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Bevezetés. 

l. Az unitárius vallás úllászületése. 
A XIX. század közepe az unitárius vallás igazi újjászGleté· 

sének a kezdete. Addig Dávid ferenc elítéltetése után alig volt 
egyéb a magyar unitáriusok története. mint folytonos küzdelem 
a létért, folytonos elókészG!et és védekezés a támadások kal szem
ben. Az ötvenes években az osztrák abszolut-hatalom mindent 
megkísérlett, hogy egyházunk legféltettebb kincseit, iskoláinkat 
megsemmisítse, de ezen is az akkori vezetők buzgósága, kitartása, 
a hívek áldozatos akarata keresztűl vezette elődeinket. Amikor 
bekövetkezett a szabadabb korszak, már egy erős unitárius fiatal 
s zellemi gárda dolgozik az unitárizmus érdekében. Az idősebbek 
közűl Kriza János és Jakab Elek, az ifjabbak közG! Nagy Lajos, 
ferenc József és Simén Domokos lázasan dolgoznak. Munkáikkal 
1ölkeresik a magyar jlrotestáns lapokat és megalapítják a most 
már oly nagy múlttal rendelkezo »Kereszténv Magvető« címG 
folyóíratot , amely az unitárius vallásnak és tudománynak valósá
gos enciklopediája lett. Az említett nevekhez hozzácsatlakozik a 
Benczédi Gergely neve is és a méltatlanúl elfeledett unitárius 
multat, rendkívGIi értékeivel a magyar közönség szeme elé állít ják. 
HütöMsen Jakab Elek, e nagytudású lelkes történész tesz rend
I<ívül nagy szolgálatot az unitárius ügynek. »Dávid Ferenc em
léke« és «Kolozsvár története« címG mG vei - egyebek között -
nemcsak egyházunk szempontjából, hanem a magyar tudomá
nyosság szempontjából is nélkülözhetetlen forrástanúlmányok még 
ma is. 

Az unitárius lelkekben fölfakad a Dávid ferenc-korabeli 
bátorság és buzgóság. I 868-ban, a háromszázesztendővel ezelőtt 
tartott gyGlésnek emlékét Turdán megünnepli az unitárius zsi 
nah gyGlekezet. Mily boldogság volt visszagondolni arra az időre, 
amikor kimondották, hogy mindenki azt a vallást kövesse, ame
lyet ,,;kar! 1879-ben pedig Cristuron, ugyancsak ünnepies Zsinat 
kereteben emlékszik meg az unitárius vallásközönség a dévai vár 
nagy foglyáról, a vértanú halált halt Dávid f erenc szomorú tra- o; 
ll iku.márÓI. E Zsinatokon képviselt ette magát az angol és ame
r ikai unitáriusság is. 
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Az unitárius lélek érezte4 hogy sokat kell tennie, századok 
kényszerü mulasztásait kell helyrenoznia. Valami mélységes benső 
érzékkel, mintegy ösztönös meglátással Dávid ferenc nagy arak
jához tér vissza. Nemcsak azért, hogy kora nem értette meg e 
nagy férfiút, hogy hálátlanul bánt el vele, hogy kétszáz esztendőn 
keresztül úgyszólva még nevét sem emlegették, hanem fŐképpen 
azért, mert ihletet, lelkesedést talált az ő munkásságában. Való
ban a Dávid Ferenchez való visszatérés nemcsak egy hálátlan
ságnak a kiengesztelése s egy történelmi tévedés kiigazítása vo1t~ 
hanem azon természetes folyamat, hogy Dávid ferenc szelleme 

. belekapcsolódjék a XIX. század haladásába, amelynek szellemével 
rokon volt. Dávid ferenc neve már nem puszta hagyomány, ha
nem lelkesíto, életet formáló szellem. 

Az újKor igyekezett megadni minden tiszteletet a Dávid 
ferenc nevének, nemcsak az unitárius egyház keretein belűl, ha
nem azon kívűl is. A magyar irodalomtörténet felfedezi Dávid 
ferencet; a XVI. századi nagy reformátorok közé állítva, méltá
nyol ja nagy küzdelmeit. Jakab Elek mG ve nemcsak a tudás, ha
nem . a lelkesedő szeretet mGve is. Dávid ferenc neve otthono!> 
lesz mindenütt. ferencz József püspök alapítványt akarván léte
síteni, Dávid ferenc alapítvány címet ad a nemes eszmének 
(1874), Az odorhei-köri lelkészek pedig 1876-ban egy ma is meg
levő k,önyvtárt létesítenek, Dávid 'ferenc egylet i könyvtár címen. ') 

Ugy érzi mindenki, hogy az unitárius élet fellendítése ér
dekében tenni kell valamit. A lelkekben megvan a vágy a tettre. 
csak az emberre volt szükség, hogy a szervezés munkájat ke
zébe vegye. 

2. A Dávid Ferenc-Egylet megalakúlása. 
Az unitárius lélek célszerG, egyesületben végzendő munkára 

vágyik. Ezt a vágyat érezte me" és juttatta kifejezésre Dr. Boros 
György, egyházunk jelenlegi püspöke, abban az időben fi.t.1 
teológiai tanár. Nálánál senki sem érezte határozottabban, hogy 
egyesületet kell létesíteni, amely az unitárius vallás hívatását 
mindenkor a legszentebb ügyének kell , hogy tekintse. Egyelőre 
lelkészi egyesületre gondolt s 1884 szeptember hó 2-án, midőn 
a főtanács alkalmából sok jó unitárius együtt volt Clujon, a régi 
főiskola nagy díszterniében egyértekezletet hívott összé s ez 
előtt 'elŐadta a tervét. Az értekezlet a tervet kedvezően fogadta 
s Gyöngyössy Istvált elnöklete és Boros György titkársága alatt 
egy bizottságot választott az előkészítő munkálatok elvégzésére. 
A bizottság az_alap3zabálytervezetet elkészítette s átadta ferencz. 

1) E könyvtárnak első nagy adományozója Gyöngyössy István vargbi~~ 
lelkész és odorheiköri espere's vo1t, aki könyveit az egy letnek adományózta. Az 
egyletnek lege l~ó elnök e Gyöngyössy Istvún espe re s jegyzöje Kisgyörg.y Sán
dO,r, ahban ,~Z Időben chiou~.i lelkész volt. Most Kisgyörgy Sándor is kön y~ 
VClt ezen kOllyvtá rnak adományozta 268 kötetben, 259 darabban, 
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József püspöknek átnézés végett. 1885 februárius hó 13·án egy 
»ad hoc« bizottság a szabályokat megvítatta, megállapította és 
kinyomatta s az érdeklődőknek szétküldötte. A beérkezett vála
szokTa a bizottság elhatározta, hogy 1885 augusztus hó 29-re az 
a lakúló-gyűlést meghívja. A meghívás ra 42-en jelentek meg, 
akikből ma csak három élő tud tanúbizonyságot tenni a nagy 
időkről. ' ) 

Agyülésen Gyöngyössy István lett volna az elnök, de be
tegsége miatt nem lehetett Jelen s helyette Nagy Lajos, az a 
boldogemlékezetG, lelkes költő és tanár töltötte be az elnöki tisztet. 
A titkár a gyűlésen az előkészít ő munkáról megteszi a jelen1ést : 
E szerin J kezdetben lelkészi egyesület megalakítására gondoltak, 
de a tárgyalások folyamán a7. a helyes gondolat merGIt fe l, hogy 
·az egyesületet oly széles alapokra fektessék, a melynek mindenki 
Jagja lehet. a ki a társadalmi élet vallás-erkölcsi aJapon való ja
vításnak híve és komoly munkása . Ezért az egylet megalakításá
nál a Dávid Ferenc nevére gondoltak. »Azt hiszem - mondja a 
·titkári jelentés - ez szerencsés gondolat volt. Nem volt és nincs 
név még ma is, amely a magyar unitáriusok ajkára ill őbb volna, 
mint ~z. A Dávid Ferenc lánglelke, kiJűnő tudománya és törhe
tetlen bátorsága teremtette meg a magyar unitárizmust. Rövid 
élete az unitárizmus háromszáz éves múlt jának előképe: az igaz
'ság keresése, a kitartó bátorság, a megtalált igazsághoz való 
feltétlen ragaszkodás, azért üldöztetés és végűl a tűre lern és a 
kitartás. Nem lehetne tehát méltóbb nevet találni a mieink sorá
ban, melyről elnevezhessük, mint az övé.« 

A titkári jelentés továbbá elmondja, hogy a kiküldött fel
hívásokra olyan válaszokat kapott, melyek az egyleti életre nézve 
minde[lképpen kielégítők. 

ürömmel jelenti, hogy az egylet nek eddig már van 76 ala
pító, 87 rendes, 28 pártoló tagja és több, mint 300 frt. pénz
vagyona. Ezenkívűl van három bejelentett fiókegylete, Ú. m. az 
odorhelyi, ' tarnava-micai, treiscaunei egyházkörök és az abrudi 
ekklézsia. Mint érdekes és bíztató jelenséget ki kell emelnünk 
még mosJ is, hogy a legelső alapító-tagok a következő nők vol
tak: özv. Gálfalvi Imréné, özv. Nagy Elekné, G'róf Bethlen Gé
'Záné, özv. Szilváss i Miklósné, akik az alapító-tagsági díjaikat, 
ami abban az időben 10 frt. volt, el ie küldötték. Az egylet tag
jai között Daniel Gábor főgondnok és Ferencz József püspök a 
legelsők között foglaltak állást az egylet megalakítása érdeké
ben. Ferencz József egy szép beszédben ki is fejtette az egy
házban a D. F. E.-re váró nagy feladataJ. A duji neves unitá
riusok föntartás nélkGl csatlakoznak az egylet tagjaihoz. Az um-
1árius 'világi és egyházi férfiak legkíválóbbjai lelkesedéssel tá mo-

. . l ) E három élő tanúja a nagy időknek D r. Boros György püspök ; ! .ö
fl neZl István ny. vallástan ár, akkor papnövendék, Gvid6 Béla tArnal'a·ffilca· 
k öri e speres, akko r szintén papnövendék. 
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gat ják a szent ügyet. A' fönt említetlekei, kívül az alakúló·gyu
lésen lelkesen feJsz61altak az ügy érdekében: Szentiványi Gyula .. 
Berde Mózes, Kelemen Albert, Raffay Domokos és Dr. Brassai 
Sámuel. ') 

Az egylet megalakúlásakor üdvözölték és támogatásukrót 
biztosították : Gábor Albert martonasi lelkész, Gál Kálmán szek
szárdi tanár, Ürmösi Miklós miniszteri titkár, RaHay Domokos. 
sácueni lelkész, Egyed Feren :: sanpauli lelkész, Török Sámuel 
mihaileni lelkész, Derzsi Károly budapesti lelkész, um Aron 
treiscaunköri esperes, Kelemen Albert muresköri esperes, Né
meth István simone,ti lelkész, (siló Salamon 111. éves papnö
vendék, Darkó Sándor odorheiköri e~peres, Bartók Endre ehedei 
lelkész, Radó János aiudi hitrokon, Ürmösi Kálmán galajeni lel
kész, Mikó Dezső abrudi bányatisztviselő, Májay István turdai 
tanár, Csegezi László turda·arie~i esperes, Hajós János minisz
teri tanácsos, a tarnava-micai egyházkör, Nagy Tamás hódmező
vásárhelyi tanár, Kovács Mihály odorheiköri esperes, Rédiger Ar
pád tarnava·micaköri esperes. Albert János turdai lelkész, Sán
dor Gergely deaji lelkész, Gál Miklós rimiteai lelkész, Szárnetz 
András hódmezővásárhelyi hitrakon, Gyöngyösi István odorheiköri 
esperes. 

A másfelekezetűekkel való viszonyra jellemző, hogy Németh 
Károly budapesti ev. hittanár az egylet céljaira 1 frtQt küldött_ 
Az egylet nem akart egy lelekezet szU k határai között mozogni. 
hanem az egyetemes kereszténység céljainak állott szolgálatá· 
ban s ennek mindig voltak méltánylói más lelekezetűek köré
ben is. 

Nem volna teljes a kép, ha a lelkesedök sorából külföldi 
hitrakonainkat kilelejtenők. Az egylet alakúlásának hírére üdvöz· 
letét és szerencsekívánatait lejezte ki a >Britt- és Külföldi Uni
tárius Társulat <1 nevében Jerson titkár; Dr. Martineou, Dr. Car~ 
penter és Street Kristól pedig, mint minden unitárius mozgalom. 
íránt melegen érdeklődő jó barátok. 

Befejezésül hadd jegyezzük lel az alapszabályok alapját> 
megválaszlott legelső tisztikart. Elnök: Dr. Brassai Sámuel. AI
elnökök: özv. Kriza Jánosné és Berde Mózes. Titkár: Boros 
György. Pénztárnok: Bágyi Kálmán. Választmányi tagok: Dr. Bar
tók István, Benedek Aron, Haller Rezsőné, Kovácsi Antalné. 
P~taki Istvánné és Várady Károly. Később gyakorlati okból a 
valasztmány számát tö)emelik lS-ra. Ebben az esetben is a vá
lasztmányi tagok lele nŐ. ferencz Józsel püspök öt. aki az egylet 
~gyét szívvel·lélekkel támogatta egy Istentől megáldott hosszú életen 
altal, tb. elnöknek választják s mint ilyen az egylet számára 
megJecsülhetetlen szolgálatot tett megnyító· és bEzáró·beszé
deivel és az ügynek fámogatásával. 

I) Titká ri Nap16könyv (32 5 sz ). 
• 
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3. Az egylet alapszabályai, célkitűzései. 
Az alakuló-gyaIés az egylet alapszabályait másfél óráig tartó 

tárgyalás után megá!lapította. s . a törvény által előírt jóváha
gyásra az E. K. Tanacshoz felter)esztette. Az E. K. T. ugyanazon 
év október hó IS-én tartott gyaIésen 231 k. i. szám alatt jóvá
hagyta. Az egylet ezen alapszabályok alapján működött 1933-ig 
az időközben célszerűségi szempontokból hozott módosításokkal -
mikor is az egylet a régi a lapszabályokat csaknem félszázado~ 
tapasztalati tények figyelembe vételével átdolgozta, közgyOlésen 
megállapitotta s azt az E. K. T. 1933 junius hó 9-én 888-1933 
sz. határozatával jóvá is hagyta s az új idok kívánalmai szerint 
a vallásügyi minisztertől is megsz.rezték a jóváhagyást az alap
szabályok számára. 

Ami az egylet célkitűzéseit illeti, a cím már mindent magába 
foglal. A cím ö~magában is hatalmas program. Ahogy az egylet 
legelső elnöke, Brassai Sámuel oly bölcsen mondotta: »Ahol a 
társulat tagjai a társulat főeszméjét felfogják, magukévá teszik, 
cselekvényeiket, életüket ahhoz alkalmazzák s így jó példával 
járván elől, minden mást, akivel érintkeznek, azzal az eszmével 
megismertetni, lehető minden módon magukat ahhoz alkalmaz
kodásra rábírni, rábeszélni, sőt őket az egylet tevékeny tagjaivá 
avatni törekedjenek «. Gábor Albert az egylet alakúlásakor így 
sz61 az egylet címéről: »Engem a cím, az egylet célja teljes mér
tékben kielégít egyszersmindenkorra; a többi pontozatokat 
szívem táblájáról olvasom le s e törvények szerint fogok el-.. . 
)arm«, 

Hogy az egylet éppen a Dávid ferenc nevét írta a zászló
jára, bizonyosan az a gondolat is sugallta, hogy megadják Dávid 
ferenc nagy nevének azt a méitó elégtéteit , melyek az idők 
mostohaságai miatt eleddig megadni nem Iehetett. Mi lehetne 
pedig Dávid ferenc szellemének nagyobb dícsőség, nagyobb elég
tétel, mintha követoi az ő hitelv ei nyomán haladnak elore. Ennek 
megfeleloen az elso alapszabályokban az egylet célja így van 
körGlfrva: »Az unitárius keresztény vallás, a hit- és erkölcstudo
mány és neveléstan körébe tartozó elvek és kérdések tisztázása 
és terjesztése, a keresztény vallásos és erkölcsi élet ápolása és 
emelése«, A fiókegyletek célját pedig a következő pontokban 
foglaiták össze. 

aj nép· és ifjúsági könyvtárak; bJ önképzokörök; e) 
vasárnapi iskolák alapíllassanak; dJ a vasárnapok megtar
tassanak, ezeken híveink az istentiszteleteket buzgón láto
gassák; ej a gyermekek iskoláztatása ne hanyagoltassék .el, 
különösen a vallástanítás mindenütt gondosan keze!tess~k; 
f) híveinkben a .hitközség s általában a vallásközösseg koz
szükségletei fedezésére az áldozatkészség ne csökkeOJen. 
söt fokoztassék ; g) a különbözo hitfelekezetGek között a 
kölcsönös szeretet és testvéri érzés ápoltassék. 
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Ez a nemes gondolat az 1933 évi alapszabályok 2. §-ban 
még határozottabban ki van fejezve: 

A D. F. E. célja az unitárius kereszlénV vallásos 
és erkölcsi élei ápolása és emelése. E cél érdekében az 
egvlel missziói, népmavelési és általános kullurális levé· 
kenvséget fejl ki, vallásos összejöveteleket és népmave· 
lési eslélvekel larl; számba veszi és állandóan számban 
larlja a szórvánvokal és ezekel egvházlársadalmi pász
torlásban részesíti; nép· és ifjúsági könvvtárakal; önkép
zőkőröket szervez; vasárnapi iskolákat alapít; fobJóíra
tokat és nvomtatvánvokal ad ki; daláraákat. olvasó egve
sateteket szervez; konferenciákat tart, esetleg az ifjúsági 
körök bevonásával; az egvházi törvénvek keretein belűl 
űgVel arra, hogV e hívek buzgón látogassák az islen· 
tiszteletet, a gvermekek s általában az ifjúság gondos 
valláserkölcsi nevelésben részesüljön s a hívekben a 
hitbúzgóság és áldozatkészség az egvházi közszűkség· 
letelf iráni ébren tartassék, sőt fokoztassék. 

Az egylet kezedet ben már úgyalakúlt meg, hogy a férfiak 
melleIt a nők is teljes jogú tagjai legyenek az egyletnek. Ámde 
azért 1910·ben szükségess é vált az is, hogya nők szövetsége az 
egylet kebelében külön is megalakuljon az angol és amerikai 
nőkszövetségével való állandó kapcsolat kiépítése szempontjából 
és még sok más, különösen a társadalmi kívánalmaknlk teljesí
tése céljából. 

Az első alapszabály nem említi, de az egylet i munkásságból 
mintegy magától következőleg megszületeIt 1900-ban D. f. E. 
ifjúsági köre külön alapszabályokkal, az anyaegylet védnöksége 
alaIt. Ez egyletnek is, mint az anyaegyletnek Dr. Boros György 
mostani püspökünk volt a buzdító és vezető szelleme és védnöke 
is egészen a világháború előlti évekig, mikor az egylet munkás
sága egy időre megszűnt. A nagy világháború befejezése után 
az ifjúsági egylet, amely először csak Clujon működött , szélesebb 

, mederben fogott a munkához és a minden foglalkozású városi és 
lalusi ifjúságat is egy egyetemes szervezetbe óhajtván tömöríteni. 

Most ötven esztendő tapasztalatai után örömmel állapíthat juk 
m' g, hogy az egylet megalapítói helyes gondolatból indúltak ki 
s az egylet sohasem tévesztelte szem elől a célját és többé·ke· 
vésbé mindiQ megtatálta a célhoz vezető helyes eszközöket. Ezt 
ióképen annak köszönhetjük, hogy az egész ötven eszfend0n ke
resztG! volt egy tevékeny, buzgó lélek, aki ezt a nagy eszmét 
szivügynek tekintelte és fáradhatatlan lélekkel lobogtatta meg a 
zászlót mindannyiszor, valahányszor a buzgóság körülötte meg
!a~ka~ott. E férfiú Dr. Boros György püspök. De ez ügy h~lyes 
lranyat szolgálta Ferencz József püspök is, aki az egylet cellalt 
már az alakúláskor így körvonalozta: »Altalában remélem, hogy 
az egylet megalapítása által fokozni fogjuk hiveinkben az egy-
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házias szelleme!. hogy sokakban, akikre .. né~v~ nem volt elég 
hatású az eqyhaz sze í ~ e~ete s. annak. ~'?tele.~ebe tartozandóság, 
az egyleti mozgalom fole~.resz!1 az un!tanus ontudatot. S ha ez 
úton csal< egy tagot nyerunk IS meg es szorosabban fü zünk ma
gunkhoz~. m~r igazolva les~. a.z egylet ,~zü~ségessé.~~: - .ferencz 
József puspok az egylet cellaI ra vezeto modok kozott kIemeli a 
létesítendő felolvasó-gyül~seket . a központb.an ~s a vidék~n egy
aránt; mmtho~y az umtarlUs hivek nagy tobbsege a vide ken él. 
a fiókkörök és egyházközségi alakúlatoktól sokat vár. Azt hisszük, 
hogy e várakozás nem is volt hiú reménység. A falú művelő 
dé5ének gondolata kétségen kívül nemcsak a D. f. E_ eszméje, 
hanem sok más egylet nek, intézménynek és népünk jövőjé r e 
gondoló nagy szellemnek_ A D. f . Egylet azonban egyike volt 
azon intézményeknek, melyek legkorábban fölismerték a falúv al 
s általában népükkel szemben teljesítendő feladatokat. Az egylet 
vezetöi sohasem elégednek meg csupán a vallás muvelésével, 

. hanem kiterjesztik áldásos munkásságukat a művelődés egész 
területére. (gazdaság, háziipar, társadalom , történet . irodalom, 
művészet stb. stb.) , 

A Dávid ferenc-Egylet komoly céljai között tehát legelső
sorban az egyház igazi céljának megvalósítása állott. Ezen cél 
eléréséhez buzgó szív, lángoló lélek és törhetetlen akaratel'Ő 
kellett, söt, ahogy Dr. Brassai Sámuel mondotta: egyenlő akarat 
is kellett. Kitartó buzgóság és nemes törekvés vezette az egylet et 
önzetlen munkájában és nemcsak egyházunk sz,imára, hanem 
hazánk s némiképen az egész társadalom számára is jelentős 
munkát végzett, - , 

• 
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