennc nehéz kimutatni, hogy az el ső két században,
főleg a zsid6kból lett keresztényok között, ez volt al. alapeszme, moly

az egyház mezején azután is folyvást szükebh vagy tágabb körti életet
élt. Hisz az ébioniták, sámosátaniak, monarcbiánusok, áriániuBok,
waldiak s mondhatni mWda7.011 felekezetek. melyeket a történetirók

egy része ma. is - do kellő birálat s e legend ő alap nélkül - a tévta.nok va1l6i közé szoktak sorolni, az uuit..'\rizmus egyes hiteh'cinek, olyw
kor elvrendszerének , boI tisztább, hol homályosabb formáL Megfljbo.
dást azonban ez eszmének és elveknek is a reformáczi ó adott. midőn
ennek szabad vizsgálódási alvénél fogva Laelius Socinus ll1p.gtagadta a
szentháromság tanát 1 s ezzel az unitárizmusnak új alapot vetett, a a
régit feltámasztotta halottaiból. De a. kor és emberek m~g ekkor sem
voltak elkészülve a merész tanra. Ö és társai nemcsak Olaszhonból, hol
első fellépésök történt, kiüzettElk, hanem mondhatni egész Európában
országról országra jártak szét, keresve a földot, melybe bátor eszméjök
magvát elhinthessék j haj lékot, hol az üldözős elől megvonulhassanak ;
de egyik ország a másik utáh üzte el őket; hirdetői közül sokan hamar
életöket veszték , mások halálig hontalanul bolyongtak, még másokat
börtönbe zártak gyakran oly országokban is, melyek a réformácziót, a
hit és lelkiismeret szabadságát zász16ikra t üzték vala. Egyedül az akkor
még fennállott Lengyelország fogadta őket testvériesebb indulattal, sőt
tanjok ott rövid időre meg is fogamzott; de nem sokára onnan is ki·
irtatott. A hit és lelkiismeret szabadságának egy új s a szabad gondol.
kozás igényeinek megfel elő magyarázatot adni, az elm életet a gyakor.
lattal öszhaugzásba hozni : ez a dicsőség a kis Erdólynek jutott, hol
egy emelkedott szellemü fejedelem, ll. János pártfogása, a lángelméjü
Dávid Ferencz ragyogó esze , meggyőző sz6noklata li tollának hatalma
fUtal sikerült nz Isl:.cn eszmei s lényi egységének s megosztbntatlanságának
hivését, mi az unitárius vallás alapja, uelll csak eltorjeszteni , hanem
azt az általam már idézett 1668· ki t. ez. órtelmélJcn hiztositani is. Igen,
n bölcsek és vallás·alapitó nagy olméknck az Isten ahsolut egységét
lárgyaz6 eszméi és tanai, a hitnjitás után concret alnkot nálunk őltöf...
lek. az unitárius bito~velr: legelsöbben Erdély bérczoi között kri stá l yo~
sodtak ogy élot és fejlődós·kópes cgÓ8~,szé.

17
Az újabb idllbou k. ai! midőn Erdély és Magyarország viszol!t~
cgyesalése szükséggé vált, sokan megtámadják az erdélyi fejedelmi
korszakot, ugy tüntotvén fel azt, mint a három század 6ta. nemzetünket
ért szerencsétlenségek forrását. Igaz, hogy a fejedelmi állás Magyarország
közjogára átalakitólag hatott s Erdélynek nagy áldozatokba keriUt, de
én azért Dom merek kárhoztató itéletet mondani felette, legfennebb
azon már késő bánatomat ha kifejezem: Vajha ne lett volna rá Szük·
ség! Igen. Ez elválás akkor szintugy nemzeti szükség volt, mint most
37. egyesülés, s én csodálkozom azokon, kik azt egyesek nagyravágyó
hiuságának tulajdonitják. Egyes ember bármily nagy és hatalmas legyen,

magára hiábau küzd a legszetltebb elvért is: egy nagy közczél elérésére
a közpolitika kedvező alakulása I százak és ezrek közremüködése l az
ország közvéleményének irányozó hatása szükséges. S hogy Erdély különválását a magyar királyság nagy része 6bajtotta, arra a leghatalmasabb férfiak közremüködtek, mutatja maga a siker, tanitJa a WrténeIcm. De leginkább óhajtották azok, kik a. hit és lelkiismeret szabadságától voltak lelkesitve, kik ez elválásban kerestek magoknak hitök
ügyeire nézve bizwsitékot. Hogy pedig ebben nem csalódtak, azonnal
kitetszik, mihelyt a protestántizmus kedvező állását Erdélyben, sanyaru
állapotát Magyarorsz.-\gon a legujabb időkig öszszehasonlitjuk; kitetszik
abb61, hogy az unitárizmus Magyarországon gyökeret nem verhetett, hogy
Erdélyllek a lelkiismeret szabadsága érdekében hozott törvényei Magyarországon csak nehány h6nappal ezelOtt, tehát három század mulva lőnek
a köztörvények közé felvéve.
Mint egy tavaszi szép reggel, melyen a nap teljes pompájában kél
fel, sugaraival megaranyozva a láthatárt: ilyen volt az unitárizmus
első feltünése Erdély történetében; hasonló ahoz, midőn az első apostoli
király Árpád szilaj népét a keresztény vallás szelid igájába hajtá. A hit és
lelkiismeret szabadságának országgyiilésileg való megszentesitése megterlllctte a maga gyümölcseit, s a fejedelmi palotában ugy mint a nép
kunybóiban fogékony keblekre találtak a. buzditó szavak : A prédikátorok minden helyeken prédikálják az evangélio
mot, kiki az ő értelme szerint!! Mikor a szószékre lépett,
előre senkitől sem kérdezték: nút hiszesz s mit fogsz tanita,ni? h a n oill
a. község ha. venni aka rta, j ó, ha nem p edig, se nki kénys zeritéssci n em keseritette, az ő lelk e azon meg nem
nyug odván; de oly prédikátort tarthatott magának, a kinek tanitá s a őneki tetszett. Söta.zismegtörtént, hogy ugyana.zon egy temlllomban különböző értolmü tanitók is tanitottak, S a nép hite
w

~

•
lEl
és .meggyőződése szabads:igát követve, arr!\ hallgatott. amelyikkel :11.
Ű gonJolkozásmódja is megegyezett; sz6val: a kis Erdélyben beteljcsiilt
az apostol kivánsága, hogy a szabadságban, me lyly el Kri sz-

tus mogszabaditott, m egá llj anak és u o köte!ozzók m eg
ismét magukat szolg(dahak i gá jával. Oh hogy nem állapodhatom meg e szép jelenetnél ! Oh hogy ez édes emlékekro később
oly sok könnye hullott a fájda.lomnak! Oh bogya. Jelkiismc!ct 8zabnasága ellen ismét hadat izent az emberek szenvedélye s irtó nyomait
leginkább a mi hál'omszázados egyházi életünkben hagyta fenll.
Mint hatytyu a tenger szirtormain mélUll siratja elorzott fiait:
legyen szabad nekem is ugysz61va végig röppollnem ama szenvedések
hoszszu során, melyeket vallásunk és követői e századok folytán itt ha~
zánkban is kiállottBk.
Ugyanis alighogy az unitárizmus a többi vallások között helyet
foglalt, János Zsigmond 1571. márcz. 14 -én hirtelen meghalt, s hasonlóan
a fához, melynek a v"iIlám éppen koronáját ZÚ'lta szét, az Isten - egy~
, ségét tanitó vallás követőinek gyülekezetét e halál csaknem földre verte;
benne elveszett az unitárizmus fejedelmi varázsa, mely addig csaknem
parancsolt; külső ékessége, mely vonszott; a ,' Hági előnyök I melyek
önkényte.lenul )lóditottak. Erdély fejedelmi trónját katholikus fejedel ~
mek foglal ták el, s irányadóvá e vallás érdekei lőnek. Az eszélyes Th\ ~
tbori Istvánt csakhamar Kristóf öcscse váltotta fel, a. jézsuitizmus üldözése tárgyává il kor leggeniálisabb emberét, Dávid Ferenczet tette,
eszközévé a fejedelmi udvar kedvkeresö orvosát, a kül sőleg éppen unitárius eh'eket valló Blandráta Györgyöt választva, a ki Dávid ellen
valóságos ' hitnyomozói szerepre vállalkozni nem. át.'\lotta. E férfi, indittatva az udvar álnok tanácsadóiMI , állása fölényét érvényesitendll,
kérdöre "onta Dávidot tanitásaiért , később hitelvei ,'áltoztatására kivánta birni; s miután ez meggyőződésére s a lelküsmcret szabadságára
hivatkozva, nem engedett, Socini Fatistot hh'ták Erdélybe, általa. érzületét s legbenSObb gondolatait barátság és vendégi jqg örve alatt )dpuhatolva : később vádlókként léptek fel ellene. A jézsuita be(olyás alatt .
áUó Kristóf fejedelem Dávidot súJyos betegsége daczára letartóztatni
. paranc.'IOlta, s jobbára ellenkező nézetü papokból és \'ilágiakból egybealkotott országgyülési biróság által elitéltet\'én, a dévni várba záratta,
hol rövid szenvedés után nemes életét bevégezte '). És o pillanattól
'.) Dhid F. haIWt .. eu uáuu:\dal kWbb élt lll.Iler 16 79. JUD. 6-ra, Saodiu'
UOY. Ui·re teul i IlS ek6 aaeri.nt caak 4 napot, .. mbodik uorint, a lui biU·
la.ebb, 6 bÓDapO& ar. lop6cbaD. mert el.itélutúe 1679 JUD. 2-kA.u tijrt4D.t.. A.
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fogva irtó háboru indittatott az unitárius hit ellen Erdélyben is: a hit
és lelkiismeret szabadságának földén is! A szellem békóba veretett. A
szabad vizsgálódás elve IlClyctt formuláz ott hitezikkek léptek előtérbe.
Az IIllitáriusok fen nállhatását cOllfessionális formáktól feltételezték;
ilyeket kértek tölük, majd irtak is számu~a. _Igy szüle~tt meg Dézsen,
1638-ban, a Krisztus imádását és segitségül hivását tárgyaz6 confessio ;
igy lett áldozat P échy Simon s vele számos ekkléz si~nk a törvény által

tiltott .szombatosság ürügye alatt.

~ajd

a hitvallástól a hivatalv:iselés

lőn

feltételezve, s némely hivatalm csak az orthodox hitet követők voltak képesit\'e, a minek következtében az unitáriusokat lassanként min·
dell főbb hivafalt61 elzárták, javaikból, templomaikból kiforgatták , s
igy a hit és lelkiismeret szabadsága .az életbő l a levéltárak pappirosvárába menekült i a szép elvek a törvénykönyvet ékesitették, a sziveka trónon .egészen más nézetek szerint
ben egészen más érzelmek éltek;
. . ..
kormányoztak.
Valóban, valamint a hit és lelkiismeret szabadságán ~k történelmébez á:ta.lában , ugy a mi háromszázados egyházi életünkhöz is sok
szomoru emlék füződik. S llem itélhetne el senki, ha mi a multakat
elgondolva, könnyeinkkel adóznánk e pillanatban elődeinknek, kik nem
csak kivívták szent vallásunk életjogát, hanem azt üldözés és nyomás,
gyalázat és lenézés, börtön és vértanui halál kínos sorsával daczolva<, a
mai napig, az időnek beteljesedéseig, három hoszszu sz~zadon át. fenntartották. Ámde Isten ugy alkotta
emberi sziv~t, hogy az a kiállott
szcnvedéseket azonnal felejti, mih elyt kedvezőbb körülmények közé jut.
A mi sorsunk is jObbra fordult. Boritsunk fátyolt a multra. Új idők
küszöbére jutottunk . .Istennek legyen hála ére~te, egészen. más a hit és
lelkiismeret szabadságának jelen állapota, a miről szóland beszédem
másod.ik része.
.'

az

IL
A mult század \~égét k. ai! egy nagyszeru esemóny jelzi, ~e]y
egész Európát megrázta, s ti történelem folyásának új irányt adott. Ez '"
esemény a francna forradalom, mely a köz~pkor korhadt épületét, elavult
uerék férfi halála körülményeit mély homiUy feui, tettdú. élete r ég vArja
megirlLeAt. Utols6 emlék f.,lő l., az a pár distiehon , mit II dévai tömlöczben
állitólag ő irt:

Fulroiua, Crux, Gladiua paparum , mortis imllgo Null. viam veri via prohibera pote~t.
S eripSi , quae sensi, fido quoque ~eetore ~ixi;
Dogmat.B. falailoquQm pOlt wca fata ruem.

,
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intézvényeit lerontotta, a kiváltságokat megsz\mtetto, II t.es\vériség ,
szabadeág és egyenlőség nagy eszmóit az emberiség köztörekvési c7.éljairu mondotta ki I S a népeknek mindenboI megadta azon polgári jogokat, melyekből az elött ki voltak zárva. Egy hatalmas égi dörei volt,
oz az emberiség szellemi életében, mely azt szúnnyadásából felébresztette; egy erŐs érvágás a Siázadok óta elsatnyult testen I mely annak
nSrkeringését rendbebozta. a fennakadt erőket tevékenységre . a. szellemet fokozott murkásságra bajtotta s oz által új életet öntött belé.
A folyó egész század küzdelmeiben e fúrradalom törekvéseit látjuk
viSZ8zatükrőzni,

szabadságot I egyenlőséget és testvériséget, más sz6val: emberi és polgári jogokat követel magának minden ország,
minden nép. Ezekért lelkesült. ezekért küzdött anynyi elszántsággal
nemzetünk is 20 év előtt az alkotásai által nagy, emlékében órök,e
dicső 1848-diki évben. Fájdalom! hogy minden újitásnak megvannak
ellenségei e földőn. A magasabb eszm6knek mindig meg volt, ső t ugy
látszik, mindig is meglesz vérkeresztségök Meg\'olt fl. mi fényes idő
szakullknak is búja és öröme, fény. 6s árnyoldala., capitoliunli di cső 
sége és galgotai keresztfája egy iránt.
A társadalmat mozgató eszmék ez álalal..-uJásának ,- mely bogy
nem volt ment minden kinOvésMI, nincs miért mendanom,-természctescu
befolyása volt II vallásos életre i sőt a polgári szabadság hajnala (lj
korszakot deritett a bit és lelkiismeret világára is , melybon a szabadabb eszmék, néba szinoo túlcsapongva , megkezdték körrut{lSokat, s
o}őidózték azt & nagy változást, melyet ma. az egyházban tapasztaltmk.
Boldog Isten, mekkora vállo1.ás! Ha régen valaki a vallás t.1rgyainál
saját értelmére vagy az átaJános józan emberi értelemre hi\'atkozott,
fejére olvastak egy szentidsbeli helyet, vagy valamely szent atya vC..
leményét, s azt mondták neki: "meg van irva" s 01.1.01 minden további
vitának vége szakadott, az illető vagy megadta magát s viszszahu1.ta
állitásait, vagy Gali1eiként megmaradt állitása mellett , )IOgy mégis a
fOld forog a nap kOrii!, s nyugodtan ment. meggyözódósé\'el zárdába.
vagy börtönbe, Magok a reformátorok is e fegyverrel harczoltak állitásait mellett. s a szentirást mindenik saját czé1jai szerint magyarázta,
Innen van az az átalánossá lett meggyő ződ és, hogy u. bibliában kiki
rnegta.UJja azt. ~ mit keres. Ma azonban már annak is csak azou szavai birnak döntő tekintélylyel , melyek a józan éS1.8Zo1 nem ellenkeznek. A biblia magyarf.zata egészen új és szabadeh'f1 irányt vett, s
czélja nem az, hogy minden betüjére rioyomják az isteni ihletés és
emberi csaJbat&lIandg bélyegét, hanem hogy likercssék azokat az
igazságokat.. melyek az 6az szabad vizsgálódását kiállván, minden népre
iii
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58 nillJen időre érvénynyel hirnak. S higyjúk el ai! in'kAbb emelik

~20 :nts tekintélyét azok, kik a formát a lényegtöl, a. külső boritékot,

;~ boM, csiraképes mngtól megkü16nbOztetik, ~int a kik ma. is a betüMz ragaszkodnak, s Dem tudnak felemelkednI arra a s z a b a d 8 á gra, mely lyel minket Krisz~uS, az emberi v.élemények
é s {irOS czoremoniák kötololből, megszabadltott. Régen
azt t.'lUitották, hogy az idvesség 1\ hitczikkekhez van kötve, s menthetetlenül elveszett, a kinek azok közül vagy egy nem fér a fejébe;

ma a szo l gálatnak oz igája már elviselhetetlen, s átalánossá vált
az a nézet I hogy mást hitében háboritani Dom szabad; Dom az fő
/lolog. hogy az ember mit hiszen, hanem hogy mit cselekszik ;
minthogy az igaz vallás nom szóban I hanem tettekben á.ll; valamint hogy a Jézus vallása is leginkább az ö életéblll tűnik ki,
Illelyet példányul állitott tanitványai elébe, ezt mondván: P é l d á. t
adtam nektek, h ogy amint óu cselekedtem veletek,
akként cselekedjetek ti i s má.sokkal. Régen egyedántnak
tekintették a vallást, melylyel 'egyesek vagy osztályok kény~kedv sze~
l'int úzérkedtek, ma mindinkább terjed az egyetemes papság eszméje,
mely szerint kiki maga kell, hogy gondot viseljen saját l elkéről, s elin~
tézzo nom csak földi dolgait, hanem egyszersmind menynyei sorsát is.
Igen ai! a mint a reformáezi6kor a. vallás jött segitségére fl. polgári szabadságnak: ugy e században a. polgári szabadság segiti elő a
vallás ügyét. És e fordulatnak különöseu örülhetünk mi, mert mi is ennek
köszönhetjük az unitárizmus I.\jabb lendületét. Tény ugyanis, hogy a
reformáczióval ismét föléledt uuitárizmus szintén a mult század végén
uyert szabadahb mozgást ; ekkor alakultak Ángliában, Ámérikában
unitárius egyházközségek, sőt itt Erdélyben is ekkor kezdtek megszönni
a zaklatások; templomaink nagy része fl. mult század vége óta épült ;
18,l8-ban pedig Magyarország is kitárta. karjait nekünk s testvérei közó
fogadott, kimondván a XX dik t. ezikkben, hogy az unitárius vallás
Magyarországon is törvényesen bevett vallás. Ha ez intézkedés már
magában hálára kötelező, menynyivel inkább lehet és kell örvende~
nünk ma, midőn a.ma jogrészcsséget ránk nézvo tettleg életbe tépve
lát~uk., De uagybecsü ránk nézve az az erkölcsi elégtétel, melyet az
ulHtánus nézeteknek ll. vallásos irodalom legnagyobb szellemei, ll. kor
vallásog miveltségi szabadelv ű iránya nyujt, Erre nézve ismét hivatkozom azon külföldi iróra, kinek müvét feunebb is használtam, "Nincs
lTIeszs/,o hátra megettünk az idő - ugy mond oz - midőn az ullitárizruus oly furde kifiCZOlllodásnak~t.&rtatott, mely nom méltó a. bölcsek
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érdekeltségérc • s a melyWl a vallásos lelkek. mint valami szörnyü
istentclenségtől irtózta.k. Napjainkban az az állás, melyet ar. uniMrizmus Ánglh\ban és ÁmérikábatÍ magának kivívott; az a hatalmas gyarapodás, melyet az európai szárazföld protestáns egyházának kebelébeu
ves], J a hol már csaknem mindenütt polgári jogot szerzett; azon folvilágosult katholikusok jelentékeny száma, a kik a nélkül, hogy formaszerint megválnának azon egyháztól, amelyben fölncvckcdtck, nyilvánosan szeretik 6s vallják az nuihírillS elveket ; az clsó nllldü nevek,
melyoket az unitáriusok a magokéinak kövelelhetnek : mindez megtöl'te
amaz elfogult itéletet, és j ogosan kö\'cteli: hogy a keresztény vallás
egyik legtisztultabb , Icgszabadelvühb és legészszcrflbb formája igazsá.gosan méltányoltassék I.) Adjuk hozzá mindezekhez még a. Krisztus
személyére vonatkozó újabb irodalmi mozgalmat, mely szerint a Krisztus emberisége nagy t ndományu és tokintélyü egyének által az evangéliom alapján ki van mut.'\tva, s ez által igazolva van az nnitárhmusnak az az alaptétele, hogya .Krisztus valóságos ember voit. s istensége nem jelent egyebet, mint ·meg váltói nagy küldetését, és azt a
fönséget . mely az ö életéból kitűud öklött , de a melyért oly .hoszszu
időn keresztűl űldöz"o vala az egyházban. Ha. mindozoket fontolóra
veszszük, bizonyára. azon fel omelő gondolattal fIlhetjiik mog háromszázados ünnepünket, hogy vallásos nézeteinkkel többé llem állunk elszigetel ten , hogy 3.z unitárizmustól többé a külföld scm idegen . hogy
hitrokonaink száma, ha névleg nem is, de tényleg napont.'\ szaporodik.
És itt nem tehetem k. ai! hogy még egyszer mcg ne emlékezzem
Dávid Ferenezről, vallásunk első püspökéről, ki Krisztusnak emberi
természetét és azt tanitván, hogy a szent hisban csak a ·magától való
.l sten imádása és segitségül való hívása parancsolla.tik, s e tanaiért, mint
bitíljitó és ország · felháboritó, holtig tarM várfogságra itéltetett ; igy
szólott öt környező azon kevés hiveihez , kik a helyzet retteutö pillanatában is öt még meg nem tagadtá.k vala: Meg ne h otd nk ozzatok az ón b a l esete mell - ngy monda - a. világ halálom
után meg fogja lá t ni és bi zony ny a l mogtapa s dalja,
hogy csak az egyetlen - e gy Ist en az, a. ki magát i s teni
tisztelettel ti s deltetni kivá.nja".) E z 15 79-bcn történt, itt
Tonlún, hol én, papi hivatalában gyenge ut.óda, ma 300 év mulva,
'.) Re~me. Le Chru.liaou.me uoltu;re '''1 lJ"ou.;ome .lecte. Revue del doUJ: mondo.
1868. maj. l -eö ~I_
' .) D~relU;(O ,,·,allcl.d navidl. ;11 JH~gotio .Ie nun ;" vo~udo J"IU Chri,t,) ;1\ l,ra&\:.;.
bu... hap_. iQ. aula. Huilioll.l Anuo CICI:) x...XCI. V-ik Icv'l 2-dlk. oldal.
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Ám6rika, Áuglia, Hollandia, Schweiz, Frnnczia-, Német- és Magyarország
mi1li6kra menŐ mivclt és tudós cmheroirc hivatkozva, tamU a világ sza..
badclvü közvéleményének szent pal1ádiuma alatt igazoltnak állitom , s
cmlékét o gyülekezetben egy nagy német költő eme szavaival: ,,3. v i lá gtö rtónelem, a világ Héló birája" tisztelettel m:Cgk05Z0ruZOm..
Távol legyen «zonban tőlem , ,hogy éo a bit és lelkiismeret szabadságának kérdését csupán az UDitárizmushoz MBsem; csak példaként
hozt.'l.m fol azt, annak kimutat.1sára., hogy csakugyan a hit és lelkiilr
IDeI"ct szabadsága a jelenben jobban áll, mint állott a multban. s
anynyira megel'ősödött a nép millióinak keblében hogy onnan kiirtani ~bbé semmi hatalom nom képes. hogy aki még most is a hitkülönbséget ak:uja embertársa ellen fegyverül használni, az méltán
magára vonja a közvélemény kárhoztató itéletét. S valóban ideje is
már, hogy kialura a türelmetlenség legkisobh szikrája is, az embere·
ket a testvéri szeretet keresztényi· érzelme füzze egymáshoz; ideje,
hegy ne nézzük le,. ue iildözzük egymást azért, mert az egyik térdeire, a másik fenuá11va; az egyik koreszt, a másik gomb alatt.imádja
Istenét; id<'je, hogy ne eröszakoljuk senkire a magunk hitét és meggyözödésft, hanem hagyJuk, hogy kiki maga alkossa. a.zt meg magt\nak,
azzal II sza bad ságga l, ti. melyly e l Krisztu3 minket megs zabaditott, é s ne kötelezzüIlk meg senkit szo lg álatnak igájával.
De vajjon nom Iá.tom-e én mégis igen rózsás szinben a jelent il
Anl.gy 11em hunyom-e bo szántszándékkal szemeimet oly jelenetek előtt,
mclyokböl elle nkező következtetést lehet vonni? Nem tapa.sztalhatjuk-e
napjainkban is, hogya lelkiismere.t szabadságánalf hetedhét ordgra
hinteLése mellett. bizony még most ii! vnnnak, a kik nem tu(lják lerázni luagukr61 a felokozotiesség nytigeit, s csak veszszöparipának tartják
azt is, mint II demokraeziát, a. melyet nóps~erüség bajhász.áaból azok is
ajkaikon bordoznak , a kiknek szíve attól nagyon is távol áll? Nem
láljuk-e , hogya. vallási érdekeknek még mindig nagy szerepe van, s
nemcsak a kormány kerekeibe , hanem a csa.bidi élet gyöngéd kötelékeibe is belekapaszkodnak ? Mert mi egyebet jelentenek e kifejezések:
~ llralkod6 vallás, bevett vallás" , - melyok tényleg még mind érvényben ,'annak. mint azt, hogy a. lelkiismerot szabadságával még most
:sem vagynnk tisztában, hogy egyik vallásos nézet több jogot igényel,
mint a másik. sót még olyan is lehet, a mit számif.1sba. sem kell
\'Clll~i? A polbrári háZjl$á.gQk intézvlÍnye nem abból a szOksógból származlk-e leginkább; lllert IJOkan a mv jogait ill a hi tczikkelyek bilincseibe
1

akarják verni , 8 a vegyes házasságok elébe akadályokat glirditnek I S
végre a nem reg elhangzott római híres allocutio, melyben az ujabb
eszmék 8 ezeken kifejlett társadalmi mozgalmak isi.enteleDsógeknek
vannak bélyegezve, s a hitkülönbség nem csak az élők, banem a halottak országában is válaszfal gyanánt akar fö lépittetni, nem ejt-e csorbát
a. hit és lelkiismeret szabadságának dicső eszméjén; nem azt mlltatja.-e,
hogy az egyéni szabad gondolkodás és meggyőződés j ogának biztosítása
csak egyes felvilágosult lelkek milve, maly jogát az életben csak igen
lassan fogja kivívni P
Nem tagadom k. ai ! hogy mindezeknek látása és meggondolása,
csakugyan kissé lehiitheti gyözelmi mámorunkat, s alább sz.állithatja.
lirömünket a. hit és lelkiismeret szabadsága jelen állapotjára nézve ;
mindazáltal reményiink alapját még sem semmisitheti meg, nem, mert
mint 3 felbő, mely el takarja a nap arany tángyécit, hátráltatbatja
ugyan, de fel nem tartóztathatja a gabona érését: ugy a hit és lelkiismeret szabadságának végdiadalá.t is lebet az emberi fondorkodásoknak
ideig 6nUg késleltetni I de attól megfosztani az emberiséget lehetetlen.
Előttem legalább nagyon is valószinünek látszik annak j övö diadala.
Ennek megmntatása beszédem ntolsó részét teszi.

ill.
Napjainkban egy kérdés sincs k. ai ! mely élénkebben foglalkoztatná az elméket s nagyobb figyelmet keltett volna, mint fL nevelés
ügye. És méltán. A nevelés már csak azon bölcselmi szempontból is I
mert ez teszi az embert emberré, kiváló figyelmet érdemel. Az egyenes
állás I nyilt homlok, és égfelé emelkedő fó ott lehet , ha hiányzik az
értelmi fejlettség, a lelki kimivelödés. Én egyenesen megvaUom, hogy
a. neveletlen ember és oktalan állat között végtelen kis különbséget találok; sőt ezt elméletileg nagyobb rosznak , következményeiben amannál veszélyesebbnek tartom azért, mert egy társaságban élvén több roszat tehet, könynyebben árthat I mint az oktalan állat I melyet vagy
megsze1iditve magunkhoz édesitünk, vagy ellenében okossággal védelembe helyezzük magunkat. A társadalom érdekei is megkivánják teMt,
bogy tagjai illően neveltessenek, különben a közj611ét, mely fL t..1 rsuság
czélja , el nem érhető, s polgári szabadságáról szó scm lehet addig,
mig a polgárok átaliban nincsenek oda mivel\'c, hogy sznbadsi'Lgukkal
~ Illi tudjanak anélkül, hogy másoknak kárt okozza nak. }'ontos végre
.\ nevelés eu60ileg is, a menynyioon kéfdéget nem szenved , bogy
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ösen korunkban, midőn ipar és kereskedelem, tudomány ~s milvősze hihetetlen fejlődést nyerlck. mid6n mintegy megczá.folására a
JJajdmikor bölcaének, ki azt mondá.: hogy ninc s semm i új dolog
n. nap a l att", minden nap, sőt mindetl 6ra. valami újat és nagysz6"
l'ilt boz létro; midőn oda. jutottunk, hogy villámmal besz~lünk, napsug-J.rral irunk. párán úLaznnk s egy kerékkel száz meg száz ember
dolgát elvéggezzuk, többé nem éljük be a természetadta tehetségekkel,
hanem ba élni s boldogulni akarunk. ugyancsak szem előtt kell tartanunk a közmondást: "többet észszel, mint erővel", s azon kell igyekeznünk, hogy minól nagyobb értelmi képzettséget szerezzünk magunk-

nak I s jobb nevelést adjunk gyermekeinknek. EnYllyi nagy és fontos
ok igazolja a nevelésugy iránti mai közérdekelt.séget, s nyilván mutatja,
bogy annál nemesebb ligyért nem cmelhemnk sz6t, szentebb czélra nem
áldozhatunk, mint a n evelő intézetekre, nép--, ipar-, tudományos vagy
bármi névvel nevezhető iskolákra.
De talán ezek nem tartoznak felvett tárgyunkhoz? Én ai ! ugy
vagyok meggyőződve, hogy a nevelés a keresztény vallással igen 8Z0ros ösz8zeköttetésben van. J ézusnak magának küldetése egyik fő ága a
népek tanitása volt; s midőn tanitványait a vih\gra kibocsátotta, azt
adta nekik útasitásul, hogy elmenvén tanitsanak minden népeket. Ha tehat a bölcs emberiségi , az államférfi társadalmi, a gyakorlati ember szükségességi szempontból üdvözli a nevelést : engedjétek
meg nekem k. ai l hogy én azt vallási tekintetből üdvözöljem , minthogy én ettől várom és reméllem a hit és lelkiismeret szabadságának
végdiadalát. Igen, a mívelt ember maga határoz, mint átalában élete,
ugy bite és meggyőződ ése felett is; annak lelkét nem lebet bitczikkelyekkel, annálkevésbé a régi szent atyák tételeivel megbékóz.ni ; li
maga szabadon alkot magának fogalmat lsten és világ, j6 és roSJ!,
erény és biin, jelenvaló és jövő élet felöl. És a mid éln maga e jogával él, tiszteletben kell hogy azt tartsa másokra nézve is, más s7.ókkal: li nem eröszakolhatja rá senkire hitét és meggyözödését, hanem
kitkit meghágy annak háboritatlan élvezetében, minél fogva igazán
miveit ember türelmetlen nem lebet, és hitüldözésre csak vakbuzg6
föket, s Bertalan-éji mészárlásokra csak no\'olotlen embereket lehet megnyerni. Oh jövel hát gyors szárnyakon feh'ilágosult ember-nevelés, s
hor.d ol magaddal a hit dolgaiban való szabad goudolkodás és mások
meggy őzódése iránti tisztelettel viseltetés boldog idejét! Hozd cl mu.gaddal II polgári és lolkiismerct-S'ubadságot, hogy ennck védelme alatt
nc\'okcdjék a magán éli közj611ét 41:1 boldogság, s lojosedésbe mcujen
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valahára a.z apostol intése : Aszab ad s t\gban azért, melyI el

minket a Kri sz tu s mcg szab :~ditott, áll j a.tok m e
ős
lrc kötel czzó tok meg ism ót magatokat szo l ga I
i g áj á v II I.
Hogyan! hát mi lesz akkor -az egy akol ős egy pásztor cszmíÍjéből, ba a hit és lelkiismeret szabadsága toljes· érvéuyre jut? Lám
most is , mid6n még mind birezikkclyok korláti között mozog az cmberi elme, mcnynyi vallás van csak hazánkban is? Én azt hiszem k. ai !
hogy éppen ezok fl, hitczikkolyok okozz{~k a különMzö vallásokat, s ha
azok nem volnának. legalább a keresztény vallás csak egy vallás volna, mire nézve alig Jellet hatalmasabb bizonyságot hozni fel, miut
mÜvelt emberektől átahinosan hallható cinez iga-z mondást: "ll árm i t
be szé lünk. mindnyájan csak . e gy Istent imádunk."
.
lme itt van az egy akol gyakorlati alkalmazása, .s nem :~ "k ~ nys ze
ritsetck miqdoneket bejélni" -féle olv bettiszerónti alkalma.zá.sáball ;
mert J élms maga. tanit.ott.a, hogy sziik 's ég me gha so ulá. s oknak .
leuni. És a ki az ogész emberiség g.ondolkoz:ls-módját egy I~'mára
kiv:lllja húzn~ I ki azon töri fejét. hogy míként l ohessen oly hitformát fe1t.alálni, melyen úlindenki llIcgnyugotljék, az a termésl.et ellen
kiizd, mell' két ft1szúiat sem teremt egymáshoz nIindenbcn hasonlqt.
Hagyjatok szabad fejlődést az emberi szellemnek a hit dolgában, ne
korlá.tozzútok legalá.bb az ember lelkiismeretót ; no félj etek , ez nem
fog vészt hozni scm egyesekre • som a társadalomra, Hiszen hol van
többféle hitnézet és \'alIásforma, mint Ángliában és Jimérikában , fl
\'an-e
ma ezeknél boldogabb nép s hatalmasabb állam ? .. Anglia!
•
Amérika! Az egészen mas - hallom innen is onllan is az ellenvetést.
Más, igaz , még pedig miért? azért. mert ott a. nevelés és ért-olmi
müveltség. hasonlithatlauul magasabb fokOl! úU, mint nálunk, és e fokra
;Joma... országokat politikai és yallási intézményeik együttesen emelték;
a mi igazolja a nevelés szükségessége mellett a hit és lelkiismeret
szabadságának a nevelés által bokövetkezcndö végdiadala iránt kifej ezelt reményemet.
Feltéve már. hogy évtizek - mit mondok? ftl.jdalom! tán csak
óvszázak-mulva az emberiség a miveltségnek a mostanin:.'tl j óval ma·
gasabb szinvonalárlt jllt, hogy il. hit és lolkiismeret minden iga és wkinttny nyomása alól teljesen felszabadul : \'ajjon mi sors vúr a mi
vallásuokra il }~ kérdésre k. ai! a felelot att.ól CUgg . miképpen fogjuk
fel mi annak lIli volt.á~. lIa. mi l:\zÍ\'ós cl:Iökönösséggel r<lguszkodunk :IZ
cldódeink által 8l.áza.dokkal ez elött meggyőz6d é.s böl ug.yuu. de olykor
•
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mogfélcmIés, 08zély és opportnnitási tekintetek befolyása alatt alkotott
JJif..cúkkckhcz, s azokat mint II tökély De továbbját tekintjük, a t1,ldomány
és kllt.ató szellemnek 'még lehellotétől is ·óvju~, s II szabad vizsgálódás
frissitő légút tölc morőben elzárjuk : akkor kétségki.vm . az idö előbb
utóbb régiség-gyüjtcményoi közé teszi az unitárizmust is, mint minden olyan vallás-rendszert. moly magát trikólotesnek és bovógzettnek

t.'utja j mert a vallásnak is, mint minden emberi dolognak, fejlödésének kell lenni. Az emberi észre nézve a confessi6k léto olvitázhatlanul

szükségess6 teszi azoknak javithatására vezető útat és alkalmat; mert
a keresztény \'anás bibliai igazságai örök igazságok ugyan, do az a mikéllpCll az emborek czoket felfogták s formákba öltöztették, ma egészen
mások, mint voltak eze}őtt 500-, 1000-, 2000 évvel;' és a mint a
pbilosopbia, lJhysica, chemia, matbesis, átalában minden ismeret a ma.ga.
tökéletesedésére az útakat fennhagyta : ugy az emberi észnek a 'raHás,:
ban is e jogát meg kell adni, szükségképpen fenn kell tartani. Igy
togja 'azt fel ma a kereszténység n~gyo~b része; ezen alapszik ~talá
ban a protestantismus. Erre útaI maga J ézus is, midőn igy s7.ól tőle
titkokattudakoz6uqlitványa.ill.a~: Még sok dolgok vannak, melyeket. nektek kellene mondanom, dc most el nem 'hord o z h a t j á to k. Amely valUts megszünt fej lőd ni, megszünt élni . Felismerték már ez igazságot minden hitfelekezet tisztultabb felfogásu
hi\'ei, s magokat ahoz alkn.lmazzák; felismerték még a zsidó vallás
ki\'áI6bb egyéniségei is, a kik látván, hogya vallást az idők szellemével öszhangzá.sba kell hozni, most az isteni tisztelet form:íiba n sürgetik a reformokat, majd lassanként Jevetkezik a Mózes törvényeinek
elavult .kérgét is, me!y törvények annak idejében igen czélszerüek lehettek; de már ma, 2000 év utá.n, valóban túlélték magokat. Ellonben,
ha az unitárizmus alatt az emberi szellemnek a hit dolgaiban való
szabad önvizsgálódási és ' önelbatározási jogát értjük; ha mindenkiben
tiszteljük a lelkiismeret siabadliágán alapul ~ azon meggyőződést, mely
elödeinkot az egyetlen ogy Isten ismeretére és imádására vezérelte,
és minket is ma arra vezérel; ha nem bonyolitjuk magunkat szántszándékkal középkori lenyügöző fogalmak szövedékébe, hanem a kor~
szellemmel együtt haladunk; végre, ha nem tartjuk hitrondszerünket egy megavult, korhadt épületnek, melynek sorsa öszszeomlás ;
hanem egy erős alapokon biztosan nyugvó életerős és fejlődésképes
organizmusnak, mely az emberi szellem új igazságait mag;í.ha felvenni ,
magát azokkal folyvást regenerálni, s hivoinek lelki üdvöt az előrehaladó
századokkal előrehal a(lólag biztoi!ita.ui kópes: okkor az unitárizllltlSnak,
- s ki merem mondani hogy leginkább annak- örökre biztositva van

jövője; mert bizonyos , hogy legjobb barátságban áll a józan észszel ,
melyre a mivelt emberiség a vaJMs 1i~rdóseiben is nagy súlyt fektet.
Ugy van ai! az unitárizmus nem csak hogy meg nines t.'unadva
a jelenkor mindent reformáló szellemétől j hanem a tudomá.nyos vizsgál6d{lsok s a biblia körüli mélyebb buyárlatok által még igazolva van
;llapjálJan a világ előtt j ezt nom gátolja semmi,-ha csak II világi hatalom és erőszak nom fog ismét arra. vetemedni ,- hogya tuclomány
vlvmányait jö\'öro is felhasználja fl beilleszsze szabadeh'ii. vallásrenuszere keretébe. Én ai ! .mélyen meg vagyok az iránt győzöd ve , hogy
ha 300 év alatt, anynyi nyomás és ellenséges viszonyok között, fClln
tudtuk magunkat tartani, most már nincs félelemre okunk. Az unitá·
rizmusnak, nevezzék azt Mr észvallás:\nak, azért , mivel a j ózan észt
még a szent irás magyarázatáná.l is alkalmazni kivánja; vagy momlják
némelyck minden költészetet nélkül öző száraz hitrendszelllok, azért ,
mivel az isteni tiszteletben külsőségek által hatást nem keres, az urut.1rizmusna.k-mondom-nagy jövője van, s én azt hiszem, hogy azok,
kik anllak majdan négyszázados omlókiinnopet szentelendnok, nom csuk
ángoihoni I hanem más országok és államok unit.1rius keresztényeinek
is képviselői vel lesznek szerencsések azt mcgünnepelni.

Beszédemnek vége. Fogadjátok, keresztény hivek! figyelmetekért
köszönetemot. Vajha a nekem szentelt óráért a. halloUakban kárpótlást
leltetek volna. Hadd váljunk meg már egymástól : én e s1.ószéktól s
ti én tőlem. Adjunk egymásnak időt a pihenésre és a gondolkodásra.
Zárszavam az apostol intésének lelketekre kötése: A s z a b a(ls ág b an,
mely l yel mi nke t a K ri sztus m egsza bad i tott, áll j a t ok
meg, és ne köte l ezzétek meg ma.gatokat i s mét szo l gál a.tnak i gájával.
Kitartás, kedves hihokonim! s ön magunkban való erős bizalom!
Et. a mire még kérni akarlak. A szántó vet6nek előre kell tekinteni
~ldjo szaporodó barázdáin. Igy tcgyfink mi is, kik egy nagy eszme
hivei vagyunk. Számunk aránylag kicsiny volta ne esuggeszszen. Hányszor nem esik meg, hogyavárostroml ó sereg népe sorban hull el s
'
csak ogy ketlő marad fenn, kik a vi\r ormára a diadal lobog6ját kil t1.zik. Do a. diadal megvan, a dicsöség a. seregé. Három száz(l(l 6t.'1 tartjuk
mi, unitáriusok, kezünkben az cgyotlenegy istenség hi l:.éuek zászl6ját.
'L'arumk tut sz.ilárdall. A diadal órája közele(lik. Eszmónk a mh'clt cmbcrkég eSlWléje, vallásunk a fej lődő é:)z és jövő vallása. ÁmOn.
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