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GYÁSZBESZÉD
DR. ESZTEGÁR LÁSZLÓ MAGYAR NEMZETI 

MÚZEUMI KÖNYVTÁRŐR SÍRJÁNÁL.

Elmondotta: dr. Gopcsa László kultuszminiszteri 
osztálytanácsos a szamosújvári örmény katholikus 

sirkertben 1905. évi junius hó 8-án.

Szomofu végtisztesvégtételre 
egybegyült gyászkiséret!

A férfiút, kinek porhüvelyét immár e ko
porsó zárja magába, nem igy ismertük! Nem 
így ismertük mi Őt. Egészen máskép! Úgy 
ismertük, mint aki még csak az imént is 
úgy örvendett az életnek. De ismertük Őt, 
a gyermeket, ki velünk töltötte el szülőváro
sában a gondtalan gyermekkor éveit; az 
ifjút, ki szép sikerrel végezve középiskolai 
tanulmányait bölcsészettudori oklevelet szer
zett, majd tanároskodott, és a férfiút, ki a 
Magyar Nemzeti Muzeum szolgálatában fo
kozatosan haladva, lankadatlan ügybuzgó- 
sággal s ügyszeretettel teljesítette kötelmeit.

Fájdalom azonban, ezen nemes munkál
kodása közepette, lobogó természetével és 
fenkölt nemes idealizmusával aláásta egész
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ségét és elfogyasztotta életerejét. Olyan volt 
Ő, mint a mécses, a melyet, ha egyszer meg
gy ujtanak, el nem alszik addig, a míg ön
magát föl nem emészti!

Gyászoló gyülekezet! Nekem jutott osz
tályrészül az a szomorú feladat, hogy — a 
mit soha sem hittem volna — dr. Esztegár 
László kedves barátom sírja előtt megjelen
jek és a körülettem összereglett jó barátok 
nevében őszinte, de egyúttal bánatos tolmá- 
csolója legyek annak a mély részvétnek, 
melyet mindnyájan érzünk az О korai el
hunyta felett!

Fáj nekünk az ő halála, de különösen 
fáj annak a tudata, hogy О nincs többé 
közöttünk! Fáj 
nesen halt meg, mert természetellenes az a 
nagy természetben is, hogy a tavaszra tél 
s nem a nyár következzék. Fáj látnom azt, 
hogy a szerető nagyanya kedves unokáját 
s az édes apa családjával együtt jó fiát lássa 
oly korán sírba szállani!

De elvégeztetett!
A büszke orvosi tudomány, mely lépés- 

ről-lépésre oly csodálatos módon halad, nem 
tudta megmenteni Őt az életnek és a ked
ves, azúrkék adriai tenger edző erejével 
sem tudta megtartani nekünk, sőt Abbázia 
összes olajfái s babérerdei sem tudtak eny
hítő balzsamot nyújtani az Ő szenvedé
seinek.

hogy О természetelle-az

Örök irgalmu Isten! ki oly bölcsen kor
mányozod a nagy mindenséget, engedd, hogy 
az Ő jó barátja! nevében egy göröngyöt 
dobhassak a sír mélyébe, a mely bevegyül
jön az édes szülőföld porába, a melyből 
vétetett! Engedd, hogy e korán elhunyt 
ifjúnak sírján virágok, rózsák és pünkösdi



rózsák nyíljanak! És oh engedd, hogy e sírhant 
felett virasszon a szülői, rokoni s baráti 
szeretet!

Örök irgalmu Isten, vigasztald meg a 
bánatos szülőket, a rokonokat, minket bará
tait és mindazokat, a kik Őt fájlalják. Adj 
az elköltözöttnek csendes nyugalmat, hogy 
álma legyen édes és pihenése örök édes 
anyja sírja mellett!

Isten veled jó barátunk!
Isten veled!
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