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Bibliai · ntő szavak :
"Orvehdezz ifjú a 16' i[jtságodban és tTídámífson
meg tégedei a Je szíved a le ifjúságodnak idejében
és járj a Je szívednek ,zJ/aiban és szemeidne''Jt láJá;
saiban : de tudd meg, hogy mindezekért az Isten
ítélefre von ll'
Prédikálor könyve XII. r. J. vers.
"Emlékezzél meg a fe Teremlődről a Je iljúságod:z
nak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jő#
nek és míg eljőnek az esztendők, melyekről azt mond•
jad: Nem szeretem ezekel fl'
Prédikátor könyve XII. r. 3. vers.
•

Bízzatok.
•

Márk XVII. rész, 50 vers.

Ezzel a szóval fordulok hozzátok, mint Jézus egy•
kor tanítványaihoz, kedves ifjak, kik immár vallást
tettetek hitetekről s elköteleztétek magatokat, hogy hű
tagjai lesztek unitárius anyaszentegyházunknak.
A konfirmálás eredetileg a hitben való megerősö•
dést je] en ti. Vajjon megerősödtetek .. e hitetekben ? Bíz-='
t )i.e Istenben, mindaanyiunk mennyei Atyjában,
iiogy vezérel titeket éltetek folyamán, hogy gondot
_.visel rátok minden körülmények között ?
Hisztek.:-e Jézus tanításainak igazságában, hiszi•
tek,.e, hogy az ő vezetése alapján közelebb juttok

Isten akaratának megismeréséhez, életének példájá,..

Unitárius I<onfirmációi Emlék

nak követése pedig méltóbbá fog tenni, hogy Isten•
nek fiai tehessetek, mint amilyen ő volt.
Ha megerősödtetek mindezekben, akkor a konfir•
máció valóban egész éltetekre kiható lelki megerősö#
dést fog jelenteni.
A konfírmáció azonban csak kezdet, elindu]ás.
Megkaptátok a szükséges útbaigazítást, az általános
irányítást a hit dolgaival való foglalkozáshoz. A töb•
bire az élet fog megtanítani. Mert, amit a könyvek•
ből megtanultatok, az elsősorban az elméhez szól ;
ezután jön a nagy próba, a bizonyságtétel. Fel kell
szí~ódjék lelketekbe, véretekké kell váljék minden,
amlf most tanultatok. Át kell, hogy hassa egész lé•
nyeteket a bizonyosság ereje, amely mind közelebb
visz .~ste?hez. Ha ez m~gtörténik, !assankint reá fog•
tok JOnnt arra, hogy tntlyen felmerhetetlenül drága
kincs a hit.
Csak az él igazán, aki hinni fud s bízik abban,
hogy Isten segedelmével megvalósíthatja életének ne•
mes céljait, akinek a hit erőt ad, hogy teljesítse azo•
kat a feladdtokat, amelyeket Isten reábízott
Az igazi hit az ember tetteiben, jó cselekedetei•
ben nyilatkozik meg. A jó cselekedet forrása pedig
a szeretet. Az apostol azt mondja : Ha egész hitem
van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el helyeik.:t
ről, szeretet pedig nincsen bennem : semn1i vagyok.
Pál ap~sto]nak ez a figyelmeztetése megtanít arra,
hogy a htt a szeretet által suga 1mazott jócselekede.tekben mufatkozik meg. Ez megegyezik Jézus taní:r
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iásával, aki két főparancsolatban foglalta össze mind#
annak lényegét, amit hírdetett és gyakorolt : Szeresd
az Urat, a te Istenedet teljes szivedből, teljes lelked.= .
ből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint
rr1agadat. (Máté XXII. 37 39.).
Istenben való hitünket úgy gyakorolhatjuk az élet.=
ben, ha szeretjük embertársainkat, ha nem gyűlölünk
senkit, ha türelemmel hordozzuk a megpróbáltatásokat s nem veszítjük el hitünket abban, hogy a jó=
nak és igaznak előbb-=utóbb győzedelme~kednie kell.
A mi unitárius anyaszentegyházunk kezdettől fogva
Jézus evangéliumára timaszkodott s az evangélium
eszményének a megvalósítására törekedett. A Jézus
értelmében vett lelki kereszténységnek a hírdefője és
letéteményese óhajtott lenni. Az emberi lélek isteni
· célok szerint való formálására és vezetésére vállalko-=zott s támogatást, erősítési nyújtott híveinek, hogy kiki a maga erejéhez és tehetségéhez mérlen töreked-='
hessék üdvösségének n1unkálására. Ebben a munkájában mindig kizárélag lelki fegyverekkel küzdött, pél~
dát adva a vallásos türelmességére, egymás szerete=tére és meghecsülésére. Tisztelte a lelkiismeret sza~
badságát a vallás területén is, mert vallja az a pOS='
tollal, hogy a hit Istennek ajándéka. Szenvedések•
kel és küzdelmekkel feljes multja után, magasztos
történelmi hívatásának tudatában dolgozik ezután is
Istenországának megvalósításáért
Álljatok rendületlen lélekkel az unitárius hit igaz•
sága mellett, legyetek hűséges munkásai az unitárius

egyháznak.
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, Isten ~ldjon D}e~ , mi~dny~jatokat, s~en~elj~ ~eg
eltet.~k mtnden lepeset, erezzetek meg mtnd1g es mtn~
denutt, hogy az ö gondviselése, kifogyhatatlan jósága
és szeretete őrködik feleltetek. Dr. Varga Béla,
unitárius püspök.

Konfirmációi emlékeztető.
A konfirmáció nevezetes időpont életemben :

~ert ta,nulás és igyekezet által megismertem
unitanus v~llas~m hitelveit s fogadalmat tettem, hogy
azokhoz telJeS eletemben hű maradok.
2. A ~eresztelés ált~l felvétettem az uni1árius anya•
szentegyhazba, de eddtg nem voltam önálló tagja.
~ost a k~nfirmációval önálló tagja lettem az unitártus egyhaznak. A gyermekkorból átléptem az ifjú•
korba s kötelezettséget vállaltam, hogy lelkem javá•
ról és üdvösségéről gondoskodom.
3. Először járultam az Ú r asztaJához és részesül•
tem úrvacsorában, vagyis a Jézus halálára emlékez.=tető s;ent vendégségben. Ez időtől kereszfényi kö•
teles~~gem, . hogy ~zorgalmasan járjak templomba és
lehetoleg mtnden. unnepen éljek úrvacsorávaL

_1:

Imádság. (Konfirmáció után.)
?des, ?lennyei Atyám l Hálát adok neked, . hogy

g~o?ge hitemet megerősítetJed, csekély ismeretemet

bovífetted. Szívem telve van az öröm és boldogság
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]\z imádkozás szükségessége•

A. z igazi

.

.

,

szívből jövő imádkozásra Jézus tanította

meg az embereket s ma is csak az Ö példaadása
ufán tanulhatunk meg
az evangéliumból
imádkozni.
Jézus előtti időben az imádság a zsidók és po,.
gányok körében külső formaságból és · hosszasan el.nyújtott és ismételt beszédből állott. Jézus ezt nem
helyeselte, sőt kárhoztatta. Tanítványait és követőit
a legszebb imádságra Ö tanította meg :
"Miatyánk, ki vagy a mennyekben, szeofeltessék
meg a Te neved:
Jöjjön el a te országod ! Legyen meg a te aka•
ratod, miképen a mennyben azonképen itt a föl•
dön is.
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk
ma és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is
~egbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétettek. Ne
vigy minket , a kísértetbe, de szabadíts meg a gonosz•
tól, mert tied az ország, hatalom és dícsőség, mindörökké Ámen.~'
~
Az evangéliumok bizonyítják, hogy. Jézus is imád•
kozott ·•
·
• •
,
•

·

(

•
•

.

•

templomodba,
feléd. Foglald
figyelm~n;et s
szent tgedben

Gondviselő jó Atyám l Lelki megnyugvással . !á.vozom szent hajlékodból, mert érzem, hogy lelkt Ja•
yakat nyertem ;,. v~gasztalást, _bátorítást szólott a te

•

sem ma arnmal az élet küzdelmeibe is erősítőül, bfz,..
tatóul.
men.
·

(Templomba bemendelkor.)

(Templomból kijövetelkor.)

... .

igéd. Engedd, hogy az itt nyert lelki Javakat r viii~s•

•

Édes jó Istenem t· Bejöttem szent
ajkamon a hálaadás dícsérete hangzik
el lelkemet, hogy reád függesszem
énekemben, imádságomban és a . te
rólad zengjen dícséretem. Ámen.

'

·Unft~rfus Koitfirtnácloi End~k

érzelmeivel. Orvendezek, hogy már én is élhettem a
Jézus Krisztus emlékére szentelt vacsora jegy~ivel.
Boldog vagyok, hogy megismerhettem szent vallá.som igazságait.
, .
Öh jó Isten, segíts meg engemet, hogy ..ezutan, ts
járhassak szüntelen a te parancsod szertnt az elet
egyenes ösvényein. Erősítsd akaratomat, hogy . te•
hessek előtted kedves dolgokat. Tartsd meg, aktket
nekem adtál : szülőimet, testvéreim et, barátaimat és
mindazokat akik engem szeretnek, hogy szerethes.:t
sem. én is 'öket. Tartsd meg keblemben szent val.lásomhoz való hűséges ragaszkodást az élet . minden
viszonyai között. Adj szívem~e buzgó~ágot,, hogy hi•
temért legyek kész, ha kell, aldozatra ts. Kerlek hall-='
gass meg. Ámen.
.
•

... ...

tinitanus·Konfirmációi ·Einlék
a

g
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Mi a kötelességem, mint konfirmált
növendéknek egyházam iráttf ? •

lts lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána
elvégezte.monda neki egy az ő tanítványai közül: Uram,

r

J:

taníts meg rninkeJ imádkozni.
Lukács ll. r. 1. v.
.,Es kora reggel, még szürkületkor felkelvén és ki#
méne egy puszta helyre és ott imádkozék."
•
Márk 1 r. 35. v.

konfirmáció n,emcsak azt jelenti, hogy az ifjú
l~genysorba, a leany pedi~ a nagyleányok sorába
lep, .han,e~ a yallásos lelkű ifjakra és leányokra a
konf1rmacto utan sokkal fontosabb kötelességek vár.nak ; ezek a következők :
~·.Be ~ell lépjek a Dávid Ferenc Ifjúsági EgyJet
tagJa! soraba és a valláserkölcsi élet ápolásán fej•

"Majd odaérkezének a majorba, mely Getsemá•
nénak nevezteték. Akkor azt mondá tanítványainak :
U/jelek le iti, míg én imádkozom." Márk l 4. r. 32. v.
J!,.s egy kevéssel előbbre menvén, arcra borula, kö•
nyörögvén ezt monda :
"En Atyám ! ha lehetséges, muljék el a pohár
én tőlem: mindazáltal ne úgy legyen, amint én aka.rom, hanem, minJ Je.
Máté 26. r. 39. v.

lesztesén ~~nkálkodni kötelességem.
'
2. A btbha.wolvasást, unitárius egyházunk történel•

mének megismerését szorgalmasan gyakorolom hogy

ez~lt,al a Vallásos érzést és egyházszeretetet lelk~mben

erosttsem.

3., Ha szü~őim, testvéreim vagy rokonaim nem

Imádkozni kell.
•
l

•

..

--

es kerern oket, hogy ne hanyagolják el az istentisz•
teietet, mert az a szép, kedves családi élet hol Isten
félelme lakozik.
'
~a a harang szavát halJom, Istenre gondolok és a he.tedJk napot (vasárnapot) Isten tiszteletére szenfelem
4. Ha ifjúsági.=va11ásos összejövetelek estélyek

v~_nnak." a_~o~on részt veszek, szavalattal, r:Jolvasással

•

•

•

Folyna mindig vígan életünk,
Jó szerencse járván mivelünk,
Imádkozni mégis kellene •.•
Hozzád oh szeretet Istene t
Lám, a vígság nem jár egyedül,
Jaj de hányszor b(tval is vegyül.
. Imádkozni hogyne kellene .•.
Hozzád oh erőnek Istene !
Volna életünk csupán erény,
Másnak semmi rosszat nem tevén,
Imádkozni mégis kellene •••
Hozzád oh szeniségnek Istene t
Ob az ember gyarl6, gyenge lény,
Sokszor jár a bűnök ösvényén.
Imádkozni hogyne kellene •.•
Hozzád, oh kegyelem Istene 1

~oln~nak ~~llasosak, templombajárók, figyelmeztetem

~

.

.

•

kozremukodom s erre társaimat is buzdítom.
5. A. világi tisztességes élvezeteket és szórakozá•
sok~! •?em vetem meg, de óvakodom annyira el•
merulnt azokban, hogy az vallásos érzelmemnek és
becsületemnek ártalmára legyen J
- ·
•

-

•
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6. Vallásomat, egyházamat minden támad~s és
ellenségeskedéssei

szemben

megvédem.

Masokat

vallásában, hitében nem bántok, de az én unitárius
hitemet bántani nem engedem.
•

.

*

•

adj
vallásodért,
de
vallásodat
ne
add
"Mindent
•
•
semmiért."

Unitárius hitvallás.
Í. Hiszek egy Istenben, a világmi~~ensé.~ Alk?tó•
jában, aki nekünk ernkereknek szereto edes JO Atya?k.
2. Hiszek az ember Jézusban, az Istenerszaga
tanító-=mesterében, aki nekünk valláserkölcsi példát
adó testvérünk s így a jó Istennek lélekben gazdag
" .. ..
·. ~
gyermeke volt.
3. Hiszek az isteni lélek megszentelo orok ereJeben.
4. Hiszek az Egyháznak minden igaz életet gaz#
dagífó és lelket nemesítő hívatásában.
5. Hiszek az embernek IstenJől nyert jóratörekvő
képességében s lelki elhivottságában.
.
6. Hiszem, hogy Isten a megtérő bűnösnek atyar:r
lag megbocsát.
·
,
(. Hiszek az örökéletben s az Istenerszaga meg•
valósulásában. ·
·. .
,
,
Most pt:dig pr.óbáljuk értelmeztu httvallasunkat .
1. A . történelem tanusága szerint az .em~erek ne~ ·
~jn dig _hütek egy Istenben. Voltak, aktk fak.at, ko. veket, természeti tárgyakat1. tij.neményeket, égtte~t~~et
•

-
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imádtak. Mások őseikben, népük hőseiben·, ősálla~
. tokban tisztelték vallásuknak legszentebb tárgyait. Né•
melyek egyáltalában tagadfák, hogy a vi1ágminden.=
ség munkájában és életében helye volna valamilyen
Istennek. Aki pedig hitt Istenben, az Istenéről. csak
olyan fogalmat tudott alkotni, amilyennel fejlettségé.hez képest maga is rendelkezett.
Mi unitáriusok Istenről alkotott fogalmuokát Jézus
· tanításaiból vesszük, az Újtestamentun1ból, ahol az
. van mondva, hogy Isten .az embernek ~ szer.ető édes
jó Atyja.
,.
"Legyen
hitetelek
Istenben
Márk
2 r. 22. v..
'
'
•
"Egy az lsten és nincsen más őkivüle."
·
Márk 12. r. 32. v.
"Miért mondasz engem jónak? .Jó nincs · senki,
hanem csak egy: az Isten/'
Márk ·tO. r. 18. v.
"Nekünk csak egy Isienünk van, az Atya, kitől
van a mindenség."
I. Kor. 13. r. 6 v.
Minket különben azért neveznek unitáriusoknak,
an1i egyistenhivét jelent, hogy mi Istent lényegében
is· és személyében is egynek valljuk s nem fogadjuk
el a hároruságtanítást, amely szerint az Isten szemé.lyileg az atyából, fiúból és a szentlélekből ál1ana.
Az unitárizmus ma előttünk már netncsal< azt je•
lenti, hogy mi egy Istent hiszünk, hanem azt is, hogy
~ világminden~éget _!ll in den népével s tárgyá val együtt
oss~etartozandonak es egységesnek, valóban . egynek
fogJuk fel. Egy r,egységes világ. s egy örök Isten 1 aki
gondviselő szerető édes jó Atyánk•
•
(t.

•

•

•

•

•
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,;~egyelek fökéleJesek, mint a Ji mennyei Atyá-=
Jok 1s tökéletes.''
Máthé 5. r. 48. v.

2. Jézus igazi embervoltához semmi kétség nem
férhet. .Az ember azonban nemcsak születik, annak
életében fejlődnie is kell, különben nem tud megfe•
lelni emben, magasztos hívatásának. Jézus nemzete
olyan megpróbáltatásokon ment keresztül,. ~og/y ő .a
nemzeti érték mellett az egyetemes embert erteket 1s
a legjobban meg tudta becsülni s ezekről tanít az
Istenországáról elhan~zott minden tanításában. Benne,
mint lsten gyermekében, testvérünket isn1erjük fel,
aki előttünk a legszentebb valláserkölcsi élet tökéle..
tes ·példaképe. A mi Atyánknak bennünk is mű#
ködő lelke benne igazán nagy mértékben volt meg.
"A kis gyermek pedig növekedék és erősödék
lélekben."
Luk. 2. r. 40. v.
Mi unitáriusok a Jézus emberfelettiségére vonat;
kozó tanításokat mind elutasítjuk magunktól s hi~
szünk az ő valódi embervoltában s így benne emberi
eszményképünket . sze~léljük, s~eretjük ~s t!.sztelj~k.
3. A. világmindenseget egysegesnek htsszuk s tgy
a lélek birodalmát is. Ebben az egységes birodalom#
ban az isteni lélek az egyedüli lelki hatalom. Ez azon-='
ban nem lehet egy olyan külön álló személy, aki
mint szentlélek, az Istenség tevékenységében önál•
lóan működik. A. szcntlélek tehát az Isten lelke s
így bizonyos ért~lem~~~ m~ga, az .~sten.
,
Ez az isteni lelek orokkevalo, tokéletes, szent es
megszentelő erővel rendelkezik, az emberben is mű.
ködik s így megszentelő ereje a mindenség fejlődé.sét szolgálja.

4. ,A világon sokféle vallás és egyház létezik. Az
egyhazak arra vannak alapulva, hogy mindenik a
maga vallását szolgálja és valósítsa meg. Vannak
nagy' vil~gvallások, amilyenek a keresztény, moha.=
medan es buddhista vallás például. Mi unitáriusok a
kere~ztény egyház kebelébe tartozunk s így a ke#
reszteny vallást óhajtjuk valóra váltani a mindennapi
életben.
Szerintün k azok valóban a keresztények akik val•
Jáserkölcsi életükben s egyházi fevékenyk~déseikben
Jézust és a~ ő fa nításait követik. Mi magunkat ilye•
neknek tartJuk. Egyházunkat szeretjük s abban em.beri életünket gazdagítani, lelkünket tökéletesíteni tö•
rekszünk. Ez az egyház hívatása. Ezt a hívatást más
egyházaknál is elismerjük s m1vel az en1ber fejlő
dése csak lassan, szórványosan és fokozatosan való.sulhat meg, minden jóra törekvő egyháznak meg le•
het a maga nemes feladata és szent hívatása. A mi
fejlett emberi lelkünknek, amely az isteni lélekből
táplálk~~ik,, a mi unitáriás vallásunkra és egyházunkra
van szuksege.
, ,,1rró~ ismerlek meg Jiiekei, hogy az én Ja•
n1fvanyaJm vagytok, ha egymási igazán sze11
relílek."
Ján. 13. r. 5. v.
5. Azt mo_ndtuk, hogy a világmindenség egysé•
ges s ott az 1steni lélek az egyedüli lelki hatalom. Az
ember, mint az Istennek gyermeke, nem lehet más,

'
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mint isteni eredetű. Ez az eredet feltételezi és meg.követeli azt, hogy az ember képességgel bírjon a jóra
s hogy életével a léleknek álljon a szolgálatában.
Minden olyan tanítást elutasítunk magunktól tehát,
amely arról beszél, hogy az ember rossz, elkárho=
zott, bűnös, bűnben fogamzott stb. Az ember arra
van hívatva Istenétől, hogy a tőle kapoff képessé;
gekkel valósítsa meg az isieni lélek uralmát a földi
életben.
6. ~lóra való képességeink csak akkor lesznek ér,.
tékesekké, ha általuk a jót tényleg szelgáljuk és va-=
lóra váltjuk. Ha azonban fejlődő lelki életünkben nem
követjük az eszményképet, hanem alantasabb vá-='
gyainknak engedelmeskedünk, sőt egyenesen rosszat
cselekszünk a magunk jobb énjével, vagy másokkal
szemben, akkor vétket és bűnt követünk el. Ekkor
lelkiismeretünk rögtön jelentkezik s nekünk az a kö ..
telességünk, hogy észre~ és a jó útra térjünk, gyönge#
ségünket megbánjuk s Istent hívjuk segítségül, hogy
vezessen minket a jó útra, bocsásson meg nekünk
és segéljen a jó munkálásában.

Mi unifáriusok hisszük, hogy Isten a hozzátérőnek
megbocsát s azt újra erővel áldja meg a jó vég#
" "
zesere.
7. Mi a földi élefef nem tartJ uk a siralomvölgyében
való elkárhozott vergődésnek. A mi számunkra a
szenvedés nem átok és nen1 büntetés, hanen1 arra
való isteni eszköz, hogy a szivet és a lelket jobbá
és nemesebbé Jegye. Csak küzdelemmel és megpró•

15

Unitárius Konfirmációi En1lék

báttatással mélylllhet el az emberi kebel. Ezért mi e
földi életet nem tartjuk haszontalannak és hiábavaló•
nak. Szerinfünk e világi életünk is hozzátartozik az
örökkévalósághoz és az örökélet nemcsak az idő~
tartamra utal, hanem a cselekedet minőségére, szent
és tökéletes voltára is.
Ebben az örökéletben valósítandó n1eg az Isten•
országa s mivel Jézus az Istenországa megvalósításáf
tűzte ki emberi célunknak, az örökélet munkálására
hívott el mindannyiunkat.
.

•

"Aki az én beszédemel hallgatja és hiszen annak
aki engemet elküldött, örökéleilel bir." J án. 5. 4.

r. v:

/

Dávid Ferenc, at:

pító.

(1510,-1579).

--t
.
Az unitárius
megalapítója Dávid Ferenc
vo.~t." ~510:ben , szülefeft Kolozsvárt. Tanulmányait
szulovarosaban es Gyulafehérváron végezte. Utóbbi
~~ly en v~It a, p~pneve]ő:.i.nfézet és a kíváló tehetségű
ft u ~ papt .palyar.a keszult. N em tudjuk, hogy ifjú
koraban ,mtyel foglalkozott, de azt hisszük, hogy
Gyulafehervaron, a római katholikus püspök szék.~~}yén egyházi pál~án működött. Kíváló képzettségű
t~u?ak kellett len nt e, ~ert egyik pártfogója támoga.=tasaval 1545.=-ben, 35 eves korában kiment Witten""
bergbe, a !lémet egyházjavítás középpontjába s off
maradott három évig. Amint hazajött, nemsokára. az
•

•

L
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•

JÁNOS ZSIGMOND.

Erdély unitárjus fejedelme.

(1540-1~71),

Déva vára börtönszerlí helysége,
melyben a Dávid F erenc.:en1l~ktábla el van helyezve,
•
•

----~--------~------~--------~--------~--------~~~\ ------~~----~--------~--------~-------------
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erdélyi hitjavítás szelgálafába állította Istentől nyert
nem közönséges erejét.
155$.-ben Kolozsvárt iskola-=igazgafó, ugyanebben
ai évben a hitjavítás híveinek (akkor még a Luther
irányzata volt elterjedve) a püspöke, 1559-=ben pedig
az úrvacsora kérdésében a Kálvin irányzatát fogadja
el ; megkísérli a Luther és Kálvin híveit egy táborba
tömöríteni s mikor ez nem sik~rül, elválik azokfól,
akik a lutheri úrvacsorai fan mellett kitartanak s a
másik, a kálvini irányzat híveinek is püspöke lesz.
A Yallásjavítás kérdésének azonban a dolgok fermé.szetes rende során előtérbe kerül egy másik kérdés:
a Szenfháromság kérdése. A hitjavítás megindulá.sakor természetes, hogy ennek a kérdésnek is a fel.színre kellett kerülnie s felszínre is került mindenütf,
de a többségben levő egyházak elnyomták, elfojfoffák,
csak Lengyelországban és Erdélyben sikerült egy::~
házat alakítani az Isten#egység vallóinak.
Miért is kellett a Szentháromság kérdésének elő.:t
térbe kerülnie? A hitjavítás mozgalma a többek kö:t
zött a szellern felszabadulása volt a középkori pápai
hatalom alól és megszabadulás azoktól a tanoktól,
melyeket a pápaság létesített s melyek oly nagyon
ellentétben voltak a szentírással, az őskeresztény egy.:t
ház életével és hagyományaivaL Dávid Ferenc, éppen
mint a Genf mellett megégetett Servét Mihály, minf
Blandrata György és mások arra a meggyőződésre
jutott, hogy a Szentháromság nem igazolható a szent.írásból, az apostoloknak és a régi atyáknak a hite
•
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egészen a IV#ik századig egységhívő, unitárius volt.
Dávid Ferenc nem akart megállani a fél úton, nem
elégedett meg fél javítással, hanem gyökere~ !avít?st
kívánt. A felismert igazság mellett egy profeta all.:t
hatatosságával és egy vértanú meggyőződésével ki=
tartott.
Dávid Ferenc nemcsak nagy tudós volt, hanem
lángoló lelkű szónok is: Meggyő~őd~~~t ~y~nyöríi
szónoklataival mindenfele hírdette es rovtd tdo ~la}t
megalakította az egységhívők felek~zetét, amely ktva#
lóan erdélyi magyar vallás left. Mar 1568-=~.an a, tor~
dai országgyülés a többi felekezetekkel egyuti (~omat
katholikus, lutheránus és református) bevett vallasnak
nyilvánította. 1571-= ben, János Zsigmond Er?é~y ma~
gas szellemű, nemes fejedelme a ~~r,osvasarhelyt
országgyűlésen újból világosan megerostieite ezt a
,,
törvényt.
Dávid Ferenc az unitárius vallás diadalaert nagy
szellemi harcot vívott. A hitjavításban azok a régi
munkatársai, akik nem tudták követni lelk~nek. nl~#
gas szárnyalását, ellenfelei lettek . Az eszme.~ ..hszfa•
zásáért nagy vitatkozásokat tartottak. Ezek kozott leg•
nevezetesebb volt a gyulafehérvári ( 1566) és a nagy.váradi (1569). Mindkettőben Dávid Ferenc gy~zött.
Amikor a gyulafehérvári gy~.lésrő} Kolozsv~rra erke.:t
zett az akkori Torda-utca szoglefe az elebe ment
nagy tömegnek beszédet fa:tott. ~ , ~esz~d hatása
alatt Kolozsvár egész lakcssaga unlfanussa lett. A
nagyváradi vita alkalmával pedig a városon minfegy
..
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háromezren fértek át a Dávid Ferenc vallására. Azonkivül Erdélynek legnagyobb része az unitárius hif
zászlója alá sorakozott.
Az unitárius vallás azonban nemcsak Erdélyben
terjedett el, hanem az akkori Magyarország nagy részén is. Nevezetesen Temesvár környékén, a Nagy#
Alföldön és a Dunántul is.
A nemes lelkű János Zsigmondnak 1571-=ben be.:t
következett korai halála után az unitáriusokra szo.:t
n1orú idők következtek. Báthory Isiván és késöbb
Kristóf fejedelem katholikus vallásúak voltak és Dá=
vid Ferenc munkásságát nem támogatták; utánna
pedig Dávid Ferencet újítónak mondották, mivel Jé=
zus imádását nem tartotta szükségesnek. Ezért Dá.:t
vid Ferencet 1579-ben holtigtartó fogságra ítélték s
ugyanabban az évben november 15.:én az unitárius
vallás megalapítója a dévai vár börtönében ki is
szenvedett.
Déva vára az unitárius va11ás Golgofhája. A vi.:t
lág összes unifáriusai nagy becsben tartják e helyet.
1910-=ben és 1929·ben bensőséges ünnepségek kö.:t
zött emléktáblával jelölték meg azt a helyet, ahol Dá.:t
vid Ferenc nagy lelke elhagyta földi porhüvelyét.
~

•

*,_
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Lelked által Ur.:Jlsten I
Épüljön a te néped,
Nevekedjék itten
Szenf gyülekezeted,
Szentelfessék nagy neved.
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•

•

BERDE MOZES.
(1815-1893).
Laborfalván szülefett székely nemes családb61. :E:lete céljául azt
tűzte ki, hogy egyházának, székely népéne~ ,mű~elö?ését e!ö'
mozdítsa. ~ktében minden igaz ügynek, buzgo es kttarto munkasa
volt. Tudásával, szorgalmával, vasakaratával hat-almas". vagyont
gyűjtött. Maga mindig egyszerűen élt, hogy vag~o?~ gvuJthes,sen.
Egy millió forintot érő vagyont hagyott az untianus egyhazra,
főként nevelési ~élokra.

J11J V/ D

r
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Dávid Ferenc emlékéhez.

Déva magas büszke vára,
Hová egykor be volt zárva,
Összeomlott, széllyel vetve,
Hírnevét' el nem temette.

•

Ki nem oltá három század ...
Régi fénynél új fény támad .•.
Meg ne szűni,ék dal és ének
Dávid Ferenc en1Iékének!

•

•

'

.,_.
•

•

,

•

Vallá~ára

áttért nyomba
És őrízte bajban, híven,
Dávid hitét: ,,Egy az Isten''.

Es a harcban .•• puszta szóra •.•
Országokat vesztett Róma ...
Vesztett a me n ny. • . az Óhitben •••
Ki lett mondva: "Egy az Isten" .•..
Ki lett mondva, meg nem értve,
A próféta meghalt érte ..•
De él a hit
él az eszme,
Megőriztük, nincs elveszve.

l

•

•

Váll án vitte nagy templomba,

,
•

Ez az eszme tovább terjed,
Bejár kunyhót, fényes termet,
Hódít
lelket, szívet megnyer,
,
Utját el nem zárja tenger.

-·

Kevés em lék •.. N em is csoda ;
Háromszáz év pusztította,
Mégis fényes, nemes alak , ••
Dícsőítlek, magasztallak !

•

S ha nem szólna dal és ének,
Majd a kövek beszélnének •..
Egy kerek kő. . • az volt csak szép,
Hogy lelkesült szaván a nép I

Luther, Kálvin csak a kezdet .••
A bátrabbak tovább mentek •••
Fele
úton meg nem á1ltak,
,
Esszel, vésszel szembeszálltak.
•

•

,

Ki nem írtá három század ...
Régi fénynél új fény támad •..
Ne szűnjék hát dal és ének
A nagy férfi emlékének !

•
~

••
•

•

A csapások és megpróbáltatások•
Dá vid Ferene elítéltetése és halála után a csa pá•
sok, üldöztetés('k és szenvedések évszázados hosszú
sorozata következett az unifáriusokra.
A Déva vidékén lakott unitáriusok a Dávid Ferenc
elítéltetése nilatt megijedtek, hogy őket is üldözés
fogja érni s ezért több egyházközség papjával együtt
átálloH a református vallásra.
Báthory Kristóf akkori erdélyi fejedelem jezsuita
szerzcleseket bozatQU b~ Erdélybe, kU~ alattomo$
•

•

•

•
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munkájukkal sok kellemetlenséget és megpróbáltatást
szereztek az unitáriusoknak.
A szombatos vallás ezidőben való keletkezése is
csak hátrányára volt az unitárius vallásnak mert a
rosszakarók azzal vádolták be az unitáriusokat hogy
mi~t ujítókj ők találták fE?l a szombatos vaiÍást és
erntaft sok küzdelmükbe és veszteségükbe került
amíg e vád alól tisztázni tudták magukat.
'
A, legnagyobb szenvedések és megpróbáltatások
Alma~y Mihály püspöksége alatt érték az unitáriu•
s~kat (1692 1724.). Ebben az időben Erd.~lyen kí.a~ul egy nagy mozgalom, az ú. n. ellenretormáció
t~dult me~, , ~elynek ~z volt a célja, hogy a protes•
fan~okat. ~ttentsek a rom. katholikus vallásra. Ez is
a Jez?utfak munkája volt, kik minden eszközt fel.~a~znaltak, hogy a római katholikus vallást Erdélyben
ts 1~mét viss~aállítsák. E céljuk elérésére kies? közölték
a feJedelem nel~ h~gy , a nekik szükséges p rotestáns
templ~~kat es tskolakat elvehessék. Legelső sorban
~z u~ttanusoknak Kolozsvárt, az Övárban lévő fő~
tskolaJ,ukaf vették el. Azután a piaci nagy templomot.
Azutan a templommal szemben levő második fő•
iskolát és a város határában levő több birtokot.
l!~yanebben az időben a vidéken sok egyházközsé.=gunk templomát és iskoláját foglalták el.
Erről az időről azt írja egyik unitárius nagy történet•
író, ~ogy vér és könny kellene ennek a sok csapás#
nak
es szenvedésnek méltó leírásához.
•
-

Az egyház megmentése.
Midőn

az unitárius egyház a Jegnagyobb csapá-"
sokat szenvedte, az isteni Gondviselés adott bátor
lelkű vezetőket, akik megmentették egyházunkat az
elpusztulástól. Főúri családaink közül többen, kik
hívek maradtak ősi unitárius hitükhöz, mint a szép-'
laki Petrichevich Horváth, a vargyasi Daniel, a
homoródszentmártoni Biró családok, midőn Játták
egyházunk veszedelmes helyzetét, gyűjtésből és ado•
mányaikból egy olyan "közegyházi alapot" létesítettek,
melyből a legszükségesebb kiadásokat fizethették.
Ebben a nehéz helyzetben kiváló lelkes munkása
volt az egyház ügyeinek Szentábrahámi Mihály püs•
pök ( 1737 1758), kit az egyház második mega la•
pítójának nevezünk, ki minden erejét egyháza meg•
mentésének szentclte és sokféle n1unkásságával be•
bizonyította, hogy méltán mondották róla, hogy "O
az unitáriusoknak szeme, szíve és szája volt tc.
Midőn Agh István püspöksége (1758 1786) alait
ll.-=ik József uralkodó kiadta ,,a türelmi rendeletee',
ezzel megszüntette a protestánsok üldözését és az unitárius egyházban is,
annyi üldöztetés és szenve•
dés után
megindult a fejlődés és az építkezés.
A "türelmi rendelet" kiadása és a piaci templom
elvételének 80 esztendeje után kezdhettek hozzá az
unitáriusok Kolozsvárt templomuk építéséhez. Ebben
a nehéz és válságos időben két nagy jóltevőt adott
·az i~teni gondviselés az unitárius egyháznak, Zsuki
László és Augusztinovich Pál személyében.

utc e:

•

'

•
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Kriza János püspáksége 1861 1875 ~s Ferencz
József püspöksége 1876 _ 1928 idejében egyházunk
szépen fejlődhetett és erősödött egészen a nagy vi•
lágháború befejezéséig. Ez időre esik az 1568;iki
tordai országgyűlés 300 éves évfordulójának megün•
neplése 1868-=ban Torda városában tartott zsinati
gyűlésen. Dávid Ferenc halála emlékének megün.neplése 1879-=ben a székelykeresztúri zsinati gyülé.a
sen és születése 400 éves évfordulójának megünnep#
lése 191 O-= ben a kolozsvári és dévai gyűléseken, ami.dőh Déva vár romjai között, még épségben maradt
kis börtönszerű helyiségben egy emléktáblát állított
fel az unitárius egyház a nagy vallásalapító emléké.nek megörökítésére.
~
Ebhen az időben élt és jött egyházunk segítsé.:r
gére ~óltevőinknek fejedelme Berde Mózes.

Unitáriusok a nagy világon..
.
A XVI. századi reformáció alkalmával az unifá•
rius gondolat is mindenütt felszínre jutott. Azonban
ez ellen nemcsak a katholikusok, hanem a reformá•
ció más hajtásai is írtó hadjáratot indítottak. Ezért az
unitárius vallásjavítás csak Erdélyben és Lengyelor•
szágban tudott a XVI. században egyházzá szerve..
ződni. Más államokban az akkori hatalom megaka..
dályozta, hogy egyházi szervezetet létesítsenek. Len4
gyelországból is a XVII. század közepe fáján (1660)
az unitáriusokat kiüldözték és így a mai unitáriusok
•

l

•

•

•
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közöft az erdélyi unitárizmus az, amely a legrégibb
egyházi szervezettel reudelkezik.
Mihelyt az emberi szellem a szabadság nagyobb
birtokába jutott, az unitárius eszme is újra ébredett.
A XVII. században Hollandiában már unitárius eszméket hírdetnek a remonstránsok és kollegiánsok. Ang:t
liában a XVIII. században már megindul az uni.tárius egyházközségi szervezés, a XVI. és XX.
században pedig hatalmas szellenli és társadalmi
mozgalommá nőtte ki magát. Angliában az unitáriusok a tudományban, irodalomban, politikában és az
emberszeretet nagy munkájában kíváló szerepet töl.töttek be és töltenek be a mai napig is. Az Ame.:r
rikai Egyesült Államokban az unitárius vallás abban
az időben keletkezett, mint Angliában. Ült is ha#
talmas mozgalommá változott. Amerikában az unitá~
riusok közül aránylag a legtöbb kíváló ember került
ki. Ez mufatja a hit kíváló erejét. Az egyszerű, de
bensőséges unitárius hit oda emelte az amerikai uni.:t
táriusokat, hogy arányszám szerint a közélet, tudo•
mány, irodalom s művészet s főképpen az ember•
szeretet munkájában legtöbb ember az unitáriusokból
került ki.
Ezeken kívül jelentős unitárius egyházi alakulato•
kat találunk az angol birodalomhoz tartozó területe•
ken, mint Kanadában, Ausztráliában, Délafrikában,
a Fokföldön és Indiában. Egyik legjelentősebb moz•
galom az indiai, hol az őslakók között is az unitá.:t
rius vallással megegyező vallás van (Bramo~egyház) .
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Már régóta vannak unitáriusok Japánban, a messzi
kelet hatalmas országában. Az utóbbi időben J a.=
pántól délre, a Fülöp-=szigeteken 1öbb, mint 3 millió
ember vette fel a szabadelvű hitet.
Európában az említetteken kivül csaknen1 minden
országban találunk unitáriusokaf, vagy az unitáriu=
sokkal rokon felekezetet. Németországban, Francia~
országban~ Dániában, Svédországban, Norvégiában,
Bulgáriában, Lengyelországban stb. mindenütt' található kisebb, nagyobb Utlitárius mozgalom. Napjaink•
ban Csehországban alakult unitárius egyházt de maga
a cseh nemzeti egyház is a szabadelvű vallásos
mo.zgalmak közé számítja magát és így emeli a sza.:r
bad vallásos hit val1óinak számát.
Itt említjük meg, hogy ·az unitárius val]ás Ma•
gyarországon is jelentős sikereket ért el a világhábo"
rút megelőző időben és azután is.
A világon az unitáriusoknak és a velük együtt
müködő szabadelvű vallásos mozgalomba tartozóknak
száma kb. 22 millió.
Az unitárius vallás mindenütt feltalálható, ahol a
tudomány és a műveltség virágz!k.
"Ne félj kicsiny sereg, meri Jeiszell a Ji AlyáJok#
nak, hogy neklek adja az országol." Ltik. 12 v. 32 r.

Egyházunk alkotmányos szervezete.
· 1. Az unitárius vallás Romániában törvényesen
elismert vallás a kultusztörvény 21. §. e) pontjában.
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2; Az unitárius egyház hivatalos neve : "Romániai
Magyar Unitárius Egyház."
Az unitárius egyházat a hívek Összesége alkotja.
Minden unitárius hívő tagja valamelyik egyházköz.#
ségnek. Az egyházközségnek kormányzó szerve a
közgyülés, mely megválasztja a vezetőket : a lelkészt,
ke bli gondookot (kurator) és a ke bli tanácsot (pres•
biterium).
Egymáshoz közel eső több egyházközség együtt
egyházkört alkot, melynek vezefői: az esperes és
két köri felügyelő.=gondnok. Egyházunkban 8 ilyen
egyházkör van, ú. m. : t; Kolozsdobokai. 2. Aranyosfordai, 3. Küküllői, 4. Marosi, 5. S7ékelykeresz::
túri, 6. Széke)yudvarhelyi, 7. Felsőfehéri, 8. Há•
romszéki. .
Az egyházkörök együttesen alkotják az unitárius
egyházat, melynek vezetői a püspök és két főgondnok.
Az egyház összes ügyeit a Főtanács által alkofett
törvények és határozatok alapján az Egyházi Képvi.:t
selő Tanács intézi Kolozsvárt, hol a püspöki szék..
hely is van.
A legfőbb törvényhozó-= és kormányzó-=festülef a
Főtanács és a Zsinati Főtanács. Főtanács minden
évben, minden négy évben pedig Zsinati Főtanács
tartatik.
3. Az Unitárius Egyház az ifjúság vallásos neve,::'
léséről, tanífásáról gondoskodik. E célból van egy
Teológiai Akadémiája Kolozsvárt, melyben a leendő
papok tanulnak.
•

•

l
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Két főgimnáziuma van : Kolozsvárt és Székely#
keresztúron.
Egy gazdasági szakiskolája Székelykeresztúron.
Van 36 elemi iskolája különböző egyházközsé='
gekben.
•

•
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a B ibliát és

az ~ egyháztörténelmet

tanulmányozza, az

mind az Egylet célját munkálja.
Az egyleti . tagok között az együttérzést és a ma•
gasztos cél érdekében való kitartást állandóan éb.reszti és fokozza az Egylet lapja, az Unitárius Köz#
löny, mely havonként jelenik meg Kolozsvárt•

A Dávid Ferenc Egylet.
Az unifáriusok 1884-= ben

Dr. Boros György jelen.:t
leg nyug. püspök javaslatára egy társulatot alakítottak
az2al a szándékkal, hogy a vallásos buzgóságot egy='
más között is és a gyülekezetekben is fokozzák. Az
egyesületet valJásalapítónk nevéről Dávid Ferenc l!.:'gy;
lel~nek nevezték. Az egylet azóta is kitartó munká.:~
val dolgozik. Központja Kolozs várt van, .de a mun.w
kásság fokozása érdekében minden egyházközségben
meg van alakulva a Dávid Ferene Egylet és ennek
tagozatai : a) a férfiak egyesülete, b) nőkszövetsége,
c) ifjúsági egylet.
Az egyházközségi.!egyesületek együttesen alkotják
az egyházköri fiókegyletekei: a fiókegyletek , együt-='
tesen a · központi Dávid Ferenc Egy/etei. Igy hát
az egyleti élet lelkes és lelkesítő munkájában
részt vehet mindenki, bárhol lakik is, ha meg van
lelkében a jóra való készség és a vallás szeretete.
És miben áll az egyleti tagok munkássága ? Rö.:r
viden azt felelhetjük : a jónak akarásában és cselek-=
vésében. Aki serkenti hitrokonait, hozzátartozóit, hogy
templomba menjen, vagy egy jó könyvet elolvasson,

Igéd

előtt

.••

~itárom

szívem ajtaját a te szent igéd előtt, Uram Es igéd könnyü szárnyakon, mint égi hírnök, felém suhan:
Ha bánat tépi lelkemet,
letörli minden könnyetnet,
Ha eddig bűnbe tévedt minden útam És keres?tjeim alatt porba huJltam,
Szent igéd Hozzád vezet.
~itárom

szívem ajtaját a te szent igéd előtt, Uram Es igéd könnyű szárnyakon, mint égi hírnök, felém suhan :
H a bűn fertőzte ajkamat,
Imára tanít szent szavad.
Ha eddig elkerültem a szent Siont,
Nem tudtam, az életnek célja mi volt,
Szent igéd Hozzád vezet.

Kitárom szivem ajtaját a te szent igéd előtt, Uram És igé q könnyű szárnyakon, mint égi hírnök, felém suhan:
Erjen bármilyen nagy veszély,
Bátorító szavad beszél:
Óh, gyarló ernher » Kűzdj és bízva bizzálc
Az égi hazában rád drága kincs vár,
/
Az örök, boldog élet.
li
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