
H a l o t t a i n k . 

Az ú j magyar határon tú l maradt 
lelkészeinkre szomorú napok járnak. 

Egyesek börtönben sínylődnek, mások elfáradtak az egyen-
lőtlen küzdelemben s menekülnek a kilátástalan ha re elől. 
Csak Isten a megmondhatója, hogy mi lesz a pásztorok nél-
kül a nyájjal ? 

Nem régiben az a lesújtó hír érkezett, hogy a brassói lel-
kész: Kovács Lajos 61 éves korában elhagyta a harcteret, me-
lyen mindig az elsők sorában küzdött. Joibb hazába költözött. 
Nem tudjuk, hogy vájjon a magyarság bátor lelkű harcosát 
vagy az unitárizmus hős apostolát gyászoljuk-e elhunytában? 
A magyarság bizonyára talál ezután is márt í r lelkű harcoso-
kat, de vájjon a brassói unitárius egyházközség talál hozzá 
hasonló lelkű vezért? Hiszen ennek a f ia ta l egyházközségnek 
ő volt az éltetőlelke, melyet példátlan szorgalommal és kitar-
tással nem csak megszervezett, hanem benne az ő vezetése 
és irányítása mellett a nehéz viszonyok közötlt is templom, 
lelkészi lakás és kultúrház épült s ez által Brassó egyházköz-
ségeink első sorába emelkedett. A bécsi döntés folytán meg-
maradt kevés számú hívek élén tovább is o t t maradt s bízó-
hittel és rendíthetetlen akarat tal folytat ta a küzdelmet, míg 
a halál 1942. oklfc. 19-én elragadta. Haláláról a háromszéki 
unitárius egyházkör külön gyászjelentést adott ki, mer t bár 
az országhatár elválasztotta tőle, de azért tisztelete jeléül es-
peresi helyét nem töltötte be. 

Kovács Lajos egyetemes egyházi vona/ttkozásban is a leg-
jobbak közé tartozott. Bár erős kritikus egyéniség volt, ki 
sokat várt az egyház minden munkásától s eszményi elgondo-
lásait a valóságban is látni óhajtotta, s ezért ellenfelei is vol-
t ak ; de mindig elvi magaslatokon járt s egyházának fél tő sze-
retettel irányította cselekedeteit s férfiasan kitartott helyes-
nek ismert elvei mellett. 

Irodalmi téren is jelentős munkát végzeltt Kovács Lajos. 
„Ébresztgetés" c. kiadott egy kötet egyházi beszédet. Angol-
ból lefordította Savage: ,,A kereszténység fejlődéstörténete" 
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c. jeles művét. Egyházi lapjainkban s folyóiratunkban is gyak-
ran jelentek meg cikkei utóbbi években, „Unitárius Jövendő" 
címen krit ikai szellemű lapot alapított. A közvélemény bár-
milyen különbözőképpen íltélte meg élete munkájá t , de kopor-
sójánál mindenkinek el kell ismernie azt, hogy vallásunk és 
egyházunk féltő szeretete i rányítot ta tol lá t és tetteit . Neve 
be van írva egyházunk történetébe. Emléke élni fog közöt-
tünk Nyugodjék csendesen. 

Dr. Zsakó Andor ny. kir. törvény-
széki bíró, uni tár ius egyházi taná-

csos október 24-én 64 éves korában, Budapesten meghalt . Egy 
nemes lelkű igaz magyar és erős uni tár ius fé r f i hagyta i t t a 
földi küzdelmek hazáját1, ki hivatása szerint az igazságot osz-
toga t ta ; de maga is békében és háborúban egyaránt a köte-
lességteljesítés példaképe volt. Az Uni tár ius Irodalmi Társa-
ságnak és folyóiratunknak egyik leglelkesebb híve és párto-
lója volt. Mi is őszinte részvéttel osztozunk a család fájdal-
mában. Legyen pihenése csendes. Emléke áldott. 

Egy filozófiai mélységekben járó, 
kiváló erejű szónok dlőlt ki az uni-

tá r ius lelkészek sorából. Bölöni Vilmosnak Kolozson 1942. 
nov. 28-án, 65 éves korában tör tént elhunytával. Aranyosszék 
szülötte volt. Lelkészi pá lyá ja a tordai segédlelkészséggel 
kezdődött, s a sepsikőröspataki parochián keresztül a székely-
udvarhelyi egyházközségben érte el te tőfokát , s végül Kolo-
zson fejeződött be, hol örök pihenőre tér t . „Prófé tá l ja tok" cí-
men egyházi beszédeiből néhányat közreadott, amelyek azt 
muta t ják , hogy a szószéken mindig volt mondani valója. Be-
szédeiben széleskörű olvasottságról és a mélységekben járó 
gondolkozó erőről tet t bizonyságot. Ezért beszédei inkább tu-
dományos értekezések voltak, melyek az átlagon felüli hall-
gatóságot kívántak. Azonban előadásával sodró erőt kölcsön-
zött nekik. Folyóiratunkban is „Üj világnézet" címen jelent 
meg egy mélyen szántó s egyéniségét jellemző dolgozata. Éle-
te nem tün t el nyomtalanul. Egy szép család nevelése és fenn-
ta r t á sa mellett buzgón szolgálta azokat az egyházközségeket, 
amelyekbe a gondviselés őrállóúl állította. Legyen csendes 
nyugodalma. 
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Katona Ferenc is i t t hagyta a 
munkamezőt, melyen 40 évig fá-

radhatat lanul dolgozott. Voltak életéhen szép napok, amikor 
a béke és a boldogság Ilii jj J Ü, X Jg ycgott felette, de látott ko-
mor felhőkkel bor í tot t egeit, s ivott a csalódás keserű pohará-
ból is. Minden sorsot a lelkészt megillető hi t tel és alázatos-
sággal hordozott. Családi éleftében az öröm és a bánat válto-
ga t ta egymást. Élvezte az anyagi jólét és függetlenség áldá-
sait, de ízlelte a nélkülözés kenyerét is. Háromszor nősült. 
Lá t tuk a családi élet tiszta boldogságában és az özvegység 
szomorú napjaiban. De hitét mindenütt megtar to t ta , s ven-
dégszerető háza mindig nyitva állott s a községében utazó jó 
emberek találkozó helye volt. 

Lelkészi pá lyájának javát a f ir tosmartonosi egyházközség-
ben töltötte, hol egy szép templom és más középületek őrzik 
lelkészi buzgalma emlékét. Mint szónok az átlagon felülemel-
kedett s erő és hév jellemezték egyházi beszédeit. Komolysága 
és úri modora tiszteletet parancsolt. Hivei szeretettel és biza-
lommal tekintettek r á j a . A békességnek volt mindig apostola 
s mégis a visszavonás és egyenetlenség áldozata lett. 

Lelkipásztori erényeit a székelykeresztúri egyház azzal 
jutalmazta, hogy esperesének választotta s e t isztet egy fél 
emberöltőn át nehéz körülmények között viselte. Mint esperes 
éber lélekkel őrködött a nagy egyházkör anyagi és erkölcsi 
javai fölött. Alig volt az egyházkörben olyan megmozdulás, 
hogy ő részt ne vett volna benne. Terjedelmes esperesi jelen-
téseit a hűség és pontosság jellemzik. Esperesi működését in-
kább a béke és szeretet, mint a szigorú törvényesség jegyé-
ben végezte. Élete alkonyán beborult a nap felette. Súlyos be-
tegség támadta meg. A borús láthatáron csak a h i t csillaga 
tün t fel itt-ott. E hit fényénél hagyta i t t e földi küzdelmek me-
zejét, november 20-án 63 éves korában s ment át az örök béke 
hónába. Emlékéit kegyelettel őrzik hűséges hitvese, fia, test-
vérei, unokái és rokonai mellett hívei és jó barátai. V. A. 
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KÜLÖNFÉLÉK 
EGYHÁZJAVITÁS ÉS HITJAVITÁS. Ezt a két szót igen 

gyakran felváltva használják a közforgalomban, s értik r a j t a 
általában a reformációt. Pedig ez a két szó nem ugyanazonos 
gondolatot fejez ki, s történelmileg sem ugyanazon eseményt 
jelenti. A Luther, Zvingli és Kálvin reformációja nem nevez-
hető hitjavításnak, mert bár egyénileg a hit kérdésében mind-
hármuknak voltak kifogásaik a szentháromság dogmája ellen, 
amiért az arianizmus és szaballianizmus „vádját" is kihívták 
maguk ellen, végeredményben szigorúan megtartották a ka-
tolikus dogma ősi formáját , mint üdvözítő hitet. Ők megelé-
gedtek az egyház külső visszaéléseinek a megszüntetésével s 
így valóban egyházjavító munkát végeztek. A hitjavítók azok 
voltak, akik nem elégedtek meg a külső szimptomák gyógyí-
tásával, hanem az egyházi éleit; gyökeréig hatolva, magát az 
istenség fogalmát tisztították meg a zsinati végzésektől s ál-
lí tották helyre az evangéliumi egy Istenben való hitet. Ezek 
a hitjavítók voltak az unitárius reformátorok. 

NOVEMBER 15. Dávid Ferenc halálának 363-ik évfordu-
lóját a folyó évben is hálás kegyelettel ünnepelték meg egy-
házunk széles rétegeiben. Nem is szabad, 'hogy egyházunkban 
legyen egyeltílen ember is, aki ne ismerné e nap jelentőségét; 
mert a Dávid Ferenc neve nem csupán emlék, hanem lobogó, 
melyre az, élet, a munka, a haladás örök eszményei vannak fel-
írva. Kolozsvárt a templomi istentiszteleten, valamint az if-
júság által rendezett ünnepélyen Ütő Lajos sz.-keresztúri lel-
kész lelkes és tartalmas szónoklatokban méltat ta e nap jelen-
tőségét. 

KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR. Az ősi székely erőnek és aka-
ratnak megtestesülését jelenti ez a név. Nem a harcok tüzé-
ben, hanem a kultúra szolgálatában emelkedett a magyar hő-
sök első sorába. Egy szent cél szolgálatára szentelte életét: 
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