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ALAPITOTTA:JÓZAN MIKLO" 

Milyen legyen a budai templom. 
Aprilisi és mfljusi számunkban foglalkoztunK az

zal a javaslattal, melyet Simen DániE'1 teológiai tanar 
atyánkfia nyújtoll be a Képviselő Tan ácshoz .az uni
tárius templomstilus egysigesitése tárgyában. Amint 
eITe vezercikkbe1\ is rámutaUunk, azért kellett fog· 
lalkoznunk ezzel a javasiaHal, mert általánosságban 
sem tarlottuk helyesnek, hogy parancsuralmilag meg
állapítson egyházi föhatóságunk olyan egységes stí
lust, melyben minden ezután építendő, vagy restau
rálandó unitárius templomot t(!rvezni kelljen. Rámu
tattunk különböző szakértők hozzászólásaiban, hogy az 
epitómuvészetnek ez a megkötése a halálát jelentené 
a művészet fejlÖ<iésének, hogy egy ma meghatározot6 
stílus idejH multtá válhatik az idő múlásával, hogy 
éppen ezért a görög keleti egyház kivételével egyet · 
len egyház, vagy világi szervezet sem állapított meg 
egységes s tílust, hogy tovabba az építendŐ templom· 
nak alkalmazkodnia kell az anyaghoz, amelyből épí
ti~, a környe?,ethez, ahová épitik, s a hívek lelki v ilá
gahoz, akiknek a számára építik. Kifejeztük azt a né
zelünket is, hogy végeredményében nagyobb vh:.>"'i 
sainkban kivihetetlen ls lenne <lZ egységes templom': 
stilus, mert a vá rosrendezéssel megbizott hivatalos 
szervek bele<;zólnak abba, hogy milyen stiJusl valaszt 
~z .. (mittetö, és ha a környezettel, a történelmi multú 
~.puleltársakkal, vagy a városfejlesztési tervekkel az 
~~sze ~e~ egyeztethető, úgy az épitést meg ls tilthat
l~k" Vegul pedig éppcn a Müemlékek Országos Bizott
saganak I "k 

I
. e no e mutatott ra arra, hogy sok századdal 

eze ott é ült . olk' I P templomaink resta urilás:i.t nem tartja 
pze hetőnek valam', . , 

t tt 
,I yen mesterségesen megallapI-

o egységes stílusban, 

k II Az általános elvi szempontok mellett foglalkoznun~ 
e ett azonban ezzel a kérdéssel' '1· k'bb mert . b IS an n Jn '" , 

ml, udapesti unitáriusok, templomot kíva.nunlo; 

Budapes' 1943. julius hó 

építeni a fövárosba ll, még pedig olyan templomot, 
mely unitáriusságunkat itt, az ország sziveben, ' meg
felelően képviselni tudja, s félő volt, hogy az esetleg 
kísérletképpen megállapitott egységes templomstílus 
elsősorban a Budapesten épitendő unitárius templom
ban talál kisérleti alanyra. Már pedig, ha Budapester\ 
megbukik ez a kisérlet, keveset fog má!' segiteni, ha 
utitna a határozatot meg is masítják, mert, sajnos, 
nem vagyunk abban a helyzetben, hogy Budapester. 
belátható időn belül még egy új templomot ,építhes
simk. A javaslathoz való hozzászólasokat tehát kizá
rÓlag csak abból a célból kértük és közöltük, hogy az 
egységes stílus elméleti és gyakorlati megvitatását ol
vasóink és föhatóságunk színe elé terjesszük, 

A fentiek utan természetes, hogy most teret kell 
adnunk a Budapesten építendő templom stílusúnak 
s'f,abad megvitatásá. ra. Az Unitárius :E:rtesitő, úgyis 
mint a budapesti unitárius egyházközség lapja" eddig 
még nem kötötte le magát semmiféle stílus mellett, 
v~gy ellen sem, Minthogy azonban szeretnők, ha Bu· 
dapesten építendő templomunk minden tekintetben a 
lc.hető legjobb tervezést és kivitelezést elnyerhetné, és 
minthogy a háború tartama alatt úgysem építhet'Ünk, 
s így bőven van időnk minden kérdés alapos megvi
tatásara, több oldalról és Wbb szempontból szeretnők 
a CclmerüJhető kérdéseket megvizsgalni. 

Jelen számunkban építendő templomunk stilusa
ról közlünk hozzászólásokat, 

I . 

Nagy megtiszteltctésnek veszem, hogy az unitárius 
tcmplomslilus kérdéséhez hozzászólhatok, Szereny vé
leményem szerint ez a kérdés nemcsak az unitáriu· 
soké, hanem az egész magyarságé, s az unitárius egy
ház különös érdeme, hogy foglalkozik vele. 
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A magam részérol azt szeretném, ha minden ma
gyar vnrosnak olyan sajátos magyar íze lenne, aminő 
sajá tos n émet ize van például Nürnbergnek. De hon
nan vegyük ezt az izt? 

Bizony nincs olyan történelmi stilusunk, amely 
magyarnak volna nevezhető. Bizonyos helyi iz talál
ható - mint például az erdélyi reneszánszé, vagy o: 
kolozsvári unitárius templom sajátosan egyszerű ba
rokkjáé - de az efélét csak a szakember látja meg. 
Megkülönböztető stilusnak az ilyesmi nem elegendő. 
Viszont tradició nélkül mesterségesen kieszelt stHus 

nem vezetne magyar eredményre, csak magyarossá;gra, 
romantikus modorosságra, s hat5.slalanul lobbanna el, 
mint a század elején Lechner tiszteletreméltó kisérlete. 

Mindenki számára felismerhető magyar lradíciót 
csak a népi épitészetben és diszltömüvészctben lel
hetünk. Azt mondhatná erre valaki, hogy népművé
szetünk sem eredeti, mert elemei nagyrésze idegen 
eredetű , kUlönböző történelmi stHusok lerak6dása. Igaz 
is, hogya magyar népmüvészet sokat merített a tör
ténelmi sllusokb61 s legtöbb elemének kinyomozható 
a származása, de ez még nem jelenti azt, hogy nem 
eredeti magyar. Nem az "l fontos, hogy mi honnan 
eredt, hanem, llogy hogy használják! Mind(m törté· 
r.~Jmi stílusn<1k is vort apja-anyja, mégsem mondhatja 
senki, hogy nem eredeti! A reneszánsz is ?,5t·ög: ·rÓmai 
mintákon indult <.'1, mégsem mondják rá, h:lg.'! utánz~t. 
Igy a magyar nép művészete is táplálkozott történel
mi stílusok elemeiből, de teljesen átalakitott mindent 
a maga sajátos képére. Felismerhető magyar stllus 
természetes alapja tehát csak a magyar népi épitke .. 
zt!s és díszítés tradiciója lehet. 

Erre Ismét azt mondhatna valaki: varosaink nyu .. 
gateurópai igényeit nem szallithatjuk le 'a népi kez'; , . 
detlegesség fokára, mert az eröltetett parasztroman; 
tika lenne. Ilyen vélekedésekkel szemben csak arca 
hlvom Cel a figyelmet, hogy egész korunk müvészetéll 
énödik a puritán egyszerűség szomjazasa. Ez általa, 
nos korjelenség. Még a római katolikus egyház i!; el
fordult a bonyodalmakkal káprázó barokk tól s mo
dern épületeiben ó-keresztény és ó-olasz hangulatot 
kiván meg, az alkalmazott anyagok primi tiv ízű őszin
teségével. A budai farkasréti temető ó-olasz hangu
latú modern kápOlnáját senki sem mondhatja kor
szerűtlennek. A primitiv egyszerűség tehát csak akkor 
lenne korszerüUen, ~romantikus, vagy erőltetett, ha 
nem idegen minták után készűlt, hanem a magyar nép 
izlésében fogant?! 

Ahogy a katolikus egyház római gyökere indo
kolja mai épületeinek ó-olasz Izét, ugyanúgy indokolja 
a m~gyar unitárius és református egyház magyar népi 
talaja az épületeik magyar népi izét. A magyar népi 
lz azonban nem azt jelenti, hogy népi varroUasokat 
vagy börrálétcket faragjanak köbe, hanem hogya; 
anyagoknak megfelelő népi eljárásokat alkalmazzák s a 
magyar népi templomok egész hangulatát ugyan~gy 
üllessék á~ nemes modern anyagokba, ahogy a mo
der~ katolikus épületek átUltetfk az ó-olaszt, vagy a 
gÓtika hangulatát. Az ilyen átültetés nem jelenti al 
művész megkötését, sőt éppen keresé!;re serkenti. 
rá!iUlrl,~Ja, hogy ne Idegen folyóiratokból kényelmes~ 
kedje ossze a maga tervelt, hanem Igazán újat alkos-
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son, teremtse meg a magyar népi tradlci6n alapul6 
városi slllust. 

A sepsi-kálnoki unitárius templom belseje egy_ 
sze~ü formáival, fehér falával, szines mennyezetreke~ 
szel vel és karzatának festett mellvéd,·,v" I b · . o yan en-
sőséges, tiszta, őszinte és áhitatosan himes, mint min

den _IgaZi magyar munka. Milyen szép é$ milyen kor
szeru volna Budán egy unitárius templom monumen_ 
tálisan egyszerű formákkal, Uszta fehér fali al, himc~ 
mennyezetrekeszekkel, mellvéddel, szószékkel, ugyan
olyan modern anyagokból és ugyanolyan meslcrségbeli 
felkészültséggel, aminő a farkasrélI róm, kat. kapoina 
- dc olasz emlék helyett a kálnoki templom hangu_ 
Jatának emlékével! Engedjék meg nekem, hogy mint 
református magyar, így képzeljem el az unitáriusoM 
budai templomának belsejét. 

Szerén y véleményem szerint ncm volna célr.a.ve.; 
zetö valaminémű stílus megkötése, hanem arra kellene 
serkenteni, hogya tervezők idegen tradiciók helyett 
magyar népi lradiciókból induljanak el. Igy magáló! 
fog kialakulni a természetes versenyben az a magyar 
templomstilus, amít ennek a nemzedéknek kötelessége 
megvalósítanL 

Fáy Alad ar, 
az Or$z. M. Kir. Képzőművészeti .Föiskolán 

az iparmüvészet tanara. 

Il. 

Nagytiszteletű Uram! 
Köszönöm megtlliztelő sorait. Sajnos úton ,"oltam, 

s útra kelek ismét. Igy egyrészt csak most válaszolha · 
lok, másrészt nem 611 módomban a kivant tanulmányt 
határidőig megírni. Véleményemet, ha megengedi, 
alóbb közlöm: 

K iván atos, hogy megszülessen a magyar unitarius 
templom művészi és vallási szempontból egyaránt ki
Cogástalan eszményképe. 

Lebetetlen ezt előírással, elméletben fogant sza
bályokkal megvalósitani. Örökérvényű formákat előre 
meghatározni, "kiszámítani" nem lehet. 

Mi a teendő tehát? 
R6 kell úllítani a problémát II fej l ődés helyes út

jára. Avatott kezek segítségét kell igénybe venni. 
l. Szakértők bevonásával világos építési programot 

kell összeállítani. Tehát helyesen kell a kérdést fel
tennI. 

2. Ertékes magyar épitészeket kell munkába állí
tani (pályázatok formájában!). Sok-sok feleletd kell 
megballgatni. 

Ez minden idökben meg fogja határozni a köve
tendő korszerű utat, s megtel"cmti az örökké ff',jlödti 
korszerű magyar unitárius templom formájá t. 

Ez tőmondatokban !Szerény véleményem. Amí! 
fokozott meg~őzödéssel vallok éppen a $zaknilis épi
tészet lerén, - még akkor is, ha szakmámmal szero1 
ben elfogultnak tartanak is, _ mert látjuk, hogy a 
szakemberek mellőzése, és az ebből következő sivár'; 
ság e téren a legnagyobb. 

Mély tisztelettel : 

(Foly tat juk.) 

Dr. tecbn, vitéz K iss T ibor 
épitészmérnök, 

műegyetemi m. tanár. 



• , 

Lelkészi beiktatás Biharon. 
lsten segedelmével új lelkészt kapott a bili'ari 

unitárius egyházközség K ö r ö s p a t a k i K i s s 
Károly tiszte!clc$ személyében. Pünkösd ünnepén 
iktatták be cgyházkőzségébc. A gyülekezeti ének 
elhangzása után Köröspataki Kiss Károly lelkész 
i ét. hirdet, majd imája után T o r d a y n é T a r
cgs II {8 J v y Gizella énekelt lisztán csengö, üde, 
kulturált szép hanggal és átérzett elöadássaJ, meg
kapóan szépen egy gyönyörű, saját szövegére írt 
rohaszt orgona és hegedű kíséret mellett. Utána 

d r. K i s s Elek püspökhelyettes úr lépett a szó
székre és beiktatta hivatalába Köröspataki K i s s 

Károly lelkész testvérünket. Ez után Isten áldását 
kérle az új lelkész munkájára és élelére, valamint 

a gyülekezet és az unitárius egyház minden tagjá

ra. Urvacsora osztás után a. H imnusz dallamával 
befejeződött az istentisztelet és a lelkészi beiktatás 

feledhelet.len szép ünnepe. 
Délután ünnepseg volt a kis templomban. 
A püspökhelyettes úr az unitárizmus szent hi~ 

vatásáról, annak halhatatlan erejéről és igazságá~ 
ról tartott előadást, majd megnyilatkozások hang

zottak el "Miért leltem unitárius" címmel és egy 

igen értékes előadás !hangzott el a "Magyar unitá

rius katona gondolkozása faj- és haza szere tete" 

címmel. 

A mindvégig érdekes előadás a. nemzeLi imád-
> 

ság és a székely himnusz eléneklésével ért véget. 

Torday Tibor. 

Könyvek. 

A szerkeszlöségünkbe ismertetésre bek<üldöU 

könyvek között nagy örömünkre most unitárius 

könyvek is akadnak. Mindenekelőtt az "Erdélyi rit
ka...agok" cimű, dr. Jancsó Elemér kitűnő és szak
avatott szerkesztésében megjelenő könyvsorozat 
hetedik számaként kiadott Jánosfalvi Sándor Ist
ván: "Széke\~honi utazás a két Homoród mellett" 
című kétköteles műről számolunk be olvasáinknak • 
melyet Benczédi Pál, kolozsvári kollégiumunknak 
akkor még valláslanára, ma teológiai tanára ren
dezett sa.jtó alá. Sándor István 1804-ben szüJetett, 
töbq egyházközségünkben lelkészkedett, s 1879-
ben halt meg. Édesapja nyomdokaiba lépve, ő is a 
lelkészi pályát választotta, s negyven év alatt hét 
unitárius egyházközségben szolgált. I ró ember volt, 

cikkeit a "TudomAnyos Gyiijtemény" a B " 
U '_r. " • ' ,. raSSOl 

J.,...g es a "Vasárna.pi Vjság" közölték Le' . 
k bb k" ké . . gerle-ese mun al Z1ratban marad tak <nk .. . re . Most 
kozrea.dott munkája killönösen az u ',r. . . nh .... nU!:! olvaso 
előtt fölbecsülhetetlen értékű His". ' . '" n az a VIdék 
a~ely~t bejárt, unitárius vidék, s igy leírása jórész~ 
umtánus családokra, vezető emberekre Szorítkozik 
Kár, hogy nem áll rendelkezésünkre több hely, his~ 
majd minden unitárius olvasó lalálhat ebben a 
könyvben olyan részleteket, ősöket, falvakat és tá

jakat, amelyek szívéhez egészen közel állanak H '-. " a 
rom időszakra. oszlanak e jegyzeteim. 1. 1839-re 

• 
mely évben Udvarhelytől fogva Városfalváig jár. 
tam. 2. 1846-ra, melyben Homor6dszen tpálról egész 
végig utazga'ltam, mint karácsonyfalvi pap. 3. 
1858-ra, mely.ben utazásom kezdetétől fogva, mind. 
végig tett ulazásomat ... utazási jegyzetekkel meg 

is toldottam." - írja a szerző. 

Ennek .a munkának a kiadásával mind dr. J an

csó Elemér, mind Benczédi Pál atyánkfia kitűnő és 

mindnyá.junk háltiját kiérdemlő munkát végzett. 

A masik könyv, amiről hírt kívánunk adni, az 

Abrudbá.nyai János és Ferencz József szerkesztésé

ben megjelent "Egy IStenünk, egy magyu r hazánk" 

címü gyűjtemény, mely legjelesebb unitárius íróink 

munkáit foglalja őssze az unitárius irodalmat be

mutatni szandékozó céllal. Tekintettel arra, hogy 

az irók között az Unitárius Értesítő szerkesztŐje is 

szerepel, úgy tartottuk i1Iőnek, hogy kiadjuk a 

könyvet ismertetésre. Az ismertetés azonban késik, 

s ha ebböl a számból kimarad , akkor lapunk olva

sói a nyári szabadságra már nem tudnának értesü

lést szerezni ennek a könyvnek a megjelenéséről. 

Azl ihisszük pedig, hogy ennek a könyvnek valóban 

ott kellene lennie minden unitárius ember aszta'!án, 
s minden unitárius nyaraló zsebében, hiszen igen sok 
kiváló unitárius iró munkáit ismerhetjük meg be

lőle. Csalogatóul itt közöljük lartalomjegyzékét: 
Kerek kő - előszó helyett - dr. Abrudbányai 

J ános és Ferencz József. 

A. Domine tanácsa - Szent·Iványi Sándor. 

A tordai gyűlés - sütő·Nagy László. 
A vallásszabadság városa - Szabó Gáborné 

Weress J olán . 
Bardócz Pálné méhei - Gyallay Domokos. 

Síró hara.ngok - m. Szász Dénes. 

Második J ózsef császár és Ágh István püspök 

beszélgetése - Ürmösi J ózsef. 
A püspőkné tanácsa. - Gyallay Domokos. 
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nerae cipÓ - dr. Gelei JÓzsef. 
Apróságok a nagy Brassairó! - Benezédi Pál. 
Orbán Balázs példaadása - dr. Veress Gábor. 
Kossuth és az unitárizmus - Kovács Kálmán. 
Három püspök tere - Ferenez József. 
A régi magyar Erdély - Vaska Géz::!. 

I Püspök a törvényszék előtt - Végh J 6:":sef. 
• 

Óda !ll székelykeresztúri gimnázium ]50 éves 

évfordulójára - JÓzan Mik lós. 

Vér és nyelv - Ül,ő Lajos. 
A templom és iskola - dr. Mikó Imre. 
Az oklándi templom - Kelemen Imre. 
Szükség törvényt ront - Kővári Jakab. 
Lélekhalászat - Simén Domokos. 

"Az őrmester nem tűri" - dr. Abrudbányai 

János. • 

Emlékeim "Kisamerikából" - Sim én Dflllie·. 
Bukaresti misst.iónk - Lőrinczy Géza. 
Ugyanaz a lélek - Gyallay Domokos. 

Hőzsákok - Vitéz Nyiredy Gézáné. 

Lő.szerraktárból templom - Pethő István. 

Letört -ágak - dr. Csiki Gábor. 
Az asszonyga.zdaság - Pálffy Ákos. 

Békéltetes - Márkos Albert. 

A könyv ára regénypapiron 5.- P, nyomópapí

ron 3.- P. Kapható az Unitárius Iratterjesztőnel, 
Kolozsvárolt és az Unitarius Il'abmissziónál Buda
pesten. 

S ha már a nyári szabadságra viendő köny
vekrőI ,beszélünk, feltéLlenül rá kell iranyítanunk 
olvasóink figyeImét Margittay Rikárd: "Balaion, 
tájak - emberek" című .könyvére. Volt idő, ami
kor azért írtak könyvet a Balatonról, hogy a ma

gyar tenger pártjára állítsák a magyar közönséget. 
Ma már a Balaton győzött, meghóditotta a művelt 
nyugat utazóit és fürdőzöit teljesen, s ami ennél 
sokkal nehez.ebb: még a magyar, igényes s jót csak 
külIöldön elismerő g87.dag rétegeket is. Ma már 
nem kell könyvet írni a Balaton népszerűsítésére, 
ellenkezőleg a Balaton szerelmesei keresik a köny
veket, amelyek ennek a fekvésben, történelmi mult
ban, ízben és színben páratlan vidéknek a szépsé
gével, mult.jiwal es titkaival foglalkoznak. Kevés 
jó könyv állot t. cddig rendelkezésre a Balatonról s , 
különösen kevés, a mai igényeknek megfelelő 

könyv. Mnriillai Rikárd könyvében egybefoglalva 
találjuk. mcg csaknem mindazt, 'amit a Balalolll'ól 
szóló klasszikus könyvek után mai szemmel láLni 
es mai felfogással megérteni lehet. A 320 oldalas 

'6 lj. e. Xli. 1. 
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kÖnyv - dr. Vajna CS 'Bokor kepekkel illusztrált 
szép kiadásüban - nélkülözhetetlen utitársa lesz 
minden ,balatoni nyaral6nak. 

Sz. I. S. 

Gyermeknyaraltatás. 
A gyermek nya ral tal ás a magy.arkúti "Szent

ábrahámi Pihenőben" megkezdődött. A nyaraláSon 
mintegy negyvenöt gyermek vesz részt. Folyó hó 
8-án, csütörtökön, ::léIután mentek ki gyermekeink 
kísérőikkel együtt. A gyermeknyaraltatással kap
csolatban közzétett felkérésünkre hlveink közül 
többen adományoztak pénzt és természetbeni dol

gokat. B e lov á T i Istvánné lekvárt, K á 1 n o k i 
]( i s s Jenőné lekvárt és margarint, valamint 10.
P~t, F o n ó Ernőné lekvárt, S z e g e d i Istvánné 

babot, G y i m e s i Istvánné babot, L a d á n y i Re
zső 30 kg konzervet és 12 kg lekvárt, K i s. 

g Y ö r g y ÁrOll babot, bors6t és lencsét, S z e n t
I v á n y i Sándorné zsid, N. N. 10 P-t. Az adomá

nyokat ezennel köszönettel nyugtázzuk, egyben pe

dig .kérjük atyánkfiait, hogy szegény gyermekeink 
üdültetéséhez tovabbi szíves adományaikkal járul

janak hozzá, mert vál lalkozásunk, az élelmezési ne· 
hézségekre való tekintettel, csak mindannyiunk iá· 

mogatásával lehet eredményes. Kérjük, hogy min
dennemű adományb a lelkészi ,hh'alai címére (V., 

Koháry·u. 2 4. EI. em.) eljuttatni szíveskedjenek, 
• 

honnan a nyararóba eljuttat juk azokat. A nyaraló 

gyermekek hozzátartozóit, valamint az érdeklődő

ket ,kötelességszerűen arr61 értesítjük, hogya ny..!1-

raIóban, 'lekjntettel a nyaralók nagy számára és a 
nyaraló korlátozott terjedelmére, valamint az él~l

mezési nehézségekre, sem élelemmel, sem pedig 
szállással ellátni nem tudjuk. A mulLban örömünk

re szolgált minden látogatás, ma azonban, 3. fen
tiekre való tekintettel, ilyenekben nem állhatunk 
senkinek sem szolgálatara. A gyermeknyaraltatás 
tartamát előre nem tudjuk közölni, mert az élel
mezési helyzet. fogja megszabni annak végét. A 
nyaraló gyermekek hozzátartozóit vissZ!lél·kezésük 
időpontjáról értesíteni fogjuk, hogy gyermekét 
mindenki átvehessc apályaudvaron. 

POSlautalv{l.IIyon "ugy csekJ.cu történő befize· 

Usek csetében kérjiik az összeg rendeltetését ok

vetlcnül felLüntc tni, Ilchgoy téves könyevlés miatt 

zaval'ok keletkezznek. 



, 

Egyházi adó 
házközségünlc presbitériuma erre az evré 

Egy h ' k" ' , ' t tl egyházi adót, bogy az egy az ozseg 
IS kive e e az. .,. • 

O'Ot giak terén is biztosItsa. A kivetés munk J anya ... . 
, 11 bb--Ls határideje lCJart. Tekintettel ar-ellem fe e tr_ • •. ka 

. első fele eltelt es meg Igen so n ra hogy az ev . . 
• k akik nemcsak az idei, de még a mult eVl 

vanna , . Ih" t ' d . t. sem fizették be ezúton IS fe !Vas 
egy.házl a o •. ' .. . . 
,-'_ gyházközségűnk adoflzeto tagJai hoz, hogy 
1110..= e . gf' t' 

1,.'-"'-t e's az idei egyházi adót IS me iZe Dl IH\trae~ 
, k dJ'enek Egyházközségünknek nincsenek SZiVes e • 

b, tokai és csak igen kevés az a jövedelem, nagy Ir 
amit nem egyházi adóból nyerünk, úgyhogy azok 
kiadásainkat l1em fedezhetik, ezórt szükséges, hogy 
híveink egyházi adójukat pontosan megfizessék. 

A változott életkörülmények mindannyiunk 
életét megnehezí tetlék. A nehézségeket egy olyan 
intéz.:mény, mint az egyházközség is, megérzi s le· 
kintettel arra, hogy munkájához an.yagi fedezetre 
is szükség van, a pontatlan adófizetés, vagy annak 
meg nem fizetése az egyházközség életében vissza

esést idéz elö. 

Egyházközségünk a közeJmultban fesltette ki 
templomát., a régi elavult világítás helyett szép, a 
mai kivánalmaknak megfelelö világítási berende· 
zést állittatott be és gyülekezeti t ermet. létesített. 
Most van foly.amatban a t.emplom villamos fiítöbe
rendezésének és az orgona modernizálásának meg· 
indítása. Ezekre - éppen híveink kifejezett kiván· 

~3gara hivatkozunk - szükség van, hogy az or
s ... ág fövárosában a rank bizotlaknak megfelelhes
sUnk. 

Mindez pedig csak úgy lehetséges, ha híveink 
is eleget lesznek fizetési kÖ Lelezettségüknek. Ezért 
atyafiságos szeretettel kérjük híveinket, hogy 
hg, van - egyházi hátralékukat, va:lamint. ezévi 
egyházi adójukat egyházközségünk pénztáráJba be· 
fizetni szíveskedjenek. Az egyházi adó befize thetö 
személyesen, post.autalványon, vagy csekken. A ki
vetisröl szóló értesítés mellett mindenkinek kül
döttünk csekklapot is, amennyiben valakinek még 
szüksége lenne csekklapra, úgy közölt kívánsagára 

Adakozzunk 
a Lelkészi Könyvtár 

• • lavara 

k~szségge1. küldünk. Egyhó.z.kő?Ségünk csekkszám. 
Iájának száma : 30.400. Arra kérjük híveínket, hogy 
a postautalványon, vagy csekken történő befi7.eté. 
seknél minden esetben szíveskedjenek feltüntetni 
az összeg r endeltetését, nehogy téves könyvelés 
miatt zavarok keletkezznek. 

Felhívás Orbán Balázs alapít
ványának kiegészitésére. 

A sz.ékelykeresztúri unitárius, br. Orbán Ba
lázs Gimnázium 150 éves emlékünnepén kőzóhaj_ 
ként hangzott el az az indítvany, hogy Orbán Ba. 

lázs híres alapitványát, - mely a sok devalváció 
és konverzió miatt igen lemorzsolódott, _ hatal
mas összegű alapitvánnyá újra ki kelJ építenI. A 

gimnázium elöljárósága úgy határozott, hogy egy
szersmindenkori, de mielőbbi adakozásra kéri a 
Véndiakságot és a Gimnázium Barátait az Orbán 
Balázs..alap javára az intézet alapításának 150·ik 
éve alkalmábóL 

Orbán Balázs alapítványa kü!önösen arról ne· 

vezetes, hogy a nagy alapítványozó kívánsága sz~
rint minden osztályban, maguk a tanulók ítélik oda 

a jutalmat az iskolai év végén titkos szavazással -
vallás és nemzetiségre való tekintet nélkül - egy
egy jó erkölcsü, szegény jó tanulónak, hogy így 

már ifjúkorban gyakorolják a tanulók a lelküsme

retes, becsületes SZ3.vaz.ást. 
Siessen minden keresztúri véndiák és Orbán 

Balázs szellemének minden igaz tisztelője az ala
pítvány hely-feallítására szíves adományával. Min· 

den összeg a Székelykeresztúri Unüitrius Gimná
zium Pénztárához küldendő. Csekklapon is lehet fi-

zetni, a csckklap SZÚ ma : 25.001. (-) 

CllUV ÁLTOZAS BEJELENTÉSE. Gyakran 
előfordul hogy egyhá.zkö:1.ségi kiadványaink, külde-

• , k 
ményeink r OSS1< cím:t.és következtében visszaer ' etV 

nek. Ezzel atyánkfiai h6.trányban részesüLne~, m~t 
közleményei.nket nem kl.\II"án kézhez, nem er tesu.l
nek esetleg igen fontos dolgokról. Ezér t ~Úto.1I IS 

a.rra kérj ük atyú.nkl'iait, hogy esetleges c~Il!\'al~o . 
zásuJmt. Cb"YIuí.zkÖ:r.ségünk lelkészi hivataláJlOz Je

lentsék be szemeJyese.u, telefonon, vagy postai úton. 
A lelkészi hh 'atal címe : Koháry-u. 2 1. Tel~oll: 
317-529. (Ugyanerre II eimre kérjük bejele.n~~ uz 
Unitúrius.tr t.esitö elöfiz.etőinek esetleges cmlVa.lto
zá~Q.l. hogy u hwot haladéktul lUluJ eljuttathassllk. 

u. f;. XII. '7. " 
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Hírek. 
R{uJió köz,\'ct.ítöJo istentiszteletü nket július hó 

ll-é.n d. e. 9 órakor, prédikált L ö r i n c z i László 

székelykeresztúri valláslanár. 
Rádió kö,wcl:íti i:,.1ell t iszt~lotü nkc(. augusztus 

hó l-én, d. e. 9 órakor a Koháry-utcai templomból. 

Prédikál T a a r Géza nagyajtai lelkész. 

Dunapataji istentisz'OO.letek. Augusztus hób:ln 

Dunapatajon az istentiszteleteket a lelkesz által 
esetenként közölt időben tartjuk, tek.intet~l arra, 
hogy lelkész szabadságra megy. Istentiszteleti sor
rendünkböl e hónapban ezért maradt ki adunapar 
tajinak közlése, Jövő hazi számunkban már a ren

des beos.z.tást is közölni fogjuk. 

Gyűri wtitiirius testll6rcinket június 25., 26. 
27. és 28-án meglátogatta SzetI t-Iványi Sándor vezetti
lelkt'!sz, fe!eségeveJ" egy tit t. Györi atyánkfiai dr. Josi
povich Istvánné, Németh Irma tanárnő vezetése alalA 
buzgó lélekkel ápolják egymás között unitárius hitün
ket, s bár távol vannak minden unitárius egyházköz.
ségtöJ, hitüket el nem hagyják, sőt hozzánk á:ttér ~ 

györi atyailakkal is dicsekedhetnek. Szegényebb sorsú. 
testvéreinkről Igazi unltá.rlus lélekkel gondoskodnak, s 
számukat és anyagi erejüket meghaladóan gondoskod
tak és gondoskodnak ft Dél-Erdélyböl odamenekült uni
tá.rlus, sőt más felekezetQ székely ,testvéreink elhelye
zéséröl is. 

VasArnap, 27-én a mindig készséggel rendelke7..é
sünkre bocsájtott református templomban _ amiért 
e'.l.úton 18 há.lé..s köszönetünket nyilvánItjuk oltani re
formátus testvéreinknek - istentisztelet és ú.rvacsora
osztás volt, melyen Mngyaróvá.rról és a vidékről át
jött egy-két testvérlink, söt györi, nem unitárius ér
deklődök ls résztvettek. Urv~orát alfLbbi atyánk!fiai 
ve:tek: Deák János, Dc'm.eter J ános, Fa.zakas György 

.ny. MÁV. altiszt, Fekete Ernő ny. IrOdaigazgató, F e

nmczy Gábor mérnök, JCflley Mihály, Körtvélycssi Iván 
örnagy, Majlmke József tanár, Rázmdn Elek, RÚZ1lZ(h~ 

Domokos tanuló, Remimyik Andor ny. min. tanácsos, 
Szép János ny. csendörUszthelyettes, B. Varga László 

• • 
Deák Jánosné, Dobó Lajosné, Módy Jánosné, Módy 

Vilma, Dr. J08ipovfch IstVdnné, vitéz Per-neczky Jenő

né, RázlIIán Elekné és Szcnl -l uányi Sándorné. 

lIáza.sság. Csiks~ntgyörgyi G a li I Ilona és dr. 
K o n o r ó t h Gyula május hó 29-én házasságot kö

töttek. A mi egy Istenünk áldása legyen az ifjú 
páron és szülőkön. 

Vezetőlelke.szünkeit, S7..ent-IvM yi Sándor t iro
dalmi munkáSSágának elismeréseképpen az Orszá_ 

gos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság tagjai SOrá
ba választotta. S z e n t -l v á n y i Sándornak ez 'már 
a harmadik irodalmi társasági tagSága, mert az 

" U. K XII. '1. 

Erdélyi lrodaJmi T{u-s3.ság és az Unitárius irodal
mi 1'ársasúg is tagjai kőzé vál.a&zLotta már évek
kel ezelőtt. 

.Fercncz JÓ7.sef lelkész kéri unitárius híveinket • 
hogy mindenféle hivatalos ügyiralot Debrecen, Hat-
van-u. 24. $.Z. a. eimére küldjenek. Egyben érlesiti, 

hogya. Misszió Házzal és annak in"ternátusával kap
csolatos ügyekben cimére levelet ne küldjenek, mel· t 

ez ügyekben 1943. január l-től már nem ille!ékes. 

Szent-I vúnyi Sándor vezetőielkész július és au

gusztus h ónapokban, operációja utáni állapota ja

vítására bctegszabadságon tartÓzkodik. Minden 

ügyben a lelkészi irodához szíveSkedjenek fordulni, 

nehogy feleslegesen, eredmény:telenül keressék n 

távollevő vezelÖlclkészt. 

Bencze l\1ú.rton V. éves teológus atyánkfiát ne

vezte ki a püspök úr, az Unitárius Misszió Házba 

gyakorló segédlelkésznek. Fiatal atyánkfiát ez al 

kalomool szereteLtel köszöntjük és munkásságára a 

mi egy Istenünk áldását kérjük. 

Kelemen Béla vagyonkezelő go'ndnok afia, aki 

buzgó munkájával gyülekezeti termünk munkála 

Wt befejezéshez juttatta, gyülekezeti termünk ré

szére egy szép faliórát adományozott. A szép ado· 

mányt e helyen is köszönettel nyugfázzuk s va

gyonkezelő gondnok afia életére és további munka-, 
jára a mi egy, istenünk áldását kérjiilc. 

l\1e-dhnadarasi F odor László atyánkfiát, Fo

d o r Béla presbiter afia fiát június hó 30-án, a Paz

mány Péter Tudományegyetemen a jogtudomállyok 

doktorává avatták. A fiatal doktornak, valamint 

kedves szüleinek szeretettel gratulálwlk, é!etükre 

és munkájukra a mi egy Istenünk áldását kérjük. 

Unitárius konnnnw ó és vallás-vizsga f. isk. 

év végén Péesett az evangélikus templomban folyt 

le öt hitfelekezet nyilvánossága e lött, amikoris 

G á l n a Sándor dunántúli missz.jÓs lelkész Urva

csorával egybekötött istentiszteletet tartott. A 

konfirmandus ajkáról elhangzott ima nemcsak a 

szülőkre. hanem minden jelenlévöre is mély hat..'ist 

gyakoro1t. iKonfirmáltak: N y i r e d y László és 

S é r a Domokos gimnáziumi tanulók. 

A János Zsigmond cscrkészes,a.pat ez évben 

Magyarkfrton táborozik az unitárius nyaralóban. 

Július hó 8-án Szolga Ferenc parancsnok vezetésé

vel kezdték meg a táborozást. 



Dr. ' A rinc;r.i 'sh 'llII íltytÍnkIiilL lJ. sz.Ckelykere~

túri járásbirósiig elnökévé nevezték ki. A kinevezés 
alkalmából szerc LcLtel köszöntjük s a maga életére 
és mUllkásságárn, valamint édesapja Lőrinczi Ist
ván esperes életére a mi egy Istenünk áldását kér

jük. 

Az UuijM iuS f;rtositö, cgyházközségünk lapja 
tH fll hivatott, hogya híreket hívciIIkhez eljuttassa 
és általában kapoes legyen mindannyiunk közö tt. 
Ezt a hivatását hosszú időn át teljesítette. Egye
düli l ehetősége, hogy hivatásának továbbra is meg
feleljen előfizetési díjának pontos befizetéseben rej
lik. Az anyagdrágulás következ tében évi előfizetési 
díjat 5 pengőre kellett emelnünk. Meg kell említe
nünk, hogy a fennálló tör.vényes rendelkezések a 
lap küldését esak abban az esetben teszik lehetővé, 
ha az előfizetési dí jak befizeLtettek. Ezekre való h i
vatkozással atyafiságos szeretettel kérjük e!őfize 

tőinket, hogy a lap előfizetési diját haladéktalanul 

rendezni szíveskedjenek, nehogy - szándékunk el
lenére - a Jap 'küldését be kellden szüntetnünk. 

Az előfizetési díjak is postautalványon, vagy az 
egyházközség esekkjén küldhetők be, de személye
sen. is befizethetők. Kérjük azonban minden esetben 

feltüntetni az összeg rendeltetését. 

Templontfűtés. A Koháry uteai templom fűtési 

berendezésének ügye is előrehaladt. A villamosfütö

berendezés elkészítésének akadályát az elnökség el

hárította m á r részben, s minden 'l"emény meg van 
arra, hogy rövidesen a m unkálatokat is megkezd

het jük. Ezzel végre megoldáshoz jut a régi problé
ma s az elkövetkezcndö télen már fűtött templom

ban tarthatunk istentiszteletet. 

A KONFIR!\IACIÚS Kf.:p mC~7.ertYi:hotö a 
L'hotos Rube.ru; <:égnél. (lUúzeum-körút l-b. Tele
fon: 186-1 60.) Aki lu~pot rendelt a fényképésztöl 
fenti címen át\'eheti, 

Orgonaépítés. Egyhitzközségünk közgyűlésének 
felhatalmazása alapján az elnökség mos t folytat 
til. rgyalásoht a p~csi Angster céggel a Koháry
utcai templom orgoná já nak átalakitása ügyében. 
~iinden remény megvan arra, hogy ezt a régen 
ohajtott tervel megvalósuláshoz juttathat juk, és a 
f '" . ovarOSl templom minden kívánalomnak megfelelő 
orgonával fog rendelkezni. 

FELmv As. A kolozsvári Egyetemi Irodalom.toT
' &lIcl' In'ézet megblzásá ból Kriza Jáno8 pUspök mü. 
vCInek öaszcgyOjtésével és sajtó alá rendezéSével Ifog-
lalkozom K" . . l ck m1ndllnklt , aki bármily.en Jelcntékte-

len adut bh·tokábnn III lenne, (~kár a ~zen~(itöl 8~nna_ 
ZÓ, akár C8uk reá vonulkor-ó l!)Vél. feljegyzés . megjegy_ 
zés, továbbá ot ~ tarlózkodására. átu lazá9ftrn. levelczli:_ 
eérc, bar-átkozásflra es III m cro' lIégére vona tkozó • 
"k • • a,_ 

. ......rlcvelelnck. leveleinek eredm(! nyelről . vU!sz. 
hangjlLról 00 hatáslirOI llzóló bármilye n kis ad at . a tu
domlLnyos cél él-dek.é bcn ell a kiadá:! t eljess(:g{J(!rt szi_ 
veskcdj(!k erről az alá bbi elmrc értcsltést k Ul. , - -Ugy ... uezt ké.rem Bolollj Far k«./t Sálldorral és bá ró 0 ,'-

bán BalázZ8Ql k a pcsolatosan Is. hogy annakide jén n fel. 
hlvb t n o kelljen megismételni. Ha eredmény mula :_ 
kozik, tnlndenkivel személye8en vesllem fel a kapcso_ 

latot. Kolozsvár, Egyetemi Irodalom.történetl Intézet , 
Király-u. 14. Fara.gó József egyet. hallgató. 

Felvételek gylÍrgondozónő i ianfolyamn\.. Buda

pest Székesfőváros Népmüvelesi Bizottsága felügye-

lete mellett müködő kétéves gyárgondozónői tan

folyam 1943-44. évfolyamára a felvételek meg· 

ltezd:ödtek. Felvilágosítást ad B a I o g'b y Mária 

igazgatónő II., Bimbó-út 3. I. 5. Telefon: 357- 182, 
• 

reggel 8 10 között. 

Fe~\'ételek a Kisanyák Is lmlú.ja. tanfolyamára. 

Budapest Székesfővá ros Népművelési Bizottság!). 

felügyelete mellett működő Kisanyák Iskolája egy

éves egészségügyi és pedagógiai tanfolyam 1943-· 

44. évfolyamára a felvételek megkezdődtek. Felvi

lágosítást ad: B a l og h y Mária igazgatónő II., 

Bimbó-út 3. I. 5. Te!efon: 357- 182 reggel 8-10 

között. 
-

Auyaköny \'i bej egyez6sck június hó lD-től jú
lius hó 10-ig: KeresztelLük: dr. Kósa Zoltán es Mil.

thé Róza unitáriusok - Zsuzsánna - Bártfay Béla 
T. k. és Simonyi Györgyi unitárius - László, Gá
bor - Karaki Ödön unitárius és. Mészáros ApoJlo

nia r. k. _ Péter - dr. Nanovfszky Károly unitá
rius és Hollóssy Filep Klára unitárius - Emőke, 

Klára _ Elekes Endre unitárius és VineepáI Irén 
unitárius _ Endre - nevű gyermekeit. - Házas· 
ságot kötöttek: nemes nagyrákói és kelemenfalvi 
Rakovszky György, Endre, Márton r. k. és Szath
máry Gizella, Anna, Katalin, Mária unitárius. A mi 
egy Is tenünk aldása legyen az ifjú páron. - Temet
tük: Kaffka Ede ny. magánti.sztv. 88, dr. árkosi 
Barabás József orvoS, ny. belügyminiszteri osztály
főnök 67, Székely Ferenc bördíszműves mester 32, 
Csekme Sándor ny. MA V főművezető 62, Bertalan 
Mária .bejárónő 60 éves atyánkfiait. - A mi egy 
Istenünk adjon békés nyugalmat az elköltözöttek
nek és vígasztalódás t a szomorkodóknak. 

V. E:. X II. 7, 

• 



• 

Az Ull iUa rillS Ira,j ,lIl is~zió II Íl I bcszerezhetök bib· 

Iiik, énekeskönyvek, unitárius hittani és tÖrténel· 

mi könyvek, valamint egyéb vallásos tárgyú kiad

ványok. Az Iratrnsiszió nyitva van minden vasár
nap d. c. 10-11 óráig (Koháry-utca 2-4. r. em. 

jobb l épcső). 

Lelkészi Könyvtárunk állománya az idők telése 

következtében hiányosnak bizonyult, ezér t t ervbe

vettük kibövítéset, illel.ve fe!frissítését. Ez. termé
szetesen csak a költségvetés keretein belül lehet sé
ges s így a kívánt eredményt nem tudjuk biztosi

tani. Ezért arra kérjük 'híveinket, hogy tehetségük 
szerint támogassak tervünket s az e celra szánt 
adományukat lelkészi hivatalunk címere (V. , Ko

hary-u. 4.) eljuttatni szíveskedjenek . ..Az adományok 
személyesen, csekken vagy postautalványon is be

fizetholök, de postai úton való befizetés esetében 

okvellenül kérjük a,z összeg rendeltetését "lelkészi 

könyvtár" jelzéssel megnevezni. • 
J..elkészi Könyvtár részére az alábbi szíves 

adományokat flzették be egyMzközségünk pénztárába: 
Ilr. I1a VfUj BélAné 10 P, kökösi SigJ/wnd Sándor 8 P , 
H cil,}f)T Vilmos 20 P , Dart.'08 Aladár és Papp Jenö 
5-5 P , T iJuf!r András 10 P, dr. Lőrincz Ákos 15.50 P , 
Buzogány János 12 P, Szilágyi Artúr 50 P , Tarján Ár

pád 4 P, Kovács László a P. Összesen: H2.5Q P. A 
• 

nyugUz.ás mellett hálásan köszönjük a szíves adomá-
nyokat és az adakowkra a ml egy lBtenünk aldását 
kérjük. 

A Lelkészi Nyugtlij Illwret javára a... al3.bbi 
adományok folytak be június 'hóban: dr. Surányi 

Ede, Székely Béla 10- 10 P, özv. Polgár L ipótné 

3.- P, Csáka J ános, Vajda András 2- 2 P, Weltin 

J ózsefné 1.- P. A mi egy Istenünk áldását kérjük 
az adakozókra, 

Istentiszteleti sorrend Dug. hónapban: 
H O L I Melyik I M'. 

r-----cc--~~------~.~""'". "'""""~'cr-'-" ~" ~"='=" ~' ~':" ~'~' 
A) Templomokban: 

V., Koháry-utca 4 .. " R. 1. d. e.9 Taar Géza 
BarabAs István 
Kereki Gábor 

• • 8,20,22, .. " 
.. .. 15, 29, .. .. 

A Misszió Ház templo_ 
mában (IX. Högyes E.-u.3.) I,A, 15, d.e. 10 Bencze Márlan 

, 20,22,29 If • , 
• , 

\ 

Vásárol jon 

B I b II á t, énekeskönyvet 
és könyveket 

Az 
Koháry-u. 4. sz. I, emelet jobb lépcsó 

Nyitva minden vasárnap 10 - 1t 

A magyarkúti 
gyermeknyaraltatás 

céljára pénz és természet-
beni adományokat kérün k. 

M i n de n adományt a 
le lkészi hivata l vesz át 

Koh á ry-utca 2 - 4 . 

-
UNITÁRIUS ÉRTESITÖ UtAnakUldés klzArva! 

Szerk.sztaS'g és kiadóhivatal Uj eim: 
Budapest, V., Koháry-utca 4. Telefon 317-529 

Cs.kks z. m'.sz ..... , 30.400. • 

Fe'.16. szerkeszt6 és kiadó . 
Szent-Iványi SliIndor . 

• 
ElOIizetési díj egy évre 5'- p 

A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius Egyházközség 
A lap .lfogada. a el6flzet6. re kiSteiez. 

Meglelenlk minden h6 15-én, 

----------~'a;'"."y~a~'"'-" .... "t'._E'"'n~'._" •• n.y~'~n~y~o~n~'d~.'j"a-.-B~u~da~p:':':tc.cc=:c-oo--------------c---ccc-ccc---Vill., J ózsef-utca 61. Telefon: 139- 259. 
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