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• TES'I'vEREK 

Jtn"naJr; egyik lean"bb ~lle8ilmenebb tarú~ .... 
]ó ptMh" Enerint cgy embemek voh k~t fi •. A7.. 'J' 
dgyvll. talin •• ulSdi kOIdékeket mcgUllvt, . "' 
CJ6 n!n\, majd mindenti 1II' l'.C.lCdVl!n meln. I ou 
clt&'ozo[ta VIgyeMI, nlcrt kilnnyclmlún tolnódvI 

Amikor rl'Úr semmije Jem maradt ti igen nagy ,z!lkIégc' l.6to1t, bel't
... nliY hibijit, úgy dönt/5tl, bOiY hatal~r ti atyja .16u mcgalhkodv"'. 
ann&k boC'dnatUn .Kdc:ill::. Mti bClnWnó _:taVl;1 i. me,fogalmuta. de 
UDkn nem voll .:riIkJ6,. mCl1 &mikor hauo!rt, apja rl'Úr dvolról. feli ,
mene megth6 fi". eI.!bc nal ' dl, keblére öI.lle 61 ti' IzoIg&ak me,
pIon.naolta, hOlY QIOzteU&. • lc,ncbb ruhÜla • fiút. él ~=nek 
CSaUdi vi,""'a:OI:. Icsfmtwnabb &olekkel. 

Unyegfbm eddi, ,261 • pfhlbat, mdycl Unu annak m.g.!~re 
moodoa el wúIYtnyainak. hOSY ISlenl liO keD tekintenUnk. milli egy 
nen:l6 .~l, aki nem Iwagv6 él bon ZlliU6 Úr, mini ... .., hitta: ul. 
nem i. k6z00y6I, vilf,on kIvüli lI,talm'súg. kit nem érdekel lC~tmé
nyind:, az embemek JOna, h~ olyan, mint. IcJ.iobb ItülÓ, aki hibi
inkM felcd~. mindenkor viuufopd. keblére 61e1, hl vi lSw~rünl: hoz-

'" Általa- Igy ~I ennyit ll1OII<bNk cl • bibliamagylráz.6k cn61 I po!'l-
dbatt6l: eJe1166 gyennekci v'"Iyunk núndannyian mCM~i At)<ánknalt, 
ele 65a:inte bCinb6nllurU: mindil mCJIlyilja I hotti villllllveu:16 UIII. 

A bibliai IÖfImct aZOObNI itt nem ÜV~lct, ezl mindaW ludja. Az 011-
hon maradt !eIMr, I uO'lalnw & htiRlul'\ek 1!1n6 fi!l, n('fll ~rtttle 
mel, I'ItcItt ~rUIe Ü apjuk örömtt. hoay hUlU'lI • U'kotl6 fiú. Meghlra· 
glldollllUlyira, hogy mt, I húba Icm ..... 11 bcmeMie vig&dozó aalid
hoz. Súmon Urtt IpjuJn61 hoty ~ki nútll nem rmdcz huon1ó vigas""ot. holou (; enl endöli: N.llgymood. uool,ü. (' .. !' dnak. 

Szavaiból ilZik, hoty nem llUlyira. ,,lakoma" himyUk neki, hanem 
Itfv~n I f~ll&eny iriJYI~1 veli fin.ket, hoty apjuk IZ (; enlcdclmeo
Rltl núnIh. mnmibe vCM6 mOIt, amikor haWmlorgOU testVt~, aki 
pt.ili, ,.a parim6kkal embtJcllc föl az apai vIg~onl" 

Ekkor banp el. "al6dOlI n6 Ily juk IÚjin ... " Fiam, IC mindenkor 
velem valY EI mindenem I lied .. "miill nem IUdsz örillni mOll, mikor ne
kcd il vigadnod kellene, hOlY Ile IUlVi~d m~gh.1t il feltknaclou. elve_ 
nett il melllWlalOll.." 

E nlgyolJ_<tJ~.u:;;", 
lyermeknek I 
ele .Ur ml 

'''''' .m_ 
~nol~i~~2E~~~~~~ MIflUIIIr. mitn ol~ 
ul u.embcn, =ini 
mikor a mi iletünk 
hl.? 

Val6b.n IlY Ienne1111cn·AlyWIk MkIlnk JOha nem mondu. mtI, lel· 
k\kU: rru!ly&l ...... y .•. F"wn, !e mindmkor m velern vagy .. 1 Nemcsak I 
tanplombm. IZ imfchfc pen:eibell. hanem. lrasidi"" pemn6svfnyein, 
I l7","d"lh~ i.1 Velllnk Y&rI beteiRIeinkben. I'jdalmunkhan, lY" 
lnonk kiIDDye,ben qyarint.. Mi no:m frezzQk Ady ipÚl . .hOSY. amikor 
dhqynak I a II:rheinkca rtI.bdozva vill:dlk . IslI:n akkor il (':!.endeleD 
-!lettünk tu, hOlY er61 adjon? Lehel. hoty nem mindenkor ",,;.& o... 
am.ik« ,zI!hlcQok IeIV\t. d , dc elO!n inkf,bb mi Vlgyunk a hibl" v, men 
den.lcdlllk UWladan ke""" ta a oöt.!td,ben nem taWjut. mel ójra ul. 
Pedia aU fel hUUIC nlmOnk I "~llI:lcn coillalOl i lre, • bMoooyOl vi"'go mubkrc "",Y elY pl.. pil!anlllra pu4ulUnkra kclknc II:nnilnk ke
z:!iokca, hO&Y melt~uIlk, U",* _ IZ 6rilIlkival6 i leIMk U ... & Terem· 

At atya mondtJ: 
FiJJm, le mindenkor in ~elem vagy is mindenem a tied! 

- LIlk.. 15,31.-

tője mindenkor, mindenhol velOnk van. A 21011.6_ I~rint b~n londIIs· 
kadó ncrelcuel mindenI IZ embemek ldoll iu I földön. UIy&nc1l vallj. 
• mózc.i író I leremU'I-IÖI1mclben. 

A ~zusi po!'ldáutban IZ I ly •• n mond';". nalyobb r.I1nak, hogy min· 
denkor vele VIII i, mindme IZ 6v~. EZI rlY •• mai kor gyc~i nem 
mindenkor Ernk 6rvmyc.nek Öllmalukn nnve. sokan 6&y ~rzi.k, hoty I 
gondv'selil 'IdOk szemben moltoh'n il nCíkma.t6an b6nik. Úgy .-tUk, 
hogy míl elyeseknek minden likrrW, il WnUc ~hul1Jlk • javak"'n , 
,.cIuptI v'gudl" IZ 61cl_ 6k. pemnekn: nolllllalc I i letllhJ;1 alil-alig 
lm,clik. ahOlY m' mondjl.k, • Ibminimu.rnolIml lud.i'k, dfmi. 

Bizonnyal ilyen i. van. De ez IZ 61ctnek CUtk egyik 11'",,1111 Amikor 
• ~lda azt mondja, hOlY IZ AIy.,aJr; mindene. Fiáé, Ikkor nem puaztm 
IZ a.nyaailkrl gondol. Atok ely'h' l'n nem jelentik I ,,núodcttt~. Kar
nyero viüglUlk II: lve van olyan jlvillal, p6Iolhallll lan EtliketUl, me
I~kel nem Idlct leINJli pállO!n mer-'ltani , mc:pz.m:zni. Nina IZ I 
kina, amely rel~me ezekkel . 

Tutvt~im l A N.ú.ireti UI mondja., hoty IZ Bcati5bb, mini IZ eledel 
ft IZ 6hOzcL.(ML6/25.) Valóban IZ 61cl., IZ elúDE, mindcn<:kd&t való. 
Milyen kMe földi t leltJIunk, ha a ak po!'nzben b6veUcedMnk, de hWlyoz
na belóle . nc~1., I ~" I jód, ta IZ ilud,1 Ki viJYDI oI)'lII 
i lelK undyblil himyIik Ilon<.\ol..llok mtlyRge, IZ bzr1mck mrlege>, a 
mCi\"bttll:k elrasldó sú.,.ige v'"lY' 1Cnn6sul rzemyi bfja11 

Az tm c~ il figyelmutctni akir núndannyiunkaa .. eu:k a javak il It
I~ek, I cz<:k ntlkíil nem i,en lehet, v.,y nem irdtmcl Bnünk. 

Kir voll fEh&enynck lennie IZ 0I1hon m.~ fidnak 1Ö;O~ IQtVi~ 
re hillDl aMM: mindenI cl kellen VCI7.l1l:0I., önmapban .. csaJódIIi. 
k~lIett. hOlY ha711.1".ion • alUdi kajl~kbl. mrg neki d kell jOnnie, hog>: 
IX ő t lele vaI&.n boldOS ~Icl , hillDl 6 minclenkor Alyjwal lehctell, aki 
minclen~ neki adt... 

Kétezer ives ~Idhal • Meller .jUr6I. uncly mindenkor ,.."Itou., 6. 
ma il 1&IÚ1ha11&otló ~I hLílElel fiakal, Iyennckckca. 

BaJor J6no. 



Az Erdélyen kívüli magyar unitárizmus története 
a XVI. és XVII. században 

Bevezew 
lörtmeri sorozatot kezdünk IZ UnitúillS ÉleI hM&bjain.. ..A 

múlI _jelen hitbizomin)'&. amil Jc6te)essEgllnk 6~i a )6vó szA
m,"--, E k:6~lezettdg IC ljesf!&e soroulunk egyik ctlp.. A mi
.ik: lelki gyOkerd t'UJni. t1j o~n"k~ Erd(lyból ~61tljzőtt 
unitirius le5tvá'o:-inknek. Elmondjuk .,..hk, hogy !öbb mlnl nlgy
ub ~vvd elr-lóa m" tltek unitúius: JcOzömgck ezen l djon. 
akik taiisaiyijukban Djyid Ferenc IIlCgbfz6levela. a klkiisme
mi a;.twk" igényét. ts. tin1a evangf-Iiwnot hon.ü: el e v&nl 
'mmu fO~ Hum.tik cl'lunk az idevaló uniliriusoknak b 
nem Wlitiriusoknak bebizonyítani lörthlelistgilnket. és az iueni 
Eletba való jo,,,,,h', 

CBunk nlpsmÍl. ~ - de tudomm)'051ll minde:nktppen hi
feles t~ fdv!z.olni. Ez&t nem közlünk bibliogrifi6t. nem 61.U
nmt s:lt!mbe viús t~kek'i:l" Azok $Úm_ aICik ez! dv.j&. 
iUil"'1rm. mire. SQI'OZ.Il befejn6dit dk&l;ü1 az ErdB)l!n tívt:lli 
uniWius C!)'házlörtblel is. 

Púminy n'1er úja A1vinicxi PéIeT kassai kilvinistJ. pddiküor 
elkni viWraliban 1613-ban: .,Abban is jól megvonszátok a ba
gari't. bogy M'gyarol'SÚgOn nincs Iri m88'[ nyilvin Ariánusnat 
mond·n' .Erdflyben is ",'"eseti vannu.. Men Pécsben és vi<W:ke
in nyilvin regn"o .... az Ariinusok. mivelhogy IZ oeJlnJ a k6 Cal
vinUták O.ivid mene iskol'jiba mentek M. ~1)T61 abmim. 
h. iglU! monclan.álOk.: De ha KolDsviral.. TQCd.it, EnyniM. ~ 
I'"irok volna. QmI mondanilok, hogy kevesen vannak az Ari'
nusok." ÖD' \'ikm. Phmányn-'l hitelesebb és tkgyibcoRbb 
konin·WlIl nem nU annak iguolás!ra. milyen vir.igt.ó Elei 
fol)1 az uniléius vidékeken. 

'Jemá nk fe lvúoJpsp : 

Az antitriniwizmU$ 6bJn g)'Ökerekbl':iL az &zak-oJasz rene
runp szellemi talajin ébred 6a1l>datra. a XVl q.btw! húszas 
heibell. Több irinyuu. volt. de ezeket egyes gondolkodók kép
viselt&: csupán. Egybúú kM etUÚpai onúgban alakult csak. 
L"'&YeJon;;zqbaJ a """"n" nizmus. ls Erdilyben az unitviz
mus. A kDkluviri egyhú megahpítója Dávid Ferene: 1564 ben 
kezd foglalkomi. Szerv.!t Mih-'ly műveinek megismerése után, 
l&US sz.emBylnek és a szmlhiromság dogmájtnak kMlwvel. 
Hossví vív6dh UtiD a nyilvinolÁg el~ lEP gondolllaival és kO· 
vetkezeres údteresl::el elindul a tiszta unitarizmus és a mini. 
romsi& fel~ Emn6nek Erdély jdenlÓ$ r&zll. s61 magit a feje. 
delmet. J!nos Zsigmondol is mqn)'eri. és hamaJl)$lQ felmeriil a 
Fejedelc:mKg hat6rtn kívOli misszi6 gondolata is. 

Az Etdo!:IyUI kívllli m;uuó magvetése nem miiveletlen laIaj. 
Nn IÖrt&iL Az antitrinitarizmus kúlOnOOz6 irányza"; már Djvid 
Fere .. " uniléillJ 6"dekl&'he e16t1 is ellrtlk haúnkaL (legismer
tebb ls ieglogikusabb k~pvisel6jllk KCirospeterdi Arany Tamis 
VOlL) De ezek az irányzatok VIIIh" nem v.ilnak. Es ko!pvisel6ik 
hpesolaa Ietn bizonyftható a kés6bbi id&: 5Orin, Dbid Ferm
«kkd. 

1565. v~e az ds6 hiaeles dinutu. a kolozsvúi missli6 mqin. 
dul.is.inak. Egri I "kn. DiYid Fa-ene kCizvellen munklláru. 
visml6" szil\6virodba. Egerbe. ls tanítani kezd, megJc6"d6jelez. 
ve a centhiromsjg dopnjjinak hiaeles:slgft. A FeJs6 _ tiszav i. 
dlIr. ~lvfthilú palÁla ~a1 fellql ellene. a Biblia- fordító Kj. 
rolr G'sp't ve.:tetEslveJ. Viia viw követ, dc dönt& nem nflJet
hetik. men a miDdenWe szellemi á valli$i nulihlizmllStÓl rette
g~ Htbsburz·hah\om kipviselóje. Sdlwmdi I bk k.ui fOb. 
piUny .,St.idv .... bÖnlJna,e- bedisput.ilja IZ )dókCitbcn unr;viri 
cspereuo! v4l'qlOU Lukks papoL 

A ..Nagyvkadi disputa., (1569 ob6bcr) ul.in indul szavezell 
t&íl&nllnk~ IZ Aliold (eit. a tlltOIr. bódolts.i& irányiba. E misszió 
ve~~.ge Builius !srvin, és vezel&lvel jelenlÓs lin n~n 
IZ WUtkilll bit. lÓt Ojvid Ferenc: Il'agMiija uw. Kar6dy Pil ve
tdáfvel mhoctik pOsp6Ir.$o!W I!wn6rfllnek. Temesvk SlS;. 
heUyel. Sajnos mÚkMhOJr. nem lehetett hosszú. mer1 a q b ad_ 

2 UNITÁRIUS aET 

fordllJ6 hiborűs puiWt4sai és a laJr.oa.q; l<;"sero!l6dhe miau at 
unitárius cgyhúk6m gek d túnJ:ck. 1620-1161 van W'lit.kius doku. 
mentum Uloljtra e 1crlilelf61. 

RCivid voll a harmadik, I dunakanytri és feb6duntnIíiIi unitá
rius mismó tiete is (Nagynuros. SzlIr.esfehlrvtr. Polgirdi. Sta
b.n..ttym). H~ vil~i l posrolllk Trombit4s Jinos, Nagymt
ros fö~~ ati udvan papjával, Csapó .G)'Öflgyel Cgy1l11 min
den.lIlutárius Ogy lelkes Itmogatója. Sajnos az 157O-es ""'dr. m'
sodik fdlbcn ~Ikelleu meDdcllljOn Nagym.u0sr61 a ltitQyi Ma
D'aronz.ic terulctm:. E\6bb Komáromban. majd Nagyszomba!
ban. leleped~ ~g. ~ú .unitárius meggyó-r6dlsEi halilúg meg. 
tarlJ&. az urutárius m'sszió Ilgyeibe nem tud !Öbb!: belefolyni. 

A ~~fbb fennmandó, és leg~tbb magya .... ""i unitári
us mWZl6 Pécs kCimy8::~n alakul! Ici. 1569·t61 kezdve több 
mnyb61 hatoltak be unitárius hiultilók Buany.iba. több birvitán 
megnyenlk az ~ilirius C!SZiilik njmára Pb lakosdginalr. 
nagyr&:út. és mll\legy hatvan köm~zó aelepill& laIr.6iL Pksc rl 
fOiskoljjuk volL amelynek magas snnvonalit a helybeli ;""'PJi. 

ták is megerosítcnl!r.. hittani lI!aeleik Kolozsvma is elkcriítdt. 
ahol teológiai jegyz.etk:.!nl misolgallj): uokat, iD' !Öbb fennma
radt bel6lük. Kllp"solatuk KoIOl.$V!mtJ SÚl.húsz e:ro.end6n ke
resztlll. I tCiI'ÖIt bódolls!g idcjln iUandó ' ·OIL Cnk a felqabadító 
hibofÚ utin 1örU:nheteu., hogy a Habsburg-uraJcxn r&zben Ir..uo
nai erÓSZakbl rlszben pedig gazd"q;i ls Iársadalmi eszkllZÖir.. 
kel íelsúmolt.a I gyilleJtezeaeÍIlkeL 

A kutatát: módszere é. nehézségei 
NeMz. mntc lehetetlen olyan egyház IÖrtlnell!l felvizolni, 

amel)nek Iet.!lemén)'ese.i (mthményei ls lló közösslgei) évsú
udolr.ka.l bJribban megsemmisültek. és c:uk n&iny. ma már 
mú kezekben 1~,,6 aempl0mr6l lchel megüJapítani. hngy 011 VI
lamikor uniWius isle:Dtiszaeld: fol)1. l\fil~n forrisolr.hoz nytll_ 
jlmk.?! A KolonvÚTa került doir.umenlUmOkhoz? Az itteni unit'
nus ievilt.iraI !Öbbször feldúlták., fel~genl!r.. vagy ccnzúrivaI nl. 
tl"lonD: meg. Mili fe.lekezelÚ Ir.özgy1íjlemlnyekhe:z? ERk ellen
felek szemszög&6lkéS2illaek. ezln csak krililr::"'a1 bUlD"bal6k. 
H6dolld gkori világi feljegyz&ekhez? Ezd: talin lárJ;yilagos.ab
bak. de fig~lmllk ink.ibb az ~ rdelr.esslg re~ fordul vagy n~hány 
ponlrL Szinl&.ist alkotni nem lehd: adatlcözJfsrikb6l Az is R-"'-
1I1Os igazs.ig. hngy a !ÖlÖk h.iborúk viharai. majd Idna az e\1en
refonnkiós inuégelhek IeginHbb 011 pusZlÍIOIIak. ahol az eiliin l 
unilirius gyülekeuaekllaeL 

Enyhftc:tIe I neblulgelr.d: az újabbkori helylÖrt&lelÚÚ felvi
r.iván, megyei levEltátak.. Icönyvlárak .!S mCiuumok publilr::'
ei6i. A.lr.adlmiai nakfolyóinlolr: ls sorozatok lciadvinyai. az íro· 
dalomtön&!cl kutalhainak lcilajaz'lsc a leológw irodalom iri
nyiba. Ez.e.kel jól egtszrli Ici az egyhhi eml&lr.Öletck és forris
közllselr. soroza.jnak kiad ' sL tgy fokozatoun tiszl.ibb és poolD
sabb k~pct nyen.1lnk at uniWius qyhútörtlnet kl!tsz.áz ivvel 
eulóni csemlnyeirol. 

MW1Ir.am6dstt.rem a (on~ Iehet6slgeihez aIkalmulovk'lt. 
Igyelr.e:aem ÓSSUSYdni I legtöbb elltbeló .woL t.finden egyes 
I!IegüJapílÚl Ci$SZeYctenan egymással ls eddigi t6rdneti isme
reteinklr.eJ. Az így kapot! klpet beleillesnelaem a korabeli Ma· 
gyuorszá& törtlnell!be. Ha adathitny miall nlnlelykDr analógia: · 
ra vagy felt&eleúvkn kelleu .!píaenelll- mindig meJÚldOkolt:lm 
IEp&emeL Bltom benne... hogy sikerül l meglnmem a tönlMti 
e.5Cm6'IyekeL ls a1apo1 term\lhettcm a korabeli kul'táwk 10-
v.ibbvitcllre. Ez. vol! a oflom. 

Az. unitárius térité. erkö:tei 
A reform.ici6 nll&Y eg)'hiuiban at Ilj rul apostolaina.lr. könnyú 

voll a helyuk. Meg kelJen keresni az Ilj iránI &dcklM5lr.et. pa. 
pokal ls patrónus RlIdcsurabJ egyarinL ls ha ezekel megn)w· 
la kÖ~gek. IÓI eg&z vidaeJt & .. evltlenlll csnak 't az 
6hilb61 at újba. A s:zeo'ezetl egybhi enlek is megm.-.dW:. 
Amikor IZ IS6O-bek mMo/Fk fellben az uniléius misq ió meg. 



indul Magyuornág felé. mú jól SZCTVC7.etl rcfonnáh eg)'httalr._ 
kal találta szembe mlllát . Igya misszió eszközeinek is misnak 
kellen lenni. 

A legáltalánosabb eszköz volt a hitvit.a. A disputáknak ]ege\só 
fajtru ors:tligos jellegúek vohak. Sok.$wr a fejedelem jelenlété
ben. de miodig a moderiltor előtt vitlltko!tak. legtöbb$',(Ör DZ 

egyCJl irányzatok vezérei (Méliusz és Dávid pl.). de II hovAs1.óló 
k"Ö1.klltonák is a két tábor kivo1lód gait jelenten&:. A viták célja 
egyC$ hinétcJeknek tisuázása volt. Térítések során is lilrtonak 
disputÜ':at más jelleggel. A vitapartnerek itt a helybeli lelktn ts 
,u érkez,ó misszionáriuS voltak. a k~t vallásos felfogú egénének 
megismertet&.. volt a cél. A tét pedig nem kicsi. H.,u \ljabb esz
me megnyerte a falu te~t, maradt a misszionárius. mennie 
kellett a régi irány képvisel6jének. 

.A hitviták fen(U~.ge o lyU! inxlaImi mfdajnalr. ktt terjentlije. 
mm.t a. XVI. .. f7h',dl uodalmunk egyik ayön~ • • .Debre
eem du:puta e. vltadráma. Bir nincl konlau biwnyftikunk " 
fehételezhetjllk.. hogy adr,,"" több alkalommal i. cl6adt~ • 
hódoltdgban. és a hivek IUr7.éKnek hMM\6s enkilze volt. 

A könyv is a misszió eszkö7.évé vált az unitáriusokn". Trom_ 
bitás Hl10s levele tudós'l! • .HiVom könyvet kIlldött ~t Erd~ly. 
ból ~kem Dá~id Ferenc, mel~ben a hit nyilván megmutattatik & 
,u ki olvassa. jóvá kell hagyru. Azon egyikét (Székes)FeMrv'na 
kUldtcm. 

SZÚZ J'no. 
- FolyfOIjuk -

HITÜNKRŐL ..• 
III. rész 

• 
AREM":NY 

A páli triász második helyét ft remény foglalja el. Az emberi 
énésviJ &g felépítésében nem véletlenliI ítéli oda a mlisodik helyei 
neki . A Biblia ugyan nem wuukodik a remény egy olyan kullU' 
száról. amilyennek az elóne (alatll) ill6 hit h az utána (fölÖlte) 
követkel.6 szeretet örvendhet. A tb"ed~s koekázata ~lkll l álHl
hatjuk, hogy hinni mindig a legnagyobb vaUásos ermynek szá
mított. szeretni mindig a legnagyobb erény volt a keresztény val
lásban. Ebben az arányban értékeli kultikus szerepIIket is aBib· 
lia. HB nem áUna törvényként elóllünk az l. Kor. 13.13., a re
ményt mindenképpen csak harmadrcndúnek lehetne tartanunk 
vallási 4!rz.elemvilágunk három f6 funkci6ja között. 

Felvet6dhet a kérdés. hogy a remény miként válhatolI a vallás 
részév4!. föszerephez jutádt mi teszi indokolttá. Nem fér kétség 
ahhoz.. hogy a reménykedés 6sidók óla ,u ember alaptennésW4!
ból fakad. Neh4!z megmondani, hogy mi4!rt 4!s mióta jelezzük 
zöld s:dnnel. de tudjuk. hogy Mohamed, a muzulmán világvaUás 
alapCtója is éh vele. Vallásos és világi !r:.öhészelünk esüggedbgát-
16. bizakodáskellÓ eJÓként énekli meg. Népköltés-lttUnkben is az 
optimista világnézet érzelmi rug6jaként. a jöv6be n~zés szeglet
köveként dolgozik. Csokonai pesszimizmus&. amivel csal6dáso
kozónak túnteti fel. tán a Itiv4!tel. a szabályer6sító rendhagyás. 

A reménys4!g, valláson kívUl és belül. hatalom. Felette ál l a 
mindeMapok k4!tségtelenként hat6 bizonyosságainak. a lehetet
lennek látszót is megkís4!relteti. 16 oka van ni. H4!tköznapi val6-
dglát!:sunkon felülemelkedve, rejtett energiákat szabadCt fel a 
lelkünkben. Felismerhetetlen lehet6s4!gek kiaknázására. elérhetet
lennek te!Szó teljesCtményekre teszi alkalmassá a h~tköznapi em· 
"'rt. 

Pi! apostol zsenialit!:sa a rem4!ny minósítésében is vitathatat
lan, mert nem ötletszerű. Egy olyan hajlamunk fei4!rtékel6e az, 
melynek a Bibliában kiemeit kultusza nem található. Magasren
dús4!gében is egyedllláU6 meglátásra vall. A szabadf\6 vátásának 
~S visszavárásának: 4!rz.elmi búisát tudta felfedezn i benne. 

A karáesonyt &; a paroziát. Jézus szijletés~t h visszatérését 
megelóz6 vallási Vi\rakoWunk képez.i ,ut B köl/.cget, melyben 
Ahftozunk Isten segedelme után. Melyben várjuk, mert rM!lklllöz
zUk JéZWlt, hogy Uzenetet hozwn IstenIŐl. és minket hom ve
zessen. Ez a virakoz.ás meg se születne, m4!g kevésbt fonósod· 
hatna fel remEnykedés nélkUL Az Istennel való találkozás remé
nye nélklil . 

Egy túz a rcmEnyked&. amit lelkUnkben valaminek t'Plálnia 
kell. Ezt I tApltilékol a makacs. törhetetlen élni akaris adja meg. 
amit Isten IIZ 4!ló lélekkel egyUIt lehelt a:t embtrbc. Egy fe5~lIlt
úg al élni alr.arás . fe SlUlt khzUllsl!ge annak, hogy v4!ghezvigyük 
• kUldetésünket Annak ösbi:ron)'Oss!ga. hogy btm csalt a csf· 

ránkat teremtette meg, és az é letbe, mint önmagunk meg .... IOd tj
sának lehetőséaeit rejlŐ. kínáló világba kllldött el. Az ilet mind. 
annyiunknak. mint bonyolult rejtv4!ny1 &dta fel. mislt honfogla
lást, amit harcok és áldozatok 'rAn tudunk teljesílenl. 

KUzdelmeinket bukások, tb"elyg4!sek tarldtják, melyeken ,u 
4!lni akarás is csak úgy emel fel(\], ha segedelemben remmyUd
hetUnk. Nem aroMal kapjuk a segedelmet. Ez 8zzal j'"'-, hogy 
aki adta az önmegvalósítás lel1elÓs4!g4!t. helyettünk v4!aha is vi
gye. Ez ~onban lehetetlen. BennUnk lsten lo!pe nem a ~n_ 
hatóság. hanem az önkifejtésre adott tehetség. Islen önmagát va· 
16s(tja meg. Nincs más Isten, aki azt helyette vtghezvigye. lsten 
k4!pe, ,u ember is maga maaát kell kifejtse. Isten ebben csak ak
kor segít. amikor nélküle nem megy mlir tovább. 

~~ kinek segit? Annak, aki lemond a folytatisr6l, aki e .. ló
dottnak, .... gy bukottnak &zi magát? Annak, alól a tények meg· 
gy6znek a IehetetiellrÓI? Annak, aki már nem rem4!nykedik? -
Erre a választ kercssIlk ott, ahol meg van írva: ,,Most uht meg· 
marad a hit, a remény. a szeretet" 

Kocsord. 1993. karácsony harmadnapján: 

Nyitrai U'lWlte 

Köszöntjük FöpásztorlJokat 
Lapunk szerkesztásége és olvasóink. 

nevében szeretettel köszöntjük 
Bencze Márton 

püspökhelyettes urat, 
egyházunk szeretett főpásztorát, 

abból az alkalomból, hogy 
feb";'ár 22·én tölti be életének 75. évét. 

Ez a 75 év legyen mindannyiunk 
számára példaadás az egyház 
szolgálatában és szeretetében. 

A Jóisten adjon 
Bencze Mártonnak 

további jó egészséget, hosszú életet 
és gazdag áldást szolgálatára! 

UNlTÁRJUS tl.ET 3 



A ma és a holnap unitárizmusáról 
4. rész 

Pál apostol igehirdetéséről 

Jáus KriSDUS n:emByisége ls UU~ .mél~. mqrop ~ 
'-- d,ftamitus cvan-!'q" Óra indilOttI ds6 hí-110· .. ·1;: ....... Jla&YOft M' l;.... It~"'" 

veit. NI apOiSlOIban enne&: a .mqtn1 ng~ c>d.edknaJ: ~~. 
meitcd6bb pélctájil jeJ6lhetjilt: !neg. ak:ind: mep~ mUXf..-
~ dkntmoncUsos.. Mq:nyilaw>zúaiban kl· 

~;~gyan • tereq'my t~ek.. mtgis sok mélta
: . .. ku' ilttnysq qbonyoluJubb bitdveil "'1';Xü ~ 6 szere. 
~ "j_ .. ot ja ft Zt Levekil olvasva qyiltaUn nenI J'!lb-mnk 
olyaD köYeda;tt::tésre, minm.a ~ á!lhaIOtt \ 'Olna vala
rniJYeII 6nQJ6 hitrendsw kiabb'tása. Fzek .. levelek iltal6ban 
biz.almti jdlq:úet. közvetk:nill .. címzd1 szemlIybez va.gy kö
tő ; '\I;bez sotÓlmk. kOYed;:e:zkh"wen ~ dhoza!Opt 

-od wtalmnb. mind aknalid$ubt ilJet6en. Kirúnnek ezekből 
m'kvekkból sun6jQtnek Ju.nguJatvillOdu; bels6 S2CJtlB>
~ hnn'mdSlj is. Szinte esod .. !knzni lehecnc .~. ,,?gy 
késóbb dmI v.ilh·n'k ezek a levele\:: egéR leol6pl.l és; kriu
tOI6giai .....,mm alapjivL 

K~stden. hogy Pf] ~lnu: a keres.z:tmység megalapo
ús6ban ls g)'óz.clmében jiUmtt SUt'epe IIICS"," .. kimagaslik kor
tm$ai b5Zi11 Mindez vissz""ezethet6 eg)iázt PiI apostol s:zt:~
I kt' OFF egeire. így • t1aittus ju' bizm'lsban való dmtl)'\ih j:Sassf:m.. .. misztérium·vallisokban való tájQmotts~~ .. 
g6Jög sullanisiggel való bin~. F,...ket .. különböző ln

dítw'sOCal képes voll önmagában egyeztetni és egységes kq,be 
l'isszdlljtcl.i. Ezekhez .. szeUem.i-ldki tit --'~8ekhez mig hoz· 
újirult hajthawlan akvata és dsúntsqa, valtmint t:étséz~~ 
gyakorlatiassqL Mindemellett • döntó t~n)'u.6t iS maga lMJI 
~ amikor ez! lija a Galatákhoz intézett levelében: úgy ~[. 
nm: ann .. aki engem anyim m81ét61 fosva kivi!aszton és ke
gyelme QraJ e1iúvott. bogy tinyilatkomsSl ni! blbennem (Gal 
I. 16). Ugyanebben • kv~lben lija UI is. hogy: Az e"angélium. 
amelyet &I hirdettem., nem embertől szármnik hanem Jáus 
KM·?!"s kinyilllko1llÚdból kJplam (Gal I. 12). A2! teuhé. 
5i 7: r ru kluégbe lehetne vonni. bogy miként értesü\hetett isteni 
kivOamonstgúól és I Kristtust61 kapott lcinyilatkoztadmil, de 
UI scmmikq,p.:a sem. hogy ő valóban ennek az ébm:nynek 
n.entclte egészélet~ fIlggetlennl Ittól hogy objektív vllgY Wlb
jektfv llm&!yrol volt-e szó. Pf! apostol úgy fogtl fel ezt IZ ~I. 
rnétt)'t. hogy Jáus Krisztus él. ú nem csal:: vaeri IZ iS gondolko. 
cUsit. hanem szoros u..em,!]yes kÖlÖHégben van vele, miWnt úta 
is; Nekem ll. ad KrU:aus (Fill , 21), valtmint: Krisztus él ben. 
nem (Gal 2. 20). pi! aim," ez a bens6séges npcsolll I hitben 
ldjwden ki és I szeretetben valósult mq, ami I keresZJtn)' val. 
lisnat q,pa. llényegh. jelenti. Ehhez pál lpostol nem filozófili. 
logikai óton jWott el hanem bensó illlésen keresztül. A Jézus 
Kriszmsb. vetett mélységes hil és ll. innia éne:tt batáfulan $%e

rdei VQ..e1te Pi! .postolt, és ezt uarta $ÚUugiromi missriójl 
Iwetében. Pi! apostol saji! ~meil annak • Krisztus Jézusnak 
tulajdonította., akitlii kWdel~t hitte. akiben uj't ~leto!;t éKue és 
wt teljes lelltéból n.eretett. Eg)1'észt éppen IZ Ur irinti szeretet. 
múrán sa.i'l; uemélyiségénd:: tul.jdonsigai és kqxs<igci, VI. 
lamint rrunzi6s \efVei veunék P!I apostolt olyan Jézus.kép fd. 
vizolidhoz.. amelyrol bi%onyomggal hihelte. hogy sikerre vihe
ti I. pogtnyok kötl!tti táfl&t. öuzhangban ugyanakkor uji! hit. 
viUg"'a1 is. 

Ez I KrisUUs·közpMtú vaUÚO$ hit mEg nem jelenteti eltf.V'O: 
'odi .. I jbrusi hit-hirddés egyiUl'Úségitól. Az .postoli korsz.ak 
i&clUntetói nem 1e016&usk~n( érveltek lsten ts Krisnus tarné. 
lzeto!;f61, hanem abb&n l'ttik fehldatukll., hog)' miként lpfts& be 
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J&usl I hirGkbe.. atinck nemQYe n"uukra lSI'm 66 jel .. J,á.~ 
nelr: nnyiJMknn"w "Ohe J&us kIke cgesl'true áRt a ........ dd 
k6-"svg'ben és IZ evlrl!Bium illuw:u: is en blrdo Ue ,.&ik 
Amjby: mindezt I ViUgnak is mer. akaUt ml&}...-bni, oem vi
h,sah.ttfk IZ elvi vitD: n)'CIvezetét. hanem csak OI)~ suvakat. 
amcI>tt tDetfdeltek IZ evln!Bizáció i{ényaneJc. SenunikéW n 
nem rnódnwlt a Iéa)'eg. ha Jém$l Krisztusnak. vagy lskm Mi
nak. Úmat. Metli deil!t lt6 eJ;: neu"Q men óikd nczn is fos:. 
lalkomrrfk memfizibi spd;uJ.ki6t és bisz:rokSgiai vita. Nl 
apostolról is dmorxlható, hogy nem doktrin&n ép.'tk12CQ. Óg)'e 
ainfén zsidó mcssi·nitmusra. aknndriai szinkmizmusra, kulti
kus misztbiumoln scm. hanem a1.p-Jm m&!'"'t J~"'GL.1ik I 
s:zeauByiségét vii" uclttL Még a Római le\'~1ben - vnd)-et ke. 
inHbb khctnc hilelvi doI!Ozatnat min6sftcni _ sem metafizikai 
problémikkll. hanem I személyes hit kádEsei,·c) foglalknzik. 
Személyes hith. áthltotta sz I szeUcmi·klki blton)""Srig boI)' 
Jézus Krisztus kUCSJ;LI<'[cszl\és.&d: döbbenetcs tudarca át kel. 
lett alakuljon inon}'~U)S hal'l hd)'~n d:iC$ÓS~gC$ éRtri. Azt is ~ 
zon)'osdggal hitte, hogy I gooosz hlwma bukisban nu ml~ 
végzMj&. Mq:g)'úzód6le "011., bogy lmagiba sz.ill6 emtla dJ 
~Ietel kezdhet. ha 6szintén hisz IZ Éó KriSZlU:S erejlben. Vallotta, 
holY Iézus Krisztus lelkének \'cw~'eI mindnyijan lsten ~aid 
lehetünk. E ... k a magasra j"eló hItelvek valóban betekintést 
nyújtanak IZ ev.tn!tlium WyEbe. lsten megvált6 hatalmiba. Dc 
vannak pi! apostol igchirdelésénck k~gbe\"Ot1hIlÓ. 561 elutasfl. 
halÓ thjsej is . A bún túlhangsÚI)'OlHI ószö,·etségi proSl!tai gy6-
kerem. muw. és ez rivol Clii);: Jézus tani\idtóL aki III hirdeue. 
hogy Isten az embert. mint gyermekét IZ &11e teremtette. és • 
bún nem lehdlciuttalan öröksége. Jézus sohs nem utalt ll. ember 
reménytelen helyzetftt. és $Oha nem bt:sdlt Js~ az: ember 
irfzlti tiengestte.lhetel\ens.égéról. A R6mai levélnd:: '\"alóban van· 
nak kétséges és homályos helyei is. kOl6ooscn. ha ~clik 6kel 
és eredeti bpcsolataikt61 filggctknlll énclmctik mu\! ~ e1égtt
tel. me.gb&ilés. I megigazulás. I ro'i1.sztottdg. stb. Ezd'bSl 
fejlesztettek Ici pit lposlOl win olYln dogmQ:1I. amelyek mir 
nem tükrözhClt& az: egyszeru. ste.mél)~ jcllegu páli kö\'etkeJ;le. 
téscl:d. PiI apoitol ön,'aIIomisa keresztény eg)'szeruséggoe.1 és 
pinllan ÓSzilUeségg;cl fljlle I búnftól vlló mq:subadu14sl I J~ 
tUS Krisztus lelke i1tal Isten aj!ndéh.l:ént elnyert ój életet. A R6. 
mai levél nagync:rú$ége nem azokban s mondatokban Kjlik. 
amelycl::d ké:sóbb hitelvi fondkba s:ron1Qlak. hanem abban I. 

Jézus irinti kiv~teles és aenvedél)'cs s:ttTetdben. amely k:Eptu6 
tesz am.. hogy IZ emben önm~1 f51é emelje. és dicsóséges su= 
badc4gban resze:sÍlSc:. pi! ' postol szelkmi.ségél evang~iumi val· 
l'sossigjcllemette. ame.lyet tdjescn kitöltött az: tló Krisztus).:6. 
,'e tése. amcly egyben IZ 6 encll:ijj!nü:, Ilúa~ak és Ielkes~lt. 
s~gének lcimeritheletJcn forTisl '\"olL Mi nem tudjuk e~gadm IZ 
&bún és ll. 'tcredó bún pUi hitet\'eit. ÚgyWnlén a kkngeszrcl6 
ildoutktnt kIvin t jél.usi életet még dgy, sem. hogy gyötrelmes 
slt'nvedé$e és hal&Ia jutalmaként örök dic$'i~gben és hllalom· 
b&n rés:r..esült. Pi! ugyan megtette czUd a kiJelentéseket. ~ 
lyd;: azonban nem értelmulLet6k IOOl6gijia allpk:th·einck. hlStCn 
ellentétben i! lnsk PiI le"deiben mishot megfogalmazott. a Tht· 
vén)' hat!ly't felo ldó áll:lsfoglsl:lsaival. P!I t\ln(wainsl: lén)'eg4!t 
azok • ewdU.tos és nemes gondo1110Ic jelentik. an~elycl.:.kcl tcl,re 
vannak leveki. és amelyeknél. szcbt<k~t .embef ahghl "'?'ndhat. 
Eukből a levelekbS! sugkW: a Jézus Kriszru~ veldl ~I ~ re
mén)', az: innta érzett sttn'td. Ez PiI .postol hIténcl: és igehirde
tésének legtiuúbb kercsnény egyszeóhégc:. 

Ot. Sztankóczy ZoH:in 



1993: a tordai országgyűlés 
425 éves jubileuma 

Körötlöl~h AIld6r. A I 

II. rész 
A megemlékezés t abból az alkalomból Ú1am, hogy 425 évvel 

ezelólI zajlott Ic a nevezetes oI'SÚggyúlés. s II jubileum alkalmá· 
ból az erdélyi Unitárius Egyh4z január l3·án Onnepélyes rendkI
vIDi ffitanicsi Oltsl tartati Tordán. 

Mosl - ulÓlag _ Kovics Lajos kolozsvári .unilárius pilspök 
megnyilÓbesúdfból közöljUk az alábbiakat: "".Lelki szemeink 
elé probáljuk i~zni azt a 425 esztend6vci ezelóll, 1568. január 6. 
és 13. Ir:Cizötti napokban végbcment történelmi jelentó5tgú ese
rnblyt, l tordai oluJggyCi\és határoutát. mely a lelkiismereti és 
vallásnabaddg IÖrvmyél kimondva, az unitarizmus állami dis· 
merését. és egyhúunk megalllpfds" jelentette. Ennek az egész 
Eur6piban példa nl!lklll ül6 történelmi eseménynek a közép
pontjában a XVI. sz. nagyszeru hósi vil"ának kiemelkedő Sle
mélyisége, az erdélyi reronnáció egyik leglcivüóbb képviselője, 

Dávid Ferenc: tu.. Mert egyházunk alapítója és első püspöke pél
daképe az igazság és világosság felé nehéz lelki tusák. gyötró vf
vórlások árán fokozatosan közeledó rendkfvllli vaUástörténeti 
személyiségnek. Mindent elsöprő er6vellángolt lelkében az igaz
ság szUntelen, fárlldhatatlan keresése, az igazság utáni olthatallan 
lelki és szeUemi szomjl1dga, mely egész refonnátori munkáját 
meghatározta.. Ehhez a szüntelen. lázas kereséshez tenné
szelSzerlJen survesen kapcsolódott a Jzabad5ág iránti szent ra
jongása, mely a tordai orsdggy[j]és nagyszerti határozatában 
csllcsosodott ki, és a türelmesség nemes eszméjével elszakfthatat
lanul egybeforrva. nevét halhatatlanná telte ... " 

Dóvid Ferenc 
Hely hiinyQ,an itt sem élctrljz.ot, sem életművet nem is

m~rtethetllnlt, ezért csak néhiny vhlatos adatot közlünk. vala. 
mml néhány protestáns - nem unitárius _ egyhÚlörténelmi és 
magyar irodalmi fOlTásból idézllnk (utóbbiakat Török Tamás 
"Unitáriusok" c. könyve (1992) alapján.) 

1520 ~örU l szllleten Kolozsvárt sZÁSZ nemut~gii apa (Hec
tcl David) és magyar anya gyeffi1ekekénL Apja kece$Ztneve 
után - a kor szokása szerinl - ,.Franciscus Davidus"-nak, ill. 
,,Dávid Ferenc"-nek neveZle magáL 

Erdélyben megkezdett teol6giai tanulmányait az Oden 
menti Frankfurtban és Witlcnmgben folytatta 5 esztendőn ke
resztül. .Ekkor v~lt a ref0ffi1áci6 hívEvé. Refoffi1átori tevékeny· 
sége beillcs·l.kedik a:t: crdélyi ref0ffi1áci6 fejl6dhtörténctébe. 

TiJrlIk Tamás tmlilúruk 

Erdélyben el6nör a lutheri rdormáci6 vcrt gyökeret az 
1540-es években, melyhez a túsz nemutaégl:i kISzIlIstg C:UI._ 

lakozott. Dávid Ferencet 1557-ben a magyar lutherinusok pUt. 
pö~tvé V"l5zt~~.~. 1~5Cks évek vé~n alutherintl radi
kálisabb :.hc.lvét (sváJCI)' Illetve Slicramcntárius (azaz kálvirú) 
refoffi1'cI6,lentkezett; a mlllyardg többsége a hifÚjulásnak 
ezt a rOffi1áJát fogadta el, ennek lett Dávid Ferenc a pO$pÖke. 

A2.. l1j vallási helyzete! fejezte ki az 154ft, majd u 1564. tvi 
!Ordal Of~ggy(llés, amikor a reformici6 lutheri, majd küvini 
lrányá! nyilvánították bevett vaUÚllü. és kavetőiknek szabad 
vaUhgyllkorlatot bizlosftottak. 

1568-ban r/vi alapon - ls _ WJ/~Iy frlrknn sMmára 
- numdta ki a lordai orsroggyúUs a val/ásnabad:rogot. 

János Zsigmond fcjedelem hal4la (1571) ulán a katolikus 
Bá~orialc ke~ültek az erdél.yi trónra. akik a reformác:iÓl "beje. 
zell -nek tekintenék - DáVid Fcrenct61 eltlr6en. aki a ,,semper 
refoffi1anda" elvét vallona és élte meg -, s eúrt 1572·ben az 
orszá.ggyGléssel m~gtiltatták a tovQ,bi .. va.Uhi Iljítás"-L A feje
delmi papságból kitaszíton Dávid Ferencet krisztol6giai lInai
ért perbe fogták, és holtig tartó v!Ú'Íogdgn. ftélt&. Déva várá
nak cellájában, 1579. november 7-én hall meg. 

RI ... isz Imrr rrf. pilspiJk egyhú.lörtmelmi munkájában 
(1925) így ír: ,,( ... ) :lZ antitrinitariunus( ... ) hatása akkor dagad 
meg egyszerre. amikor Blandrata György, Jinos Zsipnemd ud
vari orvosa. a mlikedvel6 teológus, aki a vénaná Servet Mi
hály radikálisan, s Socinus Faustus higgadtabban su:nthárom
s~eUene5 tanaién lelkesedett. megnyeri e fij!fogú!lnak Divid 
Ferencet. az erdélyi refoffi1iitus egyhh survet.ófo, a fejede 
lern udvari papját. Ez a sz!s.z eredetú lángeszú ember. aki a re
formáct6hoz mát érett férflkOfában csadakozott. nónoki ké
pessége és kitűnő magyar toUa révén természetes vezelÓjévé 
len az erdélyi prolcstinsságnak. Azonban kielégCthetetlen igu
s~szomja egyetlenegy határozott refoffi1átori irány mellett 
sem engedte sokiig megállapodni. Miután 6 maga mohón RU
szívta az anlitrinitirius nézeteket. csaknem ellen4llhatadan vi
thó képességével, s a tömegek lelkél is fbl~yesen befolyáso-
16 mnoklataivall1gysz6lv!ln az egész erdélyi refoffi1áCUsságot 
pártjára hódította ( ... ) A2. antitrinitárius irány (melynek későbbi 
és mai unitariunus elnevezése csak a XVII. sz. elejétIiI kerUlt 
forgalomba) csakhamar önálló egyháuá szervezkedik, és az 
állami elismertetést is elnyeri." 

Zov6nyi fUló re! tBYhdztlk/inelrró 1977-ben megjelent is
mert köteléb61: .A Dávidék16l Méliuséknak tett fgéret már kll
lönben is önként folyt a:t: általa á1land6an hangoztatott tUreI· 
mességból. de ekkorra mát egyenesen az ország akaralán ala
pull A2. 1568. január 6-'161 l3. ig lart6 tordai orsulggy(l]és 
ugyanis egy bizonyoJ irányban ö~k dics6ségére uolgál6 tÖf
vényt hozon a protestánsok vaUÚn.abadsilg'ról, .mely 
amennyire magán hordja Dávid egykori gondollroulsmódJán&;k 
minden ismérvét. éppen annyira tanllsilgot lesz arról, hogy iTU

dán az halirozalba ment. még csak közel scm lehetett M~lius. 
( ... ) A torvény az 1564. évi törvény szeUem.é~k tovibbfeJIesZ
téstvel az ÖSSU$ protestáns búminó Vallási hitének v6de.lmm 
a következókel mondá ki egyidejCileg: (,~ .. ") A törvény szöve
gének idézé$C után Zovinyi még megiWapftja: ,A törvény te

hIIl nemcsak szabadságot adon le\készeknek és gyUlek~tek
nek egyaránt. mig az ~/ón irdnyu/6 hitbelifdfog4sol:ra IS. /uJ. 
Mm _Ic bddJMn mig aftJfduJri jogokat is korltilOrt Mzi 
r .. ort/Ol/a ... ~ 

Horváth János irodalomtörténén: ,,Dávid Ferenc a XVI.sz
legsajálllbb. 5 egyik legérdekesebb fia ( ... ) Engedékenyebb volt 
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Jru..o. 'Uigrrwnd 
1993. Aprilis 27·j sz.imiban CMtri Eld ~ ErdilJi tÜT&mlőr· 

IhiLfw t . ciH&m !íja: ,~ . .&déIy a v.ubi btke szige~ volt, 
ahol I kalOlikU5 tualkodó szeme U.núa kelÜl~k több5lgbe a 
prort'linsok. (m) János Zsigmord jtlenlt~vel megvoll a leg
több r..vnilyi feltétel a vallási k~rd& e~lyi rendezhbe. Erre 
t.etIe ruvalOtU nevehet&e és felfogása. amiben ~anyjának. 
lzabeU!nak is fontos s:z.erepe VOlL A lcidlyni Il1I&l is rene
szánsz un1kodóoo. 9 _.) Ra\CSÚn$'t udvari viligo l teremtett 
mqa k6r1l1. s ebbe .. I neUembcn növekedett ifj6d lines 
Zsigmond. ( ••• ) Noha (Jinos Zsig.mond) kezdetben tettJ ektsz 
w.Ilr:od6nak ffillll'knZl){l, vaI6jábuJ scm I politikai cselszöv6-
sek. sem • han:i diadal oem vonnft kllWSnöubben. Annál na
&rObO gyányöriiKgd laW a kuhúriban. Tholba tckinlÓ su.
mtveL ebmlyedó. szinte melanlr.6l.iiba hajló tcrm&:ultvelleg
inkább llC016pa lrddteltc. és • hitvita; sunvedllyu risltve
v6fo't teile.. Atélte I protestantizmus különböző úamlatait, s a 
map Itorfban subadgondo1kod6nalr: slAmílOtt. "'lgiil al: unita. 
riz.must rogadta eJ:' 

A TonHn wtott meg~Jékezó szimpózium kgfigyelerrtteml'l
IÓbb JOndolaait SUJb6 Arpád kolol:llvm unittrius teológiai reJt
lOr mondta Ici: ~ VaUtsszal-qddg h unitariz.mus~ c. eWiadh!ban 
1993. januir 13-6n.; 

Jekn helyzetiInk feld20lását. ilnnepronf6 ~k M1kill ez
ul .a k&dlnel ketdem: miért van az. hogy a va!lbn~baddg esz
IIII!JC ét annlk &vinyesiilése elsősorban.1W eaoportok. közmst. 
&ek. mis nóval • valltsi kisebt:lsigek nimira ~rd&? Mielótt 
vjb"o~ a, k~,:'ff I1Ibében megillapíthujuk egyUn. hogy az 
156g-w tordai ediktumnak ippen az a ~ny ad. rendlúvQli jrkntó
Kget Et &t&et. hogy akkor sxületea Et annak az unilárius hitnek 
eszmei haWira, amely lörténelme legragyogóbb ét legsikeres.ebb 
wrulkA, ~Ite Ikkor. Nem il latt akarta ,eh" dtal biztosftani. 
hanem lrvtoyt suremi a lelkiismereti subaddgnak ls a keresz
t&lyi szemetnek. 

A 20. u hwt vig~nek modem korsz.alt:a h&50nlóan uomoru k~_ 
pel mutat. mint az elóúi nbadok. A vallisok !'Iemenk a köUÜk 
~ó n&.eIkUl6nbstgek fels7.ámolú" mlllasztotttk el de nem si
kerlilt meCllnulniok az egyllttElésl ét egytittmúk~st' lmn közös 
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aJyui&au: Et az ember, ~:;:~::: 

~~~~ b ~::~;: 
5lljil uolóPjut SlausqÜln.. J (m,..,. 
;ik IDaIIIknak 'g.n. ét. bjden* 
birlcknni • Jav'''moa keveset sz.imin.. Ezb1 • van'nzVw!._ 
sis esunt:je a jdenkori vil4ban nem csup6n • tIlrelnxt kdl je>
knlJe a hagyominym vaUho\. hill:k sokf~!-- !,lben. bm" lU qy 
may leI\Wqbm megnyi'''kotó biten. ét az emberitig t &os fd
fog'" kell alapuljon.. A kuk:ské,,'h ma az. bogy vaJOll • val . 
Ussvlwlqg a korU!oúsok ét tillÚok megszf)nte~ jeknll-c 
csupin al: ep joginak ~-ényesiilésébm_ vqy pedig oty.. 
mUrd törvinyes al'p!lk a megtezemlésfl amelyen. v. IU .... 1j: & 
inlézményrik. de map al: QLam i5 Jronffiktusmerl-tnef\ tud mű_ 
ködni 

A vallái tlb-e:km • Jz:etetdlÓl ét tisztekttól dtáocll lW:&atlv 
u&ly. 6; calpin a mis biten)ivók megtúr&t't jelmti. Ezbt oJy.n 
pW.tív I!pvrn van rVlkVg. vallá± is feldt:eldek r&:úr6l. 
amelyek. töksönöseD szer .Ii lel Es ,W ...... d fognak Cft'dmhlyez_ 
. -~ 
Jelen im szer-zój&lek igaz örtimére nolgQ. hogy napj.int Ilir

!intsei isuolja. a Nfpsz .... addgban leirt Wispomjil 6; al: ott 
köWlt dgya is teljesülni lil5zik: 

Dr. Nyiredy Szabolcs 

Berde Mózsa 
Halála lOO-djk évfordulója aJkaJmára 

Amikor _ a !wmÍIlCt$ évelbc:n - Kolouvirra kailltem diik
nak. és az uniWius kolligiwn nemes íZJéSÚ paJoáj 'nak tapuj in 
bdiplem. al: dócsamokban jobb'ól Bmsai Sámuel. balról Berde 
Móz.sa mellszobra öllOtt a nemembe. Ez • két szobor beszMoes 
szimbóluma a mi hüinknak és kegyelerünknelr:. HiJJnIcnak azbt. 
mert az .,alml m!lter" sok-sok eur tanítv'nya kOz,Ott nem \'olt ta
lán elJ sem. aki olyan fejedelmi boú:zúsiggel fizette vOlnl mind 
ul I jót. amit az inlb.en61 vea e kit jótevőnk. 

Berde - akiIId holála sz.á;t1.'f!:J bfordlÚ6jára vnW'Cink 
e"JkhJ a SOrOI;lQJ - al: egyhh anyagi nélki:ilOzései közott feje:
delmi alapítvinyjval jó segítségére az egybámak. tesz cip6-ala
pítvinyt egy csomó nlkely fiú r&zé~ hDgy megnyissa elOmlk • 
múvel6dá 6; a wsadalmi felemelkedés mjail AlapílÓleveJénd: 
minden suv4bót minden intb:k ..... .és&61 az. vezd6 Ubtre csen
dül ki. hogy. vagyon nem cél. csak eszköz. múveltség megsu:r
zkére. 

Jrlhtiik exúttal Berde Mózsa végnndelelinek i<levqó somt: 

..Egész ~Ietemben egy sunl cilért kUzdönem: Meg akartam 
mutatnl hogy szeg&ly legioy is h.as711ú. lehel. t4n:ada.Iomnak. 
az emberiKgnek.. nemulinek. ..ros akarattal. -

lsten a nemes súnd&: valóra vQuk&ban meSsegítette. Cnk
nem egymillió rorintot (akkori forintot! ) hagyott al: egyhhnak 
egyhhi és iskolai "Iokra. Olyan vagyon ez. amilyenl Bdhlen 
GfbDr óta senlci sem ildozott az c:rdI'Jyi ifjtísJ&: neveli:sére. 

A lmlouvtri koU~liwn 100 diákjinalc.. székdykeresZlúri és a 
tordai gimnhium tlÖvend&einek SO--SO ..Ba:de-c.ip6" jutott na
ponta al: alapítvinybóL Az in di'klmromiwl is • vasta, vekni · 
suldd.. amit egy-egy ~tkeú.skor kaptunk. m~, mindig: cip6nak 
hivJUk. K'r. hogy al: e!SÓ vilighibeIÚ elsodora a Ba:dc-vag)'Onl. 

Az egyhhi fótank5i és a zsinati közeb6d kö ltségeire ki1l6n h. 
gyalkoznn. Ennek emla:~t órzi az I szokás. hogy' köubl.<!en ft 

~erde-sa1euel mondjilr. al: e!SÓ pohl1lköszöniÓl: _ n.pjainkiwl 
o. 

VigezdW .m:g Kle kív~zik. begy amikor 1872-bm • ko
louv4ri tudom,"yegyete~ megnyilOlták. annak el$6 tU:1Dn 
Berde MóZSl testváe. Berde Áron volt 

Jakab Jen6 
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Egyházközségeink életéből 
Budapest 

A 8~ i sti Unilarius EgyháZI<6zség ,Szoc. 
Bilottségl a karácsony eI6tti ~ JIlnW 
m'sodszor $liIMIZle meg ruhas&gély akci6jat: 
A gyCI~és és szétosztas a H6gyes Endre UlCélI 
I~unk gyOl&kezeti 19Inlébef1 tOrlént A 
~é:s rencIkNUI siksles vol, ehhez hozz~ 
rUII az is, hogy Bencze Mánon~' 
tes a HOgYeS E. Ulcai t&lTlplom leIIésze !'fIEIg
hinke az aká61 a VIII., és lX. kenj!eti önkor
mányzati ~. Nagyon megllal6 pillana
toII is voltak. "RI/i:ak kóz6l1 iIY&n vol , amikor 
egy idós, alig WÓ unlárius I~nkst kisért 
el acIomat1yával együn a szomszédja, egy nem 
unftáriJs, rosszul haló bácsi, csak azér1, meri 
etdé/yiekn9k is lesz az adomány. Ilyen vo. a 
hIfIgizi POIdOI m89prt fialalasszony, aki mosl 
férjéWI egYOtI munkanélkidi , és kél gy&rmekl). 
kel kel elartani. O ruhái vitt, már !avatt is h 
vol. Az idéf1 uégyenksMl mondta, hogy a ru: 
I\ürt cserébe most kevesebb pénzllud adm 
az egYI\ámak. mint multkOl' (nem unitálius 
vol). Ezen a Iletyen s.z&re!nénk kOszOnelel 
mondani mildazoknak, aIÓk ruhaadom3nyajk. 
kal hotrijirulak a rászorulak m&gsagt~ 
hez, és azoknak. akik a munkAiJkkaI 5eglet
tek: &lsllsolban Csiki Z9tnának, a I~ 
goodnoknak, ala né/kU1 szinle megrendezh&. 
t&llen lett vona a ruhaakció, továbbá sándot 
Gy. MAtYáSnak és Bencze QsI/I)'ánaA: A meg
maradt ruhál<al a kialaku~ szokás és egyOtI
mGkOdés sz&l'inl a Magyar Ökumeníkus Sz9f&o" 
tetszolgálal száJl lotta el, hogy tovWxvlja a 
mind&rtlen ns figet szenved6 va;1asági ma-

,,""""'::...._----
A kalacsonyi uME!p9k alkalmával a pest

sz&ntlörinc:i templomban d9c. 2~, a Nagy I. 
u-ban és a IlrIgyas E. u-ban dec. 2s-é'l és 26-
in is Ckvacw.!osnássa! egybel!~ islentiszte
ilii vol, mel'J91ö9f1 hMlhl igen nagy s.m.ban \'ol
tak jelen, meg\l>IőIIék a ' .. , .... 00 rrWICWI nt 
pm 

Ez volt az &ls6 ünnepkör, melyre a kolozs
vári tWiáriJs teológia l'WataIMan IolciddOtt le
gátust adOII . legátusunk a magyar ~ 
gjtságú MiJd6si-V.iri Katalin lU. éves tao/. hall
gat6 volt Rem&nyeink. SZemt ezután milden 
nagy unnepen lesz 199álusa a gyiilel<ezetnek. 

1994. jan. t-én, az onnepi ÚtM istentiszte
let utal! a Nagy 1. u-ban szokásos üjévi PUSPÖ
ki fogadás volt. A. k.Osz6nlÖl GMfY Gábor bu
daf:es~ goodnok moodotIa, szavait Bencze 
MáJ100 egyhazf6 és dr. l.6rincz Em61Ogond
~eUes kOsz6ntélt meg. 

Karácsony 
Hódmezővásárhelyen 

KongtaIo;-b6gtak a hariM1gOk virosook leII'4>' 
Ioml • l1'lindeOWben hrOeIVén 1...-. OmYaI • ' ''''!!I1 nagy 
unnep van: karácsony Úflnape. Igen, kari· 
csony volt, m&IYnek az idén nem kedv&z&(l a 
~1rDs, es6s. t-icIeg, zord id6. Azt 901 idtlila az 
ambIiw, hogy a kehrnetltn id6 miaa. kav' , an 

leSZneII az 0r0-l8pi islentis.zlelB4an. Azorban 

k.&Il91T18S osaJ6désban VOI: rMzOnk, mert a hI
vek és szinpalizWailk oly sokan jöttel&: kará
osonyl ÜM8PIIni még a SZOfVMyoIIbóI is. 
hogy többen ifIni kény$lerúllek, de idOkö1ben 
székeldull. PadOkkaI p610tAk az ülM!elyebt. 

é1ék&s szószéki szolgálato! végZe!l Onnepi 
légátusként Ravai Réka IV. éves teol6gusnO. 
MaP az Úras2lala meRa!! I(jss MihaJy lel;ész 
ágendázon. SzNhaz sz6lb, bens6dges me
leghangú beszédével k.észlell \el bennünket 
az ÚrvatSOOl vélelére. 

Hogya karácsony a gy&mIek, a osalM. a 
SZ&fetet Unnepe, gyónyMJ WWép: a szépen 
1eldís.zle41 k.alácsonyfál k.6rÜLáII6 16 gyermek 
kis ~ igazolta. Megl\al6an szép vol a 
músoruk.. Karácsonyi ánekekel énekallek. Nyá· 
ri olga zeoeIanám6 OI'gona és Kiss Ákos VII. 
0SZl. tanUI6 gitáros klséret6vel. Szépen sza
VaItak: Alany ÁgIlElS, Tábori SliMa, Tdbori 
MMiJCa, l6ss Tamás 7iI«, Kis Dávid, Kis ü
MIY. PáJfi K1isztián, G.tVfI' AndI'ás, G)1ire lIr>
na, Bogdán Csi/Ja, Bogdán Rózsa, Korom R. 
nála, I(jss Akos, K'ISS Tamás es Kiss Bálint, 
széW:ran kedvesen énekOII a kis aam; 0rso
lya. Boldog ÖrOm mosolya ragyogot! mindnyá
junk arcán, s a karácsony bár régen odalett, 
/el(Ünkben tovább zsong a csodálalOS ének: 
.0ics6s6g a magassigMn Islennek, a lOIOOn 
bákess6g és az errbeIekhez jóakaral.· 

Füzesgyarmat 
t::lecen'bef 24-én dékdán 5 6raj kezdettel 

keNI! SOf a hagyományos katicsonyla-ilnne
pélyre. Közel 25 gyl!fTllek mondotta e! szebb
nél szebb kószónl6 Y9ISéI. SikafÜH elhozN a 
Darvasi IsMIa gyermekk6rusát, amety a helyt
eICkeI gyónyOr& né9i és mk karácsonyi daIOk 
sorozatál adta 816. Ezután ajándékozásra ",. 
rUII. SOf. Csodth'os karácsonyi bevezet6 voll 
ez az &Sle minden jeIenIeY6 számára.. 

Karácsony e/s6 napja az úrvacsoraosztk 
alkalma is, amikor az emlék&zlsben betlehemi 
jáslohf./cs6W magasztosul a meg!~etl asz· 
tal. Al ÍImePi istentiszteleten és az lJtVaC:SOra
OSZlason is szAmosan vetlek részt h/veink, 
Slimpatizáseink. 

. Karácsony másodill és harmad'1k ~ dé
lelőtt 11 órakor is ünnepi istentiszteletek van
nak, régi eroé/yi szokás szm, és aMak az 
6si keres.zlény hagyománynak megfelaleen. 
hogy nagy ünnepeink sátoros Onnep ik. am&
/y&k hálom napig Iartanak. 

Karácsonykor is lebrestUk. a Szcriális 011· 
hon 1a.k6i. A laki egY-MI j6érzésO IiatWje mi!
den Qvben megapndékozza az 0IIh0n lakóit. 
és mi részIeIekeI adook e/6 a karácsonyesti 
mÚSOlból. Mindig /éIeIo;eme/6 és meghaló az 
ilyen egYUttI8t. 

Sdcl1l1f ' jszekáján 112 12 órai kezdettel 
ÓéVeI bUcs"ztllló és tfIWI k6szönt6 istenlGz· 
leletet tartottak. Az 1994-85 esztend6nk ets6 
Ilapjan délal6tt 11 órára (Jjra OfII'IIIPIID hMak e 
haIangOk. A hálaadás meletl, hogy megéltOk 
éIeIiril e rnértÖIdkÖY8I is. ~ az .. 
~ esztenc16 I&gbJoo# egytWi. egyIW' 
k6zs9gi .u rn6rlyei6l. 

Minden kbzösség lenntar1ha ak,Iozatok 
megOOZalaléval jir. ~U111S11'1 megk6-
$lóojiJk mindenkinek, aki az MZtend6 IOIY. 
mán ~ m6dc.l 51191111., Iiimogana I 
kis kOzösSl! ~ ügyes bajos doIgah. anyagi 
gondjainak hordozásában ónzetlenOl részt v;ti. 
lati. A mindenhat61sten seglse, hogy tovllbbia 
is legye ezt, mert az t,<en kbÜ'Qégek addig 
léteznek, ""ek csak, amÍjjlennlartó lelkek tá
mogatják. seglik. 

(Részle/91c I olliesgyarmali Ilni1átius K. 
resztény ébred4s c:. IdadványbóIJ 

A z Egyházi Képviselő 
Tanács ülése 

Múli évi IV. rendes mstl a IesIQIet 
1993. december 11«1 tallotla meg. Ál 
l1ésan jeIanIés hangzott el az 1993. OkI~ 
beJében Budílll aslen letajIOa sikeres uri-
lári.ts szinpOziumr6l; az EKT ezt eIiSm&-
réssel nyugtázta, és jegyz6l\6nyYi k .... zö, 
netét lelezte 10 a. kbzremOl!.6döknek. lA 
konl8f81'!CW61 az UnilRIs t:1et már rész· 
letesen bes.zámoft.) BBncz. Mátfon egy.. 
Mzi &Inök e lelkészi jelentései&: és iWI&-

"''''ok. ...",,, a pirspöki vjdációk 
reOO')éwI foglalu)Z(IÖ. Al e I~ 
hozott hal3rozaIaI az éfdaliBllek kUI6n, 
r#an is meg~ö.. 

A lal'lácskozits ilmztns Y8I'Idége volt 
dr. Tarr Künán, a Magy.vBblia Társula! 
Iótitkára, amek e/óadká' az EKT nagy 
énlel:lOd"'eI fogadta, és kon'eIerá'lI'n-
maJ dl. Sztank6ay Zoltán afia eg iszlelle 

". 
Napirenden szerepe/l még GOOCZ At-

háJY lelkész &l6adása a valáseM/csi ne-
'/Illés SZ<.·.!gss.lgérOI, de id6szúke mi-
att e támávaJ az EKT csak röviden IoiII I 
kozon. Nagy fontoss~éra telOntetleI egy 
kásObbi Olésen szenlel a kérdésnek bb-
vebb t8ljedelmet. 

Ál EKT érinleIIe a HUSZlHéIe lato !: 
és kártértési Ug)'altel, met,.alberl érdeml 
haladás nilcs, majd a GaztW;ági Bizott· 
ság bsszámolótál halgatta meg eg,~ 
ekSézsiák eIen6rZéSérOI. Ki bII emen 
azt a fejteményt, hogy 1993 'l4gére meg-
születell a hivfdalos fil : ml hafározal a 

Bp. V. "", """ "'" _ ""-
leges yjssz,ap,matásáról. Ennek. éfle/mé-
ben a MUE {SUE} 51 " bM! Maj'ioouSd 
val, és eg)es he/'Jis'gak biI~., 
S6I f~1ása is megkez.-'~ 

VógBZalUl a 16hat6s.ág PVáIIag)1a e: 
En6kség t~ Alejtalt t 
ken hM MUE SlIIfepvaRaléstl az ysg , a 
0kJ..me0iWS Tanksban, iletve K8I'8$l' 
tény-7sidó Tá .. ' ságben. ~ 6rQnVnef _ bo 
gadta a tábori Je'kkzség iltézmén).i ~k 
'DásZ8IY8Zésát meI)ben EgyMzook IS 
~ Iv : log ~ magI?I' '''; Jj'oMpl& 19)"11 .ZIII :. ' • 
ml.lllrmégá' kifEfenl. 
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HWK 
Mk:bM.1 Burp. amerika, uniLttius Wlb 
i~ narm-dik tve lanflja az unitáriu' 
h.u,...st. t Ingolta XoJolfYwa. A januM 
hónapot ebben az esztendo5ben is Buda
pesten tOllOlte. ahol híveinJcnek ingyenes 
UIJOI n~lvtanfl)l)'amol LllrtDIL K On6net 
is hiIa • tarYm ~dou1k&zKgért. Burp 
l1r ravei közön nerepel. hogytla 1994. 
6náJ lIisnalir az USA-ba, Chieag6ban 
C'lv4U az unilárius tml6giáL Munlcisd
lm. Isten g,zdag '!d'dl kbjtlk. 

• 
Keade Pila", I neves ruozófus, poÜIl). 

J6gua. Pmzsban ~J6 kedvcs unitárius hl
VIInIC 1994. jan. 19-én tartotta meg szA· 
(Ollaló dljadh't az MTA GmI"'g- & 
JogtudomMyok OszlÁlyAn, .Politikai ka
z6tsfg 61 oemz.er" címen. MTA U&dgá· 
ben q:yhbuok nev&m is sz.e.deClel gra_ 
!ul~unk. 

• 
A Kereutmy - Zsidlj TÚ'Pd, úfo'i 

ets.5 QI&tI jamlú 12-ái tartotta meg. Ez 
a1bIommal BtnCU MárlOlJ pil5p6khe.1yel
IQ. • Tin,dg a1elno5u brsrlmo16jiban 
~ az dmllJt év e5eményeit, me
lyd: egytWunkban. nlaminl az egybhak 
kötilai hpcsowban IÖnénleL 

• 
AJ ÖkumeDÜ:US imabét megnyilÓ u

taltimdelén janu. l6-ú I Kilvin Ibi 
reforminu: templomban Bencu M6rrtm 
p!lSpI!kbelyetta uolgálL 

• 
;. B"d' pIJli Gettó feuubadulidnak 

49. évfordulóján kMwnídp tartottak.. 
Egyh'nmk tépvise1etEbm dr. Jakob JDIŐ 
Jellem. dr. LőriN::. Ernó Rigondnokhe.
lyetta vett r&n. & helyezte ei • megem
l&ezk konDrújM. Az emlmwpMet FJ'Ó
I.ich Róbert «inbbi tartotta. 

• 
Az ebafitt "$ZImdóbt. 5mM Dnsó 

lel!thz nyu&dí.jbavOf\ul!sa millll meaQre
urt. Il a kolozsv6ri, bdvúosi leözj !I. 
lb. nxlyre pá!y.ti2l101!rirdenek. 

A vüantú 1993 dec:embeú~ voll., 
amd)'tD B61itrt BeJtCZhJi Ftrmt:d hívu 
IDeI • ~~. Kolouviri srolJilaW 
ez n d 'já. kenti meg. SzolPlIIára. ~~ 
... ·Mdjm. Iscen &nd., 'kI's" kbjllk. 
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HALOTTAINK 

Borb~ly Lajoo 79 tveo 
ütm adjon Qendes pi}len&1 eltávoZOII 

teJtV~rUntnek az any. Bk! 1IW'ben. lefkl· 
nek GdvllsK,el, , II!lJamaradQu ,yúw· 
Jóknak pedi, vi,U""'·"L 

Megem1~kez~. 

35 ne. 1959. janUM 21-hl hah meg 
Ótordai Werea Ako .. , 345. I;l", Jinos 
Zsi,mond unitkius c.se~ pa", 
I'IIlC5OOkhelyenese.. 

~&Ytiettel emllkn'inl:; fi. Es közö ljIlk 
megemJa:cúJIII • temelÚen 

- 1959. január 26-in _ elhangzott 
..cseB:El:zbúc5.í?tuól" 

Drqa Ákos bilyánkl 
EljlII:tIlnk - egylcori 6aid, bar'''jd _ 

hogy tanúbizonysip ~I)'ilnk amSI • kj ", 

mondhatatlan hWrtSI, ameUyel Neked tar", 

""w'''-
KönllDjílk. hogy na&)'Obbik esalklod. 

dal, az ifJÚ5ággal annyil tör6dtll _ f!rad· 
"gOl, id&: nem kúnf;lve, _ hogy minket 
lanhd'l!anul tlnÍtoufl. v""oIl az ,,em· 
berebb ember" fel~. neveliéI egymirnak 
emberi ~rtékc:ink ahpjtn való megbecslI . 
~re & szen:tethe. 

Könönjllk mindazt, ami emUkezedlnk", 
ben norosan 6uzdom Wa ' t Ákos ne
vtvel;, mÚSOJos llrult. "geket. • borsúlti 
~ ,a többi nyaral, a ludományOl f~lódhl , 
• lÜ)ortQuel, az ósi magy ... dalbmokal. 
• pmWóni"- • ltirindulhokal. j!t+'kokal. 
vecsenyektL 

Kön.onjüJc. hogy ilIandóan tip!i1t.;i 
btnnllnk a nfIlófZild sz.ere~1b., annak lel· 
Ici·szellemi hacYominyait, nlpi.nemuti 
EI: ihl l' nos emberi Indiáránk be.:solá&. 
haz.flÁgunk. DMi"ál 

K6szönjllk jeS munk"'''! Wem5 Ako. 
bHyánk, IZ ósi Torda m\l/!,ne. Irtm Ve
I<d! 

Ny. sz.. 

'Eskftések... 
Pol,iri hhu s tgköt6i UÚII • ~mplom", 

b.n me&iden~k EI: egybtzi O:UsbaD rt... 
szesIlItek. 

nov. Il. - GJlxti (An/6 EI: G61 Edit 
- GM Ivpál és MoWJr ~ 

lsten 'Idh. legyen IZ ifJa pirok ~lel+'n. 

FIgyelem! 

UrutáriuI mü8O'r legXöulebb a 
Magyar Rl.dió Kouuth adój'" 
l.994. febr. l~," 13.30-kor l_z a 
Hitélet c.. müaor kereWben Egy az 
Iauon címmel. 

to 

Felhívás 
Kedves Olvasóink! 

Ötömmel, djékoztatjuk Onöket, 
hogy terveink szerint 1994. M6i 
egyht.d lapunk havonta jelenik 
meg. Fzzel egyid6ben megazüntet_ 
jük a HEUR-rel, mint laptedF"t6-
vel kötött az.erz6d&ünket, 'H az 
Unitárius ~ saját, egyházi teT
~t 'sbu. juttatjuk el olvasóinkhoz. 
I:~n ez:ért nyomatékosan khjük 
mlJldnyájukat, hogy akik postai 
úton, vagy átutalással fizettek e~ 
lapunkra, ezt id6ben mondják le. 

Az el6fizetéseket ezentú1 egyházi 
köz.pontunkhoz H egY.ház.köZ'~ge
inkhez " UNITÁRIUS I!LEr jeligé
re kel..] eljuttatni. A számonkénti ár 
ez után .sem változik,. azaz 30,
R / lap, az egyéves e\6fizeté5ben 
360,- Ft-<lt jelent. 

Az Unitárius ~]etre el6 lehet fi
zetni a lelkészi hivatalokban is. Re
ményeink szerint Igy pontosabban 
tudjuk majd követni a befizetése.. 
ket, a cfmváltozásokal. 

Kiilföldi olvas6í.nk sZOl:a505 évi 
támogatásukat változatlanul a már 
megadott egyházi vaJutaszámlára, 
vagy személyese .. forintban fizet. 
hetik be. 

Meg~f közreműködésü· 
ket el6re is köszönjük. 

A Szerlc.ent6aég 

Fc't'clóad6: 
Bu ..... 1tMrIon 
iij)'toázi lIWlk 

EaYt' 7 

F&~: 
"' .. lI .. lg,." hM ",,,,ti .... 

Sza~'211!k: 
Bln F,. I h,GMlfyG'br, 

.. lb 11Ut)1 
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