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70 éves a Pestszentlõrinci Unitárius Templom

2006. június 4-én, pünkösdvasárnap nagy esemény
színhelye volt a Pestszentlõrinci Unitárius Templom.
Már kora délelõtt szinte zsúfolásig megtelt a Havanna
lakótelep hatalmas háztömbjei által körülvett apró,
hangulatos kis lelki hajlék. A XX. század egyik legna-
gyobb világégése, azaz a múlt század elsõ világháborúja
után a trianoni területi átrendezõdések következtében
nagyon sok magyar volt kénytelen elmenekülni a szülõ-
földjérõl a minket körülvevõ államok területérõl. Muszáj
volt vallási, felekezeti hovatartozástól függetlenül el-
hagyniuk a szülõföldjüket és megismerni a nincstelen-
séget, a kisemmizettséget. Ebben az idõszakban töme-
gesen menekültek az anyaországgá lett, területének 2/3
részét és lakosságának kb. egyharmadát (azaz kb. 5
millió embert) elvesztett Magyarországra. Ekkor sokan
nem tudtak lakáshoz jutni, hanem szerte az országban,
vagonokban és egyéb ideiglenes lakóhelyeken laktak.
Alkalmi munka és a munkanélküliség keserû kenyere
jutott a menekülteknek és nemcsak nekik.
Pestszentlõrinc (akkori) nagyközség elöljárósága a me-
nekültek segítségére tudott sietni úgy, hogy az 1916-ban
létesített dr. Lopták és Társa Építészeti és Vasszerkezeti
Gyára külön létesített, fallal körülvett lõszergyárát adta
át a Népjóléti Minisztérium a menekülteknek, „Állami
Telep” néven. Ez a telep a Havanna lakótelep építésének
a kezdetéig, 1977-ig állt fenn. A sorsközösség és a lakók
szorgalma, összefogása kedves kis várost alakított ki eb-
bõl a telepbõl. Az unitárius lelkészi munkát, istentiszte-
letek tartását, a hitoktatást a budapesti egyházközség
lelkészei végezték. 1928-ban került Budapestre Erdély-
bõl Petõ István fiatal, tetterõs lelkész. Munkaterület-
éhez az Állami Telep is hozzátartozott. Lelkesen látott
hozzá a közösségépítéshez.

Pestszentlõrincen egy kultúrházzá, „elõléptetett” ba-
rakképületben tartottak istentiszteleteket és gyülekeze-
ti alkalmakat, de már ekkor felmerült egy saját temp-
lomépítés igénye is. Ám csak 1800 pengõ állt
rendelkezésre a 19.000 pengõs költség-elõirányzatból.
Így építési engedélyt nem adtak. Szerencsére a Belügy-
minisztérium egy 10x10 méteres barakképületet enge-
dett át templom célra. Máté Géza építészmérnök ingyen
készítette el az új templom terveit. Bontásból jutottak a
templomépítõk téglához. Ez 200 pengõjébe került a gyü-
lekezetnek. A templomépítés ekkor már beindult és lel-
kes munkával elérte az unitárius közösség, hogy az
1935. október 3-i alapkõletétel után új lendülettel foly-
tathatta tovább az építõmunkát. 1936. február 19-én
volt az elsõ istentisztelet a belül kész, de kívül még vako-
latlan templomban. A munka azonban ekkor már nem
állt meg, hanem óriási lendülettel folytatódott! 1936.
április 16-án kezdõdött meg a gyülekezeti ház és a ta-
nácsterem építése, majd 1936. június 7-én szentelték fel
a teljesen kész Pestszentlõrinci Unitárius Templomot.

Ennek a magasztos eseménynek, amely új fejezetet
nyitott az unitárizmus XVIII. kerületi (pestszentlõrinci)
történetében megünneplésére gyûltünk össze 2006. jú-
nius 4-én. Az ünnepi istentiszteleten Szász Adrienne, a
gyülekezet lelkésze mondott imát, majd Rázmány Csa-
ba püspök úr tartott ünnepi beszédet. Az úrvacsorai
imát és beszédet újfent Szász Adrienne lelkésznõ tartot-
ta. Az istentiszteletet követõen a gyülekezeti teremben
Elekes Botond, a Magyarországi Unitárius Egyház fõ-
gondnoka nyitotta meg a „70 éves a Pestszentlõrinci
Unitárius Templom” címû kiállítást.

A kiállítás a Magyarországi Unitárius Egyház
Könyvtár és Levéltárának illetve a XVIII. kerületi Peda-
gógiai és Helytörténeti Gyûjtemény segítségével jött lét-
re. A tárlat a gyülekezeti alkalmakat követõen látogat-
ható. A rendezvényen részt vett a pestszentlõrinci
(Budapest XVII. kerületi) Polgármesteri Hivatal részé-



rõl dr. Domaniczky Endre és dr. Bucsi Anikó egyházi
ügyekért felelõs referensek. Az ünnepi alkalmat állófo-
gadás zárta, ahol lehetõség volt kötetlen beszélgetésre,
emlékek felidézésére is. A Pestszentlõrinci Unitárius
Templom elérhetõ a kõbánya-kispesti metró- és autó-
busz-végállomástól és vasútállomástól a 136-os autó-
busz gyorsjárattal az 5. megállóig utazva.

Pestszentlõrinc, 2006. június 4.
Halász István
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Pünkösd 2006. 06. 04. Textus: Ap Csel 2, 37/b.
„Mit cselekedjünk, Atyámfiai férfiak?”

„Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyá-
jan, és veszitek a Szentlélek ajándékát”– hangzott
2000 éve Pünkösd ünnepén. Tüzes és lelkesítõ beszé-
det mondott Péter és János. És ki hitte volna, hogy ez
alkalommal az õket hallgató tömeg nem fordul elle-
nük, hanem velük együtt érez, velük lelkesedik, sõt
megérti a Pünkösd ünnepének és az akkor indult ke-
resztény mozgalomnak legfõbb jellegzetességét, hogy
cselekedniük kell a lelkesítõ beszédek hallatán. És
ekkor elõször felhangzik a vallásos lélek örök kérdé-
se? „Mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak?”

Pünkösd jelentõségét sokan és sokféleképpen ma-
gyarázták. A két legfontosabbnak tartott jelentõsé-
gét az ünnepnek az ún. – Szentlélek kitöltetését – és
a keresztény egyház megalapításának tényét, sok
egyházi beszéd méltatta az elmúlt 2000 év alatt. Cso-
dálatos az a kép, amit annyiszor a Szentlélek kitölte-
tésérõl és a cselekvõkészségrõl megrajzoltak, és cso-
dálatos az a tény, hogy az elsõ pünkösd alkalmával
3000-en keresztelkedtek meg, de mindez unitárius
szempontból csupán csak „jelkép”. Jelképe a tanítvá-
nyi lelkesedés magasra lángolásának, és egy olyan
mozgalom az elindulásának, mely hamarosan világ-
méretûvé nõtte ki magát.

Unitárius hitfelfogásunk szerint Pünkösdnek a
jelentõségét az a cselekvõkészség képezi, mely az elsõ
Pünkösd alkalmával a textusunkban elhangzott kér-
désben jutott kifejezésre: „Mit cselekedjünk, atyámfi-
ai férfiak”? Unitárius vallásunkat ez a cselekvõkész-
ség kell, hogy áthassa és jellemezze. E pünkösdi

ünnep alkalmával erre a cselekvõkészségre hívom fel
figyelmeteket, kedves testvéreim, hiszen Jézus is azt
tanította nagyszerûen, hogy – nem minden, aki azt
mondja Uram, Uram megy be a mennyeknek országá-
ba, hanem, aki cselekszi az én mennyei Atyám akara-
tát" Ezen cselekvõ unitárius kereszténységrõl kívá-
nok elmélkedni ez ünnep alkalmával, amit e templom
rövid történetével kívánok alátámasztani, ami a leg-
jobb példa a cselekvõ unitarizmusra, a pünkösdi lélek
kitöltetésére, és, ami nem más, mint amiért a mai na-
pon itt ezen a szent helyen összegyûltünk, hogy ünne-
pet szenteljünk ennek a templomnak mely 70 évvel
ezelõtt épült és a gyülekezetnek mely ugyanakkor
alakult!

Aki templomot épít, az nemcsak Istennek, hanem
önmagának épít házat. A templomépítés nem csupán
a hithez, hanem a közösséghez való ragaszkodásnak,
és a jövõbe vetett bizalomnak a szimbóluma. Az 1920.
június 4-én aláirt Trianoni békeszerzõdés következté-
ben, aminek pont a mai napon van a szomorú évfordu-
lója, az utódállamok kisajátították hazánk kéthar-
madát és menekülésre kényszerítették a magyarság
egy jelentõs részét. A menekülteket, akik jöttek Er-
délybõl, Felvidékrõl és Délvidékrõl egyaránt, unitári-
usok és más vallásúak, az akkori vezetés a régi lõszer-
gyár területére telepített le az ún. állami lakótelepre,
ahol annak felszámolásáig, 1977-ig éltek.

1928-ban egy fiatal hitoktató lelkészre, Petõ Ist-
vánra bízta Egyházunk a lakótelep lelki gondozását,
aki prófétai lélekkel öszszegyûjtötte a híveket és meg-
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gyõzte õket, hogy a magyar ember bárhol telepedett
le a földkerekségén elsõ dolga az volt, hogy Istennek
házat építsen. És az építkezés a kevés pénz ellenére
elkezdõdött. A közösség minden tagja pattanásig fe-
szült odaadással, és valami leírhatatlan szent vágyó-
dással napestig dolgozott, hálával mosolyogva min-
den helyére került téglára. A költségvetés tételeit így
dolgozták le anyagi erejük színvonalára, miközben
két templomot építettek. Egyet, mely helyet ad az
imádságnak és a zsoltárnak, és egy gyülekezeti, kö-
zösségi helyiséget mely a templom falain kívül is egy-
ségbe fogja a híveket.

1935. október 3-án volt az alapkõletétel, 1936. feb-
ruár 19-én az elsõ istentisztelet a még vakolatlan
templomban. Aztán 1936. június 17-én, felszentelik a
teljesen kész templomot és a hozzáépített gyülekezeti
termet. A gyülekezeti élet példaadó lett. Sajnos azon-
ban a II. világháború eseményei, a bombázások, nagy
törést okoztak az egyházi életben. 1949 nyarán a gyü-
lekezet felavatja méltó ünnepléssel a Petõ házaspár
által adományozott harangot.

Volt még egy sajnálatos Trianonja a gyülekezet-
nek, amikor a híveket a Havanna lakótelep felépíté-
sekor szétszórták Budapest egész területén. A pün-
kösdi lelkület íme meghozta a maga gyümölcsét, a

cselekvõ unitarizmus felmérhetetlen értékeket te-
remtett. Pünkösdöt ünneplõ gyülekezet! Kedves
testvéreim. Gondolom, hogy ebbõl a példából megér-
tettétek, hogy mit jelent a cselekvõ kereszténység? Az
elsõ Pünkösd alkalmával megmozdult és fellángolt a
tanítványokban és az õket hallgató sokaságban a lé-
lek. Megmozdult fellángolt és kérdezett: „Mit csele-
kedjünk atyámfiai, férfiak?” És a tömeg válaszában,
a megkeresztelkedésben benne rejlett a keresztény
anyaszentegyház megalakulása. Bennetek, bennünk
szokott e fellángolni a lélek? Ti szoktátok-e kérdezni:
Mit cselekedjünk atyámfiai, férfiak, mint ahogyan
azt nagyszerûen tették a lõrinciek? Gondolom, hogy
mai beszédem után már értitek, hogy az egyházat és
benne unitárius anyaszentegyházunkat a Lélek hoz-
ta létre és annak cselekvõ készsége tartja fenn.

Hallgassatok hát lelketek szavára, kövessétek an-
nak tanácsát mely isteni eredetû, és meglássátok,
hogy vallásos hiteteket sugárzó jó cselekedeteitek
nyomán, szebbé, ragyogóbbá lesz ez a sokszor sáros,
poros, szmogos, szürke föld, s benne igazán emberré
tud majd lenni az ember, ebben a nagy embertelen-
ségben! Ámen!

Rázmány Csaba püspök

A menekülés és az otthonratalálás
templomainak ünnepei

„Én csak kis fatornyú templom vagyok,
Nem csúcsíves dóm, égbeszökkenõ,
A szellemóriások fénye rám ragyog,
De szikra szunnyad bennem is: Erõ.

S bár irigykedve holtig bámulom
A dómok súlyos, drága titkait,
Az én szívem is álmok temploma,
És Isten minden templomban lakik.”

(Reményik Sándor: Templomok)

Túrmezei Erzsébet, jeles protestáns vallásos köl-
tõnõnk úgy fogalmaz egyik versében, hogy a templom
otthona, amelynek ajtaján belépve mindig hazaér.
Mestersége mûhelyének is nevezi Isten hajlékát,
mely templommá formálja életünket, régi emberbõl
új emberré tesz. Ilyen templomaik vannak itt e kis
hazában unitárius egyházunk híveinek is. Ezek kö-
zül kettõ, a pestszentlõrinci és a kocsordi (az
északkeleti határszélen) jeles ünnepet ültek június
4-én és május 27-én.

Az 1920. június 4-én aláírt, a nagyhatalmak által
ránk erõszakolt és az utódállamok által kierõszakolt
embertelen ország- és magyarságcsonkító trianoni
diktátum után az elrabolt országrészekbõl sokan az
Anyaországba menekültek és itt leltek otthonra. Va-
gonlakás, alkalmi munkák, munkanélküliség, szét-
szakadt családok, elveszített szülõföld, kirekesztés,
megannyi ok a fájdalomra és kétségbeesésre. De a
székelyudvarhelyi, az Anyaországban nem ismert
költõ, Tompa László megfogalmazta, hogy baj közt
edzõdik a székely. És az unitárius székelyek (többnyi-
re székelyek, sok más jóérzésû ember támogatásá-
val!) minden fájdalmak enyhítésére felépítik erdélyi
stílusban a pestszentlõrinci templomot, és 1936 júni-
usában fel is szentelik az egy Isten tiszteletére. Ez a
templom ünnepelte építésének 70. évfordulóját Pün-
kösd áldott ünnepén és a gyászos fájdalom-diktátum
(nem békediktátum, mert azóta sincs béke a lelkek-
ben!) 86. évfordulóján. A Szervét Mihály tér 1. szám
alatti templom a kerület ékessége, hiába építette kö-
rül a szocreál a szégyenteljes Kádár–Castro Havan-

na-telep nevet viselõ betonkolosszusokkal. Az ünnepi
istentiszteleten az évfordulós megemlékezõ igehirde-
tést Rázmány Csaba püspök tartotta, visszatekintõ
beszédet mondott, különös hangsúllyal a magyar
nemzet tragédiáját kiemelve, Elekes Botond fõgond-
nok. A gyülekezet szép ünnepi rendezvénye arról ta-
núskodik, hogy „ nem fajult el még a székely vér, /
minden cseppje drága gyöngyöt ér!”

A kocsordi gyülekezet és temploma egy másfajta
hazatalálásról szól. Egy másik keresztény felekezet
kiszakadt része döntött úgy, hogy unitárius felfogás
szerint kívánja élni hitéletét. Az erdélyi születésû, a
világon egyedüli magyar alapítású egyház hitelvei
szerint szervezõdõ közösség 1938-ban építette fel e tá-
jakon is, de az Anyaországban is szinte egyedülálló
templomát. Kazettás mennyezetével (amit elsõ
lekésze Kereki Gábor festett!), sajátos népi stílusával
nagyon sok látogatót vonz, szinte minden székely je-
gyet hordoz magán. (Dr. Kovács Lajos egykori erdélyi
püspök fogalmazta meg, amit már minden székely tu-
dott és vallott, hogy az unitárius vallás „székely val-
lás”! ) A templomot és a mellette lévõ paplakot. Dr.
Szente László sepsiszentgyörgyi unitárius mûépítész
tervezte. Kereki Gábor mellett más lelkészek is bele-
építették Erdélybõl hozott lelkiségüket. Egy elnyert
pályázat eredményeként megújult a templom, a pap-
lak és környéke, változtatás nélkül. Az újjáavató is-
tentiszteleten, május 27-én, amelyre kiszállt az Egy-
házi Képviselõ Tanács jubiláló ülése is, megtelt a
templom. Az ünnepi igehirdetést Rázmány Csaba
püspök tartotta, az imádság Balázsi László
püspökhelyettes-fõjegyzõ ajkáról hangzott el. Emlé-
keztetõ és eszméltetõ beszédet tartott Elekes Botond
fõgondnok. A mátészalkai énekesek és helybeliek mû-
sorszámai emelték az ünnep áhítatát.

E tavaszi és nyárelõi ünnepeink is arról tanúskod-
nak, hogy mindenek ellenére „vagyunk és akarunk
lenni!”, mert nélkülünk a nemzet története is csonka,
mint maga az Anyaország!

Balázsi László püspökhelyettes

egyházi fõjegyzõ


