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amelyek "Ital sé rtette a polgárok szabadságát. Igy eltillatia" zenét, a hínco!. Megparancsolta, .bogy ki miképpen rulHízkod;jék " hogyan táplálkozzék. Akik nem enge ·
d"rmcRkedtel, a pal'Ullcsokllak, azo.k al vagy száműzték,
I'agy kivégezték. Ennek a .tanácsnak Kálvin az irányilója. Minden az ö akarata sze \'int történik. Éppen ezen
I" Izo!t szigorú ság miatt ismét ellene támaclt a nép. ötet
g úny tárgyává teszi. Ellene összeesküvéseket s zőnek 6s
'Ilin tkn képP011 I)wg'nkarják akadá lyozni ter vei megva ló~í liisHban.

[~ r

lehet gondolni, hogy ez II sok küzdelem és megPI \~l h~l1iufá&: nagyon Ill cgviseltc a különben gyenge testi
~ z ...'\'\·('z('1 ét. III ig ,-l.) én:.s kon1 ban meghalt. Av vn I il tu ,:,lItal barhatolt meg, hogy Genfe!. ő tette a reformáció
IlIiu=1i k kiiz5ppontj,ivcJ . Ö alapította meg a reformátu s eg'yhHza t, a :nl'll' Emópa legtöbb országában elterjedt s
alllclylJl'1l mindenütt nagy tiszeletben tadják a kiváló
,da pit ú ('mlékczctót.

V. Az unitárius vallás apostolai.
18. Szcrvét Mihály.
Az ('Iibll'oll ,'e!'ormiítorok nr·"a törekccltel<, hogy az
l'gyhiizhn bC(':-; IÍ ::izo tt kiil ső y isszaé lésckct, kü lönöscll pCdig, hogya keresztények életét javítsák meg a biblia
"lapján . Azonban ezáltal mcgnyitothík az utat cl. további
kjlőrlé s l'l'. E ze n a" (,(011 haladott to",íbb Szervét Mihál.lJ,
ilkivel egy (lj rC'fO\'lllc1Ció kczdődik, Hmclyct ullitáriu ~
l p I'Ol'lnl-lcil)l1n k l1Pyc'l.hrtiink.
SZC'J'\'éi :.\1 iluíl y SpnnyolOl'szcígbHl1,
c:~nládból

C'lőkelő l1emef:'i

sziilC't,eU, 1(ol'flnak szoká sa sze rint kinlló \'8 11.í-

::-:Oi 11('\'C'léslwn l'é- ~zcsi.ilt, <I 'llind\: ~IZ volt il It'gfübb céJja ,
hogy n kal-holil;lI:-; egyluír. által eliHrt :->zC' l'hut;lsokat poniOf.:;<l 1l

l'lvégezze és bC'.tnrt sa. A vallií s mell ett sokat foglal -

-
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kozott a jogl-u dománnyal, a földrajzza l, számtan nal, csillag'~lsza ttal, bölcsészettel és az orvosi tuclományokkal.
Amint mon dani szokták, sokoldalú ember volt . Sehol
:sem elégedett. meg avva l, amit a Jc)sz ínen látott, hanem
mindenutt a mély re igyekezett haloin i. Igy jutott él
ulyan ismel'{llekhez, mnlyeket elötle mások nem t ud tak.
19y pid. felfedezle az emberi t.es t be n a vérker ingési és
felta lálta az összeba sonlító fö ldrajzot. Már fi atal korában soka t utnzolt és sokal lát.ott , dc a kül sö fé ny és
pompa n cm térítcitc cl igazi b íva tásától. f::izán nazá ·á núl
6s Ilcvcltetésénél fogva élh ctett ,"olna kényelm es és elü~
kelő é lrtet ; mint or vos, tu dorn ányánál fogva. gy űjth e let t
volna vagyont, dc mindezek n cm csáUít.o1lák ötet.. I!:nnek
lebet üda jd onít ani , hogy sok olclalu tu do má nyossága mel let t a legnagyohb volt, mint bittu dós és va llásos ember'
Jlljn t az jstcnol'::Izágánuk egy bútol' IclJd í munkása.
M ég egyetcmi b a llgató korában cgy bi bliát k apott.
Attól kezdv c ez a csodá lat.os k önyv lelt egyetlen uti tá rsa

és vezére Hz élet hen. :É rette lemondott Illinden világ i
ü rö mrő l és d icsőség r ő l , de álüll a szerzett magának i)]'il k
emléket, hnlhuta tlun sc:lgot. Nem ~zl'l"et1ú a nyi lvá nos fiZ l'rep lése ket, nl'm kc res te a külső ható Rt. Kcth·dte a csendes magá nyt, a hol mé lyen beleme rü lhetet t gondolat aiba .
19y . mer ült el tl biblia rej tett mélységeibc. Bcn ne hI lá lt cgy ig a z i j ó barátot, cgy lelk i vezért: Jézust, aki azt
mOll dta ma g{lI.ú l , hogy ö "az út", éld, ét-i ig'-lzság." B7.t il
J,é w ~ t megi " lll e mi S músökkali s ll1egi s llll'rlcln i volt élet onel: l egfő bb cé lj a. Min t a régi p l·ófétú k , akik mindl' ll
' ·c,ze ll yel szem bcszá ll ot ta k az I s tcn nevéér t ,· mi nt. II Z
apostolok, a kik életiiket is oda adtó k n J\l es tcl" sz('n t
iigycé rt: lí gy () is kész volt rnindc n áldozat ra Jézul-ié l'L
}~ hibliá ba ellllcriil ve csodál atos fénycsség tá mn cli 1,,1kel.w ll . Ott l1l' m nzi az ég' i l ényt h'i tt a Jéz us ~zC'mé l y(ibC'l1,
nl"i :t niceai zsina t a z ör ök Tstcnll el Cgy lényeg üvé tett.
s :1k.· I· t nekTI t"nllU 1-o I\Ora' I)an ug'y
'
mngyn l'iÍztnk. 1111. 11 1 iL
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háJ'olll sngnilk eg'yi k sze mé lyét, dc amelyet ö még
SOlll értett IlI cg :-;oha ('Iég'gé. E he lyett :.1 Ill cgfoghatatla n

lény hely,·tt tnl(,ll " Szentírásban egy földi lényt, aki otl
ér nz (,Illbpl'ck köú;H, hogy rész t vegyen azok öl'ömólWIl
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és hilnn1i-lhnll, ak i 1('crC'szkedik a bíínösökhöz, hogy nzok"t " .ié' útra térít se, nb \'ilágol u sötétben járók előtt.
hogy Tl('kik <IZ üdy(jsség felé vezető ösvényt mutassa, aki
JnC'glltll :lZ ig azsc-lgért, hog'y másokn t is ezá ltal az igaz:>\clgTi.l Yt'z6I'cljcn . Oh, menn yire megragadta lelkét ez il

bibl',li J6z"s ' Nehéz belső lelki bnre uh\n szakított Dv\'nl
il Kri"zl ussa l, akit il régi k ö nyve kből S a. kntholiku s egy·
ház i:1nít:í saibóJi sJllt'rt" meg s igazi apostola lett ennek
n Jézusnak, a,k i n biblia tanít<\ sni alapján á ll ott
előtt e. 19y Írt már 21 éves korában egy könyvet a szent·
h51'om súg tévelygésciröl. EvyC'1

II

míh -é"el

Szű n-ó t

eg-y

új reformáeiót kezd, amely ben nem elégsz ik meg a kül ső
Yisszaélésck meg,züntetéséYel, hanem a va llásos hitet is.
szcmhen a zs inatok határozataiva l, a biblia alapjára kí·
\'ánta fektetn i. Ezáltal Ictt útt ö rőj e az unitáriu" \'a l·
lásnak.
Szen'ét jól tu<ltn, hog~' éleh'cszélycs útra lépett ,
kiadta . Mert a hban az iclöben szi·
,,,n ikor czt a köm'wt
•
gorúan üldözték azokat. aki k a zs inatok hatá rozatai ell en
mC l'éneltl'k ta nítani. Azt hitték, hogy l sten n zsinatok
hntál'Ozataiba n jelent ette ki n maga akarntát. Aki tehát
ezek cll0l1 tlní!, nz nn nyi, mintha I sten ell en I,\zachw fel.
E hh-C'R hitnél fogTa Szcl'\'étnek cl lcnSt':;g-ei lt'ljtck 11
knt hol iku 8ok meg n l'efol'm ,Hu sok, mert czck mindn~- újnn C'Hog-i.uHcí k n niceai zsiJla t batcírozntát_ Szel'vétej
tehát. ;!lü

C'ZC'n

z~ in nt lwtároza tn e lll~n ta nH olt , J.:iizijs el-

len:'ég-nek tartották. E miatt haz,í j,íból el kelh't t menekül ·
nie_ A Iné\" aln tt bíddosn{t k ül ön höző ol'sz,'igokhan _ )[égi:-\
áll andóan dolgozott. ~rint orvos tal'tof1a fenn magát. dl'

lelke folytono, an a "aHás dolgaiva l foglalk ozott. ('jabb
kiinYYflt adott ki , anwly bell nagy tud ..í.~;l és hihliai iSllwI'
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rü(e alapján azt fejtett e ki, bogy

II

ker e8zlény vallást mi -

képpen lehetne nrnl a l'égi alapra visszabclyC'zni )

•
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Iyel Jézus és az apostolok vetettek volt meg. Mert bzerin(e csak ez lebet a kere8ztény vallás bi ztos fundamen (uma. Emellett elszántan küzdött a hoszo rkányok és ki .éd etekben yaló hit ellen, .ami az ő korában nagyon cl
volt terjedve. ~Iajd bújdosása közben l~ra n ci aországba
Illent, ahol szintén ne m talált nyugalmat, mert a kath olikusok elfogták. Innen csodálatos módon megsza ba dul t.
•
Olaszországba akart menni, de eredeti tervétől eltérve,
(fen fba tért be. Kálvin János megtudta , hogy Szcrvét ilZ
éi \'t:lrosában van. Ez a két refol'mátor egy üleig jó bal'át.ágban volt egyik a má sil,kal. Soknl leveleztek együ tt.
D .. mióta Szervét a könyveit kiadta s azokból Kál vin
m eggyőződött alTól, bogy barátja tovább mcgy az egy házjavítá s terén, mint ő, azóta ellenségek lettele Sőt l{,ílvin egy alkalommal azt íl'ta haragjába n egyik barátjának
SZCL'vétl'ől: ,.Ha ide jön, nem bocsátom cl élvo többé, lm
tekintélyemnek Van iH valami hata lma." ~fo s t tehát,
ahogy Sze rvőt Genfbe érkezett, eljött a k edvező al kalom,
hogy Kálvin régi igéretét bevá ltsa. Azonnal in téz kedett,
hogy fogj,ík cl az üldözött és m en ekül ő Szen 'étet. ::Ifikor
éppen továbh akart indulni Genfböl, akkor fogták el.
Könyveit s pénzét elvették és s úlyos börtiinbe tettélL 1(é!
hónapig kínozták és vallatták. Végül a Kálvin által szcrvezett genfi tanács elébe állították. Amin t tudjuk, ez a
tanács nagyon szigorú'ln bánt el azokkal, akik elébe kerültek. Szervét se m kerülhette ki a sor sá t. TanításaiMI
semmit vissza nem vont. Ezér/, min t er etneket, máglyá n
való megégetésre ítéltélc Ezt az ítéletet 15:>3. októbc,'
27-én végre is hajtották. Genf mell ett egy szép m ezőn
égették meR er'. a nagy tudóst és mélyen érző va ll ásos
embert. aki kon1t m ege lőz ve, a szcntb,l l'omsúO'
ell en Jl) Co
l"éBZ k űdctt

tanítnni. lJ to)só szavai ezek voltak: ,~J6Zllfo;, H Z
iirük lsten f ia, kijn yiJriilj I'aj tam: ' Azt n hc·I Yf't, a IIl P! y t'n
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19. Dávid Ferenc.

l '"

~ h;l

\e~O

nevez léle
.J,'h", Idoh" ll egy szép eml ékoszlopot állítottak c helyre.
.1/110 I ypl. k 10nge:;:; ztc lés oszlopRna k nevez.nek,
ll ' ,0

-h'I!
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J3;í ,' " ,'efo nmítOl'olwt mindenütt üldözték it reforn'Hí c ió l lll l\, SC m tudták útjában feJla rtóztatni. Beteljesiill
J éZ II ' mondá sa, hog'y akik ct (estet megölik, azok II lelket
lIl'IIl ülhet ik meg. Bör1ünök és mágly,í k között is elterjedt
a ,'efol' m;Íció Európa kü l ö nböző ol's"ígaiban. Lelkes apostolok hc hozhík iele E rd ély be is. Azonban itt a többi 01'~ ~ú g'ok h oz mértcn, 1ll'Hny lng m ég ki;nn ycn terjedhetett.,
m('l'1. egy olyan apostoli szell emű férfiú állott az élére,
amil)'l' 1l volt Dát,id Ferenc. Az Ő nevéhez fűződ ik Er(lél ~' l'efol'lll<íciója s avva l egyiitt a magynr wlitárills
eg ,l j II á:: lII.ogo /.0 pí tása .
Dá vid fi' erell c ] ~10- bc n Kolozsvárt szült e!t. Atyja,
egysí:(>l'íí polgán~lll lwl' ,'o Lt és cs izmndia mes terséget
fol \' t:tto!t. Ol' egysze rű szál'llla zása mell ett is több szor·
gal om 0, tiibh lelke, türeb'és voll benne, mint sok elii kt,lő csal ád g'ycl'lllc kébcn. Szülői a papi pcllyc'íl'tl. szánh'ík
t' ~l koloz:;'; \':Jrii skoln elvégzése utt'ín Gyulaf(>héITárra vit ték. :thol "o ll n püspöki sz~kh e l y . 11t kitiinö sikerrel \'ég<.'z tl' til llld má nY<lil , íl g·y, hogy azok végczté\'e1 lnnárnnk
és seg-édpapnnk nlkalllluz til k. Biil' il yen fönnc'íll:.l lllcgélhrt é~t~ hiztosítva vo lt , do nz Ő jgil Z~Hgél't. égő lelke 110m elé.e;ec1ett Illl'g evveL ~Iég tovább és többet akart tanulni.
jZiili iniiHf>n vágyott Németország'ba. ,rittcnbcl'g ,·árosc'í ha,
ahol nhhall az iclöhcll nUlr a. J'C'fol'múció el \·olt terjedve.
Jökn nH'gsegíte1te, bogy ",így" teljesüljön. K ét jóabrója al1yng'i t{lITlog-a UH;n, I}lell ett clllll'hctctt. " l' ift enbcrgbe.

)'fi kol' oda ment. már

sr>

éves vo lt. 1\'agy szorgn lommnl

ta nulm>Í nyo7.ta Luther irn hlit és

II

bibli;ít. Kiilönösen ez

utóhbi i a nll y it ol"tl f.i ta, hogy azt nngy részben kÖllyv nél kiil tuclla ,

_

•

i
·,
..•. -

i
.. l

-

61 -

Mintcgy három évig volt külföldön s mikor onnan
ha zajött, e lőiJb iskolaigazgató lett Besztercén s onna"
hamaros"" Pétedalvára ment plébánosnak. ltt scm mara dhatott sokáig, mert szülővárosába, Kolozsvárra hívták
meg, bogy itt legyen a városi iskola igazgatója. Közben
jó bíre és tekintélye növekedett az egész országban, úgy,
hogy egyszene két előkelő ' város ú. m. Kolozsvár és
Nagyszeben hívta meg papjának. Ez a kettős meghívás
nagy gondot okozott, meIt nem tudta, bogy melyiknék
tegyen eleget. A végén mégis a szülőföldje iránt érzett
szeretet gy ő zött: benne s Kolozsvár meg'hí vását fogadta el.
Bá ,. eddig is nyiltan birdette 11 Luther tanait, de
most eg yenesen élére áll a reformációnak s innen kezdve
ő lett annak a vezére, ami abból is kitűnik, hogya lutheránusok őtet vála sztják meg püspökliknek. Csakhogy
ahban az i dő ben vallá silag nagyon zavaros vi szonyok
vol1 ak Erd élyben. Alig, bogy a Luther tanai elterjedtek,
nyomban te rj es ztői akadtak 11 Kálvin tanainak is. Dávid
F er enc, mint luth eránu s püspök, e kettős áramlat ütk öző
pon t jává lett. Egy ideig erőscn állott, mint" kőszikla
a tenger hulhí mzása között. Nagy tudásával és kiváló
szónoki crejével több ~ zör vitatkozá sba hocsátkozott a
}\:álv in bitű predikátol'Okkal s könnyen is legyőzte "zokat. ' Különösen az úrvacsora kérdése volt az, ami· legtöbh vitatkozásra adott okot. Mert, ,n míg Luhter n,,(
tanította, hogy az ú rvacsora i kenyérben és borban valósággal brnnc van o. Jézus teste és vérc: uddjg T(~llvjn
szerint a" a. kenyér és hOI: csak szellemileg táphílja n
hívij lelket. Ezen nagy kérdés felett sokat töprengett Dávid F erenc. Mert ö alTa törekedett, hogy II vHlIásban sc
f oo-adJ'o n cl semmit" vakon, hanem igyekezett mindent
"
.
meo'érten i bogy má soknak is Illegmagya I'ázhnssa. A sok
o
'
vitatkozás és í'lm élkedés kiizben mag'u is nljött nITH, hogy
fl. }Zál v in felfog .lsa ti ~ ztábh s közelebb van az igazsclghoz,

mint n ·1,uther6. ftt ismét nagy lelki harcot kellett meg-
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vívnia. Yajjon JJlcg:maracljon -c a díszes püspijki illláshall. a vcll' jflrú gazdag jÜ\'C'dclcmrnel és méltósággu i
,"[wy pedj !",' l1Iindt:-'ze).;:et letéve, ki)vcssc lelkének az igazsá;"utá n Y~ ló vt:ígyakozásáH Ű ez utóbbit választotta s az

,íl'vacsom

k érdéséb~n

a Kálvin fclfog'ú sához csatlakozott.

Ez a kÖl'ülmény még nagyobb

Z<.lVUJ't

idézett elő az

01'-

sz,ígban II vallási kérdések tekintetében . Dávid Ferenc
ugyan többször tett kísérletet, hogy a Luther követői t
rábírja a J(áh'"J1 nézetének az elfogadására, de az nem
sikerült. mert a !3zászok szigo rúan rag"a szkodtak a Luther

tanniboz. Hogya kél'dés valami~éppen ti 8ztázódjék, Dávid Ferenc kiizbenj,írt· a féj~dc lemnél, aki akkor J ános
Zsigmo1ld volt, hogy hiva sson országgyülést. A fejed elem
NagyenyedrC' hivat1a össze

ft

gyülést, amelyre mag'a Ill'-

l.vett egy Blandr:Jta György nevíl on'ost és hittudós! kiil(Jött: cl megb·zottu!. Bál" ez a Blandrnta meg Dávid Ferenc iR mindent elkövettek , hogy az ellentéteket kiegyenlítsék, de az még "Cm sikeriilt. A szászok hajthatatlanak
voltak. Ok ll10gmanl c; tak a lutheránu s vallás mellett. A
magyurság pedig , élén Dávid Fe l'C'nccel , a ICálviI1 \,[llIft s,íhoz csatlakozott. rgy indult meg Erdélyben :1 luthení nus és <-l rC'fol-m1-ltus egyház. A refol'mátu s egyház i!? mn gának püspökiit vá lasztott. Ez a püspök Dávid Ferenc
lett , kit JlÍnos Zs;gmond fejedelem is udvari papjánl1k
nevezett ki.
E-z n kettŐR kiHin1l~tés m..1s embert
talán D1pO'n'-'uo'O
J
t alatt volna. De DiÍvid l!~erenc tovább tanult s ov,íbb kn tatta az igazságot. Ebben 11 munkában támogatta öt~t"
Blandrata György, aki ma"a is vilá"látott ember és naOT
tul'
l
o
o
o.
Cos ".0 ~. Lengyelországból keriilt be Erdélybe. Ott abb~1l az ldoben egy Socinus Fa1f stus n evű tudós egy új va 1last ;ltel)esztett volt, amely nagyon ha sonlított ~ Szen'él
Mihaly alta l terjesztett valláshoz, mert II szenthároms,í got nem foo-'1(lt'1
~l ""zt
. .. .
b~
<"'-.
l:..
a va ll'as t, nlnp''t'"'
0JH ro'l SZOCWUI'nI'Z'mm3-nak nevezték. Blandl'ata ennek fl vHlhí.snak volt cl
~

h
I
l

t

,
II
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hí\'(', 1\.l l'gi :-' 1l1 C'rl l' tt <' 1' 1l1l('k <.l tanait Dáv id F e l'cncce l.
I),í y id Wl'rellc l'zpnk í vi,il tanulm ányozta a SZCl' vét :M i-

,

liiily kö ny veit. A llIik or ezeket összebasonJította a biblia

,

ta n ít 5sninl l, l'i.l j i-.i11 a rra, hogy JCli lv in scm

mindenbf' 1l

helyesen fogta fel a bibJiát, hogya Szoeinus és SzeI:vét
tana i ' okka l közel ebb á llanak il Szentírás taní tásaihoz ,
1",,6t neh éz vá laRZtHh oz él'kezett. Yálasztania kellett ll '
II yugn Ima t és bi ztonságot aeló reform átus pii spökség és a
bi zo nytalaJl "ág út;jAn t vívő egy Tstcnség hite között. Dávid F er enc h abozás nélkiil az utóbbit vál asztotta. Egész
ll' lkéhl\n rlH:>ggyözüc1ü tt- arról, hogy;) szentháromságot
~ l\ 1ll <l Z 11- , S l~ tn \17. új-szi)vctt:ég nem tanítja. Ezért azt
hinn i 6s elfogad ni nem kell. Az I sten mincllén yegében,
min d sze mélyében csak Pgy. Ez az eo:y I sten a világ terC lIl tiije , fenn tartója és lw rnJfí nyzója. I gy rálépett arra
az útra, il lll (' l y ;:l Z unitáriu s egyház mega lapítá sára y ('zetet t.
D,h id 11','rr llc eze n újabb felfe dezését el ő re csuk btt düninnk mondottn " I. Dc k éső bb en n yiltan hirdetni kezdette a templomban. Lett erre ismét nag y zava r az
ol'szág'ha n, sőt még azon túl is. ~[ e l' t. ez a bír b DIllH l.'osa n
eljutott Deb recenlw. ah ol egy Mé/i·u.s Péter nevü t"dós,
- r e ror nuí tu ~ pii spük volt, aki azt hi tte, hogy IG h'inn al
t e l j ('~e n bd"e jeződi ilt az egy htíz megjnvíttí sa s tová bbi
(I j ít ú ~ nnk n inCF;r!l he lye, Ez Ll pii spö k e rő sza kk a l nkal'hl
elhnllgnttn tni Dáyitl F ('l'('l1 cet. D c nil vid F erenc nem
ijed t llH'g f'(' n ~I ('g(lt68e i tü 1.. SÖ1 minél dUl'vábban llél nl
nnih z "l'lc (i <1 1111 1-11 :;.:ze lidebh $znvnkkal jgyekezett megg' ~' öz l1 i ig'azság'á ní l. A m iko ]' n he szé d nem ha sz núlt, nkl

kor ki iny vckben fe:itdt l' ki nézeteit S azokn t kiildölt e el
ellenfel eiMk. Rlivi ,1 i dő nlnt t négy könyvet "dolt ki.
Azonba n (lz('k
\ódtnk . -Ekk ol'

rt

hi vn ~so n ii ~~ z.l'

gytíl és t, nm C'!yC' t1

~(' JI)

ha::.:z náltu k.

f ej(' (l(' lt' lll hC'z

-~llc l1f('l (' i

fordult.
fl

tove:í. bb g tmyo-

~[C'gk ért(',

h og~'

ké rd és t n y ilvánosan v :-

t..\ f:,:·uík meg. A fC'jC'd elem teljesített p kpdvelt papjcl llcll-:
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;) kérését. A kivánt gyíílés.t összehintIla Gyulafehér_
\'álTa , a saját székvárosába. Fényes és díszes volt ez a
gyűlés, amelyen" fejedelem is megjelent tanácsossaival
egyiitt. Eljött Mélius Péter, " vele egy nézeten levő kálvini sta papokkal. A vitatkozás heves volt. mert mind a
két párton jeles és tudós férfiak állottak. Dc a végén
mégis Dávid Ferenc lett a győztes, amit az is bizonyít,
hogya fejedelem és vele az ország főurainak nagy része
"Z unitáriu s nlllásra tért át. A Dávid Ferenc győzelmé
nek a híre gyorsan eljutott Kolozsvárra. Ht nagy sokaság várta a haza érkezö papot. l\agy diadallal fogadták.
Ö felállott egy kerek kőre s aITól egy szép beszédet intézett a nagy sokasághoz, amelynek hatása alatt az egész
KolozsnÍl' városa unitáriussá lett. A nép vállaira vette
kedvelt papját. Bevitte az ott közelben levő főtéri templomba, ahol tovább prédikált. Az áttért hívekkel együtt
ez a szép templom is unitárius templommá lett. Igy ismétlödütt meg "Z el ső pünki;sti szép jelenet az unitárius egy Iláz megalapításakol'. Azt a kerek kÖ" et, melyröl Dávid
Ferenc állítólag heszélt volt hazatérö útjában, még ma
is Kolozsvárt az unitáriu s templom bejáratániiI örzik.
mint becses emléket.
A gyulafehérvári nyilvános v.itatkoz<:l s uhín

még

löhb is következett, amelyek közbt( különbsen nevezetes
volt DZ, amelyet Nagyvárad városában tartottak. l'"gyanis

}[élius Péter és " töbhi reformátu s pup azt kívlÍnt", hogy
nngyobh számban jelenhessenek meg. D,ívicl Ferenc erre
közbenjá,·t a fejedelemnél, hogy Nngyváradra hívjon
iissze egy ilyen gyűlést. Ez n gyiíJés még népes~bb és fényesebb volt, mint a gyulafehérvári. Olt volt maga a fejedelem, sőt ő is beleszól ott a vitatkozásha, amely löbb
na.pig tartott. Dávid Ferenc nagy tudásával és kiváló
"ónoki tehetségével fényes gyözelmet aratott, aminrk kiivc>tkeztében Nagyyúradon is m integy 300D-cn az
(\gy r ~t('n ség hitének lettek a ki)vC'töi . Ezt az új valhlst a

•
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latin unus szó után elnevezték unitárius vallásnak. Ettől

kezch-e az unitárius \'allás gyorsan terjedt el egész Erdélyben. sőt még ~lagyarországon is. Előbb 'rordán B
azut,m ~[aros vá sárbelyell szabadságát törvénybe iktatták. Dávid Ferencet most már az [,jonnan alakult unitárius egyház püspökévé választották.
De ő kövelve azt lL régi közmondást, hogy "a jó pap
holtig tannl'", tovább gondolkozott az egy Istenség kérdése fölött . ;\ em elégedett meg a féligazsággal, hanem a
kérdést teljes mérlékben tisztázni akarta. Igy jött rá
arra az igazságral hogy ha. egy az ] stcn, akkor csak azt az
egy l stent kell imádni és lL könyörgésben segítségül
hi vni. Jézus em ber vol t s így őt nem illeti meg az imádás
s ezt ö maga sem kívánta. Dávid Ferencnek az újabb tanítása ismét nagy felzúdulást okozott nemcsak a szentháromság hivők, hanem még az unitáriusok között is. Ezt
vallásó jítósnak tekintelték, amit pedig akkor tiltott az
országos törvény . "agy szerencsétlenség volt az is, hogy
János Zs igmond unitárius fejedelem fiatalon meghalt s
így Dáy id Ferenc is elveszítette legfőbb pártfogóját.
Utána katboliku s vallású fejedelmek következtek, akik
nem jó szemmel nézlék Dávid Ferencnek a mű.ködését.
Ezek a fejedelmek Dávid Ferencet letették az udvaI'i
papságról. ~J egliltották, bogy előzetes vizsgálat nélkül
bármiféle könyvet adjanak ki az uniláriusok. Ezt ne\'czték cenzmának. Ezenkívül nem engedték meg. hogy Tordán és Kolozsváron kívül zsillatot tarthassanak. Ilyen
körülmények között kapva-kaptak az alkalmon, hogy Dávid Ferencbe bele köthessenek, mert azt hitték, hogyha a
legföbb pásztort sikerül elhallgatlalni, akkor a nyáj is
egymás után elszéled. Azonban a legszomorúbb a dologban az, hogy éppen Bland.rata, Dávid Ferenc egykori
jó barátja volt az, aki a fejedelemnél feljelentést tett
ellene. Ez kapott a kedvező alkalmon . Előbb eltiltotta a
prédikálástól s mint foglyot úgy őriztette a sa.ját házáVóri A. : Istenor.z/lgll munká" l

5
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bUll . .M.ujd megidéztette Gyulafehérvárra, bogy ott itéletet tartsanak felette. lde .mír mogtörve és betegen érkezett meg. A gylílésen a fejodelem elött hiába fejtették ki
ö és azok a kevesek, akik még vele tartottak, bogy ami-

•

kor kimondták és elfogadták azt, hogy egy az I sten, akkor
hallgatólag azt is kimondták, hogy Jézust nom kell
imádni. Dávid Ferencnek .mégi s vesznie kellett. A saját
híveinek nagy része, élén Blandratával, ellene volt. Ezért
a gyíílés többsége rásütötte az újítás vádját, -amiért holtig tartó börtönre ítélték 1579-ben. Nyomban II gyű lésről
Dévánr szállították a beteg püspököt s ott a vár börtönébl'n helyezték cl. Azonban aZ lsten irgalma s volt; hozzá.
Nem sokáig kell ett ott szen vedn ie. Nehá.ny hónap mulva
meghalt. Hogy 110vá temették, azt sem tudjuk hiztosan.
De em léke él nlinden un itárius ember szivében s hálával
gondolunk arra a nagy férfiúra ; aki az egy Istenség
hitét szent örökségül reánk hagyta .
•

20. J áDOS Zsigmond.

I

Az unitárius vallás a maga fcnnmarad!lsát nem törvényekre és országg'yíílési határoz<ltokra alapítja. Mi bízunk az igazság erejében és győzelmében. De hogy mégis
az egy Tsten ség hitének a va llói egyházat alapíthattak,
iskolákat létesíthettek s vallásukat szabadon gyakorolhatták, azt azoknak az országos törvényeknek kiisziinhetjiik, amelyeket J állos Zsigmond erdélyi fejed elem rövid ideig tmtó, de bölcs és eme lkedett szell emíi ül'nlkodása alatt hoztak E,·délyben.
.
J ónos Zsi gmond lj40-ben Budán, a magyal' királyi
vá.l'palotában született. Szapolyai Jánosnak, Magyal'o" szág királyának a fia. Anyja Izabella, I. Zsigmond lengyel királynak a leánya.. Születése nagy örömet okozott
llemcsak a kil'ályi családban, ban em az oO'ész országban.
r.rI'Ílnöl'i)kiis szül etett. Járta be ez a jó hírbaz egész ol'szá-

,

-

67 -

gol. s küliinösen Erdélyt-. Sok községben két-három nap
harangoztak:l jó hir hallatára. Azonban cl fényes szii\ptés
s a Jdnílyi szá rmazás scm tlldüík biztositani azon szen/

yedések és megpl'ób,íltatások ellen, "melyeknek mindnyájan ki vagyunk téve. Szilletésekol' nagyon szomorú
álla potban volt Magy"rol'szág. A német S a török versen gett érette s emiatt állandó viszály dúlt a l11"t,'")'arok között. A hit javítás is pártokra osztotta öket. Forrongás és
nyugtn1a nsi:íg "olt az eg-ész ol'szágban. Dt' emellett az a

csapás ért.e az újonnan született kis gyermeket. hogy
alig neluíny napos korába.n már elveszítette édes atyját.
A haldokló kiní ly Szolimán tiirök szultánt tette fin é,
feles-égc gyá mjá vá . 19y az Ő sorsuk II török párthoz volt
köb·e. Ehhez tal"tozott különben n. magyal' nemzeti párt
é, azok, "kik a. reformáció terjedését aknrták. Ezek ragn szkodtak János Zsigmondhoz, mint nz utolsó magyal'
király sarjaclékához. A kaUlOliku sok inkább a német pál'tboz csatlakoztak s Ferdinándot ismerték el királyuknak.
Ez a szerencsétlen pártoskod,í s sok szenvedést okozott
Iza bella kirá Iynéna k és a fiának. A kis trónörököst ugyan
még az apja temetésekor Székesfehérv1:1l'on il magyal'
koronáva l megkoronázták s a kormányzás ti szt~ (. lzabellám ruházt.ák. A török szultán is elisnwrte nz Ő unlln"ít
Erdély és Magyarország azon részei fiilöt! , amelyeket
atyja is birt, do mindezek n('1ll ment-he(ték llH'g a níkiivetkező megprÓháltatásoktól.
Ferdinánd it:) jogot tartott az l\rnlítctt ol'szágl'ószC'khez s ezért badsereggel támadta meg 11 Budán tartózkodó
öz vegy királynét és kiskorú fiát. Jói«e ig Yéc1rllllezték hívcik a vá rat, dc amikor a helyzet 1arthatatlanne:l vált,8zolimánt hívták segítségül. Szolimán eng'pdctt a. kérésnek,
dc követei útján a1'l'[I kértc a kirá lynét, hogy kis fiát
küldj e ('I az éi táhorába, Egyben négy lll'anyos köntöst" f.i
• három szép lova l kiildött ajándékba a kis királyfinnk.
A királ yné retteneles lelki harcot ,íllnt\. ki. hogy vajjon
5*
•
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ki cJlgedjc-e c"ccsemő kis fiái s a nemzet jövendő rcmény"é<>ét a szárnyai alól' De a szorongatoit helyzet parancs~lt. Á. végén beleegyezett, hogy biztos kisércttel a gyermek IL szultán elébc jusson. Szolimán megölelte és megcsókolta a kis gyermeket. Újabb ajándékokka l visszaküleIötte édes anyjához. Dc most már követelte, hogy Buda
várát neki adj,ík át, mcrt a királyné és hívei azt amúgy
,em túdják a Ferdinnád katonái ellen mcgvédelmezni.
A királyné cgy ideig vonakodott, de nem volt mit lennie.
Ott hagyta a várat és királyi fiával együtt bújdosóvá
lett. Jgy juttatta a magyarság egycllctJcnkedése és párloskodása Budát török kézee s az utol só nemzeti királyllek így adta kezébe a vánclotbotot.
Hosszas volna elbeszélni, hogy akis király anyjával
mene járt, ho] bújdosott akkor, amikor más királyfiak
kényelmes otthonukban a boldog gyermekkor álmait szövögetik. Azonban a megpróbáltatások eme szomorú napjaiban is a leh ető leggondosahb nevelésben részesült. A
legkiválóbb tudósok vezették be a tudományok különböző ágaiba, mert környezete a nehéz sorsban is megvolt győződve arról, hogy reá még nagy hivatás vár. A
korabeli krónikások azt írják róla, hogy szeret lovagolni, a dárdát derekasan forgatja, futásban, táncban
kitünő, szereti a küzdőjátékot. Szellemi tekintetben pedig: "gyönyörködik a zenében s maga is lanton igen
jól játszik; latinul ért s gondolatait is ki tudja fejezni,
jól beszél olaszul, németül, lengyelül, magyarul és románul, valamint gÖl·ögül és törökül is."
'rübb évig tartó bújdosás után végre Erdélyben úgy
alakultak a politikai viszonyok, hogy akarok és rendek
16 éves korában fejedelemmé választották s magas tisztébe ünnepélyesen beiktatták s ezzel megvetették alapját
az önálló errlélyi fejedelemségnek, amely azután 150 évig
álloti fenn. Izabella királynét a sok gond, vándorl,ís és
ellenfeleinek ,okféle eselszijvése testileg és lelkileg ki-

mcdt(>ttc, ügy, hogy
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fja tl'ónra lépé:se után 3 évvel meg-

halt. Igy az uralkodás minden gondja a 19 éves ifjú fejedelem váll,üra nebezü lt olyan súlyos viszonyok között,
amelyek még a legbölcsebb és legtapasztaltabb elmét is
próbára tették volna. Két cél lebegett e l őtte: a fiiggellen
erdélyi frjedclemség biztosítása és u reformáció megszirdíhí sa .
Ami HZ elsö céljának a sik erét ill eti, arra elég' bizonyíték aZ önálló fej edelemségnek az H szép ideje, mely alatt
Erdély aranykorát élte s benn az országban jólét uralkodott, kifelé pedig dicsöség és tekintély vette körül. Ami
a más ik cé1 clél'ését- illeti, azt i smét mutatja az, bogy EI'délyhen a teljes va llássza badságot éppen az ö uralkodása

alatt mondták "ki olyan idöben, "mikor az egész világon
még tíizzcl és vassal üldözték a reformáció híveit.
'(Tg'yanis János Zs igmonclot már

il

családi hHgyományai ,

trónjának biztosítá sa is a reformúcióhoz fűzték. De sokkal inkábh ragaszkodott hozzá széles lútókör(' és megértő
lelke indításából. Ezt mutatja az a körülmény, hogy m ~ga
bá}' még (,L l:"uthel' t~\Il[l'it valloHa, tnégi s udvilráha fogadta orvosnak n Lengyelországból ide jött Blanch'ula
Györgyöt, aki pedig a szoeinus vallását hitte és udvari
papjává tetk Dávid Ferencet, aki pedig <.1 Z úrvacsora
kérdésében a K,ílvin fe lfogá sát véclelmezte. De mutatják
azok azpl'szággyííléRi va llás i határoza tok, amelyeket az

(j

idejéhen boztak , am elyek mindenike azon az alapelven
nyugsz ik, hog'y ez ország'ban rnindcnk i azf" a vaHást követ-

heti, amely ik neki tetszil" Tgy történt az, hogy itt előbb
a Luther s azután a Kálvin tana.i szahadon terjedhetick .
Süt amikor Dcívjcl ]jlcL'cnc az unitáriu s va llást kezdrHr

'terjeszten i, a fejedelem ak kor is szíves pártfogásába
vette, ellcnfel c itöl megvédelmE'zte, ké l'ésél'f' oTszággylí1é-

seket hí vot! egyhe ; vita tkozásokat rendezletett, azokon
szem(·lycR('n részt" vett s akál'hány~7.or a. vitába maga i ~
bel eRzó lott, süt nmikol' megisnlf'1'1C' cl refol'mációnak ('zí

•
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a legti sztább hajtásélt , ö maga is unitál'iussá lett. Yule
együtt az ország főura i és il nép nagy I'észe is a Dávid
Ferenc hitéhez csatlakozott s ezáltal meg'sz ilúrdult az
unitárius egy ház. Arról is gondoskodott, hogy törvény

által leg'yen hiztosítva létele és fejlödése. Ezért hoztak
1,'>68-ban 'l.'orchí n ilyen vallási törvényt: "Urunk őfelsége,
amiképpen enJu)kelöttc va ló g'ylíléseiben ország'ával, kö·
zönséggel a l'eligÍó dolgáról végzett, azonképpen mostan
is ez jelen \ a ló gyűlésen aztat e rősítik, tudniillik, hogy
J11Índell helyeken a prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessé k, ki-ki az ő értelme szerint és a község,
ha venni aka rja jó, ha nom pen ig, senki .kényszerítéssel
11 e keserítse az ö lelke azon meg nem nyugodván, de
olyan prédikátort tadhasson, akinek tanítá sa őnekie tetszik. Ezért pcnig senki a superintendensek kÖzlil sc egyebek a prédikátol'okat meg ne bánthassa ... mert II hit Istennek ajándéka , az hallásból lészen, mely hallás Istennek igéje által vagyon." Ugyanilyen szellemií határozatot
hozott az 1571-ik évi marosvásárhelyi országgyülés,
amely határozatok által az unitárius egyház Erdélyben
il többi egyházakkal egyenlő jogokhoz jutott.. Ezenl<ívül
az unitá.riusüknak Kolozsvárt az óvárban egy iskolát
ajándékozott, Gyulafehérv,í ron pedig könymyomdát állíttatott, amelyen szúmos unitáriu s irányú könyv jelen!
meg. Sajnos, hogy nemsokára Cl, mHrosvclsál'helyi Ol'szággyiílés után 31 éves korában megha lt. Nagy pompá val,
unitárius szeltartás sze rint Gyulafebérváron anyja mellé
(emették. Egy korabeli krónil<a író így jellemezte János
Zsigmondot: "Ez iste nfélő tökéletes keresztény fejedelem
vala, kinél ,.drágalátosahb fejed elem nem vala, ki az Isten
igéjének olyan tudakozója lctt volna. Ez II taní tóknak
nemhogy I'ontója lett volna, de inkább nagyol tal lTIi:lra
volt. Noha ö az egyediil va ló Atya Is tenről és annak
fiáról igaz vallásban vala, egyik fél tanítóit is nem háborgatja vala,

LL

Krisztusnak tanítása sze rint azoknak ki-
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g'yoml(íl;í~;í1 ~I;t, I sh' n ig'éjére hag'yta

valn ,

mely

Tsten

ig{'jl' iíkl'l Ili-lJlonkinl iJ'to,g'atja valn,"

21. Enyedi György .
•

Mikor Dávid F erencet boltig tartó fogságra ítélték,
azf. hitl ék, bogy vc lf' egyiitt tanítá sait is. megsemmisítik.
Pnd :ig

HZ

ig-azf.lúg'ot nem lehet eltemetni. Az feltámad ,még

n sí rokhól i", Ez Uirtént a Dávid Fercnc (anuival. Az ő
hal,íla után eöak kevés ideig maradtak eltemetve, Az
Enyedi Gyiit'gy személyéhen új és bátor szószólót küldött
az j:-;teni g'Ollclvisclés a7.oknak.

E;n)'l'di Gyiirgy állítólag Nagyenyeden szliletett
15,,~-bl'n, Azonban szülői ről, kis gyermek koráról és new](ctésé röl se mmi bizonyost nom tudunk. Már 16 éves
koráball kiilfö ldi egyetem rf' kiildötte az unitárius egyház,
HllIi azt mutatja , hogy lnnlllás és jó magaviselet tekintetében Ill cssze kiemclkedett. tanulótársai közül. Három és
fél ével (öltöt( klilfiildiin, amely idő alatt sokat tanult s
kliliin(j.,en több idegen nyelvet sajátított el. Mikor hazajöH, alig' volt' rnég' hú sz ('ves R rnál'is tnnárnak alkalmnzi<ík u kolozsvá ri g-im náziumhoz, I tt különféle tárgyakat
lu ní(ott, ,le , kiiltiniis "ze l'clcttel " hiUan és II böJcsc1cthez
vonzódott. Az előbbi ből két tnnkönyvet is írt, amelyek
a~onhall csak kéziratban maradtak fenn. A ÍDnc::í.rsc::í.g melIcU a kolotS\,á ,'i egyházközségnek IcikéslIc volt. Mint lel.
l{é~7.J (Igyike volt koralegjohh szi)nokaillfllc Nagyon sok
rgylláz i éH t(lmctés i h('!-;zédc maradt 1'(11111 kézirnth':\ll,
amelyekben, millt egy Tstentől megáldott próféta, ostoroz1:a nnn nl, il kornak ferde ~zokc::í.sait és hiÍ1wil. Kiilönö·
sen kikclt ;lzok (Illen, nkik kiil sü.érdpkéd, vugy az iildözések miaUi l'éle lclIl hii l ellHl g-yüík va llásnkat. Azt hirdette,
hogy nt:m 011 vall ,IZ ignzság, ahol f.:ioknn vannak. Sok·
kol jollb, hog- y ha k('vt.-.s('ni ti maradnak az unitáriusok,
d(i' azoklClgycllek buzgók, lellwsck és hívek ::l valIc::lshoz
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~s C'g-yhilzhm.: . .\ IL· rt h·dl'n elütt nem Ichd nagyollb bíin.
mint ;lZ, h,l .1:& ('Illh~·t'(\k hiintejésscl vngy fenyeg"ot6::i,;;l'1
1érilík rg',\' ik ;J Ilu-í s t \,.!l:,ul1cly yall:íshoz. j{i.il önö~ ::-Zt.'I"l\-

tettel hn sz niil1a a pl'óféhlk írásait, aldk lH!mény be!-izPdekkel osfol'oztúk twjdaJl népük tévelygéseit-. Azokban
tnlúlia ll1C'g Ö is azt il hangot, amellyel kárhoztat-ni tlldt.a
kortill's:.linnk hitbeli (>15 erköles l fogyatkozúsait. 2\Jé-g

BM liori Z,igmond .E;rdély a klwri fc:icdel me ellen is ki.kC'lt. midőn

:lZ

finlnlos l1logg'ondolntlaJl s ággnl tanácsosait

kolozs"':iri piacon lcfc.ié'zt0lte. Roboámhoz ha sonlított" "
fejedelme!.
Bár ll Z unitilriusok közül ~o.kall rltértek a Dú\'jd
Fen'ne tanít{isn itól , cll' I~ll yt.\di szip:orll:lIl l'ag:nszkoclot f
JlOzzá juk. mert átJáttn. hogy azok a biblián alapszanak
s cl józan é~z is nzokat kínlnjn. 8zérf heves vitatkozása
volt Szoéi nu t'z .H\lllt'iztw.:~znl. akivC'l korábba.n Dávid Fe' ren(' is sokat \·ilázott. Dl' (,z sem tudtn őt eltávolítani :lt•
tól il rc1fugii~citól. hogy 1-\" risztus t llem kell im.1l1ni {\~ a
kön~T ÖL'g'6shell ~('gít::;ég'iil hh' ni. Enlcz crös hite s :11111uk
11 )' il t kife.i!'zéH' által l'g-yike letl DÚ\'id Ferenc Icg-bíveblJ
tnllítni nyainnk S neki It'het n<.lgy rész b011 tulajdonítani
HZI. hog'." nl, i) C' ~zm ri \"~gleg' soha ki nem haltnk az uru hírill:.;ok k;iziil.
Dc Enyedi, mint bibba -magyará zó lett ldilönösen
híressé il maga koriiball. l~Z \'011 a céljn. hogy azokat az
iga zságokat, amelyeket Dávid Ferenc hírdetett, a biblia
tnnításaivHlis iga zolja s kimutassa, bogy hibcl san ma gya I"H zzák III indnzokn t il hihl in i 11f'lycket, nm(\lyC'kl'C' ;1
szt'lItlH:lI'OIll Siig hitét- al npítjcík. Ehből;1, cé lból írt ('~y nal-ty
t~rjedelmíí könyvet. latinul, amelyet későbben mng-ynrra
1 ~ lpl'Ol'clítottak. ]~ ld inyv hpll egyC'n.killt vizsgéÍlnt :1 hí
"l'tizi azo kat a hihliai hC'lve-kt,t
é:s lI1onchlsokat. aJllel\'C'khő
l
•
•
fl ~z(' ntluírolll ~iigot :::;zokták kimagyaréÍ z ni
S killlut':ltja
azoknak ig'a z i értC'lmét. E zen }.;:önv\'(:, éÍltal, mondhatni.
C'nl'úpai hí l' né\'!'(\' tet t ~zrd. Sok<l1~ ,"Olt Hk, nk ik tnC'g'('cí >l
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t'ol ni igyckezkk magya rázatai t, de sokan voltak olyanok

js. akik mindenben igazat adtak neki s lelkesültek érette.
Az lIJli tárhls egyház ezen lel kes és sokoldalú ,ulunká ~
"flt ayval jutntOlilzta meg, hogy már 37 éves korában püspök ké vá lasztotta. Bár ilyen fiatalon érte ez a nagy
kiliinlétés, azé rl: nagy liszteletbcn tartották hívei s kiváló
tekintélynek (;rvcndett mindenfelé. Ncmesak ö maga volt
pani"" és lelkiismcretes mindennem(í kötelességei teljesíté,ében, hane m másoktól is ugyanezt követelte. Akik hiiJ,íztak vagyelhany agolták kötelességeiket, azokkal szemben "igo rúan jál't el. Vi szont a jókat és törekvőket érdemlik :-izc l'int jutalmazta.

i:)aj nos, hogy ez a sok tudású és prófétai lélek gyönge
le,t hen lakozott. Mikor legnagyobb volt a híre, neve és
tekintél)'C s amikor még nagyon sokat vártak töle hivei,
akkor egysze rre lehanyatlottt. Korán kezdette az életet
s korán is végezte be. 42 éves korában halt meg. De rövid
élete alatt sokat tett és dolgozott, úgy, hogy állandó emléket hagyott maga. után. Halála után nehány évvel püspök.
utód j,) ezt írla ró la: "Senki sem volt nálánál a prédikálú sban kedvesebb, a tanításban rövidebb és alaposa.bb, az
irá sban kijnnyebb, a. nehézségek elhárításában szel'encsé.ebb, a lévedések megcáfolásában biztosabb. Élete vi lúgjá ba n, micWn naponta híl'eschbé lett s mindenek sze11161 hámulatra kezdette I'agadni, az utódokra egy tiszteH
Jlh emlékét hagy\'a ez élet vészei közül elköltözött a
boldogok társaságába." "E nagy ember halála közbánatot keltett mindenfelé."
2"2. Almási Gergely

~lihály.

AllIHh;i (:pl'gcly Mihály egyike volt Ll legkiválóbb
111litárius piispÜköknek. Püspöksége az wlitárius egyház
leg~úlyosabb korszakára. esik 1fár azért is érdemes, hogy
61cl""cl közel e bhről megismerkedjünk.
Alm" , ; Gt'l'gely Mihály Homoród-Almáson 16.H-ben
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sziiJef ett. THllullllö:í.nyait fl kol ozsvá ri w1itárius kolle giumban ,-égeztl>. Azután ezen intézetnek széniora lutt.

A szenior szó magyarul idösebb-et jelent. Igy ncv('zték
régen ::lzt, aki ;:lZ iskollik bel ső rend jére s a tanulók tanulásá ril é~ magaviseleté]'c felügyelt s akiket rendc::it!n a

legjobban végzett ta nul ók közül neveztek kio F oglalkozása ma a felügyelő tanáréhoz ha sonlít, de annál sokkal
nagyobb volt a munkaköre és felelő ségeo AI~ási Gergely
Mihály két évig töltötte be ezt a tisztet, amikor tanulmámoai to,-ább folytatá ~a céljából H ollandiába - ment.
Abban az időben a hollandia i protestán"ok lesh-éri viszonyban éltek az erdély i unitá,oiusokkal. A z erdélyi unitáriu sokat nemcsak hogy szeretettel fogadták, de pénzzel
is segélyezték. Sok tanuló talált közöttük szíves barátságot és anyagi támogatást, hogy tanulmányait ott gyarapítha ssao Almási Gergely .\filiály két évig élvezt e vendégszeretetüket, amikor hazajött s itt a kolozsvári főis
kolánál azonnal taná1'llak választottáko Ezt az álli1 st csak
rövid ideig töltötte be, mert nemsokára ugyancsak Kolozsvárt az akkori kiil ső Magyar-utcában, vagy amint
abban az időben nevezték, szentpéteri külvárosban pappá
lett. Innen hívták el a leg:magasabb egyházi tisztségre,
midőn 1692-ben pü spükké vá lasztották. Ezt a szép, de nehéz hivatást 32 évig végezte. Ez a 32 év egyházunk történetének a leggyászosabh korszaka, amely nek sok csalódásából, ,- eszteségé hő l és kese rií ség-ébő l a legtöbb jutott a
piispiikn ck, mert a vi har is a többiek köziiJ a legjobban
kiem elk edő fát tépi és szaggatja _ Éppen ezért, hogya
püspök sok fájda lmát és szenvedésé t annál jol,ban megérthes:;ük , rövidell el kell mondanunk ama szomOrú korszak történetét.
Erdély
történetében az 1691-ik esz tendő na~',. ..
o J n\lto~as.t ~S atalakulást jelent. Ekkor sziint meg az erdélyi -önallo feJedelemség, amely János Zsio-mond uralkodá slÍval
kezdődött. l1jz év ben lemondva önXl1óságál'ól, egyesiilt
o

~

o
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kil'ftl yokal iHnH'l.'tn ol ural ·
/{odój úlI:d<. I~z('k ;l kirrdyok pedig W;zLl'rt.kok 6~ róm .
kalh olikll l-,ok vo ilai... A'f., akkol 'j ut'nlkúdfJ, I. Leopotd,
l"i

;I

I/li1 g 'y il l'

III)"\/
J,·ju·(.
r l<' ' M
(1I)l/'Y
fl'killh·jben se mmi vfllton,) all Ilw ~
/"'o
. vnltfu:·;j
.

:t,ás nem h' ~Z, nw!'!

il

lii r v(' Jl yl\sr n heveft vallúHl'clek ez.etck

""uh,,, lon gy ako ro l/wt j"" val/:íHukal, bírhalják azokaL a
hirll)l<a iJwf , tVlwl yl.-' k <1 7. iillúll () fej edelemség alatt is az
iiv{>k voJtak. /-In. 1I1 égi s egyen etl e nség támadna a külö nböző

v"/I,, s fe lúkr zrlr k l,özötL H az t barátságos úton
lI cm tudn á k clintézn i, a z esetben az uralk odó fog igaz"igot s zo lg1Í ltatni.
A. kir:íl yi igél'p flll 'k (' Z ulol só pontja 80k cHaló(lási
éH kCfo;(' I' ííHt'g'C·j okuzolt az unjtáriw;okn a k. Ugyani s a
ka tho lil, uso k bízv" a blnw, hogy az uralkodó katholikus
s így lI (· kik fog ig"zHlÍgot adni , kiili;"f6Ie követe lésekkel
I" p,," k fl' 1 HZ unibÍl'iu Hok ,, /I ('n. Igy mindjárt kiivctelték

an na k tlZ iskolánnk r('sz i.ikro valú átHdását, amelyet K o·
lozsvii rt ilZ úv;í rl J<i n Illf!g .Jáno!; Zsigmond rejedeicm adomá nyozott. vo lt " "k ik . A z unitáriuHok ragaszkodtak a z
isko l,i hoz, ,"' ''c ly,,( tii b" n,int 120 éven kCJ'cHzWl háboríta tl a n ul bí rtak. !l" ",iut ún m eggy őziidtek róla, ho/,']' az t
meg 111'111 t," ·tl"dj ú l" I,i zonyos j'c'lt6tclck mell eU ha:jlan dó k volt" k ,ít"dni. ;\I" v"zpt ('sen kiki;ti;tték, hogy II katholiku sok adj" " "k "' ,,, is kola-IH'l y<,t; l'ngedj enek legalábh
hat h" " Hpi id;;t, "", íg- új iHko lát r píthrtrll'k S adja na k
pénzt ir-; ah r pÍ1 (os (,s 1H't't' IHl c~ éH kijlf ségúilH'z. I~ kikötésc'kbéjj f..' Hupiul a;.; p!:-;íl tt>l,j<,s lill, ;wl Pnnyihcn ('gy házat
ka pla l< az IIlI ihí rill Hok , dp Rtllll ppnzf , Sc,rll idői annak a z
:t1a lakí tcl Hi.Ínt (o s 1)('I'('J1 dt'zésé re

IWI1I.

l lg'ynni s cg'Y királyi

rendel et é rkczl'U vá r"U a nul, ame ly

megpara ncsolta,
hogy az IIl1 ilár i w.;uk iskolájuk 'lt azonIlal ürítsók ki fi ad j"k
l", thoJikIl H"I"",k. KényLr'!"o<,k voltak a fe lsőbb
J'~ nd c l üt !l ek (Ing"(·d!'1 nWHkl' d n i s It tun u 16 ifjli siig az isko]u
igazgatt)já na-k cl Vt·zl,t (·:-.; t· \'(·1 .'g y má s, /,ögtijnz(itt itikolába
vonult át.

,ti. "

•
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Evvel nOm e lég'cdtck meg il, kaiholiku sok. ~[ ost már
](olozsvárt a főté rcn levö nagy ie.mplolJl otküvctelték,

•

•

amely még Dávjd l~cr('nc id e;jébcn jött volt az unitáriusok kezére. Az unitádusok eh hez a temp lomhoz is 1'ag'<.1sz1wdt"ak, hiszen máJ' lC:tO év óta hasznáJták. 'Emellett
egy nagy égés alkalmával a fedél sze dwzcte leégett, amelyet nagy költséggel és sok fáradsággal építtettek újra.
Azonban még sem tudták meg'iartani. Egy szép napon
J716-ban n katona.s<Íg kÖl'iilfog'ta a templorn ot, annak fl
kulc~át az uniláriu soktól elvette s a k:üholiku s püspöknek adta telt. Ez annliI nagyobb veszteség volt az urlitáriusokra nézve, mert a templ om körül levő boltok hól volt
egyik jövedelmi fonásuk. Ezenkívül:1 templom egy
olda l fülkéjébell volt elhelyezve a könyvnyamdájuk is,
amely ti templo mmal együ tt a katholikusok kezére
ment á t.
Ugyancsa k er ő sza kkal elvették Kolozsv,í rt a papi la kást, más két házukat, azt a házat, ame lyet azelőtt nom
so kkal adtak az óvári iskola helyett iskolai célokra; a
szentpéter 'külvál'Osi templ omot, tégJagyárjukat és má s
K ül ső hirtokaikat, amelyeket részint örököltek, ré,zint
pénzen vásároltak meg. De nemcsak Kolozsvárt, hanem
más hel yeken is hason ló veszteségek érték az unitáriu sokat.
El lohet képzelni , hogy milyen lelki áll apottal. nézte
A lm ási Gergely :Mihály ezeket az e rőszakos foglalásokat,
amelyek ell en semmi t sem tehetett. Az sem volt, aki pana . sza it meghall gassa, sőt a templom ot elfogla ló katonák egy
részét hozzá szállásolták be. De Istenben való bizalommal tűrte ft megaláztatást, 111ert érezte Jézus szavajnak
igazságát: "Boldogok, akik háborúság'ot szenvednek ::lZ
igazságért." 1\{.lga ~('m csüggedett s hí veit is kitarUlSl'U
indította. Hogy a szenvedések és .megpróháltntások kPreszt jét annál jobban hordozhassák a lelkek crő,ítósére

imád ~ágokat írt, vall ú~os énckrkef

'RZ('I'ZC !'1.

y 'jgyiizott

-77arra, hogy az üldözések alaJt a rend és a f('g:·clcm meg

ne bomoljék a hí,'ek között. Ezért a többi papokkal egyetérh·o szigorú rendszabályokat adott ki, amelyekben a t.öbbek között ezeket mondja: " A minden dolgok legfőbb alkolója nemc8ak arra teremtett. minket, bogy 3Z Isten jótéteményeit, törvényét és igéreteit szemléljük, hanem arra ,
hogy cselekedjünk is és hogy életünk rövid lefolyása. alatt
II szeretet. munkáit gyakoroljuk is."
Ezen és más l13 sonló intézkedései által elérte azt,
hogy az iil dözé~ek és veszteségek között a reá hízott nyáj
nem 8zéleclt el. banem még jobban összetartott és új e rőre
kapott. Püspök"ége utol só éveiben láthatta még azt, bogy
miképpen fognak össze a "ihígi ,eze tő emberek az egyház
megmentésére s miképpen igyekeznek egy szebb és jobb
jövendő alapja it lerakni az iskolák megmentésével és az
egyluízi alkotn"í ny megváltoztatásávaL )Ieghalt 1724-ben,

23. Szentábrahámi l\lihály,
)lég az Almási Gergely Mihály püspökségének a
vége felé feltiint az unitáriusok között egy fiatal tanár
és pap, a ki az elhunyt nagy püspök temetésénél beszédet
tartott. Ennek az ifjú pap-tanárnak is nagy feladat jutott
osztályré8zül az lmitárius egyház történetében, aki ezt
a nagy feladatot olyan szépen oldotta meg, hogy ,íltala
a legnagyobb cgyb,í zi férfiak közé emelkedett s az utókor hálájára is érdemessé lett. Ez a fiatalember Szentábl'3bámi ~lihály volt,
Szentábmhá,ni Mihály Udva rbelymegyében V,írosfalván 1683-ban született. Atyja is, nagyatyja is papok
voltak. I gy hát a családjában mintegy örökség volt a "allásos érzés és az egyházi buzgóság. Ezt az örökséget gazdagította még az a jó nevelés, a.melyet kis gyermek korában a szülői házmíl kapott. A gyermekkornak első benyomása i végig kisérték egész élete pályáján, ahol szive
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állandóan cgy bft ~áért és valJásf:lért dolJogott s minden
erejét HnlUlk a ja vára szent elt e. H og'~' hol kezdette tanu/

lását, azt nem lehet. tudni pontosan. Dp <lZ hizonyos, hogy
10 évig I{o]ozsv<.lJ't tnnult s ta nlll uHlnya it

fejezte be. Ez id ő aJatt végezte

Ll

itt, 1710-ben
g imne:lzi umi és bölcsé-

szeti tudomá nyokat. Már mint ta nuló, egyik társával
együtt egy hittnni könyvet i rt és adott ki. l skolái elvégzése után flzonnal egy igell fonto ~ meg'hi7.ahl:-it kapott az
egyháztó l. A király egy országos bizottságot kii1clött ki il

,

•

Szentábrahámi Mihálr

négy bevett vallá sfelekezet vezeti) l'lI dJéroi kiizi;1. hogy
Erdély politikai sze l'\'ezeté re tervet kész ítsl'nek. A kinevezett férfiak min c1cnike egy-egy pa pi l'nllJcrt is vitt ma gával. Az unitcl l'iu sok l'éfoizé l'ül IlolJlorórfszent'Huídoni
Bú'ó SÓ>n1/e1. volt kikiild ve, aki ", cl l& aZ egy ház Szentábra hámi Mibályt adta segitségliI. Az iskola padjai t a lig
elb agyott il'jíll'a nézve

él,

nagy kitiinh1t(lf-: \'o lt ,

ele

iU

a lka lma nyílott alT<l, hogy l,ivaló lPhct"égé riil é, lelkes
tevékenys~gél'ü l még jn káb b

bizonys i:lgot tt'g'yell, mint azt

az iskolában tehette. É . az ifj" pap j,· lii lt eZl'n munkássága közben anny ira. nwgtettE'zf>tt

:l

nag'~r tll(lomcínyú RirÍl

B~llllleJn é k ,

hogy az

ő
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ajánlatára az egyház

tanárságra

j(>liilte ki s elhatározta, hogy tanulmányai gyarapítása cél:jából kü][iildi egyetemre küldi. A külföldi tanulmányút
kii ltségeinek a fedezésére nagyrészben Biró Sámuel válu Ikozott. J Iyen módon ment ki 1712-ben Hollandiába, ahol
abha n az idöben (ü bb jeles unitárins ember végezte tanulmán yait. H i:lrom év mulva haza jött. Itthon azonnal tamÍl'i alkalmazást kapott Kolozsvárt abban a rögtönzött
iskolában, a melyet az óvári iskola helyett cserében kaptak
volt annak elvétele után az unitáriusok. Azonban itt alighog:· megkezdb ette taná ri működését, egy szomorÍt eset
za varta meg munkáját. Egyszer megjelent az iskola elütt
Slpiur /Il e ka tonai parancsnok katonáival s követelte,
bogy az iskolából azonnal költözzenek ki, mert az régi
ka tholik us tulajdon volt s azért az őket illeti meg. A ha·
ta lolllmal szemben nem volt mit tenni. Az iskola igazgatÍlja, a kolozsvári pa p és Szentábrahámi i\{ihály egy
IJ1 H!-- ik tanár-tá rsával a reggeli imádság elvégzése után kivezették II tanuló ifjúságot az iskolából. Ezt a megható
jelenetet az eg yik történetíró í/','J' írja le : "Űk voltak, akik
m agu k is sín·án , vígasztalták a lassankint kitakarodó
és szétoszló ifjú ságat s figyelmeztették, hogy ezentúl a
tágált, a béke jelvénoyét. ne viseljék, hanem polgári öltözetben járjana k s a fogadott szállása ikhoz közelebb eső
·templomozá sra ren eleit helyeket szorgalommal látogassák,
míg az isteni gondviselés kegyelm éből állapotjokról ismét gondoskoch 'a lesz.'f
.
E z a gondoskodás hamar meg is történt. Még ugyanazon esztend őben a kolozsvári egyházki'zség az iskola nélkül ma radt tnnulók részére felajánlott egy báza t, ll.melyben Szentábrahámi tanártársaival együtt elkezdhette a
taní tá ~t.

Nemsoke:lra nl igazgatónak választották. Hogy

T óga ered etileg 8 római polgárok fe:sö ruhája voJI. Szentáb ra há mi M ihiI ly idejében s ti z ultin még sokáig ez voll 8 bennlakó
unit á rius d iitkok egye nruh iijtt , akik ezé rt "' ógás deakoknak" neveztettek.
I
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milyen körülmények között tanultak a lanulók és tanitottak a tanárok, arra 'lézve jellemzö, hogy a növendékek
számának a szaporodásával, nem volt elégséges az a kis
ház. Maguk a tanuló k voltak kénytelenek maguknak
újabb szobákat építeni, hogy fedél a lalt lehessenek.
Szentábrahámi a tanulók .minden lépését éber figyelemmel kisérte. Egyik történetíró ezeket irja róla: "Az ifjak
kiismerésében ritka éles tapintatú volt; midőn az ország
különböző részeiből az ifjak keze alá jöttek, szemök, arcuk, tekintetük és sza vuk után első látásra megmondotta:
melyikből miféle ember lesz s jóslatában ritkán csalódott;
amint a rossz erkőlcsü ifjakat nem állhatta s a tanoc1át
tőlük bamar megtisztította, úgy a jóknak valódi édes
atyja volt, kiket fiaiként szeretett." Arcképe úgy ma- .
radt reánk, hogy egyik tanítványa lerajzolta.
Nemcsak az igazgatói és tanári felaelatok nehezültek
a Szentábrahámi válla ira, hanem emellett nemsokára kolozsvári pap és egyházi főjegyző lett. Ezek a hivatalok
külön-külön is elég munkát adnak egy embernek. ele
Szentábrahámi egyszerre mindeniket végezte. Végezte
akkora tudással, szorgalommal és huzgósággal, hogy mindenütt egész cm heruek bizonyult. Mint tanár minden általa tanított tantárgyból tankönyvet írt. Ezek közül különösen kiemelkedik az a könyve, amelyben az Ullitárius
egyház hittanát fejtette ki olyan szépen, ahogyan az előtte'
kifejtve soha sem volt. Bár a többi tankönyvei kéziratban
maradtak, mert akkor már nem volt nyomdájuk az unitáriusoknak, ele ezt a könyvét későbben nyomtatásban is
kiadták s még ma is ez a mi legfőbb hittani könyvünk .
Papi műl,ödésének is szép emlékei maradtak azokban
a temetési és templomi beszédeiben, amelyeket kéziratban őriznek a kolozsvári kollégium nagy könyvtárában.
Ezek meHett írt a hívek .magánbasználatára egy szép
imád"ágos könyvet, amely még ma is használatban van.
Ugyancsak értékes munkát végzett, mint egyházi
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föjeg'yzii . .\ bba n az i dőhen igyekezett az unitá rius egyház
talp ra. ;-íll<1ni azon mcgp rúháltatások és veszteségek után ,

"m" ly,' k Almási Gergely Mib ály id ejében érték volt. l~b
ből a célbó l sok újítást, sok hasznos. és célszeJ'ü intézkedési. hozta k be, Ezek nek nagy r észben Szentá brabámi
vo tt n kezdemén yezője és végrehajtója, Az ő korából
fcnnJll fl l'adt

jegyzö künyvek

tanu skodna k hüségérö L és

ponto,slígáról. E z a sok munka minden idejét lekötötte
(így, hogy gyak ran szokta. mondani : ann yi dolga van,
hogy az a csoda, hogy a nevét is el nem felejti ,
Azon ban II munka. nem ártott neki, Sőt, amin t II pálma II teIJ er lll a tt n ő, úgy ő is a sok :munka alatt líllandóan
fejl ő d ö t t lélekben , 1737-bon piispökké választották, Ezutá n még tö bb gond és nagyobh fele l ősség nehezedett reá.
Nehéz idők volta k azok az Ull itáriu soha nézve. Minden
el hi bázott lépés sú lyos következ ményekkel járhatott
volna . Az egyház teljesen a maga erejére volt hagyva.
J(ijrii liitte osak ell en ségek voltak. Ezért sokszorosan meg
koll ett gondoln i minden 1épést és minden intézkedést.
Szen tá brahám i éppen ez id őhöz való emher volt. Mindenhen ""atos. Evvel a bölcs óvatossággal vezette az unitárius egyházat több mi nt húsz éven keresztiil, úgy, bogy
nem cSlIpá n II hí vei követték kita rtá ssal II vezért, hanem
máF. ,." lIásua k is t isztelettel hajoltak meg előtt e. Min t eb')'
e rő' oszlopon, úgy á ll ott rajta az egész egyház. Sokoldalú
mu nluí~ságát

a sa ját korában a.vva l jell emezték él legjohban, hogy nzt rnon dták ró la, hogy ö "uz unihí. riusok szeme,

szí V I' és szá ja." Ez a lW gy megti szteltetés neJn tette eJbizakodott;í, hanem elil k cl ő állásában is szerény és alázatos
ma radt. Az vo lt a Icgfübh tö re kvése, hogy .minde nkinek
Rzolgál<ltil l'<J legyen, mert J ézusl'lu l együtt Hzt

tartot ta,

h ogy .,ilk i magát ff' lrnagnszta lja , <l zt az I s ten Illega lá zza,
<lki ped ig mag'át IIlcgal áz:!'a, nzt az rSLnn f cJmagn sztnlja.':
MeghetI t 75 éves kOl'fI hnn s a kolozsvá ri köztúmctöben

egy hatalma s kopo rsó a lak"

s írkő ő rzi

és védi földi rna6

-
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l'ad vlin Y1:liL De ('Jlnél l11ul'adundóbb

e ml ékű

él

műveiben

és cselekedeteiben, am elyekkel o földön halhatatlanságot
:szel'zett magánn Ic l{ opOl'sóján úl az 'egy ik kolozsvári lel-

kész így jellemezte ezt n. nagy embert: " Mint ember a lázatos volt, uUiza tosa bb kora minden kitiinö e mbereinél,

leereszkeclett a legal sóbbh oz, kész volt szolgálni mind enkinek; a címeket sZÍvéből gyiilölte; mint tucl6sró l a böl·
csészeh és ki vált vallási tudom,ínyokban való roppa nt
ismeretei bizony ítanak; meg' kell vallani, bogy azunitárlu sok va llását a nnak minden cikkeiben szabatosan, teljesen ér th etőleg l egelőbb ő kezdette Erdélyben tan ítani.
kine k a kütabel i papság és világ i elő kel ők egyformán sz ivesen vallották magulwt tanítványainak; mint pap éR
tanár basonlítha tatlan volt munkabirásban és kötelességteljes ítés ben: az el sőt soba n em kerülte, az utolsót
min clig szentnek tartotta ; mint püspök százszem ű Argushoz, Athísz-hegyhez hasonlított - így mondja, így ya llja
ezt az egész unitáhu s va llásközön ség." E zér t írta róla
történetíró nk, bogy "eszének oly nagy emlékeit, m int ö.
erdélyi hi lrokonaink köziil tán senki scm hagyta fenn."

24. Lázár István.
Nagyaj tai Lázár I st ván sziiletett T orockón 17+2-l1on .
Kiizépi skolai és bölcsészeti tanulmán ya it a ko lozsvlÍri
lmjtáriu s fögimnázium ban végezte. rra nul Iluín yai végeztével ugyanezen intézetnél lett timár S helyettes főj egyző,
míg II Nagyaj tán 1786-han tartott zsinaton uni tá.riu s püspöknek vá lasztották.
Piispüksége, a UlCl y 2;') évig tartott", :l Z unitá I' i U fol. egyház egy ik It'g'R;t,ebb kon-iznká J'n esik . .Ezt a korsza koL H
kiihő fej l őd és és épít és korszakának lehetne nevezni . S
hogy egy házunk ezen ielö alatt ol yan szép ha lndást muta tott rel, azl a lelkes fögonclnokok mellett, Lázár Tstván
pii spöknl'k kiiszönhetjiik , aki erélyes kézzel bH·tolta ke-
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zeibell .1Z egyluí z véÍctését. 1\lig SzcntáLrahárni ~fihály
idejében meg kelleti e léged ni a belső, zajtalan munkával,
mert n ldilsö leJ'jcszkcdést nom ttírték volna abban az
időben,

addig most a kedvezöbb politikai viszonyok
szi nte figyl'lmezle1ték az egyház vezetöit a. fejlesztés és
építés munkájára. És Lázár ,"stván, P etrichevich-Tiorváth Fm·en.e fögondnokkal együtlesen, megértette az idők
figyelmezleté$ét s örök idökre maradandó ,munká.t végzel t llz ogyluíz életében .

•

Lázár István

Azt múr híttuk, hogy miképpen vették el Kolozsvárt
• a templomot és fögirnnclziumot az unjbiriusoktól. Hosszú
idön keresztiil nem volt e vál'osb'1.11 templomuk, banem
magán háza knál végC'zték az istentiszteletet. Iskolájuk is
düledező állapotban, amelyet iclöröl-icliíre maguk a tannlók lámogattak és bövílcttek. De szinte száz éven keresztül csak fL vágy élt cl lelkekben, hob,ry (lj templom és iskohl
épüljön, meJ't én'zték, hogy az egyhih~ e két fundamentumon á,llhnt biztosan. Azonban részint a szeg-énység, de
'm ég inkábh cl kiih~{í ii'ldiizések nem engedték e forró vág~r
mcgvalóRulilsát. i\r.onhan ti XV II r-ik 87.ázad vége fplé
6'
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johlJ idiík kii\'{·lI{pz,tC'k az. II lliÜll' iu so kl'iJ is. JCkkor ( 178 1bf'n) adta ki II - ik Jnzsr r magya l' .kil'tdy az úgyncv(!1.eH
" Wrclmi J'(.'n !lpl c!ct", i.Im üly brl1 a. prot csl {i nsok td.i m~ v<.\ll;-Í Hs7.a "ilcI ~cígiH hi ztosítoftaj t<'lnpl omok és iskolák épité::;(>1: megengedi , kitl'londja, hogy vnllúsáv:).L c\l pnk t:;t,ö cs-

kiil.'c vagy Rz(·rtart.ás végzésére senki som kiHclezh oW és

va llá "" , lIIinil sen ki semmifé le hivalallól cL nem zá l'haló,
l~ I'cnde lettel megindIlI t .z"had sze ll emet has»ná lt{d, fel
;11. II nif,íJ'i u:-:o k LáZ{ir I :-: Iviín piiRpü k vezt-l{-Révcl Hl'l'a,
h ú~rY az ,", Iv('lt tt11llpluIIIOk éH iKkohík ht'lyeti ,',jaka! ppítSt' II c' Ic

A sok tl'lllplom kii:dil, 1\'! II Cl yl1 k LiíZHI' I stván pli spök
idt'jélwn l~ piill('k, kiilünüHPn ki Iw ll llHl elnünk a k%zsvúri

te'"1A"II! (opílÍ'sél. Ebhü l a vfll'os böl indult cl húelító, [,Lj{l!';!' ;I~ unitcír iu s vnll ;lH. A J(ol ozsvr'II'j egyhá zközséget
11Iindíg úg'y ll·kintclték az ulliiáriuso k, mint. ('gy J, üz pontot", aOlelyl'e l'l' rn énny(·J és bli sz kcségg'l'l tekint eUek. Nem

csod", te h:ít, h", ,milwlyl DZ ielö és flZ ,,11<al om ke<lvpmlt,
nwnll,,1 hozz,í kezcleltf'k a t emplom é pítésé hez. 1792-ben
tt'tték I (~ :lJ', ;tlnpkilv ét annak a 8ZÓp éH tága s j<'lllplornnak,
aJIlPl y hen az 1I1lihl l'iu so k rna iF; dícsé rik az egy igaz

Islc nt. Az "IDpkö Icl:élclénél Lúz",1' 1, l ván rii spök mo nflott imád ságot. Az építés négy évig tnr tot.t, ame ly ielő
a.bU gylíjléshö l, háza]" klil sü bil'tokok, vala m in l; nz él'tékes li r vaCSora i hmnúk és po!-Ja ra k ('!adcí sáhú l kerti I t ki az
épít és költsége. Do legszehb vo ll a l.. engye l0 l'szágb61 kii.ildi);;;iitt lSzociniií111l sok h01.í'.áj ál'lll ása :lZ építés költsógc iIwz. 'Ugyani s L pngyclOl'szág'hnn il. Szocinusz Fa usztu"z
hivei na gyon t' IHza.por odtnk volt, úgy, hogy m in tegy hál 'O tn ~7.tÍH7.

ügy llá1.község'lik voH. AzonbaJl 16GO-buJl kili1-

-flüz h~ k onnan azoka l, "kik ném akal'Lak knlholikll sok lenni . A kili ld őzii ll"k egy ré",,, Ko lozsvú ''I'a ji;1I " itllelf'pedett 1('. V(H~Ál'o l ti.l k cg'y IUlzat, :'lInel"'yoL ima.hiI.ZIli!l< éH pa.pi

lakásnak ha kZll á ltak, ru tal'loltiík hossz ú id ön kercsziliI
long-ypl lI yelvl'lI i8('nl i.zlelploikd. AzolIban idő fo lylán
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eilnagyarosodtak s most, amidőn a magyar unitáriusok
templomot építettek, elad ták imabázukat, annak
árát az ~pílés köllségeibe adták s beolvadtak a magy'II' unitáriu s egyházba, A kolozsvári egy házkiizséggel
egyiitt 38 tempiomOl építettek és ,javítollak a Lázár Istvún püspöksége a latt, amelyeknek a köl1 sége nagy részben II hív~k áldozatkészségéből telt ki,
V " éppen úgy é r~zték az unitúl'iusok a lemplom mel1,'(( (IZ is/wir, hiányál is, Az az isko la, amil idöröl -idör('
a ianulúk toldozlak- foldoztak, állandó neOl lehelett. A P.
] forválh F erenc 1"lk,'" fiigondnnk fál'lldozií ~lli kÖvctk"z ·
léb,," "ikm'ült. ugyan II mai Kossuth Lajos-ulca és Dávid
F"I"'n c-utca sarkún" Kossuth Lajos- utca felől egy ('OICki,," is kolát építen i; d,· itt megakadt az építés, m('rt IWllJ
volt annak II lováhb folylatásához pénz. Ekkor küldiitt
az is ü· ni gondviselés "gy nagy jÍlltevüt az unitáriu s ('g yhílznak. gz a jól!,'Vü vo lt 7,mki Lcísz /ó, '~lintegy IOO.l)(JO
forint {>rtékű vagyollál az egy h 'lZ)'" hagyta. Ez a szí' p
hagYOJJ1:Jny J'('ményt adott és IJi za lmlll iinlfjtf llZ unitÍtJ'iusilk I <, lk"h~, J ~ nlH'k II scgít8égével épített('k fel az iskolának II KOSH uth l,ajoK- u(ca feliili, valamint II Dávid Il'('n:'n<: utca f(· JÜli l'éJoizét is két emp l(}tl'p, !Így, amint JlW is
áll, Az {'pítéHt J80fj han fe;jez(ék ll<'. I~z épí (i" kiú'ül " fil~on<J'nok mell('i! (·Iéviilhe(ptlpn óJ'll"mck('( sze l'z(·t( f,~ZÍtl'
I , (\"tl1 I)ÜHpiik .
1)0 JI<'ITI kiHl·!JII !<'vékplJ ységel f"jt ett kl Láz,íl' I Ht vii n
II sz. I,,'r psztúri oinlJnáziw/n építése kÖl"i!.
Bégi vágya
UJlít:ll'illfiOk nak iJ7., hogy il sZ(Í k"lyl'iild valam(".v ik
kf~zp()lIti f(\!<vpsií ('~yh;;Ízkijzség'f."oJl )('galál," (Igy a/ginl
n il;t, i II JI I lét<'l-iíi lji,n , anw lyei;.1 l-izékf'lyf'i)ldi unitáriu l-iok
kH Jln y(.ljlH'1I nl{'gki;z(·lítlleln(·k, 11Iiut II kolozsvá ri t. Ez il
vágy a I)úúu' hojl V;'i ll pÜ ~ pÖk Hég(' idf'jélJ('I J IlJ~g nagyobh
(.riivt'1 újull "wg. l~z(l l't il pii Hpé"jk 1('lk(~n" v('tll' ('zi ;[;1,
volt

:1i'

ü~y('t. Amil(t)1' pih'ipi jki vizf.igil latok id l:lI"lolt m~ ~gy ll iír.

kijr.s{)g(.ldll'll , :ddmr lt'lk('l'i ít('fh ' Pl" hllr.dílol!;l

il

lJ íVl'k(·t,

-
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hogy az iskola építésére adakozzanak. Ily módon szép
összeget gyűjtött össze, úgy, hogy 1794-ben megkezc1hették az építés!. Azonban csak 10 év mulva tudták befejezni a pénz hiánya miatt. Az építés.... munkájában a
szomszédos egyházközségek is lelkes buzgalmat és áldozatkész&j\get fejtettek ki. A sz. keresztúri iskolában kezdetben négy, késő bb en öt gimnáziumi osztályt lehetett
végezni. Ugyanilyen iskolánk volt még a XVI-ik század
végétől kezdve 'i'm·dán. E két iskolából a növendékek
a VI. gimn . osztályba Kolozsvárra jöttek s itt folytatták
tanulmányaikat.
Az építkezés és kül ső fejlesztés mellett az egyház
belső építésér e, a jó r end fenntartá sára, az erkölcsös és
vallásos élet ápolására is nagy súlyt helyezett Lázár Istvás püspök. Azokkal szem hen pedig, akik a törvényeket
nem tartották tiszteletben, vagy '·endetlen életükkel szégyent hoztak az egyházra, a legszigorúbban járt eJ.
Azért, habár az idő is kedvezett az ö püspökségének, de
ő is erős akaratának és kitm·tó szorgalmának bélyegét rányomta a saját korára úgy, hogy ötetis méltán sorozhatjuk a legnagyobb püspökeink közé.

25. Augusztinovics Pál.
A Lengyelországból kiiildözött s Erdélyben letelepedett szocilliánusok közü l sok derék ember került ki,
akik mint papok, tanárok és tanítók hasznos szolgálatot
tettek a magyar unitárius egyháznak, amelybe teljesen
beleolvadtak. Azonban közülök a leginkább kiemelked ik
Augusztinovics Pá!, aki egyházunk egyik legnagyobb jótevője lett.
Augusztinovics Pál L dval'hely m egyében Szentábrahámon született 1763-ban . E lemi iskolai tanulását a szomszédos Kissoly.mos községben kezdette, ahol igen jóbírű
elemi iskola volt, amelybe távoli h el yekről is elvitték II
szülők tanulni vá"ryó gyermekeiket. Augusztinovics az-
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után nlind ig hálával gondolt e községre s ennek iskoláját'a, amelyben elsajátította az Írást és olvasást. Tnnen
il kolozsvári fögjmn~lzium ba vitték, amelyet kitünő si:
kerrel végzett. Tanuló korában szorgalma, tisztasága és
rend szeretete által tünt ki, mely szép tulajdonságai egész
élete pályáján végig kisérték.

,
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Augusztinovics Pál

ltdes atyja kivánságát követve, aki pap volt, belső
emberi pályára lépett, amihez különben nem nagy kedvet
érzett magában. Amikor aztán éppen a híres kissolymosi
iskolához tanítónak akarták kinevezni, nem fogadta el ez
állást. Okul azt hozta fel, hogy énekelni nem tud jól s
ezért olyan állást, amelyet nem tud kellöen betölteni, nem
fogadhat el. Ezzel kilépett az iskola gyámkodása alól s
egy kétes és bizonytalan jövővel nézett szembe. Szülöitöl
anyagi támogatást nem várhatott, mert a szűkös papi
jövedelmet a család fenntartása és három kisebb testvérének II neveltetése fölemésztette. De erős akamttal legyőzte II nehéz akadályokat. Jogi pályára ment át, ahol
amíg folytonosan tanult, addig különböző kisebb hivatalokat vállalt és magántanítósággal is foglalkozott, hogy
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D,"~,ít f'cnntart.iJa ssa. Sőt az un itárlus egybázhoz is fordult mlYa~i támogatásért, amely 20 a rannyaL segélyezte

•

a jóravalÓ i fjút tanuLmányai folytatásában, ,amíg s.ikel'üh az ÜO'Y\Oécli vizsgát letenrue. Azonban megsem ugyvéd Ictt hanem Bécsbe ment, abol az et'délyi ügyek intézésérc ;gy kü lön iroda volt szervezve, amelyet kancelláriának ncvcztek. Itt először segéd ügyvivő, vagy amint
akkót' nevezték, ágens s csakbamar l'enrles udvari
ágcnssé lett. E bivatal elfoglalásával jövője meg volt
alapítva, amit Isten után a saját szol'ga:I,mának, sok tudásának és becsületességének köszönhetett. Nem elég"dell meg pusztán a jogi tudományok elsajátításiival, hancm ezenkívü l küliinösen kedvelte a történ elmet és a
nyelveket. Németül, franciául és latinul jól beszélt, az
olasz és H/lgol nyelvet is értette. De emellett kiváló
egyéni sajátság'ai voltak. A gye nnek kori pontossága és
rendszeretete nemcsak rubázatiin és háztartásán, !Ianem
bivatalos mííködésén is meglátszott. Soba semm it elhamarkod vu nem cselekedett. Minden tettének számolt a
következményeivel. Igy olyat nem tett, amit későbben
meg kellett vo lna bánnia. Ezen kiváló tulajdon ságai és
erényei által köztiszteletet és közbecsüJést szerzett magának. A legkiválóbb emberekkel volt állandó iisszeköttetésben, siít magának az uralkodónak is egyik legkedveltehb embere volt. 30 évig v iselte Bécsben az ágensi h ivata lt, amely idő alatt nemcsak magának, ha nem a hivafa lnak is tekintélyt szerzett.
Pontos és lelkii smeretes munkásságával kiérdemelte
azt, hogy Bécshől az erdélyi királyi táblához íté l űmcs ter
nek 8 alig 10 év mulva pedig az erdélyi fö számvevöség
eln ökének vála sztatott és neveztelett ki . Ezzel az egyszerii papi J'iú az ország egyik legelőkelőhh állásába jutolt, olyan hivataLba, uminőhen el őtte hosszú időn ker cs:tü l unitáriu s embert nem engedtek. Azonban e hivatalat el sem foglalhatta, mert 1837-ben megbalt.
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A nagy "ilágban való forgolódá s, előkelő hi"atala és
a vele járó so k go.nd és felelősség nem feledtették el vele
az édes és e6"y~zel'Íí otthont, a szülöket, szegény rokonait
és nz egyházát s iskolát, amelyben felnövekedett. Édes
anyjá,-al állandóan levelezésben állott, őtet anyagilag segítette s gyermeki szeretetének sok jeleivel elhalmozta .
Rokona it is támogatta, azok gyermekeit iskolai tanulásuk alatt segélyezte. De különösen hálás vort az egyház
és iskola iránt. Egy ideig, am ig hazá jától és hitfeleitől
tá "01 kellett élni e, csak lelkében táplálta azt a hálás érzel mct. Azonban, amikor élete vége felé Kolozsvárt lakott, akkor kül sőleg is a legteljesehb mértékben kimulatta azt. Az egyház" legnagyobb kitüntetésben részesített". aminőben csak egy világi emberét részesítheti,
amidiín főgondnok nak nílasztotta meg. Ebben a minő
ségéhen szemei állandóan nz egyházon, annak iskoláin és
tanuló ifjúságán csüngöttek. Kütőnösen [lZ ifjúság tanulását és maga"iseletét kisérte éber figyel emmel. A ,-izsgákon á llandóan megjel ent. A tanítás mellett rendet,
ti'Z tasúgot és jó magaviseletet követelt a tanulóktól,
me!'t linmagcl n tapa sztalta, hogy az élethen "aló előhala
dásna k és boldogságnak ezek a feltételei. Nemcsak jó tanácsai val látta el az ifjú ságot, hanem anyagilag is segélyezte.
E:;gybáza és annak ifjúsága iránt cl legnagyobb jót
yégrendeleté" el tette. 1Iivel családja n~m volt. összes
vagyonát, (.l,mi (l Nagyszeben mcllett fekvő Laclnmason
eg)- "ép birtokból és kül önböző értékpapil'okból állott,
minte.,'!, 120.000 forint értékben . az unitarius egyháznak
hagy ta, hogy annak jövedelméből az iskolákban a tudományos és erkölcs i neve lóst előmozdítsa.

haY"ománynak
~ ~

kettős

Ennek

H

•

szép

értéke volt: E.,.yfelöl kedvet, bizal~ .

-mat éH bátorságot öntött a nehéz anYHgi viszonyok között
éJö unitáriu:;;okha , másfelől ez yolt a legújabb időjg az
unit iIr iu s C'g'yháznak l egfő bb jüvedelmi fOlTá sn. Tg-y

-
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fizette \'issza. AugusztillOdcs Pál :lZ egyházának azt a 20
aI'LlJlynf", amit tanuLmánya! ~olytatá~~lra kért vol ~.~ ~zél't

mondja róla életrajzának Il'~j a : .,~hnt. sz~gé~y f~u lepett

a vihlgba, esze s szol'galnIn. altal fenyes palyat Vivott onerején magának, maga s biYat~lokl'a.. emelkedett,,,. ~zép
vagyont szerzett s tnkul'ékossaga alta I m:ggY~Jtotte,

bogy balála után is jótékonyan ha sson s emleke tisztelve
éljen."
26. Krizn János.
Kriza J,ínos 1811-ben Nagynjtán, Hárnmszék megy ében szül etett. Atyja pap volt, de a család ős i fészke:
Torockó. Kriza nem sokáig maradt a szül ői háznál. Már
három éves korá.ban édesanyját elveszítette. Atyjának
a második házasságá ból még hét gyereke szül etett. Kilenc éves korában már Torockóra került iskolába, ahol
egy ik nagynénjénél lakott. 'l'o rockó nemcsak kül ső természeti szépségénél s lakóinak festői ruházatánál fogva
nevezetes hely, hanem az lill it. egyház tőrténetében is
jelentékeny szerepet tölt be. Lakói által,íbml unitáriusok
és ped ig lelkes és áldozatkész unitá~' iu sok , akik régebben
yasbányászattal foglalkoztak s már ez a foglalkozás is
arra indította, hogy bízzanak az I stenben. A bányászok
ős i szoká s szemi t mielőtt leszál1rulak a. bányák mélységébe, imádkoznak s am ikor kilépnek Isten sza b:'lC1 ege
alá, I stennek hálát adnak. Emellett T Ol'ockón az unitá•
riusoknak kezdettöl fogva virágzó algimnclZiulll<I volt,
amelyben n. gill,lllázium két alsó oszt:ílyát lehetott yég~zni. A széke l y fö l cl.rő l is a szegényebb sz ülők gyerme kei
kozül sokan jöttek iele tanulni, ah ol a lel kes torockói
bh'ok goncl.oskodtak az ilyell szegény tanulók ellátásról.
Kriza allnál inkább jöhetett ide, mert itt rokonok
között volt s így sz(íkös anyagi viszonyok között élö
aty ja Olentosítve volt a taníttatás i költségek alól. öt het
töltöt t Torockón . E I lehet képzelni, hogy 'I.'orockónak ter-

[

I

J

,

•
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mé~ze ti ~zép ~ég('i

:' népén ek \"allásossága lllély hatást
gyakorolhatott a fog~kony lelkű gyermekre. Ez idöben
kedvelt oh ''''Jnánya
yolt a Biblia és a H ármas história.
•
De emellett a boan az i(' öben a torockói algimnázillmnak
yolt eg y kiváló papi képzettségű tanára, akit S ebes Pá/,..
Ilak hídak . Ez a férfi . ak i távoli rokonságban \'olt KrizávaJ, szintén nagy hatá~t g yakorolhatott lelkére. K ésöbben K riza is hálával gondolt a 'l'orockón töltött évekre.
de Sebes P ál is hüszkén emlékezett kiváló tanítványára.

•

Kriza János

.A torockói iskola yégezth el a székelykeresztúr i gimnáziumba Yitlé k. lit a székely unitárius tanulóknak eg y

nagyobb körével ismerkedett meg. Yakációit Kagyajtán
a szülöi háznál töltötte. Az iskolában szerzett tudományok és befolyá,ok mellett nagyon hatottak lelkére Nagyajta környezetének enlökobzoruzta ,"ép hegyei s az úgynevezett Erd őyidékén ek festöi tájai, valamint népének
szokásai. E zek a gyermekkori benyomások olyan nagy
hatással voltak költöi hajlamú lelkére, bogy későbben
ezekből fakadtak a leg,zclJb költeményei . .Az iskolában is
megny ilvánultak kiiltöi haj landóságai. Kagyon kedvelte
•

•
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.a verse ke t ti Ö .muga, ü) írt il yenekel. A kcresziln"i gim ·
náziumot. ki/ÜllŐ Hikcl'J'C'] végez te s nnny ira ki emelkedett
tanul ótársai közül , hogy cg'y il, na gy híl'lí tanáL'a, Ko~
l'Onk<l Józse f, így ny il atkozott. "úJa: " E~z ifjúnak t;zedö-

Jött emelkedett a, gondol kozásm"dja s ncm köznapi dol-

•

.gokra látsz ik sz ületve lenn i."
A ker c"ztúri iskol{,ból a ko lozsvá ,'i ko ll cg iu,"ba jött
Kúza, amint az abba n az időben á ltalá no, gyakorlat volt,
Kriza azt a vezetö :;zCl'cpel, am it Széke l ykercsztú l'on
tanulótársai közütt ki vívott, Kolo"v<Írt is hamar megszer ezte s azt mindvégig megtal'totta . O ztályzata
minde n űu'gyból minde n oszlMy ha n je les vo lt. vagy
am in t akkor jeleztélc prima C lIIII cmin c nli,1. A k öte l ező
tárgyak ta nul ásán kívül mag{, nHzorga lomból. megtanult
n émel ül, f ranciáu l és angolul. A l<,n íl <Í s ny .. lvc az iskol;, ban a kl'or .még a la tin volt s pzl i, 1J(·,zé llt· , Dl' nem csupán i;nJlJn g{lt mű veik, hUn CJlI .JtTa ji;l'ckl'd ('U , hog"y mÍL

sokra is :jó ha bíst gyako roljon s az ön képzés re huzdíf Hon.
Igy jó rész ben az ő IJlIzditá slÍrn alakult" kIJ I(JZ"vári fő 
g imn ázi umban az olvm,ó- és önképzö kijr,

:lIll (lly Jl(lk

egyik

legJel kespblJ munkáRa és kÖJly vlií rll ol", \'o li. gz az Öll képziil«j r e l őb b "V iola", késo hh "H~ ll1 é n v" cí llw n lapot
indított meg, ame lyet n tanul"k írlak éH "l,,·kpszlellek.
amely még ma is megva n, Ebh('1I az ifjú,ági laphan már
Krizának so k verse jelent meg, :lIIJ<"Iyek későhhen, ami k Or nyomtatií s nan iH IlJegjc lenl l' l< , !<iill ijj hí,'nevét mega lapílollák ,
A kol ozsvá ri ulliláriu Hl< oJl égi llllrl"'JI a bijlcHéRZC[ j ta
nulmányolH,t s a ref. koll eg iulllh;,n a :jog'i hrllro lyalllot
cLvégezv(', kolozs vári papnak "::1lw';ztolt{lk 111(>1-5. nl'
'mi eliitt (·z á ll ás,L( el rogl " Iü , vo lna, !3('1'I i n Ih' "","I . h 0(,")'
bÜ!c'Rcleti és í beolog iui lilllul rn iinyníl HZ oltalli \'g'y c.'t(\!lH'1l
kiegéHzí tSll . I{ét évi tanU lmé.lllyozá l-< IIf:'in onnn ll hnza jijU .
Egy {lvi l)(·t('ge~kcd~ f-; II til II vég'!'(" ~8 ~ \'(,H kOl'úlJilll , {- IrOA
lal ta KolozHv<.í. rl a lplkél-izi á l l(II~ t. I lúJ'olJ1 é\' 11l1l1";1 mpg
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nősült. Tnnen kezdve családjának, az
egy lHhánnk szentelte életét.

irodalomnak és

CRa ládi élete általában boldog, de mégsem volt fellegt elen. P iizy B orbára egyike volt a művelt lelkű, vallás os érzésií n őkn ek, aki nemes egyszerűségével párosult
sZÍvjósága által közbecsülést és általános szeretetet biztosított a kolozsvári papi háznak . Négy gyermekük született, ak ik közül egy korán meghalt, egy 27 éves korában
egy RZe rencsétl en " életlen esetnek lett az áldozatává. Különösen ez utóbbi eset mélyen megrázta a sziilők lelkét.
De Kriza és csa ládja mégis megnyugodott Isten akaratán, mert azt tartotta, hogy a jó pap még a szenvedések elhordozá sában is példát kell hogy mutasson híveinek. Yiszont a családi élet örömei és áldásai sem tették
elbizakodottá.
Az iroda/om szeretete, amely már tanuló korában
olyan e rő nl jelentkezett nála, későbbi éveiben sem lankadott. I gy szerkesztette a "Remény" című zsebkönyv
el ső kötetét. amelyben II korabeli fiatalabb Írók verseit
adta ki , am ely miívével általános elismerést aratott az
országban . De különös méltánylás han részesültek éppen
az ő saját versei, amelyeket részint a saját neve, részint
álnév a latt vett fel a gyűjteménybe. Nagy érdemet szerzett egy nehán)" lelkes társával egyiitt a "Keresztény
Magv ető" c ímű folyóirat megindításával, amelybe töhb
cikket Írt. Ez a folyóirat ma is fennáll s hasznos szolgálatot lesz a keresztéll Y pszmék és igazságok terjesztéséhen . Úgyszintén nagy szolgálatot tett a magyar irodalomnak az úgynevezett .,Vadrózsák" című könyv kiadá, ával. Ebben a műben a székely népköltészet termékeit
mese- és monda· világát gyűjtötte össze és örökítette még.
Ezenkívül több erdélyi lapban írt számos cikket. Irodalmi műk ödéséért a Magyar Tudományos Akadémia és
a Ki sfalud y-társaság tagjai közé választotta.
De erejének és tebetségének legjavát mégis az egy-
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ház szolgáLatában löllöl t~. cl. M.in t, 1?lkész,_ áL t~lános ~ öz
kedveJtséo-ben é lt. Nem urcS l\ld soscg'gcl cs lenyes elettel, han el~ egysze ríí ségével, sz ívjóságával ,és szeretetével

hódította meg az embereket. Nemcsak llJrdette, han em
gyakaorolta is il legti sztább jézus i igazságokat és parancsolatokat. Az Ö papsága alatt nehéz id őket élt át az ország S benne a magya rság. Az alatt vo lt az 1848. évi szabadságharc s az azl- követő önk ény uralom. A nyilvános
politikai mozga lmakban nem vett részt. De mint lelkész,
együtt érzett népével s egyhá~ i beszédeiben most
intőleg, majd l elk es ítől eg szól nemzete fiaiJloz. A lelkészi
munka mellett !((ná,'? munkát is végzett a kolozsvári kollégium ban. Az ifjú ságna.k melegkcbllí barátja, akiket
nemcsak lelkileg vezetett és oktatott, han em áldott lelklí
feleségév el együtt anyagilag is segített. "A keresztény
",lilás elemei" cí·men a dott ki e"'y szép hittani kiinyvet,
amelyet angolból fordított magya lT n, s a mely sokáig volt
használa tban elemi iskoláinkban . A nagyobbak részére
pedig kátét írt. A papnövendékek részére tartott e lő
adásai, vala mint sok egyházi beszéde kéziratban maradtak fenn.
Az egyház avval há lálta meg s ikeres l11un káUwdását,
hogy 1861-ben pii spöknek vá lasztotta. Mint püspök
bölcsen vezette az egyházat. Az ő pü spiikségr id ejében
volt Tordán 1868-ban az a nevezeteR zs inat, amelyben az
unitárius egyház 300 éves fennál lását linn eprlték, amely
alkalomra ö irt egy szép imádságot, amelyet min den unitárilHi templomban elmondottak éR egy szép himnuszt,
amelyet énekeltek. Tevékeny ,mllllkásságot fejtett ki
azé rt is, hogy angol és ame rik a i unitál'iuso kkal való kapcsolatot

m ege rős ít se,

ami azóta annyi sze ll emi és anyagi

ba szOnJ1ul járt az el'dély i unitál'iu sokra nézve. lCi.i l öniis~n

bíres volt az cmberismcretéröl. Mindenkihen könnyen
felfedezte
azt,
bogy
mire
van
haj
lama
és
lebetsége
H
.
."
,
e:lszennt Iranyitotta

;t

kiilfinhiizö pályákl'u.

A

papokra
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tii.l'véllyc k szigorával s nem IS kül ső tekintélyéve',
Iwnem jó példaadással, meleg szivvel és leereszkedő nyá-

nem

1:1.

jassiíggal igyekezett hatni, akik éppen azért teljes bizalommal f o rdultak hozzá jó ta nácsért és útbaig"azításél'L

Egész élete és jelleme a valódi keresztény életet és jellemet tükrözi vissza. Egyik életírója. igy jellemzi: "HazaéR em bcrszeretete, va llásossága, önzetlen jelleme, egyszerii, hecsiiletes, pmit.án lelke fölomelöen hat" , Meghalt
1875-ben,
27_ Brassai SámuelA kolozsvári unitárius kolligium előcsam oká b,.Ul két
mell szobor á II örö k e mlékeztető jelül az ifjúság két legnagyob b j6ttcvőjé re . Az egyik a Brassai, a más ik a Berde
Mózsa mell szobra.. Az erső az ifjú ság szellemi , a második
anyagi jólt e vőj e volt.
Brassai Sámuel Torockószentgyö rgyön 1800-ban
sziikteH. Atyja, aki el őbb torockószentgyörgyi mester,
azut,)n torockói pap volt., kiválóa n szerette a könyveket s
nemcsak ö maga s ietett megvásárolni a legújahb és legjohbakat, hanem barátait is azok meg"ásárJására és olvasására huzdította. Ezt a könyv szeretetet és tudományszomjat örökölte Brassai az apjától. Édesanyjá.tól pedig
a yirágok sze retetét. Első tanítója édesapja volt. Azonha n nem a rra tö rekedett, hogy fiát kézenfogva vezesse be
az ismeretekbe, hanem célja az volt, hogy a saját lábán
tanu ljon járni, hogy ig'y még gyermek korában szokja
m0g az önállóságot. Ha tanulás közben valami hibli.t ejtett ) :\ zt kijaví tottn, de különben egészen reá h ízta, hog'y

mit 0, hogyan tanuljon. Nagy kedvvel olvasta RohinRont
és a Hárma s Históriát.
13 PVf' R koráhan H kolozsv ..í.ri unitá.riu ~ kollégium tanulójn. 1('8z. Azonhan már hál'om év elteltével iskolai
tnnull-í.sa mt?g'Llkad. Az ol'Szngbcul éhinség tört ki. Bl'as~a i t az apjn haza vitte, (le rövidesen z egész iskolát he
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kellett zárni . Otthon atyjának szép könyvtárát rendezte
s amellett sokat olvasott és imádkozott. De pár évi otthon
léte uhín átlátta, hogy valamelyes má s foglalkozást kell
kezdenie, ami anyagi eredménnyel is jál'. Kevés ideig
egy útcsinálásnál, mint útbiztos-segéd mííködött " ezen

~
J

Brassai Sámuel

munkájáért kapott csekély fizetés volt első saját szerzeménye. De ez a siker annyira nevelte önpizalmát, hogy
ettöl kezdve önmaga keresetéböl tartotta fenn magát. Később ismét visszakerül a kolozsvári kollegium ba.. ahol
magán tanítóság által tartja fenn .magát s kü}önösen önálló g-ondolkozása által tíínik ki tanulótársa i közül. :\[ár
meglett férfi volt, amikor középiskolai tanulmányait befejezte s en'ö l a végbizonyítványt kikapta. I skolai életéI'öl nem sokat tudunk. De annyi bizonyos, hogy a kiilön-
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bözö nyel veket és " zenét nagy elöszeretettel tanulta. E z
utóbbit "gy tanulta. meg, hogy a zongora billentyű it az
asztalra lerajzolta s azokon gyakorolta magát.
l skolái elvégzése után, az akkori kol' szokása szerint,
egyes főúri családoknállett nevelő. Ez a körülmény ked,'ezö alka lmúl szolgált neki arra, hogy megismerkedj,;k
Erdély kiválóbb családaival, hogy tanulmányozza e C8.'ládok könyvtárát. De emellett tovább folytatta külö,,höző nych'ck tanulását. lIegi smerkedett Erdély növén)é, á llatvilágával. I:lzóval sokat tanult, hogyannál jobbaJi
tanítba sson másokat. Életének ez a szaka, am ely mintegy
10-12 évet vesz fel, az előkészül etnek az ideje, Mint a
",orga lma méh, gyűjtött, hogy azután gazdagítha sson
ná, okat is lelkének tárházából. Életének sokoldalú DHmkásságából bárom tevékenységi kőrt emelünk ki különö'cn, ú' lll.: a twuÍTi miíl,ödését, tudományos "'1t1~lcásságát
é, vallásos tevékenységét.
,
T uná,'i működését a kolozsvári unitáriu s kollegiumhan 183 7,-ben kezdi meg. Amikor tanári állását elfoglalta,
nagyon szomorú helyzetben találta az iskolát s benne a
tanítás ügyét. l:gyanis azelőtt nemcsak az unitárius, hane m az

ij ~szcs

-

m agyal' j:-;kolákba n az volt a szokás, hogy

az összes tantárgyakat latillúl tanították. Emell ett nell! '
\'o](ak szak szerű leg kiképzett tanárok, han em ha valaki
a \"Ill. osztályt elvégezte, vagy amint akkor mondották,
a filozófiai tafolyamot kijárta, azt azonnal az alsó osztályo kban ta nításra alkalmuzták Az ilyen tallítókat "publicus praeceptor"-nak nevezték Azt sem kérdezték tőlük,
hogy mihez van kedvük, melyik tárgynak

él

1anításához

ór('znek magukban tehetséget. Amire éppen sziikség volt,
(l1' 1'a. alkalnlUzták. Egy más ik nagy hiány az volt, hogy
Il Nl1 vo ltak 1unki.inyvck . .A. tanárok diktálták II tcll'gyakat
:-; fl tanulók írták, ami II l.uDuh.l s hM nagyon sok időt cJvctt. ]~ m cl l e t t a h ibás leí,.ás folytán sok értclmetlen dol got tanultak meg.
Véri A. : l.tcno fSzúga munké'"ll

7

,
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BI';lS~ili , llIihl'l yf' tnnru.' i székét elfoglalta, 3zonnal álláHu l'tlllok il lanítá Ri rcndRzcl'llCk visszá~úgait. J~7.él·tJ

hogy n tHníl',ís t helyesehh és. okosabb mederbe terelj",
cgy új ("ntcl'vel dolgozott I" ..Ehben ,", (anlervhen mindenek elől I eltiirli n Jatmt, mInt t"mta'l nyelvet s ho .
Iyébe 'I Il1ngynr nyelv behouJtalát kívúnja. A latin nyelv
a'lIIúgy is holt nyelv, Nem kell azt Iwszélni, Elég, ha v,,lilki Ini illl'ól magyarra S magytll'l"ól latinra. tud fordítani.

•

Hogy ;1, tnniil'ok jobban eJmélyedhcsscnek tantál"
gyuikba, ;I r6gi. rend sze r helyett kivánta az ú. n. f.;znkl'end ,zl' l' behozalaliit, ami Hzt jeleni i. hog'y min(\('1I lanúr
egy hi zonyo, 'zn khan hiívehh kiképzést kapjon s bzl la ·
nít sa, .unini' e;t, Illa il'!i vnn. Amikol' Hz1;111 ezen terv6t ar.
egyházi W!Jató::-;:-1g' rlfogadta, cgészl1 (I.ijá 8zülrt1ek i:;.;kuláink. LC'\'r tef16k azt a régi tanítilRi I'end sze re nmi még' "

•

•

kiizépkorhól mnl'nclt f,'nn s abelyett' az újkor kívúnallllai
nak m eg l',' lelő,'n ren ckzked tek bt'. A Innílók iiriilTllllcl fogTlflták :lZ :1llynnyC'lvC'rl való tnl1t1ltls l s ('ze n a nyelven
Rok kal lii hhel is ludtak tanuIJli azokhól a (ant á rgyakbúl.
amelyekl'c nz élethen nagyobb súikségiik \·an. A tanHl'ok
ped ig n snj M szaktál'g'yaikat johban e lsnjátílhatták R íg)'
sike l'esebbe n Inníthatták. Ezen intézkedések által il mi
unitáriu s jF> kolilink úttill'ö munklit vl'gt'zl('k, nmit cSHkhmna I' kiivel(>k n tiihhi felekezeti is kolá k iR,
A tankönyv hiányon p edig úgy segítetl .Brns,oi,
hogy I1rki fog'oti azok l!l1 eglrú sá nnk s mondlwtlli III i II c! ('!I
tál'g'y hól tnnkiinyv0j írt. A vt.'g'y hllli l'S f'izikni ::;z('rlál'llk
alnpjút nwg'\,pti . .A~vnnyöknt- és ni>vényrk0t gyííjt. A
kÜl1yvtál't \'l'lld C'7.1 R n sajiitjúhól gynrnpítjn. "Emr1l0lt" kt~ t
ízhe n volt igazg'H tó. Az j fjúság I'Hjong Ól'(>tLc s sZ('J'C'tptén,'k kii l sől eg több ízben jeIét adjn. Tlyen és hll so nlr.
i ntézl<edé~c ivC'1 Bl'a ssa i az iskolát fl I'Pg'i bilincsp ldríl

megszabadílotla s a mai iskolai rend szer alnp;inil lerakl ",
1!;lki;vC' tkC'zC'tt az 18-'.g évi 11I:lg~f:l1' szalnHlsághnl'(,. ~\
Innkiinyvek hrlY01t kHrdot veti kezéh~., ÉR lTI i lll~gy tíz
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e~zte ndc ig

eltíínik szemeink elöl. A szabadságharcot v~
g ig küzdi s az ulána következett önkényuralom alatt ismcrcllen helyeken bújdosik. Míg 1859-ben ismét a kolozsvári kollégiumnál rövid időre elfoglalja tanári állá, sát. Dc idökiizben megalakul az Erdélyi Múzeum ..Egyesület, amelynek titkárává választották. Ezért lemondott
tanári állásáról. 10 évi szorgalmas munkájával rendezte
a régi botánikus kertet, míg 1872-ben, amikor megnyílott Kolozsvárt az egyetem, Brassait a király ide egyetemi tanárnak nevezte ki a mennyiségtan i tanszékre.
Ezután itt fejtett ki áldá~os tevékenységet 1883-ig, amikor nyugalomba ment.
BraRRui tudomá?l.ljos müködését a mai kor embere
még felfogni is alig tudja. AIig volt a tudományoknak
.az ő korában olyan ága, amelyet ne mÍÍvelt s amelyben
ottbonosan ne érezte volna mag<1t. Lapokat és folyóiratokat alapít s azokat nemcsak szerkeszti, de nagy részben maga írja. Figyelemmel kiséri a zenei életet s azt
mélyen szántó bírálataival irányítja. Ellenőrzi a magyar
nyeh· ha sználatát s abban minden hibát és tévedést kija \"Ít s annak tisztasága fölött éberen őrködik. De a ma gyar nyelv mellett a többi európai pyelvek nagy részét
a ~a ját erejéből elsajátítja s gyakori kiilföldi utaZ>ls1l i
közhen hcszé l~ sőt a szanszkrit. és héber nyelveket is ismeri s az elöbbit a kolozsvári egyetemen, az utóbbit az
unitári us theologián tanította. A növények világát állandóan tanulmányozza s ahotánik" fejlődését fellendíti.
Ezen a téren olyan irodalmi munkásságot fejt ki, hogy
lleve nemcsa k az országban, hanem a kiilföld

('lőtt

is tisz-

telté lesz. A hazai és ki.ilföldi természettudonnínyi társulatok tngjnik soráha választ.ják,

sőt

a növénytan fejlesz-

tése kiirül "zorzott érdemeit a tudósok az>íltal ismerték
e l, hogy egy növényfnjt az Ö ne\"él'öl ,.Bl'ns~ain nctinofi lla"-nak neveztek el.
~rint középiskolai taml!" bölcsésze tet é!; tÖl'ténelmrt
7'

•
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tanított s különösen a bölcsészet terén maradandó mÜ \' l'
ket alkotott. Az egyetemen már a. mennyiségfannak \"olt
szaktanára . A neycléstudomáJ1Y, ~1 földrajz s a közgazda ság terén egynnlnt értélws .munkát fejtett ki. Nem csoda,
ha Hzt beszélték róla, bogyalVlagyal' rruclományos Akadémia alig tudott megál1apoclni fl bban, hogy melyik O R~
tály::l ba válassza be ezt a széleskörű tudóst, amíg aztán a

mathematika és természettudományi szakosztályba választották be. SokirállYú tudásáért polihisztor'nak neyez·
ték s azt monclhlk róla, hogy Ö "praeceptor Hungariae."
Egész életében Istenben bízó vallásos (Imber volt.
Mál' gyermekkol'ában sokat imádkozott. Amint növel,edett tudománya s bővült látó köre, úgy el'ő södött meg
vallásos hitében. A természet vizsgálása. s a. természe!
örök szép rendjének és törvényeinek a megismerése még
közelebb emelték az egy I stenhez. Az ö korában az úgynevezett féltudósok között az a felfogá s kezdett volt elterjedni, hogy ezt a világot nem az Isten teremtette, hanem az önmagától let!: Ezekkel szemben Brassai elsz"n!
harcot folytatott s tisztán kimutatta, hogy nincsen ol\'an
tudomány, mely a világ keletkezését Isten nélkül meg
tudná fejteni. Amikor aztán, mint tanár nyugolam ba voliul!, azután tevékenységének java részét vállásállak és
egyházának szentelte. A Dávid Ferenc egyletnek halá ·
láig elnöke volt. Annak gyűléseiben részt vett s vall,í si
kérdésekrql tar(ott felolvasásai híresek voltak. Ezel,ben
fejtette ki DZ unitárius vallás szépségét és igazs}lg;:Í.t s
hi:rc1ette, hogy az unitárius vallás a jövő vallása. Aki
ennyire bízik Isten ben s úgy szereti a természetet, mint
Brassai, az jó ember is kelJ, hogy legyen. És ő valóban
jó ember volt. Ha valakiben hibát vagy fogyatékos ságot
vett észre, azt szó nélkii~ nem hagyta, ele ahol jó akarat Qt
és tiszta szándékot látott, ott mindig kész volt segít eni.
SZ('gény sol's ú tannlók közül egyet-egyet állandóan gOIl (l jniha vett s nzo]w t maga oktatÜt s taníttatá siir61

•
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gonclo"kodott. .1~zenkívlil egybázi, vallási és társadalmi
t"r~n nagy jólékonyságot fejtett ki. Családot nem alapíloit. Jövedelmének nagy részét a jótékonyságon kíviil
IItnzgatásra és könyvek szerzésére használta fel. Mint
egy prófét,ít, úgy tekintették az emberek, akit sokan kerestek fel útbaigazításért és segélyért. Mindenkit megnyugtatva és mcg"vígasztalva hocscltott el magától. Halá la előtt szép kÖnyvtá,.,ít és megtakarított pénzét az unitá riu s cg-yll<:lzl'a hagyta.
_
lsten meg is áldotltí hosszú élettel. 1897-ben a jövő
é let hen vetett erős hittel halt meg s az egész ország rész\"é te kísérte sÍ rjáha. A magyal' társadalom a kolozsvár i
temetőben

cgy '"ép cmléket állított e nagy ember emlók" re, aki egy ""ízadon keresztül élt és szellemil eg vilú gí tott kortiír~a i eliíU s aki balála után is buzdít a tutlo·
mányok ~zC' I'f' 1"C t é I'0 í-\ az öszintc vallúsosságl'a .

28. Berde Mózsa.
Az erdélyi magyar ifjt1ságnak Bethlen Gábor óta a
icgnngyohh jóltcvöje Berde ,1Józsa, aki cgy élet fárad sá·
g"cl nak és lcmondásá nnk gazdag gyümölcsét áldozta 3.
IIl'Yf?lés maga sz tos celljának . Ezél't mondják róla, hogy ö
tl Z IIn:tárius jóltevők fejedelme.
. l~árom ,zék IlWgy61'l' ll Laborfalv:tn az 18ló-ik esztell,1"hcn , zlil etett egy"z"Cn székely súilőktöl. Atyját is M6z\~ ~mek

azé rt

Ilak

hívták s hog" tÜll' ,megldilönbi;ztcthető
has znált;\ állandónn a II rózsa nevet.

az

ő

szii letése

k~ll on ai ~zolg·lílnlot kcllp{í
n g-ondja éd('~ anyj;ínilk

I

t
•

',1

után

hosszú

időn

tegyen.

AtyjcÍ-

keresztül

te ljesí tenie s ezért npvelésének
n vállaira. nehezedett, akinek
P ITlC'I ('H azl il kevés hjrlílkol is mih'C'lnie kellett, ami a
lIlimlcnnapi !c('nyel"ct hiztosítoHn. B:-lr egyetlen gyl~r·
trlek\." volt ~z iiIÖin('k. lI1 égi ~ ('11I<1151"07.1.1k, hogy az ('I etni
iHkolcík l'h'égzl':-\(' ld:ín tO\':1hh tnnífutj.ík il Z élénk ('szíí és

•
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,.

jó fl'lft)gá s ú gyermeke l. Tíz é\'l'~ kllJ'iíhan l'IYiIt..;k n székl'lvk('l'('sztúri gimná ziumba. rl.'arndií s és mngnvj selet tc·
kinietéb,'n, Immar kiemelkellett lanlll ú t>Ír ~ái kiizül. Evről -é vro mind nagyobb örömet szerzet t sz iil őin ck jó tanu-

lása és magnYiselet e által. De nekie .3 tanuláson kivül
még más egyébre is voli gondja. Atlátta karim, hogy SZC'gén)' sziilői nem sokill áldozhatnak taníttatási köl! ségeire
s pzért maga gondoskodott a saját fenntartásáról. 19y
IOH!' gYl'l'm0Idi onl:baJl Ilwgszok tn az önidlóstlgot , a

Ip-

mondá st és tnknrékosságot, nnwly három kiváló lulaj
dOI1::;clg vég'ig kísé d c ;lZ egés71 ('Iden .
A ::izékclykcl'csztlll'j g immlz ium lllvűgzésc utilll Ll ko
lozs\"(1 1'1 ko.ll egiulI1ban fol ytntl a tnnulmrl11ynit. 'J'an<-ll'n i
tó l ne m csak jó hizonyí1\'cl ny t Iwpott, hanelll cmcllt\tl
jó aján ló level et is, aUlinck alap;j:ín nagy bizal ommal l' ~

:-:z(\I'(\leftel fogad tnk il, I,olozsvcl l'i ta n:l I'ok. "I~ nngy hizalolll nhh'lI1 nyil\'nnult Illeg, hogy :17. intézet ignzg-n t6ja
az unitárius egyház akkori f'ögodnokiÍnak, Daniel E~It'k 
nek, Gáhor nevlí j'ja nevelését rNl hízla. l~z H köriilm éllY
•
kétféle eliinnyel járt r eá nézve. Egyfelő l a megé lhetés"
biztosítva volt, de má s fe lől a füg-ondlloki családná l megis mt'rkedett El'déJy vagyonOlSabh fŰllnúvnl, aminek .későhhi életében nag y ha sznát. hítta. A jó tanlll" s mell ett
nevcJöi kütelcsségút is hüségesC'1l vég·ezLe, úgy, hogy n
tanító és tanítvány köz;;tt ,",dódi bnriiti ,·iszony fe;jl ődiil t
ki , ami megmHl'Hclt. n l, ésühbi idökl'(' is, amikol' minll ;1
ketten az egyházban és a tlÍrsadl1lomban előkelő ,ílIásokat vívtak ki mag uknak.
A kolozsvári kollégium sikeres végzése "tiin jogi p,íIyára lépett. Marosvá slÍrhelyen II I'of. kollégiumb/l imt kozott ho ól jogi e lŐad ások ha liga b'lslÍrn . Azonhan itt is
a tanuliis mt'llett d sö gondja az volt, hogy >t >/IjÍII megélhptését hiztosít sa. E:bböl n, célból nz ottnni ítélöm"st"ri
knncellárián írnok lett. K ét ember munkáját végezt e
s mégis" jog i tanfolyam bevégeztével jelesl'lI letette Il Z

\ l!..
.
•

.-
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•

-

103 -

ügyvédi vizsgát. Nyomban rá Kolozsvárt ügyvédi irodát
nyitott. :Már tanuló éveiből ismert fiatal ügyvédet szívesen keresték fel ügyes-bajos dolgaikkal a Kolozsvárt
Jnk" főurak, ami által nemcsak szép anyagi jövedelemhez jutott, han em további jó hírn evét is megalapította.

Berde Mózsa

Azonban nell! sokáig fol ytathatta az ügyvédi hivatást. Küzben kit" .. t az 1848 évi magYl'" szabadságharc,
amely Berdél is magá nll sodorta. A magyal' kormány
ötet Háromszék megyébe ko .. mánybiztosnak nevezte ki.
l~" ladatát dictié ret re méltóan oJdotta meg. Székely testvé l"cit úgy fel 1\11lta lelke:::>Íteni II :szabadság védelmére,

hogy kiizütlük öziil cft l'k a legkiválóbb hősies cselekedet .. k. :vliul"" itI kiilll"lését hofejl'zle, Nagyszebenbe he-
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Iyezték .it a :-:zászok közé, :-:zintén kOl'llIÍlnyhiztosi minü~égben. Ut még s úlyos.,bb fejadat \"élrt reá . A szászokat

a magyar Iwnniíny ellen lúzították. I~zck mcgtagadták az
adó fizetését s emellett ;1 szc.lIl léy- és vugyonbiztonság i:-.
veszedelemben forgott. Berde megjell'nésé\'cl il rendel
hcl yl'e,íllí tottao o
Eközben a magyal' szabadságharc s úLyos válságba jutott. Az osztn'ik kOl'Jlulny segítségül hívta az
ol'oszokat, akik hütnlmas se regge l köz.cllítcttek éppen
Nagyszeben felé. Bel.'c1éne k, mint a magyal' kormán y

képviselöjének, innen menekiilnie kelletto ~(illtá!l megtörtént \Oilágos mellett a magyarok fegyverletétele, Berdének "ok derék magyar honfitársával együtt a bujdosás
jutott nomorú osztályrésziiI. .Egy ideig névtelenül jártkel t. hogy fel ne fedezhessék. De a ,oégén meglLn va ezt a
bizonytalan és zaklatott életet, felment P estre s ott jelentkezett az osztrák katonai parancsnokságnál. Azonna l
elfogták, katonni tönényszék elébe állították és kötél áltnli hnlálra ítélték. Ezt a szigo rú ítéletet nzonb"n későb
ben áhoáltoztathík 4 hi börtön biilltetésre, amely ol hl"t
ki is töltött Csehországba n, Josefstad t nevü helyiségben o
A börtönbüntetés kitöltése után hnzajött. lfjúkori jó
IJirneyéllek ismét nagy hasznát ,'ette. Bgy nngybirtokkal
rendelkező, de sok adóssággal megterhelt erdélyi főúri
család hívta meg jószágigazgatónak. Berde el fogadta a
meghhoást s 10 évi gazdálkodás után az ő ismert takarúkosságál'al kifizette a nagybirtokon levő ndósságokat.
~lm iért nemcsak szép anyagi jutalmat kapott, hanem aZ

Illetö család egész életében hálás voll irántao
~(agyaror~zág sorsának e jobhmfordulásával, amikor már az ünkény umlom enyhülni kezdett. Berde eg:
~~leig. mint ol'szággyíílési kép\"iselö vesz részt az ország
ugyelJwk intézésében , maJ"cl mint minisz teri osztálytaná.
e~?s:: te:-z(,1l nagy szolgálatokat Ll magyal'ságnnk, de kiili)no~en ~zék('ly h.~:-: h·él'('inek. Amikor aztán n~' ugalomlJil
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!{olozs v,lrrn telepedett le állandó lakásra, azuhíll (' O'é RZ szÍ\"\'P), sok tudclsá\"al és gazdag élettapaszfo;

~

t"lntai"al az unitárius egyháznak szentelte életét. Mindcniitt ott \'olt, ahol az egyházért valamit tenni kellett.
Jrl szn\'(l mindenütt ,1 talmrékosság ,·olt. J(iilön ()~en
nnynO'j üo'yrkbcn mindiO"
kikérték nz egyház vezetöi az
ö
ö vélem ényét. Az ifjúsági mozgalmak iránt állandóan
prdck l ődiitt s a vizsgákon rendescn jelen volt .
Dc aká rhod is vezette Berdét az isteni gondviselés,
ö mindi,,'
célt tm·tott szeme elött. Ez a cél a vagyon,-. Co'"
t"o •
gy(í jtt~S \·olt. Nem azért, hogy maga gyönyörködjék"
tek intél)rt és hí rt SZC l'CZZC'll n
;::' .' mng:<-lnak
,
Pénzhen , V[l'n:
vng yolln illt al. hanem azért, hogy annak i:l seg'ítségével
jót teht'''en. másokat holdogítha sson. E nagy cél elén;seért mindenröl le tudott mondani . Családot nem alapított. söt alulrhányszol' magától még' a legsziikségesehbC'ket is meg-\"onta. Ezt a lemondó életet ö maga így jellemezte': "Egész életemben, úgyszóh"a gyermekségem óta.
egy 'Zent célért küzdöttem, sokszor gúny és lle\"etség
tárg)"" \"o1tall1, rongyosa lJ jártam, .magamtól minden élyczetet mcg\"ontam, csakhogy az előmbe tűzött nagy
("élt 1llegközeIítsern; Illeg aknrtmu mutatni , hogy ~z(lgény
l('gény is hn ~ zncll'a lehet cl tár~aclalomllnk, az emheriségnek. Jl<:\1l1zl'tének f'l'tis nkHrattal". És az ö erős akaratn
csakugyan diadalmaskodott mind0lJ akadályon. Az cgy·
szerű, szegény, székely szülők gyermeke Erdély legvagyono~abh eTnherei közé J...-iizdöttc fel magclt. Azonbnll nála
ez il Yag~·on~o, üjté~ nem cél, hmwm eszköz volt csupán .
E~zk(iz C'p;y szent éR egy magn ~ztos cél érdekébell, cl melyet il II kiizj{mak 11P\"ez('tt. Nem a snjc1t jnnl.t és hol dog~t1g·át kívánta eWmozrlítani, hnnem a köz ja\"clt. Szolgálni
akart a az \lnitc:1r i u~ egyházat. amelynek tagjn ,"olt és az
unihí ri\ l~ i ~ kolákat amelyt:kben f('lnö\"ekpdf'tt s amelvektl('k <lZ <l hi\' ;"lii\ ~<L hogy cl tndonúlnyt. il ytlllcí::.:t. é$ n~ ('r
~

~

kiH(·...:i;t to\·áhhff'jh"!':::.zék. T~tl"'n

IllC'g

i.s cílrlo1ta

11('fl)e:.:

('pI

-
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jelt ~ szent elhatál'oz,lsát; mert halála előtt sajátkezűleg
írott végrendeletében csaknem egymjllió forint értékü
vHgyont hagyhatott . örökségül szeretett egyházának.

Hogy ménnyire szerette a tanuló ifjúságot, annak szép
bizonyítéka végrendeletének az, a pontja, amelyben elrendeli, hogy az ö alapítványából a kolozsvári fögimnáziumnál 100, a tordai és sz!.-keresztúu·i iskoláknál 50-30
tanuló kapjon naponta 3-3 tiszta búzából sült cipót. Ezt
II "Berde-cipót" egész a
világháborúig kapták tanulóink, amikor aztán külső körülmények miatt kénytelen
volt .megszüntetni az egyházi vezetőség. Dc emellett az
ő áldott emlékű bagyománya folytán vált lehetségessé,
hogy Kolozsvárt és Székelykeresztúron olyan szép és kényelmes iskolaépül eteket emeltethetett az unitárius egyház, Ilyen szép és áldásos élet után hajt meg 1893-ban.
Pora i a kolozsvá ri köztemetöben, az unitárius egyház áltaj emelt síremlék alatt pihennek. De szelleme tovább él
azokban az intézményekben, amelyek az ő hagyományáhól létesültek és tovább él annak az ifjú ságnak az emlékezetében·, amelyet ő·, miüt ' saját gyermekeit, úgy szeretett.
29. Perczel né, Kozma Flóra.

Ösi 'református családból származott, Neveltetése
egészen cl ref. egyház szellenlében történt. Azonban nem
turtozott azuk ' közé, akik a vallási igazságokat minden

gondolkozás nélkül elfogadják. Az iskoJában és a nevelőitöl hallott igazságok fölött sokat elmélkedett s azokat
iisszehasonlította 11 biblia tanításaival és más egyházaknak a. hitelveivel. Csöndes, szerény és sokat elmélkedő
nü volt. A gondviselés jó és őtet minden ben megértö férj jel ajándékozta meg, amidőn férjhez ment Perczel Ferenchez.

Isten családi életét is gazdagon megáldotta.

Négy kedves leánygyermekük szül etett, akik örökiilték
az édesanya kivilló tulajdonságait. Csa ládi életiik min1 n-

•

(

--

-
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volt. Az édesa nya gyermekri nc"ülését tekintette
I<'gf'öbb hi vatásának. Hé:lzában a rend, a ti~ztaság, a békés és boldogító egyetértéssel párosúlt. A férj tisztviselő
voll, s így a háztartá sban fölösleges anyagi javakkal nem
I'cndelk eztek. Azonhan " gondos feleség szerénysége és
taknJ'ékossá.ga folytán mégis az anyagi gondoktól mentesek volta, ?If ert nem a külső fény és pompában keresték az élet igazi értékét, hanem a lélek szépségében "

Perczel Ferencné

egymás szeretetében, A gyermekek lelki irányítását első
l'endű kötelességének tartotta a jó, édes anya, különösen
súlyt helyezett arra, hogy vallási tekintetben a lehető
legtisztább keresztényi igazságokat sajátítsák el s azok
szerint éljenek. Éppen ezért a háztartás gondjai melletf
nem szünt Imeg tovább tanúlmányozni a különbözö keresztény egybázak bitelveit s látogatni a különböző felekezeti templomokat. Nyugtalanúl kereső lelke az unitárius egyházban s az unitárius templomban találta meg
hékéjét s nyugodalmát. Amidőn lelke így megnyugodott,
min t aki vala'mely lll)!,'Y kincset talál, örömét és boldog-

•
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:"\cÍ:gi-lf küzi;ltp fél'jé\'C'l s az ('g'ész kcrlvC's cHrtl ád i'lttéJ'i Cl Z

unitáriu s va lhís )'[I. Ettől kezch'c az ember Jézu s állandó
vC'nd6ge vo lt hiizuknnk. Nemcsak beszélte k róla sokat H
nemc:-:ak ol nls bík evangel iumát, hanem teljes ítették pa -

.."ncsait s élték az életét. Egy áldott központ lelt Bucla ·
pes ten a P e rczel-család, ahonn a n a hamis íhltlun jézus i

eh'ck és igazsclg'ok sugá roztak szét. :Magyarol'szág külön höző részeibe,
Pere·wlné Kozma Flóra m egé rtC'tt~ Jézu s tanításút
.,Gyedy.ít l1('m azért gyújtnak, hogy a véka nlá, hanem.
hogy n gycrtyntartóha tegyék". )rjuián meg'ismerte <lZ
iga zi Jé7.usi s ez az ő lelkének megnyugvá st adott: arra
tö")'C'kecleit, hogy músokat is az igazságTil yrzércljrn.

Ezért az ull it<Íriu R va lhí snak igazi apostól nőj e letl. )[egmuta tta, hogy egy gyöngéden "ze rető női l é l~k. mind en
"zeréllysége mellett, .milyen hátor és elszá nt hőse lehet
az l stp n o J'~z ágclnak . Jézust tartotta igazi vezél'ének;
mert I'óla mondja n. ~ze ntírá s, hogy Ö " il Z út, élet és igaz~(:lg(' . Szerinte :lZ un i1ár-ill s yal1ásnak l egfő bh érdeme az.

hogy Jézust a maga yalóságában ,íIlítja az emberek
űléhű . Ha J ézus a yégtelen tökél etességíí l sten volna .
akinek a töbhi keresztények hirdetik. akkor mi gyarlii
emberek nem tekinthetnők őtet pél(lá nyképünkn ek s nem
is ki;yethetnők ötet. A zonban ha ötet C'm bernek tartjuk.
a kkor mint egy iga zi nagy jellem áll elöttiink, aki testvé ri érzéRéwi, cmberbarMi szeretetével vonz minket i, .
hogy hozzá hasolllóvá lenni igyekezzünk . Ezt az emherJézu"t hirdette P crczcln é hátra n és kitartással mindenfelé. Híre és ney c csakhama r ismerö'; Ictt a7. egész 01'"zágban. Sokfelé hívták meg yalláRos éR jótékony egye,iil űtek feloh'a8ás tartásra . )[indeniitt bizonyságot tett
eITől a J ézusról, mégha ezért kellc'11ctlenségei is ,·oltak.
Bátor irodalmi yitatkozá"okat állot! ki , bogya maga
.
"
19az~agat me!0- érl C'lmczze .
Hitbeli felfogá"ának leyonta az erkölcs; tanúl"ágait

('

\

- lor) il". Az Ig,tzi

bzol'itdizJlIUHt hil'dcitp szóva l (ifi
('!-It'It'k(·(/(·III·I. \ 'ilgy is ~1;t,1 ;1 :-;;t,o(·j,íl izrnu H1, aITl('ly az rmIH'I'I'I-O'/, I('II)'

1/(· I'H'/,( ' 1'('1('1(, 11 , :, Inn l-w k 1n 1('ghcCl; Ü)é> HP Jl alilpszik. Ennrk
,
"
Ig'HzH;'g nll ol vnr; ja kj .J éz uH taníiúHniból, aki azt toní1"lllI: "S'01'('HHcd fplelJal'álodal, minl magadat", "Amil
:1I(lIl'lok , I"'gy " " " IJ,Io"1'0k velcl"k cselekedjenek, ti is azt
,'s .. kkedjclok 'IJ:í xokk:d" , II il'dct1.c, hogyha ezeket a nw g:l HzlnK ip;nz:..;{Ig-o l,nf. .ítvinnék éH UlC'g'valósítanák élZ em 11I' I'('k nz (·1 l'1I 11'11 , nkko r 1l('1ll )('OIW {;I'i,kös barc és gyül öl :-;(op: :, j;í I'Hmlil 1nil II 1,;111 il kiiWn 1I.;z(; miZ tá l yok küzütt j m('rt
II ki il('HiilliiH HZ('l'pl{'t IIwg'Hziintetnl; azokat az ellentéteket,
<llIll'ly\'1\ il. !"iZl'g{l lI y i'k r H gHzdng'ok között fennállanak.
l
,)(zuHló l nwrílello a gondolata it akkor
iK, ,IIn i ki)]' ;1 lI ;; k(~ ,.,/(~sr(jl, v:lgy II !()uú niz IHusró l hcszr.lt.
1\ "1 h irdl'llP, hogy " II ii I< i, (,lIlbc'rol<, (jkel '1<'011 leh et ki ~tll ' l1i a j:ín'; ;ldalolll kiizi)s JnUllklíjiÍll61, sőt m (\gi'elclö (('I'(ll
1", 11 :ldlli 1I ('kik, ,,"ó l IxlPnlöl "dolt lc'helségciket érv(,11 y ~\Hí th('tik. lIi ~j',l\ 1l .J6ZllH mondolla II ki::; HalboniáhUII

'gy'''",,,,,,

i',I('1 illlíl:doHnll Ilallgató M:íl'iún'ak, hogy Ö fl " jobh
d·~zt.'· \'ÚluHztolln, N:W llllwll l1üv0rr.v('l: Múrth~lval, aki n
Il:í zt:lrlCl .s ~o n(l.iai\· n l t('ljC'/SC'1l pll'ogltllta. magát. Azután
i:-: ;1 Ilük !-':t. í\'l' 0:-; hitt' ~1I;llldú:tn Wlzdag'ítoUn és mélyí ktt . ., :1 kc:'I'l' HZ irll y:-;{'gpt :-i (lz;íl tnl nt'nwst'lJhé t('Ut.' az egész
!;íl':-::I d;dlll;d. Olll!ll:1g'unk (1 11(111 v(otenénk lchc:lt, Iw cl nőt

:tjl;

hi z;íJ't)I:l~ :1

h:hi (-:-: c:-:ahídi IIl1l1lkill'H kén yszt' l'íjf'llÜk j
1I1\,,'rI. v, lilii ::; ('H tún·wdnlolll :l. lI í>i :-;zÍ\'l'k jótéknn y mllllk.h,:-::ígn n('lkiil ll;l ~{yon fogy:..II(,·ko ti INHH' .
.. \11 1it tallított Pprl'z(\lné Kozma FlúI'H, ugyana zt ('~e
Il'kNltr-. C:-::li;'ldi o tthon:l n(,I1H'~ (\~{ygZ(\rlíségé\'el a. békCiIH' k. il !lI\.'A'C']vg c1é:::nck volt H Inkhelye.
D c ezenkívül
tudoit t,,'lIl1i ~:-: ;íldozni :l nllli1 sé l't ::.: \.'gyIHlzéd. Éleféhen
1;;h\)I'('\l' j \) !{lkO ll Y (,~ ('1ll1)('l'Ililníti intézménynek volf \"(l_
~~,w I;l~,i;l.
~I ill(h' lIiil1 ott 1(·lh·tr-it liitnl, nh61 tI szépC't
:ípollli, ;l Y. ignz:d h'rjl'szh'u i : .; II jót (,$(·lekC'dni kell('tt. A
Ih'lll(\ ~ \' 1I d(}hl),f~l) !lüi ~z ív Jl1C'lI('tt vihlg'o8 édelpm, okoss~lg
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és ti~zta helátá s vezettC' cselekcdl'l-c iben. Az ignzi nőnek
mindf'n időhe n méll" példány képe lehel'. Meghall;
192~ben.

30. Ferencz József.
l!.:gy hosszú, kivételes, szép élet f'mléke és az unitá-

rius eg-yháznak tiibb mint félszázaaos történelme fűződik
" Feren cz József névhez. Alparéten, Szolnok-Doboka megyében " ületett 18a j -ben. Alig- hat évet töltött szerelö
szlilö in ck a

véc1őszárnyai

alntt. }{orán i:lrY8ságl'3 jutott:

mert édes atyját elveszítette. Annál nagyobb .szeretettél
eml ékezett késö vénség-ében is édes anyjána k őrködö jélság-,ínl. ~Iár 1841 -hen a kolozsvári unitárius kolleg-iumha
vittél,- ltt tanúit az 1848. évi mag-yar sza badságharc kitörésé ig. Ekkor a koll egi umot bezá rták s a tanulók haza mentpk. Az akkori időknek a hangulatát és F erencz J ózsefnek magyar érzeimét s sza had ság-szeretetét
híven jel •
lenlZi az, hogy az al ig 1.4 éves gyermek ottbon lelkesítü
óeszédekct tartott a falu népének s összegyüjtötte gyermektá rsa it s azoka t katonai gyakorlatokra tanitot!;\. ·E
mia tt hazlll rói el kelleti. menekülnie s a mid őn meghallotta , bogy Agyagfalván, U dvarbely megyében " székeJyek nag-ygyíílést tnrtanak, hogy a. haza sza.badságának
meg'védelmezésé röl tanácskozzanak: egy rokonávn l
eg'yiitt odarnent, hogy tanuja legyen a nagy, nemzeti lelkesedésnek. A magyarság irán t való lelkesedése, amely
már ki s g·yennek korában m e~nyilatko
zoH , késő vén séo .
géjg nem lankadt, hanem rnég fokozódott.
A sza badság'hnre lezajlása után ismét a koloZSVi:lrj
koll egiulll tanulója lett. Ahban az időben nemes \·e rsen~
volt a sz. kt:>resztúri , tordai és ti kolozsvál'i gimnáziumokból egy helyre kerlilt növendékek között. Többször megesett, hogy asz. kel'esztúri vag'y a tordai gimnáziumb61
KolozsválT<l jött tanulók elébe keriil tek a kolozsváriaknak. Do Ferenc József az i\ osztályában, bár ott kiváló
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hlllulúk kerültek össze, mindig megturtotta az elsőséget.
NL,ír 20 éves korában végezte itthon tanulmányait s azon nal mcgválasztották a kolozsvári egyházközség segédlel kéRzének s a. gimnáziumhoz köztanítónak alkalmazták.
K ét év mulva már rendes tanárnak választatott s az egy ház külföldi tanulmányútra küldi. Onnan hazaérkezvc,
kolozs vúri rendes lelkész lett. A lelké"i teendők végzó,,'
. ,

,...,

.• .. ,

••

,

,
•

•

Ferencz József

mellett vallástanár volt a főgimnáziumban. Mint. lelkész egyike volt az ország legkiválóbh szónokainak. Beszédeit nem csupán szépen csengő hangj" tette kedvessé
a hallgatósi:lg elött, hanem az is, hogy azokban a biblia
igéit. ti szhín és hnmi Rítatlal1ul hil'clctt<" az l sten és pmher szC' rctf'tt' t tanította.
l~ m c

ki\';í!() tulajdon ságainak ki;sziinhette, hogy ti
Kri ztl JánOR halála után 1876-ban, 41 é ves korábnn püspöknek y<lla szlották. fl'estileg annyim gyöngének él'cztf>
magá t, hogy nmint mag a tllollclot-ta, nligha 2 édg viheti
a f á radsiigoti pii spöki hivatalt. Azonban rendes, mértéklet('s élet é!:i ~I iL.. :; t i vÚg Y"l kon va lú 111'111 kodn i tudiissa l
ilnll y il'fl d g y:í.zo1t I1IHgúru, hog-y 52 é\'ig \'olt piispi)k,

,
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amennyi ideig az mliuírius ('gyházb~Ul ~enki sem s ml
l'gy h.ízhnn is csak nagyon kl~ \'esen viselték ezt a maga.5ztOti

hÚ·atah .

lIuitáriu
egyház
tC:lrténett? e!!'észen az Ö ne,"e körül csoportosul. Ö \Tolt a
HOSSZt!

piispÜkö$ködése alatt: az

~

központ, aki kezében tartotta az egyházi élei szálait.
Ez~rt mindazokra az intézruén\'ekre. ameh-ek
alatta lé•
•

te~iiltt'k .

rányomtc.1 il ~uaga egyéniségének il bélye!!'ét. A
(i:-zta bl'Iátií~ és jÓzc.Ul megfontolás irán~;iotta minden
l·.~lekerl ..tét. Bá!' " legbuzgóbb unitá.-iu "olt s amikor

"Sik tehettt>. az istentiszteletek~ nJindig jelen volt. (lL
IIt'W yolt elfogult és tiirelmelle-ll a mils nillásuakk~\
-Zt' :UlJl,IL Elní.-!". hogy mások tisztt'ljék az ö "allását ~
ú is 1ll('2'becsü]tt' :1 mth!uk~t. .\mint akarta. hGg\- ,ele c'--(>.
I..kerljt'nek az ~llill<'rek. ü is 1Ío": cselekedett veliik:. Yérit:
't-;' .. ohuh!laZla aZc.lknt u kiprtlbált intézményeket és bag; (omtinvt>kat.
allleh-ek
a lllu1tból sz,iIIotlak !'('ánk : de emel•
•
I~tt neill idl'genk",iett az Új gondolatoktól s ba ,-"Iam"ly
lH.~m~5 inun'lÍ
. l'€'form-töl-ekyés merült fel. azt i5 me!!,lrté~~1 fllgHdt<l .!-8 jQakarmtal
Igy örtt>nt.
hogy h",,~z;.IS pii8{lÖks,lge almt sokat haladtak. fejjödt.. k
~$ tisztultak hiteh'eink s t'g"i'zen Új alakot öltöttek elDbnzi törvényeink. Em..llett sokat halndt ilZ "gyház az ő
biilcs ,-"""tése mellett a külsö tekiméh-bt'll s il \'ilá!l' " Iön
-

-

~

nltú

-

eli~mertNé:5beu.

Sok ininyÚ tt'enllöj .. mellett irodalmilag i> szép
:ltnllk~,t \--égz~tt . Egyhcw heszffiein 8 az eg5 h~izi lapokban mi'gjl'l..nt cikkein kh'ü1 irt _r ni ár;1l> Kátét... .. l-niHlrius Ki~ Tü.kiir" eUnt:1'D me!!Í.dtl ~-htlzt:tnk törr&telmér.
hit,'lwit és alkt>tminn't
...Híttan- eimü lllú,-ébt'n ....nd•
sz.;rl,,' fo~!I"It<l l'gyMzi hitelwinket. :\[ind""ek tankönyViiI hm;zn~Utt\tna.k_ Ü;kohijnkkw. E~nkiriil ,\geluk'ik
elm~u kl"re~ztel~i. e5ker~8. és lÍn::.lesorai wz&.ie' t:1 ~s 
im,ilL",~",k<u
allort ki. o valúban meuf'-'ll'lt ,,,mak a hiva.
t3sn.a.k. ffit\\yt:'t J~zu~ az Ö · t~lZ.i tnnítYán'~li el~ht.' állnu :
•

-

~.

h

~

•
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..T i "a .' o" a fiildn.," - ""'.- ..T i \' '''} I k a rih;~ riJá- >ága. XfOJJI n·." p bptik el a beg:en épí e ~_ Gyer1yá ~m azé, ' g yújtanak h . a ,éka a l á , haneDl
_. a
ltYerry-atartóha
_ é ' . ~ féoyljék mindazoknak akik a
házbao ,·annak.- O i áté ,). r . 13-1,).... )
H fu' eén m
k á ldo· a az h eo már i a íoldön.
családi
él
F ele.fé!!éwl. Gyergyai ..\noá,·a1 bold
Gc é.-eo kere"ztüI . J ó gyermekeik mhak. a kik kiiziil idő
elő
ve~zítí't ek is el. de Istenben ..aló nagy bizalommal bordozták a csapá>; kat. Y egkülöoböz e ..IT mtö
good é, gyöngéd SZér ete őrködött fölötte a családban.
Az
egé.';z yélrig nagy tekintély e " olt és eljb'zalom környezte. Az egyházoo khiil pedig vallá"felekezeti külöobség nélJ.-ü! oa", tiszteletben és általáoközbecsülésbeo állon. E z a nagy megbre;ülés nyilníoult
meg azokoo a maga. ztos jubileumi üonepeken. amelyeke szép és magas életkorána k és 1n1lönböző eK' hází
,zolgálatainak az hfordulói alkalmából rendeztek bí....ei
és tisztelöi, mel yek ből az uni tá rius egyházra is e~-"",gy
. ugár eser!. De az or zág határain J.iriil angol és amerikai tesh'éreink i hálával és büszkeséggel ....allotiák
ötet a Yilág egyetlen unitárius püspökének. 1928. február
19·én bekö'-etkezett halála a legteljesebb rész" étet ébresztett mindenütt. De rajta is beteljesednek a biblia szavai:
.,Az értelmesl'k fényl enek, mint az égnek fényességt> és
akik sokakat az igazságra visznek. miként a C>'iIIagok
örökkön örökké. (Daniel 12. r . 3. ".)

_.

él....

31. záró szó.

•

A fentiekben I stenországa kiválóbb munkíisai kőziil
sora koztattunk rel nehányat. :llég híila I.tennek sokan
vann ak a világ különbözö részében. Sokan vannak olyanok. akikn ek neve ismeretes. De "oka n vannak olyanok
is, akik a nagy világ előtt ismeretlenek. Mert IstenorV Mi A . : 1. lenorszá.'" munU,,1
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8-l5:lgnnnk 1H'llw:O::lk :\Allk a \'(,~l~1'l\k n H1u1\knl:'aL nkik ~O

knkra hatunk :o' tIkik. mint a IlP,I.t'~t'n ~llitt\tt yt\r(')$;. llH,'$'I
~it,-. yil:iglt1tak. IH11IPHl .uwk n n(-"ll'h'n k ~)"kuttlm\k i~.
~lkik 1~h'llt rt"lik $ l'mhl'rt:'r~nik.lt ~l'I't.\ti k. 1'1PP\'1\ ('~\l't
l:.:h'1Il1 1':;:zn,ga flltlnkil~.lit mim! I..'W ~I111l:\tl\i mIm \~hpt.
ldl' tnl'tllzIHlk fl'll'k ...'z('H (-'$ faji kHWnh$ g nélkül tll\.lltt-

nzok \l .it) kl\l'l\~7.t~nyt\k. akik .h~lj ll:-: tnnit:l$nil,"ll tnpltHtuk
1l'lkiikl't :-: nk ik II .h'-ZH~ nihil hinll'tl'tt pnrnnt.':3l, 1nh.\kut
i:C'Yl'kl'Zh>k miulknnnpi ~ldiikbl'll ml'g'\"nlú~Ílnl1i $ I..' Zti ltul
t."ífy $zl'bh l~ jÜ\lh jl)\"~lH-W t'lük~:::zi t ~~él\ t'tll'mloztuk.
t1H.~gldll't.
hoC"\~ Wbhrl~h\ út Yl'Zt.\t. . ..\.71 l\~"\"ik
utut n UHl
. l'tnhl'I' l,~"ik
, .
$ik" IIHIsiknt ,·() Iut'ztja. Ll'hd. hn,~,ry n ~ l\!Xyik lit h O~::-~lhh
~ UH'I'NIC'kdlh. mint n m{l~ik. 1·~z~l't :l Z {'g'yik l'mll\'\' Ht.'ht,-

..

}-}gy I'Wtliink iilllt, tth'oli tuU~'11$ 1\l.\~yt'\.'.

.

'"

ttlbh t'ünui$\iggnl jut pI nrr\l n IlHl,;n,~lnfrn . mint
II 1111;"ik, Dl' n \' Í'g~n m gi~ mindnhtl l ~~nk odo ~rk ezik
~ ott t\g'yiitt \~ I\'l'zik 11 lIIngns$li~ ltdti li~~t:\ Il\\' l'~j~t ~
gy~;lly Ü I'\i ~z~p kilút:ls:\lt,lt ppl'll i~'Y ,\ kiiWllblizll ilH-lklwn kliWnbilzll útnklHl iJ-ty!"\kezh'k
n. kl'l'l'~z t~HYQk
is n ..1 ~
,,
,
' ll" ,i Itn I ala pH ott I ~tl'l\l\l'szr..!'a
I''''\-, \m in I kiiliill hiizlll'k
,
az \\mbl'I'('k Hl'dlUll. szinlwlI l'~yik ~l lluí$ikt(l1. éppen i"~lty
llP1l\ Il'hetul'k IllindnYIl
inn l',!.(y('k
t\ ,U'ondt.1lku1.:1$bnn t' ri
.'
>.:: .
hitb('li rl'lt'og:l$ban ~l' t1'\ . \ Voltuk. akik II tiil'~~b-:ll P~ ~, III
lnondÍtsbnn, II $Z(\ll\l"!"'lh~~hl'u é~ :I h't't -kiIl Z:I::;bull kl'l'!,.'~tt.ik
Iplki..ik n\'ug-nluHH.
~lti~llk i$ttl \t II z$lunti hutul'oz:lIok
,
,
P\,H ltO$ mp~tHrt:\:::«blln Yll,Lt"Y
. az \\liHrt sZl'rt:\dii~ok hü~ó..
ges vég'~é~~I)pll IftttlÍl\: n ~ ignzi \'nllli:::o~ ~tlgo t, 'oHuk
OlYIIllUk, akik 1\ hild " olynllok i~, akik 1\ t-tldom~Jl)'1
\'ngy " ,'"l'Il'kl'd,'1 l'\ I l'k i II lel I ~k li,h'i'z! töllek. Az "gyik
zl'hb{'tl

.

6~

~

~

a nl~O' í.)lInll vnl6 t(\l.iP~ ll'IIHllldrh.sn l.

ti

rulisjk ped~~ II fn

kur(>k(l ~ vng'yoll~rylí.jt :-:$i..\1 g'OtHloltn. ~ikl'r(\8\'hbell

mUlt..

k,íllli " "z"h h (." h\lhh1):,tlhh j ih'l"HIliI. Az egy iknlIk "iliígi
t'OI':-<1I hntnlolll ~~ dit.'~tl~~g V(llt. tl uu'lt'ik miiglynu yugy
hii,'liill hc'll "é/(\'zl(l bo rühli ~1(ll~1. 1.(>1'1 Il'hl' Iell milld,,llik hű 11IIIil""")'1I J(>z1l8Ilnk. O M. Nllb(ll'(lkhl'1l soha St'fIl
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a külső állapotot, a születést, a szegénységet vagy a gazdagságot nézte, han em a lelket. Bármilyen különböző
utakon jártak Istenországa munkásai, de egy volt a lelkük, egy az érzésük s egy a céljuk. Az adományokhan
voltak különbségek, de ugyanazon lélek indításából cselekedték azt, amit jónak és erkölcsösnek gondoltak. Éleüik és jellemük, mint egy-egy vil ágító torony, úgy áll
el őttü nk , mutatva az Istenországa felé vezető különböző
utakat. Kövessük ezeket a fénysugarakat tiszta szí vből,
nemes elhatározással és erő.§ akarattal, hogy mi is Isten-.
országána.k hiv munkásai lehessünk.
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