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ADATOK AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ 
PÜSPÖKVÁLASZTÁSI JOGÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ 

A reformáció Erdélyben, vallási és társadalmi tényezők hatására, 
gyorsan ter jedt , s rövid idő alatt Izabel la és János Zsigmond fe jedelem 
támogatásával , közjogi elismerést is nyer t . Az ország val láspol i t ikája 
a katolicizmus államvallási jel legének megszüntetésével ú j útra tért : 
az államilag elismert, beve t t vallások — recepta religio — rendszerére. 
Az országgyűlés, a katol ikus mellett, egymás u tán beve t t val lásnak 
nyilvánítot ta és szabad gyakorlatot biztosított 1557-ben a lutherániz-
musnak1, 1564-ben a kálvinizmusnak2 és 1568-ban az unitárizmusnak.3 A 
területileg összekevert, n é g y bevett va l lás szabad gyakorla tával Erdély-
egyedül állott az akkori Európában. 

A reformáció szabad te r jeszkedésének Báthory István fe jedelem 
(1571—76) vetet t véget . A páduai egye temen tanult, sok országot be-
járt ura lkodó nagy tekintélynek örvendet t . Humanista műveltségét , 
politikai és katonai képességei t kor tá rsa i nagyra értékelték. Erdély 
függet lenségének biztosítása érdekében elődje törökpár t i pol i t ikáját 
folytatta. Hatalma csak 1575-ben szilárdult meg, midőn a német párt 
fejét, Bekes Gáspárt a kerelőszentpáli csatában leverte, híveit meg el-
hallgattatta. Még ugyanazon évben Lengyelország k i rá lyává választot-
ták. Hata lma és tekinté lye lényegesen növekedet t és az európai poli-
tika egyik számottevő tényező jévé vál t . Mint lengyel király (1576— 
—1586) Erdélynek továbbra is ura lkodója maradt az u tód jának válasz-
tott bátyja , Kristóf mellett, és fe jedelmi jogokat gyakorol t : h ivatalokat 
töltött be, intézményeket alapított, nemességet adott , birtokot adomá-
nyozott, ső t külön erdélyi kancelláriáit is tartott fenn. 

Az alig 5 évre t e r j edő fe jedelemsége alatt az ország életében lé-
nyegesebb változások n e m történtek; Erdély viszonylagos békét és 
nyugalmat élvezett. Vallási téren azonban személyes felfogásának ér-
vényesí tésével mégis vál toztatni k íván t . Buzgó katol ikus volt, aki a 
jezsuiták betelepítésével nyíl tan az el lenreformáció mellé állott. Val-
láspolitikai célkitűzése vol t a katol ikus restauráció, a régi vallásbeli 
egység helyreáll í tása. Ez viszont egye t jelentett a reformáció felszámo-
lásával. Józan belátás és hatalmi érdekei vezették annak felismerésére, 
hogy a reformáció vívmányai t , a zs inatok és országgyűlések egész so ra 
által szentesí tet t recepta religio rendszer t máról holnapra nem helyez-
heti hatá lyon kívül, sem a protes tánsokat nem kényszerí thet i vissza a 
katolikus egyházba. Kötöt te az ország törvényei re tett esküje és poli-
tikai érdeke, hogy ne zúdítsa maga el len a protestáns nemesek harag-
ját, akiknek megválasztását köszönhette , mivel további támogatásukra 
szüksége van . Kezdetben vallási téren egyebet nem tehetett , minthogy 
elismerte a négy bevett val lás szabad gyakorlatát, de a reformáció 
további te r jedésé t megakadályozta. Egyben törekedett a katolikus va l -
lást és egyházat régi joga iba visszahelyezni . Támogatta a román orto-
dox egyházat , papjait védelmezte, az ortodox istentisztelet, val lásos 
szokások és hagyományok szabad gyakor la tá t biztosította. 1572-ben 
megerősí tet te hivatalában Eftimiet mint az erdélyi románok püspökét; 
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majd miután tisztségéről 1574-ben lemondott, helyébe Cristofor szer-
zetest tette.4 

A fejedelem terve volt, hogy a meglévő szász lutheránus egyházon 
belül a „tűrhetőbb . . . kevésbé veszedelmes" augsburgi hitvallás5 alap-
ján egy ideiglenes, interim egyházat szervezzen. Részt vet tek volna 
benne a hi túj í tás mérsékelt i rányainak kővetői, a lutheránusok és helvét-
hitűek. Az átmeneti egyház-formáció feladatát abban látta, hogy a pro-
testánsokat visszavezesse a katolikus egyházba. Ennek érdekében, Ale-
sius Dénes által arra kérte a szász lutheránus egyházat, hogy az augsburgi 
hi tval lást fogadja el hitelvi alapul és í tél je el s közösítse ki mindazo-
kat, akik attól el térő tanokat hirdetnek. Ez az elítélés félreérthetet lenül 
az uni tár iusokra vonatkozott . Az 1572. május havában tartott medgye-
si szász zsinat elfogadta és kötelezővé tet te az augsburgi hitvallást, 
de a fejedelem további elgondolásait következetes állásfoglalásával 
meghiúsította.6 

Báthory Is tván ellenreformációs elgondolásaiban első helyen a leg-
dinamikusabban te r jedő reformációi irány, az unitárizmus megfékezése 
szerepelt . 1574. szept. 14-én XIII. Gergely pápához intézett válaszle-
velében közli, hogy Erdélyben az utóbbi húsz esztendő alatt [ti. a re-
formáció e l ter jedése óta] nagy hanyat lás mutatkozik a katol ikus vallás 
terén. Ezért mindent elkövet annak megerősítésére, főleg az ariarius 
szekta te r jedésének meggátolása által.7 

Trónra lépte után első intézkedése volt, hogy a fejedelmi udvarból 
Blandrata György kivételével, a vezető tisztséget betöltő unitáriusokat 
eltávolította. Blandrata is csak úgy maradhatot t az udvarnál, hogy ígé-
retet tett, miszerint vallási kérdésekkel nem foglalkozik. Dávid Ferenc 
helyébe udvari prédikátornak Alesius Dénes szászfenesi lutheránus lel-
készt hívta meg. Erre az időre tehető az a rendelkezése is, mellyel a 
fehérvár i állami nyomda felügyeletét elvette Dávid Ferenctől és ezzel 
unitárius jellegét megszüntette.8 

A könyvvizsgálatot életbe léptető rendelete 1571. szept. 17-ről az 
unitár iusokat sú j to t ta legérzékenyebben. Ebben elrendelte, hogy „Er-
délyben és a Part iumban a könyvnyomta tók bármely régi vagy ú j író 
legkisebb könyvé t és írását is engedélye s megegyezése nélkül le-
foglalás és minden javaik elvesztése büntetése alatt, kinyomtatni , árul-
ni és ter jeszteni ne merjék; a főtisztviselők az ily engedély nélkül ki-
adott könyveke t és írásokat bárhol s bárkinél megtalálják, az illetőnek 
javaival együtt lefoglalni, a büntetés két részét a fe jedelemnek bekül-
deni, harmadát maguknak megtar tani i smer jék kötelességüknek."9 

Báthory Is tván rendeletét a lutheránusok medgyesi zsinata kérésére 
adta volna ki. A zsinati beszámolók azonban ilyen kérésről vagy ha-
tározatról mit sem tudnak. A fejedelem viszont Beszterce városához 
intézett levelében, melyben intézkedését a városi tanács f igyelmébe 
a jánl ja , elismeri, hogy a cenzúrarendelet k iadásá t csak részben kezde-
ményezte a zsinat, részben ő maga.10 

Unitárius-ellenes intézkedései közül különösen súlyos következ-
ménnyel járt az ún. innovációs törvénye. Abból indulva ki, hogy az 
erdélyi reformáció befejezést nyert , a fe jedelem felhatalmazást szer-
zett az országgyűléstől, hogy megtiltsa a val lás további reformálását 
és szigorúan megbüntesse az ú j í tókat . Az új í tás ti l tásával először az 
1572. máj . 25—29-i tordai országgyűlés végzésében találkozunk, mely 
k imondja : „Ami a religio dolgát nézi, minden végzés a meghal t feje-
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delem őfelsége idejében volt, hogy senkinek az akkori végzés szerint 
bántása ne legyen a religióban, végeztül, h o g y azon állapotban és ere-
jében maradjon? hol pedig valakik a végzésen kívül a religióban vala-
mit innoválnának, amint őnagysága , e lőnkbe adja, hogy affélék vol-
nának, Őnagysága Dávid Ferencet és a superintendenst hívassa hozzá, 
értse meg tőlük, ha efféle innovatorok kü lönb val lásban vannak az ő 
vallásuktól, kiben voltanak, a megholt u runk idejében,- ha különb és 
ú j dolog val lásában talál tatnak, őnagysága excommunicaltassa, mely 
excommunicatióból ha ők nem gondolnak, őnagyságának authori tása 
legyen effélék megbüntetésére az ő érdemük szerint."11 

Az 1573. jan. 1—6-i kolozsvári országgyűlés megúj í t j a a tilalmat: 
,,Továbbá az innovatorok felől végeztetett , hogy az előbbi articulus 
tartassék meg. Akik ilyenek, a két superintendens és melléjük veendő 
több tudós személyek előtt hal lgat tassanak ki, és ha mindeniktől kü-
lönbözni talál tatnak, és dogmájuka t v a k m e r ő e n védenék, excommuni-
caltassanak és urunktól száműzettessenek, s ha evvel nem gondol-
nak, authoritása legyen őnagyságának fogsággal, vagy halállal, vagy 
egyéb büntetéssel káromlásuk érdeme szerint megbüntetni . Ha pedig 
urak vagy nemesek, vagy városok közül affélének pár t j á t fogná, vagy 
oltalmazná urunk ellen, az olyat a közvádló a törvény rendes ú t j án 
kívül közkereset alá foghassa."12 

Az 1573. m á j 24—27-i tordai országgyűlés harmadszor is megúj í -
tot ta az innovációs törvényt: „Ami a religio dolgát illeti, miképpen 
azért ennek előtte elvégeztük volt generális gyűlésünkben nagyságod 
idejében, és articulus okban is beírattuk volt , nagyságod is annak ke-
gyelmesen consentialt , és megconfirmálta, hogy senkit az ö religiójá-
ban, melyet szegény megholt urunk ide jében tartott, nagyságod meg 
ne háborítaná, [. . .] és senki, akár minemű renden való ember legyen, 
nagyságod birodalma alatt va ló avagy külső ember, ez országban, 
nagyságod birodalma alatt a religióban valami innovatiót ne merne 
valami szín alatt indítani, annak okáért most is alázatosan könyör-
günk mint kegyelmes urunknak, hogy az elvégzett art iculusokat nagy-
ságod ob sérv altass a meg minden c ikke lyében és rendiben, visel jen 
lelkünkre is gondot, és az afféle innovatorokat ne szenvedje közöttünk 
lenni, büntesse meg azokat, mely dologra nagyságodnak most is mint 
annak előtte tel jes authoritást , hatalmat adunk." t : ! 

Báthory Is tvánnak arra is gondja volt , hogy a jezsuiták segítsé-
gével tudományos fölényt biztosítson a katol ikusok számára a protes-
tánsokkal, e lsősorban az unitáriusokkal szemben, 

Uralkodása alat t á l landóan szorgalmazta a pápánál és a rend fő-
nökénél a jezsuiták beküldését Erdélybe. Kérésének tel jesí tésére csak 
1579-ben kerülhete t t sor. A rendekhez intézett levelében Báthory 
István azt állítja, hogy „az i f júság taní tására" történik a jezsuiták be-
telepítése.14 A kész helyzet e lé állított tordai országgyűlés (1579. ok't. 
21—24) kénytelen volt beleegyezni, de azzal a feltétellel, hogy ,,a je-
zsuiták az i f júság taní tásával foglalkozzanak, de egyebekbe ne elegyed-
jenek, hogy a különböző taní tók között háborúság ne következzék. 

Az iskola komoly fegyver volt az el lenreformáció kezében és a 
jezsuiták éltek is vele Erdélyben. Első középfokú iskoláikat a fe je-
delem segítségével Kolozsmonostoron, Kolozsvárt és Fehérvár t állí-
tották fel. Az unitárizmus szellemi központ jában pedig a kolozsvári 
unitárius főiskola ellensúlyozására, akadémiai jelleggel bíró főiskolát 
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alapítottak.16 Amikor Dávid Ferenc a dévai vár börtönében utolsó nap-
ja i t élte, a jezsuiták már megkezdték Kolozsmonostoron az i f júság ta-
nítását . 

••A- jezsuiták mint buzgó, képzet t taní tók, a kor színvonalán álló is-
kolákat áll í tottak szembe a protestánsokkal . Sikerrel alkalmazták a 
nyugaton már kipróbált térítési módszerüket a lelkek visszahódítá-
sára, : valamint az unitáriusok hatásának ellensúlyozására s a tanuló if-
júságnak iskolájukból való elvonására. 

A fe jedelem nem titkolta, hogy minden iránt, ami unitárius és 
szabadelvű volt, mély el lenszenv élt benne. Dávid Ferencet személy 
szerint is gyűlölte, mert a katol ikus egyház egyik megrontó jának tar-
totta, és benne látta egyházpolitikai terveinek legfőbb akadályát . Öt 
és egyházát ar ianusnak, ere tneknek bélyegezte. Egy i lyen megnyilat-
kozásáról számolt be Paksi Mihály, Heidelbergben tanuló erdélyi diák, 
Staller Józsiás zürichi tanárnak 'az 1572. dec. 4-i. levelében: ,,A múlt nyá-
ron Olaszországból hazaérkezet t Erdélybe a világi filozófiát tanuló há-
rom ifjú. Az egyik Hunyadi Demeter volt. Odamenetelük előtt ebioni-
ták Voltak s most a lélek halhata t lanságát kihirdetett vi tatételek által 
ostromolják. Ebből látszik, minő szelleműek ők és tanaik. Já ték és 
t réfa annak minden vallás, akire halála u tán többé semmi sem tarto-
zik. A kegyelmes Isten v é d j e őket s egyházaikat ily szörnyektől [ . . . ] 
A fejedelem ezeket Dávid Ferenccel együt t magához hívat ta s kér-
dezte őt: egyformán gondolkozik-e azokkal? Azt felelte, hogy néme-
lyekben egyetér t velők, de némelyeket még nem hagy egészen hely-
ben; A fe jedelem bosszankodva utasította el tekintete elől e szavak-
kal: »Távozz innen, büdös eretnek! Rövid időn végbe viszem, ha Isten 
is úgy akar ja , hogy szarvaid letöressenek!« Evvel azt akar ta jelenteni — 
jegyzi meg a levélíró —, hogy tekintélyét és erejét alá fogja szállí-
tani/ '17 

Az unitár iusok számát minden eszközzel csökkenteni igyekezett . 
Térítési e l já rására fényt vet Csanádi Imre kalotaszentkirályi unitárius 
lelkész esete, akinek a fejedelem- 1575. márc. 18-i levelében azt írta, 
hogy ,,ha nem akar elveszni, té r jen eszére s ad neki a gyalui udvar-
ból egy hordó bort s tíz mérő búzát. Ha téves vallását e lhagyva a ka-
tolikus egyházba visszatér, egész házanépe tapasztalni fogja bőkezű-
ségét" 1 8 

r r i A fe jedelem 1572. febr. 18-án Liszthi János kancellárhoz intézett 
levelében az unitáriusokról így nyilatkozott : ,,De nem kell senkinek 
csodálni ezek erkölcsét, mer t nemcsak emberek között , de mennyei 
dolgokban is i lyen acutusok ezek, és ugyanez az ő professiójuk: akit 
akarnak privalnak, akit akarnak öregbítnek. A Krisztus Jézust isten-
ségétől, a Szent Lelket essentiától fosztották meg. A gyermekeket ke-
resztség nélkül is üdvözítik és az embert minden bűntől megszabadít-
ják; úgy, hogy az Isten akit predestinált üdvözül, akit nem elkárho-
zik . . ,"19 

; A fe jedelem a szász univerzitás azon jelentésére, mely szerint 
az •„arianus ere tnekség" Szászvároson mindinkább te r jed , 1575. ápr. 
30-án válaszol, és megdicséri , amiért közöt tük az Isten fiáról szóló 
taní tás tisztán áll fenn. ígéri, hogy szükség esetén kemény eszközöket 
fog alkalmazni az eretnekség elfojtására, addig is meghagyja , hogy az 
elhalt szászvárosi unitárius prédikátor (Szegedi Lajos) helyébe kü ld je -
nek egy tudós és becsületes papot.20 
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Hogy a fe jedelem mennyire foglalkozott az unitáriusok e lnyomá-
sának ügyével, kiviláglik Berzeviczi Márton leveléből is, melyet 1575. 
ápr. 30-án intézett a szász univerzi táshoz: „Lelkemből fájlalom, hogy 
a ti nemzetségetekből sokan es tek az ariánusok tévelygésébe s azo-
kat még védelmezik is. Ez a dolog a felséges fejedelmet, amidőn leve-
leteket olvasta, súlyosan bántotta, aki ennek a szektának a jövőben 
való elfoj tására minden alkalmas eszközt felhasználni szándékozik."21 

Feltételezhető, hogy a belső tanácsos és későbbi kancellár a fe jede-
lem tudatával, esetleg sugalmazására írhatta ezt a levelet. 

Az unitárizmusra nehezedő nyomásró l tanúskodik Dávid Ferenc-
nek 1573. dec. 27-én Palaeologus Jakabhoz írott levele: „Mindennap 
rosszabbra fordul dolguk. A következő év január l - r e gyűlése lesz az 
országnak, ahol, tar t tőle — n e h o g y őket, mint az ország törvényei 
megrontói t vádolják, s helyükről elűzzék, ha csak az Isten ellenségeik 
szándékát véletlenül meg nem akadályozza. Espereseik egybe vannak 
híva, s azok tel jes igyekezettel vesznek munkába mindent, ami által 
elleneik vádja i t az ország főrendje i előtt magukról elhárítsák s a vallás 
igazságainak szabad vizsgálását továbbra is megnyer jék . A zsinat be-
végzÖdése után Isten segélyével mindent megtesznek, ami az egyház 
fenntar tása s az igazság ter jesztése érdekében szükséges."22 

Hasonló szellemben írt Szakmán István kolozsvári prédikátor ii 
1575. aug. 6-án Palaeologusnak: Fejérvár t néhány a ty jukf ia fog-
ságba esett; de jó emberek közbenjárására kiszabadultak. Mi lesz ve-
lük, az idő mutat ja meg. Hiszi, hogy az Isten a fe jedelmet arra bír ja , 
hogy val lásukkal valami rossz nem történik. Csakhogy ők az imádko-
zásban és kötelességük te l jes í tésében lennének szorgalmasabbak!"' '" 

Báthory István súlyos megpróbál ta tásoknak te t te ki az unitárius 
egyházat és híveit. Üj mozzanat egyházpol i t ikájában az 1576. jan. 
28 — febr. 8. napjain, Medgyesen tar tot t országgyűlés vallási végzése: 

,,Továbbá könyörgöttek azok az atyánkfiai, kik Dávid Ferenc val-
lásán vágynák; hogy Dávid Ferenc superintendensek légyen, és ha ő 
meghal vagy penig betegségek, vagy mi egyéb okból mutálni kellet-
nék, mutálhassák és mást substituálhassanak, eadem authoritate; csak 
hogy az religio dolgában semmit ne innoválhasson, hanem az miben 
találtatott, azon állapotban maradjon,"24 

Az unitárizmus egyházszervezet i jogának törvénybe ik ta tása 
egyedül álló jelenség volt a 16. század második felében. Adatok hiá-
nyában nem tudjuk, kik képvisel ték az unitárius ügyet az országgyű-
lésen. A határozat szűkszavúan csak annyit mond, hogy a „Dávid Fe-
renc val lásán" levők kezdeményezték? az unitárius elnevezés Erdélyben 
még ismeretlen volt. Az unitáriusok kérése az erdélyi reformált egyház 
sa já tos alakulásával áll összefüggésben. 

Az erdélyi reformáció nem egy ú j egyház alapí tásának igényével 
lépett fel, hanem a meglévőt akar ta megúj í tani és szervezeti egységét 
fenntartani . Az ál lamhatalom ellenállása miatt a hi túj í tás hivei csak 
1551-ben választhat ták meg a megúj í to t t egyház első szuperintenden-
sét Wiener Pál személyében. Halála után a német anyanye lvű lutherá-
nusok nemzetiségi alapon szervezkedtek és 1556-ban a szász egyház, 
szuperintendensévé Hebler Mátyást , a magyar anyanye lvű lutheránu-
sok pedig hasonló alapon, 1557-ben Dávid Ferencet a magyar egyház 
szuperintendensének választot ták. 1556-tól 1576-ig a fejedelem és az 
országgyűlés Erdély területén csak ezt a két reformált egyházat — a 
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szász és a magyar —, és annak két szuperintendensét ismerte el. A pro-
testánsok és összes egyházközségeik hitelvi különbség nélkül, ehhez 
a két egyházhoz kellett tartozzanak. 

Dávid Ferenc 1559-ben, a lutheránus hitfelfogástól eltérő úrva-
csoratana miatt, szuperintendensi tisztségéről lemondott, helyébe 
Alesius Dénes került. A reformáció hitelvi fej lődésével állott össze-
függésben, hogy Blandrata György 1564. ápr. 9-i enyedi zsinaton, egy 
fejedelmi rendelet alapján, Alesius Dénest hivatalából letette,- helyébe 
a zsinat ú j r a Dávid Ferencet választotta25, aki tisztségét 1571-ig töl-
tötte be. Báthory István az enyedi zsinaton történt választást nem is-
merte el és Dávid Ferencet udvari papságával együtt a szuperinten-
clensségtől is megfosztotta. Az 1571.szept. 9-i z s i n a t a fejedelem kíván-
ságára Alesius Dénest, udvari papját, visszahelyezte a magyar egyház 
szuperintendensi tisztségébe. Ennek következtében az unitáriusok, 
akik közjogilag szintén a magyar egyházhoz tartoztak, 1571-től 1576-ig 
Alesius egyházi joghatósága alatt állottak. Mégis az unitáriusok 
Dávid Ferencet állami elismerés nélkül, továbbra is szuperintenden-
süknek tar tot ták, és neki a tisztséggel járó jogok gyakorlását biztosí-
tani igyekeztek. Az országgyűlés Dávid Ferenc püspökségének elisme-
résével nem tett mást, mint az unitárius egyházon belül kialakult tény-
leges helyzetet és gyakorla tot szentesítette. Közjogi szempontból ez a 
harmadik szuperintendens elismerését jelentet te Erdélyben. 

A rendek törvénybe iktatták az unitárius egyház püspökválasz-
tási jogát is, midőn engedélyezték, hogy ha Dávid Ferenc, akár be-
tegsége, akár halála, v a g y bármely más ok miatt akadályozva lenne 
a szuperintendensi h ivata la betöltésében, helyébe az unitáriusok más 
püspököt választhatnak. Dávid Ferenc püspöki c ímének elismerését és 
az egyház püspökválasztási jogát az innovációs törvény betartásától 
tették függővé: ,,a religio dolgában semmit ne innoválhassom hanem 
amiben találtatott , azon állapotban maradjon" . 

Az erdélyi rendek medgyesi határozatukban a reformáció hitelvi 
és szervezeti differenciálódásának valóságát ismerték el. Ezen alapon 
engedték meg az unitáriusoknak, hogy kivál janak a magyar refor-
mált egyház közösségéből és Dávid Ferenc szuperintendenssége alatt 
külön, a maguk felekezeti egyházában él jenek. A püspökválasztási 
jog elismerésével ezt a kiválást intézményesítet ték és az unitárius re-
formáció önálló egyházzá alakulását szentesítették. 

A medgyesi országgyűlés végzése határkő az erdélyi hi túj í tás tör-
ténetében: a meglevő szász és magyar reformált egyház mellett az ál-
lam elismerte a hitelvi alapon szervezett unitárius egyház létezését is. 
így lett az unitárius egyház közjogilag Erdély harmadik egyháza. 
Mindez természetesen nem jelentet te a fejedelem egyházpol i t ikájának 
megváltozását, hanem inkább fékezését és a társadalmi valóságokhoz 
való ésszerűbb alkalmazását. Báthory István lengyel hatalmi törek-
vései é rdekében az ország belső egységének, rendjének és békéjének 
erősítésére törekedett . S mivel az unitáriusok száma és befolyása még 
mindig nagy volt Erdélyben, hatalmi érdekei kívánták, hogy a vallási 
intézkedéseivel megfélemlítet t és elégedetlen unitár iusokat megnyug-
tassa és bizalmukat megnyer je . Ennek tudható be, hogy enyhül t maga-
tartása az unitáriusokkal szemben, akiknek lengyel hi t rokonaikkal 
való összeköttetéseit felhasználta a lengyel korona megszerzése érde-
kében. Megválasztása ügyében tel jhatalmú megbízottként a lutheránus 
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Berzeviczi Márton mellett az uni tár ius Blandrata Györgyöt kü ld te ki 
Lengyelországba. Ismeretes, hogy külde tésében jó eredménnyel j á r t el.26 

A fejedelem részéről az országgyűlés vallási végzése csak egy 
tervszerű, megfontolt polit ikai engedmény volt, mellyel unitárius alatt-
valóit lekötelezte és további polit ikai törekvéseinek szolgálatába ál-
lította. Politikai engedménynek tar to t ta Báthory Kristóf (1576—1581) 
is, aki a medgyesi végzésben biztosított jogokat már az 1576. aug. 3-i 
kolozsvári országgyűlésen korlátoztat ta : ,,a superintendens zsinatot 
csak Kolozsvárt vagy Tordán tarthasson? de akik (Alesius) Dénes pap-
pal egy valláson vannak , azokat egybe ne hívhassa, hanem az ö régi 
authoritásía az övéi közöt t megmaradjon.1 ,27 

Az 1577. okt. 12—15-i tordai országgyűlésen a fejedelem és a ren-
dek még tovább mentek és kimondot ták, hogy: ,,Tordai Sándor 
Andrásnak mindenütt authoritása legyen az országban járni, minden 
helyeket megvizsgálni és mindenütt az ő val lásán való egyházi sze-
mélyeket, papokat igazgatni, oktatni, tanítani, megfeddeni, és zsinatot 
tartani, sö t a más va l láson való papoka t is serkentve, intve, t an í tva — 
akit lehet — az ő nézete i re vonni, de ne erőszakkal. A másik félnek 
pedig, Dávid Ferencnek, mint ennek előtte, most is csak Kolozsvárt és 
Tordán lehessen zsinatot tartani, a más confession való egyházi sze-
mélyeken semmi hatósági joga ne legyen, hanem csak az övéin."28 Ez 
a határozat már nyílt prozelitizmust jelentett az unitáriusok ellen. 

Az abszolutizmus alatt, Székely Sándornak 1852-ben bekövetke-
zett halálával, a bécsi kormány megt i l to t ta a püspökválasztást . 1861-ig 
betöltetlenül állt a püspöki szék, amikor is az unitáriusok kiharcol ták 
szerzett joguk gyakor lásának engedélyezését . Ez a joga az egyház-, 
nak azóta is sértetlenül fennáll és szabadon érvényesül . 

Négyszáz éve annak, hogy a medgyesi országgyűlés biztosította 
az unitárius egyház püspökválasztási jogát. Ennek kimondása a kor-
szabta társadalmi és felekezeti kor lá tok között, haladó szellemű s elő-
re mutató bátor cselekedet volt. Az erdélyi törvényhozás végzése a 16. 
századi egyháztör ténetünk fontos dokumentuma, melyből hi telődeink-
nek az unitárizmus j ö v ő j e iránti fé l tő gondoskodását o lvasha t juk ki. 
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DR. SZABÓ ÁRPÁD 

A KUMRÁNI ESSZÉNUS KÖZÖSSÉG JELENTŐSÉGE 
ÉS HATÁSA 

A KERESZTÉNYSÉG KIALAKULÁSÁNAK KORÁRA 

II. rész 
Valamennyi evangél ium közül a negyedik muta t j a a legszorosabb 

kapcsolatot és legszámosabb rokon vonást a kumráni irodalommal s 
ezért a bibliakutatók egy része egy közös eszmei forrásról beszél. En-
nél a pontnál azonban óvatosnak kell lenni. Gondoljunk arra, hogy 
minden ú j felfedezés a közel-keleti vallások területén — a Jézus szüle-
tését közvetlenül megelőző századoktól egészen az ő születését követő 
századokig — gyakorlat i lag a sa já t korában gyökerezik. Valószínű, 
hogy ez a negyedik evangélium problémájának megoldási kulcsa is. 

Az olyan jellegzetesen jánosi kifejezések, mint a vi lágosság fiai, 
az élet világossága, a sötétségben való járás, igazságot cselekedni, 
Isten munkái stb. a kumráni i ratokra is jellemzőek és nemcsak kifeje-
zés-, hanem gondolkodásmódot, világnézetet is tükröznek. Mind a 
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