
G o n d o l a t o k . 
1906. Julius hó. 

A fiam halála. 
Meghalt 1906. julius 2-án reggel órakor. 

Komor, sötét képet lestek 
Megrázó, bús esetet. 
Könnytől nedves tollal irom 
Mi csak szomorú lehet. 
Lelkem sebét ez alkotja : 
Fájdalmast, keserveset. 

Szegény fiam, hosszú ideje fektidött gyomortyphusban. Bár a 
kezelő két orvos, az utolsó napokban minden reménységgel fel-
hagyott, nekem még mindig maradott meg abból egy kevés. Hátha 
csoda esik és szegény Ferencz lesz az, kivel az megtörténik, gon-
dolám. A legkritikusabb betegségből is volt felgyógyulás. De nem 
volt szerencse. 

Az utolsó nap reggelén már láthatók, hogy hosszasan nem 
viszi, csak órái vannak. Az volt még jó betegségének egész lefo-
lyása alatt, hogy sejtelme s incsen: mily veszé lyes állapota ós arról 
beszélgetett, mit fog tenni, ha felgyógyul. 

Már nagyon el volt gyengülve és erőltette a hányás. A belső 
rázkodtatás kikerülése végett egyenesen, mozdulatlanul kellett feküd-
jék, de azt nem birta kiállani, a folytonos hányásinger miatt. Benn 
voltunk nála, az orvos, az anyja és én. Az ágya mellett ültem és 
mondottam neki: Édes fiam nyújtsa ki a lábát, legyen csendesen. 
„Igen, kedves apám!" Ez volt utolsó szava, melyet hozzám intézett. 
Erői hanyatlottak. Dr. Farkas Géza az órával kezében a pulsus 
verését számolta s az ágy lábánál jelezte, hogy ez a vég. Torkából 
egy nagy hörgés és azután mind ritkábban lélekzett, mig az egé-
szen megszűnt. Vége volt. 

Az orvos hozzám közeledett e szavakkal: „fogadja legmélyebb 
részvétemet". Kezét megszorítottam. Nem birtam tovább. Zokogva 
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borultam szegény Ferenczre, homlokát megcsókoltam és felkiáltot-
tam : „Istenem, mily szerencsétlen vagyok!" Egész lelkemből át-
éreztem e szavakat. De nem volt mit tegyek. Befogtam szemeit. 
Ez volt az utolsó, mit szegény körül tehettem. 

így maradtam el én ő tőle, a huszonhárom évet még be nem 
töltött és erős ifjútól, én az öreg ember, 65 évvel, megtörve. 

S most nincsen fiam, mert csak az az egy volt s azt is elvette 
az Isten. Ámen. 

Felső-Zsúk, 1906. Julius 25. 

A fiam temetése. 

Ma három hete, hogy szegény fiamat eltemettük. Rövid idő, 
mégis mily hosszú azoknak, kiket a szerencsétlenség sújtott. 

Mintha most is magam előtt látnám a felravatalozott koporsót, 
mint egy virágerdőt, melyet a szeretet, barátság és a rokonszenv 
hordott össze, emlékül egy korán kimúlt életnek. 

A szomszéd szobában megszólal az ének. Bús, komor hangjá-
val áhitatra és fájdalmunk nagyságára hív fel mindnyájunkat. 

Előttem fekete palástjában a mi főpapunk: Ferencz József, 
mint egy apostol. Beszélni kezd. Leirja a szülők, testvérek, a család 
és a társadalom nagy veszteségét. Aztán vigasztalni kiván. Felemel 
a csapás mélységéből, a hit erejével, bizalommal a jó Isten iránt, 
ki tudja mit, miért teszen, ki midőn véres sebet ejt lelki életünkön, 
akkor is a jövőt tekinti. Midőn mi nem bírjuk felfogni annak szük-
ségét, miért kellett, hogy megváljunk attól, kit annyira szerettünk 
és a kinek ifjú életére egy szép jövő ideálja várt, akkor megnyug-
tatni kiván azon, bogy a miként történt jobb volt nekünk is, neki 
is. Különben a jó Isten nem rendelte volna igy. Csak benne bíz-
zunk. 0 megnyugtat. Lelki békéjét küldi nekünk. 

Imára hiv fel ő hozzá, ki kútforrása minden jónak, így a 
vigasztalásnak is. 

Megindul a gyászmenet. Elől falubeli fiatal leányok a koszo-
rúkkal, utánuk a meghalt fiatal barátai és rokonai viszik válto-
gatva a koporsót. 

A koporsó után a szülők, a család tagjai és barátai nagy 
tömegében azok, kik az egyház, a megye és a társadalom részéről 
őt és minket szerettek. 

Körül a község és a szomszéd községből is a falu népe, mely 
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nem tudja megérteni, hogy miért kellett annak idoelőtt elmenni, ki örült 
az életnek, ki oly barátságos és oly jó indulattal volt irányukba. 

A falu útján egy darabig haladva, bekanyarodik a menet a 
„Zsúkiak" kriptájához. 

Itt leteszik a koporsót és Péter Ödön papjelölt, az elhaltnak 
egy volt tanulótársa szól: elmondja, „hogy bár úri, magas házból 
jött közéjük az egyszerű tanulók közé" előzékeny, bizalomgerjesztő 
modoráért mindnyájan kedvelték és úgy tekintették, mint leendő 
vezérüket. 

Végezetre megszólal újra, lágy, szelid akkordjaival a gyász-
dal és viszik szegény jó Ferenczemet — utolsó útján — a kriptába. 

S a föld elnyelte, hogy többé ne láthassuk. 
Igy helyeztük végnyugalmára az én egyetlen, szeretett fiamat, 

temettünk el vele annyi reménységet és emberi gyarló számításaimat. 
De nem zúgolódom. 
A jó Isten adta, Ő vette el. 
Legyen akarata szerént ! 
Midőn kedélyvilágunk megbomlik és szivünk, értelmünk láz-

ban bolyong tétova, csak a hit képes megnyugtatni. Oh jer, irá-
nyítsd lépteink! 

1809. aug. 15—1906. aug. 15. 

Emlékezés. 

A kert felőli verandán ülök. A nap most hanyatlott le. Még 
egy piros fényt dob biztatólag a földre azzal: No búsulj, majd 
reggel visszatérek. Az est pirja eloszlik a szürkésen fehér, ólom-
színű légkörben. Előttem cserjék, bokrok sötéten válnak ki belőle. 
A háttérben és mellettem a nagy lak komolyan, feszes tartással, 
ágaik között félig nyitott szemmel néznek le mireánk, áldásra 
nyújtván karjaikat, mintha mondanák: Ne aggódjatok, ezentúl mi 
viseljük gondotokat. Ünnepies csend van. A fák levele meg sem 
mozdul. 

Lelkem állapota beletalál környezetébe. 
A komor gondolatok ezen folyamán, előrnbe tárul a mult 

minden szomorúságával. 

B R . P K T R I C H E V I C H H O R V Á T H K Á L M Á N . 



IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 
Magyarország története nemzetközi helyzetünk szem-

pontjából. I. kötet. Irta Dr. Köváry László. Nagy 8r. VIII. 410 1. 

Budapest, Ráth Mór bizománya 1907. Ara 8 korona. — Erdély s a 

Millennium lefolyása történetének irója új könyvet adott ki. Törté-

nelmi munkásságának bétetőzése. Nagy mű. Világtörténelmi kapcso-

latokban áll a nemzet története előttünk. A mely a világeseményekre 

nem egy korszakban befolyást gyakorolt, sőt volt oly idő is, a 

mikor vezető szerepet játszott s mely számításon kívül egy kor-

szakban sem maradt — annak a nemzetnek egész múltja itt telje-

sebb világításban jelenik meg. Mongolok járása és még annyi más 

esemény az eddig ismertnél más magyarázatban. A perspectiva, a 

melyet megnyi t ; a tények elemzése, a melyet felmutat; az indító 

okok vizsgálata, a mit folyton szem előtt tart; az ítélet biztossága, 

a melylyel az anyag felett uralkodik; a forma szépség'e, mely elő-

adását jel lemzi: a klassikus történelemírás kiváló mestereire emlé-

keztetnek. A vallási és tudományos élet benne mozog e műben 

mindenütt és a korszakok kialakulásában a politikai külső ténye-

zőkhez mivelődéstörténelmi fontosságukkal odafüződnek. 

A megjelent első kötet a honfoglalás és a középkor történetét 

tartalmazza. 
É r t e s i t é s és k é r e l e m Tisztelettel értesitem a protestáns t. pap-

jelölt, lit. lelkész urakat, hogy a mai napon nyomdába adtam „ E varig. Romi-
1 etika,, vagy az egyházi beszéd elmélete" czimű munkámat. Egyúttal kérem 
a t. és nt. urakat, szíveskedjenek annak megrendelóso útján válla]atomat 
segíteni. A megrendelés 5 filléres postalapon, vagy a 2 koronányi ár bekül-
désével történhetik. Utóbbi mód czélszerííbb, mert akkor keresztkötés alatt 
küldhetem meg a munkát. A munka mint a „Theol. Szakkönyvtár" 6-ik 
darabja tog megjelenni. Kelt Pozsonyban, 1907 május 8.-án. (Kisfaludy-u. 
29. sz.). Tisztelettel Hörk József, theol. akad. tanár. 




