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Az én im á d sá go m .
É d e s j ó I s te n e m ,
M in d en ség kirá lya ,!
Van egy k is h a jlé k o m ,
N é zz keg yesen rája.
Te vagy a tu d ó ja :
A m i c se k é ly nép va n ,
M in d u ta id já r ja
E k ic s in y hajlékban.
A z én c se k é ly nép em
A n e ve d d el ébred,
É s el a z z a l a lszik ,
A m ik o r sö té t lett.
É d es j ó Iste n e m ,
G yarlóságom , v étkem ,
E z á rta tla n n ép ért
B o c sá ssa d m e g n é k e m !
S ha
C sak
H ogy
Ne ő

k e ll bűnhődésem :
a z egyet kérem ,
a b ü n tetésem
b en n ö k érjen.

A m haragod engem
M indörökre verjen,
D e ez a k is h a jlék
B ú t, b a jt ne ism erjen!
—
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tyén öröm merő csepegtetett méz, enyhülés és
nyugalom a léleknek. De milyen az igaz keresz
tyén ember öröme ? Megismerheted arról, hogy
jobbá, nemesebbé teszi szivedet. A ki Isten szerint
örül, nem rejtegeti örömét embertársai elől, hanem
összehívja barátait s velők örvendezik ; ilyenkor a
szív örömest megbocsát a megbántónak, készsége
sebb indulattal segíti a szükölködőt. A ki örven
dezése közben felebarátjának könyeit nem látja,
sőt talán a szegényebbet, szenvedőt lenézi, nem
Isten szerint örül az. Annak öröme vádoló bizony
ság lészen ama nagy napon. Az ártatlan örömet
meg lehet ismerni alázatosságáról. Nem fuvalkodik
fel, hanem hálákat ad Istennek jó voltáért, hogy
érdemeden létére életét örömmel és vigassággal
koronázta meg. A ki a hálaadást elfelejti, nem
Isten szerint örül. Az igazi öröm, a szent öröm
nem telhetetlen. A világ fiának öröme olyan, mint
a tűzvész, mindent megemészt; beteggé teszi,
elfonnyasztja testedet, lelkedet. Az istenes ember
öröme, mint a nyájas pásztortűz, a melynek vilá
gossága és melegsége egyiránt jól esik. Boldog,
a ki mellette ülhet. A keresztyén ember, ha öröme
van, nyugodtan gondol Istenre, mert tudja, hogy
az ő kegyelméből örül. Bűnös minden öröm, a
mikor a szív megdöbben Isten nevének hallatára.
Én nem a világ, hanem a jó Isten kedve szerint
örülök. Hálaadással veszem, a mit jósága nyújt,
jólét vagy szegénység, boldogság vagy fájdalom
legyen. Az az én legfőbb örömöm, ha az én
mennyei atyám méltónak talál a kereszt hordozá
sára, a melyet szent fia hordozott. Hiszen a kik
az Istent szeretik, azoknak mindenek egyiránt
javukra vágynak.
., ,,

V irág a kereszt tövén.

Örüljetek az örülökkel!

— Elbeszélés. —
Irta : Kapi Béla.

így szól az apostol. Kedves hír, kívánatos
parancs minden embernek. Senki sem panaszkodik,
hogy terhére volna a szófogadás. A világ fia mind
járt dár'idóra, szilaj, gond- és búfeledtető mulato
zásra gondol, mert szíve tele van a világ gyönyö
rűségei után való vágyakozással. Kedve szerint
való dolog volna a munkátalan élet, a hetekre
szóló lienyeség, a szakados-szakadatlan vigadozás.
Hajrá! Ki gondolna dőre fővel a holnapra? Örülj,
mulass, inig arcod rózsái el nem nyíltak, lelked
el nem fáradt! Mit törődnél azzal, hogy esztendeidről, napjaidról, sőt perceidről is számot adsz egykor,
hogy melletted didergők és éhezők rimánkodnak
egy fillérért, század-, ezredrészéért annak, a mit
féktelen jó kedvvel a világi öröm forgó örvényébe
hajítasz! — És örül, m ulat; feled mindent, baráti
tanácsot, templomi intést; feledi, hogy minden
földi öröm hervadandó s a léleknek igazi meg
nyugvást nem adhat. A világi gyönyörűség hason
latos az olyan mezei virághoz, mely szépen virít,
színe kedves a szemnek, de kelyhében, illatában
halálos méreg rejtezik. A ki gyanútlanul beszívja,
lelkét a halálnak martalékul adja. Az igazi keresz

A ködfelhő mindig lejebb csúszott. Úgy gázol
tunk benne, mint valami piszkos, de egészen szürke
piszkos, és híg, de igen-igen híg pocsolyavízben.
Ellepte az arcunkat, átjárta a ruhánkat, lassanként
az egész testünk érezte ezt a kiállhatatlan nyirkos
nedvességet.
Két órával előbb besötétedett, mint máskor.
Dolgozni nem lehetett. Az embereimmel összesze
dettem a szerszámokat, összehuzattam a mérőláncot,
aztán a szántás szélén, mely szintén csúszós volt az
ólmos ködtől, lassan csúszkálva mentem hazafelé.
Az elhagyott úrilak földszintjén az öreg Péter
fogadott. Két hét óta ő volt az én szobalányom,
szakácsom és jóbarátom.
Sajátságos ember volt ez a Péter. Hosszú élet
zivatara hóval hintette tele a fejét. A fehér sza
kálla, mint valami hullámosán ráncolt keszkenő, a
mellét verte. Mély rezgési! hangja pedig, mint a
földalatti kripta orgonája, tompán búgott.
Kezdetben szótlan, tartózkodó volt. Az se tet
szett neki, hogy az emeleti szoba helyett az ő fül
kéje melletti kis szobát kértem. De mikor nap-nap
után behívtam magamhoz s az asztalomhoz ültet
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tem, valami hálás vonzalmat tanúsított irántam.
Kivallatott a családi viszonyaim felől, ellátott jó
tanácsokkal. Azután mesélt, mesélt, nem úgy, mint
a képes mesekönyvekben olvassuk, hanem a hogy
mesél a nagy mesemondó: az élet.
Mondom : ott kinn várt a gádornál. Persze megint
zsörtölődött. „Agyonázik mérnök úri . . . Pedig azért
egy nappal se lesz előbb a zsidó ténsúré a birtok
Mindig a zsidó ténsúrral volt baja. Azt hiszem,
nekem sem tudta megbocsátani, hogy az új földes
úrnak én mérem fel a gazdátlanul maradt birtokot.
A szobában barátságos melegség fogadott. A
vén kandallóban pattogott a fa. A szemben lévő
falat és a bolthajtás egy részét bevilágította a tűz.
Elkészítettem a gyorsforralót s meggyújtottam
a spirituszt. Jól esik ilyenkor a forró tea.
Ő meg odaült a kandallóhoz s szemeit a tűzbe
mélyesztette. A mint a rácsos ajtón átszűrődő láng
körülölelte az alakját, olyan volt, mintha egy fehér
patriarcha kelt volna ki sírjából és beszélne a
fehér hajával, a fehér szakádéval, meg a mély
orgonahangjával. . .
I.
A fiatal, az egészen más volt, mint az öregtekintetes. Az már nem volt olyan régi módi. Az
öreg mindig magyar ruhában járt, sujtásos atillában,
feszes nadrágban, rövidszárú csizmában. Mikor a
fejére tette a pörge kalapját (bizony annak elfe
lejtett karimát szabni a készítője), meg a foga közé
szorította a makrapipáját, csak alyan volt, mint
akár a Zsoldos István ott a faluvégen... Pedig
bizony volt vagy ezer holdja. No meg a nagy erdő
ség, a sok major, a két vadászlak ...
Istenáldotta ember volt. Úgy szerette a cselé
deit, mintha a gyerekei lettek volna. Még bottal
se lehetett volna kiverni őket, úgy ragaszkodtak
hozzá.
A falu szegényei is mind idejártak. Nem is
jöttek hiába! A betegekhez is az öreg tekintetes
úr kocsija hordta a doktort.
Persze azt meg elfelejtettem mondani, hogy a
felesége a jónál is jobb volt. Ki tudná elősorolni,
mennyi jót tett. Nagy kedve telhetett benne az
Istennek ! .. .
Gyerekük meg csak egy volt: ez a fiatal tekin
tetes úr. Jó gyerek volt. Jól ismertem, sokat mada
rásztunk az erdőben. Mert akkoriban béresgyerek
voltam a külső majorban. De hogy az édes anyám
nagy beteg lett, áldja meg az Isten a haló porá
ban, megjött oda a tekintetes asszony is. Aztán
hogy meglátott, azt mondta: „ejnye de jó tiszta
képű gyerek ez ! ... Jó lesz a Géza mellé ! . . . “
Az anyám koporsója mellől egyszerre ide hoztak . ..
Nem is bántam meg ! .. .
Hanem, hogy bekerült az ifiúr-sorba, meg azzal
együtt a városba, nagyot változott a Géza úr. Az
igaz, hogy az édes szülőit csak éppen úgy szerette,
tisztelte, mint azelőtt, és mégis egészen más volt.
Az is igaz, hogy nagyon-nagyon sokat tanult, de
sokat is felejtett.
Egy futamodásnyira van a kis templomunk.
Mindig eljártunk. Az öreg tekintetes úr számon is
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kérte tőlünk, hogy ott voltunk-e ? .. . Bizony még
a prédikációt is kikérdezte!
Hanem a Géza úrfi attól kezdve nem igen jött
a templom felé. Eleinte csak így-úgy kihúzta magát,
mint afféle gyerek. Ha nem tudott megszökni, akkor
se vigyázott oda. Törődött is az vele, hogy mit
beszél a tisztelendő ú r ! ...
Később, mikor már egész nagy diák volt, hagyták
menni a maga útján. De jól tudom, hogy az öreg
tekintetes úr, meg a tekintetes asszony sokat búsla
kodtak miatta.
Egyszer én is megkérdeztem : „úgy-e Géza úrfi,
a mi szegény templomunk nagyon rozzant, azért
nem jön e l ? ... Úgy-e ott a nagy városban sokkal
szebb templomba já rn a k ? . . . “
Elnevette magát, rántott egyet a vállán, s azt
mondta: „hát aztán minek? . . . “
Akkoriban sokat gondolkodtam ezen. Később
megtudtam, hogy a Géza úrfinak, meg a barátai
nak valami egyesületféléjük volt, s ők mind azt
mondták, hogy a vallás hiábavaló, fölösleges dolog.
Láttam is az újságjukat: „Felvilágosodás“ volt a
címe.
A tisztelendő úr sokszor átjárt hozzánk. Ott
ültek a nagy hárs alatt, emlékszem, éppen virág
jában állott, s zümmögve körülzsongták a méhek.
Ott tettem-vettem, a közeli lúgosban vadszőllőt
kötözgettem, hallottam minden szavukat.
Az öreg tisztelendő úr beszélt. .
„Hiábavaló dolog az, édes fiam, erről te még
nem beszélhetsz! ... Majd az élet megtanít rá,
hogy minden embernek van Istene, csak a nevük
különböző. Az egyik mennyei atyának hívja, a
másik gazdagságnak, a harmadik boldogságnak . . . “
Hiszen akkor rendben vagyunk ! — vágott közbe
Géza úrfi, — akkor én is vallásos vagyok! .. . Az
ón Istenem neve: emberi erő ! Ebben van a bol
dogság és a jövő ! Ez az erő megszerezhet mindent.
Én ezt tisztelem, ezt imádom 1 ...“
„Na csak vigyázz ! .. . — szólalt meg újra a
tisztelendő úr. Nézz oda, azt a virágos falevelet
leszakította a szél és tovasodorja. Ki tudja, hol
áll meg?
A mi erőnk olyan, mint az a falevél. Ki tu d ja:
meddig tart ? .. .
És az élet megtanít rá, hogy a név lehet ugyan
különböző, de az igazi Isten mindig egy. Csak ez
az igazi Isten tehet minket boldoggá!..."
Géza úrfi elgondolkozott. Lassan beszélt.
„Lehet, hogy olyanok vagyunk, mint a falevél.
Leszakít az élet vihara, ez a halál. De a míg erőnk
van, ez az élet! ...
A falevél jeltelenül tűnik tovább ; még a homok
se mutatja, merre sodorta a szél. De az ember
megsemmisülése előtt utat szánt magának a fejlő
dés homokjában.
Nincsen-e igazam?
A hadvezér kardjával országokat hódít. . . A
művész lángleikével világokat terem t. .. A tudós
bölcseségével hatalma alá hajtja az egész ter
mészetet. Parancsol a villámnak, parancsol a gőznek.
És mindezt az emberi erő éri e l ! . . . “
A szeme csillogott, a termete kiegyenesedett.
Jaj de szép volt az a gyerek! ...
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más nyomába léptünk mindannyian. Nem is látszott
sok lábnyom, hanem csak egy, mintha nagy csizmájú óriás járt volna arrafelé.
Az erdő tisztása előtt különváltunk. A hajtők
felkanyarodtak, hogy a csapáson behatoljanak az
erdőmélyre, s kiverjék a mackót rejtekéből. Mi
meg jó messze a tisztás közepén félkörbe álltunk
és vártunk.
Kezdődött a hajtás. Hangzott a hajrá s a raj
húzódott előre. Kopogtak a fák az ütések alatt,
a bokrok csupasz ágai egymáshoz csapódtak, zörgött a lábak alatt a száraz avar. Egy sereg nyúl,
egy pár őz tört ki a sűrűből. Oda se neki!.. .
Hadd menjenek ! ... Mi a királyt várjuk ! ...
És jött a király... Hatalmas, félelmes fene
vad ... Mikor meglátta a félívet, visszatorpant. De
a hajtok lármája meg csak előre szorította.
„Csak biztosra lő n i!..." kiáltott valaki.
„A ki nem talál, az félreáll!..." szólt a másik.
„Karra nem m együnk!..." tódította hozzá a
harmadik.
Aztán csönd v o lt... Vártunk.1..
A fenevad meg csak jött. A felső testét előre
n.
hajtotta, a fejét hátraszegte... Az orrlyukaiból
Lámpagyújtás után — a csészénket kavargat- fehér gőz csapott k i. .. A lombos bundája fényes
tuk mind a ketten — odafordultam Péterhez: „hát volt, mintha minden szőrszála izzadt volna a nagy
rohanástól. ..
azután ? . . . “
. A jobb oldal felé tartott. Az volt a leggyöngébb
Ő meg folytatta.
Kevéssel rá, azt hiszem, egy pár év múlva, rész. A Géza úrfi állt ott.
Lőtávolra érkezett, lövés még sincsen..
nagy öröm volt a háznál. A Géza úrfi elvégezte
„Lőjj ! ... lőjj ! . . . “ kiáltottak háromfelől is .. .
ott a városban a nagy iskolát. Mondták, hogy most
Kettőt csettent a puska, csütörtököt mondott!
már őt is tekintetes úrnak kell szólítani, mert ki
Töltésről szó se lehetett. .. A dühös fenevad nagy
tanulta a doktorságot.
Ha néha meg-megjött, boldog volt mindenki. ugrásokkal közeledett... A vér is meghűlt ben
Az öreg tekintetes úr, meg a tekintetes asszony nünk . .. Mi lesz most ? . . .
Ekkor az öreg tekintetes úr. a ki ott állt Géza
még a gondolatát is kitalálták volna, úgy szerették!
úrfitól balra a harmadik helyen, előretartott pus
Olyan derék, jó fiú volt! .. .
Én voltam a pajtása. Gyerekkora óta mindig kával futni kezdett. Valami borzalmas kétségbe
vele voltam. Mikor egy pár évvel előbb katonás esés, rettenetes ijedtség volt az arcvonásaiban,
kodott (ugyanakkor hordtam én is az uniformist), meg a futásában ... Életre-halálra ! . . . Megállt,
akkor is én voltam a gondozója. Azóta is Leib- gyorsan célzott s a mackó végignyult a havon ...
De ugyanekkor ő is megingott. Egy kissé táhuszár volt a nevem.
Mikor fölkelt, összecsaptam előtte a cibilcsiz- molygott,. . . egy-kettőt lépett,... azután össze
mámat és úgy jelentettem: „parancsára hadnagy esett.
Odaszaladtunk. Azt hittük megbotlott, vagy a
úr, nyergelek... “ De mindig egy volt a felelet:
„dehogy nyergelsz, kedves Leibhuszárom, otthon gyors szaladás vagy ijedtség elszédítette... De
nem úgy volt! . . . A mint felültettük, feje leha
maradunk az öregeknél! . . . “
nyatlott, üveges szemekkel tekintett ránk. Halott
És együtt jöttek-mentek mind a hárman.
Néha vendégek érkeztek. Hozzá is eljöttek a volt... Szívszélütés ölte meg !. .
Hogy a Géza úrfi hogyan fogadta az apja halála
nagy városból a barátai, meg az ismerősök is
hírét, nem tudom elmondani. Sok rettenetes napom
összecsődültek a vidékről.
Egy szomorú, késő őszi reggel, ködös volt még volt ebben a házban, de ilyen alig! .. .
Egyet előreküldtek hírvivőnek. A Géza úrfi ott
az egész határ, tizenketten indultak el. Vadászfegy
verünk ott volt a vállunkon, a tölténytáska a dere maradt. Az apját élesztgette. Hóval dörzsölte a
kunkon. Az éjjel a hó is leesett. Érintetlen fehér szíve táját, a fejét, az egész testét. Hiába! .. .
lepel borult mindenre, mintha sem országút, sem Halott maradt az ! .. .
Aztán fenyőágakat kötözgettünk össze. Ráfek
ösvény nem volna. A patakparti bürüt is alig hogy
tettük a mi jó urunkat. Négyen vállravették s las
megláttuk.
Medve járt a felső tanyán. Azon mentünk ítél san lépegettek ... Mi meg utánuk ... Nem kerestük
kezni. Egy életet akartunk számonkérni tőle. Mert a régi nyomot. .. Ott gázoltunk a nagy hóban ...
hogy a múlt héten a faluba merészkedett, kinn észre se vettük ...
A falu táján már elénk szaladtak. A fiatal tekin
kapta a tanyás suhanc fiát és szétszaggatta.
Elől mentek a hajtok, azután jöttek az urak, tetes urat kiáltozták. .. Nemcsak a fiút hívták,
hátul cammogtam én egy nehéz általvetővel. Egy hanem az orvost is . ..
De az öreg lelkész a fejét csóválta. „Az Isten
tette, nem az ember ! ... Az Isten tette ! ... Az
ember csak egy örökös eszköz, erejét az Istentől
nyeri. . . “
ö meg daczosan hátra szegte a fejét. „Isten
ben nem hiszek! .. . Ezt a vallást nem isme
rem . . . “
A tisztelendő úr felállt. Valami csodálatos tűz
gyűlt ki a szemeiben.
„Az Isten mindenkinek megmutatja a hatalmát.
Előbb avagy utóbb, de bizonyosan. Vigyázz édes
fiam, nehogy szenvedésben mutassa meg neked,
hogy ő vau, és őt imádni kell! ... “
Elment. A kanyarodénál elfedték az útszéli
bokrok. Géza úrfi egy ideig még ott tűnődött, azután
ő is elindult. Én meg szép csö'ndesen tovább kötözgettem a szőllőt. . .
A fa leégett, csak az izzó zsarátnok világított.
Péter fölkelt, egy-két darabot dobott rá. Néhány
pillanatra elsötétedett, de azután sisteregve kezdte
ki a tűz a nyers f á t. . . A viz is énekelni kezdett,
megöntöttem a te át. ..
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Későn jött mindegyik... A tekintetes asszony zolja — egészen XlII-ik század közepéig vezethető
vissza, sok olyan taggal dicsekszik, kik koruk köz
többet nem tért magához.
Két nap múlva egyszerre temettük őket. Egy életében úgy politikai és társadalmi téren, mint a
forma volt a koporsójuk, egy volt a kíséretük. Az harcmezőn kiváló szolgálatokat tettek a hazának.
öreg pap meg imádkozott, mintha most is halla Kubinyi Albert atyja, Miksa, a család ősi fészké
nek, Deménfalvának földesura volt s vármegyéje
nám a szavát:
„Uram, te nagy vagy és hatalmas . .. Világo bizalmából elnöke az állandó bíróságnak (fixorum
kat teremtesz és világokat rombolsz . .. Egy sza iuditiorum praeses); anyja, Várady-Szakmáry Bor
vaddal világosságot alkotsz, egy másikkal sötét bála, a szintén régi eredetű Szakmáry-család sárosi
séget ... Mutasd meg most is, hogy Te hoztad el ágából származott s atyja Sárosvármegye főügyésze
a szálfatördelő vihart. . . Jelentsd meg abban is a volt. Példás és boldog házaséletüket sok gyermek
Te erődet, hogy ha sírunk is, imádjunk Téged . . . “ kel áldotta meg az Ég; nyolc fiuk és egy leányuk
A fiatal tekintetes úr meg csak nézett-nézett, volt, kiknek neveltetése nagy terhet rótt a nem
fehér volt, mint a temetőt fedő hó, s a szeme szá éppen nagy vagyonú szülők vállaira. Mégis, noha
razon égett, mint az izzó zsarátnok... Már nem nagy áldozatukba került, gondos nevelésben része
sítették gyermekeiket, kik mind derék, előkelő
volt könye, vagy talán még nem volt...
Kevéssel utóbb a tisztelendő úr is eljött egyszer. szerepet vivő férfivá nőtték ki magukat.
A kilenc gyermek közül korra harmadik volt
„A természetben semmi sem vész el, mondta.
Minden megmarad... A nap melege ott van a Kubinyi Albert. Élső tanulmányait testvéreivel egye
földben, a virágban... A kidőlt fa porából új élet temben a szülői háznál végezte s így ment Eper
fakad. .. Az ember se semmisül meg, halála után jesre, majd Lőcsére, hol gimnáziumi, Késmárkra,
hol a híres Hunfalvy Pál alatt jogi tanulmányok
jön a feltámadás ! ..
Estefelé, lehetett úgy 5 - 6 óra felé, bejött a kal foglalkozott. Jogi tanulmányainak végeztével
— mint patvarista — 1845-ben szülővármegyéjé
fiatal tekintetes úr a szobámba.
ben esküdt lett. Mint ilyen, kir. táblai jegyzőnek
„Péter! mi az a feltám adás?..." kérdezte.
esküdött fel s Pestre ment jurátusnak, hol 1847-ig
Mit tudtam én, hogy mit feleljek! ? ...
„A kik feltámadnak, azok örökké élnek a menny tartózkodott. Mikor vármegyéje az 1847-iki országországban “ — mondottam és a sírás fojtogatta a gyűlésre követet választott, haza sietett, hogy a
megválasztott követ, Rakovszky mellé — kivel kü
torkomat.
lönben atyafiságban is volt — választassa meg
„ók i s ? . . . “ kérdezte.
magát mint jurátus. Terve sikerült s így egyike
„Ok i s ! . . . “ mondottam.
Könyes lett a szeme és csak úgy magának mor volt azon országgyűlési ifjaknak, kik a pozsonyi
mogta : „boldogok, a kik hinni tudnak.. ., nagyon országgyűlésen oly nevezetes szerepet játszottak.
Kedves, derült modoráért mindenki megkedvelte a
boldogok !... “
És maga elé meredt elboruló, könyes szem daliás ifjút, s mivel ajtónálló (Staberlherr) volt, a
mel ... Kérdeztem valamit, de nem felelt... Egy legelőkelőbb házak ajtaja is megnyílt előtte. A
szerre csak megfordult s lassan, csöndesen kiment... bécsi forradalom kitörésekor 1848. március 13-ikán
ő is csatlakozott az országgyűlési ifjúság küldött
(Folyt, köv.)
ségéhez, mely Bécsbe ment s így tanúja volt azon
lelkes fogadtatásnak, melyben a bécsi nép Kossuth
Kubinyi Albert.
Lajost részesítette.
(Képünkhöz.)
Innen hazatérve, prefectualis titkárrá lett.
Egy általános tisztelettől és — a mi jóval többet Szépen induló pályája ekkor azonban megakadt:
mond — meleg szeretettől környezett férfiúnak a képét a törvénykönyv helyett kardot ragadott kezébe. A
adjuk, a Kubinyi Albertét, abból az alkalomból, szabadságharc kitörésekor nemzetőri hadnagy volt
hogy e napokban üli meg születésének nyolcvana Liptószentmiklóson. De ezzel nem elégedett meg ;
dik évfordúlóját. Soha sem kereste a fényt, a zajt, hazájáért lángoló szive odavonta őt, a hová akkor
csöndesen munkálkodott az Úrnak szőlejében, de a magyar ifjak színe, lángja tódúlt, a hol babér
neve szélesebb körben is ismeretessé lett. Igazán terem és a halál a ra t: a harcmezőre. Liptószentazonban Sárosvármegye s különösen az eperjesi miklós azonban messze van Pesttől s akkoriban
ev. egyház ismeri őt, melynek élete legjavát szen nagyon bajos, hosszadalmas volt az utazás, kivált
telte. Azok közül a régi jó táblabírák közül való, télvíz idején. Szerencséjére épen akkor utazott el
kiknek fajtája már-már kiveszőben van: nem azért két liptószentmiklósi fakereskedő Pestre. Hozzájuk
dolgozott, hogy feltűnjék, nem a maga hasznát csatlakozott s így került 1848. évi december ele
kereste, hanem mindig önzetlen szolgája volt a jén Pestre, a hol rögtön jelentkezett a sorozóbi
köznek s hűséges fia egyházának. Hosszú, áldásos zottság előtt, mely fel is vette őt a honvédseregbe,
élete tanulságéi szolgálhat a jelen s jövő nemze mindjárt hadnagyi ranggal.
tének : megmutatta, milyennek kell lennie az igaz
Ezzel kezdődött meg hosszú életének dicsősé
hazafinak és protestáns férfiúnak.
ges éve. Az egész szabadságharcot végigküzdötte
Felsőkubini és deménfalvi Kubinyi Albert szüle s Görgey főhadiszállására lévén beosztva, éppen a
tett Deménfalván, egy liptóvármegyei kis tót falu legfontosabb eseményekben vett részt. Számos, fe
ban 1828- március 10-ikén. A Kubinyi-család, lette érdekes, a korra jellemző, színes epizódot
melynek eredete — mint azt a Kubinyi-család mono beszél el néha-néha az öreg úr szűk baráti körben
gráfiája történeti okmányok alapján hitelesen iga ebből a dicsőséges időből, — kár, hogy terünknem en
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gedi. hogy részletesebben ismertessük szereplését a
szabadságharcban. Budavár visszavétele után főhadnagygyá léptették elő. Világosnál ő is letette a
kardot s haza bujdosott.
Mint annyi sokan, ő se húzódhatott meg békén
a szülői házban; a bosszúért lihegő hatalom őt is
megtalálta. Besorozták a császári hadseregbe s
csak tetemes váltságdíj lefizetése és sok lótás-futás
után szabadult 1851-ben a katonai szolgálat alól.
Most azonban életpálya után kellett látnia. Miu
tán anyjának Sárosvármegyében birtoka volt, és
bátyja, Aurél, Eperjesen neves ügyvéd, 1852-ben
Eperjesre ment s itt egy ideig adjunktusa volt Fan
csali Joób Vendel ügyvédnek. 1854. évben felesé
gül vette a kollégium híres professzorának, akko
riban igen keresett ügyvédnek, Csupka Andrásnak
leányát. Csupka Zsófiát, a kivel együtt előkelő
szerepet vitt Eperjes város társadalmában. Majd
nem egy félszázadon át bensőséggel teljes, boldog
házaséletet élt e két egymással annyira harmonizáló
ideális lélek. Gyermekük nem volt. Egymásban
kerestek tehát kárpótlást és egymás mellett, váll
vetve munkálkodtak embertársaik javán.
Az idők folyamán egyek lettek érzésben és
gondolkodásban: ugyanazok az eszmék lebegtek
szemük előtt, ugyanazok a vágyak hevítették szi
vüket. Megható volt együttérzésük kis és nagy dol
gokban egyaránt, önzetlenségük, melylyel felkarol
ták embertársaik ügyét. Életük folyása nem a ha
talmas folyamok folyásához hasonló, melyek zúgva
hömpölygetik habjaikat s büszkén hordják hátu
kon a hajókat, hanem ahhoz az erdei forráshoz,
mely vígan csörgedez alá, virágot öntöz partjain
s hús italt nyújt az eltikkadt vándornak. Nyílt
házat vittek, hol magyaros vendégszeretettel látták
vendégeiket, kikben sohasem volt hiány. Sok jó
barátjuk, igaz tisztelőjük, — ellenségük alig volt.
így magyarázható meg, hogy az eperjesi ev. I.
egyház alig 28 éves korában (1856-ban) felügyelő
jévé választotta az akkor már közszeretetnek és
tiszteletnek örvendő Kubinyi Albertét. Az eperjesi
ev. egyház egyike hazánk legrégibb protestáns
egyházainak. Sok viszontagságon, nagy megpró
báltatásokon-ment keresztül, de jó és rossz napok
ban egyaránt kiváló szolgálatokat tett a hazának.
Régebben Eperjes lakói szinte kivétel nélkül ehhez
az egyházhoz tartoztak s a város régi, autochton
polgár-családjai, sőt a vármegyei nemesség egy
része ma is nagyobbára ehhez az egyházhoz tar
tozik. Az eperjesi ev. egyház ügyeit a polgárság
intézte, a polgárok sorából kerültek ki a felügye
lők is. Kubinyi Alberttel szemben azonban kivételt
tettek. Közismert buzgalma, melylyel minden rábí
zott ügyet felkarolt, előítéletektől mentes gondol
kodásmódja okolták meg ezt a kivételes választást.
S ő a beléje helyezett bizalomnak emberül meg
felelt. 1856 óta nincs jelentősebb mozzanat az egy
ház életében, mely ne az ő nevéhez fűződnék.
Közszolgálatának első deceniuma közvetlen arra a
szomorú időre esik, a mikor a Haynau-féle ..Kato
nai rendelet “-ben. 1 a délibábos reménynyel biztató
„Manifesztuni“-ban,2 a zsarnokság kardjait fizetett
alabárdosok kezében csörtető „Kundmachung“-ban3
1 1850. febr. 10. — 2 1851. dec. 31. — 31854. júl. 11.
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a selyemzsinórt ravasz kézzel fonó „Entwurf“-ban1
nyíltan és titokban működő hatalmasok mindunta
lan meghúzták a lélekharangot a magyar protes
tantizmus, vele együtt a magyar alkotmány és lelki
ismereti szabadság élete fölött; mikor, bármint éget
a szó : ki kell mondani . . . denunciáns evang.
lelkészek nyitották ki a börtönajtókat, melyek
Haubner Máté, Pák Mihály Szeberényi János superintendensek után zárultak be szívetrázó csikordulássall . . .
Kubinyi Albert akkor állott egyházunk élére,
mikor „az egyházi test lélegzetében már alig volt
észrevehető az autonóm élet moccanása/ mikor
„lelkészeink egyik része elcsábíttatva azon állás
által, melyet az új alkotmány számukra kilátásba
helyezett . . . másik jésze féltvén hivatalát, nem
mert a kormány ellen nyilatkozni . . . harmadik
rész önérdekét hajhászva s nemzetiségi ábrándjai
nak valósúlását remélve, a miniszteri javaslat mel
lett nyilatkozott'12 . . . mikor a vérszemet kapott
kamarilla a „Nyíltparancs “-bán 3vélte megadni az
utolsó kegyelemdöfést a mi Sionunk várfalain belül
küzdő szabadságnak! . . .
Mi büszkeséggel jegyezzük fel az utódok szá
mára hogy Kubinyi akkor állott a düledező bás
tyafalakra, mikor a rázkódtatásokban gyötrelmes
évek minden napjának minden pillanatában sze
mélyes szabadságát, vagyonát, sőt életét tette koc
kára az evangélikus ember.
Az egyház magyarosodásának egyik fő-mozga
tója volt. Nagy küzdelem árán heves harcok után
keresztülvitte, hogy az egyház jegyzőkönyvi és ta
nácskozási nyelve a magyar lett s tette ezt bátran,
de mindig tiszteletben tartva az egyház autonomíkus jogait olyan időben, a mikor a magyar szó a
hatalom előtt vétek-számba ment. Az ő egyik her
vadhatatlan érdeme, lelkes munkatársak segítségé
vel sikerült magyarrá tenni azt az egyházat, mely
1856-ban még csak nagy ritkán tartott magyarnyelvű istentiszteletet. Ez a magyarosodás termé
szetes úton történt, a hívek jogainak sérelme nél
kül, mert hiszen ma már alig egy-két egyháztag
van, ki nem tud magyarul.
Felügyelői működésével párhuzamosan halad
működése politikai és társadalmi téren is. Egyéni
tulajdonságaival egyre nagyobb tekintélyt szerzett
magának. A kiegyezés után a Deák-párthoz, majd
a bekövetkezett fúzió után a szabadelvű-párthoz
csatlakozott, melynek vármegyéje területén szóvivő
tagja s választások alkalmával hosszú évtizedeken
át elnöke is volt. Abban a megtiszteltetésben is
részesült, hogy Eperjes városának millenniumi ün
nepén ő tartotta az emlékbeszédet, valamint a sza
badságharc ötvenéves fordulóján is, mely két beszéd
nyomtatásban is megjelent.
1903-ban nagy csapás é rte : elszakadt tőle lel
kének fele, az ő imádott felesége s ezzel bealkonyodott az ő derűs élete. Férfiasán viselte el a
csapást, fájdalmát szivébe temette. Magányában és
szűk baráti körben azonban meg-meggyújtja az
emlékezés fáklyáját, melylyel bevilágít két igazán
szerető lélek közös élete-útjára, Folytatja most is
11856. aug. 21. — aCsecsetka, Egyházjog 197. 1. — *1859.
szept. 1.
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a munkát, melyben hitvese volt társa s meg-meg- Szász Domokos 1895-ben a kolozsvári fakultás
sajdúl a szive, hogy ezt a lelkes munkatársat el igazgatójául. 13 esztendő elég volt arra, hogy a
kellett veszítenie. De erős lelke, Istenben biza zárkózott Erdélyt meghódítsa magyarországi létére,
kodó hite, mely rendületlen a találkozás reményé Mekkora munkásságot, erőfeszítést, a férfim jel
ben, leküzdi fájdalmát. A szerető hitves emlékét lemnek mennyi sugárzását jelenti ez a tizenhárom
méítóképen örökítette meg alapítványával.
esztendő! Kenessey volt a Magyar Prot. Irodalmi
Polgártársaink tisztelete és szeretete azon a fé Társaság második titkára (Zsilinszky rövid ideig
nyes ünnepen nyilvánult meg iránta leginkább, volt előtte), magas színvonalú folyóiratot teremtett
melyet az eperjesi ev. I. egyház a.tiszai ág. h. ev. a „Protestáns Szemle “-bői szerkesztette az „Árvaegyházkerület részvételével rendezett 1896 szep házi Naptár“-t, kiadta a Patmosi hangokat s fárad
temberében felügyelői működésének ötvenéves ju  hatatlan munkása volt a ref. közalapi s lelke a
bileuma alkalmából. Közelből távolból, összesereg- nyugdíjintézeti bizottságnak. A bizalom esztendő
lettek tisztelői és barátai, hogy hódolatuk és elis ről esztendőre több terhet rakott reá s mégis fokmerésük adóját ieróvják iránta. A fényes ünnep ról-fokra nőtt munkaerőben, közbecsülésben. Most el
melegsége ékes bizonysága volt annak, hogy nem jutott a legmagasabbra, a legnehezebb munkába,
hiába munkálkodott s munkája nemes gyümölcsöt a legnagyobb felelősségbe. Semmi kétség, hogy ide
termett. Ezen jubileum alkalmából magas királyi is elhozta lelkiismeretes, gondos, dolgos kedvét s
kitüntetésben is részesült: a közügyek terén szer emelkedett gondolkodását, mely az életet nem a
zett érdemei elismeréséül Ő felsége a magyar paragrafusok alkalmazásának látja, hanem érző és
királyi udvari tanácsosi címet adományozta neki. gondolkodó lények társulásának, a hol a krisztusi
Nem az a tudat, hogy elismerik érdemeit, hisz szeretet a kormányzó erő.
mindig szerény ember volt — hanem inkább az a
Az új püspök édes anyja evangélikus leány
lelkes szeretet, mely őt körülveszi, derítette fel volt, a Perlakyak régi híres ároni házának sarja.
borongós alkonyát.
Anyja emléke s eddigi életútjának iránya zálogul
Ott üldögél esténként gyönyörű kertjében s szolgál arra, hogy ápolni fogja egyházunkkal a
nézi az esti csillag lassú járását. Vájjon mit gon testvéri köteléket, a közös múlt szent hagyomá
dol, mit érez ? Jó szellemének szemét keresi-e nyait. Bizalommal üdvözöljük őt a kormányrúd mel
benne, ki eltávozott s mégis itt van? Vagy az em lett, kívánunk sok sikert útjára!
beri élet múlandósága jut-e es/.ébe ? Mindig bealkonyodik, a világosságot követi a homály, az éj
szaka. De az. éjszakának is megvan a maga szép
Jó könyvek.
sége, megvannak csillagai, az élet alkonyának a
maga örömei. Sokan vannak barátai és tisztelői,
A Koszorú-ból, amelyet a Magyar Prot. írod.
kik igaz szívvel kívánják: legyen az ő alkonyának Társaság a vallás-erkölcsi építés nagy céljára
még sok szelíd, édes öröme !
s —a.
alapított, 1907-ben 10 füzet jelent meg. (131—140.)
Csinos külseje dicséretére válik az előállító Hornyánszky-nyomdáuak, olcsó ára pedig lehetővé
teszi a nagy elterjedést. Ahitat hangjai cím alatt
VEGYES.
vallásos költeményeket találunk Sántha Károlytól,
É j református püspök. Az erdélyi ref. egy költői elbeszélést Sárándy Istvántól (Az arany
házkerület február 18-án választott püspököt az ország), mely a kivándorlás ellen van írva; elbe
elhúnyt Dr. Bartók György helyébe. A gyűlésen széléseket írtak Kapi Béla (Virág a kereszt tövén),
Báró Bánffy Dezső főgondnok elnökölt, s a válasz Móricz Zsigmond (Mikor a part szakad), Szentkúti
tás titkos szavazással egyhangúlag Kenessey Béla Kiss Károly (Ember tervez, Isten végez), Nagy
közfőjegyzőre s püspökhelyettesre, a kolozsvári theol. Endre (Hit az élet ereje), Takaró Géza (Bízzál
fakultás igazgatójára esett. A közbizalomnak ilyen az Urban), Zih Sándorné (A megtért), Patainé
fokú nyilvánulása nagy ritkaság s azt bizonyítja, Farkas Gizi (Isten keze), Osváth Kálmán (A jeruhogy hitsorsosai őt a Gondviselésküldötte férfiúnak zsálemi templomban), bibliai elmélkedéseket talá
tartják s ez a hit már maga félsiker. Kenessey- lunk Budai Jánostól (Jézus az evangéliumok
nek már Szász Domokos halálakor is nagy pártja szerint). Egy-egy füzet ára 8 fillér, 15 füzet
volt. Bemutatkozóján feltűnt az a határozottság, egyszerre véve 1 kor. 60 fillér (bekötve), 5 füzet
amivel a szűk korlátú felekezetiséget, lélekhalász- egybekötve Családi Könyvtár címen 60 fillér. Ha
gatást elítélte s a krisztusi eszményt, mint egyet valaki a Magyar Pót. írod. Társaságba belép
len erősítő, fentartó elemet jelölte meg egyháza segítő tagnak, a mi évente 3 korona fizetséggel
s minden egyes hivő élete céljául. Bátor és helyén jár, a Koszorú füzeteit és a Házi Kincstár köte
való szó, kivált Erdélyben s ez elég nekünk arra, teit évről-évre ingyen kapja. Ajánljuk olvasóink
hogy benne oly férfiút és vezért lássunk, a ki — figyelmébe ez áldásos, közhasznú, vállalatot. Tagul
Kossuthtal szólva
a kor ütőerére tette kezét és Szőts Farkas theol. tanár, titkárnál kell jelent
megérezte lüktetését.
kezni (IX. Kálvin-tér 7.), a füzeteket pedig HorKenessey Béla 50 éves ember, Szegeden szü nyánszky kiadóhivatalában rendelhetni meg.
letett, a budapesti ref. theol. főiskolán, majd UtA Vasárnapi Újság és Képes Folyóirat (ez
rechtben végezte tanulmányait. 1881-óta Budapes utóbbi nem egyéb, mint a Vasárnap Újság
ten a ref. theologián tanárkodott, onnan hívta meg füzetes kiadása), régi jó barátja a magyar közön-
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ségnek. Pákh Albert, a kiváló író alapította a
múlt század ötvenes éveiben, a mikor a legsanya
rúbb szolgaság igája nehezedett a magyarra. Az
akkori magyar írók legkiválóbbjai csoportosultak
e tűzhely körül, s a Vasárnapi Újság alapján
bízvást meg lehetne írni az újabbkori magyar
irodalom történetét, mert nincsen sem költőnk,
sem prózairónk (már t. i. olyan, aki méltó erre
a névre), a kinek művével ne találkoznánk hasáb
jain. Itt jelentek meg Baksay Sándor pompás
elbeszélései, a melyek papjaink családi életét,
eklézsiái viszontagságait oly kedvesen rajzolják.
A mostani szerkesztőség (Hoitsy Pál és Mikszáth
Kálmán) a régi nyomokon halad; jelszavuk egy
részt előkelő, tiszta Ízlés, másrészt magyar nem
zeti szellem, a mit szűzen meg tudnak őrizni a
nagy világ útmellékeiről fölszedett idegen áram
latok fertőző porától. A múlt karácsonykor ismét
gyönyörű albummal kedveskedett a kiadó FranklinTársulat a Vasárnapi Újság olvasóinak (az előfi
zetők ingyen kapták, bolti ára 3 korona). Címlap
ját R. Hirsch Nelli rajzolta. Verseket írtak bele
Lévay József, Szabolcska Mihály, Lampérth Géza,
Zempléni Árpád, Dutka , Ákos, Sajó Sándor;
elbeszéléseket, rajzokat Mikszáth Kálmán, Szikra
(Gr. Teleki Sándorné), Fröhlichné Kaífka Margit,
Bérezik Árpád (A pánszláv, mely jóízű humorral
rajzolja, milyen könnyű a felvidéken pánszláv
hitbe keveredni), Szőllősi Zsigmond, S zívós Béla,
Bársony István. A sort Salvatore Fatina olasz író
regénye (Én Úr) zárja be, a melyet Hrabovszky
Júlia fordított magyarra. Színes műmellékletei
közül (valamennyi fényes bizonysága a magyar’
nyomdaipar fejlődésének) megemlítjük Murillo
gyönyörű Madonnáját, I. Endre megkoronázását
Székely Bertalantól, Szent Erzsébet életéből Liezenmayer S. színvázlatát, Linek Lajos „női fej“
pasztelljét. Az egyes közlemények mellett közölt
rajzok Homicskó, Linek, Winkler Elemér, Pataky
László, Kacziány Ödön, Bér Dezső, Garay Ákos,
Neogrády Antal művei.
A Képes Folyóirat 6. és 7. füzetének tartal
mából kiemeljük a következőket: Elbeszélések
Mikszáth Kálmántól (a Noszty-fiu esete Tóth
Marival), Pékár Gyulától (Tatárrabság), Wharton
Edith-től (A vidámság háza, ford. Schöpflin Aladár),
továbbá Bársony Istvántól, Zsoldos Lászlótól;
Szabolcska, Endrődi, Lampérth költeményei to
vábbá művészeti, irodalmi, közéleti alkalmiságok
mind szép képekkel illusztrálva. A Képes Folyó
irat ára egész évre (24 füzet) 14 kor. 40 fillér, fél
évre (12 füzet) 7 kor. 20 fillér, negyedévre (6 füzet)
3 korona 60 fillér. Megrendelhető a Franklin-Társulatnál Budapesten (IV., Egyetem-utca 4.).

jutalék fölszedése után „illaberek nádak erek“ tovább állnak.
Nem tarthatjuk szolid intézetnek azt, mely azzal törek
szik feleket fogni, hogy a befizetett biztosítási járulékok
erejéig kölcsönt igér. Keserves egy üzlet lenne az ! Ha az
illető még egyszer fölkeresi, udvariasan, de félre nem ma
gyarázható határozottsággal jelentse ki, hogy nem áll a
kötélnek s azután kezdjen el beszélni az időjárásról vagy
a muskotály-körtéről. — E helyett azt ajánljuk, alkalmilag
menjen be Kaposvárra, ott bizonyosan lesz az Első Magyar
Biztosító Társaságnak főügy'nöksége (Pécsett feltétlenül):
a legnagyobb előzékenységgel fognak mutatni különféle
táblázatokat s közülök kiválaszthatja a legmegfelelőbbet.
Az Első Magyart nyugodtan ajálhatjuk bárkinek. Óriási, sok
sok millióra menő biztosítékalapja van magyar értékekben.
Nagy pénzválságokkal is dacolni tud. Pénze tehát biztos
helyen van. Elég ajánlás az, hogy egyházkerületeink nagyobb
része ezzel a társasággal kötött szerződést az egyházi épü
letek biztosítására. Ebből a haszonból jórészt juttat a kerü
leteknek egyházi czélokra.
Th. E., Matlieóczi Elintéztük, bár ez a kiadóhivatal
dolga. Méltóztassék máskor egyenest oda fordulni. (Szentkirályi-utca 51/a.)
Evang. leánynevelő IY. osztálya, Rozsnyó. — Kiss
Lidi és Eszti. Yadosfa. A jutalmakat postán elküldöttiik.
Kérünk értesítést a kézhez vételről.
T. L. (íöttingeN. Azt a bírálatot nem kell oly tragiku
san nézni, inkább humorosan. A bíráló vágyton vágyik az
irodalmi halhatatlanságra s mivel a maga szárnyaival el
nem éri, a Jézus élete írójának nevébe kapaszkodik. Hátha
így sikerül. Dicsérni nem lett volna jó üzlet, mert mások
is dicsérik, de a becsmérlést okvetlenül el fogják olvasni —
ha azután bosszankodva félre dobják is. Öntudatlan humor
van abban, hogy a bíráló Masznyik Endrére kisüti, hogy
nem tud magyarul és stílusa bágyadt, erötelen. Talán, hogy
nem használja a kortestanyák stilisztikáját ?
Egyéb üzenetről jövőre.

SZERKESZTŐI ÜZENET.

A LUTHER-TÁRSASÁG EV.
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN

Somogyi. Az életbiztosítás nagyon hasznos dolog, csak
jól meg kell választani a boltot. Haszna nem csak abban
van, hogy idővel szép tökének juthat az ember birtokába,
hanem abban is, hogy’ takarékosságra, helyes beosztásra
szoktat. Azonban nem szabad felülni lótó-futó vigéceknek,
a kik mindenféle ígérettel behálózzák a vidékieket s a
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az egy-, két-, három-, négy-, öt- és hattanítós iskolák szá
mára, heti és havi beosztással egy vaskos kötetben, írták
Vaday József és Szász F. isk. igazgatók. Ara fűzve 3 kor.
50 fill. Ezen kipróbált és mindenfelé bevált gyakorlati műre
vonatkozólag azon értesítés közlésére kérettünk fel, hogy a
megrendelések mostantól kezdve kizárólag Vaday József
közs. isk. igazgató címére Nagyváradra iwtézendók.

nekeskönyvek, imakönyvek egyszerűbb és dí
szes kötésekben; keresztelési, konfirmációi
és esketési emléklapok magyar, német és tót szö
veggel. igen díszes kivitelben : konfirmációi emlék
könyv díszkötésben 3 K 50 f. és 6 koronás kiadás
ban : Luther Márton arcképe, színes nyomásban,
kisebb 25 fillér, nagyobb alakú 2 korona, rézmetszetű
kisebb kiadás 80 fillér ; képes levelező-lapok Luther
színes nyomású arcképével 8 fillér; vizsgái jutalom
könyvecskék és más valláserkölcsi iratok, vala
mint minden más hazai és külföldi munka kapható :
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