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1869-ben Erdélybő l Budapestre költözött Ha
jós J ános és mindjárt arra törekedett. hogy a Bu
ll:1]lcsten letelepedett kisszámú, de lelkes unitá
riusok templomot emeljenek. 

Sokszor gyüjtötte össze hittestvéreit en
nek a le lküket égető kérdésnek megoldására. 
Ezek közül a legne,+ezetesebb az 1873 évi június 
15--17. napjain tartott konferencia, amelyet Hajós 
János elnökJcte alatt tartottak s amelyen Buda
pestet Buzogány Áron, a kolozsvári E. K. 'raná
csot Kovács János és Simén Domokos tanárok. 
Angliát Frethwell János, Amerikát Halle Eduárd 
és Southyich Emma képyiselték és a központ 
ügyei II kívül foglalkoztak a budapesti fiókegy
ház dolgaival is. 1875 június 20-án elkészítették 
a fiókegyház szabályzatát és felküldték Kolozs
várra. Ennek az értekezletnek elnöke gróf Beth
len volt, aki váratlanul meghalt s így az 1876. hús
vét első napján megalakult fiókegyházközség Hajós 
Jánost választotta meg első gondnokául. Ezt a 
t.isztét l899-ben való nyugalomba ,onulásáig vi
selte. Aldásteljes munkássága, buzdító szava se
gítette elő, hogyafiókegyház 1881 szeptember 20-i 
határozattal anyaegyházközséggé alakult út. Első 
lelkészünkkel, Derzsi Károllyal való együttes 
munkájával indult meg a templom felépítésének 
nagy munkája. Akkor mondott le gondnoki tisz
téről, mikor az már felépült. Hálás hittestvérei 
tiszteletbeli gondokká választották. A jegyző
könyvi gondoki jelentések bizonyságot tesznek 
arról, hogy Rajó!ö; Júnos ezalatt a húsz év alatt, 
amit itt Budapesten töltött el, szívvel, tettel, áldo
zattal dolgozott azon, hogy Budapesten az umtii-



riusok templomot építhessenek. Szervező ké
pessége, erős akarata meg is valósította álmát. 

Mikor Budapestről Kolozsvárra költözött, otl 
is tevékenyeu részt vett az egyházi életben. az 
egyházi tanács buzgó és munkás tagja volt. A 
központi Dávid Ferenc Egyletnek előbb alelnö
ke. Brassai bácsi halála után elnöke lett. Ezen
kívül, mint a kolozsvári unitárius főiskola fel
ügyelő gondonka 8 a Baldácsy protestáns alapit
vány igazgató tanácsának tagja lelkiismeretes 
buzgó tevékenységével és különösen utóbb emlí
tett munkájában felekezeti türelmével és tapinta
tával szerzett egyházunk ügyének jó barátokat. 

Hajós János 1818 év december hó 13-án szüle
tett Udvarhelyszéken. Iskoláit a kolozsvári uni
tárius gimnáziumban végezte. Jeles tanuló volt és 
mint diák Szent-Iványi Mihállyal, Kriza János
sal és Gálfy Sándorral alapította az olvasó egy
letet, amelynek ' jegyzője, később elnöke lett és 
Kriza János vezetése mellett szerkesztette s 1839-
ben kiadta a "Remény' címü zsebkönyvet, melybe 
köl teményeket írt és fordított. 1848-ban, mint ok
leveles ügyvéd kezdte meg pályafutását. Az ak
kori időben megindult politikai mozgalmakban 
élénk részt vett. Beyálasztották a városi képvise
lötestületbe. A szahadságharcban a nemzetörség
ben teljesített szolgálatot hadnagyi rangban és 
az Erdély részére 1849 februárban felállított or
szágos fellebbviteli törvényszéknél előadóként 
szolgálta a közügyet. 1861-ben kormányszéki tit
~rrá nevezték ki. Az erdélyi földtehermentesítési 
ugyben kifejtett munkásságáért királyi tanácsoS
Ró, nevezték ki. Később mint miniszteri tanúcsoS. 
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ny ugalombavonulásáig szolgálta a földtehermen
tes ítés ügyét. Nyugalombavonulásakor érdemei 
e lisllleréséül a Lipót-rend nagy keresztjével tün
tették ki. 

Hajós János tevékeny, buzgó munkása volt 
hazánknak, vallásoslellru és szorgalmas híve egy
házunknak. 

Emlékezete legyen áldott. 
Ujvári László. 
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