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T hököly Im re em lékezete.
I.Scholtz Gusztáv beszéde Budapesten:
í;' • 1 „Isten hozott, drága ham vak! Isten hozott, jó
nagy urunk, Thököly Im re! Kétszáz éves síri álmod
i^^ferjxepJMletl^k^fbltáinadyat r T e nagy, hontalan

lemzi teljesen a kort, mely a fiatal daliát, Thököly
Imrét a „bujdosók" élére' szólította.
: A protestáns-üldözés magyarirtássá fajult.
^Katholikussá legyen az ország, legyen szolga,

Szabadsagot biztosit® ma
fritjá' majd' hantjait hozzá fh
gyar törvényeket megtar
visszajött,' áoha el nem fe- ’tani nem köteles a magyar
lejtett fiára.
i
■
király" — hirdeti Bár
Bizonyára Isten hó
sony. „Hitszegő vagy hon
zott 1 Mert Isten az, ki él
talan legyen a protestáns",
a honfiúi szívben, hogy
parancsolja Szelepcsényi,
nagyjait és jeleseit felej
s a buccarii és nápolyi
teni nem tudja még évszá
gályák megtelnek a sze
zadok múltán sem. Mert
gény ártatlan magyar pro
Isten az, ki a szivet buzdít
testáns papok alakjai
ja szüntelen, hogy kívánja,
val, „keserves rabságban,
követelje, könyörögve kér
nagy nyomorúságban". „A
je vissza azt, a mi az
magyar, ha protestáns,
övé volt egykor testestőlvérpadra való" — szól
lelkestől mindig. Mertlsten
Caraffa, s Debrecen,
az, ki él a nagy, a dicső
majd Eperjes városainak
ősz király szivében, hogy
50 patríciusa vérpadon
megértve nemzete titkos,
ontja vérét az ember
leghőbb vágyát, felejtve
szörny ez úgynevezett
múltat, háza tradícióit, sze
„Theatrumán". — Maga
THÖKÖLY IMRE.
retedben összedobbant a
Thököly már tizenhárom
nemzet szivével s királyi
éves gyermekifjú korúhatalmában visszaadatja e nemzetnek, mi az ö$e- diai - * ■■'•‘véreivel együtt nagy vagyonuktól megvolt elejétől végig.
k.—*; vM: mint űzött vad, puszta életét megmentve,
Isten hozott, jó Thököly Im re! De örömében : «...
í Erdélybe, „e Pathmos szigetébe, hol üdén
is fölsajog e névnek hallatára a honfiúi szív. Hiszen cnÍ;íí'0 Istennek beszéde". Csodálkozzunk-e, hogy
szörnyű időknek szemtanúja volt a férfiú, ki itt az ifjú lelkében e keserves tapasztalatok után megaluszsza szent álmait. Korlátlan kényuralom járma szülemlik a szabadságvágy ? Az eltiprott hazának
alatt a nemzet minden szabadsága békóba verve, szabadsága, a vérig üldözött hitsorsosok vallássza
börtönbe zárva, gályákra küldve, a hit és gondolat badsága utáni vágy? Három nővére, Katalin, Mária
szabadság, e nehány szó — nem az enyém, nem és Éva „szelíd erőszaknak engedve" elhagyja ősei
is vallásombeli történetíró vallomása szerint — jel vallását, nagybátyja, Zsigmond, szintén csak hit-
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szegés árán tartja meg életét. Csoda-e, ha a lelkes
ifjúban fölébred a férfiúi dac és elhatározás, meg
mutatni a világnak, hogy — mint kortársa írja, —
„Isten még mindig támaszt az anyaszentegyház sza
badulására, az ő nyomorúságának idején, istenes
Mózeseket?" üreseit sub pondere palma! Ideálja
a hitszabaditó Gusztáv Adolf svéd király; olvas
mánya a németalföldi szabadságharc története, mely
harc egyes frázisaiban oly nagyon hasonlított hazája
helyzetéhez. Ott Egmont és Horn, ittNádasdy, Zrínyi
és Frangepán kivégeztetése; ott az „alkabala", itt
az „accise" e „szörnyű" és „dőre" szó, mint Bethlen
Miklós mondja, ott Álba, itt Kobb és társainak
vérengzése, ott is, itt is a megtámadott nemzeti
élet és vallásszabadság élét-halálharca az idegen
abszolutizmus ellen. Ha ott sikerült a szabadságot
kivivniok, miért ne sikerülhetne itthon is? gy
gondolkoztak a bujdosók, így az ifjú Thököly Imre
is. Csodálkozzunk-e, ha Bocskay és Bethlen öröké
nek, a nemzeti és hitbeni szabadságnak védelmé
ben a segítséget ott kereste, a hol az található
volt, a töröknél? „Hiszen — úgymond egy jele
sünk — ha a 30 éves háborúban és azóta is az
akkori bécsi reakciónak nem sikerült az emberiség
legdrágább kincseit, a nemzeti és lelkiismereti sza
badságot teljesen megsemmisíteni, bizonyára azon
szövetségeknek köszönhető, melyeket Bocskay,
Bethlen, Thököly és Rákóczi kötöttek a törökkel11,
mely szövetségnek épen az igazi kultúra zászló
vivői: Németország, Anglia, Hollandia és a katholikus
Franciaország voltok nemcsak pártolói, de indít
ványozói és közvetítői is.
Messze vezetné a szabadságharc._.változó ese
ményeit, a nagy szabadsághős győzedelméit és vere
ségeit csak futólag is ecsetelni. Szatmár, Ónod,
Tokaj, Kassa, Lőcse, Késmárk és majd az egész
magyar felvidék Thököly zászlói alatt, szemben
Lipót szövetségesei, Sobieszky s a pápa pénzéből
fizetett császári és lengyel hadsereg, a törökök
győzedelmes előrenyomulása Bécsneb kapui elé,
esztergomi vereségük, Budavárának győzedelmes
bevétele 146 évi török hódoltság után, Apaífy
erdélyi fejedelem megfélemlítése, Erdélynek, mint
„meghódított tartománynak11 képe, a zentai csata
borzalmai, a karlovici béke, Thököly szerencse
csillagának aláhanyatlása, Thököly, mint török alatt
való, hazájából száműzve, a nikomédiai „virág
város11, Ozmid csendes remete lakója, mindez elvo
nul lelki szemeink előtt, midőn kegyelettel állunk
200 esztendő múltával hamvaid előtt, Thököly Imre,
ki mindezt átélted, átkinlódtad, átszenvedted, hazád
és vallásod rendíthetetlen szeretetében hősiesen
megállva mind halálig, mint az Úr híveinek egyike,
kik a szent könyv ígérete szerint „híveknek talál
tatván, halálig elveszik az életnek koronáját11; mint
az Úr ama híveinek egyike, „kiknek nevök fény
lik, miként az égnek fényessége és mert sokakat
az igazságra vezettek, miként a csillagok örökkönörökké fénylenek.11
Thököly Imre nem halt m eg! Thököly Imre
él. Az erőszakkal szövetkezett hitszegés idő előtt
béníthatta meg a hőst, a szabadságnak a vezér
fáradt kezéből kihulló zászlaját erősebb, fiatal kar
ragadta föl, mielőtt porba hullhatott volna; Thökölyt
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fölváltja Rákóczi Ferenc a nemzet szabadsághar
cában, a recrudescunt vulnera csatakiáltás csodá
kat mivel, melyekről szent lelkesedéssel emlékezik
meg a nemzet most is, 200 esztendőnek elmúltával.
Elnémultál áldott fejedelem Izmidben, virághantos
nyugvóhelyeden, miként elnémult nagy utódod Rodos
tóban is. Hiszen Krisztus urunk is elnémult ott
sziklasírjában, melyre Pilátus nagy pecsétjét helyezé.
De az eszme, melyért éltetek, küzdöttetek, szen
vedtetek, meghaltatok, édes hazánk szabadságá
nak örök eszméje, nem hallhatott meg; sírotokból
kitörve létjogot követel századok harcában azóta
is minduntalan. Te dicső, nagy halott, dicső utaiddal együtt „buzaszem valátok, mely földbe tétetvén,
nem marad magára, hanem sok gyümölcsöt terem".
A szent hajdankorban megígérte az Úr szolgájának:
„íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek tégedet
és meghozzalak tégedet ezen földekre s nem hagylak
el tégedet, míg nem bételjesítem, mit tenéked
szóltam11. Az Úr beváltotta Ígéretét Thökölyre nézve
is. Itt van hamvaiban és itt van közöttünk, imádott
hazája földjén, mely szabad akar lenni, milyennek
ő álmodá, a jóságos, a kiengesztelő, az alkotmányos
király élte esthajnalán látva — király és nemzet
szeretetben egyetértve, egy boldogabb időnek már
magába is boldogító reményében boldogan. E nagy
munkának egyik nagy alapvetője valál, Thököly
Imre. Hálás nemzeted köszönt és üdvözöl. Isten
hozottI Isten hozott!"
'
H. Kossuth Ferenc beszéde,Késmárkon: ,
A vasúti állomáson felállított díszes ravatal
sátorban elsőnek Kossuth Ferencz szólt. Röviden,
de annál mélyebb értelemmel. „Idegen föld meg
őrizte, a nemzet hazafisága, király nagylelkűsége
haza hozta hamvaidat, őrizze tovább a haza földje
és következzék be reá s a nemzetre a feltámadás
napja".
Hl. Thaly Kálmán beszéde Késmárkon:
Igen t. ünneplő közönség! (Halljuk! Halljuk!)
Nem mondom, gyászoló közönség, mert hiszen
diadalt ünnepiünk ma, a mikor ma a nagy szám
űzött hamvait az édes haza földjére hoztuk és átad
juk az édes haza poraiban való nyugalomnak és
az édes haza poraiban való elvegyülésnek. Mikor
az én csekélységem (Éljenzés), a képviselőház meg
tisztelő megbízásából ebben a nemes feladatban
működött, kötelességemnek tartottam immár éle
temben másodszor elmenni Kis-Ázsiába, Izmidbe,
a hajdani Nikodémiába, melynek'ékes, kies vidékén
szomorú számkivetésben, súlyos betegségben hunyt
el a mi hősünk, a ki úgy a vallás szabadsága,
valamint a haza világi szabadságának volt a mártírja.
Tegnap tettük örök nyugalomra Kassán a nagy,
a dicsőséges, a nemes fejedelmet, II. Rákóczi Fe
rencet, Thököly Imrének mostoha fiát. Ma helyez
zük örök nyugalomra szülővárosában, Késmárkon
a bujdosó Thököly Imre hamvait. Sokat szenvedett,
sokat küzdött gyermekkorától, ifjú korától haláláig,
mely maga is élte delén viszontagságok közepette
tábori életben szerzett betegsége következtében
kelleténél hamarább következett be, még pedig
idegen földön, virágok mezején, a gyönyörű fek-
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vésű Izmidben. Ott voltain én már másodszor azon
a szomorú, szent és nekünk édes-bús emlékű helyen,
a hol ő szegény már utolsó betegségében terebélyes
fák alatt ülve, lenézett a tengerre és úgy meren
gett el a régi szabadság emlékein és a magyar
hazában épen akkor felújuló szabadságharc remé
nyein. II. Rákóczi Ferenc úgyszólván reménytelen
ségben hunyt el, míg ő távol Nikomédia vidékén
tudta, hallotta, értesítéseit vette a kurucvilág győ
zelmeinek, a hol az ő mostoha fia zászlói diadallal
lobogtak, sőt megérte azt is, hogy az ő kedves
szülővárosa, Késmárk a szabadságharcolók birto
kába jutott a többi nagy uradalmaival, birtokaival
egyetemben. Ő reményeket táplált, a szécsényi
országgyűlésre elküldte követét és végrendeletében,
mivel is halálát közeledni érezte, meghagyta fiá
nak, hogy idegen földben őt porladni ne hagyja,
de bármikor történjék is, az édes hazában, az édes
haza egyik ág. ev. templomában, valamelyik kulcsos
városában temesse el. Az ő végrendeletét én voltam
szerencsés eredeti kéziratban feltalálni és kiadni.
(Élénk éljenzés.) A mit azért említek, mert köte
lességemnek tartottam, ha az előbbi időkben nem
történhetett meg a dolog, az ő akaratának végre
hajtását az illetékes helyeken indítványozni és az
illetékes helyek meg is tették azt. íme, nagy meg
tiszteltetéssel engemet bíztak meg azzal, a ki a
szent hamvakat elkísértem Izmidtől idáig, hogy a
mint átadtam a magas kormánynak az összes buj
dosók hamvait, hogy az ő kedves szülővárosában
adjam át az édes anyaföldnek pihenésre eme meg
szentelt hamvakat, Jól fog esni azonban Késmárk
város polgárainak, az ő szülőföldjük nagy embere
tisztelőinek, ha. megemlítem' azt is, hogy most alig
egy hete, mikor Kis-Ázsiából elindultunk, ott is
ilyen ünnepiességgel fogadtak és Thököly emléke
zetét az idegen ajkú népek is ezzel a részvéttel,
ezzel az ünnepélylyel ülték meg. Ők tudták, hogy
Thököly mily nagy szabadsághős volt. Úgy a szul
tán ő Felsége hivatalos képviselőjének, a kor
mányzó basának, valamint az egyház ottani főkép
viselőjének, az örmény érseknek jelenlétében' tör
tént nagyszabású ünnepély, az ő volt sírja helyén
emelt piramis leleplezése alkalmából. Ugyanazon
több százados óriási nagy platánfák alatt, a hol
ő egykor szegény, utolsó betegségében szárított
bőrre heveredve, hű kurucaitól környezve, a világ
múlandósága felett elmélkedve, nézett le a tengerre.
Ugyanazon nagy ciprusfák alatt áll most a magyar
kormány bőkezűségéből állított emlék, egyike a
legsikerültebbeknek. Kérdést intéztem több ottani
előkelő férfiúhoz, pl. az érsekhez is, vájjon hogy
vannak megelégedve az emlékoszloppal. Az érsek
kijelentette, hogy sem Izmidben, sem környékén
ehhez hasonló szép emlék nincs. Thököly álmai
színhelye, Thököly egykori sírja felett magyar és
örmény feliratú emlékoszlop az ő dicsőségét örökké
hirdeti és annyit mondhatok, hogy kegyelettel fog
ják megőrizni emlékét. Ők tudták, hogy városuk
büszkeségét adják át, mikor a szent hamvakat
átadják nekünk: de a magyar nemzet ebbeli jogát
elismerték és azért egyeztek bele a hamvak elhozatalába. Viszont azonban a magyar nemzet részb
ől nekik kegyeletes emléket állítottunk, a mint
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Rodostóban is, Konstantinápolyban is feliratos
emlékek hirdetik örökre a magyar bujdosók egy
kori nyughelyét. Thököly is kétszáz esztendeig
nyugodott török földben, a honnan elhoztuk az
emlékeket is és Késmárk városa meg fogja kapni
alapítandó múzeuma számára nemcsak a nagy fel
iratos sirkövet, a melyet a templomban fognak majd
elhelyezni, hanem egyéb emlékeket is Thököly
Imre sírjából, így Thököly halotti öltözetének ma
radványait, a melyeket, remélem, Késmárk váro
sának fiai kegyelettel fognak megőrizni, sőt most
volt szerencsém átadni szabad királyi városunk
egyik főtisztviselőjének egy emléket, a melyet az
izmidiek küldenek Késmárk városának, Thökölyre
vonatkozó feliratokkal. Ez is az izmidiek kegyelete
jele, Ázsiának Európával való kézfogása, Török
ország kézfogása Magyarországgal. (Élénk éljen
zés.) A szultán ő felsége, a mikor bennünket fogadni
kegyeskedett, felhatalmazott bennünket annak kije
lentésére, hogy megtisztelve érzi magát és köszö
nettel veszi a magyar küldöttség nála való meg
jelenését; köszönetét küldi a mi felséges királyunk
urunknak, a ki nagylelkűleg elrendelte a bujdosók
hamvainak hazaszállítását és köszönetét nyilvánítja
ő felsége a szultán a magyar országgyűlésnek
(Élénk éljenzés) és felhatalmazott bennünket annak
kijelentésére, hogy a köszönetét nemcsak Abdul
Hamid szultán küldi, de az egész ottomán nemzet
nevében küldi azt a magyar nemzetnek. (Éljenzés.)
A mi szabadsághőseink, régi bujdosóink, íme,
ilyen becsületet szereztek a magyar nemzetnek.
Becsületben nyugodtak ott, sírjaik tiszteletben
részesültek minden népek részéről, de az ő szivük
ott is csak a hazáért dobogott, ezért az édes ma
gyar hazáért. Thököly is végrendeletében meg
hagyta, hogy hozzuk haza: mi tehát kegyeletes
kötelességet teljesítettünk akkor, a mikor, mint
végrendeletük végrehajtói utolsó kívánságukat ipar
kodtunk teljesíteni. (Éljenzés.)
Sokat szenvedett nagy szabadsághős, édes feje
delmünk ! Viszontagságos életed után, íme ideérkez
tél Magyarországba, ideérkeztél szülővárosodba.
Ismerik e nevet: Késmárk jól Kis-Ázsiában is. Sír
feliratára is rá van vésve, arra az emlékre is, a
melyet Izmidből idehoztunk, rá van hímezve, nem
csak a Thököly neve, hanem Késmárk városának
neve is. Szóval, a rokonszenv nyilvánult meg ebben
is és én tudom, hogy ma, mikor őt temetjük, KisÁzsiában is gondolnak rá kegyelettel, mint a hogy
Konstantinápolyban és Rodostóban is a tegnapi
napon kegyelettel emlékeztek meg dicsőséges, néhai
urunk fejedelmünk, Rákóczi Ferencről. Nyugodjál
tehát sokat szenvedett bujdosó mártír az édes haza
földjében, a te kedves szülőfölded rögei között,
a te kedves Késmárk városod ev. templomában,
mint a magyar nemzet örök tiszteletének tárgya.
Járuljanak a jövő nemzedékek a te sirodhoz hazafiságot és a martiromság nyugodt tűrését tanulni a
te nemes példádból. (Lelkes éljenzés.)
A magyar nemzet nevében én, a ki hamvaidat
a velem küldött országos bizottsággal elhoztam, itt
teljesítem utolsó feladatomat e szent munkában,
mikor Thököly Imre koporsóját Késmárk városának
átadom. (Lelkes éljenzés.)
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IV. Prónay Dezső báró beszéde Késmárkon:
Honfitársaim!
Mély megilletődéssel szólalok fel e ravatalnál
a hozzám intézett felszólításhoz képest, hogy kife
jezzem azokat az érzelmeket, a melyek az itt
egybegyűlteket áthatják. Két század telt le, mióta
késmárki Thököly Imre* küzdelmes élete véget ért
és földi maradványai, messze szülőföldjétől, hazájá
tól idegen földben találtak nyugalmat. Kétszáz év
múlva valósul meg a száműzötten elhunyt szabad
sághős kívánsága, hogy földi maradványai magyar
hazájában valamely város evangélikus templomában
találjanak végső nyughelyei. Kétszáz év hosszú idő 1
Számot tesz még egy nemzet életében is. Öt-hat
nemzedék tűnik el ennyi idő ala tt; a közvetlen
hagyomány, a személyes hatás alig terjedhet tovább
három nemzedéknél.
Régibb idők emlékét már csak a történetírás
tartja fönn, csak a több nemzedéket egyaránt átható
hazafiúi kegyelet őrzi meg.
A történetírók búvárkodása gyakran bámulatos
részletességgel állítja elénk a nagy férfiak életét.
Néha olyan adatoknak a birtokába is jut a törté
netíró, a melyeket a nagy férfiak kortársai sem
ösmertek, néha viszont önkénytelenül a tárgyila
gosságra törekvő történetíró is saját kora mérté
kével méri a múlt idők emberét. Pedig mindenkit
igazságosan csak saját korának mértékével mérve
ítélhetünk meg.
A ki saját korának nagy férfia volt, minden
idők számára élt. Ámde már mi nem a történetíró
fürkésző, kutató tekintetével állunk Thököly Imre
koporsójánál, sem a bölcselkedő szigorú erkölcs
bíró ítélkedésével. A hazafiúi kegyelet érzése egye
sit itt minket, a mély megilletődés, a visszaemlé
kezés ama nagy küzdelmekre, a melyeknek egyik
hőse, ama végtelen szenvedésekre, a melyeknek
egyik osztályozása Thököly Imre volt.
Vannak harcok, a melyeket a küzdők egyéni
sége tesz nagyokká és dicsőkké, vannak küzdel
mek, a melyeket az eszmék, a melyek körül és a
melyekért folytak, tesz dicsőekké; küzdelmek, a.,
melyeknek szentsége megdicsőíti az abban részt
vevőket. Hazánk szabadsagharcai és az evangéliumi
vallás szabad gyakorlatáért vívott küzdelmek, önvé
delmi, harcok, a melyeknek óz a körülmény egé
szen sajátszerü jelleget és a teljes siker hiánya
dacára végtelen dicsőséget ad. Dicső harcok ezek, a
melyek megdicsőítik vezérlő és közvitéz, neves és
névtelen harcosaikat és ezeknek a küzdelmeknek
egyik hős bajnoka Thököly Imre.
Thököly Imre élete a XVII-ik század máso
dik felére esik. Abba a korszakba, a melyben
Európaszerte a korlátlan fejedelmi teljhatalom jut
érvényre. Az a kormányzati rendszer, a mely már
a XVI-ik század elején fejlődik és mindig ridegebb
és ridegebb alakjában valóságos zsarnoksággá vá
lik. Teljesen műveletlen népeknél, a melyeknél a
jog fogalma fölötte hiányos és homályos és az állam
alkata számára még alig van más képzet, mint a
családfőnek kiskorú gyermekei felett való gyám
kodó hatalma, a korlátlan fejedelmi hatalom fenn
állása érthető, de a mint a jogról való fogalom az
ember tudatában élni kezd, a mint a műveltségnek
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egy bizonyos fokát elérik a nemzetek, a fejedel
mek korlátlan hatalmának elve viszás és elítélendő.
Voltak minden időben teljhatalommal korlátlanul
uralkodó fejedelmek, a kiktől azt, hogy jó állam
férfiak voltak és jó uralkodók, megtagadni nem
lehet, de ezeknek személyes jeles tulajdonságai tet
ték őket nagy államférfiakká, jeles uralkodókká, de
nem a korlátlan uralomnak elve és rendszere.
Ez az elv, ez a rendszer nemcsak elítélendő,
de valóban megvetésre méltó.
Elítélendő és megvetésre méltó az a gondolat,
hogy egy gyarló ember — és melyik ember az, a
kiben gyarlóság ne volna, a maga akaratát ember
társainak akaratával szemben, minden föntartás és
korlát nélkül érvényesíthetné.
Ez az elv az emberi fenhéjázás olyan mérté
kére vezet, a melyre nincs más jelző, minthogy az
már vétkes, ez már bűnös dolog.
A fejedelmi önkényuralomban, legyenek bár
annak egyes nyilvánulásai kivételképen csalékonyan fényesek, mindig van valami vétkes, valami
bűnös is.
Örök dicsősége nemzetünknek, hogy a feje
delmi önkényuralom hazánkban teljesen sohasem
diadalmaskodhatott. A magyar nemzet mindig meg
tudta védeni alkotmányát, védelmére kelt annak
akkor is, a midőn Európa legtöbb országában az
alkotmányosság teljesen megsemmisült.
A 16-ik század első felében diadalmasak a
nemzet ezen küzdelmei, Bocskay, Bethlen Gábor,
I. Rákóczi György diadalmas fejedelmi vezérei nem
zetünk legjobbjainak. Biztosítják a nemzet alkot
mányos szabadságát, kivívják az evangéliumi val
lásszabadság gyakorlatát, csak egyre fájdalom nem
képesek, hogy maguk köré gyűjtenék az egész
nemzetet és talán azért nem képesek azt, a mit
megvédtek, azt a mit kívántak, új támadások ellen
eléggé biztosítani.
A 16-ik század második felében, a westphaliai
béke után következik az a kor, a melyben a feje
delmi korlátlan uralom Európaszerte már teljesen
megszilárdultnak látszik. A nemzetek élete a feje
delmi udvarokban összpontosul. Hazánknak nem
csak alkotmányát fenyegeti az uralkodó teljha
talma, a nemzetnek létét fenyegeti az idegen ura
lom, az abszolutizmus nem csak a szabadságot ké
szül megsemmisíteni, az abszolutizmus diadala a
nemzetnek megsemmisülését jelentené. Ebben a
szomorú korszakban küzd Thököly nemzetünk és
az evangéliumi vallásszabadságért. Küzdelmeinek
sikere fájdalom kevés, de mégis a folytonos küz
delem teszi lehetetlenné a nemzetellenes abszolutiz
mus teljes diadalát. A küzdelem ébren tartja a nem
zetet, nem hagyja teljesen elalélni és ha rövid
időre megszakad a küzdelem, nemsokára ismét
megújul egy új dicső • vezér, II. Rákóczi Ferenc
alatt.
Két század elmúltával a távolba visszate
kintve, nemzetünk története egy egész századon át,
Bocskaytól II. Rákóczi Ferencig egy nagy küz
delem, a melyben csak néha-néha áll be egy kis
nyugvás, a melyben egymást követik és fölváltják
a dicső vezérek, kezdetben diadalmasan, utóbb sze
rencsétlenül, de nem kevésbbé dicsőén, küzdve a
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széles e hazában, ki e nevet s e névhez fűződő
történelmi eseményeket nem ismerné ? Késmárki
gróf Thököly Imre ezen városban, a Thökölyek
várában 1657 szept. 25-én s a Thököly István és
a Bethlenek fejedelmi ágából származott rátóthi
Gyulaffy Mária házasságából született.
1668. évi jan. 22-ike óta az eperjesi ág. h. ev.
ősi kollégium nevelte, Eperjesen azonban csak rövid
ideig maradhatott, mert a Wesselényi, illetőleg a
Zrínyi- és Nádasdy-féle szövetkezésnek felfedezte
tése, különösen pedig a Széchy Mária védte Murány várának elfoglalása után atyját igaztalanul
bár, de az összeesküvésben való részességéért üldöz
ték, a minek következtében atyja, két leányával
Árva várába, ő maga pedig Likava várába vonult.
Likava várának hat heti ostroma s atyjának halála
után Huszton keresztül Erdélybe menekült, a hol
Apafi fejedelem védőszárnyai alá fogadta Mint
ilyen, a nagyenyedi kollégiumot látogatta, a hol az
Eperjesen nyert alaptanulást befejezte. — A nagy
reményekre jogosító ifjúban az enyedi nagy tudományú Absolon Dániel koll. tanár nevelése és be
folyása alatt fejlődött a szabadság iránt való tántoríthatlan érzet, melynek alapjait már az apai ház
ban nyerte. Ezt az érzetet atyjának az ellenséges
németek ágyútüzében lelt kora halála, nővérének
az apáca-zárdákba történt elhurcoltatása s összes
Nyugodjál, koporsód legyen békességes!
vagyonának a pozsonyi törvényszék ítélése követ
Állapotunk most is nem gyönyörűséges.
keztében történt elvesztése annyira fokozta, hogy
V. Azután Justh Gy. képviselőházi elnök lépett az I. Lipót, vallás- és alkotmányszabadságot tipró
a ravatal elé, ráhelyezte a képviselőháznak két rémkormányzata miatt Erdélybe menekült és a sza
méteres átmérőjű hatalmas szép babérkoszorúját e badságot kereső bujdosókhoz testtel-lélekkel őszin
szavakkal: Dicső szent emléked, nemes felséges tén csatlakozott.
példád növelje nagygyá, hatalmassá a magyar sza
A nagy jövővel kecsegtető ifjú ezen elhatá
badság, a magyar függetlenség fáját, hogy dúló rozó lépése a bujdosók reménységét nagyban nö
viharok rajta soha, de soha erőt ne vehessenek. velte, a kit míg egyrészt folytonosan izgattak és
A magyar országgyűlés képvselőháza nevében és lelkesítettek, hogy a haza és a vallás csak tőle vár
megbízásából koszorút helyezek ravatalodra, dicső hatja szabadságát s hogy ő az a gondviselésszerű
nagy fejedelmünk, Thököly!
férfiú, ki ismét nagygyá teheti a hazát, addig más
részt francia, lengyel és török segítséget kerestek,
VI. Terray Gyula esperes egyházi beszéde.
hogy a vallás és alkotmányos szabadság ügyét
A mi segedelmünk és a mi vigasz elszigeteltségéből kiemeljék s a szerencsétlen ma
talásunk jöjjön az Űrtói. — Ne- gyar haza iránt való érdeklődést felkeltsék.
hém. II. 4—6.
Thököly 1675. év ápr. 1-től kezdve, bár még
„Es mondd nekem a király: mi dolgot kívánsz? nem önállóan, de részben Wesselényi, részben TeEs felelém a királynak: Ha jónak tetszik és ha leky vezérlete mellett, a cselekvés terére lépett. Ez
kedves te előtted a te szolgád: kívánom, hogy bocsáss időtől kezdődik a franciákkal, lengyelekkel, majd
engem hazámba, az én atyám temetöhelyvknek váro a törökökkel folytatott alakszerű szerződés megkö
tésének vágya, hogy a szabadság harca mielőbb
sába. Es a király elbocsáta engemet.1,1,
Nehémiás, Artaxerxes Longimanus pohárnoka megkezdhető legyen. E vajúdás változó szerencsé
lévén, a száműzetésükről hazájukba visszatért zsidó vel folyt. A 21 éves harcvágyó Thökölyt ez ki nem
nép viszonyainak javítása körül nagy érdemeket elégítette, míg végre Telekynek a fövezérségben
szerzett férfiú volt. Kiváló tulajdonságai közé tar tanúsított szerencsétlensége a franciákkal való megtozott: a meleg rajongó hazaszeretet, a félelmet hasonlása, Tokaj és Szerencs sikertelen vívása s
nem ismerő személyes bátorság, minden akadályt Wesselényi visszalépése, Thököly kezébe juttatta a
legyőző kitartás, önmegtagadás és az Istenbe ve-' vezéri szerepet.
Ezt a sikert katonáival szemben tanúsított vas
tett erős bizodalom.
Thököly, Felső-Magyarország és Erdély feje szigora, hadifáradozásokban való lankadatlan kitar
delme hasonló szerencsében nem részesülhetett. tása, bőkezűsége, denűr kedélye, majd a helyzet
200 esztendőre terjedett bujdosásából, királyi enge komolyságához mért. ridegsége, a német iránt érzett
déllyel, csak haló porában térhetett vissza hazá személyes és hazafias gyűlölete, nagy vagyona, deli
jába s láthatta meg Késmárkot, atyai lakó- és termete, bátorsága, dicsvágytól pezsgő ifjúsága,
diplomáciai ügyessége, a fejedelem udvarában való
temetőhelyének városát.
Ki volt Thököly? Avagy van-e, lehet-e valaki kedvessége olyan népszerűséget szerzett néki. hogy

hazáért és szenvedve végtelen fájdalmakat, nélkü
lözéseket, feláldozva vagyont, jólétet, nyugalmat,
kockára téve az életet és végül elszenvedve a
száműzetésnek, a hontalanságnak végtelen gyötrel
meit. E hősök hamvait teszszük nyugalomra most
hazánk földjében, lerójjuk velők szemben a ke
gyelet adóját. Ha visszagondolunk reájok és hősi
küzdelmeikre, mély bánat fog el. Miért nem lehe
tett övék a diadal, miért jutott nekik dicső harcok
után is csak szenvedés. A nemzet legjobbjai küz
döttek velők és ők a nemzet legjobbjaival, de fáj
dalom ! nem az egész nemzet volt velők, fájdalom a
meghasonlás és a nemzet hü fiaiuak kishitűsége
is könnyitette ellenfeleik diadalát.
De az a diadal sem volt teljes, sem nem
tartós.
A nemzet él. Kegyelettel ragaszkodik azon
hőseinek emlékéhez, a kik szabadságáért küzdöttek
és szenvedtek. Kegyelettel megőrizte két száza
don át azon hőseinek emlékét, kik szabadságáért
küzdöttek és szenvedtek és ez az érzés tanúsága
annak, hogy a nemzet él és' a hazafiúi kegyelet szent
érzésével éleszti reményeit.
Most már végső nyughelyére kisérjük Thököly
Imre földi maradványait, elrebegve koporsója felett
a XYH. század magyar költőjének szavait:
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katonáinak választásán, kik őt vezérükül fogadták,
csodálkoznunk nem lehet.
Nem célom Thököly szabadságharcának moz
zanatait részleteiben ismertetni, az sem célom, hogy
feltüntessem, hogy miként akarták a deli 23 éves ifjú
szivét politikai célokra felhasználni, azt sem akarom
említeni, miként akarták hitehagyottságra csábítani
s miként akarják ráfogni azt, hogy hitét csakugyan
elhagyta, mert végrendeletében, halála előtt is az
angol konfesszió rendíthetetlen hívének vallotta
magát; életének egyedül azt a mozzanatát kívá
nom kiemelni, midőn a bécsi udvar mesterkedésére
is, hogy a kuruc vezér a király iránt való hűségre
visszaszerezhető legyen, de a saját szive sugalla
tára és vonzalmára is 1682. év jún. 16-án, I. Rá
kóczi Ferenc özvegyét, a szép és dúsgazdag Zrínyi
Ilonát vette feleségül. Választása .szivét lekötötte
ugyan, de a szabadság harcától el nem tántorí
totta.
Most már a Munkácsról kiindult nagyobb had
dal Kassát, Eperjest, Lőcsét, Szepesvárt, Szendrőt,
Tokajt és Füleket megvevén, még 1682. év szept.
17-én a füleki táborban Magyarország királyává
kiáltatott ki. Ő azonban, Bocskay és Bethlen pél
dájára, a királyi címet nem fogadta el, csak feje
delemnek neveztette magát.
Thököly ekkor állt dicsősége tetőpontján, de —
tagadhatatlan — ez a dicsőség meg is szédítette,
mert az 1683. évi jan. 13-án tartott kassai országgyűlés után, a hol I. Lipót hajlandónak mutatko
zott politikai szabadságokat adni, ezzel meg nem
elégedett, hanem többet várva, feltétlenül a török
höz csatlakozott. Ez nem jellembe vágó, de poli
tikai hibája volt, hogy hazája érdekét a rohamosan
hanyatló törökkel annyira azonosította. Ez a hiba
egyengette a többinek is útját, mely személyére és
e sokat szenvedett magyar haza szerencséjére vég
zetessé is vált. Helyzetét ekkor saját mostohafia,
H. Rákóczi Ferenc, legtalálóbban jellemezte, mikor
róla azt mondotta : „ezen cselekedete után Magyarországon csak egy olyan párt fejének tekintették,
a mely párt nemcsak a császár, hanem az ország
nak, a soproni országgyűlésen helyreállított törvé
nyes kormánya ellen is. fegyvert fogott*. Ezután,
bár kisebb-nagyobb szerencsével, de folytatta teméntelen csatáit. E harcok közepette a nagyváradi pasa,
kinél Kassa védelmére segítséget kért, mint olyat,
kinek már hasznát alig vehette, elfogadta és vasra
veretve Nándorfehérvárra küldette, mely szégyenteljes helyzetből megmenekült ugyan, de napja hanyatlani kezdett — alászállott.
Hadiszerencséje még egyszer felcsillant, midőn
Apafi halála után a porta őt, nándorfehérvári szen
vedése kárpótlásául is Erdély fejedelmévé tette s
a midőn magyar Hannibéként Erdélybe bevonul
ván, népe is egy szívvel-lélekkel fejedelmévé válasz
totta. Trónján azonban csak rövid ideig ülhetett,
mert a császáriak elől Havasföldre kényszerült
menekülni.
Ezek után erőfeszítéseinek sikertelenségét látva,
feleségét kivéve, mindenektől elhagyatva, a karló
cai 1699. évi jan. 16-án tartott békekötés meg
állapodása és rendelkezése szerint Stambulba, onnét
Nikomédiába kellett megvonulnia. — Itt halt meg
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1705- év szept. 13-án és azon szép, kies helyen, a
saját kezeivel ültetett gyönyörű platánok tövében
temettetett el.
Thököly Imrét a vihar letépte az édes haza
emlőjéről és azóta nem látta többé ezt a szép, ezt
a drága magyar hazát. Messze, mesze, a nagy ide
genben, a török földön temették el.
Másnak a föld öle, a temető hantja, pihenő,
nyugvó hely. Te neked ott sem volt pihenésed, ott
sem volt nyugalmad. Még a sírból is feldobogott
porladó szived a magyar haza szabadságának gon
dolatára. Magad előtt láttad még ott is a Kárpátok
szemkápráztató látványát, a melyeknek lábainál
töltötted egykor életed gyermekkorát. De a te
számodra nem termett többé magyar kánaánod
kenyeret, számodra nem nevelt erdei sokasága
vadat, forrásaid sem adtak számodra hús italt, nem
szívhattad az édes magyar haza áldott legét s mégis,
a sírból is imádatszerű szeretettel álmodtál magyar
hazád függetlenségéről, szabadságáról, boldogsá
gáról.
Talán te is azok közé tartoztál, a kik sírjok
ban megálmodták a szív történetét. Azt a történetet,
mely arról beszél, hogy volt egyszer egy nemzet,
meg egy király. Mind a ketten boldogok lettek
volna, ha egymást meg tudták volna érteni. De
hát ez már igy volt megírva a csillagokban. Egy
szer a király nagyon megharagudott a nemzetre,
mivel gonosz cselédei minden rosszat besúgtak
ellene. Hasztalan védelmezték tanácsosai, — nem
használt semmi sem. Nohát elhozzuk Felségednek
a nemzet szívét, nézzen abba tulajdon két szemé
vel. És felvitték a nemzet szivét a király palotá
jába. A király pedig nézte, nézte, meghatottan
soká nézte a maga jó szivével a nemzetnek fel
séges szivét. Olyan tiszta volt az, mint a tenger
szem s minden csepjében magát, magát látta meg.
De ím egyszerre, egy valahonnan a messze távolból
jövő kósza szellő egy elhaló, szomorú dal töredékét
hozta szárnyain: „Tavasz elmúlt, lehullott a Rózsa
fának a virága . . .“ És a szív megremegett. Hal
vány könyei szivárogni kezdtek a király előtt. A
tanácsos urak összenéztek, de nem szóltak, vagy
szólni nem mertek, a könyek pedig nem szólhat
tak, mert az Isten a könyeket némáknak terem
tette. — Volt egyszer egy nemzet, meg egy király.
Mindketten boldogok lehettek volna, ha meg tud
ták volna egymást érteni. Már ez úgy volt megírva
a csillagokban.
De im, egyszerre lent a sír. mélyében lépteket
hall. Váljon mi zaj riad, mi nép tolong az izmidi
temetőben? Megremeg. Gondolja: talán eljött végre
az idők jele, eljött a szabadság feltámadásának
dicső reggele ? Nyissátok hát ki sírom ajtaját, hadd
legyek ismét még egyszer közöttetek, veletek, hadd
fürödjem meg újra könyben, vérben, szabadságban!
Hallgat és figyel. De nem ágyúszó dörgése, nem
harci mének rohanása, nem kuruc vitézeinek csata
kiáltása : előre, előre! Csend van és ezen néma
csendben nehány a messze távolból, a drága magyar
hazából küldött jövevény Thaly vezetése mellett,
a Thököly platánjait keresi, sírhelyét kutatja, a hová
a vallás és alkotmányszabadság hősének drága
tetemeit elhelyezték volt. Elhangzott az első kapa
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vágás, megcsendült az első kalapácsütés. És ő
megértett mindent. Megtudta első sorban azt, hogy
a nemzet szivének a kívánságát megértette a király,
mert a tanácsosai elég erős férfiak és hazafiak
voltak ahhoz, hogy a nemzet szivének dobbanásáról
a Felség előtt bemerjenek számolni: megértette
azután azt, hogy 200 esztendőre terjedett síri
álma után, szeretteivel ő is haza, az édes haza
határaira eljöhet és szülő városában megpihenhet.
Nehémiásként elbocsátá őt a király a házába, az ő
atyái lakó és temető-helyének városába.
S most Te dicső fejedelem itt vagy! Mienk a
múltad, szenvedésed, mienk a Te szabadság után
törő szived. Legyen immár tanácsod és áldásod is
a mienk. Kárpátok bérce újra lát téged, habár
csak haló porodban; de úgy is megnyugvást kelt
mindenekben, mert 200 esztendőre terjedt bújdosásod után, hazajöttél, itthon lehetsz.
Tanácsot kérünk Tőled előbb. Megháborítjuk
még egyszer álmodat. Miként a szent hajdanban,
a keresztyénség első századaiban, a pogány világ
rémes küzdelmeiben, az egy igaz Istent imádó kezet,
bujdosni volt kénytelen, a szeretet felek sírja köré
gyűltek össze a hívők, hogy ott imádják az Urat
és a küzdelemben tanácsot és erőt kérjenek. S
valóban a temető olyan közel van az éghez, ki
a tanácsért kér tanácsot, bizonyos lehet a felől,
hogy igazságot fog hallani.
De ti azt kérditek: ki hallotta valaha a halot
tak álmát, sóhaját, beszédét, vagy tanácsát? Ki látta
valaha megmozdúlni a sírokat, a sírokban a kopor
sókat, a koporsókban a csontokat és a csontokban
a megfagyott velőt? Nem, senki, soha sem. Alusz
nak ők békén, csendesen. Ó de mégis, mégis,
mintha ez a hamvveder megnyílnék, mintha benne
az elporladt csontok megmozdulnának, s mintha
a síri légkörben valami sajátságos, rejtélyes han
gok rezdülnének meg. Van itt, szól itt valaki? Az
örök szellem, Istennek, a magyar nemzet Istenének
szent szava az, mely, mintha a Krisztus tiszta evan
géliuma és a magyar haza függetlensége és szabad
sága hősének dicső porai felett, e nagy gyülekezet
hez, nemcsak, hanem az egész magyar hazához
ezeket mondaná:
Hívtatok és hazahoztatok. Messze útról jöttem,
elfáradtam, e drága haza szent földjében pihenni
oly jó lesz most már én nekem. Sokat szenvedtem;
nekem, a fejedelmi vagyonnal rendelkezőnek nem
volt annyi helyem, a hová a fejemet lehajthattam
volna; családomat, tűzhelyemet, birtokaimat elhagy
tam : csatáimat, melyek a népjog csatái voltak, száz
keservvel és küzelemmel vívtam m eg; győzelmeim
helyén vallás és alkotmányszabadság virágai ter
mettek ; a zsarnok előtt térdeimet meg sem haj
tottam; inkább a bujdosás keresztjét vettem ma
gamra, melylyel kinteljesen megjártam lelkismeretem Golgotháját. Mindezt elhallgatom, sebeimet
nem mutogatom, mert szenvedni régi szittya erény.
De tanuljátok meg az én esetemből és a velem
együtt hazakerült szeretteim esetéből azt, hogy
szabadságharcaink leveretése után, a nemzet nem
a Kárpátok tövében, hanem a mi sokat szenvedett
szivünkben lakott. Tanuljátok meg, hogy az igazság
és a népjog szentsége, gyakran a szenvedő szivébe
menekül és akkor, nagyon sokat kell fordulnia az
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idők kerekeinek, mig az a szívből diadalmas útjára
száll, de ha egyszer kiszáll, bár megvérezik, le
köpik, keresztre feszítik, soha. soha meg nem
semmisíthetik. Tanuljátok meg, hogy az igazságot
gyakran mint bélpoklost kiűzik a hazából, miként
mostoha fiammal kiűztek engemet. Köntösöm elrot
hadt bár, csontjaim szertehullottak ugyan, de én
még most is, a ki voltam az vagyok, a lelkiismeret
és a haza alkotmányának és szent szabadságának
önzetlen védője, harcosa!
A dicső fejedelemnek az örök szellem által
mondott ezen szavaira némák maradunk ? Szabad-e
némáknak maradnunk ?
Élő fát. szép platánokat ültettél, magad az
izmidi temetőben sírod fölé, mielőtt még oda nyuga
lomra hajtottad volna bús fejed. Romlandó ércnél,
kőnél, többet ér e két platánfa, mert mindkettő
200 év óta most is zöldéi, virul és zöldelni, virulni
fog az idők végtelenéig. Fogadjuk, hogy ehhez
hasonló emléket emelünk mi is haló porod felett
sziveinkbe, a tiszta evangélium és a magyar sza
badság élő fáját, hogy viruljon ezredeken át, a
magyar függetlenség dicsőségére!
A Te platánfáid gyökereiket mélyen a földbe
eresztették. Kedvelt fáidnak gyökerei teljesen össze
nőttek te veled. S mert oly mélyen ereszkedtek
a földbe ezek a gyökerek. Századok vihara nem
volt képes e fák törzseit kidönteni. Fogadjuk: így
fog összenőni a Te szenvedéseid és a magyar haza
szabadságának szolgálatában eltöltött, drága és
szent emlékeddel, a mi igaz függetlenség és sza
badság után sóvárogva vágyó magyar horiszerelmünk! És századok és ezredek vihara sem lesz
képes azt sziveinkből kiirtani, megsemmisíteni.
A Te platánfáid erős koronáikkal az ég felé
törekszenek. Mintha törekvésükkel azt jeleznék,
hogy a szabadság Istene ott fent, a csillagos ég
tábora felett lakik. Fogadjuk: a föld rögéhez ta
padni nem fogunk, mert nemesebb származásunk,
maga is a menny felé tör és eget követel; s mert
a magyar nemzet is egyedül a tiszta erkölcs és a
keresztény erény útján juthat el a boldogság
paradicsomába.
S most még egy pillanatra jertek még velem
oda a messze kelet tájaira, az izmidi temető azon
helyére, a hol dicső halottunk 200 esztendő óta
pihente síri álmát. Abból, a mi abba a sírba elte
metve volt, két kedvenc platánfája maradt, árnyé
kukban egy emlék obeliszket emelt a magyar nem
zet kegyelete. Az örmény valahányszor ezt az obe
liszket megfogja tekinteni, mindannyiszor el fog
tűnődni ennek feliratán:
„E szentelt helyen találtak nyugvó helyre
1705 szept. 13. — 1904 december 9-éig
a küzdelmekben, keserű megpróbáltatásokban
oly gazdag életű vitéz
késmárki Thököly Imre
Felső-Magyarország és Erdély fejedelme
haló porai”.

S azután? Talán észre sem fogja venni, e
sorok olvasására, milyen keresztyéni hitet fog e
sírhely szivében támasztani: önkéntelenül fog fel
sóhajtani : „íme a hely, a hová helyeztették öt, de
már nincsen itt — feltámadott“ !
Feltámadtál! Emléked és szenvedésed, mun
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Mint fejedelem jöttél h aza! Te, ki egykoron
kád és törekvésed élni fog sziveinkben örökké! A Te
példád arra fog minket serkenteni, hogy isteni lelkünk elhagytad e hazai földet, el e várost, melyben
gyümölcsétől, az isteni félelemből és a magyar bölcsőd ringott, el e hegykoszorúzta szép vidéket,
haza, magyar szabadság szeretetéből, az utolsó melynek égbenyúló sziklacsúcsai most is Te rólad,
révpartra annyi váltság díjat vigyünk magunkal, az* akkor daliás ifjúról regélnek, Te, ki elhagy
a mennyiért csendes nyugodalmat ád a sír és áldást tad e h azát: szegényen, elhagyatva, majd elfelejtve
és megbélyegezve: visszajöttél. Vissza: a sajátodba!
hintend reánk egykor a teremtő angyala.
Most már pihenj békén, pihenj csendesen! Vissza otthonodba! Vissza, mint egy diadalmas
Hivó szavunkra sírod megnyíllott . . . sírod immár fejedelem, a kinek útját a merre halad önzetlen,
bezárul. Fogadásunkat és áldásunkat vidd magad tiszta hazaszeretet szülte lelkesedés, mély meg
hódolás és a szeretet által font babérkoszorúk
dal lágy párnául. Ámen.
Imádkozzunk!
tömege jelzik.
Isten, népek nemzetek nagy Istene, aty ja!
Kuruc király!
Leborulunk trónod zsámolyánál e nagy napon,
Mint koldus távoztál! .
Te hozzád imádkozunk.
Mint király tértél vissza!
Dicső fejedelmünk bujdosásának immár vége
A nemzet meghódolt előtted!
van. Nem kell már idegen földön pihennie, a hol
A nemzet hazahozott!
hiába keresett testvéri kebelt s a hol, mint őszszel
Mi pedig, a kik e csendes esti.órában össze
az elsodort falevél, hányatott, míg bánatában meg gyűltünk, hogy drága hamvaidat rejtő koporsódat
halt Te lágyítottad meg dicsőségesen uralkodó elhelyezzük nyugvó helyére, átveszszük im porladó
királyunk szivét, hogy megelégedve a bujdosás hamvaidat! Átveszszük azokat, mint a magyar
keserveit, visszaengedte őt a haza szent földjére, nemzet ereklyéjét, melyet híven őrizni soha meg
a hová eltemetjük, s a temetés nagy napján Te nem szűnünk!
benned vetett bizodalommal, imigyen felfohászko
De nem akarunk avval megelégedni! hanem
dunk : áldott légy Te nagy Isten ! a bujdosókat átveszszük porladó hamvaiddal együtt eszméidet,
megtartó, a kiszenvedett, de feltámadott szabad szellemedet, lelkedet! Azt a lelket, melyről Pál
ság Istene!
apostol m ondja:
Ezek után arra kérünk még téged: őrködj
„Adott nekünk az Isten nem félelemnek, hanem
hazánk, nemzetünk, koronás királyunk javán és erőnek és szeretetnek lelkét.* (II. Tim. 1, 7.)
boldogulásán munkálkodó tanácsosai és e sokat
Az erőnek lelkét, mely benned lakozott, mely
szenvedett haza minden rendű rangú és felekezetű nagygyá, erőssé tett, nemcsak akkor, mikor sere
geidet győzelmes harcba vitted, de talán még
lakosai felett.
Áld meg e dicső fejedelem hamvait, ten magad, nagyobbá akkor, mikor oly nagy erővel tudtál
adj neki ezen dicsőséged hirdetésére megszentelt lemondani; a bujdosás, számkivetés nehéz, kíntel
hajlékban, a hová maga kívánkozott, békés pihe jes éveiben; mikor szegényen, elhagyatottan, gyönge
nést, egykor dicső felébredést — áldj meg mind? beteg testtel — de lelkednek fenséges erejével
nyájunkat szent fiad a Jézus Krisztus érdemeiért, csak egy gondolat élt benned; keresni utat-módot
a ki él és uralkodik te veled és a Szentlélek Isten hazád, nemzeted szabadságának, függetlengségének
biztosítására.
nel, áldandó Isten mindörökké. Ámen.
És most te dicső fejedelem, Felső-MagyarÉs a szeretetnek lelkét, mely benned lakozott,
ország és Erdély fejedelme megáldlak Téged haló azét a szeretetét, mely egyedüli forrása volt erőd
poraidban:
nek i s ; azt a szeretetet, mely oly végtelen rajon
Atya Isten! a mit te teremtettél, —
gással csüngött hazádon, egyházadon s mindkettő
nek szabadságán, függetlenségén; azt a szeretetet,
Fiú Isten! a mit te megváltottál, —
Szentlélek Isten ! a mit te megszenteltél, haza mely akár mint hazaszeretet, akár mint egyház
hozzuk azt és átadom most a te szerető atyai keze szeretet, soha „nem a maga hasznát kereste*,
idbe. A Te szent neved legyen áldott örökké. Ámen. hanem mely „mindent hisz, mindent remél, mindent
eltűr“ — hitért, hazáért!; azt a szeretetet, mely
Dianiska Frigyes késmárki lelkész beszéde a oly meghatóan és nemesen nyilvánul meg végren
sírba téléikor a késmárki ev. templomban.
deletedben, midőn magad is „szegény a szegények
Thököly Imre ! Hazajöttél te h á t! Itthon vagy! között* nem feledkezel meg „azon város szegény
Itthon a szó legteljesebb értelmében! Teljesedett koldusairól, hol hideg tetemid eltemettetni fognak*,
tehát mégis — két hosszú század múlva — vég hanem gondoskodni kívánsz honod szűkölködőiről:
akaratod, a melyet immáron szintén a haza meg Te : a honától és minden földi javaktól megfosztott
szentelt földjében nyugvó dicsőséges mostoha fiad szerető nagy lélek !
nak „a méltóságos fejedelem Rákóczi Ferenc“-nek
Elhelyezünk im nyugvóhelyedre Téged : erő
szivére kötötted, hogy temetésedet „ha későre terjedne ben és szeretetben egykor oly nagy fejedelmünk!
is“ „ne engedje abban a Törökországban", hanem, Elhelyezünk Késmárk sz. kir. városának lutheránus
hogy „Magyarországba kivitetvén egy lutheránus, templomában; azon városban, a honnan egykoron
kerített kulcsos városnak templomában temettessél",* mint gyermekifjú indultál küzdelmes, tövises, de
— ott leljed végső nyughelyedet. Hazajöttél!
babért termő pályádra, a hová visszatértél boldogOh áldott, áldott legyen hazajöveteled!
* L. Thököly végrendeletét. Mon. Hung. Hist. 23. köt,
p. 402.

* A „Karbunkulus torony" a Tátra egy csúcsának legen
dája Thököly Imrével van kapcsalatban.
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ságod teljében a nagy fejedelemasszony, a hűséges
hitvestárs oldalán, és azon egyház templomába,
mely egykoron a szent keresztségben édes gyer
mekévé fogadott, melynek Te éltedben támasza,
védője voltál, mától kezdve pedig, küzdelmes múlt
után, egy szép jövő biztos zálogává lettél.
Legyen nyugvásod e templom falai között
békességes!
Lelked pedig vezérelje hazánk, e város, ez
egyház minden lakóját, minden tagját!
*
Thököly állandó nyugvóhelye a késmárki szép
evang. templom kupolája alatt építendő mauzóleum
lesz. Egyelőre a szarkofágja ott áll az oltártól
balra eső sarokban, szép szürke márványból, nemes
renaissance-stylben kidolgozva. Thököly fejedelmi
címere. A szarkofág jobb oldalán e felirat: „A
magyar szabadság számkivetett hősének hamvait,
hálás nemzete, I. Ferencz József ap. király elhatá
rozásából, itt szülőföldjén helyeztette örök nyuga
lomra. 1906 október 30.“ Bal oldalán pedig: „Kés
márki Thököly Imre, Felső-Magyarország és Erdély
fejedelme, született 1657. év szept. 25. f 1705. év
szept. 3.
Itthon van tehát.
Maradjon köztünk szelleme is időtlen-időkig.
A jegyzőkönyv szövege a következő:
„Jegyzőköny, Késmárkon az ev. egyházban
1906 okt. 30-án. Thököly tetemének ezen templom
ban történt elhelyezése alkalmából. Thököly feje
delemnek Kis-Ázsiáben, Izmidben nyugvó tetemei
ő felségének a királynak és a nemzetnek meg
egyező akaratából ez évi okt. 27-én Orsovánál a
haza földjére hozatván, onnét a kormánynak, a
törvényhozás mindkét házának, a törvényhatóságok
küldöttjeiből és más főméltóságokból álló országos
küdöttségek által ünnepiesen Késmárkra hozatván,
a hol ezeket a drága tetemeket a kormánynak
tagjai időtlen-időkig való kegyeletes megőrzés vé
gett átadják Késmárk szab. kir. város és a kés
márki ev. hitv. egyházközség képviselőinek. Ezek
viszont ünnepiesen kijelentik, hogy Thököly Imre
tetemeit ezennel átveszik és azokat örök időkre
kegyeletesen megőrzik és megőriztetik. Ezen jegyző
könyv három példányban állíttatván ki, azok egyi
két a kormány vette át az országos levéltárban
leendő elhelyezése végett, a másik kettő pedig
levéltárba helyezés végett Késmárk város polgármesterének és az ág. hitv. egyházközségnek ada
tott át.
Kelt mint fent.
Késmárk városa részéről aláírta: Dr. Schwarz
Károly polgármester, az egyház részéről: Dr. Tátray
Drégely egyházfelügyelő és Dianiska Frigyes lelkész.
Ennek az aláírásnak délelőtt kellett volna
megtörténnie, miután nem lehetett, a jegyzőkönyv
felküldetett a minisztereknek aláírás végett.

A naini ifjú feltámasztása.
„Ifjú, neked mondom kelj fe l!“
Luk. 7, 14.

Ezt a rendkívüli csodatörténetet csakis Lukács
evangélista közti, még pedig közvetlenül a kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása után.
Másnap ugyanis Jézus tanítványai és nagy
sokaság kíséretében a Damaskustól Jezreel síksá
gán át Jaffába vezető úton Nain felé tartott. Ez a
Kain — ma egy piszkos, nyomorult fellohoktól
lakott falu — Kapernaumtól mintegy nyolc mért
földre, a kis Iternon, vagyis a mai Jebel el Duhy
északnyugati lábjában feküdt s valóban — mint
a neve is mondja — igen „kedves14 fekvésű vá
roska vala.
Jézus s követői az országúiról letérve a hegy
oldalról egy keskeny gyalogsövényen ereszkedtek le,
a mely épen Nain kapujához vitt. Ekkor történt,
hogy ép mikor a kapuhoz értek egy halottas menet
jött velük szembe. A halott egy özvegy asszony
nak egyetlen fia volt.
A végtelen fájdalomtól összetört szegény özvegy
asszony láttára Jézus szive könyörületre indult. Rá
tekint s csak ennyit mond neki: „Ne sírj !“ Aztán
oda lépvén a koporsóhoz, a törvénynek betűivel
nem törődve, megillető azt. A halottvivők e szo
katlan jelenségre megállották — s szinte lélekzet
elállva várták, hogy mi fog most történni.
Ekkor megszólal az Úr s szava a szivek mé
lyéig h a t: „Ifjú, neked mondom kelj fe l!“ S a
csoda nyomban megtörténik. „A megholt felüle és
kezde szólni. “
Jézus visszaadta őt a szegény özvegy anyának.
A sokaságot természetesen e különös eset lát
tára egy pillanatra nagy félelem szállotta meg,
hanem aztán félelméből felocsúdva, elkezdte dicsőí
teni az Istent, ezt mondván: „Nagy próféta támadt
mi közöttünk és az Isten reátekintett az ő népére".
S egész természetes az is, hogy e csoda híre
nyomban elterjedt egész Júdeábán és a körül való
összes tartományokban.
Olvasva e csodatörténetet —- elálmélkodunk
rajta mi is mindnyájan és szinte kételkedve kérd
jü k : vájjon valóban megeshetett-e az? Megeshe
tett-e, hogy a Jézus szavára a koporsó zárai meg
nyíltak, a halál kötelékei megoldódtak: a megholt
ifjú feltámadott ?!
A tudomány ezen és az ehhez hasonló ese
tekkel szemben tehetetlenül áll. Azokat megérteni,
megmagyarázni nem tudja, sőt bennök egyenesen
természetellenes történeteket lát s épen ezért valódi
ságukat meg is tagadja. Pedig — mint Augustinus
— mondja a holtakból való feltámadás egy csep
pet sem nagyobb csoda, mint a világra való szü
letés. Sőt ez talán még amannál is nagyobb csoda,
mert a feltámadással az kél életre, a ki már léte
zett, a születéssel pedig az lép az életbe, a ki még
nem létezett. De mi azon, hogy valaki születik
nem ütközünk meg, mivelhogy a születés minden
napi dolog, azon ellenben, hogy a halott feltámad,
megütközünk, mert hát az nem minden percben
történik meg".
Hát csak hadd vitatkozzanak a történet valódi
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sága felett a világ bölcsei. Mi hivő szivünkkel a állapototokban és ne káromoljátok az eget, mert
bibliában nefa a történetet, hanem a történetben azokat próbálja meg a Mindenható, azokra küld
átkot és vészt, a kiket szeret s a kiket fel akar
kijelentett örök isteni igazságot ragadjuk meg.
Hitünk pedig azt mondja mi nékünk, hogy az magasztalni. Ügy van minden, a hogy v an ! így
Úr nemcsak az életnek, hanem a halálnak is Ura, határoztatott fogantatásunkkor, hogy ezt a súlyos
hogy az ő szavának a halál is enged, sőt hogy, a keresztet vállainkon hordjuk az alélásig, fejünkön
hol az ő igéje elhangzik, ott nincs is halál és töviskoszorút, melynek szúrása miatt vér lepi hom
enyészet, hanem ott engeszthetlen örök élet vagyon. lokunkat és orcánkat — de a ki földre sújtott,
Igen, az Úr igéje mindent, a mi megholt új felmel, a ki vérrel áztatott minket, lemossa azt
életre kelt s ki azt befogadja, az soha halált rólunk és életbalzsammal gyógyítja bé sebeinket.
Ne háborogjon hát elmétek, legyetek mindvégig
nem lát.
Épen azért a naini ifjú feltámasztásának tör csendes szívvel! Nem a kesergésnek vagyon most
ténetében nem szabad pusztán külső avagy csupán ideje, hanem a tetteké 1 Te meg fiam, Homonnai
csak egyszeri történetet látnunk. Jézus és az igéje, Bálint, add elé minden történt dolgotokat és mondd
az evangelioma ma is feltámasztja s új életre kelti meg, miképen gondolod módját, hogy sorsunk
kerekét megfordíthassuk.
a megholt lelkeket.
— Borzalom és iszonyat, mit a császári hadak
Igen, a naini ifjú története az édes jó anyát
és az anyaszentegyház által siratott megholt bűnös végbevisznek. Nem is lehet elsorolni mind azt a
lelkek új életre való felkeltésének jelképe. Hiszen garázdaságot, a mi lelkűket terheli. Belgijoso
már is vannak s akárbányan, a kik lelkileg meg generális elvette a kassai helvéthitű templomot és
holtak, a kik a múlandó élet örömei között meg odaadta a barátoknak; Pethe Márton, a lila öves
feledkeznek az örökkévaló életről, a kik hitetlenül püspök a szepesi városok protestáns papjait elűzte
a bűn és halál útján gonoszságban járnak s kiket s egyházukba katholikus áldozárokat bocsátott;
Thurzó Kristóf lefoglalta a galgóci templomot, Pethe
emez útjuk enyészetbe és kárhozatba, visz.
De ím ott közeleg feléjük fs az Úr s ott vajha László császári konzilárius a liszkait s azt a lelkész
meg is szánná őket. Vajha oda lépne hozzájuk is lakkal együtt Vásárhelyi Gergely és Bezerédy Pál
és hallatná megváltó, és üdvözítő szavát: „Néked jezsuitáknak adta s azzal fenyegetődzött: „Hat
mondom kelj fel!" És a ki holt, az életre kelne esztendőt vetek neki, hogy az ti hiteteknek ez világon
és a ki elveszett, az megtaláltatnék! S a jó anyák csak az híre marad." Megnótáztatták Illésházy István
s az anyaszentegyház újra visszanyerné édes gyer uramat, kifosztották mindenéből, elkergették hazá
jából s most valahol Lengyelországban bujdokol.
mekeit !
— Szomorú szívvel értesültem már erről —
Akkor az evangéliom isteni ereje által új életre
keltett lelkeket látva, az Úr tanítványaival és köve szólt közbe Bocskay.
— így jártak Mágócsy Ferenc és Rákóczy
tőivel egyetemben mi is mind dicsőítő énekben
zengenék : Áldott az Úr, reátekintett az ő népére!" Zsigmond uraimék s még sok más rajtuk kívül,
kiknek a nevét sem tudjuk. Hát még a zsoldos had,
Dr. Masznyik Endre.
melynek se Istene, se hazája, mit mivel á föld
népével! Nincs előttük senki és semmi biztonságban,
parázna tetteik,gyújtogatásuk,rablásuk alegnagyobb
Hitért, hazáért.
undort és rémületet keltették minden felé. Ennek
Irta: Gagyhy Dénes.
megszüntetésére nincs más mód, mint elővenni a
(Folytatás,)
szablyát és a kóbját s vagy elpusztulunk egy szálig,
Vágtató lovaslegény vitt hírt előre, nehogy vagy kiverjük ezt a sehonnai zsivány bandát.
— így vélem én is. Elkészítettem az egész
eltávozzék hazulról a vezér. Várta is a követet.
A mint megérkeztek és elhelyezkedtek Homon- haditervet, ki van osztva teendője és szerepe minden
igaz hazafinak. A harc is megkezdődik nemsokára,
nai Bálint mindjárt felemelte szavát:
— . Kesergő lélekkel és fájdalmas szívvel csak azt akarom, hogy ők lőjék ki először fegy
jövünk tekegyelmedhez, nagyuram. . Vigasztalást, verüket, ne mi nyissuk meg a csatát, nehogy azzal
bátorítást és segítséget keresünk A mi erőnk már állhassanak elő a külsőországi nemzeteknek, hogy
arra sem elég, hogy önmagunkat fentarthassuk, a fellázadtunk és ők nem tettek mást, csupán a békét
haza védelmére hogy jutna hát belőle! Minden és a rendet állították helyre. Azt akarom, hogy ők
reménységünk benned vagyon, rád bízzuk sorsunkat, támadjanak, mi csak védekezzünk. De ez a véde
kezedbe adjuk a zászlót, mely alá mi, gyöngék és kezés, ha egyszer táborba szállunk, olyan lesz,
elesettek, valahányan vagyunk, egyértelműleg oda hogy ostromnak is beillik. Sejtik már ők is, Bel
sorakozunk és megyünk utánad, a hová vezetendesz gijoso pedig bizonynyal tudja, talán császárának is
— győzelemre, ha a szerencse szolgál, a bukásba, megüzente eddig, hogy a harc kockája el van
a halálos megsemmisülésbe, ha számunkra ez van vetve s a háborúság mihamarább kitör. Különösen
a csillagokban megírva. Mert mi készebbek vagyunk azóta veszik egész biztosra a háborút, mióta a
a poklok minden kínját és tortúráját elszenvedni, lippai ütközetben Dampierre Duval kezébe kerültek
semhogy tovább is szolgája maradjon testünk és a fiatal Bethlen Gáborhoz intézett leveleim, melyek
lelkünk ennek a betolakodott és nemzeti oltárunkat ből kétségkívül kiderült az elégedetlen magyarok
célja s kitudódott az is, hogy én vagyok e moz
feldönteni szándékozó idegen fajzatnak.
— Csendesítsétek le lelketeket magyar keresz galom vezére. Nagy dühösen idézőparancsot küldött
tyén testvéreim, nyugodjatok meg békességgel jelen erre nékem Belgijoso (nem valami hős legénytől
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küldhette, mert éjjel szegezte rá a vár kapujára,
reggel vették csak észre cselédeim) és kevélyen
felszólít, hogy a legrövidebb idő alatt jelenjek meg
magas színe előtt a rakamazi táborban s tisztázzam
magamat a császár ellen szőtt konspiráció gyanúja
alól. Természetesen, nem hajlottam szavára és
itthon maradtam. De levelet írtam neki, hogy ha
felségsértéssel, vagy hűtlenséggel vádolnak, állít
sanak az országos törvények által megszabott
bíróság elé, az előtt bármely pillanatban megjelenek,
de egy idevezényelt katonai parancsnoknak akármi
kívánsága előtt magyar főnemes meg nem hajlik.
Lepecsételtem az írást és egy vakmerő csatlósomtól
elküldöttem. Még oda van, nem tudom, mi baj
eshetett vele. Ha életben hagyták, meg vagyok
győződve, hogy visszatér, akárminő tömlöcbe zárják
is és hírt mond nekem küldetéséről. Én azt hiszem,
hogy ez a levél annyira felbőszítette az amúgy is
elbizakodott és kegyetlen szívű generálist, hogy
utasítást sem várva felsőbb helyről, azonnal tá
madni fog.
Épen szólni akart Homonnai főkapitány Bocskay
beszédére, midőn az ajtónálíó komornyik belépett
és jelentette, hogy a lovas kengyelfutó, kit a
rakamazi táborba küldött ő kegyelmessége, véresen,
porosán, gyalog visszatért. Itt van az ajtó előtt,
be akar jönni minden áron és beszélni kegyelmes
nagyurával. Még arra sem bírta rávenni, hogy előbb
megmosakodjék és azután jelentkezzék.
— Bocsásd b e ! — rendelkezett Bocskay.
Övig sáros, arcán.véres foltoktól piszkos, nyűtt
ruhájú ember állott elébe.
— Mi történt veled, Menyhért ?
— Velem történt, a mi történt, kegyelmes úr,
hanem nagyobb baj van ennél. Én kiheverem
könnyen, Czoboly Menyhértet egy pár kardvágás
még nem fekteti ágyba, de mi lesz a szentjóbi
várral, meg a kerekivei?
— Mit beszélsz te Szentjóbról és Kerekiről?
— Szavammal ne vétsek, nagyuram, ha olyat
mondok, a mit elhallgatni szeretnék, de meg kell
az igazságot mondanom. Szentjób is, Kereki is
német kézre került.
— Lehetetlen! — kiáltott fel Bocskay.
— Úgy van az, kegyelmes úr. A mint az az
átkozott, simaképű generális elolvasta a levelet,
ordítani és dühöngeni kezdett úgyj hogy azt hittem,
elment az esze. A lármára bejött segédtisztje, annak
parancsot adott, hogy azonnal alarniiroztassa a
trombitásokkal a tábort. Engemet gúzsba köttetett,
aztán beledobtak egy taligába, mely elé két ló volt
fogva, melléje fogták az enyémet is. Nem múlt
el a riadó elhangzása után három óra, a tábor,
mint valami sáskahad, melynek nyomán még fű
sem zöldül, felkerekedett. Mentünk, mentünk, az a
nyomorult taliga majd a lelkemet rázta ki, egyszer
azt vettem észre, hogy Szentjób alatt vagyunk s
mire összeszedtem magamat és jól körülnéztem,
hallottam a diadallármát, a mi azt hirdette, hogy
a várőrség megadta magát. Pedig alig esett száz
lövés. Éjszakára künn hagytak a szabad ég alatt,
csupán egy tót istrázsát rendeltek mellém. A sötétben
kettérágtam a kezemen a szijjat,aztán kiszabadultam
valahogyan a kötelékből. Mikor szabadon éreztem

magamat, hirtelen ráugrottam az őrre, a ki ugyan
kardjával egy párszor fejbevágott, de mégis lefegy
vereztem. A táboron át, a hol útközben hallottam,
hogy innen Kereki felé mennek, megszöktem, most
itt vagyok és parancsát várom kegyelmes uramnak.
— Vitéz ember vagy, Menyhért. Hősiesen
viselted magadat, jutalmul nemessé teszlek.
Czoboly Menyhért hálás tekintettel nézett urára
és alázatosan meghajolva, megfogta Bocskay feléje
nyújtott kezét, a ki ezután a követekhez fordult.
— Na, urak, :— kiáltott — megkezdődött a
harc hitünkért és hazánkért. Fel a szent háborúra!
Győznünk k e ll! Erős várunk nekünk az Isten . ..
(Folyt, köv.)

V EG Y ES.
A Családi Lap jelen számát Thököly Imre
dicsőült emlékének szenteljük. A beszédek
hiteles szövegének valamint a képnek meg
szerzése némi nehézségekkel járván, — e
számunk pár napnyi késéssel jut kézhez.
Azonban nem térhettünk ki a több oldal
ról érkező felszólítás elől, hogy ez alkalmi
számmal emléket adjunk az ünnepen
részt vettek kezébe, — egyúttal hiteles
bizonyságot az utókornak az ünnepély
értékéről és színvonaláról.
Thököly életét s pályafutását részlete
sen külön alkalmi füzet fogja rajzolni. A
hamvak vándorútját a hazán végig a napi
sajtóból s képes lapokból jól ismerik olva
sóink. Itt épen csak a nevezetesebb állo
másokat jelöljük meg: Orsovát, Budapestet,
Kassát, Késmárkot. Egyházunk mindenütt
szép számmal volt képviselve. Zsilinszky
Mihály, Földváry Elemér, Szeniczey Géza,
Bohus Károly Orsóvától-Késmárkig zarán
dokoltak a hamvakkal. Budapesten báró
Prónay Dezső vezetése alatt mintegy 120-an
voltunk (82 lelkész) Késmárkon is 80—90
főből állt a kisérő tábor. Legmelegebb
volt a késmárki ünnep s kivált a vár
udvarbeli jelenet feledhetetlen emlékű lesz.
A hazatért hamvak tisztes temetést
találtak; sírjukat azonban nem lepi fele
dés moha. Zarándokhelylyé avatja a hon
fiúi kegyelet s oda fog járni öreg, ifjú,
gyermek, nő, férfi lelki nagyságot tanulni,
a haza s szabadság szeretetére, szent val
lásunk iránt való hűségre fölbuzdúlni.
Adja Isten, hogy a porokból értékes és
dicső élet támadjon!
A késmárkiak Thökölynek szobrot akar
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nak állítani a maguk erejéből s országos
adakozásból. Az adakozók közt minden
bizonynyal ott lesznek lapunk olvasói is.
A szász egyház új püspöke: A nagyszebeni
püspökválasztó ülésen az összes szavazatokkal egy
ellenében Teutsch Frigyes dr. városi ev. lelkészt
választották meg püspökké.
Teutsch Frigyes az 1893-ban elhunyt Teutsch
György Dániel püspöknek legidősebb fia. Született
1852-ben Segesvárott, tehát 54 éves. 1876 óta az egy
ház szolgája. Először tanára és igazgatója volt a
nagyszebeni ev. tanítóképző-intézetnek és 1896-tól
1904-ig Nagy csűrön lelkész volt. 1904 óta nagy
szebeni lelkész és 1899 óta püspöki vikárius. Az
új püspök 1893 óta az erdélyi honisme-egyesület
elnöke.
A szász testvérek új főpapját meleg szere
tettel köszöntjük abban a hitben, hogy a magyar
haza iránt való hűségnek és szeretetnek is lanka
datlan apostola lesz és magyar hittestvéreivel is
ápolni fogja a hitközösséget. Igazán ideje volna
már, hogy megértenénk egymást. Hisz sok egy
házi munkamező van, a hol közös célokért közös
verítékkel eredményesebben dolgozhatnánk.
Uj egyházmegyei felügyelő. Mint értesülünk,
a gömörmegyei esperesség felügyelőjévé túlnyomó
nagy többséggel (3 egyház szavazott másra) Szontágh Andor orsz. képviselőt, eddigi másodfelügye
lőt választották meg, E választási eredmény mu
tatja, hogy az új felügyelő mennyire bírja a köz
bizalmat, a melyet hasztalan próbált a M. Szóban
egy álpap megoszlatni. Országszerte várakozással
néznek Szontágh Andor működése elé, nemcsak
azért, mert a gömöri Szontághok házából szárma
zik, hanem főkóp tehetségeinél s egyházias buzgóságánál fogva. Ő ugyanis Gömörnek legidősebb gyüle
kezeti felügyelője, a ki sok tapasztalatot is visz az
elnöki' székbe. Szives Isten hozottal üdvözöljük
őt s az ég áldását kívánjuk működésére.
Ludvigh Gyula állam titkár. Ludvigh Gyula
főrendiházi tagnak, v. b. t. tanácsosnak, a M. Á. V.
elnökigazgatójának Ő Felsége az államtitkári címet
adományozta. A kitüntetett igazgatót a társadalom
széles körei üdvözölték.
Jankó Dániel meghalt. Egyszerű megjelenésű,
de ideálista lelkű pap húnyt el okt. 30-án rövid szen
vedés után Tordason 69 éves korában. Pályáját,
mint középiskolai tanár kezdte s 41 év óta szolgált
Tordason lelkészképen. Hosszú ideig, 20 éven át
volt a fehér-komáromi egyházmegye pénztárosa,
3 évig esperes br. Prónay Gábor egyházm. fel
ügyelő mellett, 30 évig törvényszéki bíró. Gyüle
kezete az ő buzgó működése következtében minden
erőszak nélkül megmagyarosodott s a millennium
óta az istentiszteletek nyelve egészen magyar, a
melyet mindenki jobban ért. A megyében is nagy
tekintélyű ember volt; testvére Jankó Jánosnak,
a híres rajzművésznek, nagybátyja ifj. Jankó János
néprajzi tudósnak.
Jankó Dániel volt a Luther-Társaság egyik
megteremtője, Az Evang. Egyház és Iskolának egy
1883. évi tavaszi külföldi cikkére válaszul 100 fo
rintot küldött Trsztyénszky Ferenc szerkesztőhöz

Pozsonyba szép levéllel, mely hű tükre volt az ő
ideális gondolkodásának. Ez volt az első alapít
vány, a mustármag, mely azóta hatalmas sudárba
szökkent. Áldott legyen emléke érte.
A hű egyházi szolgának porait november 1-én
nagy részvét mellett helyezték Tordason nyuga
lomra. Most tűnt ki, hogy nem élt hiában, mert
a részvét ily mértékben csak a kiválóan tisztelt
alakokat tünteti ki. Ott volt 10 paptársa, a járási
hatóságok, jegyzői, tanítói kar majdnem teljes
számmal, Csontos Andor, orsz. gyűl. képviselő. A
háznál Kótsch Mihály imádkozott fölötte, a tem
plomban Jánossy János esperes mondott beszédet,
a temetőben pedig Gáncs Jenő búcsúztatta el csa
ládjától, alkotásaitól. Áldás az igaznak emlékén!

JÓ KÖNYVEK.
Örömmel ajánljuk a n. é. prot. közönségnek külö
nös figyelmébe, november hó folyamán a „Londoni trak
tátus társaság* kiadásában, újonnan átdolgozva, nyolc
színes és nyolc acélnyomású illusztrációval megjelenő,
Bunyán János „Zarándok Útja“ cimü világhírű munká
ját, Ízléses vászonkötésben. Karácsonyi és más alkalomra
a legalkalmasabb és becsesebb ajándék. Egy példány
ára 3 korona bérmentve küldve. Öt példány megrende
lésénél 25% engedménynyel postaköltség nélkül. Előleges megrendelések elfogadtatnak.

Luther-T ársaság.
A Luther-Társaság pénztárába 1906 október 1-től 31-ig
befolyt összegek kimutatása :
1. Alapító tagok tőkefizetése: Joduka Oszkár 200 K.
. 2. Örökös tagok tőkefizetése: Özv. báji Patery Gyuláné
100 K, dr. Moravcsik Ernő Emil 100 K.
4. Rendes tagsági díjak évi 8 koronával 1906-ra: Maróczy Emma, Hunbach Rezső, Fröhíich Izidorné, Gáncs Jenő,
Rémár Jenő, Ihász Mihály, Heiner Géza, Fábián Imre, Hauzmann Károly, Mogyoróssy Gyula, Kunz Henrik, Ringhofer
Andor, Mihályi Lászlóné (4 K), Astermann Pál, Király Kál
mán, Hegedűs Sándor, Besztercebányai gimnázium, Szalay
László (4K),- Sánely József, Becht Rezső, 1907-re: Bene
Lászlóné, Emericzy Lajos, Dietr Lajos (4 K), Ulbrich Sán
dor, Alexy János, dr. Kuzmik Pál, dr. TerrayPál, Tschenke
Herrmann, Gfrerer Miklósné, Édeskúty Jenő, dr. Boross Ernő,
Beniczky Lajos, Harsány Oszkár, dr. Klug Sándor, dr. Bakódy Tivadar, Jármay Jenő, 1905-re és 1906-ra : Deáktéri
polg. isk. leányegylet, dr. Masznyik Endre, 1900 és 1906-ra:
Kiss Gyula, 1905-re: Balogh Farkas, Budamér egyház, 1893
és 1894-re : Lemann János (10 K), 1906 és 1907-re : Mayer
János, özv. Bozó Pálné, 1898'és 1905-re: Strompf László,
1900 és 1905-re: Vadkerti egyház.
4. B'iókegyleti rendes tagoktól évi 4 koronával 1906-ra:
Matern Ferenc, Dunaegyháza ev. egyház, Mangócsy Kámán,
Liptószentiváni egyház, Bund'schuk Anna, Wallandt Ernő,
Orsovai egyház, Franz Ede, 1907-re: Sebestyén Gyula.
5 Fiókegyleti pártoló tagoktól évi 1 koronával: 26 szé
kesfehérvári tagtól 26 K, 37 bártfai tagtól 37 K, 1906-ra:
Meskó István, Ulrich Oszkár, Brahulecz Aladár, Abrahám
Vilmos, Droppa Sámuel, Klinszko Pál, 1906 és 1907-re:
Steiner Pál, 1903 és 1905-re: Bárdos Géza, 1907-re: dr.
Nittehm Lajos, Miiller Károly.
6. Ev. Családi Lap előfizetőitől: Homyánszky Viktor
cég útján 1199.36 K.
7. Kiadványokért: 20,000 Bocskay füzetért, Homyánszky
cég útján 2800 K.
8. Adományok: X, Y, Z, 25 K, Polónyi Károly 4 K,
dr. Wagner Jenő 5 K, dr. Asbóth Oszkár 1 K.
Összesen befolyt 5076 kor. 36 fillér.
Budapest, 1906. november 1.
B endl H e n rik ,

Homyánszky Viktor cs. és kir. ndy. könyvnyomdája, VI., Aradi-ntca 14.

társ. pénztáros.

36.459.

