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Az alábbi 30 vázl:a.tos fejezetb.en az unitáTiZmus s a maavaT unitárius eauház tör.ténetét adjuk. tanítónak és tanuló - .
nak egyaránt.
EaYházunk tör,ténetében el,sŐízbrn írha.t:luk mea történe.
tiinJcet szabadon, minden 1kortátozobtstía néLkül, melynek
flendjén sem a Habsbu~gokTa, sem a több,i j.e/,ek,ezet érzé·
lcenységére nem k.ePl kiUönösebb figye1..~ Lenni.
Tudjuk. hoau e feLdo4rozá.s vázl'atos, e1.SŐSOl"OOn csak az
anya.got közli. amit a tanít6nak keLL maaua.'rá.za'Ptnt kitöttenie. Enn ek érdek.ében mondjuk el az aLábbiaJc.at.
Az egyMzt'örténetiTá:s céHa nem öncél. Fe:l.aAata az, hOl71I
a társaaatom egusér1es és összefüaaó élet!o'tya:mntában m.egmuta.ssa a valtdsok. eauMza:k keletkezésének. megnwatkozá.sa:i.nak társadalmi tal'a.:lá.t. Azokat a tá.rsa,.da.lmi tényezőket.
meLYek: a ·k.eTeszt.éntlS~ és protestántlizmus elterj"edéséné!
közremu'l1lkóltak. hatottak. Ezen II kereten betiU Tá akarunk
mu1:a.bn.l arra. hOmJ Q, nU wnitá:rius eQ'/Ihózu;nk 'k e!etkezését6L
kezdve odakapcSol.ódott a nemzeti tár.sadaWm éLetéhez. EllU
volt nemzeti társadalommal a sza.badsáubt. nemzeti tüga~l:nséQéT!. foluta.t?bt ha'Tcban s -léLekSzámunk miatt ugyan
k tcS1fl1J1 teriUetre k:..suaáTzóan. de mindio a táuadalmi hala_
dás im:~m~a volt. Az unitárius hit és 1€{11Iház 'a XIX. ,szá,zad kozepéi.a csak erdélyi., azután pedia mlLiJJIl1TOTSzáai visZm:"~latba?t is, az előfutárok egyháza volt.
Eaue:s egyház~03amk eJ)J)Cfl unitárizmusruk áLtal
meatermékenuítve és
1ndttJt~too aTra töre!eedtek, hOmJ a nemzeti társadalom küzdetmetb~ r és ~ veQUooek. $ ott a haladás és 1e;lődés zászlóhordozói voLtak.
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Efn/MztörUn.ettanitd,s közben se fel.e;tkezzünk el. arról.
hOmI lU unitárius hit el11lben é/,etfo/1II4 iS) melv itt ezen a.
földön dkarta és akarja megva.l.ósftani lsten. Or.sz4gÓit és az
O igazságait. Követőit arra igue~ nevel1ti. hoau hitüket
csele1cedetelWen mutassák meo. El71Ihtizu.1I.k tár sadalmi tél e"

,

elért muttbeti eredmén.:uei. meLyek eammis után feLsorakozt4tva néha unalmasnak, kicsinyeknek Iátsza.114k. e .fényt kí-

-

-

vánják bizontlÍtani. Ezért említünk fel visZonlllaoosa.n sok
nevet akik a nemzet egyeteme szempontjából is a maguk

korában, azon a téren. ahol munkáLkodtak• .ténuezői voltak

a. h(llacLtmak.

Az eauháztörtén:eLem azonban nemcsak u mu.Z.t tanítója, ismertetője. harnem a mttl;t>na.k a jelen szám.ára
való megmutatásával az eglJház és tagjai számára ú.tmutató
a jövendó felé is. A mlLgyarOTszdai unitáriusok egyezményt
kötöttek a mn.mJar névi demokratikus áUa:rnmaJ. ..s- ezt (IZ
egyezményt; az állam k!náltafel. Ez az egyezmény nauy és
jeLent& segítség a szabad egyház szabad áUamban eszméje
megval6S1(lása felé. Húszesztendós program keretében Szűn 
teti mea az ál/(Jm által az eQUháznak ;ut.1:a.tott támoaatáiso_
kett. A ?'I'l.a{1J1(tT népi demokTácia a VaUáS szabadságát aLkotmánuában biztosította. A avakO'rlat'ban sem ért 'Senkit hátramaTadás azéTt, mert eQ1lházunk hitet1)ei szerint hitét megvaLlotta. va,", -a.z iStenttszteletek lá.toaatása. 1)Q{NJ más egyházi éLetmeanllitvdnulá:sban 1)a1.6 részvétlel ál·ML gyakoTOlta. Háborúban measérillt templomainkat kiiav[tottuk.
ehhl!.z az ál/.a.m .ietentős mértékben támoaat&t is adott. A.
lelkt!smereti szabadsáa gondol.atából következő fakultatív
v~nítá.s bevezetése meanuuavlÍSsal tölt el. s annak Qya-

ko;/.a.ti végrehajtása Tendjén is eauházunknak kicsinu télekszamun1Gbó' fakadó küUmteaes kfuánsáaai figyeLembe vétettek. Egyházunk köZPOntja személm és doloai áUamsegélut
k, au és nl/UadHasaink iUetmkYei :fizetését is a.z állam váL
alta mag4ra..

A mult tanításai és a jelen bizonllsá{rtevései azt mutatják. ~{IJI a sza~ államba.n a szabad egyház él. dolgozik.
Istentől kaoott h1.ootását elvégezheti és a békéém foLytatot:t
~T:~;~ Tész 1)~SZ a háborús gl/UitOQatók elLen. H!vet.nknek
me.L....<. .a sze emben.. keU az €flUháztörttnetem tanul.ságatt
o:-nenl, S azt a m.tndenna. i életb
.
é az
állam közös érdekében felhas~f. en. 'IS az egyház s

,
1. J2ZUS A KERESzTllNYSEG ALAPITÖJA,

I

A názáreti J ézus életét már m egismertük. Tudj uk, hogy
egy J 6zsef nevű ácsmester :volt az éd~pja és Mária az
édesanyja. Ali.!'! volt harnunc éves. amikor sok tusakodás
után ú.E!.Y határozobt. ho.G a s zegény, t~datJe.n embereket
felszabadítja a il.clki sötétségbŐl ,és oa külső efny~ al?!.
T anulmányai és tapasztalatai alapján .rendJthetetlen..ill hitt
abban ho,lly a világot egy mindenhatö Isten kormányozza
s arr~ törekedett, ho.e:.v eriíbertársait ~ lste!t- az em~k
és a világ helyes ismeretére tanítsa. Mindenki szá~a iobb
életet akart s azér.t vallásos .buzgósággal. harColt Igazságosabb társadalmi rendért. Az Igazság megiSnlerését nagyon
fontosnak tartotta s gyakran mond otta hallgatóságának :
"megismeritek az igazságot és az i.!'!azságszabad.okk~ tesz
titeket." Tanítványokat választott magának az egyszeru emb erek sorá.ból s először is lélekben és gon~olkc1-ásban ki:
vánta szabadokká tenni. hogy rajtok ke:tesztü1 .. ~t kovász
szal a kenyeret. átformálhassa az emberiség rrullióit. ~
T.anitásait a hatalmasok. a gazdagok, a két.s7Jnuek.. a
csalárdok nem szi.vesen vették.. Nem szI~eseQ.. hall~atták,
hogy a létező egy Isten igazságos. s öt mmdenekf~le~ szer etni és megbecsülni kell, sőt szeretni s megbecsülm kell
minden embert. mert minden ember egyformán gyermeke
Istennek s igy mindenlti felebarátunk.
Felforgat6na:k tartották. mert azt hirdette, hottV a .gazda.go,knak nehezebben lehet bejutni abba a jobb ors~gba:
amelyről beszélt. az Isten" orszádba. mint a tevének át}utni
a ta ' fokán. Egy gazdag i fjúnak azt a tanácsot adta. hogy

,
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minden V81!YOnát adja el és ossza szét P.énzét 'a szegények
között. mert csak Ú(V nyerhet örök életet. N e Ji!'yűjlsete
rnagato.knak földi kincseket, hanem lelkieket. Kemé.ny sza~
vakat mondott azok felé. akik a jeruzsálemi templomban a
nép babonás.1titét akihaszná,Jva. ~alambokat árultak: és. Pénz.
váltó .aszt.aLa:ikná1 álnokul csaltak. A szegénysorsú betegeket
.uÓgyltotta, v1iJ!V ,g-yógyítóhelYre küldte öket s szembeszállt
azokkal. alti a ~gényeket .ltYóty[thatatla.noknJak mondotta.
Egy nagy sokasagnak. me]y őt hall~att.a 9 közben megéhe.
zett. S1ktosztotta e1!:Y jObbmódú kenyerét s így mindenki részére i$&lzségosan juttatott. Ez a tevéken:vsét!e f orna<ialmi
volt s ezért halálra keresték a képmutatók. a hatalom urai
és a .maradi zsidó főoauSáe'.
TeL~ ú.1sze:rd tanítiisai megrJ.Övelték ellenségei számát s akik féltek jgazsáfr,aitól. forradalmi erejétől
az új
~~/5zelmétŐl. azok összefo.lrt.ak ellene \s kere5ztb.alálra

~ ~~ me~~~~ ~an,

de a lelket megölni nem
napj~ bels6 en orokösei. 1l '1anltványok. az első pünkösd
terük otanftAsai~~\= hatása alatt. ,hirdetni kezdték mestek JI elhatárották,...hOgyekkor hálOmez:n~.n ~e~sztel~ed
gyakorlói lesznek Jézus i~hE; tömörillve hlrdetOJ és
IIN lett Jézus ala1>ftó.i<l • ,t<ef:~;;z:.~ ~,_

...

KERaZTtNYS~Gt:NEK tLETE
ts KtJZDELMEI.

2• .AZ ELSO SZÁZADOK

~. ~tván.vok és későbbI társaik
ZUSl ororn1lzenetet ZSidók és
az evandliumot. a lé~tték. Legtöbb sikert kÖZÜl ··~o~Vok között e2Varánt hlrlárta az akkor! nae\' ró
?
l aDostol érte el. aki beRómában rnártfrhalá1t ma! bU"odal?ID stámoo helyét. s vé~ru
tekkelis !elk.ereste me1:~~ lrVűlekezeteket késöbb leveég áoo1ására buzd.iiotta v 'k a a iézusi szellem meJrtartás.''ira
Az. el.só keresztény:k t. akik meEkeresztelkedtek.
!:ernplomot építeniök. ~ k~etben nem volt szabad
o- ze minden nap IQ na' "'másik :társuk: házában gyűltek
. I.stentiszteletiiÍt egy~crunka elvégzése után ,imádkozni:
lllai istentiszteletünk:höz..
volt, nagyon 'h asonlitott a ITU

Zsoltárokat és dicséreteket éheke1.tek. E.ltYlé:S r&zeket feLolvastak oa Bibliából. különöse:D. a próféták irásaiból. ~ésőbb
a felolv.asott részt ar. ör:e~ek. eki.ket ,presbitereknek hívtak.
megmagyarázták. 19tentiszteleteik alk.almáv.al mindi" meg~
emlékeztek Jézusról. Felelevenitettek egy-egy ieJenatet Jé:..
zus életéből és sokat beszéltek arról amit ;tanított. VégiU
mindannyian asztalhoz ültek. -a szeretet. vena~éhez.
- A biblia soraiban emlttve van röViden.. nMY mil$l.t
folyt le az első keresztények élete. (Apostolok cselekedete n.
42 47.) Az apostolok tudományukkal fogla1atos.k.odtak. Jé~
ZUSIa émlékeZve megtörték a kenyeret. Lehetől.e~ e.l1:YÜtt
voltak és közösségben éltek az egy hitet vallók. .r6szágaikat
és marháikat együttesen ·haszn.á.lták s 'ltinek-rk:inek családi
szükségei szerint juttattak. KőZöse.n fogyasif.ották' el el.edgeJeiket s általában olyan példás életet fol:v:Lattak. hogy a nép
előtt ••kedvessé~t találtak."
.
Próbáltak visszaemlékezni Jézus tanításaira. példáza~
taiIa, emberi életének ma~tartására s igyekez.telChasonIóképen berendezni a saját életüket. Lehető~J! "közösen meg~
beszélték: minden nM.V .k~désük:et s a szeretet átfcn!:ó ereje
termékennyé tette életüket. Tenne1vén.veik :Jobbak. dÚsabbak voltak. mint másoké, állataik szebbek, jobban. fejlődők.
Itvennekeik értelmesebbek sokan bámulva. .figyelték őket s
úgy ér.ezték, hogy hitük és edililcsűk iobb életet és igazsá..gosabb. minden ember ,s zámára egyenlő fetételt képes bizto..
sitani. Követőik f~ egyre szaoorodtak. Szájról-S2 á~ra- ter~
jedt ez az új eszme és .t anítás. Rabszolgák. kénys.zennunkát
végző ezrek. ,nincstelen naosZámosok ámulva
hallntták.
hogy cincsen úr és nincsen .szolga. csak ember van és eltYmásnak mindenJd. felebarátja. Szántóföldeken és műhelyek
ben. hivatalos helyeken és magánlakásokban e,iO'le tt.vakrab~
ban hangzott Iel a náúireti Jézus neve. AmiLyen· mértékben
terjedt azonban az öromizenetet hirdetö vallás, olyan mértékben nehezett a sorsuk azoknak. akik :magukat Jézus köv.etőinek. kereszténYeknek vallották. A hatalmasok -' POgánYOk és zsidók 0ltYaTánt -::-, veszélyeseknek tartótták ezeket a tanításokat és a iYillekezeteknek 'bujkálni kellett Erdőkben. va~ földalatti barlangokban, rejtekhelyeken! tar tottiik Istentlszteletelk.et ~S 'beszélték meg vallásuk továbbhirdetésének kérdéseit. Akiket. elfo~. megvertek. börtönbe zártak. va'/tY más büntetéssel súJtották.

,
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~ vároS me~aJapIt*sakor eJt9 kis telep volt csuPán
8 ~ folyó ~~_ HM ·ú küzdeJem után azon-b an viLéabiroda1.ommá fedődött 8 -anhak székvárllSf lett Közben
naean sok.an me,lil:~roa~odtak és kegyetlenül elnyomták ra.
nyomorgÓ és érettük dolgozó, helyettük: verejtékező szegényeket. A hódItások idején ellogott katonákat .rahs;áp;ba hurcolták s Azokat 9aJl,Y8rU körülmények Iközött d.olgoztatták
F.zeImek a doJgozóknak semmi jam.tlc nem volt, ,gazdájuk
ezaha~ r,:ndelkezett . velük s volt olyan k~etIen gazdag
ls. aki halaIt rabszolgák húsával hizIalta.

tő Dl7n !körülménYek Ik:özött megváltásként hatott 'a nép
me,gei számára Jézu:s valIása 8 nem csoda, hogy elterJedését a. hatalom urai mmden eszközzel meg akarták akadályozru ..~~ban Pál apostolt börtönbe v~ették, Istvánt h _
lá~ xoveuk. Egyes kegyetlen császárok ci:rucuszok poron~jain vadáll<l;tok elé dobálták azokat, akik kereszté
h rket elhagyru nem akarták Voltak akiket _':'~l_~Tr::!
lk~
tötték·
é
.
' u ' < 1 b ' J . ·.....1I0Z
0hű Jéz: ~1v!~~. Vab kerékbe törték a buzgó és halálig

Jéz~~á!rY

a s mkadárnak tartott mozgalmat, me1y
római birodalomflVO~ fa~t. nem nézték jó szemmel. A
fordultak: a k
uraJ. hosszu századokon keresztül szembeüldözött keres.ze:~~~~~ ilZt kenén.ven üldözték. Az
lelkét a me2Dróbáltatások tüze egyle ~raoodott. A hívek
z;t~ vagy megkövezett, Jézus ta~~te. A .-ptálU-Yán kivé".
Mo és azért életet áldozó k""","-A~_ t életükben megvalóvezték.
.- ---.oo=.,yeket vértanúknak ne.
4. VITÁK A KERESZttNY EGmAZBAN.

A róma! birodalomban laSSan fl vre
. iobban elterjedt a
keresztén,vsé2. Na.av K onstant·
ó
nyek hitére. 313-ban
ln Cs ....z r lS áttért a keresztévallássá tette. A v~ ~~resztéavséf!.et birodalmában államflYobb városok nanjait ~e~zé~. t~k~lkomok éoültek. A na bIrtok ajándékban rés~sítette. nusoo o nek neveztek. föld-

J.:

A keresz;ténysé2 teriedni kezdett a római b~om .h~
tárain k!.vül is. A Irankok. fle:I::tnánok. 6Zlávok és SMndlllavok orszállában is felvették a kereszt:énvsée.:et.
..
A keresztény e.evház emk közoontta ~. lett. A Olapökök közül a lerltatalmasabb a római Dusook' volt. akit
már pápának neveztek. A náoa a püsoökölmek iS ~:~t
mutatott A római oána Krisztus földi helytartójának tekinti ma'e:át. A iézuSi 6Zellem helvét az ee:vbáz tanítása f02 lalta el. A Jézusról val~ tanitások lee:vözték Jézus tanitásait. A közéokorban a náoa az emberek és orsme.:ok lelke felett rendel.kezett. .s hatalmát Dolitikai eszközökkel tartotta
fenn.
Az első három száz.ad kereszténysége. unitárius hitelveket vallott. De már Jézus halála után lassan megkezdődött
az eItávolodás Jézus szellemétől Hamarosan nem az érdekelte az embereket. hogy Jézus tanításait hOln'an va16sitsák
mel'!. hanem a z. holitV Jézus Isten-e va2V ember. va.ev m ind
a kettő. A korai kereszténvséflben oa zsidó vaUásossáe.: és a
!törölt e.:ondolkodás szelleme ~n érvénvre 1utott a -fézusi
tanítások mellett.
A 2örÖg bölcselkedők .t anításainak hatására Jézus világos, tiszta tanításait homálvos tanításOk ,Jcödösítettték el.
JéZus személyét vitába fogták az irástudók és a hatabrtasok.
hogya néD millióinak ·testi l'5 leUd felszabadulását munkáló tanítások helvett. Jézus személve felé fordítsák a néD
figyeImét. Naf!Y Konstantin ur.3lkodása alatt történt, hogy '
a jézusi tiszta tanításhoz ragaszkodók és a: gi)röf!: bölcoolkedák pártja ÖSszeütközött. A tiszta hit apostola Arius. a bölcselkedés m estere AthanáSius volt. Nal!V vitatkozó zsinati
gytilésre jöttek össze, -hoe.::v eldöntsék a kérdést: Jézus Isten
volt-e vau:v ember? Már azt hitte mindenki, hogy a vitát
Arius nyeri meg. amikor Konstantin császár ha·t almi szóval
kimondotta. hogy Athanasiusnak van 19aza: Jézus Isten
volt. l2Y könnyebb volt a hatalom embereinek. Most már az
lett a fontos. ho,l!y 'imádják Jézust is. s nem az. ho.2,Y milliók
életét megmentő tanításait hirdessék és e.:v&korol.iák. Nem
a tanítások voltak a fontosak. hanem az, hogy a szenved5k
és nyomorultak filtvelmét ee.:v istenné emelt ember csodáira
tereljék.
Ahelyett tehát. hogy csészárok és főpapok, hatalmasok
és hivatalosak a nép millióinak a sorsát. testi és lelki ef!:észségét €s jobblétét előbbre Vitték volna - hiu és meddő val•

•
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14901 bölcgdkecJesscJ fogla1koztak Jéz

homályosították.

.

.

us

.

.

IgaZI

SZándékát el-

eJképzelés:rő! ma~~~érthető Isten helyett három ködös
élet vallásából ' az okosk~ QSz.á,:~n~~~tanával az

tanltasá1. hirdették.

va ~wl távol álló

A viták következtében a hatalmában egyre növekvő
egyház eltért i~azj céljától s ink.ább
kezd~~ !ogJaJ~, mint a reá bízott :'át;a~~~~~l
zet eD1t~el eJ ~ f e1 szabad1tásávaJ. Az eR.ves fŐpapok
uralkodási ha:llama Ujabb vttákra adott alkalmat.
". A r6;nai DAna és a konstantináoolyi Pátriárka volt a
középkorI ker~nyséR" két leJtllatalmasabb vezére. A hitre
vonatkozó flamtásokban azonban szembefordultak. e~ssa1
A ~lUai pápa azt akarta, hon es:vházi do~okban minde.nJd
neki engedelmeskedjék.
Ennek a hatalmi vitának l ett az eredménye az. ami tör-

tént. űres vallási bölcselkedésck. meddő vélemén.veltérések

Jézus személyéről, megint csak az evangélium lényegéről
terclték el a ÍliJrYeLmet.
.
l054-ben a :keresztény ellvház keleti és nVUJtati áus szakadt. A keleti Ag vezetőíe a konstantinápolYi Dátriárk.a .}}fveit görÖg keletieknek. V8itV ortodoxok.nak. óhitl1ekne,k nevezik. A nvu2ati kerwzténvsé2 a r6mai Dáoa vezetése alatt
maradt. 8 hiveit katolikusnak. er;wet,emesnek nevezték.
Apró do~ dolgokon lát.szan~ összevcszni, pedig
valóban a szakadás az első reformáció, az első tiltakozás.
amikor a keresztény viláp; keleti rú;ze szembelyezkedik a
Dápasá~ hatalmi ,t örekvéseivel.

sokat beSzéltek, hoP:y mintege előtt a vallást. Arr: nem ézus. vaJtV arról. ho2Y az
den embert eJNenlőn~ hird~~ J
_S._I~ ki vagyorek értékének megméresenél nem az -..u1l.O-<..
•
embe
lőkclőbb' inkább engedelmességre tanitották.
nosabb. hVO~ f:nyűzó eg~ház.i célokra sokat áldozzanak.
s arra.
"' ,T
1_~1~ .}livtak Isteri
Az ŐSTnaln'8rok oaoiai. akiket táltOSOA,l........
tiszteletére oatakok és források mellett fehér l ovat áld~~
Az ős:ma-'tVarok Istenét Aranyosrákosi Székely Sándor
tárius püspök: A Széikelyek Erdé1yben cfmú epooza ny
II
k
V" ,.
MY Mihály is Had~ nevezte. Az
v~~= átsu~rzik eJ!V le!dőbb termI'; let! erőnek. mmt
eevedill imádandó Istennek a tisztelete.
A mal!..Varok meetéritésM Géza feiedeleIl?- k~te meg~
Fia István. felesée:ével GizeUával buzeó terJesztőj e volt a
keresZtény vallasnak Más országból hivott be kel esztény
papokat. 'hoe:y az evane:éliurnot hirde, •. ~k. Templomokat és
kolostorokat éolttetett:. ahol iskolákat létesitettek. Ke1etro5l
is és Nvue:atról is löttek: naook Istvá.n kitá/..~ eJlyike volt a
Il"\3JNarBáJ;! na~.iajnak. aki n~:oét a nomád törml életről állammá fogta össze.
Kezdetben voltak olyan InalrVarok. akik nem akarták a
keresztény tanitást el!oe:adni 5 GYUla és Ajtonyerdélvi és
Koucánv somom vezérek irányitása .alatt fellázadtak a keresztény vallás ellen. István a lázadókat leverte.
EJrutor a kereszténvsée: már két irányt vett fel. ~keleti és
nyue:ati irányzatot. II. Szilveszter DAca a n.l"Unti kereszténYSée: feie. 'hOIrV a manarsáe:ot a nyugati keresztén..vsée:hez. il katolfcit:mushoz kösse. koronát küldött I:stvánnak. aki
ettől az időtól királynak nevezte madt. ID lett István a
IDaey8rok elsli királve.
ól

c!:á',

ósrnagyar.o

5. A MAGYAROK MEGTl:RtSE.
Annak az egyháznak, mel,vnek vezetöi a kereszténység
tanJtásain át ft vilá.e: mffiden néoeit irán,vitásuk .alá ktvánták vonni, költsé.e:et és fáradsáe:ot nem ismertek s ez egyes
eur60ai orszáe:okJat eJtVmásután árasztották el térltö~et.
Erek a téritések nagyon mesterségesen történtek. Rendszerint iJi!:énybe vetiék. az; e2Ves népek uralkodóit és vezet3it. a
királvokat és a feiedeItneket. lev arra iJtvekeztek, hO.'!vrt
hatalom urainak tetsző módon tárják: fel a nén minden

6. A PAPASAG TúLKAPASAI 28 A VALLA'S
MEGROlW..ASA.
•

•
oUsDÖk volt. e.e::vre na-

Anáca. aJd. a mindenkori római
gyobb terilletekre teriesztette ki hatalmát. Az eltYmásutá n
keresztén~. vaUá~a tért néoek és nemzetek uralkodói val
nem~ osszeköttetésbe került, de azoknak. isteni hatalmára hive.1kowa. rendeleteket is küldött. Ho~ eg,viket ma-

-
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ASAT TERVEZTEK.

AKIK AZ EGYIlAZ MEG1)J1T

aHmt céljai érdekének meClYerje, hata lmas vagyonából
ajándékokat küldött. Amikor a Szentföldet Pa1eszüna
földjét, ahol Jézus született. tanított és m egha:t - e l akarták fo~alni a PO~n:vok. a nem keresztény népek, u.lt.vneve_
zeIt keresztes háborút hirdetett s más és más nemzetek fiai
közül százezrek indultak el a harcba hívó szóra, Térltések
alkalmával királyoknak koronát küldöttek a pápák s ha
k ellett. bíráskodtak királyok felett. A hatalmas német.r\'Í _
mai cdszárt is mep,aJázta. A nápák, v:i!ághatalmukn.lolc m e~
felel6en. fényes udvart rendeztek be. palotáikat bárSOIl!lyul
és arannyal diszitették, fópapjaikat fényesen. csillogó ruhákban járatták. E oomp.a fenntartásához oénz kellett. n3J!:ykiterjedésű földek. aranyak és ezüstök. I g:y tért el a keresztény egyház feje Jézus val6sá.e:os tanUásaitól. aki a földi
lcincsek hiábavalósádr61 annyiszor beszélt.
A közé[)korban a 'keresztény eltVház sokat vestitett jfzusi eEVSzerííségéböl. A náoai hatalom világi. célokat szoltzá1t. s külsö eszközeiben sem veU mindig váloe:atós.
,.
A kereszténysé!! ie'a z sá2aival nem sokAt törődtek. Olvan
tanltásokat is hirdettek. melyek szemben á.llottak az úikor
feilödö tudományossá!!'ával is. Ezeket a tanitásokat és szertartásokat .az evane:éliumb61 sem tudták melOnae"VaráznL
Ilyen téves tanítások voltak: a szentháromsáln"ól való
tanítás. mel.v azt állitia. hol!\' I6ten három személvből áll
úttvmint: Atva. Fiú és Szentlélek. A szentek és aZok k~
oeinek imádás? Szentnek tartották: azokat. akik a keresztér\.v vallás ter iesztése körül kiváló érdemeket szereztek.
va!!," pedi~ ·keresztén.v hitükért üldöztetés közben vértanu
halált szenvedtek. A sumtek képeit me.ldestve. templomaikban ki!ül!'~esztet:ték és imádták. Azt tariitották. h o.I!:Y bCtneinkén; bocsánatot a oanok is adhatnak. -ha bCtneil'l.ket
elöbb ö. nanok fülébe e:yÓnva. meltValI1uk. úrvacsoNlosztáskor Jézus tanítása ellenére. kenyér é9 bor helyett ostyát osztottak. s azt hirdették. hoe:vha a oanok az ostvát medldiák.
abban benne van Jézus teste és vére.
A néD nyelvén mondott istentisztelet hel vett latin nvelven tartott szertartást vezettele be. melv mise áldozatb61 állott. A búcsúiárások is az ev.ane:éliumt6l való eltávolodás
eszközei voltak..
Erekben a tanItásokban. J ézus igazi evane:éliumi kereszténvsé1!ére már alie: lehetett ráismerni.

'7.

évezzUk- a kereszRotonnáci6nak. egy~~~~~m~v a J~us tanitásai-

tén.vsé.e:nek azt.a szeuerru
géllum 6s.fon fleá b oz akarta.
tól eltávolodott eJ!vházat az evan
viSSVIVinni.
.
. flramlatot a vilá!! és az em-:
Ezt a , n:allYar~~na~l~ése előzte meg. A romaJ.
berisé~ ~ondolko k '
:szklni mint amely megteremegyházról szeretne ue;y
i' azság .azonban az. hogy a

z
~:aia e~~t~~:~r~ö'tje gvolt a szaba~ ~~:~~~
kife.ilődésének.

A

tudoma:Xt°~r~~rtdi~:a~emtő r enEfz.án sz

lern harc eredménye ~ m
.. _ ' . Jol..(. humaniZrnus is. A páés .az ember mellbecsülését mu.u.·u........
·gaz"ágot
pasáe; és az egyház jogot formá1.t arra. hogy az l , eg
mindenben ő !képviselje. ~nd~t~~~sá~~~~:SOk
Részint a keresztes háborúk aUUlJ.lIl.<lV
.'
okat
endjén felfedezték oa réJti mfiveltsé.e!: n yomaIt. " szobr
.
/ lotákat S ezeket utánomi. kezdték.. Elnlesek lassan eltértek
: egyház irányitását.61 s önállóan gondolkozni ikezdt~k.
Világrészeket láthattak meR:. mert felfedexték az iránytut.
melynek secl:tségével a tengereken is tájékozódni tudtak. Az
új emberekik.el való ,érintkezés frissáramlatot hozott a go~
dolkozásba. A meJtindult hajózás viszont .gazdaJtSágot lS
jelentett egyeseknek.
'
Európa népeinek el.n.vomása különböző ,nemzeteken be~
Iül parasztlázadásokat idézett elő s Q feJsz,abadlllásnak vágy,a lázas lorradaJ.malcbani fejeződött ld. Az emberek ilyenkor hamar rájönnek err-a, hogy Jézus tarutásai és az egyházi
pompa között különbséJ! van. A szélesebb Iátókörü emberek
már nem tudtak hinni l? oI"él!'i babonákban. az egyház kiátko.:..
7.'ísU nem vették ikomolyan - csillalrVizsJffiló tudósok tanításait oa vilM berendezkedésérőI. a napnak. Iholdnak állásáról. .a föld forgásár61 tanulmányOZni kezdték, annak igaz.sMárol rendre meggyőződtek s h~y szembe ikerültek a hi ~
v.atalos egyház .t?nitltSával. A humanizmus néven jsmert
szellemi irán,vzat az embert felszabadítotlta az e~házi tanítás mel!'kötöttsée;e al61 és vizsgál6dásának szabadságot
adott. A biblia tanltásainak szabad vizsdlá.sa. a könyvnyom ~
tatás feltalálása és a Biblia olvasása és mem.s merése soka_
kat hozott a reformáció tábora felé.

-~-
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A francia Wald Péter, ez angol Wick~eff János es a
Husz János a leltismertebbeJc a refonnáció elöhírnőkei k~~
Sok üldözést szenvedtek. de úf,késtitői vol tak a TerOT-Á,"

r~.

"kl

o-

beS! ~det ~ ~=.:;..:::e\1~=

lett- Hatatmas
be: .,Nem ~ok.az..Másként nem tefietek.
cselekedni. nt 4J.>

bben

engem

Ú~ ~euen."
Később.

követőit el

8. LUlHER ELKEZDI VAu,AsI FORRADALMAT.
bánvászcsalád EVeuneke
volt. Pa.pnak adták s szor~ és tehetsége r~vén mint baTát teoIÓR;iai tanár lett Wittenbergben. A Biblia olvasása és
tanulmányozása közben vette észre azt a killönbséEet. melv
Jézus eredeti tanítása és a r ómai katolicizmus tanitása között fennáll Amikor erre rádöbbent. tanítani kezdett az általa tévesnek tartott .t anitás: elsősorban a bünbocsátó cédulák pénzért való árusitása ellen.
E kor r ómai cáoáia. a bÚllbocsátó cédulá.k.at vásárokon
is Arusittatta, hogy az üre3 Dánai oénztár számára javadalmat biztosítson. A hiszékenv falusiak azt e:ondolták. hogy a
Pénzért vásárolt biínbocsátó cédula mee:váltia bűneiket.
Luther

Márton szelténvsorsú

Luther e téves tanítás meJ?:Változtatását' elóször az eDházon
'belül akarta reformálni. megvéltoztatni. Mikor azonban
látta. ho2V i2V nem tud eredmén.vt elemi, 1517. okt. 31-én.
a wittenberm. vártemolom kapujára szel!e.Zle ki kilencvenöt
tételét. melvben már nviltan melrtAmadta és ostorozta a r ómai katolikus ev:vházban irV8korolt téves tanltásokat.
Tulajdonkéooen az anya~!es kapzsi.sáe: ellen lá:r..adt fel
el",i lsorban s ez robbantotta ld lelkében a vallási forrada lom
elfojtott til:zi:t. Et!\'SZerO. 'PaDtársaival és a dolJ!:ozö nép százaival sokszor beszéLt arról. hogy a római egyház hataltnas
szervezete visszaél Jézus nevével és tanitásaival Nem a
SW2é.nyek felszabadítésával törődik. hanem éppen ezeke t a
szegényeket zsákmányolia ki hiu hatalmi vágyai érde.lté~:
A hiszékeny nép félrevezetkse volt IlU is. amit a bG.r..bocsato
~nJák rendszerével csínáltak. E1SÓsorban az a1só;>apSágot
nyerte m eg szándékának. de Lutherhez ~ csatlakoz~~
Több német fej edelemség fogadta el tanitáslut. A ~Da. ki
át.koz;ta L uthert. aki azonban a oáoai átokbllJJát nyilv8J\O"n elé ette. A wormsi birodalmi gyúlés. Il". 152~-ben
~~ kénysZerlteni. hogy }dfOg~t ,:"orua. V1S:za. L~_
megmaradt tamtásamak ]~z ága ro
her azon b an b ó ",an
•.

.ar::

innen a
E:ZYez ellen
.is nevezik.
háuit:
S"bU
-.ttonémet néP nyelvét'e.
Lut1;ter lef~rditotta a a
l
~ a
ázi énekeket is irt.
h~.2.":.
~ndenki
Ol\tunkash ~az ~n" kPzAetút. melyet
'k öztük. .,Erős vár .
. is ének elünk
nu Luther és társai hitvallásuka\- A~ - ti:l~ V:;
Tosában fOJ;!:a1mazt;ák mei!. innen á«~ ~anl!:
Jal
és lutheránusolmak is neveiZük követőiket.

9. VAJ.J.AsOS FORRADALOM MÁS ORSZÁGOKBAN'.
~güju1ás" ~ondolata .azonban nemcsak NémGtor.szá.g határain be1ül ébredezett. AlteIános világfolyamat volt ez. mely a I!:ondolkozni kezdő emberek életének
kÖZpOnti kérdésévé vált. TerméSzetes. ho.ev eJSŐ,SOI!ban a NémetországpaJ határos országok népei között vert ~keret
a pápaság túlkanásai ellen folytatott eszmei küzdelem.. Igy
Svájc, melynek népe részben a német nyelvet beszélte, az
elsők között voa az WZll1e eJ,inditásábaii..
Svájcban, Zürich városában - a reformáci6t a város
l>8-pja: Zwingli Ulrich indította meg. () is a bűnbocSátó cédulák árusitása ellen kezdett prédikálni. Tanitásai nyomán
a városi tanács eltávolittatja a templomokból a képeket, oltárokat ~ szobrokat és eltörlik a lati.nIlyelVÜ misuuondástSvájc kantonolcra - íartományokra volt felosztva. A
kantonok egy részének neoe elfogadta Zwi~li felfog-ását,
más kantonok mee"aradtak a katolikus egyház tanltása
A

ValJASÓS-

mellett. A két nárt feEYVerek elejére bizta il!3zsáM eldöntéséL A kaooeli csatában.. IS31-ben Zwin.l!li is ré -tlvett é s
elesett. de tanífAsai Sváic na.~ rt lkben diadalt arattal\:.
Lu~er és ZwimtH e két német nyelven prédikáló reformátor lSmerte egYmást. A valláslavftás sok kérdésében eE)'

nézeten voltak. Az Úrvacsora kérdésében azonban eltértek

,
16

11

ellVmástól. Ebben a kérdésben 1529-hen Marburg várában
tartoU rne2beszélésen sem tudtak meJ!eltVeZésre jutni
Zw~ ~itáse, h?/tv az úrvacsorában
kenyér és a bo~
csak lelel Jézus Krisztus teste és vére jelenlétének, közelebb
áll a mi uwtárius tanításunkboz. mint a Lutheré. aki azt
tanította. hoJCV Krisztus valóságos testét és vé:tét f -zi és issza
az úrvacsorával élő ember.
.
Zwinldi munkálát Svájc ír.ancia nyelvet ·beszélő kantoniaiban folytatta és bevégezte KáLvin János e:enfi ooD.
Amíg azonban Z~. a harcos vallási forradalmár. aki
fe.ttvVerl fOf!:azért. hom- '9 lelki szabadsá iZ diadalra j usson.
addig Kálvin a beLSÖ tisztogatást tűzi ki céljául s nagy eL
szántsággal oa fényt1zésse1 száll szembe s üzen szellemi hábortit a pápaságnak, mel,v táolálja az egyszeru élet formáit
letörl) oomoa és fény terjesztését.
Kálvin Franciaországban születebt s már ott hirdette a
reíormációt. Miután hazájából elfu;ték. Genfben teleoedett
le. sok és nehéz küzdelme volt e városban. ernzben h árom
évre Strasbur gha kellett menekülnie ellenségei elől. Kálvin
Genfben úl városi tanácsot ·a,Laldtott hat e~házi és tizenkét
világi. ta.e:ból. akik sziJtorúaD ügyeltek az el'lk:ölcsre. rendre
és vallásossáltra. A hivalkodást és férlvúzést na~on bün- t
tették.
Kálvin tarú"tásait hivei könyvei nvomán vették át és
val6sitották me.e;. A keresztény erkölcs tisztasMát hirdette.
Ellenfeleivel szemben. amint ezt késöbb mél! tanulni fo.e:juk.
sziEoruan iárt el.
Tanitását: helvét - svájCi hitvallásnak követőit helvét
hitvallásúaknak. vaIN a reformáci6 követöiként refonnátusoknak. máskor kálvinistáknak nevezzük.
A reformáci6 nemsokára a skandináv orszá.e:okban. len·
INel. cseh és rnrunrar földön és a brit szigeteken is elterjedt.

a

10. VAU ·t\SúJtTAS MAGYARORSZÁGON
'tS ERD'=LYBEN.

A reformáció meJtindulása után nél!V évvel már MaJtVarorsz.á.e:on is voltak Luther tanításainak követői. A katolicizmus küzdött az új hit terjesztése ellen s ez harc volt
a polR:ári rend és e korban a POl.e:ársáR.: természetes szövet-

sé
jobbágyság ellen is. Ot$lilggmil' .ut..öN~hoztak,
hogegyse .: lutheránusok az Ol"S7á.e:b61 kljdassanak és bárhol
,
..... _ _ ..... "lF ..
találtatnak. megéget.~
1atbaD
E stÍjlorú törvényt azonban nem tudták a ~r
mel!valósít ani és az új hit 1tövet6in:ek szAma utYl<e 2V8ralRidoU. Az 1526, évi mohácsi csa.ta~szlés -oed11l. at OldA' illaootában na.e:v változást hozott. s a reformáCi6 a ~k h6doltsáa: alá került területeken INors feUódésnek mdult. A
nvultati, német hódolts.é.~ ·a lá került területeke n ls SUllnos

gyülekezete aLakullt taI2I új hitueJt,

lélektani hatásában volt
nagy. Ezt a csatát _köztudomásúlM - Tomori P ál ,katol~
fópap. érsek vezette és irányította. Egy bús, népét sirat?
magyar költő iltésőbb versében igy sóha,it fel: "Tomon.
büszke vezér. mért hagy.tad el érseki széked 1" A nép nem
nézte ~·ó szemmel a .főpapnak ezt a fYá1eJ,kotásM s killönösen mély benyomást tett a népre -az, hogy vezetésében: a
csata elveszett. E csatavesztésSeJ me~e:rutii1t Q kormányzói hatalom. de me.l!e-v.en.e;ült a b:tolikils el!Yház.is. Ha ehhez még hozz.ágondoljuk, hoJtV 1514-ben a Dózsa vezette parasztIá2l?dás a lelkeket már előkészítette a lelki rne~ozdu
tásra - könnyeQ. megérthetjük., hogy a va1Iásjavítás taLaja
hazánkban ts eló volt készítve.
Az erdélyi és keleti területek 1540-ben János Zsigmend
vezetése alatt önálló fejedelemséJ!l!é alakultak.
A mohácsi csata elvesztése

11. JBZUS VALLÁSA 'ú.JBAru.ED.
Jézus tanftésainak tiszt.a.sáea az idők folvamAn elhoonálvosodott. A reformátorok is csak részben tértek vi ssza az.
evandlium tiszta iézusi .a1apjához. B a szentháromságról
szóló tanltást me~ták.
Eur60eszerte a lelki szabadság, vágyának tiszta forradalma az et!.ves orszáll:okban elszígetelten élt és vívódott.
Voltak. akik a -hat-alom fenyegetéseitől megrettenve. féluton
megállQttak. voltak azonban, ·akik váll:alták a mártiromsáRot ds ilanitásaikért, A vallásszabadMg eszméj ének. mássz6val Jézus vallása .diadalának nagy szolgálatot tett az.
ho-'!.Y kaocsolatba kerü1tek a más országokban tevékenykedö
vallási forradalmárok.
A Magyar UnitArius Egyház Története 2
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Olaszországból sok orotestáns DaD menekült el a katoli kus hitnvomozó törvénYSZékek elől. K öztük Ochino. P a.T1tta,
Alclati. Gentile és mások előbb Svájcpan, m :ljd nChányan
Lengyelországban te1epedtek le. Elmenekültek világiak is,
mint a két Socin.u:s és BJ.a.ndrata. akik szívesen foJtialkoztak
a hit dohtaivaJ. Ok is előbb Svájcba. majd Lengyelországba
mennek. Többen közülök .ksocsolatba kerülnek késöbb a lengvel és az erdélvi un.it-árius ee:vházzaJ.
Nemcsak a szentháromság kérdését és eredetét kutatták.
hanem a vallásos élet minden területére kiterjedt a fili!veImUk. s melláUaoltották. hol!V' a szabad viz.sdlódás hasznára
van 8 vallásos életnek.
A keresztén:vsé~ tanításainak teIles helvreálllt,flsa az uniUriusok feladata maradt. A spanyol szánnazású, tudós orvos és teológus Servet (olv. Szervét) Mihál.v e mozgalom
~yik hősc. A hitnyomozó törvén.vszék elüldözte hazájából
Soanyolorszáf!bÓI. aztán Franciaországból ts. ahol már fiatalon könyvet írt ..A szentháromság tévelygései" eimen. Etete
f6munká ia .. A keresztényséa he!JJreálHtása." latm nvelven
jelent me!!;, s abból sokat tanult később Dávid F er enc is.
Servet ~níbc menekült, de Kálvin és társai fl szentháromsál! elleni tanítása miatt üldözték. Az akkori idők szokásai
szerint Servetet. mert tanításait nem akarta meJrtaJ!adni. halálra ítélték, s Genf városában máglyán elégették 1553-ba n.
Servet lelke mélvéie őszinte és buzgó kereszténv volt. a
Bibliát minden más könvvnél értékesebbnek tartotta. Jéz:.lshoz. ki szán\ára minden volt mindenek.ben, odaadóan rae:aszkodott és kész volt balált is szenvedni hitéért. - írja
róla le~na.e.yobb d<l1lerikai unitárius eOház.történetírónk.
A lenlfVelorsz..í.2i unitárius mozllalom Pauti GerfJelu és
mások t&nitása nyomán több vonalon" indult el. A néu:v lee;telentósebb csoport is mege2Vezett abban, hollV a vallásos
elveket a Biblia alapjAn mei! kell tisztitani a babo.nák.lól es
hOI!Y lelOTlesszebbmcnő vallási tfuelmesséllet kell tanusivmi
másokkal szemben.. Az oJaszorszá~ menekült Socinus Colv.
Szocinusz) Fausnusz volt az. aki ~ XVI. század utolsó De~
l!vedében .a lenlfVelorszálti unitárius mozJ:!almakat ellVhazzá
sze.rvezl.c. Fóművében kifejtett tanítása már közel áll a
tiszta unitárizmushoz. ..Krisztusr61. mint mellváltóró1" irt
könyvének lénvee:e az. hOIN J ézust azért nevezzük me~ál~
t6n3.k. mert tanitásaival és életével merunutatta nekünk az
uta"! az üdvössée: felé.
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A lenltVclorszát.!i unitárius életben ielentős szereoe volt
Blandrata Gvöra:vnek. - aki Hi63-ban Erdély-be került János
Zsigmond feiedelem udvarába orvosnak.
tisztében
is rrne~aradt a vallásos reformáció
század közeoén a lenltVel unitárius
fol vására betiltoUák. követöik:
Másreszo a németr~;';:~;:~
menekült, ahol a
mos könyvet adtak ki
ezen. keresztül nagy
hatással voltak .az akkor
levő angol unitárius
C.I!vházra.

•
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12. DÁVID FERENC ÉLETEl:S AZ UNITÁRIUS VALLAS.

Dávid Ferenc 1520. körül született Kolozsvárott iparos c~!á~b61. Szülei kívánsáea szerint papi pálvára léoeit. TeoIOI!IaJ. . tanulmányait Gyulafehérváron vég-ezte. mint szor/&llmas. .lÓ tanuló. Haladó szellemű katolikus kanonokok támo-

e:atásával. aJdk tudásvll.J:!vát. felismerték. tanulmánvai lolvtat~ra ~ németorszá Iti Witten1?erg e.!!Yetemére került. ahol
tobb évJ.!! ta nult.
,
Hazn:térte után előbb beszber:cei jskolaigazgató, .később
~éter.6a~V'l plébános lett. Mlnl~ Prédikátornak és tudósnak is
Jeles Jure v.olt és elZVSzerre bivta mee: Na.lntSzeben és K olozsvár lelkiDász!orául. Szülővárosának a mel!'hívását fottadba el. IJ!V lett 1555. 0k.tóberében kolozsvári lelkész. Itt
azoD;ban .mAr Luther tanításainak; a .szellemében kezdett
Dl:'.édikálni; 1557-ben az erdélYi maevar lutheránusok oüs~~évé valaszt0lJák Ptédikálásának hatésára Kolozsvár v á r~= ~t~C:~ :iu~~~~~ a ma!!varok is. leenaevobb
Ebben az időben már Kálvin tanitá . i
Iter
...
Dávia Ferenc az úrvacsoráról való felfOg:;; ~ál~ {:;~~.
sában heLvesebbnek találta. mint Lutherében E
%- 0.dését híveivel is el akarta f
dia'
.
me.E!~v",
megTn.a:radtak L th
Oira tni. A >szász lutheránusok
azon.ban iköv~ ~ávi~elI~ ilni8gyar J.utlheránusok
híveivel m egalak ította Erdél:vben a ká! ~Y és magyar
más sell:ftőtársával el!:vütt. Munkássá v~ elZ"Vh~zat. több
irvar kálvinisták is DÜSOőkükké Vá!~;lkmeréséü1 a mn-

-
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A nalPyhfr(i tudós orédikátort a fejedelem. udvari orVOJa: Blandrate Györcr ajánlatára, 15M-ben udvari l)aDjé,nak is ·kinevezte.
A fejed.ebni udvarban ismerkedett meJ!: Dávid Ferenc
az: olaswrszáJti antltrinltáriusok - szenthárornsá,;t tanitAsát
ellenzők. és Servet irodalmi munkásságával. Servét könYVeit
Blandratától kapta In.e:It elo1v8sásra DáVid és Blandrata szoros b&rát&á~ot kötött. B1andrata felismerte Dávid kiváló
szónoki képe •. Wett. méLy tudomán,v osséPát. .a Bibliában való
rendkivüli járt"ssádt és seJdt6 társat talMi benne az ist~
ecséJil: hirdetésére. B1andrata helyes itélőne!t 'bizoDYUlt,
mert Dávid pár év alatt ·túl.sz.árnyalta tanftómesterét.
Setvet mun:káin.ak olvasAsa és a s.zent:iris úiabb buzg6
Atíanulmányozása után Dávid Ú~ talá,Ita, hoit'V Kálvin tanftás2i sem jutnJak el az ~urn és Jézus tiszbai feJ10gá . hoz.
Dávid Ferenc hirdetni kezdte a srenthArornsá.ep.al szemben Isten egyszemélvüsé$l:ét. mint olyan tanitást. mely a
szentlrással és ft józan ésszel megelrVeÚk. Hamarosan sok ellenfele és ellensége t,álmadt. Dávid i2aViádt vitatkoz.áso.kon
védte és e$tvben terjesztette is. Nevezetes viták voltak Gyu1a1ehérváron és Tordán. A gyulafehérvári gyiilésrö! h.amté-

Dávid Ferencet Kolozsvár néDe. a város határában fogadta. KivánsáJfukra felállott egy. kerek kőre és 'beszédet
mondott. Beszéde. melvbén.al: unitárius jgal:sál!okat iljrdette. maJlával ralZ8dta a város lakOSSáJdtt. s a város man-ar
népe é!I a szász lak, á:J! el!:yl(m,e is. követte Dávidot és
uniUrine'á lett. It k.etek kő.. ma a-kolOZSivéri unitárius naJ!ytemnlom el6cSQi ilokában elhel.vezett keneletes történelmi
emlékünl<.
A hM: ~ rirmene és a széketvföld különböző részein hamarosan Wlitárius 2Yiilekezet.ek a~ltak. s oár év
&1att. több, mint nélWmz l!VÜlekezet u801a vallotta lIlaj!át
híveivel együtt Dávid Ferenc hite követőjének. Az unitárius
vallást ebben az. időben koloz:sv8rt vallásnak. Dávid FecerlC
vallásának nevezték, s csak a XVlI. század első éveiben
kezdték unitáriusnak -n evezni. Dávidot az unitáriusok vils~k.évé vála.sztották. János Zsig:mond fejedelem. ald több '11tatkot.áson részt vett. .s aki udvari orvosával. az unitArius
szellemet hirdető Blandtatával is sokat beSZél~ a hJt
dolgairól. áttért az unitárius vallásra. Vele eENiitt sokan a
fejedelmi udvar főemberei közül, Békes Gáspár. HagymáSi
Krist6t. a Kornisok. a Kendiek és mások.
rőben

13.

A ~ VALLASSZABADSAG KIHlRDETtSEl"

1568~ban

Tordán

OTszá~ést

tartottak. amelyen a fe -

jedelem és az orszál! nae:vjai. valamint a nemesek és a nép
jelenlétében Ohid Ferenc hatalmas besredet tartott. Beszédének hatA.sa aLatt eflVhanllúan törvénybe iktatiák a következőket: .. Minden orédikátor hirdetheti az evanl!eI.iumot a
mal!3 értelme szerint. a közsél! ba akaria, jó: ha nem, serild
r á ne kényszerítse. Vallásáértsenki ne szidalmaztassék.
mert a hit lsten ajándéka!" E törvény biZitosította az Wlitárius vallás szabad flVakorlá.sát s örök dicsöséie az Ilkkori
önálló erdélyi mae:var államnak._ hollV messze me.ltelőzve a
nyugati ál-lamokat. a vallássza'badsáe: naey llondo1atát törvénvbe iktatta. A mai kor 1örténetiróia e ~vt íllV méltatia :
.. A In.allvar lörténelenn.nek okvetlenül ern.k -lelIielentösebb
dátuma 1568, A tordai orszálI.IlVÜlésen ilctatták először törvénybe a szabad v-alIAsválasdást és szabad vallás~akOrlatot.
A modern vaUásszabadsáE! elvének -a tordai törvénycikk -az
el!Yc nes előd ie s Dávid Ferenc volt az előharcosa." .
~olozsvár?tt az óvári ~lostorban unitáriw koll~2ium
l étesult. A feledelem adom.á.nvából G.vulafehérváron nvomd~t .ál1itottak :fel ~ Heltai Gásoár az Wlitárinssá lett ·Iró és
blbl~afordftó orédikátor Kolozsvárott is nyomdát létes[tett.
DáVid Ferencnek és társainak il. munkái_ itt jelentek me,e;
".. részbe!l lati~, részben maevar nvelven. E könYVek ellviké~
ben Ina DáVid Ferenc a hi~ és s zerelet viszonyáról az alábbi
szép ~ondolatot: "Aki.nem szeret - nern hJ.sz. Lélek a hit
szerzője. A szeretet szélesebben kiárad. mint a hit. A hit
~ szemlélet, 8 szeretet tevés, A szeretet mel!elevenlti a
, tet. FelséResebb sze1·etni. mint hinni." A hit a tökély kez~~~~ \~fete: a T1e=gasabb foka .,. ff A kolozsvári f6is-

hi

sült.
~
~~
~é~ad~g:
fen~Ji~~~~o~
~~áZir:'
:~lemazásu If jut neveltek fel
Y. n Ol ~r-

Dávid Feren~ szóban és Irásban 8 ma~r nvelv e ik
~~~o;: j~ ~l:ála~~ irodalmi nyelv ki~ta:kulása ~~_
irt melvek k ö "" l
..
~tt. Szép egyházi énatooket is
és' m:áso.k.at
z~ .. Adjunk hálát mindn.vAian.,." kezdetút
,ma lS szívesen énekelünk.
A tordaI orszá.E!l!VllIés h tá
t a rt!?tt marosvás{u'hel.vl ors:á/i{~di~t ell~ziti ki az 1571-ben
kedo fejedelem jelenlétében é . ~ ~ .v IQ már bete~ess
a,W:lval kimondja. ho.ItY
•

•
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\Ul.itárius vallást Ls törvényesen bevett

• Erdélyben a többi receota religiokkal kal eltYforma jOw vannak.

v~llásnak

tekinti.

bevett val16sok-

14. DAVID FERENC MEGHAL m!)$tRT.

,

János Zsigmond feiedelem halála után ,katolikus fejedelmek következnek. akik reswen rossz indulattal viseltettek az unitáriusokkal szemben. részpen oedie: minden m?don
mell akarták akadályozni az unitárius eondolat továbbI elteried'sét. Dávid Fe:Iencét elmozdito~ udv~ papságá};)?l.
Rendeletet adtak ki. hOE!v könyveket fejedelm] en.gedély nelkül kinvomatni tilos. Törvényt hoztak. ho.6 a vallásokban
további "újítást" tenni nem .szabad. 1573-ban, pedi.e: törvé~
ben kimondták. hoe:v a vaJJásúiit6kat szi2:oruan mee: fOZ,lák
büntetni.
Az unitárius ;tanItás ezekib en az időkben méJl nem érte
el mai feilettsé.e:ét. Dávid Ferenc '3 Biblia állandó tanulmányozása közben iött rá arra. ho~ Jézus nem volt lsten, s
hiy bátran és merészen ment tovább tanitásaiban. Előbb
cs'ak baráti kör.ben hirdette ennek a me.eállaoításnak a kö-

vetkemnényeit. Réei fejQtVertál'sa. Blandrata. most ellene
mondott e t;mjtásoknak,. Dávid Ferenc. bár látta a fenyeJtet6 jeleket. az általa meitismert ill:etsál!tól nef!1 tánt orodott el David Ferencet 1579-ben bevádolták a feJedelem.T't~1.
aki flDri.liS 26-ra Tordára oxszáltJtvIDést hívott. me~vr~. Dávidot is megidé:zl:.ék. Srdekében olyan tekintélyes küldottség
járt el. hogv a !e;edelem a l(VtUést elhaJasztotta. GyulaIehérváron jÚlÚus első kbt napjAn tartottak meg az orszá~
gyúlést, Dávid Ferencet addiJt katonai őrizet alatt tartották.
A betee:es és ele:vöne:\ilt Dávid Ferencne~ az 0rs:zál!.lt'Víílésen
már csak kevesen keltek védebnére, Vele és .hiva~los ~é
dl5je Trauzner Lukács. Kolozsvár város jegyzőle, D,~vl~ Ferenc védelmében a .navvbánvai unitárius lelkész kifeJtette.
ho(y miután hivatásOM elfogadták.. ho.e:y egy ,az Isten,
azzal már kizárták Krisztus imádását s IJ!Y DáVid Ferenc
úHtónak nem nevezhető. Dávid Fe:-enc állitásával szemben,
ho~ korábban Blandrata is e.e:v nézeten volt vele. Blandr.:lta
eskÜvel bizonyította. hoJrV ő sohasem osztoz~tt Dávid Ferenc
ilyen fe1!o.e:ásában. De ha osztozotf; volna lS. most kész él'zt

,
tévelygésnek minóslteni és visszavonni. A heves és iz.e:atott
tár,g-valás vé,g-én szavazással döntöttek. Az unitárius nemesSeg Dávid pártián volt. A száswk nem szavaztak. A meafélemlltett tőbbsé.e: feiedelmi nyomásra rásütötte az újítás
vádját. Nyomban itéletet mondottak és másoknak .;példá·
jára" holtig l-artó börtönnel sújtották azért. hOJ!:{ ilyen ..istentelen. hallatlan. átkozott-káromkodásr a vetemedett,"
.
Azonnal Déva várának börtönébe sz.álUtották, Ilho!
ugyanazon év nov. 15·én meghalt. Halála elóbti napokban
vé.Stc fel R dévai vár börtöncelláiának a falára a következ6
halhatatlan sorokat: ..A pápák kardja, a ikereszt s a h'lIM
kene - semmi sem fo.e:ia az i.e:azsá2:ot útiába feltartóztatni ...
Azt irtam. amit éreztem. SI amit érzék bízó lélekkel ill:azán
hirdettem. Mell: va.e:vok l!Vozoove. haltv az én vesztem után
a hamis igehirdetők tanai össze fognak omlani."
Az újítást tiJtották meg s ezzel a haladást kívánták
megállítani. Tu14jdonképpen a XVI. ~Mzad reakciós erői elfojtani akartá k a DOJ...gárosodás. iobbagyfeJszabadítás, nemzeti fiiY.J!:etlensée ügyét. A hatalom n:ap:yon féltékeny volt
erre a mozgalomra s Dávidot mások elrettentő példájára
büntették meJ!: SúlVOS2J).. mert nem volt hajlandó az új életet rée:i formába helyezni. J ézus tanításához hiven az új
bort ú,í' tömlőbe !kívánta önteni. Ebben a törekvésében nem
akasztjilk m e,e: országgyűlések. fejedelmek határozatai. tiltakOMsai és fcnye l?:etései - betej:!en. félholtan is .kitart igazsáa:a mellctt és a becsületes forradalmár erejével szól:
.,K ész vagyok az általam vallott igazsáJ!:ért mindent eJszenv edni ...
_
Mi, unitáriusok, boldogan emlékezünk arra, hogy . ez a.

bátor el?:Yeruség- enn.vL üldözés ellenére. ígazsá.e:a teljes tudatában sohasem zsarnok.
Valarn.enn.vi hitvita előtt. ellenfelei a lettvőzött fél. megbüntetését kérik a fejedelemtőL Dávid és ,~rsai ..a legyőzött
félnek nem megbüntetését" kérik, de azt, hogy "őket minden
tisztességgel illessék. "
ruetmunkáját a mai kor történetíró1a a következő szavakkal méltatta: .. Dávid Ferenc a ma2Var történelem na!!y
büszkesége: a 2ondolkodás hőse és előharcosa. Jelk~pe
fenntartás nélkül haladó embernek. aki semmíl.ven körül~é(lvek közöU ncm zárkózik el az új cS2lm'é k elöl. azokat 10.EtikUsan vé.lrlg.e:ondolla és mindi.e me.l1:Jn7őzódé.se szerint c~e
lek.szik. Ez a me.l1:.I1:Yóződés sokszor veszé1.veket rejt. életet

a
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•

kell kockáztatni azkrt. h02V mások élete boldol!e.bb lel'!'ven."
Temetési helye ismeretlen. Minden valoSZÍniiség szerint
8 dévai alsó városrész temetőjében wrladtak el csontjai.
Börtönce1láiát 19lO~ben .az unitárlusok kel'!'Yelete emlékt!\b_
lával ielölte mee'. Az első é$ második vilMháború alatt az
emléktáblát elpusztították. Előbb 1929-ben a nagYvilág \Jni.~
tárius ifjúsága. majd 1948"bane rdél.vi egyházunk az emléktáblát úina helvreállitotta. utóbbi alkalommal jelen volt
a lV1uán .
g kormányának mln:iszt~ ls
A ~111 . tt beti! is hirdett
..
dozó élebélt és haladó <pAllemé.n'ek

a flVU1afehérvári orszá~gvQlésen személvesen nem Jelenhettek me!!. élesen kárhoztatták:. -Karádi Pál mindannYiok véleményét feiezte ki .az erdélvi gyUlekezete.k:hez- irt leveléllen; ..Elvesztettéte.k az~ ártatlan emhcr.t. kinek' a keresztény
vallás irárit olvan n-agvDk érdemei. De eliön az id6. midőn
Dávid Ferencet. Krisztus ez igaz vértanuját. könnettekke) a
földből kikauarná.tok és az életre visszahoznátok . '. -Nem érhetett Ulinket az ő elvesztkénél naltVObb veszedelem."
Karfuli Pált a délma.I!Varországl urritárlu:sok szellemi vezérökü1 ismerték: et s alföldi "DÜSDÖknek is nevezték: A délmMyarorszá.lti JtYillekezetcK mé~ a XVII. század első negyedében ls leveleztek az erdélYi oüsoökkel. s ,a század közeoe
felé envésztek el az elnyomatás súlva alatt.
.

15. AZ UNITARIUS VALLAS AZ ALFöOOON IS
ELTERJED.
/.
elterjedésének évtizedeiben kÖTöS:Dei~rdi
ATanu Tamás Debrecenben. Ef1Ti -Lukács pedig előbb ES!:erben, később Ungváron hirdette az unitárius :tanításokat. A
meJtfélemlitett Arany Tamást Méliusz Péter haUgattatta et
Egri Lukácsot a segítségül hlvDtt osztrák katonai kD'MlÁnyzat j uttatta börtönbe, Az Aranv T.arrlás korabeli unitárizmust mutatta be Karádi Pál "Debreceni disputátio" .- .. i_
talkozás drnii st.ínmuvében. melyet az unitárius diákok késlSbb többször is előadtak Kolozsvárott és másutt.
f569-ben Dávid Ferenc Nagyváradon tartott vitatkozást,
aratott a
.
vezetése alatt
A
nyomtatásban ~ is
eroélvi
A reformáció

Máté.
,
ps}
lett. s Temesvár .körnvékén is több )lymeA ma~yarorszátti részeken levő Ullitárius
az erdélvi evülekezetekkel egvetértésben dolDAvid Ferenc eJitéltetését a mae:varors:z.áe.i részeken l~vo
u nit á r ius gymekezetek lelkioásztorai. akik a távolsáll miatt

16. UNlTARWS KVZDELEM A DUNÁNTULON.
•

.-

Az unitárius hit ereie nemsokára áksapott aDuDAn"
túlra. 1570. és 1571-ben JászberénYi Gvöre:v és Tolnai Luká.cs máI' Tolnán és 'környékén prédikáltak és téritettek. A
dunántúli unitárius élet közoontia hall"Tl.8l"osan Pécs váT'088.
lett. ahol unitárius iskolát létesltettek. A ma is álló Décsi
Mindszentek elnevezésű temnlom százötven évilt unitárius
lstenhailék volt.
. A dunántúli unittirizmus az alföldinél stOOkal erősebb
volt szám~ile.'! és szellemi súlyánál fogva is. Az ErdBlyben. Dávid Ferenc d.e.azsádt rurdetó s ezért üldözést szenvedetL" zsoldláI'köl:tő J.elkrész. Bogáthi F-.aze1c.as Miklós náluk
bp·14L+. 1680 Wán menedéket. Minte~ hatvan gyülekezet alakult, mel.vek az e-"ész Dunántúlt behá16zták. Főként Tolna
és Baran~ mruc.vében voltJIX eOházKözsé.e:ein:k. de Polgárdiban. söt -északon. a Dunánál. Nagymaroson is volt gyülekezetünk. A dunántúli unitárizmus elterjedését el6se,IÓtette
Dudics András DéCsi ikatolilrus OÜSl>Ök munkája ·ts. Korának
egyik nagy haladószelleml1 tudósa. S7..abad szelleme nem
fért meg a katolicizmus korlátai között s egyházát elha~", protestáns .tan.ftásokat vallott. Kora nagy szellemeit tanulmánvozt.a ti Dávid Ferencre és Blandratára vonatkoztatva írta Bezához ernk levelében: "A legdicsóbb
fér.!iak azok. akik őt a háromsáe-os értelemr51 elvonták. akik
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latin nvelven kiadott irataikkal a oápasáfl által eltemetett
Krisztust síriából Jtiásták. akik az evanaéliumi i.~ azsáe: le Q'_
tisitAbb mee:értésére, minteJlV uJial mutatva elvezetnek."
A török hódoltsrS e: alatt az unitáriznnus "Szabadon terjed_
hetett P~ett és a dunántúli vidéken. Első szellemi vezére
mafla Jászberényi Gvöre:v, .később azután -Válaszuti GyörJo!Y,
aki. mint fiatal erdélyi lelkész keIillt ki a Dunántúlra. Swmoru kimenetele volt annak a vitának.. melv 1574-hen tal"tatott a baran~mee:vei NaJlvharsAnvban, .ahol Veresmart y
Illés .harcetmzöllősi református· .püspök uaotársaival megjelent Alvinczi Györ-'O' helybeli és a nála tart6zkodó Tolnai
Lukács környékbeli unitárius paDOt vitára kén.vszerítette. 4
vita bírái a püspökkel iött refonnátus vilálÚ főemberek voltak, akik saját hltfeleiknek adtak igazat. A két unitárius
paDOt halálra ítélték. Atvinczi Györ~öt felakasztották, Tolnai Lukács csak szökve tudta életét meen:enteni. Ez oa kegyetlen eljárás . a következö évben a budai ,basa elé került.
ahová Csapó Györ.IDT nagymarosi unitárius lelkész és mm'osi
Trombitás János nM:YTnarosi unitárius főember 1erjesz!ették
fel. A basa maga elé idéztette a református és unitárius feleke~ . Az u.nitáIiusok képviseletében Vátaszuti Györe:Y jelent
me.!:!. A basa a vitaikozás után az unitáriusok!nak me.iten.eedtc, hotN" a oo.I!Vharsán.vi ítéletért bosszút álliahak. Válaszúti azonban az unitáriusok kéoviseletébén kijelentette,
hogy: az itéletet és tiosszúáUást Isten öfelsé.e:ére bízzák s
református ellenfeleik halálát bosszúként nem kivánják. '
Ennél sokkal ielentősebb volt az a másik, 1588-ban
Pécsett lezailott vitatkoiás. rnelv írásos emlékként telies szöve.eében .(ennmaradt. A vjta veZetöi unitárius részről Válaszuti György, református részröl Skaricza Máté ráckevei
lelkész.. Válaszuti beszéde a korabeli ma~ar irodalmi nye1v
egyjk lef'".szehb eml&e .... A aelklismereti szabadsá.!:! és az .i.l{az- .
sáe: korlátlan kutatása nvilvánul me.e Válaszuti alábbi .l{ondolataiban: ..Szabadsá.eot e.dlUlk: minden keresztény rendnek és kérjük, hogy miképpen mi a kegyelmetek ellenvetését
megolvassuk, meghallottuk és Isten beszédével megpróbáltuk és amit benne nem szerettünk, bizonyságDkkal és okokkal megfejtettük., .azonképen kee;;r.relmetek is cselekedj'ék ... "
" ... az igazságot becsüljük és fölötte igen szeretni alaarjuk.
Csakhogy Isten beszédéböl lenni tudhassuk." "A szitoknak,
szerető uraim, mi hasrna vagyon? Nemde nyilván vagyon- é, ....
hogy azok legyenek Christusnak tanítvániYai. kikben szere-
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tet vagyon: avagy Isten nemde azokban la:kozik-e,akík Qgymást szeretik?"
_
A török hódolt.sáll mee:szünté.vel a XVII. század véllén
nehéz nanok virradtak a dunántúli unitáriZllTWSl'a, mel .... kaocsolatait az erdélvivel ebben az időben már nagyrészt elvesztette. A visszatérő né.met uralom a kiouszhtJ,t. vagy 'llYér
JakossáltÚ maevar falvakba németorszáIli. svábokat teleoHett
Ic. A iczsuiták o mernnaradt maS!Var lakossáli!:ot ievckeztek
visszatéritem a katolikus egyházba. A je7.SUita rend évkönyvei iellYZik iel. hol!V a XVIII. század végefelé 1771-hen
térítik vissza az utolsó unitáriust a katolikus hitre. s ezreI
a dunántúli unitárizmus e korszaka befeiezést nvert.
A mai maevarorszáe:i unitáriusok az 1848. évi unió: Erdély és Magy.arorszáJ;!: el!v.esülése után és későbbi időkben.
Erdélyből á tteleoedett hivek utódai. Számuk szépen I!varapodott azokkal. akik a mult S7..ázad vél!én és azóta is. ·mcg!!vőzódésük szavára
halle:atva. felismerve az unitárius hit
ie:azsáeait tértek e,e:vházunk ta.e:iai közé. Ma már elZYÜtt
énekelik a XVI. századbeli mae:varorszálZi unitárizmus eJ!Yik
prédikátora . .az cstvkori makói Da.P. Thordai Máté fordltásában a zsoltáron ének szavainak állhatatos bizakodásával :
..Tel ies szívből a kik bl..znak iIiZ Úr Istenben,
Azok a Sion hel!Véhez hasonlók mindenben :
Ostromolia bár sok ezer nép is, de m edU,
Semmi erő el nem rontja. mert állandó tk.6szál"
17, MEGPR(mALTATÁSOK A KATOLIKUS FEJEDELMEK
IDEJ.f:N.

1579-·.1605.

Dávid Ferenc halála után az unitárius e.e:vház szerveresén Blandrata Gvöntv is sokat fáradozott. A Kolozsvárra
egybehívott zsinaton mec:ielent 250 lelkész. kénvszer{íségből
kötelezett,sfoc:et vállalt. hoe:v Krisztus imádását és seldtséJ;cü1
hívását ismét hirdetni 1021a.
.
E tanItással eltértek Dávid Ferenc tiszta unitárizmU$Atól, de -tették azért, nehollV az ec:vhaz me,g,semm.isüliön.
A fejedelem Blandraba iavaslatára nevezte ki Dávid Ferenc utódjául H unlladi Demeter kolozsvári .iSkolai.e;.azntót
oüsoökké. Ebben az időben szakadt mee: részben a szervezeti
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.ka-ocsolat a malrWlrorszálli un1tárl.~~ és az .erd~lvi unitériusok között. Hun,vadi Demeter oÜSDÖk sok vidéki látogatáson buzditotta a hlveket az esrvház iránti hűségre.
E korszak kiemelkedő eoénisélle volt E-n!ledi Gvörjtv
DÜSPök. aki Dávid Ferenc i@zl szellemében tanitott. azt h ir-

dette. a Hun,vadJ-Blandrata kénvszerh:itvallás.f2! siemben,
hogy bár Jézus,,imádást érdemel",ezazimádás nem egyenlö
aval ami Isteni illeti me2. Latin nyelven irt.- naa .munkát.
melvben a Mentháromsá2 hittételelnek tévedéseit b1rálta. E
mun.kát későbbi utóda. Thoroc~ Máté adta ki és fordi-totta le tn.aJIYar nyelvre. Könyvében megállapítja. hogy:
"A mi vallásunk nyilván va~on az Istennek könyvében.
minden homálv nélkül." ts kásával ez1; akarja meanu'!oatni :
..az srent.irásb61 és iEaz rati6kból irot,t malVlarizatókika1," E
munka ellen külföldön is sok ellen irat. jelent meg. Erdélyben, az e.lrVik református püspök. irt ellene terjedelmes
vitairatot. Várlalvi-Kó8(I. János 'későbbI püspökünk kátét irt.
melyet sokALe: használtak a vallástanitásnáL
E korban egy tízéves háhorU 'fol.yt ErdéLyben. A. német
császár el akarta fQ!;!'J.aJni Erdélvt. Básta volt a vezére. Az
erdélYiek az unitárius Széketv M6zes feiedeLem. vezérlete
alatt .szembesz.tllltaJc a német császári hadakkal. de szép t!v6zelmek után. vé!!ro is Székelv Mózes elbukott és a csata~
téren hősi halált halt a szabadságért. Ekkor Básta Székely
MÓl:e.9 oárthfvein bosszút állt. Kolozsvárt 1603..,ban kivé.lZez-tette a város unitárius főbírá iát Tótházu Mihályt. aki annakidején KoJol:svár városát S<:lmelv Mózes csaoat ainak I eladta. E kor történetiróia icevezte fel. ho.ev B ásta me~ke
~elmezett volna neki. ha katolilmssá lesz. de Tótházy Mibály föb!.r6. hfi maradt valMsához ég mártírhalált halt unitárius hitéért.

18. MEGPRÖBÁLTATASOK A REFORMÁTUS
FEJEDELMEK IDEJ'EN.

•

1005 1600.
Rndee.zki BMint pUsoök len:u:vel szánnaz.ású lévén. RVen~
dO beszélt mase:varul. PÜSPöksélite ideién 1'I:alitv megpróbé.lta.... és henvedés érte e2Vh!w.nkat 6Z erdélYi szombatoS
,JD.oZOlommal kaPCSOlatban.

A swmbatos vallást ef1.Y erdélyi unitárius sz.ár;maz!l&ú
ember: Osi András néoszeI1lsitette. ald az ~kori leiráso.k
szerint. családi bánatában addig olvasta a Bibl'át. anúg: ,,ki_o
talAJta" II szo.mbatos ....aná&. Szombatosoknak azért ne~ezlék
öket mert vasárnap helyett. az ótestamentum tanitáS31 s:re-rin' 'a szombati napot ÜIlIl.eoelték me/!. Bár az unitárius el!Yháznak nem voU senuni kapcsolata a szombatoodg,ltal. :nert
ennak követői a re!ormátus és unitárius eiNház hivei közül
esr:varánt akadtak Bethlen Gábor fejedelem alatt az unif,áriUsokat úira hevAdolták Ilttal hOiN a vallás dol.Jl:ában ismét
_új i!tott;ek. A feledelem r.endeletére 161S-ban Erd6szentItvl)l1lityön zsinal.ot kellett tartam. hQ.1tV az unitlu"ius eiNbá%..
tisztézz:a madt (l vád alóL EiNházunkat a zsinat ~~beh{vá
sával kaoc.solatban az a 6érelem érte. hollV a :z.sinatra elnöknek. a fejedelem Dajka KeserG. János . refonnátus oüsoököt
küldte i1d. Az unitárjusok a zsinaton iltawlták. hogy ők a
szombatossáe:.I!al kapcsolatot nem tartanak. S útv az 6iHtAs'
vádia -alól .tisztázták mrurukat.
A hál'O'I'nSzéki eauh:ázközséaek Dávid Eerenc halála után.
a református püspök vizsgálata alá kerültek. eleinte mee:e,l!VC!zru. később feiedebni. rendélkezés· következtében. ez a
\$érelmes .g vakorlat a XVII. század vé2'éiJl: fennállott. A S'Umlbatosok részben unitárius. részben re!onnétus l!Vill.ek~ek:
ben éltek. s i.1!\.' az erdőszentEVör2Yi zsinat után katonai ki\$érettel felülvizsgálati körútra ment- Dajka KeserG. oüsoök
sok háromszék.! unitáriU9 ee:vházközsé2et is meltVizsrilt. ~
m:ivel azok nem u.n.itárius felfutvelet alatt áll6 P30jai nem
tudtak a hit do12aiban nclti kie1éltitó feleletet adni. azokat
reformátusoknak nvilvánította s i2V ellVházunltn3k sok viráJl:Z6 Jl:yülekezete elveszett.
'
Sok ve&zteséR' érte az unitáriusokat az erdélyi 1615. évi
orsz.áll!litvfilés ama rendelkezése alaoiAn is. melv Úgy intkzkcdett. hQJI:V a temolom és iskola a közsée: lakót" közill azoké,
akik töbhsbtben vannak. A zaklatott &zombatosok sok he!ven
refonná.tussá tettek. Ie::v a köz..sé.gben többséJl:be kerültek a
refoolilátusok és az unitárius templomot és iskolát elvettek.
Radeczki püspök echázi rendsmbálvt is irt. melY később is·
hosszú .ideill! használatban maradt.
•
A kolozsvárlsz é Sl: és ma2Var unitáriusok közötti el!Yenetlen.sélii! ls sok kárt okozott. melv Beke Dániel püsDÖkséa:e idején a dézsi elitvezsé.l!ben nyert rendezést. me1.v u
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unitáriusokat uira kötelezte. hoev a Hunvadi-Blandrata léle
ktnvszerhitvallás értelmében hirdessék hitüke t.
A század közeoc táián I. Rákóczi GVÖrltv feiedelem előtt
ilira szombatossáltl!a1 vádolták az unitáriusokat. s ez ismét
-több ftvülekezet elvesrlésével iárt. Ebben a korban v eszitiük cl a dézsi és körnvékbeli !!Villekezeteket. A kolOZSv.3rl
vflrosi tanács szá?: tagja közé. e korban előbb huszonöt.
azutan ötven refonnátus tanácsta!!ot kellett heválasztani. s
a föbíró is felváltva választatott a két felekezet tal!,iai közül
A XVII. század közepe után menekülnek nagy szamban
Magvarol'sz.álrra és Erdélybe a hazáiukból 1660-ban a iezsuitál!: nyomására fei- ég iószágvesztésre ítélt Lenouel. unit::íriusok. Közülök le/ttöbben Kolozsvárt telepedtek le.. Ott
lenftvel nyelven prédikáltak papiaik és külön i'!VÜlekeretet
alkottak. mely csak a következő század végén szűnt meg,
amikor b e!eolvadtak a mai naM8ffipIomot fe1éoíteni szándékozó map:yar ttvülekez.etbe. E rkorban nagyon élénk kap_
csolat volt az erdélyi unitáriusok és -és a hollandiai remostTAnsok között, ahová szintén sok leru::.ve1 unitárius menekült érkezett. Számos unitárius iJiú v éo:ezte tanulmányait
hollandiai e;:[yetemeken. A református fejedelmek elnyomó
oolitikájuk rendjén a század második felében fe1hív.ták az
unitáriusokat. ho:rv .adják; be a dézsi kényszere~eztép; szellemében megírt kátéjukat. Az; unitáriusok beadták Kancz
Boldjzslir pÜSl>Ök kézirátban már használt kátéját 1670-ben.
E káté különös -han!tSúllyal emeli ki, hogy ez unitáriusok
hitvallása az evan~urn alapján áll, sem többet, sem kevesebbet nem hisznek.. mint amit az ú.í'St.Öv~ tanit.
E korban ez unitáriusok kedvelt olv.asmánya á.Tkosi Ge td Benedek Páduában is tanult ,t udós orvos és lelkész imádsága és vallásos elmélkedése. melyek kéz.i.ratban elterjedve,
Dávid Ferenc 1.i.szta unit:.árUmusát hirdették. A nagy pestis;arvánv iBeién sok lelkészünk mellhaIt. s ee:vik imáiában
igy fohászkodik: ..... i.lten medogyatkoztanak a páSztorok.
k ik a te n épedet ip;az tudománnyal és jó. példaadó erkölcsökkel üdvösségre i~au~athatnak ... Szándd mep; a te oász-tor nélkül val6 nyáiad at és vedd el a te népednek lelki éhseftét ... Ne távozzék: el a te .e:ondvise1ésed a te ltY"J.moltalan
>n épedtől. kiket a t e csodálatos vilá.e:odra hivtál"

19. MEGPRÓBÁLTATAsOK A HABSBURG URALKODÓK

ALAtt.

1690-1780.

Az önálló erdélyi fe.legelemsé~ me2SZűnése után. a megpróbáltatások más oldalról fenve.e:ették.
A tö·r ök uralom alól felszabadult maitYar
elnyomatás alá kerültek. A magyar ?",!e~t!:'!'
és
Mag:yarorsMP;On joggal féltették
• vallásuk szabadsáp;át.
A L ipót császár által 1691-ben kiadott diploma bár bu~
tositotta a protestánsok vallásszabadságát. de utat engedett
a katoliKus eitYház rerjesz.kedésének és a protestánsok eln.yomásának is. ErőS -ellenreformáció indult -me.e: Erdelvben.
melyet a katonai hatóságok mindenütt támogattak. Célia a
protestánsok anegp;yöngltése és a katolikus ep;yházba való
áttéritése volt. A vezetés munkája most is, ..mint az erdélyI
katolikus fejedelmek idején, a je:zsuiták kezében yolt.
A me,ltpl'óbá ltatások rendjén elsőnek elvették 1693-00'11.
a J ános Zsigmond fejedelem által adományozott óvárt unitárius [öiskolát. Ennek helyébe Kolozsvár főterén a mal
S zent Mihályról elnevezett templommal ,szemben.. mely
Dávid Ferenc ideie óta .az unitár iusoké. épített az unitárius
áldozatkészség új főiskol át. A kolozsvári főtéri nap;y templohatalmas túzvész pusztította el. melyet az unia hollandiai remonstránsok körében
adomán~
felhasználásával éDíte~~ek
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szatmári békekötés után ismét fellángolt az üldözés.
i716-ban katonai eröszakkal elvették a kolozsvári főtéri
nartvtempJomot és főiskolát. ME\I!tiltották. hogy az unitáriusok !közhivatalt viseUenek. ri\alZánházaknál istentiszteletet
tartsanak. A kolozsvári üldözést nyomOn követte a vidéki.
T orda. AbrudbánYa városok és számos falusi gyiilekezet'1nk
veszti el templomát. s a sok üldözés következtében híveink
száma kb. 30.000-re avadt le.
MáiI"ia Terézia trónralépésekor fogadja a~ e.rdély;iek küldöttséget. de a bizottság unitárius tagját. désfalvi Sirrwn
Istvánt .nem bocsáHatta szlne eIé. E le,gnap;yobb m egpr 60á1tatások idején Almási. Gergely Mihály püspök áll egyházunk
élén. aki erős hittel és bölcs ,kormányzói lendülettel vezette
a na.e::von meJroróbáltatott egyház ügyeit.

--
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A lc.an8~obb üldözés ideién mutatkozott meR: az unitá_
rIUS nc;sv>:tartAs erele. Két évvel a koloz.svári temnlom és iskola elvétele utAn 'az c.eyháziak mellé odaáJIanak a köZhivatalokból kirekesztett világi föemberek. I718-ban m:cgal.'l.kltlá.k c,g,v házunkn.ak azt a szervezetét, lIle1.ven fÖJrondnokainknak és EltvhlW Képviselő Tanácsutiknak mai munkája
nl.'\PSLik. Küz,a!aoot létesítettek. melv az eaetemes e2:vház.
általános szükségleteinek a fedezhér61 kivánt gondoskod'li.
Ali egyhAz.kőrÖkben az esoeresek mellé ins1>ektorokat. világi
íelűJtVClöket é.llttanak. Ezek között az u nitárius löemberek
kGzött voltak a Daniel. Petrichevich-Ho"áth. Bir6, Simén.
Simon. Slndor. Teleki és más családok ta%iai. Világi ember
ir alcövetJ<ez6 rizad elején védóinltot az unitá.rillsnk "ellett,
Pctrichevicl1-Horváth Ferenc az Apologia Fratrum -Urii'P ' .
rum cimú, saját költségén nyomtatásban ki.ado~ munkájában
irje: .... . aT. unitáriusoknak az ö hitöknek minden ágazatit
kinyomtatni és mindenütt való szabados hirdetés által.1dterje 'teni ""em engedtetett . .."

~VeJC

ki magukat. Csak akkor folytathatják tovább hivatalukat. ha arra méltóknak találtattak a 7.Sinat elölt. E gYil- korlatot később a papokra- is ldteriesztették: és a sz.ázad-véuea. fennállott. Szentábrahámi ideién a .;.viláJti -embereknek
az e.G!yház ügyeinek intézésébe való bevonása, még intézményesebbe tétetett. A zsinati és fótanácsokon. most már a z
cEvháziak mellett. a világiak is részt vesznek: s UllVanillV
az e.!O'bázköri közgyuléseken is_ Ebben ·a korban v~itették
cl iskoláink és egyes l!Villekezeteink. azokat a -feiedelmi
keiYből ,adott dé:szmá.kat. vámokat, mel.v .-eddi.g )övedel:m.i
fOrt·ásul szohtáLt. A gyülekezetek rálé.otek a lelcteljesebb önfenntartás és önellátás útjára.
Rendezték az istentiszteleti szertartásokat. az &zi hála-

adó úrvacsoraosztás ideiét ekkor álleoitották melt a sz.eotemberi Szen' Mihá1.v napját követő vasárnapra. Elrendelte,
hogv a z ettvházközséa.ckben évente számadást tartsanak. Atlavította temolomi énekeskönvvün:ket és kihae:vta- belőle az
"átkozódó zsoltá.rokat", mivel hangjukat nem találta méltónak a jézusi evangélium szelleméhez.
S:zentábr.ahámi munkásságát egyháza II!zzsl iutalmarla_
h o2\' már életében elmondották. holt:'{ .. ő az uriitáriusok
szeme!. szíve és szája".
E nvomorúsa.Eos korsz.akban kezdik mea. ee:yházunk történelmének felie.lt.V'Zését kéz.irato.s któnikáj uk .Japjaira Kénosi Tőz.sé!' János. Uzoni Fosztó István és Kozma Mihálv,
akik e~s munkáját fo1.vtátva. e gészen a XIX. század derekáie ie~ezték fel ee:vházunk történetM- Szentábl'ahfuni
oüspök is me,e:[rta kéziratban eoházunk történetét.

20. SZENTABRAHAl\U MmALY.
1737-1758.
Szentábrahámi Mihálv PÜSPÖk hOSSZÚ időre' terjed6 'kormám7ása vezette tovább e ltvházunkat e nehéz időkben.
Szentábrahámi oÜSDÖk ·h ollandiai el!Vetemeken kiváló kéoesitoc?"l szerzett doktorátust. Nagy munkájaban latin nyelven
irta Ille! eoházunk hittanál az akkori kor szokásaihoz és
al elnyomaUs adta nehézsé2ekhe.. alkalmazkodva. E hittan
mél'!. mindhz nem Dávid Ferenc tiszta unitárizrtws§nak folylaUss. han.." csak tnellalkuvis Q kor elnyomó követeLnénveivel Maayu nyelvre a budanesti ltYÜlelrezet első lelkésze
Derzsi-Károly fordltotta le a XIX. század végén.. Irt szép
imádságokat is. mel,;eket sokAll!: h asználtak.
Mint fiatal tanár iltélte a f6téri iskola elvetelét és el!VÜtt
dol.l~.ozott a diákokkal. akik v- - sz 6ból és sárból fonták és épitették fel az. új iskola els6 szobftcskáit a Belmagyar . utcában_
Lelkesitett a megoróbáltatésok idején -él éoitetL amikOr
elle lehct6sée kínálkozott.
Minden erejevel u ebház belső éoHh' 'ek és szet vezete meS!:erOOítkéne}c szentelte maJlát. -Kimondatta hatá-rozaUla!!. hoc a pilsoök és az esperesek köteJesek minden
%sinaton hivatalukról lemondani. hon i2V közbirálatnak te-
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21. At,DOZATOK.AZ UNITÁRWSOK l\tEGEROsI TtSttRT,

,

IL Józse! császár uralkodá$ával az osztrák uralkod6ház
oolitikai eInyomásában enyhülés ·kezdódött~ Nemsokára a
ncutV fJ"Bncia .forradalom is érezteti hatását.
II- József. már min, trónörökös bejárta biroda~mál l!:rdélyj láto.eatását Auh István oÜSPÖkünk. felhasználta arta.
ho2Y ldhalJa.atáson elmondja ee:vházunk sok serelmét és
szenvedését. A trónörökös nem ismerte az unitáriusok vallását. K érdésére a pÜSPÖk röviden ismertette e.e:ybázunk
A Magyar Unitárius Egyhá: TOrtt'lnele 3

,

-

•

-
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tiaZtlB és CEYszeI"Ü tanitásalt. A laónikits feljegyzése szerint
elbeszélése után a trónörökös {EY szólt: Nem lenne rossz.
c..mindenkinek meltenRedni. hoJtV válaszlih.assa azt az utat a
menn.vbemenetelre. amely neki tetszjk

Trónralépte után ldadta ~ türelmi. ~endeletet. mely a
protestánsok és ÚI:V az unitÁriusok számára is. ismét biztosította a vallésszabaddp;ot. Utódai. hasonló szel:lemben igyekeztek uralkodni. s e2.vházunkban laSsan ismét elkezdódólt
aJ éoitésl2k új .k...rszaka.
.....
A kolozsvári unitáriusok .gondolkozni kezdtek. hó~ e.~
elvett főtéri templom helyébe a Belmagyar utcában. mal
Kossuth utca . tem:olomot éoítsenek. E munk8. vezetése és
trinyitása Lázd.r István p üspök és főg<?ndnoktársa Petrichevich- HOT'váth Ferenc vállain nyugodott. 1796-ban pár
esztendei p:yüjtés után felépítik a ma is használt unitárius
nagytemplC'ilTlOt: s men~le ert:Y évtizeddel Jtés6bb. 1806-oo.n a
I M i kollé.ltiumGt. E két naE!\' alkotás feléotilését a hívek áldozatvállalása mel:tett .Zsuki László 80.000 fOrintot érö n.a~y
a1aoítvánva tette !ehetövé. okit a fŐlWndnok és a 'OÜsoök
nyertek Íne.e.srre. holt\' vMyonát c«yházunk meJU;eR:itésér e
hae:yja. Zsuki L ászl6 ee:vházunknak első na~ _ Jóltevője. alonek' 'emlékezetét keltvelettel me,e:örizzük.
A századforduló ideién éoült fel a szék-elyföld szívében.
Sz.ékelykeresztúron a másik unitárius lfőiskol~. Sza.bó Sámuel. a szék.elvkeresztúri főiskola későbbi 1J1:aze::atóia. be1árja a székel,v falvakat. Me.e:mal1Yará zza a ,n épnek. h.O~
miért van szükséll aITa. hoe::v saját körükból szánnaz6 fiaik
tanittatására a közeli SzéJ,elykeresztúron kollégiumot létesltsenek. Az. iskola felét>itéséhez a székely nép felekezet különbsé\! nélkül áldoz.atot hozott. Követ. meszet. fát a közeli
és távolabbi székelv falvak né pe adott. s_ fjAik a befuvarozással és az épitkezésnél közmunkával is hoz:z.áiárultak az
iskola feleoítéséhez. melv 1804-ben készült el Ez az iskola
iitau néni koUéttiuma volt 9Z udvarhelvszéki székelY$éroek
és sok derék népi származáS'li diák tanulását tette lehetffre.
A további igazgatók Koronka József. Marosi Gergely. Bán.dor J ános Pap Mózes és t.anártársaik sokat m:unlCállrodtaK
k€sObbi fenntartása érdekében. A sz,ékelykeresztúri lt'cola
felsö taj~z.atát az első világhábOrú utáni években új1"4 a
székely
önkéntes AldozatváJlalása mentette meR: és tartotta fenn..
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Egyházunk m ásodik nalt)" jóltevője AUl1Usznnovics Pál,
a . 1~.ngyel?,I'szá~ men.ekült- unitáriusok késöbbi leszárma7.6i
k~ zül ker.ult ki. :&I.esaoja Szentábrahám közséJtben unitárms. DaD•. Habár szülei őt is DaDi oái'lára szerették volna
adR!. 6 ~lác Dálvfln .kereste bold.oszulásáL mert Itv~e
iAe~n ~Ja volt és ebben az időben a papok ee:y Dál' évig
nton .szolgá:l.atot kellett, hogy végezzenek. Mint szegény~rsu diak. $Ok küzdelmen és nyomorúsa~on ment keresztiil.
Hiv~.ta lt páJyáján is e~háU' támol!atásával. szore:almával és
le~lSmeretessé~vel emelkedet a leJ!ma2asabb óolc,a.
Amikor hivatali swl'l!álata úira visszahozta Erdélvbe eevháza fÖl!ondnokának is megválasztotta. Hálilia jeIéül halála
előtt 60.000 forintot érő V3!!Vonát ei!Vházunknak hatvománI0zta; E1: a se~~e: a leeiobbkor érkezett. mert a naDoleon1
h borúk u tán bekovetkezett oéuZlomlá9 hatása alatt m i."'1den
száz f?rint egyötödére csökkent. 5 elt)"házunk sruös pénzalaojQlt megsemmisülh-el fenvee::ette. Aue:usztinovich Pál
1837-ben ryalt meg KissolYlnOson, ahol sírja felé egyházunk
el nem muló kegyelete szén emlékmüvet emelt
\
E korban a haladás -és maradiság szelleme egyházunk_
ban is harcban áll egymással. Kö'möczi János később! püspÖ~nket kolléJtiumi rektor korábán vaUásta1ansáe:gal
vádolJa mep; eiYik világi emberünk s sz.emére veti, hogy ,,az
lS ébersé.a:e és gondmság.a hián.va miatt az unitárius koUé2ium i!júsá.e:a eo francia felviIásosodás le~lsöbb balszárnya termélcét, a SySteme de la Nature-,t olvassa és feJja
titokban s m ér.gez:i me/!: lelkét -annak szélsóségesen materialista elveivel" Ez a haJadószelJem.Ü ifjuság már az 183D-as
években iskolai takafé:kpénztárt létesít külföldi mintára.
hogy tak8rékosságra, önmegtagadással· nevelje önmagát.
Tette ezt abban az Időben. amikor haSonló mtéauények
h azai iskoláinkban mé2" nem keletkeztek.

z2. A REFORMKOR.
•

Hl25-1667.

A XIX. század első évtizedeiben a nemzeti fölébr edPs
Erdélyben is éreztette batWL KölUi püspökünk ATo.nJjOSrákosi Széketu Sándor .. SzéKelvek Erdélyben" cimll eDoszá-
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val ..e riadó vak mélvsészet lölverte szavával" s ,a nallV '!örösmart... Mlhálv irodalmi elöfuUlra. E kor szabadabb IeveIlóiében ' im meg később s adta ki nV~!lltata:.tI:'ln elsöl.l.~e~
ma2Yar nyelven "Az unitária vallás történet~l Erdély~ _ n
cimú könYvében e,ltyházunk történetet. E~h~ é~ekaskönY
vünk új ra kiadáséval és sok új dícséret rnegtrásaval nevét
halhataUanná tette.
Ué .
diáksáe:a a rn.a,I!var
A kolozsvári uni~árius ko .enIm.
iákok küldöttei
nyel .... ápolására ~lvaso tári~~o~!l~~t ~ dválaszában bolüdvözlik nevenapJan ~~se yl l
~llásuknál fogva már
dognak nevezi ezt az ülusáli:ot. mert..
nak. hogy sok elóoly születést s következőle!! nevelést k~ rukban . mentekké
ítéletektől és ba:OOné.k
'ókl m..ár~;V~~:e:e:~l a Magyar Tudol
tétetnek." Hozzáláru na s z e .
l dománYUk "a kománvos Akadémia alaDit~hoz. lS. :~~
adomán-la"
'
','um colleJllumbeh
102.5'1á Tl uru ari
ény"olvdZ>U
cimen kiadott zse bk"ooyneven van' feliegyezve. ."R~ m kíváló értéke. Szent-lvá1l1ri
vük a korabeli magyar lro ,0ó' _.......,.;ke a ma~ar népies
,
... yv szerkesz ln<=. "','~
.
lk-k'.
Mihál.'l'.
e zseb"x
""",..
p tőti sz.ámára készite:ette a le _ ;=,.
költészet előfutára és. ~, imú dalát ma is szívesen éneklik.
M.arosszéki Piros Pánz.s c
fi be:reink is a reformkor
..
A diákok mellett viláe:i ve::t ~élt6 dolog. ho~ a koeszméinek swll!:álatában áll~n . " ~e:k unitárius támolozsvári állandó m,altYar szinl~tsz.ás u;:Vszi.nlgazgató F.etvincri
J?:atói lel!yenek. hiszen az e1s~ ~~ri engedélyt .színjátszó
léltiumunknak volt kicsaGvörf!'1. aki 1693-ban karot.
társulat létesítésére. kOlO~ftiöl~~~er és kaáli Naf11l r.Azfl.~
ooU diákia . Sa14 S~muel
'sk lánk fe1ül!Veló gondnokai.
kolozsvári főbl.ró, m\Odkett~ Ől o nkásai utóbbi a szl.nház
a szinház létesitésének úttör m~álasrl~ biztosa. Bölön'
épittetésének orsz.ál!~~és s:l~tkez.eti e:ondolat első aDos:
FaTka.s Sándor az er
alapított .szövetkezete nem
tola Gondoskodó Társadg néven 15- "vetkezet volt egéSZ
csak Erdélvben a l~~é~bb~ s:r~éIZis~nemes ~~J.~ ~:
Magyarországon. MUl;t
e
ül Államokat. Utatá:s<:Uv
ut:axt.a az t.SUlkamerikal Egyes t 61
eldelenésekor a na~
dekes könyvet (rt 1~33-ban, melYJ;án~kkal senki mel!: n~
!='zéchenYi ezeket írla: ~~S~1?b a '
többször ,kiadt~. l1?"Z_
tisztelte
ma:;:t~~~n!~en~~~o~t. Az am:~tWröje.
~O:;o~al ~~~ kaocsolat felvételének lS Ó az e

tt.sa..ság'

a::

d
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23. BRASSAI SÁMUEL.
17Q7-1897.

Torockósz.ent,eyörlrVön .született. tordai. ma~'d kolouvári
kÖzépiSkoláinkban nevelkedett. Kolozsvári intézetűn.knek
tanára. majd i,eazltató,i a lett. Sokoldalu, tudÓ6 embe!:. akiről sohasem tudták, mihez ért a legjobban. mert mindenhez
értett. Az eJ!V~tem nem ·t udta ho.e:y milyen tanszékre hivja
meg, mert .a természettudományokban éppen " olyan jártas
volt, mint 'a nyelvekben. Elmélyedó, komoly, munkájába felejtkező embernek ismerték. aki. önmagával keveset törődött.
Bra.sS(l.i Sámuel elsőnek iltövetelte Erdélyben .a latinnyelvú oktatás helyére <él magyarnyelvű tanitás bevezetését.
Brassai e reform megvalósulásának első évében már hét
magyarnyelvii tankön_v vt irt. A tisztán felekezeti célt swle:áló iskolai nevelés kibövült és az élet iltén.veihez lj:!;azo_
dott. Előtbbe nyomult <él földr.ajz. történelem, számtan es
erkölcstan tanítása. E gondOlat teljesedik ki néhány évvel
későbbe n, 1845..,ben, .amikor oa hittanba a Kriza-féle kiskátév al >aZ egyetemes emberi és keresztény erkölcsökre v.aló nevelés gondolata vonult. be. A forradalom leveretése után
Br.assai is bU,jdosni kényszerült, Később visszatérll Kolozsvárra. ,ahol eszmetársaival eltwtt mej:!;alakftia az Erdélyi
Múzeum Egyletet, melynek: első igazgatóia lett. Itt kedvenc
tár!!vaiv:al. a növén,ytannal, csillagászattal és filozófiával
foglalkozott. A nyelvek na.!!v mestere és a zene. áhitatos l'ajonp.ója. Hirdette, hol!V a maltyar néni zene ncm azonos a
cigányzenével s ezzel a tanításával előfutára lett a szintén
unitárius valláso Bartók Bélának.. T íz nyelven beszélt és El.
tudományok minden ágában ~'ártas. Hetvenöteves korában
külön enJtedéll'lel nevezik oki az 1872-ben fel:illítoU kolozsvári eJ!Vetem professzorává. Az eltvetem első rektora az
unitárius Berde Aron dr" prorektora Brassai Sámuel.
Polihisztornak - egyetemes tudósnak: nevezték. Mélyen
vallásos lélek volt, el$Ö elnöke a Dávid F erenc Egyletne.k és
eg_v ik alapítÓja az Unitárius Köz1ön.ynek s mint ilyen. cJ!.Yháztársadalmi moz.2almainkn.ak élete vée:éie ee:vik támogatója. Brassai nem alapitott családot. Tanftványait gyermekeinek tekintette. Mee:takarított vagyo.nát és értékes könyv_
tárát a kolozsvári Jwllée;iumnak hagyományozta. Szász esztendős korában halt meg IB97-ben, A kolozsvári ház.songárdl
temetőben Dihennek csontjai.
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U. A FORRADALOM :tS ONK.2NYURALOM.
1818 1867.
Az 1848/49. évi forradalom és &abadsAiharc ~ház'.ln
kat sem hallYja érintetlenül. Erdély és Ma2Y8rorszéjit uniója
után az 1848. évi XX. törvénvcikk első szakasza az "unitariO;" vaLIdst Maqua.rOTszáQon is törvénllesen bevett vallásnak
nJlilvá.nit;a. E törvénycikk létrejöttét hosszas harcok előzték
~. :ErdeMben Kölcsev és Kossuth -szólaltak fel. ellene élZ

akkori .ketolikus ,klérw vezetői . Végre k özel 'k ét évtizedes
barc és huzavona után 1M8-ban e törvénvt m evszavazzák és
azt a királv is szeritestti 1848. áorilis ll-én. E törvény létre;öttét a kolO2'SVári Egvházi Képviselő Tanács 1848. áorili.9
IS-án tartott ülésében vette tutlomásul. s az általános öröm
hatáS9 alatt feliratot intéz a miniszterelnökhöz. meJyben a
következőket mondja: .. Hitielekezet nevében szólunk. am~ly
nek erős mel!l!Vózódése. ho~ a n evelés tinét az állada~om
nak kell rendeznie és vezetnie; ho~ e tekintetben. miután
.a lelkiismeret szabaddea biztooítva van (a nevelés munkája
lránvit.Adban). vallásfelekezet nem létezhetik".
Mi. unitáriusok. büszkék vaotmk arra. hÖgy Erdélyben
1568-'ban Dáv.id F~renc márrtírballlival ikiliarc.olt elismertetésünk után a vallás .abadsáJ!: e!ismeI,két és vele- unitárius
vallásunk ma~arorszáJ!i törvényesít ' lét éDen az IM8-as
forradalom szelleme '8jándékozta a maliO'8l'Sá.lalak. A POlltikai szabadsá.lt rn.agyar harca együtt szár.n..v.alt a lclJd:ismereti szabadság vágyával. A politikai felszabadulás áld!J.s~il1;
következetesen együtt Ikivánta odanyujtani a forradalom
a vaJlásszabadsággal
A szabadsálfuare e2Yl'k magy szelleme az unitáriuS
Pálthi JánOs. az 1848. évi és me e:előz6 erdélvi Otszáe:s:v\t1ések egyik vezetője. Az 1848. évi magyarorsz.áltl országJOI'illés '9lelnökévé is 'm egválasztják s a Batthyány-kormány bukása után ta~a volt a Honvédelmi Bizottmánynak.
KésObb bete~eskedése miatt félrevonul. A szabadsáe:harc leveaethe után halálra itélik. maid beteltSé!te miatt kee;velmet
kao. Sátoraljaújhel.vre interná.lJák. Itt ina me", betegen a
fOlladaJmi kor embereiről nao16iee:vz.eteit. melyek nemrMiben nvomtatásban is meltielentek. értékes kortörténeti es
emberi értékek.
A kollé~umok tanárai és a nalQ'obb diákok is ielcsal)tak honvédelmek. több évis: szünetelt a tanítás. Sok lelk és:z:

~h;a1Nta szószékét. holl'v néce szabadsádért. annak lee:íobb

alVal e2'v.Ütt harcolion.
A forradalom bukása után .sokan fzlelték -mell' a meg!:l'r6báltatá§. bujdosás és börtön kcserG kenyerét. Az osztrák
0Il;kénvuralom majdnem eltY évtizedie: mél! oüsoökvá13sztó
ZSlnat eeybeh lvására sem adott ensredélvt.
Az osztrák elnyomatás elsősorban iskoláink lenntarMsát
veszélyeztette. Euvházunk úi tanárokat llcveltetett. .akikn.ek
1.ovabbkéozéséről németorsz.áJti e2'Vetemeken E!ondoskodott
A hivek úiabb áldozata tartotta fenn iSkoláinkat E korszak~
ban 9l: önkényuralom elnvomásával szemben kaáli N aau
~e~ tö.e:ondnok. Pap Mózes e fi! vházi t6,;e..e:vző és bölöni Mik6
nnc lolrtanár vezetik eE!vházunk ellenállását.

25. KRJZA JÁNos P1)SPÖKSSGE.

•

1861-1875 .
b MunkássáE!a ú; 'k orszakot Jelent enházunk: történelméen. Kezdemén.v ezésére létesül és erősödik me/! kapcsolatunk
an.e:o.l és amerikai · hitrokonainkkal. melv lelkészeink és ta~:ramk an.e:oJ el!.vetemcken való továbbt~nuJását biztositja.
~ a~or Iét es~tett ösztöndíjak méc: ma is lÍennállanak.
_ .Knza már lsmertnevű költő és iró. néomese- és néod.,!II'Vlllt5. amikor oüsoökké váJaszUák. A székely néD életét.
,esem
ú ~ndását. verselését; figvelenunel Jklsérte és Vadr6zsák
c.!'fl . kötetében a társaival e.e::vütt gy(íjtött anya.ltot országos
kozkinccsé tette.
~lza János az elsők közé tartozik, lklk népünk szellemi
értékelt nae:yrabecsülte s hatalmas munkájában r ámutatott
arra. ho~v eUeleitett. szegén_v falvak fiai és Je.án.val drát!;a
ti~tasá.e:t>a,n és eredetiséE!ben őrzik a magyar nén gondolatailJ:9k IegJayát. A nén meséit. verseit. szomorú baUadáit
eddig nem 1gen vette észre senki s munkássálla éoen ezért
korszakalkotó.
.
,
.
E~házi mllIlkássáJMnak érdeme a modern unltárizmus
alaokövén~~. ler,akása. mell.vel Dávid Fere nc tiszta UIÚtárizmll;Sá-nak uJJászü1etését e..e:ven.e:ette. PüsoökSée:e idetén !ord!tJák le e.:- ac;Ilák .ki ~z unitárius lelkészek és tanárok Chanl'l~.ns: amerik:~u u;utárJus lelkész és e:ondolkozó mOveit hat
kötetben Knza Irányitása alatt. A modern amerikai unit á-
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rius szellem ~e,?sme:tetése s.~rkentólelt hatott. NalZ:V Lajos
~r. egVh,áZ! tŐJeg.vzovel eltYUtt alaplliák a legrégibb s mai
naPIg meg.Jel~~t erdélYi _tudoanán.vos folyóiratot a "Kereszténv Mallvetot . 18GB-brln_Tordán ünnepelte mait e.E!Yházunk
8.~ 1568. ~i tor~ országe:vülés lelkiismereti szabadságot
t~:v~n,,:belk~tó. háromsz~dos évfordulóját, melyen. már a

külfoldi, ~tárlllssáS! kilWldöttei ls ielen voltak. A székelvkeresztu~l és. tordai .eimnáziumok régi épületének kib5vitése
munkássaga Idején történik.
.. Egyházunk 18G8-ban kapja az első államse.e:élyt 5000 Ft
osszeltben. A vallás- és ,közoktatásü.e:yi miniSztériumba Buzogá.n1l Aron tan.ár_lelkész személyében unitár.ius embert
neveztek ki titkárrá. Az erdélYi mel!:SZÜntetett hivatalok Budapestre költöznek és híveink közül többen. Budaoesten telepednek le. Részükre Flerencz József kolo2.Svári lelkész és
tanár Budapesten 1869. lun. 13-an megtartja az első nYilIanos unitárius istentiszteletet és oszt úrvacsorat.
26. FERENCZ JOZSEF P{iSPÖKSl:GE,

1876-1928.
Kriza halála után az árkoSi zsinaton fiatal embert választanak Düsoökké az akkor már elismerlen kíváló ·szónok.
Ferel1C.<! József ,k olozsvári lelkész-tanár .személyében. FögandnoJctársai Da.niet Ga'b or és Berde Áron. l877-ben Baldáesy Antal katolikus főúr alaDitványában ' a protestáns
egybázk:erületeket, köztük az unitáriusokat is, vagyona
örökösévé tette, A Protestáns Egylet munkáiában Fepencz
József és Simén Domokos d.s részt vesznek, előadásokat tar\:.anak és dolgoz.ataik folyóiratukban is megjelenik. A protestáns teológiai liberáli~us kora azonban hamar véget ért
B később erről az oldalról is ,t öbb elkeseredett támadás
éri
egyházunkat,
1879- ben emlékezik melO! ee:vházunk elsőízben nvilvánosan mártírhalált halt PÜSDÖke, Dávid Ferenc haláláról, annak haromszázados évfordulójan: a székelykereSt'Ztúri emlekzsinaton. Ferencz Józse! püsDÖk naltvhátású egyházi beszédben emlékezik meg egy-házalap[tónkról lmete történetét erre
az évfordulóra Irja meg és adja ki Jakab Elek történettudós. akadémiai tag. Ernlékalapitvánv is őrzi az évfordulót.
Ezen a zsinaton is .i elen vannak a külföldi unitári1!sság képviselői..s latogatásulG. örömünkben és bánatunkban való

•

részvételük. ettől az id5tőr kezdve rendszeressé vált, A mult
század utolsó negyedében és e század első két évtizedében
egyházunk szépen fejlődött. Sok szén templom. iskola és
KUltúrház épült falusi gyiilekezeteiD'kben. Az unitárius éjet
mel!erősödik újra e. székelyföldi városokban. ahonnan az elnyomatás alatt kiszoritották. s (ür-:a unitárius templomok
épülnek: Székelyudvarhely. Brass6. MarosvMárhel:v..- Segesvár. Sepsiszentgyörgy. Nagyenyed és másutt.
A hudanesli unitátiussáJt önálló eJlYházközséggé alakul
és lan-ben lelkészt 'k apott. l890- ben pedia felépüLt az tmi.tdTius temnkm~ a Koháru 'Utcában. A maltVarorszáJ!i' része'ken több helven 8.lakul Il:viilek.ezet. Hóc:hnez6vásárhelyen,
Poll!árdiban, Dévaványán. Füzes~armaton temclomot is
építenek.
1902-ben a dunati.szamenti unitáriuS: gyülekezetek önálló egyházkörré alakulását elismeri az E~házi Főtanács. s
ezzel a tna2YarorszáPi részeken a XVI-XVIII. századakban
elnemítot1; tmitáriusság ú,i ra önálló szervezetet D-Vel'. Az ef!Yházközségek élete szervezettebb és öntudatosabb lesz. tlénk
e,gyháztársadalmi. 'később· belmissziói munKa folYik: a gyille....kezetekben, később külön .n6szövetségi és ifjÚsági egyesü1e~1tben is. Több urutárius lap, számos tanu!mári.y. prédikáCl6s kötet és irna.könyv jelenik meg.' Az ál.l.amsegély -nOvekedésével megerősödött egyházi központunk szerepe. mely
a szellem irányitása mellett most már anyagiakJban ds vezető
szer.eoet loapott. A le.1készképzég tudományosabbá vált: A
tealó,eiai nevelést elválaszt:i'ák a -k ollégiumtól és megalakul
az ön.á.lJ.ó Teológiai Akadémia, melvnek ma hét előadó profesStol'a van. Az unitárius tudományossá!! tovább épül az
önálló művek mellett oa K-ereszténv Magvető lassan könyytártá szaporodó köteteiben. Kanyaró Ferenc. KővátY László,
Kelemen Lajos mint egyháztör,ténetünk húvárai jeleskednek.
Ková.cs János mint egyházunk ikulturdiplomatája .angol és
amenkai testvéreink körében dolltozik fáradhatatlanul. Az
e~~iogi
irodalom fáradhatatlan művelő,ie Dr. Tóth
Gyorgy. Orbán Balázs ismert munkái: A Szék.elyföld 'l eírása és Torda és környéke a onébraizi tudomány úttörőL A
székelykeresztúri. gimnáziumnál .t ett a!apitványa, mely·nek
odaité1ése felől a ~ákok- bizottsá.lta döntött. El mai kOl'szellern előfutára volt E jutalmat a diákok határozata alapján
neJ? egyszer román és szász diákok. unitáriusok mellett katolikus, református és zsidóvaUásu tanuló!t ·i s elnyenték.
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27. BERDE MOZSA,

1815--J.893.
•

Fere.ncz Jó,.;e1' ,p üspök munkássáu idején élt ~z unitárius ióltevők fejedelme Berde Móz.sa. Ellyszerií székelv s zUlők a'vermeke volt. Az Wlitárius 'koJlée:i.um elvél!Zése után
előbb ül!VVédkedik.
1848-ban orszálll!vűlési követ és kormánvblztos. A szabadsáltharc leverése után évekil! buldosott. maid több lőranl!'Ú erdélYi család birtokainak iószá!!:igazgatója. Takarékos ember. akinek vagyona, szor.galma és
becsilletesséice réVén széDen srvaraoodott. So'kan fösvénv embernek tartják. ZSllll0rin.ak.. mert félreismerik. V~vona Il:varaDitásAvai azonban célia volt. melyet vmendeletilell mell
is valósitott. Szavajárása volt. ho.l!y .,mel! akarom mutatni,
hoE\' a Sl.eKénv legény is hasznára lehet EI. társadalomnak.
sa emberisémek."
_
Végrendeletében vagyonát. eltYmilliókétsz.Azezer koronát,
az unitárius egybázra hagyta, részben azz:all a kikötéssel.
hogy abból kettőszáz diáknak naoonta e~-e~ cioót - egyMpi kenyéradall - adassék. h02Y tanulmányait folvtathassa. "Kora fiata1sáli!:omtól - íria vénendeletében - szivem
ef1.:<l érzést. agyam ef!.Y e:ondolatot táplált: felse,IÓteni .sze,;énY
vallásközön.sé,remet. könnyíteni az utat tanuló fiata1sál!~n~
a tudománY ttnieilS'Zerzésére és see:élvez:ni elelH!Ott szohrtut
tanár ·t"
B~de Mózsa nagyjelent..ősé..2ű haltYatéka e1sóízbe:n for:
dította nemzetünk tfu!velmét. azok felf 8 ikallód Ó n~l ~:e
mekek felé . kik szegénységükben minden tebet;ségük
~

nére .kéDtdenek vo1tak művelődni. Gazdag, nanlelldl ha~
gyatéka nyomán boldo.e: örömmel szem1élhette Erdély népe ..
hogy három középiskola tenne!. és folyosó! miként vMnak
hangosakkA harisn.vá,g, ej;1;észs~es .arcu falusi fiúktól székely.keresztúr, Kolozsvm- és Torda unitárius középisko!ái
valósá.e:os néol kollé.e:iwnok színhelyévé lett s ez a tény'
e.e:,yházllJlk ·belterjes lelki g.azdálkodásának ds komolv kezdetét jelen.tettc. mert népünk kimúv"lt fiai ÚRY a nemzet,
mint az e.lt.v háztársadalom terén a szoclá1is gondolkodáS és
e. ,h aladó szellem ót.törőivé lettek.
Ha.e:yatéka na~ részének felhasználásával épült fel 8!
száz,ad eleién a kolozsvári úi koUéltium és az első ViJál!há·
ború kitörése évében aszékelvkeresztúri Eimnáziwn _Úl éDülete.
Berde M6zsa életét. munkássá2át és alaoítványa· törté,.
netét Benczédi Ger.e:elv tanár ' Irta me!!, rudnek f.l!en naltY
része volt abban. hon Berde ee:vházunkat tette me.e: ,'a1!:vona örökösévé.
•

28. AZ ERDll:LYI UNITÁRroSOK tIME A LEG'CJLABIr

mOKlG.
Az első vHáe:háboru alatt erdélyi e:yülekezeteink egy
része hadszintérré változott. Híveink közül sokan elmene·
kültek. trtékes elZYházi irattári anyu. úrasztali kancsók
terltők semmisültek me2. AJ. első viláltháborút követő békék
intézkedései következtében az addi~ ee:vsée:es II\a2'Var unitárius eltYhftz két részre szakadt. az 6si nvolc ellYházkör -Románia fennhat6sá.e:a alá került. a kilencedik nedie Manarol'SZá.1!:on maradt.
A háborús .károkat a ~,vtilekezetek nagyrészt saját ildozathordozAssal ki!avították. Sok hel ven úi felekezeti iskolát
létesítettek. hOIlV llVermekeiknek ma!!var nyelven való további nevelését biztositsák. Na!!von sok 2Vülekezetben a két
viiá~háborU közti idöben énült fel a kultúrház. mely a z es:yházi munka mellett a kö:zséli!:i általános kultúrmunka és
minden el!Véb Iközössé.e:i tevékenysé~ köxoontja lett.
192Q-1940 között az erdélYi unitárinssáq leUtészein tanltóin. tanárain. vilAltI férfiain és tanuló ifjllságán át' egy
nagy népi megújuIásnak: volt .muká161a. A falu fejlesztése-
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terén az. éJen jártak. Az első fAlusi kulturháut unitáriusok
építették: Szentgericén, Maros-Torda meiQ'ében, az első föld_
míves közéDiskolát Székelyketesztilron létesitették. az első
népCóiskolát Balázg Ferenc mészköi lelkészÜnk sze:rYel-te. A
szövetkezeti mozgalom élharcosai unitárius lelkészek voltak.
AJ. első vidékfeUesztő szövetkezet meoolakitása ket arany05tordai unitárius lelkész nevéhez fűződik s az első S7.Övetkezeti malom is unitárius község Ialufejleszló munká_
jának eredménve. Az unitárius vallás ezen.-a földön igyekszik jobb sorsot biztosítani az emberiség számára, nem pedig eflY másvilái!:on.
ECházunk életében a viláEi elem eltYre jelent6sebb
számban és arányban vesz részt. E~házi Fófanácsunk demokratikus szellemben átalakul s benne a ltVillekezetl néDképviselet jut túlsúlyba. Az eeész magyar egyházi életen
belül, erdélyi unitárius egyháZunk legfőbb ,t estületében jelennek mep; -aZ 1920-as évek elején ·a nép fiai. harisnyás S'Lékelyek. nyomdáSZOk, kereskedők. Ferencz J ózsef püspök
élete utolsó évtizedében az első világháború után Erdélyben gyakorlatl.lap; megval6sult felekezeti békességnek volt
e/tyik apostola.
1928-ban ötvenkétesztendei püspöki swlgálat után elhalt
Ferencz J ózsef utódiá ul dr. BOTOS György főjegyzöt vAlasztiák me!!. aki hosszú eevházi munkássáe:a rendi én az egyházi
belmisszió és ee:vháztársadalml egyesületi munka .érdemes
harcosa volt...Unltárius Közlöny" c. néoLapunk ter.~esztésén
sokat fáradozott. s azt maidnem e.ev emberöltőn ~t ma~a
szerkesztette. E1tVházunk külföldi k.aDCSOlata~. kié~ité~en
munkillkodott szore:almasan. s több nemzetkou urutAriUS
"ltonlerencián is el6adást tartott. A Dá.vid Ferenc ~yle~
munkáia mellett. mee:szervezödött az Unitárius I rodalrru
T ársaság melynek pátronusa dr. FereTtCzu Géza fógondnok
volt. A1~ndó pálvázatok hirde!ésével é$ dijaútS"iva1.,;,,~er~!ne~
t~tle Iróinkat. Dr. Borbé1u István és ~r. Gál Kel
.rnásdc 2azdafi! irodalmi munkéssáe:a ~~J!lelent.etéséberrj=
érdemei voltak. M~.I(élén.küN;:'~ i!~ZO;~~~él:S :neretteregyesületek munká}8. A
...."zove
és M!P:menháiesztó tanfolyamoka.t. és .Kolozsvárt árv~~~jául tűzte ki,
zat létesitett. Az ifj~gl ~rvez1"~ves fiata1sál!ot egy
hoJO' az iskolás. az lOaris 1.alk~zta~ 1928-1938 közötti
egvséges . SzeTVöez.etbe.n k ~erenciákat' rendezett valóban aJ
I dőkben ,elent 9 nv n
o

\
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e.e:és2: el!"yház ifjúsáe:a érdeklődés,:-"'!
e,
nyitól között vannak azok
' ..
is. altik

eg.,

közül
réJti

e""

Sajtó
Sándor és
Domokos
és Balázs Ferenc
és
munkAss{aga
naoban el6Sedtette az erdélyi nén
,ezeti· és kultúrális
életének fejlödését.
.
Nyugalomba vonulása után dr. Varila Béla lett a pilsoök. aki csak rövid két évig állott ee:vházunk élén. mert
lO4O-ben lemondott püsoöki. tisztéről Széleskörű tudományos munkásságot fejtett ld, tagja volt a Mag'yar Tudomán.vos Akadémiának. H ittani tanulmányai halála után jelentek
meg: Hit és Vallás eimen 1947-ben. _
Az 1940. évi második bécsi döntés el!Yházunk mintegy
kétharmadát úira Maevarorszá.e:nak itélte. A délerdélyj meg,:ékb~n mint~gy eevhaI1mádnvi unitáriusság maradt: több.
mmt ötven gyülekezetben. ~letü.ket eJO' Tordán alakult Egvhé.zi Képviselő Tanács vezette ArkoSi Tamás espere; és
dr. Gál ~ós főgondnok elnöklete alatt. Unitárius J Övc:J.d/S
címen lap.! ukat Kovács Lajos brass6i esperes szerkesztette
nehány évI!. A magyarorszá.e;i kilencedik eltVházkör önállósága 1940. eszén mcltSzúnt és újra a kolozsvári egyházi közDont fennhatósá.e:a alá rendeltetett. A memiresedett oügpöki
székbe 1 ~41 -ben a marosvásárhelYi zsinaton a .Jeles szónok.
Józan Miklós budanesti esperesi: választiák me!! A:L. ~házi
élet szélesebbkörG kibontakozását a bekövetkeZett' háhorú
me ~~kadáIYozta.
Fógondnoktársával dr. Gelei J ózseffel
e,2'vutt meglátog~tta a háromszéki egyházkört. lelavatott nehánv széo kulturházat. Budaoesten a lelkészek szövetsége
orsút.l1:?s konferenciát rendezett 1942.ben. melyen a lelkészi
- Ita~ Ifntntegy S()I/ .....a vett részt. köztük nanoo sokan olyanok •
:~ ez alkalommal először ismerték meg a ma.l!Y3r f6vá~
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h HiÜ imáni~~ unitárius egyház 1946. öszén Józan Miklós
a
v~ me.e:uresedett oUsnöki székbe dr. Kiss Elek egvházi fŐlI:gvző teo16lidai orofessrort választotta me.l( FŐ.I!:o'ld
noktársal dr. Gál Miklós es dr. MiklS Lőrinc nrlncikette
eltvházi életünk kiOTÓbáa munkásai.
.
n

A IlYUlclc.ez.etl élet helyreállt, a le1kész.k.é1)zés új lendületet vett. B ellVháztársadalrni munka hel vett. avillekezet-missziói tevék~ :.jellemzi. e/!:Yházi életünket.
Teológiai Akadéml.Ankat 8. többi orotestáns e.ltYház
hasonló intézetével közös szervezetben egyetemi rangra
emelték. ahol nkv unitárius profeSiHor és két elő
adó tanítja a leLkesu pálvára kéSz.ülő baHlrotókat. Több a:_
dolRozolt vallás'kön.vv jelent meJ! .a, vallástanitás me~kdny
nyltéshe.
29. MAGYARORSZÁGI UNlTÁRlUSOK n.ETE
lA LEG'OJABB mOKBEN.

E2yházunk kilencedik e!tyházköre. a dunatisz-xmenti elszakadt e. koloZ!iivári köwonttól és önálló életre kényszerült Ennek az el&Mzkörnek a ko.rmányz,ására az EJn'házi
Főtanács el{V 19azgató Tanácsot létesitett. mel.v J ózan Miklós
budapesti esperes-püsPöki vikárius és dr. Mik6 Ferenc fögondnok-helyettes vezetése alatt dole:ozott. E területen a két
háboru között több templom épült. 1929-ben szentelték fel
Budapesten a7. angol és amerikai unitáriusok jelentős anyaJti
áldozataval aLa'Pított budapesti Unitárius Misszió Haz templomftt. melynek létesítése dr. Csiki Gábor munkájának érdclTN!. Vidéken is ú1 templomok épülnek. Debrecenben örökhaln'ó Szabó József a1ma valósul meg. amikor. alapítvánva
felhasznAlásával a itYÜlekezet Ketemen Béla e:ondnolc vezetésével felcplti a templomot. A oestszentlőrinci templom
ép!tésé1 a hivek leUtészűk vezetésével nagyrészt saját mag:Jk
végerték. Dunapataion és Kocsordon felépült templomaink
is nae:yré$z1 a hívek aldozatkésv~géból létesültek. A második világháboru után pestszenterzsébeten unitárius inlahnut létesitettünk esrvik buzli!:ó hívUnk áldozatk:t isége selrltsl:~évcl.
A második vilál!háború ismét hadszintérré tette .ltVÜlekezeteinket. A háborús károk. hála Istennek kisebbek. mint
lehettek volna. Az erdélYi részeken meKSériüt a háromszéki
c:!Vházkör több temploma és ielentOOen a tordai és a ' vadadi
templom.. A dunatiszamenti e2:)':házkörben majdnem minden
tcmolom hhborús kárt szenvedett. főként a városi te~plo
!Ilok. de valamennyit. résiben a maltVar köztársadli!: kor-

ahívek áldozata újra használ_

~a;~;~ ~:J:.~ támogatásával
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""-6' WU"",,-,.US egyhé.zkör 1947-ben újra szerveés dr Da.n.' fot kapott. ruetét előbb dr. Szent-luánVi sándor
·· ':ld helYnÖk
le Gábor. 1947-töl-kezdve a.,. C""'--'
DUSDÖ
és r
. "'..... ........-esperes-.
elóbb dl'. GM Jen.6. lel'::fe~~~!a dr. Imre~. Dénes és

G'---

raltVarorszálzon eli!:vhá2unk 1948 októ~ 7István tra.nvitlák.
estáns eltVházhoz h.ason:I.6an'
~ . -én a többi prokÖztársasáe: kormánvával
ee:ve:u.l lénvt kötött a maoar
szétválasztását határozta' melv -az állam és az e2Vház telles
Az eEYemténv elZVházunJcm:eii~~~ DrOlU'am keretében.
mánYUlU szab.adde;át biztosította. elkiismereti és e2Vházkor_
'tna...I!Y.arországi~ unitáriusok szervezete
z
ors gI Urutárius Egyhbkőr meJ.
..
a Magyar~ten, IX., Högyes-u 3.
~tt van.YIlek~O!pontja BudakOZgyú.lését és havonta pedig Ta
í? egyszer tartja
A ma meJdelenó ~etr - Ncsa dránYltja életünket.
szemle : ,az Unitárius tIet ~ -l~t?~'lelvii unitárius havi
tudatos unitárius
.
ru ....IlU$ 21etet minden önmogatja s lehetóvée~~ ar~ndesen olvassa. elófiwtéssel táA matQtar "'''6
--vo ":D rendszeres mc_Itjelenéset.
.
...... .- n .... e~ néhA töbh .
~ tstentwteretet. vallásos félorát közvetít,
,S2Ör unitász6rványokban élő lúveink haIIg tnak szime;yet: eJs6s0r_
A romániai és a rnaJtV
szá' a
vesen.
él.?zelmaaual'
unitáriusok .tél~~~d~· valamint más külföldön
van.
ma eauszázezer lél.ekhez
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