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III.

beszé.l.
Augustus 30-kán vasárna.p dél előtt mondotta
KRÍZA JÁNOS ,
pÜlplSk.

Zsinati szent gyUlés , szeretteim az Úrban I
K öszöntelek titeket egyházi fötaná.csunk egybegyülése szent
llapján, mint egyszersmind három százados évfordulóján egyblizunk
létezésének - oly rendkivüli omlékünllepell. minőt unitárius nevet
viselő keresztény ember még eddig nem ünnepelt; nem: mert az idők

nok egyházi életünkre nehezült "iharos jár'.um, a. hazai körülményeknek
többé kevésbbé s?{inet nélkül nyomasztó hatása miatt, a magyar hazá.-

nak e 8zögeletföldén

vitézkedő

egyházunk jubileumi

ünnep-szentelő

víg

hangulatban lenni. s fennáll:\.sának első és második százados emlék-

ünnepét megülni szorouGsés nem lebetott.
Köszöntel ek titeket, kedves bitrokollnim, mint ill ő hozzám ez id ő

szerint elsőhöz az egyenlő munkások, testvérek között, a főpásztori
üdvOzlct szózatival. Csak rebegni képes ajkam ily magasztos szent aiM
kalommal, mintha az anyasz6Dtegyházunk öszszcs lelkeit átható szellem
ez ünnepies gyiilekezetben dicsőült testi alakban lebegne szemeim előtti
csak gyenge eszmeM
t".öredékekben birják szavaim kifejezni a forrongÓ
eszmék s érzelmek sokaságát, a melyek megilletőd ött keblemet eláM
rasztják. Holott ha öszszegyü}éslink legközelebbi czélját fontoigatom ,
nem anynyira. a meleg érzet~öUllcngés, mint inkább a komoly elmélM
kedós volna most napi renden,- a higgadt tanácskozás módok és esZM
közök felett, melyek által vallásunk ügyét s egyházi érdekeiuket erllnkM
Mz képest el6bbre mozd.ithassuk, 8 a részÜllkre kimért mezőnek minél
füdAstboz6bb mivelése által ama legfelségesebb országot, Isten orszttgtt
a'l. emberilégben mi iB épitgethe8f!ftk.
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Azonban nemde atyámfiai! a. meleg érzésnek is megvan a maga
jogoslIltsága, II miiködéshcz való igénye szintugy, mint II hideg fontoló
okosságnak. Ugyanazért örömest hagyom magamat ragadt.'\tlli az anyaSzolltegyházunkbau mintegy ösztöllszol'üleg nyilatkozott érzet úrjától ,
mely azon közkivánatban öszpontosult : lenne cz idő szerénti rendes
zsinati gyűlésünknek saját rendkivüli jellege is anuak jubileumi emlékünneppé szentelése által. Szívem legforróbb érzelmeivel kivállom azért,

hogy legyen egyházunkuak ezen emlékezetes ünnepe hasonló .ama legelső

keresztény pűnköst ünnepéhez, a mely hivatalos rendtartás szerint

a már bevégzett aratásnak, s egyszersmind a Sinai hegyén történt m6zesi törvényhozásnak emlékére szokott volt évenként ünnepeltetni; mindazáltal n. szokott hivatalos czremoniáknak közepette egyszer csak h i )'telenséggellőn az égből mintegy sebesen zúgó s·zélvésznek ze ndülé se, mely eltelé az egész házat, és megteléne k mindnyájan sze nt lélekkel, és kezdének szól ni
más nyelveken, mint n. szent lélek ád vala nékiek szólnia k. Ap. Cs. I, 2--':'4. Legyen nekünk is Krisztus munk 6Z időkorbeli
tanitványinak ~ mai zsinatf ünnopély újabb szent 'lélek I vallási l'elkesedés pünköstjévé!
Háromszázados jubileumát ülljük hát a mi nevelő édes anyáuk,
uni~rjus anyaszentegyházunk politik~i s társulati létezésének. S hű
gyermekei a szent kegyelettel tisztelt, s~eretett jó anyának a legtávo··
labbi lakhelyeikröl is sokan ' eljöttek,~nagymeszsze fekvő székely egyházaink egyszerü szegény, de hitbuzgóságban gazdag hivei készülődtek
nagy csoportokban, mint Izrael gyermekei hajdan Jéruzsálembe, ide e szabadsági eszmék által megszentelt városba elvándorolni, ölébe. boruland6k
a szerető kegyes anyának, hogy együtt shják ki Öl'öm- és .búkönyeiket egymás látásán, s emlékezvén a felettök átviharzott nehéz próbák
és szenvedések napjaira, együtt öntsék ki hálaérzelmeiket is az egy örök
l~ttlll szine előtt, a ki ~zent vallásunkat, mint legdrágább kincseinke~
hordozó hajót, anynyi zivatar ostromai között kegyesen mególtalmazta,
s egy derüscbb fénynyel kccsegtető negyedik század reggeléig elvezéreltc.
. A jelen korszakból,-midőn édes hazánk és nemzetünk több mint
három-százados nyomott helyzetéből , ugyszólra, fogságszerü létéből ,
egykori önállása s szabadságának disz-helyzetére viszszaküzködött, s magyar koronázott apostoli király legmagasb vezél"lete alatt polgári és
vallási teljes sl.abadsága. kivivásának pontjáig jutott: lé lekemelő lehet
\'iszsz.aidéznfink képzeletünkben amaz emlékezetes időket, midőn e szögeletföldén az öszszeszaggatott, Jézus ruhájaként megosztott magyal'
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JJazállak szintén választott magyar királya, a nemes és felvilágult laIku,

sokaktól oly méltatlanul rágalmazott J ános Zsigmond uraCkodása alatt.
Mtorságos llyUgpOlltot, vagy legalább kevésbbé háborga.tott menhelyet
talált II magyar szabadság és alkotmányos szellem. Büszke önérzettel
pillulltbatunk viszsza mi erdélyiekül e szép verőfényes napokra, midőn
a szabadságnak, enuek az idötájatt csaknem .minden országban hol

egész

lélekből

gyülölt és üldözött, hol pedig inkább csak szinleg, mint

va16dilag kedvelt vendégnek tiszta, ős únte fogadásában s becsülésében

e kisded bérczes bazán kkal csak az egy, mostan oly szerericsétlen, Len·
. gyelország versenyzett.
S miben állott ez ősziutébb s tisztább szeretet a rzoformáczi6 lé-

"

nyeges elve , ahitszabadság, a szabad vizsgálódhatás iránt? Abban,
hogy ·ez országnak gondol kozó fejei, mélyen vallásos férfiai nem ijed~
tek v!szsz~ , a . kimondott , ~lv_nek észtanilag folyó következményeitől, a
kormány és ország sem tiltotta mint máshol, s a közvélemény sem '
gátolta a fejlésnek indult hitjavitás szabad folyamatát. Hálásan em ~
lékezik erről a szabadság és igazság ' nagy bajnoka Dávid ~erencz
egyik Jeles müvének a dicső királyhoz tett ajánló beszédében : "Az
I sten f elséged birodalmában pr é dikáltat ja vetélke~
désse l a Kri szt u st, és tusakodással és vi szsza voná s
álta l a k a rja me gt i sz titani az ő ig ázságát ;-hogy egyéb
királyoknak és fejedelmeknek int ésé r e ennek út át meg
nem fo 'g ta felséged, áz I ste nn'e k ig é jéh e2. való ' sze retet
és abban va'l ó g\yönyörkődés mivelte,-hogy pedig 8: v .i~
!ágnak sz idalmá t á llh atatos sz ívv e l vis e l te és hordozta, Istennek ki vá ltk ép pen való a jándéka, és a vá l asztás magvának meggyökere.ztetése'," Igy történt, hogya vaJ- '
lásnak más országokban istenkáromlás, sót istentagadás vádja ,nélkül
nem illethető ugynevezett titkait, csak vakon hinni kellető dogmáit is
szabad volt e hazában, különösen e városban vizsgálat s ill etőleg birálat alá venni. lIi erész vállalkozás mindenesetre hitünk akkori harczosaira. néz\'e : ekként daczolni mintegykülöná1l6 szigeti magas köszálr61
az európai , közvélemény oceánjával, melynek fenyegető hullámai egész e
hOll határáig elcsapkodtak, midőn az új vallásirány követésétől, mint
egyik bajnokunk akkor megjegyzé: "a z igazságnak k övetését6 1
s okakat e lr ett ente tt e vil ágnak közönséges ká.rho z tatása, és a sz id a lm as h alál, me l ylye l s zokták megö l ni a
jám b or keresztény tanit6kat, kik az Ú r Istennek igazságá t megismerték, és együtt nem akarnak a világgal
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cseleked ni a hami ssá.gba n és bál "ányozásban"; midőn fL
spanyol szárlÍlazásu Szervéten elkezdvo oly számos nagy tudomáll)'u s
llyil~ őszinte, kegyes lelkü férfiak szenvedtek kínos mártiromsá.got a
meg nem tagadhatott ígazságnak, az I stellogység hitének nyilvános vaUásaért. Azonban lehetett-e mégis valami következetesebb dolog,
mint a keresztény hitnek ez első fontosságu kérdését is vizsgálat és
újabb, világosabb, javitottabb fogalmazás alá venni? Ott állott az elfogulatlan vizsgá16k szemei előtt a derék szentírás, egynehány homályos és kétes olvasásu helyet kivéve, félremagyarázhatlan világos szavaival; ott élt és sz6lott lelkök mélyében az igazság legyőzhetetlen
ösztöne, a lelkiismeretnek semmi hagyományos okoskodások,- zsinati
szózattöbbségekkel megerösitett hitczikkek phrásisai által el nem fojtható bizonyságtétele; künn a nagy világ alkotmányána.k egyetlen egy
bölcs és hatalmas alkotóját beszélő hangos szózata.j- s az ó szövetségi
kijelentésnek egész folyama, az új szövetségnek megindulása és elsóbb
századokbeli történelmének tanuskodása ", s a középkor sivár pusztáin
kereszt~l is soha teljesen el nem fojtbatott, az evangéliom tisztább
felfogását újra meg újra megkisérIej igaz keresztényi szellem,-minden,
minden a1: l stenegység hitének igazságát beszélvén, hitelödeink saját
kifejezésök szerint "az igazs ágnak e ltak arása I sten és szerelmes
ellen~ gonosz cse l ekedet l ett volna." Dávid
Ferencz, az új irányu mozgalom vezetője. egyazon pr6fétai és apostoli erős jellemek közül, a kiknek szájában l sten az ő igéjét tüzzé és
lélekké ~okta tenni, mely a nem igaz tudományt mint a pozdorját
megemészsze-hatalmas esze, széles tudománya s elragadó ékessz6lása
által mély medret ása a legifjabb hit foly6jánuk, hasonl6 bátor és hü
rokontársak közrehatása mellett a papi és világi rendből, s ide járulván az igazság nagy barátja. s azért a külföldi fejedelmek szidalmait
is elszenvedni kész magyar király óltalma, meg lón alapitva Erdélyben az unitári7.lllus, elegújabb virágzata a magyar reformáczió élöfájának. Kolozsvár, Torda, Nagy-Várad, M.-Vásárhely s főként GyulaFejérvár városai, ti vagytok ÖI"ökre emlékezetes küzdbelyei a bitszabadság tanult és próbált erejü bajnokainak, a legmagasztosabb hiteszmék harczát megharczolt férfiaknak, a kik csak elébb még közös erővel
csatározváu a régi anyaegyház rendszere ellen, most egymás ellenóbe
sorakozva, egyfelől mint mérséklett, másfelől mint határozottabb szabadelvftek rendszerezett tábora, egymás tételoi. tauczikkjei ellen
tiltakozta.k és vagdalkoztak,-egymással szemben "köször ül tók öszsze az irt\sokat" Dá.vidunk mondása szerint. Azt ugyau meg nem

na
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érhotték szent hevü tuaós viadoraink l a legmérgesebb ütközetek , 8"
legtiizesclJb gyula·fejérvári s nagy·váradi országos viták által is ki nem
rihették, hogy valamelyik fél magát megyözöttnek vallja, s ellenfelének igazságát elismerje: mert egyéni hitet. bonsö meggyőződést nem
mindig lehet -a legvilágosabb objectiv érvek hatalmával is megingatni ;
azonban anynyi csakugyan el lőn érve, hogy lIa k eresztény n é p-

mint nagy bajnokunk 6hajtá- megyözettessék az i gazságró l,
s a bban megnyugodjék az ő l elki i sme r e t e." Igen, meg volt
győződve az ország értelmisége s törvényhozó gyülése is a hitök, meggyöz ődé sö k mellett llemesen s igaz fegyverekkel küzdőknek azon méItányos igényéről, hogy leune nekiek is szabad azonegy léget és napfényt élvezni és működni a többi keresztény testvérek mellett.
Sz6ljak-e immár a továbbiakról, mik az istenegység hitének e
honban akkori teljes diadalút nyomon kisérték ? Oh ha az 1668·ik évnek,
mint egyházunk létezése e l ső százados év f ordu l ójának valamelyik napján egy buzgó unitárius társas ,kör egybe talált gyülni a. multak
feletti komoly eszmélkedés s az igazság ügye felett őrködő gondviselés iránti hálaérzelmek kiöntése czéljából: e hű seregnek közepette felállván egyik a leghiibbek közül, például az akkori buzgó és nagy munkásságu főpásztor K o. n c z II o l d i z s á r, az egyházunk felett átzúgott
eseményekre egy rövid viszszapülantást vetve, elbeszélheté vallásunk
első főpásztora D á v i d F e r e n c z életsorsának tragicus kimenetelét,
az akkori udvari s politikai viszonyokban fekvő okokat, melyek azt
elői d őzték, a szabadság-csirák eltiprására alkotott jézuita-szerzet kisértő
árnyának már v ősz es jelcnkezését,-mindazon k,eresztfogásokat, melYflknél fogva a reformok bátor és egyeneslelkű férfiát az innovatio vallásújitás - iránti törvény megszegésének ürügy~ ,alatt elitéJni ~ vele
együtt a föfelügyelete alatt álló felekezet zsenge egyházát is e haza föl a.éről lv égképp· eleuyésztethi mestel'kedénok; holott a vá'dpont:
Krisztusnak az i~ádságban s egitségül n em hiv ása,
te lj es isteni tisztelette l nem im ádása- nom vala egyéb,
mint csupán észtanilag szoros következménye az elfogadott elvnek, a
mely :, Krisztusnak, Isten ne'véve ll ett czimzése m e ll ett
i s va l ós ágos ember -l éte. Elboszélhette a pásztor megveretése
után a nyáj nagy részenek mégis hű öszszetartását , eldlIdeinknek az
ezen végzotszorü napokban tanusitott, ulyssesi okos eljárását, moly
szorint egy újszel'ü Scylla és Gharybdis veszélyei között átevozve, képesek voltak az ogyház hajóját az clsülyedós ollen megóvni. Elbeszélhette
a nagy igazhitü kereszténynek, de annál nagyobb vadembernek Bást:á-

o

I
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oak romuralmi koraznW I mely n magyat fa.jnak olgyengitését I az
unitárius felebzctnok pedig éppen olenyésztúsét wtte volt feladatá.vá,
mid6n lL n 6pek szabadsági szellenwirign.inak hervasztó férge, a j ézuitií'.mns, már' kénye szerint dulongltatott szerte a. polgári ól! egyMú szabn,<ls(íg új vetésein i do a molyekről az igaz magyar és igaz lltotestúns lelkü
Bocskai István fejedoiem diadalmas fegyvereinek sikerúlo no nyugati
kett6s veszélyt még sok id6re olriaszt..'\ui. - Elmondhn.t vala nem egy
szomorit6 lesetet 3. prolesb1n.s testvérek közepett is olykor gyakorlatba.
vett hitnyomozás-fonna. eljárásokról, mutatva itt és amott az unitáriz-

musm veszélythoz61ag véghezmeut esoményekre, :\ szomhatosság ürügye alatt a tisztán unitárius egyházIlkat is háborgn.tó s gyougill.l
eljárásokra, felh ozva flHeg Illogy lijU61 "innovatioml" vádolt egyhá.zunk előljárói 8 képviselői hitök igazolása végett a dézsi hirhedt országgymásre 16n~k törvényesen megidézve, .hol is az állam Ilagy rostájában hitünk Mzáj a kemónyen megrostáltatVÚll, csakugyan, II törvényesen
megtartand'Ók megtartása. mellett, :lZ iIloWk {~ltal baszná.lható s megáll,ható gabonának lőn olismerve, MOD<Thatott volna :t legbúsn.bb kedélylyel
sokat, oh mi sokat, o. magyar nemzet s királyság ellen a.kkoriban 1Th.'ll"
nagyban kászü16 gonosz pralrtikákról. Azonban megemlitheté végül, hogy
egyházunk életsorsa Erdélyben az atyafiságo, zaklatások s apró kötekcdések daczára mégis türh etőleg folybatott, anynyi más külföldi, sőt magyarhoni protestáns testvéreink sorsihoz képest, a kik kel'eszbmy nevet
hordó emberektlJl oly pog:lny úldö",sck,t k,Uo hogy sz,nv.djenek. Igy
történhetett , bogye lisebb magyar hon kedvezőbb \iSzOllyainál fogva
teljes szabadságunk volt Lengyelországból kiüldözött s minden javaikból kipusztított unitárius hitrokoninlrnak e honban vendégs7.eretö keblet
s hajlékot nyujthatni.
.
S továbl> amás od;jlk sz á.zad évford ul ójá u, az 1768-ik

év~

ben, egyházunko.kkori föpás7.tora, a szelid és eszélyes leIkU Agh I s t V ti n,
ha nctán egy ily közgyii1ésben, vagy érzelmei és sén'ci szabadabb kiönthetéBe tekintetéből egy' meghitttebb baráti körben megemlékezett
volna. az egyMzi létilnk második száza<1ja alatt lezajlott viszontagságos
eseményekről, mily gyászos krónikát l'ajzolhat vala. a. mostoha sorsnak
kegyetlen csa.pása.iról, a melyek miatt egyházunk irgalmatlanul lll eg~
Jcjnzott teste még akkor is mind vérÚk "ala, közel lerén ellenségeink
hite 61 terve szerint a. lassndad elsorvadáshoz • fel-fels:mgga.tva mégis
a. vérző mély sebek azon idötájatt iH több vidéki templomaink ellen
folytatott; k.,... ha.dj~ok II ekklé~(,iukat Ji belsO omhCJ;einket

S,li,
nyomorgató és faggat6 réndszabályok 'lto., l nem is emlitve a titkon
nund forralt és már-már a kivitel perc~ére váró átkos terveket, melyek
a magyar nemzet, nyelv és királyság ellen szervezve valának. ,honban
legyen sí'.Ubad nekem mégis a tisztes Ag h helyett egy frisebb emlékű
fópász1qr t az erős lelkü K ö r ID Ö c zi J á n o s beszédéből, melylyel
az 18 16-dik évben tartott fötanácsunk üláseit megnyitotta, az éppen egy
századdal azelőtt véghezment siralmas catastrophát rajzoló ime töre-

déket felhoznom :
"Egy oly századnak értünk - ugymond - a végére! melynek
kezdetében, valamint a mostoha sorsnak mirajtunk ejtett kegyetlen
csapásair61 irtózás és lelki fájdal om nélkül nem emlékezhetünk::: ugy
most, midőn azon szá1.adnak n végén állunk, s eum szomorn történe-

tünknek századik esztendejét számláljuk! az Isten

bö~cs

gondviselésé-

nek imádandó j óságát eléggé meg nem hálillhatjuk.

Ugy tetszik s bizony1ra ugy is vagyon, hogy az emberi véleke·
dósok, v:!.ltozó gj)ndo~atok által uralkodó mostoha sors egész mérgét
kiöntötte, 8 minden erejét wegketWztette a mi elenyésztünkre ,intéz·
tetett csallásai súlyositásá.ra akkor, a midőn centralis gyúleke-tetünk
helyé től, dieső~éges templomunktól megfosztott j a midőn létellink fennmnradbatásám szükségesképpen .kelleW jövedalem-kút{ejeinket bezárta;
a tudományoknak, jó erkölcsöknek gyli1ekezetünkben volt m6helyét
plá.nta·oskolánkat, melyből a polgári renden kidölt tagjaink helyébe
má.sokat :illitbatni késtitgettünk I 8zélylyel ..oszlatta; a midőn l~telünk
ole\'cnségének prédikátorát, ,a typogmplllát" lelnérriitotta; ogy szóval!: a
midöru a lótel, a jóllétel és' a. roogmara.dbatá's lnindon !!6zkör.eitől meg"fosztott, és az elenyész.ésnek sírjá. sz'élén látott;.- és ime, mi RZ isteni
kegyolemből mégis állunk, i az egész szá,gadnak lefoly ta alatt ezer s
meg ezet újabb "iszontagságoJruak csapási mellett js nem csak ál1UDk,
hanem az egyetértés, a példás Ogyekezet, az atyntiságos, munkás sz&-retet s fők ént az isteni kegyc~em által, al! elvétetteknek kip{swll1s4val
dicsőségesen Mlunk. Áldotl. legyen mindezokért az Úrnak sKCnvneve!"
Ez erötc.ljes yonásokka:l mutatva van a sotét nagy éjszakára, melyet
mint halotti szemfooelet Wt al.Jsolutisml\ssal örömest szOv ot)(e~l! Jé2ui.
tizmus boritott volt rá. a szabadSág és tostvériség eszOl~it "'!101M, s azok
nélkül élni nem tudó, azo~ .nélkül 6lni som méltó \lllitál'i~mns m . Sznt·
séges·o még több "onással is jolzcnem kegyes ős minden jóban munkás
elődeim egyh1zának szivet meginditó bds képétl'? elmondanom azt, hogy
a. pogány világkori első kereez.t6Dyek módja szerint a mi .,.törvényesen
bevett; ft a Lip6t~ diploma, által is mog~fett egyMzlwk" hivei oU a)I

S"

86
főhelyen

csak egyszerü, tornyot nem hordó házakban gyüllictrok 581.51,0
]stellllek lélekben és igazságban való imádása, s az Idvezit6nck megtörött
testét és kiontott vérét ábrázoló szent jegyek vétele végett; bogy egysóghivő keresztény polgár nem talá1tatott méltónak arra, hogy édes hazáját
és fejedelmét megyei 8 országos himtalok viselésével is szolgálja; ámbár
egy igazhitü egyház főpapja a fejedelméhez alázatosan felterjesztett irá.s6.bun elismerte, hogy ily szolgálatra alkalmasak volnának az unitáriusok
is, de éppen az a nagy bökkenő, hogy ezek az. eretnekek igen is jám-

l

borok, becsületesek, lelkiismeretesek és jó igyekezetüek, s ily erényeik
által , ha titkos I mesterséges fogásokkal el nem enyésztetnek • nagy
ártalmára lehetnek az uralkodó vagy uralkodni akaró egyháznak. 'Mirc
részletezném bövebben e második évszázadunk rémes dolgait, miket
keresztények követtek el a nem kevésbbé keresztény egységhivők ellen!
midőn a reánk boritott vastag éj még sem lehet.ett a hugollottokra
szakadt Bertalan-éjévé , mert az e hazában levő minden hitfelekezetek
népe csaknem mindenkor igaz keresztényi részvéttel viseltetett irányunkban, sorsunkat szánta, a jog és törvények ellenére dühöngő morészleteket kárhoztatta, olykor hangosan is felszólalt és lépett mellettünk , 8 az erőszak inkább a hierarchia s idegen, magyargyülőlő hatalomtól, mint a velünk jó és balsorsban azonegy hazáért küzdő és szenvedő:, bár nem azon modorban hivő és valló testvérektől származott.
Mit mondjak már én, ez idő szerinti főpás ztora az erdélyi unitárius egyháznak, a. harmadik évszáz jubileumi ünnepén, a melynek közepe táján az 1816-dik évben szónokolt pü~pö k elődöm már
dicsőségesnek találta az egyház állását. - Igen, 2,z isteni kegyelem
és saját igyekezetünk által szerencsések voltunk, ha nem is dicső, de
a m\llthoz képest nyugodtabb, kedvezőbb lé"tet biztosithatni egyházunknak, hogy ennek mint legdrágább kiDcseinket, a. vallást és tudományt
tartalmazó intézménynek, módja, tehetsége lehessen a reá bizott lelkekne.k gondozására. - A nemzetek sorsát intéző Gondviselésnek áldott
müve volt, hogy a. hazánk felett uralkodó hatalom körébe is kezdettek
behatni az emberibb mivelödés, az erkölcsi oldaláról felfogott tisztább
kere8ztény~ég fénysugarai. Az a hatalmas sötét szerzet, mell' óriási
keresztes-pók gyanánt szabadság-fojtó szálainl a keresztéu)' világ csaknem mjnden országait anti-krisztusi lélek sugalmai szerint már-már
egészen behálózta vala, magok a felvilágosodni kezdett uralkodók hatályos előterjesztései következtében a legfőbb egyházi hatalom által fel
lőn oszla.tva e harmadik évszázaduokoak reggelén , éppen az ó\'ben -
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,,--1773-ball - Sőt ezen érnek ugyanazon hadban, mid6n B legjobbat
akaró, de nnriak kivitelét nem mindig helyes és okos eszk~z~kkel kisél'UI szabadelvű II-dik J ózsef császár e bérczes kis hazában útazván,
az unitáriusok vallásbeli báborgattatását panastló A g h 1 8 t v á n pfisllőkűnknek egy audenczia alkalmával imez emlékezetes szavakat mondá:

Talán n e m á rt a na, h ogy kinek - kinek hagyatnék s zabadságában, vá l aszta n á azt az útat az idvességre, a
mely ik tetszik. - D c hogy i s l e h e t az unitáriusoknak
oz iildöztotésc, h o l ot t az lj vallá so k is é ppen o l y rec c P t a, ID i n t rt. ro á s o k é. E legmagasb ajkakr61 hangzott szavak I
melyek az európai polgárosodás e l egkel etibb országában is akkor hal.

latrok, eléggé jelzők a nagy terjii hatást, nielyet az ángol és franczia
bölcsészek által terjesztett eszmék':""'" a melyek lényegileg a keresztény
vallásnak saját életeszméi valának - gyakoroltak vala már a társadalomra, ugy hogy az igazság és emberibb gondolkozás fénysugarai elöl
már ama felsőbb körök sem tudtak vagy akartak többé elzárkozni,
:\ melyek mint munkás néplakta völgYekoől ld.emelkeö.ö jéghegyek, hideg
mclt6sággal szokták vala fogadni az öket aranyozó napsugárözönt , a
nélkül , hogy az alantabb fekvő helyek virulását is eszközölték volna,
keblök fagyának termékenyitll vízforrásokká, olvadásával. A polgári és
vallási szabadságnak az új világlll\D is ez idő tájatt kivfvott diadalai,
az emberiséget átvillanyozó erővel prMétálák egy jobb kor nyilását ,
mely után :\ hitök szabad \'allhaMsában, Istenök háboritlan imádhatásában keresztény társaiktól még mindig akadályozott keresztény felek
epodö szí\'vel 6hajtoznak vala, Ily sokat igérő szavak s még többel biztató
világtörténelmi tényekre következék minálunk is nem soká a tudva levő
"türelmi parancs", mely szabadabb lélekzést hagya azon hitközségeknek , melyek a létezéshez és umlomhoz egyedül igényt tartó egyháztól
különböző (Itját kö\'ették az idvezülésnek. S következék most a szabadság eszméinek a franczia forradalomban titáni erMeszitéssel kitört nagy
tüze, melynek he \'itő lángja e bérczes hazát is meghatván, lelkes honatyáink a megújult korszak kivánalmaihoz méltóan szent vallásunkat
is tön 'ényos jogaiba \'is:mahelyezlli buzgólkod1nak.
Egyházi életünk ekként a korszellem hnmauusabb iránya s maga
az ország t!lrvényhozása által is biztositva levén további nyilt erőszaku
}'ondszabályok ellen, nyugodtabban járhatánk el fl, kötelességek betöltéséhen , a miket WHLnk mint a fMdi és menyllyei haza polgáraitól bitüu\: 8 lelkiismerelünk igényelt.. Attól a jogtól sem valánk Ulbbó eltD.rViLtat\'a, bogy hazánk és fejodelmfink iránti hd szolgálatra kész in-
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dulátunkat polgll'i hivat8JokJ viselése által is, nyilvárlithaasuk, -Dom
lcvéll f ~zabad csakugyan szemcik elől téveszteni a hivat.alokra, főleg

a. illagasba:kra vágy6lCnalr, -azt la könllmények parancsolta életmaximát,
maly szerjn~ aZ j'evang~li omi ,"Jiigy6kriál is okosabbak. s galamboknál
is szelidobbek" lenni ipar,kodjanak. A 1:lévott vallásoknak .elvileg álló
jogegyon1ősége l Dlollett

is tényleg! még mindig t elég okunk volt i iná.d~
kozni: Mi Atyá'nk ! jöjjön el hozzánk a. te országod I a valódi egyenlőség , Bzaba-clság és testvériseg országa. El is jött végre ez óhajtott
ország, beköszöntött a IDagyar háromszín diadalmas lobog6i alatt , az
egyesitott két haza törvény~i közé igtatva egy külön pontba az unitária
vallás lil'ánti törvényt is. A szabadság, szerotet, örök 'béke és jóllét
amnykorának rövid napjai lutári azonban bekövetkezett a. pokol kapuinak gy{jze l m~, melynek az emberi és hazafiui minden szent igényeke't
s igazságos reményeket letipr6 ténye, s az ennek alapján alakitott új
Viszonyolt csak arra látszán!Lk alkalmasoknak , hogy a gondviselésben
való hitet s átalában minden vallásos' érzést gyökerestül ,kiforgassanak az
emberi szívek m ély éből. "A nyomorus:ágok egyik mélysége követi vala
a másik m~lységet"'; de az elnyomott nemzet gyermekei meg nem rendühe az egykor: felkelendő ig,nság és itélet ir'ánti hitökben : ,,"k,önyörgének életöJb er-ós Istenéhez" , 6 a báboruságok sanyaru tele mege<1zó
lelkökben oa béketűrést, me1ynok szirlkeménységéu ős szivós ellentállásán végre is szilokra fizakadt gonosz elleneinknek vesztfInkre törő újabb
meg újabb reMszerokkel vajudó mmUen kisérlete. - S ime "a miket
szenvedénk, nem liasonlithatók 'a dicsőséghez, mely honunk és nemzotünkt'6 nózve I a. lOgl'íjabb (kor dicső vfvmányaiban S egy boldogabb )
jö"ő iránti szép reményeinkben megjelenteték." - Áldott :legye'n az
üdvun'k és szabadulásunK: útait oly csodá.landó inély bölcseséggel igaz gá1:.ó istenség! A pr6féta szavai szerint: "a. Oli 'bátIUukon SZá lltott/ak a száu tók, IS ob mC
lllynyiszor máiy ba r ázdá'k at v ont a. k" sziveinken' is; ' de dz Út ime a vallásos mély érzés. a férfias
kitartó jellem. ' s az egyster megismert jóhoz és igazhoz való szilárd
ragaszkoBás erqnymagvait annál mályebben gyökereztete meg e barázdákban, s kifejté azokból ti. Ibitközségeinkct átha.tó szent l ~lek erkölcsi
virá.gPit és /Wümö!csoit.
Létezésünk másod ~vszázadában mindont elvesztve , UO mit (ll'szég törvényei I:i királyi ös fejeUelmi hitIevolok birtokunkba: adtak
és fo1r\'ást mogorösitottek, a mit hítrokonaink vaJlá::,:os 'buzgalmából
s valláskllzllnségünk flaját igyokezete után Hzel'zettfmk \'ala : egyedíil a
hiL«ühösködéBt Qom nag.yon ke4velt magnr faj józanságúllak s a 6pa-
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nyol udvari illédékct a ennek h6 társt\t il spanyol inquisitiót kedveJű s gyllkorlatb'a iS hozni áliitó udvar iránti nom-különös szerotetéJlok köszOnbetjiik, hogy o mi hazánkban is nem gyuladtak fel máglyák
elébb IL kevesebb számu uuitáriusok I mlljd fl. tObbi lll"otestans folok. lIek is megégetésóto. vagy ~8tei kn6k oly ezéIból való elhamvasztá.sára l hogy 'l egalább lelkeik ekként megtisztulvR. mentve lohessenek
n végnélküli kárhozatnak tfizétól. - A. külvilágtól nem súvolt, sőt
keresztény-ellenes módon óletjavaiból is kivetkeztetett egyházunk saját
jó fiainak váres verejtékéblll szivá a maga táplálatát hoszszu id6kig,
llOgy legdrágább Bzemefényet, !l. szellemi világosságot tenyésztő iskolákat a régi erőben fenntartImssa , s S z e p. tá b ra b á ro i M i h á l Y

püspök s több világi és egyházi rondü ll~y embereink csendes és eszé·
]yes munkálkodása mellett keresztényi szent l'oménynyel várhatá. a
bonában hontalan édes anya egy jobb kor derültét • mint ama "re·
ménységnek foglyai", az Izraelnek fogságba hurczolt gyermekei, a kiket vigasztal vala It. látnok az Úrnak nevében: "Rojtsd cl magadat
én népem egy lrevéssé, egy szempillantásig, mig az én haragom el·
ruulik." - S fi h.'l.rmadik si'.ázad korányával már kozde szétoszlani II
nagy átok só.lya, moly alatt sOl'vadásra.- lett vala sentencz.iázva egy
jobb sorsra s keresztény kormányokMl kiméletesb bánás,l'a méltó keresz...
tény hitfelekozet. Felköltek sajá.t sorainkból nagy számmal, kik a lelki
Jeruzsálem köf~~lain esett töréseket öszszel, orőve1, t:mácscsal és tehet·
séggel kiépiteni , s mag-át a szent épületet biztositani igyek~ztek. Alt
áldozók ~lén ott ragyog a. lllflgyar baza.- egyik legősibb nemzetségü fő·
nemesse, ZSÍlki Lá sz l ó, mint nagyszerü áldozat·tétcle áUal lelki
hazánk, unitá.l'ius allyaszcntegybázunk legfő bb nemese l a ki egyenes
v Ól' - utódokat nem birva I size Il e m · utódokat kivánt örökitni magá·
nnk vallá.sközönségüok gyermokeiben, a kik a "muzsáknak és erények·
nek" szentelt hajlékot az idök szakadatlan során át meg fognák láto·
gatni. Legyen örök áldásban vallásunk 6. dicső védszentjének emléke!
utána. szintén örök hálá,'al emlegetendő a nemeS lelkü lengyel iv&-t1ék Au g u ati nov i cs P á.l, a. ki az újabb idők !\ltal ellHdézettnagy
szükségében egyházi áUa.dalmunknak fris erőforrást fakaszta , mintegy
má.sodik llt ózes, a rideg sziklából is enyhítő vizet buzogtató veszszejé·
\'el, 8 kegyeletes jótéte által a Jlajdonta lengyel vél·· el6doinek nyujtott

veudégszeretetet is oly szép hálaemMkkel \iszonzá. Ne emlitnök..e meg
ilt egyszel'smind a rokoni szeretet s hála meleg érzelmeivel angollioni
tosLvéreinket, ti. kikkel csuk az utolsó félszázadban S'"IRt ismerkedés
hozott mind iultább szilárduló családi öBZSzoköttotósbe, 6s már hl jó~

Mkonyan érezzük a nagy nemzet derék szülöttiv~l való testvéries vi- I
szonynak anyagi s még inkább szellemi áldásosságát ? S no llUzdulna-o
a vallása ügyét hü gonddal ápoló miitárius keres;"tény l oIke a jövő
iránti legkecsegtetőbb reményekre I midőn ' az omberiség legmagasztosabb alkotása, az észak-ámérikai unioból is, hol az unitárizmus óriási
mérvben történő haladásának minden 'körülmények anynyira kOdvozők,
melegen szoritó kezek nyúlnak már felénk az oceánon át. Ne teté7.né ·e
vallásos szent örömeinket az a naponként mind inkább nevekedő tapasztalás, hogy itt közelünkben is, az újjásíliletett magyar hazában,
a polgári $zabadsággai párhuzamosan fl vallási szabadság is mind többtöbb vívmányokat nyel' , s. nagy léptekkel közeledik hozzánk Isten országa, az igazság és szeretet, a közbéke és megelégedés "úJ e g e
és új földje"!
I

Ime, zsinati szent gyülekezet, e rövid viszszaRilIantásban "em l ékünkben fe l vonult há r om század képe." Sötét rajzokkal s a
lélek mélyéig bényilaUó fájdalmas vonásokkal van végig irva a sorstól J
e 'kélJe egyházi életünknek. De a sors kezét mcnynyei bölcs Gondvisel és intézte, azért kellett ' az ellenünk ingerkedö sors aczélpennájának
azt imi, a mi elvégre hitünk s erkölcsi erőnk aranyjállak kiválasztá.sára kellett hogy szolgáljon, -azért kell mostan szent öröm- s álmélkodással megl'u.llanunk a kölUlvel, hogy "Isteni kéz ragyog a
hil.l'ago's .villámon is által!"
Mint a honába viszszatérő Jákób, a zsidó hitrege szerint, egy hoszszu éjen át tusaKodván il. J ehovával , hajnal folé a legnagyobb hévvol
ragadá meg őt, az erős Istent, kivel az éj homályában oly keményen
és pedig le nem győzetve harczolt vala, esellgvén hozzá.: N o m b ocsátlak el téged mindaddig, mig meg nem á l daszsz 011gemét. Ily erős ,hévvel tusakodtunk mi is, unitárius hitfelek, allynyi
időn át az lsteneszmével, tÖl'e.kedvén mind tisztább világosságra jutni
aziránt: miben áll Istennek természete s mh'ólta. És most egyházi létozésünk 4 -dik Bzázadánt~k hajnalán esdekeljünk mi is toyábbi áldásáért
annak a csodálatos bölcseségü főIónynok, a ki e magas hivatásra m61tato'tt minket, llj)gy Istennek h al'czosi l együnk, a mint Ják6hot nevezé, s diadalmasok az embe r ek ellen. 1. M6z. 32.
Oh nem nekünk, nem nekünk, hanem Istennek legyen tisztesség
élj tlicsQség a világossag diadalmáért, az emberek korlátolt felfogása
ellen :~ kik saját hitfol'májoktól, betüjöktöl feltételeztok JJlindOIl igaz~í~Qt és üdvességet, s a más fornlán goudolkoz6kt61 nemcsak a mCllynyt

•

ország, hanem a földi élet javaihoz

8

örömeihez való igényt is olykor

mcgt.'1gadták. Hála az igazsá g l elkének, melyet mint eljövendő
"lU á s v i g as z t a I 6 t" jelzett és jósolt vala J ézus áf\'áu maradó tanit.rállyillak, hála a fclvilftgosodás szollemének, mely már is ködoszlató SU ~
garaival hatalmasan mfiködik a. keresztény népek fcjóben és szivében:
érvényro emelvén nz örökkévaló igaz évangéliumot, s melynek szirtalapja s a betilk UÜlldcll clleutmolldásainak helyreigazit6ja a lelkiisme-

ret, a Krisztus

lelkétől

I

I

táplált és megvilágitott lelkiismeret, ama. meg-

igért igazs.1g lelke, moly mig a betü 8 az arra épitett rendszerek elkflh'n itett egymástól a keresztényeket: egyesíti öket azon belátásban,
miszerint a hitet egyformílsitlli B erőszakolni nem lehet, nem szabad;
hogy az emberek hite mint nem látható eszmék organuma szükségképpen külö nböz ő form ákban , hit\'allásokban nyilatkozik, SZflkség azért, hogy legyen hitszabadság, legyenek, álljanak fenn különböző hit'községek, egyházak, mint a természet tenyésztö ereje is ezernyi különféleségíj virágokat és más lét-alakokat szokott eléhozni - s éppen c
kmöllféleségben áll a teremtésnek bámulandó szépsége s j ön létre fenséges öszhangzása.
Ezt az öszhangot a keresztény egyházak között a szeretet évang6lioma, a Krisztus igazi lelke és élete hozza létre, öszszeOlelvéll egy
magasb egységben az Istent bir kül önböző módokon hivő B imádó, de
azé~t embertársaik iránt egyiránt tiszta, munkás és önfelá.ldoz6 szeretetre
hivatott keresztényeket.
A mcnynyci Atya há zába n sok hajt ékok "annak
mint mondá Idvezitőnk: "annak llom csak a túlsó, hanem a? innoJl ső
,'ilághan is. De azért, hogy Krisztus egyháza a különbö7.ő folfogásu,
ízlésü és háztartásu keresztények haj lamaiho? képest öl'ökre sok külön
hajlékokra, felekezetekre leend feloszolv3: fen nállh a t köztünk a l él eknek , a szeretet szent lelkének egy s ége a b é ke ségnek köte l e á ltal.
]~ szeretetet kezdjük legelsöbben is magunkon s a mieinken gyakoroini, mert ugy kell f e l e bará,tinkat sz eretni mint mag II n k a t. Szeressük magunkat igaz szellemi szeretettel, mely nem csak
órzoleg , s szép szavakban nyilatkozik, hanem a mely hatásban , cselekvésben, áldozásban kel'esi feladatát, mely épiti az Is t e n o 1'8 Z ágát belln sajá.t lelkében: mel't " IlZ Isten or sz :lga mibellnünk
v t\ g Yo n", s kifelé a családban, az egyházi és polgári községben , s
ennek iskolájában, moly öl. szebb és nemesebb cmheriségnek veteményes
kertje, _ a t:'t.rsadalom és baza életében, - épiti és szépiti az lsten orsl.ágM ll- fMdi es szellomi jóllót előbbre vitelében.
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Qh e szeretetet maguk I esaJá.daik. iskoláit I egs.hM.nik iránt
fl, mult századok
alatt is gyakorolták boldogu,t öseink, s tán még
buzgóbban gyakorolták mint oWhaladással di csekodő ko,runkba.n; mort
az erkölcsök tisztasága fcgyh etotJellsége volt disze, kiváló éko az unitá·
ius keresztényeknek; virágzó iskolájuk jóval nagyobb számmal volak I s az egyház~ság I az Isten házának szerelme mályobbene mésztoo hitfeleinket - s a haza szeretetében akkor sem voltak bátrább
más keresztényeknél, ha kevésbW kegyelt gyennokei volt.1k is a haz<lllak több időszakon át.
Ai! a 4-dik század unitáritJs népe se legyen ke\'ésbbé buzgó a

tettre

I

az áldozatra kész szel'etetben

I

a gyakorlati vallásban, mint

volt.'l.k ősei I a kikot midőn hitökért vádoltak volna. nagy püspökük

Dávid Ferencz oly igaz evangéliomi szellemben óltalmazott, s a. kinek
sajá.t szavaival legjobban végez.hetem bé én is e hosr.szura nyult bBszédemet : A kereszténységnek-ugy mond-ellenségei nem ök,
az egyetlenegy Istent a megfeszitett Jézus nevében imádók 1 h a II e ro
a tudatlanság és vétek, a mi ellen mindenkinek harczolnl és oda kell tOrekedni, hogya tudatla.nságot
váHsa fe l a tudás, a boszu'8ágot gyózze meg a béke sségestüréB, a kevé l ységnek álljon elle ne az alázatosság,
a rest séget üzze el ' a szorgalmat osság , a kegyet l enséget győ2. ,ze le a szolidság, a tettotést az I ste nnek t~t
s ző őszinte és tiszta 8zivböl szá. rm a.zó vallásosság,
m e ly örállót az egyedülvaló Istennek tetszésében találja. Ezek a k e resztény vallás győzedelmes fegyvere'i."
Ezekkel lépjünk ki a nemes versenyre, minden nevU és n,ézetü ke resztények i azakkel folytassuk különösen mi unitáriusok nemes missi6nkat tovább is t ezáltal igazoljuk. létezésünk szükségességét. Ámen.
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