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I

A.

-Tartotta Józan Miklós, budapesti unitárius esperes-Ielkész_

Nagy lsten! édes jó Atyánk, kin ek áldása, kegyelm e
kisér bennünket életútainkon az utolsó lehelletig, hozzád eseng a fájda lmas vesz teség érzetében lesújtott
lel künk_ Feléd irány ul vágyó tekintetünk, m i dő n annak
rokonszenves alakj át keress ük, kit évek hosszú során
k ereszt ű l szeretni és becsülni megtanultunk. T ő l ed
várj uk a vigasztalásnak szelid lelkét, mi dő n a váratlanúl érkezett csapás felett töprengve, nem tudj uk
megérteni , miért kelle a te szolgád nak a komoly munkásság kü zdelm es mezej éről oly hamar letlínnie,
mielott még ·nemes fáradozásainak gyüm ölcsét az őt
sze rető rokoni körbe n ny uga!J11asan élvez heté ! _ ..
Ezen a tájon rin go1t bö l csője. Itt sZÍvta m agába
az édes m agyar haza szeretetét. Innen indult ki az
ártatlan gyerm ek és az ábrándos ifj ú, hogy magá nak
é: övéinek hirt és d i csőséget szerezzen. Szel l ők fuvalma
s a lombos erd ők madarainak egyszerű danája korán
ki fejté lelkében a legszebb és legnemesebb érzeményeket. Innen vitte magával a törhetlen akaraterőt, a
világosság után való olthatatlan szomj át ; s már itt
álmodozott arról az arany korról, a melyben Hellas
zenéje, szobrai és épitm ényei, jóslatai és bölcselete,
az áltlila anny ira szeretett iJ]úság keblében, az ő ecse-
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telés. az ő jellemz ' se alapjfln, édes lthollra t!llálll ak,
~ 4í évi buzgó pftlyaJutá
után. imé, örö kirjú lelkén k n me. 1{\Il o'olása i JlIét id · v nj " . erre a vidékre,
a II I1nan él tsajkája sz' p reménynyel indúlt ki az
élet zajgó tengerére.
' akhog " Atyánk. jóság - Istenünk ! a7. éke ' zó ló
ajakra örök némas{w
zállott ; az Övéiért hő n
dobogó szív egy szempillantá ban Idén'ett ; az e zrnényekért Jllunldl ló Iéi k zű kn ek tal,Uta II földi pályatért, hozzád, ama zcbb és jobb hazába költözött. A
te szent tetszésedet, az jo'azaknnk koro nájM, add me'"
Neki, Atyánk! mert a te
t zo lgúd l1Ie o'érdemelte, Mi csak hull ó l)abért, h 1'\ adó virágot hinthetlin k az Ő utolsó útjára, de te tyá nk. jósúgos
jutalmazd meg ő t lelkednek túláradó zeret tével, s engedd, hogya miként e fö ldön di cső ite[[
tégedet, dicsőithessen ott fenn az eo'ekben is.
Hadd legyen a mi fájda lma megemlékezé 'ünk
és ti sztesséo,tételünk m éltó az ő tiszta jeileméhez .
udásához és aranyos
méltó az ő kitartó
kedélyéhez , Nem cs upún a borono'ó keserv áldoza tút
lllutassuk be itt e gyászo ravatalnál, hanem foo'adjuk
,( kötelességtelj esí té 't, mely rermk vár a föld i létbe n
azzal a neme önbi zalommal, mely lyel azt ki ze nvedett kedves szolgád tevé,
Hadd zaránd okoljon el az ő egys:tcrű sírhalm ához
a tanítványi kegyelet
adózzék itt a M ia és a szeretet drágagyöno'yeivel, forró könnyhullatá~sa l. Hadd
j ő,ijö n ide az ugyan azon magasztos czélra tö rekvő
palyatárs s m6lt ányolja bevégzett munkúj át, melylyc l
a n ~vel és s:tenl ügyét szolgú lta, egya rúnt képezve az
eimet és fl szivet. Hadd újuljon Illeg a ti szta hrlzas~I el . h űségén ck ragyogó eml6ke is, m elyet 35 éve n
at térnas önfeláldozással ékesí tett. H add JÉltogassoll
el ide az önzetlen rokoni s:teretet, s virágokat ültetve
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az örökzöld hantra, úpolja fl feltúmadás és halhatatlan ság boldogító esz ményét. H add szúlljon mindnyájunk sz ivébe a meg ny ugvásnak és ki e n gesz te l ő
désnek érzete, bi ztatva benn ünket !'öldi létünk szent
barezaiban, hogy az e l ő d ö k di c,"
példáj ából, e rő t ,
bi Z<lll1lat és lelkesedést merítsünk még a koporsónál is.
Amen .
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II.

ZÉD.
Mondotta Kovács János, kolozsvári unitárius

főgymn.

tanár.

A ki kedveseinek emlékezetében él, az nem halt meg.

Mint felhőtlen égbőllecsapott villám, oly váratlanul jött a halálod, szeretett pályatársunic Egy pár
nappal ezelőtt, midőn búcsut vettünk egymástól, nem
gondoltam, hogy az az utolsó kézszorításunk lesz.
Hiszen még az nap délelőtt sze rető tanítványaid között
valál, s rólad igazán ellehet mondani , hogy: "hivatásod teljesítése közben haltál meg"
mint a hadvezér a csatatéren.
Nem gondoltam, hogy többé nem látom mosolygó,
jóságos arczodat. A te hirtelen halálod arra int minket, hogy úgy éljünk, s úgy rendezzük el ügyeinket,
mintha mindennap meghalnánk.
Mily örömmel indultál el kedves rokonaid látogatására, s ők is mily epedve vártak tégedet. S ime
az öröm bánattá változott! . .. Elmondhatjuk rólad
valóban, a mit a brit költő oly szépen fejezett ki :

•

"Az idők árja most sötéten hullámzik,
Az idők átja majd derűs fényben játszik.
Öröm és bánat váltakozva kiséri- mind egymást /'
Valamiglen az idő öröklétbe megy át!"
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Nem gondoltam, hogy szülőföldeden teszem koporsódra az el ismerés koszol'Llját tanári karunk nevében.
Úgy látsz ik, szeretett a jó Isten, hogy szeretteid
körében ~lhatod örök álmodat. Itt, a hol gyermekjátékaidat eljátszottad. Most, midőn végbúcsut mondok hozzád, nem tudom, mit bámuljak jobban benned: a szűlőit imádásig szerető fiút, a jó testvért és
rokont, a hű barátot, vagy a nemes filantrópot? Negyvenhét évig állottál, mint tanár nemzeti tanügyünk
sZ0lgálatában. Negyvenhét évig oktattad, nevelted az
ifjúságot. Ezzel a hazádat szolgáliad-, mert "aki ;f;
kat nevel, az a haza irán! szent
- k -papi" es tanári pálya az, a
nélkül nem lehet teljesíteni. Te nem robot-munkának
tekintetted a tanári pályát, hanem gyönyöríiségl1ek.
Bizonyságot tehetek erről én, aki veled harmincz
évig működtem. Ketten maradtunk csak a régi gárdából, mo's t már te is elhagytál. Te, a jó tanár, a
mint tanítványaid neveztek; te, a kinek főjellemvo
násai : alapos tárgyismeret, példás buzgóság, igazságszeretet, szerénység, fáradhatatlan kötelességtudás,
szeretetreméltó modor voltak. N~mes tulajdonaid kedveltté tettek az emberek eLőtÍrs emléked örökké élni
fog közöttünk.
Ha bántottak, ha séliettek, megbocsátottál, Sokratesn ~k és Jézusnak, a két nagyemberbarátnak példáját követve, a kiknek elveit hivatásszerűen hirdetted is. Megbocsátottál, mert elved vQlt, hogy "a
sírnál késő a bocsánat."
,
Mint Sokrates és Plato tanítványa, a kiknek örökbecsű alkotásait ismertetted az ifjCIsággal, mestere
lettél magad is e nagy szellemek tanításainak. EszményképÜI állítván ő ket tanítványaid elé, eszménykép
lettél magad is az ideálizmusban.
Mint jó és engedelmes fiú , híven követted édes
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atyád akaratát s így öltötted föl a papi palástot, bár
szabad gondolkozásod arra a térre utalt, a melyen
magasztos pályádat befejezted.
Szived telve volt gyö ngéd szeretettel s fin om érzékkel a családi tűzhely üdvei iránt. Minta férj lettél,
esküdhöz híven el nem hagyva hitvesedet "sem boldogtalan, sem s~e rencsétlen állapotában." Vele tünél,
vele szenvedtél, zúgolódás és pa nasz nélkül, fen séges
bölcsességgel hordozván a te keresztedet.
Mint sze rető testvér és rokon, igaz bensőséggel
őlelted magadhoz tieidet, nem saj nálva áldozatot,
fáradtságot, feláldozva saját nyugalmadat, kényelmedet,
hogy méltó,iá tehesd őket önmagadhoz.
Mint kartárs szeretetreméltó, gyöngéd és türelmes
voltál.
Mint Kolozsváj: város polgára is ugyancsak ki érqemelted polgártársaid szeretét és n agyrabeesűlését.
Es ha a Gondviselés különös kegye nem teljesíti vala
abbel i vágyakozásod at, hogy szül ő földed porával egyes ülhessenek poraid, aho l a te " kedves, drága, egyetlenegy, f01'rón szeretett unokahúgod, Erzsikéd" és
gyermekei go ndozhatják azt a kis ha ntot, a hol te
átmentél az örökkévalóságba, hanem kü zdel meid színterén ért volna uto l mindnyájunk végzete, a halál :
barátaidnak, tanártársaidnak, tanítványaidnak ~s 'isztelőidnek mily óri ási részvéte kisér vala ki az utolsó
nyugvó helyre!
Isten veled öreg barátom! Harmincz éven keresztűl hűséges munkatársam!
Példád vezetni fogja azokat, akik a te nemes életed tanulságait megértik és abban a magasságban, a
mely a te ideális gondolkozásod hoz méltó, találkoz ni
fo gnak egykor veled mindazok, a kik hozzád fel
tudtak emelkedni .
Jó éjszakát! Isten veled!

