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Buzogd1lY AU1la . 

Krausz Gusztáv. 

A z unitáriusok 

az egyetemes magyar irodalomban. 

Egyesűletünk magasztos czéljai között az unitárius egyház 
történelmi fejlódésének, hazai és k ülföldi nevesebb irói mükődésé
nek ismertetését is munkakö rébe vette. De mielő tt e szép fe lada t 
megoldására terjeszkedhetnék, l! hivato ttabb szakférfiak egyházunk 
tö rténelmének és szellemi életének egyes érdekesebb mozzanata it, 
jelesebb férfiaink írói müködését ismertetés Uk tárgyául választanák, 
nem vélem fe lesleges munkának, hogy evvel az allmlommal eme 
rövid fe lolvasás keretében a magyar u nitá riusok egy házi irodal
mának a leg régibb időktől napjainkig lehetőleg összefoglaló képét 
nyuj tsam. 

r ... l int vallásunk maga. ugy az egyház érdekében tevékeny 
szellemi munkások is nagy k üzdelmeket, heves harczoka t á llotl ak 



• 

la 

ki. Mert mint minden nagy és szabad eszmének, ugy az unitáriz~ 
musnak is megvollak ft maga ádáz ellenségei, kik koruk rideg 
fanatizmusával, dogmatikus elfogultságával és szenvedélyével 
támadtak ellene és három századoál hosszabb időn át éreztették 
üldöző karuk erejét. MinI a nagy reformeszméknek, ugye hitvallás
nak hazánkban és kulföldőn egyaránt megvoltak a maga martirjai, 
kik vallásos hitök igazságát dicső halálukkal pecsételték meg . 

Egy Dávid Ferenczet bőrtönhalálra lehetett héJni, egy Servét 
Mihályt Genf égő máglyájára lehetett hurczolni, de az igét elpusz~ 
titani nem lehet. Az eszme él és halad tovább. A XVL század 
vallásos forrongása közqen az Olaszország, Svájcz, Német-, 
LeJlgyel- és Magyarország talaján ujra feléledt unitárizmust nem 
lehetett többé kiirtani. A felvilágosodott, maga is ezt a hitet 
követő II. János király uralkodása alatt az unitárizmusnak hazánk
ban hatalmas hullámzását észlelhet jük, de a csakhamar bekövet
kező vészes idők folytonosan csökkentik hivei számát. A magyar
ságnak és a székelységnek bátor, kitartó, istenfélő és buzgó kis 
tábora az isten egységének magasztos eszméjét minden üldözés 
mellett is hiven megőrizte a mai napig lelkében. 

Ez a kis lelekezet mint oem kimélte hazájáér t - ha kellett -
életét és vérét, épp ugy nem ismert áldozatai, melyet meg ne 
hozott volna egyházáért s vallásáért. Belevitte hitébe a magyar 
népfaj lelkének" józanságát és nemes eszményét; a magyar faj 
szellemének felvilágosultságát és tiszta szabadelvUséget s a magyar 
szivnek törhetetlen hazaszeretetét. Erről a vallásról méltán el 
lehet mondani, hogy igazán magyar vallás. A magyar unitárizmus 
összeforrva érezte magát mindenkor a nemzet közös érzületével s 
egyetemes szellemi életével. Ennek jeIéül nem mellőzhetem, hogy 
vallásfelekezetünk ama tagjaira is. kik habár nem az egyházi 
irodalmat választották tevét<enységök teréül, de a nemzeti müve
lődés nagy munkájában a nemzet többi szellemi munkásaival 
együtt nemes részt vettek, egy röpke pillantást ne vessek . 

• • • * 
A XVI. század második felében jelennek meg az unitáriusok 

a magyar nemzet szellemi munkásai közÖlt. A vallásos mozgal
maknak valóban nagy százada volt ez. Izgalott érzések ragadják 
meg a sziveket, a kutatás és ludás vágya szállja meg az elméket 
és szabadság után eped ft lélek. t\'Iegrendü[ a hivők hitvilágának 
nyugodalma s a kor szelleme uj hitformákat és egyházi szerve
zeteket keres. A reformatio nem csak a hitéi eire, hanem a tudo-
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mányra és irodalomra is atalak it6an hat. Az uj eszmék és. reform
törekvések ihletett lelk ü vezérférfiaktól és nagy szellemektól 
nyernek fényt és hóditó erőt. Ez a kor szüli LutItert, Kálvint, 
Me!a1lclllont és Dávid Ferenczet, a magyar unit á rizmusnak láng
lelkü apostolát. 

Dávid ./termes életének lefolyásában visszatükrözödik korá
nak egész hitéleti mozgalma és kutató szelleme. Katholikusból 
lutheránussá lesz, majd a merészebb Kálvint követi, mig végre 
az unitárizmushoz, a re formáczió utolsó és legtisztább megnyilat
kozásához csa tlakozik. "Ele i tő l fogva - mondja egyházi beszé
deihez irt előszavában (1569) - az igazságnak voltam kedvelője, 

ennekutána is akarok lennem; és tehetségem szerint az Istennek 
ti szta igéjét követnem; ha pedig valamiben megcsalatkozlam volna, 
akik az Istennek igéjéból igazabbat mulatnak, megköszönöm és 
követni ö ket nem szégy~nlern ," Dá vid Ferencz ékesszólásával, 
tudományos, nagy készűltségével s hatalmas irodalmi munkássá· 
gávaI valóban röv id idö ala tt megteremti a magyar unitárius 

egyházat. 
A nagy reformátor irodalmi 'tevékenysége az 1566·ik évvel, 

a magyar unitárizmus megszűletésével kezdődik s a toll nem hull 
ki kezéből mindaddig, mig Déva várának söté t mélyében ki nem 
lehelte nemes lelkét. Magyar és latin nyelv ű műveinek száma 
valóban nagy. A tudományos theologia, a vallásos élet egyaránt 
meglalálják benne az apos toli szellemű irót. Kora vitázó hajla· 
mának ö is hódol ; hite igazságának, az ellenvélemény tévedése i· 
nek kimutatására maga is gyakorta felkeresi ezt a te re t. Jelesebb 
unitárius kortársaival vállvetve harczol hi telveiért Gyulafehérvár!, 
Nagyváradon és másutt. Vallásos költeményeit a szelid lelkű 

II, János király, Setárai Miklós, Csáemai Istvá1t, Szegedi Lajos, 
Basilius István és Litterati Deák István dalaival együtt a századok 
folytán annyi kiadást ért Dávid-fé le énekeskönyv őrizte meg, 

Dávid Ferencz lángszelleme a hit védőjévé avatja Basilius 
Istváll predikátort , a biblia-magyarázatban jártas Erasmus Já~tos 
és a fi lozófiai képzettségü Franeke Keresetily tanároka t. Nagy· 
számu rnüveik alapos theologiai ismereteknek élénk bizonyi tékai. 
A tudás közvetlensége hatja á t Csázmai István. a külföldi szá r
mazásu Paleologus ,Jakab dolgozatait; a buzgóság készteti Preise 
Józse} kolozsvári szász papo t az első un itárius énekeskönyv 
kiadására. 

A mi a korszak költészetét illeti , nincs a magya r szépp ró
zállak lelkesebb bajnoka, a magyar irodalomnak buzgóbb terjesz· 
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tője, mint a szás'z eredetű Heltai Gáspár, kinek a biblia első 
teljes magyar rorditását is köszönhetjük. Mellelte méltán említhet· 
jük Székesfeférvári Karádi Pált, az Alföld jeles szuperintendensét, 
ki hittudományi munkáin kivül drámai müveivel váti k ki. Somme,
Já1eos kolozsvári tanitó és Csanádi Demeter, II. János titkára 
szin tén költői munkái kkal gyarapitják irodalmunkat. A XVI. század 
epikai hajlamai különben Va/kai András müveiben nyilatkoznak 

meg legtermékenyebben. 
Károlyi Péter tanár iskolai könyvek irására forditotta irói 

tevékenységet. 
• • • • 

ll. János s az utols6 unitárius fejedelem, Székely Mózes 
halála után nagy visszaesés áll be az unitárius egyház életében. 
A főnemesség magánérdekból a hatalmon levő vallások hoz csat
lakozik, számos eklézsiát csellel és erőszakkal elvesznek, sőt 

magában az ifju felekezetben is az egyenetlenség üt i fel fejét. 
Ne;n csuda, ha ilyen viszonyok között az unitárius irodalomban 
pangás áJI be. 

Ennek a korszaknak legkiválóbb irója Enyedi György, a 
magyar unitáriusok harmadik püspöke, Erdély egyik legtudósabb 
férna. Theologiai müveit, egyházi beszédeit az ismeretek széles 
köre, a mély értelem jellemzik. Talán sehol sem láto tt napvilágot 
a magyar unitárizmusnak olyan hatalmas ismertetése, mint Enyedi 
egyik müvében, (Explicationes locorum V. et N. Testamenti stb.) 
korának egyetlen magyar theologiai munkájában, melyet a külföld 
is melegen elismert. A kiváló tudós nem volt érzéketlen a köl
tészet iránt sem, Boccacio után készitett elbeszélése kora jobb 
termékei közé tartozik. 

Enyedinek méltó társa aDunántul unitáriusainak védehné
hen olyan kiváló tudás t, erélyt és kitartást tanusitó Válaszuti 
GytJrgy, Pécs jeles lelkésze. (A pécsi disputatio). 

Hozzájuk méltán eSaJlakozik a zsoltárok első teljes, zeng
zetes lorditása és költői elbeszélései révén ismert BogátIzi Faze
kas Miklós. A hányatott éle tü kitünó hebraistát és vallása téte
Jeinek alapos ismerőjét a tanitó ezél vezeti theologiai és egyházi 
szónoki műveinek irására. 

A X VI. század utolsÓ tizedeinek irodalmát Hunyadi Demeter 
pOspök, Fischer Simon, Kósa .János tanárok és Jakobi1ti János 
kolozsvári tanácsjegyző munIcáival fejezhet jUk be . 

• • • 
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A XVII. és XVIII. század hosszu folyama alatt mit sem 
javult az un itárizmus helyzete. A vallásos üldözések, a keserU 
politikai viszonyok, a jogtalanságok sora, a felállitott czenzura 
egyaránt benitólag hatottak az irodalom fejl ődésére. Megcsappan 
a szellemi munkások száma. kedve és bátorsága, szinte érezzük 
a visszaesést. Jo bbára az egyes kéziratok őrizték meg a szellem 
termékeit. Pedig sem a munkás kéz, sem a kor tudományos szin
vonalán álló elme nem h iányzott; magok a külföldi egyetemek 
egész sereg ifjUl bocsátanak kebelökból haza . 

Ilyen viszonyok közt- igen természetesen a XVII. század 
iróinak jobbjai nem gondolhattak elsősorban egyébre, mint a hit 
kérdeseinek meggyőző ti sztázására s az egyház védelmére. 
Csa1~ádi Pál kolozsvári tanár, kora ünnepelt tudósa a legkiválóbb 
alak; két müvével az ellenkező hit~ek féktelen dühét zuditot ta fejére, 
sőt nyilvános vitatkozásra is kényszeritették. Mellette szuperinten
denseiók közül Tltoro&zkai Máté. A lmási Gergely Mihály. Szent
ivá1lyi Markos Dáttiel, K01l&Z Boldizsár és Rádeczky Bálint fej tettek 
ki sikeres tevékenységet. Mig lelkészeink közül alig egy-kettő 

(Baumgart Bálin t, S legmann Joakim) vállalkozik erre a főladat ra, 

addig tanárai nk körében élénkebb mozgalom keletkezik, különösen 
két kiváló tudós t emlithetünk meg, kik az orvosi tudományt iro
dalmilag is müvdték : Dimjén Pál igazgatót és a sokoldalu Gelei 
Arkosi Benedeket, több philosophiai mü és a XVII. század egyetlen 
imádságos kőnyvénel< szerzőjét. Daln"oki Mihály, Szaniszló István, 
Sze1ltiványi Bartók János theologiai munkái is emlitést 
érdemelnek. 

A XVIlI. század theologiai irod alma evvel szemben valóban 
az elárvultság képét mutatja. Egyházi iróink a mul t idők un i
táriusait idézik fel inkább, hogy kortársaik kitartást, erély t nyer
jenek példáikból. A század első évét a XVII. század vallásos 
küzdelmeinek végső hangjaként felhangzó Sdplaki Petriduvick 
Horváth Ferencz.llek, a jogtudósnak hitfelei véde lmére irt mun
kája nyitja meg. (Apologia fratrum un itariorum.) A theologiai 
irodalom innen kezdve, a Gazdagk Gyiirgy papjelölt kiséiletét és , 
Agit István széleskörü munkásságát nem számi tva, egyetl en egy, 
valóban tudományos munkát mutathat feL Ez a mü alapos tudá
sával akarja a század Illu lasztását pótolni . SzentábraJ:ámi Eombárd 
Mihá/y püspök, egyháza ujjáteremtöje, hitfe lekeze te hi ttanát örÖ
kitette meg benne (Summa universae Theo l. ,ChrisI. stb.) . E z a 
bölcs férfiu egész életét, munkássága egész körét kizáróan egy
házának szentelte. Ez adott ösztönt több kötetre te rjedő egyház-
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törlénele, a székely véreinknél néhol ma is hasznAlt imádságos 
könyv kiadására, egyházi énekei és könyörgései írására. 

A kor tudományos hajlamának hatása alatt kezdi meg 
Kázosi T6zsir János lelkész egyháza történetét, melyet Uzoni 
.Foszló István, Kozma Mihály és János lelkészek nagy buzgalommal 
folvtatnak. Bár befejezetlennek látszik a 6 kötetes terjedelmes 
m~llka, de ugy a magyar unitárizmus történetének, mint Erdély 
irodalmi életének megbecsülhetetlen forrása. A bölcselkedö ilO

dalrna't is miive!ö Ge.izanovics Yános szintén efre a térre lépett, 
Könyvtáraink kéziraii gyüjte.nényei szuperintendenseinknek, 

lelkészeinknek és tanárainknak az egyház szertartások körébe 
vágó élénk tevékenységéről lanuskodnak. Eme nagyszámu dol
gozat szerzői közt a legtermékenyebb id. Kozma Mihály lelkész 
12 kötetre rugó és Bencze Józse} lelkész 99 drb prédikácziójával. 

Ha már a hit életét felölelő irodalom is ilyen gyér jelensé
geket mulat, mit várjunk az irodalom többi ágáló!! Mig a xvm. 
század a humanista irányu Somogyi Ambrusnak, Belsőszolnok 

tudós jegyzőjének terjedelmes és nagy gonddal készitett történe
tében, a politikai szerepet vivő Hidvégi Mikó Ferencenek a maga 
élményeivel tarkázott Erdély történelmében és Segesvári Bálintnak 
számos érdekes adatot tartalmazó Naplójaban a történetirAsnak 
tiszteletreméltó termékeit hagyta az utódokra, addig vele szemben 
mind a két század tudományos irodalma csupán a filozop~iának 

(Rákosi Boldizsár) és jognak (Bágyoni Váró Mihály stb.) egy-egy 
müvelőjére szoritkozik. A XVIII. század tudományos munkássága az 
egyes szakok elemeit közlö tanitó könyvekkel inkább a pedagogiai 
czélt szolgálja. Legszorgalmasabb ir6juk: Agh István szuperin
tendens, ki a geografiától kezdve a metafizikáig majdnem minden 
tudományágat felöleli és B. Pálft Benjamin kolozsvári tanár. A 
XVII. században Járai János szuperintendens, a XVIII. századból 
pedig Derzsi Gergely István, Fejérvári Sámuel lelkészek és pre
dikácziós irodalmunkat tetemesen gyarapitó Uzoni Fosztó János 
bölöni tanitó egy-egy szakra forditották figyelmüket. 

Iróink költői ' müködése sem mutat sok vigasztalót; a szóra
koztató időtöltés csalogatja őket a versfaragásra. Különben Erdély 
akkori egész költészetében általános ez a jelenség. A lirai köl
tészet tisztán az egyházi énekek. szerzésére szoritkozott. Egyháziak 
és világiak fognak kezet az énekes-könyvek kibóvitésére. Egyes 
darabjaikban megszólal az egyszerü női sziv (Do thi Zsuzsánna . 
és Ilona), a szigoru hadvezér (Némethi Ferencz), a relekezetéhez 
ragaszkodó főrendü székely (Petki István), az egyházuk ügyét 
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hiven szolgáló férfiak (T ho!'dai Máté és János, Némethi Gergely, 
Deesi András, Paolai István, II Losonczi Is tván és And rás, Kmita 
András) va ll ásos e'tzü lete. - ,Szen/már/olli Bodő János kolozsvári . 
lel kész, lcora kedvelt költőj e, könnyen folyó verseiben számos 
eseményt do lgozik fel, még Kolosi Tiiriik '/á,lOS kolos i tanitó, ki 
Ol ár bizonyos gonddal dolgozik és Vi1lcei Gyiirgy loroczkói tanitó, 
a tanitó· irányt kedvelik. Varsolczi Yá1lOS pedig egyes alkalmak ra 
pengeti me~ lant ját A drámairás terén DerES i István tordai igaz-
ga tó próbál szerencsét. TJzordai Szan'ise/ó Zsigmond elbeszélése 
hit felekezete bujdosásáról n~m érdektelen. 

A verses szárnypróbálga tások sorából a magyar szineszet 
törté nete egy buzgó irón ak, Felvi1lczy Oyiirgynd, az elsö magyar 
szin igazga tónak nevét örökiti meg. 

* • • 
A XVIII. század 80-as eveinek szabadabb szelleme alig e r inti 

iró inkat. A un itáriusok legj obbjainak anyagi és szellemi erejé t az 
egyház és iskola falai tördelt réseinek kijav itása foglalta le. A XIX. 
század 20-as éveig alig terjed az irodalmi munkásság másra, mint 
egyházi bes zédek (Nagyajtai Lázár István dr., KiJrm&zy Jállos 
püspökök, Ferenczy 'János kolozsvári lelkész , Sy/veszter GyiJrgy 
tanár stb.) és egy-két taoHó-könyv irásá ra. (Nagyajtai Mo/nos 
Dávid, Mihály GyiJrgy). 

A XIX. század elején már a nemzet poli tikai és irodalmi 
életével együtt az unitá riusok szell emi é lete is felpezsdül. 

A nemzet i müvelőúés bajnokai k özt egy fia la l theologus az 
első, ki költői formában , a nemze t dicső mult jának felidézésével 
akar nemzetébe erő t ön teni; Aranyosrákosi Székely Sá1zdor, a 
későhbi püspök ez az ifju. Eposzt ir a hunok honfoglalásáról 
(Székelyek Erdélyben). A nemzet megé rti , a reformkorszak leg
nagyobb köhője, Vörösmarty lelkesedéssel olvassa s Zalán futásában 
lángra lobhan a szi kra. Székely t nem annyira költ ő i ereje, mint 
lelkesedése tette költővé . Ódái és egyházi énekei magasztos lelke 
kifejezői. A nemzeti müvelődés eszméje serkent i történe li munkái 

• • • megirasara. 

A fellendült irodalmi élet nem egy költő i hangula tu, só t 
tehetséges ver selónket vonta a folyóiratok és 7.sebkönyvek munka
társai sorába. A fiatalon elh uny t Szentiváni Mikó Mihály költe
ményeiben az egyszerű , őszinte érzes és hang szólal meg. Szolga 
Miklós, KorO'lka Antal és :Józse}, id. Veres Józsel, Kdemm Lajos, 
Kanyaró Pál, Kozma Gergely, Mart01l0Si Gá/fly ,Jdcsej és BiJkilli 



Farkas Sálldor kölleményei tá rgyuk szereletéröl tanuskodnak. 
Az egyházi !ira termékeit Arc!úsewseki Kolozsvári Sámuel,Arkosi 
Milzály esperesek, Máthé János, Sárdi Sámuel lelkészek, Szász 
Móus, Sebes Pál igazgatók, Miko Lőrincz ügyvéd, Kati Nagy 
Eltk, ifj. Kis Mihály, Máliji Ferencz, id. Gyergyai László és 
mások áhitatos énekei gyarapitják. 

Irodalmi ertékeért nem hagyhatjuk emlitetlenül ama vállal
kozást, mely IS39-1841-ben a kolozsvári ifjuság költői hajIamu 
tagjait a RemNzJ' ez. zsebkönyv kiadására serkentette. 

A mult század 30-as éveinek irodalmi életében valósággal 
fe!tünó jelenség SiiNini Farkas Sándo1'nak, a magy. tud. akadémia , 
levelezö tagjának . Utazás Eszak-Amerikábac ez. munkája. Ez az 
akademia megjutalmazta mü egyszerü, vonzó stilussal, a tárgy 
iránt való melegséggel ö röki ti meg a sokat utazott férfiu megfigye
lesei t. A 70-es években jelentek meg Emlékiratai s azóta több 
érdekes levele. 

A sZÁzad első felében a tudós Nagyajtai Kovács István 
történeti kutfók kiadásával, ismertetéseivel nyujt segitö kezet a 
tönénetirásnak; Vadadi Fit/öp Józsel, Szolga János, Csottt;vay 
Károly és Mezei János a jog kérdései felé fordítják figyelmüket, 
Joó István, Csehi Sámuel orvosok és Fodor Józse} az orvosi iro
dalmat gyarapitják, Ürmösi Sá11dor lelkész az oláhországi magyaro k 
viszonyairól ir, mig Bmcz idi Zsigmond a közlekedés ügyét veszi 
vizsgálódása tárgyául. 

A nevelés-oktatásügy munkásai közt taláJjuk Darkó Mihály, 
Sebes Pál, Aranyosrákosi Székely Mózes tanárokat. 

* • • 
A XIX. század második felében a megindult mozgalom nagyobb 

hullámokat vet. S ha az absolut izmus békót is vet egy ki s időre a 
szabad intézményekre, de az irodalom fell endülését nem tudja 
teljesen visszanyomni. -- A 60-as évek végre meghozzák a tavaszt. 
A 48-iki vivmányok idevetik fényüket. Fellendül a hitélet, az 
általános és szakm üveltség, a nevelés és oktatás ügye. Az irók 
serege lázas tevékenységgel siet a nemzeti müve}ődés munkásai 
sorába. Nem egynek nevé t emliti magaszlalva egyetemes iroda
lomtörténetünk. 

Az egyház szabadabb élete az eddig elhanyagolt, a vallást 
és egyházat érdeklő irodalomba uj ereit öntö tt, Mig a század 
első felének ilyen nemü szellemi munkássfiga csupán Székely 
Miklós, Sándor ls Mózes, Mohtos Dávid, Mohui1' Miklós, Sándor, 

2' 

, 
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Jstpán, Fú!i Ferenp: és ,'41(0$ ~~yházi beszédeire és egy ~nekes_ 
~öqyv kiadására szorHkozi~1 add~g f!1ost teplogusaink", lelkés~~inlF, 
!aqÁraink és világi férfiajnk a le~odaadóbb tevékenysé~et fejtik ki. 

A~ ujapb kor e~yik le~tu4ósabb unitárius ~he91ogu~a Kriztr. 
János püspök, az ihletett ajku e~yházi szón9k. Meg~lapitja a 
.Ker~szt~ny M~~ve~ő· czim!l folyóiratot s a halhatatlan Channing 
müveine~ m~gyar kiadását !ehetóvé telte. Min! mély és őszinte 
erejű lirikus mag,ára vonta ~~mzete fi~yelmét s a szék,ely népköl-
1~szet ~incseine~ öss~együjtésével nagy szolgálatol tett a magyar 
irodalomnak. (Va?rózsák). 

Fercnfz Józsejben, p1a is élő nagyrabecsült fópásztorunkban 
s~intén a nagy theol~gust tisztelhetjük. Korunknak legnagyobb 
egyh~zi szónoka. l!&:Y szónoki, min! egyházirodaImi mUveit a 
szabad s~ellem, tiszta é~ m~ly v~n~sos érzés jellemzik. 

Ujabb, legkiválóbb theologusaink sorában méltán emelkedi~ 
ki Kiskadác~i Si1,!én Domokos. A tanulmányait angol egy~temen 

vépZő tucjós műveiben az angol s~ellem raczionalizmusa szere n
~s§sen f~)fr e~ybe ~ magyar faj erős liberalizmu~ával. Müvei közü~ 
külp~ösen a szentháromság történeiérql s az evangeliumi csodákról 
irottak kelt~1tek nagf feltünést. A férfikora javában kezéből 
kihullott toll befejezetlenül hagyta nagyszámu, főleg a biblia
magy~rá~~~ körébe vágó dolgo;atait. 

• 
Ertekezései révén hittudományi irodalmunk tevékenx műve-

lője a bokros munkásságu Boros Gyih-gy dr. dékán. Buzgóságának 
eredménye czikkei, egyházi beszédei és imádságoskönyve. A val
láserkölcsi élet élénkitésére megalapítja a Dáyid Ferenez egyesü
leteket s "Unitárius Közlöny " ez. lapja hü tükre az unitárius 
mozg9.1maknak. Lelkes ápolója egyuttal az angol-magyar uniláriusok 
közölt yaló összeköttetésnek s ezikk~ivel gyakran keresi fe~ az 
angol sajtót. 

Derzsi Károly, ~gyhá~községüqk meleg emlékezetű első rendes 
!elkészel az "Unitáriu§ Kis Könyvtár- számára irott és fordított 
műveivel, e~ős szabade~vü irányu s nagyhatásu szónoklataival 
tette nevét ismertté. . . . 

Folyóiratainkban s unitárius vál!alatainkban élénk munkás
ságot rejtett ki még: . Pap Mózes, a Urai költeményei révén ismer.t 
Nag'f Lajos, Kovácsi Antal, Buzogány Aron, Marosi Gergely 
Uzoni Gábor, Benczédi Gergely, Kovács János, Sándor János, 
Farkas Ference, Derzsi József, Gál Miklós, Varga Dines, Csijó 
.salamon, Józan Miklós egyesület ünk költői tehetségü titkár~ és 
több más belső ember, kik a nevelésűgy és szaki rod aJ om terén 



• 

• 

• • 

• 

" 
is emlitésre méltó alkotásokat hoztak letre. Bmez/di Gergelynek 
Berde Mózesról, a halhatatlan emlékü meezenásról irott mUve 
napjainkban hagyta el a shjtó.t. 

Mint egyházi szónokok és irók nagy tiuzgalmat fejtenek Ki: 
Péterfi Dénes, a különöseh imáiról neves Albert János, Péterfi 
Sándor, továbbá Inczefi 7ó7.u}. :Jakab . Sdn,ddr, Csegezi Ldsz/o, 
.Árkosi Dénes, Gröngyi;si István, Mózes András, Kisgyörgr Sándor, 
Kádár Lajos, Raffai Domokos, Redigef Géza, a mély érzésü költlS 
éS Ürmiisi Kálmán lelkészeK. 

Koronka Antal és Kis MikáliJ im' á:,dságos:kőnyvei, 

Már/on érlekei nem tévesztették el hatásukat. 
Isz/ai 

A mult század unitá'riusai közül kimagaslik a nemzeti műve· 
}ődés n,agy bajnoka, Brassai Sámuel dr. pi Ko'tozsvári fóiSkdhi~ál 
megkezdett tanitó-pályája végignyulik az egési századón, Nincs a 
tudom*nynaK olyan ága, melyen enneK a nagy pö'lihistorna'k nevével 
ne talál'koznánk, Azt hiszem, nincs miért rés'zleteúi'eril a nágy 
tudós széleskörü irodalmi müködesét, melyn'ek ter'mékei egy egé'sz 
könyvtárt ·betöltenek - ismeri azi a rri{lvelt világ'. Az egyházi, 
köz- és tudományos élet mozzanatai ir"ánt fogékony télek hálára 
Kötelezte egyházát és nemzeiét. 

A ianári pályát szintén a kolözsv'á'ri gimnáziumnál kezdő 
Berde Aron "Légtüneménytana.ával, l{özgazda'ság'i és szerkesitói 
munkásságával országos nevet vÍvolt ki. 

Hazai történeiirásunk két kivaló tudóst mutái fel: JaKab 
, . . , 

Eleket és Kőváry Lászlót. 7akáb Elek re'ridkivül számos érteke-
zésével, élet- és korrajzaiva-l, rnonog'ráfiáival, Kolozsvár töli. 
szabadságharczunk tört. stb. , a iö'rténeii adatdk kozrebo'cSátásávtÚ 
nagy szolgálatot lett ennek ih ágnaK. K lfv'áf)' LáSzló dr. történet
i"rói tevékenységét szereteftel fordiija szÜke"8b hazája , Erdély felé 
(Erdély régiségei, Erdély története stb.) Statisilikai, banküg)ri sto. 
munkái figyelemreméltó termékek, Mind ti. Két történetiró'nk 
becses munkával gy.arapította egyháztörténelmünket (JaKa.b EleK, 
Dávid Ferencz stb.) Munká'ss~gukéit ti m. iud. akadémia' tagjai 
sorába választotta. , 

Az unitárius egyház mult jának vi"zsgálásában kiváló érdemet 
szerzett az irod, t(>rténet egyes része'it müvelő Kanyaró Ferencz 
(Az unitáriusok Magyarországon stb.) ÜrmiiSs)' Lajos szinté~ Ei 
történetirással foglalkozik, megirva Erdély le'gujocub törféneiét· 
A hiriapirás terén is élénk mUködést fejt ki. 

A szék.elység földjének és népének ismertetése vezette Orbán 
Balázs br. orsz. képviselőt, a székelykeresz[uri gymn. meczenását, 



,., .-

a Székely föld eZ. terjedelmes munkája megirására. Utazásai leírása 
és népmeséi kedvelt olvasmányok. A szé,kelység ügye ösztönözte 
szintén az akadémikus K ozma Ference lanfelügyelőt, Brassai 
Sámuel méltatóját, több nevelésügy i értekezes szerzőjét és Várjalvi . ..~ 

Nagy Jánost, a ~[{olozsvar i I,{özlönya vólt szerkesztőjét , hogy 
ennek a népnek érdekében felemeljék szavukat. 

• 

A magyar irodalomtörténet és fi lozófia Bodnár Zsigmondban 
talált kiváló tudós mUvelő re. A magyar nyelvészet irodalmában 
sikerrel lép fel Gyergyai Ference. 

A messze kele~ tájait kerest~ fel a maridzsu nyelvek tanu
mányozása czéljából olyan sokat utazó Szentkatolnai Bálint 
Gábor egyet. tanár, nyelvészeti munkái val. Kelet viszonyait s nyelvét 
teszi több czikke és m.unkája tárgyául Hatala Péter egyet. tanár. 
Vallásos értekezései közt egyik legérdekesebb müve nagy fel- . 
tünést keltett: "Az én -hitvallásom," melyben megindokolja az 
unitarizmushoz való csatll;lkozását. 

Jogászaink, törvénykezésünk kiváló ' férfiai kö:?ül többel'!
szentelik tudásukat az irodalomnak. Fehér Márton, Váradi Gyorgy 
ügyvédek és Mikó Lt5~incz tanár emlithetők fel régibb iróink közül, 
mig ujabban, az elnyomatás idejében a '" történeti regényeivel 
(Saphira. Parlagi rózsák stb.) fe1tünó Halmágyi Sándor kir. táblai 
biró, Székely Ferencz dr. koronaügyész, egyházközségünk egyik 
gondnoka, Fekete Gábor kolozsvári kir. táblai elnök és a sok 01-
dal u Máté Sándor dr. egyeL könyvtárö r becses munkákkal gyara
pitották jogi irodalmunkat. A közigazgatás kérdéseit és intézke
déseit Boncza Miklós képviselő tárgyalja szaklapjában. 

Erdészeti irodalmunknak két k iváló és széleskörü munkását 
mutathatjuk fel dr. Bedtf Albert egyházközségün k gondnok ában és 
Fekete Lajos tanárban. A külföld elismerésében is részesült szak
müveik nagy hatással vannak a magyar erdészet fe j lesztésére és 
megteremtésére. 

Gyergyai Árpád, Bartók istván és lszlai Józse} orvosdok
torok szakjukat irodalmilag is müvelték. 

Gálfli Sándor mezőgazdasági, Ulár Pál nyelv~szeti és 
Szokoly Viktornak a világtörténet epizódjait feldolgozó munkái 
mellett az ifjabb nemzedék köréból Borbély Gyorgy szerkesztő, 
Máthé' G1'o'rgy, Gál Kelemen és Székely Aladár, valamint e sarok 
irója az irodalomtörténet és nyelvészet felé fordultak, mig Batár 
János és Deák Lajos a közlekedés ügyét választották tárgyak ul. 

Talán a tudomány egyik ága sem mutat fel olyan élénk
séget, mint a nevelés-oktatás . A fennebb felsorolt iróknak Jegtöbbje 



lelkesen karolta fe l ezt az . ügye t, hozzájuk csatlakoznak: Váradi 
Károly tanfe l ügyel ő, Pálji Károly, a tanHókőnyvei révén neves 
Orbók Mór igazgatók, a hely tö rténet és nép rajza t mívelő Kádár 
:Józsel tanár, Relemm Albert lelkész és l(anyaró Mihály ; mig a 
tanító-könyvek sze rzői nek sorát Kozma Gyula igazgatónak, egye
sületünk alelnökének közhasznu munkásságával, Egyed Mózes, 
Veres Vilmos dr. taná rok és Borbély Sámuel igazgató és szer
kesztő szaktevékenységével fejezhet jük be. 

Jobbára kö ltó i lelkü k ösztönzi az irásra a lirikus Martonosi 
GáltlY Sándort, ki a Kriza János székely népköltész i gyüjtemé
nyét ha t hatós~n támoga tt a, Murányi Farkas Sándort, Jékei 
Aladárt, az epikus Vigh "J.fátyást, Tarcsafalvi Albertet, a költészet 
különböző fajá t felkereső G)'lfrji 'Józse! hirlapi rót és Péterfi Tamást . 

• 
A d rámairodalom terén Eszaki Károly mükődött sil,errel. 

Az 'ujabb hi rlapirodalom törekvéseiben komoly szakczik
kekk el felti.intek: Dr. Dá1liel Gábor, Perczel Ferencz, Ürmljssy 

• • Miklós egyesületünk elnöke, Telkes Smzon, Barabás Abe( 11fáray 
Lajos, Derzsi .JÓzsef, Gál Kálmán, Deák Lajos, Magyari Mihály, 
Ujvári László és még többen. 

Talán nem fejezhetném be szemlémet méltó bban, mint ama 
kedves honleánya ink neveinel{ felernlitésével, ldk ugy hazájuk, min t 
egyházuk iránt szivük s súp lelkül{ egé5z köl tészetével igyekeznek 
köte lességü!{ megtevésére. Köztük ' van Perczel Ferenczné, szii/. 
Kozma:Flóra, Fan~hné Gyujtó Izabella az ismert regény iró, Raffaj 
Irma és dr. Korch11láros Kálmánné. 

* • * 
Ime, mélyen tis:.:::telt Egyesület, eme rövid vonásokban töre

kedtem az uni tárius irók tevékenységének feltüntetésére. Sem a:.::: 
idő rövidsége, sem az alka lom, sem a források hiánya nem 
enged ték, hogy iró ink mindegyik ét , munkáik czimeinek felsorolásá t 
ebbe a szerény ke retbe illeszthessem. 


	DSCF5513_resize
	DSCF5514_resize
	DSCF5515_resize
	DSCF5516_resize
	DSCF5517_resize
	DSCF5518_resize
	DSCF5519_resize
	DSCF5520_resize
	DSCF5521_resize
	DSCF5522_resize
	DSCF5523_resize
	DSCF5524_resize

