
• 

ConZlI l'nt. 

l 

XXI. köle l. • • 

, , , 

Mc~jcle ll'" II gycd6vO lll1611 t. ...., I::lö fl tc lóa l 6rll évi tOO I.cu. 
----- ----~----

1, 1/11),' " : 

I\ Z E YI':'I'UvIES UN ITAI\IUS LEL1\.ÉSZI O l~ 

SZI ': I~I\ I';S Z'1'1 : 

S I C M O N D .J Ó Z . E F. 
ödod llllll I leIltI'''''' 

'I' A ln A L OM : 
1 11J.,r()~ III I (i It /,.,lidfl(l ", - .'i::'tTII I lutill III .')ulldöl' . • 
UrH flIlvi 1'lll ll llI SI\ TIlh.lT MIT'J/i TlU l - Slaf/~"Jlu '/'IIw 11 11' " 

Il n!I)11I h(·"",t\d I' t'kr SUll du r rdolt IJtlltf :tJ A Il t/,'tI,,. 
1IIIIolti bt,,,,,éJ - H(l I!I ~u ' \"c/.'(IIi. , • 
Il ol"lti IJt,t'''{' d fju lll ':;~ ,\,, !I.'tIIl , , • • 
11t1 t1" I:wrt ltl lhlpolt",lor - 1'Í!}odr'N l ,u ltl ,Ol , • • , 
1', rdClIlt'lI 111 1111 rth jt\ Tl u l - IÚlUd t',Ol LIIJUM , • 
" Nn~VII/'lfl/,O l t V nl n ltj n l \tWW'S LU}ljM • • • 

S/,I,lH' Ií'1 Tl 101d"hn I!TT VO ft,l l' 1I l 'Íupuc:. LtI}u,,. • 

S/,t' UVt' d t' \/ ul u1\1 hlh',k ld( ., IJUll ct (ltll Jo'''It.H HJ , • 

Il nlulll l.H,It~ t\d I j(l lu ~,'1 I\ntl"ri/4, • , 
'::dt·/tnT I\ 1I to ·lcl l (J"ldl fj ,, 1'I1I • , 

• 
• 

Ch/huli h OIlYVT I)'tJ l1Idll <r"ill)' t\lb!' l l) O<ludlol ll. 

I O:J~ . 

, 

Ohl,,1 

· 117 
· ' 011 
• I Uti 
· I II 

I I" 
· I 17 
, ! III 
• l ~~ 

Il 'l 
· 1 ~7 
• I :1 I 
· I :I~ 



-

Honfoglaló · szelídség. 
(Dobai Is lván releltJ 

.. Boldogok a szelidek, mert ök örökse
gül birják a földel ' MI. V. 5. 

Gyászoló testvéreim I Sok száz éves tapasztalat alapján: 
az orvos nem operál, a biró--Q.e m törvénykezik olyanokon, akik 
szivéhez ·közel álla nak, mert a szeretet és az aggódás bizony-

• talan ná tenné a kezüket és az elméjüket, lelkük legmélyéig 
ható Fájdalo mmal remegtetné meg egész lényüket. 

A lelkipásztor nem operál és nem törvénykezik, feladata 
mégis szinte elbirha ta tl a nul nehéz, ha olyan koporsó P.Jelletl 
kell beszélnie. melynek lakója nagyon közel állt a szivéhez, 
amig élt. Minden temetés fájó, hiszen az élet sok millió szála 
szakad meg a s irná l, s úgy érezzük, az a sok millió szál mind 
a mi szivünkböl szakad ki egyszerre, d urván és kimélet nélkül. 

Mégis a lelkipásztor felemelkedik il ye nkor arra az evan
géliumi magaslatra, honna n a végzet már gondviselésnek, az 
lsten már Atyána k, a ha lál már megváltásnak, üd vözülésnek 
látszik, s hirde tni tudja a vigasztalás sebet-gyógyitó igéit. 
Amikor azonba n nagyon közelállót kell lemetnie, a lelkészben 
is fel zokog az ember, a fö ldhöz ragadt, az arasznyi létbe szive 
mélyéig belegyökerezett ember, a veszteségét önző Fájdalomba n 
sirató ember nem bir fe lemelkedni az evangélium magaslatára, 
s maga várna inkább vigaszta lást, semmint, hogy ö vigasztal . 
hatna másoka t. Ilye nkor nincs más menedék, mi nt fe llapozni 
azt a sok évezredes ösForrást, melybő l számola tla n nemzedé· 
kek tanullák meg már a vigl'\sztalás magasbavivö útj á t, nincs 
más hátra, mint odamenekü lni a Bibliához s az örökkéva lóság 
bölcseSSégének sugárzásába emelni fel emberi en földi zokogá· 
sunk oká t : ezt a döbbenetes ravata lt. 
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Igy jutunk el mi is most e~ez .. a. b~k~ssé,g~,sen cseng~, 

"h . Boldogok a szelidek, mert ok oroksegul blf)ak a loldet. 
.geez." 1'1 ttt kr"kll 

EI ~ illanatra igen roSSZU megva asz o na um e ez 
so P II k ,,·· t I't . Ez az alkalom mintha épen az e en ezo)e aszanék 

az .ge. . ' E t I I k" 'k 
hirdetni annak, amit ez az Ige tanit. rava a a OJ8 egyi e 

It annak a négy jóbarátnak, akik az 1920'as évek elején 
;~nte példabeszéddé vált szeretetben és gondolatközösségben 
éltek a kolozsvári unitárius Teológián. Baráti kapcsolatuk nem 
e világ szeretetén épült lel, hanem azoknak az eszméknek kö
zös keresésén, melyek egy szebb világhoz mutathatták volna 
az utat. Minden vágyukkal jó keresztények és hasznos ma
gyarok kivántak lenni s ez az óhaj összekötötte lelke ike!. még 
akkor is, amikor az él!"t szétválasztotta. az eszmeharc néha 
szembe is állitotta öket. - barátok maradtak. egymás! szerető. 
egymást megbecsülö barátok. amig csak éltek. Igen, bármily 
közel,mult eseményeiröl beszéljünk is, mégis el lehet most már 
mondani ezt a régiekre használt. bús kifejezést: "amig csak 
éltek." Mert úgy egy évvel ezelött elhagyta a földi téreket e 
négy barát közül az első, épen az. aki "bejárta a kerek vilá
gat," Balázs Ferenc. - alig félévre rá követte őt az az emel
kedetten bibliás lélek, akinél keresztényebb .unitáriust ez a 
század nem teremtett, Dr. lván László, - most pedig itt fek
.szik ezen a ravatalon Dobai István, négyük között a legönfel
áldozóbb. a legszelidebb. 

Mintha csak a sors mellberagadna minket. ill maradtakat. 
hogy Iülünkbe ord itsa a kegyetlen tanulságot: "Ez a föld nem 
a szelideké, nem az eszményekért lelkesülőké. nem a tiszta
szivüeké. hanem a tülekedőké. az erőszakosaké. a 'két könyök-
kel törtetőké: ez a löld az önzők, hamisak és durvák örökgége I" 

Igen. ennek a három szelid lelkü, emelkedett szellemü. 
jó embernek az időelőtti halála ilyen tanulságokat látszik mon

. dani. - de csak azok számára, akik nem ismerték őket I Azt 
azonban. aki ismerle öket, ill a Dobai István koporsója mel
lett, s épen ezen a helyen, ahol. ö annyiszor hirdeIle volt az 
evangélium ö;ökkévaló igazságait az elfutó idő határnapjain, 
azt lölbátoritja ez a szellemi közelség. melyben az elköltözött 
barátok lelkeinek hazajáró emléke rezdül. föl bátorit ja és föllel
kesíti, hogy hitet tegyen e régi és mégis örök-új örömüzenet 
mellett : "Boldogok a szelidek. mert ök örökségül birják a földet." 

A szelidséqet az emberek legtöbbször rosszul itélik meg. 
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Cyengeségnek, gyávaságnak, közönyösségnek tartják s ezért 
lesajná lják és érléklelennek mondják. Pedig a szelidség, a 
keresztényi érlelemben veli szelidség Annak volt erénye, pél
dája, tanitása és bizonyságtevése, aki Bethlehemtöl a Koponyák
hegyéig a hösiességnek, erös akaratnak, rellentheletlen elszá
násnak és fáradhatatla n jócselekedetnek olyan tit já t járla volt 
végig, amilyet soha semmiféle höse, Sámsona, Herkulese sem 
ennek a világnak . Mert ez a jézusiszelidség türelmes az öt ért 
megpróbáltatások elviselésében, hiszen lsten akaratát látja ben
nök, - megbocsát ó emberlársai gonoszságaival szemben, hiszen 
érzi, hogya legelvetemültebb kebelben is 011 rejtözik valahol 
az örökkévaló Atya lelke, - de határozott és meg-nem-alkuvó, 
amikor magasabb igazság porbalipratását látja, mert tudia, 
hogy minden igazság Istentől való, Isten ügyéért pedig még 
magát az életet feláldozni sem ttilnagy merészség, mert lsten 
adja és Ö is veszi azt vissza tetszése szerint. 

Oh, Dobai István, te legszelidebb lelkü bará t, hányszor 
láttuk mégis szemeidben a mindig szerető, jóságos fényt hirte-

• 

len vészes lobogásu lánggá válni, hányszor hallaltuk a min-
dig simogató, békitő szavakat ajkaidon fékeveszteIt haragra 
gytilni, ha e lőlted szent eszméket lábba l tiporlatni lá ltál! -
A megtestesült türelem szobra voltál mindenkivel szemben, 
amig csak magadat ért a sére/em, de ha azt a magasabb vi
lágot s annak eszményeit támadta valaki, Te egyszerre átvál
toztál, szelid lényedröl nem is gyanitolt erővel szálltál szembe 
a szentségtörőkkel, akkor is, ha azok sokkal hatalmasabbak 
voltak, mint magad, akkor is, ha a jövöd, boldogulásod, elöre
meneteled függött tölük, akkor is, ha ott mindjárt összetipor
tatlál és elvesztél volna I 

Oh, nem, az a jézusi szelidség, mely Dobai Istvánt jelle
mezte, nem volt gyávaság I 

Vagy gyengeség lett volna ez a szelidség ? A test és a 
lélek gyengesége, mely percnyi fellobbanásakra ugyan képes, 
de végigharcolni egy életet nincs ereje? Gyenge lett volna 
Dobai István? Nem, Gyászoló testvpreim, Dobai Islván egész 
élete azt bizonyit ja, hogy ö nem volt gyenge. 

Elete nem hasonlitalI a "biborban szülelellek"-éhez. Elete 
árvaságban indult, és szegénységben. és ezer nehézség között 
Még azok is, akiket szeretó és szerethetö lelke segilségül szer
zett, csak kevéssel járulhallak hozzá boldogulása mega lapo-
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zásához. Mégis elvégzi a lanitóképzöt. még pedig kiváló ér
demjegyekkel. S amikor már kenyér lenne a kezében, kiül a 
háború, hogy el hivja ől a halál szérüjére. Akik baj társai vol
lak, azl mondják, jó ka tona volt. Ez a szelid letkü em ber, 
aki egy boga rai el nem laposott volna, ha útjába ke rült , tudla, 
hogy mi a kölelessége, a mikor egy megŐrült világ ke llő köze
pén léléérl küzdőtt népe. 

Azlán elnémultak az ágyu k, acsalában fé rfivá é re tt ifju 
hazatér!. de mosl sem a biztos megélhe tés diplomás kényel
mébe, hanem ismél a küzdelmes, a nyagi eszközökben is sze
gény iskola pa dba . Úgy érezle, épen az emberi próbáló lövész
árkokban, a halá llal szemlől szemben jöll rá, hogy lelki és 
szellemi felkészültsége még nem e lég ahhoz, hogy jó keresz
lény és hasznos magya r ' legyen. Lete lte - magán úton - az 
érellségi vizsgár. aztán beiratkozoll a leológiá ra és az egye
temre - egy idő be n . Ma mBr inkább akadnak ifjak, a ldk ezt 
a "kellős-főiskolázást" megpróbálják. Akkor azonban ez még 
merészen nagy dolognak látszoll. Akkor még új volt a kolozs
vá ri román egye lem. Kap uin mi , fri ssen kereszlelt "kisebbsé
giek," oly félve léptünk át, mintha minden szege letből kegyet
len veszélyek vigyorogtak volna szembe. S akkor még nagy 
feladat volt az egyetem nyelve. Közü lünk még senki sem ta 
nult négyelemin és nyolc gimnáziumon á t román nyelvet és 
irodalmat, hiszen ez volt a nagy változás utá n az e l ső év és 
az e lső nemzedék. Dobai István mindezze l szembenézett és 
kellő zött szorgalommal tanult. . . 

Öh, _azok a hajdani, kedves " ke ttős ta nulások" I A dé l
utá n eltelt a magántanulók oktatása közben; akkoriba n jó 
nehá nyan csak ebbő l éltünk. Hét óra utá n jöttek a teológ ia 
tárgyai, egészen liz óráig. Akkor sebtében aludni té rt a " k e llős 
tanuló," mert úgy la nulta , éjfélig a legegészségesebb a pihenés. 
Éjfélkor azonban felkölllelle magál s elbujt va lamelyik üres és 
hideg tanleremben, hogy mosl már az egyelem tárgyaina k te
gye n eleget. Öh, kedves éjfél uláni lanulások I Ott ültünk egymás
sal szemben, a könyvek barikádja mög'; rejle ll lámpa mellell, 
meri lil os volt már ilyenkor a villanyége!és, s a kegyetlen hideg
ben ágylepedöbe burkolt lá bakka l olvasluk egymásnak felvá ltva 
hangosan, a gondda l ki méri , napra, órára fe loszloll anyago l: 

Bizony, akkoriban sok nehézséggel já rl a tanu lás, de 
Dobai Islván nem csüggedt, nem fáradt bele, folyta lla ezt a 
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ke llős tanu lásI. mindaddig. amig csak a politika azt lehetet· 
lenné nem te tte. Öh, hány jelenet ta nuskod ik az ő szellemi és 
tesi i, igen, tes li ereje mellell. Arra a jelenetre go ndolok, amikor 
reggelenként a faradságtól á lmos szemeit kinyi tva meriteIle bele 
a mosdótá l hideg vizbe, hogy az új nap ra fel fritsi tse azokat, -
a rra a je lenetre go ndolok, amikor eisétaita inkább a vacsora
időt, csa k hogy az igy megtak a rita lI pénzből virágott vehessen 
ann ak a lányn a k, akit egész é letén á t hűségese n sze retett, -
a rra a jele ne tre gond olok, mikor az akkoriban bekerült fi atal 
teológiai tanár iránt i szerete tből a k ettős ta nulás után még 
hozzákezdtünk azoknak a szumirológiai köny ve knek az olva
sásához, me lyeke t ő ajánlott ne künk, - óh, ezern yi más jele
netre gond olok, mikor betegség tő l . vagy fá radsagtól, néha bi
zony még é h ség t ől is gyötörtetve, Do ba i Istvá n még mindig ta
lá lt magá ba n erő t, hogy váj la lt fe/ad a ta inak megfelelni tudjon, 
sőt, hogy mások helyet t is szeretet-munkát végezze n el, - s 
amint ezek a jelenetek végigvonulnak szemeim e lő tt , megi nga t· 
hata tlan hille l va llom, hogy ez az ember, ez a szelid ember, 
nem vo lt gyenge, testileg sem volt gye nge , mert másokat meg
szégyenitő erővel munkált benne az ő hivö, kötelességtudó lelke I 

S Doba i István szelidsége közönyösségnek sem nevezhe tő, 

s ennek épen a legkevésb bé , 
Mindenekelőtt versei ta nuskodna k mellette ezen a téren , 

Aki csak egyetlen sorát is elolvasta valaha Dobai Istvánnak. 
az tudja , hogy ő csupa szív volt. csupa szív, lelkesedésében, 
szeretetében, még szomoruságában is. csupa szív. olyan tiszta 
és olyan könnyen túláradó. mint azoké a gyermekeké. akiket 
rajongásig szeretett. Egyike volt annak a tizenegy fiatdl, erdélyí 
irónak. akik a nagy változás után az első anthológiát kiadták. 
Az irodalom mindig ihletett, túltelt l elkekbő l fakad. ha igazán 
iroda lom , az a tizenegy fi a t,,1 iró azonban még a rendesnél is 
jobban lobogott. Mit je lentett ezeknek az irás? Ne m a dicső· 
ség kergetésé t. nem a nyomdafesték imádatát, nem anyagi ja 
vakat I Egy le lkenütött nemzedék fe lja jdulása volt az az antho
lógia, de a felj ajdulás több volt, mint fájdal om, az életaka
rás csatakiáltása remegett benne. IrIa k, mert meg akarták mu
tatni, hogy élnek, s velük és irásaikban, nyelvükben és szelle
mükben él az a faj is, melyhez e lszakith a tatla n kötelékekkel 
hozzáláncolták maguka t. Ezekről pedig mindent el lehetett mon
dani, csak azt ez egyet nem hogy közönyösek volt~k. , , 



102 

S aztán lelkipásztor lett Dobai István. Megpróbáló. hosz
szentartá betegeskedés után. ft reményt azonban soha lel nem 
adva. lelkipásztor lett. először Homoródujlaluban . azután Var
gyason. Ti mondjátok meg. homoródujlalusiak. akik meghajtott 
lejekkel jöttetek el néhai szeretett papotok temetésére. s li 
mondjátok meg. vargyasiak. kik fájdalomban görnyedez'le se
reglettétek körül napokon át ezt a ravatalt. ti mondjátok meg. 
közönyös. hideglelkü. részt vétlen ember volt-e Dobai István!? 
Járt-e valaki úgy nála. hogy tanácsot. szerető szót. segits éget 
ne kapo ti volna? Hivták-e beteghez. akár éjszaka idején is. 
hogy fel ne ragadta volna kis házi-patikáját s ne vitte volna 
a test és a lélek gyógyszerét önfeláldozó buzgalommal ? Ifjak. 
tanulók. nem állotl-e melletletek mindig. védelmezve. megse
gitve. útbaigazitva titeket. amennyire csak módjában állott? 
S ti mindnyájan. akik lelkipásztori munkáját figyelhettétek. 
mondjátok meg. egyletekben. szövetkezetben. szervezetekben és 
a magán életben nem szórta-e állandóan ezerfelé önmagát. 
csakhogy minél többet és minél többször munkálja azt az 
Isten országát. melyet olyan lángoló szavakkal hirdetett? S kér
dezzelek-e téged. te hűséges munkatárs. ki a legeszményibben 
segitettél neki megvalósitani az olyan ritka lelki egységet a 
belső emberek között. kérdezzelek·e téged. kit a közös munka
mezőn túl személyes és mélységes baráti szeretet is kapcsolt 
hozzá. mióta megismerted. kérdezze lek-e téged . hogy közönyös 
volt-e Dobai István?! Nem kérdezlek. mert mindennél többet 
mond nekem az a könnyektől elhomályosult szempár. mely 
megérkezésemkor reámtekintetl. s nem kérdezlek titeket sem 
újfalusiak és vargyasiak. mert lelkészi munkát még úgy el nem 
ismertek. mint ahogyan tanuvallomást teszlek ti mélységes 
bánatotokkal Dobai István mellett. 

S akkor sem volt közönyös ez a szelid lelkü ember. 
amikor faja érdekében kellett kiállania a küzdőtérre . Tudom. 
hogy itt megjelent román testvéreink nem fognak félreérteni. 
amikor elmondom, hogy én nem ismerek még egy unitárius 
lelkészt. aki oly buzgón. bátran és olyan sikerrel védelmezte 
volna népét. mint Dob"i István. Életében állhattak vele szemben 
hatóságok. román' faju vezető emberek. de most . halála után. 
bizonyára mindnyájan vallják. aminthogy életében is é rezték 
hogy Dobai István sohasem ellenük harcolt. sohasem tervezetí 
semmit a román nép és a román állam ellen; hanem csak 
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sajá t népe véde lmébe n állt ki mindig. ha ennek szükségét látta . 
Igen, ez sokszor beteg, mindig szelidlelkü ember lelkelt a be
legágyról, szembeszállott a nála sokkal hatalmasabbakkal, 
szólott és tett és fé lelem nélkül vitázott, ha népének java úgy 
kivánta. Nem, gyászoló testvéreim, Dobai István szelidlelküsége 
nem közönyösségböl lakadtl 

"Boldogok a szelidek", - mondja Jézus. Dehát vajjon 
boldog volt-e Dobai István? Sok megpróbálta táson ment át, 
sol,a l szenvedett, sokat küzdött, de boldogtalannak én nem 
láttam soha. Boldognak és háládatosnak viszont annál több
ször. Ezerszer , is hálá l adott a mennyei Atyának, hogy árva
ságában adott neki nevelőa nyát, jó testvéreket, egyedülvalósá
gában pedig "szerzett neki segítőtársat hozzáillőt", egy nőt, 
feleséget, akihez szive legdrágább kincseit, verseit irta , s akit 
egy életen át talán még a siron túl is, ideálizáló, rajongó sze
relemmel szeretett. 

"Boldogok a szelidek, mert ők örökségül birják a földet". 
Mindezekután is lehet-e még hirdetni, hogy a szelidek öröksé
gül birják a földet? Hiszen ravatal mellett állunk s azon épen 
a legszelidebb lelkek egyike készül eltávozni mindentől, ami 
föld i, kivéve magát a fö ldet, azt a nehány láb sirgödört s azt 
a néhány köbméternyi földet, melynek ölében örök álomra 
szenderült. Vagy igy birnák talán "örökségül " a földet Jézus 
szelidei? 

Ez a Jézusi szelidséggel élt lelkipásztor útban van az 
örökkévalóság földönluli tájai felé. Ám, ki állithatná csak egy 
percig is, hogy úgy megy el, mint az esőtelen felhő, hogy nem 
marad utána, belőle idelent semmi I Többre gondolok, mint 
kézzel fo gható. Többre, mint amennyi fejla, sirhan!. vagy akár 
ami a legszebben megfogalmazott jegyzőkönyv i elismerés is 
ielent. Többre gondolok még a Doba i István alapitotta szerveze
teknél is, irásainál is, könyveinél is: arra gondolok, hogy Dobai 
Islván it a földön is élni fog - azokban a szivekben, amelye
ket gondolatainak, tetteinek szent szelidségével meghódított. 

Élelében nem gyüjlött földi kincseket, ennek a szép, nagy 
lalunak eggye tlen barázdája sem az övé a telekkönyv alap
jain, de minden tagja ennek a népes gyülekezeinek, aki ige
hirdetéséböl valaha épült, minden egyes ember, akit belegségé
ben erősitö .szavaival, vagy gyógyitó orvosságával fetkereseU. 
minden esyes lélek, akinek válasz.;itra tévedt percekben ta nács-
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csal, útmutatássa l szolgá l!. soha elnemmuló emlékezésse l ápol· 
ja minden szavát, minden cse lekedeté!, s tudva vagy tuda tla· 
nul Dobai István Jézusi szelidségét hordozza lelkében akárkol 
is jár. A tiéd ez a fa lu. Dobai István, a te földed ez a v idé~ 
a te örökséged ez a táj. erős elidegenithrle tlen joggal, melybol 
semmiféle fe llebbezés ki nem perelhet. amig csak az emberek 
emlékezni tudn ak. 

"Magasabb egyházi méltóságot" - ahogy monda ni 
szokták: nem töltött be Dobai Is tván. bár a mi egyházunkban 
a lelkipásztoriná l magasabb és szen teb b méltóság nincsen. 
Az egyetemes egyház kormányzásában azonban tényleg ne m 
volt al ka lma á tfogóbb részt venni: És mégis a fiatal nemzedék 
úgy eml egeti, mint egy új, hivőbb és hitvallóbb unitárizm us 
előfutárát. S a merre ez a fi a ta l nemzedék elhelyezkedik, ahol 
á llásba, szószékre, munkamezőre kerül, otl felcsendülnek újra 
azo k a jézusi e lvek, melye k az ő ajkán már többé fel nem 
csendülnek sO.ha. Ezekből a szivek ből sem mi fé le választás ki· 
nem buktatha t téged Doba i István! . 

Az erd élyi magya rság nagy szervezeleiben nem játszott 
vezető szerepet, nem is aka rt, mert tudta. hogy a vallást nem 
erősiti, hanem gy~ngi ti a poli tik, .. Ám az a kitartó, hősies harc. 
melyet népéért folytato.ll, ismere tes a vezetők e lőll, ismeretes 
minden vala mire való, erdélyi magyar . e lő tt. E ziva taros kor· 
szak törté ne lem·könyvéből semmiféle pá lyázat ki nem törölhet 
már, Dobai Is tván I 

Igen, a tied ez a föld , Dobai Istvá n I Mert mindnyája n 
elmehetünk, a kik EI jézusi szeretet és szelid ség szen t humá niz
musát vállaljuk ebben a kardcsörtető , erőszakos vil ágban, 
mindnyájan elmehetünk temetők ha ntjai a lá, országhatárok 
számüzetést jelentő kényszer·útján, vagy a mellőzöllek fe ledésbe 
vivő úlla lan göröngyein, mindnyájan elmehetünk, de ha lélek
ben alázatos követői próbáltunk lenni a názáre ti Jézusnak , 
engedelmes szo lgái Istennek, s érdeknélküli, jutalomtalan vé. 
delmezői rajunknak , akkor is, mikor sajá t testvéreink sebeztek 
halálra az érettük folyta tott harcban, - akkor, Dobai Is tván , 
"non omnis moriar," nem halunk meg egészen, nem megyünk 
el egészen, itt mara d belől ünk, ami érték, ami á ldott, a mi szent 
ifjú szivekben. tiszta lelkekben élünk, s rajtuk keresz tül mienk 
lez a föld mindörökké I 

Most pedig búcsuzzunk el egymástql, te hűségesen jó 
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Désfalvi Pataky Sándor sirjánál. 
(1938. VII. 13.) 

Tárva-nyitva volt a kapud ... várt a békességnek hajléka 
és? .. mi mégsem tértünk be veled .. . eltérlünk ide, hol a 
nyugalom hazájának kapuja nyilva, vár tégedet, mert Ézsaiás 
szerint (XVI. 9-lU. régi szöveg): "a le nyári gyümölcsöd és 
aratásod felől való víg éneklésed elesett 'és a te mezőidnek 
hasznán való vigasságod és örömed megszünl." 

Nem ezt reméltük, nem igy vártuk, nem igy akartuk. Rég
óta várt már az ősi hajlék, az áldással rakott mező keblére, 
őlelő karjai közé. Te is úgy vágy tál látni még- egyszer "a föl
det, me ly megadta az ő gyümölcsét, meri megáldott minket az 
Úr, a mi Istenünk" ... látni még egyszer s beszé lni vele, a 
mely megtanitott oly végtelenül szeretni. 

Itt születtél. Gyermekkorod játéka i itt töltöttek el örömmel 
s boldogsággal, az ifju nak reményei s álmai itt nyilta k ki keb
ledben, s aztán . . . a férfinak elfáraszió munkája ulán megpi
henni ide jöttél s most... örökre megnyugodni is - amikor 

• 
"a te nyári gyümölcsöd és aratásod felől való víg éneklésed 
elesett és a te mezőidnek haszna fel ett való vigasságod és 

-' örömed megszünt" - ide hoztunk. 
Hogy szeretted a földet I Ezt a földet lOseidnek öröké l ! 

Hogy ragaszkodtál annak minden rögéhez I Mily nehéz szív
vel váltál meg egy-egy darabjálóli Nem is csuda I Hiszen az 
tanitott meg oly végtelenül sz"retni. Szerelni madaraidat, ga
la mbjaidat, álJataidat, ligetednek, gyümölcsöseidnek fáil, ami
ket csak nem mind-mind nevükön szólilottál s végü l ezeken 
túl, ezeken fe lül szeretni az emberi, erényeivel és gya,'lósága i
val együ tt, a te megbocsátó szereleleddel. Pedig hányszo r, 
mennyit bántotlak az emberek. A földrengést jelző készülék 
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~ r7é k e nységé h ez hasonl óan rezdült lelked és jelezte az igaz
ság la lan sá~o l, méltányta la nságol, szívlelenségei, könyörtelensé
ge l, irigységel, rossza ka rato\. Mint a lükör elhomá lyosod ik a 
legk isebb leheleire is, úgy múla lla mcg lelked a bá ntalmaka\. 
Ne mcsa k azoka t, a melye k téged értek, ha nem azokat is, a melyek 
fajoda\' egyházada t s fő ként az embert érték nem, faj, va llás 
kü lönbség nélk ül. Szerete te\, jóságot ve tellél. hogy arasd is 
azo ka t . . . s há nyszor kelle II lá tnod, érezned fájó sz ivvel a há
lá tla nságot, szeretetlenséget, gyülölsége\. És el nem csüggedtél, 
a láza tos , szelid lélekkel vise ltél örömet és bána tot, megpró
bálta tás t, küzdelmet és siker\. Vidá m humorra l űzted el köröd
bő l a búna k, szomorúságnak árnyéká t is. Jézusnak Na ta n aelrő l 
mondotl szava i ta lá lnak reád: "ime egy igaz e mber (izraelita) , 
akiben ha misság nem ta lá lta tott ." (Já n. I. 48.) Ime egy egész 
ember I Egy jó .. . szere tőszi v ű ember I Menn yi ba rá tot, tisz te lő t 
szerze tt békés, ' derüs kedélyed, igazságos lelked, békét súgárzó 
szived. 30 évi közigazgatási hiva ta lod ala tt, 29 község ügyét
bajá t igazitottad s néped tiszte lt, becsült, szere te tt minden helyen. 
Ha elfá radtá l, hazajöttél lá tni a földet, a nna k á ldásába n gyö
nyörködni s az á rnyas fá k a lalt megpihenni, a melye k közül 
oly soka t te ülte ltél, o ltottá l. á polgattál. Beszéltél aZ áldással 
megáldott földdel, ma da rakka l. á lla tokkal. Értetted bűvös nyel
vüke t, e llested szeretetüket, hogy a szeretet bűvös nyelvén 
beSZélj h űséges feleségge l, úgy szeretelt egyetlen leányoddal, 
vődde l , unoká idda l, testvéreid gyermekeivel, közeli és tá,voli 
rokona iddal. ba ráta idda l, ismerőseiddel, alkalmazottaiddal ... 
min den, de minden e mberre l, valakit az élet közeledbe hozolt. 
A csa lád, a melynek utolsó férfi tagja voltál, 8 év tized óta ál-, 
landóan gondoskodott az egyházközség szükségeiről, az Ur 
asztaláról. Szent örökségké'pen te is gyönyörűséges mezőidnek 
mindennapi kenyerét mennyei kenyérként, ama hegy venyigé
jének borát a há laadás poha rában mínden alkalommal az em
lékezet aszta lára te tted, hogy ezek a jelek emlékeztessék az 
ember\. hogy ne csak azokra nézzünk, a melyek földből valók, 
testiek, anyagia k, múla ndók, hanem azokra is, amelyek égiek. 
le lkiek. eszményiek, örökkévalók. Az a szeretet, amely eképpen 
cselekedell, hadd folytatódjék szent örökségként leányodban, 
unokáidban tovább, éltetve, emlékeztetve őket s mindazokat, 
kik az emlékezet jeleit veszik, istenországára, annak békéjére. 
igazságára, szeretetére, 
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69 év végzödött el. Lengö, sarló a lá hajlo tt buzáva l gaz
dagon megáldott mezökö n keresziül hozlunk e nyilott sirhoz, 
ide ' a hűs fák alá, a hová kivánkozlál, a nagyapa, nagyanya, 
rég elhunyl leslvér közé megnyugodni . A fájda lmas szivek, 
a könnyezö szemek, a bánalos a rcok, gazdagok és szegények 
az igaz. a jó, az alázatos. irgalmas szeretó szivü emberről 
beszélnek. Azl rebegik , azl suttogják árnyas fák suttogásával, 
madarak dalával "elvégezled munkáda t és jól végezted e l, 
legyen érte a bér ill édé's nyuga lom, o tt fön n örök babér". 

Imádkozzunk. 
Jó Isten, életnek és halálnak Ura! köul vagy mihozzán k 

a nyitott sir szélénél, amidőn könnyes szemeinke n keresztül 
tekintünk szent egeid felé s kérjük vigasztalásoda t. Köszönjük, 
hogy öt adtad áldásul övéinek. minekünk . Nyugtasd meg az 
elfáradt igaz embert. Emléke hadd járjon vissza e rösiteni, vi
gasztalni, báloritani édes övéit. Enyhilsd a gyászt. Erös ilsd hi
tünket. Uram, Töled szálljon szivünlue béke , eny hü le t, meg
nyugvás . . . Mi Atyánk .. . 

lsten vigAsztaló lelke lebegjen közöttünk, áldja meg, szen
telje meg e porokat, vigasztalj;; meg bánatos lelkünket. Nyu
godj békében! 

Isten veled, Isten velünk! Ámen. 
Székely Tihamér. 

, 

Halotti beszéd, 
• 

Péter Sándor felett, , 

Halotti gyülekezet, Tesivéreim ! 
Csendesen el hunyt testvérünk és barátunk irásba n és szó

ban kifejezett kivánsága , valamin t 30 éves meghill, bizoda lmas 
barálságunk helyezle gyengülő válla imra azt a szomorú köle
lességel, hogy koporsójá nál erőle le n szavaimma l, fájó lelkemmel 
szólj ak és lolmácsa legyek az ő szép é le lének. 

Néhány héttel ezelőtt irta: késze n vagyok ... le lkem sze
rerint kibékülve mindenkivel ... Lelkem az örökkéva lóság ka-
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pujá ba n áll és várja a behivó szól. Szo morú levél, még 5Z 0 -

moru bb va lóság. A szó elhangzott : menj be a te Uradnak 
.,.. ' oromere .. . 

A szenvedések útja véget ért ... 
A mindig nemesen é rző szív ' dobogása megszünt ... Az 

örökké viha rzó, tusakodó lélek elcsendesült .. '. A vidámságot 
és derüt a mulandóság angya la lesimitolla a kedvet, barátsá
got, bizalmat keltö arcról. A megnyugvás szelid szárnyán jölI 
a golgota i szó : elvégez/e /ett .. . 

És bevégzödöll egy élet . .. és milyen szep élet I Soka n 
ne m isme rték, ne melyek félreértellék és csak keveseknek ju
toll a z a szerencse, hogy belássanak e szép élet mélyébe. 
Azon kevesek közé számitom ma gama t, kik ez életl szépsé
geibe bepilla nthalla k. 30 esztendönek meg ne m hült ba rá tsága 
tesz bizonyságot sza vaim mellett. 

Én lá lla m, hogy mi nt a prófé la , Esaiás, erős szívvel /őreke· 
dett keresni és cselekedni az Úr /öményei/ és /a ni/ani i/éle /eit. 
(VII. 10) 

Azok közé tar tozoll, kikn él az Is tenre gondolás a legszebb 
• 

kö lt észe t, a lélek meglisztulása, a kinek lsten a szép , jó $8 
• 

tökéletes, ki re, ha csak rágondolunk is, boldogság á rasz tja e l 
lelkü nket. 

A gondokon és nélkülözéseken feinö lI székely fi ú az 
édes a nya tejjel szívta magába fajunknak nemes erényei t : az 
igazi faji ön tuda tot es az Is tenbe ve tell mélységes, hite t. 

Bá tor és erös volt nemzeti érzelmeiben, meginga th ata tla n 
hozzá[üzölI re mé nyeiben... küzdelmes é letében Is/en igéje 
volt ösvényének világa s éle/ének szö vé/neke. A zsoltá riró 
szeri nt megesküdött és megá llott Isten igazságainak /örvényé
ben (1 19. Zs. 105-106.) 

E két kincset ville az élet küzdö terére s mert erös volt 
min d a ke llöben : tövisek vérez ték meg szivét, csalódások ke· 
serite llék meg életé t, de so hase cs ügged t, mert ha tal mas erö 
lakozott lelké ben : a türelem , Isten országának szépsége - melyet 
kebelében hordozott - se beit begyógyi to lla. csalódásait meg
vigaszta lta s boldoga n va llolIa : igám "gyönyörűséges, terhem ' 
könnyü . .. (Máth é Xl. 30) . .. 

E kincsei telték tudóssá és bölccsé, kihez mint egy orá · 
kulu mhoz, mint egy élö lexikonhoz, mindig bizalommal és re
mé nységgel me ntünk, ha tudás vágyun k kielégitésre szomjuzolt. , , 

, 
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Régmult nagy időknek történelmet iró hőseirő l, meleg szívű 
asszonyairól hőskölteményeket tudott ... Sokunk elő tt e lrejt~ tt 
történelmi titkokról szent lelkesedéssel beszélt. Bérces kis ha
zánknak minden szépségét lelkében hordta , minden illatos vi· 
ráRiát. minden zizegő fűszálá t, susogó lombjá t ismerte, melyek 
mind életet iIIa tozta k feléje. 

Sokat üldözött, még többet szenvedett és küzködött anya
szentegyházunk gyönyörü törté nelme ta nította meg, hogya hit 
megtart, a hit szava m eg vigaszta l s megkönny íti le lkünk terhét 
és a hit emel a jó cselekedetek á ldott magasla tára . 

Nagy és körültek i ntő bölcsességgel, szigo rú takarékossággal 
beosztott életének összegyűjtö tt java it oda tette az á ldoza tkész
ség oltárára Jézus szavaival : példá t adta m nektek, hogy ti is 
úgy cselekedjetek . . . 

Megmuta tta nemes szivét, me ly mindvégig a jó csele
kedetek apró igazgyöngyének összetétele volt. Szívének jósá
gában hordta koronájá t - és bizonyos, hogy keresztjét is. 

Ez a jóság adta meg lelkének békéjét, csendjét és ha r
móniáját. 

Én úgy látta m és ő úgy mondotta, hogy szép volt az ő 
élete. Szép volt, mikor a nna k a jóságos' édesa nyána k ölében 
szendergett, mikor gondtala n gyermekj á téka it já tszotta, mikor 
nélkülözések között gyüj tötte a tudomá ny kincseit, mikor mély
séges hittel és vallásos buzgósággal hirdette Is te nnek ígéjét, 
mikor a történelem minden szépségében gyönyörk ödött mélyen 
érző lelke boldog csa ládi lüzhely mellett és magasztosan szép 
volt, mikor hitét jó cselekedetekk el erős ite tte . .. És szép volt, 
a mikor nevetés közben is fá jt a szive, mert talán épen ezek 
a pillanatok váltottá k ki lelkének legszebb gondola ta it, szívé
nek legnemesebb érzelmeit, - mint fl vérző teslü kagyló iz· 
zadja a legértékesebb drága gyöngyöket . . . 

Ez az élet véget ért, a szemfedő elborítj a, a koporsó ma
gába zárj a szemeink e lő l örökre ... Csak emlékezete marad itt 
velünk és örök lesz emléke az igaznak . . . És véget ért 30 
éves meleg barátságunk is. Nekem is csak emléke marad. 

Égi vigasz szálljon az egyedül, árván maradt özvegyre, 
enyhület a rokoni szivekre, békesség lelkének szeretteire I . , . 

lsten veled t lsten velünk I Ámen. 



• 
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Halotti beszéd . 
Márk, V. 34. .. Leányom, a te hited 
megtartott tégedet ; Eredj el békével 
és gyógyulj meg". 

Mélységes jelenlősége van ez igéknek. Az igazi hitnek 
ereje van e "jézusi szavakban. Az van kifejezve bennük. hogy 
a hit a legnehezebb körülmények között is meglarl és boldogit. 
A kinek ez a drága kincse meg van. az sohase csügged el, 
mert annak ereje mindig megújul. A hit az őrömet megszen. 
leli, a bánalal megvigasztalja. a csüggedő szivekbe új remény· 
séget önl, a lélek lerhét megkönnyíti. Ezért mondja a kasza· 
szarus költő is : 

... .. Drága kincs a hit 
Tűrni és remélni megtanít" , 

Akiről szó Van a feloLvasott igékben : az evangéliumi 
nőnek is drága kincse volt a hil.j- Hosszu éveken át hordozta 
testében a betegséget, lelkében a fájdalmat és kereste mind· 
kettőre a gyógyító balzsamot. S mikor meg hallalta Jézus csa· 
dálatos cselekedeteit. értesült lelki erejéről: úgy érezte magá· 
ban, hogyha csak ruhája szélét érintheti is: meggyógyul. És 
fölkereste Jézust. Mikor szembe nézelt vele a Megváltó, akkor 
mandolta ez igéket arra a mélységes hitre, mely az evangéli· 
umi nő lelkéből sugárzolt : a te hited megtartolt téged. - Bol
dogító örömmel olvassuk az evangéliumból, hogy meggyógyult 
és lelki békével távozott. A hit ereje csodákat müvel. 

• 
Ugy érzem, hogy e melységes hit volt meg e szomorú 

koporsó lakÓjában is. Mi hiheltünk és gondolhaltunk felőle 
bármit, de ő boldog volt lelkében az ő hitével, mely vezérelte 
cselekedeteiben, életmódjában és sokszor különös maga
tartásában. 

Ez a csodálatos hit váltalta ki lelkéből azt ti bámulatos 
ragaszkodást, mellyel e föld és ennek minden göröngye iránt 
viseltetett; ez váltalta ki azt a mindig csak erősödő szeretetet, 
mellyel e népet körülölelte még akkor is, mikor az emb.eri 
gyarlóság nehéz megjegyzésekkel illelte sokszor különös gOn
dolkozásáért és élet'módjáért. 

Szerelte ezt a földet - csodálatos szeretetet mutatott e 
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föld iránt. Itt játszolla gyermekjátékai\' ill á lmod t8 végig iljósá
gának szines álmait, itt erősödtek reménységének szárnyai, S 
h8 el is sodort" innen az élet árja. milwr kelletört 8Z öreg 
szüle kezében 8 kenyér botja: ismét idejölI, szive- lelke .vissz8-
hozt8 azok közé, akikkel együll játszadozott és együ tt ál
modott ... . 

Egész mélységéig élte át 8 költő sZ8vát: "Itt é lned, hal
nod kell" hiába húzta a testvéri szeretet meleg. csa ládi fészelIbe, , 
ő csak itt volt boldog. 

Szomoruság tölti meg lelkünket, mikor lá tjuk. hogy sokan 
mily könnyen feledkeznek meg az édes szülőföldrő l egy na
gyobbacska kenyérért, de felemelő é rzes árad szét lelkünkben, 
mikor az isteni gondviselés ily szép példában mutatja, hogy_ 
miként lehet és kell szegénységben és nyomoruságban is ra
gaszkodni ahoz a földhöz, melyhez gye rmek és ifjukori e mlé
keink füznek. • • Szere Ile ezt a földet és ezen a földön sze rette a virágoka t. 
mezőknek füveit. növényeit. Ismerte a ha lár minden részé t ; 
tudta ' melyik időszaknak virága . növénye. gyümölcse, terménye 
hol. mikor él a határ melyik részén ta lálha tó. Ű hozta El ta vasz
nak els ő, az ősznek utolsó nyiló virágát és ezzel sok örömei 
szerzett az ő jó embereinek. MinI. fognak tavasz jöttével cso
dálkozni a nyiló kis virágok, hogy nem lát ják magu k körében, 
akire mindig szeretettel vártak... Ismét jön a köl tő szava 
ajakunkra : .. ki' a virágot szereti, rossz em ber nem lehe t" ... 

Szerette az állatokat; azokat gondoz ta, ápo lIa simoga lla. 
sokszor önmagát megtagadva hordta Számukra az é lelet ; mi
közben saját magáét fogyasztotta ... 

Tavasszal a mezők vi rágai közöll együ ll énekelt a da los 
pacsirtával. nyáron az erdők sürüjében 8Z é neklő madarakkal -
és boldog volt, ha azoknak szavát hall halla. ha azoknak éneke 
mellett a természet kebel én barangolhatott és békén pihen he le tt. 

Szerette az embereket. a kiket mind ismert , a kikn ek örö
mében és bánatukban osztozott. M ég gyarlóságaikban is szeretle. 

Mekkora szerete I lakózoll benne s mégis mily mostoha 
volt sorS8 e föld ön! 

Bölcsője oll ringott egy boldog mesteri la kásban és ko
porsója oll ölelte m8gába a kórház hideg ha to tt8s házában . . . 

Boldog gyermekkorát ott játszotta. ifjúságá t ott á lmodta 
végig a templom körében, hol 8 hit. remény és szeretet szü-
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lelik és e rősöd i k az emberi kebelben ... Reményei korán tova 
szá lltak; hile s szeretele koporsójáig kisérle . Hite megt(lrtotta , 
szerete le boldogítotla .. . 

Mi talán különösnek la rlotluk és cselekedetein elgondol
kozlunk és csak mosl láljuk, hogy neki volt igaza, mikor aliszla 
örömei és boldogságot otl kereste az örök szép termész~t ke
belén a virágok, fűvek , fák, növények és állatok között. Ezek
ben sohase csalódolt. A kik lársas é letet szeretünk élni -- Is
tenem I - hányszor csalódunk I Ö nem "salódott , mert a ter
mésze t szépségei szeretetet, melegséget, sorssal való megelé
ged ést sugároztak feléje s közelebb e melték Is tenhez ... 

Csak egyszer, csak egyetlenegyszer és akkor is már későn 
bízta magát az emberre s hideg koporsó lett vetetl ágya ... 

Egy érdekes éle t véghatárpontjánál állunk. A sors á ltal 
nehéz úton vezetett é let végállomása e koporsó. 

A mit nem akart soha e lveszíteni, a mi után mindig vá
gyotl : megnyerte e földön va ló pihenést, az övéinek körében 
va ló csendes nyugalmat. Lelke az örökkévalóság hazáj ába 
szálll, porrészeit átadjuk az éde~ anyaföldnek. 

Köszöni a közelben és távolban élő testvéreknek és hozzá
tartozóiknak a szeretetet, gyöngédséget, nagylelkűséget, mely
lyel vele szemben viseltettek. 

Köszöni azt az áldozatot, me lyet jó rokonai hozlak be
tegágya és koporsój" melletl. 

Köszöni a jó .embereknek pártfogását, támogalását és 
sok jó cselekedetét. 

Az ég áldása szálljon a gyülekezetre! 

Sírnál. 

Az ősznek hervadó virágaival elhervadlál; az ősznek 
hulló leveleivel az élet fájáróll ehullottál. Meggyógyultál. Bé
kességgel eltávoztál. Hited megtarlot!, szereteted boldogított. 

Az a föld ölelt keblébe, melyhez úgy ragaszkodtál és a 
melynek minden rögét ismerled. Sírodon mezei virágok fognak 
nyílni, melyeknek illata előtled mindig kedves voll és gazdag 
szinvilágukban gyönyörködiéI. Az égnek dalos madarai fognak 
pora id feletl hymnust zengeni, melyeknek kedves dalát életed
ben erdőn-mezőn a nn yil ha llgatlad. Ezeknek társaságában vol
tál boldog iti e földön; ezeknek körében légy boldog á lmaidba·n. 

Islen veled Ilslen velünk I Ámen. Balázs András. 



Halotti beszéd. 
(Egyed János felett) 

Jób. XVI. 23. Lelkem meghanyatlott . 
napjaim elfogytak, vár ram 6 sír. 

Ker. ha lotti gyü lekezet I Sietek kii elenteni. hogya felolva· 
sott igék E. I. a fi a e lő ttem tett va llomásának kifejezései s én 
csak az ezeknek megfe l e lő szavakat kerestem meg Jób pát· 
riá rk a könyvében ... Lelkem meghanyatlott. napjaim el fogytak. 
vá r rám a sir". Lélekbe marko ló szavak. Sorsoka t. é leteke t 
á llitnak elönkbe. Koporsóban nyugvó a fi á nak is sorsát és éle
tét jellemzik . Ha csak úgy egyszerüen elmondom is ez igéket : 
mindnyája tok e lő tt ott áll a még nem is oly rég e rős ember. 
kinek azonba n a sors. az élet mos tohasága i mia tt lelke meg
hanya tlott és kezdte elveszíten i reménységé t. lecsüggesztett fö
vel. szomorú szívvel járt az élet útj á n; e lő tte te k á ll a leverI. 
nyugta lan te kintetű férfiú . kinek erő it megtörte . napjait megrö
viditette il vára tlanul jö tt nehéz betegség. a me lyre ne m volt 
gyógyitó balzsam e földön és Ő maga is lá tta. érezte. hogy 

• • • var ra a S iL 

Ezelött pá r na ppal mondotta nekem : mindennel leszá
moltam. érzem: itt az utolsó óra . És könnybe lábbad tak már 
akko r megtört szemei. Én is lá tta m. hogy itt a vég. Lá ttam az 
elszáradt . beesett a rcról. a szomjuhozó ajkak ról. a színtelenné 
lett könnyes szemekrő l és már tudta m. hogy vá r rá a sír. 

Négyszer lá ttam a szomorúság kö nn yeit az erős. sok vi
hart kiá llott férfiú sze mében. 

Először eze lő tt kilenc évvel. mikor a nemes szivű szere tő 
• • 

l e lkű Judith asszonyt temettük . 
Másodszor az őssze l . mikor a bús egyedüllé t szomorú

ságát panaszolla s valami kimond ha ta tl an benső meleg érzéssel 
re ménykedett és járta egyedül a mező barázdáit. fogta egyedül 
az eke szarvát és vetette a jövendö drága mag v" if. Ta lá n már 
akkor lelkében csengetett a próféta szava : .. Ve/sz. de nem 
aratsz !" Lám eljött az aratás ideje, . sa rló alá hajlott az a rany 
kalász és még meg se látha tta barázdá in ' a dús ga bonát. Le
het-e ennél fájóbb érzés egy szán tó -ve t ő em bene nézve? I Nem 
áll hatott meg verejtékkel. gondda l. az egyedü ll ét szá raz kenye
réve l megmü velt földje végén éd nem simoga th a tf a meg azo-
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I,al A Z arAny l'Alászoka l. melyek az élelel jelenlik mindenki 
sza mar8 és nem mondhatta e l: 8 jó ls ten faradságos mun

I,á mn al, böséges jula lmál adla. 
Ha rm adszor aklwr voJtak le le szemei nehéz könnyekkel. 

milw r remegö ke bellel készüJt. hogy operáItassa magát és el
jött hozzá m búcsúzni. S miböl állott a búcsuja? Remegö ajak_ 
ból és aláhulló sűrű könn cseppekböl ... Épe n május voll. A ter
mészel a ma ga gazdag színpompájában á llott. mingenüll úju
lás. é leI. duzzadó eró és boldog rem énység és ö roskadozó 
lérd eld,el. csüggede"ö reménységgel te ile reszketö ke?,"1 a kor
ház hideg l<ilincsére . .. 

És ulo lj á ra pár na ppa l ezelöll még egyszer láttam könnybe
lábbadl sz me it ... könnyeiben má r az örökkévalóság szép-

. s~ge ra o '0 0 0 11 felém ... 
Ezeké rI hanyatlott meg az ö lelke •. . Összelörlék a nagy 

csalódások. a bensö fá jda lmak, a viharzó érzések és aze em
bereknel,. a világnak rajla függö lel<in lele. 

Ezek fag 'aszlallák el eröi l. sorvaszlollák izmail és siel
lellék az idól a végha lá r ponihoz. 

A legerósebb emberi is porbasújlja. összelöri a lesli-Ielki 
szenvedés . .. és mosol !gó arccal vár reá a sír zélén fi mu
landóság ngYala ... 

Immár üres leli egészen a hajlék... Ilég csak az sincs. 
akire nevél hagyhall volna -,.. . . Eló zör eImeni belóle az öröm. 
a boldog ág. azulán eImeni az eg';szség és mo I megy a fáj 
da lom és z nved ' s embere az ó megha n a IIolI lelkével és el
fogyolI napjaival ... 

em volt rossz ember . . . 
192_. márc. 27-én írl nekem egy meleghangú. jó remény

ségel n 'ujló le elei. a me ll' egyszerüségén"l és melegségénél 
fogva lio ' megraoadta lelk met és aztán az el ó lalálkozás óla 
"alami b I ó eró it \' összekölött vele. Ó is ragaszkodott hoz
zám. ok söhajlás'l felf glam. nehéz helyze Ié i megérlettem. 

ok b nsö érzé él. gondolalál. lilká l e lmondla. keserűs"geil 
elsirla s n ' Iam mindig megérlö kebelre. megnyugialó szóra s 
vigaszlaló reménységre lalált. 

Ö volt itt az clsó megyebirám. allásos ember \ '011. hű
éges le mpl mjáró. RHgaszKodoll HZ ösi ~zen t ion hoz. me1y 
elődeinek is v Há '0- buzgóságá I hirdeile. Figyelmes és körül
lekinlő elöljáro \'011. Tisztelle és be süll.. B belsö .. mber .. kel 
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és azoknak munkáját értékelte. Tiszteletének és becsülésének 
jelei voltak azok a sulyos kévék, melyeket ilyenkor hozott a 
belső emberek csűrébe. 

A társas életnek nélkülözhetetlen tagja volt. Egészséges 
humorával. mindig találó mondásaival embertársainak sok vi
dám és kellemes órát szerzett. Mikor csordulatig volt szive ke
serűségge l, akkor is mosolyra tudta nyítani az ajkukat. Sokszor 
teljesedett be rajta, hogy "nevelés közben is fáj az embernek 

. " SZlVe. 

De az utóbbi hetekben. a komoly órák rohamos közeled
tével, a derű, a vidámság helyét az aggódó komolyság, a ne
vetés helyét a fájó tekintet váltotta fe l, mert a szenvedések 
küzdelmei között már é'rezte, hogy vár rá a sír. 

A társadalomban mindenütt kivette részét a munkából: 
ott látjuk a község, egyház, birtokosság, szövetkezetek ügyeinek 
intézésénél. Használható ember volt mindenütt. Gyűléseinknek 
éltető lelke volt. Egy-egy közbeszólásával, humoros példázata i
val, a viharzó szenvedélyeket is mindig lecsendesítette . .. 

A földi java k mellett a megpróbáltatásokból is bőven ju
tott számára. Türelemmel hordozta. A bölcs patriárkával azt 
mondotta : "ha a jól e/vel/ük Istentő/, a rosszat ne vennénk-ee/." 

Szép és boldog életet tervezett annak id'ején. Háború, 
- betegség, temetés boldog életének útját á llta, terveit keresztül 

húzta, előhaladásában megakadályozta... Egyedül maradott 
az élet go ndja ival. ' 

• 

Megtört szivének még ép darabkáit ismét összeszedte s 
még egyszer újra kezdte az életét ... És aztán ... 

Ember tervez, lsten végez. A belső fájda lmak , go ndter
hes napok, az egyedül maradottság szomorú érzete fl sz ív 
épen maradt darabkáit is összetörték, a testet e lsorvaszto tták. 
az életet megröviditették és lelke meghanyatlott, erő i e lfogyta k 
és most vár rá fi sír. 

Hát ilyen az élet 'afia i I Mit ér a földi kihcs, az anyagi 
jóllét, a sok barázda, a messzeldterjedt birtok: a mulandóság 
angyalát egyik se és az egész se rántja el kiszemelt á ldoza tá
nak ágyától. 

Mondhatjuk. hogy mindazokna k birtokában koporsóban 
nyugvó barátunk életében kevés igazdn tiszta örömet és 
boldogságat látunk. . 

Most már megtalálta az elveszíthe tet len örök boldogságat 

-
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a ma szebb hazá ban. hova kibekült le lke hitünk szeri nttávozoll. 
Végig simitoll rajta ti halál angya la s a rcán a gondterhes 

barázdál. elmultal,. e ls imultak. az aggódva remenyl,edö sze
mek örökre lezá rultak. a sokszo r mosolygó a jl,a k összecsu kód
ta k és egy éle t megszü nt .. _ 

Tá rsada lmi es egyházi életü nkne k egy é rlékes. erdekes és 
jellegze tes alal,ja evez a lefede ll hajóban a mulandóság pa rl
ja iról az örökkéva lóság vizei fe lé ... 

Még csa k egy búcsú szó s aztá n indulha tsz útadra. Lel
I~cd számá ra nyitva a menny, porrészedet várja 8 sir ... 
Jerlel,. búcsúzza tolc 

Batázs András . 

A hűséges lelkipásztor. 
(Józsd Lujos lel késl, tb. e~pcrcs sirjánól.) 

Midő n megá llok fl s ír szé lén. honnan a szerető szivek 
búcsú t szokta k inte ni elkö ltözött szerettei knek ; midő n a három
széki unitá rius egy házkör be lső emberei. AZ egyházközsége k 
népe. az egy házkör összesége nevében szólni akaro k J. L.-nak. 
a pályáját elvégze tt le lkész nek és tb. esperes nek a Iwporsója 
mell e tt . ta lán ne m ke ll kü lönösebb módon ha ngoztatnom. hogy 
karlá rsfd na k rs ba rá tai na k ti szivét hasonló érze lm e k fogla lják 
e l. mint a gyászoló csa lá dé t s a pásztor nélkül marad t nyájé \' 
VeszteS!1 k érezzük magunkat minda nn yian . aminek a fájda lm a 
reánehezedi l, a le lkünkre . 

Nemcsa k a csa ládna k volt feje és koronája. példá t mu
tatva . hogy mikén t lehet az embern ek egye tértésben és szere
tetben bold ogitani az övéit és össze tartani a családot; nem
csak gyülekezetének volt buzgó és hüséges lell,ipász tora. min
den szavóva l és cselekede téve l. egész maga ta rtásával hirdetve. 
hogy "az emberfi a nem azé rt jö ll. hogy neki szo lgáljana l, . ha
nem hogy ő szolgá lj on másoknak"; nemcsal, az: egyházkör
n k volt szi nte másfél évtizeden keresz tül kötelesség tudó ve
zére. cspercsc; nemcsa k szolHá la tában volt term észe tszerüleg 
" lelkek épitöjc és viH6sztelója, hitünknek meggyőződéses szó-
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szólója. a szabadelvü és felvilágosu lt vallásos gondolkozásnak 
a hirdelője. sokszor nagy lelki e rőve l bizonyitva. hogy "az én 
igá m lerhes. de gyönyörüséges. " - hanem egyenes gondolko
zásával. jellemes maga larlásáva l. liszia ilélelével és a közügyek 
iráni való állanqp érdek lődéséve I az egyház kerelei n lúl. a lár
sadalomban és fa jának az é lelében is lekinlélyl vivolI ki és 
vezetö szerepet biztosított a .maga számára. 

Porrésze i még ill van nak. nagyszám u részlvevő gyűleke
zellől körülvéve. de le lke már a mennye i Alya előll áll. szá
mol adva. hogya mun kál elvégezle s méltán ismélelve a Jé
zus szavail; .. Alyá m. én dicsőile Ilelek léged a földön. dicsőils 
meg le is enge mel temagadn ál" . 

Úh mü;tha a Je lenések könyvének irója á lta l rajzolt kép 
is megeleve nednék le lkem előll s halla nám amint a megdicső
űlt lélek mondja; .. az aj tó elő It állok és zörgetek." S mig sirja 
me llell a lesujtolI család fájdalmasan zokogj a ; ..Ieesell a mi 
fej ünknek a ko ronája". addig lelkem magasra néz. messzébb 
lát. látja a mennyei Atya mosolygó arcát s na llja a szavait; 
"jól vagyon jó és nű szolgám. a kevesen n ű voltál. többre 
bízlak ezutá n ". 

Látom. hogy mig a gyülekezet népe megkönnyezi nűsé
ges pásztorának távozását s barátainak és tisztelőinek soka
sága megnatva á ll a nyitolI sír körül. addig a népével össze
forrt vezér a le lkekben illmaradt emlékeken keresztül a naIáI
ban is a Jézus szellemében beszél; .. tanulj átok meg tő lem. hogy 
én szelid és a lázatos sziv ü vagyok s lészen nyugodalmatok. 
győzedelmetek ". 

Kartársai és ba ráta i megrendülve gondolunk a rra. hogy 
aki 44 esz tendőn á t lelke teljességéből hirdeIle az igét. anna k 
ajka örökre elnémult. De mintha az ő ismerős han~ja mosl is 
biztatva szól na hozzánk : aki hivatása teljesitésében és egyháza 
szolgálatában. hite erejébe n és az igazság őszin ie keresésébe n. 
az embertársaiért való tevékenységben és a fajához való nagy 
ragaszkodásba n mindvégig megáll. megtarla tik ; megtarlatik és 
élni fog örökké. 

Köszö njük a h iztalást haló poraidban is. eltávozol! kar
társun k. A háromszéki egyházkör történetében s a szere lő szi
vek mélyén megmarad és élni fog emléked. A jó lsten nyujt
son . vigaszta lást a tieid ne k és mindnyáju nkna k. Nyugodjá l 
beke ben. Amen. Kovács lajos • 

esperes. 
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