
Szent-Ábrahámi Mihály unitár, püspök fölterjesztése 
az unitáriusok közalapjairól 1754-ben. 

En e nagy emberünk és irónk minden darabka levele iránt 
rendkivüli érdeklődéssel viseltetem, mert azok az ő áldásos élete érté-
két ú j í t ják meg mindig lelkemben. E férfiban alapos tudás, ritka 
közügyszeretet, nagy munkaerő és munkakedv s kényes állásán ritka 
erkölcsi bátorság volt egyesülve. Jól jellemezte egy egykorúja, hogy 
az unitárius egyházat püspök korában ő hordozta vállain. 

Mária Therézia királyné reformálni akarván birodalmában— tehát 
Erdélyben is, mert már akkor az elnémetesités ott is előre haladt 
volt — a közoktatásügyet, meg akarta tudni a felekezetek oktatási 
és nevelési rendeltetésű vagyonállását, ; a többi püspökök közt tőle 
is kimutatást kért erről. 0 1754-ben szept. 16-án teljesítette azt 
harmadfél ives latin Jelentésé ben. A véletlen elém hozá nem rég, meg-
döbbent bensőm: mit ir ama nehéz időkben, e kényes ügyben, az 
egyház felelős feje ? Minden munkámat megszakítva, átolvasám, há-
lám az író iránt megújult , tiszteletem emléke iránt megifjodott s 
mihelyt lehet, közlésére magamat elhatároztam, még pedig ugy, mint 
eddig is hasonlókkal eljártam, természetesen, ha a tisztelt szerkesztő 
urak tér t nyitnak rá. 

Hallottam, hogy némelyek idő- és térvesztegetésnek tar t ják, hogy 
közleményemet azon nyelven is adom, a mint irva vannak. Ez nagy 
tévedés, melynek szülő anyja az elfogultság és a történelmi forrás-
kiadások természetével való teljes ismeretlenség. Ily nézet nem jogo-
sult. Történelmi becsű oklevél csak az Ő kelte nyelvén bír absolut 
hitelességgel. De abban sem leszek segédkező soha, hogy latin for-
rásukat megérteni ne igyekezzünk. A „Keresztény Magvető11 tudomá-
nyos szakfolyóirat. Ebben helye van az alapos tudománynak. S a 
latin nyelvű források a magyar történettudománynak és theologiának 
éppen alapját teszik. Ehez hűtleneknek lennünk nem szabad. Sőt ez 
alkalomból bátor vagyok hangsúlyozni a latin nyelvnek fogymnasi-
umunkban lehető legalaposabb tanítását. Erre müveit s különösen 
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papi és tanári embereinknek elkerülhetetlen szüksége van. A ,,Vul-
gata" eredetiben olvasása nélkül tudós exegeta tanárnak lenni lehet-
lenség. Itt csak ennyit, ha valaki gáncsolná, majd más dolgaim vége-
zése után szivesen védném állításomat, ha az a gáncs tárgyilagos 
és rá érdemes lesz. 

Szent Abrahámi is latin nyelven irta felterjesztését, ha jobb 
ugy, jelentését, az erdélyi kormányzóhoz és kormányszékhez intézve 
s hivatkozólag a kir. felség vele közlött junius 15-iki legfelsőbb azon 
kegyelmes kir. parancsra : hogy mutassa ki azon alapítványokat, me-
lyek a püspöksége alatti unitárius egyház birtokában vannak ? és 
hogy azok kamatai mire fordíttatnak? Mély hódolattal vette — úgy-
mond — e kegyelmes parancsot s a menny.ben tőle kitelt s az idők 
különböző viszontagságaiban leveleink elveszése megengedte teljes 
igyekezettel azon volt, hogy annak eleget tegyen. A mire tehát képes 
volt, alázatos engedelmességgel felterjeszti a következőkben. 

Vannak — úgymond — majdnem minden unitárius egyház-
községekben kevés szántóföldecskék, vagyis eklézsiai alapítványok, 
melyeket idő folytán végrendelet vagy kegyes adomány utján kaptak, 
melyeket a papok vagy hallgatók a templomok, papok és papi tel-
kek lentartása végett saját kezeikkel maguk mivelnek meg, a honnan 
a papok is kepéiket kapják. 

Vannak továbbá minden egyházközségben szent czélul szolgáló 
ingó vagyonok a meghatározott időben való keresztelésre és urvacsora-
vételre rendeltetve. 

Más kegyes alapítványok nincsenek; mert az ido hosszú folya-
mában és a különbféle viszontagságok miatt az egyházközségek és 
papok azok birtokától elestek, s azok nem fordít tatnak azon czé-
lokra, a mikre rendeltettek volt. Ilyenek : 

Elsőben. Iiolozs mezővárosban az ottani sóbányából 800 kősót 
s mindenféle termények dézmája egy negyedét Báthori Zsigmond, 
erdélyi vajda 1589-ben jul. 1-én Gyulafejéivárott kelt adományleve-
lével kegyelemből a kolozsi unitárius papnak a d t a ; Báthori Gábor 
fejedelem pedig 1611-ben s később 1630-ban, ápr. 8-án Brandenburgi 
Kata fejedelemnő azon összeget minden következő időkre, évenként, 
fejedelmi parancsot róla nem várva, kiadatni parancsolta. E fejedelmi 
kegyes só-alapítvány elébb 300 kőre szállíttatott le, azután 1698-ban 
egészen megszűnt. A tized pedig 1632-ben (itt az év az 1732-ik év-
vel van tollhibából fölcserélve) Szendrei Sámuel ur, az Apaffi-féle 
fiskusi birtokok igazgatója által az általa vagy nem ismert, vagy elfe-
ledett Lipót-hitlevél 2-ik pontja ellenére elvétetett, 
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Másodszor. Volt egy kegyes alapítványi adománya felséges Iza-
bella királynőnek a kolozsvári unitárius iskola és a szegény árvák 
fentartására, melynek jeles emléke, a kolozsvári udvar falába kőre 
vésve betett felírat, a piaczi templom kőkerítése déli bezárt ajtóján 
még a püspök idejében is látszott s tartalma ez volt: Az iskola 
királyi adománya vagyok, ennek és a szegényeknek öröksége, a ki 
ezt és az egyéb jótéteményeket más czélra fordítja,, töröltessék ki az 
élők könyvéből és az emberek emlékezetéből. Az 1557. évben. E királyi 
adománynak a tizedet illető ágát a királyné halála után az uralko-
dásra jutván szintén adományievéllel erősítette meg, s ezt Erdély 
fejedelmei : Báthori István, Báthori Kristóf és Bethlen Gábor is meg-
erősítették, valamint m-gerositette dicső Lipót császár is 1691. évi 
Szent Hitlevele '2. és 3. § sában, 1693 ápr. 9-iki uj kir. leiratában 
és az 1693, május 14-én kelt Alvinczi-féle királyi Válaszokban. 

E dézmanegyedet Kolozsvár város határai területéről az unitá-
rius iskola megszakadatlan évsorban vette 1716. márcz. 16-ig, mely 
évben a piaczi templom az unitáriusoktól elvétetvén, a dézma is 
vitatkozás tárgyává lett, s bár ez az iskolai és szegényeknek tett 
alapítvány nem tartozott a templomhoz, sem a kolozsvári eklézsiához, 
de az erdélyi összes unitárius közönségé s a Kolozsvárott neveledo 
uni tár ius tanuló i f júságé volt, mégis 1718-ban a római katholikus 
eklézsia részére elvétetett, azoknak mintegy kárpótlásául, mit az 
unitáriusoktól követelt. 

Harmadszor. Kolozsvár, mely a hadaknak mindig utában állott, 
s életét pénzzel és egyéb javaival kényszeríttetett megváltani, az 
utolsó előtti század elején Básta által elfoglaltatván s katonaőrséggel 
erősíttetvén meg, minthogy az ekkor egészen unitárius vallású volt, 
azok minden aranyát, ezüstjét kicsikarta s minden javaiból annyira 
kivetkőztette, hogy a kolozsvári unitárius eklézsiának semmi jöve-
delme nem volt 1635-ig. 

Ez időtől íogva pedig a kolozsvári unitárius eklézsia javára 
nemcsak erdélyi főurak és nemesek, de külföldi unitárius atyafiak 
is sok kegyes alapítványt tettek, melyek 1693-tól fogva 1716-ig leg-
alább 50,000 frtot te t tek , a mint az akkor élt s azon időbeli Almási 
Mihály püspök ut ján köztudomásban volt. A kolozsvári unitárius eklé-
zsiának ily kegyes jótétemények, zálog vagy vétel és kegyes végha-
gyományok utján szerzett minden javai, azon hozzávetőleges követelés 
czimén, hogy a templomnak azon idő óta, midőn az az unitáriusokra 
szállott, annyi java s azokból annyi jövedelme volt, a mennyit 1716-ban 
birtokában találtak, tőle elvétettek és a katholikus uraknak adattak 
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át, ugy, hogy az unitáriusoknak semmijök vagy legalább alig maradt 
valamijök. 

Elfoglaltattak t . i. Kolozs vármegyében az apdhidi birtokok 
1500 tallérban, Tordavármegyében Alsó- és Felső-Füle 3331 forint-
ban, Belső-Szolnokvármegyében Veczk, Kabalapataka, Tormapataka, 
6ryurkapataka 10309 forintban. 

Ezen kivül Kolozsvármegyében levő Kórod birtok visszaváltása 
végett kölcsön vett volt az unitárius eklézsia 1000 frtot. E birtok 
is elvétetett s mégis az unitáriusok által a tartozásnak 1718-tól járó 
kamatával együtt megfizetését sürgeti a hitelező. 

A katholikus uraknak adatot t át ezeken kivül Kolozsvárott 
42,000 forintra becsült három ház. Elvették az alapkövétől bevégző-
déseig egyedül az unitáriusok által, saját költségükén, a mult szá-
zad végén, 12,000 forinton oly polgári telkekre épít tetett iskolájukat, 
melyeket Ők a dicső Lipót császár és a Méltóságos fejedelemség bele-
egyezésével az unitárius egyház 6300 forinton vett, mely iskolát az 
unitáriusok az Óvárban levő s 1693-ban a kath. uraknak átadatott 
iskolájok 'helyett építettek. Átvették a kath. urak az unitáriusok által 
a templom körül épí t tetet t áruboltokat jövede'meikkel együtt, úgy-
szintén az általuk alapított és épít tetet t kisebb templomot. Elvétet-
tek az általuk 4470 forinton szerzett könyvnyomda, mint' szintén 
sok más ingó javak, a miket most minden javadalmaikkal együtt a 
kath. urak bírnak. 

Negyedszer. A kegyes hagyományokhoz járul t a Tasitzki hagyo-
mány. Luclavicei Tasitzki Ákos, Lengyelország brandenburgi őrgróf-
ságában, Grizla és Delczigh-Hammerben lakó, bochniai sóbányafőnök 
10,000 tallért szánt volt a kolozsvári magyar és a száműzött lengyel 
unitáriusoknak egyenlő joggal; de halála miatt csak 3000-et fizet-
hetett ki, melyet unoká j a : Tasitzki János 1711. aug. utolsóján Bécsbe 
küldött az erdélyi udvari kanczelláriai tanácsoshoz és Registratorhoz, 
a mi különbféle nemű és értékű pénzekből állván, az elváltásnál 
4000 r. frtra apadt le s az akkor Bécsben tartózkodó Apafii Mihály 
fejedelemnek adatott kölcsön, mely összeg a fejedelem halála után 
az Apaffi-féle fiskusi jók részébe ju to t t s feledhetetlen dicsőemlékü 
VI. Károly császár rendeleténél fogva 1728-ban inincl a magyar, mind 
a lengyel unitárius eklézsiáknak kifizettetett s különbözőknek köl-
csön adatot t ki. A fennmaradt összeg után a kamara 5 száztóli ka-
matot fizet s a jóltevő rendelkezése szerint, a papok, az ifjúság okta-
tása és az árvák s élelmöket megkeresni nem tudó özvegyek javára 
fordittatik. 
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Minthogy pedig a magyar unitárius eklézsiának az Apaffi-féle 
fiskusi jókból csak 1000 r, f r t maradt fenn, annak fele 1730. márcz. 
26 án az eklézsia azon hitelezőjének birtokába ment át, a kinek az 
eklézsia, a most katholikusok birtokában levő; elébb eladott nyom-
dáért adósa volt, minthogy az eklézsiának más pénze, e gyakran 
sürgetett adósság, vagy csak kamatnélküli kifizetésére is, nem volt. 

Ötödször. A papi dézmák és dézmanegyedek jövedelmeit nagyob-
bára a hazai törvények és az alkotmány, jelesen az Approb. Const. 
I. R. 5. czime 1. czikke s a III. R. 4. cz. 6. czikke, úgyszintén 
a Comp. Const. I. R. 1. cz. 5. ' 6. czikkei ellenére a földesurak az 
elébbi esztendőkben önhatalmúlag annyira elvették, hogy alig maradt 
meg belőlük valami. Jelesen: 

KüküllÖvármegyében Deésfalván az erdélyi fejedelmek adomá-
nyából törvény szerint ki kellene járni az unitárius pap részére a dézma 
negyed részének (Quarta); de a parasztok telkei a birtokosok meg-
szaporodása által annyira megnemesültek, hogy a buza-dézmanegyed 
alig tesz 12—13 kalangyát. A bor és más gabonabeli dézma pedig 
visszaélés és az emberek nyakassága miatt egészen megszűnt. 

Adámoson és Dombon minden dézmanegyed emberi emlékezet 
óta az unitárius papoknak adatott, de a Mélt. és Tek. birtokos urak 
által 1744-ben elvétettek s egyébb czélra fordíttattak. 

Dicső- Szent-Mártonban a Tek. Balogh-családtól a dézmanegyed 
a törvény értelmében megszakadás nélkül az unitárius papnak fizet-
tetett. más birtokosok más czélokra fordítják. 

Sárdon a dézma egészen az unitárius papnak jár, de nem rég-
óta az őt nem illető részt a birtokosok elvették. 

Bethlen-Szent-Miklóson a dézmanegyed emberi emlékezet óta 
az unitárius papé volt, 173 3 körül a Mélt. birtokosok elvették azon 
ürügy alatt, hogy boldog emlékű elődeik által az ő jótetszésökig 
adományoztatott volt. De a mint a püspök némelyek tudósításából 
értesült, nz ottani Mélt. birtokos urak a dézma háromnegyed részeért 
haszonbért fizetnek a fiskusnak, a mi az Arenda-Regestrumból vilá-
gosan kitűnik. 

Széplakon a T. Petrityevit Horváth-család a fiskusi haszonbér 
mellett birtokából három dézmanegyedet kegyes indulatból az uni-
tárius papnak engedett, egy negyede pedig régi idők óta az ev. ref. 
papnak van adva. 

Szökefalván néhai méltóságos Kis-Sárosi Sárosi János végha-
gyományilag rendelkezett, hogy az általa szerzett minden földeinek 
tizede, örökösei által is, bárminő vallásúak legyenek, az unitárius 
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papnak f ize t tessék; de 1744 óta az uni tár ius pap ot t sem bir e 
jótéteménynyel. 

Fejérvármegyében Héviz birtokban 100 év előtt a dézma az 
unitárius papé volt, akkor megfosztatot t tőle. Páloson is az volt eleitől 
fogva ; e századb n a Mélt, birtokosok el tar tózta t ták. 

Abrudbánya mezővárosban a bor és másféle italok korcsmálási 
joga az uni tár ius eklézsiáé volt, a mint kitetszik a polgárok egy 
szerződéséből s annak Báthori Zsigmond fejedelem általi megerősité-
séből, úgyszintén abból, hogy a városi közönség szükségei miatt a 
jogot elzálogosítván : az uni tár iusok azt 164S-ban a maguk erejűken 
v isszavál to t ták a mit megerősí tet t 11. Rákóczi György fejedelem 
1651-ben, Apaffi. Mihály 1665 ben. Ma e jövedelemben a kathol ikus 
és reformátusok az uni tár iusokkal osztozkodnak. 

Nemes Thordavármegyében Thoroczkón és Thoroczkó-Szent-
Györgyön a földek dézmanegyede régi idők óta az ottani uni tár ius pa-
poké volt ; 1753 óta Mélt. báró Thoroczkai István jószágaiból annak 
az unitárius pap részére k iadásá t nem engedte meg, hanem a hazai 
törvények ellenére, a maga hasznára fordít ja , bárha bizonyos is, hogy 
azon dézma a fiskusi Árenda ál ta l nem vál ta tot t meg, de csak a 3/4 rész 
fizettetik ki az által, a mint ez más birtokokban is, melyekben 1 / i dézma 
a papok részére szakasztatot t ki, eleitől fogv'a igy t a r t a to t t fenn. 

Ezek azok, Nagyméltóságú Kegyelmes uram, a miket én az 
unitárius ekiézsiákban levő régi kegyes alapítványokról s azok miké-
pen biztosításáról megtudhat tam, s a miket az Ő felsége kegyelmes 
kir. rendelete s annak következtében a kir. főkormányszék megha-
gyása ta r ta lma szerint megjelenteni köteles vo l tam; a mikből kitet-
szik : hová, mire fordí t tat tak eddig s fordí t ta tnak ma e javalmak és 
kamataik ? s mi az a csekélység, a mi azon kegyes alapítványokból 
az uni tár iusoknak megmaradt. ? 

A legjobb és legnagyobb Isten engedje Nagyméltóságodat és a 
Nagyméltóságú kir. Főkormányszéket a királyi felség szolgálatára 
hosszasan és jó egészségben élni. Igy k ívánja és. reményli ezt 

Nagyméltóságodnak és a Nmlt. kir. Főkormányszéknek 
Kolozsvárott, sept. 16 án 1754. 

alázatos szolgája 
Szent-AbraJiámi Mihály, 

az unitárius eklézsiák püspöke (Supeiintendens). 

* * 
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Az eredeti latin szöveg szó szerint ez : 

Excellentissime Domine, Domine Comes Gubernátor! 
et 

Excelsum Regium Gubernium ! 
Domini, Domini Patroni mihi Gratiosissimi ! 

Ad Gratiosam, de investigandis et Excelso R. Gubemio reprae-
sentandis, piis Fundationibus, si quae sub mea S u p e r i n t e n d e n t in-
venirentur, quove earum Census et Beneficia conversa fuerint, aut 
convertantur, Mandatum, Die Decima Quinta Junii humilima cum 
demissione, homagialique erga Cesareo-Regiam Majestatem, Principem 
scilicet Nostram (sic!) Heredituriam Clementissimam devotione, accep-
tum, quantum in me fuit, Literaliumque Instrumentorum, variis tem-
porum injuriis deperditorum inopia permisit, totus in eo fui ut 
Mandato Regio satisfacere queam ? Eo itaque quo par est, humilimo 
in obsequio submitto sequentia; 

Sunt in Ecclesiis Unitariis ferme singulis certi quidam agelli, 
vel in fundatione Ecclesiarum, vei deinceps hinc et. inde pecuniis 
empti, aut vi Testamenti, vel privatae Collationis acquisiti, quos ipsi 
Ministri, vel Auditores colunt, pro conservatione Templorum, Paro-
chiarum et Ministrorum, qui u tp lur imum propriis manibus laborando 
et Capetias auditorum percipiendo victitant. 

Sunt insuper singulis in Ecclesiis sacrae quaedam Res mobiles, 
pro Sacro Baptismate et Eucharistia statis temporibus administrandis 
clestinatae. 

Aliae vero piae Fundationes vix bodie in Ecclesiis Unitariorum 
intacte supersunt, longo enim temporis tractu, perque varias vicis-
situdines, Ecclesiae et Ministri eis exciderunt, nec in eos fines, eorum-
que usum, pro quibus collatae fuerant, cedunt. Tales s u n t : 

Primo. In Oppido Kolos Octingentorum Salis frmstrorum e Fo-
dina illius loci et unius Quartae cujuscunque speciei Decimarum bene-
ficia, quae Serenissimus quondam Sigismundus Bathori, turn Vajvocla 
Transsylvanus Donationalium Albae Juliae 1-a. Junii Anno 1589. ema-
naturum tenore Pastori Unitariae Ecclesiae Oppidi Kolos in Salarium 
conferre dignatus est. Clementissimus vero Princeps Gabriel Bathori 
Ao 1611. et Serenissima Catharina Brandenburgica, Ao. 1630. die 
8-a apr. pro quo vis tempore, singulis Annis, nullo amplius supe-
rinde Mandato Principali expectato, praestanda mandant. Quae Bene-
ficia, et quidem Salium, prius in trecentis frustris, dein Ao. 1698. 
totaliter, Quartae vero Ao. 1632 per Spectabilem quondam Samuelem 
Szendrei, Bonorum Apaffianorum Fiscalium pro tunc Administratorem 
Sacri Diplomatis Articuli 2-di forte immemorem vel ignarum. 
adempta sunt. 

Secundo. Collatio quaedam Serenissimae Reginae Isabellae in 
rationem Scholae Unitariorum Colosvariensis, ac sustentationem pau-
perum et Orphanorum, cujus Donationis Insigne Monumentum Curiae 
Claudiopolitanae parieti inscriptum, ac ambitus Templi in Foro siti 
supra portam nunc clausam ad vigilias versus meridiem tendentem, 
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nostra adhuc aetate videbantur et Jegebantur in haec Verba: Do-
natio sum Megia Scholae, Haereditas huj us et Pauper um; qui com-
moda mea alio converterit haec et alia, deleatur ex Libro viventium 
et memória hominum. Ao Domini 1557. Quam Reginae Donationem 
ratione integrae Deeimarum Colosvariensium Quartae, decedente Re-
gina, Joannes Sigismundus, post capessitam Principatus administra-
tionera nova Donatione roboravit, eamque Serenissimi quondam Tran-
sylvaniae Principes Stephanus et Christophorus Bathori, nec non 
Gabriel Bethlen confirmartint. Divus quoque Leopoldus Imperátor sacro 
suo Diplomate Ao 1691. §, 2. et 3. novo Decreto Ao. 1693. die 9-a 
apr. et Resolutione Alvinczian. Ao. 1693. 14-a may. munivit. 

Quae quarta pars Deeimarum e Terreno Claudiopolitáno eidem 
Scholae Unitariorum ibidem sine interruptione cessit úsque ad cliem 
30 a Mart. Anni 1716, quo die Templo in Foro sifo Unitariis adempto, 
ista etiam Quarta disputari cepit. et licet ista Scholariis et Paupe-
rum ejus Fundatio Templo connexa non fuerit , nec ad Ecclesiam 
Claudiopolitanam, verum ad Univcrsam Unitariorum in Transylvania 
Communitatem ejusque luventutem Scholasticam Claudiopoli Studiis 
operám navantem pertinuerit, Ao. tamen 1718 in rationem Ecclesiae 
Romano-Chatolicae, quasi per Compensationem, quae tunc pro Templo 
praetendebatur, adempta est. 

Tertio. Claudipolis, dum semper obvia Bellis, pecunia aliisque 
Bonis vitám redimere debuit, circa ínitium penultimi quoque Seculi 
Basta occupans et praesidio muniens, earn nunc totam Unitariae Reli-
gioni addictam, ornne eidem Aurum et argentum extorsit, omnibus-
quae bonis in tantum exuit, ut Ecclesia Unitariorum Claudiopolitana 
nullos notabiles invenitur habuisse proventus ante Annum 1635 

Ab hoc vero tempore plurimae factae sun t in rationem Unita-
riae Claudiopolitanae Magnatum et Nobilium Transylvanorum imo 
etiam Exoticorum Fratrum Unitariorum Collationes ac piae Legationes, 
quae ab Ao. saltem 1693 usque ad Annum 1716 quinquaginta millia 
fiorenor. excesserunt, praesente et referente ejus temporis Superin-
tendente Michaele Almasi. Talibus piis Unitariorum beneficiis Titulo 
vei Inpignorationis, vei Emptionis, aut piae Legationis acquisito omnia 
Bona Ecclesiae Unitariae Claudiopolitanae sub praetensione conjectu-
rali, quasi, a Templi in Foro siti, tempore, quo ad Unitarios devenit, 
tantae fuissent Dotes, quanta in Anno 1716 inventa sunt ibidem 
Ecclesiae Unitariae Bona, adempta sunt, ac ad manus Dominorum 
Catholicorum devenerunt, ut nihil, aut vix aliquid Unitariis Claudio-
politanis supermanserit. 

Occupatae nimirum sunt Portiones Possessionariae in Apahida 
in Comitatu Colosiensi in Thalleris 1500, in Inferior i et Superiori 
Füle ac Asszony falva in Comitatu Thordensi, in flor. 3331 et in Pos-
sessionibus Veczk, Kabalapataka, Tormapataka, Gyurkapataka Cottus 
Szolnok Interioris in flor. 10309 Constantes. 

Insuper pro reluitione Possessionis Korod in Cottu Colosiensi 
existentis levaverat Ecclesia Unitariorum titulo mutui fi. 1000, at 
ea quoque Posstssio adempta, nibilominus tamen ipsi Unitarii ad 
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solvendum debitum hocce cum Interesse ab Ao. 1718 competente 
per Creditorem urgentur. 

Cesserunt praeterea Dominis Catholicis tres Aedes Claudiopoli 
ad flor. 42000 aestimatae. Adempta est Schola per solos Unitarios 
a primo lapide usque ad ultimum in fine praececlentis Saeculi cum pro-
priis expensis ad flor. circiter 12000 extensis et quidem in fundis 
civilibus, quos ex consensu Divi Leopoldi et Inclyt. Principatus eadem 
Ecclesia cum flor. 6300 emit, loco alterius Scholae Unitariae in Ye-
teri Arce Ao. 1693. Decima Octobris Dominis Catholicis cessae, ex-
structa. Obtinuerunt etiam Domini Catholici Offtcinas Mercat orias 
circa Templum cum reditibus, per Unitarios exstructas, ita etiam 
Templum minus, per eosdem fundatum et aedificatum. Adempta est 
etiam Typographia, per eosdem Unitarios cum fl. circiter 4470 acqui-
sita, ut et alia plurima hona móbilia, quae omnia hodie Domini 
Catholici simul cum cunctis ernolunentis tenent. 

Quarto. Accessit pia Legatio vel potius Collatio Tasitzhiana. 
Acatius nempe Tasitskide Luciavice, Praefectus Salisfodinarum Boch-
nensium in Polonia, degens in Gr zla el Delczighammer, Marchiona-
tus Brandenburgici destinaverat Decern Millia Tallerorum Unitariis 
Claudiopolitanis, iisque Hungaris et exulibus Poloniis ex aequo 
clividenda. 

Ast morte praeventus, non nisi tria millia Thallerorum numera-
re potuit, quae per Nepotem Joannem de Tasitzki Viennam Austriae 
Ao. 1711. ultima augusti transmisit ad manus Michaelis Simon in 
Tnclyta Transylvanica Aulica Cancellaria Consiliarii et Regestratoris, 
quae moneta cum fuerit diversi generis et valoris, permutatione 
facta, ad summam quatuor Mille florenorum Rhenensium reducta est, 
eaque in mutuum data Titt. Principi Michaeli Apaffi, tunc Yiennae 
commoranti, quae summa postquam per decessum Principis devenisset 
in partem bonorum Apaffiano — Fiscalium, ex Decreto Gloriosae Me-
moriae Inperatoris Caroli Sexti dimidia pars fuit exsoluta Ao. 1728 
Unitariae Ecclesiae Claudiopolitanae tam Hungaricae, quam Polonicae, 
expost variis in mutuum elocata. Supermanserat adhuc pro eisdem 
duabus Ecclessiis inexsoluta [egy szó, az összeg kimaradt] Rhenen-
sium, quorum interusurium, quinque per Centum computando, ab 
Inclyt. camera persolvitur, et juxta dispositionem pii Benefactoris in 
usum Ministrorum, instituendae luventutis, Orphanorum et viduarum, 
qui, quae victui querendo imhabiles, sunt, inpenduntur. 

Quoniam vero pro Hungarica Ecclesia in Bonis Apaffiano-
Fiscalibus remanserunt tantum Mille Rhenenses floreni, eorum quo-
que dimidia pars cessit Ao. 1730. 26. Mártii cuidam Creditori cui 
Ecclesia debebat ob Typographiam (quam non possidet, sed possíde-
tur a Dominis Catholicis) superius memoratam, cum Ecclesia non 
habuerit aliam pecuniam, unde illud debitum identidem sollicitatum 
vei sine interresse solvere potuisset. 

Quinto. Parochiales e Decimis vei Quarti Proventus plerosque 
contra Leges et Constutiones Principatus, Signanter vero Approb. 
Const. Part. 1-ae. Tit. 5. Art. l -m . et Part . 3-ae. Tit. 4. Art. 6- tum, 
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Compilat. item Const. Part. 1-ae. Tit. 1-i. Art. 5-m. et 6-m. Domini 
Terrestres propria authoritate Superioribus Annis detinuerunt, ita, nt 
vix aliquid supermanserit, s ignanter : 

In I. Cottu de Küküllő et Possessione Deesfalva, ex Collatione 
Serenissimorum Tranniae Principum ex Lege, cecleret qaidem Quarta 
pars Decimarum Parocho Unitario, ut Rusticorum Fundi jam ob 
multiplicationem Possessorum ita nobilitati sunt, ut vix Proventus 
Quartae intritico duodecirn vei tredecim gelimas annuatim excedat ; 
ex vino autem ac quovis frumento, seu per abusum, seu contumacia 
hominum, totaliter annihilata est. 

In Adámos et Dombó Quarta omnium Decimarum a tempore 
memóriám excedente Unitariis Parochis cessit. Ast haec quoque per 
lllustmos et Sptbles Dominos Possessores Ao. 1744. adempta, inque 
alium usum conversa est. 

In Dicső-Szent-Márton nonnisi e bonis Spectibis Familiae Balogh 
de D.-Szent-Márton Parocho Unitario juxta Leges et nunquam adhuc 
intemptam praxim Quarta Decimae ceclit, reliqui Possessores in alium 
usum transtulerunt. In Sárd quarta totaliter Parochum Unitarium 
concernens, non pridem pauca, quae a Decimis non Unitarios spec-
tantibus proveniunt, per Possessores adempta est. 

In Bethlen-Szent-Mildós, a memória hominum Quarta Decimalis 
Parochorum Unitariorum fű i t ; verum circa Annum 1738. per Illu-
strissimos Dominos Dnos Possessores adempta est, eo quiclem praetextu 
quasi eaclem Quarta a pie defunctis Praedeeessoribus suis, usque ad 
beneplacitum tantuin eorum Collata fuisset ; seel uti e quorundam In-
formatione innotuit, Iidem Ulustrissimi Dni Posses-ores, pro t r ibus tan-
tum ibidem Quartis Arendain Fisco Regio sol vunt ; interim hoc e Re-
ges tro Arendarum lucidius constaret. 

In Széplak. Spectabilis Familia Petrityevit Horváth trés quartas 
ad se erga Arendae taxam pertinent.es Parocho ibidem Unitario ex pia 
devotione concessa, unam vero Quartam Parochus Reformatae Reli-
gionis ibidem percipere ab antiquo consvevit. 

In Szőkefalva Ulustriss. quondam Joannes Sárosi ele Kis Sáros, 
omnes e terrarum per se acquisitarum fructibus provenientes Decimas 
a successoribus etiam cujuscunque Religionis futuri essent. Unitariis 
Ministris pendendas testamentaliter contulerat, sed ab Ao. 1744. hoc 
quoque Benellcio Parochus Unitárius destituitur. 

In Comitatu Albensi et Possessione Iléviz Decimae ante centum 
Annos Parochorum Unitariorum in rationem administratae fuerunt, ab 
eo vero Unitárius Minister privatus est. In Ürmös Decimae ab imme-
moriali tempore Unitariis Ministris cedentes per alteri us Rfiügionis 
Possessores demancantur. In Balos Decimas, quae Unitariis Pasto-
ribus ab antiquo dabantur, hoc Seculo llustr. Dni Possessores inter-
ceperunt. 

In Oppido Abrudbánya. Reditus ex Educillatione vini, alte-
riusve generis potus in rationem Ecclesiae Unitariae deputatus fűit, ut 
patet t.um e Contractu inter cives inito, turn ex ejusdem Contractus 
Confirmatione per Serenissimum quondam Principem Sigismundum 
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Báthori facta, turn ex eo, quod Communitas Oppidana contra Ju s Ecc-
lesiae ex quadam necessitate oppignoraverat, at. ipsi Unitarii Ao. 1648. 
propriis facul tat ibus reluerunt , confirmantibus Serenissimis piae me-
moriae Principibus Georgio Rákóczi Secundo Ao. 1651. et Michaele 
Apafii Ao. 1665. Hodie vero ex hoc proventu Dni Catholici et Refor-
mati cum Unitariis part icipant . 

In Incl. C.ottu Thordensi ex Terrenis Thoroczho et Thoroczlio-
Szent-György Decimarum Quartas Parochi ibidem Unitarii ab anti-
que possederunt , ab Ao. vero 1753. Illustr. D. Bar. S tephanus Tho-
roczkai Decimarum e bonis ad se pertinentibus provenientium Quartam 
Parocho Unitario persohd non permisi t ; verum contra Leges Patrias 
in proprium usum convertit , quamvis certum sit, Quartam illám 
per Arendae solutionem non redimi, sed t an tum pro t r ibus Quartis 
Arendam persolvi, uti etiam in aliis locis, in quibus una Quarta in 
usum Pas torum excisa est, ab antiquo observatur. 

Ilaec sunt Excellentissimi Dni Dni mihi Gratiosissimi, quae 
de piis et ant iquis fundat ionibus earumque Securi ta te in Ecclesi 's Uni-
tariorum mihi innotuisse poterant , et quae ad tenorem Benigniss. Sacrae 
Suae Majestat is Decreti idque subsecutam Excels. R. Gubernii Commis-
sionem repraesentare debueram ; e quibus l iquet , quo Fundat ionis Cen-
sus et Beneficia con versa fue r in t et actu conver tan tur ; quidve adhuc 
exigui ex iis apud Unitarios supermanserit ? 

Deus Opt. Max. Excellentiam Vestram et Excelsum R. Guber-
nium pro ut i l i Sacratissimae Suae Mattis Servitio feliciter vivere ac 
valere sinat. Ita vovet ac sperat 

Excellentiae Yestrae humil imus Servus 

A királyné az iskolaügyet rendezte, az egyes hitfelekezetek je-
lentéseit tudomásul vette s 1763. ápril 14-én a kegyes alapítványok 
tárgyában egész átalánosságban, 145 erd. udv. kancelláriai szám alatt 
meghagyta a kir. főkormányszéknek, hogy mind a katholikus, mind 
a nem kathol ikus alapítványi pénzek, minden különbség és kivétel 
nélkül a közpénztárakba helyeztessenek el kamatra s tegyen intéz-
kedést arra nézve, hogy a betett pénzek ' kamatai az erdélyi kir. 
kincstárnál o t t helyben mindig fölvétessenek. Természetes, hogy a 
püspöki felterjesztés semmi más intézkedés tárgyát nem te t te . 

Ha megfontoljuk, hogy a püspök a kolozsvári borzasztó kata-
strophánál mint if jú diák jelen volt, mint püspök az uni tár ius egy-
ház levéltárában levő i ra tokat ismerte s tetszés szerint felhasznál-

* Orsz. levéltár erd. udv. Cancell. osztálya Nro. 340. 1756 jelzés alatti 
eredetiből. 

Keresztény Magvető. 1897. 10 

et 
Excelsi R. Gubernii 

Michael Szent Abrahami 
Ecclesiarum Unitariae Religionis 

Superintendes.* 

* 



2 1 0 a z u n i t á r i u s o k k ö z a l a p j a i r ó l . 

hatta , hogy az unitáriusok egyháztörténetét, mint tanár tanította, s 
az ekkor történteket kézikönyvében még akkor megírta, s most az 
uralkodó parancsára saját íeleló'ssége alatt irta meg Jelentését: annak 
történeti nagy értéke azonnal bizonyossá lesz előttünk. Én ezért 
érdeklődtem iránta, s azt remélem, hogy vele a multunk iránt érdek-
lődőknek örömet, egyházi történetírásunknak hasznos szolgálatot tet-
tem, Szent Abrahámi Mihály püspök emlékének megújítása által pedig 
iránta a hála nemes — de vajmi r i tka! — kötelességteljesitésének 
tettem eleget. 

J A K A B E L E K . 



Brassai levelei Bod Péterhez.* 

I. 

Kolozsvárott., mai 7-dik 1844. 

Most másodszor veszek tollat azon kecsegtető reménynyel, hogy 
Ont kolozsvári lakosnak, ha nem is egész évre, bár annak felére 
megnyerhetnők. Tudva Ön előtt az ifiabb g. Bethlen János óhaj tása 
Ont bethleni ideje kiteltével fiai mellé mentorul nyerhetni. Jól tudom 
én az ön Aristippusi i s zon já t minden további köte lezte tés től ; de 
őszintén megvallva á ta lában nem helyeselhetem. Elsőben jobban 
ismeri Ön az életet, mintsem azt hinné, hogy az ember valaha köte-
leitől szabadulhat — 's nem látom mennyivel volna nemesebb sors 
ar béresétől függni az embernek, mintsem — bár egy aristocratától. 
Másodszor, bármely arcadiai dolce far nientet képzel is Ön, kétség-
kívül vagy a' sors vagy ön választása mindig csak fog önnek foglal-
kodást szabni elejébe 's miért ne legyen ez a' foglalkodás az a' mire 
önt, bár m i n t tagadja magától saját, ha j lama szintúgy mint talen-
tumai vezetik ? Es végre Ön, a' ki a' becsület igényeinek és nem 
igényeinek minden ember iránt a' tu lságig megtartója, kevesebbel 
tartozónak hinné-é magát a' természet és teremtője iránt, kik Önnek 
adományai 's ismereteit nem ingyen, hanem csak kölcsön adták 's 
kamatait embertársai számára assignálták ? Nem — egy oly gyer-
tyának, min t Ön, nem kell véka alá b ú j n i ; a' világ 's. emberismeret 
mit ön a t home and abroad gyűjtöt t nem Felgyógy remetelakójának 
qualificálják önt. 

Ön Kolozsvárra fog jőni, Kolozsvárt még a' museum is fel-
áll.md, Ön annak használója, élvezője — talán segéde — talán 
— mit t udom én — igazgatója leend. 

Minden fejtörésem mellett csak két indokát tudom gondolni az 
ön netalán — quod dii aver tant — tagadó válaszának, egyik a' már 
fennebb karczolt nyugalmi ábránd — másik az Ön túlzó félénksége 
's öndepreciálása. A félénkség a' magára veendő felelőséget óriási 

* Bod Péter igen jeles képzettségű egyén volt a 30 — 40-es években : 1837. 
Enyedre, 1845. M.-Vásárhelyre választotta meg a ref. egyházfőtanács tanárnak, 
de egyiket sem fogadta el gr. Bethlen Ferencznek tett kötelezettsége miatt, s 
mint egy pár levélből kiviláglik, gr. Bethlen János is óhajtotta volna meg-
nyerni mentornak fiaihoz. De sem Brassai Bethlen Jánoshoz, sem Bolyai Farkas, 
Szász Károly és Dósa Elek nem tudták megnyerni az emiitett intézetekhez 
tanárnak. Lásd és olvasd e jelesek gyönyörű leveit Bod Péterhez „A maros-
vásárhelyi ref. kollégium története" 43f)—454 lapjain. 

1 5 * 




