
J ólt evőink emléke. 

szeretete ma is példányképűi áll ellőttünk s az ily kiválóságok 
különösen fölemelő ha tás t gyakorolnak az i f júságra . 

Benczédi Pál. 

Az ünnepélyt Józan Miklós püspök zárta be a következő 
szavakkal: 

Ünneplő Gyülekezet! 
Kedves I f júság! 

Intézetünk ismét lerótta a hála és a kegyelet adóját egyik 
jóltevője iránt, aki az ő szívének kincseiből hozott elő szépet és 
jót örök tanulságul mindnyájunk számára. A mi megemlékezé-
sünk illesse nem csupán őt magát, akinek életét és jellemrajzát 
újból fölidéztük lelki szemeink előtt, hanem mindazokat, akik 
őt megelőzve, vagy az ő példáján felbuzdulva, beállottak abba 
a nemes gárdába, amely anyagi és szellemi hagyatékával gaz-
dagította s akárhányszor a végveszélytől mentette meg egy-
házunkat. 

Amint neve is muta t j a , lengyel unitárius testvéreink iva-
déka; összekötő kapocs a múlt és a jelen között, amelyet még 
megerősíthet a százados aléltság után ez a feltörekvő újabb 
korszak, amelyben ideális lelkületű utódok ismét missziót tel-
jesíthetnek a Rakowi Káté alapján. 

Jól esik hinnünk, látnunk és tapasztalnunk, hogy a Jólte-
vők sora megritkult ugyan, de végképpen le nem zárult; mert 
a modern időkben is vannak — Istennek hála! — áldozatos lel-
kek, akik az egyházban kivált a nevelés ügyét felkarolva, elő-
segítik az ú j nemzedék szépreményű törekvéseit. 

Az áldozat szentsége gyűjtöt t egybe minket erre a kegye-
letes ünnepre. Ugyanez a nemes gondolat és fölemelő érzés ve-
zessen mindnyájunkat a szürke hétköznapokon is, hogy komoly 
munkával és hűséges odaadással szolgálhassunk mi is — nagy 
elődök nyomdokaiban — Anyaszentegyházunkat és édes ma-
gyar H a z á n k a t . . . A mi Egy igaz Istenünk áldása legyen mind-
nyájunkon! Amen. 
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A d a l é k o k . 
Nagy falusi Fekete Gábor életrajzához. 

1845. X. 2,-1917. VI. 18. 

A közéletben a helyét emberül megálló s jellemben maku-
látlan egyénről mondja a római: integer vir vitae: egész ember. 

Fekete Gábor egész ember volt. 
Szép, népes és boldog családiának fe je : páter familias. 

Nem a család rettegett feje, hanem a családot összefogó sze-
retet megtestesülése. 

A társadalomban a polgári erényeknek: az önzetlenségnek 
és a közért való munkának a képviselője. Marosvásárhelyen a 
helyi viszonyoknak megfelelő keretben és az adott viszonyok-
hoz alkalmazkodva áll a társadalom szolgálatában. Kolozsvárt 
az úri társadalom összefogó testületében, a Kolozsvári Kaszinó-
ban az elnöki tisztséggel állí t ják be vezető egyéniségek. 

Egyházában előbb a Marosi Egyházkör gondnoka, később 
a kolozsvári Főgimnázium felügyelő gondnoka és 1907-től: 
egyházi főgondnok. 

Magyar érzésének és hazafiúi kötelességének temploma és 
színtere: az E. M. K. E. Az Erdélyi Magyar Kultúr Egyesület-
nek nagysúlyú alelnöke. 

De Fekete Gábor nemcsak egész ember, hanem nagy em-
ber volt. 

Az ő nagysága nem a nagy nyilvánosság előtt való szerep-
lésében, nem a külső sikerek nyilvánulásában, hanem a bírás-
kodásban jelenkezett. Az ő magyar bírói nagyságát megfelelő 
kortörténeti háttérrel és a magyar bíráskodás fejlődésével kap-
csolatban külön kell méltatni. 
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