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T örténetünk koronájának drágakövci. ll. - Dr. Temesuáry 
J rínostól. 
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Az örmény nemzet jótevője. - Szdnászríridll ,lJégél'dicsh. -
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Az aradi unnepély alkalmából. 

Nl! ÚJ SÁG AZ ÖKMÉK \' VILÁGBAN? 

Simay Gergelyné 'f. 
Az angol országgylílés. 
A patriarkha lemondása. 
A kurdok erőszakoskodásai. 

J RODALO~I .;:s Műv.ÉSZET. 

Ájvázovszky Konstantinápolyban. 
Zákhárián a festő. 

Álisán új munkája. 

Kapatán Márton kanonok. 

~~~-~ 
; ;,~lód; pap mmtaképét, a megtestesült szecény

. "· -\."Í ... séget muta tom be mélyen t1sztel t olvasólm
._\y_,(.. nak Kapatán kanonok SLe mélyében. 

~~ 1 t> I J. év nov. I I -én örmém· ajkú szü-
~i .... L 

4 
lóktól :\lá1ton napján született SL~mosújdrtt, 

' azért ?l lárton ne,·et kapott a keresztségben. 
Apja Kapatún Kaj tán kereskedó és anyja 

GorO\·e Rebeka vol l. lsten a becsületes, swrgalmas házas 
pá rt hat gyermekkel úldotta meg, kik köziil most csak l\lá rton 
van életben. A jó szülök ra llásos nevelést ad tak gyermekeik
nek. Márton a népiskolát és a gymnasium húrom elsó osztályát 
Szamosl!j vártt tanulta. T anára i köLi.i l megemlitem az ismert 
nevü Gábrus Zakart, Der Dominikot 1 Tamási Domokos pap) 
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és Der Vártánt (Korbuly Vártán papi. A gyn~nasi~m .többi 
oszt;Íl\'ait Kolozsvártt folytatta. \ bölcsészett és JOgt tan
fol~·at~ot :\agy-\' áradon négy é\·ig. hallgatta. Azut.á n Lo
nO\'ICS csanádi püspök fel\'ette a novendékpapok kozé; de 
szülei kivánsárrára, kik messze estek tőle , átjött Gyulafe
hén·arra és itf végezte el a theologiát. I 8 39-ben szentet
tetett fel pappá. 

Elóbb Kézdi-Polyánban segédlelkészkedett, de I 6 hó
nap muh·a :\Iaros-Vásárhelyre tétetett gymnasiumi tanárnak. 
Itt se maradhatott sokái•Y a ,békeszerető' pap, mert lakását 
oda tette at, hol békétlen~égben éltek az emberek. Súlágy
Somlyóról nehány egyenetlenkedő tanár másfelé helyezvén 
át, az így megüresedett tanári helyek egyikére Kapatán 
ne,·eztetett, ki • mindent feláldoz a békeségért e. Innen Za
latnára ment, hol -1- évet töltött mint tanár és segédlelkész. 
A szabadsá cr harcz T opánfalván találta l'apatánt; de mivel 
beteges ,·otf, mibe sem elegyedett. Csupán egyházának, 
melmek önálló lelkésze \'Olt, élt. I Ss-t-ben Ha:mald püspök 
alatt a felajánlott három úllomás közi.i l Szepsi-S.t.t-Györgyöt 
Yálasztotta. Itt r 6 évct töltött; alatta épült a plebániai-, 
kántorilak és az iskola. Közbenjárására a város szép teme
tóheh et adott a katholikusoknaL Püspöke czimzetes espe
rességgel tüntette ki 1\apatánt, ki a kerületi jegyző teendő it 
is végezte. Sepsi-Szt-Györgyröl \' erespatakra me nt, itt 2 

évet töltött, mely idö alatt elnyerte a kerületi föesperességet. 
:\lég három évet töltött Zalatnán, aztán Fogarasi püspök 
bevitte Gyu lafehérvárra kanonoknak. 

Its itt megcm litek egy ritka esetet, mely méltó a fel
jegyzésre. :\Jai napság, midön az em beriség nagy része 
lot-fut a czím, a rang után és küzdve keresi a kitii ntetést, 
im e egy ember, ki meg van elégedve á llásával és nemcsak 
nem keresi a ki tüntetést, de sőt kerul i azt. Kérve-kérte 
Kapatán puspókét, hogy hagyja meg őt szerény állúsában . 
:\Ieghagyta. Kétst.e r vo lt megkinálva a ka nonoks-íggal, de 
ó megköszönve a püspök k i t ü n te tő kegyél, megma radt to
vábbra ic:; f<iespt: resnek . 

- Bajos, k ·gyelmes Uram ! öreg embernek új rend
szerhez hozzászokni. Igy mentegetözött. 
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- Ilyen emberre van szükségem, kitől növendékpap
jaim jó, atyai nevelést fognak kapni. 

És kinevezte dr. Fogarasi püspök Kapatánt - ennek 
akarata ellenére- kanonokká és a seminarium rectorává . 

»A tisztelet a keresőt kerü li , a kerülőt keresi. « 
Mint rector valódi atyja volt a nóvendékpapságnak, a 

semina rium tisztelte, szerette őtet; más fegyelmi eszközt 
soha sem vett alkalmazásba, mint a jóindulatú atyai sze
retetből eredt intést, figyelmeztetést. Rend honolt a semi
na rium falai között és rendetlenség nem fordult elő . Jó 
vezetésben részesült a növendékpapság, a tanulmá nyokban 
tett előmenetel e is kiclégitette a várakozást; azért a valóság 
és az intézet neve között { •Seminarium incarnatae sapien
tiae c) nem létezett ellentét. Rég idej~ látott a semi narium 
olyan konyhát, mint Kapatán alatt. Es habár jól tartotta a 
kispapoka t, mégis kezet közt gyarapodott az intézet va
gyona, mert jövedelmező gat.daságot folytatott a semina
rium jószágaiban .... 

De veszélyes gyomorhurutba esett ; erre orvosi tanácsra 
kiköltözött a seminariu mból. Hosszasan betegeskedett. Végre 
áldozatkészségéről országszerte hires püspöke Lőnbárt Fe
rencz engedélyével lakását áttette sz i.ilövárosába , hol az 
enyhe l evegő, a vá roson uralkodó t isttaság, a szép sétatér , 
az ismerós kör - jó hatással voltak egészségére. 

Körünkben is mindenki tiszteli. Kapatán, ki pártolója 
a saj tó jó irá nyú termékeinek, istenes élettel, ol\'asással és az 
irgalmassag testi cselekedeteinek gyakorlásával tölti napja it. 
Alapitú tagja a helybeli Világositó-Szt-Gergely á rvaháznak, 
melynek alaptökéjéhez még esperes korában hozzájá rult 
rooo fittal aranyba n. 

Adj on az Ég a példányszerü papnak, a derék honpol
gárnak, az árvá k atyjá nak tartos egészséggel párosúlt hosz
szt't életet ! 

Szangott Kristö{. 


