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ALAPITOTTA: JÓZAN MI 
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Első adomány · a budai templomra. 
Lapunk konibbi számaiDak basábJain több ízben 

foglalkoztunk a Budán felépitendő unitárius templom 
gondolatával. Az elvi vJb. Igen szeles körben alakult 
ki s azi tapasztaltuk. bogy bíveinknél nemcsak ér
dekl6d~st. de komoly elbatározást is váltott ki. Mind
annyInnkban tudatos célli vált az eddigi vágy. bogy 
a tóvárosi egybf .. tközségben egy reprezentativ unitá
rius templom legyen. 

Dunapataji leányegybizközségilnk egyik buzgó 
presbitere, Varga József, mmdannylunk szeretett 
.. Varga bá.csUa", legutóbbi dunapata.jl tartózkodásom 
alkalmával, megemlítve az Unitárius 11:rte~itőben 

megjelent cikkeket, kezét nyujtva. kétsdz pengőt 
ajánlott fel az építendő . budai templom celjaira azzal, 
bogy önként vállalt kötelezettségének az építkezés 
megindulisakor kiván eleget teDDi. Varga ,József du
napataj! presbiterünk nyugalmazott D. G. T. altiszt, 
kinek nyugdíja aránylag kicsi s ezen kívül aligha 
van mis Jövedelme. 'Ogy gondolom hát, bogy adomá
nya a jövedelmébez vIszonyltottan Igen nagy. Még
sem ezért emlékezünk meg róla, hanem mert· az II 

m6d, amellyel ad felajánlotta, felejthetetlen marad 
mindenkor. Nem kértük az adományt, de Varga. J6-
zsef megérezte. hogy épitendó ' templomonkhoz fel
ajánlott bozzijáraJisával nemes célt szolg:iI. Nem ls 
saj1t kis en'bád köz6ss!gOk számára, hanem egye
temesebb ltonClolat :Utal vezettetve ajánlotta tel azt a 
budai templom költsé&4>lre. J611ebet, hogy nemes tet.
tével a budapeSti enb1',1:község s tőként a budai hí
vell eéljit 's stOlR:i'J ... megis _ ezen t61 ts - egye
lemes unilirlus célt Rolgá), mert az unltárizmus ka
vekből mrgeleven~tI\Jij lI.:prezentins hirdetőJének, egy 
nacylnCrU templomnak éldrebivásáboz ajinloUa fel 
a~ elsó 3d~miJj,t. Akár arn londoit. bOlY egy unUi. 
rlu, tet.tv,""kii2:ö&Ségd segitsen, akár pedig egyetemes 
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cél szolgálatit; IUta a. maga szimára kötelezőnek, tet· 
tével mindannyiunk szimára példit adott. 

A nagyszerü gondolatok kivHelezesébez ilyen ál· 
doza.los támogatisra van szükség. .Arra. bogy meg
érezzük. és megértstik a fontosságát és képességelnk 
teljes erejével támogassuk, mert a legnagyszerúbb 
gondolat sem állbal. meg csupán egymagában. 

Varga J6zset atyánk!i", mint a budai templom 
gondolatának első támogat6jit s ezzel az út. első kő
vl!nek letevőjét erről a belyr61 is atyatlsáságos szere· 
tettel köszönt;jfik s kIvágjuk, bogy áldozatos . példija 
nyomán sokan felsorakozva, bosszú időn keresztaJ 
együtt örvendbessünk a ködb erőből megvalósuU bo· 
dal templomnak. A mi egy Igaz Istenünk áldá.sa le
gyen minden nemes szívO adományozón. . . 

KEREKI. ~ABOR. 
, 

ELOFJZET281 FELIDVAS. Lapunk elötl.zetal közül 
többen még mindig nem tettek eleget elöfhetést kö~e. 
iezettségüknek. Tekintettel arra. hogy $Z "UnitáriUS 
2rtesllö" csupán az előfizetési dlJakból ta~ja f~nn 
magát éS' mert a fennáJl6 sajtórendelkeZések kovetke'Z' 
tében nem ill módunkban olyanoknak ls megkWdenJ a 
lapot kik nem teltek eleget köteleozettsegelknek, atya· 
fis4g~ szeretettel kérjük lapunk ii en lisztelt előfize
tölt; hogy az elöfizetésl dlJakat nl1nél elóbb renduni 
sd~Hkedjenek. Lapunk elöflzetésl dija egy évre 5 R. 
Az elöflzetésl dlJ bekUldhetö p.ostautalványon ls, ~. 
lamInt a 30.400 smm6' csekken, de kérjük, begy ~. 
den beflzetés esetében az összeg rendeltetésé~.!:: k" 

.. " kön~c.o=- -tüntetni szíveskedjenek, nehogy ...,ves tal . 
vetke2ltében zavarok keletkeuenek. A kJadóbiva CI' 
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Hozzászólás a Budán építendő unitárius templomhoz. 
Sokat olvastunk mostanában az Unitárius 

~rtesitöben arról, hogy milyennek kellene len
ni egy újonnan építendő unitárius templom
nak. A kérdésnek az ad aktuaIítást, hogy Bu
dapesten lakó híveink igen. nagy száma Budán 
lakik ahol ezideig még nincsen templomunk. 
Mivel pedig remélheWleg. a közeljövőben tt~
dunk majd telket szereZD.! Budán templomépl
tés céljára), úgy érzem, mint aki a Hőgyes 
Endre-utcai Missióház unitárius templomát, 
valamint Pesten és vidéken több r eformátus 
templomot is terveztem, h~gy . ezt a ,kérdést 
több oldalról is meg kell vdágJtanom. 

oly~ tel~et ken szerezni, amely szabadon álló, 
tehat utcak által határolt és fás, zöld környe
zetben .fekszik. ~ telek ne. leg~~n túl nagy, 
mert hiszen szerenyanyagi eszkozeink között 
még várható közületi támogatás mellett sem 
épithetünk nagy templomot de azt híveink 
száma sem indoko~á ... A telek ne feküdjék ma
gas" sok et;nel~t:.s epuletek között, mert keve
~eb~, számu hivat befogadó ,unitárius templom 
llletoleg a~ak tornya nem epülhet oly magas
ra, hogy az sok emeletes bérházak magassá
gával versenyezzen. A telek megválasztása ter
mészetesen közlekedési szempontból is igen ne
héz, ~ert Buda be1sörb. t:rületén aligha talá
lunk kisebb,;szabadon állo, arnyas, zöld ,környe
zetben fekvo szabad telket, különÖSképpen nem 
ha a telke! fövá~osi adományból szeretnők 
megkapni. Ha a telek kij ebb fekszik, úgy meg
felelő villamos va'gy autóbusz közlekedés kö
zelében legyen. 

Fent előadottakból láthatjuk milyen nehéz 
lesz jó telket t.alálni. Ha már meg van a jó te
lek, további gondot jelent a templom megfe~ 
lelő alaprajzi elrendezése. 

Altalában téves az a felfogás, hogy egy
egy felekezet templomának egy bizonyos sti
lus felel meg legjobban. Tudjuk, hogy a szá
zadok folyamán különböző felekezetek temp
lamaikat az akkor divatos stilusokbfUl építet
ték, így a katolikusok is az ókeresztényt61 a ' 
román és a gót stilusokon keresztül a renai
sanoe, barokk (pId. a jezsuitáknál) vagy a 
klaSziciz.ál6 stílus után a mai úgynevezett kor
szerű "modem" stilusban építik templomaikat. 
Ha unitárius templomaink közül hazánkban a 
kolozsvári "copf" stilusú (empire változata) 
vagy a homoródalmási eredetileg is unitárius Sok vita folyt és folyik ma is afelől, hogy 
templomnak épült rokokó diszítésű templo- a protestáns istentiszteleti rendnek milyen 
munkat vagy a budapesti Koháry-utcai "új alaprajzi elrendezésű templom felel meg leg
góthikus" stilusban megépített templomunkat jobban. A hosszúhajós elrendezésnél a lelkész
nézzük, al.t kell mondjuk, hogy nem érezzük szel szemben ülnek ugyan a hívek; de a hátsó 
egyik stilusról sem azt, hogy az egy bizonyos sorokban a prédikáció szavait már kevésbbé 
vallás vagy felekezet ' jellegét fejezné ki. De .. jól hallják a templom nagyobb hosszmérete 
r:e!l1, fej~zhetjük ~ ezt egy bizonyos visszatérő miatt. A centrális elrendezésű szószék vagy 
ep~tészeh elem, nunt torony, toronysisak, hu- négyzet alaprajzú templomnál a hívek egyré
szartorony, vagy alaprajzi elrendezéssel sem. sze nem ülhet szemközt a szószékkel, így csak 

, ,~rtheti? az a törekvés, ha magyar alapí- nyakának állandó .l?te~erés~vel nézhet al le,l
tásu es Erdelyben fogant, magyar., illetőleg szé- készre. A hosszhaJo kozepen elhelyezett szo
k~ly unitárius hitünk jellegét újonnan építen- széknél a hívek nagyobb része jobb vagy bal
do templomainkban szeretnénk kidomborítani. oldalt ül, úgy, hogy a lelkész fe jét hol jobbra, 
Mert ha ~gy bizonyos stilus alkalmazása még hol balra kénytelen forgatni. A kereszthajós 
nem is feJezheti ki egy templomnak unitárius elrendezés igen gyakori protestáns templo
nefor~tus, katolikus stb. voltát, mégis a mi mainknál, mert a hívek a lelkész beszédjét 
d~lgunk, terve~ építészeké az, hogy bármi aránylag közelről élvezhetik, a padsorok el
.~.us elemet lS alkalmazunk, a templomház rendezése azonban nem lehet egységes. 
~a~~kura keltő legyen és kifejezze azt, hogy az Fontos körülmény még az orgonakarzat 

l S, vagy protestáns templom-e _ 
Az építészetről alk tott ... elhelyezése is. Az orgona ne legyen tul messze 

szerint minden korszerű O é '·1 t~~ te\~Oga~4nk a szöszéktöl, de elrendezése lehetöleg olyan le
elsősorban rendeltetését pUá e l e fejezze gyen, hogy a híveknek ne kelljen minduntalan 
szerkezetekkel és formák ~ Slodso:b:n ~ly.~ h~trafordulni, ha a zsoltártáblára akarnak néz
jön, ami az alaprajzb61 a amea mazas .val epul- ru, hogy melyik ének éneklése következik. 
ból fakad és alkalniazk~djék :~l~f~o k~~lad~t- Ezért lehets~ges olyan megold,ás, amikor .az or-
városrész jellegéhez. e ornyek, g.onakarzat es orgona a swszek felett nyer el-

Ilyen formán tehát Budán ' , helyezést. . . 
lomunk külső megjelenése elsö~p~tend~t~~mp- . A templom belsejének kialakitásánál, te-
függeni , hogy hol tudunk telket ~ an a. Bf,og kintettel arra, hogy vallAsunkban szobrok, ké- ' 
házak kö~ szűk telekre beszorítvz:rezm. ~r- pek, oltár stb. a templomban nem aIkalmazha
sünk; elégg:é e1szomorító edd·· ;e épit: tók, fontos szerepet játszik a szószék megfe
templomaink elhelyezése. Leh~főle udapesh lelő. művészi kialakitása, az orgonakarzat mell-

g tehát védjének vagy magának az orgonának a ki-
ol u. t. XXII. 8. 



kép%'se, továbbá a mennyezet mUvészi kialakí

tása. é k kívül különös Az accustikai kérd se en.. . 
fontossággal bír a világitá~ kor:szeru me,goldas8 
és zel kapcsolatban a vllágto testek es lám
ákezművészi ,kiképzése. továbbá a fütöszerke-

p tendszerének megválasztása, végül a padok 
~:lyres elrtendezése és a padok művészi kiala-

kítása is. .. lr d 't 'lasz Hogy melyik alapraJzl e en ezes va. .-
szuk az elsősorban a telek alakjatól. tájol~sa: 
tól, a hívek számától és végül a templom .ku~o 
építészi kialakitásától függ. Ebben a ~erdes
ben tehát eleve állást foglalni n em lehet es ne~ 
is szabad. A megfelelő alaprajzi elrendezes 
megválasztása mindenkor a tervező építész fel
adata. 

Az alaprajzi elrendezést befol~ásolja m~g 
az is, hogy a szokásos gyülekezeti t.erme~. es 
lelkész lakásokat, irodát, hogy lehet celszeruen 
elrendezni. 

Gazdasági szempontok mia.tt sokszor a 
gyülekezeti termet a te~plo~ kiem:lt alagso
rában szokták elhelyezru, arrunek elonye, hogy 
a templom ezáltal magasabb lesz és így mo
numentálisabb külsö hatást lehet elérni, nem 
beszélve arról, hogy ha külön épületben, ya~ 
a templom mellé épülne, úgy több alapozas es 
tetőzet válna szükségessé, tehát a tervbevett 
programm felépítése sokkal többe kerülne. 
Hátránya azonban a templom alá helyezett 
gyülekezeti teremnek az, hogy nem lévén kü
lön alápincézve, gyakran dohos szagú és a 
megvilágítása nappali használat esetén tökéle
tesen nem oldható meg. Ha a gyülekezeti ter
met és lelkészlakásokat a templommal össze
építjük, úgy annak tömege feltétlenül kisebb 
legyen a temploménál. 

Megfelelő jó alaprajzon alkalmazott kor
szerű szerkezetek legtöbbször a templom külső 
megjelenését is meghatározzák. 

A külső megjelenést az egyes részletmeg
oldásokon kívül elsősorban a tetőzet alakja, az 
alkalmazott torony, illetőleg huszártorony mé
retei és magassága döntően befolyásolják. 

Tornyok alkalmazása elsősorban pénzkér
dés, mert a t orony hasznos teret nem tartal
maz, inkább csak az épület rendeltetését dom
borítja ki. Igy két tornyot budai wútárius 
tet;nl?lomunkhoz aligha fogunk tervezni. Vató
szmu, ha t:ornyot építünk, annak elhelyezését a 
tel~ alakja, a templomra való rálátás, szóval 
e~.sorb~ varosrendezési szempontok fogják 
eldontem. Elképzelhető azonban egy huszár
torny~s, vagy egy külön harangtornyos meg
oldás lS. 

. A. torony" külső megjelenése az, amelynek 
Je~eg~vel elsosorban kifejezésre lehet juttatni 
urutánzmusunka~. Egyenesen adódik, hogy a 
~mpl?mtorony, llletőleg annak sisakja erdélyi 
Jellegu l~gyen, tehát bástyaszerű körüljáróval 
esetleg Ílatornyokkal. Ha a környezet vidékies 

jellege megengedi, ugy elképz.elhetö egy Sllép 
fi~tornyos erdély.i fa.torony. De ha épületünk 
erosen nagyvároslas Jellegű házak közé kerül 
úgy fatorony alkalmazása nem indokolt. ' 

Tal~ to,,:,ább időztem ezeknél a részletek_ 
Il:él, de ugy erzem, ha Budán épitendő unitá
riUS ~emplomunk.ra gondolok, hogy az nem le
het. sl~ár skatulyaház, de nem lehet klass-zici_ 
zálo, tulságos monumentalitásl'a törekvő épit
mény sem. Meghitt kisebb templom lesz az er
délyi jepllege! kifeje~ jó arányú toro~yal, 
egyszeru tetozettel es a szakszerüen megvá_ 
la~sztand~ szerk~tből .adódó, jó magyar jelle-
gu forma kkal. Reszletelben azután, mint az ab
lakok mérete és alakja, ajtók kiképzése, vasa
lások, lámpák, orgonakarzat mellvédjének és 
a padoknak a formái , lehet akár az Erdélyben 
oly gyakori renaiscence, esetleg gótikus vagy 
magyar paraszt barokkos formákat is alkal_ • 
mami. Mindenesetre külső megjelenésében 
nem hivalkodó, egyszerű, belsejében azonban 
könnyedébb, egyszerű fafaragásokkal vagy fes
tett mennyezettel ékes lehet. 

A magyar unitárius egyház templománál 
a nemzeti jelleg hangoztatása a templom külsö
belső kialakításánál szinte természetes követel-

, 
meny .. 

Remélem fentiekben sikerült kifejeznem 
azokat a gondolataimat, amelyek lelki szemeim 
előtt kirajzolódnak, mikor arról hallok, hogy 
Budán is emelünk az Egy Igaz Istennek unitá
rius hajlékot. 

Gotbárd Zsigmond 

miniszteri osztály tanácsos, okl. építész
mérnök, kebli tanácsos. 

• 

Két nagyapa unokája. 
Voltaképpen ez a cím túlzás. Minden uno

kának -két nagyapja van, mi értelme van tehát, 
hogy úgy írjuk címbe, mintha az valami rend ... 
'kívüli dolog lenne! Ennek az unokának azon
ban akiről most irok, nev.ezetesen legUjabb 
Ko;ma Jenő Gábor úrfinak, aki április 27-én 
született és augusztus 29-én részesült a keresz
telés áldásában, - olyan két nagyapja ,van, 
akik mind a ketten egyházunk történc~en~k 
lapjaira kerülnek. előbb-utóbb. A kis Jeno Ga
bor ugyanis ifj. dr. Kozma Jenő körl jogta~
csos ügyvéd atyánkfia és Költő Agnes ~er
m.eke s ilyenformán dr. Kozma J enő korman~
főtanácsos, ügyvéd, egyházközségünk isme~; 
nagytekintélyű gondnoka, valamint m~ 

.. b' , unokaJa Dr. 
éh . d K "lté.'í Gábor kunru lI'O . n al r. o . hogy 

Kozma Jenőről szükségtelen elmondam, k 
d . ak s leszne kicsoda és milyen ér emel vann 
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m~ remélhetc5leg ezutAn is egyházkÖzsé~ 
életében, dr. Költő Gáborról azonban, attól fé
lek, a mai nemzedék /kevesebbet tud. 

Dr. Költő Gábor! 1920 ősze jelenik meg 
emlékezetemben, amikor a nevét kiejtem. Már 
kétéves volt a román megszállás akkor Kolozs
várott. Naponta láttuk és hallottuk a románok 
diadalmámor ünnepségeit, oot további remény
ségeit is Nagy-Romániáról : "de la Tisza". A lel
künk unitárius voltunkban is naponta gyász
misére járt. Bizalmas társaságokban .szavaltuk 
Gyula diák verseit és keserű daccal ismételget
tük vele: "Szajnaparttól a Tiszapartig, amig 
visszahozták véres testét, A megbocsátást és az 
imát még a Máriák is !elfeledték!" Azt m ár meg
tanultuk, hogy nyiltan lázadozni nemcsak hiá
bavaló, hanem egyenesen a megszállóknak ~asz
nálunk vele, hiszen a szemünk előtt írtották ki 
a lázadók családjait az alkalmat örömmel meg
ragadó regáti csapatok. Valami másra volt szük
ség, valami b!első keménységre, elszántságra és 
megszerveződésre, s valami külső, a megs.zállók 
hatalmán kívüli segítségre, hogy biztosítani tud
juk a puszta megmaradást. Ezeket hozta el ne
künk dr. Költö Gábor a maga izzó, de mégis 
meggondolt, körültekintö magyarságával, böl
csességével és hajlíthatatlan céltudatosságával. 
O volt az elsó erdélyi "kisebbségi" politikus, aki 
megmutatta, hogy lehet "hallgatni és mégis 
mindig rágondo~", külsöleg tűrni, belsőleg fel
készülni, látsoolag várni, valójában egy percet 
is el nem mulasztani, a veszedelmeket elkerülni 
ás mégis minden veszedelemre készen lenni'. 
. Költő Gábor tanított meg minket élni, - igaz, 
hogy O maga ebbe a' tanításba belepusztult. 

A m.egszállók ugyanis hamar reájöttek, 
hogy ez a fogcsikorgatva hallgató m agyarság 
számukra veszedelmesebb, mint az a másik • 
mely lépten-nyomon a puszta két kezével is 
nekitámadt a szuronyos, golyószórós katonaság
nak elnyomatása keservében. Éppen ezért ül
dözni kezdték azokat, akik: ebben a hallgató for
radalomban a magyarság vezetői voltak. Mind
a:myiuk között Költő Gábor szenvedett a leg
többet. Fogságba hurcolták, kegyeUenkedtek 
vele, nyirkos, hideg cellában tartották s végül 
is Erdélyböl áttették a határon a Csonkaország
ba. Idekint nyugodtan élhetett volna, hiszen 
kuriai birói rangban az igazságilgyminisztérium_ 
ba osztották be. Kényszenileg elhagyott vérei
nek sorsa azonban nem hagyta nyugodni egy 
percig is, itt is tovább dolgozott, szervezett, te-
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~ken~kedett az erdél~ magyarsAgért. Vegü\ 
,lS a tulfeszitett munka es a fogságban szerzett 
betegség végeztek vele, 1923-,ban megbalt. 

1920 őszén, elsőéves teologus koromban- lát
tam elöször. Neve azonban akkor már a meg
pr6báltatásos évek fájdalmas büszkeségével kö
riildédelgetett eszményt jelentette nekünk. Ak
kor még nem volt gépírója a Képviselö Tanács
nak s Kovács Kálmán mint mindig, már akkor 
is mindent tudott, így meglepóen gyorsan érte
sült arról is, hogy az elsőéves teologusok között 
van valaki, aki gépelni tud: igénytelen magam. 
Igy kerültem összeköttetésbe Költő Gáborral is, 
aki. akkor - a román hűségesküt megtagadva -
táblabíróból egyházunk egyik titkára lett . Most 
is szemeim elött van a fogságtól sápadt, mégis 
a megszállottság diadalmas erejét sugárzó arca, 
meghajlott, de törhetetlen alakja. Soha még úgy 
nem remegett a kezem, mint akkor - a meg
hatottságtól. Diktált nekem, de azt hiszem, na
gyon sokszor ütötten:t melle a gép billentyűi kö
zött. Úgy éreztem, nem múló jelentőségű, az 
irodai mind.ennapiságból folyó levelet írok, ha
nem a kisebbségi magyarság megváltását jelentő 
igét. Azóta is sokszor gondoltam reá s kívánom 
mai is, bárcsak diktálhatna most is, nekünk is, 
u tunkat oly nehezen megtaláló, aggodalmas ma
gyaroknak, az (5 messze előrelátó, bőlcs és meg
rendíthetetlen hitéveL 

Ilyen két nagyapja van a kis Kozma Jenő 
Gábornak. S minthogy nemcsak a nemesség, 
hanem a név is kötelez, hiszem és remélem, 
hogy mind a két nagyapjához méltó lesz ez az 
unoka, amikor felnő, mert bizony hogy nagy 
szükségünk van nekünk úgyis mint unitáriusok
n ak és úgyis, mint újabb megpróbáltatások elé 
néző magyaroknak, ilyen nagyapák ilyen uno
káira . 

Sz. r. s. 

A Koháry- u. 4 szám alatti 

új gyülekezeti teremben. 

október hó 81-én "" 

Unitárius 
Irodalmi Társaság 
Ulést tart, melyre minden 
érdeklődöt szeretettel várunk 

• 
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KettS. ezüstlakodalom. 
Megható családi ünnepségről értesültünk, 

két testvér két ezüsUakodalmáról. Az ezüstla
kodalom már magábanvéve is megható és ked
ves alkalom, hátha még az eltelt 25 esztendő 
olyan idószakra esik, mint a mostani :két világ
háború s ráadásul éppen olyanszerű idöben kö
tött házaS,ság után, mint most amilyen. ~1ind
ezeken felül is azonban van valami stívefszo
rítóan megkapó ebben a két ezüst1akodalom
ban. A két férfi testvér ugyanis egymás tudta 
nélkül, egymástól távol, két országban ugyan- . 
azon a napon esküdött örök hűséget élete pár
jának. Mondjuk .el azonban végre, hogy kikről 
és miről is beszélünk. 

1918 augusztus 19-én árkosi V~ress Gábor 
dr., az IBUSz vezérigazgatója, egyházi tanácsos 
atyánkfia Déván tartotta meg esküvöjét Bruz 
Terézzel. Öccse, árkosi Veress Pál dr. egyetemi 
tanár, szintén egyházi tanácsos atyánkfia Auszt
riában katonáskodott S az akkor már zavaros 
viszonyok között nem tudtak vele senuniképpen 
érintkezésbe kerülni. Képzelem, mint sajnálkoz .. 
hatott a dévai násznép és a család, hogy az egyik 
legkedvesebb öccs az esküvőn nem jelenhetett 
meg. Hátha még tudták volna, hogy nemcsak 
Pál maradt le a Gábor esküvöjéröl, hanem Gá
bor és az egész család is lemaradt a Pál eskü
vőjéről! Úgy történt ugyanis, hogy az össze
omlás előtti felfordult viszonyok nemcsak Ma
gyarországról Ausztriába, hanem Ausztriáb61 
Magyarországra sem engedték meg a zavartalan 
közlekedést. E:ppen ezért az Erdélyben élő csa
lád sem értesülhetett idejében arról, hogy Pál 
fiúk, éppen a történelmi égboltozat beborulása 
miatt nem halogatja már tovább a házasságot, 
hanem Korneuburgban hűséget esküszik meny
asszonyának, Mejsel Dorotheának. Az meg az
után már igazán a mindenható, szerető jó Atya 
müve volt, hog)'! minden megegyezés nélkül, sőt 
arról kölcsönösen nem is tudva, pontosan ugyan
azon a napon, 1918 augusztus 19-én tartotta meg 
esküvőjét mind a két testvér. Mondom., a min
denható, k.;gyelmes Isten műve volt ennek az 
időpontnak az összeesése, hiszen ígyl a Déván 
örömkönnyeket hullató család, tudtán kívül, 
egyúttal a másik fiúért is imádkozott. 

Az ezüstlakodalomban azonban az a leg
szebb, hogy várakozóan előre int az aranylako
dalom felé. Akinek már ezüstöt adott az lsten, 
az mAr az aranyat is megkívánja. Mi 3. magunk 

részéral ~szi.ntén reméljük., hogy ~Z a kivánaég 
be is teljesedik. Hogy mind a két csa1.8d megéri 
jó egészségben és zavartalan boldogságban a 
reájuk forduló 25. év végén az aranylakodalmat. 
S imádkozunk érte, hogy az aranylakodalom is 
független és ,szabad Magyarországon, boldog és 
megelégedett viszonyok között íolyhassék le. A 
mi egy Istenünk áldása legyen az ezüstlakodal_ 
masokon, egyházunkon és magyar ha7-Élnkon! 

Sz. l. S. 

száma a statisztika 
tükrében. 

Az 1941. évi népszámlálás előzetes ered
ményeit a Magyar Statisztikai Szemle 1943. évi 
máj-jun. nemrégiben megjelent füzetében tet
te közzé a m. kir, Központi Statisztikai Hiva
tal E feldolgozás megállapitja, hogy az 1941. 
jan. 31-én és a visszafoglalt délvidéki részeken 
1941. okt. 10-én végrehajtott statisztikai adat
felvétel alapján Magyarország lakosainak szá
ma 14,679.573. 

Az ország lakosságának anyanyelv és nem
'zetiség szerinti megoszlása azt mutatja, hogy 
a népesség 77.50/o-a anyanyelvére nézve ma
gyar, a nemzetiségi megoszlás, még ennél is 
·kedvezőbb képet mutat, mert e kérdőrovatra 
adott feleletében az össznépesség 80.90/1l-a val- • 
lotta magát minden kényszer nélkül magyar 
nemzetiségúnek. Ezen adatközléssel részletei
ben nem foglalkozunk, a belőlük levonható ér
dekes tanulságokat a napilapok is bőségesen 
ismertették az elmult hetekben. 

A magunk részéről, akik a trianoni ország
részen 1930-ban végrehajtott népszámlálás val
lási vonatkozású adatait több cikkben dolgoz
tuk fel unitárius vonatkozásban, annál na
gyobb érdek1ödéssel vártuk a népszámlálás val .. 
Iási viszonyokat megvilágító adatait, melyek 
most végre, elsö feldolgozásban közkézre ke-
rültek. ~ 

A népszámlálás első összegezése alit mu
tatja, hogy az ország népessége va~lá!li meg
osztottságában a ·következő képet adja: . 

Római katolikus : 8,073.689, görög kato~
kos 1701.544, református: 2,785,701, evang~ 
likus: ' 729.288, unitárius: 57.909, gör:ög keleti: 
559.944, baptista: 36.422, izraelita: .724.306, 
egyéb 1.543, felekezeten kívüli: 7.601, iSmeret-
len: 1·.626. kat 

A statisztikai feldolgozás az adato ~ 
1910. évi népszámlálásnak a mai magy~r teru
letre kiszámított adataival veti egybe es meg
állapítja, hogy száza~é~os megoszlásb.an ~'ara
podott a római katoliCIzmus 52.80f0-rol 55 Itt-ra. 
Apadt a görög katolikus 11.9-ről 11.6-ra, a re
formátus 19.6-r61 19-re, az evangélikus: 5.5-rő1 

u. 1:. xxu. e. ti 
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S-re. Gyarapodott Q görög kel~cl 3.5-röl 3.8-'I'& 
Az unitárillSSág százalékos reszes.edése akkor 
is most is 0.4°/0. Jelentős a baptisták gyara
p~dása, akiket még I9l0-ben az egyéb rovaton 
mutatták ki. 

Szerény megjegyzésünk az adatközléssel 
kapcsolatban csupán csak ann~i, ho~y a felso
rolásban nem tudjuk, hogy nuert kovetkeznek 
az evangélikusok után a görögke!etie}' s .. csak 
azután az unitárius, hiszen a vallas- es kozok
tatás.ügyi minisztériu~ is protest~ é~. görög 

• keleti egyházak ügyelvel foglalkozo ugyosz
tályt tart fenn, ami nyilván mutatná a sor
rendi felsorolás követelményeit. 

Az unitárillsság lélekszámát feltüntetö 
adatot hirtelenjében a következő szempontok 
szerint tudjuk megvilágítani. 

Az unitáriusok 57.909 lélekszámával sz~m
ben az ország mai területére kiszámított adat 
szerint I910-hen lélekszármmk a mai magyar 
területen 46.537 lélek, ami százalékban kife
jezve 24.40f0-os természetes szaporodást jelen
tene. ,Figyelemmel kell azonban lennünk arra 
is, hogy a bécsi döntés következtében a meg .. 
vont határvonalon túlról igen sok hívünk jött 
át a felszabadult területekre, így a gyarapOdás 
nem minden vonatkozásában tudható be a ter
mészetes szaporodásnak. 

A trianoni ország területén 1930-ban vég
rehajtott népszámlálás adatai szerint lélekszá
mWlk 6.266. E számmal egybevetve az unitá
rillsság mai lélekszámát, gyarapodásWlk közel 
tízszeres . 

Az 1941. évi népszámlálás adatait ha egy-
bevet jük az 1943. évi márciusi Főtanácson el
hangzott s annak jegyzőkönyvében a püspöki 
jelentésben olvasható népesedési adatokkal, azt 
a s~m?rú ,megállapítást tehetjük, hogy az ál
~atnl nepsza~lál~nak az 1941. évről, annak 
Jan. 31-röl vegrehajtott népszámlálása sz,erint 
kimutatott 57.909 unitárius lélekkel szemben 
az 1941. dec. 31-i állapotnak megfelelően az 
egyházi kimutatás csak 54.859 lelket mutat ki 
Mindannyian megállapíthatjuk, hogy a két 
szá~. közötti különbözet: 3.050 lélek gondozás 
nélkul ~~ll h.ogy legyen, vagy legjobb esetben 
egyházkozségl statisztikai kimutatásaink na
~on pontatlanok. Bízom benne, hogy a SZÓr
vanyok rendszeresebb gondozása köv.etkezté
~ az illa.mi s:atísztikai adatot, majd az 1942. 
éVI egyh~zl nepesedési adatokkal vethetjük 
e~be, orvendetesebp összehasonlítást tehe
t~. S kell ezt tennünk annál is inkább, mert 
hivei;Umek a d.élerdélyi területről való átszi
várgasa 1941. Jan. 31-én nem szünt meg, ha
nem azó~ is álland6an tart, S. ma a mai ma
gyar területen élő unitáriusság lélekszámát jó
val 60.000 lelken felülre kell becsülnünk. 

~ .n~pszámlálás így nyert adatai csak az 
~gyháZl összesített népesedési adatokkal való 
öss~hasonUtásra Szolgálnak alapul. Azonban 
fötisztelendö Püspök urunk e sorok írójának a 

ot. U. fo. XII. ~. 

központi m1ssz16~ bizottsé.g egyik legut6bbl. ülé-
sén elhangzott Javaslataképpen me k te 
központi statisztikai hivatalt s kért; ~res k"a 
zÖlj: ~gyházunkk~l a n~pszámlál~ak o~~ll~ 
szenntl megoszlási. adatait, községenként· f 1-
dolgoúsban. Ezen adatok közlését a ko" l et· . tik· h' zpon l 
~tatJsz al lvatal kilátásba helyezte, s azok az 
osz folyamán kezeink között lesznek. A nye t 
adatok ös,szehasonUtási alapul szolgálnak ~ 
egyes gyülekezeti lelkészeknek, s megbecSül~ 
hetetlen támpont jai lesznek egyházi és nem
zeti szempontot e'gyaránt figyelemben tartó 
szórványgondozó munkánknak. 

Az eddigi adatközlés, s az abból leszür
hető eredmények arra figyelmeztessenek mind
nyájunkat, hogy ne hozzávetőleges adatokat 
szerepeltessünk évi nápesedési kimutatásaink
ban, hanem az adatok egybeállitására munkát 
és gondot fordítva, az egyházi statisztika ada
taiban a valóság képét tüntessük fel. 

Fe'Tenc József. 

Mit tehetek egyházamért? 
Hiába, az élet mindig tanit valamire, nem hiába, 

hogy irva található: a jó pap holtig tanul! Nem dicse
kedhetem azzal, hogy jó pap lennék, de holtig tanulni 
mégis szeretnék s ha nem szeretnék, akkor is kénytelen 
lennék vele. Az élet utain járva, ugyanis, mindegyre 
Olyan tapasztalatokat szerez az ember, amelyek neOI
csak meglepők, hanem tanulságosak is. Igy \'agyok ez
zel a témával is, amit eimül felirtam. Hiveinkkel való 
érintkezés közben meglepetve láttam, hogy mennyi 
készség volna bennök az egyházi munkában való ren
vételre, csak éppen, hogy a legtöbben nem tudja.k: 
miképpen kezdjenek hozzá. Elhatároztam hát, hogy idő

ről-időre feltárok egy-egy munkakört olvasóink elött, 
valami olyan munkakört, amire szükség lenne, de pil
lanatnyilag ellátatlan, - hátba valaki, vagy akár töb
ben is, kedvet kapnak hozzá és segítségüket felajánlják. 

I. L e vel e oz é s. Ezt a munkakört legjobban ugy 
ismertethetem, hogy példára bivatkozom. A mult szá
-zad köozepén élt Boston városában egy sokat beteges · 
kedő leá ny, Sallie Ellis volt a neve. A na.lryhlrü pré
dikátor, Channlng E. Vilmos, hívei közé tartozott s a 
lelkes beszédek hatása alatt egyszer csak feltámadott 
benne a vágy, hogy tegyen valamit unitáriU!l egybá
-z.áért. Vagyona nem volt, ideje Jett volna, de beteges
kedése miaU az ereje hiányzott ahhoz, hogy 3l" egy
háztársadalml munkában résztvegyen. Kitalálta hat a
maga és egyháza számára az u gynevezett p o s 'a i 
m i s s z i ó t. Abb61 állott ez a postai misszió, hogy el
kezdett leveleket irogatni olyan unitárius, vagy nem 
unitárius vallású embereknek, akik érdeklődtek az 
unitárlzmus iránt, de távol laktak minden uDitáriu.i 
templomt61, vagy pedig nem találták meg 3Z utat az 
unitáriusokhoz val6 közeledésre. Küldött számukra is
mertető füzeteket, majd az első levélváltis után, rés:z· 
letekbe menően megvilági10Ua előttük az 'Initarizmus 
ildasalt. Később levele:.:6se lassan böviilni ke!.dcU. Ma· 



ga III meg1ep6döU, hogy mennyi e!>ycdOhiU6, lárstalan 
beteg ember akad, akt való!Wggal k ét kenet kap 

vagy l " 1 I " " " "" a taná.csotadÓ, vagy vlgasda o eye c in ... mdos.c;ze 
a~ és félévig é l m ég, ezalatt a rövid idő alaU azon· 
: a!Y körlilbelUl 2.500 le velet fr meg, 22.000 füzetei és 

f
l 6iratot oszt szH, 286 könyvet ad et ~S 2.i8 vaUásos 

oy ." 'tá" _ et kölcsönÖZ kl . H a lá la u .... n m ás IcH.es um nu;! muv . 
ök vették tel a kezéből kihullott tollat s 8:t< amerikai 

:nUá rlUS postai missdó 1900 körül már lRi:::Jtegy 5.000 
berrel i llott á llandó pos ta i levelezesben . 

- ""ké Ha valaboi, úgy n álunk van Igazán S"~U.S g erre 
levelezésre. A Királyhágón-inneni részeken mind

:ssze 6 egyházkö7;Ségünk van, viszont a munkalehető
ség kényszere folytán az országnak minden sarkában 
élnek upitáriusok. Budapesten magában is közel 5.000 
unitárius él ebben a városban, szerieszórtan. Ha sem
mi más dolguk scm lenne lelkészeinknek, lI-kkor is le
hetetlen volna ezt az 5.000 embert ebben Ho nagy vá
rosban olyan lelkészi gondozásban r észesiteni, mint 
amJlyenben kellen e. I gazán áldásos munka lenne, ba 
híveink kö;r;ü1 minél többen v:i.lIalkozná na.k arra, hogy 
a tőlünk kapott eimekre leveleket írjanak s igy levél
ben legyenek segítségére elhagyatott, vagy árva, eset
leg beteg s néha talán templomtól, eS"yháztóJ elidege
nedett bíveinknek. Kérem azokat az atyánkfiait. akik 
ilyen levelezésre váUalkoznának, lépjenek érintkezésbe 
velem (akár személyesen, akár levélben), bogy a szük
séges útbaigazításokat megadhassam. 

Hirek. 

(FOlytatása következik.) 

Szent-Iványi Sándor 
vezető-lelkész. 

RÁDIÓ KOZVETITl Istentiszteletünket október hó 
l'-én, valamint október hó 24-én délelöU 9 órakor a 
Kobáry-uteai templomból. 

A FOTlSZTELENDO PUSPOK ŰR december b6 
5-én Istentlsdeletet tart a Koháry-utcai templomban. 
Ezt az Is tentiszteletet a rádió ls közvetíti. 

Elnöki tanács volt szeptember 9-én rt. u . 7 órakor 
a Koháry utcai lelkészi h ivat alban, hol folyó ügyeket 
beszélték meg. Jelen voltak: Szent-Iványi Sándor ve
zető-lelkész, dT. Kozma Jenő és Kelemen Béla gond
nokok. Az elnöki tanács kitűzte szeptember 20-an d. 
u. 5-re a nevelésügyi, 6 órára a gazdasági bizottsági 
ütéseket, szeptember 29-én d. u. 6 órára a K ebli Ta
nács ülését. Intézkedett továbbá aziránt, hogy az egy
háZközségI. anyakönyvek a rendkivüli áUapotoknak 
megfelel6en biztonSágba helyeztessenek . 

. Dr. vitéz Szinte linos MAv elnökhC!lyettes, mi
niszteri tanácsos atyfr,nkfiát, akt egyházközségünk 
buzg6 presbitere, érdemel eUsmeréséül, miniszteri 
osztAlyf6nökké nevezték kl. ~rdemekben kivál6 
atyánkfiának, kinevezése alkalmából szeretettel gra 
tuliUunk s a maga és családja életére a ml egy Iste
nUnk áldását kérjillc. 

Tonbeh R6beri nyugállományú ezredes elhunyt. 
Ernlékét szeretettel 6rlzzUk s. a gyászo16knak a ml egy 
Istenünktöl kérünk vigasztalást. 
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Birtalan Dénes sElgédmunkáa és neje ?siki R~beka 
'tAriU80k Magdolna nevű gyermekeIt. A ml egy 

:S~ nünk áldása legyen a sziHőkön és az újsziilötte· 
ke: _ Házasságot kötöttek: Baj~y Fülöp ~y. s~
zados és Már lon Irén unit. - Btrlalan L aJos h lV. 
altiszt unitárius és Somorai Mária. lsten áldása le. 
gyen a meg1cöWtt luizasságokon" - T;met~ük : dr . 
Surányi Edéné sz. Gráber Kornéha 54, ~ves es ? eálk 
J ózsef bányamunkás 40 éves atyánkfiait. A IlU egy 
Istenünk adjon csendes pihenést az elköltözöttek
nek és vfgaszta16dást II swmorkodóknak: Emlékü
ket kegyelettel Örizzüll:. 

ANYAKö NYVI B EJEGyztSEK 1943 augusztus h ó 
IO-töl 1943 szeptember hó IQ-Ig. Kereszte\tük: Sántha. 
Lajos postatiszt, okl. testnevelési tanár, r eformátus és 
neje Gyór!i Sára testnevelési tanár, u nitárius - Sára, 
nona ;- nevű gyermekét. Az újszü1ö~ Gyórji I stván 
presbiterünk unokája. Mind a szülöknek ~ az újszü
löttnek, mind pedig GlIőrji István atyánkfiána.k szer e
tettel gratulálunk. - Bábel István asztalossegéd, r. kat. 
és neje Sigmond Erzsébet u nitárius - Erzsébet, M ária 

• • 
_ Szabó József napszámos, unitárius és neje H or nyák 
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Dona, evangélikus - József, Tibor - nevü gyerme-
keit. A ' mi egy Istenünk áldésa legyen szülőkön es új
szülöUeken egyaránt. - Székelykeresztúron ütő Lajos 
esperes afia keresztelte unokáját, Vtö Lajos miniszteri 
s. titkár és neje, Gyarma.thll Piroska, uni táriusok -
Piroska, Gyöngyi. - neW. gyermeket. Mindnyájuknak 
szeret.ettel gratulálunk és életükte a mi egy Istenünk 
él<iásat kérjük. ' 

HáZ&S~got kötöttek: Fekete Kálmá.!l un itárius és 
Schott Mária Erzsébet r . kat. A mi egy igaz Isten ünk 
aMasa legyen életükön. 

Temettük: MurtJall Gézáné sz. Bartha. Katalin 
59 éves - Ambrus Vilmos 23 éves - Geoffrey K a 

.rolyné sz. ScheHler' Márla Karolina 53 éves atyánk
fiait. Emléküket szeretettel megőrizz.ük s Istentől vi
gasztalést kérünk a szon'lorkodóknak. 

' LelkéSzi Nyugdíjintézet javára. augusztus hóban 
az aUibbi szlves adományok folytak be: Valentin! J ó
zsefné l P, Klein Géza 20 P , dr. Surányi Ede 15 P. 
Összesen 36 P. Zsigmond périztáros, 

• 
• 

UNITARIUS ÉRTESITÖ 
Sz.rk.szt6.'D •• klad6hlvatal 

.ud.p .... V., KohUy-utca 4. Telefon 31'7-529. 
c.ekksdJnlu zUn , :$0."00. 

"eleI6 •• zerk •• zt6 •• klad6; 
, Szent-lvAnyl S.ndor 

EI 6fi z e thi dij egy evre 5'- P. 
A lap tulajdonosa a Budapesti Unitárius ErYbázk6uea: 

A lap elfog. db. elaflz.t"r. kat.tez. 

MegJelenik minden h6 15-6n. 

• 

Istentiszteleti sorrend okt h6n ba • ap n: 
H o L "111111 W." 8ul,'-lt~ d,t l • t , OIl 6.6b ... 

A) Templomokban; 
V., KohAry-utca 4. " . 3 d. e. 9 Kereki Gábor 

• • 10 • • Barabás István 
• • R. 17 • • 
• • R.26 • • dr. Csiki Gábo 

• • 31 • • Szent-Iványi S. 

A Misszió Ház templo- 3 17 24·d .e, 10 Bencze Márton 
Inában (IX, HOg1)es E,-u. 3. ) 10, 31 • • dr. Csiki Gábo 

• 

B) K&rz.tekben: 
Mb. telepi 
prot. imaház 3,17 d.u. 4 Kereki Gábor 

c) Vld6k , 

Dunapataj Unit. templ. IO,3 t d. e, 10 SZOlga Perenc h d. u. 3 
Győr reJ. templom 10 d.e. l l Szent-Iványi S. 
Felsőgalla ref. templom k&őbb mellIta.. 

tlrozoll IdOben 
Szolga Perenc 

Kecskemét ev, tem l. 17 Id. e. 11 dr. Csiki Gábor 

'Lelkészl k linyiárunk MIománya az idők telése kö
vetkeztében hián yosnak bizonyult, ezért tervbevettük 
kibövitését, illetve felfrissitését. Ez tennészetesen csak 

a költségvetés keretein belül lehetéges s így a kivánt 
eredményt nem biztositbatjuk. Ezért arra kér jük hí
<'einket, hogy tehetségük szerint tamogasshlt tervün
ket s az e célra szAnt adományukat lelkészi hivata
lunk dm~re (V., Koháry- u. 4,) elju ttatni szíveskedje
nek. Az adomán yok személyesen, csekken vagy posta
utalvány.on is befizethetők, de postai úton való befize
tés esetében c.kveUenül kér jük az összeg rendeltetésé
nek "Lelkészi Könyvtár " jelzél'sel való közlését. 

Lelkészi Könyvtár javán augusztus hó folyamán 
az alábbi szives adományok folytak be: dr. Surányi 
Ede 20 P, Lux Ernő 4.64. P, kaáll Nagy Lór ánd 20 
P, Tarján Arpád 5 P. Kády Gábor 2 P . ö sszesen: .51 
p , 64 'i illér , A m l. egy Istenünk áldása legyen az ada
kozókon . 

• 

UtlinakDlde. klzlirVal 

Uj eim: 
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