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felelO"s nerkent6: IVÁN LAsZLÓ

A Brassai,serlegavatás.
Október 4-cn esle az Országos Kaszinó sárgaterméhen nagy közönség szine e lőtt avatta föl dr. Boros György unitarius püspök fl lJudapesti Brassai Sdmuellliúsrígi Egyesiilet Brassai-serlegét. Az ünnepélyen
képviseltett.e magát Budapest székesfőváros, a magyarországi unitárius
valláskőzőnség és számos irodalmi társaság. A ragyogó csillárok fényében, a terem főhelyén, magas emelvényen állott a Brassai mellszobrn ;
a la tta a serlegavató püspökszónok.
Amint dr. Boros püspök megszólalt, ~ egyszerre megtelt a terem
erdélyi emlékekkel. l\"lintha a feledhetetlen Kolozsvárott lettünk volna!
Brassai bácsi szobra megelevenedetl. Lelki szemeink előtt láttuk tisztes
a lakját, amint a páratlan szépségű fötér nyugati olda !iÜl, a :\Ionost orutca irányáhól, sc johbra, se balra nem nézve. halad az unitárius
fögimnázium felé . Sietös az útja. Valami ifjúsági ünnep lehet az iskolában, ahonnan a fia/ab'dg /Jard/ia el nem maradhat. Mert Brassait pátriárkai korában is érdekelte az ifjúság mindennemű megmozdulása .
Az ifjúságért rajongó Brassail rajzolta meg az avató püspök
szerencsés kézzel és idetaláló színekkel. Amit Brassairól, II ludósról,
pedagóglIsról, a törheteUen akarat remek emberpéldá nyáról mondott, soká ig emlékeziltéhen marad azoknak, akik az élet delén hilhaladva, évtizedek távlatá hóllálják értékét a Brassai ezerágli Dlunkússágának s egy eJsiilyedt világ romjai között romolhatatlan ~pségben
szemlélik azokat a t isztafényü gyöngyöket, am iket 80 évi szakadatlan
verejtékezés közhen Brassai termelt ki örökifjli Ielkél/ől s avatott a
magyar raj elpusztíthatatlan kincscivé.

UN I TÁRIU S i?: RT E S ITŰ
.\ ~ Idegen csillagokat bfl m uló magy arok okuL.'1sára helyé nvaló

voll az II megálla pítása is, hogy fl m indcnáron la ti nos kod ó és némel·
im:idó ok lalflsi és ncve!esi rendszer mo hos fala it senki sem os tromol ta
ml.'g tö bb credm éll nyel II magyar léle k győzc1m éérl, mint B ra ssai.

Ami t másna p esle II n'ldió közönségének mondott, szer ves rés7.C
volt. a nna k II nagy szeretettel megrajzolt ké pnek , a mi t II Kaszi nó
te rmében elénk áll itott.
Brflssa i Jllct.;>g barátságot tart1ltt d r. Boros püspö k csalá dF_va l.
A meghi tt, k('dvc.s órá k emléke átcscnd ült II nagy férfi ut mélla l6
l;zónok szava in most is és kellemes ha tfls l tett a zokra, a kik Brassa it

eddig csak szá llongó adomfikból s legjohb esetben m int félelm etes tollal polemizáló baj vivót ismerték.
A "kolozsvári unitMius püspök" ami nt a Hád ió m űso ra
nevezte - na gy M lnra kö telez te a magya ro rs7.ngi u nitárius kÖ7.önségl'l
budapes ti felolvasnsával. E nne k a há lá na k ado t t kifejt'zés LJ 6:an Miklós püspöki vikári us tet széssel fogadotl k öszöntőjé be n és vili: ll r .
.V!l irecfy Géza , aki az ifj üs ág nevé ben megka póan szép lendtilet cs
bes7.édben t olrlH'lcsolta az ifj üság hfdújflt s leU fogad al ma t an n:lk
nevében a rra, hogya Brassai-id eálo któ l soha e! nem lé rnek.
A szepen sikerü lt eslnek megrend e7.éséérl gra l ulfll un k a B rassa i
Sámuel lfj lisflgi Egyesületn ek, élén d erék clnük ükkcl, dr. Horhi/!I
Audrás orvossa l.

Botár bácsi
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:'Ilindenki igy ismer te: Bolur bncsi. B ecsü letes, ri t ka unit/u'ius
hU.sége. szeretetremélt ó k edvessége. á ldo7.ókészsége szerezte meu
szamá ra a szerető t iszt eletle! b ecéző nevet. Soka n. a kik igt' n
nagyon szerettü k, csak az elm úlásá t h [rűladó gynszje lcntö r61 tu d tuk
meg a kCl'cszt ncvét, ami t 81 éven át hordozott tisz tességgel.
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Batá r baes i neve összeforrott a budapesti unitár ius egy há zközség
] lkese bb, odaad óbb tagja
" , nu"nt
elcU'" vel G )'ü lckez~
·... '~u- n k ne k nelU vo ] te
B ot,lr .!!tnos, Csendesen dolgozott, dc m ind ig dolgozolt, Obulusa iL
sZl!rénycn adtll a szal
' ,I]
'l ' d .,
... h CI! ra , " Ill enutL oU voll, II hol un it{lrius mrglUozdul
fls t.örté II t . I I uségl's
I '
tl!m plom látogaló, k ötelességt ud ó prr slI l"r, konh rm61ó ifjaink a tya i jÓhHr{ltj'a , A ./ókai " 1' 0] ,"dna lid lt
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UNITÁRIUS i!:RTE S ITÖ
Az évröl-évre fogyó tAborhól, a mely a gyülekezet kilzdelmes IHlpja ibl! n a nn yi nemeS és igaz sl:erele ttel l'lllott szent ügyü nk melleU
_ mO$t Ó is kil épett, hogy ráté rj en az örökkevalóság mesgyéjére.
Örökségül hagyta ránk szép, tiszta életének példájM, egyéniségének kedves varázsát.
I';:ön nyes á ldással búesúzunk 11 mi fel ejthetelcn Botár hácsinktól.
l sten á ld{lsa nyugo djék meg haló Jloraiu s lelkének adjon örök üdvüssrgct !

A N ószövetség hírei.
A ;-';oszüvelség kéri tagjait, hogy az in1enzivebben megi ndult
csa lfld- és szegénygondozás mu ukájába n minél többen. de legalábh
azok vegyenek részt , akiket az I?:rlcsilö október l-i szémába n ('r re
külön felh ivlu nk.
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Az év vége feje járunk, sok testvérünk van hátra](:kblln II 1agdljjal. J la áldoza t árán is, rójják le, mert s.ok helye van most al uniHtrius filh'! rcknck.

KereSl lelés., eskelé~ , tem etés egy IUlllplll előhb bejelenl endő
lIi\'lIlnlos órák a lau a lelké:zi irolhllmn, \1., Ko báry-uten ".

l~

II I\' ATALOS únAK: l. I,elkf...szi irod:l - h ét köznapokon déielölI
10- 1, lIélul:l n "'-5. \ lasarna l) dHul nn 12- 1.
:!. E!ly h:ízkü1.séfli irodu - hélközn:lpoko n
3~j. \fn~ílll;! 11 déielÖlI 10- 1.

déle lőtt

9- I , délu t{i u

3. I'énztá ri úr;ík - hélkii7. llllpokon Mle l őtL 9- I. \lnsnrnulI déle liill !I_ I.
!\ z el!yh;Í1.küzség kiÍllY\'lfi ra , V., Koháry-utca 4., I. ell1., nyitva
van: vas{ml:l jl 12- 1, kedd d éJutfll1 5- 7 és csütörtök dél utá n S- 7
IÍr{lk a l;ttL.
!\ XŐSZÜ \' etslÍu érlckCllctc hnvonkinl a második csíilörlöki rwpon
délutún 5 óra.kor van, IX., Hákos-u tca 3. S7.. alatt.
A J .e;inYI~uyes ii l el összejövetelét il hónap 2. és 4. vasMnapján
d;<l ul:ln fi' 14 órakor tartja. V., Koh á ry-utca 4. ~z . alatt a tanácsteremben .
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j ut.An yos ,hon burerezh~tó
Unitárius Iratmisuión kn "
kedd en él csütörtök ön d . u.
5- 7.ig, vasárnap n - l .ig

V., Koháry.u. f., I. em.
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UNITAR I US e: R TES IT O

or.-osóink Sl.h 'ü r lné1.ésiit ké rj ük II u ílk,e;;7,uholl h.p~ldá l'yérl.
' . p",iro ~ rl' lIl.rI .. ,., a Z Értes!! 'i S'1..ínuírll ha,'onl a em k ,húsz
\ , ' orman~,
: ltlutr NI!I~lér,l'e7.. ,h: okt,iher l -i SZI'i mrn WlhuS'l.l1tÍltak Ili oltl,.ll S !!Ir
II I;'. f s1.!imrll cSuk Ji olllulnwtnlh. A jiil'i' hÚIlUllhull i!l~·e ks7. iink nrlÍlL,I'o.
~ubhlln 1lI ~IQ$7. t l.ni II r t'lut .. lk.'zésre ,ill'; Imlliru~un~' H!lot.

,\ IIe;; ten sé beli szórv{,nyban :11. Ílj cgyh{,ú évben ok tóbe r ll·én
volt az l'Isö istentisztelet. A gyülekezet et kedves meglepetés fogadla.

Wi tu-r :\Iária és Wibu :\Iargil, kedves csepeli leanya ink egy szép
'éphimzéscs fehér :m:lallcrítöt ajiHldCkozla k az Úrasztalá ra. Ilfllásan
~ószölljük a Wébe r lcúnyok Istennek te lszö szives Mdozah\l li
reméljiik, ti még szükséges teritöket is megkapjuk erzsébeti nűinktöl
és így abban il kellemes helyzetben leszünk, hogy karll.csony ü nnepén
{']söizben ott is megterí\.hetjük az Úrnak asztalá t.
.\ lJá \'id .'erene ":!J~'let elnöksége fe lhivja mindazokat, akik barAtjai a tiszta ke resztényeszméknek és ta noknak, hogy lépjenek be
az egyesület tagja i so~ba s szerezzenek iSlJlcroscik között s7.Íntén
tagokat. Azok pedig, akik cdd ig is tagok vollak, hátra lékos tagsilgi
dljaikat minél elöbb fizessé k be,
..\ lelkészi nYII!JtlíjllluJlru adakoztak: Takács Ferenc (Celldömölk)
I, Huzrik Pálné 2, Székely Ákos (:\Iánllllarossziget) 30, Nagy L'Ijos 6,
Csilléry Adám 5, Bédiger Odön (Pécs) 50, özv. Hajdú :\Iiklösné 2,
Fejér Domokos 5, Barti Gyula 10, Somlyay Árpad 3'35, Botár János
(Szolnok) 25, Haftl I{álman (K isbér) 5, Kalik István (Dom bóvár) 10,
Lukács Ferencné l , :\Ialasics Géza 30, Botár Im re (Szolnok) 30, Tary
Ilona (Kiskun rélegyháza) 10, BÖTi':sönyi-Bl"andeisz B éla 20, Kovács
.József 10, őszi hálaadó ü n ne pen pel"selypénz 50 pen gő. Köszönetlel
nyugtbzllk .
•\ hitoktatások és vas..-'lrna pi iskolai tan ítások az egesz vona lon
megk ezdődtek. Az egyMzközseg előljárósaga szeretettel kéri II szülőket.
hogy gyermekeiket Ilontosan kü ldjék föl az órákra. A vas:\ rnlllli
i~kola i órák is hittani órákuak számítanak .
.\ Uá l'id Ferenc ":!j ~' II~1 lcgközclt:' hhi feloh'a5ó ii lését folyó hó
23~n, pénwken, eSle (jórako r tartja a :\[jss~ió "Iázba n, Bákos-ll. 3. sz.
Fdolvas dr. Zsukó I ~tvfm kórházi igazg(ltó-(öo-rvos: V(l llás- és
<.:gés7.ségügy eime n.
,\ Keresuiny )l1I!J" elő ·1- 5. füzete a napokba n jdent mrg.
A :\~"g:ető előfizetési d lja egy évre 300 lej. :\ legrendelhető Ko lozsva roll,
U nitárIlIs KollégiullI.
1'010161 k;.dó, dr.lvin U o.J6
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