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A székely szombatosokról
Fohászaik örökre elnémultak, már csak emlékekben él az egykori közösség

A N T A L  E R I K A

A Szentháromság elvetésétől 
már csak néhány lépés vá-
lasztja el a reformátorokat 

attól, hogy a hit megtisztításának 
kapcsán, ürügyén visszatérjenek az 
Ótestamentumhoz és szinte teljes 
egészében magukévá tegyék a zsidó 
vallási szokásokat, gyakorlatot.

Helyzetkép

Nálunk Erdélyben is a 16. század vé-
ge felé az unitárius vallás (az antitri-
nitáriusok dogmáinak) kimunkálása 
közben a túlhajtott reformációs kí-

sérletek, tapogatózások, a hitélet ha-
tárainak feszegetése közben eljutnak 
a zsidó vallás elfogadásához. Mindez 
úgy történik meg, hogy a kor embere, 
a székelyföldi magyar még soha nem 
látott született Mózes-vallású zsidó-
kat. Azok majd a 17. század derekán  
lesznek jelen az erdélyi közélet ha-
tárvidékén, a tűréshatáron. 

Rendszerint a legendákba vesző 
székelyszenterzsébeti Eössi And-
rás birtokos nemeshez kapcsolják a 
szombatosság kezdeteit, akiről azt 
tartják, hogy addig-addig olvasgatta a 
Szentírást, jelesül inkább az Ószövet-
séget, amíg „kitalálta” ezt a vallást. 
A Magyar életrajzi lexikonban olvas-
suk, hogy Eössi vagy Ősi András „(? 
– 1598–1602 között): székely főnemes, 

a szombatosok szektájának egyik 
alapítója Magyarországon [recte Er-
délyben]. Nem iskolázott teológus, de 
sok teológiai verses munkát írt (szom-
batos káté, imakönyv stb.), amelyek 
kéziratban maradtak. Péchi Simont, a 
későbbi erdélyi kancellárt és a szom-
batosok támaszát fi ává fogadta.” Eös-
si szövegei a 20. században jelentek 
meg nyomtatásban, igényes fi lológiai 
kísérőszöveggel. Nagyobb könyvtá-
rainkban megtekinthetők, tanulmá-
nyozhatók, így például Marosvásár-
helyen a Teleki Tékában is.

Valójában a kéziratos irodalom 
akkor válik hatékonnyá, ha ennek 
terjesztése megtörténik, ha befoga-
dókra, értelmezőkre, kommentáto-
rokra akad. Péchi Simon (1570–1643), 
a tanult teológus, sokoldalú értel-
miségi, aki keleti tanulmányaihoz 
nem a szokásos nyugat-európai pe-
regrinációs útvonalat és vándorlást 
választja, hanem kelet felé indul el, 
a zsidó vallás gyökereit ismeri meg 
annak helyszínein, a Közel-Keleten. 
Megfordult a török birodalom fővá-
rosában, Konstantinápolyban, és a 
palesztin területeken, zsidó hittudó-
sokkal beszélt, feljegyzett mindent, 
nyelveket tanult, arabot, óhébert, 
arameust, olvasott, és ezeket haza-
térve magyarra ültette át, összevont 
tételeket, magyarázatokat fűzött ho-

mályos vagy nehezen érthető szaka-
szokhoz, szabályrendet, imarendet 
állapított meg, szertartásokat hono-
sított meg, az erdélyi viszonyokhoz 
alkalmazta azokat. Őt igazán tekint-
hetjük tudatos, tudós vallásalapító-
nak. Sajnos írásaira ugyanaz a sors 

várt, mint fogadott apjáéra, Eössi 
irodalmi hagyatékára, kéziratban 
maradt, de eljutott az erdélyi, szé-
kelyföldi nemesség egy tekintélyes 
részéhez, akik híveivé lettek.

Már az unitáriusok atyameste-
rét, Dávid Ferencet is megkísértette 

• Ma már könyvtárnyi irodalma van, mind a ha-
zai, mind a magyarországi, sőt külföldi tudósok, 
kutatók vizsgálják az érdekes vallás- és művelő-
déstörténeti jelenséget. Abban a legtöbb kutató 
megegyezik, hogy ez a 14. században kezdődött 
vallási és egyházi reformmozgalmak és a 17. szá-
zad közepére véget ért hitújítás végső hajtása. 
Kik (voltak) a székely szombatosok? Hitéletük és 
azzal vállalt sorsuk milyen, a mának és a jövő-
nek szóló üzenetet hordoz?

Székely szombatosok sincsenek, a falujuk sincs már   ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L E K :  H A Á Z  V I N C E

„ Zsidó szokások szerint 
éltek, azaz betartották 
az étkezési szokásokat, 
a disznóhús fogyasztásá-
nak tilalmát, a szombati 
pihenőnapot, a vasár-
napot viszont dologban 
töltötték, ha nem is jártak 
mindig fedett fővel, de 
Péchi Simon írta zsidó 
mintára készült magyar 
nyelven imádkoztak, fara-
gott képet nem imádtak.




