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ELŐ SZŐ .
E kis munka czélja az unitárius egyház történe
tét, hitelveit, egyházalkotmányát és szertartásait főbb
vonásokban megismertetni.
Hogy egy vallásfelekezet, mely hazánkban 300 év
óta létezik, törvényes elismertetéssel bir, közel 60,000
követőt számlál, iskolákat tart fenn és saját hitelveire
alapított cultust gyakorol, méltó tárgya lehet a közfigye
lemnek, úgy hiszem, nem szenved kétséget.
Es e tekintetben ez idő szerint nincs is okunk
panaszkodni. A szabadabb szellem, mely jótékony fuvalraával korunkban az egyházi életet is mind inkább át
hatja, megtörte azt a közönyt és elleuszenvet, melylyel
a különböző vallásfelekezetek egymás iránt a közelraultbiyi még viseltettek. Az emberek kezdik átlátni, hogy
az unitárius vallás is töbl> figyelmet érdemei, mint a
mennyiben eddig részesült. Megjegyzéseket, nyilatkoza
tokat és ismertetéseket hallunk és olvasunk itt is ott is.
S bár ezeknek egy részétől a jó akaratot és rokonszeuvet sem lehet megtagadni, rendesen meglátszik rajtok,
hogy nélkülözik azt a szilárd alapot, melyre biztosan
lehet építeni; néha pedig éppen csak arra szolgálnak,
hogy e vallás felől a téves nézeteket szaporítsák, a kö
zönséget félrevezessék.

IV

Távol van tőlem a gondolat, hogy e kis m unká
val már minden félreértést eloszlatok s az unitárius val
lásnak oly kimerítő és hű képét adom, mely akár saját
egyházam tagjait, akár az ezen kívül álló érdeklődőket
teljesen kielégítse. Erre én nem számitok s alig hiszem
hogy valaki inkább óhajtaná mint én, hogy e kis munka
minél hamarább feleslegessé váljék nagyobb és terje
delmesebb művek által, melyekben az itt összeesoportositott és csak rövid vonásokba foglalt tárgyak : az uni
tárius egyház története, hitelvei. egyházalkotmánya és
szertartásai külön-kiilön, és rendszeresen kidolgozva áll
janak az olvasó közönség előtt; sót reméllem, hogy
egyik vagy másik ágában én is rövid időn kimerítőbb
dolgozattal szolgálhatok.
Addig fogadja a t. olvasó közönség az U n i t á 
r i u s Ki s T ü k r ö t azzal a jó akarattal, a melylyel azt
itt bemutatja
ftZ
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UNITÁRIUS KIS TÜKÖR.
I.

TÖRTÉNETI RÉSZ.
M i ^ az élőfánuk gyökérszálai messze benyúlnak
a földbe s hajszál-finom végüket már megtalálni sem
lehet: úgy az unitárius vallás eredete is századok so
rán túl messze keresendő s.mi azt egykorúnak tartjuk
a keresztény vallással. Nevezetesen a három első évszá
zat méltán unitárius századoknak nevezhetnék. E szá
zadokban a szentháromság tana teljesen ismeretlen volt
a keresztény egyházban. S jóllehet e tan, előbb a Krisz
tus öröktőlfogva való istenségének meghatározásával 325ben a nieeai zsinaton, majd a szent lélek istenségének
meghatarozasaval 381-ben a konstantinápolyi zsinaton,
már a negyedik évszázban hivatalos formát és egy
házi tekintélyt nyert, még több századra volt szükség,
hogy az unitárizmus felett teljes diadalra jusson. Az 5dik és 6-dik evszázban majdnem az egész germán nép
még mindig az Árius-féle hitnézetet követte, mely ha
lényegesen különbözött is az első századok unitárizmusától, azzal rokonságban állott s csak a góth birodalom
hanyatlásával a 7-ik évszázban indult hanyatlásnak.
Ez idő óta az unitárizmus, mint szorosabb érte
lemben vett isten-egységi vallásforma, elenyészni látszik
a keresztény egyházból: hasonlóan ahoz a hegyi patakUnitirins Kis Tükör.

1

UNITÁRIUS KIS TÜKÖR

hoz. mely egy darabig föld alatt folytatja futását, demajd ismét a föld sziliére kerül tiszta és üdítő habjai
val. S már a lS-d^k évszázban, a valdiak tanúban meg
újulni látjuk az unitárizmust is. Legalább az a hitforma,
melyet a valdiak később 1544-ben I. Ferenez franczia
királynak bémutattak, azt bizonyltja, hogy a reformáczió emez első hírnökei a szentháromsággal is szakí
tották volt.
A reformációval az unitárizmus is uj életre ser
kent. A szent írás szabad vizsgálása és tanulmányozása,
melyet a 16-ik évszáz reformátorai jelszavul tűztek lo
bogójukra, azonnal felszínre hozta az Isten egységének
és háromságának kérdését is. Svájezban és Németország
ban tekintélyes férfiak emeltek szót az Isten személyi
egysége mellett. Nevezetesen Olaszhonban 1540-ben 80cinus Laelius, főrendü olasz, vezetése alatt egy társulat
alakult, melynek tagjai között találjuk Ochin Bemard,
Buzali Leonhárd, Camillus Renatus, Alciati Pál, Gentilis Bálint, Trevizoi Julius, Blandrata György, Servet
Mihály s több más e korból hirneves orvost, jog- és
hittudóst. E társulat a szentháromságot, mint biblia-el
lenes tant megtagadva, az Isten egységének, tehát az
unitárizmusnak lön hirdetője; munkálkodásuk azonban
csakhamar a hitnyomozó szók tudomására jutott, s ül
dözőbe vétettek. Sokan közülök életüket vesztették; a
többek közt Servet Mihály magának Kálvinnak eszközletére máglyán megégettetett 1553-ban Genfben. A kik
elég szerencsések voltak menekülni, mint egykor a Jeru
zsálemből kiűzött apostolok, Európa különböző országaiban
szóledtek el, magokkal vivén az eszmét, mint egyedüli
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kárpótlást azért a fájdalomért, mely hazájok és tűzhe
lyük elhagyásával keblükben dúlt.
Azon országok között, a melyekben a szétvert tár
sulat tagjai uj hazát kerestek, legtöbbnek és legbizto
sabb menedéket Lengyelország adott. Ide menekült Blandrata György is, ki miután a lengyel királyi udvarnál
orvossá lön, buzgó terjesztője lett az Isten személyi egy
ségének, melyet már 1546-ban a hollandi Pastorius
Ádám Lengyelhonban is megpendített. Es hogy ez esz
me viszhangra talált, nyilván kitűnik abból, hogy 1579ben több mint 300 unitárius hitű ekklézsia volt Len
gyelhonban. Ezek azonban magokat „lengyelhoni egyetértő
ekklézsiának* nevezték s az egyház történelemben sociniánus nevezet alatt ismeretesek, részint mert e vallási moz
galom a Soeinus Laelius nevéhez volt kötve, részint
mert csak unokaöcscse, Soeinus Faustus, tömöritette a
lengyelhoni unitáriusokat az úgynevezett rakowi káté
alapján egy szerves egyházzá. Innen a lengyelhoni uni
táriusok rakoviaknak is neveztettek, Rakow városa lé
vén ez ekklézsiák központja, hol jeles főiskolájok és
könyvnyomó intézetök is volt az uj felekezet híveinek.
Azon viszonynál fogva, mely abban az időben a
lengyel királyi udvar és a Zápolya-ház között létezett,
Zápolya János magyar király neje, Izabella, a lengyel
királynak, Sigmund Augustnak leánya lévén, Blandratának alkalma nyílt Erdélyben is megfordulni, sőt 1563ban ide bé is telepedett. Erdélyben már ekkor a reformáczió hatalmas hódításokat tett volt s igy Blandratának alkalmas tere nyílt arra, hogy tevékenységét az
Isten egységének érdekében kifejtse. E • czéljában segít
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ségére voltak neki azon lengyel nemesek is, a kik részint
már őt megelőzőleg, részint vele egy idejüleg szintén
Erdélybe jöttek s a kik közül főleg Niezovszki Szaniszló
Izabella udvaránál egyike lön a legnagyobb béfolyásu
embereknek. Azonban az eszme csak Dávid Ferenezezel
jutott diadalra, benne találta meg valódi apostolát. Az
ő fellépésével alakult meg Erdélyben az Isten oszthatat
lan egységét valló egyház, mely aztán határozottan az
unitárius hevet vette fel s egyedül állotta ki azon viha
rokat, melyek 30Ö év alatt az unitárizmus felett elvo
nultak.
Az unitárius vallás e szerint Erdélyben történel
mileg létezni a 16-ik óvszázban kezdett s ha Blandrata
volt is annak első hirnöke, éltető lelke Dávid Ferencz lön.
Dávid Ferenez 1510-ben született Kolozsvártt, te
hát hét évvel a reformáczió megkezdése előtt. Nevekedése,
tanulói pályája, midőn a jóra termett ifjú lélek a leg
fogékonyabb, éppen azon időre esett, melyben a val
lás eszméje uralkodott a kebleken Európa egyik szé
létől a másikig. Wittenbergben, a reformáczió ezen tüzpontjában is megfordult. Mi természetesebb, mint hogy
1540-ben róm. katholikus papi állását Kolozsvár reformácziója következtében a lutheri papsággal cserélte fel.
De ez még csak azt mutatta, hogy az emberiség anynyi millióival ő is érezte az egyházi és vallásos élet
megújhodásának szükségességét. Általában a reformáczió
története azt bizonyítja, hogy az emberek vágytak ki
lépni abból az egyházból, melynek ablakai el voltak zár
va a szellemi világosság sugaraitól; ajtaja pedig pápai
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bullákkal és conciliumi végzésekkel volt bészegezve;
hanem hogy a világosabb, szabadabb és tisztultabb egy
háznak milyennek kell lenni, egyszerre ki nem találhat
ták, csak keresték. Innen van, hogy közelebbről Erdély
ben is a lutheri vallásos mozgalommal a Zwingli-féle
csaknem egy időben egymás nyomába lépnek és ezek
nek küzdelmeiben-már itt-ott megvillan az unitárizmus
is. úgy hogy első pillanatra nehéz lett volna meghatá
rozni, hogy tulajdonképpen minő formában fog megál
lapodni a reformáezió. Ezen tényre alapították némely
történetírók azon állításukat, hogy Kolozsvár már 1540ben az unitárius vallást vette fel. Anynyi bizonyos, hogy
Dávid Ferencz a hitújítás küzdelmeiben kezdettől fogva
tevékeny részt vett. 1557-ben az úrvacsora kérdésében
még a Luther álláspontját védte Kálmáncsehi és Mélius
ellenében, kik már ekkor a Zwingli nézetének adtak
hangot Erdélyben is; de már 1559-ben ezeknek nézetére
ment át a nélkül, hogy az egész kálvini hitrendszert
vallotta volna, a mi abban az időben szintén csak ala
kuló félben volt.
Ezeket szem előtt tartva kell és lehet csak helye
sen megítélni a Dávid Ferencz jellemét, a kit sokan in
gadozással szerettek vádolni reformátori pályáján. Itt
nincs szó tulajdonképpeni vallásváltoztatásról; mert a
különböző vallásformák csak később nyertek határozott
megállapodást. Az a körülmény tellát, hogy Dávid Fe
rencz a katholikus vallást a lutherivel, ezt a kálvinival
s később az unitáriussal cserélte fel, a maga valódi je
lentőségében nem egyebet tesz. mint hogy e hitrendsze
rek egyes felmerült eszméi közül mindig az ő meggyő
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ződése szerint igazabbnak állott pártjára s azt védelmezte
azzal az erélylyel, mely neki kiváló szellemi tehetsé
geinél fogva tulajdona volt. S mint bizonyost lehet ál
lítani, hogy előbb is, nevezetesen pedig 1564-ben, a mi
kor az enyedi egyházi gyűlésen az úrvacsora kérdésé
ben szemben álló pártok utolsó barczukat vívták meg,
Dávid Ferencz, az Isten egységét és -háromságát illető
leg már unitárius volt, vagy is az Istent egy személyei
nek tartotta.
Ugyanis alig oszlott el az enyedi gyűlés, melyen
Dávid Ferenez, ki már előbb is a Luthert követő ma
gyar ekklézsiák püspöke volt, a Zwingli értelme szerinti
ekklézsiák püspökévé s egyszersmind II. János udvari
papjává tétetett, azonnal kifejezést adott abbeli meggyő
ződésének, hogy az Isten miként lényében, úgy szemé
lyében is egy. Erre az első alkalmat Károli Péter, a
kolozsvári iskola igazgató tanára adta, kinek az Istenről
adott szentháromság szerénti magyarázatát Dávid Ferenez
megtámadta, 1566-ban pedig a gyulafehérvári egyházi
gyűlésen e kérdést nyilvános vita tárgyává tette. S bár
e gyűlésen folyt vitatkozásokról kevés tudomásunk van,
az eredményt megítélhetjük abból, hogy Dávid Ferenez
egyetlen beszédével, melyet a gyűlésről haza jőve a
szájhagyomány szerint Kolozsvárit a Torda-uteza szeg
letén egy nagy kerek kövön tartott, mondhatni, az egész
várost minden ellenmondás nélkül az unitárius vallásra
vitte át magával. Innen kezdetben e vallást kolozsvári
vallásnak, Dávid Ferenezet kolozsvári püspöknek is ne
vezték s minthogy ugyanakkor, a mikor Kolozsvár vá
rosa unitáriussá lett, a szász városok sorából is kilé
pett, e vallás, mondhatni, nemzeti fontosságot nyert.
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Mint a beledobott kő által mozgásba hozott vizhullám- gyűrűkben terjed el a partokig: úgy terjedt el
most egész Erdélyben az unitárius vallás is, melynek
Dávid Ferencz és társai egyfelől irodalmi munkásságuk,
másfelől 1568-ban a gyulafehérvári második és J569_
ben a n.-váradi vitatkozások által a theologiai tudomány
bírói széke előtt is tekintélyt szereztek. Különösen a vá
rosok és a székelyföld, hol értelem és szabadságszere
tet volt, örömmel fogadták ez űj reformácziót is. S mi
után 1568-ban maga a király, II-dik János is az unitá
rius vallásra ment át, mondhatni, az ország színe-java
az ő példáját követte. Alig volt Erdélyben ismertebb
család, a mely az unitárius hitet ne vallotta volna. Bé
kés Gáspár, Pókai Jakab, Hagymási Kristóf, Mikola Fe
rencz, Bocskai György, a Kornisok, Csákik, Thoroczkay, Mikes, Mikó, Dániel, Zsuki, Horváth, Kemény,
Macskási, Petki, Vas, Henter, Kun, Nemes, Nagy, Szilvási, Gyerőfi, Bogáthi, Balassa, Kamuthi, Pekri, Géczy,
Zólyomi stb. részint ma is élő, részint már kihalt ős
családok mindnyájan az unitárius vallást követték, mely
a többi vallások példájára 1568-ban a tordai és 1571ben a maros-vásárhelyi országgyűléseken törvényesittetett
s bevett vallásnak nyilváníttatott. Az egyházközségek
számát ez időből tisztán meghatározni nem lehet. Az a
körülmény, hogy 1578-ban a tordai egyházi gyűlésen
322 unitárius pap jelent meg, legalább 400-ra joggal
enged következtetni. Ezeknek feje, mint első unitárius
püspök, Dávid Ferencz volt. Ö volt egyszersmind az
első unitárius főpap is Kolozsvártt, hol mindjárt kezdet
ben két unitárius egyházközség alakult, egy magyar és
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egy szász. Itt volt az unitáriusok fő-iskolája is, az óvár
ban, melyben a hazai erők mellett hírneves külföldi
egyének is működtek, mint Sommer János, Paleolog
Jakab, Pinezovita Mátyás, Frankén Keresztély stb. Kö
zépiskolákat több helyt, nevezetesen Tordán, N.-Enyeden, Déésen, M.-Vásárhelyt és Gyulafehérvárt bírtak. Ez
utóbbit II. János akadémiává szándékozott változtatni
s ebben csak korai halála akadályozta meg. Népiskolák
az egyházi községekkel egyszerre alakultak. Ha ezekhez
hozzá tesszük a,zt, hogy egy nyomdát Gyulafehérvárt
maga János Zsigmond állíttatott az unitáriusok számára,
egyet pedig Heltai Gáspár, ki 1568-ban szintén unitá
riussá lett, hozott át magával, előttünk áll az a győze
lem. melyet az unitárizmus alig négy-öt óv alatt minden
fegyver és erőszak nélkül, tisztán csak az eszme hatal
mával vívott ki magának Erdélyben.
De kihatott az unitárius vallás Magyarországra is.
Arán Tamás már 1561-ben az égy személyü Istent hirdet
te Debreczenben. Hasonlót cselekedett Egri Lukács Kas
sa vidékén; de Méliusnak sikerült mindkettőt elhallgat
tatni és ez eszme terjedését körében megakadályozni.
Nagyobb eredményt vívott ki Kárádi Pál, a temesvári
vártiszt, Bethlen Gergely udvari papja, a Bánátiján. En
nek sikerült az alföldön mintegy 37 egyházközséget al
kotni. Ezek között a legnevezetesebb volt a pécsi, hol
a Iti-ik században iskolájok is volt az. unitáriusoknak.
Itt volt pap Válaszuti György is, ki később 1588-ban
szintén nevezetessé lett Skaricza Mátéval', kevii ref. pap
pal tartott hitvitája által. Hasonló vitatkozásra kényszeritették Alvinczi György és Tolnai Lukács baranyavitjé-
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unitárius papokat Vörösmarti Illés, herczegszőllősi ref.
pap és társai, a mi azonban az előbbiekre nézve nagyon
szomorúan végződött, mert a ref. papok mint győztes
felek kieszközölték, hogy a világi hatóság ellenfeleiket
halálra Ítélje s Alvinczi György csakugyan ki is végez
tetett. Ezért aztán az unitáriusok, nevezetesen Marosi
Trombitás János és udvari papja Csapó György panaszt
emeltek a budai basánál, ki Vörösmartit és társait Bu
dára parancsolta s nekik az unitárius Trombitással és
Csapóval nyilvános hittani vitatkozást rendelt. A vita
Budán törökök és keresztények, olaszok, görögök és zsi
dók előtt folyt 1575-ben. ügy látszik, hogy a basa az
unitáriusoknak adott igazat, mert Vörösmartit két tár
sával halálra Ítélte s börtönbe vettette : honnan azonban
a budai és pesti birák közbenjárására nagy öszveg pénz
ért szabadon bocsáttattak. Mindezek azt mutatják, hogy
az unitárius vallás a 16-ik év-százban Magyarországon
is, különösen Baranya vidékén jó formán el volt ter
jedve.
így állott Erdélyben és Magyarországon az unitári
us vallás ugye, midőn János Zsigmond, a lelkiismeret
szabadságának korát megelőző bajnoka, pár hónappal az
unitárius vallásnak a bévett vallások közé beczikkclyezéseután, 1571-ben márt. 14-n Gyulafehérvárt! meghalt.
Ijenne kihalt a Zápolyaház és porba hullt az alig meg
alakult unitárius egyház koronás feje. Üresen maradott
helyébe a közvélemény két férfiút emelt, az unitárius
Békés Gáspárt s a katholikus Báthori Istvánt. A sze
rencse az utóbbinak kedvezett, ki 1575-ben a szt.-páli
harczi diadallal végképpen megszabadult vetélytársától.
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Báthori István, ha nem is volt nagy barátja az unitár
rizmusnak, de hazáját szerette s igy uralkodása alatt az
unitárius vallás nagyobb megszorittatást nem szen
vedett. 1576-ban azonban Báthori István lengyel királylyá
választatott s a fejedelemséget testvérének, Báthori Kris
tófnak engedte át,, ki maga felett s igy az ország és a
vallások ügyében is mind nagyobb béfolyást engedett a
jezsuitáknak, a tisztult hit és szabadság eme megbélyeg
zett ellenségeinek. A katholikusok mellett nyíltan fellép
ni, még nem látta idejét, de az utat erre elkészítendő,
a protestáns felekezetek között kezdette elhinteni az egye
netlenség magvait. 1577-ben az unitáriusok zsinattarthatási jogát csak Tordára és Kolozsvárra szorította 8
ugyanakkor a református püspöknek szabadságot adott
a térítésre. 0 adta a gyulafehérvári iskolát is a jezsui
táknak. Általában minden tettei elárulták, hogy Báthori
Kristóf csak a kedvező alkalmat várja, hogy az unitárizmusra halálos csapást mérjen.
Es a kedvező alkalom csakugyan megérkezett. Dá
vid Ferenez, ki félúton nem állott meg, az egy Isten
eszméjének jól felfogott értelmében 1578-ban kimondot
ta a Krisztus nem imádásának merész s csak három
száz év múlva igazolt tanát. E tan megdöbbentette
Blandratát is, ki Olaszhonból menekülése óta inkább a
politikának s orvosi szakmájának élt, mint a hittudo
mánynak s megtiltotta Dávidnak, hogy arról akár nyíl
tan, akár titkon tanítson. Lehet, hogy Blandrata attól
tartott, hogy e tan az eddigi vívmányokat is megsem
misíthetné ; de másfelől kétséget nem szenved, hogy
fellépésében megvolt a féltékenységnek és irigységnek
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is a maga jelentékeny, tán elhatározó befolyása is, mi
ntán tény, hogy a Dávid Ferencz fellépése óta ő lett
az unitárizmus vezérszelleme s az ő neve mellett a
Blandratáé mindinkább háttérbe szorult. Éhez járult az
is, hogy Blandrata éppen ez időtájt kapott a fejedelem
től ajándékul három falut. Ezek is irányadók lehettek
Blandratára nézve, ki a világi vagyon iránt nem visel
tetett nagy idegenséggel. De Dávid Ferencz nem tarto
zott azok közé az emberek közé, a kik a megismert
igazságot véka alá rejtik. Tételei ellen hiába irt Bland
rata ellentételeket, hiába hozatta el Soeinus Faustot Ba
selból, hogy tudományos érveléseivel győzze meg Dávi
dot tévedéséről: Dávid Ferencz nem tágított, ő kimu
tatta, hogy a Krisztus imádását sem a szent Írás nem ta
nítja, sem ő maga nem kívánta s maradott állítása mel
lett. Blandrata ekkor komolyabb eszközökhöz nyúlt. Az
zal fenyegette Dávidot, hogy elveszi tőle a papságot s
ezzel járó dús jövedelmeket. Hivatkozott a lengyel unitá
riusokra, a kikhez csakugyan fel is terjesztették a Socinus és Dávid között folyt vitatkozásokat. De az ügy
már sokkal inkább élére volt állítva, mint hogy valame
lyiküknek bukása nélkül végződhetett volna. A legyőzött
fél Dávid Ferencz lön. Blandrata őt mint hitujitót bévádolta Báthori Kristóf előtt. Ez kapott az alkalmon s
előbb Tordára, majd Gyulafehérvárra megidéztette Dá
vid Ferenczet. Elgyengülve, betegen érkezett meg, hogy
midőn a kihallgatásra megjelent, maga a fejedelem szé
ket adatott, hogy leüljön. A tárgyalás két napot tar
tott. A kérdés csak a körül forgott,, hogy ujitás-e, a
mit Dávid Ferencz tanított, vagy nem? A többség uji-
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tásnak ítélte. Az unitárius papok közül is csak egy, a
nagybányai, volt elég bátor kijelenteni, hogy miután a
n.-váradi vitatkozás alkalmával felállították a tant, hogy
egy az Isten, a kit imádni kell: azzal a Krisztus imádását már hallgatólag kizárták, következőleg ő nem tart
ja Dávid Ferenczet újítónak. Lehet, hogy még sokan
így gondolkoztak, de látták, hogy az ügy már úgyis
veszve van. S csakugyan Dávid Ferencz 1579. jun 2-án
holtig tartó fogságra ítéltetett s azonnal a dévai várba
szállították, hol még azon év november 7-én bevégezte
munkás és korszakot alkotó életét.'
Mint a fiatal fának gyökerére mért fejsze-csapás:
ilyen volt az alig meggyökerezett unitárizmusra nézve a
Dávid Ferencz elitéltetése és halála. Kárádi Pál s vele
a magyarországi unitárius papok, mint Dávid Ferenczczel rokonszenvezők, megszakasztották az erdélyiekkel
való érintkezést. Ennek egyébaránt szomorúbb követke
zése volt reájok nézve; mert nem bírván még oly szer
vezett egyházzal is, mint az erdélyiek, magokra marad
va, hamarább elvesztették önállóságukat s hihetőleg a
17-dik évszáz vége felé teljesen elenyésztek. Az egyhá
zon, melynek püspöke elítéltetik, bélelik az irás szava:
„Megverem a pásztort és elszéleduek a nyájnak juhai."
S míg a főbb családok előnyösebbnek tartották oly hi
tet vallani, a milyent a hatalom kíván s a milyennel
hatalomhoz lehet jutni, a föld népében is megingott
azon vallás iránti bizalom, melynek püspöke által hir
detett tanítása országos kárhoztatás alá vettetett. Szóval
a Dávid Ferencz. elitéltetésével az. unitárius vallás to
vábbi hódítása már lehetetlenné volt téve. S hogy tel
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jesen meg nem semmisittetett, részint a benne rej
lő erőnek, részint a Blandrata erélyének tulajdonít
ható. Valóban, ha el is Ítéljük Blandratát Dávid Ferenczczel szemben tanúsított magaviseletéért, nem tagadhat
juk meg tőle az elismerést, melylyeí annak elítéltetéso
után a kormányt kezébe ragadta s nem engedte a hajó
törést szenvedett egyház népét a hullámok között elme
rülni. Blandrata a Dávid Ferencz elitéltetése után azon
nal egyházi gyűlést hivott össze Kolozsvárra, s itt egy
hitvallást készíttetett és Íratott alá az egybegyűlt papok
kal, melyben a Krisztus imádása és segítségül hívása
először tétetett kötelezővé az unitáriusokra nézve. Igaz,
hogy ez által az üldözés fegyverének éle megtompittatott, de egyszersmind a vallás további benső fejlődése
elébe is oly akadály vettetett, a melyet többé átlépni
nem lehetett. Pedig az élet feltétele a fejlődés. A fa,
midőn már több levelet nem hajthat, hervadásnak in
dul. Ezekhez járult a harmadik Báthorinak, Zsigmondnak szerencsétlen uralkodása, kinek kormánya alatt az
ország a német és török játéklabdája lón, melylyeí
játszani az oláhországi vajda is segített vad csapatai
val. Egyiknek mint a másiknak nyomát vér, tűz és pusz
tulás jelölte. E szomorú korszakban lön Brassó Alabor
nevű völgye Erdély Mohácsa, hol a nemesség legna
gyobb részével elveszett Székely Mózes is, a második
és utolsó unitárius fejedelem. E csatában elhullottak
siroszlopára Írták ama jelentőségteljes sirverset:
Quos genuit cives hic Transilvania clauditHeu! parvo tumulo quanta ruina jacet.
Ily viszonyok között, hogy minő sorsa volt az uni
tárius egyháznak, könynyü elgondolni. De a mi életre
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való, annak élnie kell. Blandrata ugyanakkor, a mikor
a Krisztus imádására nézve fennebb érintett hitvallást
az unitárius papokkal elfogadtatta, arról is gondoskodott,
hogy a Dávid Ferencz helye üresen ne maradjon. E
végre Hunyadi Demetert, kolozsvári papot szemelte ki,
kiben teljes bizalmát helyeztette, hogy a megállapitott
hitformához fog ragaszkodni s őt a fejedelem előtt aján
latba is hozá. Ez volt a Blandrata utolsó egyházi műkö
dése Erdélyben. Ezután nem sokára kiment ismét Len
gyelhonba, hol 1588-körül meghalt. Báthori Kristóf
1579 jul 18-ról Hunyadi Demetert a püspöki hivatal
ban meg is erősítette. S habár Hunyadinak sok tekin
tetben hátrányára volt, hogy szabad választás nélkül fe
jedelmi kinevezéssel jutott a püspöki székbe, az egyházi
kormányzásban illő erélyt és bölcsességet tanúsított. Ne
vezetesen 1592-ben Tordán tartott egyházi gyűlésen az
egyházi rend és fenyíték fenntartására nézve hasznos
szabályokat hozatott. Utána a nagynevű Enyedi Györgygyel uj fény derült az unitárius egyházra. E férfiú mind
tudományos készültsége, mind szónoki tehetségénél fogva
méltó utóda volt Dávid Ferencznek. „Explicationes locorum veteris et növi Testamenti, e quibus Trinitatis dog
ma stabiliri sólet “ czimü nagybecsű művével az erdélyi
unitárizmust a külfölddel is megismertette. Egyházi be
szédeiben gyakran ostorozta az ingatag Báthori Zsigmondot is. Majd a haza sorsa is jobbra fordult. A Szé
kely Mózes kezéből kiesett kardot Bocskai István vette
kezébe, ki a Básta s ezzel szövetkezett Eáduíy vajda
uralmának véget vetett, a jezsuitákat Erdélyből kiűzte s
az ezek által Kolozsvárit elfoglalt piaezi templomot és
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főiskolát az unitáriusoknak 1605-ben visszaadta. S 'jó l
lehet Bocskai Istvánnal a református vallás lépett Er
délyben uralomra, a melyet később a féktelen indulatu
Báthori Gábor és a nagy emlékű * Bethlen Gábor egy
aránt éreztettek, amaz főleg Magyarországról bételepitett
hajdúival, ez 1615-ben hozott ama törvényével, hogy a
mely községben különböző vallásfelekezetüek vannak, a
templom legyen a többségé: mégis az unitárius egyház
még mindig elég erős maradt volna legalább egyensúlyt
tartani a gyarapulni indult református egyházzal, ha egy
szerencsétlen gondolat, a szombatosság, újabb veszélye
ket nem hoz reá.
A szombatosság eredete az eddigi adatok nyomán
1588 tájára tehető, s Ősi Andrásnak, egy szenterzsébeti
tekintélyes unitárius birtokosnak tulajdonítható, ki három
fiát elvesztvén, a bibliában keresett megtört lelkének vi
gasztalást s mint egyik csaknem egykorú krónikásunk
feljegyezte : *addig olvasá a bibliát, hogy szépen kitalálá a szombatos vallást." Mik voltak a szombatosok hit
elvei s miben tértek el a többi keresztény felekezetek
től, főleg az unitáriusoktól, a kik között legtöbben talál
tattak, bizonyosan tudni nem lehet. De már az az egy
is, hogy a vasárnapot megvetvén, a szombat napot ün
nepelték, a honnan szombatosoknak neveztettek, elég
volt arra, hogy üldözőbe vétessenek. Első volt Báthori
Zsigmond, ki 1595-ben országgyülésileg fellépett ellenök;
1610-ben Báthori Gábort, 1618-ban Bethlen Gábort lát
juk foglalkozni a szombatosok ügyével. Ez utóbbi felhatalmaztatta magát arra is, hogy a mondott év karánsonjáig meg nem téröket maga eleibe idéztethesse és
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megbüntethesse. Minthogy pedig a szombatosság vádja
leginkább az unitárius egyházát sújtotta, akkori püspök
Eadeczki Bálint felszólittatott a fejedelem által, hogy
hívjon össze zsinatot s tartson, a szombatosok ellen szo
ros nyomozást. Ez a zsinat csakugyan meg is tartatott
1618-ban novemberben Erdő Szt. Györgyön. Elnökül s a
maga teljhatalmú biztosául a fejedelem Dajka Keserű
János, ref. püspököt nevezte ki, ki miután az unitári
usok a szombatosokat a magok kebeléből kizárták, azok
nak megtérítését a református papokra bízta. Egyszer,
smind maga is 300 katona kíséretében indult neki a
hitnyomozásnak. Bejárta Udvarhelyszéket, bó Háromszé
ket s valahol csak legkisebb árnyékát látta a szomba
tosságnak vagy a Krisztus istensége tagadásának, ott a
templomokat elszedé, az unitárius papokat elfogatá, s
helyökbe ref. papokat tett. így vesztették el az unitári
usok a székelyföldön mintegy 62 ekklézsiájokat. A meg
maradott ekklózsiákat is, nevezetesen Háromszéken, Dajka
Keserű saját felügyelete alá rendeltette, úgy hogy az
unitárius püspök az egész fejedelmi korban ki volt tiltva
Háromszékről. A szombatosok ellen indított kereset e
szerint tulajdonképpen az unitáriusokra mért csapás volt,
a mit igazol az is, hogy a Dajka Keserű eljárását ma
gok az ország rendei is megsokalván s belátván, hogy
a szombatosok megtérítése ürügye alatt az unitárius
vallás is megtámadtatott, 1622-ben Beszterczén tartott
országgyűlésen azt a végzést hozták, hogy a szombato
sok veszítsék ugyan szemólyöket illető vagyonukat s fe
jőket megválthatólag, de mindezt a rendes törvény
utján.
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A szombatosok ellen indított eme szigorú fellépés
tán véget vetett volna a veszélynek, mely ez oldalról az
unitárius egyházat fenyegette, ha azt Pécsi Simon meg
nem újítja. Pécsi Simon eredetét homály fedi. Kemény
János szerint egy pécsi szőcs fia volt s mint szegény
ifjú Szt.-Erzsébeten iskolatanitó lett. Itt ismerkedett
meg vele Ősi András, az előbb említett szombatos s
három fia mellé tanítónak fogadta. Pécsinek tehát Ősi
től kellett a szombatosságot elsajátítania s hogy e tekin
tetben Ősi Pécsire mint utódára számított, mutatja az
is, hogy fiainak. halálok után. Pécsit fiává fogadta, s
őt minden javainak örökösévé tette. Ez alkalmat nyúj
tott Pécsinek arra, hogy ismereteinek gyarapítása végettkülföldre utazzék, honnan 1598 táján érkezett haza. Nem
sokára ezután Ősi meghalt; de a nagy tudományu, ta
pasztalatokban gazdag s e mellett szép birtokhoz jutott
Pécsi előtt oly pályatér nyílt, mely mellett könnyen el
felejthető a szombatosságot. E pálya a politikai volt,
melyen Bethlen Gábor alatt egész a kanczellárságig
emelkedett. Azonban szerencséje tetőpontján nem sokáig
tarthatá fenn magát. Bethlen Gábor a bécsi udvarral
harczban állván, Pécsit 1620-ban a csehek segítségére
küldötte, de a segélylyel állítólag elkésvén, gyanuba
esett Bethlen Gábor előtt s ennek kegyét vesztvén, 1621ben a szamosujvári fogságba esett. Meglehet, hogy itt
ujult m°g lelkében méltatlan s a történet által soha bó
nem bizonyított bukása, fogsága s nejének e közbeni
halála feletti merengései közben Ősi Andrástól örökölt
tévelygése, mert a mire 1630 körül börtönéből ki
szabadult, mint szombatos lépett fel s tanai nem csak
Unitárius Kis Tükör.
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a népnél de a főrendeknél is számos követőre ta
láltak.
Az unitárizmus ege felett tehát ismét sötét felhők
tornyosultak. I. Rákóczy György 1635-ben megújította
a szombatosok ellen szóló országgyűlési végzéseket, a
kiknek ügye ez alkalommal még közelebbi viszonyba ho
zatott az unitárizmussal. Ugyanis, az erdő-szentgyörgyi
zsinat szerencsétlen kimenetelére nem csekély befolyás
sal lévén az a körülmény, hogy a lengyel eredetű püs
pök, Rádeczki Bálint, a magyar nyelvet nem értette s így
a sfélrevezetett néppel nem érintkezhetett, ennek halála,
után az unitárius egyház határozatilag kimondotta, hogy
ezután csak magyar nemzetiségű püspök választható. E
határozat kedvetlenül érintette a kolozsvári szász uni
tárius ekklézsiát, különösen ennek papját, Ráv Mátyást,
ki hasztalan törekedett a püspöki méltóságot Rádeczki
után már két Ízben megnyerni. Ráv tehát fellépett s az
unitárius szászok, valamint a lengyelhoni unitáriusok
előtt azzal kezdé vádolni az 1636-ban püspökké lett
Beke Dániel választóit, hogy ezek a megalapított unitá
rius vallástól eltértek s hittanukat újításokkal toldották
meg. De Ráv Mátyás ezzel nem érte bó, hanem az ú j í 
tási váddal I. Rákóczi György előtt is panaszt emelt, ki
eléhb felszólította a püspököt, hogy hitvallásukat a Krisz
tusról adja bé, azután pedig 1638 jul 1-re Deésre meg
idéztette az unitáriusokat vádló Ráv, Mátyás és társaival
együtt. A tárgyalások hét napot tartottak s az eredmény
egy egyezség (complanatio desiana) Ion, melyet a feje
delem s 56 világi és egyházi ur irt alá. Ezen egyez
kedés következtében az unitáriusok újólag köteleztettek
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a Krisztus imádásárá és segítségül hívására, a meJylyel
aztán csakugyan örök időre vége szakadt az unitárius
egyházra nézve a Krisztus személyére vonatkozó hitczikk
miatti zaklatásnak. Ráv Mátyás lecsillapult. A szomba
tosok- ez egyezségből természetesen kizárattak, javaik el
foglaltattak, ők magok fogságba estek. Különösen Pécsi
Kővárba záratott, a honnan csak 10,000 írt kezesség
mellett szabadult ki, melyet Erdély főrendéi érette ma
gokra vállaltak. í)e Erdélyből kimennie nem volt szabad
s mint Benkő megjegyzi, igy halt meg tisztességes fog
ságban 1640-ben. A belső-szolnoki unitárius eklézsiák
a deési egyezkedés idejében enyésztek el; a deési tem
plomot is I. Rákóczy György adta át a reformátusoknak.
Rákóczi György alatt vétetett bé 1638-ban Kolozsvártt
a város 100 személyből álló képviselő testületébe, mely
1566-óta tisztán csak unitáriusokból állott, 25 reformá
tus ; ugyanekkor meghatáröztatván az is, hogy jövőre a
tanácsi hivatalokban is aránylag részeltessenek a reforT
mátus atyafiak, valamint hogy minden negyedik évben
a reformátusok közül választassák a város bírája, mely
ez ideig szintén csak unitárius lehetett.
Ez időtől fogva az erdélyi külön fejedelemség meg
szűnéséig vallásilag békésebb napjai voltak az unitárius
egyháznak, a mennyiben követői csak azon nyomorok
nak voltak kitétetve, a melyek a hon többi lakóival is
közösök voltak. S bár ezek II. Rákóczi György, Barcsai
Ákos, Kemény János fejedelmek viharos .uralkodása
alatt is elégszer megújultak, az unitárius egyház nem
lankadó erélylyel küzdött, javítgatta-a réseket. Neveze
tesen Koncz Boldizsár, püspök, különös gondjába vette a

20

UNITÁRIUS KIS TÜKÖR

falusi iskolákat és azokat csakhamar virágzó állapotra
hozta s több hasznos intézkedéseket tett, melyek által
a folytonos hábornk miatt megrongált ekklézsiákat a le
hető jó karba állitá.
Ez időre esik még a lengyelhoni unitáriusok bételepülése is, kik hazájokból vallásukért kiüzetve, részint
Porösz-országba és Németalföldre, — részint Magyar-és
Erdélyországba menekültek.
Említettük már, hogy az unitárizmus mily hódí
tást tett Lengyelhonban a 16-ik évszázban. De a mint
számuk és béfolyásuk n ő tt: úgy nőtt a többi feleke
zetek irigysége és féltékenysége is, mig végre a jezsui
táknak sikerült halálos csapást mérni reájok. János
Kázmér, lengyel király, a svédekkel való háborút szeren
csésen bevégezvén, 1659-ban Karwat nevű jezsuita ösz
tönzésére országgyűlésileg meghatároztatta, hogy az uni
tárius tanokat nyíltan vallani és terjeszteni többé nem
szabad. E határozathozatalra nem kis mértékben be
folyt az az alaptalan gyanú is, hogy az unitáriusok a
svédekkel, mint protestánsokkal egyetértésben állanak.
Kegyelemből azonban, mint mondák, három évet enged
tek azoknak, kik más vallásra térni nem akarnak, hogy
ez alatt vagyonukról rendelkezzenek. Nem sokára ezt is
megsokalták s már a következő évben az országgyűlés
meghatározta, hogy 1660 ju l. 10-ig minden unitárius
vagy térjen a kath.-vallásra, vagy hagyja el az országot,
különben semmi törvény nem védi őket. Némelyek az
átállást, mások a bujdosást választották. Ez utóbbiak kö
zül mintegy 380 tagból álló csoport Magyarországra
indult s hogy sorsuk annál keserűbb legyen, a határon
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rablók rohanták meg a hazátlan vándorokat $ minde
nükből kifosztották. Itt megint két részre válva, néme
lyek Magyarországon, különösen Teleki István és Ráday
Ferencz pártfogása alatt telepedtek meg, mintegy 30—
40 család pedig Erdélybe jött, hol unitárius testvéreik
től szeretettel fogadtattak s közülök némelyek B.-Hunyadon, mások Bethlenben és Ádámoson telepedtek meg,
legtöbben azonban Kolozsvárit, hol egy külön lengyel
unitárius ekklézsiát is alapítottak, mely az erdélyi uni
tárius püspök felügyelete alatt állott. Imaházukban még
1792 körül is lengyel nyelven tartották isteni tiszteletü
ket. Utolsó papjok Száknovies Izsák volt. Később beol
vadtak a magyar unitárius ckklézsiúba.
1691.-ben úgy a politikai mint az egyházi életre
nézve egy uj korszak állott bé Erdélyben. A két Apafii
val, kiknek rövid ideig tartott uralkodásukhoz a Tököly
fejedelemsége mint egy pünkösti királyság szövődik, Er
dély külön fejedelemsége véget ért. A bérezés kis haza,
mely 150 évig küzdött a nemzeti uralkodó eszméjéért,
I. Leopoldot, az ausztriai házból való magyar királyt,
fejedelméül ismerte el s ennyiben viszont egyesült az
anyahonnal, Magyarországgal. E viszony a nevezetes leopoldi diplomában nyert kifejezést, mire a katholicismus, mely a reformáezió óta jóformán csak Csík- és
Gyergyó-székekre, valamint Udvarhely és Marósszék
havas alatti helyeire volt szorítkozva, a megyéken pedig
csak Kolozs-monostoron, Szász-Fenesen, Szent-Lászlón, Szent-Benedekeu és Fejérvártt birt templomokkal,
csakhamar fenyegető állást vett Erdélyben. Első sor
ban az unitárizmus vétetett üldözőbe s 1693-ban már
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ki kelle üríteni Kolozsvárit az óvári főiskolát, mely 1566óta az unitáriusok birtokában volt. Az innepélyes áta
dás okt. 10-én történt meg s a tanuló ifjúság a piaczsoron az unitárius főpapi szállás mellett rögtönzött is
kolahelyiségbe költöztetett át. Azonban itt se sokáig
maradhattak. A katholikusok, kik fölényüket sértve lát
ták az által, hogy Erdély fővárosában a piaezi templom
az unitáriusok birtokában van, alkudozásokat indítottak
meg annak átadása iránt is, nevezetesen kilátásba téte
tett az óvári templommal való kicserélése. De a piaezsori
templomról az unitáriusok sem tudtak lemondani, mely
hez most a másfél százados birtoklás mellett annyival
inkább ragaszkodtak, mert csak kevéssel az előtt tete
mes költségbe került annak kijavíttatása. 1697-ben
ugyanis, egy nagy égés következtében a templom s hoz
zátartozó épületek részben elhamvasztatván, ezeknek hely
reállítását az unitárius egyház eszközölte, részint saját
hívei adakozásából, melyre Almási Gergely Mihály püs
pök körlevél által hívta fel az egész valláskózönséget,
részint azon segélyből, melyet Kolozsvári Dimény Pál,
igazgató tanár, gyűjtött Belgiumban és Hollandiában, az
ottani remonstrans és collegians atyafiaknál, kiket e vég
re a mondott évben személyesen felkeresett, és a kik
az unitáriusok iránti rokonszeirvök nyilvánításául 9000
tallért adakoztak. .De a mire a jezsuiták egyszer sze
met vetettek, annak áldozatul kellett esni. 1716-ban
mart. 30-án Steinville tartományi főhadvezér a piaezi
templomot erőhatalommal elfoglalta s abban már ápr.
2-án Mártonfi György kath. püspök tartotta az isteni
tiszteletet. Ezt követte a főpapi lak, oskola, szentpéter
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külvárosi templom s minden ezekhez tartozó javak elvé
tele s az unitáriusok olyatén üldöztetése, minőt egykor
az első keresztények szenvedtek.
Mint egykor az unitárius eszme hullámgyürükben
terjedt el Kolozsvárról az egész országban: úgy terjedt
el most az üldözés is Kolozsvárról mindenfelé. Tordán
gr. Hugó Damján foglalta el az unitáriusoktól a tem 
plomot 1721-ben; 1725-ben a sepsi sz. iváni és labor
falvi, 1745-ben a szőkefalvi, 1777-ben á brassói, 1779ben a bordosi, 1788-ban a csöbi unitárius egyházakat
érte hasonló sors. A hol csak két-három kathoiikus volt,
ott a templomokat ezeknek adták. Majd III.-dik Károly
és Mária Therézia alatt az unitáriusok lassanként min
den politikai hivatalból kizárattak, vallási egyenjogúsá
guk megtagadtatott, irodalmi munkásságuk megakaszta
tott s igy azok, kik egykor a lelkiismeret szabadságát
Erdélyben meghonositották, most a törvényekben sem
találtak védelmet. E szomorú korszak kezdetéről mint
egy gyenge mécs az éj sötétéből, csak egy kis öröm
sugara tündöklik az unitárius egyháznak. Bánffi György,
Erdély első kormányzója, visszaadta az unitárius püspök
nek a háromszéki ekklé.zsiák feletti felügyeleti jogát,
hielyet Bethlen Gábor alatt Dajka Keserű, ref. püspök,
kezére kerített volt.
De valamint az aczélrugó a nyomás után előbbi
állására visszaigyekszik: az unitárius egyház sem vesz
tette el reményét a legnagyobb üldözések közepette is,
haném a mint a veszély csillapult, azonnal hozzá kez
dett a romok felett az alkotás nagy müvéhez. Szentábrahámi Lombárd Mihály volt a fő építőmester, kinek
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neve e korszakból magosán kiemelkedik, s kiről nem
okuélkül mondák kortársai, hogy ő az unitáriusok sze
me, szive és szája volt. Szentábrahámi legelsőbben is
egy új iskola beállítását vette czélba, tudván, hogy az
erkölcsi világrendszerben a nevelő intézetek az archi
medesi pontok, s már 1718-ban máj. 1-én b. magyarutzában a Huszár-háznál kilencz tanulóval megnyitotta
az unitáriusok harmadik főiskoláját. Ekkor még csak
tanár, vagy a mint akkor nevezték, lector volt. Később
pappá, egyházi főjegyzővé és püspökké lett s mindenik
hivatali körben buzgóságának és tevékenységének ma
radandó emlékeit hagyta hátra. Általában Szentábrahámit úgy nézhetjük, mint az unitárius egyház ujjáteremtojet. Alatta lön kezdeményezve egy egyházi közpénz
tár felállítása. Alatta hozatott ama democraticus szellemű
végzés, hogy a püspök és esperesek minden zsinaton
tartozzanak hivatalukról lemondani, magokat közbirálat
alá vetni, s csak miután arra közakarattal méltóknak
Ítéltetnek, azután vehessék ismét fel, a mely szokás
1787-ig állott fenn. Alatta szerveztetek az egyházi fő
tanács kettős elnökséggel és a környékekbe felügyelő
gondnokok rendeltettek. Alatta hozattak az iskolákat és
ekklézsiákat illető több oly nevezetes intézkedések, a
melyeknek nagy részben az indítványozója is ő volt, s
a melyeken mint szilárd alapon nyugszik ma is az uni
tárius egyház alkotmánya.
Azonban a Szentábrahámi törekvései tán eredmény
telenül maradtak volna, ha cgypár évtized múlva nem jő
azoknak gyámolitására egyfelől az a szabadabb szellem
mely ll.-ik Józseffel a trónt is körülsugározta; másfelől
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az a nagybecsű hagyomány, melylyel Zsuki László, Er
dély legrégibb családjainak egyik áldott emlékű sarja,
örvendeztette meg az unitárius egyházat. E férfiú ugyanis
1791-ben kelt ajándék-levelénél fogva minden addig
szerzett tőkepénzeit s azoknak kamatait az unitárius
vallásközönségnek, jelesen a kolozsvári főiskolának aján
dékozván s ezekről 1792 történt halálával végrendeleté
ben is megemlékezvén, az egyház anyagilag is oly tá
mogatást nyert, melylyel legégetőbb szükségeit kipótol
hatta. Ebből épült fel 1806-ban a ma is álló főiskola
Kolozsvártt. A tanárok fizetése megjavittatott, a tanulók
számára ösztöndíjak, a szegény papok és özvegy papnék
számára kegypénzek alapittattak s részben ma is folya
matban vannak.
A reményt nyert unitárius egyház most, lépésről
lépésre igyekezett visszafoglalni az elvesztett tért. Az el
foglalt templomok helyett újak épültek, melyek közt
mint a vallásos buzgóság fényes bizonysága, kitűnő he
lyen áll a Lázár István püspöksége alatt épült s 1796.
dec. 14-én a közhasználatnak ünnepélyesen átadott ko
lozsvári templom a főiskola szomszédságában. Tordán az
addigi iskola templommá alakíttatott s helyébe 1784
tájatt fából uj iskola építtetett. Ennek ma már csak egy
kis része van meg, mert a nagyobb rész helyén díszes
kőépület áll. 1794-től 1804-ig Sz. Kereszturon is alapittatott egy középtanoda. Ez kezdetben szintén fából
épült s felállítása körül hasznos szolgálatokat tett abrudbányai Szabó Sámuel, ki egyszersmind azon intézet
első igazgató tanára is lett. 1819-től 1832-ig Koronka
József, ig. tanár és főleg almási Mihály János, udvar
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helyszéki alkirálybiró lelkes fáradozásaiknak sikerült azt
is kőépülettel cserélni ki. Az újabb időben pedig is
mét tetemesen megnagyobbitotta az igazi székely val
lásos buzgóság. Mindezekhez hozzájárult Augustinovics
Pálnak, a Lengyelhonból száműzött unitáriusok egyik
utódának, nagybecsű hagyománya. E derék férfiú 1837ben minden javai egyetemes örökösének az unitárius
egyházat hagyta. E hagyomány ma az unitárius egy
ház közpénzvagyonánakkörülbelől 1/3-át teszi s azon bölcs
intézkedésnél fogva, melylyel a végrendelet értelmében
kezeltetik, a jövedelem 7 e-a mindig tőkésittetvén, idő
ről időre jelentékenyen fog gyarapodni. A 40-es évek
ben a többek közt még Rédiger Károly, hitbuzgó atyánk
fia, örökitette meg nevét az unitárius egyházban, az ál
tal, hogy alapítványt tett a kolozsvári főiskolánál egy
jogtanári szék felállítására.
Sebeiből ennyire kigyógyulva találta az unitárius
egyházat az 1848-ik évi mozgalmas idő-, mely a mily
felemelő volt a nemzeti életre, épp oly felemelő volt az
unitárius egyházra nézve. 1848-ban a pozsonyi országgyűlésen hozott 20-ik t. ez. 1 §-ében „Az unitárius val
lás törvényesen bévett vallásnak' nyilváníttatott." Ez ün
nepélyes tény méltó elismerése lön az unitárius egyház
300 éves küzdelmeinek. Ü9 az örömérzést csakhamar
elfojtotta a nemzet leveretése, mely az alig megiíjult
hont egy siralomházzá változtatta. A szomorú emlékű
50-es évek kormánya a nemzeti életet teljesön megseminisitni akarván, különösen a protestáns egyházak és is
kolák ellen indított hadjáratot, a melyekbe a reformáczió
óta mindig több világosságot bocsátottak, mint a meny
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nyit egy önkényre vágyó kormány megtörhet. Uj ve
szélyek előtt állott tehát az unitárius egyház is. Kér
désbe vonatott önkormányzási joga, sőt az nyilván meg
is tagadtatott. Elhalván ugyanis 1852-ben ar. rákosi
Székely Sándor, püspök, az egyház a püspöki széket
többszöri kérésére sem töltheté bé. Fenyegetve Ion is
koláinak bezáratásával, ha a kormány kívánalmainak nem
tud mindenekben megfelelni. De az erős akarat, az ál
dozatkészségben nyilatkozó vallásosság, ismét megterem
ték a magok gyümölcseit. Előbb rovatai, majd önkén
tes adakozások, végre az ángolhoni unitárius testvérek
segélye utján az egyház annyira megerősítette anyagi
helyzetét, hogy ha a kormány túlzó követelésének meg
nem is felelhetett, de a veszélyt elhárította. A megpró
báltatás e súlyos éveiben tanúsított egyetemes buzgóságról és áldozatkészségről beszél az arany-könyv; mi csak
a bölcs vezérek s őrt álló bölcsek: Káli Nagy Elek, fő
gondnok, Fejér Márton, ügyvéd, és Mikó Lőrincz, ta
nár, neveiket jegyezzük fel itt. Jó vezérek nélkül a. leg
jobb hadsereg is csatát veszt. A győzelem vezéri dicső
sége ez időből az említett három férfiút illeti.
Tíz évi kísérlet végre meggyőzvén az uralkodó fe
jedelmet arról, hogy a kényuraloramal Magyarországon
boldogulni nem lehet, hogy az a trónra és hazára egy
aránt veszélyt hoz, 1861-ben az alkotmányt helyreállí
totta. S bár ezen alkotmányhoz a nemzet kezdetben nem
sok reményt köthetett, mindazáltal kiindulási pontul szol
gált egy újabb korszaknak, mely 1867-ben derült fel,
midőn a-nemzet és fejedelme egymással teljesen kibé
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külve, amaz fejedelme fejére tette Szt. István koronáját,
ez a nemzet kezébe adta sorsának intézését.
Az alkotmány helyreállításának első vívmánya az
unitárius egyházra nézve püspökválasztási jógának meg
nyerése lön; melyre mindjárt 1861-ben megadatván az
évek óta megtagadott engedély, a püspöki szék ugyan
azon év jul. 2-án a tordai zsinaton köztiszteletben élő
derék tudósunk, Kriza János személyében a szokott mó
don betöltetett. 1868-ban, a mely esztendőben az uni
tárius egyház fennállásának háromszázados évfordulóját
ülte meg, a hongyülós czélba vevén a protestáns egy
házak állami segélyezését is, egyházunk részére évi 5000
frt államsegélyt szavazott 'meg, melyet azóta évenként
utalványoz a vallás- és közoktatásügyi minisztérium.
Ugyancsak 1868-ban a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium szervezésével egyfelől a közvélemény, másfelől a
dolog természete azt kívánták, hogy azon minisztérium
ban az unitárius egyház részéről is legyen egy megbíz
ható egyén, a ki e vallásfelekezetet illető kérdésekben
felvilágosításokat adhasson, ennélfogva Buzogány Áron,
tanár, titkárrá neveztetett ki. S midőn mindezeket
örömmel jegyezzük fel, mint az alkotmány helyreál
lításának és az unitárius vallás Magyarhonban lett tör
vényes elismertetésének vívmányait, nem hagyhatjuk
megemlítés nélkül azt az egyháztörténelmi fontos
sággal biró tényt, hogy 1869-ben jun. 13-án tar
tatott Budapesten a legelső nyilvános unitárius is
teni tisztelet. E czélra a református atyafiak igaz
testvéri készséggel adták át. a főiskolai épületben levő
tanácstermüket. Nem kétkedünk, benne, hogy ez nem
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volt az utolsó unitárius isteni tisztelet hazánk fővá
rosában.

Ezek után helyén lesz nehány szóval megemlékezni
az unitárius egyházi irodalomról is.
Az unitárius egyházi irodalom fénykora összeesik
a vallás megalapitásával s e tekintetben is Dávid Ferenczet •illeti a koszorú, ki a mily hatalmas volt beszédben
és vitatkozásban: épp oly erélyes és erős volt az Írás
ban is. Nevezetesebb művei mindjártba mozgalom meg
indulásával:
1.
) Rövid magyarázat, miképpen az igaz Istenr
való tudomány meghornályosittatott.
2.
) Rövid útmutatás az Istennek igéjének igaz é
telmére, a mostani Szent Háromságról támadott vetélke
désnek megfejtésére és Ítéletére hasznos és szükséges.
3. ) Melius Péter iratainak ezáfolata.
Mind három munka 1567-ben jelent meg Gyulafehérvártt. Ugyan ebben az évben az unitárius vallás
egész alapját magában foglaló terjedelmesebb mű is je
lent meg, melyet úgy látszik többen dolgoztak, de a
vezérszellem ennél is Dávid Ferenez volt. Czime: „De
falsa et vera unius Dei Patris, Filii et Spiritus Sancti
cognitione libri duo.“
4. ) A gyulafehérvári 10 napi vetélkedés.
5.
) A szentirásnak fundamentumából vett magy
rázat a Jézus Krisztusról és az ő igaz istenségéről. Meg
jelent Gyulafejérvártt 1568-ban.
6.
) 1569-ben Blandratával együtt czáfolatot
Major Györgynek a Háromságról irt müvére. Ugyan
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csak ebben az évben kiadta korszakot alkotó prédikáczióit. Ő szerkesztette az első unitárius énekes könyvet
is magyar nyelven.
E korszakból figyelmet érdemelnek még Basilius
István, kolozsvári prédikátornak ily ezimü munkái:
1.
) Áz apostoli credonak rövid magyarázatja
szent irás folyása szerint. Fejérvártt 1568.
2.
)Egy néhány kérdések a keresztény igaz Hű
ről és azzal ellenkező tudományokról az Istennek egy
házában. Fejérvártt 1568.
Továbbá Csázmai István, Sommer János, Paleolog Ja
kab, Frankon Keresztély s az egész bibliának első magyar
fordítója, Heltai Gáspár, mindnyájan becses müvekkel
gyarapították az unitárius egyházi irodalmat. Kéziratban
is nem egy becses mű maradt fenn e korból. Ilye
nek Kárádi Pál biblia-magyarázati dolgozatai és a Bogáti Miklós által dolgozott Zsoltárok. Ezeket követé a
nagyhírű Enyedi György, kinek jeles dolgozatáról: „Explicationes loc-orum veteris et növi Testamenti. e quibus
Trinitatis dogma stabiliri solet“ fennebb már emlékez
tünk. Ezt a munkát 1620-ban Toroczkai Máté püspök
magyar nyelvre is lefordította.
Ez idő óta az unitárius vallás megszorittatása és
üldöztetése miatt az egyházi irodalom is hanyatlásnak
indult vagy csak kéziratokra szorítkozott. Ezek között
nevezetesebb Géléi Arkosi Benedeknek imádságos könyve,
a mely hittudományi értekezéseket is foglal magában.
Járai János és Koncz Boldizsár könyörgéses könyvei. To
vábbá Rádeczki Bálint egyházi fenyíték czimü munká
ja. Figyelemre méltó még a 17-dik évszázból a Seges
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vári Bálint naplója, mely a hazaiak mellett nem egy
becses egyháztörténelmi adatot is foglal magában. Ez
az újabb időben nyomtatásban is megjelent a gr. Mikó
Imre által’kiadott „Erdélyi történelmi tárban*, ismertetve
Jakab Elek által.
A 18-dik évszáz elejéről nevezetes.: „Apológia
fratrum unitariorum“ czimü könyvecske, melyet Széplaki
Petrichevich Horváth Ferencz irt. E mü, mint czime is
mutatja, az unitáriusok vádiratát foglalja magában, szem
ben azon vádakkal, melyekkel e vallás követőit a más
vallásuak illették, mintha a szontirástól eltérő tudományt
hirdetnének. Megjelent Kolozsvárt! 1701-ben. Érdekes
nek tartunk itt megemlíteni 1708-ból egy katekézist,
melyet Szentiványi Bartók János dolgozott. E férfiú
ugyanis, Tordán volt iskola-igazgató, majd pap, de in
nen az Erdélyt dúló háborúk miatt 1707-ben Magyarországra ment ki, a hol Károlyi Sándor főhadvezérnél
Mándokon élt több évig. Itt a Károlyi hitvese, Barkóczy
Krisztina, megtudván a Szentiványi B. János vallását, az
unitárizmus gyakori beszélgetés tárgya lön. E körülmény
hozta létre az említett kátét is.
Egyébaránt a 18-dik században már jelentékeny
lendületet vett az egyházi irodalom, különösen Szentábrahámi L. Mihály által. E derék püspökünk, kinek az
egyház körüli érdemeit történetünk folyamán méltá
nyolni igyekeztünk, irodalmilag is egyike volt egyházunk,
legmunkásabb tagjainak. Nevezetesen irt egy hittani mun
kát, melynek czime „Summa universse Theologise Christianse secundum Unitarios." E m.ű később II, József alatt
1787-ben nyomtatásban is megjelent s.mai napig a lég
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főbb symbolikus könyvül tekintendő. Irt egy imakönyvet, mely hasonlóképpen ma is közkézen forog főleg
székely családainknál. Kiadta az énekes könyvet, meg
tisztítva az átkozódó zsoltároktól, melyek a keresztény
vallás szellemével ellentétben állanak. Dolgozott egy egy
háztörténelmi munkát, mely kézírásban több példányban
megtalálható régibb családainknál.
Ugyancsak az egyháztörténelem körül hasznos szol
gálatokat tett ez idő tájt Kénosi Tőzsér János és Fosztó
Uzoni István, kiknek kéziratban maradt becses müve
ikből dolgozta aztán 1839-ben ar. rákosi Székely Sán
dor, később unitárius püspök: „Az unitárius vallás tör
ténetei Erdélyben" czimü nyomtatásban is megjelent
müvét.
Figyelemre méltó még a 18-ik évszázból Derzsi
István „Diacrisis" czimü kéziratban maradt s Geiza Jó
zsef által deákból magyarra fordított müve.
Az iskolai tankönyveket rendesen legújabb időkig
kivétel nélkül tanáraink Írták s ezekből nagyszámú kézirati példányok vannak a könyvtárban.
A gyakorlati lelkészet körébe tartozó dolgozatokra
nézve is megvoltak az unitárius egyháznak is a maga
munkásai. Mint nevezetesebb egyházi szónokok különö
sen a múlt század végéről és a jelen század elejéről is
meretesebbek : Keresztúri Sámuel, Geiza József, Ferenczi
János, Pákei József, Körmöczi János, Molnos Dávid,
Fűzi János, Kozma Gergely, Sylveszter György, id. Szabó
Sámuel és Szász Mózes, kiknek több egyházi és teme
tési beszédei közkézen forognak. Ezeken kívül egyes al
kalomszerű beszédekkel többen jelentek meg a sajtó te
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rén is. Közelebb a mi időnkhöz Koronka Antal adott
ki két imakönyvet, egyet templomi használatra, egyet
nők számára; Péterfi Sándor Egyházi és temetési be
szédeket 4 kötetben; Kiss Mihály Szentirás gyöngyeit,
legujaboan Albert János egy kötetben templomi imákat.
Nyomtatásban is megjelent iskolai kézikönyveket
Írtak: Ar. rákosi Székely Sándor, Székely Mózes, Darkó
Mihály, Brassai Sámuel, Kriza János, Kovácsi Antal,
Buzogány Áron, Benczédi Gergely, Símén Domokos.
Kátéink között legújabb a Ferencz József által
dolgozott unitárius káté. Második kiadása megjelent Ko
lozsvárit 1869-ben. Énekes könyveink közül a temetési
1856-ban, a templomi 1865-ben adatott ki utoljára,
mindkettő Kriza János vezetése alatt.
Mint kiváló becsesei biró irodalmi műveket nem
hagyhatjuk említés nélkül még a Nagy Lajos és Símén
Domokos által 1868-ban kiadott Nagy-Váradi disputatió t; ez utóbbinak Szentháromság-történet czimü, önálló
füzetben is megjelent munkáját s Mikó Lőrincznek kö
zelebb sajtó alá adandó Egyházi jogtanát.
Keresztény Magvető czimü, ez idő szerint két
havonként megjelenő egyházi folyóiratunk, melyből már
IX kötet, és az amerikai nagy iró, Channing válogatott
müvei, melyekből magyar fordításban már V. kötet áll
a magyar olvasó közönség előtt, úgy hisszük, nem cse
kély zálogai annak az irodalmi munkásságnak, mely az
aránylag csekély számú unitárius egyházat ez idő sze
rint eleveníti.
Az egyházi és iskolai téren kívül ismeretesebb
nevű íróink: bölöni Farkas Sándor, a nagy emlékű
U nittrim a Ki» Tükör.
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észak-amerikai utazó, Székely Sándor, az epikus költő,
a szintén nem rég elhunyt k. ajtai Kovács István, továbbá
Brassai Sámuel, Kriza János, Berde Áron, Jakab Elek,
kik mindnyájan az akadémia tagjai, Kővári László, tör
ténetiró, Orbán Balázs, népismeiró, n. Gyergyai Ferenez,
magyar nyelvész, n. Gálfíi Sándor, székely népbalíada
gyűjtő és népdal-iró, Északi Károly, Szokoly Yictor,
Halmágyi Sándor, Bedő Albert, Nagy János.
Végül álljon itt egy pár statisztikai adat.
Az unitáriusok létszáma az 1869-ki népszámlá
lás szerint Erdélyben 53,539, Magyarországon 788,
együtt 54,327. Van 106 ekklézsiájok, melyek mellett
kisebb nagyobb népiskolát' tartanak magok az egyház
községek. Újabb időben több ekklézsia községi iskolává
alakította át népiskoláját. Középtanoda van kettő. Egyik
Tordán, a másik Sz.-Kereszturott. A tanulók száma
mindkettőben 150 és 200 között váltakozik. Kolozsvárit
van egy papnöveldével összekötött főiskola. Tanulók szá
ma 250 és 300 között váltakozik. A főtanodát és kö
zéptanodákat az egyház egyeteme tartja fenn, részint a
régebbi alapokból, melyek között legtekintélyesebb a
fennebb említett Augustinovics-fóle és Koncz-alap. Ez
utóbbi szegény tanulók segélyezésére fordittatik. Részint
újabb adakozásokból gyűjtött alapból, melyre az 50-es
években, mondhatni, minden jóravaló unitárius befolyt;
a szegényebb sorsú filléreivel, a tehetősebb forintjaival.
Mint első rendű jóltevők tiszteletre méltó nevet szerez
tek magoknak az unitárius egyházban napjainkban: De
meter János, ki a sz.-kereszturi iskola javára több ezer frt.
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értékű birtokot hagyományozott. Ágoston István hason
lóképpen a sz.-kereszturi iskola részére adományozott.
Továbbá Kelemen Bénjámin, ki számos adományai mel
lett a kolozsvári tanuló ifjúság számára egy kórodai
helyiséget vásárolt meg a főiskola közelében s abba 4
beteg ágyat rendezett bé, részint a maga, részint a le
ányai költségén. Ismét néhai szindi Jobbágy András,
ki a tordai iskola számára hagyományozta szindi bir
tokát. S bárha jóltevőink nevét feljegyezni akarván,
az unitárius egyháznak csaknem teljes létszámát kellene
adnunk, nem hagyhatjuk még említés nélkül özv. Gyergyai Ferenczné, özv. Fejér Mártonná, özv. Árkosi Lajosné neveit, a kiknek különbnemü kegyes adományai
val az aranykönyv minden rovata alatt találkozunk.
Továbbá tekintélyes üszveggel örökítette meg a Paget család a korán elhunyt Paget Olivér emlékét. Ez
alap az angol nyelv tanulásának előmozdítására van téve
kolozsvári főiskolánknál. Id. Fekete Pál és Nagy Mózses szintén szép nevet hagytak hátra magok után úgy a
főiskolánál, mint a kolozsvári ekklézsiánál. Berde Mózes is
tett le a kolozsvári iskolában tanuló laborfalvi szegény taInulók számára czipó alapra 1000 frtot urb. papirosban.
Legújabban Lőrinczi Mihály és neje Gyergyai Kózália
hagyták kolozsvári összes 10— 12 ezer frtot érő birto
kukat a vallásközönségnek és a kolozsvári unitárius ekkézsiának. Valamint özv. Mártonfi Gergely né Koncz Ju 
liánná egy alapitványozási okiratnál fogva halála utánra
9000 frtot hagyományozott részint a kolozsvári, részint a
sz.-kereszturi iskolák szegény tanulói részére segélypénzül.
A közép- és főiskolák mellett nagyobb könyvtárak
3*
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is vannak s különösen a kolozsvári 25— 28000 darab
könyvével ez országrész elsőbb rangú könyvtárai közé
tartozik. Ez is egyesek adományából gyűlt össze, hol
ismét az Augusztinovics, Gedö Jószef, Brassai Sámuel,
bölöni Farkas Sándor, káli Nagy Elek, Pákei Lajos, leg
újabban n.-ajtai Kovács István, Gyergyai Ferencz s több
buzgó hitrokonink neveivel találkozunk. A magyar akadé
mia is évenként megküldi kiadványait. Augusztinovics
és Farkas Sándor a könyvtár további gyarapitására pénz
alapot is hagytak.
Mint egy dióhéjban, ezekben kívántam az unitá
rius egyház történetét összefoglalni és előadni. Mielőtt
azonban ezt félbeszakasztanám, szükségesnek látom egy
pár vonásban megemlékezni a külföldi, jelesen pedig az
angolhoni és ámerikai unitárizmus történetéről is, anynyival inkább, mert különösen az újabb időben ezek és
a magyar unitárius egyház között oly szivélyes és benső
viszony fejlődött ki, a mely már eddig is áldott gyü
mölcsöket termett egyházunkra nézve.
Hogy az unitárizmus mint eszme, az újabb időben
Európa minden államaiban nagy hódítást tett, arról a
protestáns egyházi irodalom naponként bizonyságot szol
gáltat. Nevezetesen Francziaországban az ifj. Coquerel
már számos jeleit adta annak, hogy ő és pártja az uni
tárizmus hívei. Londonban az unitáriusok templomában
prédikált. A bécsi világkiállításról 1873-ban eljött Ko
lozsvárra is, mint maga állitá csak azért, hogy megis
merkedjék a legrégibb unitáriusok utódaival. Ugyan
csak Párisban egy nagy terjedelmű egyháztörténel *
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mi mü jelent meg közelebbről, melynek névtelen szer
zője magát unitáriusnak mondja. Olaszhonban is egy
Bracciforti nevű 'tanár Milánóban unitárius szellemű
folyóiratot s iskolát tart s az angol unitáriusokkal
szoros érintkezésben van. De hitközségeket e néven
eddig még csak Angliában, Amerikában találunk jelenté
kenyebb számmal, egy nehányat Ázsiában és Australiában.
Angliában a piult század végén nyert egyházi je
lentőséget az unitárius vallás. 1774-ben apr. 18-án nyit
tatott meg a legelső unitárius imaház Londonban, s bár
1813-ig e vallás ott is folytonosan üldözve v.olt, mégis
oly terjedelmet vett, hogy jelenleg mintegy 400 ekklézsiájok van az angol unitáriusoknak, kiknek száma a
300 ezeret meghaladja. Tagjai az angol nép értelme
sebb osztályához tartoznak.
Az angol unitáriusok a magyarországiakkal 1821
óta állanak érintkezésben. Ekkor küldöttek ők egy le
velet Kolozsvárra, melyben röviden előadták történetü
ket s akkori állásokat, mire az idevalók hasonlóval fe
leltek. 1830-ban Székely Mózes, 1847-ben Jakab József
tanárságra készülő ifjak személyesen megfordulván Lon
donban, hol az angol unitáriusok központi hivatala, egy
theologiai intézet és 18 unitárius templom van, a hit
rokonsági viszony még inkább felébredt. E viszony
azonban 1858-ban lett teljessé, midőn az angol unitári
us atyafiak 13,000 írttal jöttek egyházunk akkori nyo
masztó helyzetében segélyünkre, mely főleg Angliából
ide telepedett Paget János hitrokonunknak köszönhető.
Ez idő óta angolhoni hitrokonaink közül többen meg
fordultak személyesen is körünkben. Mindjárt 1858-ban
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Tagart Edward, londoni, 1859-ben Steinthal, manches
teri papok, 1868-ban pedig Tayler János Jakab, hitta
nár, mint képviselő vett részt háromszázados ünnepé
lyünkön. Viszont innen is már többen megfordultak Lon
donban tanáraink közül, kiknek egy része ottan nyerte
magasabb kiképeztetését is, az általok e célra tett évi
1000 írt alapítvány segélyével.
Az angol unitáriusok vagyoni állása, irodalma ha
sonlíthatatlanul felette áll a miénknek, de ez a viszony
az ország és nemzet közt is megvan. Evenként 8— 10
uj egyházközség alakul, a könyvek, röpiratok száma
pedig, melyek az unitárizmus terjesztésére vannak szánva,
évenként 2— 300-ra megy. Missionáriusokat is nevelnek,
a kiket aztán részint belmissióra használnak, részint In
diába és Ausztráliába küldenek.
Amerikában, nevezetesen az Egyesült Államokban
szintén a múlt század végén fejlett ki az unitárizmus.
Oda szintén egy angol menekült vitte bé e vallást, névszerint Pristley, korának egyik legnagyobb tudósa, kit
1794-ben, unitárius hitéért üldöztek el Angliából.
Az unitárizmus Amerikában, mint szabad állam
ban, semmi akadályra nem talált s igy könnyen és gyor
san terjedhetett. A folyton szaporodó egyházközségek saáma itt is 400 körüljár több mint 300 ezer lélekkel. E kimu
tatásban azonban csak azok vannak felvéve, a kik tisztán
unitárius nevet viselnek. Ha ezekhez hozzávesszük az uni"
versalistákat, christianusokat, s a quáckerek, independensek, az úgynevezett szabad-egyháziak egy részét, a
kik unitárius hitelveket vallanak, számuk négy-öt any-
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nyira megy. Főhelyök Boston, a hol 28 templomuk van.
Papnöveldéik vannak a Harvard-egyetem mellett Cambridgeben, Meadville-s Antiochbap. Vagyoni állásuk s irodal
muk még gazdagabb mint az angolhoni unitáriusoké. Mis
sióra szintén többet áldoznak amazoknál. Hitszónokaik kö
zöl Channing és Parker világhirilekké lettek. Ezeknek mü
vei halhatlanok s egyebek mellett a rabszolgaság eltörlése
kérdése körül is mindketten oly érdemeket szereztek
magoknak, hogy méltán számot tarthatnak az emberiség
hálájára. Hittudósaik közt az újabb időben Clarké neve
lett nagy hírűvé, kinek jeles hittani dolgozatai a jelen
kor miveítsége magaslatán állanak.
Az amerikai unitáriusokkal a magyar unitáriusok
szintén érintkezésben vannak. A nagynevű Bölöni Far
kas Sándor volt az első, ki 1831-ben Észak-Ámerikát
beutazván, megismertette az amerikai unitáriusokkal a
magyar unitáriusokat, s aztán egy pár levelet is váltot
tak egymással. 1868 óta azonban e viszony is eleveneb
bé lön. A háromszázados jubileumra ők is küldöttek
üdvözlő iratot; de ugyanez évben fordult meg Kolozs
v á rt egy Dali nevű lelkész, az amerikai unitáiius egyesü
letnek Indiában levő missionariussa, ki személyes meg
győződést szerezvén magának az itteni unitáriusok álla
potáról és történetéről, irántok melegebb érdeket keltett
fel az ámerikaiakhan s kieszközölte, hogy a Channing
müveinek magyar fordítására segédkezet nyújtsanak, a
mit meg is tettek.
Még közelebbről, jelesen az 1873-ik évi bécsi vi
lágkiállítás alkalmával szerencsénk volt a többek között
angolhoni születésű Frettwell J. hitrokonunkhoz, a
ki még többet tett az ámérikai és magyarhoni unitári
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usok közötti viszony szilárdítására. Az ő eszközletére
tartatott 1873 junius havában Budapesten egy neveze
tes értekezlet, melyen bostoni pap E. Halé atyánkfia
is jelen volt. Az ő ajánlatára jött bó Erdélybe ugyan
csak ámerikai hitrokonink egyik derék ifjú tagja, Morison, ki a székelyföld nagy részét beutazta s személyes
meggyőződést szerzett magának ekklézsiáink állapotáról,
ügy a budapesti értekezletnek, mint a Moríson látoga
tásának eredménye már is látható. Halé és Morison
atyánkíiai már is tetemes segélyt gyűjtöttek kolozsvári
főiskolánk mellett a tanári székek szaporithatására. Czéljok az, hogy két tanári széket állítsanak fel nevezett is
kolánknál, egyet a Channing, egyet a Priestley nevére,
S hogy a czól valósul, arról kezesség nekünk az ámerikaiak áldozatkészsége s Frettwell ur apostoli buzgal
ma, ki lankadatlan erélylyel munkál ez irányban most
is Amerikában..

Ázsiának kelet-indiai részében, nevezetesen Madrasban és Calkuttában is népes unitárius egyházak van
nak, melyeket az ámerikai unitárius egyesület alapított
és tart fen. Ez utóbbi helyen éppen a nálunk megfor
dult Dali fáradozik a keresztény mivelődés terjesztésé
ben. Iskolájában 400-nál több bennszülött van évenként.

Ausztráliában, ez uj világ részben is alakult, szin
tén angol missionáriusok közremunkálásával a közelebbi
években nehány unitárius egyházközség, melyek közt
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legvirágzóbbak az Adelaideban, Melbournéban és Syd
neyben levők.
Az unitáriusok összes létszáma ezek szerint a más
fél milliót meghaladja. Csekély öszveg a keresztény val
lást követő 320 millióból. De mi azzal tartunk, hogy
az unitárizmus nem volt, de lesz, s talán nem messze
az idő, midőn a keresztények minden felekezeti különb
ségeik mellett azt vallják az unitárius egyházzal: „Ne
k ü n k e g y I s t e n ü n k v a n , a m a z At y a , k i t ő l
m i n d e n e k v a n n a k , s m i is a b b a n v a g y u n k . "
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II.

HITTANI RÉSZ.
z unitárius vallás a keresztény vallás más for
máitól főleg abban különbözik, hogy a szentháromságot,
a mint ez a 3-dik és 4-dik évszáz symbolumaiban ki
fejezést nyert s később Luther és Kálvin által is sértet
lenül fenntartatott, tagadja s az Istennek nemcsak lényi,
hanem személyi egységet is tulajdonit. Ennél fogva sem
a Krisztust, sem a szentlelket nem tartja egyenlőknek az
Istennel, még kevésbbé tartja ezt a hármat egynek. In
nen van az unitárius név is, ezen latin szótól unus =
egy s mintegy ellentétét képezi a trin ita s= háromság
szótól származó trinitarius elnevezésnek. E mellett az
unitáriusok tagadják a többi keresztény felekezetek ál
tal tanított eredendő bűnt, bűneinkért a Krisztus halála
általi elégtételt, a sacramentumoknak, mint Isten kü
lönös kegyelmi eszközeinek, titkos hatását. S habár a
szentirást az unitáriusok is nagy becsben tartják s azt
a kér. vallás történeti okmányának tekintik, abból
csak azt fogadják el, a mi a Jézus életének s beszéde
inek szellemével s egyszersmind a józan észszel és lelki
ismerettel is megegyezik.
Ily elvekre lévén alapítva az unitáriusok hitrend
szere, az ellen különösen két vád emeltetett már kez
detben s részben hangzik ma is. Egyik az, hogy az
unitárius vallás a józan értelmet még a szentirásra
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nézve is vizsgáló bíróul állitván fel, ez által kételyt tá
maszt a kijelentés igazsága iránt. A másik az, hogy
az egész unitárizmus nem egyéb, mint- merő tagadás,
negatio, tehát nem tarthat igényt a positiv vallások elő
nyeire.
A mi az első vádat illeti, t. i. hogy az unitári
usok a józan értelemre támaszkodnak még a szent irás
vizsgálásánál is: mi semmiesetre se tartjuk az unitárius
vallásra nézve kisebbségnek, sőt abban a meggyőződés
ben vagyunk, hogy a kijelentés igazságát csak a józan
ész világánál ismerhetni meg. Mi tudjuk, hogy a hol a
hit kezdődik, ott a tudás határa végződik; de azért
nem tartjuk helytelennek a hit tárgyait is alája vetni a
józan ész kritériumainak, különben minő alapon dönthetnők el azt, hogy mit higyjünk és mit ne higyjünk?
Ha a józan értelem jogát kétségbe vonjuk, úgy a val
lásban minden babona jogosult s az ördögűzésben,' a
tisztitó tűzben, a szentekben való hit épp úgy helyet
foglalhat valamely hitrendszerben, mint az Istenben való
hit. Egy szóval, mi nagy fontosságot tulajdonítunk a
józan értelemnek éppen azért: mert e nélkül számtalan
tévelygésnek lennénk kitéve lépten nyomon. De erre
utal minket maga a szentirás is, midőn azt mondja:
„ M i n d e n e k e t m e g p r ó b á l j a t o k , a mi j ó , azt
m e g t a r t s á t o k.“
A másik vádra nézve, mintha az unitárius vallás
csak merő tagadás volna s ezért nem tarthat igényt a
positiv vallások előnyére, álljanak itt a lehető rövidbe
összefoglalva az unitárius vallás főbb hitelvei.
1.) Minden vallás az Isten léteiének hívesén alap
szik. Az unitáriusok is hiszik, - hogy van Isten, a ki
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örök s egyetlen egy lényében úgy mint személyében. 0 a
legtökéletesebb lélek, íöoka. szerzője és ura a mindenségnek, melyet 5 teremtett, ő tart fenn és ő igaz
gat a legbölcsebb czélok szerint. Ez Isten nem egy a
világon kivül, hanem abban élő lény. Mint az apostol
mondja: „ b e n n e é l ü n k , m o z g u n k és v a g y u n k
m i n d n y á j a n . Az ő szelleme hat át és elevenít meg
mindeneket. Az emberiségnek szerető gondviselő Atyja,
kinek mindnyájan egyenlő gyermekei s igy egymásnak
testvérei vagyunk. Ez az egy Isten egyedül lehet az
emberi lélek imádásának tárgya, egyedül benne helyez
tethetjük a mi bizodalmunkat, mint az igazság, szere
tet, jóság és szentség kútfejében, kit éppen ezen tulaj
dona , emberileg szólva, az ő erkölcsi jelleme tesz
imádandóvá.
2.) Az Isten a maga czéljait, különösen az embe
riség tökéletesítését e végre kiválasztott eszközök által
hajtja végre. Az unitáriusok szerint egy ily kiváló esz
köze volt Istennek a maga megismertetésében és akarat
jának kijelentésében a názárethi ember ur Jézus. Minden
próféták között a legnagyobb, ama Krisztus vagy Messiás,
Istennek szent fia, szellemi templomunk legfőbb szege*
letköve, ki jelleme tisztaságánál, tanításainak égies, egye
temes voltánál, nemes példájánál, dicső halálánál s di
adalmas feltámadásánál fogva felette áll minden előtte
és utána élt embernek. 0 az emberiség mintaképe, úgy
szólván, tökéletes ember, azon isteni erőnél, a szent lé
teknél fogva, mely neki az Írások szerint m é r t é k f e l e t t
a d a t o t t . Ez az ur Jézus az idvesség dolgában az em
beriségnek legnagyobb jóltevője. Tanításai, példája, éle
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te, halála és feltámadása, szövétnekül, Útmutatóul és bá toritásul szolgálnak mindnyájunknak. Őt követve lehetünk
jók, igazak, közhasznuak, áldozatkészek, szóval, Isten és
emberek előtt kedvesek. S éppen ezekben áll a legna
gyobb tisztelet, meiylyel iránta viseltetni tartozunk.
3.
) A szentirásban gyakorta tétetik említés a sze
leiekről. Az unitáriusok is hiszik a szent lelket, mint
azon isteni erőt, mely a nagy és kegyes emberekben,
különösen az ur Jézusban nyilatkozott s mi bennünk
is nyilatkozik; mert a szent lélek vezérel minket is min
den igazságra, ennnek hathatósága által születünk mind
nyájan újjá a kegyes és istenes életre. Azonban szük
ség, hogy az igazságot, ha meg akarjuk találni, mi is
folytonosan keressük; mert a szent lélek nem kívülről
ható erő, mely minket mint puszta gépeket mozgasson,
hanem mi bennünk működő szent szikra, mely saját
igyekezetünktől és akaratunktól vet lobbot s fejlődik égi
lánggá, melynek fényénél biztosan haladhatunk rendel-*
tetésünk dicső czélja felé.
4.
) A földön Istennek legnemesebb teremtmény
az ember, egymagában egy kis világ, melynek élete
mint a mindenségé, a legbámulatosabb törvényeken alap
szik. Az unitáriusok szerint az ember teljes ártatlan
ságban, azonban a jóra és roszra egyaránt alkalmas ter
mészettel születik. Van szabad akarata, minél fogva ő
maga szerzi meg magának az erény koszorúját és a bűn
sötét gyászruháját. Ha idvezülni akar, neki magának kell
jó cselekedetekkel ékeskednie s ha bűnt követett el, neki
magának kell elhordozni azért a büntetést. Mindkét
esetben bizalommal tekintvén az Istenre, ki midőn egy
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felől a jóra a maga segedelmét adja, másfelől a bűnös
nek is megbocsát, ha ez bűneit igazán megbánja s jó
útra tér. És bizalommal tekintvén az ur Jézus Krisz
tusra, ki a jóra és a bűntől való megszabadulásra mind
nyájunknak példát hagyott hátra, melynek megtartásár
bán és követésében áll keresztény voltunk.
5.) Az ember társas lény s a mennyiben czélja
közös embertársaiéval, örömest szövetkezik azokkal. Az
unitáriusok egy ily lelki szövetségnek tartják a keresz
tény anyaszentegyházat, mely az ur Jézus által hirde
tett Isten országának alapja. Ennek az anyaszent egyház
nak, mely egy és közönséges, feje az ur Jézus, kinek
egyenlő szolgái mindazok, kik a keresztény gyülekeze
tekben az ő evangéliumát hirdetik, s a kik csak elhivatásukra nézve különböznek másoktól; mert szoros ér
telemben véve mindenki a maga papja tartozik lenni.
A keresztény anyaszentegyháznak, mint erkölcsi és lel
ki czélokra alakult társulatnak, törvénykönyve az evan
gélium s általában a szentirás, mely a legnemesebb
ezélból, tehát isteni ihletésből, de csak emberektől irt
mű s igy az idvességet nem annak betűiben, hanem
szellemében lehet feltalálni. Mint minden dologra, úgy
a szentirásban foglalt tanításokra nézve is az emberek
különböző felfogással birhatnak s azokat a nekik adott
szabad vizsgálódási jognál fogva különbözőleg magyaráz
hatják, minélfogva különböző vallástársulatokat is for
málhatnak és tényleg formálnak i s ; de ez magát a ke
resztény anyaszentegyházat nem osztja meg, ha minden
ember egyformán tiszteletben tartja az evangélium legfőbb
törvényét, a szeretetet, melyről maga az ur Jézus is azt
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monda: „Arról ismernek meg az emberek hogy az ón
tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek." A sze
retet gyakorlása maga a keresztény vallás. Ennek egye
temessé tétele legbiztosabb záloga az isten országa el
jövetelének.
6.
) Ámbár a keresztény anyaszentegyház le
egyesület; mindazáltal nem nélkülözhet teljesen min
den külső formát, melyek e világon az élethez vannak
kötve Az unitáriusok is hiszik, hogy a keresztény anyaszentegyházban szükség van külső szertartásokra is,
melyek a kegyességet ápolják, fokozzák s a vallásos
érzületnek ezekben is kifejezést adnak. Azonban a szer
tartásoknak magokban véve semmi fontosságot nem tu
lajdonítanak, ha hiányzik belőlük az éltető lélek, a ne
mes törekvés, a valódi buzgóság, az a kegyes és iste
nes élet, mely mindig és mindenütt jó cselekedetekben
nyilvánul. Ide czéloz az apostol is eme szavaival: „A
h i t jó c s e l e k e d e t e k n é l k ü l m e g h a l t " . Továbbá
azzal tartunk, hogy a szertartások számát ok nélkül nem
kell szaporitani; mert igy könnyen azok veszik igénybe
az ember minden figyelmét, melynek a szertartások mel
lett is miodig magosabb és szentebb dolgokra kell irá
nyulva lenni. Különösön a keresztséget és úrvacsorát az
unitáriusok is tiszteletben tartják, s bár azoknak semmi
titkos bűverőt nem tulajdonítanak, örömest gyakorolják,
részint mint a keresztény anyaszentegyházba való külső
beavattatás jelét, részint mint az ur Jézus halálára em
lékeztető szent vendégséget.
7.
) Végre az unitáriusok is hiszik a lélek halha
tatlanságát, s a szellem örök életét, mit közönségesen fel
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támadásnak is neveznek; hiszik a jövő életet, melyben a
jók jutalmat, a gonoszok büntetést nyernek, vagy a mint
a szentiró mondja : „az 5 cselekedeteiknek jutalma kö
veti őket. “ E hitnek azonban már itt e földön meg kell
teremnie a maga gyümölcseit, az által, hogy ahoz al
kalmaztassuk egész életünket, mely csak akkor felel
meg a maga rendeltetésének, ha általa Isten dicsőittetik most és mindörökké.
Ezek az unitárius vallás hitrendszerének sarkala
tosabb elvei, melyeknek nem egyes szavaiban, hanem
szellemében kell keresni az egyesitő kapcsot. Mert a
szavakra nézve minden ember különbözőleg fejezheti ki
magát, sőt ugyanazon szóhoz is a különböző emberek más
meg más fogalmat köthetnek. Ezt mutatják azok a confessiók vagy hitvallásformák és káték, a melyek külön
böző időkben, különböző egyénektől Írattak. Már Jézus
megmondotta volt, hogy a b e t ű me g ö l , l é l e k az, a
jni m e g e l e v e n í t .
Lehet, hogy az unitárius vallás hitrendszere is az
igazságnak csak gyenge sugara; de az unitárius egyház
nem is tulajdonit magának csalhatatlanságot. Mi Pál
apostollal tartva, így gondolkozunk: Nem hogy immár
a czélt elértük volna, avagy hogy tökéletesek volnánk,
hanem igyekszünk, hogy napról napra előbb jussunk a
tökéletesedés végtelen pályáján. Erre hiv fel minket Jé
zus is, ezt mondván: „ L e g y e t e k t ö k é l e t e s e k ,
mint a ti m e n n y e i a ty á t o k t ö k é l e t e s . "

m
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rész.

unitárius vallás az .1568. évi tordai és J571
évi m . vásárhelyi országgyűléseken hozott, törvények
alapján Erdélyben, az 1848. évi pozsonyi országgyűlés
által hozott 20-dik t. ez. értelmében pedig Magyaror
szágon is törvényesen bévett vallás s mint ilyen a ha
zai törvények korlátái között önkormányzati joggal biró
egyházat alkot. Mihez képest:
a.) mint b é v e t t v a l l á s n a k j o g a van, hegy
követői
1.
) ekklézsiákat alapítsanak, templomokat építs
nek s azokban nyilvános istenitiszteleteket tartsanak.
És valamint az eddig alapítottak, úgy az ezután bár
mikor is alapitandók és építendők birtokában senki ál
tal meg nem háborittathatnak.
2.
) Temetkező helyeket is állíthatnak s halottja
kat akármely helységből elvihetik s ottan is nyilvános
szertartással eltemettethetik.
3.
) Papjaiknak szabad bémenni akármely városb
faluba, kórházba, börtönbe s akármely más vallásu jó
szágába és telkére betegeik látogatására, vigasztalására,
a halálra leendő elkészítésére és szertartásuk szerénti
eltemetésére, valamint szintén esketések és keresztelések
véghezvitelére, a nélkül hogy más vallásu papnak ebbe
legkisebb béfolyása lehessen.
V aitiriu Kia Tftk&r.
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4.
) Más vallásra léphetnek és viszont más vallá
sunkat átvehetnek az erre vonatkozó országos törvény
megtartásával; vallásváltoztatásra azonban kényszeríteni
senkit sem szabad.
5.
) Vegyes házasságra léphetnek s ilyenkor a sz
letendő gyermekek közül a fiuk az apa, a leányok az
anya vallását követendik, minden ez ellen történendő
bárminő szerződések érvénytelenek lévén.
J e g y z é s : Régebben hivatalok viselésére és jószág
birtokol hatásra is csak a bévett vallások követői voltak
jogosítva,
l . A z ö nkor í uá n y zá s i j o g n á l fogva az uni
tárius vallás hívei
1.
) püspökeiket szabadon megválaszthatják- a meg
rősítés joga a fejedelmet illetvén.
2.
) Egyházi és világi személyekből álló egyház
közönséges gyűléseket tarthatnak, ezeken közmegegye
zéssel, törvényeket alkothatnak s egyházi dolgaikat is azok
szerint függetlenül kormányozhatják.
o.
) A válóperek ügyeit saját kebelbeli egyházi tö
vényszékeiken intézhetik.
4. Püspökeik és espereseik az ekklézsiákat, szaba
don vizsgálhatják.
5.
) Kalusi iskolákat, gymnasiumokat és colleg
umokat alapíthatnak s a nevelés és oktatás ügyét azok
ban keblileg intézhetik.
6.
) Kegyes alapítványokat tehetnek és fogadhatnak, e
s valamint magokat az iskolákat, úgy azoknak, alapítvá
nyait elfoglalni vagy más vallások alapítványaival ö&szeolvasztani nem szabad.
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7.) A vallásos könyvek kinyom atáxára nézve sajtó
szabadsággal bírnak.
Miután azonban az önkormányzati jog rendesen
közigazgatási és törvénykezési hatalomban nyilvánul,
szükséges ezekről külön külön szólani.

A.) A közigazgatásról.

Az unitárius egyház közigazgatási hatalmát egyes
ckklézsiákban a kebli, egyházkörnyókenként egyházköri
s egyetemlegesen úgynevezett központi hatóságok által
gyakorolja.
a.) A ke b l i h a t ó s á g n á l fogva minden önálló
ekklézsia maga magát igazgatja a köri hatóság egyenes
és a központi hatóság főfelügyelete alatt. Nevezetesen:
1.
) Közgyűlése által, melynek minden kepeíize
vagy a hol kepefizetés nincs, minden önálló, teljes kort
ért férfi tagja: papot, iskolamestert vagy énekvezért,
kebli gondnokokat, egyházíiakat és presbitériumot választ
az egyházi törvényeknek ide vonatkozó határozatai ér
telmében.
2.
) Saját vagyonát önmaga kezeli, a miről azo
ban számadással tartozik a felette álló egyházköri ható.,
ságnak. Birtokából azonban valamit eladni vagy elcse
rélni csak a központi hatóság engedélyével lehet.
3.
) Iskolát tart. melyben a gyermekek: 6-tól
éves korukig az országos törvények által megszabott
elemi oktatást, nyernek. Újabb időben azonban, hogy az
országos törvények e nemű kívánalmainak jobban rnegr
felelhessenek, több ekklézsia községi iskolává változtat*
ta iskoláját, mely ennélfogva nem csak az ekkózeiaij
hanem a községi vagyonból is segélyeztetik.
A*
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4. .Gondoskodik arról, hogy a belső emberek is
általában fizetéses hivatalnokai egyházhatóságiiag meg
állított fizetéseiket pontosan megkapják.
tekintetben a
külső tisztség segélyét is igénybe veheti.
5.
) Az egyházköri közgyűléseken belső embe
által képviselteti magát. Esperesek, köri jegyzők és
gondnokok választására szavazatával béíóly. Tervbe van
véve az ekklézsiáknak választott személyek általi képviseltetése is a köri közgyűléseken.
b.) A i e g y h á z k ö r i h a t ó s á g n ál fogva mindenik egyházkörnyék a központi hatóság felügyelete alatt ön
magát igazgatja. K végre az unitárius egyház ez idő
szerint nyolcz egyházkörre vau osztva, melyek közül
mindenikben több kevesebb ekklézsia van. Ezeknek élén
áll egy-egy esperes, ugy-egy jegyző, égy-egy közügy-igaz
gató és egy vagy több környéki gondnok, kiket az egy
házkor választ meg a maga közgyűlésein és a központi
hatóság erősít meg. Az egyházköri közgyűlés tagjai az
azon körben levő ekklézsiák belső emberei és ugyan
csak az azon körben levő egyházi tanácsosok. Tárgyai
mindazok, a mik az egyházkörnyék vallásos és oktatás
ügyét illetik. Nevezetesen :
1.
) Egyházi felsőbb rendeletek kihirdetése, teljes
tése és teljesittetése.
2. ) Az egyházköri hivatalokra való választás.
3.
) Az ekklézsiák és azok belső emberei, valam
magános ekklpzsiai tagok közt fennforgó egyházi egye
netlenségek ellátása, kérelmeiknek a menynyiben lehet
elintézése vagy a felsőbb hatóság eleibe leendő ter
jesztése.
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4.
) Az iskolai közvizsgálatokról való tudósítás
megvizsgálása és felterjesztése.
5.
) A belső emberek magokviseletének megviz
gálása s szükség esetében azok elleu indítandó feuyitŐ
keresetek: a mesterek és köri jegyző felesketése.
fi. Vallásunkat és nevelőintézeteinket akár közön
ségesen, akár környékenként illető bárminő dolgokban
indítvány és javaslattétel. Ezek külön is, általában pe
dig a köri közgyűlésekről vezetett jegyzőkönyvek egész
terjedelmükben a központi hatóság eleibe lévén terjesztendők
Egyházkön közgyűlést rendesen évenként legalább
egyszer, rendkivülileg a szükség esetében többször is
lehet és kell tartani. A közgyűlések az illető környék
ekklézsiáiban tartatnak renddel és isteni tisztelettel kez
dődnek.
Megemlitendönek tartjuk az egyházköri közigaz
gatást illetőleg azt. hogy az esperesek évenként tartoz
nak a környékükben levő ekklézsiákat megvizsgálni, szá
madásaikat. felülvizsgálni. az eklézsiái épületek jó kar
ban. tartására vigyázni, azoknak tüzelleni biztosítását
eszközöltetni s általában felügyelni, hogy azok anyagi
és szellemi ügyei évről évre gyarapodást vegyenek. Ezen
esperesi vizsgálatról szerkesztett jegyzőkönyvek szintén
felterjesztendők a központi hatósághoz.
c.) A központi legfőbb hatóság az e g y h á z i , il
letőleg z s i n a t i f ő t a n á c s . Ezek között inkább a szer
tartásokban, mint a jogokban van különbség. Zsinati
gyűléseken mindig urvacsora-osztás történik és alkalmi
beszédek tartatnak; a főtanáesi gyűlések alkalmával ur-
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vacsora-osztás nincs s a templomi szertartás csak egy
rendes vasárnapi isteni tisztelet tartásra szorítkozik. A
jogokban csak az a különbség van, hogy a püspök, egy
házi főjegyző, főgondnokok, tehát sarkalatos hivatalok
választása és a papok felszentelése rendesen zsinati fő
tanácsokon történik, egyebekben az egyházi főtanács is
ugyanazon jogokat gyakorolja. Nevezetesen :
1.
) Ekklézsiák. felsőbb és alsóbb iskolák alapítás
s az egyházi és iskolai ügyekben egyházi törvényalkotás.

2.
) Az egyházi képviselő tanács törvénykezési, kö
igazgatási. pénztári és tanügyi jegyzőkönyveinek meg
vizsgálása,
i\.) A püspöki és esperesi vizsgálószékek, nem kü
lönben az egyházköri gyűlés jegyzőkönyveinek, főbb és
alsóbb iskolákban tartott közvizsgálatokról való tudósí
tásoknak megvizsgálása.
4.
) Az ordinátiót vagy is belső emberek tételét
rendelését illető kérdések, mikor folyamodás utján ide
hatnak. Ezen jog gyakorlása különben a püspökség ke
zében lévén, a főtanács csak a felügyeleti és szükség
esetében a végleges elhatározás jogát tartja fenn magá
nak e tekintetben.

5. ) A papok felszentelése (zsinati főtanácsokon).
6.
) Valamely leányekklózsiának az anyátóli elv
lasztása és külön ekklézsiává alakítása, vagy megfordítva.

7.
) Közönségünk s ekklézsiáink vagyona elcserél
se vagy eladása felől határozni.
8. ) A belső emberei: kepéjét meghatározni.
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9. Vallásközönségürik s iskoláink pénztárnoki szá
madásait megvizsgálni s a felmentő leveleket kiadni.

10.
) Közönségünk s iskoláink fenntarthatása eszk
zeiről gondoskodni s alapítványaira felügyelni.
11.
) A Zsuki- alapítványra az egyházkörök ált
ajánlottakat felvenni.
12. ) Kgyliázi rangot, és cziínet. adni.
13.
) Symbolikns könyveket megvizsgálni, kiny
matni.
14.
) A fögondnoki, püspöki, (Egyházi főjegyzői, k
szónoki, közigazgatási-,pénztári és nevelésügyi jegyzöségi, pénztárnoki, tanári, isk. felügyelő gondnoki és isk.
igazgatói hivatalokat választás utján hétölteni és az ille
tőknek fizetésüket meghatározni.

15.
) Az esperesi, köri jegyzői, és köri felügye
liivatalokra az egyházköri gyűlés választása nyomán a
kinevezést megtenni.

16.
) A belső embereknek, ekklézsiáknak és m
gánosoknak is egymás közt és egymás ellen, vallási, egy
házi és nevelési dolgokban fennforgó ügyei, mikor fo
lyamodás utján eleibe hatnak.
17.
szíteni.

) A hivatalnokoknak utasítást, esküformát k

18. ) Indítványok tétele s azok feletti határozás.
Az egyházi íotanáes tagjai ázök, a kiket iiiaga ák
egyházi főtanács választ mind az egyházi, mind a vi
lági férfiak közül. Cizimök : egyházi tanácsos. Hivatalá
nál fdgva senki sem lehet az égyh. főtanács tagja, ük
egyszersmind nem egyh. tanácsos. ITjabb időben az ejjfr-
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házi tanácsosokat az elnökség ajánlja s ha nem mond
valaki ellen az ajánlottakat illetőleg, azok meg válasz
tottaknak tekintetnek, és midőn jogaik élvezetébe lépnek,
feleskethetnek. Képviselők küldésére csak a kolozsvári és
tordai ekklézsiák jogosultak; de a mennyiben a köri hi
vatalnokok s más érdemes egyének rendesen egyházi
tanácsosokká szoktak választatni, alig marad egyetlen egy
ekklézsia is képviselet nélkül. Újabban azonban tervbe
van véve egy teljesebb képviseleti rendszer béhozatala is.
Az egyházi, illetőleg zsinati főtanácsi gyűlés elnö
kei : világi részről a főgondnok, egyházi részről a püs
pök. Jegyzői közigazgatási ügyekben az egyházi fő
jegyző, a pénz- és nevelésügyi tárgyakat illetőleg e végre
választott jegyzők.
Egyházi főtanács minden évben egyszer rendesen
tartatik Kolozsvártt, rendkivülileg a szükség esetében
többször is lehet és kell tartani. Zsinati főtanács négy
évben egyszer tartatik rendesen az egyházkörnyékekben
felváltólag sorban. E tekintetből a nyolez egyházkörnyék
öt részben van csoportosítva, Mind az egyházi mind a
zsinati főtanácsok isteni tisztelettel vannak összekötve,
és azért vasárnap kezdődnek; az utóbbiaknál hétfőn is
isteni tisztelet tartatik, ekkor esvén meg az uj papok
felszentelése. Ezen kiviil mindkettőt a püspök nyitja meg
egy beszéddel, mit a közszónok imája követ a tanács
teremben s csak ezután kezdődik meg a tanácskozás.
Egyik főtanácstól a másikig az egyház ügyeit az
e g y h á z i k é p v i s e l ő t a n á c s intézi, melynek tagjai
ugyanazok, a kik a főtanácsnak. De mivel az egyházi
képviselő tanács állandó székhelye Kolozsvár, abban reá-

EGYHÁZALKOTMÁNYI

KÉ8Z

57

desen csak a Kolozsvárit, lakó egyházi tanácsosok vesz
nek részt.. Különben joguk van a vidéki egyházi taná
csosoknak is bármikor megjelenni. Kínokéi a püspök és
főgondnok. Azonban egyik elnökség alatt is hozhat ha
tározatokat. A hó első vasárnapját kivéve, rendesen min
den vasárnap gyűlést tart. Atalában az'egyház közigazga
tása az egyházi képviselő tanácson sarkallik, mely azzal is
meg van bízva, hogy ha a főtanács végzéseiben az alkalma
zás körülményei változást igényelnének, ezt a következő
főtanácsig tartó érvényességgel megtehesse. Önként érte
tődvén, hogy ezért, valamint mijiden intézkedéseiért az
egyházi, illetőleg zsinati főtanácsnak felelős. A püspök
kel és főgondnokokkal élén ez képviseli vallásközönségiinket minden külső érintkezésben és a kormánynyal
szemben is.

B ) A törvénykezésről.
Az unitárius egyház törvénykezési joga abban áll,
hogy az egyház szolgálatában levő belső embereket, hi
vatalnokokat, sót ekklézsiákat is, hanyagság, mulasztás,
engedetlenség, hivatali visszaélés stb. esetében saját tör
vényszékein béperesiti, felettek Ítéletet mond; továbbá
a válópereket hasonlóképpen saját törvényszékein lejár
tatja, azokban végérvényes Ítéletet hoz. A végrehajtás
nál szükség esetében mindkét esetben igénybe vehetvén
a külső tisztség segélyét is.
' A fennebbi törvénykezésekre első bíróság az alp a pi , második a képviselő tanács, mint f ő p a p i szék,
harmadik maga az e g y h á z i , illetőleg z s i n a t i f ő 
tanács.
a.) Az al papi s z é k áll minden egyházkörben 5
rendes és 2 számfeletti székbiróból és egy házasságvéd-
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bői az egyházi rendből. Választja a köri közgyűlés. Az alpapiszék a szükséghez képest évenként többször tart ülést.
Egyet az egyházköri gyűlések alkalmával azoknak helyén.
A többit rendre az alpapi szék ülnökeinek lakhelyén.
Az ügyvédséget is többnyire papi személyek viszik,
azonban a perlekedők okleveles ügyvédeket is vehetnek
fel. Az egyház által hivatalnokai ellen indított kerese
tekre nézve a felperességet az egyház a közügyigazgató ál
tal folytatja. Az alpapi szók elnöke a köri esperes, jegy
zője a köri jegyző, a kik az öt rendes székbirák közé
tartoznak. Az alpapi székről minden ügy hivatalból felterjesztetik a főpapi székhez.
b.
) A f ő p a p i s z é k áll hét tagból, kik között
püspök mint elnök, a főjegyző mint jegyző foglal helyet.
A más öt tagot az egyházi főtanács választja a képvi
selő tanács tagjai közül, világiakból és egyháziakból.
Eégebben a másod-fokú bíróságot maga a képviselő ta
nács folytatta, most is úgy lehet tekinteni, mint annak
egy külön, egyenesen a törvénykezésre kiküldött bizott
ságát. Innen Ítéleteit is a képviselő tanács, mint főpapi
szék nevében adja ki. Ennek székhelye állandóan K o 
lozsvár. Üléseit három havonként egyszer tartja rende
sen; rendkivülileg is tarthat üléseket. A főpapi szék
elébe felebbezett váló perek elébb a házasságvédnök
adatnak át észrevételei megtételére. A főpapi-szék Íté
letei végérvényes erővel bírnak, ha valaki azok ellen
nem akar a harmadfokú bírósághoz felebbezni, mely
esetben
c.
) az egyházi, illetőleg zsinati főtanács mond vég
ítéletet, de ez igen ritkán történik.
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C.) Néhány fontosabb törvény.
Végül álljon itt egy nehány az egyházat illető
fontosabb törvények közül. Ezek vagy országosok vagy
szorosabb értelemben vett egyházi törvények.
1.) Az országos törvények közül az unitárius egy
házat is csak azok érdeklik, a melyek általában minden
e hazaiam levő egyházat érdekelnek. Ilyenek
I.) Hogy az egyházak tartoznak elösmerni az ural
kodó legfőbb felügyeleti jogát s az országos törvények
kel ellenkező egyházi törvényeket nem alkothatnak,
mely még az 1791-ki országos törvényekben nyert
kifejezést.
á.) A törvényesen bévett. keresztény vallásfeleke
zetek viszonosságáról szóló 1868-ik évi L ili. törv. czikk,
mely az áttéréseket, házasságkötéseket, törvényes há
zasságból vagy azon kívül született gyermekek vallását
stb. szabályozza. Ezek szerint.
a.) Mindenkinek, a ki 18 évet már bétöltött., sza
bad bármelyik vallásra áttérnie; a nőknek férjhezmenetelök után úgy is, ha e kort még nem érték el. Mi
végre az áttérni akaró ezen szándékát általa választott
két. tanú jelenlétében kijelenti saját papja előtt s erről
bizonyítványt vesz, ugyanezt ismétli 14 nap eltelte
után és legtölebb 30 nap eltelte előtt és arról viszont
bizonyítványt, vesz. Ha a pap, ki előtt a jelentés történt
vonakodnék bizonyítványokat adni, azokat a tanuk is
kiáHithatják. Ezen bizonyítványok bélyegmentesek, és
azon lelkésznek bémutatandók, a melyiknek egyháwáh*
az illető áttérni akar. A lelkész, ki az érintett bizonyít
ványok mellett az illetőt egyházába átvette, köteles er
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ről értesíteni azon egyházközség lelkészet, melyhez az
áttért előbb tartozott. A hét évet még bé nem töltött
gyermekek nemök szerint követik az áttért szülőket.
b.) Vegyes házasságok bármely fél lelkésze előtt
érvényesen köthetők s ha valamelyik fél lelkésze a há
romszori kihirdetést megtagadná, vagy a kihirdetést meg
tenné ugyan, de arról a bizonyítványt kiállitni vonakod
nék. mindkét esetben hasonlóképpen két tanúnak ezek
ről szóló bizonyitványa a másik fél lelkészét feljogosítja
az esketés végrehajtására. Megjegyzendő még, hogy a
netalán bejelentett akadály eltitkolásáért a lelkész a sa
ját egyházi hatósága által reá szabható fenyítéken Jkivíil
500 frtig fokozható bírsággal és félévig terjedő fogság
gal büntet hetó.
r.) Vegyes házasságból származó gyermekek közül
a fiák atyjoknak s a leányok anyjoknak vallását követik
s bármely ellenkező szerződés, téritvény vagy rendel
kezés érvénytelen, sőt a gyermekeknek ezen törvényen
alapuló vallásos nevelését a szülők bármelyikének halála
vagy a házasság törvényszerű felbontása sem változtat
hatja meg. Házasságon kívül született gyermekek, ha
atyjok által elismertetnek, annak, ellenkező esetben anyjok vallását követik. Lelenczek s talált gyermekek an
nak vallását követik, a ki őket felfogadta.
d.
) Más vallásfelekezetbeliek egyházi szertartása
és ünnepeit megtartani senki sincs kötelezve, azonban
őket azoknak megtartásában háborítani sem szabad. Va
sárnapokon általában minden nyilvános és nem elkerül
hetetlenül szükséges munka felfüggesztendő.
e. ) Mindenki köteles a bevett vallásfelekezetek közül
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valamelyikhez tartozni s ha lakása helyén saját vallása
egyházközség nincs, ahoz csatlakozni, a mely hozzá a
magyar állam területén legközelebb van.
E törvények alapján az unitárius egyház azokat,
a kik hozzá akarnak csatlakozni, az illető bizonyítványok
bemutatásával minden külső ezeremonia nélkül átveszi,
nem tudakozván azoknak hitét és vallásos meggyőződé
sét, nem esketvén meg őket semminemű confessióra vagy
hitvallásra; valamint azokat, kik az egyházból ki akar
nak lépni és más vallásra akarnak térni, minden kényszergetés nélkül elbocsátja; mert ezeknek úgy, mint
amazoknak tiszteletben tartja lelkiismeretét. Az áttérők,
ha lakhelyűken unitárius hitközség van, oda, ha nincs,
a legközelebbi hitközség tagjai közé igtattatnak bé.
A királyhágón túl ez idő szerint még unitárius
hitközség nem lévén, mindazok, a kik itt az unitárius
vallásra törvényesen átállanak, a kolozsvári ekklézsia
tagjainak tekintetnek.
Ugyancsak e törvény alapján oly házasulandókat,
kik közül valamelyik fél unitárius vallásu, ha a lélek
abban egyeznek meg egymással, az unitárius lelkész is
öszszeesketi, szem előtt tartván az idevonatkozó tör
vényeket. Nevezetesen, hogy
aa.) csak a szabad személyek köthetnek házassá
gi szövetséget.
bb.) az iíjak 22 és a leányok 15 éves koruk előtt
csak szülői, illetőleg gyúrni vagy külső tiszthatósági, bésorozott katonák az illető ezred kormánya engedélyével
léphetnek házasságra.
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cc.) hogy vérrokonokat és sógorokat az egyenes
ágban teljességgel nem, az oldalágban pedig az 1-ső és
2-ik ízben csak fejedelmi engedélylyel lehet összeesketni.
dd.) a házasulandók előbb háromszor kihirdetendők, raindenik a maga egyházában. Ez alól azonban dispensáltatniok is lehet magokat az illetőknek püspöki
vagy esperesi utón.
ee.) a házassági egybekötést meg kell előzni két
tanú jelenlétében a házasulandók kikérdezésének, hogy
szeretetbői és szabadakaratból kivánják-e a házassági szö
vetséget megkötni V
ff.) az esketésnél szintén két tanúnak szükségkép
pen jelen kell lenni, kik a házassági szövetség megtör
téntét bizonyítják.
3.) A vegyes házassági válóperekről szóló 1868ik. évi XLVlTL-ik t. ez. mely szerint a vegyes házas-sági válóperek, a menynyiben a házassági kötelék ér
vényességét és az ideiglenes elválást vagy a vógképi
felbontást tárgyazzák, az alperes illetékes bírósága előtt
inditandók meg és miután az alperes fedett kimondott
ifcpM jogerőre emelkedett, a per legfölebb 30 nap alatt
hivatalból átteendő a felperes illetékes bíróságához, mely
viszont a felperes felett hoz ítéletet. Mindenik. fáira
nézve egyedül saját illetékes bíróságának az illető fél
saját hitelvei alapján hozott jogerejü Ítélete kötelező.
E törvény alapján az unitárius egyház minden oly
esetben, midőn az alperes unitárius, a válni akaró házastársak ügyét felveszi s ha a p^rfolytában meggyőző
dött arról, hogy a házasfelek között a békés és istenes
életre semmi remény nincs, a házassági szövetséget ité-
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leteseu felbontja vagy megsemmisíti. Elsőre okul szol
gálnak: a nősparáznaság, a házasságiadó megtagadása,
hotelen elhagyás, házastárs élete elleni törekvés, mag
ta la n ig szándékos eszközlése, halálos gyülölség; a má
sodikra : mikor a házasság lényegét érdeklő oly okok
forognak fenn, melyek a házassági szövetség megkötése
előtt már léteztek és a melyeknek tudása mellett a fe
lek vagy nem egyeztek volna a házassági szerződésbe,
vagy beleegyezniük nem lett volna szabad.
Nem különben, ha valaki mint unitárius felperes
az illetékes egyházi vagy világi törvényszéken válópert
indított, s az Ítéletet mondott, a mi az idézett törvónyczikk értelmében csak az alperest illetheti, az unitárius
egyház a felperes válókeresetét megvizsgálva, felperesre
nézve, ha annak helye van. a maga törvényei szerint
mondja ki az elválasztó Ítéletet, s igy azt még azon
esetben is újabb házasságkötésre szabadítja, ha az al
peres csak ágytól és asztaltól lenne elkülönítve, a mint
ez rendesen a róni. katholikus egyházban szokott tör
ténni.
Szükségesnek tartjuk itt megjegyezni, hogy az
unitárius egyház az erdélyi év. református superintendentiával, melynek egyházi törvényszékeit az idézett tör
vény a válóperekre nézve is szintén illetékeseknek is
meri el. azon kölcsönös egyezségre lépett, hogy refor
mátus és unitárius házastársak válóperében, bármelyik
egyház által hozott ítélet nemcsak az alperesre, liá
néin a felperesre is végérvénynyel bir. Ez egyez séga indokául; szolgái az, hogy a. két felekezetnek a vá
lóperekre. nézve.fennálló törvényei mindenben ugyanazok'
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s a házasság elvei is ugyanazok. Továbbá, hogy a fe
lek az ügynek hosszas hurczolásától és a kétszeri köl
tekezéstől megkirnéltessenek s az egymással nem élhető
házasoknak legyen az ut megkónynyitve az elválásra és
törvényes uj házasság köthetésére s igy az elterjedett
úgynevezett vadházasságok kötésére a törvényes elválás
nehézsége ne legyen alkalom és ürügy. Különben ezen
egyezségnél is áll az. hogy a per az alperes törvény
székén indítandó meg.
4.
) A népnevelésről szóló 1868-ik évi 38-dik t. e
mely szerint a vallásfelekezetek is kötelesek népiskolái
kat az illető törvényezikk értelmében rendezni bé.
5. A véderőről szóió 1868-ik évi XL-ik t. ez. a
mennyiben a katonaköteles ifjak csak ezen törvény illető
czikkelyeinek figyelemben tartásával eskethetők össze há
zasságra. Nevezetesen a 3-dik korosztályból ki nem lé
pett meg nem nősülhet, ha az ujonczállitási bizottság
által hadiszolgálatra mindenkorra alkalmatlannak nem
találtatott, vagy a 3-dik korosztályban a sorhadi szol
gálattól ideiglen fel nem mentetett. Különös tekintetet
érdemlő körülmények között kivételes nösülési enge
délyadásra a honvédelmi m. kir. ministérium van jo
gosítva.
II. A szorosabb értelemben vett egyházi törvények
közül fontosabbak ezek:
1.
) Püspököt, egyházi főjegyzőt, esperestet, kö
jegyzőt csak a felszentelt papok, főgondnokot, köri gond
nokokat csak a világiak közűi lehet választani.

2.
) Minden választás titkos szavazattal történik
általános szavazattöbbség, egyenlő szavazat esetében pe
dig az elnök szavazata dönt.
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3.
) Suecössio egyik hivatalról sincs a másikra. Ca
didatio sincs. Minden uj hivatalba lépéssel újból esküt
kell a megválasztottnak tennie.
4.
) Papnak csak az nevezhető ki, ki papi szigorlat
tett le s erről érvényes bizonyitványt tud mutatni.
5.
) A papságra kirendelt a legközelebbi zsinato
felszentelendő, s házasságra csak saját vallásán levő nő
vel léphet.
6.
) A tanároknak is felszentelt papoknak k-11 le
niük. Azonban e törvény már elavultnak látszik s nem
is alkalmaztatok szigorral.
7.
) Mindennemű gyűlésről jegyzőkönyv szerkes
tendő, mely az elnök és jegyző aláírásaival hitelesí
tendő . A hivatalos okmányok hivatalos pecséttel lá
tandók el.
8.
) Az ekklézsiák papjaikat szabadon választ
az előbbi papnak halála, lemondása vagy az ekklézsia
panaszán kívüli elrendelése esetében. A választást azon
ban 3 egyénre kell kiterjeszteniük s ezek közti! egyet,
rendesen a legtöbb szavazatot nyertet, a püspök nevezi
ki. Az ekklézsiák e jogukról le is mondhatnak, de ak
kor tartoznak elfogadni azt, kit a püspök rendel. Nem
különben akkor is, ha valamelyik ekklézsia a maga pap
ját 3 év előtt elrendeltetni kéri, annyi mintha lemon
dana választási jógáról s ez esetben szintén az uj pap
kirendelése egyedül a püspöktől függ.
' 9.) A belső embereket per utjáni megitéltetósen
kivid vacancziába tenni büntetésből nem lehet.
10.) Ha a belső ember Szentgyörgynap után hal
meg, özvegye Szentmihály napig a parochián marad fele
5
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kepével; Ilii a kepe elvétele után lial meg. az egész
neki marad és Szentgyörgy uapig a paroc hiúban lakik,
mindkét esetben tartozik a szolgálatot tevő papoknak
illő élelmezéssel.
J 1.) A kirendeltetési és áttételi rendeléseknek a
belső emberek kötelesek engedelmeskedni, különben hi
vatalukból kiesnek.
Iá.) A papok a prédikálásban ne sértegessenek
m ásókat s a mások vallását ne háuytorgassák. hanem
csendesen tanítsák a mi értelmünket. Sőt még a társal
gásban is kerülni kell a vetélkedéseket; azonban ha a
hallgatás botrányos lenne, akkor az illendőség határai
között védjék vallásos elveinket.
13.
) A falusi iskolák közvetlen felügyelői a pap
lévén, ezek azokat koronként megvizsgálni tartoznak. A
nagyobb gyermekeknek nyári tanítása, valamint a kon
firmációi tanítás egyenesen őket illetvén.
14.
) Keresztelésről, esketésről és temetésről a me
szabott forma szerinti anyakönyveket a papok tisztán és
hibátlanul vezessék; azoknak másolatait az esperes ut
ján évenként felterjesztvén a központi hatósághoz. A
kiadványokat a rovatainak megfelelőkig híven és tisztán
adják ki.
15.
) Ha valamely pap félév bételése s különöse
a kepe elvétele után meghalna, az év hátralevő részé
ben a szomszéd ekklézsiák papjai rendre teljesítik a papi
szolgálatot.
16.
) Mikor valamely ekklézsiában a papság üre
ségben van, nem szabad magát ottan senkinek árulni
prédikál ássál, liánom csak azok prédikálhatnak, kiknek
arra az esperestől rendeltetésük vau.

E G Y H Á ZA LK O TM Á N Y I KÉSZ

67

17.
) A káplánokat nem lehet felszentelni, inig v
lóságos papokká ki nem neveztetnek, hanem csak facultatoriát kapnak.
18.
) A káplánt azon ekklézsiában, liól kápláu,
pap halálával egyenesen papnak nem lehet választani,
sem kinevezni.
19.
) Az iskolatanitók, kik egyszersmind énekv
zérek. tartoznak az isteni tisztelet körül segédkezni s
nevezetesen mikor a pap hivatalos dologban van az ekklézsián kivid, tartoznak prédikálni.
20.
) A hivatalukban s különösen a tanítás kör
szorgalmas mestereket a. főtanács azzal szokta kitüntetni,
hogy papi ezimmel és ranggal tiszteli meg.
21.
) Minden papnak és mesternek legyen bibliá
s ha nem vészén, az esperes fizetéséből vétessen. (1669)
22.
) Szombaton a belső emberek elkerülhetetl
szükségen kívül ne távozzanak az ekklézsiából. nehogy
a vasárnapi isteni tiszteletben hiányosság legyen. (1738)
23.
) A papok és mesterek az előforduló esetekb
egymás terheit hordozni tartoznak.
24.
) A papi és mesteri fizetés aránya az, hogy
pap 2 részt, a mester egyet kap; de mivel a kepére
nézve csaknem minden környékben és ekklézsiában sok
tekintetben különböző szokások vannak, ezekre nézve
ragaszkodni kell a helybeli szokásokhoz, mint a melyek
e tekintetben. törvényül szolgálnak. (1784)
25.
) A megállított kepét sem az ekklézsiának k
vesbíteni nem szabad, (1780) sem a belső embereknek
azon ürügy alatt, hogy tovább maradhassanak az ekklézsiában, abból semmit elengedniük nem szabad. (1661)
5*
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26.
) A belső emberek kötelesek gyümölcsfák
szaporítani, a hol a paroehiákon arra hely van. (1816)
27.
) A belső emberek kepéit az ekklézsiai gond
nokok tartoznak felhajtani és bészolgáltatni (1688)
28.
) Az ekklézsiák eredeti szerzemény leveleit
más becses okiratait Kolozsvárt a status levéltárában
kell tartani. (1732)
29. Az ekklézsiák mikor az egyházi felsőbbség
rendeletéi ellenében tennék kérelmezéseiket, vagy más
akármi lépéseket, ezekre az ekklézsia közpénzéből sem
mit sem szabad költeni s erről a gondnok felelős. (1839)
30.
) A templomban senkinek se legyen tulajdo
széke, hanem kiki üljön oda, a hol üres helyet talál. (1763)
lm egynéhány egyházi törvényeinkből. Egy ré
szók csaknem a vallás eredetével egykorú s az újabbak
nak is gyökérszálait ott találjuk múlt századokban.
Nem állítjuk, hogy közigazgatási és törvénykezési
formáink mindenben megfelelnének az újabb kor közi
gazgatási és jogi elméleteinek, de az elméleteket a gya
korlati élet gyakran kineveti, s hogy törvényeink a gya
korlati életre jóknak bizonyultak, mutatja az egyház há
romszáz éves fennállása.
Egyházalkotmányunktól meggyőződésünk szerint
kettőt nem lehet elvitatni. Először azt, hogy az al
kotmányos . Az egész egyházban nincs egy hiva
tal, a melyhez önkényes hatalom volna hozzá kötve,
a püspök épp oly felelős minden tetteiért és rendeleté
iért mint a legutolsó hivatalnok. Másodszor azt, hogy
az nem hierarchikus. Az alpapi szék kivételével nincs
egyetlen igazgatási vagy törvénykezési testület, a mely
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ben a világi elem képviselve ne volna, sőt mondhatni
ez utóbbi mindenütt tulsulylyal bir. Egyházi fő- és kép
viselő tanácsunkban egyházi és világi kettős elnökség
van s a tagok száma, miután az egyházi főtanács elég
szabadelvű arra nézve, hogy a maga kebelébe minden
értelmes és buzgó unitáriust felvegyen, a világiak részé
ről az egyháziakhoz Úgy áll mint 4: 1. Egyházköri
közgyűléseinkben ez arány már az egyháziakra nézve
kedvezőbb; de a kebli hatóságoknál, a presbitérium ke
zében lévén a hatalom, viszont a világi elemé a túlsúly.
Van még egy dolog, a mire egyházalkotmányun
kat illetőleg némi büszkeséggel tekinthetünk. Ez a ne
velés ügye. Egyházi főtanácsunk erre kezdettől fogva
nagy gondot fordított; s midőn még nevelési egyletekről
szó sem volt, a maga kebelében 1841-ben egy nevelésügyi
bizottságot állított fel, mely a falusi, közéj)- és főiskolák
nevelésügyét figyelemmel kisérte, azokra nézve javasla
tokat, tanterveket készített s azoknak a főtanács utján
érvényt szerzett, úgy hogy azokkal minden nehézség
nélkül betudott illeszkedni egyházunk az országos tör
vények keretébe s ha anyagi ereje engedné, azoknak
teljes mértékben meg is tudna felelni. Mi mélyen érez zük az igazságot: E l vé s z a nép. m e l y t u d o m á n y
né I kül v a l ó . “
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IV.

SZERTARTÁSI RÉSZ.
J k # unitárius egyház szertartásainak általános .jel
lege az egyszerűség, s ezéljok a kegyes és erkölcsös
életet táplálni, a szellemi miveltséget előmozdítani. A
templomok, melyek a nyilvános isteni tisztelet helyéül
szolgálnak, nincsenek képekkel és szobrokkal ékítve; ősi
ezimereket sem szokás a templom falaira aggatni. Azok
ban nincs oltár, nem égnek gyertyák. Legfőbb díszök a
szószék a bibliával, mintegy jelezve azt a szellemi vi
lágosságot, melynek terjesztését az unitárius egyház
legelső kötelességének ismeri. A templom piaczán egy
asztal áll, meghatározott időkben az úrvacsora kiszol
gáltatására. Egy ideig az orgona iránt is idegenséggel
viseltettek az unitáriusok, sőt még a jelen század ele
jén is csak úgy engedték meg azoknak beállítását, ha
az erre megkívántaié költségeket a magánosok hordoz
ták az egyházi közvagyon minden megterhültetése nél
kül. IJ.jabb időben azonban az orgonák iránti ellenszenv
teljesen megszűnt, azokat az unitáriusok is örömest al
kalmazzák templomaikba s ma kevés templom van már
orgona nélkül. A templomok rendesen toronynyal épül
nek ; a hol ez nincs, ott harangláb van a templom kö
zelében. A harangok száma az ekklézsia vagyonosságától függ. A lelkészeknek nincs valamely különös egyen
ruhások, csak a szolgálat alkalmával viselnek palástot.
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Ez sötét fekete színű, bő, uj nélküli, földig ér s a vál
lon, valamint két szélén elől hasonlóképpen fekete bár
sonynyal vagy selyemmel van diszitve. Minthogy az uni
táriusok hazánkban általában véve székelyek és magya
rok, az isteni tisztelet gyülekezeteinkben csak magyar
nyelven folytattatik. Az úri imádság a Máté evangéli
umi szerint használtatik.
Hogy az unitárius egyház szertartásairól lehető hű
képet nyújtsunk, bemutatjuk röviden a nyilvános isteni
tisztelettartás, a keresztelés, a konlirmáezió, az úrvacsora,
a házasok összeesketése, papi beigtatás, templomszente
lés és zsinati ünnepélyességek és végre a temetés mód
ját és ezekkel járó szertartásokat.

l .) Nyilvános isteni tisztelet.
A nyilvános isteni tisztelet, mely templomokban,
vagy ezek hiányában valamely e végre kijelölt hajlék
ban tartatik, áll:
a.) h é t k ö z n a p o k o n : közéneklésből, melyet az
énekvezér vezet és abban a gyülekezet is részt vesz. E
végre nyomatott énekes könyvek vannak. Az énekes könyv
két részből áll : elől a jobbára hazai írók által dolgo
zott isteni dicséretek vagy hymnuszok, hátul a Szt.-Dávid féle zsoltárokból válogatott darabok a szenezi Mol
nár Albert fordítása szerint. Nehány versszak eléneke*
Mse után a lelkész, miután az isteni tiszteletben részt
venni szándékozókat már begyülve látja lenni, a szó
székbe megy és egy könyörgést mond el szabadon vagy
olvas fel az általa készített vagy valamely imakönyvből
kijelölt imákból, a mit a Mi Atyánkkal és egy kis utó
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imával zár bé. Erre ismét közéneklés következik, mely
nek végeztével vagy még alatta a templomi gyülekezet
eloszlik. Némely városi ekklézsiánkban, mint Kolozsvárit
és Toroezkón szokásban vau nagypéntek előtti szeredán
és csütörtökön a Jérémiás siralmait is (lamentatio) az
isteni tisztelet berekesztése előtt elénekelni.
&.) V a s á r n a p o k o n és m á s i n n e p n a p o k o n
az isteni tisztelet hasonlóképpen énekléssel kezdődik. Ezt
követi az ima a Mi Atyánkkal. Azonban most a lelkész
a szószékben marad s a szentirásból kikeresi azt a he
lyet, mely beszédének alapjául szolgál. Ez idő alatt a
gyülekezet egy e czélra készített versszakot elénekel.
Az ének bevégeztével a lelkész felhívja a gyülekezetét
beszéde alapigéinek meghallgatására, mit rendesen két
szer olvas fel a szentirásból. Ekkor elmondja beszé
dét rendesen könyv nélkül. Beszéde után még egyszer
Mi-Atyánkot és egy rövid utóimát mond. Mire az isteni
tiszteletet ismét közének zárja bé. E gyakorlat alól ki
vételt csak a nagypéntek képez, a mennyiben ekkor nem
tartatik egyházi beszéd, hanem az énekvezér az úgyne
vezett passiót énekli el a szószékből, mit a lelkész imá
ja követ.
Mind a hétköznapi mind a vasárnapi és ünnepi
isteni tisztelettartásra harangozással adatik jel. Hétköz
napokon csak egy, vasárnapokon és más ünnepnapokon,
ha van. több haranggal történik a harangozás oly for
mán, hogy előbb az egyes harangokkal külön haran
goznak, azután a harangokat összehúzzák; ha pedig csak
egy harang van, azzal két vagy három ízben harangoz
nak; végre ha még egy harang se volna, hírnök vagy
szabályozott óra gyűjti össze a híveket.
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Hétköznapokon reggel a korai reggeli órákban, estve
szürkület idején harangoznak. Vasárnapokon és ünnep
napokon délelőtt 10— 11, délután 2— 3 óra tájt. Hét
köznapokon azonban nincs mindenütt szokásban a két
szeri templomozás, valamint némely helyeken csak is
meghatározott napokon, hetenként kétszer, háromszor
templomoznak. E tekintetben a helyi szokások irányadók.
Némely helyi; gyakorlatban vau a hajnali és alkonyi
vagy takarodási harangozás is.
A vasárnapi és ünnepnap délutáni isteni tisztelet
alkalmával legtöbb helyt egyházi beszéd helyett bibliamagyarázás van szokásban; különben a délutáni isteni
tisztelet is megegyezik a délelőttivel.
Ha közkirré teendők vannak, mint házassági ki
hirdetés, temetés, adakozásra hivás s. t. b. ezeket a pap
szintén a szószékből hirdeti ki a Mi Atyánk vagy az
utóima után.
Ima alatt a közönség rendesen feláll, néhol azon
ban a nők ülve maradnak s csak székeik könyöklőire
hajtják magokat. A szent leczke olvasására az ilyenek is
felállanak. A beszédet mindenki ülve hallgatja végig.
Idő közben kimenni nem szokás s a ki csak teheti,
az isteni tisztelet kezdetére a templomban megjelenni
igyekszik.
A dolog természete megkívánja, hogy a lelkész
valamint az énekvezér tekintettel legyenek a különböző
alkalmakra, melyekben az isteni tisztelet t-artatik E te
kintetben szem előtt kell tartani a reggelt és estvét, va
lamint a különböző évszakokat is, jelesen pedig az innepeket, u. m. a karácsont, husvétot, pünköstöt, melye
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két külön külön húrom nap. továbbá az áldozó csütör
tököt, nagypénteket, és az uj év első napját, melyeket
egy-egy nap szoktunk megünnepelni. Mentői inkább öszhangba állanak egymással s az isteni tisztelet idejével
és az ünnepek tárgyával az ének, ima és beszéd, annál
inkább megfelelnek az isteni tisztelet czéljának, annál
jótékonyabb befolyást gyakorolnak a gyülekezetre.
J e g y z é s : Az unitárius egyház elvileg csak is a
közös isteni tiszteletet tékinti a vallásos élet kívánalmai
val megegyezőnek, aSonban a magán isteni tiszteletet
sem zárja ki s így azok, a kik a köz isteni tiszteletben
részt nem vehetnek, mint a betegek, elaggott öregek vagy
az egyházi gyülekezettől távol élők, magán isteni tisztele
tet is tarthatnak saját hajlékukban. A magán isteni tisz
telet módja mindenben megegyezik a nyilvános isteni tisz
telet módjával. A körülményekhez képest azonban az ének
lés kimaradhat.

2.) A Keresztélés.
A keresztelés, mint a keresztény anyaszentegyházba való beavattatásnak külső jele, az unitárius egyház
ban is gyakorlatban van. A keresztelés e szerint csak
külső jele a kereszténységnek s nem annak lényege,
mintha a keresztelés tenné az embert kereszténynyé,
mert a mint Pál apóstól is mondja: H a a t ö r z s ö k
s zent , az á g a k is s z e n t e k ; más szóval: a keresz
tény szülőknek gyermekei is keresztények. Azonban va
lamint az ur Jézus is megkeresztelkedett a kér. János-'
keresztségével tisztaságban és szentségben megmaradása
jeléül, ugy mi is megkereszteltetjük a gyermekeket an
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nak jeléül, hogy a mikép mi Krisztus tudományát szent
nek és igaznak tartjuk: úgy gyermekeinket is abban kí
vánjuk oktatni és nevelni t. i. a tiszta, kegyes, jámbor
és feddhetetlen keresztény életben.
A keresztelés ideje nincs meghatározva, de min
den esetre az uj szülöttek csecsemő vagy kisded ko
rukban már megkeresztelteinek.
A keresztelés helye néha a templom, néha a papi
lak, városokon legtöbbnyire a szülői ház.
A keresztelés formája ez: „Éu keresztellek tégedet
.N. Atyának,‘liunak és szentiéleknek nevébe'1 mi az unitá
riusok értelme szerint a keresztelés czéljához képest
annyit tesz, hogy a megkeresztelt köteleztetik azon tu
domány szerint élni, mely az Istennek, mennyei Atyánk
nak akaratából az ur Jézus által, ki Isten iiának ne
veztetik, kihirdettetett és a szent lélek ereje által e föl
dön elterjesztetett.
Történik pedig úgy, hogy a pap egy kis előimát,
azután rövid beszédet mond, melyben a keresztelés czélját, a szülők kötelességét, az ember rendeltetését stb.
előadja. Ezután könyörög, mit a Mi Atyánkkal bezár
va, megkérdi a gyermek nevét s annak fejére tiszta
vizet önt, mi alatt elmondja a keresztelési formát. Vég
re néhány szóval, az úgy nevezett megáldással bevégzi
a szertartást.
A vizet egy folytában és nem háromszor meg
szakítva szokás a gyermek fejére önteni s általában
ahoz az unitáriusok semminemű bűnmosó vagy más biiverőt nem kötnek, úgy tekintvén azt egyszerűen, mint
a tisztaság jelképét.
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Ámbár az unitárius egyház szerint a keresztelés
nem mulhatlanul szükséges az idvességre s igy a kereszteletleuül elhalt gyermek sem kárhozik el, mindaz ál
tal azt szántszándékkal egy unitárius sem mulasztja el.
Ennélfogva szükség esetében éjjel is elhívják a lelkészt
keresztelni; miután a keresztelés az unitárius egyház
szerint csak a lelkészeket illeti, mint a gyülekezet által tani
tásra alkalmazott egyéneket, a mivel a keresztelést Jé
zus is összekötötte.
Beteg gyermek keresztelésénél a körülmények sze
rint a lelkész előbb a keresztelési formát mondhatja el
s azután beszél és könyörög vagy csak könyörög.
Akár egészséges, akár beteg gyermeket keresztel
meg a lelkész, szükséges, hogy a szülők nevét, állását,
a gyermek születési és kereszteltetési idejét, törvényes
vagy törvénytelen származását, a keresztszülők, bába és
keresztelő lelkész nevét feljegyezze és azt azonnal az il
lető anyakönyvbe béigtassa. Sőt ha kereszteletlenül hal
na is meg a gyermek, a népesedési mozgalomnál megkivántató adatok teljessége végett, szükséges azt az anya
könyvbe béigtatni azzal a megjegyzéssel, hogy keresz
teletlenül halt el.
Minthogy a keresztelésnek csak egyszer van helye,
ha valamely más keresztény vallásból tér át valaki az
unitárius vallásra, az nem kereszteltetik meg újból. Nem
keresztény vallásból áttérő megkeresztelendő.

3.) A Konfirmáczió.
Midőn a gyermekek 12— 14 éves kort értek, a
lelkész őket több kevesebb ideig vallásos oktatásban ré-
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szesiti; mi különösen falu helyeken a hitoktatás bete
tőzéséül szolgál, s ezzel elkészíti őket az úrvacsora fel
vételére. Ezt a vallástamtást s az ezzel összekapcsolt
urvacsora felvételt konfirmácziónak nevezik.
A konfirmáczió ünnepélyes isteni tisztelettel van
összekötve s rendesen az úgynevezett virág vasárnapján
vagy áldozó csütörtökön történik. Ekkor a rendes isteni
tisztelet végeztével a koníirmálandók eléneklík a „Hiszek
és vallók egy istent-' kezdetű ének nehány versszakátj
azután az oktató lelkész által kikérdeztetnek a vallásból!
Miután ez megtörtént, a lelkész megkérdi a növendé
kektől, hogy készek-e a megismert valláselvek szerint élni
s mint az unitárius egyház tagjai az úrvacsorában ré
szesülni? Mire ezek megfelelvén, az úrvacsora nekik a
szokott módon ki szolgál tátik, s végül még nehány szó
ban arra inti őket a lelkész, hogy igyekezzenek szivök
tisztaságát és ártatlanságát mind végig megtartani; le
gyenek hű és buzgó tagjai az egyháznak, derék, becsü
letes polgárai a hazának s általában munkás tagjai a
társadalomnak.
A hol a gyülekezet kisebb, két-három évben egy
szer történik koníirmálás, vagy ha kisebb számmal kon
firmálnak a növendékek, nem tartatik e czélra egészen
külön isteni tisztelet, hanem valamelyik ünnepen konfirmáltatnuk. Ekkor a kikérdezés rendesen az innep
szombatján megtörténik, hogy ezzel a különben is több
időt igénylő isteni tisztelet szerfelett hosszúra ne nyúl
jék. Különben is a fő dolog nem a kikérdezés, hanem
a tanítás, az oktatás és e tekintetben a lelkészek nem
lehetnek elég lelkiismeretesek.
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A koníirniáezió czélját tekintve, az mint egy kiegé
szítéséül szolgál a keresztségnek. midőn a növendékek
a nyert oktatás alapján keresztény erkölcsi életükért ma
gokra vállalják azt a felelősséget, melyet a keresztségnél a szülők és keresztszülők fogadtak helyettük.

4.) Az Úrvacsora.
Az úrvacsorát az unitárius egyház a keresztény
vallás egyik legniagasztosabb szertartásának ismeri, s jól
lehet azt nem tartja egyébnek, mint az ur Jézus halá
lára emlékeztető s ez által igazságra, kegyességre és
mindenek felett felebaráti szeretetve buzdító szent ven
dégségnek. az iránt kezdettől fogva a legnagyobb tisz
telettel viseltetett és viseltetik ma is. Ezt bizonyítják
azon számos urasztali készletek: tányérok, poharak, ta
karók, a melyekkel gyülekezeteink legnagyobb része bír s
a melyek megannyi nyilatkozatai a hívek ezen szertar
tás iránt viseltető buzgóságának és áldozatkészségének.
Az úrvacsora két szin alatt, kenyér és bor által
szolgáltatók ki évenként rendesen négyszer u. m. kará
cson, husvét. és pünköst első napján és az úgynevezett
Szt.-Mihály napját megelőző vasárnapon, vagy ha ez
vasárnapra esnék, ugyanazon vasárnapon, mindanynyiszór a délelőtti rendes isteni tisztelet alkalmával.
A kiszolgáltatás módja a következő:
A lelkész egyházi beszédét a szokott módon elvégézvén, ugyancsak a szószékből kihirdeti, hogy az űrvacsora kiszolgáltatandó lévén, a hívek készüljenek a
szent vendégséghez. Ezután leszáll a szószékből s egy
e ezélra készített ének eléneklése után, mi alatt azok, a
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kik az úrvacsorában részt venni nem kivannak, a tem
plomból eltávoznak, a templom piaczán levő asztal kö
zelébe lép. Az urasztala ez alkalomra már készen terít
ve áll. rajta a kenyér darabokra felvagdalva a tányéro
kon. a bor poharakban és kelyhekben: mind kettő ahoz
való takaróval béfedve. Az urasztalához kilépett lelkész
a béfedő takarót félrehajtváu. egy előkészítő beszédet
mond. melyben rendesen az úrvacsora szereztetett! mód
ját, czélját hasznát stb. adja elő. Beszéd után imára
hívja fel a gyülekezetét, melynek tárgya közönségesen
ar bfinbánat s a melyet Mi Atyánkkal végez bé. Most
előbb az idősebb és lisztesebb férfiak a templom piaczán
az asztal körül sorakoznak s a lelkész előbb a tányér
ral 8 ezen levő kenyérrel, azután a pohárral, s ebben
levő borral körül jár. s azokból mindenkit részeltet, ki
ki maga vevén el a kenyeret és maga fogván meg a
poharat. Miután a kiállottak mindnyájan részt vettek az
úrvacsorában, a kiszolgáltató lelkész egy rövid imát mond
rendesen szentirási helyekből összefűzve, mire kiki viszszamegyen ülőhelyére. Hasonló módon részeltetnek az
úrvacsorában a fiatalabb férfiak, ezután az idősebb és
tisztesebb nők, végre a fiatalabb nők és leányok. Egyébaránt a kiállást a gyülekezet száma és a templom piaezcza szabályozza. A hol a férfiak egyszerre mind ki
állhatnak. ott nem oszlanak az idősebbek és ifjabbak
két részre; úgy szintén a nők se, hanem előbb a férfiak
mindnyájan, azután ismét a nők mindnyájan kiállnak s
két részben vesznek úrvacsorát. De ilyenkor is az öre
gek iránti tisztelet hozza magával, hogy az ifjabbak az
idősebbeket előre bocsássák. A lelkész legelőbb vagy
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legutoljára vesz rendesen úrvacsorát. Midőn pedig mind
nyájan részesültek a szent vendégségben, a lelkész ismét
imára hívja fel a gyülekezet tagjait, melynek tárgya
most' a hálaadás és esedezés Istennek áldásaiért. Ezt is
a Mi Atyánk és nehány zárszó, az úgynevezett megáldás követi. Mire a szokott bérekesztő éneklés követke
zik és ezzel véget ér a szertartás, mely alatt, kivéve a
közbe-közbe mondandó imákat, szintén éneklés íoly.
Szokásban van, hogy a betegeket és gyengélkedő
ket, a kik a templomban nem jelenhetnek meg, ilyen
alkalommal a lelkész meglátogatja s ha kívánják, ezek
nek otthon, házaiknál szolgáltatja ki az úrvacsorát. Ezek
egyébaránt óhajtásukhoz képest bármikor részesittetnek
a szent vendégségban. A háznál hasonló módon törté
nik az úrvacsora kiszolgáltatása, mint a templomban. A
betegek állapotát tekintetbe venni s az úrvacsora mel
lett mondandó beszédet és imát úgy alkalmazni, hogy
a beteg figyelme ki ne fáradjon s netán n°héz küz
delmeiben inkább reményt nyerjen, mint hogy elcsügged
jen, a lelkész tapintatosságától függ. Általában minde
nütt, de különösen a betegekkel való elbánásnál a leg
nagyobb tapintatosságra van szükség a lelkész részéről.
A fennebb jelzett időkön kívül van még két al
kalom, a mikor az úrvacsora kiszolgáltatik. Egyik a
templomszentelés, másik a zsinati gyűlés. Ez azonban
csak azon ekklézsiában történik, a hol a templomszen
telés vagy zsinat van és ezen ünnepélyek emelése szem
pontjából gyakoroltatik.
Az úrvacsora-kiosztás idejét a megelőző vasárna
pon a lelkész a szószékből kihirdeti. A megelőző hetet
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rendesen töredelmes vagy bűnbánati hétnek nevezik és
ekkor a templomi imák tárgya a bfinbánat.
Úrvacsorával a gyermekek koníirmáltatásuk előtt,
a betegek, ha már eszméleten kivid vannak, a részegek
és őrültek nem élhetnek. A bűnösök nem lévén eltiltandók. úrvacsorával a foglyok is élnek, s e tekintetben
magának az államkormánynak érdekében áll, arról gon
doskodni, hogy a börtönök lakói is részeltessenek ko
ronként az úrvacsorában s általában vallásos oktatásban,
mely tagadhatatlanul egyik leghatalmasabb tényezője az
erkölcsi élet előmozdításának és fenntartásának.
Az úrvacsorával való élésre nézve semminemű kényszeritésnek helye nincs.

5.) A házasulandók összeesketése.
Ámbár az unitárius egyház a házasságkötést köl
csönös megegyezésen és igy polgári jogon alapuló szer
ződésnek tekinti, oly lépésnek tartja azt, a melynél az
illetők nem könynyen mondanak le az egyház által gya
korolni szokott ünnepélyes szertartási formaságokról. Ily
fontos eseménynél jól esik a léleknek, ha ama fensőbb
erőre támaszkodhatik, kire a vallásos érzés utal. Ez ok
ból meg vagyunk győződve a felől, hogy ha a törvényhozás a ezélba vett polgári házasságkötést életbe is lép
teti, a minek részünkről nem is vagyunk ellenségei, az
egyháznak akkor is megmarad e szövetségkötésnél a
maga erkölcsi befolyása. Addig pedig örömmel teljesít
jük hazánkban az egyházi úgy mint polgári felsőség ál
tal ez idő szerint az egyházakra és igy a mi egyházunkraJis
bízott lelkészi kötelességet. Ezek a következőkből állanak :
U nitárius Kis TftV5r.
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A házasulandók összeoskütését, ha korukat és ál
lásokat tekintve semmi törvényes akadály nincs is, vagy
azok szintén törvényes utón már el vannak envésztetve,
meg kell előzni a háromszori kihirdetésnek. Ez egymás
után következő három vasárnapon, vagy ha a sor úgy
üti. az innepek másod és harmad napján is a templom
ban történik, a dél előtti isteni tisztelet után, még pe
dig ha a házasulandók különböző vallásnak, mind két
fél templomában. A kihirdetésnél a házasulandók csa
ládi és keresztneve, valamint azok vallása és állapota
megnevezendő. Karácson, hnsvét, pünköst első napján,
valamint nagy-pénteken általában, . továbbá a nagyhét
vasárnapján, különösön a harmadszori kihirdetés, úgy
szintén a dél utáni hirdetések nincsenek gyakorlatban.
Azonban a kihirdetések alól részben vagy egészben is
felmentethetik magokat a házasulandók. E felmentési
jog a püspököt s az általa meghatalmazott espereseket
illeti.
Részint már a kihirdetést, de a házassági szövet
ség megkötését mindenesetre meg kell előznie még a
házasulandók kikérdezésének. Ennek ezélja meggyőző
dést szerezni arról, hogy a házasulandók nem erőltetés
ből. hanoin szeretetből és szabad akaratból kívánnak egy
mással házassági szövetségre lépni; mihez képest azt
két tanú jelenlétében külön-kíilön meg kell tenni mind
a vőlegény, mind a menyasszonyra nézve; felhiván a
tanukat is, hogy a magok részéről nem tudnak-e vala
mely törvényes akadályt, a mi a czélba vett házasságkötés útjában állana. Ez a kikérdezés megtörténhetik
közvetlen a házasság ünnepélyes megkötése előtt a la-
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kadalmas háznál is. A szülői vagy gyúrni beleegyezés
megtagadása nem levéli törvényes akadálya a házasságkötésnek. kérdés tárgyát se képezheti, azonban ha e te
kintetben is meggyőződést szerzett magának az eskető
lelkész, a házasulandókat, a szülői áldás kíséretével is meg
nyugtathatja.
Ezek igv eliutéztetvén. a házasulandók tényleges
egy bekötése a következőleg hajtatik végre:
Az eskető lelkész a házasulandó pár eleibe áll.
kik közül a vőlegény .rendesen jobbról, a menyaszony
balról állanak egymás mellé, s egy rövid előimát. azután
beszédet mond. melyben a házasság ezélját. a házastársak kötelességeit sth. körvonalozza. Pikkor felhívja
őket az eskü letételére, melyet még egyszer a nyilvános
kikérdezés előz meg, ilyen formán:
Kérdelek tégedet vőlegény (menyaszony ) atyámfia :
szereted-e választott jegyesedet?
Szabad akaratból és nem erőltetésből veszed-e őt
magadnak (méssz-e hozzá) jövendőbeli házastársul?
Nem adtad-e szavadat, gyűrűdet vagy más jegye
det valakinek másnak, mi által ez jogos igényt tarthat
na még most is hozzád ?
Mintán az illetők a hozzájok intézett kérdésekre
igennel vagy nemmel, a mint a dolog természete kíván
ja. érthető hangon megfeleltek, elmondatja velők az es
küt e szerint:
r Kn N. N. esküszöm az egy élő igaz Istenre, a
mi urunk Jézus Krisztus szent. Atyjára, hogy N. N. et,
a kinek jobb kezét jobb kezemmel fogom, szeretem,
szeretedből és nem kényszerítésből veszem őt magam-
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(megyek ő hozzá) jövendőbeli hitestársul, ötét sem
egészségében, sem betegségében, sem szerencsés sem
szerencsétlen állapotában hitetlenül el nem hagyom. Vele
élek, tűrök és szenvedek holtomiglan és holtáig lan. Is
ten engem úgy segédjén. “
Más vallásunknál tekintetbe kell venni azoknak
hitvallását és az esküt a szerint kell módosítani. Így a re
formátusoknál és lutheránusoknál ezután: „Én N. N.
esküszöm az élő igaz Istenre'4, oda kell tenni „a ki Atya,
fin, szentlélek, teljes szentháromság, egy örök IstenB;
a róni. és görög, katolikusoknál és görög keletieknél
még ezt is: „Szűz Máriára és Istennek minden szentéire
Az esküt a házasulandók letévén, az eskető lel
kész a gyülekezetét felhívja, hogy forduljanak ahoz a
kéréssel, a kinél van az áldás és könyörgést mond, me
lyet a Mi Atyánkkal .és nehány zárszóval, az úgyneve
zett megoldással rekeszt bé.
Az összeesketés megtörténhetik a, templomban, a
lelkész vagy a házasulandók, rendesen a meny uszony szü
lői házánál, sőt, egyebütt is. Fődolog legalább két tanú
jelenléte, a kik a házassági szövetség megkötésének
bizonyságai. Az eskető lelkész a házasulandók kikérde
zését az úgynevezett vallomáskönyvbe, azoknak neveit,
állását, állapotját, korát, vallását, az esketés idejét, a ki
hirdetésről vagy az ez alóli felmentésről való szabadal
mi okmány nemét, a tanuk neveit, saját nevével együtt
az illető anyakönyvbe beírja.
A hol az esketés templomban történik, szokásban
van néhol rendes isteni tisztelet tartás is. Itt tehát a
lelkésznek az esketési szertartás végrehajtását megelőző
leg még könyörögni és prédikálni is kell.
D ák
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Az iunepek két első napján, valamint az innepeket megelőző heteken és vasárnapokon esketni egyházi
törvényeink szerint nem szabad. Különös esetekben azon
ban, különösen a vasárnapi esketésekre a püspökség ut
ján engedélyt lehet nyerni.
J e g y z é s : Szokásban van, hogy az 50 éves háza
sok arany menyegzőt tartsanak. Ez azonban nem kőtelező.
Hasonló esetekben az ünnepély megtartására felhívott lel
kész az ünnepély tárgyához alkalmazott beszédet és imát
mond; de másodszori esketésnek helye nincs. Úgy szin
tén vegyes házasságok esetében, főleg, hu ez a katholikusoknál köttetik meg s az egyházi áldás megtagadtatik,
abból az okból, mert az unitárius vallásu házastárs nem
Ígéri át a neme szerint születendő gyermekeket, igénybe
vétetik néha az unitárius lelkész egyházi szolgálata is.
Ekkor az illető lelkész a kikérdezés és esketós kihagyásá
val, úgy jár el, a mint ez már fennebb elő van adva.

8.) Papi beigtatás, templomszentelés és
zsinati ünnepélyességek.
Újonnan kinevezett vagy egyik ekklézsiából másba
áttett lelkészek hivatali állásukba ünnepélyesen beigtattatnak. Ez a következőkből áll:
A környéki esperes vagy megbízottja a templom
ban üdvözölve a gyülekezetei, bemutatja az uj lelkészt s
ennek kirendelési okmányát felolvassa. Ekkor felhívja őt
a szószék elfoglalására. Az uj lelkész imával és beszéddel
beköszönt. Végre az esperes nehány szóval ajánlja neki
a hivatali buzgóságot és lelki ismeretességet s a híve
ket szintén lelkészök iránti tiszteletre serkenti.
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A templomszentelés nem egyeli mint egy újonnan
épített vagy kijavított templomnak az isteni tisztelet
tartásra ünnepélyesen leendő megnyitása és átadása.
Ilyenkor az isteni tiszteletet rendesen az illető esperes
vagy valamely e végre léikért lelkész végzi, s minthogy
ilyenkor az úrvacsorát is kiosztják, az urvaesorai beszé
det, és imákat a helybeli rendes lelkész tartja. Szokásban
van, a templomszentelés alkalmával keresztelni és es
ketni is a templomban, ha erre mód van.
Régebben házszentelés is gyakorlatban volt; ma
már ez ritkán történik. Ez sem áll egyébből, mint az
újonnan épített hajléknak a család használatába imával és
beszéddel való ünnepélyes átadásából. Hasonló értelme
van orgona- és harangszentelésnek.
A zsinati főtan ácsi gyűlések is meghatározott ün
nepélyességekkel vannak összekötve. A mik ezekből
állanak:
A zsinatot megelőző vasárnap szombatján, a mi
kor már a zsinati tagoknak a zsinattartás helyén meg
kell jelenniük, a délesti órában a helybeli lelkész imájával
ünnepélyes isteni tisztelet tartatik.
Vasárnap egy e végre előre kirendelt lelkész, tanár
vagy esperes mond zsinati imát és beszédet. Ezt követi
a piispükuek a zsinati gyülekezethez intézett üdvözlő
beszéde ; végül az ünnepélyt bezárja az úrvacsorának
azon gyülekezetben való kiosztása, rendesen egy köri
jegyző beszéde és imái mellett.
Hétfőn ismét rendes isteni tisztelet tartatik egy e
végre előre kirendelt egyházi szónok által. Ezt követi
az uj papok felszenteltetése. A püspök t. i. beszédet tart
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a felszentelendő popoknak, kik ilyenkor a templom piaczán palástosan helyet foglalnak, melyben őket a papi
hivatal fontosságára, terheire, örömeire stb. figyelmezteti
s hivatali pontosságra és lelkiismeretességre buzdítja.
Ezután felszólítja őket, hogy feleljenek, készek-e a papi
hivatalt elvállalni és azt híven folytatni ? A mire ezek
igennel felelvén, az egyházi főjegyző a kinevezési sor
rendben előhívja őket, hogy neveiket az e végre készí
tett jegyzőkönyvbe Írják hé. A mi megtörténvén ugyancsak a főjegyző után elmondják a papi esküt.
Az esküfonna ez :
hm N. N. esküszöm az egy igaz élő Istenre, meny
nek és földnek terem tőjére s adott Írásom erejénél fogva
Ígérem és fogadom, hogy én egyházi hivatalomban, az
Istentől mim bízott nyájnak nemcsak az idvezitő tudo
mányinál, bánéin teljes tehetségein szerinti szent, éle
tei is elöljárója leszek; és azon az utón, mely a lelkek
örök idvességére vezet, józanul, igazán és szentül élve,
elől megyek, azok közül, a mik szentsége/* vallásunk
javára tartoznak, semmit el nem mulasztok, és semmi
nemű terhes szolgálatot, ha szintén egészségem, földi
javaim s életem veszedelmeztetésével volna is egybeköt
ve — csak hogy a kegyességgel párosult mennyei igaz
ságnak növekedésére s előmenetelére szolgáljon— ki nem
kerülök. Azoknak, a kiket vallásközönségünk Isten ke
gyelmével, elöljáróimnak rendelt, az egyházi törvények
értelme szerint, minden vonakodás, zúgolódás és ellen
szegülés nélkül engedelmeskedem és magamat teljes
erőmből úgy alkalmazóin, hogy tisztemet lelkiösinérettel, igaz hittel, tiszta szeretettel végezve hé, egykor mél
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tónak Ítéltessem meghallani Urunk ama szózatát: Jól
van jó és hív szolgám, a kevesen hív voltál, többre biz
lak ezután. Isten engem úgy segítsen s úgy adja lel
kemnek üdvességét! . .
Az eskü letétele után a felszentelendő papok egyen
ként előlépnek s a püspök •és esperesek által, mint egy
gyűrűvel kürülőveztetvén, letérdelnek, míg a püspök az
esperesek és a maga kezének fejőkre tétele mellett külön-kiilön mindenik felett egy rövid imát olvas fel az e
végre szerkesztett imakünyvból. Ez megtörténvén ugyan
csak a püspök kiosztja az uj papoknak a papi oklevelet,
mely régebben latin nyelven volt szerkesztve, s csak az
újabb időben állíttatott ki a következő magyar szö
veggel :
„Mi a magyar királyságban levő unitárius keresz
tény anyaszentegyház püspöke, úgy az egyházi környé
kek esperesei s a zsinati főtanács többi rendes tagjai
ezennel nyilvánítjuk mindeneknek, a kiket illet: hogy
jelen Írásunk elöimitatóját, az úrban szeretett atyánk
fiát . tiszteletes N. N. urat. egyházi ünnepélyes szer
tartások között esdve számára istentől, mint a világos
ság kútfejétől, a szentlélek ajándékát, kezeinknek fejére
tétele mellet, az Isten igéjének szent szolgálatáig tör
vényesen és ünnepélyesen kibocsát ott uk, felhatalmazást
és szabadságot adván neki a papi hivatalra tartozó min
den h/.ent eselekvénynek, jognak és kötelességnek telesitésére és gyakorlására, s a keresztény vallás igazsá
gainak tanítására, magyarázására és szabad hirdetésére,
oly szellemben és irányban, a mint azokat az evange-
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liuin alapján álló hitközségeinkben, a maga és mások
•lelkiismeretes vizsgálása és tanulmányozása után józan
.belátása s őszinte erős meggyőződése szerint, a gondja
ira bizolt lelkek üdvére, anyaszentegyházimk épületére,
isten országának, az igazság, szabadság, szeretet és béke
terjedésének előmozdítására minél hatósubbau élőadhat
ja ; valamint Ő maga is mindezekre, úgy szintén a fedd
hetetlen erkölcsös élet folytatására s a hivatala egész
•körében való lelkes és kitartó munkásságra magát nyíl
vánosan letett esküje által szentül kötelezte. Miknek erős
ségéül im e bizonyítványt főtanácsunk közpecsétjével s
a püspök és főjegyző aláírásaikkal megerősítve kiad
tuk. “ stb.
A papi oklevelek kiosztatván, a püspök még egy
szer buzdítja és bátorítja az evangélium szolgálatára fel
avatott ifjú serget, a gyülekezetre áldást kér. Végül
valamelyik esperes a szószékből imával zárja bé az ün
nepélyes isteni tiszteletet.
. Vasárnap és hétfőn is délutánonként, a felszente
lendő papok közül egynek egynek közreműködésével, a
kiket e végre a püspök ott helyt, kijelöl, isteni-tisztelet
tartatik.

7.) A Temetés.
A halottak iránti tisztelet és kegyelet magával
hozza azoknak tisztességes eltemetését. Az unitárius
egyház is a temetési szertartásokkal e tiszteletnek és
kegyeletnek kivan kifejezést adni.
A temetési egyházi szertartások állanak: imából,
imából és beszédből; imából, beszédből és búcsúztatás
ból, éneklésből a keservek óhajtása szerint.
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Mikor a pap csak imával temet, ha ének is van,
egy pár versszak eléneklése után, lva nincs, enélkül a
halottas háznál vagy udvaron a koporsó mellett a ha
lott lábánál egy beszéd-szerű imát mond, mit a Mi
Atyánkkal és néhány búcsúszóval rekeszt bé. Ezt. követi
ismét, az ének.
Mikor a pap beszédet is mond, ez lehet úgy szól
ván csak bevezetés a gyász isteni tiszteletre; ekkor az
imát megelőzi; és lehet terjedelmesebb, kidolgozott vagy
éppen a szcntirásból vett alapigékre fektetett beszéd, ek
kor az imát követi.
A papi búcsúztató mindig a beszéd végére teendő;
mert az az ima mellé nem talál.
Néhol szokásban van még a mesterek általi éne
kes búcsúztatás is
Néhol a halottat a templom tornáczába viszik s
a gyász isteni tisztelet a templomban tartatik meg.
Szokásban van egy pár helyt az is, hogy a mikor
a testet koporsóba teszik, a papot akkor is meghívják
ima és beszéd tartásra.
A sírnál rendesen csak ének van ; itt-ott nehány
búcsúszó; sirbeszéd ritkán.
Általában a temetési szertartások a helyi szokások
és viszonyok szerint nagyon különbözők. Vannak helyek
a hol korosabb és érdemesebb halottakat két pappal temettetnek el ; kis gyermekeket néha csak énekkel, sőt
városokon kisded gyermekek, jelesen pedig csecsemők
eltemetésére már papot sem mindig hivnak.
A pap is a halottat a temetőbe kikiséri, tulajdon
képpen előtte megy az énekvezérrel, a tanulókkal és a
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temetésre megjelent, néppel. A halottat a gyászosok s
ezekkel rokonságban állók kisérik.
Szokásban van a temetői utón is némelykor éne
kelni a halotti énekes könyvből. Úgy szintén harangozni.
E tekintetben szintén a kesergőktől függ meghatározni
a harangozások számát. Lehet naponta egyszer, kétszer
és háromszor is harangoztatok A harangozás módjából,
a szaggatásból meglehet, ismerni, ha férfinak vagy nő
nek harangoznak-e.
Lehet fáklyával és zenével is temetni; de ez in
kább esak városokon van szokásban.
A temetéssel vége vau minden egyházi szertar
tásnak. Az unitárius egyház utólagosan a halottak léi
kéért semminemű misét nem tart, azoknak ünnepet nem
szentel. Emléküket átadja, ha történeti egyéniségek vol
tak a történelemnek, ha a társadalom közhasznú tagjai
voltak, a társadalomnak, ha csak családjoknak éltek, a
gyászoló szülőknek vagy gyermekeknek s általában a
halott iránt kegyelettel viseltető sziveknek.

Ezekből állanak az unitárius egyház szertartásai.
Egyszerűek mint maga a tan, melyet hirdet. Nem mon
dom, hogy javitni való ne lenne rajtok; sőt egy párt
magam is megemlítek.
mindenek előtt óhajtanám, hogy a nyilvános isteni
tiszteletek tartásánál az énekre több gond fordittassék.
Bár mint vesszük, templomi énekeink az aesthetikai miiízlésnek nem igen felelnek meg s gyakran a rósz or
gona és még roszabb orgonáié miatt azt se lehet kiven

92

UNITÁRIUS KIS TÜKÖR

ni, a mi bennük csakugyan szép volna. Szükséges len
ne, a hol teheti az ekklézsia, a műéneklést behozni s
mindenesetre énekeink dallamait a jelenkor műizléséhez
képest megújítani, hogy azok ne csak a fölhöz, hanem
a szívhez is szóljanak.
A Mi Atyánk használását is módosítani kellene.
Nézetem szerint elég volna azt csak a könyörgés után
mondani el, mintegy annak koronájául, s a beszéd után
elhagyandó lenne. így az ismétlés által nem vesztené
el becsét s nem lenne ugyszólva gépies imaformává.
Mig most. teszem az úrvacsora osztáskor éppen négy
szer mondatván el, lehetetlen, hogy rnindanyiszor éppen
úgy meghassa a lelket. Általában a Mi Atyánk hasz
nálását úgy kellene rendezni, hogy azt egy pap egyszernél többször egy alkalommal se mondja el.
A nagypénteki passió-éneklés is elmaradhatna, leg
alább a reggeli isteni tiszteletről. A Krisztus halála em
lékének szebb kifejezést lehet adni egy velős egyházi
beszéddel, mint a passiónak a szószékből való eléneklésével. Alig van nap, mely az elmélkedésre oly bő
anyaggal birna, mint a nagypéntek. A passiót aztán a
délutáni isteni tiszteletre lehetne szoritni. Ez esetben
természetesen azt meg kellene röviditni.
Itt-ott már rég hallszik az innepek harmadnapja
eltörlése iránti hajlam nyilatkozata: kezdjük legalább az
eszmét megérlelni.
Mit mondjak a búcsúztatásról ? Ezeket már igazán
ideje volna ki hagyni a temetési szertartásnál. Különö
sen az énekkel való búcsúztatás valódi paródiája a
gyásznak. A nép szereti — mondják. — A gyermek is
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szereti a legszebb képeket is elkarczolni, azokra ákombákomokat rajzolni, de ha meggyőzzük róla, hogy az
nem helyes, nem szabad, elszokik tőle s később hasz
nát veszi, hogy jóra tanították. Módjával s a kedélye
ket a szándékolt változtatásokra előkészítve, mindent ki
lehet vinni.
Ne felejtsük el, hogy minden mi szertartásaink
nak öszhangzásban kell állaniok azon magasabb esz
mével, melyen a keresztény vallás nyugszik s melynek
Jézus eme szavakban adott kifejezést: Az I s t e n l é l e k
é s a ki k ő t i m á d j á k , s z ü k s é g , h o g y l é l e k b e n
és i g a z s á g b a n i m á d j á k .
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FÜGGELÉK I.
Az unitárius egyház püspökeinek névsora.
I. Dávid Fercncz 1566-tól 1579-ig.
II. Hunyadi Demeter 1579-től 1592-ig.
III. Enyedi György 1592-től 1597-ig.
IV. Kosa János 1597-től 1001-ig.
V. Tlinroczkai Máté 1601-től 1616-ig.
VI. Rádeczky Bálint 1616-tól 1632-ig.
VII. Csanádi Pál 1632-től 1636-ig.
Vili. Beke Dániel 1636-tól 1661-ig.
IX. Járni János 1661 apr. 7-től jun. 3-ig (Ekkor két
évig üresen állott a püspöki szék, a háborúk miatt
egyházi gyűléseket sem lehetvén tartani*)
X Ifoncz Boldizsár 1663-tól 1684-ig.
XI. Szentiváni Márkos Dániel 1684-től 1689-ig.
XII: Bedő Pál 1689-től 1690-ig.
XIII. Nagy Mihály 1691-tól 1692-ig.
XIV. Alinási G. Mihály 1692-től 1724-ig.
XV. PáIfi Zsigmond 1724-től 1737-ig.
XVI. Szentábrahámi L. Mihály 1737-től 1758-ig.
XVII. Ágh István 1758-tól 1786-ig
XVIII. Lázár István 1786-tól 1811-ig.
XIX. Körmöczi János 1812-től 1836-ig. (Másfél évi üres
ség, mi alatt püspöki administrator volt Székely Miklós)
XX. Székely Miklós 1838-tól 1843-ig (Hasonlóképpen
másfél évi üresség, mialatt püspöki adminisztrá
tor volt Székely Sándor).
XXI. Székely Sándor 1845-től 1852-ig. (Kilencz évi üres
ség a miatt, hogy a bécsi kormány megtagadta az
egyház püspökválasztási jogát, mialatt mint püspök
helyettes Székely Mózes állott a papság részéről
az egyház élén.)
XXII. Kriza János 1861-től.

FÜGGELÉK II.
Az erdélyi unitárius anyaszentegyház tiszti
névtára 1875-re.

I . Z s in a ti és e g y h á zi főtanács.
F őgo nd noko k, a z s i na t i , e g y h á z i fő- és
egy há z i ké pvi s el ő tanács vi lági e In őke i, e gy há
z i k őrnyé ke k és i s k o l á k v i l á g i f ő f e l ü g y e l ő i :
Káli Nagy Elek, nyugalmazott miniszteri tanácsos.
Harczói (tálfalvi Imre, nyug. erdélyi kir. táblai ítélőmester.
Pü s p ö k : Kriza János, zsinati; egyházi fő — és
képviselő tanács elnöke, papnövelde igazgatója, hittan ren
des tanára, egy. környékek és iskolák főfelügyelője; a
magyar tud. akadémia levelező s a Kisfaludy-társaság tag
ja ; kir. tanácsos.
E g y házi f ő j e g y z ő : Pap Mózes, a kolozsvári
főtanodában mennyiségtan rendes tanára.
E g y h á z i fő köz ügy- i gaz gat ó: Farkas György,
marosköri esperes és szent-gericzei pap.
E g y h á z i t anácsos ok. Lásd a 112 -ik lapon.
S z á m v e v ő s é g i e l n ö k : Ferenczi Mózes, nyug.
erdélyi számvevőségi alszáuivevő.
Ül nökök: Fekete Pál, Simón Domokos.
J e g y z ő : Nagy Lajos tanár.
P é n z t á r n o k : Filep István.
P é n z t á r v i z s g á l ó b i z o t t s á g : Bénié Mózes,
Fekete Pál, Kriza Gyula.
T a n ü g y i elő a d ó : Kovácsi Antal, tanar.
Iroda: Az egyházi főjegyző igazgatása alatt iroda
főnök: Barabás Lajos.
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í rnokok: Varga Venczel, Barabás Ábel, Took Ist
ván, Mátyás János, Péter József, Siménfalvi Gyula.

II. Egyházi képviselő tanács.
V i l á g i el nökök: Nagy Elek, Gálfalvi Imre. Lásd
főgondnokok.
E g y h á z i el nök: Kriza János. Lásd püspök.
Fő j e gyz ő: Pap Mózes. Lásd e. főjegyző.
P é n z ü g y i előadó: Nagy Lajos. Lásd számvevő
ségi jegyző.
Tanügyi előadó: Kovácsi Antal, tanár.
Ü l n ö k ö k : A Kolozsvárit lakó egyházi tanácsosok,
nem lévén kirekesztve a másutt lakók is, mikor megje
lenni kivánnak.
I r o <1a : Lásd főtanács.

III Főpapiszék.
Elnö'c: Kriza János. Lásd püspök.
J e gyz ő: Pap Mózes. Lásd főjegyző.
Ü l n ö k ö k : Egyházi tanácsosokból választva: Benczédi Gergely, Ferenczy Mózes, Ferencz József, Kovácsi
Antal, Simán Domokos.
H á z a s s á g v é d : Nagy Lajos.

IV. Egyházi környékek.
I. Kolozs-dobokai környék.
Köri f e l ü g y e l ő g o ndnokok: P. Horváth Gá
bor, Kelemen Beniámin.
E s p e r e s : Nagy Lajos. Lásd kolozsvári főtanoda.
Kö r i j e g y z ő : Símén Domokos. Lásd kolozsvári
főtanoda.
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E l n ö k : Nagy Lajos. L. esperes.
J e g y z i : Símén Domokos. L. köri jegyző.
Ülnökök: Fercncz József, kolozsvári első lelkész,
főtanodai tanár. Derzsi József, kolozsvári másod lelkész,
főtanodai tanár. Kovács János, kolozsvári főtanodai tanár.
Sárdi József, kolozsvári leányiskola-tanitó.

2. Aranyos-tordai környék.
Kö r i f e l ü g y e l ő g o ndn o ko k: Árkosi Károly,
Gál Miklós, Szigeti Sándor, Tanka Sámuel.
E s p e r e s : Koronka Antal, toroczkói lelkész.
Köri j e g y z ő: Csegezi László, bágymii lelkész.

Alpapi szék.
El nök: Koronka Antal. L. esperes.
Jegyző: Csegezi László. L. k. jegyző.
Ül nö kö k : Gál Lajos, kövendi lelkész. Győrfi Jó
zsef, sinfalvi lelkész, Orbók Ferencz, várfalvi lelkész. Tarcsafalvi Pál, mészkői lelkész.
Közű g y i g a z g a t ó,s ház áss á g v é d; Létai Do
mokos, t. szentgyörgyi lelkész.

3. Kükiillői környék.
Köri f el f i gyel ő g o n d n o k o k : Derzsi István,
Pataki László, P. Horváth Gábor.
Esperes:Rédiger Árpád,dicső-szentmártoni lelkész.
Köri j e g y z ő : Ütő Lajos, dorabói lelkész.

Alpapi szék.
E l n ö k : Rédiger Árpád. Lásd. esperes.
J e g y z ő : Ütő Lajos. Lásd k. jegyző.
V nitárim Kis Tftkór.
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Ü l n ö k ö k : Molnos István,.b. szentmiklósi lelkész.
Gábos Mihály, szőkefalvi lelkész. Kovács Dávid, ádámosi
nyug. lelkész. Zoltán József, k. sárosi nyug. lelkész.
Kö z ü g y iga zgató és h á z a s s á g véd: Kovács
Dénes, désfalvi lelkész,

4 . Marosi környék.
Köri f e l ü g y e l ő gond no kok: Gál László. Filep
Albert.
E s p e r e s : Farkas György, szent-gericzei lelkész,
egyházi főközügyigazgató.
jK őri j e g y z ő : Kelemen István, szabédi lelkész.

Á lpapi szék,
E 1n ö k : Farkas György. Lásd esperes.
J e g y z ő : Kelemen István L. k. jegyző.
Ül nökök: Hadnagy Pál, gálfalvi lelkész. Osép La
jos, csokfalYi lelkész. Györfi Lajos, káli lelkész. Szentmártoni Sámuel, nyárád-szentmártoni nyug. lelkész, szám
feletti. Gyöngyösi Dénes, szentlászlói lelkész, számfoletti.
Kő zug y i g a z g a t ó és h áz as s ág véd: Györfi
Sándor, szentháromsági lelkész.

5. Székely-keresztúri környék.
Köri f e l ü g y e l ő gondnokok: Pakot István,
Jakabházi Zsigmond.
E s p e r e s : Kovács Mihály, kis-solymosi lelkész.
Köri j e g y z ő : Rofaj Domokos, uj-székeli lelkész.

Á lpapi szék.
El nök: Kovács Mihály. L. esperes.
J e g y z ő : Rofaj Domokos. L. körijegyző.
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Ül nökök: Vitális Mihály-, martonosi lelkész. Péterfi Sámuel, szentábrahámi lelkész. Lorinczi Gergely, fi-atfalvi lelkész. Kádár Lázár, csekefalvi lelkész.
K őz ügy iga zga t ó és h á z a s s á g v ó d : Tőrök
Sámuel, szentmihályi lelkész.

6. Székely-udvarhelyi környék.
Köri f el f i gye l ő g o n d n o k o k : Jakab Lajos,
Dániel Gábor.
E s p e r e s : Gyöngyösi István, vargyasi lelkész.
Köri j egyz ő: Darkó Sándor, jánosfalvi lelkész.

Álpapi szék:
El nö k: Gyöngyösi István. L. esperes.
J e gyz ő: Darkó Sándor. L. köri jegyző.
Ül nökök: Sándor Ferencz, okiándi lelkész. Nagy
Sándor, h. karácsonfalvi lelkész. Máté Sándor, várostalvi
lelkész. Bedő Lajos, recsenyédi lelkész. Egyed Ferencz,
szentpáli lelkész.
Köz ü g y i g a z g a t ó és h á z a s s á g v ó d : Sándor
Ferencz, okiándi lelkész.

7. Felső-fejéri környék.
Köri f e l ü g y e l ő g o n d n o k o k : Maurer István,
Maurer Károly.
E s per e s i h e l y e t t e s : Péterfi Sándor, hévízi
lelkész.
Köri j e g y z ő h e l y e t t e s : Török Áron, felső-rákosi lelkész.

Álpapi szék.
El nök: Péterfi Sándor. L. esperesi helyettes.
J e gyz ő: Török Áron. L. jegyzői helyettes.
7*
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Ül nö kö k : Gálfaivi István, ürmösi lelkész, nyug.
esperes. Kozma Elek, datki lelkész. Siménfalvi Sándor,
nyug. lelkész.
Közügy i g a z g a t ó és h á z a s s á g v é d : Bartók
Albert.

8. Sepsi-miklósvári környék.
Köri fel ügyel ő gondnokok: Szabó László.
Szentiványi József.
is: Kiss Mihály, árkosi lelkész.
igyző: Farkas József, s. szentkirályi leik.

Alpapi szék.
Kis Mihály, h . esperes.
): Farkas József. L. köri jegyző.
u i a o z o k : Nagy Ferencz, kilyéni lelkész. Lőfi Áron
bölöni lelkész. Kriza Sándor, n.-ajtai lelkész. Kiss Sán
dor, laborfalvi lelkész.
K ö z ü g y i g a z g a t ó és h á z a s s á g v é d : Péterfi
József, sepsi-kőrispataki lelkész.

Y . Fő-és k ő z é p ta n o d á k .
I. Kolozsvári főtanoda.
Felügyelő gondnokok :
Bethleni id. gróf. B e t h l e n Ferencz.
Br o s s a i Sámuel, kolozsvári egyetemi tanár, a
magyar tud. Akadémia rendes tagja.
Hajós J ános, belügy-miniszteriumi osztály-tanácsos.
B ér de Áron, kolozsvári egyetemi tanár, a ma
gyar tud. Akadémia levelező tagja.
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Tanárok:
Kri za J á n o s , püspök, papnövelde igazgató, hiterkölcs-és lelkészettan rendes tanára.
K o v á c s i An t a l , latin irodalom rendes tanára.
P a p Mózes, egyházi főjegyző, a mennyiségtan
rendes tanára.
N a g y Laj os , koloZs-dobokai esperes, görög nyelv
és egyháztörténelem rendes tanára.
Ferencz J ó zsef, kolozsvári első lelkész, symbolica és hittan rendes tanára.
,
Si mé n Domokos , zsidó nyelv és bibliamagya
rázat s bölcsészet rendes tanára.
Benczédi Gergely, isk. igazgató, természet és
vegytan rendes tanára.
Ko v á c s János , történelem és angol nyelv ren
des tanára, s a kolozsvári egyetemen az angol nyelvtanára.
Der z si Józ s e f , kolozsvári másod lelkész, egyház i
jog s magyar nyelv és irodalom rendes tanára.
Ü 1á r Pál. rendkívüli tanár, a latin és görög
nyelvben.

Póttanárok:
Dr. B a r t ó k I s t v á n , a kolozsvári polgári iskola
rendes tanára, tanít élettant és természetrajzot.
Benedek Áron, a kolozsvári m. kir. állami tanitónőképezde rendes tanára, tanít számtant.
Egyed Mózes, tanárképezdei egyetemi hallgató, ta
nít elemző mértant és csillagászatot.
Köztanitók:
Barabás L a j o s , iskolafőnök, tanít német nyelvet.

m
Sándor Gergel y tanit latin nyelvet és számtant.
Ki l yé ni András tanit magyar nyelvet és vallást.
Győr f i Fe r e nc z tanit földrajzot.
V a r g a Dé n e s a 4-ik elemi oszt. tanitója.
Boros György a 3-ife. „
„
„
Csép Laj os az 1-so és 2 . ,,
,,

Szaktanítók:
Sárdi J ó z s e f tanit vallásos éneket.
Kővári En dr e tanit rajzot.
Tör ök Sándor, isk. ellenőr, segéd-pap, tanit orgonálástés müéneket.
S z i n t e Gábor tanit rajzot az elemi osztályoknak.
Gönc z Károl y tanit szépírást,
Ba r a b á s Ábel, s. kántor, tanit vallásos éneket.
N y á r á d i La j o s tornászat tanitója a városi tor
na-intézetben.

2. A tordai középtanoda
Felügyelő gondnokok:
Gál Miklós, Szigeti Sándor, Veres Dénes.

Tanárok :
A l b e r t János , tordai pap, vallás, ékesszólás és
latin nyelv rendes tanára.
P á 1f i Károl y, igazgató, természettaniák és szám
tan rendes tanára.
Májai I s t v á n , német nyelv, földrajz és menynyiségtani földrajz rendes tanára.
D erzs i Károly, görög és latin nyelv, görög és
római régiségek rendes tanára, egyszersmind a középta
noda pénztárnoka.

m
Köztanitók:
Do mb i János , iskola- főnők, tanít földrajzot,
magyar és német nyelvet.
V é g h M á t y á s tanít számtant és latin nyelvet.
La k a t o s F e r e n c z tanít vallást, természetrajzot
és földrajzot.

Szaktanítók :
l s z l a i Márton az 1. 2-dik osztálynak, t'init min
den tantárgyát, vallásos és műóneket, tornát.
Na g y D é n e s vallásos éneket.
Ütő S á n d o r rajzot és szépírást.

3. S zé k e ly k e m ztu ri köztptaawta
Felügyelő gondnokok:
Dániel Gábor, Jakab Lajos, Pálfi Dénes, Kozna Fe
rencz, a ki egyszersmind a középtanoda pénztárnoka.

Tanárok:
Lá s z l ó J ó z s e f , rendes tanár, ideigl. igazgató, ta
nít görög és latin nyelvet, és természetrajzot,
Sándor J á n o s rendes tanár, ideigl. tanve*ető,
tanít számtant, természettant, és német nyelvet.
Gombos Sámuel, lelkész és tanár, tanít bittanlf
s magyar, és latin nyelvet.
Egy tanári hely, megörült igazg. tanár Marosi Ger
gely halálával.

Köztanitók:
Is tv án fi J ó z s e f , iskola-fonök, tanit magyar tör
ténelmet, magyar nyelvet s természetrajzot, és a 3-ik ele*
mi osztály tantárgyait a számtan kivételével.
J f o l n á r A l b e r t , tanit német nyelvet és földiratot.
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P é t e r J á n o s Unit az I-s<5 és II.-ik elemi osz
tályban minden tantárgyat, az I.-ső és Il.-ik gymn oszt.
szenttörténetet.

Szaktanítók

:

Katona Sándor tanit vallásos éneket.
Fe l méri Mózes, képezdei rajztanár, rajzot a
gymn. osztályokban.
Horvát h Gyula, képezdei zenetanár, tanit műéneket.
Na g y Gergel y, tanítja az ütenyirást.

YI. Egyházi környékek anya-és leányegyházai, lelkészei és tanítói.
I. Kolozs-dobokai környék.
1. Kolozsvár: első lelkész Ferencz József; másod
lelkész Derzsi József, segéd-lelkész Török Sándor; kán
tor és leányiskola tanítója Sárdi József.
2. KOÍOZS: 1. Elekes Mózes, t. Budai István.
3. AlsÓ-és PelsŐ Szovát: 1. Pál Mózes, t. Tóth
Ferencz. Leány-egyházak; Alsó- és Felső Zsák, AVanykút,
V. Kamarás, Csán, Bongárd, Botháza, Csetel.
4. Kidé*, lelkész és tanító: Ffllöp Mózes. E kör
nyékbeli egyházakhoz, fóleg a kolozsvári és kidéihez tar
tozó leány-egyházak : Fejérd, Magyar-Derzse. Hosszú-Macs
kás, Diós, Buda, Fodorháza, N.-Almás, Szucság, M.-Nádas,
Sárd, Kis-Petri, Sztána, B. Hunyad, Kraszna, Sz. Somlyó,
Nyivséd, Zsibó, Szurduk, Zilah, Récze-Keresztur, Köblös,
Kecsed, Szilvás, Giród, Szamosujvár, Nagy-Devecser, Csomafája, Kis-Eskűliő, Sámsoud, Fenes, Őrdög-Keresztur,
Szentmihály, Deés, Egeres.

105

II. Torda-aranyosi környék.

1. Ó-Ó8 Öj-TOrda, I. Albert János, kántor és
ieánytanitó Iszlai Márton.
2. Toroczkó* 1. Koíonka Antal, rector Páifi János,
Ieánytanitó Csegezi Sándor.
3. Abrudbánya, 1. és tanító Mózos András.
4. Bágyon, 1. Csegezi László, t. Fodor András*
Leány-egyházak: Felvincz, Keresed.
5. Kővend, 1. Gál Lajos, t. Sárdi Imre.
0. Toroczkó-Szentgyörgy, 1. Létai Domokos, t.
Baló Sámuel.
7. AranyOS“Ráko8, 1. Létai Máté, t. Csegezi Elek.
8. Ver88patak, 1. Szuhai János, t. Barabás Sándor.
9. Várfalva, 1. Orbók Ferencz, t. Árkosi János.
10. Sinfalva, 1. Györfi József, t. Tarcsafalvi Izsák.
11.
) Szentmihályfalva. l. Dali Ádám, t. Sze
györgyi Mózses.
12. Mészkő, 1. Tarcsafalvi Pál, t. Kereki György.
13. Csegez, L Székely László, t. Csegezi Károly.
14. Alsó-Jára. 1. Siménfalvi György, t. Kovács
Bálint.
15. Túr, 1. Halmágyi Károly, ki tanító is, kántor
Józan Sándor.
16. Szind, 1. Szatmári Mózes, ki tanít is.
17. Kónyátezeg, 1. Imecs Lajos, kántor és segéd
tanító: Komjátszegi Albert.
E környékbeli egyik másik ekklézsiához tartoznak:
Alsó-Fejér,-Torda,-Hunyad- és Zaránd megyék több hely
ségében kisebb nagyobb számban lakó unitárius hitfe
lek. Ily helységek: Gyula-Fejérvár, Zalatna, V. Hunyad,
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Szász-Város, Guraszáda, Bokaj, Enyed, Asszonynópe, Tö
vis, Sz. Kocsárd, Hadrév, Egerbegy, Gyéres-Szentkirály,
Szengyel, Detrehem, Koppánd, Peterd, Pólyán, M.-Ujwár,
Szentkirály.

111. Küküllői-környék.
1. Adámos, 1. Molnár János, t. Kísgyörgy Sándor;

1. egyházak : Sövényfalva, Bajom.
2. Bethlen-Szeutmiklós, 1. Molnos István, t. Nagy
János; 1. egyház: Hosszuaszó.
3. Dósfalva, 1. Kovács Dénes, t. Sóra György; 1.
egyházak: Abosfalva, Mikefalva.
4. Dicsö-Szentoárton, 1. Rédiger Árpád, t. Nagy
Lajos; 1. egyházak: 0. Kocsárd, Radnót.
5. Dombó, 1. Ütő Lajos, t. Kisgyörgy József; 1.
egyház:. Ózd.
6. Harangláb, 1. Gálfalvi István, t. Pál György,.
1. egyházak: Gógán-Váralja, Szász-Dányán, Ebesfalva.
7. Kis-Sáros, 1, Kiss László, t. Andrási Sándor;
1. egyházak: Medgyes, Balástelke.
3.
Szentbenedek, 1. Molnár Miklós, t. Incze Dani
L egyházak: Maros-Újvár, Hari, Nagylak.
9. Széplak, 1. és t. Kiss Sámuel; 1. egyházak: Fintaháza, 0. Udvarhely, Nagy-Tereme, Újfalu, Lőrinczfalva,
Besenyő, Hóderfája, K. Szentipártou.
10. Szőkefalva, 1 és t. Gábos Mihály ; 1, egyházak:,
V. Gálfalva, Pócsfalva, Borzás, Mjkes^ásza.

I V . M aro s i kftro y é lL
1. Szentgericze, 1. Farkas György, t. Pető Jfc5k
zes; 1. egyházak: Ákos&lva, Haraazkersk, Vaja, K. GŐ*«.
gény, B. Madaras, Szövérd, Nyárád-Szentbenedek.
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2. Szabód. I. Kelemen István, t Szabó Lajos; I.
egyházak: Bazéd, Fele, s a Mezöségen: Toldalag, V: Szenté
iván, N. Nyúlás, Septér, örményes, N. Ölves, P. Kama
rás, K. Sármás, Domb, Komlód, Tuson, Szentpéter, Pászmos, liftes, M. Sámsond, K; Lekencze, Kölpény, Ménes.
3. Mar08-Szentkirály. társ-ekklózsia: Maros-Vá
sárhely; 1. egyházak: Harczó, Náznánfalvn, Egerszeg,
Hidvég, Remeteszeg, Szentanna, Pánit, M. Szengyel, .Tedd.
4. Nyárád-Szentlászló, 1. Gyöngyösi Dénes, t. Kászoni János; 1. egyházak: Sflketfalva és Deraeterfalva.
5. Csokfalva, 1. Osép Lajos, t. Incze Dani; 1. egy
házak: Szentistván, Atosfalva, Makkfalva, Sóvárad, Kibéd,
Kelementelke, Krdő-Szentgyörgy, Havadtő.
6. Nyárád-Szentmárton, 1. Szentmártoni Béla, t.
Pálfi Sándor; 1. egyházak : Csikfalva, Jobbágyfalva, Buzaháza, t. Török István; Kendő, Márkod, Mája, Hodos, Kösz*,
vényes, K. Remete, Mikháza, Ny. Szereda, Andrásfalva,
Magyaros. B. Keresztur, Toboszló, Szentimre, Abód, Selye.
7. Nyárad-Gálfalva. 1. Hadnagy Pál, t. Albert..
Áron ; 1. egyház : Tompa.
S. Vadad, 1. Gál Elek, t. Székely Lajos.
9- Kaál, 1. Györfi Lajos, t. Marosi Zsigmond ; L
egyházak : M. Régen, Mesterháza.
10. Nyomát, 1. és t. Domokos Áron; I. egyházak :
Szentlőrincz, Csejd, Boós, Sárd.
11. Iszló, 1 és t. Nagy Mózes; 1. egyházak: K.
Ilye, M. Jára, Péterlaka.
12. Szentháromság, 1. és t. Györfi Sándor; !. egy
házak: Kis-és Nagy-Adorján; k. adorjáni lévita: Jakab
József; Bede.
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13.
Ikiand, l. Biró Elek, t. Nagy Binedek; 1. egy
házak : Nagy-Emye, Székes.

V. Keresztúri környék.
1' Rava, 1. Árkosi Dénes, t Katona Mihály.
2. Bözöd, 1. Boér Lajos, t. Szabó Áron.
3. Bözöd-Ujfalu, 1. és t. Geréb Sándor.
4. Kőrispatak, 1. és t. ürmősi Ábrahám.
5. Korond, 1. Kovács Ferencz, t. Bomhér Mózes.
6. FirtOS-Váralja. 1. és t. Kozma Dimény.
7. Énlaka, 1. Radó Mózes t. Barta Zsigmond; 1.
egyházak: Eted, Küsmőd.
8. Martonos, 1. Vitális Mihály, r. Darkó Dénes.

Csehédfalva. 1. Kozma Tamás. t. Gombos Mózes.
10. Tarcsafalva. 1. Ürmösi Kálmán, t. Markos

9.

Mózes.
11.

Tordátfalva, L Bedéi József, t. Derzsi Domokos.

12. Szentmihály, 1. Tölök Sámuel t. Fekete Ist
ván; 1. egyházak: Alsó-és Felső-Benczéd, Kobátfalva, Demeterfalva, Kisfalud, Kecset, Malomfalva, Sükö.
13. Nagy-Kadács, 1. Pap Sándor, t. Boros György;
1. egyház: Kis-Kadács.
14. Al8Ó-SÍmÓnfalva, 1. Simán János, t. Menyhárt
Mózes; 1. egyház: Nagy-Galambfalva.

Szent-MÍklÓ8, 1. és t. Gálfalvi Sámuel.
Medesér, 1. Ferenczi Áron, t. Márkos András.
17. Nagy-Kede, 1. és t. Péterfi Mihály; l. egyház

15.
16.

Kis-Kede.
18. öagy, 1. és t. Ferenczi József.

m
19. Szentábrahám, 1. Péteri! Sámuel, t. Kiss Ja
kab ; í. egyház: Magyar-Andrásfalva.
20. Csekefalva, 1. és t. Kádár Lázár.
21. Szókely-Keresztur, L Gombos Sámuel, t. Ka
tona Sándor.
22. Fiadfalva, 1. Lerinczi Gergely, t. Darkó József.
23. Alsó-Boldogasszonyfalva, 1. Gidó Mózes, t.
Deák József; 1. egyház: Szenterzsébet.
24. Ujszékel, 1. Rofaj Domokos, t. Kiss Tamás.
25. Sárd, 1. és t. László Domokos.
26. Kis-SolymOS 1. Kovács Mihály, t. Sófalvi József.
27. Nagy-Solymos, 1. és t. Finta István.
28. Magyar Zsákod, 1. Demeter Lórinéz, t. József
Mihály; 1. egyház: Sárpatak.
29. Pipe, 1. Kiss Mózes, t. Zsakó János.
30. Bordos, 1. és t. Deák Dénes ; 1. egyházak : Csöb,
Szent-Demeter, Székely-Szállás.

VI. Udvarhelyi környék.
1. Vargyas, 1. Gyöngyösi István; énekvezér s köz
ségi iskola segédtanítója: Boncza György; 1. egyházak:
Bardocz-széki 8 községben.
2. Homoród-Almás, 1. Sándor Lajos; t. Péteri!
Áron, segédtanítói hely üres.
3. H. Karác8onfalva, 1. Nagy Sándor, ideiglenes
tanító: Árkosi Lajos.
4. Oklánd, 1. Sándor Ferencz, t. Sándor Márton.
5. H. Újfalu, 1. Rédiger Géza, t. Imre István; 1.
egyház: Szász-Zsombor.
6. Yárosfalva, 1. Máté Sándor, t. Máté Lajos.
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7. H. Szentpéter, 1. Varga Zslgmond, t. Kovács
István.
8. H. Szentpál. 1. Egyed Ferenc, t. Tóth Ferenc*.
9. Recsenyód. 1. Bbdő Lajos, t. Máté József.
10. H- Szentmárton, 1. Dombi Mózses, t. Máté
Sándor.
11. Abásfalva. 1. Sándor Gergely, t. Tóth Zsigmond.
12. H. Keményfalva. 1. és t. Vas István; községi
iskola van.
13. Gyepes. 1. Sándor Áron, t. Deák Mózes ; 1.
egyház: Remete.
14. Muzsna. 1. Hadházi József, t. Kovács István;
J. egyházak: Erkcd, Zoltán.
15. Jánosfalva, 1. Darkó Sándor, t Dénes István;
1. egyházak: Dályn, Darócz.
1G. Lókod, 1. Máté Áron. t. Deák István; 1. egy
házak: Bágy, Sándorfalva.
17. KÓnos. 1. Kisgyörgy Sándor, t. Vida Sánd. 1. egyliázak: Székely-Udvarhely, rendszeres templomozással; Szom
batfalva. Kadicsfalva, Bethlenfalva. Patakfalva, Arvádfalva,
Félső-Boldogasszonyfalva, Bikafalva.
18.
Derzs, I. Inczofi Dénes, t. Gábor András;
egyházak: Miklósfalva, rendes templomozássai; Mátisfalva,
Agyagfalva, Décsfalva, Magyaros. Bögöz. Kányád, Jásfalva. Égé, Petek, Boné.

VII. Felső-fejéri környék.
1. Ürmös, 1. Gálfalvi István, 1. Sípos Ignácz, 1.
egyház: Miklósvár..
2. Felső-Rákos, L Tőrök Áron, t. Ferenczi Lajos ; 1.
egyházak: Bárót, Köpecz.
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3. Alsó-Rákos, Í. és t. Bartók Albert; 1. egyház
Pálos; kántor: Antal András.
4. Datk, 1. Kozma Elek, t. Égeni Samu.
5. Hévíz, 1. Péteríi Sándor, t. Zoltán Miklós: 1.
egyházak: Szász-Ugra, Fogaras. "

Vili. Sepsi-miklósvárí környék.
1. Árkos, 1. Kiss Mihály, t. Göncz Mihály; 1. egy

ház: Angyalos.
2. Bölön, 1. Lőíi Áron, t. Albert Lőrincz, segéd
tanító: Tamási István; 1. egyházak: Hidvég, Földvár, Bras
só, Szász-Magvarós, Lüget.
3. Nagy-Ajta, 1. Kriza Sándor, t. Ütő András; 1.
egyházak: Apácza, Közép-Ajta, Száraz-Ajta.
4. Laborfalva, 1. Kiss Sándor, t. Kádár Lajos ; 1.
egyházak: Szentiván,Komolló, Eresztevény, Maksa, Besenyő,
Albis, Dálnok, Osernáton, Egerpatak. Magyaros, NagyBorosnyő, Barátos, Bita, Feldobolv.
íj. Sepsi-Kőrispatak, l. Péteríi József, t. Ba.ló
Lajos.
6.
- Sepsi-Szentkirály, 1. Farkas József, t. Ková
Ferencz; 1. egyházak: Szotyor, Ilyefalva, Aldoboly, Élő
patak, Árapatak, Szász-Hermán.
7. Káinok. 1. Ütő Dániel, t. Kovács Mózes; 1. egy
házak: Zalán, Bodok, Oltszera, Zoltán, Étfalva, Fotos, Martonos, Gidófalva, Málnás. Csik-Dánfalva.
5. KököS, 1. Sercstcr Sándor, t. Kiss István; 1.
egyházak: Űzőn, Lisznyó. Bikfalva, Farkasvágó, Prázsmár.
2- Kjlyén, 1. Nagy Ferencz, t. Bedő József; 1. egy
házak: Szemeria, Sepsi-Szentgyörgy.
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Ádám Dénes.
Ádám Domokos.
Ágh Ferencz.
Ajtoni József.
Albert Dénes.
Albert János.
Almási János.
Aradi Ferencz.
Árkosi Dénes.
Árkosi Károly.
Árkosi Mózes.
Bágyi Mihály.
Bagoly Sándor.
Balyka Sándor.
Bányai Mózes.
Barabás Imre.
Barabás Sándor.
BarJa Domokos.
Barta Mózes.
Bartók István.
Bartók Zsigmond.
Bedő Albert.
Bedő Dániel.
Bedő Lajos.
Bedő Sándor.
Benczédi Gergely.
Benedek Áron.
Bethlen Ferencz gróf.
Berde Áron.
Berde Mózses.
Biás István.
Boneza György.
Borbély Sámuel.
Bosla Ferencz.

Botár Ferenc-/.
Brassai Sámuel.
Buzogány Áron.
Csecs András.
Csecs József.
Csegezi Ferencz.
Csegezi László.
Csegezi Mihály.
Csegezi Sándor.
Cseh József.
Csíki Albert.
Csíki Elek.
Csíki Farkas.
Csiki László.
Csíki Sámuel.
Csiki Mózes.
Csipkés Sándor
Csongvai Domokos.
Csongvai Károly.
Csongvai Lürincz.
Czakó László.
Dániel Gábor.
Darkó Sándor.
Darkó Zsigmond.
Deák Gergely.
Dénes Mihály.
Derzsi István.
Derzsi János M,-Vásárh.
Derzsi János Dósfalvin.
Derzsi József.
Derzsi Károly.
Dimény Farkas.
Dimény Zsigmond.
Dobos József.
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Egyed János.
Farkas György.
Farkas József.
Farkas Sándor.
Fejér Lajos.
Fekete Ferenoz.
Fekete Gábor.
Fekete Károly.
Fekete Lajos.
Ferencz József.
Ferencz Károly.
Ferenczi József.
Ferenczi Mózes.
Fikker Albert.
Filep Albert.
Filep István.
Filep Kálmán.
Filep Sándor.
Fodor József.
Fűzi Dénes.
Gál Dénes.
Gál Lajos.
Gál László.
Gál Miklós.
Gál Zsigmond.
Gálfalvi István.
Gálfalvi Zsigmond.
Gálfi Endre.
Gálfi József.
Gálfi Sándor.
Géléi Gyula.
Géléi Kálmán.
Gombos Sámuel.
Gothárd Sándor.
Gothárd Zsigmond.

Göncz Mihály.
Gyergyai Árpád.
Gyöngyösi Dénes.
Gyöngyösi István.
Györfi Sándor.
György Zsigmond.
Gruber József.
Grúz Albert.
Grúz István.
Gyulai József.
Gyulai László.
Hajós János.
Halmágyi Márton.
Halmágyi Sándor.
Horváth Gábor.
Horváth Kálmán.
Incze Mihály.
Inczefi Dénes.
Istvánfi András.
Jakab Elek.
Jakab Gergoly.
Jakab Gyula.
Jakab János.
Jakab Lajos.
Jakabházi Zsigmond.
Jánosi Gerő.
Járai Róbert.
Joó István.
Kelemen Beniámin.
Kelemen Elek.
Kelemen István id.
Kelemen István ifj.
Kelemen Lajos.
Kénosy Béla.
Kiss Mihály.
Komjátszegi Lajos.
8
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Koncz György.
Koncz Imre.
Koncz Lajos.
Koronka Antal.
Kozma Albert.
Kozma Endre,
Kozma Ferencz.
Kovácsi Antal.
Kökösi Sándor.
Kovács Áron.
Kovács Dávid.
Kovács Dénes.
Kovács János.
Kovács Mihály.
Kővári László.
Kővári Mihály.
Kriza Gyula.
Kriza Sándor.
László Domokos.
László József.
Létai Lajos.
Lőfi Áron.
Lukács Sándor.
Lörinczi Mihály.
Magyari Mihály.
Májai István.
Márkos Ferencz.
Máté Sándor.
Mátéfi Károly.
Maurer Béla.
Maurer István.
Maurer Károly.
Maurer József.
Mikó Béla.
Mikó Imre.

Mikó Miklós.
Miklósi -Károly.
Molnár Sándor.
Murvai István.
Nagy Albert.
Nagy Dénes Káli.
Nagy Dénes.
Nagy Domokos Káli.
Nagy Domokos Krasznába.
Nagy Gábor.
Nagy György.
Nagy Imre.
Nagy János.
Nagy József.
Nagy Lajos.
Nagy Lázár.
Nagy Sándor.
Nagy Tamás.
Nagy Zsigmond id. Káli.
Nagy Zsigmond ifj. Káli.
Nagy Zsigmond Kövendi.
Nemes József.
Orbán Balázs báró.
Orbán Venczel.
Orbók Ferencz.
Paget János.
Pákei Miklós.
Pál Mózes.
Pálfi Dénes.
Pálfi Ferencz.
Pálfi Károly.
Pálfi Lajos.
Pálfi Sámuel.
Pálfi Sándor.
Pakot István.
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Pap Mózes.
Pap Sámuel.
Pápai József.
Pataki Elek.
Pataki László.
Péterfi József.
Péteríi Sámuel.
Péterfi Sándor.
Rákosi István.
Rákosi József.
Rédiger Árpád.
Rédiger Béla.
Rédiger Sámuel.
Rédiger Vilmos.
Sala Sámuel.
Sándor Ferencz.
Sándor István.
Sándor János
Sándor Mózes.
Sárdi József.
Sebes Károly.
Sebes Pál.
Sebe Sándor.
Sebe Sámuel.
Sikó Lajos.
Sikó Miklós.
Simén Domokos.
Simán Endre.
Simán György.
Simén János.
Siménfalvi János.
Simó Ferencz.
Szabó György.
Szabó Lajos.
Szabó László.

Szabó Miklós.
Szász Ádám.
Szász Mózes.
Szafchmári Gyula.
Székely Elek.
Székely János.
Székely Márton.
Székely Mihály.
Székely Miklós.
Szentiváni Gyula.
Szentiváni József.
Szentiváni Sámuel.
Szontkirályi Árpád.
Szentkirályi Ferencz.
Szentmártoni Sámuel.
Szentpáli Károly.
Szigethi Miklós.
Szigethi Sándor.
Szolga Miklós.
Szőcs Márton.
Szuhai János.
Tanka Sámuel.
Tibáld Mihály.
Toroczkay Venczel.
Tóth Mihály.
Török Péter.
Török Sámuel.
Ulár Pál.
Uzoni Izsák,
üzoni Sándor.
Ürmösi Ferencz.
Ürmösi Miklós.
Ütő Dániel.
Ütő Lajos.
Zoltán Gábor.
Zsakó István id.
*
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Zsakó István, ifj.
Zsombori János.
Vájná József.
Váradi György.
Váradi Károly.
Végh József.

j
|

Végh. Mihály.
Végh Sámuel.
Veres Dénes.
Veres György.
Veres Károly,
Vida Dániel.
Vitális Mihály.
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