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VALAMINT lninden kornak megvan irányitó eszméje, 
ugy nlinden kiválóbb embernek van kedvencz ideálja, 
melynek megvalósilására némelyik emberfeletti áldo
zalra is kész. 

Az emberiség boldogilása, a műveltség és felvilá
gosodás telj edése, a nyomor enyhülése, a hasznos fel
fedezések hosszu sora, egy-egy éleI fáradságos kitartó 
munkáján alapszik. 

Az egyik évek i g laboratoriumába zárkozik, a másik 
saját élete koczkáztalásaval a tenger mélységébe bocsát
kozik, vagy a felhók magasságáig emelkedik. A marti
rak derült arczczal lépnek máglyára: Galilei, Dávid 
Ferencz börtönbe mennek; Columbllst, Csoma Sándort 
egy-egy eszme ragadja ismeretlen világtájak felé. A min
dennapi lelkek az ilyeneket órjöngóknek tart jük és 
hirdetik, ped ig ezekben az a szellem miiködik, mely a 
Megváltót is a keresztre kisérte. 

Berde Mózsát is, a mint élete lItol sóelő.tti éveiben, 
naIa feltünó nyiltsággal kij elentette, csaknem gyermek
kora óta egy fó eszme vezérelte: nemcsak életében, 
hanen1 halálában is hasznára lenni embertársainak. 

Egyhüzunknak so k j elese volt. Egész sorával di cse
kedhetünk azoknak, kik szellemi vagy anyagi kincsek
kel gazdagitották ; de egy sem volt, ki oly önmegtagadó
lag Inint ó, szentelte volna egész élte munkáját egyházá
nak s abban a magyar közmüvelódés e)ömozdita sú nak. 

A jelen való jutalom mindeneket érdekel, a jöveúdó 
dij csak a nagy lelkeket tartja mozgásban. Berde c nagy 
lelkek közé tartozott. Azt a tüzet, mely mellell I<cblé· 
hen a közmüvclOdés elömozdilasa l czélz6 terveit mri en· 
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aette rnindig félt ékenyen takargatta, nehogy czélja köz
f.ldo:násra jutván, az emberek tömjénezésének tárgya 
legyen. 

A hósöket meg szokták és meg kell jutalmazni. 
A ki Illegvonja nlagától nlindazt, a nút az enlberek 
élvezetnek, kényelemnek, az élet boldogságának nevez
nek, hogy egyházának, nemzetének minél nagyobb 
szolgálatot tehessen, azt megilleti a hósök koszoruja s 
méltó a legszebb dijra, mit embertársai emlékének szen
telhetnek. Berde az ily hósök egyik elsórendü tagja 
fog maradni mindenha. 

Én három oldalról kivánom az ó életét tárgyalni : 
mint hazafil, gazdát .és egyházának j óltevój ét, mert e 
három irányban fejtett ki hasznos tevékenységet. 

Életének, tetteinek sok részlete lesz még felderi
lendó; sokat magam is készakarva elhallgattam. Az utó
kor - ha szükségél látja - pótolja ki a hiányokat. 

I. A Berde család. Berde M. szülői, tanulása, nevelői állása, 
ügyvédsége és jÓszágkormányzósága. 

A Berde csa híd attól a Berde Gábor/ól vette er ede
tét, a ki többekkel együtt 1615 szeptember 12-én Bethleu 
Gábortól hadi szolgálataiért nemeslevelet kapott, mikor 
Marosszéken Szováthán lakott.' Is/ván nevü egyetlen 
fiának két fia közül: Gábor II. Rákóczy György alatt 
tatár rabságba jutott és ott el is halt ; Gergely Három
székre Laborfalvára költözött felesége jószágára, kinek 
neve ismeretlen. E Gergely lett az Erdélyból származó 
összes Berdék törzsa tyja ; sót valószini:.Ieg a S. Szent
ivaui Bartokoké is, mert a nemeslevelet kapott Gábor, a 
Bartok nevet is használta . A család innen Laborfalvá
ról ágazott ki Kálnokra, Bikfalvára, Szatsvára, Veres
patakra stb.' 

I Lásd: Okmúnytúr t. sz. alatt. 
• It Csal:.íd i leszármazást 2. sz. alatt. Többször beszélte , hogy 

midőn gr. Cs,-lkyvH I a pozsonyi orszúggyOlés,'e utazott, Biharillegye
ben B~randon több Berdére akadt , k iknél HZ vo ll a hagyomány, 
hogy E,·délyb61 származtak ki. 
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Az J752. szülctelt Bcrde FcrcnczlI ck, Szabó Annú-
• • 

tól két Oa szülctclt : Aron és Mózcs; Arol/nak Szú sz 
• 

Kriszti",Hól: Aron elóbb a kololsvlÍ ri lInit:'lrius kolle-
giUlll. a z t ~ln a Fcrencz József tudomány-egyetem tanára ; 
Alózesl/ek pedig Márkos Teréziától sz intén Móze." ez élet
rajz türgya. 

Id . Berde Mózes saját felj egyzése szerint korá n 
á rván maradt; szü l ő it nem is ismerte ; 15 éves kodba n 
elszökölt az udvarhely i co ll egiumba, de 1808·ban mint 
bejegyzctt gya log határőrt katonúna k eröszakollúk. 
A franczia háborut vég ig harczolla. 181 5 február 7-én 
luizasodolt meg, elvévén Markos Teréziát, a kivel csak 
9 hétig lehetelt, mert Strassburgba villék, honnan 10 hó 
mulva bocsá tolták haza mint fökáplárL > I~s igy meg
találám - iIja önéletrajzában - az elhagyoll szegény
séget, mert a nekem jutott 25 köböl féle föld , sovány
sága mialt a mindennapi kenyeret is alig vala képes 
kiadni .« Belsö telkök is egy lévén, ebbő l kölcsönvett 

• 
pénzzel kellett Aron testvérét kifizelni. Ezen kivül jutott 
neki egy sertés, kél ty uk és pár bulordarab. A határ
őri kötelékben 1840-ig, tehál 32 évig kellell szenvednie. 

Midön 1834 augusztus végén fiál Kolozsvárra, az 
Unitárius Kollegiumba vilte, felkeres te Br. Weselényi 
Miklóst, kinek bizlalásából , hazaérkez te utún, löbbeket 
értekezletre hitt össze, hol a haláröri kalonáskodús jár
mának lerázása mödjairól lanácskozlak s az országgyü
léshez folyamodást irtak. Ezérl Kelemen Lázár ügyvéd 
és Beder Béni ev. rer. lelkészszel együtt el fogva, Kézdi
Vásárhelyre katonai fogságba vill ék, honnan 28 heli 
szenvedés ulán, Eslei Ferdinánd állal lörlént személyes 
kihallgalás ulán bocsá ttatlák . szabado n. 

A kalonai szolgálat alól 1840 ben megszabadlllvün, 
a sepsiszéki 32 község bodzai' birtokának lett a biztosa. 
E minöségben találla S. Sztgyörgyön laldában 1848, mikor 
e város által századosnak vMasztat ván, 300 nemzetőr t 
vezetett az Agyagfalvi gyűlésre. Innen haza rendeltet vén, 
a raktár és annak felszerelése bizatott reá. Majd had
nagygyá neveztetvén, Háromszéknek a Illuszkák által 
történt elfoglalásáig lelkesedéssel és buzgóságga l küz-
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dölt a székelység ülLal oly rég sovúrgolL szenL szabad
üg meJle ll .' 

A katonai és közszolgá lat miaU a kis gazdasúg 
folytat ás{mak sulyosabb gondja nejére, Markos Teréziára 
nehezedetl. E nó minlája volt a rál"adhatlan munkás
s,ignak és takarékosságnak, kinek j ellemébő l fi a Berde 
Mózsa igen sokal örökölt. 

Midőn l87l-ben összes vagyonát számba velle és 
megbecsülLelte, az ingatlanok összes értéke 71<10 frLra 
rugo tl. Minthogy egyetlen fiuknak gycl'111cke nem volt, 
közös megegyezéssel a kolozsvári és kCl'cszturi unitárius 
gymnasiumnak, a laborfalvi eklézsi:lnak és iskolának ha
gyományozták hal:Huk utánra összes vagyonukat. A vég
rendeleLel azonban közöIt ék fiukkal, a k i azL irla aLyjli
nak, hogy reá nézve igen Inegszégyenitó ha - mint egy 
érdemellen fiuL - mindenből kilagadnák ; ily mega lázns 
nélkül is telj esitve lesz akarat juk, mert az ó czélj a is 
épen az, a mi sz ülői é; egyébirá nt tegyenek meggyőző

dés ük szerint, ö ezután is szerelö gyermekük lesz. 
E válaszra az öreg Berde a végrendeletet megsemmisi
tette, de fia - igérete szerint - a szi',lók akarahit 
csakugyan valősilolta. 

Berde Mőzsa ' egyetlen gyermeke voll id . Berde 
Mózes nck és Márkos Teréziana k. Született l S15. bcll, de 
születési ideje az anyakönyvbe nincs bejegyezve, csak 
a keresz tel és napj a, deczembe .. 15-ike. ' Anyja jó korán 
kezdelle önálJós>\gra szoktatni. Hét éves korában a 
falu si iskolába, 1825 szeptember l-én a székelykeresz turi 
unitárius gymnasiumba vitték, a hol 9 évig tanult mindig 
kitün őIeg. Szül óin már ill igyekezett l ehe tő l eg könnyi
teni , követve édes anyja utasitá sa it, jó lanücsa it, nem· 
~sak a jó tanulásra és jó magaviseletre, hanem a meg
elhetés mődjaira is. Kiszolgált katonák tól kék posz tő
nadril go t ve ll, ebbő l télben kesz lyüket va .... t ; divatban 

•• 

I Onéletil':tlu : Okmúnytál' 3. sz. ~l. 
I Nevét nlindig Mózsanuk il'ta es nem Mózesnek. 
$ Ki ss Sándor laborfalv i le lkesz, Kódúl' Lajos Inn itó és BCI'dc 

FCl'enez ura k fogadjak hálús köszönetemet azon :> zivcs készségerL, 
melylyel él'dekes adulokkal j~ll' lIltnk ez élctl'Hjz Illcgirils6hoz. 
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volt a tanulók közt fekete és fehér lószórból czifrábbnál 
czifrább gyűrűket kötni ; ó csakhamar ennek is mestere 
letl. Az elado tt kesztyük és gyürük árából apróbb kiadá
sait bóven fedezhette. Többször beszélte, hogy Keresz
turt léte alatt, évente 16 magyar forintot kapott hazul
ról. MIkor szünidóre haza Ill enl, anyja volt az, a ki 
legszigorubban megszámadoltatta . Reá nézve a szünidó
ben is csak a tanulás szünetelt, de nem a munka, mert 
reggeltól estig minden munká ban a mit megbirt, részt 
kellett vennie. A nagy {öldel még ekkor nem kedvelte. 
Mikor atyjának egy nagyocska földj ét ketten szántották, 
ó a lóhátról hajtva, oda szólott : »Edes apám ez a föld 
igen nagy, ezt adjuk el. . Jött-e akkor más panasz 
ajkaira nem tudom, de hogy ism eretségünk alatt SZlllói
ról szigo ru nevelésükért, mindig a legnagyobb tisztelet
tel és a legmélyebb hálával emlékezett meg, annak 
igen gyakran voltam tanuja . Mindig a legkeményebb 
elitéló szavakat használta azon szülók ell en, kikuek 
gyermekei a szünidóket telj esen tétlenül töltötték el. 
Nézete az volt, hogy rossz gyermekek nincsenek, csak 
rossz szülők s a legtöbb esetben ezeket kellene amazok 
hibájáért a legszigoruhban m egbüntetni. 

Miután a kereszturi gymnasium osztálya it elvégezte, 
atyja 1834 augusztus végén a kolozsvári unitárius kollé
giumba vitte a mai VI-ik gymnasiumi osztálynak meg
felelő osztályába. Itt az 1834/5. iskolaévben egyenruhás 
(togatus), de a következó évben már egyenruhá tlan 
(secundanus) diák letl. A keltő között az volt a külöub
ség, hogy amazok 4, ezek pedig 3 év ala tt végezték a 
tanfolyamol. Igy végezte Berde is 1837 juniusbau és 
pedig minden tantárgyból mindig kitünően. Diákkorá
ban élénk r észt velI az önképzókor ügyeiben is, mely
nek . Serdülel< ez. kebli lapjában egy pá r gyenge, de 
szabadsag után sovárgó verset is irt.I 

Mielólt tovább mennénk, egy körülményt meg kell 
itt enl1ilenenl és ez az, hogy vaJIásközönségünk akkori 
nagy érdemü fógondnoka V. Dániel Elek egyetlen fi ,i-

I Okmány tár 4. sz. alatt. 
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nak Gábornak tanitót kért Székely Mildós rektor-profcs
sort'ól a ki a keresztmi rektortól is k ülönösen ajánloll, 
csino;, értelmes, mozgékony fiatal Berdét ajálllotla, a ki 
el is fogadtatott. Ez voll egyházunk részéról az els6 
megbiza tás, melynek derekasan megfelelt és az els6 
kitüntetés, melyért a többi diák elóll egyszerre nagy 
tekintélyre emelkedett, nem kis dolog levén a főgond
nok fi a nevel6jévé választatni. Ekkor irta nagy öröm
mel apjá nak, hogy fizetése telj es ellátás melleU évi 
80 fo rint s igy az eddig hazulról küldött évi 16 fori ntra 
nincs többé szüksége.' 

A nevelő i állás nem mindig és mindenütt tartozik 
a r6zsás és elismerést a ra t6 foglalkozások közé. Berde 
azon kevés szerencsések közé tartozik, a kik ki vételt 
képeznek. 

Növendéke, j elenlegi egy ik érdemes főgondnokunk , 

atyjának méltő ut6da és követőj e, min t egyetlen fiu , 
kissé elkényeztetett gyerek volt. Előbbi t a nitőj a ha nyag 
és mindent elnéző; Berde maga a szo rga lom és szigor . 
Egészen uj r endszer lépett életbe. Az urfinak korá n 
hajnalban fel kellett kelni - s a mi eddig halla tla n eset 
volt - inas nélkül fölöltözni és egész derékig hideg 
vizzel megmosakoclni, a mi kezdetben szepegve, később 
jő kedvvel hajta tott vég re s viradti g gyertya mellett 
szorgalmasan tanult. Az első évben egy vendéglőből 
kosztoztak. Berde étkezés utá n a kenyeret elzárta. Ha a 
fiu időközben kért egy darabot, a felelet az volt : . Magá
nak e~y sus ták jár napjára, abb61 vehet a mire szüksége 
van.« Oltöny! is állásá na k megfelelő t ugyan, de egysze
rüt csimilta!oU' 

Ezekért s más haso nlókért az aggódó édes a nyával 
az összezördülések nem is ma rad ta k el, de Berde nem 

I Daniel Gábor lll" szives vo lt Berdének 183 1. cct. 6- tó l 
1889. ápr. 2-ig h ozzá irt számos levelét közö lni , melyért fogadja 
e hcJ~en is hálás kőszönelemeL E levelek teljes világot ve tn ek 
az 6 Jellemére, gondolkodásmódjára, sok adatot e zekből meri . 
teltem. 

s E Berdét61 magátó l hallott adatokat maga V. Dani el Gil bar 
ur is igazo lta. 
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engedett s a praktikus apa is - dicséretére legyen lueg
örökilve - az Ő pürljára állott. Szigoru voll, de a sz i
gort a szive l érintő szeretellcl párositalla. Elve volt 
a 3 év alatt - a mint maga beszélte - hogy >önálló
ságra, munkásságl'a és takarékosságra szoktassa, 111crt a 
három erény teszi az embert függctlenné és urrá s leg
nagyobb ur az, a ki legkevesebbet szorul másra 4: . 
»Én csak emberi akartam nevelni, mert ebből idóvel 
kitelik az ur is ; 19 éves voltam ekkor, most ősz fővel 
sem gondolkozom máskép. Az ifju ember tisztességes 
szigorban, ölullcgtagadáshan és 111unkásságban neve
lendó. Ez az én hitem.«l Minden idők nevelői által szem 
elótt tartandó magasztos elvek! A mely tanár, tanitó 
csak tanit s nem gondol mindig arra, hogy elsó sorhan 
emberi neveljen, az lehet nagy tudós, hires gazda, 
ünnepelt hazafi, de tanárnak rossz tanár. 

Ez elve nemcsak kitül1óleg hevált, hanem a szeret ó 
tanitvány lett leghiibb és legkedvesebb harátja, kivel 
talán egyedül közölte nlinden húját, gondját, megosz
totta örömét és hánatát. 

Mindkellen nevezetes idószakot éltek át; fontos 
hazafiui és egyházi ügyeknek voltak tényezói. Az össze
köttetés, a leghizalmasabh érintkezés egy perezre se 
szakadt meg. Lehetetlen hensó megindulás nélkül olvasni 
azokat az igazi szeretetteljes, ószinte, hizalmas. leveleket, 
melyekhen két nemes lélek 50 év leforgása alalt örö
meit és aggodalmát, sok családi és nemzeti, gazdasági 
és társadalmi kérdésben nézetét kicseréli. 

E nevelói állás Berdének s merem álIitani egyhá
zunknak jövójére döntó hefolyással voll. V. Dániel Elek 
kir. táhlai elnök ugyanis nyilt házal tat'lolt, hol Berdé
nek bó alkahna volt a finolll nl0dort, e l őzékenységet, 

könnyed társalgast elsajátitani; Erdély akkori nevezete
sebb cInbereivel, családa ival, ezek tört énetével, ÖSSZC

köUctéseivel megismerkedni, valamint őtet is már ill 
sokan l11cgismc l't ék. Itt izmosodott meg benne egyháza 

1 Dnniel G. UdlOZ 1876. mál·cz. 18. 1879. ja ll , 30-ról iri leve
leiból. 
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ügyei ir~lnt i erős érdeklódese, t\ldoza tk eszgcge. Dániel 
Elek ugya nis, J11int az UnÍl . ..lrÜlS Vallúsközönség rógond
nokn. nz egyhel z tninrlcn ügyeit b .. \mulatra ragadó bllz
gósélgga l intézte, flgyehne a legcsekélyebb cld ézsiai és 
iskolai ügyre is kit erjedt. Akkori nagy jóltevóinkkel, 
Koncz J::i uossal és Agusztinovich Pallal élénk érintkezést 
és levelezést folytatott. Ó alapit otta ujra a Ill .-vásárhelyi 
eklézsiM,' sokat munkált a IllUlt szazadban elveit egyl"izi 
javak kúrpóUása kérdésében. A Daniel Elek minden tevé
kenységének, töprengéseinek zemlélóje, az ország és az 
egyház vezérférfiaival való tan::lcskozasa inak, a közügyek 
miatti aggód3sainak, a jövó iránt kifej ezett nézetei nek 
(\yeken át tanuja volt a komoly és mély érzelmű Berde. 
Az igy nyert ben om3sok szab ták m eg életének pal 'a 
ját, mely mind a bazára, mind az egybázra halás elis
merésre méltóan futott és végzódött. Ez idótól kezdve 
b::ilványozott székely nemzetének és kicsiny egyházának 
minél több szolgülatot tenni, tett e életfeladatúul' 

Berde az iskolai bizonyitY::inynyal 1837 julius elején 
M.-Vásárhelyre sietett s már 9-é u felesküdötl a Donúth 
S,\ndor itélómester Cancellariájára imoknak. Mint ilyen 
ngyanez évi szeptember 1-1ól a jogot a m.-vásárhelyi 
e". ref. Collegiumban hallgatta, melyból 1838 augusztus 
H-ról és 1840 február tO-róI vannak kitünó bizonyit
vanyai. Az ügyyédi vizsgát 1840 deczember 10-én itt 
lett e le. 

A kir. tábla 1840 deczember 16-an tartott ülése 
12. sz. a. kivonata bizo nyit ja, hogy Berde M. kir. tablai 
irnok s~ós~ólói megui~sg616s6ra kirendelt biztossúg elótt 
kihalgattatván, >mind szóbeli j eles feleleteivel, mind 
irú sba tell lnunldj~\val , szorgahn .. \nak s a ha za i törvé
nyek agaiban való jartasságünak oly kitünó dicséretes 
jeleit adta, hogy a s:ós~ólói (ügyvédi) hiva talra dicséró 

I M. Vásárhely t 1838. <'lpr ili s 29-en volt ~l l 7-ik s zázad e leje 
óta , a Dnniel Elek ráradozasa folyt:~n, az első Unil :his tcntisz
telet. (Danie l Elek levele Székely i\liklóshoz.) 

t Egyházias szell emhe kétségkivül bero lyússa l vo ll }l Z ol 

tudat is , hogy anyja csa lúdja egy jeles püspököt is adott :l Sztivani 
l\t:'u'kos núniel személyében :1Z Unitárius egyháZIlak. 
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méltánylással aj ánlható. Midőn magát jelenteni fogja, a 
szószólói hivatalra, eskettessék fek 

Ennek alapján 1841 április 29-én az ügyvédi esküt 
i\I.-Vásárhelyt a kir. táblán le is tette. Az ügyvédi diplo
mával Kolozsvárra ment, hol május 3-án a Gubernium
ban, 5-én Kolozsmegye partiális szék én és 7-én a városi 
tanács elótt ügyvédi diplomája kihirdettetvén, az ügyvéd
séget megkezdette.' 

Lakást a főtéren , a Bánffy palotában, az udvaron 
levő épületben vett, melyet 1851-ig megtartott. 

Ugyvédi diplomáját a 7-ik székely gyalog szazad
nál is bemutatta, melynek szazadosa Hild, Dálnokban 
1842 február 5-én válaszul ezt irta anuak hátára : . A fen
séges fóhadvezérségnek határozata nyomán mely költ 
1841 deczember 21·én a nemes ezred kormáuy, gyalog
öszveirat alatti Laborfalvi Berde Mózesuek, az ügyvédi 
hivatal szabad folytatására engedeImet uyujtott, misze
rint felmenti minden katonai szolgaIat és fegyverviselés 
alól, de meghagyja, hogy maradékai az öszveira tba 
jegyeztessenek fel és szorittassanak katonai szolgála tra; 
mi is ahoz tartás végett Berdének tudtára adatik .c' 

Kilépett tehát 25 éves korában az élet szinterére, 
hol 50 évig mint hű hazafi, mint nemzetgazdász és buzgó 
tagja egyházának lelkesen és áldásosan működött. 

Kolozsvárt alig telepedett le, több igen tekintélyes 
keresked ó reá bizta ügyeit. De legnevezetesebb volt az, 
hogy br. Szentkereszti István ajánlatára, ki legelső volt 
megbizói közt, jószágigazgatóvá tette gróf Csáky György; 
a kinek Magyarországon is nagy birtokai lévén, ezek
nek gyakori meavizsaálása valamint a " róffal a pozso-

J b bo ' o 
nyi országgyülésre utazgatása, alkaImul szolgált ugya 
hazai viszonyokkal, mint a magyarországi irányadó jeles 
emberekkel oly ismeretséget kötni, milyennel nem sok 
erdélyi dicsekedhetett . Nagy előnyére szolgált, csinos 

t ~nnden okmanyai meg"annak az ó yasszekrényében elhc
lyez\lc, az egyház leveltaraban . 

• A Berde c saHtdnak az az adH (a i\I ihMye), me lyhez i\lózsa 
tartozott a gyalog határ6rök köze ~o1t SOl'oz"a, a másik (a Pétere) 
a huszárok kóze. 
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közép te rmete, ragyogó kék szemei III cll eU gyors I'clro
gÜS~l , ritka emlékező le hclsége, nagy sz6bóségc, :l nyelv
vel ~zónok ias hajlékonyságga l büuni. t.ud üs::t .' A kél 
magyar ha za csaJ;\da il, azoknak tö rténeté t núlánál la l<.1n 
senki jobba n nem ismerte. A leghevesebb vita tkozás 
közben scm enged te l11agú l luiságba ragadtatni j szctné
Jyeket sohasem bánto Lt, csak a tárgygyal roglalkozoll. 
Ezért :l lla lúban kedvell szónok voll. Nagy hút:ránY',,",l 
vo lt, hogy hangja, ha magasabbra emelkeelett , rekedtté 
vú ll. Ezért kül önben kellemes esengés ü szavú nak, nagy 
termekIJen nem volt meg felel ő hatúsa. 

II. Kormánybiztossága 1848 - 49-ben. Elitéltetése és 
josefstadt"i fogsága. 

Ily tulajdonságok mellett nem csuda, ha mind a 
magas, mind a müvelt középoszt,ily és a nép egyformán 
kedvelte s midőn az 1848. év i események elköve tkeztek, 
Erelélyben egy ike leU az örök emlékezet re mélló IIa::.a
fiakllak. 

Ne m lehet feladatom, de föl öslegesnek is tartom 
édes hazlÍ nk 1848. és 1849. évi történetére bőveIJ ben 

kiterj eszked nem. Csak a Berde müködésének kellene 
hil rajzá t adnom, de ezzel is egy későbbi szerencséseb lJ 
tol It-a kell vlÍrni . SzolglÍljon m entségemül, hogy kor- és 
szereplő társa i, tetteinek közvetl en tueló i, nagyobbára 
elhaltak. Háromszék levéllá rát az oroszok S.-Szt.-Györ
gyön lllcgsenlllli s it e lték, a Berde összes iromunya iL cl 

BánfIy palotúban volt szállásán 1849. augusztus ha vúba n 
az osztnikok állal beúllitolt rendőrség lefog lalta és elvitte, 
csak az a kevés ll1aJ'adt Ineg szerencsére, a Ini történe
tesen unokatestvérénél, Berde Áronnál voll letéve. O maga 
szerénységból és a keser ü eJnl ékek Illiatt csak nagyon 
ritkán és szükön nyilatkozott. Pedig kedvezőnek hitt 
alkalommal sokszor lettem kisérJetet, hogy viselt dol-

• 
ga ivnl 111cgismertessen, Ovatos lcrmészc tót ill scm 

I Nyolcz lll'czképe nUlI'adl és is mcrctes e l Ő II cm j 1 ki sded 
Dugucrrotyp, lll!'b fOlogt'af ké pe 185 1-1'61 j 4 dl'b fo togr. 1861 VII gy 
ű2- 1'6 1 j 2 drb 1880- 1890 közli cvekl'ól. 
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tagadta meg. Csak ritkán, töbhnyire véletlenűl s önkény
telenül ejtett cl egyes nyila tkoza toka t.' 

Szülóföldje az erdélyi országgyülésre, mely 1848 
május 29-re Kolozsvarra lett összehiva. azon évi áprili s 
11. és l2-én S.-Szt.-Györgyön egyhangulag követnek 
vá lasztotta. Mint ilyen résztvett tehill azon emlékezetes 
gyülésen, melyen Erdélynek Magya rországgal való isméti 
egyes űlése, vagyis az Unio, melynek Ó is lelkes hive 
volt, m ájus 30-án kimonda tott. Ugyanaz nap azo n 24 
tagu bizottság egyik tagjának vá lasztatott, mely hivatva 
volt a ministeriumnak felvilágos itásoka t és javaslatokat 
adni az erdélyiek viszonyait és kivánatai! illetóleg. 
Kézira tban megvan egy igen terj edelmes munkája . Tör
vényjavasla t Erdély és Magyarország egyesűlésérő l . ez. 
ala tt. Miután az országgyűlés jul. l 8-án bezáratott, köve
teink, mint m ár képviselők, a jul. 5-én m egnyitott ország
gyülésre Pestre siettek s azon julius lO-én megjelentek. 

E közben a szerhek Magya rországon, az oláhok 
Erdélyben nyilt lázadásban törtek ki . E rdélyben a szá
szokkal kezet fogo tt s az osztrák hadvezérség által ha t
ha tósan támoga tott és bujtogatott oláhok megkezdett ék 
a magyarság kiirtását. Ső t a visszavonás szele a Székely
földön is végig süvöltött. Nem hiányzo tt a nyilt és titkos 
csábitás, hogy a székelyek a nem zeti ügy pártolásá tól 
elvo nassanak s a reaktio sötét szolgála tának m egnyeres
senek. Pedig a székelyek nélkül Erdély biztosan elveszett. 
E csapás elháritására 1848 szeptember 19-én a képvi selő

ház a székely ka tonaság által egy század óta viselt és 
gyülölt határőrrendszert megsz lmtette. E ha tározat azon
nal teljesedésbe vétele végett a székely képviselők 

ugyanaznapi előterjesztésökben kormánybiztosoknak a 
helyszinére kiküldését hozták a ministeriumnak javas
latba, mely azt el is fogadta és 23-án kilencz kormány
biztosl nevezett ki az erdélyi részekbe s fő leg a Székely
földre. Ezek voltak Zeyk József, Zeyk Károly, Kemény 

l Pet őfi Sándor scm lehetett szerencsésebb, a ki Szalontán 
18-19. márt. 24-ról Berdéhez irt levele utóiratában »nagyszerücll 
számol a háromszék történetére vonatkozó - Berde á lt~1 1 - meg
igért adalokrac . L. Okmány túr 5. sz. u. 



Domokos, ifj. gróf Bethl en János, Kell er János, Mikó 
Mihály, Gá l Dániel, Berde Mózes és Demeter József. ' 

A kinevezett kormánybiztosok Kolozsvárra siettek, 
hol br. Vay Miklós kir. biztos Budára tavozása miatt 
helyettese, gr. Mikó Imre, tanácskozásra hívta óket össze. 
Itt ugy találták, hogy Berde Háromszékben, Miklósver
fiuszékben, Kezdi-VásárhelyI, S.-Szt.-Györgyön, Ilyefalván 
és Bereczken míiködhetik a legnagyobb sikerrel, minél 
fogva október 2-ról gr. Mikó h. kir. biztos ótet a meg
nevezett helyre kormánybiztosna k kinevezi és 6 pontban 
teendóit megjelöli, a mi abban fog állani, hogy az 
emlilett helyekre kiszállva, igyekezzék egyfelól minden 
unio elleni mozgalmat, r eaktionarius törekvést, kor
mányzás elleni bujtoga tást és népesábitást lehet ó leg
czélirányosabb m ódon meggátolni és ártalmatIanokká 
tenni, másfelól a szükséges katonaságnak minélelóbbi 
összegyüjtését a ha tóságoknál mozditsa eló, mely ezél 
elér ésére utasitásni közli azon pontoka t, melyekben a 
fennemlitett tanácskozmány megállapodott. Nevezetesen 
l-ször a már folyamatban levó táborozást kell meg
feszitett igyekezettel mindaddig folytatni, mig a már 
alakult csapatokkal együtt a Királyhágón inneni tör
vényhatóságokból 4000 honvéd fog kiálla ni. 

2-or önkénlesekból oly csapatokat kell alakita ni, 
melyek, mig a mosta ni vésztelj es idó k tarta nak, r endes 
honvédeknek tekintessenek s hogy ezek minél elóbb 
ezélszerüen használtathassa nak, ki kell óket mindjá rt 
alakulasukkor lakheJyeikból mozdita ni és zászlóalja kba 
egyeztetve gyakorolni . 

Ezenkivül a kormánybiztosok a nemzetórséget r en
dezzék és állitsák fel. 

A 3-ik pontban az önkéntesek egyszer ü ruháza ta 
iratik le. 

A 4-ik pont szerint az önkéntes csapa tokhoz tisz
teket a kir. biztosokhoz a kormánybiztosok ajánla na k, 
altiszleket luaguk vesznek be. 

I Gróf Batthyany L. nyiH rendeletét Berdéhez lásd a Bel'de 
1848- 49- iki okmánya i közt. Okmány tiu' 6. sz. a. 
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5-öl' a székely katona törvényhatóságokban, az 
alakitandó nemze!órsereg a határórségben részt veszGn. 

6-or azon kell igyekezni, hogy a meglevó ezredek 
szét ne oszoljanak; most erőszaporitásra lévén minden 
aron szükség, ily tetemes erővesztés kipótolhatatlan kár 
volna; ha pedig a feloszlást meggátolni sehogyse lehetne, 
igyekezni kell honvédzászlóaljakká átalakitani. 

A közelebbról várt 5000 fegyverból Háromszék 
számára ezret határozott a bizottmány . 

• Egyedül erélyes fellépés és ernyedetlen buzgalom 
az - igy végződik az érdekes rendelet - mi sikert 
szerezhet törekvéseinek, melynél fogva a haza nevében 
szőlitom fel önt, forditsa minden erejét eszközlésére 
annak, 111 it a hon önre bizott, s nú, ha lllindn yájatl, 
e hon polgárai, összevetett vállakkal a haza megmenté
sén törekszünk, egyedül távolithatja el azon veszélyt, 
mely bennünket fenyege t. < 

E hazafias szellem sugalta rendelettel ment Berde 
I-Iáromszékre, melynek dicsőséges önvédelmi küzdelmé
ben mint egyik legfőbb tényező velt reszt mindaddig, 
mig 1849 elej én Bemmel az összeköttetés itteni műkö

dését fölöslegesse nem tette. 
Itteni működésérő l fájó emlékei is voltak, a mint 

olykori nyilatkozatai elárulták Ismeretes az agyagfalvi 
reten október 16- 17-én tartott székely gyülés lefol yása 
és sajnos kimenetele. Berde ezért Berzenczeyt núnden 
alkalommal erós szavakkal itélle el és tette felel őssé . 

A mint beszéllette, a gy ülést megelőző nap estéj én Sz.
Udvarhelyt a Keller János házánál népes e lőértek ez lete t 
tartottak, hol abban lelt a megá llapodás, hogya népet 
a szükséges felvilágositások és fellelkesités utá n, a kel
l ől eg való magafelszerelés és élelemmel ellátás végett 
néhány napra bocsassá l< haza, csak a fegy veres hatál'
őrökel tartsák vissza, kikhez a többie k könnyen csa to l
hatők lesznek Ez értelemben inditvá nyt tenni, ő lelt az 
értekezlet áJtal mcgbizva. Ámde Berzenczey, noha Ő is 
jelen volt az érte kezleten, hills::igá tól elvakilva, éppen 
ellenkezóleg, a rögtöni indulásra tüzelte a népel ; az ö 
- tegy ük hozzú: gyenge hangon el őadott - inditványa 
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mint '-ékony szeHö az erós orkán melJ cll , mind en ha t~ s 
nélkül hangzott CI a Berzenczey hatalmas, dörgö hangja 
mellett. A székelység tehát nlinden elókészület nélkül 
indult a nehéz feladat telj esitésére. Már pedig Berd e sze
rint . háborut, pert és játékot mindenki azon reményben 
kezd, hogy nyerni fog, a kinek még reménye se lehet, 
az vagy könnyelmü, vagy végtelen hiu.« Különben min
dig elragadtatva szólott székely vérei itten tanusitott 
lelkesü ltségéról, engedelmességéról, a kiknek, ha Bem 
akkor állott volna élökre, Erdélyben a rend hamar 
helyre állolt vo lna. 

A mit Berdével elóre láttak és megjósoltak mind
azok, a kik a dolgoknak nemcsak a kezd etét, hanem a 
végét is megszokták latolni, az nagyon is hamar bekö
vetkezett. Gedeon osztrák táhornok már november 5-én 
szétágyuzta M.-Vásárhelynél a székely tábort. A kevés 
sorhadi katonaságtól kisért oláhság elöntölte a meg
hódolt Maros- és Udvarhelyszéket, melynek honvéd fiai 
és Erdély birtokos osztályának s értelmiségének tetemes 
része Háromszékre bnzódott . . 

Háromszék volt és maradt az egyetlen pont, bova 
az osztrák zsoldosok és rabló oláh kiséróik lábukat be 
nem teheltél<- Háromszék derék népének hónapokon 
keresztül kifejtett hőstettei, véres küzdelmei hazánk 
történelmének nJÍndenhova egyik legszebb lapját fogják 
képezni. 

Berde kormánybiztosi minőségben szinte példát
lan tevékenységet fejtett ki. E nehéz helyen szerze lt 
hazafi ui szolgálataiért, ha bitófán vagy börtönben huny ta 
volna he szemeit, eddig rég a haza szentei közé soroz
ták volna.' 

A kellő időben alkalmazott erély és tapintatosság 
voltak fegyverei. Ugy a katonasag között a ma CTya r 
k . o 
'ormany ellen, mint a nép közt a nemesség ellen egyes 
tulbuzgók által emelkedtek lázitó hangol<- Berde ezeket 

' Kol'mánybiztos i múködhét lásd : Háromszék önvédelmi 
harcza 18~8-49. il-ta Nagy Simdor Kolosvár 1896. Ol'billl Ba ins; 
SzékelyföJd Icil-ása. Pest 1869. lll. köt. 185- l!H . I. 

• 
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csiráj okban elfojtotta.' Ez időb ól előttem csak egy tettét 
emlitette önérzet hangján. Háromszékrő l is, mint álta
lában az egész Székelyföldról, nagyon sokan telepedtek 
ki tanulásuk révén a megyékre, a nélkül, hogy az ósi 
örökségból részöket kivették volna . Most mint üldözött 
földönfutók, testvéreik vagy rokonaikhoz menekültek. 
Némelyeknél >a párna suttogni kezdett e, azaz a feleség 
addig zugolódott a férj füleibe azok tartá sa miatt, kik
nek vagyonát évek óta ingyen vagy potom bérért hasz
nálták, mig a vendég szürét kitették. A mint ezek tudo
mására estek, gyökeresen ható orvosságo t alkalmazott. 
Az illetőkuek minden ingó és ingatlan javakból gyorsan 
kiadatta a megfelelő részt, mire minden >suttogás« 
elnémult s a baj továbbterj edésének egyszerre vége 
szakadt. 

Háromszék vitéz népe 1848 november 15-én S.-Szt.
Györgyön tartott népgyülésen kimondotta, hogy >meg
halunk, de nem hódolunk! c E gyülésen ajánlkozott 

• 
Gábor Aron ágyuöntésre, mintán a Dániel Gábor segéd-
kormánybiztos által a m.-hermányi: vasgyárban meg
rendelt 6 drb ágyu ból csak kettő készülhetett el s volt 
S.-Szt.-Györgyre szállitha tó. 

Innen kezdve a szép Székelyföld e kies pontján 
egymást követték a hős görögkor legendaszerü, nagy
szerü példái. Nemcsak a Heydte rabló oláh csordáit, 
hanem a Gedeon rencles katonáit is sorra verték és 
kergették székelyeinlc 

Bármily nagy volt is azonban a lelkesedés és kitar
tás, a hosszas és folytonos küzdelemben gyöngültek az 

• Erre vonatkozólag Pűnkösti Gergely ur, 1848- 49-iki honved
őrnagy a következő nevezetes adatot vo lt szives 1899. ápl'. 8-ún 
kelt levelében közö lni . :tMidőn (Berde M.) egy este Oltszem [elói 
utazott S. Sztgyörgy felé, meghallotta, hogy egy embe)', a ki H 

mozgó Ilcmzelórök közl volt, főJleven va lószinűleg a "caktioná,"ül 
sok által bujtogatva , izgatni kezdett, hogy a nemesi osztályt és az 
urakat meg kell ölni. Berde szekeréről lcugl'o tt, az embel"t lchll"
tóztatta s mint kormány biztos hab11máva l é lve, Sztgyö"gyl'C beki
sértette s o ltan példásan megbüntettettc . I-IH ezt nem teszi , nz 
anarchia rövid időn kitö,·t vo lna.c 

H(! l'dc MÓlsn élcll'ajw. 2 

• 
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erők , s fő l eg fogya téká n voll a lószerkészle t. Háro mszék 
annyinl körül vo ll zá rva, hogya haza más részéhő l 
hiri alig hallolla k. Az osztrák hadsereg nagyszerü győ
zelme il s a magya r konnány telj es bukásá t hirdető 
hazug hirlapok csempésztettek be. Nem csoda, ha a 
Gedeon békeajá nlatát végre is elfogadták, és mint had
visel ő felek, fOJ'lluilis békét kötöttek, melynek pontj ai 
1848 deczembe 28-án állittattak meg és 1849. január 
:l-án irattak alá. 

Ámde még az alkudozások ala tt fontos hirekkel tér
tek vissza Moldovából Kóváry László és Dósa Dániel, 
melyeket Kézdi - Vásárhelyról gyors futárok tudattak 
Berdével és mas illetékesekkel. 

Ez örvendetes események következtében csak néhány 
rossz honvédlovat és pár száz kovás fegyvert szolgál
tattak ki a békepontok szerint az osztrák biztosoknak 
s a hűségesküt is igen kevesen tették le a háromszékiek 
közül. 

E hirek valódiságá t, a dolgok mihenléte kifürké
szése végett Kolozsvárra járt Matskásy Antal is meg
erősitette, sőt magával hozta Bem Kolozsvárról kibocsá
tott kiáltványá t. 

A lelkesedés ujból tombolva tört ki a mindent 
áldozni kész székelyekben s ezerével gy üjtötte Kézdi
Vásá rhelyre, hogya gyózelmesen előre nyomuló Bem
nek tánlogatására siessen. 

Berde ugy az önvédelmi harcz, mint az alkudozá
sok intézésében bóven kivette a maga r észét.' Ö a szó 
szoros értelmében nem volt forradalmi ember. . Meg
hódolni . ó sem akart, de . meghalni « sem. Mérsékló 

,l BCl'de azon ritka szerencsében részesült, hogy saját magát 
~l~ ég el~t ében láthatta a szin padon. Kolozsvárt ugyanis ké tszer 
JU 1,szottak el 1891 junius 7-en és 8-án Der ék Antal »Gúbo r fhou a 
~zekely ágyuh6s, látvá nyos történeti sz inmü Húromszék 1849-iki 
onvédelmi harcza idejéból .. cz. darabot, Berde mindkétszer jelen 
v~lt s könyezve nézte végig. Magam is elmentem, hogy lássam) 
1~1l~6 érzelmekkel nézi magát szerepelni. A Szenlgyörayi r. alaki
hls~V:11 meg vo lt elégedve, csak azt ve tte zokon) hO~y kifes lett 
atllJáJúból kilógott egy darab vatta. 
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nézetei, II tulságoktól óvakodó, kőrülLekintó tel'lnészete 
csak a jó siker biztositására szolgállak. 

Berde, miután Hárol11széken feladatat befejezte, 
Debreczenben szándékozott elfoglalni képvisel ő i székét. 
De az eseményel{ tovúbbra is Erdélyhez füzték. 

Berdét ugyanis Hárol11székról visszatérte után Ko
lozsv,i rt Csány mellé nevezte ki kormánybiztosnak az 
elhalL Asztalos Pál helyéhe a honvédelmi hizottmány 
1849 márczius 17-én, hol mint ennek úgyszólva jobb keze 
mííködött. 1 Miután Csányi márcziusban körutra indult, 
Kolozsvárt helyetteséül ótet hagy ta hUtra . Csányi Nagy
Szebenból márczins 23-ról Berdéhez Kolozsvárra irt leve
lében intézkedik gabonaraktárak mi módon állitásúról ; 
iJja, hogy ott - Szebenben - a városra vetett adót a 
polgárság vonakodik fi zetni, mert - a mint mondják -
a pénzt OIábországba küldötték ; a pénztárak üresek, 
még a kötelezvények is hiányoznak ; értesiti, hogy több 
napig kell ott és Brassóban maradnia és utóbb Berdét 
oda hoznia, mert . ide ember kell« ; kéri Berdét, hogy 
gondoskodjék egy emben'ól, kit maga mellé kérhessen 
Debreczenból. Pedig éppen az ó ajánlatára Berdét a 
honvedelmi bizottmány már márczius 17 -én kinevezte 
volt az elhalt Asz"lalos Pál helyelt. E levélben meg
küldötte Berdének egy nyomtatott példányát annak a 
IdálLványnak, melyet márcz ius 24-ról Szeben vá rosa 
lakosaihoz intézett, hogy láthassa a szellemet, miból ki
indul' 

E levelében emlitett »embert« Szebenben Csányi 
éppen Berdében találta fel,' mert április 16-án ótet küldi 
kormány biztosnak Szeben, Brassó, Medgyes, Segesvür, 
Szászsebes, Szerdahely, Kóhalom, Nagy-Sink, Ujegyház és 
Szászváros székekbe teljes batalommai felruházva.' E kine
vezést Berde úprilis 19-én vette kezéhez és N.-Szebenbe 
telle át lakását, hol egész mílködése alatt bölcs mérsék-

. Lásd Okmány tár 7. sz. a) bJ HIalt. 
t Okmány túr 8. sz. a. 
a Egy 1849. márt. 28-ról BCl'déhez irt érdekes levelé t lúsd 

Okmúnytár 9. sz. a . 
• Okmanylár 10. sz. H. 

.,. -
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lellei igyekezell a személy- és vagyonb iztosság helyre
úllitasára s a haza ügyének elómozditasára. 1 Hibául 
róllak fel bogy a Bruckental könyv- és képtárt Pestre , . 
nem szállította; a két Jnillió sarczot a szebenieken fel 
nem vette stb. Legfájdalmasabban ta l álla egy a . Mar
tius 15-ke< czimü lap 45. számában 1849 junius ll-ikén 
Pesten megjelent kárhoztató közlemény, melyben valaki 
névtel enül Berdét erósen m egtámadta . lIy megtámadás
nak, sót gyannsitásnak Kossnthon elkezdve nlinden 
szerepló hazafi ki volt téve. Hogy Berdére vonatkozó
lag az ily áskálódásnak nem volt s ikere, bizonyit ja 
az, hogy Csány L., a ki Berdét nagyo n jól ismerte, a 
közlekedési ministerinmba min . tanácsosnak nevez te ki. 

Itt megjegyzem, bogy Berde Csányiró l mindég nagy 
elismeréssel emlékezett meg, kinek kitartó, emberfelett i 
munkásságát, erélyét, igazságos jellemét és a haza 
ügye iránti törhetetlen hüségét példaszerünek jelezte 
Berdét, a ki továbbra is Szebenben maradt, az alaptalan 
támadások nagyon elkeserite lték, elhatározta lemondan i, 
a mely szándékát, ugy látszik, többek közt Boczkó orsz. 
kormány biztosnak is megirta, mert ez ha tbatósan kéri 
kormánybiztosi hi vatala tovább folytatására. . Midőn 

hazánk - igy ir jnlius 16-án kelt válaszában - veszély
ben forog, kivált olt hol a veszély nagyobb, hol taná
csunkkal, erélyes fellépésünkkel j ót tehetünk, hazánk 
megmentését elóseg ithetjük, hivatal unkról lemondani 
nem illik, nem szabad ... magánérdeket felejtve, most 
egyedül hazánk megmentése lebegjen szemünk elótl. . ' 

A magánérdek hiában lett felejtve. A gyorsan fej 
lódó gyászos események véget vetettek ugya kormány
biztosi, mint minden n13S Jnagyar nemzeli hivalainak. 

A junius 19-én a tömösi szoroson át Erdélybe lépett 
s Kis Sándor hósi védelme utanjunius 21-én Brassót elfog
lalt Lüders orosz tábornok gr. CI am-Galla s osztrák tábor
nokat a székelyek fékentartására hagyván, Szeben nek 

I Berde 1849. ápr. lO-en Kribl Josef kolosvári szabonál készit
tetett egy zöld szinii Queekert t5 frt j egy bársony kaputat 17 frt 
30 kr ; ehez s inor és gomb 6 f.,t 15 kr . 

• Lasd Okmúnytúr 12. sz . alatt. 
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indult, hova julius 27-én ért és a magyar őrség Medgyes 
felé vonulása folytán el is foglalt. 

Berde julius 19-én Tompa Imre titkárjavai elhagyta 
Szebent s Szász-Sebesen át Kolozsvárra sietett, hol 20-án 
titkárat napi 1 pfrt dijjal kifizetvén, összes hivatalos okmá
nyait egy csomagba lepecsételve és j ul. 27-én Csáni Ferencz 
levéltárnok elismervénye mellett az országos biztosi 
levéltárba beadva, Biharmegyébe Szalárdra a gr. Csáky 
György udvarába menekült, mint a hol uradalmi ügyvéd 
létére ismeretes s az elárultatás ellen biztositva voll.' Itt 
hallotta meg a világosi fegyverJetétel hirét. A miért a 
nemzet annyit szenvedett, a miért annyi vért ontolt, 
elvette az ellenség mind, nem maradt egyéb, csak a 
becsület és dicsóség. A még nála volt s értéktelenné lelt 
5 drb. 1000 frtos és 12 drb. 10 frtos vagyis !í120 frt. 
értékü Kossnth-bankőt, augusztus 10-én este, a mint meg
jegyzi . megégette pipa mellett, hogy ok nélkül ne hor
dozza és ne őrizze • . ' Még saját fizetését sem vehette ki, 
Kossnth-bankjegyből állván az egész összeg. 

A kormánybiztossága alatt kezéhez vett álJadalmi 
pénzekről és azok kiadásáról szóló okmányokről augusztus 
19-én este j egyzéket készitett s nlinden eshetőségre biztosi
tás végett Várady Károly, pesti ügyvédjó barátjának őrize
tére bizta. Aztán sok ezer sorsossa példájára belebur
kolőzott a bujkálás sürü homályába, m elyben sikerült 
rejtve maradnia egész 1851. elej éig, a mikor Budapestre 
utazolt s február 20-án egy német nyelvü levélben a katonai 
kerületi parancsnokságnál magát feljelentette. Szabadon 
hagyták, csak szállását kellett bejelentenie. mely Pesten 
Göttergasse 3. sz. alatt volt. Következett a kihallgatás és 
faggatás hosszu sorozata. A haditörvényszék el őször 
1851. február 27-én d. e. g órakor hallgatta ki az Ujépület
ben. A vallatás ismétlődött április 19-én és május 17-én. 

Ez időben Csernovich Péter all",ba ereszkedett 
gr. Csáky Györgygyel a szalárdi uradalom megvétele irant. 
Gr. Csáky Gy. 1850. április 30-án Szalárdon oly tarlal nm 

I Lásd Okmúnytál' 13. sz. alalt. 
II: OkJll<lnytúl' 14. sz. alatt. 
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kötelezvény t úd Csern ov ich Péternek 82.077 frt. 581/2 

krról, hogy :lZt egy év mulva meg fi zeti. Az ielö eltelt, 
fizetni nem tudo tt, le k ö le tte N.-Almúsl. Azonban jobb
nak találta Sznhird ot Csern ov ichnak eladni , m ert más 
adósságért is szorilotl ák. A gróf, Berde utján kivánta a 
vásúrt esz ).;: özöltelni , Csernovjch lehelt kieszközölte hOffy , " 
Berde Ináj us 24-én, m in t a gróf meghatalmazott ja, enge-
délyt kapott a Kolozsvarra uta z::ísra, o ly 111cghagyássa l, 
hogya várost engedély nélkül el ne hagyja; máj us 26-án 
az engedély 14 napra kiterj eszte tetl N.-Varadra is, hol 
az adás-vevés junius 12-én Inegtörtént. 

Kolozsvárt magti nügye it r endezte. Szabadságideje le
járt. A rendőrség utján október 5-én jött a rendelet, hogy 
induljon vissza Pestre.' A haditörvényszék november 
29-én Pesten megidézi deczember 1. d. e. 8 órára Ujépü
letbe. E megidézés hátára felj egyezte, hogy arról faggat
ták: miért vállalt hiva talt ; miért nem mondott le; miért 
nem szökött el, vagy cs inált partot a császári ügynek ~ 
vagy egyik senl sikerülvén, lll iért nell1 záratta be vagy 
lövette főbe magM? 

1851. deczember 23-án d. e. 9 órakor hirdette ki a hadi 
törvényszék az itéletet >gyertyá k vilúgánál, feszület eló
mutatása mellett,« mely szerint akasztófára ítéltetett' 
Ugya nekkor rajta ki vül még 40-en itéltettek halálra mint 
felségárulási bünösök, l11indnyájall vagyonuk elvesztése 
mellell a forradalnm által okozott karok megléritésére. 

Ezek közül erdéiyiek voltak: Dózsa E lek, gr. Eszter
házy Mihály, Fábián Dániel ev. ref. lelkész, kézdivásár
helyi képvisel ó és Mikó Mihály, csiki kormánybiztos. 

Az ő Felsége elébe terj esztett döntésre 3 hónapig 
kellett az Ujépületben várni. Három havi siralomház 

1 1851. act. 6-ról Kolosvárról é ,"lesiti Daniel G.-t, hogya 
pesti haditörvényszék rendeleté ból indulnia kell vissza. ~Jó kedv
vel nézek - irja többek közt _ . sorsommal szemben sem meg
ijedve , annyival kevésbé megtörve nem vagyok. Lelkem és kezem 
tiszta j nyilt arczaI merem ~'l llit a n.i és bármi találjon lánczaimut 
nyugodtan hordozandom, azt hiszem nem is marad cl. Ideje, 
hogy sorsunk legyen elhatá,"ozva, ne függjünk mint a Mohamed 
koporsója.c 

I Okmány tá l' 15. sz. H. 
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111 ég közönséges bünösre js embertelen kinzüs; minó 
lehetett a der ék lIazafiakra! 6 Felsége 1852. nuircz ius 
27-én kelt legfelsóbb határozattal a 41 felségá rulás i 
bünösre kimondott halálbüntetést elengedte s az idő le
ges büntetés kiszabasát a 3-ik hadtest parancsnokságá ra 
bizta, mely a yagyonelkobzás fenntartása m ellett dr
fogságot szabott, némelyek re 10, másokra 6, 4 ével. 
Berde, Dosa és Mikó Mihály 4-4 évet kaptak, melynek 
kitöltésére Csehországba Josefstadtba szállittattak. 

Még elzáratása előtt 1851. szeptember, október, 
november hónapokban biztositotta pénzél. Az absolnt 
kormány nevében múködó hadbiróság a politikai elit eI
tek vagyonat, az itélet kihirdetése a lkalmával rendese n 
elkobozta. Ez okból mindazok, a kik a szabadságharczball 
nagyobb tevékenységet fejtettek ki s vezet ő szerepet 
vittek, ll1ar a vizsgálat Illeginditasa vagy annak folyama 
alatt hacsak tehett ék, igyekez tek vagyonnkat az elkob
zástói lehetóleg m egmenteni . Igy nem tartották bünnck 
s a férfi jellemrnel össze nem egyeztethet őnek, ha meg
menthetó vagyonukat rokonaik vagy jó barMaiknak 
átadhattak, vagy mas módon mar az itélet kihírdetése 
elótt biztosíthatták. 

Igy tett Berde Mózsa is. Szabadságidéjét felhasz
nálta vagyoni ügyei rendezésére is. 

Nevezetesen 1851. szeptember 29. Szucságban Kele
men Benó jó barat j ának átadta kolosvári 3 tekintélyes 
kereskedó kötlevelét, a ki a rábízott pénzt hüségesclI 
kezelte és gyarapitotta 111indaddig, lui g Berde a fogság
ból haza került, a nlit Berde sokszor hálásan emlegetett , 
Egy pár adóslevele t Berde Áron unokatestvéréhez tett Ic. 

Októberl6.án a Pesti takarékpénztában Takács Júnos 
kolozsvá ri ev. ref. tanar neve alatt 2000 tHot ; november 29. 
Egyed Pál név alatt 800 frtot helyezett el. Gróf Csáky 
György adóssága iból, a saját pénzéból kifi zetett volt 
15.780 frtot pengóben. Ez összeget Csern oy ich Péter 
Szal fu'd megvételekor lllagára vnllalta, még pedig cl 

kamatokkal 16000 fI·tra kikerekitye 60 o melletl. 
Csernovich Péter ez összearól l:lerdének kötelez-., 

vényl adott , a ld azt Vcl rady Kúroly pes ti ügyvédre 
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bizta »nwgmcnlés és örzés végett. Meg vagyok győ
ződve - ilja ki s naplója 11. lapján 1852. elején -
h ogy ezeknek szünetlen hűségében és barátságában nem 
csalatkozom. Bezárásom esetére a fennebb irt tőkéknek 
évi kamat j ából kell élnem. Ha bezá ratasom ideje alatt 
fi zetnénck, azonnal 3-szoros földbirtokbeli hypothékára 
minden formaságok mellett lesz kihitelezendő. « Egyéb
iránt édes a tyj at, Kelemen Benőt, Berde Áront és Simó 
Karoly kolozsvari ügyvéd, j ó barátj át kérte fel ügyei 
elintézésére. »Engemet - folyta tj a - bölcsességük, sze
retetük és szilárd becsületességük biztosit. Némi tájé
kozas és egy véletlen esetre utasitás végett megjegyezni 
ezeket szükségesnek véJtem. Pes ten 1852. febrnár ll-én 
Berde Mózsa.« 

Ugyanekkor összeirta adósai neveit és tartozásaikat 
s a takarékpénztárba elhelyezett - pénzeil1 mindezek 
összesen tettek 27.147 fr l. 54 kr!. Tehát ennyib ől állott 
ekkor egész vagyona' l\'Ükor vitték Pesli'öl Josefstadtba 
- nem a kadtam nyo mára . 

A josefstadti vá rpara ncsnok á tirt a kolozsvá ri 
t anácshoz, hogy va n-e Berdének birtoka, m elynek jöve
delméből az ellátási költségeket hordozhassa. A tanács 
vissza irt, hogy Berdének semmi birtoka nincs, hanem 
Berde Áron, mint legközeleb hi rokon. m agára vállalta, 
hogya kivánt összeget mindig előre megküldi. F ogsága 
alatt a pénzt r észint Várady Károly küld te Pestről havon
kint 30 frto t, r észint Berde Áron Kolozsvárról az adó
soktól fi zetett kamatokból, melyet a várparancsnok vett 
kezéhez s Berdének 5 frtonként ado tt ki. 1852·ben julius 
23-tól, deczember 12.ig összesen 410 fr!. küldetett, melyból 
elköltött 6C frtot s igy ment át 1853-ra 350 fr t. Minden 
onnan vagy oda irt levele t a várparancsno k elolvaso tt 
és l á~tamozo lt . Levelet a magyaro n kivül bármely nyel
ven Il'hattak, a minthooy német la tin a ngol fra nczia b , , , ~ 

nyelven ir t levelét is hítta m. Életm Ódjuk a vá rparancs
nokok szeszélye vagy talán felsóbb rendelet szerint vá l-

I Adósai mind ko losvári tekintélyes ke reskedők. 
I Sajtit fe ljegyzése. Naplója v. zsebk önyve 1850- 1862. 10. la p 
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tozott.1 Élelmiszerküldés néha Ineg volt engedve, lllás
kor eltiltva . Az olvasas, irás és kézi fogla lkozas hol 
megengedtelett, hol eltiltatott. Berde németül jólllldvan, 
az angol és franczia nyelv lllcgtanuhlsara s nemzetgaz
dásza ti művek tanulmanyozasára forditotta idejét. Angol 
gazdászati ll1üvek utan egy egész könyvet tevö jegyzetel 
irt gazdasagi épületekról, gahonafajok termesztése, 
marhateilyész tést, sajtkészitést sth. illetóleg. Fóleg a 
franczia nyelyel ugy irásban, min t beszédben k itünóen 
elsaj átitotta. Magya r könyveket is vitetett Pestról. neve
zetesen : Ta tay Természettanát ; Gönczy Növénytanál ; 
Véga Számtanát ; Köváry L. Erdély stati szlikájat ; szótá
rakat, Th1indezen könyvekre rá van ütve a vÜl'para ncsllok 
bélyege s mindeu irt és kapott levélre II . gelesen«-e és 
olvasha ta tl an neve. Az olvasás és tanulmányozüs mellett 
foglalkozo tt kéz imunkával is mint á lta lában fogo lytürsa i 
is. Nevezetesen dró tból font fin om lánczoka t, karpere
czeket kötött, vagy varrt házi sapkát, m elyeket hazakü ldött 
egyes ismeróseinek emlékül. 

Az élelmezés a foglyo k telszésére voll bizva. 
A vagyo nosabbak a vendégl őbó l vitell ek kosztot, a 
kevésbbé vagyo nosok, a börtönmestertól kaptak 10 p. 
krajczárért két jó tál étell délben. A reggelit és vacsonit 
maguk készí tették el, még pedig a r eggeli ,\ll ott magok 
főzte kávéból, a vacso ra toká nyból, gul yüsból, r ántott 
burgonyából stb . Az erdély iek tejes és turós jJllliszkÜl 

1 Fogsnga idejé rő l két szakadozoU és hia ll)'os lIl:lgyal' Ilap
tára van il'ományai közt j az egy ik 1852-1'61) me lybe négy - a 
más ik 1853-I'Ól, m elyh e kél - ti s zta le vé l va n bc viHTvn, Az 1852, 
évi naptára egy ik la pján ily felj egy zés e o lvas ható : ~Nov , 28-án 
hirdett e ki a Comundó, hogya levelek tá rgYI1 elő re bej e lenl c nrl6, 
a fogdát rajzo lni tilos és hogy 6 csak fcs tungs s tl'üll inget de po li
li scher gefnngencrt 11em ismer, azért igy nem is sza uad nh'lirni ,c 
Az 1853, év i napt:'lrbun: :o Mórt. e ls 6 Il flpj uib'l l1 v izsgúl tar to tt 'föl'ök 
t:'l bol'llo l .. egy majOI' audit o lTa l ; pénzünk beszede le ll , :l z t:'m l 3-áll 
a vú "l)t1l'nncsnok naponkénti egy sé tá t kett 6 he lye tt i G he tenként 
csak egy leve le t j l czol h osszu hajat, szakálla l I'clld e lt ;; Ill egparan
csolla hogy 4 I'észre osztva s é túlllll k, egy"uíssal lJCs zé ll cnünk t ilos, 
A közel cbbről Décsb61 id ehozott foglyoknnk ped ig ids, sétúlús, 
la lálkozús c lt ilta lo tt. c 
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is készilcUck, l1l incl{ Ma rosi János volt a Berde szaka
szában a fómestere. A foglyok kül önben kaplak napjára 
10 p. !<rl és ka tona-profontot, mil " tehe tősebbek a 
szegényebbek részére honfiui bókezüséggel pótoltak meg. 
Érdekes, hogy a vo ll honvédtisz tekre s volt képviselókre 
és magasabb rangu hivalain okokra vasal nem lettek, 
de az alsó bbakra s papokra igen, ugy, hogy mikor 
együttes sétá ra vitték a mintegy 240- 250 foglyo t, a sok 
Innezzörgés tól a beszédet se lehetett érteni. 

Mid ő n 1852-ben ó Felsége Erdély t beutazta, szül ói 
és Háromszék összes vár osa i és községei, több egyesek 
alá i,"" sával, kül ön kérehnet nyujtotta k be ő Felségéhez 
julius 26-ről magya r nyelven, m~l y ben a Berd e megkegyel
mezéséért esedeznek. Berde Aron 1855. elején német 
nyelven telt ki sérletet. Minden alkalommal azon választ 
nyerték, bogya megkegyelmezés iránti folya modás leg
magasa bb helyen nem ta lá lta to ll telj esithetá nek. Berde 
tehát a ki szabo tt 4 éve t kiülte. 

1856. m á jus 18-án érkeze tt Kolozsvárra, hol m eleg 
• • 

fo gadtatást és kényelmes száJlást talá lt Berde Ar onnál, 
kin ek csa ládj a az ö tavoJl éte ala tt ké t szép fiuval, Jen ő 

vel és Bélával megszaporodo tl. ' Azon bará ta i, kikre 
pénzeit bizta volt, hűségesen elszámoltak. Adása i köz ül 
csak a hires gazdag Csernovich Péterrel gy ült meg a 
baja, a k i, hogy Sza lárdra kölcsönt vehessen, a kö telez
vényt 1857. vá ltőkka l cserélte ki ; Berd e igy is csak 
hosszas perlekedéssel jutott 1860-ban a 23.000 frtj ához. 

1II. Jó szágfelügyelősége gr. Bethlen Kamillónál. 

Berdérál, mint jószágfelügyelöröl is igen j ó hirnek 
kellet l már 1848 elá tt az edélyi m aga s a ristocrá ti a közö tt 
elterjedni. Gr. Csáky György nek 1844 márcz ius 2-tól, gr. 
Traun Ferenc.zné, gr. Bethl en Borbúlúna k, a ki elóbh 
gr. Kendeffy Adámné volt, és leá nyá na k, gr. Kendeffy 
Katának, a későbbi gr. Andrásy Gy ul ánéna k 1846 október 

, I Nehány évig BCI'dc Aron öcscséné l tartott bh ben egy 
szoba t a Collég. me lI e tli tanári lakás ban s o lt is kosztozott fize t
ven évenként 400 frt. 
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l -tól volt j ószágkormányzója s a jövedelmek beszedóje.' 
Fizetése az elóbbitól az elsó évben volt 1200 fr t, azut ún 
2000 forint váltóban ; az utóbbiaktól év i 500 frt eonvent 
pénzben és nlinden költségei megtéritése. i'llindkét meg
bizója nevén külön naplót vezetett s minden év végén 
pontosan eIszámolL, Inelyet ugy a gróf, mint neje, illetve 
gr. TraUl1l1é aláil-ta k s Berdét minden további felelós
ség alól felmentették. 

Gróf Traunné a maga és lá nya nevében az utolsó 
ily felmentvény t 1848 julius 27-én Pozsonyban állitotta 
ki a személyesen j elen volt Berdénele 

Berdét saj á t beismerése szerint az okszerü gazdál
kodás titkaiba, a br. \Vesselényi Mildós nagynev lt j ószág
kormányzója, Kelemen Benó, vezette be, kinek bölcs 
tan itásait mindig nagy eli smeréssel emlegette. Ennek 
tanácsára kezdette volt meg má r 1848 tavaszá n a tago
sitásl is Ludason, a KendefTy birtokon, de a mely az 
események miatt akkor félben maradt. 

Jó hire-neve fogságával nem veszett el. Még Jósef
stadtban volt, midón Erdély egyik előkelő urasága fel
kérte, hogy vállalj a el j ószága i kormányzásá t. Berde 
el őnyösebbnek vélte il y állást gr. Bethlen Kamillón,u 
és testvéreinél foglalni el. Széles mező, nyilt életrevaló
sága s gazdasági ismeretei foganatos itásá ra. Egy titr
saságban szó lévén a Ra dnóthon lévó sok adósságról, 
Berde ugy nyilatkozott, hogy ő megtud ná menteni. E nyi
latkozat az illetők tudomására jutvá n, felkérték ügyei k 
rendezésér e. Berde vállalkozott, de szigoru feltételek 
mellett, mindenkinek megszabva évi j árandóságá t. Övék 
volt a radnóthi, teremi, törökbecsei nagy uradalom, ren
geteg adóssággal megterhelve. Ezek kormányzásá t 1866 
végéig vitte, az egész ország elótt tudva levó nagy buz
gósággal és oly eredmény nyel, hogy azt a 491 ,458 frt 
adósságot, mely a családot terhelte s melynek évi 12, 
15, 18 perczentes kamatja az évi járadékkal együtt 

l A gl'. Csáky-féle bevételekról és kiadúsokról vezete tt napló 
első táblújára e szabaIyl Írta Berde : »Semmi l bé ne végy és ki 
Ile adj , mig be nem i1·tad. Az első hitelt őriz, a mllsodi k kárt távo
Jit . Egy angol számoló gazda után.c 
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50,751 frt 60 krt tett évenként, telj esen törl esztette. 
Alikénl ki va nia heJyzelé l a maga e lö nyére kizsá kmá
nyolni s principálissa érd ekét szo lgálni , arra nézve csak 
azt a lény t hozom fel, hogy nemcsa k a saját pénzét 
ford ito lla il renge teg adósság apasztásá ra, s ezért csak 
60/0 ka matot számi to tt, a régi hitelezók á ltal kikötött 
leaki sebbnek is a felét, hanem olcsó bb pénzre akarván 
" nlinden eselre szert lenni, a maga nevére is velt fel 

kölcsönt. Nem csud a, hogy Bethlen Kamilló gróf nún
den levelében egy meghitt, biza lmas, hü bará ttal szem
ben használni szokolt kifejezésekkel közli núnden buját, 
kéri tanácsát és köszöni támogatásá t. Berde 1867 január 
l-én mond otta fcl szolgálatá t; a gróf janull r 8-illl irt leve
lében megkisérelte Inaradásra birni, de siker nélkül i Inire 
januil r 26-án irt levelében az elismerés és hála érzékeny 
nyil vá nitása mellett a megválásba beleegyezik. . Remél
lem, édes jó Berd e, - irj a többek közt - hogy j ó indu
latjá t és bará tságá t ezután sem vonja el tólem, úgyszin
tén olykor a tiszteimet is, ugy-e bár, buzditani fogja, 
hogy igyekezzenek. Az Uris ten áldja meg magát, édes 
jó Berde, mindazo kért, a miket javamra tett, és legyen 
ezután is oly indnla tta l, mint ezelótt.« l • 

E levél boritékára Berde - szokásához hivell 
- következó jegyzés t irta: . A gróf elbocsá tott kéré-

• 

semre. Aldassék Isten szent neve, ismét maga m ura 
vagyok. « 

Azok közül, a kik hozzá ta nácsért, támoga túsért 
folya modtak, különösen is fel kell emlitenclll gr . Beth
len Farkasnét, Teleki Rózát, ki számos levelében Berdét 
egyetlen jó barátj ának, m egmentój ének, sza badító angya
lának nevezi, . ki m éltó alTa hoay térdein állva m ond-. , D 

JOu neki szive mélyéból fakadó hálál<. Egy ily hálá l
k~dó levél hátara ezt j egyezte: . Munkásságom teljes 
~hsmerése, Illelylyel BOllyhá t én Jll ente ltmn Jneg, a Uli 
Igaz! A szerénység megbántása nélkül eli smere lll ~ . A grófné 
tettekben is jeiét adta háláJ·ána k m ert véarendeletében , D 

[ 1 E levelek, min t nlinden más okmányai, rendelkezésének meg
el e~6leg az Unitúr. cgyhóz levéltárában az Ő v~lsszckn~nyébe ll 

cgyutt 61'i:dc tnek. -
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20 OOO [rlot hagyományozott Berdének, mit örökösei , . 
ki is fi zettek. Valammt meg fizették azl a 10,500 frtot is, 
melyet Berde 5'1, mellett 1878 m'tjus 5-én adolt volt köl
csön a grófnénak. 1 

IV. Ujra közpályára lépése; képviselősége, belügyminisz
teri oszt. tanácsossága és nyugalomba lépése. 

Hazánk sorsa jobbra fordultúval Berde is ismét a 
szebb jövőért küzdők sorába állott. 

Az erdélyi udvari cancellaria ideiglenes elnöke, br. 
Kemény Ferencz 1860 deczember 30-ról Bécsből értesiti 
a Hadnóthon lakott Berdét, hogy ö Felsége deczember 
27-én kelt határozatával >az erdélyi országgyülés tájé
ko zá sa és szükséghez képest adatok szerzése végell 
K-Fehérvárra összehivandó elóleges tanácskozás tagjait 
40 számban állitotta m eg s ezek közt a székely nemzet 
r észéról Berdét nevezte ki •. Ezen tanácskozás napjáu l 
1861 február ll-ke tüzetett ki, melyre Berde meg is 
jelent. 

Ismeretes ezen tanácskozás, majd a szebeni ország
gyülés magyar és székely tagjainak hazafias n~agavise
lete, melylyel nagyban hozzájárultak a magyar alkot
mány és az >Unió . végleges helyreállitásához. 

1865-tól- 1872-ig minden országgyülésnek tagja volt, 
Háromszék hol egyik, hol másik kerületében megvá
lasztva ' Mint az erdélyi viszonyok alapos ismerőj e két
ségkivül hasznos felvilágositásokkal szolgált a bizottsá
gokban és az intéző férfiaknak. Deák Ferencznek nagy 
tisztelóje s partjának hü és tevékeny tagja volt. 

l Gr. Bethlen Farkasné, kinek végrendelete kelt 1879. aug. 
30·an, meghalt 1880. márez. 4-en élte 58-ik, özvegysége ll -ik évében, 
örökösei : fia Árpád és Irma leánya gr. Toldi-Horváth Laj osné. 
Egy másik támogatását kereső volt a Bukal'cstbcn elfogott Nagy 
Joser. Lásd Okmány tár lG. sz. a. 

t Utolszo l' Sepsi és Miklósvárszék választotta meg az 1860. 
ápr . 20-ra Pestre összehivott orszaggyülésl'C :J évre S. SztgyÖI'gyön 
mál't. 22. 23. és 2-1 -én, 1:376 szóval j e ll enje lölt je Antos FCl'cncz 3·14 
szavazatot kapott. 

• 
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Az all ás t és hi va talt kéró k nagy szá rlllllal keres
ték fel ótet is. A valódi érdemeket örömmel és készség
gel pártolta is, de a tehetség, elmélet i és gyakorlati kép
zelt ség nélk ül valóktól, a kik protekLi óval igyekeztek 
hiya tali állásba jutni, hidegen fordult el. Mint képviseló 
Ilyilv,inosan csak egyszer szólalt fel , midón 1868 .n:ijus 
23-an az unitár. egy hli z segély iránti kérését benyuj
tolta s melynek következtében a többi felekezetek közül 
kihagyott unitár. egyháznak is évi 5000 frt szavazta
toll meg. ' 

1867 junius 26-án belügyminiszteri oszl. ta",iesosnak 
neveztetett ki, e naptól járó 3000 frt fizetés és 400 frt szá l
láspénzzel, miról br. Wenkheim Béla julius l-ról értesiti. 
E miniszteriumban ekkor államtitkárok voltak : Tóth 
Vilmos és Zeyk Károly ; miniszteri tanácsosok : Groisz 
Gusztáv és gr. Szapáry Gyula; oszl. tanácsosok, Berdén 
kivül : Hosszu József és Gálfy György ; fogalmazó segéd 
Székely Elek stb. Tóth Vilmoson és Szapáryn kivül 
mindannyian erdélyiek. 

Reá a IX-ik oszl. vezetése bizatott, hová tartoztak 
a könyöradományok nyilvántartása, az inséges munkák 
elrendelése, kifizetése és felülvizsgáltatása ; az országos 
tébolydai betegek élelmezése és ellátása iránti intézke
dések ; alébolydák épitkezési ügye; nemzeti szinház 
ügye; a kórházak, szegények és philanlropiai alapok 
kezelése stb. 

Ez állásban 1871 május végéig maradt, a mikor is 
május 3-an beadott kérésére ó felsége már május 7-én 
' buzgó szolgálalainak elismerése mellett« felmentette, 
mir6l T6th Vilmos miniszter, május 9-r61 azzal értesiti, 
hogy végkielégitésül egy évi fizetését kapja . A fizetés 
május végével s évi 500 frt szálláspénze junius végével 
megsz üntettetik. Berdének egy sajátkezü jegyzékét talál
tam e felmentő irat mellett, mely mint a jogosan büszke 
öntudat s ótet igen jellemz6 nyilatkoza t álljon ill sz6-
szel'1nt. 'b Az eJnbernek - igy szó} ez - sajü t lelkiis l11 c-

I Ulsd e beszédet : Okmány tár l G. sz. a. Ez összeg 1900-ball 
;l~ég ~ ftal toldatott meg, ugy hogy az Unitál'. egyház jelenleg 

.000 fl t = 20.000 koronát kap évenként. 



:u 

rele legjobb barálja, birúja és vezére; lelkiismerele jelöl
heti meg a legbiztosabb ulat, mely ötet az élei szöve
vényes, sikamlós utain vezetheti, a társadalonl lninde n 
oszlályzalában és lömkelegében megjelölheti az ulat, 
melyen járhat, cselekedeteinek irányt adhat.. 

Mily boldog az olyan ember, a ki a legnehezebb 
és viharos idóben lelkiismerete vezénylet e mellelt szivé
ból, és törhetetlen erővel szolgálja hazáját, nemzetél ; 
a társadalmat, melynek kebelében élt, s mosl, midőn 
visszavonull a közszolgálat teréról, büszkén mondhatja 
el: "omne (ulil punctum «. 

Mint Erdély népeinek, szokásainak, ügyeinek, régi 
törvényeinek alapos ismerőj e, a miniszteriumban az átme
neti időben kétségkivül hasznos szolgálatokat tett. Az 
erdélyi birtokos osztályra nézve igen üdvös vivmánya 
külön emlitést érdemel. Ez pedig az, hogya magyaror
szági földteherm entési záloglevelek szelvényeit az Erdély 
területén levő m . kir. állampénztáraknál - viszont az 
erdélyi földtehermenl. záloglevelek szelvényeit a magya r
országi Ic állampénztáraknál be nem váltotta k, hanem 
tulajdonosaik arra vollak utalva, és pedig a magyaror
szágiak, hogy erdélyi állami pénztárnúl - s az erdé
lyiek magyarországi állam pénztárnál vagy személyesen 
sok költséggel, vagy ügynökök által fizetés mell et l, vagy 
k ereskedő uton terhes százalék mellett vállsák be szel

, vényeiket. - E terhes állapot Berdének 1868-ban telt 
előterjesztésére változtatot! meg s rendelletelt el a szel
vényeknek minden különbség nélkül való bevallása. 

V. Visszaszerzett havasok rendezése ügyében megbízatása 
és elj árása. 

Örök érdeme marad Berde Mózsának az L1gynevc
zelt székely revindikált havasok, oskolák, katonai kincs
tári épületek, ruházasi és lóbeszerzési alapok bonyoló
dolt ügyének kilisztúzasa, s ezek visszaadalása körül 
ki fejtell terhes munkássága. Ennek kissé b ő vebb k ifej 
lését szükségesnek 1al'tOl11 nemcsak az érd ekes ügy, 
ha nem a BCI·de emléke érdekében és sajú t olvasó közön-
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ségünk irünti tekintetből is, mely el ő tt kevésbbé lehet 
ismeretes.1 

Ismeretes a székely ba tá rőrségnek 1762- 1764-ben 
,"éres ka tonai erőszakka l felallitasa. A székely nemzet 
minden tagja született nemes lévén, a" hon védelmére 
személyesen volt kötelezve. E kötelezettség a nemzetet 
három részre osztotla. Az első osztályt képezték a {őne
m esek, kik többed-magukkal ; a második osztá lyt a lá{ó 
nem esek , kik lóhá ton, a harmadik osztá lyt a darabon l 
nem esek, kik gya log voltak kötelesek a hon védelmében 
résztvenni. 

E szerveze t a szatmári békekötés után megszünt, 
a két alsó bb osztály adőfize tés alá vette tett s az 1762-
1764-ben szervezett határőri kötelezettség is csak ezekre 
szo ritkozo lt, és pedig ugy, hogya darahont rendü szé
kelyek ha tá rőröknek, a lófőszékelyek pedi g huszü rha tár
őröknek fegyvereztettek fel. 

A csikszéki és háromszéki 16fó és da rabont rend ü 
székelyekre, tehá t alkotmá nyellenesen kétszeres teher 
nehezedett : adófi zetés és ha tá rórzés, mig a velök egyenló 
ósj ogu fónemesek mindkettótól mentesek maradtak. 

A felfegyverzés csa ládok szerint történt, ugy, hogy 
minden darabont rendü csahid egy gyalog ha tár órt s 
minden lófó rendü csa lád egy huszior ha tá rórt voll k öteles 
sajút költségei n kiállita ni, felszerelni és ta rtani . 

Az igy 1764-ben felfegyverzett székelyekk ét gyal og- ~ 
és egy huszár-ez redet alkották, de a csiki és húromszéld 
husza r csalúdokból nem telvén ki a létszám, Udva rh ely
szék, Ara nyosszék, Felsó és Alsó-Fehér megyének, Foga l'as 
vidékének és Hunyad megye Dobra já rf,sa nak legvagyo
nosabb egyhúzi nemesei szintén felfegyverez tettek s a 
székely huszár-ezredh ez sorozla ttak. 

Ugy a gya log, mint a huszá r ha t" l'ól'ök legtel'hc-

l E kérdést ill e t ő adatokat Uy czim ü becses munkából vc t
ten~ : »6 császári S apostoli ki n'l ly i fe lségéhez hódolatle ljes fc l
terjesztése Br. ' Venkheim Béla nl . ki r. belügym in istCl', Lónyny 
~l cnyhlwt m. k i!'. péllzugyministcl' és Hor váth Bold izSfll' lll . k i/'. 
~gaz~ágügymin is tcr, a vo lt székely haHlrór-czrcdck ingó és inga llan 
Juvu llluk visszaadása és ,'cndezésc tárgY{lban. Pest 1860 ... 
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sebbnek tartották ruháza tuknak sajá t köll ségükön va ló 
előállitása l. 

Az 1769 augusztus havában ha tá rkij árás és kijelölés 
eszközöltetvén Magyar- és Törökorsz"lg közö lt, ez alka
lommal több oly havas szerez tetett vissza Cs ikszék és 
HürOlllszék határvonalá. n, Illely azeló tt villongús tárgya 

, volt, egy rész ről az erdély i, m ás részről a moldva oláh
ország i birlo kosok közt, vagy a lnelyet a l11 oldvaolúh
orszügiak eItulajdonitottak. 
. E visszafoglalt s az összes székelyek ált al közösen 
hasz nált havaso ka t II. József császár 1783 lmijus 27-én 
kelt l egfelsőbb elha tá rozásával >a ha tá rór ka tonaság 
javára és e l őmenetelére ada tni « r endelvén, a ha tárőri 

hatóságok 1784 tavaszá n, a polgá ri ha tóságok köz be 
j ötte nélkül, elfogla lták, a ha tár órök j avá ra és nevében 
haszonbérbe adtá k s a j övedelmet a ha tá rór családok 
köz t egyenló a rányban évenként felosz tott ák. 

E kiosz tást néhány év utá n m egsz üntették és egy 
ez rcdi k özös ruháza ti pénztúrt a lapitotta k, a mi jelen. 
tékeny teherkönnyités eszköze lett. 

Ugy egyes családok, mint szá mos község ind ito tt 
pert avisszaszerzett havaso kért, de siker nélkül. Azo k 
a ha tárórök birtoká ban m aradt a k, ezekn ek 1851-ben 
bekövetkezett felosz la tásáig, s azokna k évi bére az ez re· 
dek ruháza ti pénzalapja nevelésére forditta tott , és pedig 
kül ön ily alapja volt a csiki és kül ön II háromszék i 
huszú r osz tálynak. 

Ezen mházali ptillZa lapoll ki vül volt még a székely 
huszár-ez reclnek egy az egész ezredet iIIetó közös a lapja, 
az llgynevczc Lt }) lóbeszcrzés i alap a. 

Ez al ap ugy keletkezett, hogy azo n csalúdok, mclyek 
vagy szolgá la tra a lka lmas fé rfi hiánya vagy szolgülat i 
lovak elpusz tulása mia tt szo lgá la tot nem tehellek, s 
melyek e szerint a hiúny megsz ünte id cjóig, úgy a ló tul'
lásló l, lllint a lovas szolgálallól mentesek voltuk, kötc
lcz leltek ann yi összeget fi zelni évenként a 16bcszcl'zés i 
alapba, a mennyit elköllenénck, ha lova l la rta núlla k. Az 
igy gy üjtö ll pénz ból, Jllikor az összeg arra clegclld óvé s fi 

csa lád szolgá la tképessé vült, II sz ükséges ló beszerez tetet!. 
J1crde Mőx,so l! lct rujzo. 



A szekely határórök ]8-1 -&l9-hen hallhatatlan 
dirsó neyel vivlak ki luagaknak. Yitezsegök örökre fén .... -
pontja lesz sz3badságharczunk történetének. . 

. . . osztnl k kornlnny katonai e küszegesnek tekint
ypn r&szy~lükeL az ezredek Összes in!!ö es in aatlan ya '0-..... - o o.. 
nnt az á llamkincshir jayara koboztatla cl ] -\. január 
2--en kelt legfelsóbb elhatúrozás foly tan, mikor egy
utlal a határ ól' intez lll~nyt Erdélyben megsz"ntette. 

A pénzalapok kezelési kön~-yei. az "".-iratok nagy
resze 3 Z 1 89. évi zavarok közt elh~yedt vagy meo e nl

mis"l!. s i".- az álIaIUkin tár csak azt vehetle zúr ala. 
Illit a penztárakban tettlege en talált. 

Az é,-i augusztus 24-én kinevezett , köz,-etlen 
bizomány ' altal kiitélt h'1>a5 r észeket az illető közsegek
nek a kincstar és 1 &!-hen hirtokáha adta. -
A többiekerL valamjnt a rnházati és lóbesze.rzési ala· 
poklirt is töhbször folyamodtak Csik- es Háromszék ha tó
áaa, e", 'es köz égek s fóleg a huszar-c ahidok, mint 

jogos tulajdonokerL De az absolut kormúny csak a 
lőheszerzési alapot ismerte el a hu zúrcsn"1dok tulaj
donául s annak kiosztását nem ellenezte azon egyes 
csalúdoknak, melyek azt het ett ék a m elYek a hetéteIt 

J , 

hitele en igazolják. Az iaé nyek hejelentésere e iga zo-
!lisara egy eyi zaros határidő t"zetett ki, 

Az előmuukálatokhől t'sakbamar kit "nt, bo".- az 
e~'éni igazsúgos kiosztas lehetetlen, mert az l ' - l -ben 
lefoglalt pénz ké zjet ma", 'ar bankje", 'ekben volt e meg
semmisittetet(, toyubbá, mert a c aládok na,,'- re ének 
heteti könvye a közbeeső l é ,' alatt eh eszett, s ezek -
igenyöket n e Ul igazolhatják ; II szamad{t i könyvek SZill· 

ten aldozl1taul estek a zayaros időknek, 
ny ' ; szollyok közt talá lta ez ü -et II Illa". 'ar k ir, 

miniszteriuIll, mely ] 69, éyi január ?3-ről iaen terjedel
mes felterjeszté éhen ajánla th,) hozta ő fel egének u . 
a ViSSZ3SZE"l'Zett havasoknak 's 1l1aS iuuutlnnoknak minl 
a ruhúza ti t' S lőbeszerzési alapokIla k a " olt ba t ú rőrök 
ré zére vi 'szaadatci ÜL l 

l Lásd ~l 71 ·ik lupou jelzett r('Jterjes.z.té ~ t. 
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Ó Felsége e felterjesztésre 1869 február 16-án kelt 
elha tározásával a volt székely gyalog- és huszá r határól' 
ezredeknek kincstári kezelés a lalt álló ingó és ingatlan 
j avainak visszaadatásá t az idegen jog épségben ta rtása 
mellett , a székely nemzet j óll éte el6mozditására intézett 
közhasznu czélokra és bizonyos szorosan megtartandó 
feltéleiek mellett elrendeltetvén, ennek érvényesitését a 
bel- és pénzügyminiszterre bizta, 

A visszaado tt javak voltak : 
l -ször, Cs ikszék ha tárvonalán fekvó azon havas 

részek, melyeket 1784-1849-beu az els6 székely gyalog
ezred J'l/házat; pénzalapja alapitásár a birtokolt, és pedig: 

hotd D öt 
Szántó '" '" '" ". ". ". ". ". ". ". ". ". 1160 fi08 
] ' ' 1 . ~~1 ; \.asza o ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... oJoJ v 

Legel ő '.' '.' ", ". _" ". ", ." ". _" ". ". 11,417 
Erd6 ". ". ". ". ". ". ". ". ". " ....... fi2,094 

64 
333 
393 

2-szor. Ruháza ti pénzalapo k, m elye k az elkobzás 
idejében állo ttak. 

Az l-s6 székely gyalog-ezred a lapja ... 52,569 frt 04 kr. 
A 2-ik » » »... 9,687 frt 31 kr. 
A székely huszá r-ezred » ... 14,029 fr t 40 kr. 
3-szor. A lóbeszerzés; alap 

'IZ elkohzás kor tell ......... ' ..... '" ". ". ", 49,958 fr 4-1 kr. 
4-szer . A borszéki fürdőben két ház. 
5-szö r. Iskolák Csikszeredában, Sz t-Má rtonban, Kézdi

vllsárhely t és Sepsi-Szt-Györgyö n. 
6-szor. Az ezredek törzs karai részér e szükséges épü

letek : Csikszeredáhan, Kézdivásá rhely t és Sepsi Szt-Györ
gyön, valamint a zászlóa lj, osztály-század és szakaszok 
részére szükséges és 1866 el őtt elncm idegenite tt telkek 
és épületek : Uzon, Bölön, N.-Ajta, Zágon, N.-Borosnyó, 
Polyán, Tövis, Dobra, Bágyon, Ditró, Csikkozmos, Bank
fa l va, Somlyó, Ménaság, Szt-Domokos, Gyergyó-Sz t-Mik
lós és Kászonuj fa lu községekben. 

A feltételek ezek: 
l-ször. A Csik szék határvonalán fekvő hauasok, a 

raj tok lev6 épületek kel, felszerelésekkel és telepekkel 
az els6 székely gya log-ezredct a lko tott Csikszék közön-

3' 
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sénének. vallás- és nemze lkülönbség nélkül , közös lulaj
do~"i ul örökre, j'elosz/ha/at/wllIltelj cs tulajdoni joggal ugy 
adatnak vissza, hogy az év i jövedelem a földlnivelés, 
bányásza t és kereskedelem emelésére és népoktatúsra for-
ditta ssék. . 

2-szor. Az elsó gyalog- és a székely huszár-ezred tól 
elkobzott ruházási pé/l zalapok és ezek kamat járulékai, 
mindkét közönségnek, valláskülönbség nélkül, felosztha
ta lla nul örökjogga l, oly feltét ellel, hogy mint takarék
pénztárak kezeltesse nek, lehetó olcsó kamalokkal . 

3-szor. Alóbeszerzés; pé/lzalap s ennek kamat járu
lékai a székely huszá r-családoknak közös és egyenló 
jogosultságga l s legfelj ebb osztályonként (divisio) osztas
sék fel, vagy ez is takarékpénztári a lapnl szolgáljon; 
mire nézve a csiki huszá r-családoknak szakaszonként 
elválasztandó képviseló gyülése, egy miniszteri hiztos 
elnöksége alatt, döntsön . 

A Csik- és Háromszék terül eté n fekvó összes lelkek 
és épiiletek, a m ennyiben a magyar állam vagy a szék 
czéljaira nem sz ükségesek, adassanak el és az azokért 
befolyó pénzösszeg esatoltassék a Cs ikszeredában, Kézdi
vásá rhelyt és S.-Szt-Györgyön alapitani czélbavett ipar
iskolák tókéihez. 

A há romszéki huszár-családok szintén szakaszok
ként választandó képviselógyülésökben a nliniszteri biz
tos elnöksége alatt határoznak, hogya lóbeszerzesi a lap
ból őket megilletó r észt a két iskola közül m elyikre 
akarják inkább fordítani. 

4-szer. A borszéki kél telek és ház, a fentartás i költ
ségek kivételével, vagyontalan szen ved ó székely betegek 
számára használtassék ingyen . 

5-ször . A szé kely ez redek területén katonai czélokra 
használt iskolák, számba veendó alapitványi lőkéikke l 
és ezeknek kamataival, Csikszeredában, KézdivásárhelyI 
és S.-Szt-Györgyön alakittassanak á t ipariskolákká. 

6-szor. A kincstári kezelés idej e alatt a fekvá javak
ból 1.869 ja nuá r l -ig befolyt jövedelmek a lll . kir. kincs
lart Illetik. 

A nlál' tulajdo nossá valt közöllségek által ezen 
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j ava k kezelésére alkotandó alkalmas szabályok megeró
si lését, az általok választandó kezel ó személyzet kIne
vezésé t s az évi számadások felülvizsgáltatásá t a belügy-
111iniszler Inagának tarto tta fenn. 

Br_ ' Venkheim Béla belügyminiszter mindezen fon
tos kérdések megoldásával 1869 febrnár 26-án kelt elha
túrozásával Berde Mózsa belügyministeri osztály tanácsost 
bizta meg, ulasitván a fent jelzett összes javaknak átvé
telére, Csik és Háromszék közönségének fenti elvek sze
rinti átadására s elj árásáról j elentés tételre. 

Az ügyet nálánál j obban ismeró, ügybuzgóbb, tapin
tatosabb egyénre, a kiben az iIIetó érdekeltek is j obban 
megnyugodtak volna, a miniszter nem bízhatta volna. 
Berde - a mint irj a - a »rendeletnek annal nagyobb 
örömmel engedelmeskedett, m ert ez alkalmat nyujtott 
neki, hogy soka t szenvedett székely nemzetének sajgó 
sebei gyógyitásához csekély erej ével ó is hozzá járulj on .• 

Berde min t miniszteri biztos 1869 julius 26-án indult 
el Budáról s 1870 márczius 29-én tér t oda vissza . E szin te 
8 hóra terjedó idó alatt minden elóIeg, irnok, vagy tit
kár nélkül, valóba n óriási munkát végzetl.1 

1869 márczius hóban Erdélybe leutazvá n, kulatn i és 
tanulmányozni kezdette legelóbb is a ruházás i és lóbe
szerzés i alapok állapotait, melyek az elkobzás után külön
bözó közegek által, r észint Szebenben, r észint Kolozs
va rt kezeltettek, a bánya- és pénzügyigazga tóság-, az 
adóhiva tal és kincstári ügyészség által. Mindezen köze
geld<e) érintkezésbe lépve, a kivá nt ada lok, kimutatások 
okmányok, periratok stb . összeszedése, rendezése roppant 
munkába került. lassa n haladt. E mnnkálatát félbe sza-

• 

kitva, szeptember 18-án Gyergyóba utazott, hogya hava
sok átadását a tél beállta elótt eszközö lj e. 

Csikszék állal e czélra elóre kinevezett bizo ttságga l 
és a pénzügytn iniszter által az átadásra s ezt Jllegeló
zóleg a havasok jövedelmeire vona lkozó szúmadúso k 
tisztuzására odarendelt kolozsvári Ill . kir búnyaigazga-

t Több ivre terjedő igen érdekes jelentését 1870. márt. 13-ról 
Kolozs\rá1'l'ól tette meg, összes költsége 2538 fdra men t, me1yet a 
minis ter 1870. múj . l -én ut<l It kL 
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lósügi közegcl<kel a TölfJ!Jes havasra kiszillva, Csikszék
nek áladta a szék lCl'ül e lén l évő hava si részeket, a 
beszerzell mindenféle térképcld<el, conscriptiókknl, bir
tokivel<- és föld könyvekkel ; leltározta és érték szerint 
útadia az összes tiszti telkeket, épületeket, fürészmalmo. 
kal, deszkál,"t, léczet, tönköt stb. 

Számba vétellek a haszonbérek 1869-ról, ugy a 
fürész, mint a Iiszteló malmokról ; a havasok roppant 
lerületén elszórva lakó bérlók; az állami, uradalmi és 
erdészeti egyesitett számadások, hogy kitünjék, mennyi 
illeti a jővede l emből 1869 január l-ig az államot s azon 
innen Csikszék kőzönségéL A készpénz osztalék is azon· 
nal átadatott a birtokosoknak ; szamba vétettek és átadat· 
tak a gyergyó-szentmiklósi uradalmi épületben talált 
ősszes irományok és ingóságok. 

Ezekre nézve Berde hathatósan ajánlja aminisz· 
temek, rendelj e meg a széknek, hogyahavasok azon 
részét, melyeken bérlók laknak, pontosan m éresse fel 
telkenként, térképeztesse, ahavasokat osztassa tumu· 
sokra, kezeltesse erdészeti szabályok szerint stb. 

Bevégezvén a havasok átadását, a hátralék, haszon
bérek és készpénz kitisztázasá t és elrendezését; foly
tatta a Csikszék terüle tén levó telkek átadásál. 

A borszéki kél ház a kij előlt czélra nem volt átad
ható, mert el volt már adva Ditró és Szárhegy kőzsé· 
geknek. Berde a két községet rávette, hogy szenved ó 
felei k részére 20 öl hosszu és 20 öl széles telkükre, szép 
helyre, saját kö!tségükőn egy 8 szobából álló házat épit
senek ingyen. 

A Ditróban, Gyergyó.Szt.Miklóson, Szt·Domokosol1 , 
Szépvizen stb. volt ómagyi, kapitányi, hadnagyi lakások 
telkei közül némelyek és az oskolák, az állam részére 
a Berde ajánlata szerint megtartattale 

Csak Csikszeredában talált ellentállásra, mert itt a 
nagy és pompás tiszti lakások és puskaporos torony 
átadását a katonai parancsnokság megtagadta. A leltá
rozás és útad"s csak késóbb eszközöltetett sok sürgőny 
és felterj esztés után a cs. kir. hadügyminiszter á ltal adotl 
rende)elre. 
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Alábeszerzési a lapol illetóleg a gyergyói, fel- és 
alcsiki és háromszéki huszárok október 15., 16., 17-re 
nyilatkozásra összegyüjtetvén, a gyergyó iak töbhsége 
részüket kiadatni, a többiek takarékpénztár alapilásá ra 
kivánta forditani. 

Igy bevégezvén küldetése czélját Cs ikha n, függóben 
maradván esak a csikszereda i épületek, Háromszékre 
sietett, hol szintén nehéz munka várt r eú és a szék áJtal 
kiküldött biztosokra . 

A liszli lakások közül némelyek már el volta k ugyan 
adva, de szerzódés nem volt, tehát ezeket kiálliltalta s 
megerósitésüket a miniszternek aj á nlolta; a többi épü
leteket pedig a biztosoknak számba adta. Kézdivásárhelyi 
azonban csak az őrnagyi szállás és egy üres gabona 
raktár ada tott á t. mert a többi számos épü letet és az 
oskolát a cs. kir. ka tonaság megtartotta magának, csu
pán a leIlározásba egyezett bele sok huza-vona után. 
Éppen igy S. Szentgyörgyön á tada tott az egykori székely 
huszár fegyház telek, a r aj ta levő épületekkel, kerltel 
és az oskola. Ellenben a többi számos épületet a ménló
telep tisztj ei vissza tartották. 

A telkekből mind a város, mi nd az ev. ref. egy
ház s még más községek is kértek ingyen. Berde az 
összes épületekre nézye azt aj ánlotta a min iszternek, 
hogy adassa nak a felállitandó ipariskola részére, vagy 
fizessenek bért az illető k, különben a székely nemzet 
nagy kárt szenved, mert ezen ép ületek ér téke teszi amaz 
oskolák alapvagyonának legnagyobb részét. 

A lóbeszerzési alapra nézve a Kézdj, Sepsi és 
:\1iklósvár-Bardocz széki huszár családokkal október 
221 25. és november 2-án tartotta meg a gy ül ést. Csak 
kevés család volt haj laudó a Kézdi-Vásá rbely t és S. Szent
györgyön állitandó ipariskolákra adni - a tulnyomó 
resz kiadatni kér te. Ez iránt kérvény t is nyujtottak be, 
melyet Berde azzal a véleménynyel terj esztett fel, hogy 
a kiadás ellenkeznék az ó felsége elba tározásá val. 

Jóllehet a kézdi-vásárhelyi neveló házat a cs. és 
kir. ka tonaság nem adta át, Berde nagy huzgóságga l 
igyekezett ezen oskola keletkezésére, alakulására, szer-
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veze lér e és alapilványaira vonatkozó Ö.SS~~S okm.~.nyo~ult 
egyeseklól és hi vataloktól ]negsz~r~z lll , osszegyuJtenl, a 
melyeket miud [elterj esztctt a mll? IS~ terhez, . hatha.t~s~n 
ajánlván ennek nlagyar katonai l sl~o~.áva. alakilasaL 
Ezzel nemcsak az alapilvá nyok r endklvul ZIlált állapo
tának kitisztázásat eszközölte, ha nem a történelemnek 
is nagy szolgálatot telt. 

Bevégezvén a havasok, katonai azon telkek és épü
letek s oskolák átadását, m elyeket a magya r állam 
részére megtarta ni szükségesnek nem ilélt, vagy a melyek 
átadását a cs. és kir. ka tonaság m eg nem tagadta, 
november 8-án visszament Kolozsvárra, hol sajnosan 
tapasztalta, hogy a I'llházali és ló beszerzési alapokra 
vona tkozó számadásokkal a pénzügyigazga tósági szám
vevőség nem sokra haladt, m elyek személyes közremű
ködésével csakugyan befej eztetvén és 10- 10 példányban 
litographiroztatván, 1870 február 25-re Kolozsvarra meg
hivta ugya csiki, mint a háromszéki bizottságo t e 
számadások m egvizsgálására s ezen alapokból az irt 
székek közönségét megilletó és kim utatott r észesedési 
illetmény ki- és átvételére. 

Ezek alapján jutott és á tadatott.' 
aj Csik széknek erdély i urbéri kötvényekben, 

készpénzben, kötelezvényekben és há tralék tókében 
144,385 frt 53 kr. 

bJ Háromszéknek 102,178 frt. 31 kr. 
ci A tövi si órnagyság és dezsáni szárny huszár 

csal ádainak 15,682 frt 99 ' j, kr. 
A csiki és háromszéki illetmény t az illetó biztosok 

nyugta mellett átvették, de a tövisi és dezsáni huszá r 
csal ádok része további intézkedésig a kolozsvári m. kir. 
harminczadi hivatalnál hagya tott. 

A ruházati és ló beszerzési alapokra vo natkozó 
szamadások - 6 darab könyv - a m . kir. belügyminisz
terhez küldettek több peres levelek, hiva ta los levelezé
sek pd. a biztosoknak átadatla k. 

I A számtételek nem telj esen biztosak, mert nem a hiteles _ 
hanem egy többszö,' javi to tt példány r'ól ve ttem. 
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Függőben és további elintézésre maradt több fou
tos és égető kérd és, ll . m.: 

aj A Csikszeredában, Kézdi-Vásá rhely t és S. Szen t
györgyön a cs. közös katonaság állal jogtalanul vissza
tartott egykori katonai telkek s ezek közt a nevelő ház 
átvétele és átadása; ezen intézet alapitványainak kiku
tatása és behajtása ; 

bJ A székek közönségeinek átadott lelkek értékesi
tése árverés vagy ajánlat utján, ugy hogy az iparisko
lák alapja ne károsodjék. 

cJ A tövi si és .dezsáni szárny huszá rjait ille tő rész·· 
nek mi czélra és kinek átadása. 

dJ Az ipariskoláknak Kézdi-Vásárhely t, S. Szent
györgyön és Csikszeredában felállitása. 

Igy járt el a kirúlyi elhatározás szavaihoz és szelle· 
méhez és az érdekeltek jogosult kivánsága ihoz képest 
ezen rendkivül bonyolódott és nehéz ügyben. Tevékeny
ségének nagyságát csak az tudja m éltányolni, a ki lá tj a. 
hogy munkálatai közben mily tem éntelen sürgöny t és 
levelet kellett irnia az ill etó főispánokhoz, hivatalokhoz, 
bizottságokhoz, államtitkárokhoz s m ennyi bút, bosszu· 
ságot és hátramaradást okozolt a nagyszebeni hadtest · 
parancsnok azon tette, hogya katonai épületek átadását, 
minden magyar miniszteri r endelkezés daczára, meg
tagadta s csak később, a közös haclügyminisz terhez te LL 
panasz és hosszas tárgyalás után, engedte át. 

»Eleget és jől teltem-e - fej ezi be 1870 m úrczius 
13-án kelt több ivre terjedő érdekes jelentését - e felelt 
itéljen a nmélt. ministerium ... . Tekintve a tér rop· 
pant kiterjedését, m elyen munkállam ; az ügy. bonyo ló
doLLságát, mellyel küzdöttem ; az emberek és hivatalos 
közegek sokaságát, kikkel ériutkeznem kelle tt ; az aka
dályokat, melyeknek legyőzése sok küzdelembe és aggo
dalomba sodrott: és hiszem, meg fog győződni, hogy 
hlll'eaui rendszerrel ez ügyet évek ig se birta volna idáig 
erl elni és jutlatni.« 

Rayner Pál belügyminiszter a Berde j elent ését 
helyeslő l eg tudomásul veszi, intézkedése it jóváhagyja s 
tapintatos és sikertejjes m(iködéscért telj es elismerésé t 
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hivatalos úllúsn clfoglalúst'l ra fe lhivja l s 
egyszersmind kin evezi azon az összes nlini ~z leriumok
ból összeü llilotl bizolt súg elnökének, melynek felndata 
kijelölni azon fekvóségeket, melyek az ,illam részére 
megtal'tand6 k lesznck. 

E bizottság többszÖl" tartott ül és t s mindenik 
miniszleriul11 kij elölte a neki szükségcs le l1<c l s kirn o ll 
dotta, hogy a kincsh\r bért fi zesscn. 

Berde" vegyes bizottság j egyzókönyvét 1871 úprili s 
23-ról feJtcrj esztvén S j clentését mcgtévén, ha za fiui kötc
lességének vél eleget tenni, midön kéri a mini sztert : 
>miiködj ék a kir. elhatározás világos szavai értclmében 
határozottan oda, hogy minden akadályok és torzsí,lko
dások eldöntessenek s a csikszeredai, kézdivásá rh elyi 
és s.-szentgyörgyi ipariskolák még azon év folytán 
életbe lépjenek, m egnyittassa nak, tov,\ bbú gál vettcssék 
annak, hogy ez iskolúk alapvagyonát képező tőkék és 
realitások czéljoktől elvonassanak, alUlI' az á ll a m, akúr 
bárki más által s ez által meghiusuljon a kinlly i e lha 
tározás és az oly sokat szenvedett székely nép reménye 
és fejlődése megakadillyoztassék«. 

Berdének fennebb vázolt müködéseért Csikszék 
közgyülése 1869 deczember 4-én, Húrom széké 1870 szep
tember 6!án tartott ül ésében eli smerő köszönetet szava
zolt, amit valóban m éltán m egérdemelt. 

VI. Székely telepités. 

A magyar miniszterium ez idő ben még egy nagy 
horderejü tervvel foglalkozott : a Béga- és Maros parti 
kincstári földeken székelyek e t akart megtelepiteni azon 
fóindokból, hogy az ottani erdők gazdaságú na k ,\Jt an
dóan elegendö Illunkacrö l szerezzen. 

E végre szükségcsnek tartotta oly kiküldött jelen
tését, ki a székelyeket lakheJyükön felkeres vén, ott meg
tudja: hajlandók-e azok a nevezett vidéken egyú ll"lúban 
m egtelepedni, s ha igen, mily számban és feltételek 
mellett. 

A bc)ügyminiszler Berdél bizla meg ezeknek a 



helyszinén való bizlos és mielóbbi Id puhatolásáva l, fel
hiván ót 1869 augusztus 31-én kelt rendeletében, hogy 
beható és r észle les tájékozás l szerezvén, tapasztalása il'ó1 
tegyen a pénzügYlniniszterhez killler itö jelentést s annak 
m,isolatát a belügyminiszterhez is adj a be. 

Berde, a mint lá ttuk, éppen ekkor volt a székely 
ha lárórök vagyo na visszaadásával is megbizva. A telepi
tés kérdésében Ma ros-, Udvarhely-, Csik- és Háromszé
ken, az illetó fóispánokkal s ezek által kij elölt tekinté
lyes székely haza fi ak kal külön-külön értekezletet tartott, 
hol a feltételeket alapos tárgya lás ahi vették. Berde ez 
értekezletek eredményéról j elentését megtette, de egyul 
tal hivatkozva a másik ügygyel való elfoglaltatásá ra, 
ennek további vezetése alól m agá t felmenteni kérte, 
Kérése teljesittetett, de egyuttal a telepités is levétetett a 
napirendról. 

VII. Vagyongyüjtés, birtokszerzés, 

Berde, a köztudomás szerint is, mint szegény legény 
kezdette meg az életét és közbeszéd szerint - az erdély i 
vi szonyokhoz képest - mint egy nábo b vagy Croes ll s 
végezte be. Mindenki az t kérdi, hogyan szerezte nagy 
vagyonát. Felelet. lIllInkával és lakarékosságga l . MlInlds
sága mindenki elótt ismeretes, a ki életét fi gyelemmel 
kisérhette. Takarékosságáról, mely, nincs miért palástol
~uk, egész a zsugoriságig szigorn volt, egész legendúk 
Jöttek forgalomban. Ezekben sok volt a tulzás s rész
ben a boszalltásá ra czélzó költött tények, de hogy még 
a tulzott költeményekre is okot szo lgá lta tott, azt sok 
tette igazolj a. Igy például tény, hogy buni kastélyá ban egy 
a közepén lyukkal átfurt pala-koczld t haszn,ilt gyerlya
tartoul ; ha pipaszá rá na k csontszipkája elromlott, nu\st 
nem vett , hanem a pipaszá r végét laposra fa ragta; sok 
utazása i közben, ha ve ndéglóbe kellett szállni, a hol 
lehelt e, a korán elutazás üri.."lgye alatt, az egész éjsza kát 
az étteremben egy padon fek ve aludta ál, reggel a 
kellnerek, jól tudv,; n kivel va n dolguk, azzal trél,\l lük 
meg, hogy egy e l ső rendü szo b:.'lnak ke Lt ös ár:.H szá m i-
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tollúk. Avasuti pályaházaknál a lrágerek is rákaplak, 
szúndékosan seregestöl rohan ták meg kis kézi tá skáját, 
kikkel egész harczot kellett vívnia, az ISlnerösök nem 
kis lllu]alságára. 

Mindketten 1881-ben leltünk a vallás közönség jószá
gai felügyelői. Kelenlen Benót, öreg kora luiatl, kim élni 
igyekezvén, kelten tettük meg az évi vizsg~latokat a 
jószágokban. Mindenekben hozzája alkalmazkodván a 
bérlóknél és tiszteknél át élt 7 kövér esztendóre a fo ga
dókban 7 sovány év következett, mivel kettónknek csak 
egy-egy adag ételt szabadott megrendel ni, mert »a köz
vagyollt kimélIli kelk Egy alkalommal vacsora után 
azon hitben, hogy lefeküdt, alig fogtam a magamnak 
titkon rendelt jó porczió rostélyos elfogyasztásához. 
betoppant nagy rémületemre . • Ejnye, öcsém, hát itt 
ilyent is lehet kapni«, felkiáltással mellém telepedett ; 
én természetesen nemcsak megkináltam hanem való
szinüleg felénél még nagyobb r észét az elótte levó 
tányérba tettem, a mit éppen oly jó étvágy gyal fogyasz
tott el, mint én. Következménye az lett, hogy azután 
. a közvagyont kimélni kell«, sokszor és méltán hangoz
tatott törvénynek szoros szem elótt tartásával ugyan, de 
külön porczió került az asztalra. Magát szegény ember
nek szerette és óhajtotta feltüntetni . E czéiból utazásai 
alatt legkopotlabb, mondhatjuk elvediett, ruháit vette 
magára. Ruhája tiszta volt, de kopott s nagy szakisme
ret kellett kitalillni, milyen szinü volt uj korában. A ki 
életmódjára, vagyonára vagy öltözetér e bárminó vonat
kozással czélzást vagy megjegyzést tett, az nem volt 
embere. Egy alkalommal egy a községtól távol levó 
fogadóban azzal fogadott a gazda, hogya rá ntotta mind
járt készen lesz; hát . honnan tudta, hogy jövünk,« kérdi 
Berde bátyánk; »mihelyt a faluból kiértek, - felelé a 
fogadós - megismertem a méltósúgos urat, hisz ezt a 
szürt már vagy 25 esztendeje, hogy vi seli«. Többet nem 
szállott unk e fogadóba . Kolozsvári Széchenyi-téri h áza 
emeleten két kis szobúball, igen szép diófa butora i val
lak, csak ágya volt régi, fenyó deszka, melyet még diá k
kor{lban szerzett, ezt, a nünl mondta, csak kegye le t bő l . 
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lm'lolta, s helyelte a divánt használta, melynek fiókjá
ban 2 párná ból, 1 paplan és 1 lepedóből álló agynemiije 
bőven elfért. Ablakain a fehér vászon függönyökön 
egyik folt a másikat érte, a miért néhai jó Kovácsi bácsi, 
az egyetlen ember, kire semmiért meg nem neheztelt, 
sokat viczczelte. 

Ha valaminek megszerzésére nnszolták, azzal tért 
ki, hogy ő szegényember, a mije van, az nem az övé, 
ő csak kezelője, s becsületet szerzett nevének nem akar 
kárüra tenni . 

Különben, saját vallomása szerint, . a vagyon csak 
arra való, hogy birtokosa általa független lehessen és a 
fölöslegből jól lehessen«. Sok gllnyos m egjegyzésnek, sót 
tréfának is volt czéltáblája. Egyszer valaki kopott sap
kajára czélozva, egy nagy oláh bárányból' kucsmát kül
dött ujévi ajándékba. Az öreg nevetve kiáltolt fel : . bárki 
küldte, okos, praklikus ember, ezért nekem Bunban 
7 napig aratnak, kár, hogy többet nem küldött«. 

Nagyon természetes, hogy másoktól is takarékossá
got kivánt. Egy alkalommal éppen akkor jött hozzám, 
midőn egyasztalossal iróasztalt m érettem . F elesleges 
pénzpazarlásnak mondotta. Az asztalt hosszu időre se 
kapván meg, utána néztem. Ekkor mondá az asztalos, 
hogy Berde ur m ég a megrendelés napján hozzá ment 
azon izenelemmel, hogy lemondtam a cs inállatásról. 
Mint az egyház pénzlárnokát és kolozsvári házai gond
viselójét, a hideglelés környékezett valahányszor valamit 
épittetni vagy javittatni kellett. A kialkndott ár soha 
sem voll elég jutányos. Minden nap - olykor kétszer 
is - látoga tásom ra jövén, semmit se tehettem tudla 
nélkül; a mint valamit csinállattam, azt a helyszinén 
pontosan megszemlélle, megvizsgálla és megbirálla ; a 
. közvagyon pazarlása« miatt a csendes korhohisnak se 
vége, se hossza, Ezzel azonban csak még szigorubb 
takarékosságra akart sarkalni, mert miiködésemmel 
meg voll elégedve. Ismerve természetét, pénztárnok i szá
madásomat mindig bemntattam, lelkiismeretesen végesIül 
végig vizsgálta, észrevételeit jóakaratulag meglelte, feI
világosilúsaimat helyeslőleg elfogad la. !Uliönösen örvcn-
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dell az egyes alapitványok gyarapod:isanak. A »jusson 
is maradjon ise volt egyik fö elve, amiból - megval
lom - nem kevés ragadt róla reám is. 6 a pénzt,irosok
nak ieazán >ellenórec volt . 

O mindezeket jól tudta, de azért szokását, termé
szetét meg nem változ tolta, hanem a maga elé tüzött 
ezél minél teljesebb kivitelére törekedett. Ó csak maga 
iránt volt rossz - ha eljárása rossznak mondható ; 
másoknak kárára nem tett, sót az utókornak, az általa 
forrón szeretett székely népnek halhatatlan jóltevójévé 
vált. A kik vagyonát uzsoráskodás által gyüjtöltnek 
hiszik vagy állitják, azok az igazságtól távol állnak. 
Igaz, hogy megtakaritalt pénzeit, a mig pénzintézetek 
nem voltak, egyesekuek, leginkább kolozsvári tekintélye
sebb kereskedóknek adta kamatra, és pedig nem tudok 
esetet, hogy 6-8 perczentnél többet velt volna, de hát 
minden más pénzes ember ugyanezt telte és pedig 
némelyik sokkal magasabb kamat mellett. 

Egyik nevezetes forrását vagyonának az urbéri és 
állami kötvények olcsó áron bevásárlása s kibuzás 
vagy kedvezó alkalommal való eladása vagy con ver
tálása által természetes nton eszközölte, a miben többek 
közt Wahrmann Mór volt nagy segitségére. 

Szereltem volna nyomról nyomra kisérni vagyona 
gyarapodását, de ez lehetetlen, egyfelól m ert, a mint 
igen sokszor nagy lelki fájdalommal emlegette is, a 
szabadságharcz elótti, 1848 szeptember 3-ig folytatolt 
jövedelmi naplója, több fontos irományaival, ügykezelési 
könyveivel 1849-ben azon idók martalékává lett ; más
felól, késóbbi zsebkönyveiben tett feljegyzései oly rövi
dek vagy annyiszor javitattak, hogy csak ó maga tudolt 
rajtok eligazodni. 

Egyéniségét nagyon jellemzik azok a jelmondatok, 
melyeket meglévó, 1850- 1862 közti évekról szóló zseb
beli kis jégyzókönyve elsó lapjára bej egyzett s melyek 
Igy bangzanak : 

L :oMegszünt a csudák ideje , hogy mann;;} huljon 
az égből ingyen .. s th. 

ll . :olzzadsftggal egyed a le kenyered... Szen/irás. 
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lU ... Nincs zscHércm, sem jobbágyom, 
Két tenyerem a jószágom; 
Vagyon nekem tenyercm, 
Leszen nekem kenyerem.« 

Szentiványi Mihály . 
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• Ezen jelszavak igaz értelme - folytatja - átjárta 
agyamat, véremet, ezeknek érzetében léptem pályára 
Kolozsvárott 1841 május 2-án mint ügyvéd s dolgoztam 
teljes erővel és resignatióval. 

1848 márcziusig, a mikor a politika, körülmények 8 
éves pályámról leszoritottak és Háromszék követjevé vá
lasztatván a nélkül, hogy kerestem volna azt azon hitben, 
nlintha mostan lenne ideje rabigába görnyesztett székely 
rokonaimon segiteni és a százados jármot szétrombolni; 
és azon meggyőződésben, hogy nekem jutott a sze
rencse hozzájok azon örvendetes üzenettel hazatérni : 
szabadok vagytok, vége rabszolgaságtoknak - elválaltam, 
és ekkép átléptem végetlen ül munkás, de boldog magá
nyomból - a léleknizó, zajos és fárasztő publicisticus 
térre.« 

Ezután . emlékezetből< felj egyzi 1850 elej én, hogy 
kiknek és mennyit adott kölcsön. Az összeg 21855 frt, 
melynek évi 6% -os kamata 1311 frt 30 kr. Ennek túl
nyomó részével, t. i. 15780 frt gr. Csáky György tarto
zott, kitól a szalárdi birtok megvételekor Csernovich 
Péter vette magára. 

Az 1858. év jan. 2-án ujból bevannak jegyezve az 
adósok nevei tartozásaik összegével, a mi együtt 36.572 
frtot tesz, 1859 jan. l-én összes pénze 38,447 frt, kolozs
vári háza 8000 frt, összesen 46,447 frt. Az 1871-ik 
évről a kölcsönök, szelvények kamata s a korpádi bir
tok és kolozsvári ház évi jövedelme van feljegyezve, a 
mi egyült 10,134 frtot tesz o. é. 

Egyik sokszor hangoztatott elve volt: >ncm jó 
mindent egy szegre akasztani,« Ennek megfele lőleg pén
zének egy részét igyekezett id őnként ingatlanokba fek
tetni. Igy vásárolta meg 1858 május 26-án Kolozsvá rt 
a Széchenyi- (akkor barompiacz-) tércn a Veszprémi 
Elekné Szavadi Susa házúl (6300 frt o. ért., melynek 



kijayitüsa juniusba 1051 frtba , akisház, fnsknmarúk , 
kapn és kerit és 18G8-ban elégvén, ezeknek helyrd llitúsa 
1 37~ frtba került s igya telek több mint 8000 frtjába 
,\lIott. E tel két 1875 jan. 2-án vagyoni :\lIása felj egyzé
sében 25,000 frtra becsülte. 

A korpádi birtokot többekt ól vásá rolta . Igy 1860 
decz. 20-,\n Keczeli Károlytól és Febér Alberttól 240 
bold tagositott külsóséget 5 hold erd óvel a községben 
3 telekkel s minden jogok és javadalmakkal 12,000 h·tta l. 
Kolnmbán Borb:\ra és Benedeldl Istvántól 1861 m<Íj . 
14-én a falu mellett i tagot, a mi 134 hold, és 4 holdnyi 
erdót összesen 5600 frton . 1863-ban dr. Cs iky Sámueltól 
5 hold földel per 40 frt = 200 frton . A korpádi birlok 
tehát áll 388 hold ból ; a birtok ért ékét 1875 jan. 2-án 
30,000 frtra te tte. 

Lcgértékesebb a bLlni bir/ok, mclyet gr. Bethl en 
László az erdélyi gazdasagi egylet nek hagyo mányozoll 
s ellól Berde 1876 maj . 16-án 76,400 frt on vasár oita 
meg, melyhez adva a vásári ill eték és m as költségeket, , 
az egész került 80,~00 frlba . Allott pedig a birtok a 
Berde felj egyzése szerint: 

Szüntó .. ' ........................... 352 bold -163 O öl 
Rét-kert ......... '.' ...... ......... 1·17 » 1098 »» 
Szólló ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 » (j0':; , » 

Erdók .................... ' ... ... ... 768 » - » » 

Lcgelő ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 38 » 1225 » » 

Házhely és terméketlen ... "' .,-,::-.::.13.::.' -,-'--:-:--:-:,(;.::.5_ ,_-:,_ 
1329 hold 256 O öl 

Erdó per alall .................. :-:=-5:,:89:,--:-_»-:-:--:=-=_~ 
Összesen 1958 hold 256 O ö l. 

A N.-Küküllőn egy 4 kövü mal0 111 , mcly mint.egy 
1200 véka vámot és egy korcsmából, mell' 520 l'rtot 
jövedel mczett. 

Ennek a 111nlomnak n gátja sok költséget és kcse
rüségc t okozott Berdének. E mia tt m ondott le 1883-ben 
egy Bihnrmcgyében, Tarjün kilHHL igen elónyös v:lsü rl'ó l 
is, mclynck kifizctésére a 330,000 frt ki a lkudo ll ,I rt is a 
helyszinére villc s az ulo lsó perczbcn mégis v issza lúpclt ) 
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mert egy m(igátat kellett volna a Sebes-Körösre azonnal 
épitenie, a mi 28,000 frtba került volna , ó pedig - a 
mint mondta - megtannlta, hogy malmot csak az 
vegyen, a kinek kidob ni való pénze van. 

Feltünt nékem s azt hiszem másnak is, hogy ó, a 
ki szülóit annyira tisztelte, a székelyföldhez annyira 
ragaszkodott, atyai örökségén oly hamar tuladott, elad
ván 1880 febrmir 7-én 6000 frton kórispataki Bedó Imré
nek, kit neje után rokonság is kötött hozzá és a ki 
Laborfalvára tette át lakását. Midón az eladás okát tuda
koztam, azt felelte, hogyakisbirtoknak csak bosszusága 
van, jövedelme nincs. 

Szülóit 1883 augusztus 22-én a rossz kriptából kivé
tette és egy sirba egymás mellé tétette. A sir feneke lapos 
kóvel van boritva, az oldala kóból és téglából rakott 
fal szilárd boltozattal ; felül két kógerenda téve s egy 
kókoporsó, a sirirattai.' 

VIII. Egyházi hivatalai, szolgálatai. 

Berde 1845-ben a fótanács tagjának megválasztva, 
mindig élénk részt vett vallásközönségünk ügyeiben. 
Azok közé tartozott, a kik a megtiszteló állást nem a 
hiuságnak, tömjénezó czimnek, banem oly kötelességek
kel járó hivatásnak tekintik, a melyet telj esiteni kell. Rit
kán is történt, hogy Kolozsvárt léte alalt a képviselő 
tanácsi, vagy az évente tartatni szokott fótanácsi gy ülé
sekben részt ne vett volna, hol nem egy ügy az ő gaz
dag tapasztalataiból szerzett érvei szerint döntetett el. 
Nemcsak csekély tiszteletdijjal jaró hivatalait, hanem 
az ingyenes lnegbizásokat is szigor u pontossággal és 
lelkiismeretességgel teljesítette. Főleg nyugalomba vonu
lása után mindenüll oll volt, a hol az egyháznak hCi 
és buzgó emberre volt szüksége. Nagy lelki gyönyörü
ségét találta a tanuló ifjuság elóhaladásában, miért az 

l Atyja meghalt 1877. febr. 16-úo 87 éves, - anyja 83 éves 
korában 1.879. május 22-én, meIy napon reggeli 8 órakor fi a is 
haza érkezett, de a mint fájdalmas hangon panaszolta, múr nem 
talalta életben. 

Ben ll! M6zsa élctl'njl'.fl . , 
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Hivatalai és tett szolgalata i részletesen a követke-

zók \"ollak: 
Az egyház j oglanlÍcsosa voll évi 12~ mfl:t (60 frt 

o. é. dij mellett 18.J·5 julius 21-t ól 18.J 1 m 3!US ,I-lg. 
A "uberniulll alla I kiállitolt okmány azl mondja, hogy 
Sz~ely S. elnök, Kriza János j egyzó és :\lá téfi J. pénz
tarnok személyesen vallották be ügyvédnek. 

Ennél sokkal fontosabb voll jós:lÍgfeliigye/őségi (ad
minisú'alio) elnöki hivatala, melyre 1881 deczember 18-án 
választotta meg az E . K. Tanács ideiglenesen s a köyel
kező évben a fótanacs véglegesen az elhalt Végh S. 
helyett. Ez 50 frt. tiszteletdijjal járő hiyalalt 1890 szep
temberig vitte, mikor lemondott ; valamint ekkor mon
dott le a j og- neve/ésiigyi es pén :iigyi bi:ollslÍgok tisz
teletből yitt elnökségéről is.' 

~lindenik hivatalt ritka huzgalommal és odaadás
sal vitte. Ez idő alatt vásárolla m eg a yalhisközönség 
1883 aug. 15-en a Lukácsfalvi birtokot Szatmármegyé
ben 80.000 ú·tta!; majd ennek eladása után a ladamosi 
Anguszllnovich-féle birtok tószomszédságáhan levő ala· 
mari 2117 hold 659 öl területü birtoko t gr. Teleki 
Lászlótól (gyömrői) 200,000 frttal. ~lindkél birtok meg
vételét s illetve eladását hetekig tartó vizsgálódás, töp
rengés és tanácskozás clózte Ineg. Tanulságosabb és 
élvezetesebb eszmecserét s a legapróbb részletekg m enó 
meghányást-vetést képzelni se lehet annál, a melyet 
Berde, Nagy Lajos, 1Il0lnár Sándor, Albert Dénes és 
Benkó :'1ihály erós gazdiliuk mint kiküldött bi ztosok 
ngy egymás közt, mint a képvi seló tanacsi üJésben kifej
lettek. l\lindenki a Berde véleményét várla, s midón ez 
ajánlólag hangzotl. telj es megnyugvással és öröulIll el 
adta igenlö szavazatút. De batran adhatfa is, mert ugy 
ezeket, mint szánlos megvételre felajánlott más birto kot 

I Lemondás:it aug. 2·I·ról lasd 22- 1890. fólan. sz. 3. 
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2-szer, 3-szor is, az ut o lsó barázdüig I1lcgnézetl, III cg
vizsgált s nem volt oly kedvező vagy kedvezőtle n körü l
meny. Illely figyeImét kikerülte voln a. ~Ien ny ire szem 
elő tt tarl olta avalhisközönség erdeket e vásárokn:\l is, 
arra nezve neln hallga thatok cl egy az alatno ri vúsa r 
mcgkölésenél 1889. szeptember 27-ikén felmerüll mula l
súgos és j ellemző esetet. A vasn ri szerződés pont ozah'tt 
Ben kő Miluily mnr szinte megirta, m ikor Berdének a 
szobabeli egyi k bulordarab utá n a másik jutott eszébe, 
az ela dő fi a tal Teleki László gróf r endre mindenik á t
adúsá ba beleegyezelt . Utolj ár a egy szekrényr e került a 
so r, melyre ez aprólé kosságokon eddig m osolygó gróf 
kij elentett e, hogy azt nem ad hatja, mert az az ispá né . 
• ~lár pedig szekrény nélkül -- felelte Berde - nem 
kell az egész birtok.< Erre II gróf . legyen há t vége a 
dsárnak < felkiáll ássa l : a kics inyes köteked és m iatt 
llirelmct vesz tett és magában boszankodott Benkő a 
tollnak asztalhoz csapásaval feugr oll, mit követett Berde 
is és hárman 3 felé ira modtak. A fergeteget a hideg vér
rel helyt m aradt Albert Dénes ugy csendesitett e le, hogy 
megigert e Berde bátyankua k, hogy csak térj en vissza, 
mert neki éppen egy olya n szekré nye va n heverőbell. 

s az t azo nnal á tadj a. 

IX. Adományai. 

Berdét állalaba n olya n embernek hitt ék és hirdet
ték, a ki e lnbert úrsain segíte n i ne ln kivá nt j ped ig a lllint 
feljegyzései, iromlÍuyai közt mcgta láll kérő és köszönő 
levelek muta tj úk, nemcsak igen sok embernek - köz
tük lllagas ranguuknak is - ado tt nli ndell katnat nél
kül kölcsönt, hanem szamos szerencsétl ent, a segélyezés re 
valóba n méltót és r ászorultat gyámolito tt. Hogy e tekin 
tetben is nagyoll kö rülnézó volt , azon az ó gyüjtó tCI'
lnészetel, gazdag tapasztalatait és kitüzött czélj á t v izsg,,1l6 
meg llenl ütódhctik. Gazdag hire voll az egesz ország
ban elterjedve: s a gazdagok sorsát ki nem kerü lhette. 
Alig volt nap, hogy személyesen vagy levclben fel ne 
kérték volna, ugy, hogy ha 111inden kércst teljesíteni 

'0 
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akar, a Dárius kincse se lelt volna elég. És e folya mo
dóknak legnagyobb res ze egészen ismere tlen, kiknek a 
Csiziótól elkezdve egy menyasszonyi kelen gy éig mennyi 
mindenre van . égetó szükségök«, azt elképzelni is alig 
lehet. A kért összeg nagyon különbözó, van a melyik 
10-15 frltal beéri, de van, a melyiket csakis a Berdé
nek . csekély. 2000 forint ja boldogithat. 

Az emberbaráti, közművelódési s fóleg nevelési 
czélok elóI sohasem zárkózolt el, a mi a mindjárt közölt 
adatokból is kitűnik.' 

Az 1848. év elóttról csak egy jótékonysága ismere
tes elóttem, és pedig a m.-vásárhelyi árván marad t Di
mény Lajos tanulónak költségei fedezésére évenként 
adtak: Gedó József 20 frtot, K. :\fagy Elek 20 frtot, Fejér 
Márton 10 fI-tot, Mikó Lórincz 5 frtot, m elyekhez a keze
lést magára vállalt Berde 10 frtlal járult. 

Midón az osztrák kormány középiskoláinkat beza
rással fenyegette s az emlékezetes aláirás 1856-ban kez 
detét vette, a fogságból akkor kiszabadult Berde is 200 
frtot adott a közalap gyarapitására 1856 október 2. I-én, 
melyet 1859 november 6-ig, mikor befizette, 60/o-ka l ka
matozott. A kolozsvári eklésiának 1858 deczember 1O-én 
kepeváltság czimen 100 frtot adott. 

1860. decz. 31-én az erdélyi muzeumnak ado tt 1 
drb 100 frtos erdélyi földtebermentesitési kötvény t jan. 
l -tól járó szelvényeivel, bogy külön kezeltessék az ó 
nevén, mig ujabb 100 frt gyül s a kkor tudatui fogja, 
mi legyen különleges czélja. A kamat 1879 jun. l -ig 

• 
141 frt 50 kITa szaporodott. 1864-ben Berde Aran két fia, 
Jenó és Béla részére Biasinitól a Hojában egy darab 
szólót vett 300 frttaJ. 

I Egy 1889. apr. 2-ró) Dániel G. urhoz irt Ic\'clében mente
getődzik, bogy csak 25 frtot ád a Sz-t:d\'arhely t é pitendó temp
lomra, s felemlitve, hogy ugyanaz nap adott a leremire is 
25 frtot - igy folytatja: »Az én társadalmi adóm, naplóm bizony i
tása szerint - évenként sokra megy. Ha nem ügyelek, felte tt 
czélomat el ncm érem. A kisebb nagyobb napi adakozasok ahi 
ássák yégrendeletemben határozottan megallapitott, közjó ra tett 
intézkedéseimet.c-

• 
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18ű7 dec:. . 20-án II labo rfalvi cldésiának ma glá r 
aJnpil:l sr3 küldöll 50 1'rlot, mclylyel v:lstl roll 17 I,öhöl 
rozsol .. E l1la g l~h nIapszabá lya il is a Berd e uLa silú sa i 
szerinI kész ilcllék. 1879 m::írcz. l-én papibérv:\ llsághan 
:l cloll 20 köböl rozso t és 1 köhöl zabo l.' 

18G8 márcz. 1.3-á/l u székclykcrcszltlri gy mn. épilé
sére külclöll Pcslró l 100 1'rlol. 

18G8 aug. 20-án az unilá riu s va ll ús 300-cl os lörvé
nyes bevélclc cml ékei a));almúból a kolozsvári 1'ó isko l:i
ban szegény lanulóknak ada ndó cz ipóra 1000 frl a la
pilványt lett l1l agyurorsztlgi urbéri kölvénybcn sz ül ő i 

nevére és eml ckérc. 
1874· decz. l-éll a háromszéki E rzsébel leú ny:lrva

ház a lapjúra és a Slcphány-menh:iz r észérc küldöll 
l - l drb cs. kir. ara nya t. 

1883 jlll1 . 6-áll j ósz:igfclügycló i 50 frl dijából lJű 

frlol a kercszluri gymn. könyv tá rra, 10 frto l a loroczkói 
székely tanulók r észére küldött. 

1884- JUIl. 50 frl dij á t ism él a székclykercsz luri gy 111-

nasi umnak küldi könyvek vúsárJás:\ra . 
1884 decz . 20-án a kolozsvári iparos egylc t háza 

épitésére adoll 100 frt ot. 
1885 JUIl . 30-áll az erdélyi közm ű vel őd és i egyleI

nek igérI s 188G m árcz. l -en bc is fi zetetl 100 frlot. 
1887 szepl. 5-é/1 a d.-szentmárlon i zsina Ion a 

sz.-kereszluri 5- ik lanári székre igért s decz. 7-én 1 drb 
járadék köl csönkölvénynyel be is fi zelett 500 1'rlol. 

1890 szepl. 13-áll személyescn ado ll át Sz.-Kcresz
luron az igazg. gyü lésben egy alapitó levél mell cll 1000 
ft'lot, ugy, hogy ennek ];amalai csakis ludományos 

I A BCI'de csa lúd egyik fő fő jóltevője volt a S-SztivÓni-Jubol'· 
falvi unita!". ekklésiúnak. Midőn H cnLcl' Elek, B entcl' Dávid és if. Hell
tCI' János 172G-ban 42 német katonát vittek Szti vánba s 5 hé lig tUl'to t
H.k az unitáJ'iusokon, mig ,'ákényszc l'ith e tték kö tc lezvéllynd:'lsra , 
hogya képet az e lfoglalt templom mellé b-cálJitotl r. kath . plébá
nosnak fizetik , nz ch'ctt templomot és pUl'ochiáli s épületeke t gon
dozzák ; Unitál', papot, lanitó t nem visznek j Berde Péler és Kese 
Ferencz ajándékozták Laborfalván ~lzl a te lke t, melyre a templom 
és p3rochiális épü letek 1748-ban épültek. Szántóföldet ajándéko
zott Bel'de J6no.v. Püs pöki vis ilnlion. jkv. 174 1- 1758. 161. I. 



magyar könyvek vúsárlás:.:ira fordiLtassa nak Az E . K. 
Tanácsnak okt. 12-1'61 kelt megköszönó szep levele 
borilékára ez t irta: »Kérem Istenemet, hogy segitsen 
engemet szivem ben táplált jó szá nd e komat és lcrveim el 
vaJósitani, vaJhlsközönségünk és az emberi ség érdek ében .c 

Több egyletnek részvényes tagja vo lt. Igy : 
1856-ban az erdély, gazdasági egy letIlek 100 frUal 

lell tagja, melyet 1862. marez. 7-én fizeteU be. 
1882 márez. 21-tól a kol ozsvári úrvaháznak éven

ként 2 frtot adolt. 
1890 decz. 29. a székely muzeumnak S.-Szt-G yörgy re 

26 frtot küld . 
Közeli és távoli rokonai küzül többeket nemCsa k 

pártfogással , hanem kisebb-nagyobb pénzbeli segélylyel 
is gyámolitott. Nem egy ezek közül több levelében 
hálásan ismeri el, hogy mindenét neki köszönheti . Párt
togoltjai mindenikével meg volt elégedve, egyt öl-egyig 
munkás tagjai lellek a társada lomnak, s életében tisz 
fel ettel adöztak nek i. Egy'" kivú!ó lag kedveltj e v,oJt, 
Berde István, j elenleg kir. tábl. biró, kin ek egyik kö
szönö levelére ily megjegyzést irt: . Gyöngéd elismerése 
iránta tanusito ll szeretetemnek és jöságomnak. Napja
inkban csuda .• A másik Markos András, ' kit saját buni 
birtokában, és Markos Ferencz, kit a radnóti uradalom · 
ban alkalmazoll. Utóbbinak egy ik levelében tell ezen 
vallomására : . JÓI tudom, hogya mim van, legnagyobb
részben édes bátyám pártfogásá nak köszönhetem «, a 
boritékra ezt jegyzi meg: . mily szép j ellemvomís az el
ismerés és háládatosság érzete egy emberhen, fóképp nap
jainkban! Ezen emberben nem csalódtam és ez jól esik 
szivcnulek. < 

X. V égrendetetei. 

Aligha volt Erdélyben e században ember, kinek 
végrendeletérc oly sokan és anny ira lettek volna kiván
csiak, mint a Berdéére. Nagy mértékben fokoz ta a 
kiváncsiságot az a titkolózás, melyet legközelebbi isme
J"óse ivel szemben is tanusitott. :\Iég a végrendeleti tanuk 
clótt is gondosan eltakarta a befej ező soroka t is. Egycs 
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Lényeiból és elejtetl nyilatl<ozaLaiból sejteni is csak 
nagy körvonalakban lehetett akaratát, tudni nem. Igy 
pl. az Augusztinovich végrendelelét s a b. Farkas Sándor 
és Lársa i erre vonatkozó több versen lemásoltatott 
intézkedését és a Gecse - fél e végrendeletet alaposan 
tanulmányozta, ezek egyes pontjait gyakran beszélge
tés ünk tárgyává tette. Ha vagyonáról volt szó, soha 
senl J11ulaszlolta el kij elenteni , hogy senllni sein az övé, 
ö mindennek csak kezelóje. Ha valaminek a megszer
zését ajánlták, azzal mentege tózö tt, hogy neki sok gyer
meke van, azoknak gazdálkodnia kell. ! A székelyek 
iránti erós faj szeretete különösen nyilatkozott ezek ki
vándorlása miatti töprengéseiben, minek egyik legbizto
sabb óvó szerét a gyermekek tannlásába helyezte, fel
hozva indokul, hogy Erdély m egyéinek és városainak 
értelmiségét, iparosságát s ezek utódaiban magyar lakos
ságainak tul nyomó r észét mindig a székelyföld szolgállalta. 

Ilyen nyilatkozatai után, s vallásközönségüuk min
den ügyei iránt tanusitott bnzg6ságából és érdekló
déséból kiindulva, tagadhatatlanul mindnyájan szép 
reményeket füztünk végrendele téhez. De a valóság a 
legvérmesebb r eményt is felülmuJta . 

• Az okos embeJ"t három dologból lehet meg ismerni 
- mondta egy alkalommal - házass,\gából, barátja 
m egválasztásá ból és végreudeletéból.« 

O házasságot nem kötölt s valljuk meg, veleszüle
tett természeténél, szerzett és nem titkolt elveinél s 
maga elé tüzölt czéljánlÍl fogva, erre nem is le tt volna 
illetékes; ez oldalról tehát okos vagy oktalan vo Jtá t 
nem vitathat juk. 

Barátai voltak: V. Daniel Gábor, Hosszu József, 
Simó Károly, Szász Ádám, Kóvári László, Mikó Lórincz, 
ISovácsi Antal és Pap Mózes tanár ok, Kozma László és 
Urmösi Samu. 

Végrendeletét sok oldalról lehet kritiz"lni, de hogy 
:l mcröben érdektelen olvasóra egy va lóban :t okos 

I »Egyedül aIJok _ irja Daniel G. ·nak is 1887. januúl' 12-I'ól 
ha segélyre lenne szükségem ; és mégsem egyedül : mert va n 
nekem nagy, népes érdck-csaHldom, dc ez csak vúr,.: 
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ember« benyomcisat teszi, arra nézve legyen elég :lZ 
»Igazságügyi orvosi tanacs \!: sZ:lkszerü magas vélemé~ 
nyére hivatkoznom, mely kimondja, hogy az 1888. é VI 

szeptember lO-én kelt végrendelet, >ugy az igénybe vett 
ut megválasztásában, a kitüzött czél elérésére kifeJtett 
körültekintése és elórelátása, az abban foglalt számos 
és bonyolult adat helyes csoportosHása és körülirása 
(mint) a benne megnyilatkozó szellemi éberség, beható, 
mély gondolkozás és emberszeretó fenkölt észjárás és 
szivbeli jóság annyira magukon hordják a tapasztala
tokban gazdag bölcseség és a valóban nagy szellemek 
szerénységének bélyegét és annyira hián van a később 
fejlódött elmezavar tüneteinek, hogy a mondott végren
delet maga a legerósebb instrumentum annak bebizo
nyitására, hogy Berde Mózes a kérdéses idópontban 
világos öntudattal és teljes szellemi épségben végren
delkezett. . Ez, azt hiszem, elég fényes bizonyitvá nya 
annak is, hogy Berde Mózsa >okos ember . volt. 

Egyik legerósebben támadott oldala a végrcnde
let nek, hogy rokonairól akkora vagyon mellett igen 
gyengén emlékezett meg. Ez a megrovás kétségkivül 
igaz s száz ember közül 99 talán máskép r endelkezett 
volna. Midón ezen eljárásának mentését czélzó okokat 
felhozom, nem a magam álláspont járól szólok, hanem 
arról, a melyről ót általánosságban számtalanszor nyi 
latkozni hallottam. Az >ingyen örökséget« a rokonok 
megrontójának tartotta, >az ember csak azt becsüli me" 

'" a mit maga keres, a más szerzeményét elt ékozolhatóna k 
hiszi.. - Innen magyarázható meg erós, haragos kifa
ka dá sa egyik távoli székely rokona ellen, ki - állitása 
szerint - kevés buzáját csiki napszámosokkal csépel
tette ki; és oly székely leányok ellen, kiket, a sarlót 
keszkenóbe göngyöli tv e s fejök felett esóernyót tartva 
látott aralóba menni. Erre mondotta >az én hagyaté~ 
kom ból nem fogtok urizálni •. ' 

l -Én a szllmitó, okos, törhetetlen s a mellett becs fIl etes 
munkásságot tartom a legbiztosabb ol'ökségnek. Ha gyermekeim 
volnának, ezt óhajtamim leginkább örökségül hagyni,c irja Daniel 
G-boz is 1876. márt . 18-rói. 



57 

A . hálátlanság« is egyik sürün emlegetctt thé
mája volt, mely szerint már az első - az öröklő nem
zedék - igen gyakran, de a második, harmadik bizo
nyosan a kegyeletnek már legkisebb jeIét se mutatja. 

Ugy az örökség elpazarlására, mint a hálátlanságra 
valőban számos elriasztő példát tudott és szokott fel
hozni, melyeket egyenként elé is tudnék számlálni, de 
ily esetek - elég sajnos - előttünk is bőven állanak. 

E kettőben lelhető megfejtése annak az eljárásnak, 
melyet különben is távoli rokonaival szemben követett. 

A végrendelet töbhi, a közönség által kevésbbé ért
hető rendelkezésének is meg van a maga értelme és alapja. 

Főczélja mitldig azvolt,hogy a vallásközönség nevelő
intézeteit kedvezőbb állapotra segitse. Előttünk három 
rendbeli végrendelése ismeretes. Az . elsőnek, melyet 
1865 angusztus 16-án irt Teremiben, csak fogalmazványa 
létezik; a második kelt Kolozsvárt 1881. évi mártczius 
19-én. Ezt a vallásközönség vasszekrényébe hivatalosan 
helyezte el 1881 márczius 20-án a korábbit visszakérve.' 
E mellé beadta Benczédi Gergely által február 7-en irt 
levéllel 1890 február 23-án a harmadikat, mely 1888 
szeptember lD-én kelt KolozsvárI. Mindeniket sajátkezü
leg irta.' E hármon kivül 1848 szeptember havaban is 
irt volt, melyet Berde Áron öcscséhez telt le; később 
valőszinüleg megsemmisitette. 

Alaphangja, vezéreszméje mindháromnak egy és 
ugyanaz, csak a részletek változnak. 

Noha irott adatom nincs, meg vagyok győződve, hogy 
midőn 1849 után ügyei intézését ' minden eshetőségre « 
atyjára, Kelemen Benőre és Berde Áronra bizta, általános 
örökösévé akkor is az unitarius egyházat jelölte meg. 

Tudva van, hogy végrendeletét az oldalági rokonok 
perrel támadták meg. A felperesi sok indok között egy 
sem volt alaptalanabb, mint az, hogy Berde a mások 
rábeszélésére irta, sőt a készen elébe tett végrendeletet 
csak lemásolta. Idáig még nem ismertem embert, ki 

• Lilsd 40- 1881. E. K. Tanács közig. jkv. sz. 
I Lásd 28- 1890. E. K. Tanács közig. jkv. sz. 
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néze téhez Inakacsabban ragaszkodotl voln a: m~nl ~ . 
Nem hogy az egésznek, de bi zto~ nl ~re.nl állilanl, ln eg. 
egyetlen pontjának meg- va~y Ill.Ikénll .. lrásár~ s~nl Y~~~ 
senkinek leakisebb befol yasa IS. Kozelebbl IsmelOl 
nagyon jól i; merték önálló gondolkodását: szivós kitar: 
tásá t, sennni rá beszélést vagy ellenmond~st nem. turo 
makacs természetét s igy tudtá k, hogy mll1den kIsérlet 
nemhogy elónyére, sót nagy hátrányára lehetne az álla 
lok is óhajtott czélnak. 

Xl. Betegsége és halála. 

• Mint erós és edzett szervezetü ember, ellekintve a 
mindenkinél elófordulni szokott muló apró bajoktól, 
állandó jó egészségnek örvendett. Erdély nevezetesebb 
hideg- és sósfürd őit nem annyira győgyhaszná la tra mint 
üdülés czéljából m égis minden nyáron r endre felkereste. 
Ezeken kivül Márkos Ferencz öcscsénél és Albert Dénes
nél szerette szabad idej ét buzamosabban tölteni, m ind
két helyt egészen otthon érezvén m agá t. A ta nárok közül 
Pap Mózes, Péterfi Dénes és dr. Bartók háza volt ked
vell és bizalmas nyughelye. Egyszer volt csu pán terhes 
beteg, midőn 1883 julius 8-3D-ig az elópataki flu'dón 
léte alatt a typhus leverte, mikor Berde Áron Kolozs
várról utána menve, külön vasuti kocsiba n haza szá lli
totta s itt néhai dr. Bartók Istvá n lábra álli to tta, kit 
- a mint beszélte - nem is álmodott tiszteletdijban 
r észesitett. Dr. Barlók eltól kezdve valóságos kedven
czévé lelt, kit nemcsak mint alapos készültségü orvos t, 
hanem mint ószinte, egyenes lelkü és jószivü embert 
is nagyra becsült. E m ellett dr. Bartók is bámulatos 
mértékben jártas lévén a családok történetében s néze
teik, az egy takarékosságot kivéve, nagyon nlcgegyezvén, 
érdekes volt e két ember eszmecseréjét végighallga tni. ' 

l Az a B-al'tók család, melyból Dr. Bartók Is l vún származott, 
s mell' TOI:oczk6n máig is v irágz ik , szin tén Labol'falváról il'ja 
magát , s mivel a Berde csa lád ~ a 1i a s Bartók "'-nak mondatik a 
nemeslevélbcll , több mint valószinli , hogya két csalúd egy tör
zsök hajtasa. 
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Az öregséggel bekövetkezett eróhanyatJás s az 

utóbbi években elM lIott sérve által okozott f,\jdalmak 
miatt 1890 aug. 24-én kell s a fó tanácshoz intézett leve
lében ti szteletbeli hiva tala iról lemondván, kolozsvári kis 
szobájába n leginkább történelmi müvek s ezek közt a 
nagy fran czia forradalom és Napoleon történetének, 
valamint a Channing müveinek olvasásával csendesen 
töltötte idej ét. A napi eseményekl"ő l az Ipar os olvasó
eayletben szerzett tudomást, hová egykoru j ó barát j á-., . 
val, Szas Adánl városi nyugalm . fópénztarnokkal, nlinden 
d élel ő tt felment s délutánonként, hol egyik, hol másik 
»jó emberét« látoga tta m eg vagy otthon fogadta ezek 
lá toga tását. Ezek közt különösen megemlitendók: Fererrcz 
József püspök, Kóvari László, Kovácsi Antal, Pap Mózes, 
Péterfi Dénes tanárok, Gá l Jenó kir. tábla i tanácselnök, 
Molnár Sándor és Benkő Mihály s e sa rok irója. A vele 
töllöt! pet"czeket, az t hiszem, nemcsak én, hanem m ások 
is élvezeteseknek tahi ILák. 

1891 október egyik napjá n magá hoz hi va tolt ; bete
gen és lehangolva talá lta m. Elmondá, hogya mult 
hónapban, házábó l távozólag, a kőlépcsőn e1csuszva, 
hanya tág eselt, fej ét nagyo n m egülött e s r osszulIétét 
ennek tulajdonitja. T uda kozta, ki a házi orvosom, kinek 
elhivása t kivá nván, 111ugam vittenI oda dr. Nappendruck 
Kálmánt, ki influenzá t á lIapito tt meg s a gyógy kezelést 
fol ylatta. 

Ujévre visszanyerte egészségét, de ki va na tára akkor 
is nlindennap lneglátoga ttmll s ügyeit utasí tása szerint 
i!llézlem, mert Berde Béla nnokaöcscse, édes atyja, Berd e 
Aron terhes betegsége miatt csak ritkán mehetelt hozzá. 
Gyengélkedése alatt többször kértem, hogy mondja el 
élele fő ada ta it, jobban lélelére igérte. 

1892 jan uár 8-án iróasztala mellett irományai ren
dezésével tahiltam. Csomagokba kötözve, halomra voltak 
rakva. Azzal fogadott, hogy nagyo n várt, mert köz!endó i 
vann ak, érzi gyengülését, rendezni kell í."i gyeit. 

»E.zcknck - mondá az iro mányo kra muta tva -
szoritsanak helyet a status levéJtárába n és v iseljene k 
rajok jó gondo t S ha szükség lesz, védj ék belőlük becsü-
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letemet, melyet halaIom után is szentül és sértetlenül 
kivánok Ill cglartani. « Azután ehnondolla, 111 clyikben 
vannak a családjára, birtokaira, az 1849. év i konnány
biztosságára, a székely határöri visszaszerzelt havasokra, 
a gr. Bethlen családdal való viszonyára stb. vonatkozók. 
Utöbbi csomagból kivett egy darabot s kért, hogy olvas
sam el. A gr. Bethlen Farkasné végrendeletének általa 
irt fogalmazványa volt. Ekkor elmondá, hogya grófné 
20,000 fl·tot testált neki sok szolgálatai jutalmául ; az 
erre vonatkozó pont nincs benne az ó fogalmazványá
ban ; azt a grófné az ó tudta nélkül tette s mégis ótet 
vádolták, hogy bele csempészte, holott jelen se volt, a 
fogalmazvány t postán küldte el. Egy rakás iromány t az 
égó kemenczébe dugott azzal a kijelentéssel, hogy leg
jobb, ha azok tartalmáról senkinek se lesz tudomása. 

Elmondá, hogy temetéséról végrendelete boritékán 
intézkedett, legyen egyszer ü, mint élete volt; ha Kolozs
várt hal meg, ott temessék el, lehetóleg a h. Farkas 
Sándor sirja közelében. 

E közhen az irománycsomagokat helyökre vissza
rakva, vasszekrényéból egy iv tiszta papirba burkolt 
lapos csomagot vett kezébe s elémbe állva, egészen 
átszellemülten, körülbelül ezeket mondotta : 

.Ez végrendeletem másodpéldánya, melynek hason
mása az egyház vasszekrényében van letéve. Ebból 
halálom után meg fogják tuclni vagyonomra nézve 
miként intézkedtem. Remélem, meg lesznek velem elé
gedve. Öcsémet csak egyre kérem, s kérj e meg nevem
ben a többi urakat is, hogy rendelkezéseimet pontosan 
tartsák meg. Korpádot a Berde B. és fiai használására 
hagytam; ha nem lesznek, ez is a statusé. E tekintetben 
nehogy aztán Berde Bélával egyezkedjenek, m ert még 
a siromban is megfordulok. Ha tudnám, hogy csekély 
vagyonom lankasztólag hat arra az áldozatkészségre, taka
rékosságra és összetartásra, mely kicsiny egyházunk 
fenmaradásának századokon át alapját képezte s egye
dül lehet ezután is a biztonság forrása, végrendeletemet 
azonnal 111cgsemmisitenénl. 

Egész életemben, úgyszólva gyermekségem óta, egy 

• 
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szent czélért küzdöttem. sokszor gúny é neyel ég tár
.n-,. yoltam. ron _ 'osan jártam. magamtól rrúnden éh'e-<>- _ . 

zetet me!1'-ontam. c akhogy az elémbe tüzött nagy czélt 
megközelitsem : meg akartam mutatni. hogy szegény 
leaén\' is hasznára lehet a társadalomnak. az emberi-" . ségnek. uemzetének erós akarattal. Isten megáldotta 
igyekezetemet jutalmazta fáradságomat. egyházllnk s 
ebben zékel) nemzetünk éh'ezlú fogja sok gonddal 
ápolt munkám gyümölcsét. Adja Isten. ho,,,: okosan és 
haszODnal éh-ezze!c l 

llinden ember önmagát zereti legjobban. Berdel 
is onzóuek tartották. pedig ime ó az emberi szeretet 
mintaképe. llinden ember egy egész kÜlön yihigot 
képez. HO~'an ismernók fel Yalakinek természet ét éle
tében. hiszen önmagunkat se i merjük. 

lIég sokat beszélt családi dolgokról. e~'házi Ü~'ek 

ról. egyes szerepet Yitt emberekról melyek azonban ez 
idó szerint nem tartoznak a na~· közön ég elé. Beszé
dét azzal Yégezte. hog" Yégrendeletét teljesitsük oly 
lelküsmerete éggel mint a núlyennel ó teljesitette fel 
adatát. Különö en egyet soha e feledjenek - yalának 
ntolsó szami - a mely gazda háztartá át nem jöyedel 
méhez mérsékelten rendezi he. az ideig-óráig yergód
hetik. de a Yége hnkás lesz. 

Lehet képzelni. minó érzelmekkel hallgattam e 
kinyilatkoztatásokat. lIegyallom. könyeim megeredtek. 
Ime. egy ember. a ki végig futja egy ho zn élet terhes 
küzdelmeit: tndja. érzi, mindennap tapasztalja az embe
rek méltatlan báná módját. s mindez nem teriti el 
kitüzött czéljátó~ nem oltja ki lelkében az emberszere
tet rejtett lángja!. hanem n~·i t ott sirja e1ótt állva. mint 
egy megYáltó kiált fe l : » ram, bocsáss meg nekik. mert 
nem tudják. mit cselekednek • . 

A köyetkezö napra is magához rendelt a mikor 
összes értékpapirjait, pénzintézeti könY" eit Yizsgáltuk 

I Cgyanezeket fejezi ki a Daniel G. urhoz jan. 12-ról 
irt e sorokban is: >sokat küz.döttem, nyomorogt:lm és szen,-ed
tem, - sokat dolgoztam ejjel és nappal egy eszme, egy gondolat 
által hajtva. me ly a közjóban foglaltatik . E bajt ma is dologra _ .. C 
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Illeg cs szed liik rendbe. Ezeket cvek óta a va llúsközön
ség \'asszekrényébe n tartottn, egy zn ros kis pléh szek
rényben, onnan v~lgta le fi szelvényeket, vilegett e el 
Jw mntbeirns végett a könyvekett E czólból vitte volt 
la k,isa ra 1891 október l-en is az összes pa piroka t és 
könyveket , melyeket bekövetkezett betegsége miatt 
mos tanig l11agü nál is tm'tott kis 'Vertheim-szckl'ényében. 
l\Iost arra kért, hogy ezeket is vigyem el s mint letéte l 
tegyem helyök re. 

1892 janmir 12-én m egjelentem tehút Mózes Andnis 
elJenórrel s az összes értékeket darab- és szúmszerint 
leltúrba véve, F erencz József püspök ur jelenlé tében a 
vasszekrénybe elhelyeztük, mintán a lelt á r mindket 
példányá t mind a négyen aláirtnk, m ely alkalommal a 
kis pl éh szekrény lakatkulcsúl is e sorok irój únak 
átadta.' 

Előérze te hamar valósúggá lett. Január vége felé 
m egdöbbenve kezdellük észre venni, hogy go ndolkodása 
zavart kezd lenni. Egy rögeszméje az volt, h ogy ő m á r 
nem tud dolgozni, tehát n em is eszik, m ert II ki n em 
dolgozik, n e is egyék. Csak 'n eh ezen lehete tt r á venni, 
hogy táplál ékot vegyen magához, mire 20- 30 krl a do tt 
naponként a házmesternek. Ez természetesen nem volt 
elég, azért az E. K. Tanács szóheli m eghatalmaZl\sáb ól, 
mint egy házunk p énzlarnoka, titkon nlinden napra 1- 1 
IHol adtam a vallásközönség pénztárából. Érdekes voJt 
aztán a húzlneslerné jó gazdasszonyságál dicséró szavail 
hallani : . Ha olyan fel eséget kaptam volna, - szo kta 
lllondani - mint a húzlneslerne, aki pár piczu}úbó) az 
egész napi kosztomat kiállja, nleg lehel magam is meg
házasodtam volna«. 

Kezdetben nagyon óvatos volt; bürmiJy zava rtan 
beszélt, ha idegen jelent Illeg, egyszerre mintha keUé-

I ~'Iind en penzint. könyveit, cl'tékpapiljait elószö" 1870. 111:1 1" t. 
20·;'Ul tette le sllját pecsétje alatt megől'zcs végett HZ egyhúz VtlS
szek l"énycbe a Mikó L6l'i ncz penzlúmok keze alá. 

t Ez e ljal'ásunkról az E. 1<.. Tnnács llak j elen lés l te ttünk, IIlcly 
Hzt 106- 1892. p. u. sz . alatt jóváhagyólag ludo llu'lsul ve tte s a 
le léte t elfogildia . 
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Yágták volna, olya n helyesen, értelmesen f? ly ta tt~ a tár
salgás t, hogy az ille tő a zavartság legkisebb Jeiét se 
vehette észre. 

Baja mind jobban-jobban fokoződott. Különösen ó 
felségét varta állandólag Kolozsvárra egyfelől, bogy 
keoyelmet kérj en, mivel csak hazafil1l kötelességét tel
j esi'tette, másfe lő l , hogy tiltsa el fondorkodásait azok
nak, a kik czélja telj esedésbe m enését megakarj ák aka
dályozni. E ezéiból nlindennap kereste a királyt és a 
minisztereket abban a vendéglőben hol éveIdg kosztozott. 

Az értékpapirok szelvényei beváltására most is 
élénk gondja volt, azok értékét magához vette s ezeket 
és a bérösszegeket kis ntazó tá skájában m agáva l hor
dozta . Ezeknek vasszekrénybe vagy pénzintézetbe téte
lér e kisérletet se tettem, meg lévén gyózódve, hogy ezek 
látása nélkül még meglevó csekély nyugalmána k is vége 
lenne. Az egyhúz vasszekrényében levó értékeinek napon
kénti megnézése egyideig m egnyugtatta, de aztá n eze
ket is mindegyre elakarta vinni, félvén az elrabhístól, 
a mit nehogy csakugyan veszély nek legyen kitéve, okve
tetlcn meg kellett gátolni, a mi nem kevés gondba és 
fáradságba került. 

A látoga tókllak nem örvendett, mert szerinte min
denik örökséget várt, vagy már most pénzt kért. 

A megyei, városi hatóságok fej eit s egyes jó embe
reit leveleivel vagy szem élyesen kezdette nlindennap 
felkeresni, kérve pártfogásukat, ügyeirő l felvilt\gos itást. 
A közcsendet csak egyszer zavarta meg máj us közepén. 

A rendőrség, hivatalos jelentés tétetvén, a kőzrend 
érdekében indittatva ér ez te magá t személyének óva tos 
felügyelet alá tétele irá nt intézkedni. Első sorban Berde 
Bélát találta meg az intézkedésre, a ki az országos kór
ház helybeli megfi gyeló-osztályára bizta a sz ükségesek 
megtételét. E lhatározta tott a dr. Schwartzer üttó intéze
tébe Budára sz ,\J Ji tás, mi irá nt a lépésck megtétettek. 

Május 21-én estefelé dr. Khon két ápolóval, a tized
kapitány és egy ügyvéd j elenlétében elallutvún, vas utra 
teile és Budapestre a dr. Schwartzer üttó intéze tébe sní l
litollu. 
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Berde Béla még II dr, Schwurtzer inlézetébe szá l
liLits eláll 1892 május 14-éo l<cresetet adoLl be a kolozs
v>iri kir, lörvényszékhez a gondnokság alá helyezés iritnL 
Ezen j,ereselre a Berd e Mózsa v"désére Molnár Sándor 
jogügyészünk május lB-án ügygondnokul l<i is nevez
letelt. , 

Ugyancsak Molnár Sándor az elszállitás utáni napon 
az ,irvaszéktól kérle a beavatkozúst és a Berde Bélához 
juLtatott értékek és nyitott végrendelet bevolU\sát, a mi 
meg is történL ' Berde Béla elóbb id eiglenes majd a 
biróilag kimondott gondnokság alá helyezés után, vég
leges gondnokká lett, az árvaszék által kinevezve, ugy, 
hogy a vallásközönségnél lete tt értékek továbbra is 
annak felügyelósége és kezelése alatt maradnak, 

Berde Mózsát a budai intéze tben, Berde Béla öcs
CSéll kivül, Molnár Sándor, II vallásközönség jogtaná
csosa és ügygo nclnok háromszor látogatta meg, az elébe 
gördileLL nehézségek épen nem könny ü elháritása ulá n ; 
Iiltogatását nlinclenkor látható örömmel fogadta s tóle 
könnyezve vált m eg, több ideig helyesen és öntudato
san társalgott, csak a miaLL panaszkodott, hogy >hideg 
van itt Josefstadtban c, miból kitünik, hogy politikai 
fogolysága volt képzeletében, A Molnár Sándorral folyt 
beszélgetéseiból világosan kilünik, hogy voltak világos 
pillanatai s az egyhtiz ügyei iránt egész hal áláig a régi 
melegséggel érd eklódött. Nevezetesen örömét fej ezte ki 
a ladamosi tagositá s befej ezése, valamint a bánya bükki 
birtok megvétele fel eLL, kij elen t vén, nem baj , ha az ó 

l Bel'de M. Budapcs h'c vitelekOI" a núJa hllált 1888. év i vég
rendelet másodpéldányát és értékeket Bel'de Bólu magához ve tte 
vo lt, u. lll: 

o) 7 drb vert aranyat, melynek leltári c rtéke ... ". 42 IH 28 kr . 
bJ 101 drb 2 fl'a nkos és J drb 10 frankos aranyat 972 » 37 » 
ej Korpádi rcgalelu\ rtal. 14 drb köt vény t ... ... ... ... 2.750» _ » 

dJ kolosvl.ll'i Gondoskodó tl.lrsasúgi könyvet ... ". 13.716 » 66 ,. 
e) ko los vari kisegi16-tkrp. könyvel ... ... ... ... ... ... ... 9.366 ,. ,. 

" 'c..:::...::,-",-=",-::,---:-:-:-:-,
Osszescn ... 26.8/17 frL :.H kr. 

Ez htékel(ct az án'a~z6k I3crdc Bélút61 bcvollván, n ko losvá ri 
lll . kir . adóhiva talhoz letétbe helyezt e. 



pénzéból velték is meg, mert kimenetele után a pénz
tóke apadás!.t kiböjtöli és kipótolj a.' 

Igy élt e1borult elmével 1893 szept. 22-ig, mely 
napon estéli 8 órakor tüdógyuladásban csendesen elnyu
godott. 

Sulyos betegségéról és haláláról elóbb csak kerüló 
uton értesüllünk, midón az árvaszék a Berde Bela táv
iratá val a temetési összegért az E . K. Tanácshoz for
dult. Csak szepl. 24-én érkezett meg a Berde Béla erte
sHése püspökünkhöz is. 
• Koporsója Derzsi Károly budapesti lelkészünk imája 
után Kolozsv1\rra szállittatván, szept. 26-án d. e. 10 óra
kor avasuti pályaháztól a köztemetóbe kisértetvén, 
kivánsága szerint a bölöni Farkas Sándor emléke mellé 
ásolt sirba helyeztetett, miután Ferencz József püspö
künk legszebb beszédei egyikét tartotta feletle. Az ég is 
szakadó záporral kiserte sirjába. A család Budapesten, 
az E. K. Tanács Kolozsvárt külön gyászjelentést adolt 
ki halálárói.' 

Az E. K. Tanács még az nap d. u. tarlolt ülésében 
megbizta Molnár Sándor jogügyeszt a hagya téki ügy 
meginditásá ra és befejezésére, a kinek szept. 27-en a 
kolozsv!l ri kir. törvényszék hez beadolt kérésére, a val
h\sközönségnél letétben volt két végrendelet kihirdele
sére másnap szepl. 28-ikán d. e. 10 ón\ra tlizelelt ki. 

A vallásközönség vasszekrényéból ki velt két vég
rendeletet, mindeniket ugy a néhai, mint az egyhilz és 
árvaszék több pecsétjével telj es epségben lartva, képzel
hetó izgatottsággal vitték Molnár Sándor és Benczédi 
Gergely a törvényszékre a kitüzött órára ' 

1 Molnár S. nagyon érdekes jelentései e lálogatúsai ,-ól az 
egyház vasszekrenyeben, végl'cndeJete mellé vannak elhelyezve. 
Az 1894 . jut. 25-én kelt je lentése ide vona tkozó kivonatál l:'Isd 
Okmúnyh'lI' 18. sz. a. 

I Lásd okmány tár H). sz. alatt. 3. b. 
s A két vcgl'endelel borilckán a követliCzó il"áso k vo ltak : 
a j Az e ls611 , vagy is 1881. miH·ez. 19-cn il"ottan j a czimzcsi 

o ldalon: 
»Labol"fal vi Berde Mózsa végl"endelete. Költ Kolozsvll l'ott 

1881. m:'u-czi us "J 9-cn. A mgls. CS fóliszl. Egyházi Kcpv i se l ő T~1I1á cso t 

Be rde :\1ó1..s a l: l c ll"llj~m. 
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Izga lotts~lgunkat nagyban foko zta az a szá llongó 
hir, hogy Berde Bélanál is van egy végrenddel. Nem
so].::üra nlegj elenl az árvaszék küldöttje is maga val hozva 
a Berde Belá tól, fennebb emlitett nyilt, de az árvaszék 
által pecséttel ellátott végrendeletet. 

Mindnyájan együtt vallunk, csak Berde Béla ne m 
jelent m eg betegség okán. Mindkét végrendelet kihir
dett etett. Felbontatott és felolvastatott az is, melyet Berde 
B. adott volt az árvaszékhez, midón kitünt, hogy ez szó-

alázattal kérem ennek megőrzésére és halá lom u tan felnyitásara 
és ezen végrendelet é rtelmében a teendők elintézésére. Kolozs-
várott, 1881. marcz. 20. Berde Mózsa .c 

A pecsétes oldalon .-

40-1881. S' l tt E l Á • 
, !( l ' !(' zam a a az gy ld Zl E. . . . I. 

Képvisel ő Tanács határozata 

következtében órzcménybe vétetett. Az Egy. Képviselő Tanácsnak 
1881. év mal'tius hó 20-án tartott üléséb61. Kolozsvá rott 188 1. év 

• 

mártius hó 20-an. Kovácsi A.ntal, 
kBzigazg:ltllsi jegyző . 

A boriték a Berde M. pecsétjével 3 helyt volt lezúrya. 
A másodikon vagyis 1888. szept. lO-én irottan ; a CzilllZési 

oldalon: 

»Berde Mózsa vegrendelete szept. 10. 1888 kelettel, mely költ 
• Kolozs\!u,"t sajá t neve aláil"ása es Tamási János és Szász Adám 

tanuk aláh"ása alatt K. közjegyző i aláirással hitelesitve . 
• 
Orizetre betesz i teljes bizalommal az Uni tárius vallásközön-

seg levéltá dlba Kolozs\'á,'o tt. 
Temetésem, mint volt egesz életem, legyen egyszen:i, lllinden 

pompa, feltűnőség, koszoruk nélkül, telj es csendességben, reggeli 
órában. Ha halálom BUllOn talál, ott a gyűmö lcsősőmben álló 
egyetlen nagy tölgyfa alá , ha Kolozsvárott , a köztemctóbel1 , a hid eg 
főldben ! Kolozs\' . 1890. febr . 7. napján. Berde Mózsa.c 

Szélirat : »7 pecséttel van lezárya ezen vegrendelet kivülr61.« 
A pecsétes oldalon: 
28-18\:10. E vegl"endeletet az E. K. Tanács megőrzés vegett 

elrogadta. 1890. febl' .23-án tartott ülésében. 
Kovácsi Antal, 

jegyző . 

. Pecsétek: Bel"de lezill'ta sajat B. M. gótbet üs pecsétnyomó
JávaI 7 helyeIl , az E. K. Tanács a maga hiva talos pecsétnyomójával 
2 helyen. 

Mindkettőt a leltározáskor nz <l,"vaszék is 2- 2 pecséttel 
lá Ha c l. 
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szerinti másolata az 1888. évi szept. lD-én kelt erede
tinek. Ezt Berde Béla akkor vette volt kezéhez, mikor 
a nébait Budapestre inditották. 

Nagy volt örömünk, midőn hallók, olvasók a néha i
nak egyháza iránti forró szeretettól sugalt szava it, ren
delkezéseit, a nnyi hi zonytalanság, r emény és töpren
gés utá n. 

Még az nap d. u. 4 órakor tartott egyh. k. tanácsi 
gy üléshen j elentés t teltünk a végrendeletek tarta lmá ról. 
A meglepetés és öröm álta lá nos volt. A végrendeletek 
leira tása, kin yo ma tása, több példá nyba n hitelcsitése 
megá llapittatott és telj esedésbe vétetett. E végrendeletben 
a magyar unitá rius vallásközönséget tette egyetemes, 
általános örökösének, minden ingó és inga tla n javaihan, 
bizonyos feltételek mellett.' 

Igya 2-ik §-ba n a r okonoknak ; a kolozsvá ri, torocz
kói és laborfalvi eklésiának; a kolozsvári Va ler ia-árva
házna k és az itt á IIi ta ndó va kok intézetének bagyomá
nyozott összesen 13,500 fo rintot o. é. ; gazdasági csel é
deinek csa ládo n ként egy-egy cs. aranya t. 

A 3-ik §-ban a kereszt uri gymn. r észére 100,000 
fr tot; a kolozsvári fóiskolán k részére sz in tén 50,000 fr to t, 
s ennek megépitésére 50,000 fl·to t. 

A 4-ik §-ba n a fenmaradó tókéi ka ma t j á na k ' {. -ét 
tókésitcni, 'ló-ét elkölth e tőnek r endeli megjelölt iskola i 
és egyházi czélokra. 

Az 5. §-ha n birtoka iról és egyéb ingósága iról intéz
kedik. 

A 6. §-ban kolozsvári házána k ti szta j övedelme 'I. 
r észben -a Berde csa ládból származó s oskolá n kban 
tanuló ifja knak ösz tönd ijba < kiosz tandó 

A 7. §-ban korpád i bi rtoka haszo nélvezésé t Berde 
Bélának és fiú örököseinek hagyja - a mig ilyenek 
Icsz nek. 

A 8. §-ban n.-buni birtoka jövedelméból cz ipó ala
pitvány t tcsz Kolozsvárt 100, Tordán és Kcresz tu ron 
50- 50 ta nuló részére. 

I A vég l'cndclctekct b.sd Okmlmytilr 20. A. Il C. sz. a. 
-. •• 
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Az összes hagyaték érték
papirokban, tak3l'ékpénztári beté-
télekben, készpé nzben es arany-
pénzekben ' .. ........................... .. . 
A kolozsvári haz leltári értéke .. . 
A korpádi birtok » » .. . 

533,690 frt 45 
35,629 » 46 
28,303 » -

• 22 

kr o. é. 
» » 
» » 

» • A n.-bulli » » » .. . 
.. -"'---===-::--:-;:--;----;-
Osszesen 0.0 0 . 0 o," 

84,507 
672,130 fr! 13 ln o " . C. 

Mindezek, az >irvaszékileg kezeitek kivételével a 
vallásközönségnek s illetve végrendeleti végrehajtóknak 
gondozása és kezelése alá hivatalosan átadaltak. 

Az örökösödési nyilatkozat a va llúsközönség nevé
ben beadatván, a hagyatékhoz egyedü li s á lta lúnos örö
kösnek nyilatkozott ; a hagyományok kifizetéset elvál
lalta, kérve a birói beavatkozást s a lelt ároza ndó hagya
téknak a végrendetet 12. §-ban kij elölt rendele ti végre
hajtók kezelése és gondozása alá adásül. 

A kir. törvényszék 1893 okt. 25-én mind a leltá ro
zást, mind a hagya téki tárgyalást elrendelt e, lltóbbiva l 
Schilling Rudolf kir. közj egyzót bizvá n meg; a go nd
nokságot megszüntne :< nyilvánitotLa ; az ,i r vaszé k !lltal 
kezelt fennebb elészámláIt értékek nek II helybeli adó
hivatalhoz letétbe helyezését kimondotta . 

A leltározást a kir. közj egyzó és végrendeleti vég
rehajtók: Molnár Sándor, Benczédi Gergely és Benkó 
Mihály által eszközöltetett. Leltároztattak ugya va llás
közönségnél és az árvaszéknél letétben volt értékek, 
mint a kolozsvári ház, a korpádi és buni birtok s ezek
ben talált összes tárgyak. 

Az 1893. évi október 29-31-én tartott fó ta lHics, 
mély megilletődéssel hallgatta meg a felo lvasott végren
deletet ; a püspök sz iv ből fakadó szava ira felá ll ássa l 
fejezte ki hálás eli smerését ; elfogad ta Szentiv," nyi Gy ul to
nak magasztos l él ekből tett követk ező inditvá nyÜl : 

. Mindkét végrendelet vétessék fel szószerint a fő t a
nács jegyzókönyvébe; arczképe fes tessék le a consis l. 
terem számára valamelyik haza i j eJes fes t ő álta l ; li Jl i t
tassék emlékére később szobor ; kércssék fej Kolozsvár 
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vürOS3, hogya hossz l1-szappany-ut czá t nevezze cl Berde 
M. utczü llak.« l . . 

A szakértelmet, mély belá tást, okos tapllltatossago t 
kivánó teendók elintézésére a jogügyi bizottságot hely
beli és vidéki szakértő jogászokkal kiegészitve, egyházi 
és Yihlgi elnökeink, fógondnokaink vezetése alalt Bleg
bizta, hogy legyen vezetője, irányadója minden jogi és 
pénzügyi fontos kérdésnek, mely a hagyatéki ügy lebo
nyolitásában felmerül. 

Vajha itt bevégezhetnők a hagyatéki ügynek továhbi 
tárgyalását ! Vajha elmarad\ak volna oly események, 
melyek a lelkes emherbará t emléke körül mindig fájdal
mas érzelmeket keltő keret ül fognak szolgálni! 

XII. A rokonokkal folytatott per bevégzése s a hagyaték 
birtokba adása, Korpád kivételével. 

A hagyaték két oldalról lett megtámadva. Egyfel ől 

4 hamis tanu ültal megkisérl ett szóbeli végrendelettel ; 
másfelől az oldalági rokonok által r endes perrel.' A sZő
heli végrendelettel elkövetett csalás miatt inditott bün
fenyítő eljürás, miután Berde Béla az 1888. évi végren
deletet érvényesnek elismerte s az egyház a vég tárgya
láson a panasztól elállott, befejeztetett. Az oldalági 
rokonokkal, per közben, kiegyezett. Miután az 1888 szep
tember lO-én kelt végrendeletet az összes érdekeltek 
érvényesnek elismerték, s belé egyeztek, hogya hagyaték 
az egyházra atruháztassék, a kolozsvári kir. lörvényszék 
1899 janu:\r 17-én hozott átadási végzésében, KOl-pád 
kivételével, az egész hagyatékot átruházta az egyházra. 
Korpádot illetőleg Berde Béla azt kivánta, hogya tulaj
donjog r eá és fiutódaira irassék s az ea)'ház csak váro-

• b 

manyos legyen. Ezt a törvényszék is kimondotta, de a 
kolozsvári itélő tá bla az első hirósá" ezen végzését mea-

b b 

I L. 7- 1893. Föt. sz. a. Az utczára nézve az a változás l ÖI"

lént , hogy E. IC Tanács ajallIatára a vá rosi hatóság az uj Collég. 
ll1eU~lt a b. magyal"·utcz:'tban nyitott uj utczát nevezte Bcrde
utcz3nuk s a hosszu szappan-utczát Brassai-utczának. 

t Lásd: Fi'lggelék. 

• 
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vültoztatta s Berde BélM perre utasit otta, mely fol ya
matba is tétetett. 

Az átadási végzés valahára eljuttatta a vaUásközön
séget azon helyzetbe, hogyanany alapitó végrendeleti 
intézkedéseit teljesedése vegye. Eziránti tervezet készi
tésére a jószágfelügyeló bizottságot, mint végrendeleti 
végrehajtókat felh iván, ez az egész hagyatékot felöleló 
javaslatát elkészitve, headta április 25-ról az E. K. Tanács
hoz, mely az egészet elfogadván és az 1899 julius 2-an 
tartott rendkivüli fótanács elé terjesztvén, ez is helyben 
hagyta egy évre.' 

A vallásközönség ennek folytán a végrendelet 
2. §-ban kijelölt összes hagyományokat kifizette ; az ala
pitványokat az 1899. évi január l-só, részben szeptember 
l-só napjaitól kezdódóleg életbe léptette. Igy lett vala
hára lehetóvé, hogy a tanárok fizetése Sz.-Keresturt 
1893 szeptember l-tól, - Kolozsvárt 1900 január l-tól 
tetemesen megjavittatott; kolozsvári fóiskolánkban 71 , 
Tordán 36 és Sz.-Kereszturt 50 tanuló naponként 3- 3 
tiszta buza czipót kapott, és a Berde családból Kolozs
várt tanuló 2 fiu havi 24-24 korona ösztöndijban része
sittetett. 

A végrendeletnek egyetlen pontja maradt még 
függ6ben, t. i. egy kolozsvári tanárnak 500 forin ttal való 
jutalmazása, melynek mikénti érvényesitése késóbbre 
halasztatott. 

A hagyomány a per befejezésekor, vagyis 1898 
deczember 31-én tett:' 

aj Értékpapirokban és részvényekben ... ... ... ... ... 154,946 frt - kr. 

bJ Pénzintézetekben elhelyezett tókékben o" o.. ••. 3521587 » 53 .. 
ej A m. kir. adóhivatalnál letétben ... , ' o o •••• • o" ••• 25,990,. 37 ,. 
dJ Készpénzben ... ". o" o •• •• • O " • •• o" • • • •• • • • • ••• o', •• 0.0 166» fi5 ,. 

Összesen ... 0'0 f)33,690 frt ·l5 kr. 

I Lilsd 3-1899. rendkivlili Fótan. sz. a. Az E. K. Tan ács egy 
aranyozott ezüst billicuDlot készitte tett ily feJir3 tla l ; .Benlc 
Mózsu emlé.kére 1899. Az Unitárius egybúz.c Evvel mondja H fó ta 
uncsi gyüléseken az első felköszöntő t az elnö kség. 

I Okmimytár 21 . sz. 



Jngatlanokban, és pedig: 

el .-\ koJozs,"ari baz leltári 
értéke _ ____ . _ _ 25,629 [rt .J 6 kr. 

fl A ko rpadi birtok leltári 
értéke _. ___ . _ _ _ 28,303 frt - kr. 

9J A n .~buni birtok leltári 

il 

érléke _ ... _ _ . _ _ _ 84.50i frl 22 kr. ~ 138,439 frl 68 kr. 

h/ ld6közi jöved elmek _. __ . _. _. _ _ _ .. _. . 158.455 frl 44 kr. 

Egyiitt _ ._ 8301585 frt 57 kr. 

Életében ritkán becsüli k meg, halála után pedig 
gyorsan feled ik a legtöbb arra érdem es embert. Berde 
~1.- nak örök idől;re fényes neyet b iztosit e fejedelmi 
alapitvány. melyet a gyorsan száguldő századok bova 
toyább m ég tündöklőbbé fognak csiszol ni. 

Csak egy maroknyi nép s mi ebben egy mar ok
nyi felekezet vagyunk. Századokon át kü zdye, üldözve. 
sem ki nem pusztultunk, sem el nem fogy tu nk, sem 
nemzetileg, sem felekezetileg. ~Iinek köszönhet j ük fenn
mar adásunka t ~ ~li adta azt a titkos erőt, bataimat, mely 
annyi vihar közt m egtartott " A szabadságszeretet, az 
összetartás és az á ldoza tkészség. Mindig akadtak egyesek, 
a kik a hazafias és egybázi erényekben m agasztos példá
val jártak elől. 

Az a kor, melyben Berde élt, mind nem zeti, mind 
egyházi tört énetünkben a nagy tett ek és ' á ldoza tok, a 
l él ekemelő példák kora . Neve a legel sők között fog 
emlegettet u i mindenha. Takarékossága, melylyel mindent 
m egvont magától s szegényebbül élt, mint egy napszá
mos, halálával érth etővé vált és bölcs intézkedése meg
szégvenitett minde "UtlYt és "áncso t mel)- életében .J 0 -, l:) , . 

mindenütt kis';rte. 
A XVII. századba n )Iikes )Iihályné, Paczolai BOt'bóra, 

Gyerófi Györgyné, Keméuy Kata és Var gyasi Dániel 
Istvánné, Kemény Sófi a, a XVIII. századba n a Vargyasi 
Dánielek, Petrichevich Horvá th ok, Zsukiak, Kénosi Sáu
dorok, Toroczkaya k, Gálfalvia k ; a j elen szazadban a 
S.-Szenti ványiak, Augustinovich, Ko ncz, Kovács Dénes, 
Rédiger, Kelemen, Derzsi, ifj . Pápai Sándorné bölöni 

• 
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Mikó M,;,'i" 1 voltak 111.01,. kiknék l,őwlli ve I 6d és f'lIlk vég
h ,I ' llen snkat köszön hel. E fényes snl'l . és ' szAza""L 
lehelclt volna-e méltó!)h"n és IIl1 gySZ '1'I'Ihl> II " ' I',j I;ZIIi . 
mi"L a hogy Berde LeLLe, II ' ,n Ijük és hi gyjIH<. hogy " 
j övő SZlÓZlldokhtll' is lesznek l, öv'ICl il<. , , 

Amdc a n" gy hll gyom:'lny nya l n" gy I' 'lcl6sség is 
h(Í,'ul "7. egyhúz,'u, A példa csak " gy léSZ I ','mél, ' lI y il ('. 
ha a hallyomlÓnyoknak nemcsa l, ha sZII :'II . h:ill em " I"' gyn· 
múnyozClknak elveit. ,'end elkezés ,it is mindig sZ 'II' 'l ó LL 
Lartja és pontosan köveli. Nemcsak :1 ló l, "L l, iHél 's sér
lcllenOI fentartani. hun cm II jövedcl'lII,; l<cL is l<iz!ll'ó lag 
a megjelölt czélra fordilani. 

lia a lanúrsúg fófeladalúnak lcl, inli . hogy l.ilIJen 
erős. li szla szivO és kézi'o. hazafia s és id éúli s 'zélo" 'rI 
is lelkesedni tudó iljnla ll nevélj e ll nz 'gy hú%II u". I,nú
nak és 3z emberiségnek; ha az ifjll s~g kegy ,I 'les I'ole' 
Icsségének ismeri. kilarló szorga lolll,nal és lanlw dall ,," 
munkásságga l készOlni a kiizOgy s7.o lg!ollol iol'u ; lo a IlId 
lelkesedni és kész meglanulni kény' lme l. -I 'lél . milld 'nl 
úldozni valamely sZénl és nemcs 'zél 'rt. , 

Elelrajzál egy nekrológnsa j ellenozésé v ,I fej 'zhél-
jük be leglalálóhhan : . Meghull. v~gy lo :oIhula ll ul1 11 {o I 'II 
Berde Móze •• a ki ugy éH. Illinl .gy szegéll y johh(ogy. 
hogy hél. zúzezer forinlol ha gy hasson j ó l -ko Il y cz 'I ol<rú . 
minl egy val~s:ígos fejedel em, Vagyollu El'{lélyé, Emlél, ' 
a Wrténeté. Neve a kegyelelé,. 

I F. n6 1827. dec?. Hí-én kelt, 1828. 1I1{tr ' :-: . 2:)-én Ifl cgu.1iLoll 
végrendeletében (megholt 1828. úP" , ;J-lJ U), IO,(.I()O fl'lot hUUyo ,tI {, ~ 
nyozott kizár6lag oz Unilltr. pfls pökt.ég fizet ·"é,'c. ":'"1ék .,J ll pj Út t 
'kapott u püspök mini ilyen, cJós idk Ilzetést I H:II . j.lII . I ;; én. Ad(JiU 
mint r. tunár kopla a lunú ,'j Jol illetve J'(:(> l o l' j fi ze t 'HI , ,,,in t pOH 
pök fl papok és mClilerckt61 lj? évi f)C; Illfl coli '(!t{d í Mr. uj iJfj Jlok 
tól II rchu~enlcléJot,kor l - l mflot j <) kOJOHvú/' j hnU"'OIl J · vf, fl n"' IH%1 
fek vők jövedelmét ; u vá l6 per'ckht kell ős , líJat és H !1 {IZ:' HH!lui fej 
rncntv('lIyckért (dil'pensntio) megállapított d ljaL. 

A Mik6 Múria ulyju hú!fj lli Mík(J L6rin cl. ;"I 21KJ dl'h JI,.:.IlYHI 
ClJándékuwU lj Slillu""uk 1772 hen oly feltétell el. hogy :11111 01. (;Mul, 
ti Itgnugyohb HI.[lkséU idején nyulJlJlHJk, ElI ll ek ulol ", ó l ' é Nzh~ li.: 
2M frt o, é, 1H1H heli UI. ŐJH ZCH hlll {lI'ok {)1. vCUycí éH {lf'v{1! M'Hó 
Jyc1.é"i uIUIIJ(JUI tétetelt UI. íllcléké" I~okoll Mlk(, L . hlll {.,. IIICg 
k/!rtlc1.i:Hc utúlI , 
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