
K E R E S Z T É N Y M A G V E T Ő 
LXVI. faff. 1934. JANUÁR-FEBRUÁR 1. FŰZET 

CSIFO SALAMON. 
(1865-1934.) i 

Fájdalmas egy megkapó álomképtől elszakadni! Mélyen 
megrendítő, ha egy építő, tettekre hivatott és berendezett élet-
valóságot szakit el tőlünk az emberi végzet. Ez az életvalóság 
adatott nekünk benned: Csifó Salamon. Ezt veszítettük el ben-
ned, midőn 1934. január 8.-ikán a halál kitépett körünkből. 

Panaszolunk emiatt a megmásíthatatlan súlyos csapás miatt. 
Sokat vártunk még tőled. Tőled, aki férfi idődet a gyönyörűsé-
gek és egyéni hajlamok helyett küzdelemre, kitűzött cél felé gyöt-
relmes és közös munkára áldoztad. 

Célod „Unitárius anyaszentegyházunk" és intézményei vi-
har ostromolta várainak megvédése és lehető megerősítése. Ma-
gasztos cél, Isten szolgálatára elkötelezett lélek önfeláldozást 
igénylő feladata ! 

Minden *to SOK közölt tisztán álioti eiőtted ez a céi. 
Utaid, eszkÖ2 i, amelyeket választoltál, sokszor ellentmondók-
nak látszotta] Hisi'.en önmagadat kinzó és emésztő küzdelmed 
közepette mé is, és akárhányszor jobbjaink közé tartozót, bán-
tottál, sértett meg. Emberi gyarlóságból következik, hogy külö-
nösen a felül n mozgók és könnyen másra követdobók elitél-
tek, félreérte : s tegnapi küzdőtársakból legtöbben holnap, mint 
ellenfelek, sc t Jlenségek állottak veled szemben. Kevesen valá-
nak azok, al meg voltak győződve arról, hogy a kifogás alá 
eső eszközöl t » útak ahoz az egyetlen célhoz vezetnek. Ma már 
alkotásaid, i t ^ U t ó javaslataid hosszú |sora megvilágosodik 
előttünk, mi és igazaknak is elismerjük egyház* 
szolgálatára ei ^szitett papjaink szér ^ °k vigasztalhat* 
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szívből fakadó mély szomorúságát és nevelésed, életre való elő-
készítésed, fáradhatatlan munkád áldó elismerését. 

Ma már történelmileg is igazolva látjuk, hogy sokszor meg 
nem értett terveid, szándékaid mind az egyház javát célozták, s 
nehéz és viharos napokban a kivezető útat megvilágosították. 

Saját fátumod kergetett! Te is észre vetted, de már későn. 
A legerősebb lélek is elfárad az eredménytelen küzdelem-

ben. Betegek leszünk, amidőn a föld is beteg. Beteg lettél te is. 
Aki munkabirásodban legyőzhetetlennek látszottál, s szinte ké-
pesnek tartottunk arra, hogy „hegyekre hegyet rakj", testben és 
lélekben megtörtél, elfáradtál és elestél. 

Gondolkozó értelem, cselekvő lélek voltál, az bizonyos. De 
nagyobb valál ezeknél, mint szerető sziv. Szivedhez szorosan 
hozzád kapcsolt édes tieid még többet veszítettek, mint egyhá-
zunk. Árvák voltak eddig is. A testvéri szeretet megható csele-
kedetei könnyítették az özvegy nővér gyászos életét; az örök éj 
homályával borított vak szemeknek te voltál világossága. Kihez 
forduljanak és ki látogatja meg ezután őket, akiknek mindenük 
te voltál? Családfő voltál. Csendes, előrelátó és mindeneket el-
igazító. Most utmutatás, jövőbe irányt mutatás nélkül hagytad 
azokat, akiket mindennél jobban szerettél. Nagy szived ez egy-
szer feledkezett meg vállalt szent feladatáról s lásd, ez az egy-
szeri sírig tartó gyász és könyhullatás. Egy vigasztalás lehet csu-
pán : az, hogy jó és igaz valál. 

Egyházunk és mindazok, akik tieid valának, gyászolnak. Ez 
a gyász meghatja mindazokat, akik éreznek és gondolkoznak. Ér-
zünk és gondolkozunk s meghatottsággal veszünk búcsút tőled 
Csifó Salamon! A viszontlátásig. Lőrinczi István. 

Csifó Salamon temetése. 

Csifó Salamon temetése az Unitárius Egyház díszterméből, 
a város társadalmának osztatlan részvéte mellett 1934. január 
10 én d. u. 3 órakor történt. A teol. akadémiai hallgatók gyász-
éneke után Dr. Boros György püspök meleghangú imádságban 
-melte a lelkeket Istenhez, a minden vigasztalás egyetlen kutfor-

'hoz. Lőrinczi István, tb. esperes, mint az elhunytnak osztály-
és kebelbarát!? ^ ' H 12 r. 3 v. és Máté 13 r. 43 v. alap-



Csifó Salamon. 

játi tartott mélyen átérzett s az egész közönséget megható ha-
lotti beszédet- Ezután Vári Albert dékán az Akadémia igazgató-
sága és tanári kara nevében a következőket mondotta : 

A Teol. Akadémia Igazgatóságának és tanári karának ne-
vében teszem le az elismerés koszorúját koporsódra Istenben 
boldogult kedves barátunk. Nem múló és hervadó virágokból van 
ez a koszorú, hanem a hála, a kegyelet és nagyrabecsülés virá-
gaiból, melyeket az idő vasfoga meg nem emészthet. Mert tagad-
hatatlan, hogy kedves családod pótolhatatlan vesztesége mellett, a 
legnagyobb s a legfájóbb a mi veszteségünk. Most, amikor a leg-
nagyobb szükségünk lett volna reád, mikor leginkább rá voltunk 
utalva évek hosszú során szerzett bőséges tapasztalataidra és 
tanácsaidra, amikor annyi reménnyel és bizalommal voltunk irán-
tad : akkor hagytál itt minket. S te, aki mindig biztatónk és bá-
toritónk voltál, most gondjainkat és aggodalmainkat növeled. 

Alig két héttel ezelőtt még rendületlenül álló, erős oszlop 
voltál, amelyen bizton nyugodott egyházunk és akadémiánk; 
mester voltál, akit áhítattal hallgatott a buzgó tanítványok kicsiny 
serege ; atya voltál, akire gyermeki bizalommal tekintettek még 
akkor is, amikor dorgáltad őket, mert jól tudták, hogy az is 
szerető szivből fakad; próféta voltál, aki könyörtelenül lesújtott a 
bűnösre, de felemelte a jót; vezér voltál, akinek agyában tervek és 
gondolatok születnek, és m a . . . . ma hiába szólítunk, nem felelsz 
kérdéseinkre. Szemed tűzsugarai kialudtak. Beszédes ajkaid el-
némultak s a szeretetet árasztó sziv nem dobog többé. 

Hivatásod szerint egyfelől a multat s annak történelmét 
tanulmányoztad. Láttad az ősök sok küzdelmét, tenger csalódá-
sát, de láttad rendületlen hitüket s minden akadályon győzedel-
meskedni tudó bátorságukat. A mult gazdag hagyományai nem 
zárták el előled a haladás és fejlődés útjait. Az új idők szavát 
is megértetted. A mult gazdag tanulságai növelték hitedet, erődet 
és bizalmadat s ezekkel termékenyítetted meg a jelent és építet-
ted a jövőt. 

Hivatásod másfelől a jog világához kötött. A törvények 
betűjével annyira ismerős, a paragrafusok útvesztőjében annyira 
járatos alig volt valaki közülünk, mint te. De mégis tudtad, hogy 
a jog rideg világa fölött van egy felsőbbrendű lelkivilág, hogy az 
irott törvények fölött vannak szentebb erkölcsi törvények, 
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lyektöl függ az ember lelki békéje és boldogsága, még akkor is, 
ha a földhöz ragadt világ sárral dobálja meg. 

Anyagilag nem voltál gazdag. A mi pályánk nem a meg-
gazdagodásnak, a vagyongyűjtésnek az útja. De ha aranyat és 
ezüstöt nem is osztogathattál, annál bőkezűbben szórtad lelked 
kincseit tanítványaid között. Sőt kerestél és találtál módot arra 
is, hogy a jótékonyság erényét gyakoroljad. 

Nehéz viharok zúgtak át fejünk felett a mai kísérteties 
időkben, amidőn egyházunk kicsiny sajkája a háborgó hullámok 
játéklabdája volt, amikor mindnyájan csüggedten kiáltottunk a 
tanítványokkal: „Tarts meg, Uram, mert elveszünk." S te akkor 
a történelem tanulságaiból meritett bizalommal idézted a Názáreti 
Mester szavait: „Kicsiny hitűek, miért kételkedtek ?" 

Az egyik nagy magyar gondolkozó mondta, hogy „aki ko-
rában a jobbaknak eleget tett, az élt minden kornak". Egy vidéki 
lelkészi parochiától a theol. dékáni székig csaknem egy félszá-
zados út vezetett. Ez útnak minden állomásán maradandó alko-
tások őrzik nevedet és emlékedet. Ha igaz az, hogy halott csak 
az, kit elfelejtenek, te nem vagy halott; mert mi téged, kedves 
barátunk, soha el nem felejtünk. 

A Teol. Akadémia ifjúsága nevében Kiss Tihamér IV. éves 
hallgató a következő beszéddel búcsúzott: 

A tanítványok nevében szólok e pillanatban, kik az őszinte 
fájdalom és részvét keserű könnyeit hullatva, állunk e ravatal 
körül. Igen, itt állunk s mint az első tanítványok, mikor a názá-
reti Jézus, a jó Mester tőlük eltávozott, mi is viseljük a szomorú 
való keserveit, néma fájdalommal, visszafojtott zokogással. Oh, 
mert szeretett tanárunktól, jó dékánunktól csak nemrég búcsúz-
tunk el s mielőtt viszontláthattuk volna jóságos arcának tekinte-
tét, megint búcsuznunk kell. Búcsúzni az ifjúság ez igaz és ön-
zetlen barátjától. Ki évek hosszú során át oly önfeláldozó sze-
retettel és odaadással küzdött, dolgozott tanítványai előrehaladá-
sáért és boldogulásáért. Búcsúzni attól, ki oly sokaknak volt 
szerető édesapja, ki mindig oly gondviselő szeretettel irányította 
és kisérte lépteink nyomát, ki imádkozni, hinni, bizni és remélni 
tanított. Oh, mert értünk élt ő, értünk dobogott a már kihűlt 
::ive, mellyel mindig oly őszinte bizalommal ölelt karjaiba, ér-
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tünk lángolt nemes lelke, melyből mindig csak a jóság és szere-
tet éltető melege áradt felénk. 

Mi, tanítványai, ugy érezzük, hogy nem tudunk elszakadni 
tőle, mert azok a drága, szent emlékek, melyekkel itt él a mi 
megtört lelkünkben és fájó szivünkben, felejthetetlenek s a sze-
retet, mely hozzáfűzött, erősebb volt annál, minthogy szét tudja 
zúzni azt a könyörtelen halál. Mi ugy érezzük, hogy hiába né-
multak el az ajkak, nekünk fülünkbe cseng tovább is az ő szelid 
szava. Mi ugy érezzük, hogy szelleme továbbra is itt él közöt-
tünk, éltetni az eszméket, a törekvéseket, táplálni az érzelmeket 
és a reményeket, melyeknek hirdetője és megtestesitője volt. 

A veszteségokozta fájdalom mellett lelkünket csak az a 
tudat enyhiti és vigasztalja, hogy a miénk volt s a miénk lesz 
ezután is. Az örökkévalóságba vetett hit által hisszük, hogy jó-
téteményei, felejthetetlen, drága emlékei s halhatatlan szelleme 
által vele továbbra is összeköttetésben maradunk. 

E hittel veszünk búcsút mi, tanítványok tőled, szeretett 
tanárunk, jó dékánunk. Isten veled, Isten velünk! Ámen. 

A beszéd elhangzása után a teológusok énekkarának szo-
morú hangjai mellett indult meg a beláthatatlan sokaság a há-
zsongárdi temető felé, hol a helybeli egyházközség nevében, mint 
volt lelkésztől és tb. presbitertől meghatott hangon búcsúzott 
Ürmösi Károly esperes-lelkész. Végül Pálffy László mint ember-
barátnak mondott Isten hozzá dot. Ezzel egy hiven megfutott földi 
pálya végéhez érkezett. 

w 



Elv és előítélet. 
(Emlékezés Halmágyi Sándorra.) 1 

Tavaly volt születésének száz éves évfordulója. Halmágyi 
Sándort azonban melegebb szálak fűzik a Keresztény Magvető 
olvasóközönségéhez, hogysem anélkül is időszerű ne lenne föl-
eleveníteni az emlékét. A mai nemzedék ugyan nem sokat tud 
róla, de a mult század ötvenes-hatvanas éveiben igen jó csen-
gésű neve volt. S akinek a maga korában voltak mondanivalói, 
az az utódok emlékezetében is él. Novellákat és költeményeket, 
politikai és jogtudományi cikkeket irt az akkori folyóiratokba és 
napilapokba; szóval és tollal tevékeny részt vett abban a „nem-
zeti küzdelemben, melyet az erdélyi magyar politikai társadalom 
az akkori törvénytelen kormányzat ellen folytatott". Két nagyobb 
lélekzetű regénye is van: 1. Saphira. Történeti regény Erdély múlt-
jából. Kolozsvár, 1859, és 2. Elv és előítélet. Kolozsvár, 1864.2 A 
magyar Parnassussal való kapcsolata tehát inkább csak fiatalkori 
lendület. ízlésre és fegyelmezett gondolkozásra vall, hogy Jókai 
után és mellett céltalannak látta a további iramot. Mint ny. kir. 
Ítélőtáblai biró halt meg 1918-ban. A kerepesi temetőben kapott 

1 Ez a cikk mult számunkból tárgyhalmaz miatt maradt ki. Szerk. 
2 Van, illetőleg csak volt egy harmadik regénye is. 
A Szépirodalmi Figyelő 1862. II. évf. 24. és 25. száma hoz belőle mu-

tatványt : „Az inség napjai. Regény a mult évtizedből, II. Egy magyar nemes 
anno Dnii 1855" cimen. Csillag alatt a következő jegyzet: „Mutatványul szer-
zőnek ujabb 3 kötetes regényéből, melynek tárgya hazánk legszomorúbb korá-
ból, a mult évtizedből van merítve." — Erről a regényéről Halmágyi Sándor-
nak semmit sem tud az irodalomtörténet. Nem is tarthatja számon, nem is tud-
hat róla, mert a 3 kötetes regényből csak a fenti szemelvény jelent meg. Utána 
tudakozódtam a szerző fiánál, Halmágyi Gábor ny. főmérnök és unokájánál 
Halmágyi László magyarsárdi földbirtokosnál, de a kézirat sajnos nem maradt 
fenn. Pedig érdekes volna, már csak a hőse miatt is. „Ismerem őt jól — igy 
végződik a regény — mert hiszen ő — az én atyám". 




