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Brassó unitárius es magyar népe e~ttérző
mély részvéttel kísérle el a maga építette unitárius
templomból utdlsó földi utjára Kovács Lajos

Budapest 1942 november .hó

lelkisz, háromszókköri esperes, egyházi tanácsost,
1942. okt. 22·én.
Fiatfalván született ősi székely cSfIIládból, mely
egyházunknak már tőbb erős harcos egyéniséget,
szorgalmas munkást adott. Nagybátyja K o v fl c S
Jimos, t anár és kolozsvári kollégiumi igazgató irányitotta nevelését, aki szélleslát6körü egyházpoJitikusa és tudósa volt a századforduló unitarius életének. Unokatestvére volt Kovács K á.~mán tanügyi
főtanácsosn ak, s meleg barátság,ban. állotlak egymás mellett eg:y;házi küzdelmeik során.
Tanulmányait Kolozsvarl v,égezte a gimna·
ziumban és a Teológiai Akadémián, előbb a kissolymosi, majd a népes nagyajtai gyülekezetben fe jt ki
munkássá.got. Brassó unitárius gyülekezete hivja
meg papjának, abban 8 r; időben, amikor ennek a
magyarosodó város unitarius lakosságának, se
temploma, se igazi gyülekezete nincsen. Kovács
Lajos előbb erős szervező egyéniségével gyülekezetté érleli hiveit, s azután gyülekezete lelkébe le]két lehel ve, minden lelkipásztor legszebb álmát
érte el , amikor velük együtt templomot épített. E
templomépitési harc és küzdelem, külön fejezetet
érdemel egyházunk történelmében. A régi magyar
uralom alatt adományozott. templomhelyet a román hatóságok akkor veszik el katonai erőszakkal,
amikor a temp!om alapjait már a földbe beépítették. A megindult munka abba maradt, a földbe
épített alapfalakat be keNett -földelni. K o v á c s
Lajos erős egyénisége nem csüggedt el, nagy harcok árán új templomtelket szerzett a városi tanács·
tól, s felépítette templomát, melyet 1936. május
17-én dr. Boros György akkori ul.:dtárius püspökünk szentelt fel nagy egyházi és magyar ünnep
keretében. A felepült templonmak csonka tornyában többen magyar irredenta gondolatot kerestek,
s felépült temploma megmaradásáért is sok harcot
kellett vívnia..
E gyháza: korán megválasztotta egyh!i.zi tan! -
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csosnak. A FőtanÁcs

ülésein

kemény és komoly

mondanival6i voltak. Az Egyetemes Unitárius Lelkeszkörnek több cikolusán át elnok,e. Vezetése ala.tt
honosodnak meg II ma is tartani szokott lelkészi
továbbképző tanfolyamok. Komolyan
foglalkozott '
az irassal, tanulmányait és egyházi beszédeit egyházi lapjaink mindig Szívesen közölték. ,,:tbresztgetés" c. egyházi beszédgyűjletnenye jelent meg, s leforditotta angolból &wuge: "A kereszténység fej l ő
déstörténete" c. dolgozatát. Több prédikációja pályadíjat is nyert.
Erős és harcos egyénisé~ vol~, aki az utolsó
évtized egyházpolitikai küzdelmeibcn szívvel-lélekkel részt vett, s meggyőződése mellett megállott.
Egyházpolitikai elvei érdekében indította meg ba'rataival együtt az "Uniti\rius Jövendő" c. folyóiratot, melyet maga szerkesztett, s mely a délerdélyi unitáriusság egyetlen lapja volt a bécsi döntés után. Tragikus véletiene a sorsnak, hogy e folyóirat is halálával egyidejűleg szünt '!leg, mert
annak nyomdába leküldött októberi száma már
nem jelenhetett meg, mert a román hatóságok a

délerdé1yi magyar egY:házi lapok megjelenéset betiltották. E folyóirat irányzatával nem mindenben
értettünk mind.i g egyet, azt azonban ellenfeleinek is
el kellett ismerniök, hogy szándéka tiszta és cérkitűzése nemes volt.
Hirtelen halála a brassói magyarság és a délerdélyi unitáriusság komoly vesztesége. Szép családi életet élt. Felesége és gyermekei, köztük dr.
K o v il. c s Lajos teol. m. tanár sepsiszentgyörgyi
lelkész és tes tvére K o v á e s Mózes máv. főintéző
gyászolják.
Temetésen a brassói templomban F e k e t e
Lajos ürmösi lelkész beszélt megható, könnyes emlékezéssel. Adélerdélyi unitáriusság részvétét A rk o s i Tamás közűgyigazgató-esperes, egyházi elnök
fejezte ki megkapá beszédében. Nyitott sírja mellett
az egyházközség, a nőegylet, a b"arátok és a Magyar
Népközösség szónokai siratták el a jó pásztort és
igaz embert.
.Pihenése legyen csend.es. Emlékezetét és munkásságát megőrizzük.
Ferenez. József.
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Csak nem akar szűnni az idők próbáló vihara
felettünk. Január elsején temettük el dr. L á s z l ó
János tb. gondnok atyánkfiát s azóta már a nyolcadik vezető férfiát temetjük a budapesti egyházkö~gnek. Ez a nyolcadik: dr. Z s a k Ó Andor,
k~bh tanácsos, az Iratmisszió és a Könyvtár Bizottsagok elnöke, a főtanáe;s tagja.
~Ietlörténetét röviden elmondhatjuk, mert
"Boldog embereknek nincsen történetük" . Persze,
ezt csak az ö szemén át nézve mondhatjuk el, mert
egyébkél3t élete olyan történelmi viharok magával
ll.

sodort levele volt, mint a világháború, az orosz fogság, a romániai kisebbségi magyar bíró s majd a
repatriálás viszontagságai határolta próbáló korszakok. Dr. Z s a k ó Andor szemén át nézve azonban, bármily keserves próbát jelentettek légyen is
ezek a történelmi he!yzetek, az ' ő élele meg nen:
rázkódó beállítottsággal . folyt le családja, egyháza
és magyar faja hármas keretén belül, békés, bels9
boldogságban.
.
Pedig élete körülményei igen alkalmasak V()1·
tak arra, hogy ne legyen sziklaszilárd alapú, egye·
nes vonálú, befelé néző utazás fÖlpi vándorútja.
Családjának multban és jelenben viselt történe~mi
szerepe ép úgy, mint házassága (felesége dr. Grau
Gusztáv volt külügyminiszlerűnk testvére) nemcsak lehetőségeket, hanem szinte kényszerítő adottságokat is nyujtottak számára, hogy kilépjen . ~
politikai élet porondjára s ~Ije, a "homo politicus"
zaklatott, de csiLlogó élelét. Űt a lehe tőségek n~m
csabították el, az adottságok nem igázták le. Világháborús élményei, orosz fogsága, melynek jó része már a !bolsevista uralom éveire esett, teletölthették volna az ő egyébként minden haladásért lel·
kesedő szívét a "matériá.lista metafizika", a bO,lsevizmus vallásos fanatizmushoz hasonló rajontasanak mákonyával. Ű tisl'.ta I3zemmel látott Oroszországban minden hibát, 'de minden sikert is, amit a
bolsevizmus elért, ám vallásos meggyőződése. Ullltarius egyházána.k rajongó szeretete lelkében egy
percre is meg nem halványodott.
Kisebbségi sorban bíró volt egy ideig Erdélyben. a: román megszá.llás alatt, amikor az állásért,
a kenyérér!::, a;: életért, bizony voltak, akik megtántorodtak, s még többen, akik a középutat választva, hallgattak, amikor rajtuk át befolyásolták
román kezek a magyar igazságot. Mondanom sem
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kell. hogy dr. Z s a k Ó Andor nem tartozott sem a
rneghódolók. sem a megalkuvók köze, s amikor be-csiilettel nem képviselhette tovább birói tisztében
a tárgyilagos - s tehát akkor a magyar sorsot
védö - igazSágot, ,lemondott áiJásáról s választotta
elöször az állástalan kisebbségi sorsot, majd a repatriálást.
Mi unitáriusok úgy ismertük öt, mint aki nemcsak örökségképen unitárius, hanem lélekből az.
vilagi ember volt, de vallásának és egyházának
minden kérdése érdekelte, főképen a történelmiek.
Egészen a legutolsó, lábon töltött napjáig bujta a
könyvkereskedéseket és kutatta azokat a könyveket, melyekben valami adat található az unitárizmusról és az unitár'lusokrÓI. Egyházközségi könyvtárunknak elnöke volt, de ez nem a'k adáJyozta meg
abban, hogy a gyülések vezetése meHe Lt saját keze
murrkájával is ne vegyen részt könyvtárunk ren-

de~ésének nagy szakértelmet és fáradságot igény;15

muveletében.
Jtlvezet volt társaságában lenni s hallgatni
nyugodt, halk beszédét, amelynek mindig "magva"
volt s egy sokat olvasott, de sokat is tapasz.ta'lt lé.
lek nagyvonaluságát hordozta magán.
Nagyon fog hiányozni egYházközségünk é~eté
böl s kül,?~ösen abból a belső életből, mely a hiva~alos gyille:-eken túl minden egyházköZSég igazi
C'1~te,. A nu egy Istenünk áldása legyen örajta és
~raJtunk~ hogy találja meg ~ tökéletes békességet
es. ~ h~.mlSit~t1an igazságot, s hogy találjuk meg
~ ~s, ot gyaszOló rokonai es baratai egyaránt,
foldl vándor-utunk a!J18. üj rendjét, mely nála nélkül, de az ö szellemében visz tovább életünk cé1ja
fe~é, Akkor és ott, hiSszük megingathatatlanul találkozunk majd vele.
'
Sz. t. S.

-----------------
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zedékre teljesítették a szórvány-magyarság össze·
tartásának, f elsegítésének és megmaradásanak
szent kötelességét., s jobban tudták, mint a nagy
tömbben lakó magyarok, hogy az Európa népei KÖzé ékelt magyarság elvész a töle idegen fajták tengerében, ha s zívvel, lélekkel, tettel és vérrel össze
nem fog, együtt. nem harcol. Ismerni kelI a kalotaszegi magyarság áldozatos, egymásbafogózkodó
szellemét ahhoz, hogy megérthessük dr. Gothárd
Zsigmond munkásságát BudaPl1sten.
Életének külső körillm€myei különben a nagy
pályát be(utott mngya r Lisztvi:döi kar vezetöférfiaiéhoz hasonló. 1867-ben született a sztánai ('si
udvarházban, mint annyian mások, az orsz!Í~ ,t ~i
vatalaikból vezető legjobbak - akkoriban a középnemesség adta a legmegbízhatóbb és legszélesebb
látókörű 'h ivatalnokokat. Iskoláit a kolozsvári unitárius kollégiumban, majd a budapesti egyetemen
végzi. I89I-ben k.erül a vallás- és közoktatásügyi
minisztériumba, 1916-ban lesz miniszteri tanácsos,
1923-ban megy nyugdi}öa s kapja meg a h, államtitkári rangot.
Bolc1.apesti gondnoksága a legnehezebb idökre
esett. Az ország "trianoni tragédiája, szétszakittatása, az erdélyi menekültek" tömege és a kolozsvári
központtól elszakított ·budapesti egyházközség helyzetének kikristályositása, szegénység, a kommünsujtotta néprétegek lelki válsága stb.; le sem lehet
Homoródalmási dr. Gothárd . Zsigmond, ny. h. irni mindazt a nehézseget, amely az 1919. december
államtitkár, a II. oszt polgilri hadi érdemkereszt 20-án gondnoki székét elfogIaM dr. Gothárd. Zsigtulajdonosa stb. a ' budapesti egyházközség 1919-töl mondra elnöktársaival együtt, nehezedett. Ö aIlotta
1929-ig gondnoka, majd azután tiszteletbeli gond- a harc;t tiz hosszú éven keresztül. Az ö nevéhez
noka kÖvette az elmúlás útján azokat az unitárius fűződik, annyi más vívmány mellett, a kebli tanávezetö fhfiakat, akik ebben az évben különösen csosok számának felemelése is, melyért nagy harnagy számmal tértek meg a láthatato!an egyház tag- cot kellett vivnia né.hai dr. Tóth György atyánkfiájai köze.
val, aki a törvényesség mellett való kitartást hi~
Tiz esztendeig volt egyház.községünk gondnoka. dette, azaz, hogy ne emeljék fel a presbiterek szaÁm azelőtt is, aZ4tán is szolgálta egyházát a maga mát, mig dl'. Gothárd Zsigmond a való helyzet h.~
kiegyenlitő, áldozatos munkásságával. Nagy örök- . Iyes megítélése nyomán kardoskodott a nagy t~r~
séget képviselt BudapeSlen, hiszen a homor6dalm{ui letü és egyre növekvő lélekszámú budapesti uruta- ·
C:othárdok a sztánai udvarházban nemzedékröl nem- nus egy.ház'község presbitereinek szaporítása mel.~.' ."
•
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ielt. Ma már kétségtelen, hOlifY neki volt igaza, 'hiszen a székely falvo.k kis lerü!e t.ű és kis lélekszámú
unitárius egyházköz.ségeire szabott szervezeti törvény nem láthatta előre, hogy hazánk fővárosában

nagy területen szétszórt és minden más unitárius
egyházkőzségnél népesebb gyülekezet a lákuL
Az utóbbi években' betegeskedése és magas
kora távoltartották ő t egyházunk mozgalmaitól, lélekben azonban mindig velünk maradt. Kérjük a m i
egy igaz Istenünket, hogy maradjon lélekben to-

A magyar jövendő*
A jlllagyar ifjúság : )l. .nagyar jövendő. Ez a
szózat száll :ma. la magyar .élet magas latain -és_mély-

ségein át. Nem !lZ üjúsig. kiáltotta [meg, de ere~öi
a. lélek mélységeiből jönnek. Mindenki tudja,
hogy az a.pák örökséght.a ',f Iak \'Ml.Ilak (hivatva átvenni és annak értékeit.- mintegy , Ibefeje'l.ve ~
munkát és megvalós ítva a. terveket - biztosítani.

vábhra is velünk, in tsen, buzdíts on , mutasson példát, hogy eltá vozása ne jelentsen belöltheteljen íi rl
egyházkö2ségUnk életében.
GyáSZOló hozzátartozóinak, fe les égének: - zila hi
és zechewi Herczeg h Gabriella öméltóságának és
f iá na k Gothárd Zsigmond iparügyi miniszÍériumi
osztál y ta n ácsosna k la punk részéről is őszin te részveLünket fej ezzü k ki s liér j ük a m indenható Istent
h ogy adjo n ő né ki k vigaszta!ást.
Sz. I. S. '

az Ö 'Szellemükben mi is é pítünk. Ha fontos a mult•
fontos a jelen is. A mab"Yar 'nemzet épületé nek
s tilusát megszabiák öseink, n kik ta 7. :alapot rakták
le s oa,l,ik m egerősítették i& falaImt. A ,jdeu magyar.
ja. magát és !művét ennek a stilus nak megfelelő e n
kell, hogy meb>"Íormálja . El1, élr~elhetetle l\ mis almrattal, :más becsülettel. JIllás lS7.ándékkal, 1"11\S hittel
élni iC'Zen a :földön. mint a hogy azt. öseink tették.
•

A ,törté nelmi ' reformáció Fl' tlIlag~.'ar illemzet
A magyar ifjúság hivatása tehát 'Jlicsöséges és életének egy része. l.o\.z a lapfalakban elhelyezett
szegletkő. O nnan kiszakítani, a.nélkül, hogy őssze.
felelősségte ljes. Ismerni nemzete iplultját, komolyan
"enni jelenét és '!megtörhetetlen rendíthetetlenség- omlás v~zélye )lle foro gna felUl, nem lehet. Ini ezt
gel bizni ta. magyar jövend őben. lA magyar !protes- a reformációt törtél1ésébe n ,a (magunk részére iránytáns ifjúság, JQint jaz egyetemes !IJl3gyar ifjúság na k \ta r tjnk s ma is !élö szellemi }~l'ö it Ilelkünkön
átsuhanva, életünk alakításában feJhaszn8ljuk.
egy r észe - és ezt hangsúlyoznunk ~ell ;- jelen[\tert számunkra nem vallási vitil. l ehetősége, hatős il"észe, ~isztában \ 'an la lráváró feladatokkal, ismeri kötelességét, tudja, hogy az e let r ajta.. iker~z nem az egyén lelki /életének, hité nek is akaratá·
na-k Q ~lemzet Gzolgála tába I"aló állítása. Ha ,Lutherfui is történelemmé válik, .Nem közömbös !iehát
számunkra, hogy lelkesedésü nket, nll:aratunkat, nek, CalvinJluk, Dávid Ferencnek mindenek fölött.
munkánkat és aldozatulIknt Imilyen irányba n ~elj e- személses élméllS \'olt, úgy a iIlIa. prot.estáns ifjúságának ez a lelket gazdagító örökség sajátos lelki
s ítjük.
.
'
I
élménye, \kin cse és elidegeníthetetlen tulajdonsága
A magyar életnek három .síkját tar tjul, Q.llan- . kell, hogy legyen. Formálni kí\'ánjuk I/:.ehát a Ine~
dóan szem előit : la ~iiC$Őséges történelmi nlultat, zet életét e bben :fl, történelmi s tílusban adoUsaaz áldozatos j elent és az 19ére\:es jö ve ndőt.• Ez a g'ain.k: hitiink és ,erő n.k -ált·a l. Ez /parancs .számunkhárom együttvéve j elenti számunkra. Q JIllagyar ra S lIui szolgá lni akarunk la. Ifiagyar nemze.tnek
nemzetet: A hármat egymástól elválaszb.ni nem becsülettel, ho g~' megbecs ülést szel'ezzün!<, hl~tel,
(
lehet.
mert n példa köte le'.t és jIJlunkávaJ. Imert eredmen~t
A multat, ,t ehát a magyar ,t örténelmi. ,v alóságo- akarunk A magyar mindig az áldoza.t.ok Ripa vol.t,
kat tartjuk a nemzet hlal)jának. A muUban raktá- ma. is .errÖI t.e5zünk bizonyságot, midőn a reformarozódik 'e l llunden s homályából laz ,emlékezés láng- dóból merített erőinket n nemzet :szolgálatába 'kí~
ja időnk ént el őhívja iRZ emlékképeket, !régi idők ki- válljuk állítani.
vívott eredményeit.. Ez 13. mult lostoroz, \llevel, biisz,.
A magyar nemzeti élet Iharmailik és egyút.tal
ke3éggel tölt .el és ((la.ral~cso l. Ncm .lehet közömbös legreményteljesebb Tésze fl jövő. Lehetősége ,vegaz ifjúságra, hogy mi 'v an !Ilemzete lmultjá.ban • .A telen és felemelő. Irányát ta hlUJt és 11 jelen .szabmagyar mult a mi \eHdegenitheteUe u tula.jdonunk. ja meg. Olyan lesz '" jövendől'lk , 'amilye.n a Jllul·
S ~icsöségcs multwdmak egyik része I3z la refor- tunk és a. jelenünk volt. 1:r.t.éseinkkel. gondolamáció, melynek !llenueti értékké }ett ;eredményei tainkkal és cselekedeteinkkel építjük a magyar
elött ma " magya.:: rprotestáns ifjúság meghajtja jöve ndőt. Ahogy irányt szabott 111. jelen ,alakulásámagasan ,lengetett záSzlaját.. Tesszük C'.lt sZÍvünk nak a történelmi reformáció, úgy fog .irányt !Szabbelső parancsa szerint, hódolattal, büszkeséggel és
ni a. jövendönel, "Il mai !napon r.!<I multból tá plálkozó,
lelkesedéssel.
!
lelkében megreforiniiJt ember.
!\lult és jelen elszakíthatatlanul egymáshoz
A magyar ifjúság: a !magyar jövendő. Ez a
tarto'l.m. Egyiket a. TJUlslktól !el"álasztani nem Jehet, jövendő olyalI lesz. tun.ilyenuú trni lváJwtk. Egyetlen
mert rell&dés á.1I be azon la falon , )melyet ,öseillk és és legrőbb kötelességünk t ehát', hogy magunkban
ll .

kialakHsuk a magyar embert, a \multat ti$ztelö, a
jele nben helyén minden körülmények között megállú és oa ,jövőbe n rendíthetetlenül ~ízó magyart. A
magyar protestáns ifjúság .018 multat idéz é6 jövőt
álmodik. JlalalmllS a rerormált nmlt iránti tisztelete és "égtelen a jövöröl -álmodott terve. rr udjuk,
hogy oa IJJlagyar jövőnek jJlli is 6zerves .alkotórésze
vagyunk, megériniett bennünket .is .az. újjásziilő
refo'rmiició .szelleme, tehát reménykedők, J.észsé..
gesek, erősek vagyunk. A h~1 Itinl( vannak, gy~nyör~
magyar álmok, távlatuk '"Jabb ezer .esztendo. É lm
a ka rWlk, sznbad hazában, Istennel, Istenért".

-

Kereki Gábor.

• Október 31-én nyItották meg az országos protestáns napoi:l:at a pesti V:lgadóban la,r lo:t emlék-est
'keretében. Imát mondott ez alkalc:mmal K~e"n András
evangé1!kus lelkész, majd Tasnádi NAgy András képviselőházi elnök megnyitója után dr. Ravasz László
reformátw püspök mondotl nagyhatású eanl&beszédet. A protestAns Itj1lság hitéről és célja~ról KerekI
Gábor vallástanltó lelkész atyánkfia, a Bethlen Gábor
kör elnöke mondott·a el az Itt közölI beszédet. Egyházunk képviseletében Józan Miklós püspök. egyház.községünk képviseletében Szent-Iványi Sándor vezető- lel
kész és Kelemen Béla gondnok jelentek meg a protestan!lzmus eme scregs.zemléjén.

Uj könyvek
Köze:edik karácsony s a mai nehéz viszonyok
között is jÓleSik az ajándékozás. Mit adhatnánk jobbat, tartalmasabbat és maradandóbbat egymásnak,
mint könyvel'?! Minden évben seregszemlét szoktunk tartani a hozzánk ismertetésre megküldött
könyvek fölött s azok közlil kivalasztjuk azokat,
amelyeket hiveinknek megvételre a jánlhatunk. Eb.
ben a7. évben is ezt tesszük. Ime:

I. IfjúsiÍgiak:
Szent-Iványi Sándor: Magasságok felé . Egyházközségünk vezető lelkésze 10 meséjét és elbeszé~ését gyüjtötte egybe, melyeknek célja az, hogy
hitünk egy-egy kérdését a való éle tből merített
pelda_v al szemléltesse. Gycnnekek és serdülő korú
ifjak !,zámára készült ez a könyv, de felnőttek is
lelki gyarapodással olvashat ják. A meséket Byssz
R?bert, a neves művész illusztrálta egész oldalas
kepekkel s a szép kiallítású könYV általános konyvkereskedői forgalomba is kerül. Megrendelhető
azonban a lelkészi hivatal utján is.
Speye r W. : YÜ E n-hu, II kínai cs~rkész_ Bűbá
jos történet a becsületről és az önfeláldozásról. Kü-

lönösen cserkéa.zeinknek ajánljuk a. szépen ilJusztrált könyvet. Ára: 4.80 p .
Robin Hood. A filmröl ismert vörös-sapkás.
nyilas vitéz kalandjai. Trálya élvezetes, olva.statja
magát. Tula.jdonképen két könyv egybeköt éséböl
keletkezett ez a 6.40 pengös, szep kiallításu könyv.
melynek azonban mindkét része külön is kapható.
Mégpedig a Robin Hood, a. bujdosó cimű 3.60 P,-ért,
S a Robin Hood, a bujdosók vezére ugyanannyiért.
_ Pajzs E lemér : Pualu, a. róka. Kedves tÖr ténet
egy eszkimó családról és egy fókárÓI. A mese szé!?,
a képek megragadóak, a könyv egészében élvezetes.
Inkább a 8-12 évesek számára való. Ára: 5.60 P.
Kertész Erzsébet: Szonja.. Meghatóan komoly
történet egy orosz úrilány,ról. Szinte már nem is
ifjúsági, annyira az életből meritelt az orosz
Sz.onja sorsa. Serdüllebb leányaink azonban mégis
szeretni fogjak. Ára: 4.50 P .
II.

Feln őtteknek:

Somssieh Pál beszédei. 1843- 1888. Ez a kél
dátum egyszerre közelhozza minden magyar léleldlez ezt a könyvet.. A ,legviharosabb magyar évtizedek alkotmányos harcai zajlanak le az olvasó
elStt, amint ezeket a beszédeket olvasgat ja. A legelső beszéd "A magyar nyelv ügyében", hangzik el
ajakaról, a másodikban 'Pedig "pártolja az unitáriusok befogadását", 1843 ~. június 9-én. 368 nagyalakú oldalon beszéd beszéd után következik, melyeknek legnagyobb része megdobogtatja szivünket
igazságával ma is. Akadna'k olyan beszédei is, amelyekkel ma már nem értünk egyet, de hiszen a politika változó áramlatai ezt természetessé magyar ázzák minden elfogulatlan szemében. Egészében
azonban olyan magasságokban járnak ezek a beszédek s olyan örök magyar eszméket testesítenek
meg, hogy olvasásuk nagy lelki nyereséget jelent
minden magyar ember számára. Ara vászonkötésben 15 pengő.
Villani Lajos: 011l5Z irodalom. Az olasz-magyar

barátság szellemi kimélyítői között első helyet fog·lal el e könyv írója, báró Villani Lajos. Kö.nyve ért é'kes már ebből a szempontból is. Külön értéket
jelent azonban az Írónak az a fensőbbséges készsége, mellyel a hata~mas olasz irodalomból lcivalogatla és történelmi aláfestéssel ért.hetővé tette a
.legnagyobba kat, úgy.hogy, aki elolvassa ezt a könyvet, egyszerre érteni fogja az örök olasz szellemet,
amin t az irodalmán át . megnyilatkozik. A 184 oldalas könyv á r a: kötve 10 P.
Nemeskéri-Kiss Sándor: Figy.eltem. Sokat látott, volt magyar diplomata, és faját mélyen s~e
rető közéleti férfiú irása ez a könyv, mely a JlIJ.Ddennapi élet apró jellegzetességeit állítja elénk okulásul. Ez az elénk-ámítás azonban olyan bűbi.
josan könnyed irállyal, 'humorral és szellenunel teljes, hogy percig sem vesszük észre olvasás közben
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könyv nemcsak r ejtett, hanem elősza v áb an is tagadott célját, a komoly tar talmat, az életismeret
elmélyítését. Olvasas uH n azonban félreérthetetlenül érezzük, hogy jobban, mélyebbrő l és ér tékesebben ismerjük most az életet. az embereket és a
körülöttünk élő ilUatvililgot. mint azelött. A könyv
nyiltan kifejezett célja a szórakoztatás s ennek is
megfelel, minden értelme§ olvasó számára azonban
ez az irás ennél többet jelent. J!:rdemes kiiizetni
érette még a 16 pengöt is - vászonkötésbtln.
Könyvismertetésünket jövő szá.munkban folytaljuk.

vezető alelnök mond megnyit6 beszédet. Dávid Fé'

iL

renc emlékbeszédet mond: dr. Abrudbím yai János
t'!'ol. dékán. GyaUa,.. Pal) Domokosné énekmí}vé.<;",,,A
két énekszamot ad elő o!"gonakísérettel. A zárszót
dr. Mikó Lőrincné a lelnök mondja. Az emlékünn .
pély a HiQlDUSZ eléneklésével ér véget.
e
Az ér-dekWdöket szeretettel meghívja és várja
az egylet e!nöksége.

Népmüvelő tanfolyam

a székelyföldi lányok részére
A budapesti egyházközség Kebli Tanácsa F er e n c z J ózsef lelkész javaslatára elhatározta,
h~?y,~ székelyföldi unitárius leimy~k részére népmuve.o tanfolyamokat rendez. A szekesfővarosi iskoJánkívüli népműveléSi bizottsággal karöltve két
csoportban indul el a népmqvelő tanfolyam munkája, mely mi nden csülörtökön d. u. a Koháry-utcá_
ban, minden pénteken d. u. a Högy~-utcában
gyüjti egybe a tanulnivagyó, önként jelentkezett
székelyföldi' leányokat. Mindkét csoportban az e~ső
félévben az első ór án magyar .nyelvet, a második
órán háztartástant tanulnak.
.~ csoportok mu'lkája !llegindult, mindkét c';l~
portban a népművelési bizottság két ismert e l ő
adója K. Bolgár Ágnes dr. és H orvá th Kató tanárnők végzik az oktatás munkaját. Az elsö félévben összesen 10- 10 órában tanulnak.

Kedves Atyánkfia!
Egyházközségünk cser készcsapata az új iskolai év elején fokozottabb mértékben igyekszik azon,
hogy unit á r ius gyermekeink az unitári!Js J ános
Zsigmond cser készcsapat keretein belöl fejtsék ki
buzgó munkásságukat.
I
Szeretnők,

11a minden unitárius atyánkfia megértve szándékunkat, gyermekét (7 éven felüli .fiúkat) cserkészcsapatunk tagjáva iratná be. Szándékunk az, hogy ifjainkból te ttrekész,
, egész embereket neveljünk, akik egyházunk javán munkálkodva
•
hazánk szolgálatár a lesznek.
,

A csapat par ancsnoksága a

jelentkezőket

minden vasárnap d. e. 9- l 2-ig veszi fe! az V. ker.
•
Kohtiry-utca 4. számú otthonában.

,

Ak i unitárius cserkész akar lenni, most jöjjön
közénk. Mindenkit szeretettel várunk.
Cser készi üdvözleUel:
vargyasi Szolga. Ferenc
cserkészparancsnok .

Szent- Ivf.~. yi Siulf.lor
vezető

lelkész.

I

A második f élév februárJ:)an kezdődik. Akkor
történe!em-földrajzi és szabás-varrási tanfolyamokat indítunk be.
Megfelelő jelentkezők esetén a legények részére

is indítunk be csoportokat.
A budapesti egyházközség így irányítja a székelyföldről ide került hivek kulturális továbbképzésének' munkáját, s így egyúttal jobb elhelyezkedési és kenyérkereseti lehetőségeiket is munkálja.

HIREK

Dávid Ferenc emlékünnepély
A budapesti David

Ferenc EgY'!et szokásos
öszi emlékünnepélyét az idén is megrendezi
Unitárius Misszió Ház templomában nov. 20-á n,
l)énteke n d . u. 6 Óra.kor. Az emlékünnepélyt abu.
d~pesti .~gylet. az .or szágos Dávid Ferenc E gylet
kozpont)aval karöltve rendezi meg.
'
A budapesti egylet ez alkalommal veszi f el először
a visszatérés óta a hivatalos kapcsolatot az országo~ központtal, me!ynek munkássága mindíg ira.
nyitó hatást gyakorolt a vidéki egyletekr e.
. .Az . emlékünnepélyen imádságot mond: dr.
eslk l Gábor lelkész, dr. bá ró Da niel Gábor a bud
'
,
~~Sl~. e~let ~lnöke üdvözli az országos központ
kikuldottelt, akiknek nevében dr. Kiss Elek ügy-

..
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A Nős zövetség karácsonyi segélyakciója javára december hó 8-án műsoros délutánt r endez.

Már most fe!hívjuk hiveink szíves figy~lmét erre
a multban mindíg jól sikerült összejövetelre. A
műsor után tánc lesz. A bazárba.n kiállított tárgyak ellenértéke szegényeink számára fo r díttatik.

RADIÓ KÖZVE TITI ISTENTISZTELE TE INIlET : december h ó U-á n d. e. 9 ó rako r, prédiká l
d r. Kovács La jos seps iszentgl'ör gyi lelkész, t ool. Dl .
tanú r és d~ mber hó 26-án, kar ácsony mÚSOdnallj ún d . e. 9 órakor, prédiká l
veze tő

lelliész.

Sumt-I vanyi SúrIthIr

KARACSONYI SZEO:tNY-SEO:tLYEZf:S. NöSZÖ\-ebJégünk a hábortis idők nehéz körülményei
közöt(; fokozottabb mértékben lejt ki ~unkásságot,
hogy szegénye.if!k rkzére e lviselheto"bbé tegye 8
megpróbáló telet. Ezért szeretettel ké ri híveinket,
hogy tehetségük szerint juttassák e l pdományukat
ez évben is iD- Koháry-u. 4. számú l elkészi hiva.ta lba. KöszönetteJ fogad a Nöszövetség mindennémü
szíves adomúny{;. legyen laz ;ruh anemű, va.gy 'élelem .
Arra. kérjük híveinket, hogy p énzbeli ~dományu
kat is juttassák el aká r IPosta.-utalványon, vagy
esekkell, akár pedig személyesen a )Nöszövetség
eimére. (Bp., V., Koháry-u. 4.) Kérjük lllzonban ,
hogy DZ jgy <beküldött összegek rendeltetését minden esetben feltüntetDi szíveskedjenek.
Urvacsorai kenyeret az őszi hálaadás ünnepére dr. Kozma Jenő gondnok atyánkfia adományozott, Isten áldása legyen az adományozón s példája
szolgáljon buzdításu1.
Szolnokon unitárius 'híveink részére november
8-án tartottunk istentiszteletet. A szolgálatot Kereki Gá.bor vaUástanító lelkész afia látta el. Ez a lka.lommal tizennyolc atyánkfia vett úrvacsorát.
Templomunk festési mwtkáJatai a rendes mederben folynak és a befejezés hez közelednek. Istentiszteleteinket már csaknem zavar talanul tarthatják
meg, mert a templom első r észében a munkálatok
befejeződtek S most már csupán a hátsó rész van
áll.isokkal tele. KésZÜl! a világítóberendezés is. Hí.
veink állandó érdeklődése egyházunk iránti szere.
telükről tesz bizonyságot.
,
Barta, Ln.j os preSbiter atyánkfiát ezredessé lép- .
tették elö. Gratulálunk!
liliskolcon' nov. 29-en d. e. 11 órakor az evangélikus .templ.omban urvacsoraosztással egybekapcsolt IstentL5zteletet tart dr. Csiki Gábor missziós
lelkész.,
Adventi isten"tiszteleteket tartunk a l\lissrió
Ház templomában, nov. 29., dec. 6., dec. 13., dec.
20. vasarnapjain d. u . 6 órakor.
S imén Dániel teo!. taná'r ' tartott emlékbeszéde~ a Misszió Ház templomában okt. 31-én d. u.
6 ora~o.r .tartott temp:omi ünnepélyen. Beszédében
az. um tanzmusnak a reformáctóhoz való kapcs ] _
t t..
oa
al , s. az umtarius gondolatnak a protestantizmus
~zme~ramlatában vaJó jelentőségét fejtegette. Az
unnepelyen [~ethő István lelkész mondott imádságot es Ferencz J ózsef lelkész zárszót.
Ila lott.ak lUlpján, nov. l-én a Misszió Ház
templomában tartott istentiszteleten Simén Dániel
teo~. tanár prédikált.
· Eljegy~. Homoródalmási Gothú r d Zsigmond
~I~:. o. tanacsos aíia eljegyezte CSejdi Csejdy Emilia
ur "olgyet. I~ten, ki a szíveket egy.beköti, gondviselo szeretetevel legyen elhatározásuk mell'ett
· HorUly Miklós ÜlUIepély. December 6-án' Kor~~~::ó. U;.~nk ~:vena'pján a Dávid Ferenc Egylet
· .gl ore unnepely t tart d. u 6 órako
MiSSZiÓ Ház templomában.
.
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Felhívás székelyföldi hiveinkhez A
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és
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fővárosban munk<, k
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.
ereso_ UIlItárma leányok fi,gyelmét felhívjuk arra ho
házk" . .. k
.
gy egyozsegun nöszövetsége útján háztartási alkal_
mazottként elhelyezkedhetnek ' Mind"n
.
"
I" yen eset.
ben ker~ék fel Szent-Iványi S:'~ndorné tiszteletes
a~zonyt, a Koháry-utca 1. számú lelkészi hivatal
clmén.
. Kriza Kálmán ItitüntetélSe. A Collegium H _
g~ncum-szövetség. közgyűlése keretében osztot~:k
kl a Klebelsberg-ermeket. A kitüntetés nemzet' '
a magyarságot erősítő tudományos munká~~t:~
eredményeit jutalmazza. Az elhunyt kultuszminisz_
t~: ..halálának, tizedik évforaulóján kiosztott érmek
kozul a termeszettudományi cSOlXlrt kitüntetés' t
K.ri~ . ~lmán ~egy~s.zmérnök atyánkfia nyerte, ea
kellllal Ipar feJlesztese 'körül kifejtett kiemelkedő
munkássága e~is~eréseül, amely álta~ában a mű
anyagok, különösen a 'műgu mi előámtásának kidolgozására terjed ki. Gratulálunk s további munkájára ' Isten áldását kérjük.
A dr. E nyediné Pünkösdi l\lária emlékest at_
kalmá.\'al a. Nöszövetség r észére törté nt felülfizetéseket az alábbiakban uyugtá.7.zuk: Dr. Enyedi Róbert 20, özv. Ráduly J ánosné 1, Szent-Iványi Sándor 5, SzenFIványi Sándorné 5, kálnoki Kiss Jenő
dr. 5, özv. Kálnt?ki Kiss Jenőné 5, vitéz Vadady
Albertné 5, Kelemen Béla 2, özv. Gyarmathy Mózesné 2, J akobi Fülöpné 2, dr. Havas Béláné 2,
Ujváry L ász.ló 1, Merész l{árolyné 1, Bernhardt
Károly 1 pengőt. Összesen 68 pengő. Isten áldása
legyen az adakozókon . Robollyi Pitoska pénztaros.

-

A 'Lelkészi N}'ugdíjintézet javára- befolyt szíves
adományokat az alábbiakban nyugtázzuk : Gméhling Róbert 5, Kerekes tva 2, Bajcsy Fülöpné 6,
Albert Jánosné 1, dr. Zsakó Andor, dr. zSakó István és dr. Zsakó Gyula, dr. Mikó Ferenc elbalálozása alkalmából koszorú megváltásért 60, Zsigmond Elek 6, Derzsi Julianna 5, Tóbh Mihály 2,
dr. Nanovszky Károly 20, Ábrahám László 3, Tarján ÁrpM .2, Simonfay. Emil 1.10, Valentin J ó.z.sefné 2, Pécsi Albert 1, Debreceni Unitárius Egyház 140, dr. Surányi Ede 20, Klein Géza.. 10, UJ~
váry L ász.ló 1.50, Fe rencz Ig nácné 2, Unitárius
,Misszió Ház 9.40, Szép Gyula 4 pengőt. Összesen
306 pengö 30 fi.llér.
Dá.vid Ferenc emlék-ünnepélyt tartott nov.
8-án d. u. 6 órakor a- Dávid Ferenc Egylet 'Ifjúsági
Köre a Misszió Ház templomában. Az istentisztelet
után Póké Dénes ifj. elnök mondott , megnyjt6t.
Ferencz József missziói lelkész emlékbeszédében a
magyarságnak szolgálatot tett Dávid Ferenc személyiségét elevenítette meg. Szente Ida ürmösi,
BaJ"'.tbás János homoródkarácsonyfalvi, Pap Juci
•
székelyszentmihályi és Vasas Márta bencédi ifjak
szavaltak.
ll,

