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II. KORSZAK. 

II. Az unitdrius 'egyhdz küzdelmei a reformdtus fejedelmek 
, alatt. 

• 1605-1691 . 
• 

16. Bocskay Isiván . 
• 

(1605-1606) 

Erdély legelőkelőbb főura volt. Vallására nézve refor· 
mátus, de megértő és ' türelmes a más vallásuakkal szemben. 
A Báthory Zsigmond uralkodása idejében, hogya magyarság 
a török iga alól megszabad ulhasson, sürgette Eraélynek az 
anyaországhoz való csatlako~ását. 'Emiatt el kellett hagynia 
hazáját s Prilgába ment, ahol egy ideig a Rudolf c.sászár 
tanácsadója volt. Itt szomoru tapasztalatokat szerzett. Atlátta, 
hogy a császári udvarral lehetetlen a mcgyarság egyesítését 
megvalósitani; mert ott teljes magyarellenes szellem uralko
dik. Vallásilag pe€iig a protes!ántizmus megsemmisitése árán 
a k<jtholicizmus uralomra juttatása a főcél. Ez a kettős ir~ny
zat, melynek szomoru ' emlékü harcosa volt Magyarorszagon 
Belgiojoso, Erdéiyben Bds/a, elvette kedvét az udvari élettől. 
Csalódva tért viEsza biharmegyei ősi várába. A Básta rém
uralma alól sokan ide menekültek. Ezek a hontalan bujdosók 
felsz6litották, hogy vegye kezébe az események irányitását s 
mentse meg a veszer.dőbe ment alkotmányt és lelkiismereti 
szabadságot. Bocskay engedett e felszólításna\{, amiért magára 
vo~ta Belgiojoso haragját, aki hadsereget küldött ellene. Evvel 
a Kocka el volt vetve. 

. Bocskay kibontotta a politikai és vallási szabadság zász
lÓJát. Csatlakozásra szólitotta fel a magyar nemességet. Meg
nyerte zászlója alá a tiszavid é k i szabad hajdukat, valamint a 
császári seregben harcoló zsoldosokat. Vitéz hadsergével 
szembeszállt Belgiojosóval s Álmosd és Diószeg között szét-
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verte a császáriakat. E fényes diadal hatása alatt az erdélyiek 
1605-ben fejedelmükké választották. Bocskay gyözelemröl
"yözelemre haladt lelkes seregével. Meghóditotta Felsömagyar
~rszágot s már Ausztriát is fenyegette. E nehéz helyzetben 
Rudol! kénytelen volt békealkudozásba kezdeni, amelynek 
eredménye lett 1606-ban a bécsi bék~ , amely biztosit ja Ma- ' 
gyarországon az alkotmányos és a lelkiismereti szabadságot; 
Erdélyre pedig helyreál,litja és elismeri ~z önálló fejedelemséget. 

Erdélyre a Báthory Zsigmond önkényes és Básta rém
uralma után szebb napok virradtak. Bocskayval ismét a kis 
ország rendei által szabadon választott fejedelem és pedig 
református, került a trónra, aki nem családi és személyi érde
kektöl vezéreltetve, hanem országa és népe javát munkálva, 
szolgálta hazáját. Megesküdött az alkotmányra, mely a négy 
"recepta religio" szabadságát biztositotta. Ez esküje értelmé
ben igyekezett mindenik vallásfelekezetnek igazságot szolgáI
tatni. A protestánsok megszabadulva attól ' a félelmetes nyo
mástól, amely nem csupán szabadságuktól fosztotta meg, de 
már lételüket is fenyegette: hozzá kezdettek a szervezkedés-

, Jlez. · Ebben a munkában a legtöbb siker koronázta a refor
mátus egyház igyeke:zetét, amely a fejedelem védöszárnyai 
a latt "orthodoxa ecclésiának" ismertetett el s ezáltal mintegy 
hivatalos egyházi jelleget kapott. 
. Azonban az unitárius egyház is igyekezett összeszedni 

magát. Thoroczkai Máté püspök a szabadság elsö sugarainak 
megjelenésére elhagyta a torockói bányákat. Most már nem 
volt oka félni a Básta bosszujától. Azonban a hit- és lelki
ismereti szabadságnak veszélyes ellenségeit: a jezsuitákat 

, még mindig itt találta. A gyülölt önkényuralomnak eme ka
tonái és a vallási békének esküdt ellenségei még akkor is itt 
maradtak, amikor már minden külsö támaszukat elveszitették. 
T~or?czkai .Máthé unitárius és Tasnády Mihály református 
puspökök tll:mogatva a lelkészek sokaságától, heves harcot 
mdltotlak a Jezsuiták ellen; szemükre vetették azt a sok szen
vedést, megaláztatást, igazságtalan üldözést, amelyet türelmet
lenségiik okozott az ország lakóinak. A fejedelem eleinte vé
gelmébe vette a jezsuitákat s csupán az általuk elkövetett 
Igazságtalanságokat igyekezett orvosoini. De amikor az a 
gy.anu merült föl ellenük, hogy az ország és a fejedelem ellen 
szövetkezt:k: akko.r Bocskay öket kitiltotta az országból. 

A fe)edelem Igazságérzetének szép bizonyitéka az, hogy 
~rdélybe Jövetele után azonnal Kolozsvárt a főtéri templomot, 
Iskolát és más egyházi javakat, !J1elyeket Básta a jezsuitáknak 
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~dott volt, visszaadta az unitáriusoknak. Thoroczkai Máthét 
püspöki hivatalában megerösitette s ez által alkalmat adott 
.arra, hogy ez a kiváló tehetségekkel és tulajdonságokkal meg
áldott főpap egyháza ujraépitését munkába vehesSe. Bujdo
.sásából hazatérve, szomoru állapotban találta az egyházat. 
,A papok Kolozsvárról elmenekültek. A megfélemlitett hiveket 
nem volt aki lelkesitse. Csupán a szász pap tartott istentisz

,teleteket, de ezen kivül az egyházi élet szünetelésben volt. 
Dézs és Torda romokban hevert. Thoroc,,;kai Máthé erös kéz

,zel fogott hozzá az ujraépitéshez és szervezéshez s ha Dézs 
,el is veszett az unitárizmusra nézve, de Tordát sikerült helyre
.állitania. Határozatot hozatott arra nézve, hogy az egyházi 
,gyülések Kolozsvárt, Tordán és Székelykereszturon felváltva 
tartassanak. Tizenöt évré terjedett , püspöksége alatt kifejtett 

-erélyes munkássága által sikerült uj eröt· önteni az unitárius 
.egyházba, hogy a következö sulyos megpróbáltatásokat ki
.állhassa. 

Azonban mellette elismerés illeti Bocskay István feje
. .delmet, akinek igazságos és szabad szellem ü uralkodása tette 
lehetövé a romok eltakaritását. Sajnos, hogy . ez a nemes és 

, bölcs uralkodó, aki uj korszakat jelöl Erdély történetében, 
két évi uralkodás után, 1606 december 29-én Kassán meg
.halt. Kivánsága szerint porai! Gyulafehérvárra szállitatták. 
Utközben Kolozsvárt az unitáriusok azzal rótták le iránta 
érzett hálájukat, hogy a fötéri nagy templomukat készséggel 
, nyitották meg a halot! fejedelem elött. lU zajlott le a nagy 
halotthoz méltó temetési szertartás, . ahonnan Kolozsvár la
kossága, felekezeti különbség nélkül, sirva kisérte a Gyula
fehérvár felé vezetö utra. 1607 február 20-án temették el 
·Gyulafehérvár!. 

• • , 

'27. Betljlen Gábor és a s:&ombatosság. 

Bocskay halála után a Rdkóczi Zsigmond (1607 -1608~ 
uralkodása következett, ami alig egy évig tartott s vaUasl 
. tekmtetben lényegesebb változást nem hozott. A négy bevett 
vallás szabadsága biztosittatott de a jezsuiták ujból kitiI-tattak 

. az országból azzal, hogy ez a' szerzet soha többé az országba 
be ne vétessék és senki e szerzet tagjait se házában, se bir

;tokán ne tarthassa. A Rákóczi fejedelemségét Rudolf császár 
..nem nézte jó szemmel, hanem helyette Bdthory Gábort 
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(1608~1613) tette Erdély kor,!,ányzójá.vá. Somlyai Bátho~ 
Oábor születésére nézve római kathohkus volt, de ecsed. 
Báthory István udvarában növekedett, aki esküvel k~telezte' 
a református vallás megtartására. Azonban ez az mgatag 
jellem ü fejedelmi sarj, amikor. a császártól remélte. a fej~de
lemség elnyerését, akkor megigérte, hogy a .rómal ka,thohkus, 

. vallást ugy helyreáll it ja, amint az Báthory ZSigmond Idejében 
volt. De amikor a császárban csalódott, akkor a református 
hajdukra támaszkodott, akik azzal il kikötéssel támogatták, 
hogy az eretnek unitáriusokat és ,a bálványimádó pápistákat 
üldözze és tanitóikat az országból üzie ki. És ö ezt meg is. 
igérte. Igéretét csak annyiba~ tudta megt.artani, hogy, a. ~efor
mátusoknak kedvezett és elönyöket nyuJtott az umtanusO'k 
hátrányára; il katholikusO'kat meg valóban üldözte: \ Igy mind
járt uralkO'dása kezdetén O'rszággyiilési határO'zatO't hO'zatott
arra nézve, hogy Kolozsvárra református prédikátO'rt vihesse
nek, amely várO's pedig 1568 óta teljesen unitárius vO'lt. 
A kevés számu refO'rmátusok eleinte magánházaknál tartO'tták 
istentiszteleteiket, amig a fejedelem az Óvárban levő templO'-

, nlOt nekik átadta. ,Emellett refO'rmátus hajdukat telepitett be. 
Megerösitette még a református vallást Dézsen, TO'rdán~ 
Gyulafehérváron, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, stb. 
Fejedelmi támogatás ával a refO'rmátus vallás a négy recepta
religiO" közül még jO'bban kjemelkedett, megerősödött és vi
rágzásnak indult. 

Még erősebb támO'gatásban részesült a refO'rmátus vallás 
az utána következett fejedelem: Be/Men GábO'r (1613-1629), 
részéröl. Lelkileg buzgó refO'rmátus volt. De emellett pO'litikai 
érdekek is a refO'rmátus egyház erösitésére inditO'tták. Tr6nja 
és O'rszága erejét látta abban, ha a nyugati kereszténységgel 
szoros kapcsolatot tart. Az unitárius vallás erre még akkor' 
nem lett volna alkalmas. Erdélyen és -Lengyelországon kivül 
nem volta~ barátai. Söt, türelmetlenséggel ' fügadták az egy
Istenség hitét. Most török, majd zsidó , hitnek nevezte az el
fogultság. Természetesnek látszik tehát, ha Bethlen Gábor' 
Erdélyt egészen refO'rmátussá igyekezett tenni, amely vallás
nak külföldön sok barátja és erös összeköttetései voltak. 
Az unitáriusok helyzetét még nehezebbé tette az a belső
Viszál}', amelyet a szombalosság idézett elö. Ez a vallási té
v~lyges azért volt annyira romboló hatással az unitárius'egy
ha~ra, mert 1616-ban meghalt Thoroczkai Máthé püspök, aki 
erös kézzel még ellen~ tudott állani a szorványosan meg
mdu:! zsidózó irányzatna". D~ u'ána Rddeczki BJlintot (1616-
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~ 632) választották meg az unit~riusok püspl}knek, aki lengyel 
cSzármazásu lévén, nem tudott Jól magyarul. Nem tudta az 
mnitárius hitelveket kellően kidomboritani s azoknak a szom
-batos vallástól való küll}nbségét tisztán kimutatni. Igy a kettőt 
..sokszor l}sszezavarták s a szombatosság eimén az unitáriuso
.kat is ű1dözték. 

A szombatosság régi kelelü eltévelyedése a vallásos 
vakbuzgóságnak. Még 1588 körül találta ki 6si András, egy 
tlldvarhelyszéki ~zenterzsébeti vagyonos székely birtokos. Uni
tárius volt, de három fiát egymásután elveszitve, bánatos lel
·kére a bibliában keresett vigasztalást. És amint az egykori 
krónikásunk megjegyezte: nAddig olvasá a bi.bliát, mig szé
pen kitalálta a szombatos vallást." Azt Udvarhely- és Maros
$zéken levő birtokain nagy buzgósággal kezdette terjeszteni. 
Ez a vallás nevét onnan kapta, mert a vasárnap helyett a 
szombatnapot tette ünneppé, hivatkozva az ó-testamen~umra • 
. amelyben a szombat megünneplése van parancsolva. Altalá
ban az ó-szövetség tanitásait az ujtestamentum fölébe helyez
;t ék, ' amiért zsidózó knak is mondották. A többi vallásfelekezet 
kebeléböl is tértek át a szombatos vallásra, . de mégis leg

etöbben az unitáriusok közül csatlakoztak IIhoz. Ezprt magát 
..az unitárius vallást is rossz hirbe keverte sürügyet szolgáI
-tatott üldözésére. Pedig az unitáriusok állandóan tiltakoztak 
.a szombatosság vádja ellen. S5t 161O-ben a Kolozsvárt tar
;tott zsinaton az egyház a szombatosokat kebeléből kizárta, 

A szombatosok ellen Báthory Zsigmond még 1595-ben 
:fellépett. Erélyesebb állást ~oglalt ellenük Báthory Gábor, aki 
1610-ben a Besztercén tartott országgyülésen ellenük ai · in

. D<ilVaeiót tiltó tl}rvényt megujittátta s határozatba hozatta, hogy 
a következő országgyűlésre idéztessenek meg s ha vallásukat 
,el ' nem hagyják, a törvény rendelkezései szerint megbüntes
senek. Addig is a papok örizet alat! tartassanak. Azonban 
,!!zeket a határozatokat nem hajtották végre. 
, . A szombatosok igazi üldözése a Bethlen Gábor idejé
b~n kezdödik. Az 1618 évi gyulafehérvári gyülésre maga a 

"fejedelem tett j~vaslatot a szombatosok ellen. Ezen ' javaslat 
illapján elhatározták, hogy az' országban a négy bevet! val-
lásfelekezeten kivül más vallást senki sem kl}vethet. Akik ki
tértek ezekből, azok kötelesek ez év karácsonyig vagy az el
.nagyolt egyházukba, vagy valamely más vallásfelekezet kebe
lébe belépni. Akik ezt nem teszik, azok pátrónusaikkal együtt 
·a tl}rvény szigora szerint büntettessenek. Ebben a határozat
..ban nincsen semmi, ami az unitáriusokat bánthalla volna. 
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Ök is hozzájárultak az abban foglaltakhoz. AZQnban már 1Í' 
gyülés tartama alatt szenvedélyes hangok emelkedtek az uni
táriusok ellen s őket ugy tüntették fel, mint akIk ellenségei' 

'annak, hogy Jézus Krtsztus az országban igazán tiszteltessék. 
Az ő vallásuk közelebb van a zsidó és a mohamedán ' val
láshoz, mint az igaz kereszténységhez. Az ilyen feIszólamlá
soknak célja az volt, hogyaközhangulatot az unitáriusok 
ellen irányitsák s vallásukat a négy recepta religió védelme' 
alól kivonják. Ez sikerült is annyiban, hogy a fejedelem még 
ugyanazon évben rendeletet adott ki, hogy a kérdés tisztá-o 
zása céljából az unitáriusok tartsanak zsinatot. A zsinatot 
össze is hivták Erdöszentgyörgyre 1618 nov. II-re. A feje-

, delem a maga képviseletében Keserüi Dajka János ref. püs"
pököt küldötte a zsinatra, aki nem törődve a törvénnyel,.. 
az unitárius egyház nagy sérelmére, az elnöki széket fog
lalta el. Igy hozattak meg a szombatosok ellen a következŐ' 
határozatok: 

l. A szombat napnak a megünneplésével, valamint a-. 
zsidós szertartások gyakorlásával hagyjanak fel. 

2. Vasárnapokon tartsanak istentiszteletet, még pedig a
templomban s a .Mi Atyánkat" beszéd előtt és beszéd utáll: 
mondják el. 

3. Krisztusról, az ő királyságáról és az uj szövetségről ta
nitsanak a bevett vallások értelme szerint. 
j. 4. A keresztelést és az Urvacsora osztást gyakorolják' 

pontosan. 
5. A papok fizetésüket ne a zsidók módja szerint a ter-o 

més zsengéiből s más adományokból, hanem azon mód sze
rint vegyék, amint ez eklézsiáinkban szokásban van. 

6. Vessék alája magukat mindenekben az eklézsiai fe,. 
nyitéknek. 

Ezekkel a határozatokkal és 300 katona kiséretében in
dult el Keserüi Dajka János a nagy vizsgálatra, megtudni, 
hogy kik a szombatosok s kik nem. Nemcsak Udvarhely- és. 
Marosszékeket járta be, ahol szombatosok voltak, hanem ellá
togatott Háromszékre is. Nem azt kutatta, hogy kik a szom
batosok. Akik nem fogadták el a Krisztus istenségét, hanem 
Jézusról az unitárius felfogás szerint tettek vallomást, azokat
szombatosoknak minősitette, . templomaikat karhatalommal el
vette, a papokat elfogatta s helyükbe ref. papokat tett. Igy
vesztették el az .unitáriusok Háromszéken több egyházközsé
güket. A végén az egyházközségek megsokalták a törvényte
len eljárást. Ellene szegUItek KeserOi Dajka Jánosnak és ki-
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séretének s egyházközségeikbe be nem . engedték. Igy maradt 
JI1eg Háromszéken nehányegyházközségünk, de ezek is a 
Keserüi Dajka János felügyelete alá helyeztettek s egész 
1691-ig a ref. püspökök fennhatósága alatt maradtak. Ezeket 
a törvénytelenségeket az országgyülés is megsokalta s ezért 
1622-ben Beszterczén azt határozta, hogy a szombato sok ve-
szitsék ugyan személyüket iIletö vagyonukat, de csak a tör
vény rendes utján. ' 

Egy másik módja az unitáriusok zaklatás ának az u. n. 
"major pars" jelszava alatt ' történt, amelyet különben Keserüi 
Dajka János is alkalmazott. Ugyanis még I 615-ben ' azt a 
törvényt hozták, hogy ahol a templomok birtoklása miatt 
egyenetlenség támadna, ott a templOlll és iskola a többségé 
legyen. Ez alapjában véve igazságosnak látszó törvény m\alt 
az unitáriusok sok veszteséget szenv~dtek, Nevezetesen Erdély-

, nek a sok háboru alatt elnéptelenedett helységeibe hajdukat 
telepitettek be. Ezek reformátusok voltak s velük tulsulyba 
jutottak több egyházközségben a reformátusok s ezáltal az 
unitárius templomot és iskolát sajátjuknak nyilvánitották, az 
unitárius papok helyébe református papokat tettek s igy a 
pásztor nélkül maradt unitáriusok beolvadtak a református 
egyházközségekbe. Ugyancsak a szombatosság eimén az uni
táriusok közül elvont hivek is sok helyen tulsulyba juttatták 
a reformátusokat. A "maior pars" törvéliy alapján tett kisérletet 
Gyöngyösi András kolozsvári református esperes az ottani 
főtéri nagy templom elfoglalására. De itt még erősebben állott 
az unitárius v,!llás, minthogy ez a kiséri et sike~iilhetett volna. 

, "Az Isten nem engedte meg azt neki, mert nem járt az Isten . 
parancsolat jában, .hogy a másét hamisan ne kivánja", I -

mondja krónikásunk. . 
Emez ellenséges áramlatok között az unitáriusok hösi 

bátorsággal és önfeláldozással küzdötteK igazuk védelmében 
s egyházuk mentésében. Igy 1618-ban, a gyulafehérvári nagy 
templomban Csanádi Pál kolozsvári iskolaigazgató, a fejede
lem jelenlétében nagy nyilvános hitvitát tartott Geleji Katona 
Is~ván gyulafehérvári rektorral. Ugyanezen évben Rddeczki 
Bahnt püspök egy Apológiát adott be a fejedelemnek, amely
ben megdönti azt a sokszor hangoztatott vádat, mintha az 
unitáriusok török hitet vallan ának ~ .kimutatja a kettő közti 
különbséget. Továbbá 1619-ben kiadták Enyedi Györgynek 
Thoroczkai Máté által niagyarra forditoft Explicationes cimü 
~~vét, melyet annak idején Báthory Zsigmond a forgalomb?1 
klhltolt s több példányát nyilvánosan megégettette. E mú kt-

, 
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adáSát a fejedelem testvére s az unitáriu.s~k pártfogója, .Bethlen 
István az országgyülésen 1620-ban kIhIrdette s terjesztését 
megengedte. Hogy a so~ oldaln?1 szorongatott. hivek között 
a fegyelem meg ne lazuljon s a JÓ rend fennálljon, '1626-ban 
Rádeczki püspök többek segitségével kidolgozott és kiadott 
egy egyházi rendszabály t (disciplina ecclesiastica), amelyben 
a püspök, konziszt9rok, esperesek, lelkészek kötelességeit 
irja elö. . . 

Mindezek mutatják, hogy az unitáriusok milyen szivós 
ragaszkodással küzdöttek az ellenséges áramlat ellen. Azon
ban Bethlen Gábor egyénileg sem szerette az unitáriusokat. 
Politikájával nem tudta összeegyeztetni azok gyarapodását. 
Papjai pedig különféle Ürtigyek alatt ki akarták törölni a be
vett vallások közti I. Ezért bár Bethlen Gibor Erdély legna
gyobb fejedelIÍle volt, ki e. kis országnak a ktilföld előtt nagy 
tekintélyt szerzett; ki a nikolszburgi békében a magyar pro
testánsok vallásszabadságát ·biztositotta; aki fejedelmi alapit
ványaival a református egyháznak legnagyobb jóltevője 
volt: az unitárius egyház történetében csak olyan , szomoru 
emléket hagyott maga után, mint bármelyik kath. fejedelem • 

• 

18_ .Il dé:si egyezség. 
, 

. Bethlen ' Gábor halála után özvegye Brandenburgi Ka
tahn (1629- I 630.) következett a fejedelmi székben. Az uni
táriusok avval a kéréssel fordultak hozzá, hogy a három
széki unitárius egyházközségrket engedje. ki a ref . . püspök 
kormányzása alól. A fejedelem-asszony ezt nem engedte meg. 
Azonban engedélyt adott arra, hogy maguknak kütön espe
rest válasszanak s hitelvi kérdésekben az unitárius püspöktől 
függjenek. 

. Utánna I. Rdkóczy György (1630-1648.) lett Erdély 
feJedelme. , Rákóczy Zsigmond fejedelem fia, de anyja Ge
rendy Anna szombatos családból származot!. Pályáját Felső
magyarországon kezdte. Eriis; sőt elfogult kálvinista· érzelmü 
ember volt. Udvarában nagy befolyást szereztek a legkivá
lóbb ref. lelkészek és tanárok, akik többnyire külföldröl jöt
tek be Erdélybe s a vallási türelmetlenség jellemezte őket. 
Ez a IOrelmetlenség nyomta reá bélyeO'ét egész uralkodá
sára .. A . kOIföldi protestánsokkal szoros b kapcsolatot tartott 
s a ImcI békekötés által a magyarországi protestánsok sza-



, 

• 

- 57-
• 

• 

:bad vallásgyakorlatát bizt.ositotta. Itt. bennt az országban a 
xef. egyházat erősitette s azt, mondhatni, államvallássá tette: 
De a kath. és unitárius egyház annál több veszteséget szen-
'vedett alatta, . . 

. Az 'unitáriusok üldözésére ismét a szombatosság szol
,gáJtatott alkalmat. Ugyanis a Bethlen Gábor által már-már 
. elfojtott zsidós irányzatot ismételten felujitotta Pécsi Simon. 
Ez a férfi állitólag Pécsről kerül! ' Erdélybe, Szenterzsébetre 
,tanitónak, ahol az Ösi András fiait js tanitotta. Már itt meg
ismerkedett a szombatos vallással. Osi, fiainak halála után, 
',Pécsit fiának fogadta s minden vagyonának örökösévé tette. 
Ilyen tekintélyes 'Vagyon birtokában Pécsi külföldre ment, 

.hogy ismereteit gyarapitsa. Onnan hazatérve, politikai pályára 
lépett, ahol szép siker és előhaladás kisérte szorgalmát. A 

. különböző fejedelmek udvarában nagy befolyáshoz jutott, sőt 

.a Bethlen Gábor idejében egész a kancellárságig felvitte s 
Komis Judith főuri nőt vévén feleségül, Erdély kivá!óbb ' ne
mes családjaival kapcsolatba került. Azonban a 30 éves há

.. boru kezdetén a fejedelem Pécsit egy hadsereg élén a cse

.hek segitségére küldötte. Pécsi lekésett a döntő ütközetről. 
Ezért a fejedelem elölt gyanuba keveredett és kegyvesztett 
.Iett. Sőt a szamosujvári várba záratott. Közben felesége , is 
meghalt. A kettős csapás sulya alatt a szombatos vallás em
léke ujult fel lelkében, amelyet fényes világi pályáján köny
nyen felejtett. Börlönéböt kiszabadulva, aszombatos vallás
dlak lett ' apostola. Mind a nép, mind a főnemesek között szá
mos követőre tatátt. A szombatosság ujra fellángolt s tüze az 
<unitárius egyházaI is megsemmisités~et fenyegette. 

Ugyanis az unítáriusok Rádeczki Bálintnak 1632-ben 
bekövetkezett halálával kimondották, hogy jövőré csak ma
.gyar ajku püspököt választanak, akit a köznép is könnyen 
megért. E határozat ellen a szász unitáriusok tiltakoztak 
.ugyan, de a magyarok ragaszkodtak ahoz. A Rádeczki halála 
utá~ a kolozsvári szász egyházközség egyik papja: Rá~ Mátyá~ 
.óhaJtott vo lna püspök lenni, de a fenti határozat miatt neki 
,ez nem sikerült, mert a magyar unitáriusok Csanádi Pál ko
I~zsvári iskolaigazgatót választották meg, aki 1632-1636-ig 
viselte e tisztet. Utána pedig Beke Dániel bordosi lelkész lett 
·a föpásztor. (1636-1661.) E miatt Ráv Mátyás a kolozsvári 
szász ajku hiveket fellázitotta a magyarok ellen s olyan vi
~zályt támasztott az egyházban, hogy Beke egy ideig be sem . 
Jöhetett Kolozsvárra, hanem a bordosi egyházközségből kor
mányozta az egyházat. Ráv Mátyást ezért papi hivatalától 

\ 
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megfosztották, Ekkor a lengyelországi szociniánusokat akarta, 
megnyerni a maga számára, Elöttük azt a vádat emelte, hogy 
a Beke választói eltértek az elfogadott unitárius vallástól s 
hittanukba ujitást hoztak be. Azonban ez idő tájt a lengyelek 
ügye sokkal rosszabbul állott, minthogy ők valamit tehettek 
volna ez ügyben. Ekkor Ráv a legutolsó eszközhez fordulL 
Az ujitás vádját I. Rákóczy György fejedelemhez is .beadta. 
A fejedelem és tanácsosai kaptak a kedvező alkalmon, amely: 
ürügyül szolgálhat a gyülölt unitáriusok megfékezésére. Azon
nal felszólitották a püspököt, hogy az unitárius egyház hit
tanát a legközelebb tartandó országgyülésig készitse el és adja· 
be, hogy lehessen megállapitani, ha vajjon ujitók-e az unitá
riusok vagy nem, mivel a János Zsigmond idejében való hit-o 
vallás alapján lett az unitárius vallás bevett -vallás. 

Az unitáriusok érezték a vihart, mely fejük felett tor
nyosul. Azért Tordára zsinatot hivtak (1637. julius 29.) A 
zsinat ugy határozott, hogy az Enyedi Explicationes ... cimu 
müvét adják be. Azonban az óvatosa bb világi féliiak befo
lyására oda módositották ezt a határozatot, hogy a Blan
drata-féle 1579, évi hitvallást adják be. Ez a hitvallás került 
a fejedelem utján az 1638. évi gyulafehérvári országgyülés 
elébe. Az országgyülés a kérdést nem tárgyalta, _ hanem a 

. maga kebeléből egy birói hatáskörrel felruházott bizottságot 
küldött ki, hogy az az ügyet minden részletében vizsgálja 
meg s ugy mondjon itéletet. A bizottság összejövetelének 
helyéül Dézs, idejéül pedig ugyanaz év julius l. napja jelöl
tetett meg. Erre mind a vádlókat, mind a vádlottakat meg-o 
idézték. Hét napig tartó tárgyalás után megállapitotta a biró
ság, hogy a Ráv Mátyás vádja i alaptalanok, mert az unitárius 
egyhá~ nem ujitó, hanem a János Zsigmond korabeli hit
valláSI alapon áll. Egyesek civódásaiért vagy téve:ygéseiért< 
nem lehet. az egyházat felelősségre vonni. Az egyházban ke
!etkez.ett Viszály lecsendesitése céljából pedig egy egyezség 
Jött lelre, amelyet dézsi egyezségnek (Complanatio desiana)., 
nevezünk. Ez egyezség főbb pontjai ezek: 

l .. A~ u~itáriusok kötelesek Jézus Krisztust isteni tisz-
, telettel I.madm. Nem ugy, mint a legföbb, örök Istent, hanem. 

mmt a~1 hatalmát az Atyától kapta. Könyörgéseikben egyene-
sen (dlrecte) segitségül hivni. . 

• 2. A kis gyermekeket az Atyának, Fiunak és Szentlélek
• nek nevében tartoznak megkeresztelni. 

. ~. Az .Urvacsora kiszolgáltatásakor a poharat a szász;: 
umtánusok IS kötelesek a résztvevö hivek kezébe adni. 



, 
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, 4. Ráv Mátyás a mostan megállapitott unitárius vallásr, 
felvévén, előbbi hivatalába helyeztessék vissza; közte és a 
pilspök: Beke Dániel és a hozzátartozó papok s világi ren~ 
den levő unitáriusok között feimerilIt egyenetlenségek öröle 
feledékenységbe menjenek. . , 

5. Az unitárius pilspök minél hamarább zsinati köz
gyillést tartson, azon a mostani kiegyezést hirdesse ki. Uta
sitsa a papokat és mestereket, hogy magukat ahoz tartsák s~ 
aszerint prédikáljanak, tanitsanak és énekeljenek. , 

6. Az unitárius szellem il könyvek a fejedelemnek előze
tes felillvizsgálás céljából beadandók s 'ezen . cenzura nélkül 
semmiféle könyv ki nem adható. 

7. Az egyház részére ezen megegyezés szerint egy káté'. 
irandó s az, mielőtt kiad nák, felülvizsgálás -végett a fejede
lemnek beadandó. 
. 8. -Aki a megállapitott konfesszió ellen vét, legyen az;-

egyházi vagy világi személy, azt nem a püspök és a kon
zisztórium, hanem a fejedelem és országgyülés vonja felelős
ségre és bünteti meg. 

~ Ezt az egyezséget I. RákóCfY György fejedelem és 5T 
egyházi és világi férfiu irta alá. Altala az unitáriusokat ismé
telten arra kötelezték, hogy Krisztust imádják és ·segitségiil 
hivják. A vallásos iratok cenzura alá vetésével pedig meg
akadályozták az egyház szabad mozgását és fejlődését. A hit
vallás ellen vétkezőknek a fejedelem és az országgyülés elébe. 
utalásával pedig az egyház belső önkormányzatába nyultak 
bele, amely később sok keserü gyilmölcsöt termett. Ezen ha
tározatok mellett az unitárius vallásnak törvényileg biztositott 
szabad gyakorlása inár csupán a papiron maradt meg; .de a 
valóságban nem létezett. Mégis az unitáriusok a nehéz viszo
nyok között bizonyos megnyugvással fogadták; mert ugy
ér~zték, hogy ezen egyezséggel a nagyobb veszély elhárult 
felük Wltil. 

• 

• 

~9. .Il dé:sJ egye:ség :kövel:ke:ménYeJ_ . 
• 

.. ti. Dézsre kikilldött bizottság a gyulafehérvári ország
gyuléstöl az unitárius hitvallás tárgyalásán kivtil megbizást 
kapott. a~ra is, hogy az ismételten lábrakapott szombatosság 
ellen .láTJon el. ~ kOvetőit a törvény szerint büntesse meg. E. 
megblzás alaplan az államllgyész bejárta Udvarhely- és Maros-

• 
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'Szék azon helyeit, ahol szombatosok laktak s még Kolozsvárt 
$em kerülte el. Mindenütt nyomozást, tanukihallgatásokat tar
tott. A szombatos könyveket összeszedte. Sőt tulbuzgalmában 

"elkobozott olyan unitárius könyveket is, amelyek ellen hit
tanilag semmi kifogást nem tehetett volna. Ezért a kolozsvári 
városi tanács tiltakozott a vizsgálat ellen s azt hallatlan inkvi-' 
.zieiónak nevezte. Akik ellen a szombatosság gyanuja merült 
fel, azok idézést kaptak, hogy a dézsi biróság előtt jelenjenek 
meg. Az idézésre mintegy ezeren jelentek meg, akiket mind 
"fej- és jószágvesztésre itéltek. Innen nagy csoportokban ki
.sérték el a különböző várakba, mint Várad, Déva, Fogaras, 
Szamosujvár, Kővár stb. Már a börtönök sem tudták mind 

. ,befogadni a foglyokat. . Ezek szabadságukat csak ugy kapták 
vissza, ha valamelyik bevett vallásfelekezet kebelébe tértek. 
A legtöbben reformátusokká lettek; mivel az volt a fejedelem 
'vallása s a börtönökbe csak református lelkészeket engedtek 
:Ile. Az áttérteket megkeresztelték. Váradon csak egy nap alatt 
-38-at, Dézsen 57-et kereszteltek meg. 

Nem kerülték el a büntetést azok a főnemesek sem, akik 
:.3. Pécsi Simon befolyására szombatosok lettek. Igy Pécsit 
. Kővár várába zárták. Vele együtt elfogták sógorát, udvar,i pap
ját, ·négy leányát és még többet az erdélyi főuri családokbó\. 
Csak ugy szabadultak, ha áttértek. Egyedül Pécsi szabadult 
ki áttérés nélkü\. Érette a főnemesek 12.000 forintig kezessé-

4:et vállaltak. Miután kötelezte magát, hogy a szombatosság
ról lemond s Erdélyböl el nem távozik, a fejedelem Szent

"frzsébetet 70 jobbággyal élete végéig használatra neki vissza
. adta. Itt halt meg 1641 körül. 

Nemcsak a szornbatosokat érte a büntetés, hanem az 
:unitáriusokat is. Ellenük ugyan nem léphettek fel a szomba
.1osság eimén, hanem istenkáromlás eimen inditottak eljárást 
azok ellen, akik Jézus istenségét tagad ták . . Igy kövezték meg 
a dézsi törvényszék itélete alapján Thoroczkai Jánost, a Máthé 
püspök fiát Dézsen, feleségét pedig a piacon pellengérre álli

·tották s azután az országból kiüzték. Csiszár István idős pol
.gart szintén pellengérre állitották és a városszolgák megpál
c~ztÍl~ azért, mert azt állitotta, hogy a szentháromságot a 
D1~eal és a konstantinápolyi zsinaton találták ki. Kolozsvári 
LaJ?s Istvánt, Makfa/vi Miklóst és Mihályt megesapatták. 
Gruz Andrást, Cicero Pétert, Török Kovács Jánost, Bo/dis 
-Györgyöt és Thoroczkai Annát arra kényszeritették, hogy az 
-:unitárius templom előtt zsakba öltözve, térden állva kövessék 
flleg az Istent 

, 
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De az unitáriusok igaz·i üldözése csak ezután kezdődött •. 
Mihelyt a dézsi törvényszék müködését befejezte, azonnal biz
tosokat (commisarius) kllldöttek ki a Székelyföldre, hogy a: 
szombatosok áttérésével vizsgálatot tartsanak s a megváltozott· 
létszám arányában a templvmok hovatartozandósága felett in
tézkedjenek. A szombatosok többnyire a református vallást 
vallották magukénak, még akkor is, ha lélekben nem tartoz
tak hozzá. A kikUldött vizsgáló biztosok az unitárius hiveket, 
sem kimélték. Erőszakkal, fenyegetéssel kényszeritettek vallá
suk elhagyására olyanokat, akik soha szombatosok nem vol
tak. A biztosoknak segitségükre voltak a református nemesek,. 
akik jobbágyaikat fenyegetéssel téritették a saját vallásukra. 
Ilyen formán a lélekszám sok helyen a reformátusok javára... 
megváltozott, aminek az let! a következménye, hogy a tem
plomot és iskolát a .. major pars" eimén az unitáriusoktól el
vették anélkül, hogy valami kárpótlást kaptak volna helyébe. 
Elvették Hidvégen, Kálban, Kissolymoson, Bözödön, Bözöd
ujfaluban, Ujszékelyen, Muzsrián és Fehérvárt. Hiába kérlek: 
2Z unitáriusok kárpótlást elveit javai kért. Ahelyett arra kény
szeritették, hogy a református papoknak fizessenek kepét,. 
templomok és papi lakások építésében nekik segédkezzenek. 
Ilyen viszonyok között egyik ezen korbeli . pánasziratban nem 
ok nélkül irták az unitáriusok a reformátusoknak: ;,Ha eő. 
kegyeirnék Evangelikusoknak tartyák magokat, ne külső világi 
erőszakkal, hanem az Evangeliumnak hirdetése által téricscsék
az embereket az Sz. apostoloknak példájok szerint. u . 

A kUlső erőszak mellett irodolmi téren ,is erős harec 
indult meg az unitáriusok ellen. Ennek 'vezére Geleji Katona . 
.István volt, akit időközben püspöknek vála,sztottak . . Töb!}. 
könyvet adot! ki az unitáriusok- ellen, amelyekben különösen 
Enyedi György ismert munkája ellen kél ki s ir róla olyan 
hangon, amely a XVI. század elfajult hitvitáilJak durva hang-o 
ját messze tul szárnyalja. Ugyanilyen ' hangon ir az unitáriusok: 
erkölcsi életéröl, mintha azok minden ,isteni és emberi tör
vényről megfeledkezve, csak a bünben gyönyörködtek volna. 
Holot! az igazság az, hogy az unitáriusok ez ellenséges vi~· 
szonyok között annál jobban vigyázlak erkölcsi életük tiszta
ságára. 

Mindezekkel szemben az unitáriusok tehetetlenül állot-
tak. A dézsi egyezkedésben reájuk erőszakolt cenzura bilin
csekbe verte hitüket, lelkiismeretüket és toll ukat. Amikor a 
dézsi egyezkedésben kikötött kátét megirták s azt a fejedelem 
elébe terjesztették, ez éppen Geleji Katona Istvánnak adta ki 

• 
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.cenzurázás céljából. A vizsgálat lesujtó volt s kiadása nem 
-engedtetett meg, mivel a keresztényi tudományna~ sok ~zük
:séges részét elmellőzte, igy egyebek mellett .!<:nsztus Isten
':ségét nem fejezte ki ' határozo.ttan. és nem tamt]a a~t~ ho~ 
-egyenesen, közbevetés nélkül Imadm kell , "!mt akI ldvezJt
heti és el is kárhoztathat ja az embert". A klméletlenUl mü
ködő cenzurán kivül nyomdájuk sem volt az unitáriusoknak, 
:mert a kolozsvári Heltai-féle nyomda időközben a reformá-
,tusok kezére jutott. , 

Ilyen körülmények között az unitárius egyhh mind 
-szükebb területre szorult. Elveszitelte Dézszsel együt! a belső 
-szolnoki egyházközségeket. A Székelyföldön pedig a szomba-
iosság főhelyei, mint Szenterzsébet, Nagysolymos, Kissoly
mos, Bözöd, Bözödujfalu szintén a református egyházhoz 

-csatoltattak. Ugyancsak tért veszitett az unitárius egyház Ko
lozsvárt, ahol eddig a város 100 tagu képviselőtestülete tisz
tán unitáriusokból állott. Most kénytelenek voltak' ' I. részt, 

-vagyis 25 helyet a reformátusoknak átengedni s hozzájárulni 
ahhoz, hogy a város birája minden negyedik évben a refor~ 
mátusok közül választassék, aki eddig csak unitárius volt. 

.Kisé~let történt arra is, hogy az unitáriusoknak Kolozsvárt 
.az Ovárban levő iskolahoz való törvényes jogát kétségbe 
'vonják. De miután a János Zsigmondtól kapotti s a késöbbi· 
:fejedelmektöl megerősitett adománylevelet az országgyülésnek 
'.bemutatták : ez az eljárás megszünt. 

Elismerjük, hogy a szombatosságnak nagy része volt 
:azokban az üldözésekben, amelyek Bethlen Gábor s I. Rá
kóczy György fejedelmek alatt érték az unitáriusokat. De 
'mégis különösen ez utóbbi idejében megindult politikai, egy
iházkormányzási, in'ldalmi harcok és törvénytelen erőszakos
kodások eredményezték azt, hogy az egykor egész Erdélyt 
-'felölelő unitárius egyház csaknem a mai területre szorult vissza . 

. 20. .Il s:ociniánusok Uldö:ése .cengyel-
. ors:ágbun . 

• 

Mialatt Erdélyben irtó háboru folyt az unitáriusok ellen, 
-a::alatt Len.gyelországban is megindult a vihar a szépen fej
lodö és vlragzásnak indult stociniánusok ellen. Amint szám
ban, any~gi és szellemi eröben gyarapodtak: ugy növekedett 

"ellenségeIknek a száma. A szociniánusok ellen vezetett had
,járatnak vezérei a jezsuiták voltak. 

. , 
• 

• 
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A pusztitó vihar kitörését két szerencsétlen eset előzte meg. 
-Az egyik Podolia, Siesk nevü városában történt Itt egy Tisbovi
eius János nevü, szociniánus ember városgazda volt Ellensé
gei avval vádol ták, h9gy számadásait nem vezette hüségesen. 
Esküt követeltek töle. A vádlott kész volt az esküt letenni; 
de hite szerint áz egy, mindenható és mindent tudó Islenre. 
Ellenségei pedig azt követelIék, hogy a szentháromságra eS7 
küdjék s egy keresztet adtak a kezébe, amelyell Jézus alakja 
is rajta volt. A szerencsétlen ember felindulásában megfeled
:kezett arról a tiszteletröl, amellyel minden felekezet vallásos 
Jelvénye iránt tartozunk. A kereszt jelvény t a f01dre dobta. De 
aztán meggondolaUanságáért sokszorosan meglakol!. eseleke
·detét a szenth~romság meggyalázásának minösitették s ezért 
arra itélték, hogy nyelve kivétessék; kezei és lábai vágassa
nak le s végül feje vétessék. A levágott tagok égettessenek· 
meg. Ezt a szörnyü itéletet 161 l-ben Warsóban végre is 
hajtották. 

A másik eset Rakowban, 1638-ban ·történ!. Itt, ahol a 
~zociniánusoknak virágzó iskolájuk volt, két gondatlan tanuló 
a város' végén levő keresztet dobálni kezdette. Addig dobálta, 
mig a keresztről Jézus alakja leesett. Ezért a rossz cseleke
d etért a. két tanulót mind szülőik, mind az iskola előljáró
~ága érdemük szerint megbüntette. De a krakkói kath. püs
pök nem elégedett meg e büntetéssel. Azt állitotta, hogy a 
-tanulók cseJ.ekedete az iskolában elsajátitott szellemnek az 
'eredménye s azért követelte a főiskola bezárását. Ezen a kö
vetelésen még a többi protestáns felekezetek tagjai is meg
botránkoztak, mert olyan esetet láttak benne, amelyet más 
alkalqmmal velUk szemben is alkalmazhatnak. Ezért ország
~yülés elé került a dolog. Itt a protestáns képviselők lelkii
Jsmeretét avval az okoskodással altalták el, hogy a reformá
tusok és katholikusok a szentháromság hitében teljesen egyet
értenek. A szociniánusok ezt a közös hitet sértették meg s 
igy kö'zös ellenségről van szó. Igy aztán beleegyeztek abba, 
bogy a szenátus intézze el ezt az ügyet. A szenátus a vád
I<;>ttak kihallgatása nélkül hozta meg szigoru itéletét E sze
J1"mt a szociniánusok rakQwi főiskoláját, templomát bezárták, 
könyvnyomdáját elvették s ezeknek ujból való megnyitását 
hal~lbünt~tés terhe alatt megtiltották. A papokat és tanárokat 
;pedIg, mmt bünrészeseket, az országból kiüzték. 

. A megindult vihar tovább száguldott s romot és pusz
{ulast hagyott maga után. Kissiliev és Bereczeskó nevü váro
sokban templomaikat és iskoláikat 1644-ben bezárták. Schlich-

• 

• 
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tingiust 1647-ben kiadott konfessziójáért az országból szám
üzték s konfesszjóját nyilvánosan megégették. Sandeez , váro
sát 1656-ban 3000 fönyi népLömeg rohanta meg. Felégette, 
az unitáriusokat legyilkclta. Ugyanez a sors érte CzarkoW' 
várqsát is, ahol a Wisszováthi és Lubienszki becses könyv-o 
táral a féktelen rombolás mórtalékaivá estek, 

A végsö CS3-pást János Kázmér lengyel király mérte a 
szociniánusokra. O azt a fogadást tette, hogyha a protestán5' 
svédek ellen inditott háboru ját szerencsésen bevégzi: orszá
gából az összes eretnekeket kiüzi. pe m~gsem meré~zk~de~ 
az összes protestánsok ellen az Irtóhadjáratot megmdltam,. 
mivel a protestáns dán király s a brandenburgi fejedelem 
szövetségesei voltak. De a már J.Ilegtört szociniánusokkal' 
könnyU volt elbánni. Azt fogták rájuk, hogy titkon a své
dekke'l szövetkeziek. Egy Kdrwat nev ü jezsuita az 1658. évi; 
országgyülésen azt az inditványt tette, hogy lsten segedel~ 
mét, mellyel a lengy.el sergeket gyözelemre vitte, avval hálál
ják meg, hogy a szociniánusokat semmisítsék meg. Ez indit
ványra az országgyülés kimondotta, hogy a szociniánus tano
kat sem a tulajdonképpeni Lengyelországban, sem litvániá
ban, sem a hozzátartozó országokban terjeszteni senki ne me
részel je. E hjtet vallókra, terjesztöire .és pártfogóira halálos. 
büntetést szabott ki. Kegyelemből azonban annyit megenge
dett, hogy akik más vallásra térn i nem akarnak, azok 3 év 
alatt vagyoni Ogyeiket rendezzék 's akkor hagyják el az or
szágot. Azonban a három évből a következő évben már
egyet elvettek s az országgyOlés kimondta, hogy vagy térje- . 
nek át a katholikus vallásra, vagy 1660 julius IO-éig hagy
ják el az országot; mert azon túl' semmi törvény nem védi' 
öket. Most a jezsuiták azt hitték, hogy e megtört néppel tet
széstik. szerint bánhatnak. Ezért még egyszer meghivták öket 
Krakkoba egy utolsó alkudozásra. ' Azonban a szociniánusok 
ezt csupa gunynak tekinIették s nem jelentek meg. Csupán 
a. S.zocinusz Fausztusz unokája, Wiszowáti ment el a meg
hlvasra. ü(t olyan hősiesen védelmezte hitsorsosait, hogy egy
katholikus pap nyilatkozata szerint: »ha a pokol szOlöttei · 
mindnyájan eljöttek volna, akkor se védelmezhetlék volna 

- vallásukat oly eréllyel, mint ez az egy". 
A szociniánusokra ki volt mondva a halálos itélet. Vá

lasztaniok kellett a számtizetés és a katholikus vallásra térés 
között. Voltak, akik nem mertek szembe nézni a számOzetés. 
bi,zonytalanságaival. Ezek szinleg áttértek a katholikus egy
hazba, de lelktikben megtartották vallásos meggyöződésUke!. 

• 
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Sokan voltak olyanok, akik vallásos meggyőződésüket sem
miért fel nem áldozták. Inkább el,hagyták hazájukat, mint 
vallásukat. Ezek vagyonukat eladták s különböző csoportok
ban utra keltek a világ különböző tájai felé. Sokan Német
országban, a brandenburgi fejedelemségben, Németalföldön és 
Svájcban találtak menedéket. Egy 380 tagból álló csoport 
Magyarország felé vette utját. Hogy sorsuk annál szomorubb 
legyen, a határon rablók támadták meg, akik mindenükböl 
kifosztották öket. Egy részük Magyarországon maradt s ott 
két nemes lelkü föur: Tököly István és Rédey Ferenc párt
fogása mellett letelepedtek. A másik rész, mintegy 30-40 
család, 2 pap vezetésével Erdélybe jött, ahol az unitáriusok 
testvéri szeretettel fogadták. Különböző helyeken telepedtek 
le: Bánffyhunyadon, Beihlenben ' és Ádámoson. A legtöbben 
Kolozsvárt maradtak, ahol önálló egyházközséget alkoltak .s 

. a magyar unitárius püspök fennhatósága alatt állotlak. Ugyanitt 
a belső Monustor-utca délre fekvő során vásároltak egy házat, 
melynek utcai részét imaháznak használták, hátsó része pedig 
lelkészi lakásul szolgált. Ez a lengyel egyházközség 1793-ig 
maradt fenn, amely ideig istentiszteleteiket lengyel nyelven 
tartották, jegyzőkönyveiket s számadásaikiIt is ugy vezettéle 
U(olsó lelkészük Száknovics Izsák volt. Ekkor beolvadtak a . 
magyar unitárius egyházba. Azok, akik Németalföldre mentek, 
az ottani remonstráns és kollegiánsokkal egyesültek. A Bran
denburgba vándorlottak pedig az evangelikus egyházba ol
vadtak bele. Egy ideig fenntartották a kapcsolatot az erdéiyi 
hitrokonaikkal. . 

Az Erdélybe szakadt lengyel szociniánus családokból 
több kiváló unitárius ember került ki, akik jó szolgálatokat 
tettek a magyar egyháznak. Lásilóczki-, Sinczki- és Kézsmárki
családok ma is őrzik a számüzött lengyelek emlékezetét. Mig 
az Augusztinovics- és Gejzanovics-családok kihaltak. A rákowi 
kátét is sok ,ideig tanitották iskoláinkban. 

21 . .Il: önálló fejedelemség le,fjanyatlása 
f.rdélyben. 

l. Rákóczy Györgynek 1648-ban bekövetkezett halála 
~tán fi.a: II. Rákóczy György (1648-1660) következett a fe· 
Jedelml széken. Szép örökséget kapott atyjától s különösen 
református hitsorsosai nagy reményekkel néztek uralkodása 
elébe. Azonban részint az idök változása, részint az ö sze-

5 

• 
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rencsétlen politikai magatartása me~semmisitette e~e~.,:t a 
reményeket. ,ll. Rákóczy György szakltott elődeI p.ohlIka]ava). 
A vallás és az alkotmány védelme helyett a sa]at hatalmat 
igyekezett növeIni. Nem elégedett meg az erdélyi fejedelem
seggel, hanem a lengyel királyságra vágyott. Ez .. a nagyra
vágyás in?itotta arra, hogya törökök tudta nélkul. a svéd
lengyel hab'oruba beleavatkozzék. Evvel a beavatko.zas~al meg
ingatta a saját trónját s lejtőre juttatta az er~élyl fe]edélem
séget. A könnyelmUen kezdett háborut elveszItette. A török 
porta megfosztotta a fejedelemségtől. Ekkor benn az ország
ban meghasonlás történt, mert némelyek a török, mások a 
német fennhatóságot látták előnyösebbnek. Két párt keletkezett 
az országban; u. m. a német és a Jörök párt. A törökök előbb 
Rhédei 'Ferencet, majd Barcsai Akost Ultették a fejedelmi 
trónra. De a hatalomhoz görcsösen ragaszkodó II. Rákóczy 
György a törökök 'ellen folytatott harcban Gyalu és Fenes 
között sulyos sebet kapott. Innen Nagyváradra szállitották, 
ahol 1660-ban meghal!. Evvel nem szUnt meg az országban 
{\uló belviszály. Anémetekhez szitó párt Barcsay ellenében 
Kemény Jánost választotta meg fejedelemnek, aki német se
gitséggel Erdélyt elfoglalta s Barcsait ,megölette. Ennek meg
bosszulására Ali budai basa nagy török és tatár sereggel 
Erdélybe tör!. Ut jában mindent felperzselt és összerombolt. 
A lakossá~ részint' elmenekUlt a lángok közUI, részint pedig 
rabságra hurcolták. Erdély, amely hosszu időn keresztül a 
magyar protestáns vallásszabadság és az alkotmány 'véd
bástyája volt, romhalmazzá változott. Kemény János egy évi 
uralkodás után, a csatába il, 1662-ben elesett s helyét a török 
segitségével I. Apqfi Mihály (1661-1690) foglalta el. Bár 
uralkodása alatt csendes idők következtek Erdély földjén s 
bár minden áron igyekezett Erdély önáJlósáoát biztositani, 
hogy azt fiára hagyhassa : ez neki még sem sikerUlt. MeghaJt 
1690-ben. Vele megszunt az az erdélyi fejedelemséo-, amelyet 
János Zsigmond alapitott s amely Erdély történelmének a 
legszebb lapjait foglalja magában. 

Az erdélyi fejedelemség ingadozásával egy időben Ma
gyárországon is sötét felhők tornyosultak a protestántizmus 
felett. A vallásszabadságot biztositó békekötéseket nem tar
tották tiszteletben. l. Leopold alatt elhatalmasodott katholikus 
papság és a főurak karhatalommal szedték el a protestáns 
templomokat s semmisitették meg a gyUlekezeteket. A lelki
pásztorokat pedig a Pozsonyban felállitolt rendkivüli törvény
szék elé idézték s ha nem tértek át a katholikus vallásra, 
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börtönre vagy gályarabságra itélték. Az üldözéseknek ezt a 
:szomoru korszakát a .protestántizmus gyásztizedének" (1671-
1681) nevezik. Ezek a sötét fellegek előre vetették az árnyé

Kukat Erdély földjére. 
Ilyen sulyo!, belső és külső körülmények között vallási 

:téren bizonyos szélcsend állott be Erdélyben. A politika és a 
::sok háboru sokkal inkább elfoglalta a lelkeket, minthogy val
lási kérdésekkel foglalkozhattak vagy éppen egymást üldöz
iék volna. De annál .siralmasabb állap?tba jutott az ország, 
amelynek szenvedéseit átélték az egyhazak is. A sok .háboru 

.alatt elnéptelenedett az or,szág. Az egyházközségek 'papok, az 
iskolák pedig tanulók nélkül maradtak. Igy az 1662-ik évben 
,a kolozsvári fögimnáziumban csak hét magyar és két szász 
deák volt. Az országgyüléseken, amelyeken korábban a vallás

<ügy volt a fötárgy, a politika nyomult elötérbe s a vallás is 
,a politika eszközévé lett. A Beke Dániel püspök alakja !nég 
fel-feltünik. Most, amint sürgeti Kolozsvárt a városi tanács 
szervezetének helyreállitását, amelybe Il. Rákóczy György a 
!I eformátusokat már fél arányban vitte be; majd amint a Len
.gyelorsz~gból ide szakadt szociniánusok számára letelepedési 
engedélyt kér. De 1661-ben meghal. Helyébe Járai Jánost 

'válalasztották m'eg püsp'öknek, aki megválasztását alig két 
hónappal élte tul. fl, háboru k miatt még püspökválasztó zsi

'natot sem lehetett tartani. Emiatt az 'Járai halála után két évig 
üresen maradt a püspöki szék. Ekkor megválasztották Koncz 
:Boldizsárt (1663-1684), 

Koncz BOldizsár sulyos körülmények közölt foglalta el 
.az unitárius püspöki széket. A szegénység- és nyomorusággal 
.az erkölcstelenség kapott lábra az országban. Az unitáriusok 
a hosszas üldözések alatt le voltak verve, meg voltak félem
litve. Valóban prófétai erélyre és bátorságra volt szükség, 
hogya romok között uj élet induljon meg. Koncz Boldizsár 

.erös akarattal kezdett a nagy munkához. Elsö feladata volt, 
ilogy az elpusztult egyházközs~geket rendbe hozza, mert jól 
tudta, hogy ezek nélkül, nincsen egyház. Ebböl a célból 
1672-ben olyan !örvényt hozatott, amely a népesebb egyház

:községekben megtiltotta a tanitóknak a nösülés!. Azonban ez 
a nötlenségi tilalom kapcsolatban van egy másik, akkor ér
vényben volt egyházi szÓkással. Ugyanis az unitárius belső 
"emberek pályájukat a tanitósággal kezdették. Legalább három 
,>évig mindenki köteles vólt iskolamesterséget vállalni s csak 
,a három év letelte után léphetett át a papságra. Igy ez a 
'~ilalom csak erre a három évre vonatkozott. Ugyancsak az 

5" 

, 
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egyházközségek biztositása inditotta arra is, hogy letegye: 
alapját a képviseleti alapon nyugvó egyházi gyülésnek. Eddig
t. i. az volt a törvény, hogy zsinatokon minden pap és tanitó, 
köteles volt megjelenni. Ez most nagy nehézségekbe ütközött;, 
mert a háboru k alatt megromlott közlekedési viszonyok na
gyon megnehezitették az utazást; de másfelől az egyházköz
ségeket sem volt tanácsos teljesen pásztor nélkül hagyni. 
Ezért rendeletet adott ki, hogy ezen tul az egyes egyházkörök
ből csak bizonyos számu képviselők kötelesek a zsinatokra:, 
utazni. Igy indult meg a képviseleti alapon nyugvó zsinat, 
amely azóta részletesen kidolgozva, ma is gyakorlatban van. 
Ez alapon Kissároson tartották meg az első zsinatot 1669-ben. 
Püspöksége alatt ismét megujult a szombatosok üldözése. 
Apafy Mihály fejedelem az országgyü1ésnek jelentést tett arról" 
hogy a szombatosság még mindig nem szünt meg az ország
ban, sőt "titkos szinek alatt naponkint gyarapodik". Ezért 
javasolta egy bizottság kiküldését a szombatosság ügyének 
tisztázására, sőt azt is kérte, hogy azoknak a szombatosok
nak utódai, akik I. Rákóczy György idejében kényszerüségböl 
a református vallásra tértek, de idöközben azt elhagyták" 
most kötelesek legyenek a református egyházba visszatérni. 
Ezen feiedelmi javaslat ellen az unitáriusok nevében Koncz 
Boldizsár erélyese,n iiltakozott az országgyülésen. A rendek. 
nem is fogadták él a fejedelmi javaslatot. De azért a fejede
lem a régi törvények alapján a szombatosság föfészkeiben. 
vizsgálatot tartott s sok szombatost perbe fogtak. Ezuttal is, 
a "maior pars" eimén elfoglalták az unitáriusok nagyteremiL 
templomát s néhány unitárius községben reformá.tus egyház
község alakult. 

Koncz Boldizsárt a fejedelem az 1670-ik évi gyulafehér
vári or,szággyülésen felszóIitotta, hogya dézsi egyezség értel- , 

, mében irják meg az unitáriusok kátéjukat s azt mutassák be. 
Az unitáriusok elhatározták, hogya Koncz Boldizsár áltat 
irott s kéziratban használt kátét terjesztik be, mint hitvallá
sukat. Ez a káté különös hangsullyal emeli ki, hogy az uni
táriusok hitvallása az evangélium alapján áll s sem többet •. 
sem kevesebbet nem hisznek, mint amit az ujszövetség tanit. 
A kátét kövendi Nagy Mihály háromszékkliri , 'esperes nyuj
totta be a fejedelemnek megvizsgálás céljából, avval a kérés
sel, hogy kinyomatása engedtessék meg. Az orthodox cenzura 
avval az általános megjegyzéssel utasitotta el a kérést, hogy 
.többet kellene ahoz adni, a dologhoz mélyebben nyulni, h<L 
ki kellene nyomtatni". Igy ez a káté is kéziratban maradt s -
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-csak ) 698-ban lehetett kinyomatni, amikor az unitáriusoknak 
:sikerült egy Lengy~lo~sz.ágb.ól ide szak~dt. özvegyasszony 
'segitségével nyomdat alhtam. Azóta öt kiad ast ért. Az utolsó 
1854-böl való. Ugyancsak irt Koncz Boldizsár még imádsá

.gokat, de azokat is csak 1695-ben lehetet! kinyomatni. 
Részint a nyomda hiánya, részint a szigoru cenzura 

miatt szintén kéziratban maradtak árkosi Ge/ei Benedeknek 
imádságai és vallásos elmélkedései, melyek a legutóbbi időig 
kedvelt olvasmányai yoltak a hiveknek. Baumgarten Bálint 
Lengyelországból beh ivott főpap is irt egy latin nyelvü kátét, 
ami szintén kéziratban maradt. Valamint azok az apológiai 
művek is, amelyeket kiválóbb embereink a meg-megujuló 
református támadások ellen irtak. 

Koncz Boldizsár halála után szentiványi Mdrkos Dániel 
, (1684-1689), Bedő Pál (1689-1690) és kövendi Nagy Mi

hály (1691-1692) következtek a püspöki székben. Az ők 
. ;püspökség ük alatt nagyobb megpróbáltatások nem érték az 

.egyházat. Egy kis szünet állott be a mult sebeinek behegesz
. ·.ésére és erőgyüjtésre a jövendő megpróbáltatásokhoz. 

, 

• 

• 

, 
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