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Az Erdélyen kívüli magyar unitarizmus története
a 16. és 17. században
Egy kis kortörténet
1526. augusztus 29~n. Mohácson v~glcg össztomloU a középkori magyar nagyhaualom. A ItDgikus Jdmenclclú csata évnáudoknl mcghalirozta of$1Águnk sorsát. és halása még ft huua.
dik súzadban is kimulath.ló az é let számos terű1ctén. Az orsúg
három részre szakadt. Nyugat- és ~7.aknyugal -Magyarorsúg
Habsburg érdd::eltségúvé .,41t. Az orsúg középsó része, II fövi.
rossal együU .töröknek hódol!. CsupAn Erdély és II hoz.ú CSalla_
kazó részek (Part.iurn) szcrvez.ódtck önfJló fejcdelmeségg~ igen
változó halárokkal. A megoszIlisból fakadt az II tény. hogy II három orsuigrép,bcn mú és más voh a társadalmi, gazdaság i. szellemi és vallisi fejJ6dés. A Habsburg érdekellliégii királyi Magyill'orsúg gazdasAgilag 11 cdsr.árság határvidék.:!v/! vlill; kulturálisan
II lOúri kastélyok kőré csoponosuló múvel6dési központok jellemezlék; felekezelileg pedig az egyre er6södó ellenrdormáció néha békés. néha erőszakos kaloli7,á1ódásál mutaHa. Erdély a magyar szellemiség viszonylag egységes fej lődésé nek és a proleslal1lizmu ~ fellegviWnak volt biztosítéka. még akkor is, ha a fejedelmek egyik vagy másik felekezelIlek jobban kedye:t.lek is. A
ha.rmGdik országrésl;.. a törö k hódo Ils IIg, amelyben egyhliztörténelÜnk legnagyobb része lejlits7.6dik - egés7.c n m b arculatot mu -

..,

A török hódoltság és az unitáriusok,
Sokszor hangzolI el - ddként is - unitárill5 r&:aől pedig
missriónk igazolúaként az a gondolat. hogy a törökök támogattlik 8.l cgyistcnMvő missziót, mert állúfoglal ásukhoz. vall lÍsukébo:t hason latosnak. érezték hitünket. Ezt a felfogást eáfolja a statisztika (a Mdoltdgi területeken viszonylag kevés. helyen vert
gyökerei n unitárius hit!). dc még inkább cáfolja a török hatalom
szervezetének ismerete. A török 'Ital meghódított teriilelek
ugyanis egy olyan vi]'gbirodalomnak váltak fés~vé. amelynek
legtöbb célja a Mdítás vo lt. Minden mb célt e h6dft!s eredményességének rendeltek ali. a megMditoct terlIletek keresztény
egyl1izaival szcmbeni politikál is. SzOkségllk volt a meghódíIQn
lermelő községekre és városokra. a területek lakosságának helybenlanádra. Padlikál:isuk egyik es zköze volt a viszonylag tolerins vallásos élet biztodtása. A paslik lelkészckel hívnak a hódoltsági területre jelesebb iskol'kbó1. rendtartásukban biztosítják
az eklézsiü:; múködését Nem tűmek felekezeti tor/.salkodist.
ilyenkor bíróként lépnek fel. esetleg úgy rende\ke7.llek.. hogy
mindk~t perleke06 fél has:tn álja a IeiepOlés egyetlen templomát.
Annak azonban semmi nyomát nem találjuk. hogy bz!ambul bármelyik keresztény feleke1-cucl szemben általános ki 7J.rást vagy
üldözést rendelt volna cl. köztük kO]önbs éget telt volna. Még a
sokszor Habsburg,ügYrlÖköknek tekinte1l katoliku~ papokkal
sem. A:J.. egyhhi jel1 egú épllletek javításániU és építésén~l jelent65 összcgíi adót szedtek. dc ha fIzettek al. ekl év;iák, bo::kességben hagyIÜ: őkel_
Viszont igaz al. is, hogy ezt a jól megsurvezell uralmat kül ön_
bözó s~ultáni tin!ségvise lók • hódolt területek pontjain ö nbatal.
mlilag ~yltolllik. E u knek rokon_ vagy ellenszenvétó l sok tllggöll. arml nagyban befolyiL«llt a kérelmezó pélll.t:s tari~l.TIY'ja_

~ekt:scn alakul t .

magyar kö1.ö$ségek hódoltsági köligazgatása 15. A magyaronzági feudális kidltdgok hordozói. a nemesek 65 l'ónemesek _ ha birtokaikon maradtak is _ semmiféle kivtltsigot nem élvnhcUck. Elsősorban a vhosok és a nagyobb
falvak elöljáróÁga vene it • konnányzásnak egyáltalán nem
lamnyú feladat~ A bCró vagy a polgármester, és amelléjilk vi_
I ~u ~ IJ\téZl~k n egyhA:IJ:ÖZSég Ogyei t is. a helység többi ~ondJlllv~ cgyOIt. J::ppcn • Pées i Disputa né hány esete is iga~ I... ~21, amik~ a Pócs ~ Tolna kÖZÖlti vili! a két elöljáródg le.
el~1 Ic. 65 m,e\6u Skan~a Málé belor:gye7J\e a disputA~ ki k~" ..u.ram~knak" (elö1j4rodgtnak) a vé1cmEny~1 u Iigyben .
•J\\crthogy ők adnak kenyeret miné kUnk," ~rthet6 Igy. hogya

2 UNITÁRIUS áET

~issUó eszközeként is fc1h~nálhMon ,.DcbrccellL Disputa" el _
sosorban a birákat és lU: elölJ1tódgOl nyerik meg unitárillll nal; 65
azokat követ i a vhos népe _
'

. Természete~n v?lt egy török hivatal is. lU: egyházjogász (mufti. vagy l'ómu fto) hlV.llala, amelynek feladatköre voll a löbbi kő
:rou • helybeli keresztény gylllckel.clek relilgyelcte. A török hatol'
I~mal egy~bként i$ jó .vo.11 jóban le.n ni. Nem véletlen az. hogy
amikor S~~cu Mtté .hl~vllira é!ke1..k Pécsre. Válaszuti György
éPIX'n a torök pasa úJ lI$'dtartóJán:i1 akar bemulatkozni. István
pappal. a katolikus plébánossal.
A z úgynevezel! IS éves hiboru némi vtltozást hOZOl! a hódoltsági magyarok helyzetében. Közismert, hogy ez a török VisS7.a_
szorítása. illetve kiverése érdekében ment végbe . A pusztító küz_
delmek kiegyezéses alapon feje1»dtek be. A törököt kivemi nem
sikerIlIt. dc az is bebizo nyosodott. hogy régi erejét elvesZ!elle
már. így aztán egy időre a kialakult rend mcgszilárdulása kö\'et_
ke7-c1t be.
Meg kell e,n lílSUk azt is. hogy a kercsztényeknek komoly
problémái merllltek fel a török urnlommal kapcsolatban. Ilyenek:
Ha egy kercsztény feleséget elrubolnak a törökök. a férj újrallÓ_
sült. dc évek múlva visszlLkerül az elrabolt a.~S·lOny. melyik a törvényes feleség. Mivel helyenként a török $zövel~égcsként szerepel. szabad-c a törökkel egyO lI harcolni. Ezekkel a kérdésekkel a
protestáns egyhb:ak ;o;sinatru is foglalkoztak. sót a nyugati leslvéregyhhak szakértőit is megkérdezték. onnan azonban választ
nem kaptak soha. Méliuszéknak clvi álláspol1ljuk I\Z volt. hogy
az igazságos háborúban egyillt lehet harc(llni. Az igazsligos háboru! azonban pontosan nem defIniál t.1k.
Befejezésül ill kell megemlítcnOnk ut az érdekes. de meglehetősen felületes véleményt. amit egyik nemrfg elhunyt kiváló _ de
az unitw-wnll5sal szemben elfogulatlansággal nem vlklolhat6 egyháztörténés:t épített fel. ~ lIdoll elő a s iklósi konferencián,
majd magyarul m:is cikkeiben. Szerinte Mélius1. Dl.ért harcolt
olyan keményen az unitárius llÚlos Zsigmond és Dávid Ferene
eUen, men úgy érezte, hogy az unitárius hitfelfogás Illtalinos
győzelme esetén a kere$'~lény magYlll'$lig lelki ellen:illWt töri
meg. és beh6doltatja a magyl\fSágo! uo inilim vallásnak, ezzel
együtt a török világuralmi törekvéseknek.

A

lege lső

antitrinitáriu8 é. radiká li8 nyomok

Utaltunk már arra az Unitárius Élet elŐl» szwnáb.ln. hogya
legelső nyomok jóval Dávid Ferenc unitáriussá létele előtt feJ·
bukkannak Magyaro rsr.:lgon. és bizonyítouák. oogy az antilrini~
tári7.nlU S eljUlOu ho:alÚlk. IS4S. szepte mber 20-in l.sina lottarlolt
a S7.erve7,ódó református egy há:r. Erdódön. A 7.sinat első cikke a
követkel,ó: ,Ezért valljuk mindenekelőtt uo egy IstenI a Hároms::igban, a h.iromsilgot a7. egységben. al. igazhitu atyák néletc szerin t. és kárhozwjuk mindazokat, akik mást hisl.Jlek. kiváltképpen
azoka!, 3IOk azt mondják. hogy mi egy Istenből h:irmat költöltOnk és az ilyeneket meggálolni kívánjuk.. hogy II Szentháromság
dicsősége oltll\mazlassék és maradjon meg."
Nem ismerünk neveket ebból az időszakból. Az is lehetséges.
hogya zsinatn.tk ú jegyzókönyvének kO Iföldi mintapéldái is
voltak, ahonnan c h.tározatOl ' tvcuék_ Az al\OI1ban kétségtelen.
hogy ha nem lettek volna konkrét példák, kfpviselók. D gyakorlati szcrv~ési célokkal összchi\'ou zsinat nem nagyon foglalko7.011 vo lna a kérdéssel. Mivel a Suntháromság kritiHja a szom·
szédos Ausztriáblll1 m:ir az IS20-as éveklx:n foglalkozwja az
:lIIabaplisták k~visclőjét, lehetséges. hogy ezek hozták hv.ánk -

oo.

- Foly/atjuk Szász János
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HITUNKROL.• IV. rész
A SZERETET
Az onodox.ia értékrendje nem követi

hűségesen

a Bibliát. :lZ ÚjS7.övetséget. Pedig Jézus Evangéliuma törvényértc:lme7.ésse:1ke7.dOdik. Célja az új rend hirdetése:. kL benne
az új. hogy az utolsó pontig teljcsrti. betOlti az llizOveL'!ég
rendjét. (MI. 5:21- 22.)
Az ÓS7.övctségben eszerint még csak ölni tilos. dc Jézus
szerint haragudni. sértO szót szólni scm szabad. Ez nem szigorúság. hancm fgy tenné$zetes az Újszövetség rendjében.
mely a S7.cretet rendje.
Jézus rendjében a szeretet a legrontosabb. Semmit scm
lehet elképzelni nélküIc. Ahol harag van. ahol sértcgctj ük
egymást. on a szeretellÖrvény~t sértjUk meg. A szeretct oU
kezd6dik, ahol a harag végződik.
A mi egyházunk Szervét Mih.'Üy, a Szocinusz testvérek
és Dávid Ferenc óta Jézus rendjének hclyrcálHtá.s:1n dolgozik. Célunk az. hogy minden dolgunk szeretetben menjen
vé.gbc. (Róm. 12:9.; 12: 18.: 13:9.; 14: L) Hogy Jézus rendje
legyen az cgyház rendje.
Kimagasló elméleti eredményeink hatására az élet gyakorlatában is igyekszünk kimeríteni a rendelkezésünkre áJló lehetliségekel. A szeretet és a tUrcIcm gyakorlatában ragyogó példaképünk Dávid Ferenc. aki egyedülállót ~o
tott: helyrelllftolla a tiszta jézusi kereszténység tcológiáját.
és életviIeiében meg is vaJósftotta azl. Mártfrhaláláig tartó
szeretettel követte Jézust.
Minket, unit.áriusokat Dávid Ferenc tanftása tesz Jézus
útitársaivá. Tövissel kövezték ezeket az utakat, dc mérföldköveiket szfvdobbanásokb61 famgták . Egy ilyen s7.fvdobbanás minden Jézus-követO példakép. akik stafétafutásban
adják tovább a szeretet fáklyaJángját , vagy a gyúlolkMés
tüzét eloltó Vi7.e1. Az élet világosságát és italát adják ök tovább, amiben dolgozunk és tápl:1lkozunk. Mindenikünk azt
fogadja példaképének, akitől kapja. és tanhványának azt.
akinek továbbadja.
Ez csak Jézus helyreállított rendjében lehet. Nem várhatjuk mástól, magunknak kell ezt a rendet fenntartanunk.
Senki nem scgft ebben nekünk. csak a S7.eretet. Holtakat, élőket és szilletend15ket a szeretet ötvöz egyberon6dó
láncszemekké, a szeretet nemesíti gyöngys7.cmekké a láncS'lemekel. A s7.eretet ITiz hozzá Istenhez is. A szeretet tcszi
Istent szfvünk ékkövévé, és tesz minket lsten drága kinesé-

,',

Szeretet nélkUl megrozsdásodik az arany. és értékét
veszti a drágakO. Vigyáznunk kell e legrObb kincsünkre,
különben úgy olvad el kezünkben, mint a hópehely. A vízbOI
pedig csak lsten művészete tud újr.!. h6pclyhet teremte,
00 ,

A S"/..eretet csak addig él. runeddig vágyunk nl, ameddig
életben akarjuk tartruli. A szeretet nem az a t/;)rvény, amit
krutlatalommallehet az emberre rákénys7.crlteni . Olt születik meg, ahol az el'ÖS7.akot mcgunták , és beleráradtak a há·
borúskodásba. Ahol éhe7jk és s7.omjúh07.zák. a jézusi igazságszolgliltatást. Ahol nem vlig)'nak: bosszúm és ncm óhajlailak büntelést, hanem a békesség. a jóaknmt üdvét és ka·
rácsonyát
A kcrCS"ltény rend forrását mi Jézus törvényoSS7..efoglaló
paranesolalában tátjuk. mcly Istenhcz a legfőbb erény, a
neretet s-lálaivlll kölö7_ Aki úgy S1.ercti ISlent, ahogy Jézus

p~ran cSQlja

neki , annak ".'agától j~ hinnie és reményked.
Ole. Mert a S7..eretet mindent hisz. és mindent remél.
(I .Kor.13:7.)
A7. élet templomának alapköve a szeretet, oszlopa a remény, kupolája a hit. Annyi ember van, akinek befejczel1en
templom az élete, vagy a kupolája hiányzik. vagy oszlopai
hiányosak. A legszomorúbb élet az, amelynek alapja is hiá.
nyos, mert nem ismeri a S"/.erctetel
A S"/.e rclCu61 tudnunk kell. hogy 31. Istennek legföbb
megnyilvánulása. lsten mindent szerctetblil tesz. A mi életünknek lsten. Isten munkálkod-1sának pedig a szeretet az
alfája és az ómegája. Aki tehát ismeri a szeretetet, az Istent
ismeri meg a S7.cretetben. Abból kell kiindulnunk. hogy az
isteni S7.eretet megismerhetO. Felkutatás.1m au.al a bizakodással indulhatunk , hogy ..aki keres, talál". Amint gyara.
podnak az ismereteink, lassan rájövünk, hogy II szeretet
nem követelmény, ncm parancs, hanem gyon)'örflség és
öröm. De nem f:1r.lSztó. mini az etÖszak, és nem cmhztO,
mint a gyűlölködés.
lsten a S7.cretet megismerésében a scgltségUnkre siet.
Széppé teremti nekünk a világot, benne koronáját, az em·
bert. Ez a szépség szeretetre méltó. Addig ismerjük a szeretetet, amig el nem csúfít juk a világot és benne önmagunkat.
_ Munkánk. kUzdl!sUnk gyümölcseit lsten Idvánatossá, fz·
letessé is teszi. Ezt addig érezzük, ameddig lsten szeretetét
ismerjük fel benne.
A szép és a jó szeretete megtanft szeretni. elfogadni a
csúfat és a rosszat is. Jó példaadása óta Jézus mutatta fel
ebben a legmagaszIOsabbat. amikor meghalt o~ ién. mindvégig szeretve öket. (Jn.15: 12- 13.) A szeretle~én hozon
áldozat mindig megtérUI. A bék.ességben és J6akru"al.ban
szülelett szeretet meghaJ, mint a bÚUlS'/.em, dc feltámad a
harmineszorosáttennO húsvét hajnalán.

KÖSZÖNTÖ
Nagyliszleletú szentgericei dr. Jakab Jenb lelkész atyánk·
fia 1994. március 21-én tölti be életének 80. évét.
Jogi és teológiai lanulmányait Kolozsvárolt végezte. 1940-44 kOzölt ,Tennés· elmen szépirodalmi folyóiratot adolt kl,
kOnyvklacl6ja és kOnyvesboltja volt Kolozsvárott. A11. vflághá·
ború után került át családjával egyOtf Magyarországra. 1951 ·
t61 felszentelt unilárius lelkészként ~olgált Kocsordon. Hód·
mezóvásáthelyen. majd Pestszend6nncen.
.
MUveltségével, tudásával, emberi ,bOlcsességével, Je~
zetes kedves humorával nemcsak szWolt egyház~,
mint ~ MUE Elnökség tagja, Idváló egyházvezelÖ IS.
A Mindenható Úristen éltesse sokáig szOletése napj~ dr.
Jakab Jenb lelkész·jogtanácsos afiAt, s adjon ,neki m to·
vábbl fizikal.szelleml·lelkl frissességet és hOSSZU élelet.

O,/i4JJ Gyula "cyánkna e~.b4.do!.6Can:,u':':;;:;
kös taKia. a 345. SI János Zsilil m
cse
bA".

ri
•.
kibCiszttletnek és khszeret.tIDek örv:~~ ~dyb61

ja jllaujr 31-én CDllÖtte be éltléuek •
liIf"iltll16lunk M élelére lslen ,~t kfrJOk.
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1993: a tordai országgyűlés
425 éves jubileuma
17JriJ k Tamás t mUlúnek

JII. rész
Jelen fr'" Izcl7-6jt:nek igaz 6rÖf'rl~'C '1hlg~. ~&Y napjaink tö, ·
I~e:i ipmtjQc a NépJl.abaddg~an .~ak idcjfn IcCn iJ]isponl'il éj Olt kölŐl t yJ:gya is teljesUlm litsúk.
J Az EMKE él az RMDSZ $Zervc"d~ben Er<Uly kcreu;,lnyi1tetnztyln cJYhhai k61)!iJm emlékeztek meg az 1568. b"1 olT/-ig,yflJhr61.
A ma&y ...orn4i ujtóban múcius 22-tn j~~nl me, al. ellIŐ ludódw aNlpsznbodJág-ban. A III' .Sw",edJuIr. ti O:8>"WI nercId/d. OMql TQI'd6n Q ,'(J/lásuabadsJg "~8h;rl/elbhfd. 425.1\1:
IlXdIlMj6n.- eimmel ~llll;' • történelm, Qefllényt" Az unncpl
rendezvényen r&-.ttvcv6 cgyhhi YC1,eLÓk nhuncnny.erl hanpú.
Jyoztü, hogy • IOfd~ tö rvén~c~ n..ellcmének me&h al ho1.6~~

kelJ lennie a jelenrc IS: annál

,I

ulk'bb, mert 1993-111 a brassó,

RMDS'l-kongrcslzus a tolerancia évinek nyilvAnito lI' , A romá·
mai m"ylr kercnriny cgyhiW cl6ljúóinalr: hfv'dr., hf,ro~C7::
ren ,yGlttk össze • c'o\'nem fé l éve:ac:da m61IJa vIU~.atekUlto
tordai blOlikuJ templomban. ahol 1568-ban I I erdél)'! OfS'/~
&ylíl& a vil"on elsókmt mondoua ki a vall,úok klS.zöni egyen 16s4et ~ inteu 1t6lClÖl1ÖS mc:gbec5Ullsre o!!IlOkrancl"a.. Kov6cs
lAjor unit.n..., p!Ispök lr.Janclle: ,. vallú~" mind: ~.616
U7,mde I IQrel~ssI,: 'pobú kell azt. am i ItOro$, bccslllnl kell
mi,rwiM. ami a miK: Sum-edjük el tgymrul rurCleud. ~
A tordai IInitirill5 Imlplornban renduA:U tudom'n)'O' lIIo!!I~"U
kon mIlyar, romin f!$ nbnet IÖI1f!nén.ck a vallús-I-lIbaddg kihirdet&f!hcz kapc:IOJódó pakc\olgo~.alaÍkat olvaslil.k fel. 1'0:l.lgay
Imre e!yclmli tan" rimllllllOtC ,,A ma&YIIf demokráciál nem kell
licencek alap.i'n f!pi"lcni, hin Torda csaknem ff!1 évcmdc.s példával bizonyC,.? hogy mikrot knet a k:özőuf!get a $Olc.félcstgben
me,lefemteni.~

JJ,

&r!IHr" c . kaIolikus hetilap ","Iil II -i J"'-'mbn
,CdlS Qlolc/(.III(;iQ Ú Q ImlC/d nel/cmébe!. Onnqi ~gcmU
tnh Tordáll~ dmmel 17.!mol be a márciuI 20-in kzajlou lin·
nci*p61. Birta J~f ludólCt6 kiemeli: •.El6nör IÖl1ml meg
M

vo ~dllyl katolikul e,yhú IÖr\&lCtEbtn -

tÖl1blelmi f!vrorduló
J1.clkm8le:r. híven - hol)' valamennyi tö~lIe lmi egyhjz (I nebeni
evan,ElikllJOk u!) pOspöktvel képvilltl tellt: rnag't egy
kllOlikullcrnplomban W10U klb.D1 iltentintelelCn.
A jele. h.....ai h ItUllOldi n.cmllyistgek kÖ1..Ölt jelerl volt C~ 
ri S~r, a Maayarok Vilip"dlveLstgénck elnöke ( ... ) A 1~lekben
a tordll&ltltll e,yOlI Unncplólt nevében távirlllot. levelet intéztek
a rb"iJvcvőlth/lz Je~/-tnJ"i.ky 0é'/.&, MQyIIOf5"dS kOIUl:ymimn.lae, Paskai UJ"I-Ió biboros. eU.lerl:omi érsek , HCl-CdüJ Lór"'t
rerorm!un pIIsp6lt.
I

nm.

1.568. JIfIuir 6-13. k&öu 7.aJlott az a "eleJ O($Úsgyíil&.

me,

amelynek hlÚtOuta I1hadoilil d61Jc
ludl. Eey vallúhiboruJtl61. hItelvi eUlkodaoklÓ1 mc:COSZIOU Eur6pJ.bin nem
ewp," Wktt hudelClt a bevcu vaUúok ItlIzOtt.. t.IC eltelr.Jntctt I
,,e\l11I1 rellO, alJI .eli,1O ~ clvétlil " •• eu.cl tul ajdonk~ppcn a ici.
k\lsmen,,, naW""" dc:klarüla. ( ... ) Klb.cl 1I~r;y 5"I-b. elucndó ock kelleti eltelnie. holY a 0r1énelmi Kbdr; Ilmy"" belrelledje..ek. a fOlalmalr. t. indullllOk IniJztuljanak. holY tudatosodjon: a
Illb'. , nttu. ellycnesen 5",-éllymlctel cseLekedeteit; ncm az ell)'h'~,
I.IfIh-úiból, hanem az ülanwlU-úd lett kC'elt.lényKII (ennek
birrnc:lylk rclckt-/.cte!) hmlmi fJ01Je16J'ból .s6dtak. ~v.z"'..IIdok
kclLeUek. 1Io1Y Lehc:tli~t vüjac • vallú5"/.abadd, ",al &tcLnlC/k
ac, amely nem Illatalom i,ényfvcl, Iu!l\Cm I I'WIgn/al 11.cIJcmében h"dc:u me, CI.t III a1~eth embe,; JOIot.
• ~UlOnIk rOfllUsQUal bir ebb/'il a lumpontból a /I VmiMtli
M/NJf .J>o&n.lat.. humanae" dmCi oItm'nyl. IIInIIly ",.n.deol va L
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IAII gyilltorlb'rft (lIwltnillt a vaLláIIi cl61rúolrnalt • kiv~teM~el ,
amclyeltlért ik a kö:r.ü ll~g jll~'t. ICI. emberieKléget. vagy IZ crkaLe5i rende t) ' 1J1b/:gemek tartja a lelkiismereti 11.abaddgot, et.7,c1
cgyUu pedig a kUlJ6 kf!nyll"/..er1Ó1 való mentenég.c t."
A ludósltó kiemeli , hogy ,,(... ) a tordai megemlélr.C"/.A!lItknek
sokkal több u\.ll '-~uk: volt a ma. a ma embere, a mai politikllJOk
,úrn,," a ( ... ): figyelmeztetett aTe /lJ. igco heterogf!n kO:r.ön~g il.
amely nemeuk érdcklódöu. hanem jelenlétével dcmon,IJ'It.tlln _
tCUtl is a 5",.abaddg - mindmfajta 5",.abadsq _ ~ a IOlerancia _
mindenrajla IOlerancia - mclktt." S a v.lIbi toleranciin uílmu talVa hivatlmúk a lap a to,dalJ7,i11etbú 1011 Raliw parantpirti romin k~visel6 fe lsr.6 la1ils"a: .,RendlúvOI fon1Ol lenne. hogy leg_
a!Abb n.apjainitban alkalmauuk e1.cket IZ elveket, I nern ClUP'"
az akkori töf1melrni eg)'~~.ak vU1.ony latában . Me&8y6~..ód&ern,
hogy a demokrácia egyetlen megvaló, rlba a tolerancia., a 1t1S1e$Ö nO. tÍJ~Jele t . S e7. minden télen _ II politikai mC7..6nyben is érvényes". KUlön emUtéJiI érdemel I'(lwl I'hiIippi nyugalma~.ott
teológiai tan,,", rektor. a Romániai Németek Dcmokntikul Fórumának elnöke igen kemény fogalmu.á!la: ,,Aki a Tordán meghir_
deteIt elveket nem Ir.ö-veti. az Erdélyben bilrxl6."

Budapest., 1993. miir ciu . 22E7~n a napon Imlgy'" OruJ.ggyúlb elnőke, S:abad G)'Ő'"
tör~néJ"l.prorC$nor. napirend előlI mllwta az 1568· .. tordai orJ"/JggyCilés hat,,"oz;d:it, az al~bbiakat mondván:

..TI!7.1elt Oudggyúlés! Indokoll, hogy napi teend6ink: cJóu roviden cmlékC",,"f,Unk é. emlékeztessllnlt egy IÖl1énelm i te tue. arra.,
amely e ml éke1..clcssé tH1J a tordai orsviggylí l6s 1568-ban ho~.oll
hatArozatál.
n !l"I-telt Orn.ággyúl&l 1568-ban a IOrdai orJ"iJ"y(ilés, tudtunkkal & a vll~g tlIrUl1CuudomMyl. egyh.i1JÖJléncte - dc an
kell mon<bnom: a subaddgjogokért vCvou kU1..delem törléncte
szerint is _ elsőként mondotta Iti IÖrvmylMnó teslÜlctkmt a vallis- és lelkiiunc reti subaddgot u..u.l, hogy követelménykmt iI!flOtta fel a o.abad vIII~gyaltorI3lOt, eltiltva minekn Rildi haJÓdgot az cgymbtól klllönböw felekcz.e tck b"mely,lr.ének Uldö:dJEIól .
Ev.cl a Icuévd. amellyelltor"'ak me,fogalmama .UM!, dc
korl átokat a kimondott tételek bvényclfl~ben nem .lkotva.,
o lyan It/v'nalmQI. kövclclrmnyt fOgalm31.o11 meg . ,,",ely B~thkn
Gábor erdélyi fejeddemJé ge idején vir'g~.otl ki. De IOvAbb II élt.
őjra f!s újra megklsérelte az ellenáramllllokkal l1..cmben f!rvmyeI liibét Rik6c1.i IZIIbadúgluuca ide)bt, majd I rerormko":,an &
I 848-ban. hogy d juHOrl végM törvényes melfogllmaddt,.
Amikor bQS"I..kén tekint Unk erre a korai kC1~nyedsre. le,ym lzabld emUlteltetni r'. hogy l56g !Öbb mmt elY .évnb~
dal előzte mel John Locke nc:-veZCIeI, a IOlcranci4ró1 iTI levek. nek rne&lclentetésit.
több m int két évntuddaJ azt. hogy lZ
6cdn mllldkét old.lin Ir"'yld6 !örvf!nyho7.6 tdtOIetek jognab' lygyli)temblyekbe emelték _ pan.c m" fej la7Jett ronnábana tordai orl"iJggy(i lbe n kimondott elvekel.
lI"lokolt lell't. holY mi u .ekre molt ~mléke/.zllnk & ernl&~t
t ~lI!lInk. (II. Ors1-'8&yfll& 1993. tvi tAvasZI Ol&n.nb mlirelus
22-23-1 Uléa~"~lr.jl:I)'1llkll,,yvéból ( 15. Olhnap) 2.S155. lIu4b).

«

Rud ll l,t)"t , 1993 _ októ btlr 7-8.

A ~h IY" Tudonli"yo. A~mla 1brl~ ncuudo,"4nyl Rizo ttdll II TU.U!ncuudom4nyi Int éldC. vIllIlIIIInt lot Europa InUIIUI
Rud"IJe)1 C1.cn • klt nlfJOn ntmzctlr.ÖI.' kOllr.... c:oci' t reotkzcu .JI,
le/d~:t'ld lI,yQllil6~ ill f!rd8yi lf!jt!df!/t11IJJ,bf!tt" dmmcl az
1568. tvl WId.. orl"/Jltyli1& cmlékl.e. MontholY .1- Um,,"uI

~Iel 1993. november-deccmberi nÁmábM
int~zcti igusaló rbzlekscn fo,lalko:t01I •

Sz4sz JAnos teológiai
magyar, a 'lÚZ " a
romb! sUI7.6k elhangzott l:]óadásai"aJ, eukre ill nem t&Unk ki.
Az.. c:sem4!ny-sorozatnak azonban Mnycgcs 'Domb. voll ez a
konfen:neia, edit a Ciklc:-50ro:ut scm lenne a mcgemUt&e MIIdll
te ljesnek tekinthelÓ. Várjuk egy&kl!nl.. hogy - • hivatalosan el·
hangzott bejclent&nek megfelelően - az cló.d'sok. hozúCérheIÓkké váljanak az ELTE román llInn.éke ,,Encyclopedia Transyl_
vanica" sorozatában.

csenek ~les loonhlrjai" és.
ógy vélle
' ._
' ho" .."_',,'
o.u,_
I lJ'I.m""" nem
he Iyu meg!dlWnbll1Jelnt at egyhb.akal",
valamint, hogy
k{vlÚlatos el1.~é&k~ felvbolni a kis.egyht"krol, hl e ; : :
k~1 bilntel6jOli lény nem ill fenn." (Mag'jlU Ntrrud, 1993 '6.
mus 7.)
.J

BudapelJt, 1993. október 16-17.

BIl2UNK BENNE, hogya IÖrvényhozásllOv4bbra is olyan el_
vek fo&iik vezérelni, Ilffiilyencket az erdily; Un;lár;u.s Eg ház

A Magyarországi Unitárius Egyház a 425. évforduló tiszteletére 3 napos konferenciát rendezett Budapesten ,.A: U1Iilarizmus
ma" cÚTlmel. A vasárnapi záró istentisztelet Ulin. Nagy Ignác 1,11cai templombc:járal fölötti külső {alon elhelyezett. az évfordulÓI
megörölátó cm léktibla avatása következett. Az ünnepségen részI
veti Göncz Árpád köztársasági elnök. a magyar kc'1úlet !Öbb ki-

dióság .. valamini az Egyesüll Államok budapesti nagykövere,
Mr. Charles lbomu is. Az emléktiblit a buffaloi Amerikai Magyar Oregdilikok adományozlák.
Az ul6bbi hónapokban a magyar sajlÓblUl többször is olvashatlunk ..klllÖnbözó löllésű" cikkeket.. riportokat ~S inlerjókal a valláss2.lbadsággal összefllggésben. Megemlftendőnek IaIlOm HorvóJh Pálnak, az MTA Filozófiai Intézelc munkalársának előadá
sál a Kossuth K.lubban, melynek címe .. Vallásszabadság is vaJId.sszabadosság" _ lolerancia és közömbőssig" vOlL Ugyanezen

alkalommal Földesi Tamás, az ELTE Jogi Karinak professzora
kifejlette, hogy ,,a vallásszabads6g jogi meghatÁrowának nin-

~g.y tör:v bly. megalkalása, vagy módosítúa az orn!ggy{tl&
laSJamllk Igen·'gen rele16s~gleljes köteles~ge _ &ÚrI is. men
egy tö~~ny növcgéb61 és szellcméb61 egy onúg életblek és
menlahl!dnak. k~pe tGkrözódilr. vissu.

rtndkMJIi FÓlandcSÓl1llk 1993. január J3.6n ktlt Onnq/ .
~

IOIfw%al".a is tartalmaz:

, n)',_

,JYL eml~ke~, IInnepi hangulatiban szil'rd meggy6zódéss.el

valljuk. hogy

,A hil blen _jMdfu", v!llaljuk a vaUissz.abaddgot, és telja;
tKiaadással IcUzdünk ennek az a1apvet6 emberi jognak l1ncelet.
ben tastAsUrt és loorlátlan érv~nye:síléséért",
s ami _ 11. VQJikáni Zsinal dóbbiekben idéUl[ okminy!ban
foglallaknak is megfelel.
Btz.zUNK BENNE lovábbá, hogy a lörtén~szcknek, a Iankönyvíróknak ~ a tamu-oJcnak sem fog kikertllni a jövőben a Ili.

lómezejéb61

a tordai orst.4ggyülés.
~,

Nyiredy SzéolQ

Kossuth Lajos (1802-94)
a függetlenségi eszme legnagyobb magyar harcosa
Keressük magunkat. Régvolt életünke!. Fellapozzuk. újraolvassuk. értékeljük történelmünket. Keressük nagy évfordulók küszöbén. 1994. márc. 20-án lesz 100 éve, hogya
magyar nemzet egyik világtörténelmi nagysága Torinóban
meghalt.
Az utókor szereti elszámoltatni a történelem nagyjait.
Kossuth Lajos és az I 848-49-es szabadságharc máig állandó témája történetfrásunknak. IrOOalma könyvtárakat tölt.
Sorra láttak napvilágO! nagy összefoglalások, forráspublikációk s bibliogrMiák. A történész feladata már nem annyira a kutatás, inkább a YáJogatás. Merész vállalkozás ma újra
megrajzolni életkü7.delme egész lörténetét.
Kossuth életének 92 esztendeje b6velkedett változatos
eseményekben, taJálkozásokban. Élete egy-egy korszaka
b6 anyagol nyújt egy-egy egész tanulmánykötet megalkolásához. Hosszú utat tett térben és időben a protestáns fUggetlenségi hagyományokat őrzö köznemesi értelmiségi családban született, ismeretlen zempléni fiskálisb61 lett turini
szent öreg. é lettörténete, átfogva a 19. századot, a reformkor, a szabadságharc, az önkényuralom és a kiegyezés tOrténetével szövMik egybe.
1832-ben került a pozsonyi országgyűlésre. Itt szed:esztette az Országgyűlési Tudósftásokat melyben a reformellenzék a társadalmi haladásért és a nemzeti érdekek védelmében vívott harcát népszerűsítette. Később a Pesti Hírlap s7.cd:eszt6jeként vezércikkeiben lépett fel a feudális ki váltságok ellen, a polgári szabadságjogok s az ország alkotmányos függetlensége kövelelésével. Majd a Batthyány
kormányban pénzügyminiszter. Nagy sikerií toborzó kör'úton $'/.6l(tOlta fö l az Alföld népét a haza és a jobMgyfel$'I.abadftó forradalom védelmére. A S'.w.badságharc menelé-

ben óriási feladatokat oldolt meg. Vállalta a nemzetre
kényszerltclt önvédelmi harcot Az orosz beavatkozást kt).
velo katonai fordulat utáni reménytelen helyzetben. a világosi fegyverletételt követócn, kíséretével törOk fl)ldre lépett. Emigrációjában kidolgozta és fokozatosan tökéletes!tette az egyenrangú dunai népek demokratikus államszt).
vetségének, a Dunai Konföderációnak tervét. Haláláig twini remeteségben élt Félig vakon, szakadatlanul dolgozott.
(lrataim az emigráci6b61.) Nemzete élO lelkiis~ere lek~nt
rendre bfrálta ti polgári demokratikus szabadságjOgok hiányát. a nemzetiségi politika korlátait.
1894-ben bekövetkezett halála, utolsó úti8 haza, és temetése Budapesten - a kormány hivatalos távolmaradása
ellenére _ nagy tömegek, a nemzet részvétnyilvánftása.
megrendUlt gyászUnnepe volt.
1848-49-ben a nemzeti fUggetlenség kivfvásáért ti K~s
suth-PetOfi-Táncsics eszméitől vezérelt magyar. nép hŐSies
kUzdelme Európa legjobbjai elismerését vfvta kl. Bár az ellenség felülkerekedett, a feudális rendet II ~b3dságharc
vérbefojtása után sem lehetett már visszaállftaru. A fomdalom és szabadságharc mégis a modem történelmü~k legnevezetesebb eseménye, mely rányomta bélyegét mmden k~
sóbbi nemzedékre; dc a magyar refonnmozgalom és .kl.
egyezés nélkül nem következhetett volna a hatalmas feJlOdés, ami a 19, század második felében következett Magyarországon.
Kossuth rendkMili idők rendkívüli történelmi személyisége volt. A magyar történelemben egyedülállÓlegendákat
sz6ttek alakja köré.
DomonkoS János

UNITÁRIUS ÉLET 5

Egyházközségeink
Nagy Ignác utca
12 tv febru'r 5-l!n .• >lOnIbown UIe .. ....
~_ ""uom'nyotn" mc,f.rol6cn. mciW'OI luk. hónap dJ6 ,mmbMjIon coaUket ~ke·
z,oli cJ&d. A bevcz,et6 QlJI.lIOt Q,b6btJ S:nu.
IwI"p 11_ ldJi:tJm6 1a1Ullt&. Majd Sz4t:z ld.
_ • TeoIlitiai lnf.t~ ;,U&a16j. eml~keutl
az dm6lt ÚJ: év IJjlWai 8ib1iak~ncl<
tlmtrryei~_ twtFIlatl. ... E>:UtM 'ÚJ' mtilOfOl
ömd@"~ Iit/LaIOlI • JYilId:eut. melyben
,oodoLo lOk hanpollak el unitl.riw _rz6k m6veib6l _valal. ts Jiúrnl kbin
tn<:'
kdt frJ~n1a.en. A mGoor cl6edói voILlk ICJbbek
kbzl5Cl Orl>4t Amlo, \Wady AmID. G"lfiy
F.Iici4n. S:JÚ: z-"bor, \i&Wninr ~ HUIÚ'f'ÓIJú" ~y ktpviseI6;C: S:ás: Adri"M. SdndoT
Gy. MtIryds. AJ:.a1 el)'ik (dcjthctcllcn tltMnyc
vol!. rO tve. ifj. G",..dy Fe/iúd" aki fJt~tcl
I~d ",,"all.. RtmbryiJ: S4rodor: At. iJe
co ytcno!L A u.c"'Plöl: &. h.all",\Ó$i& n.,y lap-

vi,;u

.,)'hUi

u kfKRC azt • jeknctel, amikor Ort>ó/:.lJl
SUnf-/vdllyi /ICM lelktnn6 Sz4t:z Adri,M m'IOdI!w, teoIógi.i 1Iall&lItónak 6tadou cgy Bibl;~ jcU"!puvc .ZI.1lQIY mOll mir IZ ój nemUdlk folytau. az ifjúÁ, k6n!bcn rnc:,kudcll

m""'' '

A hagy<lmlnYOl&lllCriICIt ..ttaI vcn~gI.6I'·
.. iJmtI olyan jól .ikcrilh. hogy It. cgyllbkll~
K' un.onyai (SUb> Fen"""",, foI"'IY Sd..dorni.

P"Mú,
remek

G/~"',

v.aota

Rohdcsi Z"ao)

4hallr:~n/len

",,)'(111 ayorutl dfOSYott.

B ögyel Endre utca
H6gya Endre utcai JYIllcke7,d; 6I1uj6w~e·
IW'lkcI felmár I5I-in IlItDUuIr: me, a H6aYu
Endre UIclbln, Dr. Jabb JenCi ~u1:lenll6rinci
Idkin evanatlizáci6:j1 uw. r(W,d ilnneplignclr:
lehetIilnk I.Inw. Dr. Fcrtnc: 16uq ny. pil.p6lr:
k6nlonlloUc clo6kfn~ Btnr~ M/ÚfoIo pOlpókhe·
lyeltCll 7S • •DiI..;n",,';' alblrNból. majd tU.
BlÜ IIdiU • B"dapcfli U,.iu.riUI El)'hhkln·
dC ,ondnobulOI'J)'l kI""" mindaMyiunk nc·
... iba. bon:zú ~ il jó cc&uf&el • tov4bbi
egyMzvez.Ktlhe~ /lipúZlOnl'llcnak.
It. l~dC mCilOll exuw. k6vd·
kettn. Ph'*&ot Kö",,1o Iltl""". I Hat.hm lUli
Magyarot. HivalaUnu munIr..u.4 ... 1l1\ot1 d6a·
dúl. A mink~ il irir0&6!&na IICIkrflfl Et nJ&yon
trdckel vob. amin: • ktnlczlt lúmI.b6l ;. Ie·

beten k6velkautni. A baúl&et&nelr: c.u .~
id6 hi4nYI veuu Vl!acl. A mindannyiunk üttJ
mir jól itmcn GdJp4r J6:.H/ d;'~/IEae elé·
IWI m,,'val. np60u minket. Oly ... Újab1.
vjfOlokll mulMoa be ncmuu ktpckben. hl'

",.m

életéből

luJ<inő

belliddcl il. _elyek nlCYfÚú1
mi il jól i.merjük Ea lurelilnk (BUl'Jeclandból
indul ... SzlCI'o'Q<.iin kerclnill Erdélyi,).
nalú~ lAw.. köl!(; saj~ vcneib6l olvuoll

fel .......jd •• mI. • •)UrCI- kil clI\ad6mLíviuilnk .•
tb é.-c:1 ifj. G~rr~1y F~lici4" . uml dJ03p6li·
ke",,!. Dobol H<ljffOf: Himnwlllnk CO venél MI .
II d6. A m6SDf\ k6wet6 remek vaacril. _ly
ezúttal kilrtlisblkrlll i, b6vii11. Csi#:i ülm4·
/IQJ:. SUMpdli l,ididMl: ts M", ElvirdNJk k6l:öohcljilk.

Papa
Or&nmd .7imoIh.1wnk be l1T6l. hogy •
1Y6ri uniWi ... e,)1>úJ:öu.4bcl: u.nozó NPM
t. kl5rnyfkén lakó híveink nyilv"'urWba Vl!te·
U.-c:l. Gl5ncz Mihí.ly ,)'Öri lellr.tn indfMliytra,
I1j,iú1akull • P'po.i .... iiáriu. ldnyelyhúJ:Öl;·

.".

1994. janOÚ:r 16-'" e1.6 ;.tenl;UlClelilnkel
tal'lotlUk meg P'#n. az 0..:, iskola tpületo!ben.
Al: illCfli h/veink eddig I Gylirltt IIrtoU illen·
lintckteken vettek réU1.
Hit"'''' mondunk kfuZÖl\Ctel c hel~n il
TIrllO\\f"·K"r"",, Ari Vid nobrúl'Jil6Vl!n l '
ly"'kfi6nalr:. aki. mini uniÚri ... Iella!ui c.a1'"
.arj.. engedte it m6w:m.éI i,lcnti,:r;lclet Es: hil·
"lItás oéljira.
Az dlŐ rut ..... táson totl növmdo!k. niAen·
tiszteleten 19· ... venek rés>:!. A jövliben min·

den hónap harmadil:: vaámapján 10 órakor IIn·
juk IZ ;stenli':de.ktet. Ezt mCle\1il.Iim 9-10 ón
kliwa hitok:tathl lInunk.
Knjiilr. I m4 nem jclenlkeIdI (I nyilv"'.
lloUllIIIkban mfg nem ncn:pl6), híveinket. .:d.
.-c:Uedjcnek bebpaolódni • kÖZÖl munk4nk·
Oo.

Györ
M. 1992. tVp'_bcr 21)'M GÖIICZ MiJwJly
kllr.é:u: vctttát.-c:1 (inálló clYh4zkömUt ala·
kult ,)'Őri J}'ÜIckeId él a hozá tanozó UÓM·
nyoli: híve; 1993. deeauber 2S-é:n. bncaony
eb6 napjin .•!tp I7Árm' JYiilckettl jelmUto!·
ben vell ré.>:! U ;stenti'Zldctcn él az UI kŐVC: ·
t6 4rvacsonosztálban.
A .unartú uw. nö,,,,ndtkeink közrem6kö·
délével bricsonyfa.(inneptlyl taltOl1Ulik. me·
lyen • IZl.Valaloli: után 25 nÖVCndék

Hitúan o:mIékezünlr;: Dmsi jlkJrfnJ It. Kt.
r~ij K"llfli" hivünk áJdoz.alOl munk'j""', ui
mú I mi.adil:: Ir:.nc.onyi iinnI:p a1kalcnjval fe·
nyliUb6I t.!.DiII. lúpcn fddil:dI~I. jelk~pcl
bnaonyfát Witotl. ez4l1ll ;.
ilnnepi hangulatO! varizso1.va
mindannyiunk .z4m'n. A CIO'
magCIIZl.h
n/M:ndack h

ut'
"
egyQtt

mckc1to!k •

'?ebb

karlíaonyi

énekekcI.
Bfrunk abban. holY • re ·
ménylég ,ondolatával alakult
qyhá>köuégünk lJIandó fej·
l6déucllYanpodik. hisz min ·
den istentintekt l&IWa alkal ·

A U p Usfsr rolau esak moo tudunk b - . Amolal
arról a kedVel ü n.nepsqr61, ami Sukstjrdon vol l
1993. dHember 19.fn . K~ I lf\ u testvf,r i.mk konfirmiii
aCGIe!leul mne elöli, Il~ evangflikus ~m plomban.

Ikl:le4ek I "qló & Mlkó Bog" r ka. Sok szerelettel
K"lu" lunk III f,ktükre lsten "dAdi kf rjük.

,j

UNITÁRIUS áBT

1 99~94.

évi progTamjából
A protestáns kM 1989 tavaszán a'aInJlt meg
az 1979 613 twékeny1ladb beregi unilárus

sz6Mnyból. Mi!'IdertIaP mun~ keresztény
nemzeti szellemben, a haJaM protestáns hagyományok ipolhén és kiépt6séfl mUf'lklll.
kodva fejli Ili, kézben a szaba1l'alvCl proIesIáns
iellIi igér\)'all8t is lóellgll Elsódleges felada.
tuoknak a ludaI!orméIás ala~l!tgáltekiltjUk a
keresztény-nemz9li öntuda! kiéplése érdek.

....

Ebben a szellemben IWénunk levék9ny.
kedni az 1994. évben is. A hagyoményos hó
végi ÓS$zejbvelelek és a nagy egyházi ÜfVl&.
pel! m&l1en tovébbra is nagy hangsúlylleltte!Ünk az ifjúsag nevelWre, a eserlul.szcsapa·
tok munkápJlak segiésére. JelenI9g hérom
cserkésZCS3fl?l'll palronálunk a beregi térségben. tA tiszaadonyi Brassai Sámuel, a gel!}9-

lyi'Igomyai Kriza Jénos és a Vásárosnaményi
BaJhs Ferenc eserkeszcsapalot.)
Kirándulést kHénunk szervezni Pécsre és
~ a tavasz ~amén . Tovébbra is m&grendezzük a mM hagYoményossé váló beregi
magyar nyelv hetét és a ~9ki passióiá!ékat. Juliusban a TISza-parton Ilonismefeti
eserkésZ!Mw1 szervezünk. Ez a Iébor is har·
madik évMle lép. ÖSSzel pedig (október Ulotsó
helén) a Protestw NV+ sz8lVElzéséOO 10gunk, am~ szinlén lIagyoményt klvénunk
1&r9ffileni.
1993-ban megjelen!9tlOk a SzatdoMl filzetek elsó kbl9IéI (t rinsd meg a jóvól! cm·
meI.) Ezt kfvánjuk loIytatni egy, a kbriJrt);ben
tevékenykedő wlk és kDltók anloIógiéjénak kiadxéval 1993 végén, majd azt kövelÓ8f1
1994-bln az egyes altotók 00áII6 munkéit adjuk kézre a sorozalunJd)an.
Fe lh 6s Szabo lcS

I ~n: '

IcIC'om.I.,ot hpott.

fdnliUek
ncbbnl'l

A Kelet-MagyarorsZÍllli Szabadtlvű Protesüns Kö r

mival ójabb Es: oljabb arc:d:
t!innd: fel. aIr.ik fdVl!tclliket
ko!rik IZ elYhhkliul!cbe.
Ell I.p.nw.... biakod...
tekintünk 1 j6v6 d~, I ;cyd:.
lZIlnIr. a rendittrei iltmtin:te·
let ts bi~\Ilb VI!,últvcl
noIgáJni 1 j6v6 unitarizmusi·
nak fdvirlí,omI4W in Győr.

"'.

Illcn íJdáúl kt ljük az d ·
Vl!p.cU & • j6v6 o!nkklba!

Vl!JtC1>dó k6z.60 munUnkn.

FELHlVÁS
Ny&!4dszereda. a FlIze:sgyarmati
Unitárius Egyhhlcözség testvérközdge kórháat épft. A hajdan nagymúlrú,
fejedele mvl.laszt6 városból faluvi
silllyes7.lelt NyArMuereda egyetlen
kórhha megszúnl amely régebben
egyedül lilla e l a köm)'8: betegeit is.
Nthl.ny ~hetósebb ember össze fo·
goll és megv4drolla egy felszámol!
temtel6uövetkezet irodájil. Orvosi
gArd!jukat is mosllOooroZZÜ:. felsze·
relésre is nUkstg van. K~rUnk min_
den jószándékú. seg'tókéS1: embert.

intézményt. hogy segrtseoek a kórhá
mtgleremléJé'ben. Minden anyagi tI.mogaWt vagy mib felajl.nlibt kérUnk
a FUU$gyarmati Unitárius Egyház.
kli~t, cúnére: SS25 Filz.esBYarmll.
UniláriUJ EgyhbJtözség, Koss uth L
u. 14/b. Az alig 120 lelkel súml1ll6
gyOlekezel m&! meg is tette az első lé·
pést. b S{XX) forinttal járul! a kórhh
megva lósCt4sjhoz.

SERKÉSZHÍREK
S&enf Imre ünnepség

DofJutin támtl'"t$ ~ nllri:1iPN ~
1'0:'..: ~uhunk ~"-"~·Ü'ltfSl. S>i'la&l'fUdsI. C3ln!Ih3nunk

.'\ M~3r QntfsL~{'j\"e:l~tg _lloort~n$Z;Cw ~
~ Q(l\~lkr !k'.n - 1fllN' n.'If'O.~ - t:Il1'Olt:I :I Móric.J. Z.-'Q,grumd kOiI€:R'.n &16 Stt:tulnw.- _ ~ cll'!« nlt"ge:mtmdsit dst\ tidtyu ngt - ~ r-...<\n'il. !lkil bunlitus It"$(-

lId\"e.Qti kl.NQ(Út. C$\IhérobSl: . kopj:úúl ts nr,..sb ~ 11.

,'éfcink II 'I\:\.~~.U' ifjú.~

II sok 'p1a.::I ptqlram W1\l't ~ I:vtOll.

,~~mljt:: nl l$ tinlrl~l: . AI.
öl:un~~
II mi is rm.1 " t:Uünk lU. llMl:'~sen. nle'Iy\':ft II $Z'tlI.t\.'Q.t\JQ:i; t~1'őI is rnt'Kidalld: küldbnd:..

lA

I laU\" tk"..t\~~ S:ml'U" .Kisfaludi StroN Z9smand

~ u. eg~'ik n1dJ6:.:d:lt r:-!)~
~nl. i:'.l.M b: ~n m1\~ s:z:knunkn t.l. ~ szo...
tu. Sc!rn'lk'nül ~ tdntltbnul \~szt'ltt' lit lU. elrnüh 60 én:'1
(bSJ:o.orúI:. foo'lld31n\3l. tonmluniw.I~).J

smtr:l<wnCl\m

ilrurpi k~1 dr. Ne-mö! zott1n cst".rl- tsztisn. nl.
~ ~I il~"'('z.t:tö elnöl.."t 1'311011:1. :ur" 11 l:tnJ6;re
4w1\"e. k).g)' "nu minden!: !áron C'~ II S:rOOCI" 6(} t \ ) alan']~ A
mrtsun 1t::nt'- ~ ~~Iot: lt:'n6: n~s r~Jt::mek'*Il't\ A
.

..Ub;.d:ti(Sd" tJ&j3i "~

ur-m II ci~lcrd Icu\pIQm-

ban tUtOO. misén ,~rts:l\ifcllcll:árti\k lB. ÜI\OC~.

Ny.Sz.

Akadály..",.seny
N O\-mllxs 2tl-án ~'d 3; Dé'.li páI)'llUd\--.uoo ,'ittul: II
~tyi 6 II d:ItSISi ~6r.;:cit ~t(S.6:l:ez:mu:. után
u 192
I EnsébefQdtls.uS3r~u Q...y'ph~ CIDilnll

\~W

n1efCtün): abdi'Y"~,N".nyre. ÖSSZesen 5 6'SOl

n. s

eretnek uo tnötJrl clö:r:t1tS kijdöUs
ltbppn ION\ megf~~Jf.si stb. kbd!lOt tcllNt ttljm1e:niOt
ID Alb :en. II \':1j:bhunr:td \-1r.t. Il Stfp(l\ih'f.ul:1i M ..u:eum $lb.. terüktén. (P'-: ~ Hány tőkuf('j l:Ith:1I6 lU. U:ut:t:n
bpJj;in:1.k
D\-én. Ht'iny EJ Grenl festmény \':lJI!t Slfpltbtftonunt

mú,~ti

MúttUll\h.m stb.)

"" ~ijjtön tIdlrokkll timkuh l"%Y h(tscimjeg)"ú
srlm. C'21 II tck..furu:d..ntol tclJ.1:':t1 fclhhnilt minden ~k.
f~, nadtuk m~ . hoID' II
c:hroyi filnIÖ R'lI:-e-j:ir.lt1n.il
''311 II ~ilktu:6. \~is II \ '\"tSt':fl}' \"é-~ 6u ~yhir·
de:1k..
dsó bdya6t f .~"(.I.'U!'t; örse t.ne d !
8ek:ker Bálint

:-"'o\'\'mbe.r ~n a S2.em lnm: illU~róI M rm!Ul C'g)"t~sen SDgtutt:Nmiklt'isr.J ntenlilnk. n~ 00 kertlllcl: mcS:"
ren!k-ttsre .SZER 'QT' dnri:' \'U6,.."d az. idlti ~"ÖS-~
AI. slt:lljnos isroUh3n tnpcunk 'SIálL\.~. ntinttgy tfud·
Z3Il: tcr.íbbi. óborninl:tóI SlQt n~i ~ t"ctilkmtnokA ds:d\'e.~ tan'lC' h"d'(X"$ k ~;,~p \"Ult. tk töbtoo."R ,'UlM EIdayNi. II R .h'idarol is a OO\'ida:röl is..
A _ÓOOr~"" :t hdyi (\;tú ~'\'ár)' Gyub Ae,-tt \,~.
56) ~ par~ n};lOCta meg: :t dsxlÓl eg)' csángó
3'mOOy 'UU3 fcl.
~jszskih:l nyúló nlÍl.<;Qrkttt'
- n "'.t.
sel:-. ~ bangroltnk ~1: jdencc6x1 ts tánt:smmobt ts
lalh31:tunk. A h:lI.~ túlról szárm:lzá töllb t'seA{Sl.I~·
\'fJilnk nfp,'isektben jclenl me.g.
Misnap dé'kl()n Erua~; 7$117.... nép:ajll.'UlaIÖ láIQS.um
aq '- t3kln. Enlct-ts
l:U1OO It l;üIön - (lj n€p::
,-an Jdk'.,:0 szt*!lqitól ts g)iljlé9turl: tt'Irillrnénycir&. Al. (I C',yik' - SU:W~ Bő _ mnftdny:.t 1Im\l :aimflll ~ ~ ~"3Il g)iljtit: ot Qtthon ~immDSMt- ~I\

('16l'*'-.

~,'d.nfi-",Ud j·

E:luW\ nfpddoktu tmultunk 8ud:.ti lkWj\"3l. ui ulpn'Kxtt:-I is lllOnOOlt. E..qe Iábonüz hclyeu ~~hh nllt. k& ~Pl

t1ncos \~tttt.~\'e.l r-..':t8l' tlnÓlyt jC'knleil II tinctu\~ ~
\ '3.'ÓJN.lp I\'~d ~.mplomb.-t mttltilnk:

",i !II l'dmn.itusut:.htlil C$:M
runk. ' istrntistldrt utin lU. istnb k'Irn;,tImuf toen ~ ,",dtkl: ~~; ~it mutumt t'ot!ll rttLh'e.\-&:. & felo:l iqíl~tünk egy w"':sw. fit ts.
K~~ Andt",W'llh'Y ik.rmbn (":,ujl1~ t:.tnocl fnk
\.'Ji.Wtht. En !II gödölk"i JlHTthora:-t:ml&t1NlrTó1 t(szi)«t
\~i'tclet meSU"kinl6ie
\'Ole. Mmw.M~i:tn clb.::dI\Utuk:;: \'Ótt II~-.Jndtu-. ugpnitt t3l1
~

Perjés

Eva

Karácsony
AI. ünntl't'l: ('Jón - lb-emN'r 21-61 - m('s,U1Og:Wtuk b;-1\,% ~\tLir.;unt::tI. i '

Sr.ttuk:s 7sobOl. niluk tutol·
tut ~ ~~- kllrk..~yunbt, :Qj1t kfS:d\é$Ü !IIj1ndcl;:!IIink iI'ti" ,'::1.1. Q::lpJ.runt rtgi t.ro-.~ h:t&l~"'.\. tqy
bcits:onyi:or rrl~k ('~. unitárius. a:lIidol_ igy su.
bokstóI!II H ~'t:S Endre urih:.l ~niklk 3 Csiki csatldlv.u.
ahol ndr \'1n minl'tt :t ~ llom netu, kisUn}1:\'3J
e-gJÜt1.
ElOOdru II g,}"I;'N.n-tncl:: ~~'" 4lmhm: ktsUIdl bdkbr:mes músort. n\3gunl: k60tfltne t-ábotkal. isrillow3l,jNolbL Iga tttt nem \'0113 --..lYOO~~·. dre minlknti rodt!\. fu-,ne. lw.u!" W \MI. SZcttltMlcl ·'n1hut UM. ~'
ÖI'ÖIll« SUttiiünt. A nl~ után köl.l\$>tJl jáIS::lottunk és
fu;:l."clrilnt, N-:t&)'Qn jól t're.zlW: n~ull\t!V. ts ugy \'('1
észn:-. htlS), 21 tmiUn:.tk is ~1_ e::re.ltunk.
~\~ bdcsQmú-Unnt.·~Jyin lS rtszl \"ntünk_N;g\. SnOOb 2.soh.l\:'d OrSl:lly1. pUjl.s E\-:1 ts. Sa.
pos Ero~ \ rdló ~b:t Rll'gb.pt:l GI3nmlhy LNJa
unitárius roa'lmÚ\-m ~lgéret Rlld~- c:ín\U alburtdt. n'lC'l)"N:
fe:nnllll1Ó Irstüktünk: dfll'lt;;:C',: dr. Bd:C' 1J..til:ó ~ néni
irts rek-~ .Hittel \~t CSIi1ikts& munkSert~. Ez «tia:Jag.\'f~ jól t'Sl'n. köszr!n
Sipos Emese Vlllb
','
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