
Barabás András 
nyűg. árvaszéki elnök, tb. köri fe lügyelő gondnok koporsója mellett. 

(Megh. 1933. XII. 2 6 ) 

Egy szép és értékesen megfutott pálya véghatárpontjánál 
állunk. A gyászos koporsó hirdeti, hogy megszűnt egy munkában 
fáradhatatlan, hitvesi gyöngédségben kimerithetetlen, baráti szere-
tetben megbecsülhetetlen, vallását és egyházát mélyen szerető 
drága nemes élet. 

Kidőlt a régi világnak egy erős oszlopa. Pihenni tért annak 
tiszteletreméltó egyénisége . . . 

Itt járt, itt élt közöttünk azzal a nemes lélekkel, mely az 
övét szerette, másét tisztelte; magának sokszor ártott, másnak 
mindig hasznára volt. 

Az irás szava telt be a gyászoló családon: Búra változtatom 
ünnepeiteket. 

Nemcsak a hivatal állított néhai testvérünk koporsója mellé, 
hanem az a közel 30 éves barátságig mélyült ismeretség, mely 
idő alatt láttam kiváló jeles tulajdonságait és megtanultam benne 
tisztelni, szeretni és becsülni a polgári élet kiváló munkását, a 
gyöngéden szerető férjet, a nemes lelkű barátot és az erős hitű 
unitárius testvért. 

Láttam hivatalban a tiszta látás és szelid szeretet emberét, 
mint az özvegyek és árvák gondviselőjét és tudom, hogy sok 
keserű könnyet törölt le s szárított fel a szenvedők arcán. Hiva-
tali szobáját a szolgálatkészség, udvariasság, szenvedő embertár-
sai iránti meleg testvéri érzés, rend és pontosság drága erényei 
ékesítették. Jelszava volt: Az én Atyám munkálkodik, én is mun-
kálkodom . . . És munkálkodott faját szerető, embertársait becsülő 
nemes lélekkel. Nevét ma is tisztelettel emlegetik, emlékét áldani 
fogják. 

Éreztem az idők viharai által elsodort nemesi kúriájának, 
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családi tűzhelyének meleg szeretetét, mely sugárzott és áradt 
azokra, kik háza küszöbét átlépték. Békesség és szeretet várt a 
belépőre . . . 

Itt láttam azt a hitvesi gyöngédséget, ̂ mely mély, mint a ten-
ger kebele s tiszta, mint a magasságok^forrás vize. 

Részem volt annak a megbecsülhetetlen baráti szeretetnek 
melegségében, melyben kortársait és arra érdemes embertársait 
kitüntette. Mily megbecsülhetetlen kincs a mai rideg, hideg,^_önző 
világban egy nemes baráti kebel! . . . Mit tudjátok ezt ti, kik 
az új világ küszöbén a pillanat gyermekei vagytok ! ? . . . 

És ott ült meg-megujuló erővel, lelkes buzgósággal sokat 
üldözött, viharok által megtépászott, nehéz idők súlyos csapásai 
alatt siró, jajgató anyaszentegyházunk odorheiu-köri gondterhes 
kormányrudjánál és vezette a hullámok által csapkodott kicsiny 
hajót eréllyel, bölcsességgel, széles látókörrel zavaros időknek 
szirtjei között. Törhetetlen lelkű, ős-székely jellemű erős unitárius 
volt. Istentől nyert testi és lelki erőit mindig kész szívvel, vallá-
sos buzgósággal, önfeláldozással értékesítette anyaszentegyházunk 
javára, "előmenetelére, ajkán a jelszóval: Légy hű mindhalálig... 

Ézsaiás prófétánál olvassuk, hogy az Úrnak angyala tördeli 
Libanon cédrusait (37, r.). Libanon cédrusa: kimagasló egyéniség 
voltál közöttünk, a polgári életben hű és igaz munkás, a családi 
életben melegen érző hitvestárs, az egyházi életben erős oszlop. 
Az Úrnak angyala szivünk-lelkünk fájdalmára ledöntötte erős 
oszlopunkat és letörte drága cédrusfánkat . . . Boldogok, akik az 
Úrban halnak meg . . . 

És most bucsuzunk, drága testvérünk. Ember voltál érző 
szivvel, felebarát voltál nemes jellemmel, anyaszentegyházunk osz-
lopa voltál erős hittel: példát adtál, hogy mi is olyanok legyünk... 

A kegyelem és szeretet [angyala törölje le az érted hulló 
könnyeket és gyógyitsa meg az utánad fájó sziveket! A lélek 
találjon dicsőséget, üdvösséget; a test pihenjen a fehér világ alatt! 

Balázs András. 
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I R O D A L O M . 

F e r e n c z J ó z s e f : „Az Unitárius Missió Ház Tíz Esztendeje." 
Különlenyomat az Unitárius Értesítő XII. évf. 12. számából. Bu-
dapest, 1933. 16 oldal. 

Ez a kis füzet élénk tollal írott történelmi képet mutat be 
arról, hogy az angol és amerikai testvéreink közbejöttével és tá-
mogatásával miképpen sikerült a budapesti missziós ház megvá-
sárlása, felszabadítása s benne templom és ifjúsági otthon létesí-
tése. A munkában a misszió ház bizottsága mellett elavulhatatlan 
érdemeket szerzett dr. Csiki Gábor, kit egyfelől e téren elért si-
kereiért ért az a kitüntetés, melyben a kormányzó ujabban ré-
szesítette. 

A történelmi rész után körvonalazza a füzet a misszió ház 
óriási horderejét a magyarországi hitrokonaink életében. Ez a je-
lentősége áll a szószéki szolgálatban, az egyháztársadalmi és ka-
ritatív munkában, a magyar protestáns közösségi érzés ápolásá-
ban és a világ unitáriusaival való testvéri kapcsolat fenntartásá-
ban. Örömmel olvastuk a lelki munka áldásos sikereit s adja Is-
ten, hogy az a nemes és nagyrahivatott intézmény a jövőben is 
gazdagon váltsa be a hozzá fűződő várakozásokat. 

Dr. I v á n L á s z l ó . Régi igazságok uj köntösben. II. Jézus. 
8° 16 oldal, a „Keresztény Magvető" füzetei. 

Kitűnő munkatársunk ezen füzetben ismételten bizonyságot 
tett mélyen érző, vallásos lelkéről és fenkölt gondolkozásáról. 
Ilyen emelkedett szellemben Jézusról alig irt valaki közülünk. 
Érdemes az elolvasásra. Az iró jóvoltából, mig a készlet tart, 
szerkesztőségünk díjtalanul megküldi azoknak, akik egy levelező 
lapon kérik. 

Dr. V a r g a B é l a : Hittani Tanulmányok. 8°. A Keresztény 
Magvető füzetei. 
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