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I'O\' AROSI NYOl'IDA RT. 

Tájékoztató. 

Ebben a füzetben két esztendő csendes mun
kájáról számolok be azoknak a kedves unitárius 
atya fiaknak, .akik szeretettel kisérték dunapataji 
gyülekezetünk sorsá,t. 

A mult ,év nyarán kérő szóval kerestem volt 
meg a Csonkaország unitáriusait a templom
építés elött álló pataji I!!ány-egyházkőzség meg
segítésére. Akkor tett igéretemhez képest most 
nyilvánosan számolok el a templomépítésre !hozzám, 
a budapesti egyházközség pénztárához és ft pataji 
egyházközséghez befolyt .adományokról. Az elszá
molás a füzet végén olvasható, A fűzet ingyen jálr 
azoknak, akik akármilyen összeggel is hozz.1.járul
tak az építés költségeihez. Akik mégis meg akar
ják vál·tani la füzete t, annak árát egy pengő errek
ben, szíveskedjenek beküldeni a budapesti unitá
rius egyházközség pénztárába, V., Koháry-utca .1-
A befolyt adományokat ft HázaiBpra fordítjuk. 

A nyilváno~ elsw.molás kÖtc1czeft.ségén kívül 
meg kellett trnom a füzetet .azért is, hogy oa jövö 
számára hű és i.'!Hz képét fessem meg a kis ::!yüle
kezet kezdő éveinek. A kép .azért lesz hű és igaz. 
mert az eseményeket a ~?llyképezőgép lemezének 
igazmondásával igyekszem megrögzíteni. 
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. A ~ in~ul:~s és épít6s két esztendejénck csc
~c~lyel t . kuls? s~ l~ a ~g nélkül sorakoz ta tom fcl. A 
d.!vatos, amerika i IZU rckl:'lInhango t kerül öm A 
to reks~cm . h ~gy ft tiszta, á tt e kinthe tő kCps~roz~r: 
ban mllld~ll k) . m e.~láth a'Ssa ls ten lildó kezének és 
a z cvangéhUIJU gyumölcsöző szere tetnek munká 'át 

A z adako:~~k közö tt mi ndenik magya r val1ás~ 
fcle~ c~ct ta~Jal megtalálhntók. Rev, Hankinson 
IcJkqlasz tor .ur sz~v cs fiíradozása révén néhán v ,all 
gol és amenkai fillé r is gyarapítJa a Szent uitá rt'l'I 
hozott adományokat. 

. ':- t~m?lom.r61 , gyülekezeti termek rő l és b~r · 
hazrol ll ehun y fényképet i-s adok. 

Szerettem voln a már a mult évben számadást 
adni , d c a nyomdaköltség hiányzott. Most Róvó 
~I ad~r ked~cs atyánkfia nagyle l kű segits':gévcl 
s .kerult mC~J clentctnem a füzetet. 

"Elmenvén, tanítsatok minden népeket ." 

(Máté ev. XXVIII. 19.) 
A Csonknország unitáriusai között napirenden 

van a kérdés - lehetsé ges-c, szükséges-c , h ~!ycs-c 
egyhá zunk terjeszkedesc'? Egyik vélemény sze
rint 'aZ a helyes módsze r, ha mindent rábízun k az 
időre , lévén a mi vallásunk úgyis a "jövő vall ús ::t! " 
A másik szerint meg kell ragadnunk a kínálkozó 
alkalmakat és :1 v i tézkedő c,!.!yhá zak módján a ki
felé való míssziózás terére kell lépnünk. 

A kérdésnek sok ága-boQa van. Az evan ;.!~ lium 
parancsa értelmében minden népek ,közé cl kell 
mennünk. Alt alánosan elfOf,!a dott té tel a Z is. ho~y 
amelyik egyh;lz ll em akar és ncm tud ter jeszkedni. 
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életképtelen. Tapasztalataim alapján az a néze
tem, hogy ,a miként je, a. megoldasi módja, a gya· 
korJati oldala a nehéz és t3. döntő. 

Az evangélium mind ig ideális maga.glatokon 
jár. A gy.akorlati él et ilzonban kénytelen .a porba 
Icsr.tállani, fl lehetőségekkel számolni , a körülmé
nyekkel mcgalkudnL Erröl mindenki könyen mcg
győződh etik, ha egybeveti az lsten országáról 
szóló jézusi gondolatokat a gymekci'.etet alakító 
Pál apostol kemény harcairól fennmaradt iratok
kal. 

Csak hit és apostoli buzgóság kell, - mondja 
Q felelőtlen sz61íls-moodás - és kész a győzelem! 
Am, amikor egy új gyülekezet alakítása körül lilt
nunk kel l. mint porlik szét a legelszánt.abb akarat 
is a parti 5ziklákhoz ütődő vízcsepp módján II 

kényszerűsér!ekkel folytatott küzdelemben, be kell 
ismernünk, hogyabuzgóságon és jóakaraton kí
vül ,a sikerhez még sok mindc.n szükséges! 

Azt mindenkinek tudnia kell, hogy amikor egy 
áttérő csoportot átves'zünk egyházun kb l . súlyos er
kölcsi és anyagi fe lelősséget váJ1.alunk. Ez a felelős
ség egymás után veti fe l az ilyen kérdéseket: Hol 
húzza meg magát a gyü!ekc,zet addig, amíg ima
házat v,nJlY templomot építhet? Célravezető-t: , ha 
'imaházzal kisérjetezik és a jobb jövő reményében 
a templomépítésscI vá'rakozik? S ha ez ,a várako
zás sokszor az örökké v.alósftJlot jelCllti. helyes 
volt-e a módszer? HovlÍ temetheti halottait az új 
gyülekezet? A községi temetőbe - mondja ti tör
vénytudó ember. De ha az új Ilyülckczet taújai -
mint az Dunapntajon is történt, - nem akarnak 
oda temetkezni, érzelmi okokbó~? Elhagyott e~y· 
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házuk (cmetőj ébe kérezkedjenek? -Dc ha azt nem 
nyitják meg halottaink elött? Hová járjan.ak isko
lába az át~érő szülők iskolaköteles gyermekei? 
Tud-e <8. gyulekezet egybeadni an nyi pénzt amiből 
a legszükségesebb kiadásait fedezheti ~dautazó 
bcszolgáló lelkipásztorának útiköltségdit biztosít
ha.ot~~?, Mcgvannak-e az előfeltételek a gyülekezet 
feJlodeséhez v.agy csak oSzórványnak marad? 

. Sz~z" oldalon is folytathatnám az egymás sar
kaba lepo k~?~~k~t, de azt hiszem, ennyi ls elég 
annak . megvJlaglusar.a, hogy lelkiismeretes ember 
számára mit jelent új egyháztagok átvétele -s új 
gyülekezet .alskí-tása? 

E téren eddig szerzett tapasztalataim .arról 
·győztek meg, hogy -az olyan gyülekezetek, amikben 
legalább a fennebb elősorolt feltételek nincsenek 
meg, pár évi vagy évtized i kisérletezés után sorva
dásnak indulnak. A nyáj clkedvetlenedik s legjobb 
esetben a napról-napra való éldegél é\<; útjára szo
rul. Negyven-ötven év történetében nem egy ese
tet hozhatnék fel, amikor még a jól indult és -anya
gilag meg.alapozott gyülekezetek is elhaltak. Csak 
egy-egy ház vagy egy-egy darab föld beszél fonról, 
hogy ill hajdan szebb élei volf. 

Ezek és itt fel nem -sorolható meggondolások 
magyarázzák meg tartózkodó mag.atartásunkat, 
amellyel dr. Kendecsy Pálnét 1935 november ha
vában a lelkipász,tori irodán fogadtuk, azml II hír é
vel, hogy Dunapatajról mintegy 80 ember be ak'ar 
lépni egyházunkha. Néhány unitárius irat átnyuj
tásl mellett azul bocsájtottuk el, ho~y azokból 
igyekezzenek tájékozódni C.I!yházunk felől Ha aZ 

unitárius vallást megkedvelik, vessenek számot ft 
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körülményekkel, de már most vegyék tudomásul, 
hogya maguk emberségéből kell megélniök. Itt 
említem meg, hogy az 1889. évben 10 dunapataji 
lakos jött volt át hozzánk, akik idővel visszatértek 
elhagyott egyházukba. Az .akkori unitáriusok kö
zött is szerepelnek a- Bogát'di-, Zádori-, Kovács-, 
Dobor-, farkas.családok, akiknek utódai val az új 
áttérttek között is találkozunk. 

Az első áftérÖk. 

Dunapataj nagyközség a félországot kitevő 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye déli csücskében 
fekszik. közel n Dunához. Hajdan város. Lakosai
nak száma 6.000. Ki s számú zsidóval a lakosság 
felerés-zben református és r. kath. v,a\lisú, kevés 
eVrungélikussnl. Öslakossága református.. 

Dr. Kendecsy Pálné előzetes tájékozódásg nyo
mán kereste fel 1935. december havában a lelki
pásztori irodát Bogárdi István , Varga József, Szabó 
Sándor és neje, Herczeg Sándor tagokból .álló kül
döttség Dunapatajról. A velük történt beszélgetés 
rendjén látható volt már, hogy ,a mozgalom ko· 
moly jellegű. A küldöttség tagjai hMározottan ki
nyilatkoztatták, ho~y az elhagyott református egy
házba vissza nem térnek. FigyclmczteHük őket egy 
esetleges halálesettel előálló kellemetlen helyzetre 
is. Erre Vllrga József felesége nevébe-n is kij elen
tette, hogy la református temető szomszédságában 
fekvő földjét ajándékként felajánlja az unitár iusok 
részére temetöhelyül. A küldöttség többi (a~!ja i5 
a tőlük telhető legnagyobb anya.'!"i áldozatokat he
lyezte kilátásba, mer.t nem akat'ták azt, hogy bárki 
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ökel az egyházi terhek al61 mcnckülés vádjával 
ilIcthcssc. Nem akMO'ffi itt felsorolni az indító oko
kat, a mik bcnnü~ a kité rés gondolatát megérl el
ték. Csak azt cmhtcm meg. hogy mindazok a hiva
ta los iratok, ramelyekben Ic van fektetve elhagyott 
egyházuk felsőbb ha. tóság.aihoz intézett panilszaik
nak anyaga, lclkéS'/.i hivatal unk birtokában vannak. 
Ezekből meggyözödtünk al'lról, hogy elhaol:ároz.á
sukn.ak komoly okai vannak s azok között .az elle
nük vád ként hangoztatott különadó ellen való til
t,akozásuk cs!!k kipatMntotta. dc llem szülte a régi 
egyház elhagyásának gondola tát. 

A küldöttségetoazzal az igérettel bocsátottuk cl, 
hogy kérésüket mcgvi:1..sgá ljuk.. Közben a kité rések 
formai része körül nézeteltérések merültek fel n 
kitérttek és elhagyoM 'egyházuk. vezetősége között. 
Mikor aztán írásos bizonyítékok alapján győzöd
tünk meg a kitérttek feltétlen jóhiszeműsé~éről -
(1 magam fele/6sségére határoztam átvételűkről ,6s 
1936 január 12-én átvcttem az e!-ső 'csoport áttérőt. 
20 cj:!yént, köztük az új onnan S2ületett unitárius 
J:ly ülekezet e lső kiskorú t a~ját, II 4 éves Vincze 
Margitkát. Uj:!y,anezzel a dátum mal intéztem cl 3 

pár nappa l késűbb érkezett 8 attérő átvételét is 
s így az áttérő csoport létszáma 28 volt, a.kik kö
zül 2 időközben visszamal1adt. A dunapataj i unI
tárius gyülekezet tehát 26 taggal indult neki a jö
vőnek s vetet-to mej:! alapját a Duna-Tisza fol yók 
határolta orszáj:!részen la második unitárius ef!y
házközségnek. A z alapító 26 egyháztag neve áttl:
résük idörcndjébcn: Bogárdi lstván, Bo~árdiné sz. 
K. Pap Julia",na, Botykai József, Farkas Sándor, 
Fazekas Sándorné sz. Mike Julianna, Hencsei 
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Ist va n, Herczeg Sándor ... Hcrczcgné sz. Sára [~\ária, 
Z. Kovács István, Kis János, Kisné sz. TlJrczaI 
Zsófia, Szücs Sándorné sz. Kalló Zsófia, Vincze 
István, Vinczéné sz. Udvaros Mária, Vincze 
Margitka, Szabó Sándor, Szabóné sz. n ürgés 
Julianna, Nagy József, dr. Kendecsy Pál. Kende
esyne sz_ Sidó Róz:l, Varga József. Var!!áne sz. 
Sulyok Julianna, Kopa Pálné sz. Gerőcs Emma, 
Kopa Juli a/lOa, Baráfh Lajos, Baráthné s.z . Ko
vács Mária. 

Az e lső isfenlisdelef. 

A pataj i áttérök átvételével megk e zdődik egy
házunk , köze lebbről a budapesti anyaegyházköz
ség fclelösségvállalAsa és gondja is. A hclyszinén 
pedig megindulnak az ellentétes irányú mozgal
mak. Az i,smcretlcn unit4r ius vallás körül támadt 
találgatások, nem egy~,zer nem éppen kcrcs·"té:nyi 
nyilatkozatok, az innen-onnan eredő "szelid nyo
mások" , fenycgető'loések, gúnyolódások és gl1zdát· 
lan hircsztc!ések. 

Dr. Kendccsy Pálné találó szi~1Ckkcl fe sti me.!! 
n gyi.ilckezet lelki állapotát az 1938. tvkönvvben. 
Idézek a cikk601 néhány sort: "Buj kál va: kig ü
nyol va, minden eszközzel üldözőbe véve, kr isztus
tagadók. po~ányok voltunk: dc ha le i9 szedtek ró
lu nk mindent. !elkünkből nem tudtak clr.abollli scm
mit; .a hit csillaj:!a erőS nappá lett üldözött SOrSunk 
beborult egén s mindenn upi erősségünk lett a zsol
tár szava: "Szívemet hozz:id emelem és benned 
bizom. Uram!" lsten kitúrta országának kapuját. 
hogy utat találjOJI hozzá az ének, ű tudt;l csuk. 
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hányszor hangzott hol elkeseredetten, hol csüged
tcn. hol biz!lkodv.a, dc mindig hangzott! 

Nem vesz ít ett el bennünket .az úr, mert nagy 
C I' ővel hív,tuk. hanem elvezete tt Jerikó falai alá , 
melyet nekünk igért, ha lesz bCl1ni.ink e rős hit és 
elég bizalom." 

A gyülekezetet ilyen lelkiállapotban látOJ;1 il t
tam meg, hivásukm, első ízben és tartottam az :íl
bmi polgári iskola egyi k termében az első isten
tisztele tet 1936 február l6-án. 

Előző es te Baráth L-ajos é.'1 felesége Kovács 
J\ lárill. hajlékában találkozt.ak a kis gy ülekezet ta)!
j:ti egymással. amikor 'a má'inapi énekeket próbál
ták el. dr. Kendeesy Pál községi o rvos cnckvczc
tésével. 

A kedves, mélyell vall ásos i rzésü l3arith
házaspár nevével még néh:ínyszor .... alálkozunk, dc 
már most föl kell jegyeznem ncvüket. Hónapokon 
át adtak helyet a mcgfélemlíte tt ki s csap4ltnllk csu
ládi házukban. 

Ide járt1k imádkozni és éncktanulásr.a hetell
ként kétszer. 

Másnap ret!):!el ~yülekeztü!1k a polgári i<;kolá
han nagyszámú érdeklődő jclenlétében. 

Felsorolom -az énekeket, mert azok a nataii 
unitáriusoknak kedves emlékeik: Te benned biz
tu nk ; Szívemet hozzád emelem: úristen az én 
imádságom. úrvacsorai énekck : Gondviselő 
Szent Isten ünk ; J er az ú rnak asztalához 6s a Him
nusz, Máté V. 43-48 versei a lekeió és limos ev. 
XIII. 35. verse a textus. 

Ez az ,alapiqe l1cmcsak erre :az alkalomra szfJlt, 
han em mindenkorra. ahányszor Patajon az cvan-
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~élillln o t hirdettem. Ez az cv:mg ... .;liumi vers diszíti 
n tem plom falát is, 

Az úr vacso rájá ban részt vctt az egész un i
t.idus gyü lekezet és két annyi -más vaUásü. A '.izent 
~cndégségh cz a kcnyCTet Varga József és fc!t."Ségc 
Sulyok Juli an na , a bort Bogárdi István és fe lesége 
K. P,ap Ju!i:lnn a ad ták. A peI'selyben - a gyüle
kezet e l ső vagyontárg ya - 7 p engő 23 fill ért t a
lált unk. Ebből 5 pengő t a lelkészi nyugdíj int~ zet 
részére ajándékozt unk s igy tiszta pén ztők éjéiil 
2 pengő 23 fillér marad t a gyülekezctllck 

Az i-stcnt isz tel ctre :n áUami polgári is-kol.a 
egyi k bantcrmét az intézet ,igazg,atósága kés zséggel 
engedte át. Ez t a pataji unitáriusok te rmészetes
nek is találták, mert hiszen az iskola a ma~ya r 
nemzet pénzén épült s ennek la ne mzetnek ök is 
tagjai. Egy hón ap multán meg kellett tanulniok, 
hogy ami természete-s nek láts zik az adófiz ető pol
[1{lr szemében, nem mindig az a· h iva talos ész íté· 
lete sze rin t. Erről azonban később! 

Az első iste.ntisztelet ,hangulatából meg Iehe
tett állapítani. ho~y a dunapataji ki~ gyülekezet
nek van jövőj e, mert l elk~ van. Ez a lé lek indí
tott a Var~p József és fele-sége Sulyok Juliánn :l 
testvéreinket arra a nemes el határozásra . ho~y ko
rábban t ett igéretükhöz képest í'rásba foglalják .a 
temetőkert adomállyozását - ,az el ső paMji unitá 
rius istentisztelet emlékére. Az adomán ylevél ckép4' 
pen hangzik: 
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Adománylevél. 

Alulírott dunapataji lakosok az egy igaz Isten
nek ,a mi Urunk Jézus Krisztus szent Atyjának és 
forr'ón szeretett unitárius .anyaszentegyházunknak 
óhajtván szolgáln i, szívünk őszinte sugallatára 
hallgatva, a dunapataji unitárius leányegyh1zköz
sédnek temetkezési ocIra felajánljuk és tehcrmen-

" tescn adom-állyozzuk örök tulajdonul a dun:lpabaji 
tclekkönyvben 674, sz, alatt lévő 1082 négyszögöl 
területű ingatLanunkat. 

Az .az óhajtásunk, hogy raz adományozott te
rü leten egyházközségünknek minden egyes örök· 
nyugovásra tért tagja ingyen sí rhelyet kapjon, Ez
zel 9'lemben eli6merjük az egyházközségnek azt It 

jogát, hogy azoknak a tagjainak, akik életükben 
II gyülekezet előmooeteléért erkölcsi jutalmazásra 
és hahira. kötelező áldozatokat hozi'ak. díszsírhelyei 
ajánlhasson feL Abba is beleegyezünk, ho~y az 
egyházközség mindookori presbiteri um a külön dí · 
ja t szabhasson azokért .a sírhelyekéN, amiket azok 
az egyháztagok akarnak igénybevenni. 'akik .a sor
rendtől eltérően fenntartott helyen óhajtanak pi
henni. 

Kikötjűk , hogya temetőnek sirok által el nem 
foglalt részét halálun k napjáig sZtabadon használ
hassuk s annak jövedelmét .az egyházközség to
vábbi megkérdezpse nélkül élvezhessük. 

Fogadja· szerete tt egyházunk, amelynek kebe
lében megháborított lelkünk nyugalmát újból meg
találtuk, szívböl jött I3dományunkat olyan sze<re~ 
tette l, mint amilyen jóindulattal mi adjuk. 

Az egy igaz lsten áldása nyugodjék meg unt-
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tádus anyaszootegyházunkon és dunapat,)", ,.; ."1 ,. •. t " \." ,..\1I I,: ",eze un",on. . -
Kelt Dunapatajon, az első unitárius istenti sz

telet napján, 1936. évi február hó 16-án. 

Varga József 
. s. k. 

Testvéri szeretettel : 
és neje Sulyok Julianna 

s. k. 

A Varga-házaspár 

Külön fejezetet kell szú.mom ennek a kedves 
házaspárnak. Időrendben ők I3Z elsők az .adomá· 
nyozók sorában. A temetőkert mai értéke 1300 
pengő. Nagy összeg olyan emberektől. akik két 
kezük munkájával szerezték kis vagyonkáj ukat. 
Már református voltukban t emetői célra sz:ínták 
(lz t a földet. 

A dunapata ji unitárius gyülekezet számúra ál
dás volt az ő nemesl elkű áldozatuk. E nélkül ne
hezen lehetett volna megoldani az .alapítás kérdé· 
sét. Falun fontos 13 t~metö, mert a· kegyeletes ér
zést mélyen érinti. Itt annál fontosabb volt. mert 
a község ,népe a törvény €iltal k ijelölt községi te
metőt nem szereti. A Vargáék adománya nélkGl 
II gyülekezet sorsa meg lett volna- pecsételve. tn ~ s 
csak ennek az adománynak reményében veH~m nt 
egyházunkba az első áttérőke t. 

A Varga-ház.aspár a templom épületében. j .~ 
megörökítette nevét. Az utcár.~· nyíló toro~~aJt~r 
ők készíttették. Vendégszereto. kedves haJlekuk
ban mindio szíves szeretettel fogadják az egyh~.z 
embereit. A v.allásos buz~6ságban elől járnak s ko-
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vetésre meltó példát .adnak másoknak is. Bizton 
rem elem. hogy ha a gyülekezet tagjaiban továbbra 
is megmarad laZ áldozatkészség kezdeti üteme, az 
ö nevükkel még sokszor t-alálkozn.ak az Ara.ny
könyvben a reánk következő nemzedí:kek olvasói. 

Varga József atyánkfiára bízta a gyülekezet 
csekély vagyominak kezeléset, őt választván meg 
első pénz:tárosllOuk. Háláj.a jeiéül az Emléktáblan 
is megörökíte tte nevét a .templom falában. Var
gáék ft szívükkel gondolkoznak. A gyülekezet is 
szívébe zárta· őket ! 

A .m ásodik is tentisztelet . 

Ez az istentisztelet azé rt nevezetes a gyüle
kezet életében, mert ezzel egyidejüleg vetődött fel 
elsőízben a gyülekezetiház veteiének :l gondola ta. 
A gondolat mcg korainak látszott. de a szük
ség. pa rancsolta a vele való fog lalkozást. 

Az állami polgári iskola igazgatója ugyanis 
akkor, a mikor a pataji unitáriusok ismét istentisz
telet ta rtására -a z intéze t egyik tan termét .kérték. 
azt a szóbeli választ adta. hogya teremátengedés 
nem áll módjában.. De.a kérésről jelentést tett 11 

va llás- és közoktatásügyi min isztérium ban. Eluta
sítását nem okoita meg. Egy terem átengedésének 
egyébi ránt különösebb ak.adálya ncm volt. Köztu
domású tény. hogy az iskola termei v.asárn.ap üre
sek, tehát a tanítás rendjét nem zavarta volna a~ 
egy Ó'rácskáNl terj edő istentisztele t. Az is valóság, 
hogy .az emeletes iskola-épület emeleti részének 
felét egyik apáca rcnd hasz nálj a tlllandó lakóhelyül. 
Az is valóság. hogy a helyi református egyházköz
ség számára az isko!a egyik terme állandóan ren-
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delkezésrc áll egyháztársadalmi összcjövctclcirt. 
Ső t az is való tény, hogy a helybeli evangélikus fe
lekezet is kapott rtantermet istentisztelet ta rtásár.a, 
holott később k6rte. mint .az unitáriusok. Arról sc 
tudunk , hogy az első istentisztelet alkalmával meg
zavar·tuk volna az iskol·a rendjét v.agy valami oly,at 

l 
A gabonaraktiir. 

cselekedtünk vagy szóltunk volna, amit kifogásol
hatott volna az iskolai hatóság. 

Ilyen körülmények között nem teheHünk mást, 
minthogy Bogárd i István .atyankfia kérvény t ml)_ 
nesztett a vallás- és közoktat ásügy i magyar kirúl yi 
minisztériumba egy terem .átengedéséért . A kér
vényt a polgari iskola igazgatója 5911936. sz. ala tt 
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ik,tatta és cl is juttatta a millisztériu mba. Am ra 
mini sz t(:rium írásbeli és szóbeli közbcnjarásrd scm 
intézte CI az oaktat. 

A tani.igyi hatóságok ilyetin állásfogLalása 
folytílll a gyülekezet födél nélkül maradt. M:írcius 
IS-én azért mégis megtnI'tottuk a második isten
tisztelete t. Erre az ,alkalomra is a Baráth-házaspár 
ny itotta meg ha.il ékát a gyülekezet előtot. Ekkor 
már a két kis szobában aHg fértek el a halJgatók. 

Istentisztelet után ,ubb ~Ul .a tudatban indul
tunk a polgá.r i iskola feli:, a nemzeti ün nepre. hogy 
a márciusi eszmék m.:gis győzcdclmeskednck egy
szer és az egyenlöség nemcsak ünn epi szóza t, ha
nem hétköznapi valóság is lesz. "Ezt o3.llnál inkilbb 
kellett hinn ünk , mert fl polgá'l"i iskola ud varán a 
Kossuth-szobor előtt a kerület országgyűlési kép
viselője is nagyon erősködött beszédében amellett, 
hogy hllz.ií nkban uz egyenlőség elve minden tércn 
eleven valóság:. Közbcszólhattunk volna: UgYllll
bizony. nézzen meg minket, pat,aji uni tári u,",okat, 
akik az üresen tátongó polgá ri iskolával szemben 
élő bizonyság vagyunk amellett, hogy az {'gyen
főség elvének ulkulmaz:isu kö rm mégis ak'adnak 
némi hi ányossáJ:!ok ! Nem tettük és jól tett ük! E 
helye tt azt j:londoltum magam ban: Ezt a kis ,gyül e
kezetet födél alá kell juttatni. r~s pedig bá rmi áron. 
Ezt követeli II méltatlanul me,!.!bántott gyülekeze t 
lelk i nyuj:lalmll és az unHárius becsület is_ 

Az cgyönt ctűséíl kedvéért végzek is a polgári 
isko la~üggycl. Vártuk türelmesen a minisztérium 
döntését. A válasz egyre késet t. Ezért BO.f.!á rdi Ist· 
v~í n , Ikkor már a lcá{]yegyházközség.'!é .alakult gyü
lekezet egyik gondnok9.. 1'937 november 7-én újnbb 
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Hn'ényben mcgsürgette az 1936 február 16·án be
adott kérvénye c1intézésct. Ekkor már templo . 
munk, tornyunk készen állt, de nem volt alka lmas 
gyülekezeti termünk .. 'E70rt most már a néh'l.néha 
tartandó összejövetelek céljára kértünk tantermet. 
es várakoztunk tovább. Várakozás ~özbcn meg. 
építettük a gyülekezeti tL'1'meket is, dc válas z ak . 
kor sem jött. Hálásak \'agyook az iskola vezetö
ségének is, II vallás- és közoktatásügyi minisztf
riumnak is, mert ba akkor nekünk termet adtak 
\'olna ~'agy ha azt a maga idejében adták volna, 
ma nem volna Dunapatajon unitárius templom, ncm 
szólna a toronyban a BogTrdi.harang és ncm \'01-
nának gyülekezeti termeink. 

Végre 22 hóna pi várakozás után megérkezett 
a minisztérium válasza a hrvényckre. A válasz 
így hanJ.!zik: 

Budapcst\'id~ki tankerület i kir. fóigazgató. 
25 Pa /12/1937138. sz. 

A VKr\'l úrnak 1937. évi december hó 29-cn 
kelt 54.239. sz, a. kclt rendelete alapján é rtesítem 
a t. gondnoki hiv.at alt. hogya dunapataji unitárius 
e!.2yházközség gondnokának az ottani áll. pol,gári 
tskoláb3n egyházi összejövetelek célja ira teremát
engedése iránt előterjesztett kéreimét a VK.\1 úr
nak, n:;lkülözhetö helyiség hiányában nem állot~ 
módjában teljesíteni. 
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Budapest. 1938. évi január hó 7. 
A tankerületi kir. főigazgató rc.ndclctéből : 

Aláírás. 
tanügyi tanácsos. 

Az utcán . . , 

Amikor 1936 március IS-én a déli harangszó 
mellctt mcgindultunk a nemzeti ünnep színtereröl 
a Kcnd ccsyék lakása felé • .azt mondtam az én ked
ves unitárius testvéreimnek: Födél után kell néz· 
nünk , atyámfiai. mert én úgy látom, hogya polgári 
iskola épületében közelebbről nem kapunk helyet. 
Ekkor már é rtesül tem volt az egyik eljáró közeg
nek abbeli véleményéröl, hogy az Ullitárius moz
Slalomban politikumot hit. ,\ l ár pedig ha nálunk va
lamit nem akarnak elintézni, csak rá kell fogni: 
politikum van benne és már születése előtt meg 
is halt . 

IlyCll gondolatok közben jutottunk el II Kos
suth-utcáb.an az egyik ház elé. Dr. Kendec;y Pál 
rámutat a házra s azt mondja: Ez kellene nekünk! 
A Reieh-féle ház volt, amit később meg is vettünk. 
Addig azonban sok mindennek kellett tÖ1't::nníe. 
A gyülekezet vagyona nem egészen 10 pengő volt 
aznap. A gondoLatot még sem ejtettük el. A pataji 
testvérek itt i~, ott is érdeklödtek egy-egy portd, 
ház felől. Félreesö utcákban, értéktelen vályog· 
házakért 4-5.000 pengőt kértek. Ezek azonban 
nem feleltek volna meg céljl inknak, mert egy 
megfelelő termet 3--4.000 pengőn al ul nem lehetett 
volna fcli piteni. Ezért goodoLataink egyre vissza
té rtek a kossuth-utcai házhoz. úgy hírlett, hopy 
eladó. 9-10.000 pengő lehet az ára. 

Délután már úgy beszéltünk oa házvételrÖI. 
mintha ft kezünkben lett volna legalább is 100.000 
pengő. Egyet tis,'Lt-án láttunk: az utcán llcm ma
radhatunk. Tehát 'Cásá rainunk. építenünk kell. Ez· 
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zel aztán hozzd is kötöttem nlll"amat a p t.. . 
tar ius ,ayülekczct sorsáhaz => ' a <lJl UIlI-

.. K~ny t c l ~n vagyok iÚ ~gy szcmCIyes VOllutkr:
Z:l S~ csucvcte! t tenni. A pataji gyülekezet ! : 
tasavai kapcsolatban nem etlyszer kellett . a apr 
hogy .talan hafár-ser rest köv~ttem el Am" ~trezln9cOm,' 
b f " . 10 a -
e l~ a uzcsgya rmat i egyházközség megalakult 

mal, l' l<:lgyar0.rsz:ig terül etén külmissziói mC(jm'oz~ 
dulasf nem lattam. Missz iói mu" k.·"k • T e " d .. r"non 
o ta lemenekult unitáriusok mcotartás' b' ; 

• t ] ' ' b ot .. ,In C! 
pasz, ~r~ asa an merü lt ki. Életrevaló ~yülekczctck 
al.~~~tasara nem volt talkalom, lIyen körülmények 
kozott gy,anutlanul fo,aadtam .a pat'J"i ak mcgh: '- . 

' t 1 - - l V,1 
sa az c so Is te-n t iszte letre. Azt is természetesne.k 
tart?Ham, ~ogy a másodikra is engem hivtak. 
Ami kor pedig a második istentisztelet alkalmával 
láttam a minden oldalról agyonterrorizá lt. födél
nélkül á ll ó kicsin y St.'rc§!et. nem volt lelkem el
hagyni őket. Az unitárius becsület is oda paran
csolt a szent ügy mellé. Aztán me~fogott II 26 cm. 
be~ l e lkess~g~ is. U jság volt nekem az a szívböljö"ő 
gyulckeze tl eneklés. ahogy ők énekeltek. f:s mi n
denekfölött éreztem a füzet elején említett erkölCSi 
kötelezettséget .a patajiakk,al szemben. Ha már át
vettem őket egyházunkba. nem mondha t t.am nr
kik: menjetek szét a szélrózs.a millden irílll\"ába ! 

Olyan mérvű anyagi megajánlásokró l is bizto. 
sítottak. ,amikkel indulni lehetett. De amikor II 

pataji ügy mellett v,a ló kitartásra határoztam CI 
ma~amat. azt is eldöntöttem, ho~y bármire se!!ít 
minket a jó l sten. csendben. reklám és önrcklám 
n{:lkü! végzem a vállalt mu.nkát. 

Ez II magyanhata annak. hogy 20 hónap a];ltt 
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végig tar tózkodtam a nyilvánosságtól. Ellenszenves 
előttem a nagydobbal való dolgoz:is. Szó <;zer;r,t 
vettem i<l maga mr.a szabott szabályt. Amikor dl'. 
Kendecsyné a szerkesztőség kérésére az 1938. f:v
könyvbe közleméJlyt ír t a duna pataji gyűkkezct 

belső é l e-t érő l , megkértem, engem abból hagyjon 
ki , sőt a nevemet se említse. 

Mielőtt tovább mennék, le kell rónom a ,kö
teles tisztelet és hála adóját a Kcndccsy-há.wspár 
előtt . 

A Kendecsy-házaspár. 

Dr. Kendecsy Pál és felesége sz. Sid6 Róza 
neve ugy,anazt jelenti a dunapata ji leányegyhá:l
község életében, mint .a boldogult Kovács József 
es neje sz. Czimmerman n Annáéa hódmeZŐvásár
helyi e~yházközscgében. A lakásuk levegője olyan, 
hogy aki jó szándékkal lép be abba. első pillalIa tra 
otthon érz i magát . Mindig szeretettel látott unitá
rius vendége ik . a kár gy,akorta. akár ritk/'bban 
nyitják rájuk az ajtót. szeretetet és meleg szíveket 
találnak náluk. 

A dunapata ji gyülekezetbe egész erk ölcsi tő
kéjűket fektettek bele. Sok,at s talán mindent koe
kázta tta k. Iamikor egyházUll kba beléptek. Dr. Ken
deesy község i orvos és az emberek gonoszak. Ű 
azonban mindent vállalt és mindent elviselt. Lelke 
mélyéig vallásos. melegszívü ember. Testi-lelki or
vosa a szegény embereknek. Nagy lelki harcok 
uMn vált meg előbbi egyházá tól. de ma éppen 
olyan jó un itárius. min t amilyen jó református 
volt. A >gyülekezet nagy sze rencséjére szakdvatott 
or~on ista és elsör3ngú ének vezér. Községi. hajó· 
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;!~il ;5 \'~súti orvos. Ejj,cle, nappala szakadatl.tn 
h a ottsag. D e .a vasarnapi istentisztclctckrö! 

so_el ~~m marad s lelkes készséggel vczeti a <1yü. 
le~czetJ ~cklést Hetenként egyszer~kétszer ::lZ ~esti 
órakb:m IS gya koroltat ja énekeinket G ," "-. . , " . }onyoru-
seg IS la ga tni a pataJ'iak ének 'e·se·' A ek' · .. . . • z l'ZSI8-
nak mcgal:lkulása óta egyik gondnoka. 

Fel cS'~gét igazában az első hely illctn€: ' mea, 
~z egyházi rend azooban .a férfit tartja a terc~
tes ko ronájának. A férfi lehet presbiter. I3Z asz
szonynak, Pál apostol regulája nyomán hall'fatnia 
kell ri gyülekezetben. De Kendecsyné mé<1se; h.all. 
ga t. Joga van szavát halIatll ia, mert Illnn:k rendje
módja szerint megvála5ztott presbitere és jegyző j e 
az egyházközségnek. Aldozatos lelkű patrónája a 
gyül ekezetnek s ejlyúttal papnője, is. Amikor lelki
pásztor nem lehet Pratajon, ő látja ·el a híveket lelki 
tápJálékknl. értékes felolvasásokkal. Havonta leg
alább két ízben tart ilyen felolvasásokat. E téren 
megfizethetetlcn szolgálatokat tett egyházunknak. 
]\'agymüvelségű, biztos ítéletű, szell em csen okos 
lhiasszony és kellemes előadó. Kiváló készséggel 
forgatja II ,tollat is. 

A sűrű unitárius vendéglátás rendjén százak.at 
f1ldoz egyházáért. aminek meggyőződéses híve. T c
temes áldozatai mellett a gyülekezet jövőjéről is 
gondoskodni kiván. 50 hold birtokát .az egyház
közs-égnck szánta. Fáradhatatlan buzgósággal végzi 
a gyülekezet adminisztrációját, ami férje na gy cl · 
foglaltsága mellett egészen őt terheli. Az eklézsiá
ba~ mintaszerű -szociális életet teremtett. Szegé
nyeket istápol. gyermekeket ruház s az áltnb meg· 
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alapított Nöszővetség munkáját buzgó Idekkel 
"ezeti. 

Ezt az áldott le lkű ass-zonyt nagyon megpró
bálta az lsten. Két szép nagy leányát sz6litoha 
magához. Összetört szívvel, sokszor roskadozó lé
lekkel viseli keresZitj ét. tIete célját most fogadott 
leányának, az unitárius gyülekezetnek istápolásil
ban találta meg. 

ll ~ " •. y ::!!4 
~ _~ .. i~ •.• • 

~ .. J .... 

A templom és gyülekezeti termek alaprajza. 

A dr. Kendecsy-házaspár eddig nyujtott ado
mányai s később kilátásba helyezett h.agyománya 
mellett <ll templom építésénél is nagy .áldozatokat 
hozott. ök vásá-rolták II szép harmOOiumot. Dr. 
Kendecsyné a szószéket s a szószék mellett álló 
díszcsen kiállított lelkipásztori és pa·trónusi széket. 
Kendecsyné készitteUe a református vallású édes
anyja nevére az egyik művészi kivitelű úr,;lsztali 
t-nkarót is. Nehezen lehetne felmérni: anyagi áldo-



zatuk értékesebb-c, vag,' áldo"',o, mu k- ·' ., . .. I ....... n assa<1u" 
s CJJC -nappal szeretettel ho rdozott gondoskodá;uk~ 

A lelekvásárllls. 

193 ... 6 marcius fó-i jelzéssel Nalp6mban '.': z áll . 
Ir ~~m .. K~ndecs~nek a tcmplomhá z.ra felveendő köt
cson,Tol cs a leanyegyhazközség mcgaJ.akitásáról. A 
né~any csa~ádból álló gyülekezet közel 10 pengő
nyi vugyonaval tehát megindítja harcát a födé!crt, 
'<lZ otthonért. Akik hallottak il merész vállalkozás
ról. megmosolyogták. f'.'1inkct azonban sem .lZ 

ijesztgetés. sem a lemosolygás már meg nem állít
hatott Íltunkon.. 

Kcndecsyné a kövctkezö évben a Knhárv
utcai templomban tartott fclo!vasásában Mlátó;n 
rajzolta meg a pa,taji testvérek akkori helyzetét : 

_ Szegények voltunk mi nagyon, - hia, -
ncrn volt nekünk st.:mmink a vil ágon, csak hitünk 
:\'l Istenben és bizodalmunk a testvéri szeretetben. 
Ezzel építettünk mi templomot -

úgy is volt! Éreztük, hogy az Isten keze "e
zéreI és a testvéri szeretet lángja me legít. Scm az 
egyikben, se a másikban nem esal.atkoz,tunk. Akár· 
merre fordultunk, mindenütt segitő kezekre t ·llitl· 
tunk a tervezgetések közben is, .az építkezések 
alatt is. Ki mihez értett. abban ingyen és boldogun 
dolgozott. Ingyen szolgált a lelkipásztor . .az ének
vezér, az ügyvédek. a tervező mérnök s a gyü le
kezet apraja-nagyja. 

A kiszemelt házas telek mirldenféleképen mell ' 
• • 

felelt nekünk. Egész erőnkkel ennek megszerZt:5C~ 
fárg,doztunk. A vétclárhoz szükséges 9.000 pcngo 
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köl~ün ügye is jó ú to.n haladt De mindi 
félnunk, hogy vaJaki megtud,'a k~ ' "1_ g. ~cllett 

.• ~ .I I . a esz u o vasart és 
nllgcr~ssc megvesZ! a tclkct Tettek ' k ' , 
It 'td " ' I l . IS erre "lSCr-e c. c li a a stcnnck, k éső n. 

1936 j~·lIli.u~ 8-án d éle lőtt J l órakor Buda pes
ten a- lelkeszl .Irodában írflsba foglaltuk .az döz '. 
t~~ l11~pá l l apodást il h líza stc~.c~ ,ör?k őscinck m~~. 
bl ~o ttj.tva l. Az alku mcgkotcscnel a dunapllt.a 'j 
',canyegyházközség k~ pvi selct(j ben Bogárdi. Var~1 
~ He,rezeg voltak jelen. Másna p reggel Kendecsy
ne ma r Budapestcn volt az általa kamatmentesen 
előlegezett 1000 pengővel , amit fogla lóul kifizet
tünk az örökösök mcgb ízottj.ínak kezeihez. Ahogy 
Varga József kedves testvérünk mondogatni 
szokta: A mi cgyctloo cgy Istenünk megsegített 
és ellenségeinknek úrtó szándéka áldissá változott 
rajtunk. Temetőnk után m,lr templom házunk is 
volt . 

A leányegyházközség megalakuláso. 

M09t két hónappa l vissza kell mennünk. Hogy 
a V arga József és neje kegyes adományát ma gun
kénak tudhassuk, meg ,kellett a lak ítanunk a leány
egyházközséget, mint a budapesti egyházk.özség 
filiilját. Másként nem lehetett volna nevunk re 
íratni a temetőnek szánt földel 

A Icá..n yegyházközségct 1936 április 13-án hus
vét másodnapján, a Kend ccsyék I,akásán tartott 
istentiszte let végeztével tartottuk meg. Ez volt :1 

pat.ajiak első .sátoros ünnepe is. . 
Istentisztelet végeztével a szokasos f?rm ~,s:\

gok között közgyűlés ~\)It. Kimondtuk a _Ieanyeg~~ 
h:\zközséggé alakulást es mcgválasztottuk a presb, 
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térium tagjait. Presbiterek lettek: dr. Kendecsy 
Pál, dr. Kcndecsyné sz. Sidó Róza, Bogárdi István, 
Va rga József, Sz.abó Sándor, Hencsei Istv4n, Boty
k ai Józ.sef. Baráth Lajos, Herczeg Sándor. Kis Já
noS, Vincze István, Zádori Kovács István és Far
kas Sándor egyháztagok. Gondnokokká válasz
totta a közgyűlés dr. Kendecsy Pált és Bogárdi 
Istvánt, jegyzővé dr. Kendeesynét, pénz tárossá 
Varga Józsefet Egyházfi - később harangozó -
KórÓSi Gábor. 

Közgyűlés után a már fel esküdőtt presbité riun, 
megtartotta elsö ülését, elfogadta a V-arga-házas
pár temetőkert adományá t s intéz,kedett annak a 
leánycgyházköz·ség nevére leendő átiratása iránt. 

Ugyancsak Kendeesyék lakásán tartottuk a 
. pünkösdi ünnepek i<llka lmából a negyedik isten

tisztele tet .az ú r vacsorájának kiosztásával. Ek,kor 
konfirmált az egyházközség első l1övendéke: K apa 
Juli anna. Ezzel ,az istentisztelettel zárult is ;\ gyü
lekezet vándorlása, mert 1936 június 28·án már a 
gyülekczeti ltL'iCmben dicsérhettük 'll j( Urat. 

, 

A..gyülekezeti teremben. 

Különös érzés az otthon érzése! Sohasem fc' 
lejtem cl azt a pil lanatot, -amikor a kétszobás gyü
lekezeti teremben felzoodü lt 3. zsoltár a pataj i uni
tári usok la jkltn . Szemben á ll t a templomnak \Szánt 
gabona'ra ktár és mi m ár ott képzeltük magunkat 
az abból átala kihndó tem plomban. Sőt má r a ha
ran~ szavá t is h;tllani véltü k. Bogsrdi István ekkor 
már megígérte volt a hara ngot. Ennek az ígéretnek 
fe lvillanyozó hatása volt az .aty.afiakra. Pedig sú-
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Iyas kötelezettseggel is J':ír t 
nok k 'k " .. . mert Bogárdi d ,· ~ -o l~mc. hogy n haran J 'alá .goll _ 
mert o bizOny h aran<Jl"'b , g .. torony IS kell. 
V ' II I ;;' '' r.1 nem ante, h 

II II tuk II tornyot is. Tel tt"k ar~ln got. 
[ 'II ' " k I C II mCrt eg , I '.!run - Scm volt ra' v'. 10' A ' k' . y arv!'! , . ml -evcs p ' , 
s l'l vbc crrvbc j , "It I' Cllz a pe r-

. ~. _ :::~ "' tn II . r.c l~( szcrmt kiosz tottuk Szc<Jé
n~ cmk kozott. És mcgls minden crrl'es Is t t' . "'. 
Ict lk I 'I d ;; cn ISZt..!. a, a Illava 1.!.az agabbak lettünk! 

J\endecsrné igy örökítette meg II gyü lekezet 
ak kori h :ltl~ulatát : 

- Nem volt nckwlk semm ink, rllmikor tem
plomot akartunk é píten i. - írja Kcndccsvné _ 
:slk .a mC'l c,Q' sz ívünk. a váaya kozó lelkünk é~ a l 

Il~d?zatos .sz~ rctcti.ink. Valahogy cgy mámoros ex
ta z ls h:1Il cltimk. nem tudtunk mi sZli molni llem 
tlk:lrtunk mi gondolkodni. hiszen akkor t3Iá~két
séehe kellett volnl\ esn ünk. Ha ké rdezt ék hogy 
miből :lk.a ru.n k cpíteni ? Mi nem tudjuk . Iste'n .an)" 
nyira segített eddig m in den lépés ünkb en, hog y 
nem ha~y c l ezután sem s ho~y cddig mindent 
mcgndott cs ? javunkra adott, meglldja néki.ink II 

templomot is. 
Mcp: is .ad t.a Iste n a templ omot, de eav évvel 

késöhh m i.:lt ra hoQy mi Jlondoltuk. A Boaárdi 
haran!! is mej:!szólalt. egy évvel később. mint .ahűQ\' 
tervezt e. dc az ej:!y év nhtt m ea is nőtt két mti
'lsiiról nég\' m,lzsa 25 ki!Óra . Valób.an >az I.s ten üt
jni csodálatosak! 

A BogArdi-házlIspár. 

Bogárdi István és felesége K. Papp Julianna· 
a harmad ik házaspár. akiknek áldozathozata láril .és 
lelkes munkásságára . mint tnr lóoszlopra, épült lel 
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a dunapataji unitárius egyházközség, Csak akik 
ismerik 8 maroknyi sereg helyzetét és felz.aklatott 
lelkiállapotát, méltányolhatják a Bogárdiék nemes
szfvű adományának értékét és j elentőségét. 

Bogárdi István 9Zószerint értel mezi a gondnok i 
tisztet. Gondj.a van mindenre, ami a gyülekezettel 
II legtávolabbi kapcsola tban is áll. Hűséges, meg
bizható, tisztafejű, pompás magyar férfiu. Dr. Ken
decsy nagy elfoglaltsága m ia tt rendszerint ő kép
viseli az egyházkőzséget a ha·tüságok előtt. Enemű 
munkájában fáoo.dhatatlan. Ez ft férfiú maga a jó
ság és szerető lelkű igaz kereszten y, Aldott szívű 
feleségével mindig istápolllak valakit. Ajtajuk, szt .. 
vük mindig nyitva áll ,a szegények előtt. 2200 pen
gőt áldoztak a harangr>a, mely a Duna-Tisza hatá
rolta országrészen világ kezdete óta .a legelső és 
ma is egyetlen unitárius harang. A Bogárdi-ház.as
pár >a lelke mélyén meg volt győződve a harang 
nagy jelentőségéről. Tudta, hogy sokan szerették 
volna letagadni a pataji unitárius gyülekezet léte
zését, de azt is tudta. hogy .az unitárius harang 
Szavát mindenkinek meg kell hallania. aki nem sü
ket. Nem is volt olyan boldog két lélek a faluban, 
mint -a Bogá rdi-házaspá r, amikor először megkOll
dult a ha-rang. Jó szivvel kivánom minden jószán
dékú unitárius testvéremmel egyetemben, ho~y sO
káig Qyönyörködhessenek a hara ng szép hangjá
ban! 

A reménykedések és küzdelmek hdnapjai. 

Az otthonában buzgólkodó gyülekezet már '4 

templomépítés gondolatával foglalkozott, a mikor a 
megvásárolt házastelek telekkÖllyvéböl kitünt. 
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hogy az ingatlan még nem áll .az eladók nevén és 
a végrendeleti végrehajtó aláírása nem eli:g Sol 

oröks::g átiratásához. Ezt a kellemetlen tényt dr. 
U j/aki Géza, Dehrecen sz. kir. város th. főűgyészc. 
a mi eljáró űgyvédűnk, állapította meg._ A telek tu
fajdonosai ugyanis örökség útján jutottak az in
gatlanhoz. Atirás előtt tehát szükséges volt, hogy 
a házastelek az örökösök nevére írassék. Egyik 
örökös azonban a spanyo! nemzetick uralta or
szágrészcn. a másik pedig Párisban lakott .. "l ind
a kettő ismeretlen helyen. Közhen a végrendeleti 
végrehajtó, úgy Látszik. ana a gondolatra jöhetett, 
hogy i~cn olcsón adta a telket és nem akarta az 
elöttünk ismeretlen helyen tartózkodó örökösök 
eimét megadni. Ujlakí perrel fenyegette me::!. de 
eredmény triikül. Nyomozást kellett inuítani a tá
voli oTszágokb-an lakó örökösök lakhelyének ki · 
kutatására. Igénybe kellett venni a s panyol követ
s:!get. a párisi közigazgatasi hatósagokat, :I Saine 
Departemen t prcfcktusát, stb. Körülményes fran
cia cs spanyol nyclvü IcvelezéESCI lehetett csak az 
örökösök címét megtudni. a szerződést a spanyol 
nl.'1llzet1 fronton repülőpostán atjutt-atni cs a spa· 
nyol cs francia hatósá~ok közbelépéséve1 a távol! 
örökösökkeJ aláíratni, illetve a vonakodó külföldL 
és hazai e1.adókat az aláírásra rászorítani. Ezek ~.l 
eljárások hónapokat és ren~eteg munkát emés~· 
ettek fel. E miatt a templomépítést. amit 1936 vé· 

!!::re reméltük. csak 1937 decemher havában fejez· 
het tük be. 

Csü.\l:!!csztö hatása volt a hosszúra nyúlt huz:!· 
vonának. Meaindultak az ijesztjletések is, a ked
vetlenítő jóslások. hogy az egyre növekvő j:.j:yü'c· 

]2 

A torony CS gyülekeze ti termek :lZ ud\'a r felv I. 
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kezet l e l ké bő l kiöljók a reménységet, mert az uni
táriusok szám:"! lassanként nőtt 5 .ahogy növeke
dett, úgy erősödött .azoknak támadása is, akiknek 
fl kitérések érdekeiket hintették. 

Amikor .a kitérések alakisága körül l1agy kín
nal érvényt tudtunk szerezni az orsz.ágos törvé
nvek rendelkezéscinek , más úton kisérleieztek. 

~ 

Erre alkalmasnak látszott a -tanköteles gyermekek 
iskoláztatása körül felmerült sok nehézség. A kőz-
5égben esak két felekezeti elemi iskoLa van. Az 
egyik oldalon a szülőknek az is.kolázt.atás terén 
kezdtek kellcmctJenkcdni. Erős fegyver volt de A. 

vé~n mégis csak az ő kardjuk csorbult k i. 

Ebben az időben még ul1itárius tankötelesek 
nem voltak Pat.ajon. D c akadtak olyan unitárius 
szülők. akik nek gyermekei a 7 évet már meghalad
ták és az idő rövidsége miatt nem voltak hozzánk 
átvchetök. Ezen a pon ton fogták meg a dolgot 
azok. akik azt. hitték, hogy az országos törvénye
ket a sa ját kedvük re magyarázhatják s a gyc:mc· 
kekcn keresztül okozh.atnak nehézséget a netán 
áttérni szándékozó szü\őknek. 

Il yen egyén i törvénymagyarbat alapján ta
gadta meg a református iskolaszék Kórósi Gábor. 
un itárius apa hasonnevű református vallású elemi 
iskolai növendék fián.ak az iskolába való beiratá
sát. Ezt a pert hama'I"OS311 kettévágta a kisfiú hir
telen bekövetkezett halála , Az unitárius gyüleke
zetet ebb~~ ,~z esetből az '<l ·ki;>rülmény érintette. 
h~gy a szulok nem fogadták el a református lel
kesz szolgálatát, sem a református temetőben a fel 
ajántott sírhelyet. Mivel a fiú református volt. 
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uni~árius 1.:lkipásztor .nem temethette el , gyiileke. 
z<."'Íunk legoregebb tagja. Zádori Kovács István bú. 
csúztatta el. A kis halottat az unitárius temetöben 
helyezték örök llyugovásra, mint temetönk elsö 
lakóját. 

Közben fo lytak .az áttérésck. A kijelcntkezc
sek váltakozó szcrencsévcl történtek ,s egy eset
ben a mérkőzés egyoldalú kézi tusában v égződött . 
De voltak vigasztaló és megnyugtató jelek is. tsz
revétlen nőtt az emberek r.okonszenve irá nhmk. 
Megbecsülték bennünk , hogya t emplomi rSzószék
ről nem bántottunk senkit. Az ítélkezést rábiztuk 
az Is tenre . akiről állandóan azt hirdettük az állan
dóan velünk együtt imádkozó. más egyházhoz tar
tozó magy;ar testvéreink előtt . . hogy az égi Atya 
ne m teremtett egyetlen vall ásfelekezetet scm, csak 
embert. 

A felénk sugárzó szeretetnek és megbecsül
lésnek há lára kötelező jeiét adta Ori Jánosné sz. 
Bi-aesi Zsófia ref. vallású úriasszony testvérünk, 
aki több ízben jelent meg istentiszteleteinken. E:I 
a kedves nő .1936 szeptember 19-én felkeresctt Bu
dapesten és egy úrvacsora·i kelyhet és tányért aján
lott fel a pataj i unitárius egyházközségnek. Azolp 
meg i.s vettük. A legelső úr.aszta li felszerelésünk 
s ezt reformátll9 .asszonytól ka ptuk. Legdrágább 
kineseink között őrizzük a klenódiumokat. Arally
könyvünkben és hálás szívünkben az >adakozó ked· 
ves nevét. Az elsö őszi hála:ldó istcntisztcletíinkön 
már az Úri Jánosné kelyhébö! és tányérjából vet
tük a :SZent jegyeket 
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A Gombos-fiu esete az iskolával. 

Nehéz erről .az esetről szatirát nem írni. Duna
patajon az unítáriusok kénytdenek harcolni fl rC
formMu s iskolaszékkel egy református ,tanköteles 
gyermek beiratásiiért. Gombos Sándor és feiesége 
áttértek hozzánk. Hét éven felüli Sándor nevO 
gyermekük református rilar.adt. Az 1936/37-ik is
kol ai év elején ,a református iskolába nem vették 
föl. Az apa szeptember 25-éli panasszal fordult 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye br. tanfelii,gyelől 
híva·talához. A t.anfel ügyelői hivattal n em "'dlaszo!t 
:l pana&ZM. December 4-én, mivel a községi elől
járósÍlg szorongatta aZ ~'lpát fia iskolai mulasztá·sH 
miatt, ismét kérvénnyel fordult ,a tanfelügyeliíi hi 
vata lhoz. Erre a· pa.n.aszra .a tanfeliigye1ősé~ 1936 
d ecember 1O-én kelt értesítésében ezt írja az apá
nak: 

Ad. 6.743/1936. tf. >z. 

T ek. Gombos Sándor úrnak, Dunapataj . 

Gyermekének a tef. etemi i·skola ll . oszt:ílyúha 
leendő felvételére az ottani ref. iskol.aszéket ezzel 
egyidejűleg felhívtam. Ha a rel. iskolas7Jé k II fel
vételt ezután is megtagadml, tegyen ide azonnal 
jclen1ést. 

Budapest. 1936. évi december hó ID-én. 

Aláírás 

t.anügyi tanácsos, 
kir. t·anfelügyelő. 

Az ap,t élve a fenti hivatalos biztatás'ial is-, 
mét jelentette, hogy a gyermeket nem veszik fel az 
iskolába. 

A t!anfelügyelőség váhsz,a: 

Ad 6.743/1936. H. sz. 
Tekintetes Gombos Sándor úrnak, DUnl'lpataj. 
Gyermeke beiskohí.zatlan nem maradhat. 

miért is felk 6rem, hogy jelentkezzék az ottani 
róm. k.ath. iskolaszék elnökénél, a plébános úrnál. 
kit ezzd egyidejűleg felkoi:rtem, hogy gyermeke 
felvételét ne tagadja meg. On a reL egyházzal sú
lyos ellentétbe jutott, most más mód nincs, csak 

• 
az, hogy gyermekét az ottan i róm. kath. iskolába 
írassa be. A felvétel megtörtén,tét közölje velem. 

Budape&t, 1936. december hó 3 1. 
Aláírás 

t~mügyi tanácsos, 
kir. ta nfclügyelő. 

Erre !I t·a~lfeli.igyelői írásra HZ apa 
szait: 

Nagysti.Qos kir. Tanfelügyclő úr! 

í(l)' vá la-o 

Ad 6.74311936. sZlímú becses soraim tisztelet
tel é rtesitcm. hogy református gyermekemet a 
szabad iskolav:ilasztás jogán (1921. évi XXX. ·te. 
4 . . §.) esak II 1·eform.ítus elemi iskolúba v!Igyok haj
landó beír~ltni, különben iskolázatlanul fog ma
radni. Ebben az iigyben nem alkalnntlankodorn to
v:íbb nagyságos Tanfeli.igyelő ümti!. 

Dunap,üllj, .1937. évi j~lIlu{lr hó ll. 
Teljes tisz,telette!: 
Gombos Sálldor. 
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A sok (l.ktngyárt:ísnllk (1.": lett n vége, hogy 
Gom bos Sándor elemi isk. Il. os..: t. hlTl uló az cg(:sz 
1936/37. iskolai évben nem j:i rhnto tt iskolá lxt. 

Ámde ra törvény: törvé nyi Ezt akkor tud t.t 
meg Gombos Stíndor, :IZ ap 'l, -amiko r a Pest-Pilis ' 
Solt-Kiskun VilNll.egye duna vecsei j árás főszolga 
birós(lgn elé idéz i ék isko l am ulaszt~ísi kihágásnak 
vúdjával. Az idéz(:s igy szól: 

1937. Kih. 369. szám. 

A dunavecsei járás föszu lgabíní ja mint rent! 
ö ri büntetö biró is kolumulasztás kihágással vlidol t 
Gombos S(lIldor duna pataji la kos ügyében 1937. 
aug. hó 3-ik n.tlp jJín 1llegtartott nyi lvános tárg ya
Iils utáll meghoztu ti következö Itéletet: 

T erheltet nl, 1921. évi XXx. te. 8. §-ába üt · 
köző kihágási cselekmény v(Hlja (,'5 jogkövetkez
ménye alól fi Rbsz. 155. §-ának 2. pont jn -alapj;ín 
felmentem. 

Indokok: Terhelt felmcntcndő volt . mivel .:.lZ , 

hogy fiM nl, iskohiba nem Iratta be. illetve. hogy 
ezen be ncm IraHIS szandékostlll tÖTttnt volna. ,a 
lefolytatot t elj (I rás sorún kellően beigazolást nem 
nyert. 

, DunRveese, 1937. évi augusz tus hb 31. 

Alóirtis, 
t. föszolj.}tl bi ró. 

mint elsőfokú rendőri büntetöb iró. , 
Az apát tehát fclmentett (:k. Csak a fiú veSZI' 

tétt el egy ével. Iledig scm ,a törvényt át nem h:'q.!tu, 
sc egyházav nl súlyos el lenté tbe Ilem jutott, sem ar-
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ról nem tehetett, hogy szülei törvényadta jogai k 
knl élve, cgy húzilot változtattak. Mindazonáltal .az 
egy év óta folyó klnos ügy őszre jó végre jutott. 
A Gombos-fiút az 1937/38. iskola i évre be irták II 

rofo rm átus elemi be. Sőt még az un itári us vall áSI! 
növendékeket is befogadták. Ezt n nem remélt for 
dula,tot ral, ev.angé liumi szellem hatúsának tudom 
be. Engedjétek hozztim II kisdedeke t! Bizonyúrn 
e llnek R S'l.eli d jézus i kérésnek eml ékezetbe vétele 
lágyltottn meg az eddigi á lláspont mcrevségét. Igy 
\'égződött a Gombos·fiú esete az iskoláv,al. 

Az eset ből mel,Jtanultuk, hof.!y - ellentétben 
a tan felügyelői hivatal mcgállapítás{lval, - u Gom
bos S(mdor gyermcke igen is bc iskolázatlanu l ma
rll.dhatobt egy egész iskolai éven át és másodszor 
azt : volt törv.6nyes mód arra. hogy {I reform átus 
vallásll gyermok .a sajilt felekezf.."I:i iskolájába be
iratkozhass6k , bár az apa ·11 reform:ítus eUy házz!l1 
súl yos ellentétbe jutott. 

A törvényerojében bizakodó apa most mM 
csuk .azt kivánta még. hogy az eljáró iskolai hat(,· 
ságok karöltve tahilj!ík meg n, módját : hogyan pó: 
.to lhiltná ~I fiú il hibáján kívül elveszített is:':ol!n 
évét? 1937. október 25·én kelt al:"z.ut05 folynmo
d{lsában kérte is a kir. tanfelügyclői hivatalt nz 
irlt ézkedésre. Válasz még nincs. .. 

Pontot is tegzek e rre a SZOlllorltan jellemzo 
esetre, -amelynek kedvezöre fo rdulta visszaadta ~Z 
unitáriusok törvénybe vetott bi z:llmát. Az egy éVI: 
tnrtó hábor úskodllsn.a k jó oldal n is volt. NyakA . 
szeJ.!tc an nRk ~I cé lzatostIIl terjesz tett hircsztc lés
nck . hof.! y unitárius gyermek llc m járhat iskolábtl 
Pntajon. Az érdekelt sziilők lu-s.<;.unként mCJ!nyu-
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~odttlk. Belátták, hogy nagy hatalma lehet ugyan 
egy-egy kiskirá lynak , de a tö rvén y mégis esak tör
veny. !' 1inden gyermek születésével hozza magá
va l az iskolába járhatás jogát, éppen úgy, mi nt a 
magyar á l1.ampolgáro k egyházváltozt·atási va~ :y 
~z abftd köhözködési jogukat. 

Az 1936. év eseményeinek felsorolását eZ1.d be 
i~ fejezem. A gyülekezet ez évi be l ső életéből meg
l.:nlitclll ft békéltető bizottság megalakítását a pres
bitérium kebelében. Ennek a bizottságna k a ren
delte tése az, hogy 1Uí~ egyház.tagok között fclml."
rü l h ető félreértések ft gyülekezetben intéződhessc
nek el. 

Kedves emlékünk is va n az egyhá zközség első 
karácsonyi ünnepéről. Szabó Sándor.né sz. Bürgés 
Julianna testvérünk egy szép lwaszta li terítővel 
ajándékozta meg erre a szent napra ft gy ülekezetet. 
Drága ereklyénk ez is és kegyelettel soroz tuk kin
cseink közé. Az ő nevével később is találkozunk 
még. Ezen az első Karácsony-ünnepen .keresz tel
tük .az el ső unitárius új szülöttet , egy kisleányt s 
könyvcItük el hálás szívvel 8 budapesti Unitárius 
.i'>.lőszőve fség e lső szeret etadományá t. 

Dr. Ujlak i GJza. 

El őbb m{H feljegyeztem a nevét a templomház 
vásarlását említve. Egyik jótevője a dunapataji 
un itú rius egyházközségnek. Amikor 1936 májusá
ban hozza fordult am kérésemmel, hogy az adás
vételi sze rződ ést írja meg díjtal anul , a tőle meg
szokott jóindulattal vállalta. A budapesti egyház
község presbitere. Szegény unitárius tes tvéreink 
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ingyen ügyvédje. I s tentő l megáldott szívü, derék 
férfiú. Egy kerek esztendőn át dolgozott a bonyo
lult üggyel, amel y nem várt nagys'gú tenge ri kí
gyóvá nőtt. Több kilogramm a 5úl ya az iratoknak, 
amik Spanyolországtól Párison át Nagyvár.adig 
járták a törvél1yes alak iságok útveszt őjét. 

Ügyvédi munkájának pénzre átszámítot.t ér
tóke több 800 pengöné l. De II pataj i gyül ekezetnek 
pénzben ki nem fejezhető vagyona az ő áldoz;atos 
munkája. aki soha nem látott még pataj i embert. 
Szívén ek inditásából és egyhúzszeretetből mégis 
olyan buzgósággal s gondosSággal viselte a kis se
reg gondját és vitte életbevágó fontos ügyét, mint
ha minden egyes egyháztagnak lekötelezettj e Ictt 
volna. Tudta , hogy a nagyon kényes .f:crm észetü 
vásár szerencsés befejezésén fordul meg a gyüleke
zet sorsa. Ennek tudatában felvonultatta jogi tudá
sának egész arzenálját. Nagy elfoglaltságlI ember. 
aki széleskörű irodal mi munkássága és k őzjóté
konyságú tevéken ysége mel1cH a kései éjféli órák
ban is szakított id őt oa pataji ügyre. T alá n még a 
pataji atyafiak sem voltak olyan boldogok. ami 
kor értesültek a jó hírről, mi nt Ujlaki testvérünk, 
amikor 1937. április 7·én megkapta Piitisból az 
örökösök egy ikének francia hatóságok hitelesítette 
ahíírásá t 

Örök hálára kötelező. nemeslel kű munkájáért 
rt gyülekezet· nagYIlabecsülésén kiv ül se.mmi~ scn~ 
nyujthatott neki. Hiszen azza l, hogy tI szteletbeli 
presbi teréül választotta meg, csak külső jeIé t ad
hatta mélységes hálájának. 

A telekvásá rlás után is ingycn ügyv~dünk s 
l ekötelező szívességgel végezte és végzi minden-
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nemű ügyes·bajos dolgunkat. Sok hálát ébres;u:elt, 
sok szeretet az övé! 

A "mi" házunk. 

Jól ta l'tja a példaszó: ha nincs bajod, bon tsd 
cl a házadat s majd lesz. Ez .az igazság akkor is 
áll, h a há zat vettünk és nincs rá p.énzünk. ts a 
pataji un itáriusoknak nem volt pénzük! Egyetlen 
fillérük sc. Az 1936. év II hónapja .alatt az Arany
könyv szerint 284 pengő gyül1: össze kegyes ado
mán yokból. Ezt az utols6 fillérig szegények támo
gatására fordították. Amit ezenkívül előteremte ni 
lehetett, azt felemésztette a beszolgáló lelkipásztor 
útiköltsége. mert az országnak mindenik fi liája, 
még a négy-öt tagú szórványok is, ingyen jutottak 
pásztori goodozáshoz, csak egyedü l a pataj i gy ü
lekezet nem, hosszú két even k eresztül. Pedig 
ugyan szüksége volt minden egyes fillérre. Hiszen 
csak o. házastelekért 9000 pengőt kellett kifiz etnie 
és az építkezés gondjai is nyom ták. 

A gyülekezetnek -abban ·az id őben 10----1 2 tc
herbiró cS>aládja volt. N agyrészt nyugdíjasok k c~ 
vés vagyonna\. A szegényebb sorsúaknak csak 
gyermekeik ,"oltak. Ami jó szívből {l szent célr.a 
egy begyűlt, kellett ,a tervbevett építkezésekre és "
házastelek árát záros határidőn belül kellett fi
zetni. Az ingatlan testvérek k özö tt is megér 20.000 
pengőt , de ez hiába volt így, hiába tudta a ,tervez
getések gondjaival küzködő eklézsia, ha a pénz
tulajdonosok másként látták. 

A telken négy 5zoba-konyhás, folyosóval és 
üvegezett ve1\andával ellátott, jól épített téílla
épület és a később templommá alakított nagy rak-
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tárhclyiség volt, amely egymagáhan mcgcr 9000 
pengőt. amint arról az építkezés folyamán meg
győződtünk. 

A telek 312 négyszögöl terület ű , a község fo
utcáján, annak egyik legszebb pontján. A házat ft 

nagy raktárhelyiségen kívül még három raktárhe
lyiséggel és mellékhclyiségckkel együtt ki lehet 
adni bérbe évi 500 pengőért. Dc kölcsön útján igy 
se lehete tt 9000 pengőt kapni ra. A tények nek 
mc!}felelöCcL cmJítcm meg, hogy hasonló esetben 
mások kaptak kölcsön t fedezet nélk ül s cgy!diirc 
kamat nélkül, 

Ilyen helyzetben az egyházközség kcnytclcn 
volt eladni a telket a rajta l evő épü!ctekkc\ a ~\<t 
(!y arországi U nitárius Lelkészi Nyugdíj intézetnek, 
azzal a kikötéssel, hogy ill telek csak unitárius oc
lokat szolgáló intézménynek adható cl. A szép há
zas.4:elek csak 10 napig volt .az egyházközség tu
lajdonában. Most. "mint bérlő , cvi 400 pengő bért 
fizet .azonkívül 240 pengő adót, viseli ·a tűzk á r el
leni 'biztosítási díjakat és a kisebb mérvű javítasi 
költségeket. Ennck .a haszonbérnck fejében a nyug
díj intézet mcgcngedte, hogy ft gyülckezet é~' i 1 ar. 
P. jogclismcrési díj el!enében templomo; cr llhcS-

sen a telekrc. 
A törtCneti hűség kcdvóért följegyzem. hogy 

.... z ingatlan sze rződését 1937 április tO-én írtuk alá 
s az egyházközség április 20-án ad ta :1 a .~y,!g
dij intézctnek, amely oa 9000 peng9 vételara! JU~lUS 
9-én adta át dr. U jlaki ügyvédünknek a ~ , 7ctcsck 
lebonyolítására. Dc azért n ház n "mi" házunk, an
nak visszav:í sárhí sa ft jóvő nemzedék feLIdata. 
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mert ri rnost4111 inllk gondja a templomépiressel 
járó kiuchísok rendezése. 

A viisarhisok , telekkönyvi kivOllatok és átinl.· 
sok le bonyolítása körül díjtalan munkájával es jó 
Ilkaratbl voJt [l gyülekezet segítségére dr. Vár
konyi Arpád kalocsai. római katholikus vBl1ásu 
ügyvéd úr. Egyike -azoknak a máS' felekezethez tar
foZÓ jóakaróinknak, akik, hol ad()Jllfinyaikkal, hol 
munk.iju kk aI. mCllörökítctték neveiket a patllji 
unitárius cjIyházközség tÖrténelmébel1. A füzet vé
!!én olvasható névsor ékesen beszcl II mindl!n 01-, 
dalról fel énk áradó ~zcrctetnek melegéröL Isten 
segítő ;i1rl!ísa mellett cz ,3 munkás, áldozatos szc
retct tette lehetövé -il templomépítést. 

A templom épitése. 

A dunapatllji unitárius templom épületét a há
zastclk('.l álló gabonllf:lktárból alnkítottuk át. Ahol 
addig ~'l mindcnn:lpi kenyér ma gvait őrizték , most 
az örök élet kenyerét osztogaotjuk az úr aszta lá· 
Tól ... A 'r,aktar jól épített, szilárd téglafa lakon 
:1IIó cpi.ilet , egyik oldaláv'lll az utcai járda vonalílll. 
Hossza I3 méter 60 cm, szélessége 6 m 90 cm. 
2000 pengő ért6kü deszka és fa anyagga l. Jv\innen 
teki ntetben megfelelő oa célnak. 

Az előzetes tervezgetesek nnpjaihan egyelőre 
csak templomépítésre gondoltunk. Amikor azon
ban a Bogárdi·ház.llspar megtette nagylelkű :.danlarit 
egy harang önteté~rc. torony emelésének qond· 
jával is kellett szamolnunk. Ilyenképen egyre nőt
tek az igények. csak éppen a szükséges pénzforrás 
nem tllkart felfakadIli. A nehéz kérdést aztán dr. 
Kcndccsyné oldotta meg részben. Felajánlotd":! 
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földbirtokát biztosítékul egy 2000 pcn).!ös kölcsön 
fel vétel>éhez. 

A pénzpiac abban az időben II bizonytalan 

, 

, \ 

A torony az udvótr felől :l szcnlclts IJ;l pjún. 

külpolitikai helyzet miatt nagyon 'tartóz~od ó ~o!t. 
Pénz szűken volt s ,a pénzintézetek mf.:rcgdruga~ 
árulták. A háború fi levegőben lógott és a pataJI 
gyülekezet sorsa most már a templomépíté~~n for
dult meg. Volt ugy.an már gyülekezeti tc-rmunk, do 
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szö k volta miatt nem felelt meg .a célnak. Azután 
érdekében állott a gyülckezc4:nek, hogy ,a termet 
átengedje a lakás bérlőjének, mert az csak az 
egész lakás használata csetén volt hajlandó unnyl 
házbér t fizetni. amennyiből az egyházközség nagy
jában eleget tehetett a lelkészi nyugdíjilltézcttel 
szemben vállalt kötelezettségének. 

Ismét oa nyugdíj intézetet kerestük meg, amely 
a szükséges 2000 pcngös kölcsönt 4%-05 k·amat 
mellett meg is szava.zta. Az előzetes számvetésünk 
után ez az összeg azonban kevésnek bizOllyult. 
Egyházunkhoz forduJtunk ezúttal először segítsé
gért. 

Kelemen Béla, a budapesti egyházközség va
gyonkezelő gondnok,a, pünkösd másodnapján meg
látogatta oa gyülekezetet és a nála megszokott egy
házias melegséggel , jóinduiattal tájékozódott a 
helyszín én az állapotok ról. Szerzett tapasztalatai 
al:tpján jóakaróink táborába szegődött 

A budapesti unitárius anya-egyházközség, 
amely kezdettől fogva szárnyaiv-al oltalmazt-a a 
Ilyülekezetet. 1000 pengő segélyt szavazott meg az 
építés költségeire. Ugyanannyi segélyt adott a ma· 
gyarországi Unitárius EgyháZ Igazgató Tanácsa is. 
Az építésre tehát készen áUt már 4000 P. Ezzel az 
összeggel munkához is lehetett volna fogni. mcrt 
akakori ,terveink szerint csak kisebb méretú átala
kitásról lett volna szó. A templom mellé egy 15-
20 méteres, egyszerű kivitelű toronnyal. Számítá
saink tehát reálisak volt.ak. Amde megakadtunk a 
mennyezet megoldása· kéTdésénél. Világéletemben 
irtóz,tam a lelketlen malter ből összeütött ten' pio
moktól. Arra nem gondolhattunk, hogy megfelelő 
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díszes, legalább valamitmondó mennyezetet hozhas. 
sunk ki .az .é~ü l etböl, akár bolthajtásos tégla-, vagy 
v,asbeton kiVitelleL Az épület tetőszerkezetc: nem 
engedte meg, hogy a leendő templom mélységének 
megfelelö magasságba mehessünk. Ekkor ötlött 
eszembe 6zülöfalum OTszágszerte ismert. gyönyörű 
temploma famennyezetének a képe. Most már eb. 
ben az irányban kezdtem é rdeklődni. Az átal-akl
tandő épületnek igen erős szerkezetű vízszintes 
padlózaol:a volt, felül-a.lul deszkázottan. Tal1n en~ 
nek kellő felhasználása -adná meg a legmegfel e lőbb 
megoldást. Csakhogy ez a· m6d festett moonyezc. 
tet követelt, mert bemeszelt deszka mennyezet nem 
lett volna kívánatos. Mindezeknek mérl egelése 
után jutottam el aztán ahhoz a múvészlelkű épi
tészmérnök, derék székely unitárius testvérem hez, 
akiről már előzetesen tudtam, hogy .a szülő i ház· 
ból hozott gyermekkori emlékei révén is szerel· 
mese és művésze a faszerkezetü épitkezésnek. 

• 
Szinte Lász/ó. 

Budapest székesfőváros müsZlaki főtanácsosa . 
Amikor 1937 július 6-án felkerestem hivatali helyi
ségében 6 elmondtam, hogya dunapataji templom 
és torony megtervezésére kérem, de fl- felmerülő 
útiköltségen kivül fáradságáért köszönetnél egye
bet nyujtani nem tudok, első szóra szíves öröm~ 
mel válJ.alta a munkát. Pedig DUllapataj Budapest
től 4 óra vonaton és ő nagyelfoglaltságú ember. 

Július U-én voltunk Szinfével a helyszín én 
szemlére és ls..án már a terveket és a kől t.ségeW
irányz.atot elfogadtuk a prcsbitériumbatl.. Nem volt 
hálás feladat II Szintéé, mert adott helyzettel kel-

" 
• 



leli mcgküzdcllic és gondosan számlá lni a fillére· 
ket, amikböl kcv.('Ssel rendelkezett .az építtetö gyü· 
lekezet. ts Szinte László csodát művelt! A sívlí r 
négy falból megkapólm szép templomot van'lzsolt. 
A torony mcg olyran, mintha sZlírnyai volnának és 
minden pillanatban fel .akarna rőppenni a földrül. 

Szinte László nagy jót cselekedett II pataji 
unit.írius egyházközséggel, amikor oly.an szép 
menyasszonyi ruhába öltöztette az utcára k ö· 
nyöklő raktárt. A kövek bes-zédessé v{\ltoztuk ke
zében. Dc míivészi munkájánál is értékesebb az a 
mód, ,ahogyan tette s a szeretet, .amint megnyilvá, 
nította. Nemcsak hálára kötelezte a gyülekezetet, 
hanem lelkesítette is azt. Bizakodást, vidám ö rö
met keltett a szívekben már csak puszta me,gjele
nésével is, Fáradhat.atlanul járta .az utat Budapest 
és Dunapat.aj között és mindig hozott valamit. 
Pénzéfltéket, jókc:dvet és munkára -serkentő példa
adást. Egyetlen pihenő napját, a v·asáfllapot, bol
dogan áldozta fel. Képes volt 220 km utat megtenni 
azért, hogy egy-egy épület alkatrész pontos elhe
Iyezésérő! személycsen meggyőződhessék. 1500 km 
utat tett meg az építkezések alatt, ezer áldást vitt 
magával mindig az áhitatosan várakozó kicsiny se
reg minden egyes tagjától. 

A székely faépítkezésnek sok furftlln gja VAn . 
b Szinte László soha el n,em fáradó türelemmel 
magyarázgatta a különben derék sváb ácsmester
nek egy-egy oszlop kifar.agásának csínját-bínját. 
Az elpusztíthat.atlan ezermester székely vér ősere
jének múrcmekével ajándékozta meg a gyermek
éveit járó pa.taji gyülekezetet. Örök há'lár.(\ köte
lezte az egész unitárius egyhhat is. 
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Tervező, ellenőrző mUllkájának pénzértéke 
meuhaladja a 800 penglJt. Ezenkívül, minh:gy 1800 
pengő értéket is gy üjtött az l:pitkez'-shez. Két
iníny ú á ldozatkészségével a dunapat:4ji Jeánycgy
házkőzség jótevőjhé lett. Tiszteletbeli pres bitere 
a gyülekezetnek s mindig szívesen látott vendége a 
pataji unitárius bajlékokllak és hálás szíveknek. 
Arcképe a gyü lekezeti terem falát diszíti s .azt a 
pataj i un itúriusok a mélységes hála virágjaival éke
sítik. tn személy szerint is boldog voltam . hogy 
alkalmat adhattam neki ősi unitár ius jó:': rz ésének 
megbizonyítására. Aldja meg az IstenI 

Az unitárius becsülel temploma. 

Ezen az elnevezésell llem kell csodálkozni! A 
hódmezővásárhelyi temp lomunkat 191O-ben ~l Dá
vid Ferenc születésének 400-ik évfordulóján kezd
tük építeni és fl Dávid ferenc emlek-templom ne
vet viseli. Ezt se írtuk így ki a tem plom ra, <l.mint 
hogyadunapatajira sem írjuk fel az Unitúriu~ be
csüle t templomo nc.vet, de ezen oa néven is merjük 
és hivjuk. 

Előbb már említettem, hogya pataji kis uni · 
tárius nyájat .a sz ükség mellett a megbántott uni. 
tárius önérzet kényszcrlwttc a tcmplom(:pítésre. 
~em a dacolá.s, nem a CS1lkazé rtis indulata , hanem 
az unitárius becsület parancsolta annak felépí tését. 
A szé p templom szép tornyával felelet arra a mél· 
tat lan elj árásra, amellyel a pata.ji unitárius állam
polgárokat kizárták ouz áll-ami polgá ri iskolábó'. 
Fm kell itt jeuyczncm. hogy a tanügyi hatú~áuok 
elutaslt6 álláspont jával ellentétbell, a közigazuatás 
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részéről minden csetben tárgyilagos, dc jóindula tü 
el bírá~ásban rés;.:es~l tünk . A tcrncW-nyitás, az épít
kc~és l ,cn~cdély Ikladásánál, az iskolázás üuyébcn. 
II Já,rásl fos7:?lga!>'rói h jvat~1 pártatlan ig.azságér'l.ct
tel Illtéztc ugyclIlkct. BCnlczky Péter úr a duna 
vecsei járás föszolgab lrá}a, megértő magatartásá
val személy szerint i.., hálára kötelezte a dunapataji 
unitárius cgyházkür.ségct. 

Az építkezés gondja i közepette módot tj( ~ á l 
tunk urra is. hogy az Állam i Gyermekmenhely áJ
ta:, idegen vallású Ikörnyezetbe. Budapestrő l kihc
lyezett 9 unitárius gyermeket honunk P.atajra s 
hclycuük CI öket ~ondmo:ás ra unitárius családok 
körében , ahol azok igazi otthonra találtak és rend
szeres vallásoktatásban részesülnek. 

Az építkezéseket kü lön ben 1937 augusz tus 
2 1 ~én kezdtük mcg a torony alapjának ásásával. A 
toron y alapjába az c l 'lő téglát augusz tus 23-án tet· 
tük Ic s a cs il lagot már ,"izeptember 25' (11 déli 12 
brakor nagy s zívbéli örvendezéssel fcl is tüztük. 

Az egyik képcs mellék/eten látható Szinte 
László a lapra jzá.n a templommááta la.kított raktár
,he lyiség eredeti alapja . E~y másikon pedig a rak· 
t:irépü lct fényképe. Ebhó1 <l.lkotta meg te rvező
mérniikünk a különféle fényképfelvételekben be
mutatott temp lomot, tornyot és uyü/ekeze tí terme
ket. A temp lom és torony stílusát a temp lom 
mennyezete szab ta meg. Ehhez a mennyeze th ez 
nem alkal mazhaLtu nk téulaoszlopos karzatot. tég
lából rakott szószéket és c~ok éppen hogy legyen 
padokat. A toron y alakját is ·a tClnplom stílu31íhoz 
,kellett szabni. fia az líltalánosan elfogadott Izlés
hez él> pénztárc{mkhoz tartju k magunkat, odacsap-
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hattunk volna a torony tetejébe egy idegen lelki 
ségből született batkáni-orosz hagyma alakú süve
get, bádog fedéizottel. Mi azo.~ban müvészlelk~ü 
mérnökünkre halgattunk. Ig y szuletett meg a mu
remekszámba menö kecses alakú, zöld zsindely
tetós e rdéiyi torony és a szép, otthonos templom. 
Hozzáértő szemnek nem kelJ magyarázni a Szinte 
alkotás::inak szépsége~t. 

A művészi erz6kkel és székely találékonyság
gal megsze rkesztett harsngház messze földön egye
dül álló. A torony tetszetős, karcsú felépítése mel
lett sziklaszilárd alkotás. Az első fényképen I.H
ható az 193i karácsonyán megörökí.tett, hóval fö
dött képe. Olyan, mintha cukorból öntötte volna 
valaki remekbe. Csak éppen egy tO méter magas 
kerek domb hiányz~k alóla. Ilyet azonban még a 
Szinte művészete sem tudott oda varázsolni -ll kis
kunsági síkra. 

A templom famennyezetét Szinte tervezte és 
Kiss János presbiterünk faragta egybe 55 darab 
négyszögü kockából, egy hónapi áldozatos munka
val. 'Ezzel cs másirány6 fáradozásáv{1.\ 100 pengő
nél nagyobb összeget takarított meg az eklézsia 
pénztárának. Nevét és lelkes egyházszeretetenek 
emlékét a szószék felett lévő egyik kockalapon a 
Szinte rajzolta szöveg örökíti meg, a ménnök. a bu
dapesti Unitárius ~I őszövetség és a festőnő nevé
ve! együtt. Az egyes kockák ba .a torockói népies 
mintakat Vernes Judit iparmüvésznő festette. Két 
kockán sikerült megrögzítenem a székely rO\'3sírlÍs 
emléket őriző enlakai unitárius templom mennye
zetéről másolt tulipános diszítés egy-egy példá
nyát. Ennyiben és csak ennyiben sz":kcly a meny-
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r:yezet kockáinak festése, amit sajná latosan leront 
az egyéni akció révén odakerült többrendbéli iro
dalmi ki sérlet. Ezzel sem én, sem a tervező mér
nök közösséget nem váltalunk. A menn yezet fes
tett koc.ká it egybefogó futómezók asz ta losmun
káinak és a kockák festésének költségeit .a buda
pesti Unitárius Nöszövefség vállalta nagylelkű , ál
dozatos szeretette l. 

Az élénk torockói színek élesen emelkednek 
ki az égszinkékre fes tett futóreszek mezejéből, 
kellemes, pihentető érzést adva a szemnek. Ennek 
az égszinkék mezőnek kellett volna egybesímulnia 
az ablakszemek arany színével, hogy így az erdélyi 
kék-aran y szint adják. Ez nem sike rült te!jesclJ, 
mert az üveget ajándékba .kaptuk és nem állott 
módunkban a válogatás. Később .könnyen iehet 
ezen változtart.ni. A hóJehérre mesze lt falak kötik 
össze aztán az erős magyar sz ínben tartott szó
s~éket.'. ú~asztal.át, padokat .a mennyezet közepé
rol csungo facslllárral. A csillárt Schraum József 
budapesti másvallású asztalosmcster kész ítette re
mekbe és ajándékba. 
.. A feleslegesen siettetett templomszentelési 
unnep miatt .a padok és úr.asztal fcstéséhez még 
csak az alapszíneket lehetett megadni. Amikor sor 
kerül a festes kiegészitésére, megkapó szép lesz a 
t~mpl~m ~első képe és az erdélyi magyar testvé
riség Jelkepeként kellemesen ölelkezik egymiÍssal 
a templom bútorzatának cs mennyeze tének szine. 
A templom belsejének otthonias szépségét el'ónyö
sen szolgálja az aránylag tágas templom piac cs a 
széles járóközök. A szokástól elté röcn ug yan is a 
templomot .nem zsúfoltuk tele padokkal. Az Gr-

s. 

asztala körül három oldalról csak egy-egy padot 
helyeztünk el, előttük egy-egy lácát a gyermekek 
számára, hogy istentisztelet alatt mindig a gyüle
kezet szemei elétt legyenek azok, akiket az úr 
Jézus annyira szeretett ... Az ilyeténmódon ki
képzett templom piacon igen szépen érvényesül a 
Herczeg Sándor és felesége sz. Sára Mária adomá
nyozta, élénk vÖTÖs szinü gyökér futószőnyeg. AI
dozatos szívű Itestvi:reink drága ajindéka. 

A templom egyik különlegessége a kettős ab
lak-rendszer. újítás az unitárius templom építésze t~ 
ben. GyakorJati értékét nem .kell hangsúlyoznom, 
hiszen kettős ablak ,nélkül a templom fűtése csak 
elméletben va lósítható meg. A !ütést egy szép 
odaillő kál yha szolgáltatja, amit ifj. Barabás Ist
\'án. vasgyári tisztviselő közremüködésével a Per
czelné Kozma Flóra Leányegyesület ajándékozott 
igaz, tes tvéri jóindulattal. 

A templom piacát diszíti a Szinte~tervezte 
.két, fából készült. I méter magas persely, amely a 
kálnoki ősrégi templom perse lyére emléke:z.tet. 
Azonkívül a pataj i népművésze t emléke. egy dí
szes karosszék, Vincze István és felesége Udvaros 
Mária, egy másik két egyszerűbb ikivitelü karos
szék Szabó Sli.ndor és fe lesége sz. Bürgés Julianna 
a jándéka. 

Külön látványosság a templom karzata, a 
Kendecsyék aj ándékoz ta meleghangú barm6nium
ma l. A karzatot al:'ltámasztó székely kapu díszes 
faragású oszlopai val és kopjafa befejezéssel a szé
kely építészet gyönyörű példánya. Művész i értéke 
annú l nagyobb, me rt a gabonaraktár alsó pad lásA· 
ból kellett kiképezni leleményes ügyességgel. 
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U~,l)'anc7. II kopjafa diszités fejezi be 3. toron y sü
\'cgé t is a z eredeti te rvezés sze rint. Ezt oa művé· 
szics fcdélzá rót kellett aztán a helyi kívánsá~,nak 
megfelelőe n Illcgtoldani a buzoganyszerű csillag
ga l. nc ho~y valaki II torn yot pogány toronynak 
nézze . . . 

.At. torony fö ldszint jén egy ártjsztiku~an kikep
zctt kapun jutunk be a tornácba s onnan a Szabó 
Sándo r és felesége sz. Bürgés Julian na ajándé
kozta főbejárati ajtón a templomba. A toron y 
melle tt gala mbducos kapu fejezi be a templom 
épüle tét s köt i össze azt a leendő papi lakással. A 
tornác falában á.tl az építés idejét megörökítő cm
léktábla hódmezővásárhelyi majolik,a-anyagból. 
Az emlék tábla dr. Boros Györg y unitárius püspök 
adorminya Kolozsvárró\. A másik oldalon áll az 
unitáriu!i jellegzc.tes Egy az lsten . s a főbejárat 
felett A hil Ist cll aJúndékll felírás. Enn ek 
II két fe liratnak eszmei folyta tásaként a tem
plom gyülekezet-termei felé cső falán olv-as
ható ta János ev. XIII . rész 35. verse: 
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én l a
nífvúnyaim vagytok, l1a egymást szeretitek. Tge
hirdetőkre és hallgatókra egyaránt ·kötelező me
mento és a templomépítő lelkipásztor tes tamen
t uma a gyülekezetnek. Az Egy az lsten felirat a 
pataji unitáriusoknak kétszeresen .kedves. Amikor 
még nem ismerték ·az unitárius vallást. dr. Kende
esyné útmutatása alapján a Jókai: Egy az lsten 
cím ü regenyéből Ikapták az c1s-ő tájékoztatást az 
unitáriusokról. ,f:rdekes játéka oa véletlennek, ,hogy 
Torockónak, a regény egyik színterenek népi szi
nei mosolyognak Ic a mennyezetről az imádkozó 
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gyülekezetre. A főbejárati ajtó föle festett A hi! 
lsfen ajándéka felirat figyelmezteti a belépőt, hogy 
ebben a templomban senki se téveszti össze az 
I stentől ajándékbn kapott hitet az egyházak al
koffa hitvallásal. r::s ezért mindenkiben -tiszteli és 
megbecsüli az egyéni meggyőződést. 

A templom belsejében, a fal középmagasságá
ban egy párkányszerü vonal fut végig három ol
dalról. Ez a pankány azelőtt ca raktár -alsó padlás
ge rendáit tartotta. Ehüntetni Illem lehetett .a fal
ból. Csinált belől e Szinte egy elmés gi rJandszerü 
kőrülfutó virágtartó polcot. A legszomorúbb szívű 
ember is felvidul. ha a muskátlival végigdiszltett 
falra esik a teki-ntete. A kőrülfutó párkánnyal pár
huzamosan, ahol '3 mennyezet a tartó fa lakoka i 
érintkezik, égszinkékre festett fagercndák húzód
nak v,égig. Ez a mennyezet kerete s egyúttal a ge
rendá.k végeit alátámasz.tó biztosíték. csinos osz
lopfőszerü téglaállványokon. Igazi székely észjá
rássai kigondolt megoldás! 

A templom főhelyén álló úr,asztala Barllbás 
István lelkipásztor es felesége sz. Ribiczey Erzsé 
bet ajándéka, egyszerű tkivitelben. A1nntíl diszeseb
bek az ú rasztal díszei. Nem minden kezd6 gyü
lekezet dicsekedhetik három rendbéli abrosszal és 
kehc1ytakaróval. Kiabáló felirat se asma!on, sc te
ritőkön nincs. Kiváló ízléssel összeválogattot da 
rabok. Tetszetős, meleg, szolid színek. Bármelyik 
nagyvárosi templomnak díszére válnának. Unitá
rius és más vallásfelekezetű jó szívek megn yilat
kozásainak áldott emlékei. 

Elöbb mil r följ egyeztem, hogy az első Úr
asztali felszerclésünk, egy kehely és ,kenyérosztó 
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tányér. a reformatus vallásü Qri Jánosné sz. Bincsi 
Zsófia ~r~~szony ajandéka. Az első kehely takaró 
!l Szabo Sandor.né sz. Bürgés Julianna testvérünk 
áldozatkészségét .hirdeti. A gyönyörű .kivitelű ma
gyar motivumokkal hímzett, selyem ,kehclyt~karó 
az özv. Szinte Gáborné. tervezőmérnökünk édes
anyja , római ka.th . vallású nag yasszony ajánd~ka. 
A fehér színű, szép .kehclytakarót Koltai Benőné 
sz: Bar~bás Er:~sébet testvérünk adta. Az egyik 
szmes U rasztah abrosz a református vallású tizv, 
Sidó Mik16sné, a másik ,a fehér, ft szintén refor
mátus vallású farkas Ilona úrasszonyok, ·a harma
dik dr. Kendecsy Pálné sz. Sidó Róza atyánkfia 
ajandéka. Nemesbüki Kis Magda, budapesti lean y
Iiceumi iskolai tanuló két .kehely,törlőt, Báródy 
Adriannc pedig, aki szintén budapes ti középisko
'ini tanuló, egy ,nemzetiszinű zász lót adott a to
ronyba. A második antik ezüst kel yhet és' tán yé rt 
az 1937-ik évben konfirmált budapes ti kedves nö
vendékeim gyüjtéséből vásároltuk . úrvar;;so rni bo
ros kancsó val Baráti, Lajos és felesége sz. Kovács 
Mária örvendeztették meg a gyülekezetet. Egy na
gyobb mérctű ezüst boroskancsót pedig vitéz Per
neczky Jenőné sz. bölöni Pál Zsuxstlnno ,és özv. dr. 
Josipovicll Istvúnné sz. ,'orgytlsi Némelh Irm a 
györi lakos unitárius ,testvéreink ajándékozta k, Az 
úrasztalán ái16 díszes -illusztrá lt Szent Biblül ifj. 
J)arabás Istvilll. 11 szószéken oJcv'Ő Szent Biblia Ba
rnbás István lelkipásztor ajándókll. Ugyanö adta 
a templom részére a Szentábrahámi-féle imakőny

vet és az Arnnykönyvet is. K e resz telő kanrult Do
bor Gyula atyánkfi.a ajándékOzol t. 

A pataji kis gyülekezet re ~oTldo ló szeretetnek ,. 



ked ves jelei teszi k együtt il templomot a maga ne
mében pámtlanná. _''1indcnütt otthonos. kedves 
szinek. sok gondnak és hozzáértésnek eredményei. 
amiknek ha tása allltt v.alób:lJl vidám szívböl víg 
zengéssel szánlyal az ég felé az úr nagy csodáit 
magasztaló ének. 

_'-\. templom tornácába szántam a bejáratta l 
szemben a Farkas Sándor presbiter adományozta 
régi. pataj i népies motivumo~kal diszített lócút. 
,\lost még .a karzat alatt ál~ egyikéül az elpusztult 
pata ji népi kézmüipar emlckének. A templom, 
templomtornác. gyülekezet i helyiség .epülete ren
des vízvezető csatorn{lkk,al van ellátva·, A lefolyó 
c9atornák Poppert János római ka·tholikus vallás)'! 
és felesége sz. Farag6 Mária unitárius testvéreink 
adománya, A torony süvegénck befejezéséhez szük. 
séges vasmunkilt Farag6 József kovácsmester 
atyá.:lkfia végez te atyafiságos szerdebtel. 

Bognrdi István gondnok és Vincze István pres
biter kezük munkáján kívül fogat jaikkal Istennek 
tetsző sok áldozatot hoztak. A Botykai József. 
Vincze István és neje Udvaros Mária. Hencsei 
István es Zádori Kovács István pénzbeli ajá.ndé
kaik nem látSMnak az épületeken, dc benne .van
nak a megszentelt f.alakban. Kezük munkájának 
verejtékcsöppjei a kövekbe építve beszélnek a sze
génysorsú. de jóakaratú Sas János, K6rósi Gábor. 
Arth Lajos. farag6 József, László István és 
neje. Krekóné cs Ma/os József .atyánkfiai hü
ségéről Esküjükhöz híven forgolódtak a mun
kában az ellenőrzést végző presbiterek napos 
minőségben , sok drága időt áldozva. Egy mon
datban hadd h:ljtsam meg a hála és kö-
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szüne t zllszlaj li t , I m ás vlllUlsfel eke :lctű mag yar 
tC'l tv é rc ink meg ti szte l ő áldozatu előtt. Az épitke· 
zés i vlilllllkoz() Sllra G yörgy dunllpatlaji Illkos volt, 
ilki a kőmíívCSJllunk:í.kut s Zll·b lvatOrtt ,kés zültség· 
gc! és leJkiismcretcsen végvzte. A toronyc:ii1l!lgo t 
Pllpperl Jfanos készíte tte remek kivit l.! lben. A sok 
fi qyc!rnct igényl ö ílCSTllUnkn Gugli József hoz;.:(l· 
t rI l:sénck emlék c. 

A gyülekezeti termek. 

M:l1l a psá)! mÍlr m:m i,L( cn építenek templomo t 
gyül ekezeti hel yiség rn él kü1. A pataji unitáriusoku,t 
II szükség: is Ikénys ze rítette ilyen alkalmatosság 
me gépítésére, mer t 1\ bé rházban l év ő ké.t szobát ~ki 
ke ll l: tt adn ia bé rbe és ml: rt II küzségbe n n em ka· 
pott il yl: n oélra t'ed ele t. A templommíl átulllk ított 
raktúr s1.l: rk eze tc m eg lllu Íolltta, mit ,kelJen e tenni. 
Az 6piil e t cgy .kiug ró nészt:! m{lr cgyhll rm aclrészbe.n 
kiildt a a terme t. CSRk még k é t Ilkkora részt ke lle H 
h oz:lÍu': pítl: ni. Tervező mé rnöklink i l te rvet má r 
dőz c tesc.n enn ek hoz zílild iis{lval k-észítette cl. 
Csuk éppen a pénz hiiLn yzo tt ho:.-:dl. 

A templ om és to rony é.pít ésénél amúgy is k l:ll y t e
lenek vo ltunk átlé pni il költségvetés ke reteit. Sok 
m,i nden más t l: k intct is llrra s:lrk.ult. Ihog y mus t 
egy köJtsé,L(,L(el fe jezzük be ll Z építk l: zés t. 4000 pen
llő fcdc ze tről ke ll l\tt .go.l1lloskodni. A sú lyos k é r
dést II budalJesti onyaegyházközság, dr. KendK:!csy· 
lIé és Szinte Lltszló scgi tsé~ évd oldottuk me!,!. 
S:.-: inte sze rzett IIjltmlékha 3000 ti:gIÍlt, é tc rn it-pnlflt, 
ablakokaot , H8ráth L·ajos és fcleséf,.!c licltak egy aj· 
tó l, ,a bud llpcsti cgyhá:!)község 1000 pengőt. Dr. 
Kcndcesyné földj é re r!1tábl(lztato tt ar. unitárius 
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1.elkész i Nyugdíjintézcttöl 4 %-nl ,kölcsö nve tt 2000 
pcngöt. 

I1ycnmódoll s ikerült tető alá ,hoznunk n ,nél· 
külözhetetlen gYlilekezcti ihc.l yiséget is. Az !llap· 
I'aj zi .képen hítluttó fl.nnak beoszt·ás a. T anácste rem, 
egy vclc egybenyitható másik terem, iLtn cly cgyút
tal a bcszolgáló lelkipásztorok 'száHúsa ~s les z. A 
termek fel ett v~\o még egy külön szoba is . amit 
múzeumnuk hasz.nálnak. Ide ,hc.lyczirk cl a Ikönyv· 
hir és templomi kl cn6dium ok rcszérc S'dnt sz<'.k'ré· 
nyeket. A .gyü lekezeti he,lyiségekbc fi templomból 
is nyilik .ajtó és viltan yvi!.lgítúsa i$ egy h ..:ly rő l 
tŐl ténik. Az egyik te rme t már 1938 telén ,is hasz· 
oJlIilba a gylilekczet. Ide járnak énckta ll ll lás ra h e· 
tenkint. Somogy i A<ndor, 'Magyar Ruggyllnt~lgyári 
i~azgat6 .atyánkfia adomán y,ából vásá rolt iskola· 
hllmnónium m ellett fol yik llZ éncktaní,tás és gya
korlás és isko lásuye rmck ei.nk tnníbísa. 

A gyüle.kc7.e ti hel yiségek m il még .~~incsc nck 
.készen s be rcndczésük ·is hi{ln yos . Dc :l lodél meg
.va.n és házilll,L( pó tolha tó. 11mi s zükség cs. Az egy· 
házközsé!,! ha szn!\laMbilll van még i l bérházban 
l évő hurangozói lak{ls is . Az év fol Ylllllílll remél hc

Itől eg készen lesz.nck ,az utolsó s imít{lsok.bl is. 9t 

hb nilp s zorgos munkája zá ródik Ic sok fúradság és 
te rvezge tés eredm énye.ké.nt. 

Az cJ.~ő isfen /iszfelet (J fCIIl IJlomblJlI. 

A templomépítő gyiilckezct c~llfld il!S j e llegű 
linllepc 1937 november hó 14·6n. D!\vld !'c rcnc hll· 
lithínak 359-ik évfordlllójílll volt II tc.mplomba.~. 
Ezen 1\ napon dlÚZt{lk fel a to ronyblI II Bog(trch-
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harangot is. Ekkor még csak megkondult a ha 
rang. dc ez az egyetlen hang is áhítatos ünneppé 
varázsolt:l a napot. Künn zuhogott az csö. dc mi 
a sötét fellegeken át láttuk lelk i szemeinkkel a sz i
\ án'ányos eget. ahonnan az áldó Isten atyai or
l':ája mosolygott az örvendező gyülekezetre. 

Első templomi istentisz teletünkön meghatott 
lelekkel vettük körül al' ú rnak asz.taJát és adtunk 
hálát a segedeImet adó Istennek, aki jószándékú 
igyekezetünket megáldotta. Az Úr vacsorájának 
fel vétele után diszközgyülést tartottunk a buzgó 
imánkkal megszentelt templomban. Fogadalmat 
te ttünk lsten színe előtt, hogy a szent falak kö
zött a szeretet evangéliumát hirdetjük szóval és 
cselekede ttel. A feldisz.itett templomban az ősz 
utolsó "irágainak illata töltötte CI a lelkeket. Bol
dogok "oltunk és megilletődött lélekkel gondoltunk 
vissza az elsuhan t 21 hónap sok töprengésére és 
reménykedő imádságaira. Tele volt a lelkünk erős 
reménységgel. mint a Bogárdi-harang virágkoszo
rukkal. Az eddig némán álló torony megkapta 
hangját és mi úgy éreztük, hogy akis torony az 
égíg magasodott. t s emeJkedtünk mi is vele az; 

együttesen végzett becsületes munka megnyugtató 
t udat hal. J:.reztük a megnyilatkozott egekből 
reánk szálló szent lélek tüzének melegét , mint e~y' 
kor az első pünkösdi gyülekezet. Ami azóta tör
ten t. mások írták és írják meg. 

A gyülekezet. 

A füzet elején többrendbeli vonatkozásban 
megrajzoltam a dunapataji unitárius gyülekezet 
helyzetét és lelki allapotát. ~lost jó szívvel jc).!y· 
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zem föl még, hog y a kicsin y sereg kitartásában, 
áldozó készségébe n, buzgó cgyházszcretctébcn, 
hűségében .ncm csajód tam. A pataj i . atya fi akban 
tö bbet kapta m, mint amit vá rhat tam volna. Lá t~ 
tam őket imádkozás közben, vendégszere tő hajlé · 
kaik ban, az építés ala tt munkájukban, asszonyt . 
ferfi t, csüggedések és remény.kedések ó rái ban . 
Ami szegénységüktöl telt, szívesen hoz tá k a szen t 
oltárra s neveiket Aranykönyvünkön és Jegyző
könyvcinken ki vül őrz ik ezek a lapok is. ahol az 
adakozók hosszú so rá ban, szép sorjában ott fény
lik a nevük. 

Ám fö l ncm jegyzett cselekedeteik ta lán még 
szebbek! Sze ré n yscgből ncm akarták, hogy meg:
említsem e 'teren hozott áldozataikat. Pedig ezck is 
tekintélyes összeget tesznek ki. A mennyezet fes
tő j ét 5 hosszú hóna pon látták cl fényesen minden
napi Ikenyérrel és kaláccsal. 

A rra kérem eze n a helyen is az én kedves pa
taj i unitárius testvé reime t., ne vegyék rossz néven, 
ha val amit ki fe lejtettem volna. Négy -hónap ó ta 
élek tá vol, raj tuk és rajtam ki vül eső o kok miatt, 
a szíve mhez nőt t gyülekezettől. Ami innen ki ma
radt volna, azt keressék meg az öröklkévaló ls ten 
nagy könyvében. Nckem édes tapasztalat volt. 
hogy oa. sz i vből jött szeretet meg termi áldott gyü· 
mölcsét. j\1indenrend ü unitárius tes tvérem nck 
atyafiságos sze retetébe aj ánlo m ez t a gyülekeze
tet, amely ma még rászo rul a gyilmolitás ra. Fiatal. 
gyenge palánta. Sok, sok sze retetre van szüksége. 

A pataj i un itá rius egyház község sorja nem 
Ic.&z könnyű . Az evangé liumi és római katholikus 
kereszténység ütköz"Ő pontján, má r csak hel yzeté-

"6 

nél fogva is . sokszor k e rűl viharb ... l'uszta létéért 
is sokat kel l m.é g ha rcolnia. De ha a megkezdett 
harilzdában halad , nincs mitől tartania. A Kiskun
sá~ tala j ilban ma mt:g nehezen fogamzi k meg az 
erdé lyi külön leges lelkiség t:s az ebből a lelk iség
ből fakad t un itárius gondolat. De ha az alapítók 
lendületével dolgoznak tovább is, a Bogá rdi -ha
rang h angját el .nem hallgattathat ja, a kicsiny tá
bort meg ncm bonthatj a senki és sem mi. Csak ma~ 
Jiuk az un itáriusok! ... 

Két pengő 23 fillér/ől 2S.000 peng{Hg. 

Amiko r 1936 február 16. napján az első isten
t:szte let végez.tével zárl atot csináltunk, -a perscl y~ 
ben 2 pengő 23 fi llé rt tal áltunk. Közel egy év mul
tán , 1937 december 31·én, a gyülekezet vagyona 
20.000 pengőt ért. Ebben -az összegben nincs benne 
a Lelkészi Nyugdíjin téze t birtokilban lévő telek. 
bérház és r-ak.tárépületek. amik .testvé rek közö~t 
is megé rnek 15.000 pengőt. 22 honap a.latt. cnnyl ~ 
vc! gya rapítottuk a kézzelfogható umtánus va~ 
gyon t . anélkül, hogy egyetlen dicsek edő, reklám
cikke t írtunk volna. Az építkezésekkcl kapcsolatos 
készpénzkiadásunk 8.468 pengő. amit .. anyagokr.a. 
és a vá ll alkozónak fizet tünk ki . Mérnok és Iclkl~ 
pásztor ú t ikől tsége 649 pe ngő. Adományok ból 
a mai napig 15.505 pengő fo lyt be. Az egy
hílzközség terhe 4.000 pengő. A tehe r dr: Kendc
csyné tan yás bi rtokán áll. Ha van kockaz~.t , azt 
egymagilban O viseli . Senki másnak egy r~ l ér.r~ 1 
scm tartozunk. A telekvásárlássa l és az épItkeze
sekke l senk it egye tlen fillérrel m.eg ~em te rhel· 
tün k. Senki re egyetlen fillér pótadot k . ncm vetct-
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tünk. Az egyhá.zközség tagjai annyit adtak, amcny
nyit vagyoni helyzetük engedett és a szívük dik 
tált. 

Azért számoltam be ezekkel az aprótckos nak 
látszó részletekkel, semmit el nem h.a llgatva, hogy 
mindenki tisz tán lásson. Kárbaveszett fá radtsaf,l 
tehát azok nak a jó igyekezete, ak ik é rthető céllal 
ijesztgeük mag ukat és másokat a pataj i un itáriu
sok ki tudja milyen nagyadósságának rémhí rével. 
A számok tisztán és érthetőe,n beszélnek. Ma a 
helyzet az. hogya bérház jövedelme, a hívek egy
házi adója és az egyházi részrő l befo lyó segélyek . 
majdnem utolsó fillérig fedezik a szükséges ki
adasokat. A mai napon 20 pengő, írva is húsz pen
gő az az összeg, am it II fent i összegeke.n felül az 
egyh hközségnek évente fize tnie Ikell . Ezért még 
nem meg yünk a szomszéd bal 

Mos t már be is fejeí'A!m beszámolómat. Köszö
nök minuenkinck mindent! Hálás sze retettel em 
'16kszcm meg Zsigmond Lő r inc budapesti egyház
községünk pénztárositnak n agy jóakara tú fárado
zasai r6l -aki a hozzá befolyt összegek kezelésénél 
testvéri szeretettel segédkezett, Kerestély Domo
kosnak. irodánk alkalmazott jának , 'a levc1<:k gc
pclésével járó mUllkájáró1. 

lsten oltalmazza a dunapata ji kicsi ny sereget 
és sze retett egyházunkat! 

Budapest , 1938. N agypéntek napján. 

Az adakozók , 
nevsora. 

BOljlírdi btván és ne je ........ ............ . 
A budapesti U nitárius Egy házkiiZ-llég ....... . 
Var~1I J6~scf és ncje, . . ... . . ..... 1500+50 = 
Dr. Kendecsy Pál 6. neje .... . .. .......... . 
A mllllyororsdgi Unit:irius Egyhá ~ Iguzgntó 

TlIn{lcsa ............ ' ................ . 
S~intc Lús~16 ... . .. ....................... . 
Dr. Ujlaki Géza ... . ................ . ... . . . . 
Róvú Aladár ... . ' .. .... . ... , ... . .... , .... . 
Li ppne r és TlI us~ ... .. .. . . ...... .. ... . .... . 
I'h tschck Lajo'i . .. .... ............. . ...... . 
l, . C·b etrlC!l a or ..........•... .. ..... ...... .. . 
ifj. lhrllh(ls Is tván .. ... ..... ............... . 
Somoljyi Andor ........•........... . ... , .. . 
Khollnwnn Aminis ....................... . 
Rev. l, (lnkin ~on ...................... _ .... . 
BOlykui JúZ5cf .................. , ... •. ...... 
fle rc~c~ Sándor é, ncje ... ... ........... .. . 
BicJck Kúroly ............................. . 

100- 100 Ilengől adluk: 

2.200 I' 
2.000 P 
1.550 I' 
t.22O I' 

1.000 l' 

""" " 1:100 II 
500 I' 
300 l~ 
250 ]l 

200 1' 
tB" I' 
180 r 
I.'iO I~ 
165 II 
I.J{) l' 
110 .... 
110 l' 

Dr. Bo ross Cyörgy unitárius piispök, Józan Mik ló. 
püspiikhcl )'etlCS, ~lMélfy Domokos. Ilencsei ' ''vlin. Kis 
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Hnű.) és neje. Alexy György, Baráth Lajos és 
'I 11 '-"" ,. I . . c ta ...... t:mI31 n! ezet ..... . ...... ... ...... . 
PcrclcJné f(ozma Flóra Unitárius Leán y. 

c~ycsülc t ...... .. .... .... ' ...... . ..... . 

~O pengő! odtak: 

neje. 

DO ~ 

76 P 

.-\ 1: 1937. c,-hcn konfirmMt növendékek Budapest, dr. 
Ilclvcy Th'!Idar. Gábriel Antal, Knausi': Gyula. Szab6 

S:indo r és neje, Vincze Istvan és neje. 

~-50 pengőt EId/ak: 

ronó Ernó, Partos Zsigmond. Baf.:lhás Istvan és neje. 
Ori Jánosnc sz. Bi ucsi Zsófia. dr. Simon Mih :ily Piti, 
Jlappert János és neje, dr. V.í.rkonyi Árpád, Sch raum 
JÓ7.-Sef. Zsédely K:holy, vitcz Pe rnctzk y Jenőné S1.. bö
löni P:.ill Zsuzsa. ÖZ\'. dr. Josipovich Is tv ánné sz. var-

ín' asi Németh Irma. 

40-40 pengől adtak: 

Sk:llk :w Náty::is, furkas Ilona. Avenarius-müvck, özv. 
Sidó J'o\iklósné. 

30-30 pengől : 
• 

Kiszely Géz~\, Pásztélyi Vilmos. 

25 pengőt: 

Dr. Jakab Zoltan. Singer Elemer (Rotterdam). 

22.30 pengőt: 

Pestszcntlőr inci Unit:irius Egyházközség. 

;0 

• 

! 

I 

I 

20-20 pengőt : 

Zsinka Pál. Kolt ainé sz. Barabas Erzsébet. Farkas Ri!. 
bert, ÖZ". Szinte Gáborné. Krayer és TárSR, dr, Szckcly 

Akos, Imreh Ilonll. 

16 pengöf: Arth Lajos . 

15 pengö!: Kccskcmcli Unit:irius Szórvány. 

13 pengőt: Tóth Mihaly. 

10- 10 pengől: 

Kopa Pál, özv. Siacsi Istvánné, O stor Gyöző, f üzes
gyarmati Unitárius Egyházközség, dr. Májai Dezső, 
H armos Árp:id, dr. Koncz Hnos, Ke reső JÓzsef G\'ar-, , 
mat hy .Mózcs. Klein Géza. \Véber Hnos. d r. Seh mer 
Sándor, Györf)' Istv{m, La wner Károly, dr. baró Daniel 
Gábor. G óth Imre London. Vértes Jenő, Dimény Mó' 
zes, d r. Zsakó Andor. Takáts Istv:'!n, dr. I"án U sz!ó, 
Borsos Zoltánné. Móté Ernő. Dobor Gy ul a, Kiss j\\:1g. 

d:., Barth:. Lajos. dr. Szinte János. B. Páli !oHri ~. 

7 pengőt: Kiss Irén. 

5-5 pengöt: 

He rczeg Erzsi, Csille Sandornc. SUtbó $lindor. Szabó 
Gyula, /l13tos József, Kovács Gilbor, Oborzi! Gyul a, 
Rössner Valéria, Rend Aurél, vitéz Kozma Ferenc. ~jta i 

Kovács József, dr. Surányi Ede, ü rmössy Sándor. P Jíp~i 
István, Imreh József, Dimény Lajos, dr. k:ilnoki Kiss 
J enö, GmeJing Róbe rt, Réd igcr KJíroly, ferencz József, 
Lőrincz Dénes, dr. Durugy Ferenc, Szilágyi Arthur, dr. 
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Simó Benedek, Ferenc Ign~ícné , dr. Benczédy László, dr. 
Patnkyné sz. Dimény Lily, Tamás Józse fné, Szentpűli 

Gy ula. Póké JJnos, Bak Józse f, Szabó Sandorné, dr. 
Hll \'aS Béla, dr, Gyulai Zoltán, Kiss Mózes, id, Sári Jó
zsef, ifj. Sári József, Darkó Béla, Vajda András. 

Bencze Béla. 

4 pengőt: Endrődy Lr.sz ló. 

3-3 pengőt : 

Jáky Nandorné, Hacklcr Arthur, Biró István, Szabó ';á
muel, Gárdos Sándorné, Schwimmer Richard, Báródy 
Adri3nne, He~edüs SziMrd, Ruppert Gyula, id. Rédig.:r 

Béla, Vöröss Józsefné, Kádór Ferenc. 

2-2 pengő/: 

Orbó k Ferenc, Nagy Aron, Fe renczi Zoltán, Csatkai 
Jenö, Gaál Ambrusné. Zsigmond József, Kóródi János, 
dr. Udvarnoky H. Antal, Szőke Gergely, Sz~isz Arpitd, 
Irsai Ervinné, dr. KIsgyörgy Sándor, Vjváry László . Pé
terffy Gyula, h. Fejé r Domokos, Varga Róza, Dimény 
Dénes, IIkey Elek, Szinte Ferenc, d r. Mariska László. 
\Vézer Jánosné. Derzsi Julia, Erőss Istvánné, Perédi 
Ernő, Kinily János, Zsigmond Lőrinc, Huzjú.k Lilii, 
Uzoni Hnos. dr. Sal ae Aladárné, Szász Ist ván, Szinger 

György. 

J-l pengőf: 

Szász Lajos, Vadady Béla, Tonsch Rózertné. Schneider 
Ilona, Borbély Albert, Imreh Sándor, László G yuln, 

Csiki Pói, Szőke Gyula. Szedler Biró Berla. 

12 

Az Uni/I1ritls N6szövetség gyüjtdsc: 

I K. ;llupból . ..... . ' . . , ... . . ,.,.. .. .... ... 100.- l' 

2. A Nőszövetségnek, mint testü letnek ado-
mánya ... ............. . . , .... ........ . 39.50 II 

3. IlZ 1937, október 16·lin t.lrtott templomi est 
jüvedehne .. ... , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . .. 264 SO l' 

fl) eladlisra kiadolI müsorok üa fejébe/l: vitéz N\'i-
• 

red)' Gézún~ 11.- P, iizv. Bodóczy G:iborn..:! 8.--
r, Barabás Istvúnn c 6.- I'; dr. ZSllkó Andorné. 
Borsos ZoJtáné, Pclcr ff y J ulia. öZv. Ráduly .I l'l1l1JS
né, VarglI Istvánné. JÓz.ut Mik lósné, Pestszcntlö· 
rinci Nőszöveiség, Pcterffy Gyula. dr. Csil:i C :i· 
bomé, ll egyi G yul iil1c. Nemes Aurélnc 5-5 P -
BUJlog;iny Anna , ilzv. Biró Jánosne. Csik i L';\ ln(·. 
(izv. ~y i rő G ézli né, f ejér Domokos. Kodcs Kul· 
m~i nné. BorhCly Irénke, dr. Pataki Ferencne. LUz,ír 
Jlizsefné 3-3 P - Polgt'lr Lipótné. özv. Schd Er
nőne, Deák f arkasnl:. Gitlffy Ilona. özv. F:íhry 
Edéné. Kiss Iról. Ki ~s .Iol:in. Juekl K:irohmc, Jú ky 
N:indorné, Ki sgyö rgy SÚlHlorné, özv. ' KovÍLes La
josné, Kr:tjesoviesné Kriza Agnes, Bclodri István· 
né, Sigmond Sándo rné. SigllloJl(! Olga, ["reyer Ma
ria. Fü rst ödö nn é, Gyarmati lIon,l. dr. ['b h'lsz Jú· 
Ilosné. Hegedüs Szilárdné. Hackler Arturné. dL 
T ihanyi Györgyné, j\l:ilé Kálmfi nnc, Gáti Frigyes· 
né, Irsai E rnőné . MoJcsiinyi Gyulüné, Erös Istd n
né. Orhlín Etcl, Bur:lb,ís Jrlll ,l, Dénes Is tván né. 
l3encze Béluné, PM Márül. özv. Sámy l. :istlÓné. 
" I ~í hlc r S:ulllorné. ~\'i red \' Erzsébet. cl r. Csomor 
BéU nc, RlI Z~,1 11011:1: Sj~on Mih My Púl, Költc 
Andrá Sné 2- 2 P - :\fuIlY Istv,ínnc. Robon.,·j Pi-



• 

roska, dr. Koncz Ju,1l0sne, t\1ihiÍly Rudolfné, özv . 
Biro .ullo~n{: \- 1 ]l - összesen 189.- P. 

hj IJcfél'őjegyet vú/fotluk: özv. Kiss Jcnőné. Barthll 
Lajos 3- 3 p - Rédiger Károly, Barab;is Endre, dr, 
Hosszú Zoltún 2-2 p - Költő Andrilsné 1.30 P -
Sigmond Sándor. Zoltún Emil, Lukacs Béláné, 
Zsigmond Lőrincné , Nú dlcr Alice, U jv:íri Liszló, 
Weisz Alldornc. Simon)' Sándorné. Kcrd.:i GÜbor. 
Endre)' Gézáné. Felenez József, Szinte L:iszló, özv. 
j\\ofJ!cnthuler Antalné, Szinte Gáborné, Ahrudbíl' 
ny;Ii Zol hin l- l P - összesen 18.50 P. 

e) Adomállyok: Kelemen Béhl 20 [0 - vitéz Kozma 
György 10.- P - özv. Török Istvánné 5 P -
Bo tykai JÓ:f.scf és Hcncsei Istvún, Székely Ferenc. 
dr. Tihanyi Györgyn~ 1-2 P - dr. Ciii J enő. 
Orbók Sündor. Viiröss .J 6zsc fné, BllTúth Lajos 1- \ 
p __ összesen 47.- P: - vitéz Nyiredy Gézáné 
gyüjtésc 70.- P (Mikó Ferenc dr. 20 P. ÖZ\'. Kiss 
Jcnösé. Józan Mikl6sné 5-5 P, Borsos Zo1t:iné 
4 P. özv. Rádu! y Hnosné. Öt\·. Arlow Viktorné. 
vitéz Nyiredy Gézáné, özv. Nyírő Géz:íné. dr. 
I\l ikó f>lildós, Fcrcllcz JÓ:f.sefné. Pcrezc!né h:OZIll.l 

Flóra Lcánycgylet 3- 3 P. Pétcrffy Jul ia, özv. Biró 
Jánosné, Nyiredy En:séhct. Rédi~er Károly. Pé
terffy Gyula. dr. Csiki Gáborné 2-2 p, dr. Miko 
L:. jos. Simonyi Sándorné. Var~a Istníné I- I P). 

d) 125 dnrab tég lajc~y ára (1-115. 130-1-10 -sor!>zám) 
á -.'20 = 25 P. 

e) 300 levelező.lap ut;'1Il ú -.07 P = 21 P. 

összesen: 520.- P . 

• 

• 

• 

• 
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