
A ROMÁNIAI ÉS AZ ANGOL UNITÁRIUS EGYHÁZ 
KAPCSOLATÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL 

A Korunk 1972 augusztusi számában napvilágot látott két ismeret-
len BowringMevél, amelyet a regényes életű <nagy államférfiú és mű-
fordí tó írt 1827-iben az erdélyi unitáriusok híres kolozsvári tanárának, 
Molnos Dávidnak (1778—1836). Ezekben a levelekben Bowring az „erdé-
lyi popularis l i teratura" iránt érdeklődik (Vö. uo. 1243). 

A levelek közlését bevezető sorokból arról is tudomást szerezhet 
az olvasó, hogy a Román Akadémia Kolozsvári F iókjának Könyv-
tá rában (volt Unitárius Kollégium Könyvtára) még egy harmadik levél 
is található — ugyanat tó l a szerzőtől. Je lzete : Ms. U. 780 / A., 85—86.1. 
Címe: „Joannes Bowring Congregationis Unitariorum Londinensis 
Minister a Secretis admodum Re verendő Davidi Molnos Rectori ac 
Professori Claudiopolitani Collegii Unitariorum in Transylvania Cla-
rissimo" (John Bowring, az unitáriusok londoni közösségének ti tkára 
— főtisztelendő Molnos Dávidnak, a Kolozsvári Unitárius Kollégium 
híres rektorának és tanárának, Erdélyben). 

Az utóbbi levelet 1827 júl iusában írta Bowring — latinul. A könyv-
tár kézirat-ál lagában található példány nem a szerző sa já t kezű írása, 
hanem az e rede t i szövegnek Körmöczi Józseftől (kissárosi tanító) 
származó s fe l tehetően hű másolata. 

E sorok í ró ja kedves kötelességének tesz eleget, amikor ezt is 
hozzáférhetővé teszi az érdeklődőknek, mert nézete szerint tartalma 
egy újabb színnel gazdagí t ja a most száz éve elhunyt Sir John Bow-
ringra vonatkozó ismereteinket, ugyanakkor némi fényt vet a romániai 
meg az angol unitarizmus az idő tá j t kezdődő, de később egyre inkább 
ki terebélyesedő kapcsolataira is. Az utóbbiak pedig fölöttébb haszno-
sak voltak, és — amint a rendelkezésünkre álló érdekes levelezésből 
futólag is megállapí tható — megérdemelnék, hogy valaki alaposan 
tanulmányozza őket. 

A levél szövege szó szerinti másolatiban2: 
„Literis a te datis XII. Kai. Mártii, quum antea breviter respon-

derim meo ipisius nomine, nunc denuo iisdem ex eo, quod gero in 
nostra Unitariorum Congregatione, officio, ad respondendum fusius 
progredior. Nimirum mala Domini Foxii3 valetudirie eadem nostra 
Congregatio adducta est, ut alterum siibi Ministrum a secretis pro exter-
nis negotiis p roque labente anno eligeret, quo factum est, ut scribendi 
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ad Te rnunus mihi sane perquaim jucundum in me reciderit, qui is 
sum, qui nullám rem tarn, in votis habeam, quam ut <hoc, cui nunc ini-
t ium datur, epiistorale Commercium Anglicos inter et Transylvanos Uni-
tár,i<o$ even turn fort iatur felicissimum. 

Lectae fue run t liter ae tuae superiori hebdomad e in eo, qui apud 
nos celebratur, annuo conventu, cujus Tibi descriptam ex tabulis 
enarrat ionem mitto, nosque magna perfudit laetitia spes, quam ex ipsis 
concepimus, fu tu rae in pos terum majoris, quam antehac, et arctioris in-
ter Congregationem nostram et vestram consuetudiinis; quam utramque 
Cocngregationem ego suspdcio, tanquam purae et sacrosanctae de Deo 
Uno Veritatis custodem, in tanta mentis caligine; quae tot hominum 
aeta tes ad usque hanc nostram, qua vivimus, permeavit . 

Hanc igitur quam tl'bi mit to enarrationem legendo certior fies, haud 
dubio cum miagno Animi Tui oblectamento, Fidem nostrorum dogma-
tum non per hanc nostram magnam Britanniam solum, sed multo et iam 
magis per Anglicos Unitos status, qui in America sunt longe la teque 
increbescere; et vero maximam spem alimus fore.ut ibi paulatim remo-
veana tur ex puro et pellucido Novi Foederis textu eae, quae ipsi penes 
multos inicumbunt nebulae, quibusque geinuinus e jus sensus obscu-
ratur , vel potius distorquetur. Quum igitur eos, qui in cognoscenda ver i -
t a te progressus certissime ubique fiunt, pio cum gaudio videamus, 
magno flagramus desiderio quantum in nobis sit, eosdem promovendi, 
et splendidissimum lumen illud, aliorum mentibus communicandi, quod 
Dogmati de Deo Uno seu de Deo Patre per Evangélium proclamato in 
eodem Evangelio c i rcumfusum est. 

Sciatis etiam opportet f idem hanc nostram non in hoc regno tan-
tum et in America, sed in aliis quibusdam Europae et Asiae regionibus 
placido, sed firmo tamen gressu procedere; et quidem inter Genevenses 
pler ique eorum, qui inibi sunt, Ecclesiae Pastorum trinitariae et calvi-
nis t icae fidei, nunt ium miserunt, inter Gallos quoque Dei Unitos nonnul-
los Patronos invenit; quantum vero attinet ad hanc nos t ram Brittan-
niam, Unitariae communionis templa supra centum numerantur ; a nobis 
e t iam Calecutii apud Indos Evangelii Praeconium seu Evangelica 
Missio recenter stabilita est, per eamgue, eruditissimus si unquam 
alius, illius gentis Bracroana {Rammohun Roy4) in Unlitariam Chris-
t ianam fidem conversus, praeclaram ipsius Apologiam in lucem edidit,-
nec non Madrasti i aliquis est, quamvis exiguus Unitariorum coetus. 

In Americanis unitis stat ibus nostra templa magno numero sunt, 
notsr ique stabilitam ibi Sodietatem habent, eo fine, ut Unitaria Insti-
tut io efficatius propagetur. Hie in Britannia nullám nos ecclesiasticam 
auctori tatem agnoscimus, nec qui inter nos sunt religionis ministri, 
qui quidem omnes communi Congregationis suiffraglio tali numeri 
cooptantur, ordinationem ullam receperunt, paucis for tasse exceptis: 
i idemque Uteris ri te informati sunt in nostro Unitariorum Eboracensi 
Collegio5 , sunt, qui pene omnes et scientia et ingenio praestantes. 
— Nulla aliorum coetuum ex aliis Dependentia est, nec ulla societas, 
al iorum cum aliis, nisi voluntaria . Ministrorum Ecclesiae inter nos 
non aliud est stipendium, unde alantur, quam quod ex spontaneis 
cu ju sque Congregationis oblationibus colligitur, nec in praesent iarum 
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ullis poenis ex lege civili vexamur , uti annis abhinc non ita multis 
vexabamur . Nostra cum fratr ibus nostris Americanis religiosa commu-
nicatio frequens est, quorum ve rb i Dei Ministris, siquando Ihuc ve-
niunt, et apud nos diversantur, nost rum cedimus in templis conciona-
rium suggestum, nec dubitamus quin suum ipsi nostris ministris con-
cedant, si qua e jus rei per tempus se se offeret occasio. Nul la inter-
c e d e nos inter et Borussios Uriitarios consuétudo, nec praeter earn, 
quam Tuis Uteris debemus de lis notitiam, esse in Borussia Unitarios 
aut unquam fuisse sciremus. Impense cupimus Epistolare insti tuere 
Commercium cum Unitariorum Congregationibus quibuslibet ubi-
cunque terrarum illae extent, aut cum nost rae fidei hominibus cu-
juscunque loci; imo et spes est fore, ut brevi nonnulii ex nostris istam, 
quam Vos incolitis, Transylvaniae regionem, visant, quod Vestrum 
etiam desiderium est, uber ioremque nobis de eo, qui inter Vos est, 
relationis statu noti t iam referant. Sed et e t iam Animo mit tere in pos-
terum ad Collegium, quod apud vos est, quempiam ex nostris ado-
lescentibus ins t i tu t ions causa, e t summorpere exoptamus Vestrorum 
quempiam per vos ad Collegium nostrum Eboracense pari ter mi'tti, 
in quo postquam egregiae educationis pr ima fundamenta jecerit, 
Angl icanamque didicerit linguam, nostraque fuerit imbutus l i teratura 
magis sit idoneus Christianae Veri ta t i explicandae inter vos et pro-
movendae . 

Responsum, si placet, sub hac quam hie vides epigrapho mittito 
John Bowring, Unitarian Associat ion Nallrots Buildings, London. 
Londini. VI. Kal. Jul . An. MDCCCXXVII! 

LAKÓ ELEMÉR 

JEGYZETEK 

1 Sir John Bowring: 1792—1872. Angol politikus és műfordító. 
2 A levél fordítása: 

„A március 12-i leveledre, amelyre előbb sajá t nevemben röviden 
válaszoltam, most az unitárius egyházban betöltött t isztségemnél 
fogva újból felelek — ezúttal részletesebben. Fox úrnak egészségi 
á l lapota ugyanis arra késztette egyházunkat , hogy a folyó évre más 
külügyi ti tkárt válasszon, s ennek folytán reám hárult ez az igen 
kedves feladat, hogy Neked í r j ak , reám, akinek az a leghőbb törek-
vése, hogy az angol meg az erdélyi uni tár iusok között fennál ló le-
velezési kapcsolat a leggyümölcsözőbb kimenetelűvé e rősödjék . 

A fenti hónapban kelt leveledet azon az évi közgyűlésen olvas-
tuk fel, amelyet tar tani szoktunk, s amelynek jegyzőkönyvéből kiírt 
elbeszélését (itt) küldöm,- a belőle merí tet t remény nagy öröme tölt 
el bennünket : hogy közösségeink között a jövőben átfogóbb és szo-
rosabb lesz -a kapcsolat . Magam mindkét közösséget támogatom mint 
az Egy Istenről szóló hamisí tat lan szent igazság megőrzőjét az érte-
lemire nehezedő] oly sötétség közepette, amely napjainkig az embe-
reknek annyi nemzedékét megülte . 
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Elolvasván tehát a neked küldöt t tudósítást, lelked nem kétkedő 
gyönyörűségével bizonyosabb leszel [abban], hogy val lásunk hitelvei 
nemcsak Nagybri tanniánkban, hanem sokkal inkább az Amerikában 
lévő Angol Egyesült Államokban is széltében-hosszában ter jed. Va-
ló jában pedig nagy reményünk v a n arra, hogy ott lassanként eltávo-
l í t ják az Új tes tamentum hamisí tat lan és tiszta szövegéből mindazo-
kat a homályosságokat , amelyek sokakra ránehezednek, amelyek az 
előbbinek eredeti ér teimét e lhomályosí t ják v a g y durvábban elferdí-
tik. Midőn tehát az igazság megismerésében bárhol elért biztos elő-
menete lekre kegyes örömmel tekintünk, oly hő vággyal lángolunk 
ezeket előbbre segíteni, amekkora [csak] bennünk van, és azt a ra-
gyogó fényt másokkal [is] közölni, amelyet az Egy Istenről vagy az 
Atyais tenröl szóló hitelvek hirdetnek az evangél iumon keresztül, 
ugyanazon evangélium által körülhatárolva. 

Azt is tudnotok kell, hogy hi tünk nemcsak ebben a királyságban 
meg Amerikában, hanem Európának és Ázsiának némely más részé-
ben is lassan, de mégis biztos léptekkel ter jed, mégpedig: a genfiek-
nél a trinitárius és a kálvinista hit több ottani eklézsiája köve te t kül-
dött, s a franciák közöt t is jó n é h á n y támogatóra talált Isten egysé-
gének hite; ami pedig a mi Britanniánkat illeti, [itt] az uni tár ius egy-
ház templomainak száma meghalad ja a százat; nemrégiben alapítot-
tunk Calcuttában a hinduknál egy evangéliumi missziót, amely által 
az uni tár ius keresz tény (hitre té r t brahman nemzetségbeli k iváló mű-
vel tségű Rammohun Roy kiadta híres Apológiáját ; Madrasban is je-
lentős az unitáriusok gyülekezete, bármennyire [is] kicsiny. 

Az Amerikai Egyesült Ál lamokban templomaink száma nagy, és 
a mieinknek van egy erős társasága, amelynek célja, hogy az unitá-
rius taní tás t hathatósabban ter jessze. Itt Britanniában semmiféle egy-' 
házi tekintélyt nem ismerünk el, vallásunk lelkészeit pedig, akiket 
mind a gyülekezet általános szavazásával választanak meg, néhány 
kivétel le l — nem szentelik fel. Ezeket rendszerint yorki kollégiu-
munkban képezik a tudományokra [s] vannak — majdnem mindnyá-
jan —, akik tudásban is meg tehetségben is jeleskednek. Az egyes 
eklézsiák semmiben sem függenek egymástól, és egyik sem egyesül 
a másikkal , hacsak nem önkéntesen. Egyházunk lelkészeinek megél-
hetés t biztosító f izetése nem más, mint ami az egyes egyházközségek 
önkéntes felajánlásaiból összegyűl. Mostanság nem zaklatnak ben-
nünke t a polgári tö rvények büntetéseivel , mint ahogy ezelőtt né-
hány évve l tették. Amerikai testvéreinkkel sűrű a vallásos kapcso-
latunk, amikor pedig lelkészeik hozzánk jönnek és nálunk szállnak 
meg, templomaink szószékét á tengedjük nekik, s nem kéte lkedünk 
abban, hogy — ha idővel erre alkalom adódik — ők is átengedik a 
magukéi t a mieinknek. Köztünk meg a porosz unitáriusok között sem-
miféle kapcsolat nincsen, és a levelednek köszönhető értesí tés nélkül 
nem is tudnók, hogy Poroszországban vannak-e vagy vol tak valaha 
unitáriusok. Szerfölött óhaj tunk levelezési kapcsolatot teremteni 
akármely unitárius egyesülettel, a világon bárhol lett légyen az, 
vagy bármely he lyen élő hi tünkbeli emberekkel , sőt reményünk van 
arra, h o g y a mieink közül néhányan rövidesen meglátogat ják a tőle-
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tek lakott Erdély ta r tományát — kívánságtoknak megfelelően —, » 
bővebb felvilágosítást hoznak nekünk a nálatok fennálló körülmé-
nyekről. Szándékunkban áll azonban az is, hogy a továbbiakban né-
hányat a f ia ta l ja ink közül a nálatok működő kollégiumba kü ld jünk 
tanulni, és fölöt tébb óha j t juk , hogy hasonlóképpen ti is kü ld je tek va-
lakit a mi york i kollégiumunkba, ahol [az illető] — miután a k ivá ló 
képzés első alapjai t lefekteti , az angol nyelvet megtanul ja , s irodal-
munkban já r tas lesz, a lkalmasabbá válik arra, hogy köztetek a keresz-
tény igazságot magyarázza meg továbbfej lessze. Kérlek, hogy a választ 
az alant lá tható címre kü ld jé tek : J o h n Bowring, Unitarian Associa-
tion, Nallrots Buildings, London. 

London, 1827. júl. 6. 
3 Fox, William Johnson: London-chichesteri unitárius lelkész (1786—1864). 
4 Rammohun Roy (1772—1833) az indiai felvilágosodás és szabadságmozgalom 

egyik korai előfutára, szabadelvű monoteista vallásos mozgalom alapító ja. Kö-
vetői Brahmo Somaj néven egyházat szerveznek. 

5 Collegium Eboracense — Vö. Eboracum = York angol város' ókori neve. 
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FELÉPÜLT A VADADI TEMPLOM 

V a d a d a hagyomány szerint a második ta tár járás ig a „Köveságy" 
nevű határrészben épült. A vész elvonulása után a falu lakosainak, 
egy része a mai he lyre húzódott fel, biztosabb menedék reményében. 
Itt egy „vadaskert" is volt, onnan ered a falu jelenlegi neve: Vadad. 
,,Az Over" nevű magaslaton a hagyomány szerint egy lármafa állott. 
Veszedelem idején meggyúj to t ták , a nép pedig menekült, és re j t e t t e 
javait, ahogy tudta. Mennyi re j t ekhe lye lehetett a mi 1596-ból szár-
mazó úrvacsorai ser legünknek is! Ma is osztunk úrvacsorai bort vele f 
benne v a n a századok emlékeinek íze is. 

A vadadi uni tár ius egyházközség a 18. század első évtizedéig 
Csíkszentmártonhoz (ma Nyárádszentmárton) tartozott, annak f i l iá ja 
volt. Öná l ló lett 1703—1710. években, Derzsi János lelkészsége alatt, 
aki az egyházközség első lelkipásztora. A templom 18. század előtti 
történetét alig i smer jük . A hagyomány szerint a „Kápolna" dombon 
állott e g y kis kápolna, melyet a vadadi hívek közösen használtak az 
iszlói h ívekkel . A kápolna leomlása után építet ték volna fel a vada-
diak a fa lu közepén az első egyszerű, fából készült, torony nélküli 
templomukat . Az építés ideje ismeretlen. Az 1816—1822 között i évek-
ben, Lövétei András és Várfalvi Nagy Mihály lelkészsége ide jén a 
templomot újraépí tet ték, ugyancsak fából. Szász András híres lelkész 
idejében (1895—1904) az egyházközség elhatározza, 'hogy a gyúlékony 
fatemplom helyett egy téglafalú, cserépfedelű templomot építenek. 
Gyűjtési engedélyt vál tanak. Az államtól 500 kor. segélyt kaptak . Az 
istenháza fel is épült volna Halmágyi János és Bálint Ödön következő 
lelkészek alatt, de ki tör t az első világháború, s odalett a templom 
pénze is. Bedő Árpád (lelkészsége alatt (1915—1935) ú j ra építési enge-
délyt ké r t az egyházközség. Az u tána következő lelkész, Fülöp Zoltán 
idejében az összeg már-már kézben lett volna, de kitört a második 
vi lágháború, s újra odalet t a templom pénze. 

Aztán az írás is beteljesült ra j tunk: akinek van, adatik, akinek 
pedig nincsen, még az is elvétetik tőle, amije van. 1944. szeptember 
22-én bombázás következtében leéget t a már 50 éve lebontásra ítélt 
templom. Megmaradt a templom kulcsa és az egyik harang n y e l v e . . . 
főként pedig a hívek ú j templom utáni vágya. 
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