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kezetessé. Innen szülőfaluja hívta el édes ap ja örökébe. Azon-
ban i t t nem tudott gyökeret verni és próféta lenni. Rövid itt-
léte u t án Keményfalva hívta vissza szeretett pásztorát. Miután 
itt a „rábízott" munká t elvégezte, Bágyon lelkipásztora lett. 
Innen a háromszékmegyei Káinokra távozott, hol békés és 
nyugodt éveket töltve 1934-ben nyugalomba ment. Azóta Ko-
lozsvárt lakott, hol sok vidám órá t szerzett jó barátainak és 
ismerőinek, míg 1942 április 2-án a halál le nem zárta anek-
dotázó ajkait, mély fá jdalmat hagyva jó barátai , de különösen 
jó felesége, Göncz Ilona lelkében, akivel 51 évet élt boldog 
házasságban. 

Nem a szónokló és vezérkedni szerető, hanem inkább a 
csendben működő lelkészek közül való volt. Egyházi beszédei 
az értelmi síkban mozogtak, s tanító természetűek, de igen 
jól tudot t a nép nyelvén szólani. Előadása nyugodt és egyen-
letes s mint ál talában egyéniségét, lelkészi működését is a 
természetesség és nemes egyszerűség jellemezték. Emléke so-
káig fog élni e földön, lelke pedig megtalálja a „hü szolga" ju-
t a lmát az örökkévalóság honában . . . Vári Albest. 

B ú c s ú b e s z é d 
Dr. Varga Béla koporsójánál a kolozsvári unitárius templomban 

1942. április 13-án. 
Mondotta: Dr. Gelel József egyházi főgondnok. 

Szeretett egykori Egyházfőnk, halóporodban is szeretett 
Barátom és ott is tisztelt Kenyerespajtásom! 

A Magyarországi Unitárius Egyház Kéip vis elő tanácsa em-
lékednek áldozására összehívott gyászűlésén engem bízott meg 
azzal, hogy az Egyház egyeteme, Képviselőtanácsa, intézmé-
nyei és hitvallásos egyesületei, különösen pedig azoknak a 
közületeknek nevében, ahol Te ékes értékeid egy életen át 
szórtad a magyar if júság és a magyar imitáriusság lelke gaz-
dagítására, így az Unitárius Kollégium, a Teologiai Akadé-
mia, az Unitárius Irodalmi Társaság és a Dávid Ferec Egylet 
nevében is örök búcsút mondjak és szívünk feléd áradó nagy 
tiszteletéről, gyászunk nagy mélységéről és lelkünk nagy fel-
zokogásáról örök tanúságot tegyek. 
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Búcsúzunk a nemeslelkű tanártól , a képzett nagy teoló-
gustól, a lelkiismeretes főjegyzőtől, a tudós püspöktől, a mé-
lyenszántó gondolatokkal tele unitárius írótól, a szárnyaló-
szellemű hitszónoktól és nem utolsósorban az egyházi életet 
föllendítő nagy unitáriustól. 

Tanítványaid Benned a szélesképzettségű, diákszerető és 
mélységesen komoly embert tisztelték, szigorú tekinteted fél-
ték. Teologusaid a nagykésziiltségű, minden órára komolyan 
elkészült, tiszta gondolkozású, világos fejű és beszédű tudós 
tanár t tisztelték, aki előttük mindig a fogalmak tisztázására 
és a hitélet küzdő személyeinek értékmegállapítására töreke-
dett. Lelkük valósággal feloldódott tanításaid során, mikor 
életed példáján szemlélhették, hogy a tudomány nem áll a val-
lás ú t jában , a tudós nem a hit gyilkosa, hanem a tudós min-
denkinél jobban el tud mélyülni a vallás és a hit világában 
és mindenkinél különbül tud a lelkekben építő munkát végezni. 

Tisztelt Gyászoló Gyülekezet! 
Varga Bélában a tudós ember rányomta egyházi szónoki 

műveire is bélyegét, a szószékbe is komoly rákészültséggel 
állott föl és a fölütött szentigéről valóságos teologiai tanul-
mányt t á r t föl, és az áhítatos hívektől tele Istenháza tanús- s 

kodott róla, hogy nemcsak lendületes ékesszólással, hanem 
mélyenszántó gondolatokkal is meg lehet rázni és meg lehet 
ragadni a lelkeket. 

Mint egyházfő, közszeretet és közmegbelcsüilésit élvezett 
abban az áldásos meleg magyar közösségben, honféltő erdélyi 
lélekközösségben, mely Erdély felekezeteit, mint a magyar-
ság örök bástyáit közös megbeszélésekre, közös tervek szövé-
sére, a közös magyar hit megerősítésére annyiszor hozta 
össze. Benne mindig az összefogás, a béke és a becsület em-
berét tisztelhették. 

Benn egyházában is erős és rendületlen meggyőződésű 
híve volt a felekezeti oktatásnak, mint az elnyomás alat t 
nyögő erdélyi magyar élet egyetlen életbiztonságának és fej-
lődéslehetőségének. Hogy egyházát ennek a magyar életnek 
beteljesítésére minden tag jában és minden szintjében alkal-
massá tegye, maga elé tűzi a „népegyház" megvalósításának 
gondolatát, mellyel arra törekedett , hogy székely népünkben 
a vallás- és az egyházszeretetet, a vallásos értelmet, az egy-
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ház szellemében való életgyakorlatot oly magas szintre emelje 
és >az egyházi élet gyakorlatát , a hiterkölcsi egyesületekben 
élni és szerepetvinni vágyást, a lélek közös fürdőzését oly ma-
gas fokra emelje, hogy ezáltal az unitáriusságban a magyar 
élet szolgálatára egy teljes értékű teret és lehetőséget teremt-
sen. Eszménye volt: együtt és egyszerre keresztény és magyar 
szívet összedobbantani és együtt és egyszerre keresztény és 
magyar kezet az egyház és haza szolgálatára összeszorítani. 

Nemes, magasztos magyar törekvések, tisztelt Gyászoló 
Gyülekezet, melyet minden erdélyi magyar egyház életcélul 
vallott és vall s amely minden magyar felelős tényezőtől és 
hatalmasságtól csak tiszteletet, csak megértő, kegyeletes tá-
mogatás t érdemel. 

És engedje meg végűi az igen tisztelt Gyászolóközönség, 
hogy a régi iskolatárs, a régi játszótárs és kenyerespaj tás is 
búcsút vegyen Varga Bélától. Búcsúzzék tőle az az ember, 
aki a mi egykori püspökünknek lelkivilágát még a gyerek-
évekből ismeri. Hiisz együtt nőttünk fel a régi unitárius kol-
légium falai között és ismételten megfordultam Tordán, a 
vallásszabadság ősi városában, házuknál s a tordai verőfényes 
szőlőben s gyakran éltünk együtt a hegy áldásaival. Ott ta-
nultam meg Varga Bélától az Ő életének egy nagy bölcsessé-
gét s egyúttal életsorsát megszabó lelkének: mély megnyilvá-
nulását, amikor egyszer a tordai hegyoldalon egy csillagos, 
derűs estén azt mondá nekem: ,,Tudod, Barátom, az életnek 
nincs nagyobb lelki gyönyörűsége, mint harmatos estén lehe-
veredni a zöld fűbe s onnan szemlélni az ég méiy kékjét, a 
csillagok milliárdjainak ragyogását, a tér végtelenségét, az 
anyag korlátlanságát és a világ egyensúlyának isteni játé-
kát ." — Ez az i f júkorban mély bölcseletű elgondolás és mély-
séges hi t a világ rendjében vezérelte Varga Bélát élete során 
a teologiai tudományok felé és végűi Isten avatot t főpapjává. 

Aztán sokat elszemlélődtem a gimnáziumi élet rendjén a 
kiváló, minden tárgyból színjeles tanulónak kollégiumunk tör-
ténelmiében nemzedéken át hangoztatott példátlan szorgal-
mán. Tanulás nélkül is tudott mindent s mégis hihetetlen 
szorgalommal, az ismétlések példátlan halmazatán keresztül 
tanult és tanult mindent. S ha kérdezték tőle: miér t /tanulsz 
annyit, akkor rövid válasza az volt: „Ha már taniul az ember, 
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•tanuljon úgy, hogy ne felejtsen; s ehhez alaposan kell ta-
nulni." — íme, megint a biztos tudású, szilárd jellemű és kü-
lönös felelősségtudattal megáldott későbbi tudósnak if júkori 
jelleme, melyet röviden úgy jellemezhetünk, hogy mélyvésetű 
ember volt Varga Béla. 

Azután másik élményem vele a gimnáziumi tanulmányok 
végezte u tán a pályaválasztás kérdése. Órákhosszáig róttuk 
Kolozsvár utcáit s közös erővel azon tanakodtunk, mi legyen 
belőle. Én őt, mint az élettudományi tárgyakból is kiváló ifjút , 
magunk közé természetvizsgálónak hívtam. Hajlot t is rá, de 
azt mondta, mégis fizika-mathematika szakosnak megy, mert 
az jóval exaktabb tudomány, mint az élettudomány. És lett 
belőle nyelvész, görög-latin szakos. Mert apja is nyelvész vala. 
S akkor a végén a mindeneket egyformán jól és egyformán 
mélyen ismerő Varga Bélából filozófus, a rendszeres teológia 
s a neveléstudományok professzora lett. Ez — igen tisztelt 
Gyászoló Gyülekezet —; nem feltűnő, hanem magától való, 
eleve adot t életsors. Míert aki mindent egyformán jól és egy-
formán mélyen ismer, annak eleve adva van a bölcselet alap-
feltétele, a bölcselőnek pedig adva van a transicendens-tudq-
•uányokkal való foglalkozás s az életbölcs számára eleve adott 
bölcsességének az i f j ú ság számára való tanítása, a nevelő-
személyiség előbb-utóbb való kiütközése. 

Aztán jött a szegedi egyetemre való elhivattatásom. Ami-
kor 1924-ben kifelé készülődtem tanszékem elfoglalására, vál-
tig mondtam és váltig hívtam: jere ki Szegedre, mert szá-
modra, mint egyetemünkön a neveléstan magántanára szá-
mára eleve nyitva áll a tanszék, egyenesen várnak Reád. S 
Varga Béla, sok m á s nagy derék magyarral, a szenvedések 
viselésére sok más elszánt lélekkel együtt azt mondta : ,,Nem 
megyek, a kötelesség egyházam mellé állít s fa j támnak sze-
retete it t tar t engem Erdélyben." És Varga Béla itt maradt, 
engem pedig az élet tovább sodort. S akkor, 1924-ben, ki hitte 
volna, hogy én, aki egykoron Őt hívtam a magam barázdá-
jába természetvizsgálónak, valaha is ugyanazon szekér rúd-
jának baloldalához jutok egyházvezetőnek és magyar élet-
sorsiránvítónak, mely rúdnak jobb oldalát Varga Béla fogta 
vala az unitárius egyház élén csak néhány esztendőkkel ez-
előtt. Ki hitte volna, hogy én az egykori játszópajtásomtól 
valaha is olyértelmű levelet kapok, melyben Ő vigyázást kér 
tőlem az egyházi közélet tisztességére és az összefogás meg-
valósítására. S főként ki hit te volna akkor, hogy ez a nagy 
lélek és nagy szellem és ez a nagy magyar jellem a többi, ná-
lánál is nagyobb magyaroknak életsorsára jut . Ki hitte volna 
két évtizeddel még ennekelőtte, hogy a magyar nemzet élet-
sorsa oly végzetes válságokkal fog vívódni, hogy ez a sors 
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az ország vezető férf iainak úgyszólván csapat já t nyeli el és 
a legkiválóbbjait emészti fel az országvezetés nagy és súlyos 
felelősségű gondjai közepette. Varga Bélában a mi egyházi 
életünk élén kicsiben a Gömbös Gyula és Teleki Pál nagy 
sorsa játszódott le. Felemésztette Őt is a nehéz, felelősséggel 
teli, küzdelmes, nyughatat lan magyar élet s felemésztették 
az erdélyi magyar élet fölött károgó var jak . Még a "világ-
háborúnak is vannak ma eleső halottjai, kik sebeiket szívós 
szervezettel évek során át viszik: Varga Béla is a 22 esz-
tendős erdélyi elnyomatásnak egy ilyen kései nagy hősi ha-
lot t ja , ki már a felszabadulás előtt megtorpant a nehéz, ál-
dat lan küzdelemben s megtört testtel és aláhanyatlott lelki 
tűzzel érte meg a nagy kolozsvári örömnapot, a magyar hon-
védbe vonulást. 

Varga Béla! Kenyeresbaj társam! engedd meg, hogy mint 
nemes életsorsod osztályosa, innen, egyházam szekererúdjá-
nak oldaláról nyúj thassam feléd még egyszer baj társ i kezem 
s engedd meg, hogy örömmel telő poharammal még egyszer 
érinthessem a Te életed vége felé annyiszor ürömmel telt po-
harada t s ebben a mi sorsközösségünkben — elszálló lelked 
megnyugtatására — tanúságot tehessek egyházam nevében 
is amellett, hogy egyházunk életét nagy gondolatodnak: a 
népi egyháznak és az egyháztársadalmi összefogásnak jegyé-
ben folytatjuk. És engedd meg, hogy végső szóként fennkölt 
lelkedre nézve is tanúságot tehessek azok számára, kik itt a 
ha lo t ta t jönnek keresni s halottól jöttek búcsúzni, az apostoli 
ige érvényéről: ,,Miért keresitek az élőt a halot tak között? 
Nincsen itt, fe l támadot t !" Feltámadtál te már régen, tanít-
ványaid sokasága, barátaid nagy száma és követőid nagy tö-
megének lelkében. És tanúságot akarok tenni arról is, hogy 
amikor feltámadásra elszálló lelked Isten t rónusa elé érke-
zett, megsimogatott Tégedet a mi Vigasztaló Atyánk, mond-
ván: Te vagy az én szerelmetes fiam, Te vagy az én nagy 
székely gyermekem és az én nagy magyar magzatom, kiben 
népeddel együtt megvigasztalódom. 

Isten veled és velünk Varga Béla! Lelkeddel marad j kö-
zöttünk és szellemeddel légy továbbra is ékességünk, vezető 
csillagunk! 1 

1 Dr. Varga Béla április 10-én, lapzártakor halt meg. Temetésén 
a családi házból történt elszállításakor Benczédi Pá l imádkozott. A 
templomban imádságot Vári Albert, gyászbeszédet Józan Miklós mon-
dott. Az egyetem nevében Zolnai Béla egyetemi tanár , az egyház és 
intézményei nevében Dr. Gelei József búcsúzott. A temetőben Deák Gá-
bor egyetemi hallgató és Ürmösi Károly tb. esperes mondot tak utolsó 
Istenhozzádot. Munkássága ismertetésére még visszatérünk. 
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Láttuk az első előadásban, hogy tapasztalati kiinduló pon-
tunk az volt, hogy az emberi lényt szellemi és anyagi jellegek-
kel ismerjük meg. Hogy az ember szellem és anyag egyesülése. 
Láttuk, hogy az egyháznál ezt a kettősséget szintén megállapí-
tottuk. Az eredete, a célja, a feladata, hivatása a szellem, a lé-
lek életét ápolni, de ő maga mint szervezet anyagi, kapcsolódik 
anyagiakba, működésének sok jellegzetessége anyagi, Azt is 
mondottuk, hogy az egyház feladata a hit életének az anyagi 
feltóteleit megszerezni. Szóval mindazt, ami a hit életéhez 
anyagias jellegű valami kell. Most egy lépéssel tovább me-
gyünk és keressük a másik nagy történelmi szervezetnek, az 
államnak a jellegzetességeit. Ha megfigyeljük a történelem fo-
lyamán a legkülönbözőbb népeknél a legkülönbözőbb szerke-
zetű államformákat, megállapíthatjuk, hogy az állam fő fel-
adata: a polgárok életének anyagi feltételeit biztosítani. Szán-
dékosan fejezzük ki magunkat óvatosan és általánosan. Tehát 
mellékes az, hogy milyen az államforma, mellékes az, hogy 
esetleg csak egy kisebb, vagy nagyobb réteg tartotta kezében 
a hatalmat, mégis mindenik gondolt az egész népesség életére. 
Az alapelveket, hogy miképen viszonylik a polgár az államhoz, 
sok helyen alkotmánynak nevezik, de ha nincs is alkotmány, 
mindenütt léteztek — ha. még olyan primitív formában is — 
törvények, amelyek ezt a szabályozást elvégezték. Arról sin-
csen most szó, hogy ezeknek a feladatoknak miképen feleltek 
meg, vagy hegy egyes osztályokkal vagy néprétegekkel nagyon 
hátrányosan bántak; a lényeges mégis az, hogy gondolkodásuk 
tárgyainak a nép anyagi létét és jólétét tekintették. Még a leg-
önkényesebb egyeduralmak is tették ezt, még ha nem is ilyen 

* Szerző előadta a Dávid Ferenc Egylet 1941. okt. 27-én t a r to t t elő-
adó ülésén. 
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