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EL6szö. • 

Dáyid Ferellcz születésének négnzázado5 emlók-._-
ünn epére neh~ny ismeretlen adattal kívántam júnüni 
egyházunknak ós egykori vezetöférfiainak szerepéhez. 
A történeti Illiséggel közölt 150 okírat, illetve levél 
vúlogatDttabb része annak az anyagnak, mely a gróf 
Teleki-nemzetség maros·vásárbelyi levP.ltúrából az uni
tárius egyhilzWrténetre vonatkozik. Előfizetési felhívá
somban úgy jeleztem, hogy a gróf Teleki-nemzetség 
levéJtáránuk unitárius egyháztörténeti levélanyaga 
meghaladja a kéLszazat. Ezt azonbau megrostiLltam s 
a jelentéktelenebbeket elhagyva, csak azokat aclom, 

• 

melyek iLltabnosabb érdeküek vagy edclig kiudott egy-
búztörténeti adataink hézagait pótolják. A villogatúsru 
a történelmi és kritikai siempontol1 kivül a gyéren 
jelentkezett előfizetések is kényszerítettek ; ele meg 
vagyok győzöelve arról, hogy a megvitlogatással a ki
aelott anyag értékében nem, csak számában kisebl:~edett, 
s így vállalkozásom lényegében nem változott. 

Végül () helyütt is hidás köszönetemet kell kife
jeznem méltóságos és fötis;.telendö F e l' e n c z .J ó z s e f 
püspök úrnak, hogy az Unitcíj'Ú!S Egyháztörténeti Adatok 
megjelenését anyagi tiHnog",tás~al elösegitcni kegyes
kedett. 

~'1aros-Vásárhely, 1910. máJus 1. 

IIj. BlÁS ISTVÁN. 



BEVEZETÉS. 

Unitárius egyháztörténeti adatokban szegények va gyunk. 
E zért örömmel keH fogadnunk 1111nden olyan vállalkozást , nmely 
ezen a téren szolg{ilatokat akar tenn i s a. közölt any ag kiadú
sávaI hézagokat pótol, mert történeti anyagislueret nélkül tör
ténetet í rn i nem lehet . 

:fIa szálnba vesszük unitárius történetírúsunk kiadott 
és kiadatlan anyagát. mind a kettőnél hiányok tátonguak és 
tennivalók kinálkoznak í'elénk. 

Ki adott oklevél és lt:vélany agunk ali g megy mindössze 
néhány százra. IGadatlau anyagnl1 k túlnyomó nagy része nlég 
egyházunk irói elött senl jsrneretes. E gyháztörténetünk cJö
mu nkálatai is hiányosak . Egyházunk XVI. századi t örténetét 
nagyj á.ban tisztftzta ngyan rt sok irodahni vita, de azért öss ze
foglalónn senki sem irta lneg. A XVII. sZ <'lzad i történetünk úgy · 
szól va. egés zen parlago n he ver. Kevé~ feldolgozás:-;al rendelke
zii nk a XVI iI. századra nézve is s a XIX. századra szintén 
inki,bb csak ,!letraj zok dolgában állunk j obban . 

A tisztán unitúrius egyháztörténeti anyagból legtöbbet a 
Keresztény Jllagvetö k özölt , am ely - belészám í tva a X IX. század 
utolsó negyedének kisebb adalékait - el ső évfolyamától J 909 
végéig összesen 3b2 adatot tett k özzé. Ezen k ívül az Erdélyi 
Országgyülési E mlékek, a Történelmi Tál' 1878-tól kezdödö évfoly a
mai, az Erelélyi Protestáns K özlöny, a Székely Oklevéltár IV- VI. 
kötete, J akab E lek Kolozsvár TörténeMnek oklevéltára , v alamin t 
Drtvirl Ferencz élp,tr(~izán(t 70; oklevpltá/'Ct s a Vargyasi Daniel rsalci,l 
oklevrfllr(ra" végiH II }\ [agyal' Tlldomú,llyoR Akadéln ia Jd ad ás ~.ban, 
dl'. Veress End re szerkesztésében m egj elent Get/'illo levPlezé,. 
nagyjában azok a kiadványok, a111elyekben több-kevesebb unitárius 
egyháztörténeti adatot találunk. Mindezekben együttvéve ismét 
lehet kÖl'ülbelöl annyi, mint a Kerc,<z fpn!/ llfagvetö 1850-i g tor-
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J'edö anVtl,' a . K erek szrtlnban tehát hozz{LVetöh~ (Y mintc O'y 
Jt" ::I 1:> 600 

k iad ott unit árius egyh;'~~ tö l'téneti oklevelot és más adato t • s za · 
míthatnnk. 

Mindaddig azonban, amíg Ej zeln'ö \ ni ncs idörendben készí
tett reper toriumunk, h asználat uk még fL kutató szaken1berre is 
l1n gy n ehézséggel és i dőveszteséggel j ár , h i s z~n ti, fenn ebb e lő
sorolt mnl1káknn k több mint 108 köt etében kell keresgélni érettük. 
Ez(:rt j ó nnitáriu,q egyhá~törtchwti repertortLMn össteállitása. és kicllld,qa. 
az ö8.~zes egy!ulztörfrneti f'eletrlalo7c egyik elengctlhetetlenfontos l(:pér.:e. 
'H a ez az összefoglaló nd ntmutató meglenne, úgy most papj aink is 
több sikerreloldhatnák meg egyhá~ ; ai k tÖl't \)netének re ~j uk rótt 
feladatát. I gy azonban a ligha lehet köztl'tk valaki , ak i ismerné 
nz egyh áza történetét illető, eddig n yomtatásban megj elent tel
j os anyagot, aminek ismeret e ped ig a tör ténetí ró elalkudhatnt. 
lan kötelessége. Sőt tovább menve, legtöbben a saját egyhú,,' ul;: .. 
b a'n és a körl levéltárak ban lévő régi anyago t nem tudj ák tüze
teseb ben kihaszná.lni , mert azok olvasása csup án külö n gyakor
lattaJ saj :\tüható eL S ezért még szemrehányá3 sem ill etheti őket, 

mer t ez a fo glalkozás szaktanulmányaikhoz nem t nrtozván, nem 
kívánható, hogy értsenek hozzá. Még kevésbbé ér thetnek aztán 
az egyházak klenodinmainak szakszerü leÍrás:í.hoz. E z mál' a 
miirégészet feladata s csupán ahhozértő szak ember végezheti 
jól eL* 

Ami már most k iadatlan egyh,íztör téneti forrása inka.t ill eti, 
azok között el ső h elyen k ell emlitenünk Uzoni F osztó I stvilll 
l ntin unit ál'i u~ egyh á;; töl' t ~1l 8 tét. E z a mun ka a hozzáférhetőbb 
un itáriu s levéltál'i adatok at mi nd felb flsználta . Mindamell ett tú l 
1\:811 azonban t ennünk magunk at azon az egyoldahlsúgon, hogy 
minden t ebből ti k ülö nben derék müből akarj unk m~gírn i. Igy 
k ikerülhetők az olyan czinikns és léha megj egyzések is, mintha 
ez n mnnlm az unit ár ius történetírás k oronáj a vol na. E gy köny
vüekké lennünk nem szabad. sőt' e munkát éppen hitelessége 
é:-l: 1rI.egbizhatósága ér dekében m agnn k llnk k ell kri t ika ~ hí. von ni. 
Meg leh etünk gyözödve, hogy h a egyef! r észei el is nvn ltak, 

.. Az E r, lély i :olom illl\'Li :'!l ú'(.(, u m Ró~is':'gtl"·l" b,\ tl ott n~" :lilii az intúz et s ig"lL iIIIg"lL' 
Lőj r.I,'tUl , <I r . P u " L II II {. I!\ h" II 'l ll n. r e lll 08, In!ié ,. tő ")<1\ 110 III h o r, Ilk i " cl.: seg:ó l y':' \·,·1, h II lIg,\' 
~, i.zn i u k uiza lú rnlll ll l fordúln'l k .., t ór(!n til'TJ.Og':tt '·UI\I",O IIII, n l!I iIII,~k"'lI e r(i lo il· ... sh.;.z ,ll jt:I I " "I~ ] 
Juth atnrt k. 11 " Oll t Ö'§iIIIO,. eg.\']"\:-' lLill k r :t megtennök , II leiri~lII o k ,' L , rt k le n od inm o k l, óp " I ~ 
és f,·lIratlli t ,\I I.m lll1mll kö:-.öl,,'ik, úg y " z .. " II ~ór"lL " , .... g oJözhl1h .. ík ,I;': v,;,; IIII (,:o; t ö bb , 
mngyft r egyhA:-."];:,,t. 

• 

• 
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nagyobb részét a biddat c:-iak igazolni s egészében m.cgbízhatÓ
ságát emelllj fogja. 

E i't az eUenörzr>..,t (Izonuan c!<ak '''zJle,~elJúkö,.,ii le'n:U/íri kltfatú~' 

ti anyagismeres alapján VI;!Jez!te~jiik. Ezéd meg kell ismernüllk €'l sö 
sorban sajdt l evéltál'aink nt, továbbá te.>!tve'rcgyházaink reánk vo
natkozó adatait s a 11!Jilvrino .~ levólt,lr8k minket él'dek1ö nnyagú t. 

Eyyházká"kiJzÖ1/ sé.yiink lellc'ltrira n. gcnol'D.lis és p artiali s gj ülé
sek anyag{Lll ldvül csak a XVIII. 57..Dzadtól kezdve tartalmnz 
bővebb és értékesebb anyagot. Genera lis jegyzökönyveink 1587-en, 
fl, pnrtialisok 1029-en kezdődnek. Híveink első öRs zeil-ása 17~ G 

bót való. K olozsvári kollégiumlluk F asciculns R el'nm Scholnsti-
0 11 1'U111 czÍmü, iskolatöl'téncti szempontból végtele11ül becses köte ~ 

te it 1626·bnn kezdték vezetni. E gyéb t(jrténeti anyagban sLatu
s11nk levéltúra oly szegény, hogy olilevelei a X'II. és XVII. sZú
zad ból együtt scm h ala dj úk meg a szftza t s ezek sem úHalá· 
l10sabb értékü ck. 

Egyluizköreiu7c lev:.ntdnti ismeretlenek . Sznkklltatók anyngu
kat nem i::imertettók, nem dolgozták fe], söt kevés kivétellel nem 
is láttá k. K özülök e sorok írója egyedül a maroskörinek anya
gát n6z hette meg. An nak nagy l\latriculájúbnll az adatok 1620-ig 
nvmnek vissza, vizitácionális jegyzökönyvei pedig lGo8· ban k ez -

• 

dödnek. 
Egyes egyházaink közül némelyikn ek , mint a kolozs\':írin<lk 

tordainak ::izép levéltá ra van, d e ezekkel s a mi történctir:bunk 
szcmpontjából lestvére.(J!Jhdzaink levéltúrnival IS {I gy vagyunk, 
111 i nt körl lové.ltúrai II k kal. 

_Y!Jilváno8 levi ltárainlc közül az. OrRzdgos Levéltúrbóllll<Ír Jnkau 
.E lek elkezdte megbíz úsbó l az unitáriu::i egyhúztörténeti any:1g 
ll1 ;holtatá~ ftt :i a másolatol~ at <l Z U n i túri us :::.tátus-levéIMr örzi. Azon 
megyék levrf ltárai, melyek területén nniUtriu sok lnktnk , nillcsenek 
kikntatva. Végre a lcgnagyobb erdélyi levéltárban, az Erdél!Ji 
lVemzeti J.[ú.~eUJn Koloz ::i vtu·t lévő l evéltárában az Ll. ll . törzs
gyüj teményben lévő csekély anyagon k ívül néhány ott őrzött 
családi levéltár is tnrt,nJm3z kevés unitáriu s egyháztör téneti 
adatot/o 

"'A t.at·bm!""I,,; I"~lfl ".l"al, ;du I, ·t.';tl>" l'ul,l'ul\oit I",· .. ·lt ....... l' "d, ul;"y l"b:türté " eii ó"
dol, i; d"r,dJ.i,.i l kUzl; li.u a ,, 1\,H·O., l\!,{my )\\;~<:"votö" . A", <..>,Ia .j\\tolt P':'lwi SÚI'Q$i ' !OvólU,' 
,,. ői", n(, Il('u IY fl.d ,.lQL. A .JÚl"Il1y l. k ÓN H Ó" !"I.] " i ::;; 111011011 IcvóltiLl"/\ il1l.k ido !,or(llt t0ro
\16k<::il'én ulIit:"lr;U>I allyl'g nineli . 
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Nagyon óhajtandó, hogy a többi patl'onus családai nk lU~g. 
lévő levéltárai is ebbe a nagy erdélyi gyüj teménybe örökös leté
tül elh elyezve, a nyilvAnos kutatás szolgálatára s igya történet
írás hasznára á.lljanak. 

Egy n agy ~rdé lyi családi levé ltár vftlogatottabb anyagát teszi 
közzé j ele n kötetóben ifj. B ielS btuán is. Az unitárius vOlHl,.tko
zásÍl /ldntok n Széki gróf T elek ick-levéltál'ába föl eg n r okon 
Sirnének beolvadt levéltál'ával és a vétel útján szerzett I szlai
levéltárral kerülte k. Nagyon kitlönböző tartalmúak s értékük 
sem egyforma, de kindójnknak mi n den esetr e köszönettel tarto
zunk azért, h ogy e levólt.íl'b ól az egyhftz.ít érdcldö él' tél;;: esebb 
nnyngot l~ özhasználatra bocsátja. 

A kötetben ti\rtalmát tekintve az egesz eg!Jhcíz(tt egyotemlege .. 
~en érd eklő adat nem sok van. Ilyen 1721-böl néhány unitárius 
előkelőbb n em esnek az a m ás forrásból már ismeretes fe l hívása, 
melyet az egyh:íznak adandó segély érdekéuen írtak (8. sz úro) j 
továhb(L az nll i túri n~ok kél'ése az 01'szúggyiUés eJnükéhez és ron· 
el eihez a Désfalvi Simon Mi hály halálával megüre, edett fölwr
minyszéki tanicsosságért (9.). Ilyon 1770-böl P. Horv áth Bal· 
dizsár fögondnok adakozásra fels:zóIító level e az unitárius püspök 
megerösítésének 300 frt költségéro (~9.) és 1792-böl a torda
megyei nnitáriusok kérés e a hiva ta lok l'a történő jelöléseknél a 
va llások egyenjogúságát sértő mellőztetésü k ügyében. I de sorol
hatj II Ic a. zsinalo!( , pCtrtiaJú~ g/liil(Z'ie~:, (ölauácsi- és képullielőlanelcsi 

ül(~·'ek meghiv6it s az ezekre vonatkozó leveleket 1728·tól 1823-ig. 
A z egyes ef}!Iházak/"ct vonatkozó oklevelek közül egyil,böl fl, 

káli olddézsin .!64H·ban szer zett templomheJyéröl (d.), lL masik· 
ban IL Apaffy ! [i húlynnk rt kolozsvári egyh áztól nyer t k ölcsö
nőröl van szó. Öt oklevél és egy levél az -iszlói egyh ázra és 
tem plomára nyujt adatokat. B ecsese k n. szAJ/Jdi (20.) és n. ki,q· 
súrosi ,(77.) egyházai nkat i110tö oklevelek is . 

Erdekes csoportot képeznek az islcolatörlénelre vOl1ntkozó vagy 
azzal k apcsolatos l evelek és oklevelek. E zek mind rt l.:olozsv{u·i 
föiskollíra vonatkoznak. A7. elsö közülök az fi fe lszólitás J723-ból, 
mely a marosliöri fögo nd nokokat II kolo",:sV:'ll'i tanu lók !'icgélyc...:é 
sérc li éri ; a másodi k és h al'madik Simén György adom{lIly aiÓl't 
ki fe jezott köszö net 17ól·bŐ J és l7ó8 -ból( 18 és 213 .). Néliú llyadat 
a. 'I' liol'otzkayak és I szlniak tall nló f iaira vo natkozik (134. 40 . 
.:J..8. ). E tanulókna.k a kötet adj a két iskolai levelét is (35. 102.) 
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A többíekböl egy főgondnoki felszólítás vizsgabiztosRágra 
( 132.), kettő a. negyed ik és ötödik tanári szék ügyére (104. 
J 33.), három I szini László fögondnok lemondásúl'n tnrtozik I de 
sorakozik még. rt, Fötanács köszönete I szlai Lászlónak, az iskolai 
énekkar megala.pítása érdekében hozott áldozataiért ( t 41 .), 
végül egy f egyelmi ügy ( t43. ): s az ünnepi legatusok hú..rom 
nján ló levele ( 1774-~4. ). Van egy ilyen ajánlólevél rrordáról is. 
Ezekhez csatlakoznak és nagyon becsesek a külföldön h .nnIó 

n 
nkadémizá.nsoku levelei . Közülök Lázár I st.váné, a kesöbbi 

püspök é, az elsö Kölnböl. 1l1árkas György Bécsböl kelt két le-
vele ( 1782-83.) politikai s egyházi új ságokat és kllrioznmokat 
tudat. Kagl/ Zsigmond bécsi (1789.) és götti,ngeni (:< drb, 1791.) 
levelei már jelentéktelenebbek, míg Berde Aran két berli '!i le
vele (18,12, é. 1843.) ismét tartalmas, 

A kötet többi darabjaiból külön megemlíthetjük V, Demiel 
Péter (1741,), Ürmösi ilia" .. e/" Sámuel (1785,), Agli. l stvÍln ( 1786.) 
Óti Suk; László (1792.) gyászjf:llentéseit. 

Az egyh:.z l 1énztá/"rif h:"'Olll oklevél érdekli (9ö., 127 , 1~O.). 

Az anyag többi része túlnyomóan magánérdekü j egy ré
szükben azonban számos egyházi vonatkoz{ts van. Személye 
jelentőt)égénél fogva érdekes lL kötet első adata a dési kompla . 
lláczió idej ében l-3zcrepelt Pókai Sárosi Jáno:; ítélömester czí
meres le~elén ek kivonaLa (1.), Bethlen Sámuel gróf Kr.possi 
Dánielhez intézett levelének a kolozsv{~rj nagy templomnak a 
katholiknsok számára való útndásáról titkosnn, számjegyekkel 
írt s a közlő álta.l megfej tett sorai ene az ügyre ismeretlen 
vonást adnak (G.). Szentkereszti Andrásnak Telelú Sándor gróf
hoz intézett l eveléből a kolozsvári lengyel unitiu'iusok tem
ploma építéséről nyerünk tudomást. Említést érdemelnek még 
P . Horváth R ebek. Szentábrahámi L , Mihály püspökhöz letett 
ládáinak érdekes leltára ~24.) . KurioznIn Káli Kún Farkas biz" 
tosi.tó-Ievele Miu'kodi Zsuzsa részére (22.). Egyházi adatokat 
tartalmaz még többé· kevésbbé ötvenegy levél:;'" 

Mintegy tizenötben közülök az iszlói papság ügye a. fő" 
tárgy s ezekböl tömörségükkel fis j ó stilusokknl Kozma Mihály 
esperes levelei valnak ki. Számos levele tartozik ide Lázár 

• 19, 31; -10--42, ÖO-Ó2, ö-J, 00, 57, 60, 6'2-0ü, 67, Hl, 72, 711, Si, st-87, t!9, 00, 0'2, 94, 
\)U, 98, 00, lo:J, 100- 107. 109, nu--lt!>, 117, 122, 13-j, mö, 14.0, 14.4, UÖ, 14.7-160. 
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I stván püspöknek is. Van e7.en idvül huszonöt olyan, mciyc k 
unitá.rius lróik révén szerepeln ek az n.dn.tti'Ll·ban .. ~' 

A kötetben előfordu ló nevekrő l n. r észletes név· és túrgy
mutatt, s?ámol be. 

A köte t h eh'om adat kivételével egészen új nnyagot nyujt 
s egy kötetben együtt eddig rtZ első kü lön unitil'j ns adatpub
Jild.ozió. 'ütrka. v.Hto%:n.tbn.1l követke zö és ld.Hönféle 11''lOzn.ikszcrií 
adatait csak úgy él'tékolhetjük helyesen, ha tekintetbe ~esszii kJ 

hogy egy levéltár villogatott; anyrtgával van dolgunk R nem 
felej tjük a kiadó nak előszavában j elzett hézagpótló szempontját. 

A k ötet anyagát az cddjg köz7,étctt llniMl'lns obrylüLztöl'
téneti adatok sorába oeAUítva örömmel l<'tthafj tt k, hogy azokat 
számban növeli, a múlthoz szÍnek ot ad, ft, h ézagokat pótolj a, 
egyház nnk vozetü embcl'cil'e adatolmt szolgáltat s figyelmeztet 
aLTa, I:ogy ha <.1. kiadó ft, l;:ezo nlntt álló egy Icvó ltúrban önztrJc lI 
lelkesedé.ssel elvégezte ogyh úz.unk törté lJ etc órcl ckébcll a knt:ltó 
III III I k :'lt : rJöttünk (d l ngY i'l.ne eze l ú'd!}ké bon min don té ren :l 

további kutatíls kötelessége. 
Kelemen Lajos . 

• 16, :'!ll, 1!7, ao, ~, Hl ', .&a- 4", r.r;, 71 , i$), I ()J, 1('Jij, If,.., 110, I I I , 1\ . 1, 110_ 12 1. l :rol, 
12 1, I;!:R, IlII . 
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