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B~KE, SZABADSÁG, TOLERÁNCIA • PEACE, FREEDOM, TOLERANCE • 

FRIEDE, FREIHEIT, TOLERANZ. PAIX, LIBERT~, TOL~RANCE 

"Köszöntsétek egymást szeretet csókjával" 
(Péter I . 5. r. 14. v.) 

megalapításának négyszázéves 
ünnepszentelésre gyűlünk össze 

unitárius hitünknek ösi böl
,~,~":_ ,;DáVid Ferenc meg
'" Dévaról utunk 34On

hazánk 1óvárosaba 
és együtt 

és egyhá
törté
elvé-

velünk, az 

Első ízben történik négys:tázéves életünk folyamán 
hogy valamennyi testvéregyházunk és velünk roko~ 
teológiai irányzatok képviselői együtt ünnepelnek ve
lünk. Korábbl történelmi évfordulmnk alkalmával 
többnyire csak angol és amerikai unitárius hitroko
naink <küldöttei jelentek meg körünkben. Ma viszont 
jelentósen kibővült a velünk együtt ünneplők tábora. 
Jel~:m lesz ünnepségeinken "A Szabadelvű Kereszte
nyek és a Vallásos Szabadság Világszövetsége" egész 
elnöksége, végrehajtó bizottsága, titkársága és ahagal 
központi igazgatósag képviselete. Együtt imédkoznak és 
ünnepelnek velünk a svájci református egyház szabad
elvű szárnyának kép'viselöi, valamennyi kantonális egy
ház !képviseletében. Itt lesznek az ősi testvéri holland 
remonstráns és mennonita egyház képviselői. Szabad
elvű holland evangélikus és református egyházak rep
rezentánsai. Itt lesznek a német unitárizmusnak, a 
humanista szabadegyházaknak és nem utolsósorban a 
német evangélikus, illetve az Unióban egyesült evangé
likus és református német egyház szabadelvű küldöttel, 
valamint számos európai és tengerentúl! egyetemnek 
neves képviselői is. Boldogan tekintünk végig ezen a 
nagyszen1 gyülekezeten és hálát adunk Istennek azért, 
hogy a második világháború iszonyatos ét; embertelen 
pokla után újra felragyogtatta előttünk a megbékélés· 
nek és .a testvériségnek áldott útját! Hálát adunk Is
tennek azért is hogy szent lelkének erejével ösdönzött 
bennünket arr~, hogy a sokszor már teljesen .~eledésbe 
merült történelmi és testvéri kapCSOlatok teluJltásához 
erőt adott. 

Magyarországi egyházunk, a magyar unitáriz~us~ak 
csupán parányi része. Oná1l6ságunkat tö:ténelml sz:':lk
ségszerúség szülte. Harmadszor törtémk ez velunk 
négyévszázados történeti múltunk folyamán. A XVI. 
százaijban Dávid Ferenc halálát követően nemcsak 
földrajzi és politikai határokkal megvont helyzet te
remtette meg az elválás és a killönállás állapotát, ha
nem azok az ismert elvi okok is, amelyek a Blandrata: 
Hunyadi Demeter-féle teltogás és a Dávid FerenC-I 
szellemet töretlen hűséggel őrizni kívánó Karády Pál ét; 
a joghatósága alá tartozó ún. "alföldi püspökség" kö
zött mutatkozta'k. Nem vállalko;r;hatunk eme elvi eIlen
tétek boncolására és értékelésére, csupán emlékezte1őOl 
annyit, hogy a magyarországi virágzó unltár!.zmus 
nemcsak az ellenreformációnak megsemmisHésunkre 
irányulÓ törekvései következtében enyészett el, ha
nem elapadásunknak egyik dönt6 oka kéuégtelenW 
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hittestvéreinklől való teljes elszigeteltségünk volt t ismct'eti sZllbadság~ak. lángoló hIvei II tolarencla eivé. 
Al': első viltisháborút követö ún, "trianoni Idöszak" nek ~ annak alapJán harcosal, II jézusi kereszténYSég 
sajátos helyzetet teremtett. Dc facto II Magyarország és II tIszta humanitás Jegyében, egy olyan békés vIlág-
területel felölelő IX. egyhM;kör önálló volt, azonban nak, amelYbc':l le~ctetJcnné válik II j6akarotú emberek 
de iure szerves resze maradt iurlsdictlonálisan ls az és népek szolidaritása folytán bárminemü erőszak kl 
65i erdéh'i egyháznak. Ismerjük azonban ennek II zs.~k":,ánYOlás, lelgáÚls és szolgaság! Testvéri s:dvvei 
korszaJmak ingadozásokkal teli problémáit ~s II tra- kuzdünk az emberi s7.abadságjogokértésmindenekfötÖlt 
gtkus történelmi fordulatokból adó.dó g~::mdJalt. A .má- azért, hogy lé1;eJijjjön egy olyan világ, amelYben ne 
sadik világháborút követóen egy rövid Ideig még }o~l- csak kényszerboi fakadóan éljenek békésen e"ymáa mel-
lag ugyanez fl helyzet állott fenn, azonban 1~49. Junlu~ le!! Ul!: emberek és fl népek, hanem tudjanak a szabad_ 
l-e óta amióta élelbelépett "A Román Népköztársasági ságnak és emberségnek fényében minden vonatkozru;-
unitádus Egyház Szervezet! Szabályz~ta", és a .~,Ma- ban e"yíiU is élni! Tudjuk, hogy ez "Il nagyszeru cél 
gyarországi Unitárius Egyház SzervezetI Törvénye tel- nem érhető el csupán az által, ha egyszerűen kifejez-
jes hatályosságával számunkra .. visszaadatott, a teljes zUk vág.yalnkat és imába foglaljuk óhajainkat. Tettek-
kű/öna/ldsnak joghely::etébe kerultiink, ami természete- kel ls bl7.onyítanunk kell. Úgy miként tette ezt egyház-
sen sohasem érintette. nem ls érintheti teljes lelki és alapító nagy hitvallónk, Dávid Ferenc akinek dévai 
szellemi egységünket! Mi azonban kevesen vagyunk, várbörtöne előtt ls találkozni fogunk _' ott ahol véré-
csupán II hitünk nUlf}". f::s ezzel a hitUnkkel törekedtünk vel írta börtöne falára, hogy "az Igazságot útjában 
alTa, hogy elkerüljük a XVI. században m~r ~.egta- semmi föl nem tartóztatja". 
pasztalt veszedelmét az elszigetelt.ségnek. Segltségunkre .. Ami~or szélesebb kapcsolatainkat épllgettük, számos 
sietett hazánk kormányzatának bölcsessége és megér- itu\[öldl testvéresrház képviselőie, aki hazánkba látoga_ 
tése. lehetövé téve számunkra, hogy lelkészutánpótlá- tolt, valamilyen sajátos "keleti von;1.snak" tekintette 
sunkat, hitünk ősi "Mekkájában" nevelhessük, bár ter- azt, és ámuló csodálkozással nézte, hogy nálunk férfiak 
m\!szetszerűleg biztosította számunkra is a le1készneve- is megölelik és megcsókolják egymást. Azóta tudják és 
lés és az akaMmiai fokú teológiai munkálkodás sza- újra gyakorolják velünk együtt valamennyien közös 
badságát. Másrészt biztosította valamennyi külföldi találkozásaink alkalmával, az együvé tartozá~nak a 
testvéregyházunk felé ls az intenzív ·kapcsolatok fel vé- közös célok szolgálatában állóknak ezt a testvéri szlm-
telének és ápolásának lehetőségét ls, úgyannyira, hogy bólumát - nem sajátosan "keleti szokásként", hanem 
élve ezzel a nagyszerű lehetőséggel, arra a történelmi annak az apostoli biblikus intésnek jegyében, amelyet 
szerepre v!illalk6ihattunk, hogy újra felvegyük nem- Péter I. levele 5. r. 14. verséb6l idéztünk elöljáróban 
csak a hagyományos unitárius nemzetközi kapcsola- is: "Köszöntsétek egymást szeretet csókjávnl!" Ezzel a 
tainkat, hanem azokat kiszélesítsük, kiterjesszük, az testvéri csókkal, öleléssel köszöntöm én is Magyaror-
egész szabadelvű keresztény és vallásos élet táborára. szági UnitáMus Egyházunknak minden hívét, imádságos 
tgy teremthettük meg kapcsolatainkat az r. A. R. F. lelkű, hazánknak és népünknek boldogabb jövöjét épító 
vilá~zövetséggel, amelynek végrehajtó bizottságában hű tagját! Hű szolgatársaimat, akik fáradhatatlanul 
ls helyet foglalunk és így szélesedtek ki kapcsolataink munkálkodnak az Úr sz6l6jében, áldozatosan, de töret-
a testvéri egyházak és Irányzatok felé, akiknek illuszt- len buzgÓSággal, méltón ahhoz az unitárius lelkészi 
ris képvlselöi mint testvérek érkeznek most hozzánk, palásthoz, amelyet Isten szent lelkének erejével vál-
hogy testvéri csókkal köszöntsük egymást a jubiláriS lukra helyezett unitárius sorsközösségünk bizalma es 
ünnepségek nagyszerű alkalmával! szeretete! Köszöntöm testvéri csókkal és magamhoz 

Szerény büszkeséggel mondhatjuk el, hogy magyar ölelem ősi anyaszentegyházunknak történelmi szülő-
unitárius egyháztörténelmünk most kezd csak igazán földjét és annak drága népét, élén pátriárchális korú, 
és tudatosan bele\!pülni a világ különböző unitárius és áldott életű főpásztorával, tudós püspökével, aki való-
szabadelvű egyházainak történeti öntudatába. A négy ban primus inter pares! Köszöntöm ünnepszentelé-
évszázadon át rendkívül szűkkörű volt ismeretségünk. sünkre érkező valamennyi testvérünket, akik tengereken 
Most válik számos testvéri egyház történeti szemléleté- innenről és túlról sietnek körUnkbe: Zwingli hű zászló-
nek egyik alappillérévé egyházunk története, amit an- vivőit, Luther felvilágosult követőit, a szabadságszerető 
nál is inkább nagyra értékelünk, mert 10-15 évvel remonstránsokat, az amerikai és angol unitáriusokat, az 
ezelőtt számos, most velünk együtt Onnepl6 egyházban universalistákat, hollandokat, németeket, francíákat, a 
":Lég nevünket is alig Ismerték, semhogy a mi sok tra- világszövetségen keresztül Indiától a "Felkelő nap or-
glkummal átszött egyháztörténetlinket oyannak tekin- szágáig" és a Fülöp-szigetekig kiterjedő kapcsolataink 
tették volna, mint amelyben saját élő hitüknek is mé. révén a velünk együtt örvendező és Imádkozó testvé-
lyebb gyökereit kell keresniök. Egyházszervezetileg reinket. Adjon Is ten áldott emlékezést, boldog ünnep-
sokban . különbÖzünk egymástól, hiszen mindegyikünk_ szentelést, hogy erőt merítsünk holnapos é letünk békés, 
nek sajátos történelmi fejlődése határozta. meg külső boldog és szabad emberi világának megteremtéséhez. 
arculatát. A fundamentális elvi kérdésekben azonban R. Filep Imre 
mindannyian egységesek vagyunk. Szerelmesei a lelk.i- helyettes püspök 
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A vallásszabadság törvénye 
,.Urunk Orels~ge. mlk{,ppen ennek Il l(\tte való gyaJ<!$l

ben Or&~agával lc özölU~ggel , az religio dOlcáról v~gezött. 
azonk~ppen mou.an h ez Jelen való lIyulhbe n azt ef"Ó
Slll, tUdniHUk. hogy mindIln helYöklln a prétUkátorok 
az eVQng~llumOt pr~QlkáIJák, h\L·dessék kiki az (\ értel

, mök sze~nt. I!;, ha az Köz$ég vllnnl akarja Jó ha " cm 
:>enlg 'enkl ktlnazer{t<!s.sel ne k~nszer{tse. mert'az /I lel
ke aZOn mllg n em nyu~.zlk. Oc Olyan pro!<llkálort tart
hasson, az k inek B t.anl\ás~ (\ néki tetszik. Ezért penlg 
senk i a 5ZuJ)er:intenQcnsek k özlI!, Se egyebek az pr&ll
ká1Orokat meg ne l>ánthassa. ne szldQlmaztan~k a reJl
glóé'·t .enkl '''nklt öl. az elébbi consU t utiok Rzc rént. li~ 
nem engedtelIk meg lenkine k . hogy vala k it fogsáSgal, 
Ivagy helyéből való Cl m ozdhu .... l t"nyögelSCn az tan f_ 
uI.slIé rI , mert az hi t ls ten al~ndéka mell' hallásból !é
UC Il, mitt y haL1~s lSten Ig~Je 'lt~1 vallYOn.·. .................. , ................. .................. ""' .................... ... 
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Határozat az Egyezmény 20. évJordulóján 
I. 

A Magyarországi Un itá rius Egyház Képviselő T anA· 
csa 11 Mngya r Népköztársaság á Uamával kötött Egyez
mény 20. évfordulója a lkalm ával ls ten Ir ánti há laadás
sal megá llapítja, hogy gondv iseléséből fakadó emberi 
jóaka ra t Egyházunk szolgá latá t lehetövé tette új társa.
dalmunkban is. Un itárius egyházunk megtalálta helyet 

szocialista társadalmi rendünkben. 
Szívesen tek lntilnk vissza az 1948. október 7-én meg

kötött Egyezményre, amelyet Unitárius E~házunk kép
\'jselói hazánk egyhá zai közül elsőnek Irtak alA és 
a mely az eltelt két évt ized folyamá n Egyhnzunk és 
AJlamunk közötti együttmúködésünknek sok szeretet
tel és emberséggel megpeesételt zálogává vált. Az 
Egyezmény elvi ala pjaI szilá rdnak b izonyultak és ezért 
a jövő számára is olyan bt\z!snak tekintjük, amely ki
tünő kapcsolata ink nnk és jövőbeni együttrMködésünk
nek elmélyft ését szolgá lják. 

A szocialista társada lmi rend ben otthon érezzük ma
gunkat és örvendezünk, hogy Unitárius Anyaszentegy
házunk megalapí tása, va lamint a vallás és lelkiismeret 
szabadságának törvény be iktatása 400-ik évfordulóján 
emlékezhetünk meg az Egyezményről, mint történelmi 
létezesünknek jelenkori biztosítékáról. Szivvel-lélek'kel 
egynek tudjuk magunka t népünkkel, hazánkkal , húsé_ 
gesen szolgálva u t a szen t ügyet, a mely az egész em
beriség békéjének megoltalmazására irányul. 

II. 

A Magyarországi Unitá r ius Egyhá z Képviseló Taná
csa öröm mel és hálával á lla pítja meg, hogy az Egyez-

. - , - . , • . - . , . , , • = - - , 

ménynek az a része, amely az államseJtélynek 1968. év 
végéig tö rténő teljes megszUntetését mondja ki , nép_ 
köztársaságunk kormá nyzatának jóakaratú megértése 
folytán nem került érvényesltésre. Köszönetünket és 
ha lá nkat fe jezzük ki kormányzatunk Irént, hogy az 
Egyezmé nynek eme pon tját nem hajtotta végre, hane m 
az álla msegély t tova bbra ls foly6sltotta. 

Egyhá zi Képviselő Tanács az Egyezményben kifeje
zésre jut6 alapelveknek megfelel6en változatlanul tisz
teletben tartja az egyház és az allam sútválasztására 
vonatkozó koncepci6t, beleértve ennek az elvi aliás
pontna k az anyagi vonatkozásait is, mely szerint köte
lességünknek tartjuk Egyházunk önfenntartásanak tel
jes megszervezését és biztositását. Addig is a zonban 
szá mítunk népköztársaságunk kormányza ta megértő 
támogatására. 

Magyarországi Unitárius Egyház Képviseló Tanácsa 
azzal a kéréssellordul a Magyar Népköztársasá g Kor
mányához, hogya Magyar Népköztársaság Allamával 
20 évvel eze16tt megkötött Egyezmény elvi alap ja inak 
tis zteletben tartása mellett az Egyezmény időhöz 'kötött 
szakaszának lejárta utá n, továbbra is részesítse a Ma
gyarországi Unitárius Egyházat az eddig is élvezett ál
lamsegélyben. 

A Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő Taná
csa megismétli köszönetét népköztársa.ságunk kormá
nyának megértő támogatásáért és az Egyezmény kere
tein t ú l is b iztos íto tt a nyagi támogatásért. Az. Egyházi 
Képviseló Tanács felk ér i és megbízza Elnökséget, hogy 
jelen kérelmilnket a Magyar Népköztársaság Kormá
nyához e ljutta tni szíveskedjék. 

Budapes t, 1968. július 26 . 
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Dávid Ferenc mondja ... 
"Az egy önmag6tól való felséges lsten . . . " 

DáVid Fere ne ne k ez a m (lve UH-ben Je lent m eg a gyula

!eM rv'rl királ yi nyomdá ban. A~ alóbb lakban a p Unklh dl IO!. 

lekr l!ll szó ló !eleze\bl!ll k ö zi Unk egy rövid r~szle\e t. 

"Kü]önbse-g va n az Otestamentum és a z Újtesta lT,en
tum közön a l(!lek megadásában. Mert a mit J oel 2 . 
• '~ '4 . es zsa l . a lélek kiontásár61 jövendöl, K risztus és az 
apostolok megmutatják a nnak ki teljesedését Pünkösd 
a lka.lmával ... Ez a lélek a mü üdvösségünknek pe
csét l, vlgu1.tal6 lélek, holott az 6testamentumi törvény
nek lelke a félelemnek, rettegésnek és rabsagnak a 
lelke volt. Nem a szabadságnak avagy a [iű sagnak ._ 
~é~t a~ Újtestamentum lelkéröl m indenkoron ez b:. 

YlttatLk . . . Annak felette az Újtestamentumna k lelke 
galamblelkll, s zelíd, nem acsarkodó k i a m eg n 
l tt ,.o. ,em rom
o n ..... :>.álat me, nem ront," • f " !ö'l -. . . " , us go mecsest kl 

nem oltja. Senkivel gono.szat nem cselekszik h 
m' d jó '" , anem 

ln en t. 0::.5 mindenkoron mindeneket e rre tani t 
Nem Ily h!lek volt az Otestamenrumban, mert fegyver~ 
~I és. re ttenetes átkozá~okka l és bosszuállásokkal kény
s/.eríh vala az embereket M Ó7D. ~ - It t..., '" • ..... "'" ~ .. a ..... rv ny meg-
tart.áslLra <ls IIIé5 próféta tllzzel emészté meg a z ellen
ségeket . .. " 

A neretetröl és a szobads6gról 

" Aki nem sze ret - nem h isz. Lélek a hit szerzője, 
szeretet szül szeretetet. A Szentírás gyakran összeköti 
a kettöt s a hitnek ad e lsőbbséget. Sok sz6I azonban 
a szeretet elsőbbsége mellett. A szeretet szélesebben 
kiárad m int a hit. A h it csak szemlélődés, a szeretet 
cselekedet. A hit csak Islent illeti , a szeretet Istent és 
embertá rsainkat egya rá nt . .. A szeretet megeleveníti 
a hitet . .. Felségesebb szeretni, mint hinni. A szeretet 
minden su lyosat eltllr, megkönnyíti, még a szegénysé· 
get és a haJált ls . .. A hit a tökély kezdete, a szeretet 
legmagasabb loka ... A hit elkezdi a j6t, a szeretet el-
végzi ... 

De Regno Christi. VII. fejezet. 

.. A Szen tírásban sehol nem olvassuk, hogy Isten igé-
jét és il vallást tűzzel-vassal kelljen terjeszteni. Krisz
tus országa, népe és a nnak áldozata önkéntes. Fegyver
rel és fen yegetéssel QZ evangélium elfogadásra nem 
kötelezhető, önként engedelmeskedik az. Ni ncs nagyobb 
esztelenség, sőt lehetetlenség, m int kUlsó erővel kény
szeriten! a lelkiismeretet s a lelket, aki felett ha talom
mal csa k a teremtője bfr .. . 

\ . , 

Refu tatio scr ip t! Petri Melll 
c. mOve ajdnlásából. 
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Képünk a XVl. századi Kolozsvárt ábrázolja. Egy
korú mester műve, rajza tehát hHeles. Amikor a ·kép 
készült, lakossága teljesen unitárius volt. Falai között 
született és lelkészkedett Dávid Ferenc, az unitárius 
vallás megalapítója. A romániai unitárius egyház ün
nepségelnek jelentös része ebben a városban fog le
zajlanI. Jó, ha ejtünk néhány emlékező szót a kolozs
vári vallásról, a kolozsvári szellemről. 

Torda városa, a vallásszabadság törvényét kimondó 
országgyűlés színhelye, Kolozsvár és Gyulafehérvár kö
zött van és ez a tény jelképes is. Gyulafehérvár a XVI. 
század Erdélyében az á llamhatalom és az uralkodó 
centruma, Kolozsvár a szellemi életé. Gyulafehérváron, 
János Zsigmond választott magyar k·irály udvarában 
az európai diplomácia kiváló! vonulnak fel fényes ru
hákban, Kolozsváron egyszeru fekete talárban, de az 
emberi szellem csodálatos fényét ragyogtatva ad talál
kozót egymásnak az a kis 'követi sereg, amely az egyre 
inkább reakclonáriussá váló szellemi életben a lüktető 
és csodákat teremtő európai újjászületés és emberies
ség vallásos arculatát igyekszik megrajzolni, és átmen
teni egy jobb kor számára, a vallási gyülölködések a 
páriZSi vérnászok, a dogmat<ikai szórszálhasogatá~ok 
egyre sötétülő viharfelhői alatt. Milyen csodálatos volt 
ebben a mIliőben az a tény, hogy a fényes udvar útnak 
Indult az emberi szellem egyszeru, fekete taláros vá
r?sa felé, és ebből a városból elindultak 1tz uralkodó 
fováros felé. A fényes sereg paripái gyorslábúak voltak 
é.~ a találkozás a szellem fővárosának szomszédságában 
tortént meg, Tordán. S ez jól is volt így, mert az or
Szág~yGlés tanácskozásain, törvényein a szellem pe
csétJe mutatkozik elsősorban. Az eredmény? A korszak 
leghal~dóbb, legragyogóbb és legemberibb döntésének, 
a lelkIIsmereti szabadság törvényének kodifikálása. 

Lehet, hogy első kimondói gúnynak csúfolódásnak 
szánták .~zt .. a megjelölést: kolozsvári v~lás. Az évsz.á
:~tOk ~rdulése azonban becsületet és tiszteletet szer-

. . ne . Ezzel a tisztelettel emlegetik ma már min
d:nűtt, ahol úgy hisznek a haladásban hogy annak 
; tgs6 célja Isten, úgy tisztelik az alkotó' embert hogy 
l:le~ ~unkatársának tekintik és azt vallják az ~mberi 

ri 
e r I és gOndOlkodásról, hogy annak legföbb krité

uma és joga a zab d á . té: é s a s g. A kolozsvári vallás első 
Jn é.zmk nyesItett fo rmája a renaissance vallásos esz
~ ~nel . Lényegesen más mint valamennyi addig ki 
il a u t vallás. Téves az a nézet, hogy a reformáci~ 
egy progre.szlvitás, amely Lutherrel kezdődik KálVin 
:a~ fO\~trt6dlk és Dávid Ferenccel tetőzik. EÍabb vol; 
káj:~~l c ~~~S, a maga ragyogóan konstruált dogmatl-

, ellztend6s törekvésével, amellyel jobbá 
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akarta tenni a világot és embereket. Mikor azonban 
önellentmondásba került az élettel és annak problé
máival, dogmattkája kerékkötőjévé vált a haladásnak, 
hatalmas robbanással s7.akadt szét és vesztette el hívei
nek egy j elentős részét. A romokon épUló utódegyházak 
Luther és Kalvi n ,hivei a személyes hit kihangsúlyozá
sával újat hoztak a lelki életbe, a formális elemek kl· 
küszöbölésével, a közbenjárók kiiktatásával emberkö
zelségbe álmodták Istent. De téziseiket éppen olyan 
doktrínává és csalhatatlanná tették, mint amilyenek 
a katolicizmus eszmevilagában voltak az egyetemes 
zsinatok tézisei. A kolozsvárt vallás ezzel szemben 
Jézus elvére épített, amikor komolyan vette a szombat
napi kalásztépés történetének tanulsagait és bátran a 
világ elé állt vele ; nem a szombat, a vallás, a doktrína 
az ember zsarnoka, hanem az ember teremt magának 
doktrínákat és azokat használja amíg életbiztonságát 
szolgálják, de azonnal elveti ha azok az emberi lélek 
rejl~ésének és ·ldteJjesedésének gátjaiva válnak. A ko
lozsvári vallás elveinek gyakorlatba átültetóje maga 
Dávid Ferenc, akinek egész elete az állandó belsó har.: 
és vizsgálódás, amellyel mind tisztábban és igazabban 
akarta megismerni Istent és gondolkOzás nélkül ve
tette el addigi téziseit, ha tisztább képletet kaphatott 
az igazsagról. Persze ezért állhatatlannak, sőt kalan
dornak titulálta a korlátolt meg nem értés, felekezeti 
elfogultság. De hála Istennek, hogy voltak ilyen kalan
dorak az emberi szellerT). története folyamán. Mi lett 
volna, ha Galillei, vagy Glordano Bruno megmarad a 
t isztes doktrinák világában. Vagy elvonult volna a tö
meghalál és lassú sorvadás rémképe az emberek elől, 
ha az orvostudomány dogmáihoz ragaszkodik Róbert 
Koch? A kolozsvá ri vallás hisz a haladásban, az állan
dóan változó formákban, az alkotó élet lüktetésében, és 
ezért modem, és ezért különbözik minden más fele
kezettől és ezért nem értik meg a többi vallások. 

A fejlődő élet újabb és újabb elveinek kutatásához 
viszont szabadság kell. Es a kolozsvári vallás egyedül 
volt biztosítéka _ önellentmondás nélkül, paradoxon 
nélkü) _ a vallásszabadság törvényének. Tordai or
szággyOlés csak a kolozsvárI vallás országában, a ko
lozsvári vallású államhatalom országgyúlése és uralkO
dÓja mellett vált lehetségessé. A XVI. században és Q1; 

utána következO: századokban reálpolItikai tényezők 
figyelembevételével, esetleg vallási közömbősségb61 tü
relmi rendeleteket alkottak, de vallásszabadság törvény 
csak egy volt az emberiség történetében. 

Szdsz Jdno' 



., , 

(Un itárius hitün k útja a XVI. században Erdélyen kívül) 

Azt hiszem, hogy unitárius szentévünk teljesebb 
lesz ha az ünnepélyes megemlékezések során foglal
koz;';'nk az Erdélyen kivüli unitárizmus mult jával is. 
Emlékezzünk, mert a vallásszabadsál': törvénye adta 
meg erkölcsi és elvi alapját a mai Magyarország fe
lé meginduló unitárius hiUérltésnek. Emlékezzünk er
re a nagyszerű mozgalomra azért ls, mert megismer
hetjük a ' mal magyarországi unltárlzmusnak XVI. sui
zadi előzményeit annak kiváló képviselőit és azt az 
egyáltalán nem l~becsUlend6 szerepet, amelyet hitünk 
játszott egy vérzivataros történelmi korszak magyar 
népének lennmaradásában. 

Mondanivalóm anyagában nem lesz sok \lj. Inkább 
szintézisre és a társadalmi rugók bemutatására töre· 
kedtem. Tudomásom van róla, hogy a magyarországi 
unitárizmus történetének kutatásában hatalmas ku· 
tatómunka folyik, amely meglepő eredményekre ve· 
zethet. Úgy érzem azonban, hogy a s:<>:entév és a ma· 
gyarországi tradíciók szilkségessé teszik összefogla· 
lásomat. 

A félhold árnyékában 

A XVI. század magyar történetére, anyagi és s:<>:el· 
lern! területen egyaránt, su.lyos pecsétként nehe:redik 
a török megszállás. A mai Magyarországnak több mint 
kétharmada foko:rotosan a megszállók kezébe kerül. 
Földesurai a legtöbbs:<>:ör királyi vagy erdélyi feje· 
delmi területekre menekülnek. A hwéggel helytálló 
jobbágyság a felvonuló csapatok állandó pusztításai, 
az új, a török földesurak narolásai és a kétfelé adó
zás nehéz terhei kö:<>:epette próbálja berendezni éle
tét, menteni faluját a jövő számára. Ebben a:<>: idő
szakban minden egyes falu egy kis or5:<>:ággá válto
wtt, amely maga gazdálkodott, gondoskodott s:rellemi 
életéről és Igyekezett - annyira amennyire lehetett -
Wggetlenítenl magát a hódítótól. Euk a kis birodal
mak maguk döntöttek gawálkodásukról, életükről, de 
maguk döntöttek hiWkről , papjaik s:<>:emélyéről és is
kolájukról is. Akármilyen ragyogók is az "egri csilla
gok" hősi h:lytállásal, az élet heroizmusa, a jövendő 
záloga mégiS ezekbe a paraszti faluközösségekbe, 
szaknyelven kommunltásokba volt letéve. 

A faluk közül néhány kedvező helyzetú mezőváros
sá emelkedett, "t6zsérekkel", "árosokkal", nagyobb 
anyagi jóléttel és az ebből folyó biztonságosabb élet
~el, végső szerkezetUkben azonban az Ő életformájuk 
IS azonos volt a jobbágyfalUk életével, csak méreteik 
lettek egyre nagyobbak. 

Már előzöleg a lutheránus, majd kálvinista hóditá
~ok~ál is, de még inkább az unitárius előretörések 
I~~lé.n ezeknek a kommunitásoknak állásfoglalása 
dontötle el újab hitbéli irányzatnak elfogadá-
sU A kisebb vagy nagyobb rengések-
kel ezek a faluközösségek pél-
dátlan meg az elválasztott hitük mel-
lett, és nem egy valóságos szellemi központ-
tá nőtte magát. Jó ezt tudni, mert a vallásszabad_ 
ság törvényének az a kitétele hogy a község szabadon 
válas:<>:thatja papját, vagy az ~ t~ny, hogy a térítő pa_ 
!>Ok a falut akarják megnyerni csak Igy érthető meg 
Igazán. ' 

Unitárius nyomok Dávid Ferenc fellépte előtt 

A legelső unitárius eszmék felbukkanása nem kap
csolható névhez, történelmi személyhez 1545-ben az 
erd&.ll zsinat cikkei kihangsúlyozzák a· S:<>:enthárom
ság hiténc~ fontosságát , egyúttal kárhoztatják "mlnd
a:(';Qkat, akik mást hinnek, kiváltképp azokat, kik azt 
mondják, hogy ,~Istenb61 három szemflyt költöttUnk." 
Ezek a XVI. SZ.-I uLnatok gyakorlati célból ültek ösz-

8~e, konkrét Igényeknek megfelelően fogalmaztAk té
zlselket, és ha ilyen kárhoztató határozatokat hoztak, 
feltétlenül létező személyeket, "mindazokat" ítéltek 
el vele. 

többet tudunk, de tanait az el
vJtalratAból már Jól Ismerjük an-

a rorradalmárnak, aki az első unitárius 
hittéritő, aki Debrecen "lelki válságát" Idézte elő 1561-
ben, 3 évvel megelőzve az "unitárius Dávid Ferenc" 
elindulását. Kőröspeterdi Arany Tamásnak nevezték 
ezt a rendkivül logikusan gondolkodó és kora radikáli'J 
teológiáját feltétlenül Ismerő papot. Igy az unitáriz_ 
mus tulajdonképpen Magyarországon lépett fel téte
lesen először, Debrecenben, illetve környékén. Amint 
tana Iból kitúnlk, Ismerhette az 50-es évek végén ná
lunk élt Slancaro eszmélt, de tisztában volt a rene
szánsz forradalmi vallási koncepcióival is. Tagadja 
a.. Szentháromságot, ma. Is helytálló érveléssel, hogy a 
teremtett, Atyától küldött, élt, szenvedett és meghalt 
Fiú, nem lehet egylényegű az Atyával. A Szent Lelket 
szeretetnek értelmezi, amely kUldetik az Atya által. 
Antropológiája, embertana kora reneszánsz pozitiv 
emberértékelésére épül és - bár formailag megőrzi 
- alapjában támadja meg az orthodoxia pesszimiz· 
musát az eredendő bűnnel kapcsolatban. Kora szoci
ális problémáival kapcsolatban is állást foglal, ami
kor a földi kincseket és a javakat ördögnek. azaz 
búnnek tartja. Lélektana a korabeli északolasz radi
kális filozófia hatását tükrözi, amikor tagadja a test
től független léleknek létezését. 

Hatalmas és tárgyilagos tanulmányt érdemelne ez 
a rendkivül eredeti gondolkodó, aki radikalizmusával 
~okban megelőzte Dávid Ferencet is, és akinek gon
dolatkörét ~ak az 1570-~ éveknek kolozsvári szabad· 
elvű köre (paleolog, Somrner, Neuser, Glirius és Dá~ 
vid Ferenc) érte el és haladta tu!. 

Aranv'famáMal enüttOlaios Jánost emlegetik "aszU 
falevélként". Valószínű, holY az utóbbi követŐje le
hetett az előbbinek. Gondolkozásvilágáról azonban 
nem tudunk semmit. . 

Kolozsvári intermezzo 

1564-t61 kezdheUe alapos vizsgálat alá venni Dávid 
Ferenc a Szentháromság dogmáját. Filstich Lórincz 
kolozsvári f6blró naplója szerint 1566. január 20-án 
először prédikált ellene Kolozsváron a nagy nyilvá
nosság eMtt. Induláskor lényegesen óvatosabb v~lt, 
mint Arany Tamás radikális teológiája. Országos le
lentóségö pozícióban lévén, ez érthető is. Két dOlg?t 
azonban már ekkor is magáévá tett és ez rendkívül 
fontos a hódoltsági unltárizmus szempontjából. Az 
egyik a vallásszabadság törvényének következetes é~~ 
\Tényesíté.~e, ama teljesen modern szemléletmód ~o
vetkezményeként, hogy la viták tennéke~yek, mert 
rajtuk kibukkan az Igazság. Mindkét télls, alapelv 
az unitárizmus kiteljesedését segítette eló, de ~eheto-. 
séget adott a magyarországi misszió számára. I~. Két 
hitvita Debrecenben, egy Nagyváradon, a ~ltvltákra 
begyülekező magyarországi papok feltétlenu.l ezekr~ 
a terUletekre irányították Dávid Ferencék flgyelmét 

Egy e redmé nytelenül végződött .ísérlet 

Még maga Kolozsvár ls erjedésben ~o1t, D~vid Fe
rencnek paptársaival kellett első küzdelmeit meg
vívnia amikor 1565. év végén az egyik le~kes tanít
vány Egri Lukács hazatér a Celvidékre, s~ukebb ha
zájába Kolozsvárró!. Bár az antitrlnltárlzmusnak .le~[ 
enyhébb formáját képvisel! (mint ahogy e:<>:t képv~se 
Ilo fellépő Dlivid Ferenc és Blandrata ls ebben al: Idő
ben) míiködését sem Méliuszék, sem pedig a királyi 
Magyarors7.ág államhalalma nem túri. Egri Lukácsot 
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11" be árjlik és va]ósz!nUleg Itt ls hal meg. Ettől 
bö dO~ z felvidéki részekr61, nevetele!en Kassár61. 
kc~ 'Ae ~I és Husztról csak szórványosan bukkannak 
~~g;nTtÁrlUS vonatkozású adatok. leg~ztr j2: ut 
tMius esetekben eljáró büntető ha go egy 

könyve!b61. . "tt E .k 
V l It leltéUenill meg kell jegyem l en. z 

ft r!t~lók. s6t az unitárizmus ellen foganato~ltott 
dél i intézkedések sem fakadkIk valamiféle kulön

~:gesYemberJ gonoszságból. Az unltlirlzmust eredmé
n ező szellemi forradalom tulajdonképpen az .élet más 
tlliiletein keletkezett és nem a vallások Világában. 
Id6pontja a kelctkezésnek 1300-a5 évek közepe, sz!n
h lye Itália neve reneszánsz. A XVI. század végére 
e: a szellerr:iSég hanyatlóban WIn. mert az egész moz
galmat megteremt6 polgárság elérte céljait, elvesz
tette !ellörekvő, haladó jellegét, kiegyezett a feuda
lizmussal. A reneszánsz vallásI megnyllatkozása, az 
unitárizmust is kltermeló radikalls reformáció, az első 
!dőkben uralja magát a pápai udyart ls. (Jacopo Sa
doleto blboros és baráti köre.) Mikor Innen kiszorul, 
önállóan kezd szervezkednl &zakolaszországban, majd 
Innen szétsugárzódik minden irányban. Az egyre re
akciósabbá haladásellenesebbé váló Európa azonban 
gyanús szémmel kiséri eszmélket és hordozóikat és 
ahol lehet erőszakkal csap le rájuk. Ez történik a ki
rályi Magyarországon Egri Lukáccsal, de ez történik 
Dávid Ferenccel ls. János Zsigmond cmberl nagysá,R:a 
époen itt van, hogy Ismcrve ezeket a történelmi e16-
feltételeket, merte vállalni a közösséget ezekkel a 
.. kéteshfrű" eszmékkel és azoknak képviselőjével. 

A királyi Magyarország tehát lezárult az unitáriz.
mus elóI. A két debreceni és anacváradi di'lputa 
meggyőzte a fejedelmet is. Dávid Ferencet is. hOli(y a 
pártium paosága és az ott élő főurak vélllp-Il: elz!lr
kóztak mindenféle szellemi szabadsáf( és teológiai kö
tetlenség elől. Szükségszeruen öt16dött rel a gondnlat: 
rrány a hódoltsági terület, ahol nincsenek POzfcióikat 
a reneszánsz szabadabb szellemétől féltö ·földesurak. 
és ahol az egves kommunitásnk állásfoglalása meg
nyerhet6 az unitárizmus eszméinek. még akkor is, ha 
az illető hely papja mereven elzárkózna előlük. 

Az Alföld déli részén 

Az Alföld déli részén megállapltható unitárius te
rülewk ma nem tartoznak tel\p.sen Maltvarorszáehoz. 
(pl. Temesvár és körnvéke.) Mivel oznnbfln e részek 
aoostola el:!V és ugyanaz a sz"mély. Basilius ll<t:ván 
és me~tét"ésük I~ P-Ilv~przes m<'ldnn p~ azonos időben 
történt, össze kell foglaljuk történetüket. 

B .. ~W.,s r~tv{in .... ""éhez kilPTlc naltVobb hel~ée; 
mel!.szervezése íOződlk. Az első Nae:vvárad am»ly 
közvetlen.ül a disouta uUn alakulhatott és még 1598-
as ,?datalnk szerint ls lptezett. bár 1'>anlának. vae:y 
paOll'linak npvét az egv Basi1lu5 kivételével nem is~ 
n:erjUk. A következő város Bp-lényes. ahnl az unitá
TIUS térftés eredménves volt. Ez a jómódú bányász
kl\~,.. ....... t. ét< )r~kMI';"ál'{)<;ka ma!rlnPm két éven At 
n.ékh»lve BaQi\!u5 Istvánnak és kHndnlóoontia a Ti
~6-~arOS-T»mes vidéke fp:lé IránYUló unltári"s té-

_~e nek. 1570 tavaszán Basl111ls lstvlin B6ké!;re 
Ml!l(óvá~>'irhelvre, (mal Ht'\dmezóvb:\rhelv) Mllk'óra 
;!t~~eie~rklvlszl el 111. unitárius t.<InftásnkA.t. ~üleke
a e a:, lva m\nr\en'''"lé. I tt kell eml(t6st tennünk 
rrói az ujabban előkeriilt renrllt!vül érdekes 1Ii111t .. "1 
~~ea~i ~~~i~t CI(V Gvulár"\ Nagvv:\"A.dra kőltXYltt 
m'~nk él"ek a s7.erlnt az 1570-es években csak ár!á
d&\fel.. Teme:~" e'lén városban. Sze"edról BIIs j\;\IS 
relé Simá cl v, rra. maid vIsszak"nvarodva ErilAI)' 
~élleket a~a;i~ me~ j ue:yanc.~ak unitárius el!.vh!lzkőz_ 
pao;airól és B oa. a nos ezeknek II li!vü\ekezeteknek 
dll nk. K""lidl ~~~IUÓ S:dVi tár!lall'Ól lli!en kew'.~et lu
lIét ó I . v ri Benerlek. Thoril,,! Mété ne-
lemes~;;tksu~:r~n:enfde~~gy;~i;e\ ~\,k, ,k"kzüB' ',?- első, 
a harmadik dlk . o 1 .. "'nves . 
ktlnét .. ,.t adaio~ tá~k:.á~~ uknltérllls oao. Ú!"hhan 
Tóth Mikló! v 1 z a IInól. hogy BékAsen 
1I ... "bh ~C7m"l( O ~::;o~t~é a t lelkész. aki o lel!:radlkll_ 
neUrlIsunk előtt. a n Ismeretes egyháztörté-
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Milyen volt bltelvl éllbpontJuk az alföldi unitárius 
gyülekezeteknek? Szórványos emlékekböl következtet~ 
hetUnk erre. Amikor Dávid Ferencet tiszta unltáriz
rr.usMrt elitélIk, és az erdélyi pátztorokkal kOlső nyo-
mással fogadtatjflk el Krisztus Imádásának dogmáját, 
az alföldiek a legélesebben elutasitják ezt és megma
rudnak a mester örökségénél. Ami hittani emlék fenn
maradt ebből az Időből (Thordai Máté hitvallása 1599-
ból, Tóth Miklós elleni Vizsgálat tanúvallomásai Bé
késról, Karádt Pál levele stb.) kétségtelenül bizo
nyítja. ezt. Van még egy hatalmas exegétikal munka 
ls, amely kiváló gyűjteménye az alföldi unitárlzmu$ 
hItvIlágának, ez pedig a Karádi által 1580-ben [rt 
.,János jelenések könyve" magyarázata. 

A XVI. század végére és a xvn. század elejére 
ezek az unitárius gyülekezetek legnagyobbrészt meg
semmisülnek. Ennek okát ponl0'>8.n nem ismerjük. Ka
ny-aró az okot abban feltételezi, hogy elszakadtak az 
erdélviektől és magukra maradtak. Val6szfnGbb azon
ban. hogy részben az ellenséges indulatú BáthorIaknak. 
részben Mélluszéknak sikerült az unitárIusok eUen 
ford[tani a törököt és ez gyillekezeteink megsemmlsU
lését jelentette. 

Debrecen újabb "lelki vólsóga" 

1568-tól kezdődően bukkan fel Debrecenben a re
formátus lelkészek között Somogyi Máté neve. Somo
gyi 1571-ben nyfltan unitárius eszmékkel lép fel és 
támogatója a városnak egyik legtekintélyesebb pol
gára, Patkó Mihály. Méllusz újra akcióba lép és Patkó 
Mihálynak a városi tanács stine elött Igéretet kell 
tenni, hogy MéUusz hitén megmarad, Somogyi Máté
nak pedig el kellett mennie a városból. Majdnem 
egyidőben a híres debreceni kollégiumban tör ki "pa
lotaforradalom" . FélegyháZi Tamás, a hires scola rek
tora, diákjainak jelentös részével elhagyja Debrecen 
városát és KolOZlSvárra költözik. 1 571-től 1572-ig ter
jedő évben Itt mllklSdnek. Ma már homályos az, hogy 
miként sikerült a városi tanácsnak és Méliusznak ezt 
a palotaforradalmat lecsillapítani és a dezentorokat 
visszacsábítani Debrecenbe. 

Nagymaros-Szekesfehérvór 

Újabban és az egyre számosabban előkerülő adatok 
azt bizonyítják, hogy a Dunántúloo először nem Ba
ranyában, hanem Székesfehérváron és környékén, va
lamint a Dunak.anyarban bukkan fel az unitárizmus, 
mégpedig egész korán, már l 568-ban. Ez a tény ért
hető. Az erdélyi feiedeimi udvarban számos székes
fehérvári tisztségviselő volt (pl. Karádi Pál ls székes
fehérvár i) akik gyakran tértek haza, vagy tartották 
fenn az érintkezést egykori hazájukkal. Igy Dávid Fe
renc könyvel hamar eljuthattak erre a területre. S)':é~ 
kesfehérvár apostola Graciánus Máté és biztosan tud
juk hogy unitárius volt a mai Szabadbattyán és Pol
gárdi. Ez utóbbinak papját is Ismerjük, Tolnai Lu
kácsnak nevezték. 

A Dunakanyarban Nagymaros vált az unitárizmus 
középpont jává egy lelkes kereskedőpolgár, . Nagyma
rosi Trombitás János jóvoltából. NagymarosI Trombi
tás János bíró. császári harmincados, mérhetetlenUl 
gazdag kereskedő, típusa a korabeli ma8Y,ar keres
kedő-intellektuelnek. Minden Iránt érdeklődik, irodal
milag is felkészült, kivéló vitatkozó .és fanatikus híve 
az unltárizmusnak. Kapcsolata DáVid Ferenccel sz.e
mélyes Kolozsvárról könyveket kap tőle, ezeket pro
pagancÍisztlkus célzattal továbbküldi Székesf.ehérvárra. 
f:desapja eredetileg budai, majd annak eleste után 
Kassára költözŐ polgár és nagyon valósz!nú, hogy 
Trombitás kassai rokonségának közvetitésével tartja 
a kapcsolatot Dávid Ferencékkel. Amikor a szomorú 
emlékű nagyharsányi tragédia bekövetkezik és a)': Ugy 
n budai pasa elé kerül, az unltárlusok szószólója 
Trombitás Jénos és udvar! papja Csapó György lesz. 

NagymarosI Trombitás Jénos csak rövid Ideig tudja 
szolgálni az unttárlzmus ügyét. 1578-ban magára ha~ 
ragft ja a budai baJát és kénytelen a királyi Magyaror
ország tertlletére menekülni. Itt azonban felségsértési 
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rt Indítanak ellene, s6t élete megmentése érdekében 
:nytelen katoll7.álnl ls. Hlléhe7. azonban továbbra ls 
hGséges marad, s6t annak eszmél t k~toll~usként is 
propagáljn, amiért Nngyszombntb6.l ls kLtlUJák. Trom
bitás távozása után megindul a küzdelem Na?ymnro
ért 1584-ben már nem Csapó György. a prédLkátor a 
S'á~5ban hanem SIkl6s1 Miklós, aki egyike volt a7.ok
~ak a kAlvlnlsta papoknak, ~klket. Veresmart!' Illés 

il pökke.l a nagyharsányi tragédLdért felelosségre 
~o~t a budai basa. A nagymarosi unltárizmus tehát 
me zünt és eltűnik Székesfehérvár környékén ls a 
tize~ötéves Mboru pusztító viharai (1590-1605) ki}-
ötL . 

z Az a néhány hittani emlék. ~mely fönnmaradt a 
fels6 dunántuli unltárirftLusról azt blz.onyitja, hogy 
eszmeileg feltétlenül ragaszkodtak DávLd Ferenc ta
nításaihoz. és hittanllag az.on a szinten álltak, ahol 
Dávid Ferenc és társai 1568-1571 kÖz.ött voltak. 

A baranyai unitárizmus 

Az eddig emlitett unitárius missziók és térítési te
rületek közül alig egy kett6 érte meg a XVII. száz.a
dat és ezek ls elpusztultak az 1600-as évek elején. Volt 
egy területe a mal Magyarországnak, ahol kerek egy 
évszáz.ad lg éjt még hltünk és csak a felszabadító há
boruk után a legkegyetlenebb katonai bruialltással 
szamoJták föl, ennek ellenére még egy századig lap
pangó parázs formajt'lban tovább él és véglegesen c.~ak 
a XVIII. uazad mdsodlk felében tUnik el. Ez a .terulet 
legnagyobbrészt a mal Baranya megyét foglalja ma
gába, de á tnyult Somogy és Tolna megyékbe is. 

Igen valószínű hogy az unitarizmus benyomulása 
Baranyába több 'iranyból és több hullámban történt. 
Az els6 kísérletek Székesfehérvár-Nagymaros irá
nyából történheUek. Méliusz Péternek 1570. aug, 10-
1'61 kelt levele arról tudósít, hogy a Duna mentén 
Laskon és Tolnán volt disputa az unitáriusok és a re
formátusok között. A tolnai unitárius gyülekezet meg
létét még 1573-ban ls emlltt Gerlach István a Kons
tantinápolyba utazó császári követ udvari papja, Ger
lach szerint az árlánusok TOlnán kisebbségben van
nak, Azt hiszem nem járok messze az igazságtól. ha 
feltételezem, hogy ezek az első hullámok Nagymaros 
Sz.ékesfehérvár Irányából haladtak dél felé a Duna 
mentén. Erősebb és intenzívebb volt az a hullám, 
amely Szeged felöl a hódol tsági Duna-Tisza k özét 
átszelve, először a Duna balpal1ján, Bács-Bodrog 
megyében lévő KUnüdöt érte el. majd átment a Du
rián és Nagyharsányon áthatolva h aladt e16re Pécs 
felé, Ennek a hullámnak első apostolait már név sze
rint ls ismerjük. bár életilkr61 nagyon keveset tudunk. 
Jdszberényl György volt az egyik és Alvinczi György 
volt a másik. J 1iszberénylt nagytudású, kiváló vitatko
zónak írja le Válaszutl György pécsi rektor, később 
lelkész, akinek elődje volt a pécsi prédikátorságban. 

Alvinczi György egy tragikusan szomorU eset kö
vetkeztében vált az unitárizmus első magyarországi 
martIrjává. Pécs megtérésével kapcsolatban még sze
repel Alvlczlni ls, de nem marad ott diadala színhe
lyén társával. hanem Nagyharsány papja lesz, 1574-
ben megjelenik emezóvároskában Veresmarty lllés 
református püspök és vltát kezd Vele. A vita végén a 
magukat győztesnek valló pU$pökék Alviczit halálra 
ltéltetik és felakasztatják, A szintén Nagyharsányban 
levő Tolnai Lukácsnak sikerül az unitárius hívek se
gélyével Pécsre meneklUnle. Az ügyet az unltáriusok 
nem hagyják annyiban és a már említett Nagymarosi 
Trombitas János közvetítésével il budai basa elé ter
jesztik, aki Veresmart y püspököt és társait börtönbe 
záratja. Előbb azonban - maga ls kíváncsi lévén a 
klUönböz6 keresztény hittani feUogásra _ Veresmar
tyé~ és az unltárlusok között hitvitát rendeztet. E tény 
kerUl "budai disputa" néven az unitárius történe
lembe. 

J ászberényi György 1588. évi halála után Pécs pré
d ikátora a kivaló tehetségű és nagymOveltségO Vá
laszutl György lesz Pécs unitárius apostola. Neve iro
dalomtörténész körökben ls jól Ismert mert ö Irta és 
- miként legújabban Esze Tamás bebizonyította _ a 
té rftés céljára nagyszerOen fel ls használta a Comédia 

. , 
VlI.laszutiana, vagy más d men "Debreceni Disputa" 
nevO szatirikus vltadrdmát, mely n korabeli dráma
Irodalomnak nagyrabecsillt darabja. Válaszuti nevé
hez egy másik hitvita jegyzőkönyve is !az6dik. Mikor 
meghal Jászberényi, a tolnai kálvlnlsták pásztora 
Skaricza Máté elérkez.ettnek 16tja az I dőt Pécs vIssza
hóditására és odautazik hitvitára, Ennek a vitának 
eseményeIt őrzi a "Pécsi Disputa" dmG kézírásos 
munka, tulajdonképpen a vita hű jegyzőkönyve amely 
it'ályos szép stflusaval, és az 1566. évi tordai 'ország
gyűléshez ragaszkodó és a lelkiismereti szabadságot 
feltétlenül érvényl'C juttató felfogásával a XVI. siá.
zad! magyar szellemi élet egyik gyöngyszemévé vált. 

A fenn emlitett apostoloknak és sok-sok névtelen 
társuknak áldásos fáradozása eredményezte, hogy a 
baranyai unJtárlzmus erő,; győkeret vert e dunántuli 
tájban. Egész.en pontos adataink nincsenek az egyház
községek számáról és ,a lelkészek:ről. Több korabeli 
forrás és a felszabadító háborukat követő hivatalos 
kamarai összeirás vallási 'Bdatainak egybevetéséből 
megállaplthat6. hogy mintegy 80-90 községben 6G-70 
lelkészségbe szervezve éltek az unitárlusok Baranyá
ban, Központjuk váltakozva Pécs, illetve Pellérd volt, 
Egy leguJabban e lókerUlt hiteles adat sz.erint Pécs 
keresztény lakosságából 1620-ban kb, 700 rk. kb. 1200 
unitárius és m lntegy 60-70 református. Egyre több 
nyoma kerill elő annak, h ogy sz.ervezetük élén püspök 
állt, ha nem ls végig, dc hosszabb Ideig. Az 1687-1691 
között történt katonai felszámolásuk során. a jezsuita 
éVkönyvek tanúsága szerint négy főpapjukat sz.ámol
ták fel, ezek valószínUleg espereseik lehettek. Iskolá
juk P é<:sen volt és nem lehet kétséges, hogy fiatal 
papi nemzedékUket ez az Iskola nevelte, 

Hittani rendszertik talán a legjobban ismeretes va
lam ennyi XVI. sz.ázadi unitárius közösség hittani 
rendszeréböl a mai MagyarorszáJ!: területén. Az Isten
ről vallott felfogásuk és a Szentháromság kérdésében 
elfoglalt álláspontjuk teljes mértékben DáVid Ferenc
nek és az erdélyieknek néz.eteivel azonos, mégpedig 
Dávid teológiai fejlódésének csúcspontjával, ~iszta u~i: 
tárizmusával. Új lendületet adott a baranyal teológiai 
fejlődésnek az a tény, hoty DáVid Ferenc tiszta unl
tárlz.musának és a KolozsvAroU 1571-1574 között vég
bement. teológia; radikálIzmus /Sommer-~aleolog-:-Pa
ruta-Neuscr-Gllrlus) feUödésének egY1k prominens 
ismerője és képvlselő\e, Bogáthi Fazekas Miklós 15S~
ben a fejf!delml 7.aklatások elől BaraO\'~ba me,nekü~ 
és az itteni iskolában tanit Pécsen. Bog.'ithi mal(a Jegy,z.L 
fpl pé.c.~i teolóe:iai munkálkodásának eredmén veL t. 
Me,ldogalmazzn és Ismerteti azt a teológiai koncepc.lót. 
amelvel Dávid F erenc halála utan az erdélvl u.nl\!
riusokra erőS:lakoltak. frt 28 tételt. az Igazság kLnvOk 
moz:'asllra a Sz~nt Lélekről. Ma~arázta az aoostolo 
leveleit. l.efordította és átdolgozta 51 c1kkelybe pal~
olog Aookalypsis c. munkáiát. Természetes. hogy mi
kor Bogáthi néhány év múlva visszatér Erdélybe. mu: 
vp; Bar'anvfihan mAradnak és nz ntlanl em'ház szelle:"1 
'bllzisaivá válnak. Mal!a a radIkális kör is él,s,nk ha fJ
ténvez.ó a baranvnl unitárlusok szellemi élet,s,ben: P~~ 
l"oI6L!ot h iteles fo rrbai nk Igen !!Vakran emle.e:ehk ö
Sommer sem Ismeretlen név ell'ittünk, N~u~ernek t . 
rekvé~e ameJlvel a kereszténysé.e: és az Iszlám közös 
nf'Vf'7.Őr~ hozf;~án fáradozik. nE'm marlldhatott_ r;,,:~~ 
nélkül s .. hol MnJ!yarorsz4,1!on. ahol unltILrlus koz XVI 
~('k huzódtnk melZ a tÖL';;k félhol d árnv,s,kábflO. A d-' 
~zázad teo16.2\al radikaHzmu~flnnk néhánv f06to~ o 
kumf'ntuma énpen a kŐ7.plmúltbRn kerlllt el ara
Lv<iból és mo .. t vnn f"'dohIOWs alatt. Ez a dnk,"m,','
" ,. kód mely két P-'I PO o -tum az ún. k('C~kem tL ex. a ó nni-
lT> úvet tartalmaz {fo .. rT'élt eey mel!.hatlir,oz~sé V;;egálla_ 
ta ri us munkát. Mindhlh'om Intln nvp vu I~ 
pithRtóan valahonnnn Baranváb61 származ '1I hódítás 

Abaranval unltári7.lTlus élete. a nacyszer 
után v,'iHnknzó volt. Vannak adataink lIrró~. ~o:, ~
k"t e«vházközsé.lt" katolizál. val'O' kálvl~l" k::eteket 
UllVanAkkor -az unitárIusok ls n\'ern~k ~v e. z eszv~ 
A1;II)\ábpn véve azonblln a tflrz.~ unltánus tömb '<'I"k 
s~l.'ben éli II majZa él('tét HI87-lg'

f 
~öz~ndl~~~a~~~"Úk 

zÚm\ak el Baranvn feleH és a ,. e ,"za II helve
~t6.n n omban mp,!Indul a knlol\1.fillis ezeken a 
ken AY fel .. zabAditó" 8zÓt IMző Jeibe tettem é~ nem 
ok ~élktii Amióta a mrlltvllr történetfrás mee:szaba~tt 
a Habsbu~g- Ioynl!tás bllvkörét61 és kutatásainak s n-
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terét mindjobban II nép történetére. tette át fejedelme,k 
és főurak élct\örténetér61, egyre döbbenetesebben raJ
zolódik kl lll'. ti félelmetes, és II s~zötven éves uralom
mal szinte konkurrá16 népirtás, amit II Habsburgok 
fe!swbudCtá.!; és kuruc-rebellió felszámolása címén el
követtek. Bizvást Idesorolható egyik fejezet ~nya~a
ként az II négy esztendő, amely alatt II barany8J un~.tá
rizmust (sok más protestáns egyházközsé~el. egy,utt) 
leradlrozlák II magyar föld színéről. A pécsi Jez5Ulták 
évkönyvei II szelJd meggy6zés és térítő munka ere~
ményének könyvelik el II "diadalmas" négy esztendot. 
A levéltárak mélyéről Il:o:onban II császári zsoldosok 
brutalitásának dokumentumai kerülnek elő, unitárius 
faluk bírálnak kfnpadravonásával, térni nem akaró 
községek ItlveléséVel és egyéb raUinált klnzási módok
kal. De hagyjuk e sötét képeket. Talán még csak annyit 
emHtsi.lnk meg hogy az 1700-as évek elején Rákóczi 
világának sUIbadabb levegőjében újra Kolozsvárról 
kérnek papokat a baranyaiak. A siklósi ferencesek pe
dig 1771-böl jegyzik fel, hogy "Siklóson az ariánusok 
feltámadtak". Mindezek a kisérletek eredménytelenek 
voltak és helyi jellegűek. A baranyai unitárizmus élet
fáját 1667 és 1691 közötti négy esztendőben végleg el
metszették. A hivek egy része engedett a kényszernek 
és katolizált. a kisebb része a gyülekezeteknek, amelyil: 
tehette, kálvinista vagy lutheránus gyülekezetekbe m!!
nekült és Itt szivódott fel. Az unitáriusok BaranyáboI 
eltűntek. 

Vissza- és elóretekintés . 

Négyszáz esztend6vel ezel6tt, amikor az unitáriz:mus 
megkezdte nagyszerű hódító útját a mai Magyarország 
területén a felekezeti viszonyok nagyjából elrendez6d
tek. A különböző gyülekezetek és patrónusaik letették 
már szavazatukat a reformáciÓ egyik vagy másik ága
zata mellett. Ezen a területen kellett új utat törni 
hitünknek. Mi lehetett az az eszme, amellyel felvér-

tezve magukat felléphettek egés1.: orsúgunk terQle
tén Mindenekelőtt a magyarsag szellemi egyUvétar_ 
tozásának az érzése a három részre darabolt ország
ban. Képviselhctte a hatalmat a habsburgi német éra 
lehetctt megszá1l6 a török világbirodalo.m expanzi6Ja: 
kormányozhatoU a magyar választott király, mindhá_ 
rom országrész magyarul gondolkodott és a közös ma
gyar szellemi örökségből merített. A Mátyás király 
idejében kialakult "újjászliletés" egyformán tennékeny 
előkészítője lehetett hitünknek a Duna-kanyarban Ba
ranyában, az Alföldön és Erdélyben. A másik es~ az 
unitárius hitelvek d inamizmusa, amelyből dogmamen_ 
tessége, sőt dogmael1enessége fakadt. Nem tudott mnni 
csalhatatlan papfrtézisekben és az életet kereste. Ezért 
hirdette meg a lelkiismereti szabadság törvényét és élt 
vele. Végül, de nem. utolsósorban, diadalainak es?:köze 
volt optimizmusa, amellyel elsősorban a h6doltsági la
kosságnak lett vigasztalója. Ez az optimizmus a roman
tikus superlativusban azt az apokaliptikus reményt fe
jezte ki, hogy sikerül közös nevezőre hoznia a dogmák
t6l megtls~tftott kereszténységet és az iszlámot, a reali
tások területén azonban azt, holt}' lehet és kell a XVI. 
század. előte~tételei között ls élni, a török hÓdoltSág 
keretem belUl ls megmaradnI. Azt hiszem nem véletlen 
az, hogy Baranya kivételével az unitárizmus akkor 
tűnik el a mai Magyarország területén amikor a tizen
öt éves háború nagy véráldozata és e~edménytelensége 
predestinációs reménytelenségbe hajszolta a kiábrán
dult népet. 
. ~a pedig előre 1:ekintve, azt keressük, mi az ami 
örokségként maradt a XVI. századi unitárizrnusból a 
~~I u.~itárizmus számára, csak azt 'kell mondjuk: az 
uJJászuletés vágya és törekvése a lelkiélet területén . az 
unitárizmus dogmamentes, dinamikus szemlélete ~ il 
lelkiismeret szabadságának törvénye' végül pedig az 
élet optimista szemlélete, amely az' élet legnehezebb 
viszony.ai között is hisz a jövendőben, mert úgy érzi, 
hogy hivatása van ezen a földön. 

Szá!z János 
. , ' , , , ' • • • • , , . , , . , • 

JJELENÜNK 
A történelmi visszaemlékezéseknek csupán akkor van 

értelm~, ha ez a viss1.:apillantás az erómerítés célját 
szolg.álJa .annak érdekében, hogy világosan felismerjük 
tenmvalómkat a jelenben, annak a jövendőnek érdeké
ben, '8melyé~ dolgozni elhivatottságunk érzetéb61 fa
kadó szent kotelességként jelentkezik. Történelmi múl
tunknak négy évszázadra terjedő korszaka arról beszél 
hOFY ml mindenkor elkötelezettjei voltunk a felvilágo~ 
su ts~g, a lelkiismereti szabadság, a haladas és a tole
rancia szellemének. Ezekért a1.: igazságokért szenvedett 
m%tí~haláU , D.ávid Ferenc. Ezekért az igazságokért 
va arc SZÖVI át egész egyházi történelmünket ter
j!~z~.ts~eraleg. kell h.át ezekre a pillérekre épít~ünk 
rai~~~ aetf:ls ·Jl~vendfnket. ZászlÓvivői voltunk és ma
és értelem ik~~ g~Sé ~gésZelleménekl Számunkra hit 
hitünk tár es v re , ppen ezért soha nem tenünk 
a felvilág~:U~~áé~::I~~elv~ket, vagy dogmákat, amelyek 
telmű állás me, vagy a tudomány egyér
törvénybe~°ü,tjával ellentétben állanak. Harcosai és 
Ezt ma is h·a ~oltunk!l lelkiismereti szabadságnak. 
badság eI6f~Ué~ele és iv~rlUk , mert a lelkiismereti sza
ismert igazsá m n en szabad vizsgálódásnak fel
tatásának. Ez!~k é~ttlOrt ~Imondásának és érvény/ejut
-& a tundament e az egész modern civilizáció 
minden eredrr:~én~ndi~ h~mal!itásnak és a kultú~ 
dunk a haladá ll' pVlselől voltunk és =ara
lénYege ta lejl~és5ze emének. Tudjuk, hogy az élet 
rejlMIk és megáll ~~ mozgás. Halott az, ami nem 
ezért az unitárius ~mber ~z é~etet k1~ánjuk .szolgálnl, 
me alienum puto'" S gy aUja hitét: "Nil humani 
16it'Tlll" Jézusnak' I; " emml ami emberi, nem idegen 
követjUk. Tudjuk tc~~ O~Szágár61 mondott példázatait 
rejlődés útján val6sulh ' t ogy Isten országa, az emberi 

a meg a1.: önző Indlviduáli.zmus_ 
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tól az önzetlen közösségben val6 kiteljesedés fejlődé
sében és tökéletesedésében. ValloUuk és vanjuk a tole
rancia elvét, mint a hiv6 és kulturált emberség alapját. 
A tolerancla elve biztosítja az el6ftéletmentességet, az 
egymás iránti türelmet és annak felismerését, hogy a 
világot nem lehet kettéosztani szentre és profánra, mert 
az isteni gyakran nyilatkozik meg az úgynevezett pro
fánban és a vilagiban, és az úgynevezett szent gyakran 
profanizá!ódik a türelmetlenség elvakultsága, és fejl6-
désre való képtelensége következtében. Ez alkotja az 
ember-Jézusról tanult hitünknek, történelmi magyar 
unltárizmusunknak elvi magját. Az elveknek és Igaz
ságoknak képviselőkre van szüksége, a képviselóknek 
eszközökre. Ilyen eszköz az egyház és annak gyüleke
zetei. Magyarországi unitárius egyházunknak minden 
gyülekezetét tehát úgy kell tekinteni, mint isteni esz
közt a Jézustól tanuH Igazságok szolgálatára. 

A négyszáz éves évfordulón sorakoz1assuk (el látha· 
tóan is szép eszközeinket hazánk unitárius életének 
hitmezején, hogy figyelmeztetőn szóljanak hozzánk, 
hogy az eszközök is holtak, ha nem töltik meg azokat 
a hivök buzgó Imádságai és az a tettre serkentő szel
lem és épftőkész szolgálat, amely századokon át 6sein
ket jelleme1.:te! Sajnos, csak temetési statisztikáinkból 
tudunk Ikövetkeztetéseket levonni arra, hogy Magyar
országon ma 'mintegy 25-30 ezer unitárius él. Bár csak 
minden tagja ennek a nem jelentéktelen seregnek meg
-"zentelódne ünnepségeink áldásai által és betöltené 
unitárius történelmi hivatását, unitárius templomaink
ban és intézményeinkben kapott lclkes szellemi és al
koló munkássága erejével. 
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