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'" '! AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ A 20. SZÁZADBAN 

ll. Az unitarizmus, mint a radikális reformació hajtása. es az. uni-
tárius egyház. mini szervezett intézmény, a lelkiismereti szabadsig es 
a vallási tl1telem jegyeben született es ennek fenntartasara és megéle-

~ sere kötelezte el magat több, mint négystiz eves tönénclme folya
mán. Megis - talán a történelem gonosz trefcijakent • cz a négyszáz
hamlinc éva kisebbségbe kényszenlctt vallás es egyhIiz. állandó küz
delme volt a rulélésért, a fennmaradasért a szüntelen vallási es politi
kai üldözés légkörében. Ebből a tönénetból alig több, minI félévsza
zad a 19. század végen és a 20. század elején mondható szabadnak. 
amikor a törveny biztositotla jogai birtokaban egyházunk szabadon 
élhette mcg vallási és intézményes életét, s indulhatott el a killsó és 
belsó fejlódes utján . 

Ez a hat évtizednyi korszak az 1848-4!ks szabadsaghan:ot 
követő osztnik abszolutizmus kényst.cré nek megszüntevel kezdödön, 
es tarton az 1. világbáboni kitóreséig, ilietve a nemzeti kata5wófa
ként reánk szakadt Trianoni békediktatumig. 

Ennek al időszaknak belső eletet néhány évszam. es a houajuk 
kapcsolódó események. mutatjak: 

186 1. a Keresztény Magl'ető megalapítása, Kriza János püspök
ké valasztása, aki a belső megújbodást. a vallásos élet ápolását es fe} 
Icsztésél, hitelveink ludomanyos szinten való kifejtését yj llalta fel. 

l 864-ben megjelent Ferencz József Ká/éja, melynek 
jelent6segét. folyamatos hatasát mi sem mutatja jobban, mint az a 
tény, hogy - bár többszöri átdolgozással - ma is használatban van a 
konflffil3cioi oktatás kézikönyveként. 

1868. A tordai zsinaton ünnepeltek az egyház rennáUasának 
300. évfordulÓját. Ez volt az első lépés Dávid Ferenc rehabili tációja 
relé . 

l g 70-- 1 gg I. Channing múveit, hat kötetben, magyar nyelvre 
rordltjax teológiai tanáraink es külföldet járt akadcmitáink. Ha'aS' -
Parhr es Emerson meUeH _ az. urtitárius teológia megujnl'PI cred
menyeZle. 



1816, Az arkosi zsinat Ferencz Józsefet választja püspöknek, 
aki 52 éves püspöksége idején egyházunkat erős szervezeti és gazda· 
sági aJapra helyezte. 

18 79, A székelykereszturi zsinaton emlékeztek Dávid Ferenc 
hal.lának 300. évforduJójára. Jakab Elek: Dávid Ferenc emléke c. 
munkája az első tudományos kezdeményezés Dávid Ferenc 
életmüvének megismerésére. Az esemény jelentöségét az is emelte, 
hogy külfólru unitáriusok kepviseltették magukat a zsinaton . 

1885. Mcgalaimi a Dávid Ferenc Egylet, első elnöke Brassai 

Sámuel. 
1888. Megjelenik az Unitón"us Közl6ny első száma, szerkeszti 

dr. Boros György. Ez évben Berde Mózes végrendeletében az Unitá.· 
nus Egyházra hagyja vagyonát. amely lehetóvé tette a kolozsvari es 
székelykereszturi gimnáriumaink fejlesztését 

1896. Megalakul az Unitárius Lelkeszkör. 
1897. Brassai Samucl értékes könyvtánil és nunden vagyonat 

az egybizra hagyja. 
189 -190 I között épült fe l a Kolozsvári Unitárius KoLlég1um 

épülete Pü:ey Lajos tervei alapján, itt kaptak helyet az egyházi köz
pont irodai, a T eológiai Akadémia es mas egyházi intézmények. 

1900. Bostonban megalalrult az Unitárius CS Szabadclvü VaLlá· 
sok es Egylllink V'tlagszövetsége. amelynek egyházunk is alapitó tag· 
• 
)3. 

1901. Az Unitárius Szórék c. folyóirat megjelenése. 
1910. A Ko lozsvárt és Déván tartott zsinaton emh~keztek Da· 

vid F~renc s:züktesenu 400. évforduJójara, külföldi hittestvéreink 
menett ~ ~ttet a bazai történelmi egybaz.ak képviselói is. a dtvai 
d,rban emJ.ettáblat ilUtottak fC=! . 

1915. papne .. -e16 intézet atalakutt Unitárius Teológiai Aka-
demü.vi, iti SRrveleti es tanulrmm); szabatyzattal. 

191 4. kitÖft IlL t vilagháború. amelyne.k befejezésekent a Tria· 
noni be.tet.Ölé:s Erdél}1. Rominiáboz csatolta Ebben az új politikai 
bd)-atbc.n. telktt megtanulnu.nk. bogy mit jelent kisebbsigben cini. 
nemcs'," collment. banem ne.ml.erisigként is.. Ez a .. tenós kisebb
sqj \et· amt:l is NCSbamrozó tenyezóje egybázi eleolnknek. 

FaclK2 JÓt.:scfpiispök 1910. dtte.mber I<n karicsooyi törfo. 
vdct II:) tudt... lCrelDem. ba ÖO"eOdele& do~tat ltbatnék. de ma· 
Ja.;b np lalt •• CMsOb'PSt is elfekjQt1.t. annyi bO es oo,nat. agodaJom 
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ö ketcly kőmye),;cz. {;.vek ola a felkelő es lenyugvo nap "Uk u.jabb 
meg ujabb fajdalmakat hoz. örömre se nem ébredünk. se nem fek
szünk. Val6sagos kuzdelem es lelkt tactura egesz elttunk egyenileg. 
tarsadalmüag, nemzetiségileg és egyhazi1ag . ~ .. _ ..A hit legyen az a 
Vesta-lang kebeletekben - folytatja " mely soba ki nem alszik, mert 
azzal nem blZlathatlak., hogy sorsunk hamar Jobbra fordul. sót lehet., 
hogy meg nagyobb megpróbáJtatások várnak reank., de azért c1csiig
gednúnk. a [ürelemben es kitartásban kifaradnunk nem szabad. Nincs 
az a bosszú ej, amelynek reggele ne legyen.o .. Nézzetek végig hazank 
es egyházunk törteneten , hányszor voilak ezek közel a megscmmisfl. 
léshez, de az isteni gondviselés ntindannyiszor segitsegilnkre jött. 
Bizlunk benne most is, nem hagy eL." 

Szükség is volt a biztató szavakra, mert egybazunk autonóm 
alkotmányos élete megbénulni latszoU. 1917-1918-ban nem lehetett 
a Fötanácsot összehivni a bizonytalan, sót egyénre es kÖZÖS5egre 
egyanint veszélyes helyzet miatt. Ez természetesen nem jelentene, 
bogy megállt az élet. Már 1918. november 15-én együn tanacskoztak 
a három történelmi magyar egyház - római katolikus. rerormátus CS 
unitárius - püspökei, később az evangélikus lelkész is, a megváltozott 
politikai helyzet kivaltotta kérdések megoldásáról, és közösen Dl» 
csátottak egy pásztorlevelet Erdély magyar népébez. Ez a történelmi 
jeleotóségü tanácskozás alapozta meg a Felekezetközi Központi Ta
nács megalakulását 1920. július 2«0, amely aztan a kÖVetkező évti
zedekben egybehangolta és iranyitotta egyházaink közös akcióit joga
ink védelmében. 

Közben 1918. december l-én megtörtént az erdélyi rominság 
nemzetgyú1ése Gyulafehérváron, amely kimondta Erdély egyesülését 
a Roman Kinilysággal. December 24-én a román kormányz6-tanács 
vallás és közoktatásügyi osztályától értesités érkezett, hogy a gyúlés 
határozata alapján átvene az ügyek vezetéséL Az érkező intézkedé
sek. amelyeket az egyház a békekötés előtt minden jogi alapot 
nélkülözőnek tekintett, állandóan belevágtak az egyház autonómiája
ba, jóllehet a Szervezeti Törvényt megküldték az illetékes államtitkár
n.1c 

.. Nem sorolhatjuk fel itt részletesen az egyes rendel1:ezéseket 
es azokat a sereImeket, amelyeket az egyetemes egyháznak. egyház
kÖzségeknek, tanintézeteknek s tisztviselóinek szenvednidk keD:". 
men kötelekre mennének azok" _ olvassuk a döbbenetes mcp'lapt-
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tUt., ... K. Tllnlllcsjelellt ésébcn. amelyet Ul 1919 okt óberéhen vtKrc 
mqtartoll Főtanács dé terJeS1.leH A/ FílYhb hll"J;tIlI,II\U1 ImuntoU 
nil ismételten ama Dl. áldnU:1II elj rlIsrn és ellcn.;egc" illl,\ .. pontr •• 
ameUyel II roman lormányz6-lnlll\cs elhlm ltn egyht\7unklll. al erlo.ulcs. 
II nem7ctkOzi jog és atorvény fI llal megs.zllbott fennAllá5.\t ts 
mllködését. amIkor ld elóll olyan kOIC lc1.cttscgck: tel.Jeli\llcsct Ic velel
te. amclyekntk nemcsak Jogi el reltételci hinnyoltak, de amelyekkel 
szemben az lilium nem volt hajhmd6 Io.ÖlcsÖnös teljesItésekel felvál
laini. 

A7. E. K.. TnnácsnAk egy ik kC76vcl lépten-nyomon hus;ualnn u\ 
küszködnie, fáradozni" kellen 111. lIuton6miánk. cUen In té/elt lnmBd • 
sok kivédésében, az azok elleni tdtnko7nsban. s cl idegei sorvast\ó ál
landó küzdelem mellett másik L.e1.évcl igyekeznie kellett kulturnnk 
érdekében 31. unitárius IGósdg nevelésére mindcn lehctőt meglennie. 
és foglalko1.llia 3Z egyháLi élelet érint minden kérdéssel. 

A jól átgondolt és megslervezcU támadás főként két u1tnyban 
bontako1.oU ki az islol:li. Itl.ll7 III oktatási Icnds'1.er teljes fclsZt\molá
sára, valnmjnt uz egyhál nnyngi nlllPJrti nak rt megsemmlsltésére _ II 
kellő mellet! IIZ egyhÁZ belső éle tcnek szüntelen I.ltVfw\sa. egyle tein~ 

elleni folyamatos támadás, umArnink, lelkésze ink, tanit ink I.nk.latásA 
és meghureolásu. már csak mint egyháti és kisebbségi létünk min 
dennllpi vonását jclentette. 

AJ. eleIm iskoláknaJc az á llam Ilu li áLvétcle uldn az E. K. Ta
nacs fclhivitst inlezett az cgyhhközségekhe7_. hogy mlndenOtl fel kell 
dUltani II felckcl.eli iskolnkal. Az e ls6 évben ( 1919) létreh071ttk 59 ft> 
lelczetj elemi iskolá t. nmelyból uLonban négy nem uyflhfllolt I11cg. 
mig több helyen II lelkészek a helyi hnt6sflgok részéről Oldö7.tctésnck 
és bántalma7.ásnak voltak kitéve. A püspök kinevc7ctt 57 luoltól és J I 
Innltónó l. ÖSsZesen 88 InnCrÓI. 

192 I-ben u10nbuI1 már csa k. 2 1 felekezeti iskola IlH1klidöll 
Majdnem mindenik egyhá/ kö7~c;egben II helyiség és a tancS7kölók hi
ánya szcrepel It felekcl.cti iskoln fi:h\UllásÁmlk legJéllycgcsebb akadÁ
Iyakcnl. A már emlitett karácso nyi körlcvé1t>eTl Ferenc7 JÓlscf pOs 
pÖk Igy jellcmzi a hclyzetet "A mult Iskol i.1I évben 1öhh fe lele/clJ l!fo 

kolt\! allilOllunL. fel II legnngyohb er fC~7.1té!lse1... . s tiWl11ll1cltap.ls/lfll
luk, ho~y II túvek a l e~ több egyl\l'llL.t)Lsé~be n nuly rdc klődeloloc! visel 
tettek at u~y mtnt. s .. rtlllttuk rés/érOl is Igyeke/t~k ki~ebb -n .lgyobb 
mértékben hO/.dtjárlllnl á ldo/ltlfllkklll III Iskolflk ICll lllllrfös.dlOl S.~j 
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no~. a Jelen Iskolai évben (1920) mar nem mutattak. a legtöbb helyen 
ilyen bU1..galmat, sót akadtak cgyházkö1ségek. amelyekben a hivek 
egyenesen megtagadtak minden áldozatot." 

Egyházunk mindezek. ellenére következetesen fenntartotta ed. 
digi álláspontját a felekezeti iskolák kérdésében s ennek. több izben 
hangot IS adott. fgy, amikor a magyar kereszteny egyhal.ak. memoran
dummaj kereslék meg a kormánYl a Magyar Szövetség közvetítésé
vel, egyházunk a következő követelésekkel állt elö: 

l . Az Unitárius Egyház minden erejével azon lesz. hogy min
den egybázközségben felekezeti iskolát tartson fenn. 

2. A tiszta magyar helyeken is. ahol magyar tannyelvü állami 
iskolát áWtanak, fenntartja a felekezeti iskolát, cs igényli számára az 
ál lamsegély t. 

3. Ahol állami iskolák. is vannak. ott felekezeti iskolába gyújti 
hitoktatásra az unitárius gyermekeket. 

4. Igényli magának a föiskola fenntartásának jogat és a tanár
k.épzés lehetőséget. 

Sajnos. minden igény és követelés süket fülekre talált, azaz igé
relek bőségesen hangzottak el, de a kérdés törvényes jogorvoslása s<>
ha ncm történt meg. ElJenkezóleg, 1923-ban a közoktatásügyi minisz
térium elrendelte: 

l . a román történelem, fóldrajz és alkotmánytan roman nyel
ven tanítását, 

2. a más vallású tanulók. felvételének megtiltását a felekezeti is-
kolákba, 

3. a magántanulók betiltását, 
4. a koedukáció megtiltását, 
S. a tanárok és tanítók vizsga-kötelezettségét. 
A törvény parlament általi elfogadása előtt a magyar egyháVlk 

tiltakoztak, mivel : Ma törvény-javaslat intézkedései által a maguk 
népneveló intézeteit a legsúlyosabban fenyegetve látják. E javaslatból 
kiáradó rombolás szelleme eUen fordulnak amaz erkölcsi erők el
SzilOlságaval, melyet népi sajatosságunkban fenyegetett híveink egy
hallgu támogatásábó l mentenek és figyelmeztetik a vezetö államférfi
akat amaz ünnepélyes igéreteikre és szerzódésben vállalt kötelezett
ségeikre. amelyeket a nemzeti k..isebbségek jogai elismerése inint kor
sLak.os lörtenelmi rordu latot jelző pillanatban lettek., illelőleg maguk
ra Yallallak.~ 
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A válasz az volt, hogy az új törvény, a fenti tiltások fenntartása 
mellett, a felekezeti iskolákat a magániskolák kategóriájába sorolta 
be. 

A másik fó támadási irány az egyház anyagi aJapjainak meg
semmisitésére irányult. Egyházunk hiába fejezte ld irásban többször 
is ez irányú követelését és jogát: "kizárólag az egyház önzetlen hivei
nek vallásos kegyességéből származott egyházi es iskolai kegyes ala
pitványoknak sértetlen fenntartása és mindenféle ldsajátitástól való 
mentesítése" érdekében_ Az 1923-as Agrár Reform az egyház 6965 
hold birtokát kisajátította_ Mindössze az épUletek maradtak meg 46 
bold udvar és kert bels6séggel, 33 bold szántó és kaszáló, és 600 hold 
erdő. Ezzel az intézkedéssel az állam igyekezett megadni egyházi in
tézményeink és iskoláink számára a végső, halálos döfést. Sajnos, a 
történelem azt igazolta, hogy később még ennél is súlyosabb veszte
ségekben volt részünk. 

A két világháború közti időszak minden megpróbáltatása és 
csapása ellenére egyházunkat sikerült megtartanunk, egyrészt mert 
olyan erőforrás állott rendelkezésünkre, mint az évszázados üldözé· 
sekben megedződött hitünk. amely megtanított arra, hogy az isteni 
igazságszolgáltatás nem engedi elveszíteni azt, amely a va11ás-erkölcsi 
értékrendet, a fejlődést, a tudást, a kultúrát, a jót és a szépet, egyszó
val az ő országát hivatott munkálni. 

És volt egy másik erőforrásunk is, amelyet a Főtanacs így fo
galmazott meg: "Valódi bizalmat csak önmagunkból meríthetünk. 
Magunkat kell erösebbé, egyházunkat és egyházközségeinket jobban 
szervezetté, hitéletünket bensőbbé, a hlveket összetartókká, együtt 
érzőkké, egybázuukért áldozókká tennünk." 

Ma is ez jeleniink. és jövendő megmaradásunk záloga. 
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