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ALAPITOTTA :JOZAN MI 

Templomot Budára 
Aki a május havi közgyűlés tárgysorozatát el· 

oN8sta, az 5. pont &Jatt ezt a megjelölést láthatta: 
"Templomtelek igénylése a Székesfővárostól, Bu
dán", Oszintén remélem, hogy senki sem lepődött 
meg rajta. Hiszen vezető-lelkészi állásom elfogla
lása óta állandóan hangsúlyozom ,s ahol csak szót 
ejtek róla, mindenütt a legnagyobb örömmel ha~
lom, mint egyetemes budapesti kívánságot: egy
házközségünk számarányának és súlyának megfe
lelö templomot kell építenünk Budapesten ! 

Senki se értsen félre , mindannyiunknak a szí
vünkhöz nőtt Koháry-utcai szép templomunk . Ami 
magának a templomnak b e l s ö kiképzését és be
rendezését illeti, az egyike a legszebb "Ids-gótikák"
nak, amilyet valaha is építeaek. Hála Istennek 
azonban, Koháry-utcai temp:+omunk befogadó~ké· 

pessége a látogatottsághoz mérve ma már kicsiny. 
Mindenki maga győződhetik meg róla, hogy leg
többször még a rendes vasárnapokon is nagy cso
portok kénytelenek állani a bejáratoknál és hátul, 
az orgona alat't, nem is beszélve az ünnepekről. 

Uj templom építését kívánja meg azonban az 
a körülmény is, hogy ma már Budapest minden 
~e~~leté?en laknak unitariusok (hiszen a templom 
cpltese ota meghúszszorozódolt a számunk) már 
pedig a budai oldalon nincs templomunk. Szükségel:i 
le~át., hogy Budan is épí:sünk templomot. S ha 
mar ott ~emp''Omot építünk, akkor olyan templo
mot k~ll epitenünk, amely, a lehetőségekkel számol
va .. mllld:n kívánságunkat kielégíti. Nézzük csak, 
~Ilyell kivánságunk volna új templomunkat ille
toen. 1. ~e?yen a földszinten. Nemcsak idős és 
gyenge labu, gyenge szivű tÜdejű híveink miatt 
hanem azért is, hogy cskiÍvökkor ünnepélyes al~ 
kalmakkor könnyebben rnegközelitilCtö legyen J á
rókelők, - hívek és masvaaásúak egyaránt ~ a 

Budapest 1943. május há 

földszinten elhelyezelt templomba szivesen térnek 
be, akár hétköznap is, rövid imadságra, mint ha 
meg kell mászniok két emeletet, mielőtt a 
templomnak még csak szinét is látmi.k. 2. 
Nyiljon közvetlenül az útcár61, - jórészt az 
előbbi okok miatt. 3. Legyen tornya, harangja. 
Alig van a budapestieken kívűl magyar unj.tárius 
templom, amelynek tornya és harangja ne ,lenne, s 
elég szomrú, hogy éppen Budapesten, ebben az öt
ezres egy:házközségben, egye tlen harang sem hir
deti az egy Isten dicsőségét. Nézzűk csak meg azt 
a három templomot, melyet az utóbbi években uni· 
tárius testvéreink jókora budapesti támogatással, 
mint kezdő egyházközségek, építettek maguknak: 
Pestszentlörincen is, Kocsardon is, Dunapatajon is, 
olyan unitárius templom áll, hogy azoknak akár· 
melyikét szívesen elfogadnám Budapestre, s mind 
a három rendelkezik azokkal a követelményekkel, 
amelyeket fennebb felsoroltam. Hát ha ezek a kez· 
dő és számban, vagyoni erőben, súlyban és jelen· 
tőségben a budapestinél kisebb egyhbkőzsegek 
akartak és tudtak ilyen templomokat épiteni, akkor 
nekünk, budapestieknek annál inkább kell, m~rt 
hiszen 9 budapesti unitárius templomot az egesz 
ország látja s _ helyesen, vagy helytelen iil - jó
részt Budapes:' után ítélik meg egész egyházunkat. 

Az elsö lépést egyházkÖzségi közgyűlésiink 
megtette: temp'(Imhelyt>t kért a székesfővár~stól 
Budán. A háború végeig, valószínűleg, nem epi~. 
hetünh:. Ez alatt az idő alatt azonban el kell ve
geznünk az építés szellemi részét, meg kell tervez· 
telnünk új templomunk épületét s meg kelJ beszél
getnünk, hogy mi minden kerüljön a templom
épületbe. 

Szé.kelykereszruri t a lá lkozó: Június 5--6. 
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Ezért fogla'tkozunk - löbbek között - olyan 
részletesen Simén DAniel atyankfia javaslat~va! ~~ 
egységes lemplom-stilusról. N~~yon. v~I~,SZIl1U , 
hogya legelső áldozat, vagy "klserlelI ~yul , ~e
Jyen _ elfogadás esetén - ezt az .egyseges ~mtá
rius templom-stlluSt kipróbálnánk, eppen a ml rep
rezentánsnak szánt ·budapesti új templomunk ·~ellne. 

Ne lásson lehál Menki meddő vitát az ezzel a kér
d~ssel fo~lalkoz6 hOZZ8SZólásokban, mert ha most 
c!szalasz.tJuk Ul. alkalmat, hogy minden tekinle:be 
s~ép és minket méltóa n képviselö templomot éPí~ 
~~nk, nem tudo~: .m~kor lesz alkalmunk egy még 
ujabb templom epltesevel helyrehozni azt. 

Szent-h'ányi Sándor. 

Egyház, művészet, szabadság 
I. 

,Válasz dr. Supka Géza 
tiltakozására 

Dr, Supka afia egy különben I.itünően m egszer
kesztett cikkben, ja.vaslatom ellen e rélyes tiltako
zást jelent be az nnitárius I,öz\'cle.méllynel" m ert 
az egységes templomter\'ezeLbe n " tagadJu~hltlan ve
s:r.edelmeket lí~t Egyltúzwlk egyik leglényegesebb 
és legmagya rabb biztosí t"ékára, az eszmei szabad
ságra nb,, 'e." nal' iII et ékességemd nem vonja. ké~ 
ségbe, fejtegeWsei sorá n. megállapít ja, hogy Ja,'as
laJtomat lIem gondoltam "végig egész egységében", 
tehá.t formá lis hibákat is Mvettem el, de a lényeg
ben sem s ikerült a logikus eszmemenet föl épitése. 
Ez onnan is következhetett, hogy 'Ié,"esen értelmez.. 
tem a dávidfe renci "unitárius" és a " magyar" lé,.. 
nyeget. Egy kicsit meg is dorg-.il, - mondván -
hogy játszom a szavakkal. Bizonyos elvfeladást., 
tehát ilIogikátlanságot lát a bban is, hogy az "egy
ség" gondolatát csak a külső konstrukciÓra. kívá
nom alkalmazni, a belső ornamentikában viszont 
~ táj~ gondolatn~~ is. helyet j utLa1ok. Végül meg
Jegyz.J, hogy a "tlagne-zet jelenvalósága n em elszín
telenedést, hanem ellcnkC'Löleg erőt jelent a , 'alI iis
ban. 

Nem akarok az U, ~. velldégjogá.val visszaélni 
reflexioimat tehát "rövidítem és s ürite m, bár a .fellt~ 
vázolta.kban olyan általános és rész.leges problé
m~ kerül,nek felszínre, amelyelmek mel,'Világítás:l
köteteket IgényeIne. 

. ~r. Supka "eszmei s7.llbadsága" s a cikke "é,.. 
gen Jelentkező " minden téren yaló korlátozások" 
amelyekkel ., dó ' , '. ez a vaJu E urópa meg , 'an terhelve 
elVl alJ~pordjá.nak az ll.lIá.ja és omegli.ja, arra ell~ 
ged . ko\'e~eztetni, hogy mindaz a m i vel és 
amiért 1iltakozik a •..• "b .... ilá. regl J O I e ral-mdlvldnalista 
\' gszendéletböl táplálkozik. Ez nem vád < 

o',~ tén ." , ' ez egy y, anu · \'e eményem szerint Dr S k 
maga is sZÍ\'esen beisme S I I( • • up a 
szükségtel . . r . ta ez elly, akkor szillte 
han e ll vltaznunk, men. u. felfogások össze
h t g~á.sáról ' "agy pl áne azonosításáról szó sem I 
~ k~ I~h~~: me,: a Itét. "iI~~ az illdh'iduálist: 
ban lill e::''R~~ ~ ,és VIZ. ~ ket ,~Iag elet-halál harc_ 

~J II~I, s 1111 a nllytrn eIJ·,g,'ezt·u·k gunkat a k ·· .. ,. ' . " nla~ 
07,QS.'>eJ:,'''' c eL"zemlélcUel az U· ., . 

gondollltá.'·,d hogy '.1 • JVI ag 
neihe-z ml ' a regl IIY/., !~ régi bálvÍlny_iste-

• 
_ _ ' nt II KZllbad&Ig, Ilmel~' eg"'elo··' ·' . 

J ures jogi 

u. :t. XXlI. 5. 

forlUulá.,'B s ilánYOdott minden szocitllis, gazdasági, 
erkölcsi és IJoli·likai tartalom 1U~lkül , m ásfelöl a. sz:\
bl~dossúgba és szerlelenségbe erőtlenedett, nem tu
dunk , 'isszahajolni, " iss7.l1símulni. EldlC'L a szabad
sághoz; a. liberálizlllllS sza b a d ságesz 
m éjé h ez semm i eset r e se m. A kÖ'Lösségi 
élet.szem lélet ilj Imrelet é6 új tartalmat ad a sza
badság es:t.llléj ének. Kél sét.>tele n, hogy az új sza
badság-eszme ne m fog szobrot emelni az individuÍl
lizmusnalc, de megtalÍtljl~ llZ egyéni kiteljesedés 
Mját a közösség l,ereltébeu. Nem szeretnék itt tár
sadalomtudományi fejtegetésekbe kezdeni az egyén 
és közösség viszonyá.t illető leg, csupán annyit jegy
zek meg, hogy hitem szcrint napja inkban mi~dell 
\'é r csepl) azért hull , hogy éplH~1I a szabadság keresz
tényi jelentősége újrnértehn cztessék é6 alkalmaz
tassék. Ez egyké,. , 'onatkozik a szabadság-eszm e 
magyar és unitílrius jelent.őségére is. 

A mi most II dá"idfercnci l én~'eget illeti, a r r,).. 
a ).övelkezOKet kÍ\'á nom megjegyezni. l\lindf!nek
előtt fogadjuk e l azt a tételt, hogya z II n i tá r i II s 
g ondolat, örök gon dol at. A mi benne, a. 
szorosa n vett teológián 1<Í"üL dávidferenci az lé
nyegében az örök reformáció, a fejlődő, kiteljese
dö a Jézus szerinti tökéletesedő , ' ilág gondolatit. A 
liberális világ a I<iJeljesedö. "jJág lehetőségét, az 
egyéni szabadságban látta., az egyént helyezte min
den el~ és nunden föl é, az Ujvilág a iI:özösség és 
egyén helyes viszonyában, az önzetlen l,ölcsöuösslÍg 
e h 'én a lallUló életben keresi a kite ljesedés lehető
ségeit. Ne firtassuk a ké rdést, hogy mel~ törel{
"és ilII a dá"idferclle i vonalhoz, az ú. u. történelmi 
unitárizmus hoz közelebb, itt legfcn nebb arról lehet 
!:>Zó, hogy me b 'ilt Iwref'lztCnyibb, E nnyit eszmei "0-
natkozásban, 

Gyal{orlatilag, a Iiberáliznllls szabadság-esz
méje igen úlált állallofot leremtett az unitárius 
eg~'házball. Sukn d r. megfog döbbeuni, ha t éll y
I.ént leszögezziik, pedig ez az ig·nzság, hogy II libe
rális éra sznbad"ág-e..<;zméjé.nek égis7.e alatt. ilgy 
hitel"i, mint gyakorlati !:>7.eml)Onfból odajuloltlllllt, 
hogy egyházi életii llkben csak olt "an egység, uhol 
és a miben ;\ t örté.nelem fo lYillIIÍt Il bizonyos ,,!tül.w 
bcfol~'á.sok", tehát lüi lső erőszak é. r\'tÍ.nyesülhelelt. 
lIih·u lIiiJi llllkba ll , szerin rt :isai II kba II, építészetüllk~ II 
stb., -"Ib. a szabalbág szent ne,·ében I~ szabadosság
nai, és -"zcrlc lcllségllcl, OlYIlII beszMes ,)éldiijá \'ul 
tnl illkOZIIII ];, Olrilll lilr~;l ság"J.:1, I . amely beilJenéit egy 
közC!les kelt' l! vú ... :i rllak.t::1I elhil'iZ-eIll, hogy egy DIÚ-
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" 'z sok érdeke. .... egyéni , 'on{,st" fedez fel mjmleb
\CS d., egy nlllál'i-crl,ölcJ;i intczllléllyhclI ez cn:r-
ben. "" d ' ' t lb" "a \ óh'a szél hullítsl', cll' ro ene ~ • c Izonya -
heR sz k ""d r 
nodw.t jelent. S:wnliil lIleg"\'~gy~n _ ~yozO ye :) e-
n hogy ha Su))ka dr. b eliilrol I:tlna cs o lyan szc.r -
~' l lálná a mi életünke(, mint mi, rcvideá lllá hl-

\ esC! 'ó , .. , ., ., .. _ 
takoz1ls{lt. Az egységic \'U, .ore ~~· cs , "~ :Ig~,,, . ~en; 
.,. , • kC"" ''':,wr/;ubbollynak, s 1)!1-oIl)O~ lldzassa 
l e lit) • ,.,.. • 'd' 

. ' ,,-né Iti ,marazlIl usmtl(' \'ugy a " halo as 
llelll !SZ.! .....' • •• • 
jeiének", hanem éplJeIl a IlIcj,,'lIJulas, az összhang 

kezdetének. 
Nemcsak nídunk, hancm Amerikában., tehát az 

édes :lllya(öldjéll is kifutot'hl magát II Iib~rális éra 
szabadság-eszméje. Unitáriujl körökbe." lIIar a'!:!, 
nllncns és negyvenes ével. I{(;zött felt-amadt n Y31,'"Y 
az egysé.g gondola.la után, A híres angolszász té· 
telböl; .. , rariciy in Ultil)', unit y in val'iety" ma már 
a második rész a hangsúlyozottabb; "IIZ egység a 
sokféleségben", Illcrt, :uuini egyil. , rezéregyénisé· 
gük kifejtette, a llUS?,Í-ll sokféleség a csőd f~l~ ~o· 
dorja a szabadclvíí ke l'eszléllységcL ,Az. ~lI l arluS 
és ulIiverzálista egyh{lzak bizonyoS IlIcrtelug egye· 
siiltek s mások cS!lilah:ozása is v{lfhatö. Ezt IIYO· 

1II0n követi a bitrends7..erük íttdolgozása, a közös 
amlH>k megkeresese és lefekteiése, amelyeken az 
egységre ,'aló törelnres feléJliiihet, 

Itthon és idegenben egyformán kitapintható ez 
a vágy és akarai s engem őszintén szólva felette 
meglep az a \"észljelzö tiltakozás, mel)'et Supka 
dr, kongat meg eb'1'eUen szereny rész·kérdést érintő 
ja\''flslnt ellen, 

De méginkább meglep a "mag;yar" és "magya· 
ros" fogalmak bOllcolg'.Llásítt követő konlduziója, 
mell' szerint nincs is magyar éllÍtészet. Innen csak 
egy lépes és Vámbéri Armin ama ne,rezetes meg' 
állapitásához érkezünk, hogy a liárpátmedencébeu 
nincs is magl'ar ember, vagyis a tiszta maglTaJ'Ság 
gondolata csull{m néhány forr6 rejű, romantikus 
elme kiagyalása ! 1 Vajjon mit szól milu1ehhez a 
magyar \"alóságismeret nitgyszerü mozgalma? S 
,rajjon mit szólnak SUllka dl', dog matikus megálla. 
Ilitúsához azok :t fiatallmltur histÓrik usol1. és kép· 
zőmüvészek stb, stb., nlúk velcm cgyiitt olyan nagy 
bizalommal fordulnak a mély Jl1ag~rar kultúra felé? 
Csulián enll~' it; a Kale,ralu se m voltés mé
gis mindíg l étezett., amióta. finn néll 
létezik a földön, SUlll;:a dr, tudományos bú. 
\'ílrlása minden tiszteletet és elismerést, megérde. 
mel, de még-sem ö lesz az, al. i e tárgyban kimondja 
az urolsó szót, Nem is azol., akik táxol Keleten 
kalandoz!ak vagy idegen mozgalmak mintájára a 
n~agyarsagon kh'ül kerestek ~\ magya r lényeget. Az 
es~me, a .g~lI(!olai iH él kö-/'öttünk, csak tiszta for. 
makba kl\:~mkOzik. Idáig nem tudott testet ölteni, 
mer! egy evezreden keresztÜl idegen köntösbe buj
ta.trák vag'y a történelem alá sZ6ritották S vala. 
hunl'SZO . r II magyarsug felfedezl:sére indult gon. 
(losk6d's , .. , . , , ' 
dr - f ' a_ or. en .'. ~ogy fel Ile lelhesse. A SUllka 

, _ ~Ie lllegalJalutasllak kereken el,Y).' é, 'ezrcdes 
multJa VUn S" .... .< ~ -. ' ." .', " , zu..,..,g szerint tobbszor bl:loll:'\'gattak 
ti magyarnak, h6gy mit I.erget hamis' m;,ziólm l, 

h~ren ninc. .. i ~ művészete, S ilyenkor II 

mmden {aragó·"é..';ü kedvét n J'úromJ·.... ~gyar 
• ,. b tb 'r, aU" 6100, ft, pusz .... r 6 n CI r 7,tQ vugy II kOPJ'," b k" 

A , 

"

• • . il. a. OIlDyme. 
emJl omat sem Igen merle é rin"--' k , 

f · , f ' '-'0:.111, csa OP\'8· e , 'e este1i kl eglr·két Imdszemel D, h', ., . 
. . . Il Je enti ez 

hogya mugyarmlk IUJlcsen :,Ima J'", ,. ' 
t . , ,mo lVuma, 
ormagazdasága stb. az egylulwpítksz.etet 'II , .. , • 

Ar hi - É, " leoeg, 19 lSl.em, s 13. IlIegiS IIe nt volna meg k l' , 
, . E , ' k ,. ... rem ,em, m e e7.tetlli kh'ánok mindenko, 

h S' I ' " l arra, 
~g~ zec len)'1 Ist,runi lIem azért emelte a magyar 

koztisztele~ ~\ ,: Iegnag~'obb magyar" lliedesztáljara, 
mert megallalllto~tll" h6gy lUagyarorsza.g n e m. 
" o l t, han em aurt, lIIeri me~>úlm6dta és meghir. 
de lte, hogy I e s z, Az én javaslatom is nagyon 
szeréllyen azt u. hú ri pelldíti meg, hogyha nines ma
gyar egyh.'i.zéllít-észetünk, ut-ána. kell néznünk, bogy 
legyen. 

Jn,'aslatomban néhány Iehetöséget hozok fel 
a cél érdekében, SUI)ka dr. az "ös· típuson" elször
nyed s megállapítja, hogyha ez valósággá válik, 
akkor szériákbull készi.ilnek az unitárius tempio. 
mok. kihal bclöliik a szépség, mert nem juthat szó. 
hoz az individuum forma.fakasztó ereje s halott 
utánza.l-ai lesznel. a keleti templomépíf.észetnek. 
Mindezekre rö,'iden "álaszolok: az elsőtől megóv a 
Gondviselés, hjszen legalább száz év kell ahhoz, 
hogy húsz unitárius templom épülhessen .. szériába." 
A szépség nem hal ki, me!'t épp ellenkczöleg eszt~ 
tikumoi nkarunk be,rinni az ornamentiká"al s az 
egyéni teremtő erö is mcgfakadhat, mert hiszen a.lig 
akad egyetlen keleti katedrális, amelyben a. mő· 

, 'ész, az éllítész egyéni alkotó ereje meg ne nyilat· 
koznék. Az más kérdés, hogy nekünk nyugatiaknak 
tetszik·e e-L. vagy nem tetszik. Különben is mi nem 
keleti katedrálisról, hanem magyar unitárius temp
lom tenrezetről beszélünk. Fine·finale az "ős·típus" 
ki,rálaszhIsa csak egy lehetöség, fennállhat még 
számtalan leh etőség az cb'"Ységes templomten'ezet 
gondolatának kifejezésére, amihez pozitív segítsé:
get, ötletel,et lI:érünk! 

A "magynr" és "magyaros" kifejezésekkel ~p. 
csolatb:m még csak annyit, hogy én a szavakkal 
sohasem szoktam já.tszani. Valóban m a g y ft r és 
nem m II g Y a. r O S teml)iomot értek, Istennek ma
gyar templomát. S, hogya komolyságonl valódi· 
ságúról bál'lti meggyőzödhessék, ideiktatok egy 
szemléltető haso lll:lto1 . - lia. , ralaki a. 1'Iarsról "é
gig tú,vcsö,'ezi :\ most folyó gigantikus küzdelmet, 
nagyszerüen e lszórakozhatik azon a. furcsn: játé~on~ 
anti Afrikában vagy Oroszországban folyik . Ne~1 
játék, nekünk azonban é let·hahí.l küzdelem, ~ 
szünkre kiizdelem azért" hogy ll. mi magyaros el~ 

_tünk ,"a tóbun magyar legyen, En tehát épp annyi' 
ra nem játszom II szanikka l, mint a. ma.gyar .hon. 
"éd II bnnkerekkel, s a rnagyarosságot nem n~l 
kisebb es könnyebb ellenségnek, mint ö a. böl~\'1S-
tiakat, mert a IlIl1gYlIroSS{lg a mag1\. burkolt \'lIlt.o
zutában gyakran voJt s írúsójll enemzetnek. _ 

Ami mo~l, a kiilsö kons trukció és belso orna-
mentilm "iszony{tt illeti, (,'Sull tÍ n azt jegyzem meg,· 
hog;.' bennem elűbb él az átfogó, az egyetemes Ulti· 
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... s ebbe Plint keretbe helyezkedik el II t áj mü
ö y8r " • n' • " '" , " észete. Nem \;tat om, hogy az e ll~nke-LoJ6 IS II lll. , 
niódszer I{~rdése az egész, i ndukh\'c II gyermel, IS 

hlaulról is meri meg ;t hU 7.ltl, de Im. ~ .h t? ly! szem
Ion tok dom inúlna ll:, a kkol' CSo'li< ulII ÍllflUS cs lIem 
~Iagyar uni tá rius tenwlornte r\"czetrő l lehet b~zél
ui. É n pedig II m ag)'o l'bó l IIcnt eng edek. A j;I\'a s ln l 
ball kifejteUcJIl, hogy mii:rt. ncm. L ehet, hogy ez 
ti teJllI.lom kirí bizQII:ro :<o "ij rny.eze l b~1 :.1€1I e',,1 
sWvlÍ. scm tenném. !\Iugyarorsr,ugon chlll!t, legyen 
hút. szu ba d IIillgyur t CllIll loillot élli l cniinJ" allli ha 
valóban éllitészeti r emek, lIem ÖSSZh:Ulg".lu\"arójll. 
de dísze lehel II fa lus i \'lIg) ' , 'árusi j. örnyezetllek '! ! 

Dr. S UIIJ,á llak a vil:igllézetre \'o llll t kozó fe lfo
gását teljes méfl"tékbclI OlSztOIll, De sohast'm á llítot
tam, hogy "n ll{lst ell;:éJl"lclel< " ilág llézllt néll<iil , :o;ő t ! 
Azonban ér l'.sük meg eg)TmÍlst, ll- , 'ilágllézete t s oha
sem fogadom el " allÍls helyett. ~n , 'eszélyt h'ttol;: 
abban, ha a. "jhlgnézet :l- ":lilás trónjára kU)l:\ szko
dik, "agy II "Illlás világnézetté , ·ér tele lledik 

Végezetül, utinden tillulwzÍls ellenére sem vn
gyunk ha jlandók ke',I;einl,e t felemelni, - ez ncm 
magyar szokás! A mi kezeinl;: IlZ ekeszar ,,:í.ra , 'et 
\'é,k s minden hatalom ellenére kidaloljuk, kis írjuk, 
kh'erejtékezzül<, kiszÍl ntj uk romta lm rt életünk uni· 
tárius é. ... magyar léll)'egét. .. ~hhez kérjük szal<embe
reink posith' támogutását s ls ten jóságos áldásiti ! 

SIMi<~N DÁNIE l .. , 
• 

11. 

A szerkesztő közbeszól 
Az "egységes unitárius templom-s tílus" kőrül 

megindult vitá ba kén;ytelen , 'agyok beleszólni. Tu
lajdonképpen az lett volna a szerkesztöi k ötelessé
gem. hogy Simén at-yállkfia "Válasz"-át megmutas
sam Dr, Supka. atyánkfiának - még I' özlés elött, 
hogy aztán az ö eszre\'Melc.i t is közőlhessem a "Vá
rasz"--szal eg}'idöben. Nem ezt tettem. s hogy miér t 
nem, azt most "közbeszólasom"-ban megmagyar.:i· 
zom. 

1. Simé.n atyánkfia lL t udományos szinten in· 
dult ,'ita t ", tihignézet,i" sikra , 'it te á t. Áh'itte pedig 
oly módon, hogy Dr. SUllka a tyánkfiát - ma r csak 
II legtermészetesebb ön\'édelem követelményei miaU 
ilO - hasonlóan harcos hangnemü vá laszra kény
szerítette volna. ha erre módot adol,. \\Iár pedi .... 
1.'7.. i l Y e n .. , 'ilágné-,I;eti" harcot egyházunkba n sel~ 
Iá.tom s:tí\'esen, s az Unitárius :trtesítö hasábja in 
- a mig tőlem függ - helyhez nem jutta tom. 
" 2. Simén atyánkfia minden látható j el szerint 
maga ,sel~l óhaj toja. a tovi,bbi vit á t,. ..Va lasz".u, 
ugyarus. Igen jÓl megírt írásmü s abban sok ol)'a n 
gOlldolllto t. mond el, amellyel minden igaz magyar 
ember eg}'űtt éra. UiQ'anakkor azonban. ha a lé
u)'eg,~t vi2.. .. ~juk. hama r rá kell jÖlluiink, hogy az 
1l,lapJ~bll ? ve,te ügyes kitérés II Dr. SUl)ka a t;yálll,_ 
~l& ,~Ikkében felhozot t; müvészettörté neti a dIl tokra. 
es, &J"\'~k.re "u.t~ felelé!.; kötelezet1sége elöl. Legtöbb_ 
S,'l.ÖJ' telJ6!1en fi gyelmeu kiviil bagyjll ezeket a mű-

u . .t. XXll, 5. 

" észeHörtélleti ér" el(et, ahol pedi g kitér azokra. 
ott lényegüket félroolle.lmezve ~Ie l rájok. Azt írja 
például a "szériában" ópiilő templomok kérdésével 
Imllcsohllbun, hogy ;\ szérhH)"l.e riiségtől "megóv a. 
Gondviselbo" ( ? ) , " his1.tHl h:galabb swz év kell ah_ 
hoz, hogy húsz unitá rius tellll)lom épülhessen s7k
riába"( ??). Pedig há t nem csak a müvés7.ettörté_ 
netben j á ra tos, hanem II miJi deunapi józan ésszel 
megá ldott embernek sem kell megmagyarázni, any_ 
nyira " ilágos, hogy 1\ szúriajclleg nem függ a lútre
jövő allw t.ásol< számútiH - ll- mű"észetben . Ha a 
szobafest ő ' ,IHtt ron"-uuk mázolja fe l a falra moti. 
, 'umait, "széria" -munká l végez, függetlenül Illtói 
hogy ha n;yszol' ism~tli meg ezen cselekedetét • .....: 
míg a. fr eskó-festö munkája mű"észet lesz, mert 
llem mítsok á l btl készít et! " pat ron", hanem sa,ját 
ihle te és kézüg)'essigc segélyével dol gozik. !\Iás 
példa : "ásárol jon "n laki ruhái egy áruházban. ahol 
t ud\'a le,'ölcg gya rilag készült öltönyöket árus íb.
nak, sakli I' igariUas.sa. is termetere azt az áruház 
szabójá vul, nuSgis eb~szen máskéiIelI fog ,,16gni" 
ra jta e',I; II ruha. minth a I{is ipa ros szabójával sza,. 
batta velna azt - " mérti:k szer in t." . S ami a. szo
bafestö esetében a .. Iintron" , a. ruhanál a gépsza
bas, az lenne a temlllomépítésnél a főhatóság e lő
írta .. eg)'sége.. .. unitárius templom-stílus", ha csak 
egyetlen eg)' tem)llom éllülne is. Ann yira. n)'i1"án
, 'aló dolog ez, hogy mindenkinek látnia és éreznie 
keU a különbséget, - akármilyen ""ilágnézeti" el
lentét tá volságából vilazzon is. 

3. Dl'. Supka Gézána k nem adtam meg a l ehető
séget a rr:\, hogy Simén Dá niel " Válusz"-ára észre
" ételeit megtegye, miér t is e helyröl is bocslÍnatá t 
kérem . Az 1. pont alatt azonban má r kifejtettem, 
hogy - míg az eszmék tisztázását célzó ,'itM igenis 
szükségesnek ta r t.om, - a "világnézeti" ,'itá na.k C'Lt 

a. szeméJyeskedö válfaj át., mell' Simén Dániel "Vá
lasz"-a nyomá n kifejlődött volna , nem ta.rwlIl he
ll 'esnek. Dr. Supka Géza helyett azonban - nem 
"v é d e I lU é b 6 n", mer t ö ér tékes munkásságban 
eltöltött ha h 'a n é, 'e után arra r á ncm szorul, ha
nem felvilágosítás ul elsö sorban Sim én at:\!ánkfia, 
de a hozzá. hasonlóa n ez irá nyban tá jékozatlan 01-
, 'asók számá ra is _ cl l;:el1 mondanom, hogy Dr. 
Supka Gé-cit mindennel Illeg lehet vádolni, csak 
éppen azzRI nem, hogy "a régi j ó indi"iduál· Jjbe
ráUs "ilágszemJélet" "édelmezője és " közösség-elle
nes" lenne. A mab')'ar irodalmi világ épp napjaink· 
ban ülU1ellelte Dr. SUllka Gézát hatvunadil( szüle
tésna l)ja a lkalmá ból. Nincs helyünk rá, hogy eze
ket a méltll tásokat ismertessük, tessék figs elem
lIlel kísénu az irodaln~ rolyóira tokat, s akkor ez az 
ismertetés fe les legesső vá lik. Rö,'iden csak UlUlyit: 
Dr. SIIIII<& Géza. egész életében II szociális gondolat 
meg'\"a lósít ásáért küzdött. éj inditott-a. Illeg II század 
elején az első mozgalma'l a magya r ki\'á udorlók 
visszata rtasára. munkához és földhöz juttat ásáért. 
s ö harcolt e lső sorban mind máig /lZ á l-Iibera llz
musnak a ma. kinövései e ll en, melyek a XX.-ik szá
zadot majdnem a nyugati kultúra. sírúsójádl tdU k. 
Ugyanakkol' azonban mindíg különbséget tett 



a Ül sede Imi szabadossüg és az esz.meszubadsága. kő· 
·' U. S ez o. kUlönbségltitAll fontos, mert ezzel á ll, 

ro "' "" " agy bukik többek között maga. az Wil UrllJJlUS IS. 
V 4. Lapunk korlátozott terjedelme lIem engedi 
meg, hogy ez alkalommal kit~rje~ Ilzok~a.' a ,szem
JKmlokra, melyeket Sinlén atyüllkfm n vIlágneuttel 
kapcsolatban említ. Ugy, érz~m azonban, hogy azok
ra jövő sztilnunilban meg vissza kell térnem, men. 
unitárius vallásunkat közelrő l érintik, mondha t
nám: egészen az alapol,ig lI yullla k le. 

Ez alkalommal inkább azokat a válaszokat kö
zöljük, anlclyeket. a. legkivá lóbb magya r mütörté~é
szek és építészeti szakemberek adtak erre a ker
désre. Ezeknek a. válaszoknak a megértéséhez el 
kell mondanom, hogy másolatban megküldöttem 
mindeníkűkllcl, Simén Dániel atyánkfia indítványát 
es Dr. Supka. Géza atyánkfiának a mult számunk
ban közölt cikkét. A kérdésnek és a megindult vi
tának tehát ,teljes ismeretében írták Illeg válaszu
kat az alább ismertetett, kiváló magyar szakembe
rek, kiknek ezutol1 is úgy II maga-Ill, mint lapunk 
részéről legháJásabb köszönetemet fejezem ki szí
ves fáradságukért. J\fondanom sem kell, hogy ilt 
válaszoló sza kembereink a magán életben távolról . 
sem mind a Símén atyánkfia kifejezése szerinti 
" liberál-individualista" vihí.gnézethez tartoznak, 
véleményük - mely, amint az olvasó is láthatja -
te ljesen egybehangzó II lényegre nézve, má r magú v 

bau is megdönt i azt az álláspontot, hogy erról a 
kérdésről különböző ,' jlágn ézetű emberek nem ese
rélhetnek cs1.méket II megér1"lts szellemében. 

D r. G e r ev i e h 'r i bo r, a PÍlzmány Pétel 
Tudományegyetem nyilvá nos r. tanára, az Egl'ete
mi Keresztény Régészeti és IUűvészeUörténet i ]n
tézet igazgatója , II iUűemlékek Országos Bizottsá
gának elnöke s lb., ezeket írja. : 

.. Ha Nagytiszlelendőséged terminusa (ameiy 
Időn belül a valaszt kértem. Szerk.) nem lenne 
olyan rövid, bövebben is foglalkozhatnék az érde
kes kérdéssel, Slonban megnyugtat az a körülmény, 
hogy az "Unitárius ÉrtesiHí"-ben Supka Géza igen 
ti. ... ztelt barátom részletesebben foglalkozott az 
unitárius templom-épités egységesítését célzó ter
vezettel. Supka dr. fej1"egeléseivel ft legteljesebben 
egyetértek. 

Ha. az egyhb állít is bizonyos liturgikus kor
I.á.to~at, úgy a7> egyházi, mint általában a magyar 
epiteszet szempontjából helytelen volna egy egysé
ges , külsö 6pité&eti elöirással megköt ni a művész 
~ezét. ~em is t.udom elképzelni, ,hogy milyen stl. 
usban allapoonanak meg. Viszont a tervezet II 

belS~ diszitésben óllajt legalább tájellgedmenyekel 
tenni. Ebben sem lehet megkötni a. művlÍsz kezét' 
mert hi ~ , 

, sze.n . a te~I~I()m nem etnografikwn, h a. aka. 
",tbiRul ki IS. fejeZt at. illeti) nemzet, táj, vagy vi
dék karakteret. Mindössze azt tartanám indokol t. 
nak, hO,!lm ~z egyház irányelveket álll'llitana. meg 
a tefVe'w épllészek számÜra. a. IitllrgJlms szükség~ 
let kielégítésére, ami úgy az alaprajzban, ~Lint Ile. 
dig ft, bef"ende7ksi tárgyakban jut kif&jezésre. l\oUn-

den s tílu!s ha.<I'l.nálható és e ...... A· •.• 
"" ' "' ..... nl muve8'lf't érvé su h et ft tem pl om dhu:itksél1é1 . . b .• •. "Yt>-

f '. . ~ erendut:"Sent':1 ha az miVeSl.I !S'l.lIlVOnaláball ell kult"k . 
lIuí ltó a'l. l!\t cll házához. ' l UlI jellegében 

Még so lt minden t lehetne erről . . 
1.1~" k~rd.ésrő l m~lHl~ni , a lényegre \~I:I:t~~:~ :::e: 
Jcgyl.eselmet a lenhekbell vRoro.·ok b', ... g 
, • . "- ' "'~ .t Or rO\'lden 
erlllteDl. " llIulencset're üdvöSnek tar'·. ,, " "k" " I . hb' .. . am , l erdes 

OVI! l megvlt atasat. mert. abból az e' h '.' ' . . 
1 .. · ... . 'k ' gYa:t1 ~ 1ll·1.al muves'l.e ne egyarant csak hn"'l " " " t .. 'V .. ., . . 1 e le . 

. a I d e:. Gy. u.l a. :niniszteri tauilCMS, u- Jó~ 
7_'1ef-nador lUuszakl es Gazdaság'udo", " " E . .' ...... l:\ lI yl gye-
tem ny. r. tauara, ol szaggyule!o;l kepvi"'''' '' "" ' "b 
b

. .. "'.. · .. 0, lU . aa -
mkban kozlA ullaspontJut: 

.. É rdeklödtÍssel olvastalU Simén Dániel tanár 
ÍJI' inditványá.b az unitáriusol, templomainak egy_ 
~· égessó tételéről. 

Az iudít \'áuyban több ellenlllondás van. t n ad 
hiszem, hogy heb 'es úton j{nok, h a, kiolvasom és kj
találom az indíh'ányozó lell.e mélyén fekvö gOIl~ 
dolatot, hogy ő azt szeretné, ha az unitárius temp
lomoknak egy hatá rozot t jellegzelesslÍge lenne, 
hogy bárhol á ll is az, , ·ál·osban · val.")' faluhelyen, 
mindenütt meg lehessen ismerni, hogy az uni
tárius templom. 

Szerintem sz.igorúan körülhatárolt szabályokat 
a külső megjelenésre \'onatkozóan lIem szabad ki~ 
adni, de igenis nonnákba lehet foglalni a liturgi_ 
kus követelményeket. Az oltárnak, . ft szószéknek, II 

keresztelő medelleéllek, az orgonának az elheIYe'té. 
sét, a szentély, és a közöllSég helyének meghatáro
zását. Nagyobb templomoknál a női karzat megkö
vctelését., a mint az protestáns templomokban szo
kásos. 

Ezek az előírások má r bizonyos tekintetben, 
sőt elég nagy mérvben meghatározzák II belső ki
alakítás t" a. belső tér kikéllzését és a térbatást. • 

Egy kialakult belső térképezés egészséges és 
józan ten 'ezés esete.. a kü lsőben is megnyih'ánul. 

A külsőre vonatkozólag meg lehet követelni 
(két torony) egy torony vagy hUszlu·torony a.lka.l
mazását. 

Ezen. megoldások közül lehet eb'·yet választani 
és azt kövelkezetesen alkalmazni és ezáltal is egy 
jelleg~erősítés a lakul ki. Például a Koháry-utcai 
templomon egy huszárlorOllY \'an. É n ba unitárius 
templomra gondolok, mindíg a hllszá rtorn~'ot kéll
zelem hozá mert ezt az egyetlen unitárius telllplo
mot ismert':n, s itten azt alkalmazták. Magát. a stí
lust nem irnÍlm elö, sőt azt veszedelmesnek tartom. 
A táji lIlolivumnak inkább az e~Jii.l e~ .k~lse~érn;~ 
kell megnyilvánulnia. Tehát a helyi elllt-e~ 1 m~d e. 
szerkezetel, jussanak én'enyre. Ahol termes k~ va.1I 
ott azt ahol fa , 'niL ott n fát kell a lkllhnnzlll. VII
rc-sba téglábÓI élJíl eU vakolt, vagy faragott. kö\'rl 
burkolt templom "aló. 

É ppen úgy, ahogyan a katolikus temlJlom mil.l
den kor élliliis'l.eti divat-jnhoz alkalmazkodott &: 
meglt>lálta. tellllJlomának kifeje'J.:ö fo rmáit ll- rómlll 
idökben, a közép-korban, II. relluissallcebuJI , ba rokk-
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ban mOllerllbcn egyarúnt, éIJp úgy kell, hogy az 
u~iI'ú rius templom is különböző s tílusol{ fel husz
míl:í...tlvnl lehet oleg j CIlCg"lctes legyen. 

Ha. egl'es sikeriilt l -ellllllo.JlIok~I •. a.meIY~~~~~ 
megnm az áhítat és II mélt 6stlg 1,PfeJC'Z~e, • "' 
szür IIh'iIlOZIIUk, " agy azt mintának ~·eszlk. aneIku," 

'k . " Ielet II másikról S7.o szermt lemn-hogy az egyi cpu . • . 
SO IIl'úk, magától ld fog ainiUlIlli egy. az un~~r1~s 
templomra j ellegzetes forma. A l.~u~gr.el~delok I~ 
utnsítflst adhatnak, hog~' II lenrczo éllltesz ezt. 6s 
ezt- II tem,;lolllot nézze meg és ahhoz haS~1I1ót aJkos-

miul a hog,-an I)éldául Esz!erhúzy nudor annak son, .. t 
idején, amikor II nagyszomba ti lemetkezesl -e~J>
lomát építette. az építésznek meghagyta. hogy nez: 

meg II bécsi egyetcmi templomot, mert az neJu 
- • k ., tetszik és azt vegye iránytadona , megJs a nagy-
szombati tellllllom eredet i nlkotás lett) mert cs~k a 
szellemet veHe át a t.ervező, a részl etekbe~l pedl~ a 
korban élő építészeti dh'at. (stílus) mot",umal\'al 
dolgozott. . 

Nem szabad olyan té\'edésbe esni, mint ami
lyenbe 1\ zsidóság került azáltal, hogy értelmetlen mó
dOIl az afrikai iszlám . építészet motivumait igyeke· 
zett felhasználni, noha szerintem helyesebb ~ ért
hetőbb az lett volna, hu. esetleg ősegyiptomi for
mákat., vag;,' asszir-babyloni formákat vettek volna 
kiindulási alapul. Ilyen kísérlet némely németor
szu.gi zsidó t.emplomnál meg is történt, meg kell je
gyeznem, hogy volt idő, amikor zsidó templomok 
II kor stylusában készi.jltel" mint amilyen IléldlÍul 
uz óbudai Idasszicizmust mutat.ó :r~<jidó t.emplom. 
lIogy II modern templom mil;yen legyen, afra nézve 
sem lehet határozott utas ítást -adni. Antilyen . jog
gal az őskeresztény templomot veszik alapul, 'akár
hányan modem templomaink kiformálásánál, éppen 
úgy jogos l1Z egyéb s tílusok, román, gótika. renais
sance \'agy barokk alapul vétele. Természetesen 
Ilem lehet szó a régi stilusok másolásáról, mert 
hiszen {I, modern templomol.at modern szerkezetek
kel megoldani, mint ahogyan épült nz én budai 
Sumt Imre herceg-uti ciszterci temIllomom, oftmely
nél vasbeton I(eretszerkczetet alknlmnztam; vasbe- , 
tOll gerendás födémet és dacnrn C'.lcn modern ele
meknek, a templomnak mégis a. barokk kona em
l ékeztető jellege \'an, ahol azonban sem az egyes 
I·észletekoon. sem pedig a berellde-loési tárgyakban, 
oltárokban, gyóntató székekben stb . nem mentem 
régi minták után. hanem igyeke'.ltem a ba.rokk ma
gyarországi változatainak motivumaiv3ol és az úgy
nevezett llaraszt barokk formáival újszerű. de han
gulatos létesitményeket létrehozni. 

A temlllom belsejére irúnytadó legyen az, hogy 
megfeleljen a liturgiai kövelulményelmek. a. temII
lom-tér pedig világos. hangu.latos legyen, imára 
buzdítson és áhítatra gerjessz.en. A templom kül
lóejére lledig úg;y a kat.olikus, mint. protestáns, tehát 
áltü.llibull a kere6ztény temlllomokra iránytadónak 
tartom azt. hogy a templom kívülről is mut.assa, 
hogy az az Is ten háza, mely megnyilvánulhat an_ 
Ilak monumentalilásában; de megnyilvállulhat eg)'es 
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hisebb nllwtásoknál, annak I<e,dve.'lségéhen is és a 
fouhls az, hogy ha !lZ ember ilyen templomo! ~lt~g
néz, tudja, a tenlJllom nc legyen öss7.eitivcszlhetií 
imló-hú:rzal, krematóriummal, nlktárrn.l. színházznl . 
, 'agy üvegházzal, hanem az ember érezze, hogy az 
lsten hujléklwa l áll szemben. 

A régi temlllomok álformálá::ift egész veszedel_ 
Illes lenne, sokba is keriiIne, nem is volna ertelme. 

Fenlicl.ben voltam bátor \'éleményemet közölni 
i." azt hiszem. hogy az én gondolataim nagyon jól 
összcegl'cztethetők Supka igazg-... tó úr elgondolásá
vnl is." 

C s f, II Y i K á. r o I y, a JÓ7$er-nádor Műszaki 
és Ga7.dn':iághldomímyi Egyetem ny. r. tanára, :l 

I,özépkori éllíl észeti tanszel( igazgatója, felsőluhi 
lag, stb. így ír: 

"A Simén Dániel-féle igazán lelkesen elgondolt 
jltl':lslat na gy ves7.edelmel rejt. magában : veszélyC'.l
t.eli a művészet szabadságát. Az ilyen ten ' szerin
t-cm ldvihe.i etlen: A stílus R l(Qroklml ·, 'á\tozik, ki 
tudju mill'en lesz a fel[ogás ötven év mulva? Ma 
e'.lt Jll. uem írhatjllk előre elö. Azután minden egyes 
templomterv egyéni, a mi nemcsak a tervelő építő
mű\'észnel< a függ\'énye, hanem allnak a helynek, 
anunk a környezetnek ahová jön ; éllP úgy más le
het fa lun, kisebb \'agy nagyobt) városban. Befolyá
solja az alkalma.zott. anyag: I;:ő·tégla, \'asbeton stb. 

Ennel{ csak egy megoldása van: arravaló. te
hetséges, hozzáértő tervező cll íl'észménlökhőz keH 
fordulni, atd azntán a t. erve~ tudásának mel?fele
Wen jól megoldja, kívűl 68 belül. 

A tÖrt.énelmi emlékelu~,t viszont csakis ' ho:r..zú
értő. a resta urálás ball járhis éllítészllek és a- ;Uü
emlékek Országos Bizotfs:lg:lnak hozzá.járulásával, 
szabad helyreállí tani. esel leg átalakítani." 

Dr. Ferdin:í.ndy Mihály eb"Yetemi v. 
t.-lIIársegéd. múzeum-igazgató válasza Íg)' hangz.ik : 

Aprilis 27-én .kelt megtisztelő le,'elét nngy •• • 
örőnmlcl vettem. elsősorban uzert., mert úgy enem, 
anuak a gesztusnal;:, amÍ\'el Önök hozzám, a kat(l
liklIs emberhC'I. rordulnal;:, úgyszólván súmbólikus 
jelentősége vau, E~ész ~let.en.lben é.s ";Ullhásságo,m. 
balL elsőSOJ'lban mlllt torbme~z, nuudlg a felekeze
tek közeledésé.n' dolgodam és ezé.rt - bár ~lil~t ér
demtelen _ megadom a lellüismerelem szennti leg
jobb ,'álaszt. 

Azt hiszem a művészi szabadságot sem ~~ 
mesterséges, sem egy történ,?ti stíl?S~tak az u~I,~ta: 
rius templomokra ,'aló reáeruszakolasRval megkoÍlII 
nem SZI\bad, sőt aZ(; sem tartom helYf1;nek, h.ogy o. 

.• k "" ' "" ·· oly k ed\'cs tuhtarka magyar népmúveszet II 011 llen • . 
szineit, bevigyük egy kOllloly Istellhllzába. A.zt 111-
szem, egy templom,!Jelsönek - legyen az a.ku.r ka
tolikus akllr unitárius - elsősorbulI valamI SZOIlO
rus és 'felemelő benyomást k«:1I tennie. Ezt a benyo~ 
mást \>15zont bármely nagy stíluS~lln - szeren~s 
e. .. etben a modernben is _ el lehet érni. Ha luegls 
törekedne az unitá rius éllílészet eg)' sajátos forma· 
nyel" kialakítás ára _ ami önmaglÍbUJ1 .. csuk hell'e
selhelő _ rt magam ri!széröl .azt az erdélyi komoly 



, 

I~ " "röldjes sli1m.! lljíllllaná lll 1111111111 vc uni, IIndt. 
J9:H-b('n !neg jl'lclIl IlllwluijiilJlIlI egy kilíinö fialal 
, I ., .:; ,,"' IW"~l"lr kulaló, dr. Csaba i I"tn'tn h:ltá-I,ro r .. ".,. ~ .,. ' ... . . . 

rozOt! Illeg IIZ Erdelyi RCJlC,.ZIIII >;Z CIIlIU mUllkaJ:v 

h E" n, '.1".1,. IJí,lhory r cnj' ''i:tall !iznak nevezett. li ll . .. • • •• • • 

!'filu" korba n r$ idöbf'1I az IInilílrius ,"a llíts sziil~h!S I 
idejé hez , 'iIl1l6 CI :~ t cm!)l om ~zclllle.l öjét- ~ ,a 
IClIlll lomball imíuJkozól , l ehat II XVI. szuz:-d " ege-

.. - '.I,'ns kQm01r h uugula hl hoz. Termeszetescll Ile.. cr(J .. "'" . . 
. ',' ,1" '0111 IleIlI nzt IIkarja monda ni, hog)' most mar 
.IJ.II • . • • • I 
/IIind('1I unitárius I r lllll)olU k lzarolag Ball.ory, re-
ne."7.lIl1szba n épíH essél(, de ha mi,r t.ört éneh S!lI.ust 
kcresiillk. nyuljlluk " issza ide; akar egy lI.e l~ les
'nlliisos hilJridum - a ldr egy 'rom{U1, , 'agy gohkus 

• . , ' t 
stílus u unitárius t emplom - II cze em szerm nem 
célszerű." 

Sapienti saL! 

Cserkészcsapatunk 
délutánja ' 

.. musoros 

A 3 45 . IJZÍlIllÚ .,J ános zsigmond" Unitárius Cser
készcsapa.~ ez ~v ápl"!1I, ~ hó l S.-án, vasárnap délután 
5 órai kezdettel iL Vasu I és HaJóz,1s1 Clu b (VI" Csen
gery-utca 68, szám) helyiségcbcn szépen sikerült mü
soros csapalünnepélyt lUI':O' t a táborozasi alap javára, 
Megnyitót ' arto\,~ dr, Veress Pál egy. c, rk. t. anár, a 
sz.ervezö lertlülct elnöke. Megnyitójaban kifej lette, 
hogy milyen nélkülözhetetlen szük!tége van unitarius 
ifjúságunknak a C!!el'kész szellemben való nevelésre, 
ahol társadalmi killönbség nélkül ölelkezhetik össze, 
a csel"k6,ztest Vél'i szeretet jegyében, az intellektuel és 
kéununkás ifjúságunk. Brahms: Magyar táncck. Zon
goran előadta Barabás Lajos cselokészapród, Sajó Sán
dor: ,,lilal,'Yarnak Lenni" c, \'el"sé:. Szolga Ferenc cser
készparancsnok adta elő. Dohnányi: "Gavotte és Mu
f"ette" zongoran játszob a Benczédl L ászló CS. őrsvezető. 

A ma csenkés:re:(!.rÖJ tar' olt előadás~ Szent-Iványi Sán
dor budapesti veze.:ö lelkész, teologiai m. tanár, a 

, s zervezötest(l\\!l~ tagja, 

Elöa(\ásában rámutatott arra, hogy un1tál'lu$ ifjú
ságunk nevelését legjobban II csel'készet keretében le
hetne megoldani, ha slkeHJlne a cscrkész idealokat a 
lrundennapl életben L'ö megélnI. 

Hadlárvák c. Haza.flas jelenetet előadtá.k: Ben
czédi Magdl, mint ve.ndég, -egeni AJ tHa . h, cserkész
pun,ncsnok. J akab Istvan, Sa.:a József, Kiss Gergely, 
Barahas Lajos. Bála Balázs, Béla J ózsef, H , egenl 
Szabolcs és SZékely Kocsárd cscl"ké. zek és cser.kész 
apródok. Nagy tetszést vál ~ott kl öreg cserkészeink 
vidám jelencte, melynek keretében Burjén Ferenc, Sző
nyi Miklós és OSu<a l.,~ .. Tamási Ferenc paródizálásaikkal 
többször megnevettc~ték a kÖ:l:önségct. Kedves és vi
dám jeleno' et adtak clő: vitel. Nylr edy Szabolo'J. cs, 
tiszt, Jakab JÓZl!!et, Merész Gábo,., Kh'ály GyÖl"gy, Pál 
Ol.tó, Kádár Ferenc és Abrudbányai J ános Zsigmond 
c:'erkészCk "Dugó J ani lapot alapit" cimmcl. Vitéz 
NY\J'edy Szabolcs cs. tiszt összellllltásaban és rende
zésében egy tábortü:l:! Jdcnet zárta be ünnepelyünk 

-
, 

mQ,·ol"l\t. /I !ál>o"lb~l jclenl) keretéhcn IIzavalták; Ká_ 
(Iár FC1'lmc. Gyóni Géza : "Csak egy éjsza.kéra" él! 
Székely KOcsánJ, C!!Lkós J, At Ha' A-y' I I' 

. .. " tn evec' 
etmü verselt. Szóló éneket ének cit p G app yula Cl;er_ 
k6·z, tlHnkózo:t Benc:rkdt U.szl6 cs ö 
" k"lő öv . rsv e:r..et6. Az 
o~sze o 8Z eget v. Nylredy SUIboi , cs mondotta. 
Zárszót mondot SlIolga Fe rcnc "'~D,k'-' , _... =:IZ paranC8nok 
D!apatünncpélyünk m{\sor számait egenl Attila h: 
cserkészparancsnok konferalla be n tőle mcgsU)kolt 
szellemes és kedves humorérzékkel. 

E .helyről mondunk köszöne.:ct Benczédl Magdi 
úrleanynak , kl kedvCI! mcgjelené.t6vel és szinészl tehet_ 
ségével nagyban <hozzájárult ünnepélyünk sikeréhez, 

KÖszöno·tel tar:ozunk Öl.'>v. Barabás Lajosné, Bela 
Antalné. f!geni Attiláné, köröspataki Kiss Károlyné, 
Dr, Merész Károlyné, Székely Kocs6.rdné, SZHágyt Kál
mAnne, Sata JÓzsef.né és vlLéz Vadady Albe"lne nagy_ 
ság~asszonyoknak, kik köZül többen fárad,ágot nem 
i ~merve segédkeztek ünnqlélyünk megl'endezésében és 
adományaikkal ls houájaruUak büffénk gyarapltú,_ 
sáho:t. 

KÖSZÖnjük és e helyen nyugtázzuk azoknak ali 
áldozatkész adakozóknak neveil, ,kik ndomAnyaikkai 
ünnepélyUnk anyagi sikerét elömozdltQl~tá.k : 50 P-l ad
tak, Dr, Veress Gábor 6" Dr. Veress P ál; 20 P-t II 
.!;zt>kelykeresztúl'l "Br. Orbán Balázs" Unitarius Gim
tl.3ziwn; 10 P-t Dl" bl" Da niel Gabor, Il"sai Emil, Ko
vács Kálmán. Dl". Kozma Jenő, vitéz dr, Lázár János, 
vitéz d r , Szinte J ános, dr. Szolga Ferenc és dl". Zsakó 
István; 8.50 P-t Kelemen Béla; 6 p-t Szen ' -Iványi 
Sándor; 5 P-t Barabás I stvánné, d l" Benczédj ,László. 
Bodoczl Sándor, dl" Gyal'n13thy Lánzl6, J ózan Miklós, 
v b: ez Kozma F erenc és Rédigcl" Karoly; 3,50 P-t dl". 
Szabó Is.tván és Ujvári László; 3 P -t dr. Kendecsy 
Pál; 2 P -t Szalai Lajosné és űrmössy Sándor; 1.50 

P-t HarnlOS Árpád és dl" Mikó Lajos; 50 fBI. dr. Bel"· 
hárt Kál·oJyné. Pekovlcs Anikó és Zsigmond Sándor, 

VégUl pedig Ules~e oJtijszönct és hála mindazokat, 
kik adománya!kkal, munkái kkal, sze"eplésükkel és 
megjelenésükkel hozzájárultak Unnepélyünk sikeréMz. 
_ J ó munkát! 'vargyasi SZOLGA FERENC. 

csapa' plu·ancsr.ok. 

Hirek 
RAulÓ I,öz\'ct il i is tentiszt eletünket június 

6· án, d, c. 9 ó r,:dwr j~ Koháry-u t.cai t CJIIlllomlJóJ. 

URVACSORA l KI<;N \'ERI<JT t-s BORT a hu~
véti ünuellekre K II P o c s y O:íniclll '; :lfia adOllla
nyo7.tq. SzolgIÍljoll nemcs teHe példaudás uJ. .. _ 

ESI.ERESI VI7.SGAl.;\T lesz egyházk~z~-
.. . . 23 ' ,-, al "a l"'--", I köz.· ...... lllcst g·unJ(be.n nmJuS -,In . ~z " UH. • .~, 

is tartunk. I{él'jiilc hh'e inket, hogy azon Jc lcnJenel. 

meg. 
Dr, lUolnár S iul(!or atyánkfiát táblabíró~.~ n:

vczték ki. Ez alkalomból szer etettel köszöntjuk es 
további munkájá ra Isten áldását kérjük, .... 

.. 7 's 8 án Noszo-A gycrlllcknuIlOI(()!I. mnJ~ls. ' e, .- . 
vetségünk a Berlini-téren felalhtott urnállaJ gyUj
tött igen szép eredménnyel. 
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A SZ I~~K"-;L\.' K t;nJ~SZTUm m :. olmA.N BI.\ ~ 
LÁ7.8 UN ITÁ JU US GIi\INÁZIU IU j (lI~itl~ 5. es.6.-an 
rendezi IIl cg fenná ll í' ;oi{l ual, ] 50 é\ 'cS J ubll ~u_ma t.. Az 
A lm:1 M:.\r r minden hii f iát sz~re~ ~t.~ cI _ 1~I\'J II ~z 1.'.1-
1III I0lllm a l falai I,özé, fe le1lczeh kul ollbseg IIcll(1l1. 
Az iillll &j:séggel IUl p(;s o!a tos felvilágos ít ltsokll L a z 
intézet. igazgat ósága nyuj t ja. 

C~:l IJ() 1I a reformaLus lemplomb.al~ . pünkös.d 
másodnapjan d . e .. 11 órakor a [elvlde.kl . szórva
uyokban szétszór tan lakó unitáriu sok reszere F e
r c II C z József lelkész isten tiszteletet tart. Erre az 
istentiszteletre a Csap környékén, ~ó tol'al~aújhe:y , 
Ungvá r, Munkács, Beregszász, NYJI'~gy~uza,. KIS' 

vÍl rda vasutvonalak l,örnyekén lakó hlvemk f Igyel
met jó e'tÖre [eUlivjuk. 

I skolás nön mdélmink \'Ullás\,jzsgíti a máj us 
31.-én kezdődő heten lesznek, kivéve azokat a cso
portokat, melyekben csütőrtőkön tar~ja k. a vallás 
órákat. Ezen csoportokban a következő heten tart
juk a vizsgat. Minden va llásvizsga délutá.? "a re~l
des vallásóra idejében lesz s azokra a szuloket es 
érdeklődőket szeretettel várjuk. 

Dr. Kiss E lek: Mllgya r nemzeti hit és erkölcs
tan. Megjelent d r, K i s s Elek teo'ógiai tanár , egy
házi főjegyző fenti eimen megír t 36 oldalas füzete. 
Megrendel hető a szerzőnél (Kolozsvar, Kossuth L.
utca 9,) Ismertetésére még visszat"érünk. 

Rádió kÖz\'c tít c'.to istentiszteletü nke t maj us 
16-an. Szolgált R o!:: t il s Dénes bölöni lelkész, es
peres, 

Tem[lolmi ünnellély Debrecenb en. A Debreceni 
Unitarius Egyház'község majus 2.-an , d. u. 5 óra
kor templomi ünnepélyt rendezett, melynek kereté· 
ben imát mondott L ő I' i n c z i Géza nagybányai 
lelkész. Az ünnepély közönségé t d r . E g y e d J á
nos gondnok üdvözölte, ma jd " Az unitárizmus az 
erdélyi irodalom hőskorában" eimen S z e n t - l v á
n y i Sándor budapesti vezető ~el kész , teol. m. ta
nár, " A vallásos élet a nemzetnevelés szolgálatá
ban" címen d r. G e I e i J ózsef főgondnok, egyete
mi tanár tartot t előadást. Verseiből olvasott fel. 
M II S t e r Lajos presbiter, debreceni városi tör
vény;hatósági bizottsági tag. É nekszólót adott elő 
N a g y Sándor egyházközségünk énekvezére. Az 
iinnepélyt egyházközségünk gondnoka K o v á c s 
Killman, lanügyi fö :anácsos zarta be. 

UNITÁRIUS ÉRTESiTÖ 
SzerkeszUSség és klad6hlvatal 

lSudapest, V., Kohary-utca 4. T.lefon 317-529. 
C •• kk.z6mla. z6m , 30.400. 

FeleU~s szerkesztö é s kiad 6 : 
Szent-Ivanyl Sándor 

EIOfiz.ctéli dij egy év re 5'- p, 
A lap tulajdonosa a Budapesti Unitarius Egyhazkőz.ség 

A lap .Ifogadása .1611%eté5r. kötelez. 

H O L 

A) Templomokban: 
V., Koháry-utca 4 . . ', 

" • 
• • 
• " 
• • 

Ház temp'o
. Högres E ~u 

" • 
B) Körzetekben : 
Budafok rcl. tcm pl, 

cl Vidék : 
Győr reL tcmpL 
fel sögalla rel I~ml)\. 

Dunapataj 

" Debrecen 
Csap ref. lemp!. 
Miskolc ev. tem pl. 
Kassa ret. (emp\. 

13 -
27 

2Q 
20 -

• • 

• • 

Szent-Iványi S, 

Barabás 1, 1',," 
S~ en i-Iványi S. 
Barabás István 

d,. 

" • 
d. u. 3 Kereki Gábor 

I Szenl-Iványi S. 

• 

Kereki Gábor 
SZOlga Ferenc 

" • 
Ferencz józsef 

• • . " 
" . 

_ Alá húzot t napokon ur\'UCSt\ 'u osztás, 

J ózan Miklós püspök néhai 
gyászistentiszteletén egyházunk 
megjelent. 

, 
gr . Teleki Pá l 

képviseletében 

Konfirmációs oktatást kezdett meg aprilis 21-
én S z e n t - l v á n y i Sándor vezető lelkész. Eddig 
45 üjú jelentkezett. A konfirmá.! tak áldozó cs~
tör :ökön, ünnepélyes keretek között tesznek bi
zonyságot h itükről és vesznek először úrvacsorát. 

Lelkészi nyugdíja,lapra március hó fOly~áJ~ 
az alábbi szíves adományok foly.lak be : dr. SuranYI 
Ede 10 P , dr. Sz.ihird Zoltan 6 P, Miklóssy János 
5 P. Boncza Ferenc 4 P , Szabó Sáml1el 3. P, Fe
renczy J enő és WetUn Józsefné 1-~ P. ZsIgmond 
Lőrinc pénztáros. A kedves adakozokra Isten ál

dását kérjük. 

CSEKKEN, , 'ngy Jlost autah'Íl llyon be.k~,I.dött ~~ ... ,
s7.egek rendelt.etését minden eset-b el~ kerJu~ ,felt:"n
t.elni, nehogy félreért.és k ö\'etJiez!ebcn mus cel n l 
I,önyveljük e l awkrut. 

Utánaküldés kizárva I 

Uj • elm: 

Megjelenik minden hó 15-én. 
"~.,..,.-:-'-:-::--::::;:;:::~~ -" 

vlU'iyaal Máté Ernő Itönyvnyomdája, Buda pest, Vlll ., J 6zllet-ulea 61, T elefon : 139- 259. 
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