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FÜGGELÉK. 

Hamis végrendelet elpróbá lása és a törvényes örökösökkel 
folytatott per bevégzése.' 

• 
•• 

Ürömest mellóznók ezen elszomoritó eseményeket ; 
de ezeknek kihagyásával sok körülmény érthetetlen 
lenne. Azért állj anak a nagy közönség elótt azok a 
körülmények is, m elyek a hagyaték birtokba jutását oly 
messze vetették. 

Az öreg ur halála után csakhamar az a hir kez
dett szárnyalni, hogy halála elótt szóbeli végrendeletet 
tett. A kósza hir magva nemsokára kipa ttant. 

Már 1893 október 24-én kézbesittetett a fót. püspök 
urnak a budapesti kir. törvényszéknek egy végzése, 
melyben 1893 október 31-re Berde ilf. szóbeli végrende
lelének kihirdetésére lett a va llásközönség megidézve. 

Utánjárásra m egtudtuk, hogy négy tanu vallomflsa 
szerint csakugyan létezik az állitólagos szóbeli végren
delet, mely szerint egyedüli és k izárólagos örökös 
Berde Béla . 

Habár lehetetlennek tartottuk, hogya ki egész 
életét egy kitüzött czélnak szentelte, az utolsó perczben 
megtagadja szive, lelke érzelmeit, mégis aggodalom 
fogott el. 

A fótanács által kinevezett bizottság utas itása ival 
ellátva Molnár S. jogügyészünk megjelent Pesten a szó· 

I Az összes perre vonatkozó adatoka t l\'lolmil' Súndor jog
tanácsos szép és ld mcritó jelcn téseiból veltem

1 
melyek az egyh. 

k. tanács levéltárúban vannak elhelyezve. 
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beli végrendelet k ihirdetésen, ho l felolvasta to tt a sz~bc li 
véarcndelet á llitólag jelen volt negy ta nu vallom".sró l 
bil~ó il ag felvett j egyzÓkönyv. E ta nuk voila k : Br. Ba r~(Üezy 
E mil, Török Árpád ügyvéd, Hein Béla és Toneza Samuel 
intézeti ápolók. . 

E va llomáso k szerint Berde M. visszavonta korúbbl 
intézkedéseit, egyedüli s ki l'l r ólagos örökösének Berde 
Bélá t nevezte ki. Moln" r S. j ogtanrlesosllllk ez alhtób
gos szóbeli végr endeletet semmisnek és é rvénytelennek 
nyilvánitotta. Berde B. pedig a kolozsvári kir. tö rvény
székh ez november l7-én beado tt nyila tkoza tá ba n a szó
beli végrendele t alapján egyedüli és ki zá rólagos ö rökös
nek nyilatkozo tt. 

A bünfenyitó eljá rás Budapesten folya ma tba tételére 
a mutatkozó bünös eselekvények kid eritése és felj elen
tésére dr. Nagy Dezsó budapesti ügyv édet kérte fel a 
vallásközönség, a ki a m egbizást el is fogadta. 

Az ada tokból kitünt, hogy az ör eg urnúl többszö r 
tétetett ki sérJe t uj végrendelet készitésére. Utolj ára 
1893 szeptember t 8-án, tehát halála elölt négy nappal, 
az intézet igazgatój a, dr. Schwartzer Ottó azo n kikö tése 
melle tt, hogy csakis két szakértó o rvos j elenlé tében 
engedi meg a kisérle tet, bevitték dr. La ufenauer Ká roly 
és dr. Niederman Gyula országos hirü szakél· tó ket s 
dr. Hoth királyi k özjegyzó l. E zen urak azonban nem 
találták végrendelkezésre képesnek s a mint j ö ttek, ugy 
túvoztak. 

És m ég is Illeg történt m ásnap, szeptember 19-én a 
szóbeli végrendelkezési csa lárd kisérJ e!. 

Dr. Nagy Dezsó üllal november l 2-én csaltl s és 
hamis tanuzásra csábitás miatt megtelt bünfenyitó fcJ
jelentéSl"e meg inditott erélyes nyomoza t csakha mar oly 
tényeket hozott világra, hogy az ügye t a budapesti tör
vényszék bünfenyiló osztálya ve tte á l, mely a ta nukat 
és Grill Lajos épilómeslert, ki szintén a cz imboraság 
tagja volt, sót késóbb magá t Bercle Bélá t is lelarlóz
ta lla . 

Kiha lJ gatásul< ulún kiderült , hogy Rein Béla és 
Toncsa Sit mucl scmmit sc ha ll ottak a szóbeli végrcndc-
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let bő l : hogya, öreg lll' az ülta lu k birósüg elótt va llot
taka t sohasem mondott a. 

Ezzel a csa l"s be lelt bi zo nyitva . A leta rtózta tott 
hamis ta lluk felcbbcztek s a kir. itélót:lbla óket szabacl
hi bra is belyez tc. Dc a részletes v izsgá lnt rendjén fel
merült bizonyitélw k foly"'" a budapesti kir . tö rvényszék 
bünl'eny itó osztMya 1894 mi.j . 29-én meghoz ta a vad 
ha türoza tot, me ly szerint vad a lá helyeztell ck : 

aj Berde Béla hamis közoki m t hasz nállis és köz-
o kira t hamis itnsá ban részesség bünte tt e miatt j 

bj Br. Barkóczy Emil ; 
ej Török Arpüd ; 
dj Rein Béln és 
ej Toncza Sámuel csa lás és közo ld ra t ha m i ilüs 

büntette miatt j végül 
fl Grill Lajos közokira t hamisitás büntellében va ló 

részesség miatt. 
Igy álloll e bünügy, midón egy nappal ké óbb 

u. m. 1894 máj . 30-,\n Kolozsvá rt! meg tarto tt hagya téki 
tárgyalás r endjén, a személyesen is je len voll Berde 
Béla ügyvéde, hosszas ti.rgya lás ut án, j egyzókönyre 
adva, hogy az örökösödési nyil a tkoza tt ól eláll, az á ll i
tólagos szó beli végrendelet a lapjá n j ogoka t nem támaszt, 
elismeri az 1888. év i szept. 10-iki vegrendelet érvényét 
s az abban részére tell hagyo má nyt elt'ogadja. 

Az oldalági rokonok azonban, va gy is ~[ú rk os Ferencz 
és tá rsa i az 1888. év i végrendelete! érvénytelennek nyil
vá nították s törvényi cz im en ö rökösökne k jelentkeztek, 
Málits György budapesti ügyvéd ült a J. 

A hagyatéki túrgya lüs foly tá n t'elvellete lt a kibékü
lés is, de sikertelenül, m ert a rokonok a buni birtokon 
alól hallani sem akartak. 

A kolozsvári kinilyi törvényszék 1894 szeptember 
12-én meghozta ha túrozatát, melyben tudásul vétetell, 
hogy Berde Béla az irüsbeJi végrendeletet eli smerte; 
az oldalág i ro kono k a vall asközőnséggel szcln ben fl 

végrendelet érvény telenitése végett keresett ind itásl'a 
utasittattak. 

A hagyatékn"k zúrl a t alú helyezése iránti kérésök-
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kel clulasittaltak. E végzést ugy a kir. itélólábla, !nint 
a Curia is heJyben hagyá. 

Ezzel jogérvényesen ki lell mondva, hogy az oldal
ügi rokonok perre utasittatn ak, a hagya ték kezelése a 
vallásközönség kezében marad.1 

A perre utasitás következtében a rokonok kerese
tüket a kolozsvá ri kir. törvenyszék hez 1895 ápr. 2-án 
be is adtlik. Megelőzóleg a rokonok ujabb ajánlatot 
tellek a kiegyezésre, de a kivánt 50,000 frtot a va Ihis
közönség nem tahiIta megadhatónak, a végrendelet intéz
kedéseinek megsértése nélkül. 

Mig ezek Kolozsvú rtt történtek, Budapesten a hamis 
tanuk ellen meghozo tt és felebbezett vádhatározatot a 
budapesti kir. itélótábla megváltoztatta. a mennyiben 
nem okirathamisitás és hanli s okirat csinálas, hanem 
csalás kisérlete okán hagyta helyben a vádhatározatot. 
Ezt a végzést a m. kir. euria is helyben hagyta. Igya 
vád alá helyezés jogerős lévén, a budapesti törvényszék 
bünfenyitő osztálya a végtárgyalásra hatá rnapot tüzö Lt 
ki, melyre a fóti szt. püspök urat oly figyelmeztetéssel 
hogy meg nem jelenés esetén a bünfenyitő eljá rás meg 
fog szüntet ni, miután csalás kisérl ete czimén indi
tott eljárás csak a panaszló kivá nságára tartatik fenn s 
folytattatik. 

Nehéz kérdés kerü lt e megidéző végzés á ltal a 
vallásközőnség elé. Fenlartsa-e panaszá t ; kivánja-e a 
további eljárást s esetleg a panaszlottak megbünte
tését ? 

Az intézők , daczára az eddig hozo tt és még hozand ó 
nagy aldozaloknak, számos nyomós okból, főleg a hagyo
luányozó iránti kegyeletre, az egyh{lz erkölcsi mélta
nyosságára és nemes e lhivatására tek inteltel, a panasz
tól való elállásban állapodtak meg. Csupún az eshetóleges 
retorsi6val szemben kivimtatolt biztositék, s miután ez 
mindenik panaszolt részéről megada to tt, az egyház a 

, Vegrendelet nem létében, törvényi cZimcn, örökösök le ttek 
volna L atyai agon : aj Berde Béla ". bJ Miu'kos Fcrcncz '/. 
ej Márkos J~li Bedó Andrásné 'I. rés zben. II. anyai ágon : llJ Múr
kos Róza Markos And l'ásne na i\IáJ-kos Andl'ás '1. részben. 
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panaszt61 elállott, s. igy a v~gtá rgy~lason ."Z eljárás meg
sz üntettetett és a bunfenyllo eljáras befej eztetett. 

A véarendelet érvénytelenitése irant Markos F. és o 
társai állal 1895 aprilis 2-an beadott keresetre, melyben 
Berde M. ép elméj e a végrendelet keltének idej éb61 két
ségbe vonatik, jogügyészünk elleniratát megtévén,' ezek 
a további periratok 1896 augusztus 17-én itélet ala a 
kolozsva ri kir. törvényszékh ez betelj eszteUek. 

Számos lanunak ugy Kolozsvárt, nlint vidéken 
kihallga tasa, va lamint iras és orvos·sza kért6kn ek irasban 
tett nyila tkozata utan a kolozsvá ri kir. törvényszék 1897 
junius l -én meghozta itéletét, mely szerint felperesek 
keresetükkel elutasitta ttak. 

A kolozsvári kir. itél6tábla az elsó birói itéletet 
feloldva n, elrendelte több tanunak uj abb kihallgatását, az 
orvossza kértöi véleménynek a lll . kir. igazságügyi orvosi 
tamic, által val6 felülvizsgala ta t, valamint a per es felek
nek a tanuk vallomására és az igazságügyi orvosi tanács 
véleményére teendó észrevételei nek bevételét' 

Mindezek megtörténvén s a peres felek észrevéte
leiket beadván, a kolozsvá ri kir. törvényszék 1898. év i 
április 15-én ta rtott ülésén kihirde tett itéletével felpere
seket elutasita tta és 4984 frt 60 kl' . perköltség meg
fi zetésére kötelezte.' 

Ezen 
itéletével 
mellett. 

itéletet a kir. 
helybenhagy ta 

itéló tábla julius l -én hozo lt 
a költségek megsz üntetése 

A kir. tabla itélete m eghozása elótt a va llasközön
ség kibékült özv. Mark os Andrásnéval, ki a felebbezés
tól elállott volt. 

Márkos F. és nóvére, Márk os Juli, Bedó Andrásné 
a kir. tábla itélete ellen egész terj edelmében, az egyhaz 

I Az E. 1<. Tanács mind a keresetet mind az e llen iralo t több . ' 
peldányban kinyomatta s az érdekelteknek megkúldötte . 

II A lll . kir. igazságügyi orvos i tanács 1898. fcbr. 18-ról igen 
kedvező, mert telj esen ki zarlnak mondja, hogy Berde M. a vég
rendeletek kész itése idejében elmezavu l't leU volna . 

• Ez itéle tet indoka iva l együtt szintén kinyomnlta az E. K. 
Tanács. 



a köJlségek megszüntetése okán to,'ábbi felebbezkssel 
éltek. De felebbezett Bente Béla is a kir, Curiához. 

Yielött azonban a Coria az Ü~' érdemében hatá
rozott volna " árkos Fe rencz és növere is kiegyezPlt az 
e~ ház zal igy ezek feleblxzcröket ,-isszaToo'ák l 

Bente Béla felebbezPsél fentarlotla ol\" követele-, 

seket tám aszJ..-a melyeket a ..-allásközönség ne m tel.iesit
betett. de a cnria n$S73nlasitotta 

Ezw az én szeplember 16-iki véglendelet 
jo!!érrényesen érrényesnek mondatott ki az iratok 
kiadal< án a kir, közjegyzönek. ez a lárgyalásl megei
telte. mel~ nek alapján a kolozs\ ári kir, tön-ényszék 
mint hag"aléki bú ÓS'ig 1899, évi január ti in megho=ia 
lL:. áladmi vég ·ist 

A pIllhagyatéki lá JK.aláson a tön-ényi nim .... 
jelentkezeti örökösök eli-merték az é. i szeplem-
ber 16-iki '<%Iendelel helaR,ezlet" ho,.... 
a ~ anna" alapján az egyháZI a áb nhazlas<fl: 

.:\z ÖS'Sns hagyomáu5 0s01i elfogadIák a ri.vöb4! 
tell hagyomanyokai az é \ i 22-tó1 járó 
;;. . bmalahal n\élelb-el a ki az! kinnia 
hogy a hrpádi birlol; lulajdonjoga írn"" reá és 
6utörlaira 3Z egi ház csal;- mini Yáromán~os. L i az elsó 
iri 6ntödtás hianyáhan ..-aló örökös jelöhesW" meg: 
totihb:l hogy a hirtok haSWD,ételei az örö"
hagyó halala napjától adassanak ti és e birto olan 

n:gaIe kártalaoi1:isi mini a birtok 
tartozébi 1w:l;i 

enneL: hOaI! a 
S" »inl a \ ,Distözö mini 

Kc:wpid 

. li ·· .... . I e5 l1l oe J mm 

cgi' sz 'nl} at&ot ah .. háda 

• A ~ tN h-gl:W'l_ 

1II:ádII5 F es lal ruecel 
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kötelezettséggel, hogy az összes hagyományo ka t 1896 
szeptemher 22-tól j á ró 5°/0 kamattal fi zesse ki, özv. 
Berde Áronnénak és Berde Bélának, a nekik rendelt 
ingóságokat adja ki. 

Berde Béla a regá le ká rtalanitási összeg iránt 
támasztott igényével elutasittatolt, de a korpádi hirtok 
reá ruházta tott, ugy, hogyelhalása esetén elsó izi fiutó
dának tulajdonjoga korlá tlan legyen, megterhelve az egy
ház várományosi jogával s évente fi zetendó egy a rany 
fi zetési kötelezettségével ; e mellett kimonda tolt, hogya 
haszonvételek az örökhagyó halaIá tól fogva Bere Bélá t 
illetik. 

Ezen á tadási végzés illetó pontj a ellen mindkét fél 
felebbezett az itélótáblához, t. i. Berde Béla a regále 
kártalanitást, az egyház Korpád hasq.o nélveze tét illetóleg. 

A kolozsvári itél ő tábla 1899 m árczius 27-én kelt 
végzésével az első biróság á tadás i végzésének megtáma
dott részét megvállozta tla ; Berde Bélá t 30 nap alatt 
beadandó perre utasitot ta igényei érvényesi tése végett. 
A pernek ezalatt m eg nem inditása esetén a korpádi 
és zsuki ingatla nok tulajdonj oga az unit ar vall'ásközö ll
ségnek - anna k 1896 szeptember 22-ról fo lyó haszo n
vételi joga ped ig Berde Bélának fog ada tni . A kOl'pacli 
birtok után megálla pi tot t r egále ká rtalanitási ügyével 
Berde. Béla hasonlóan perre utas iLla tott. Egyebekben az 
elsóbirósúg végzését érintetlenül hagy ta. 

Berde Béla a peres kerese tet csakugyan beadta a 
30 nap lejárta elótt, melynek kedvezó kimenetelét re
méljük. 

A korpúdi birtok j övedell1le 1896 szeptember 
22-tól 1899 szep tember 22-ig teLL 4926 fr t. 87 krt, s ez 
Berde Béhi nak 1899. szeptember 15-én á tada tott ; va la
mint kezelése alá bocsá tta tott maga a birtok is. 



OKMÁNYTÁR. 

l. sz. 

A Berde család nemeslevele. 

Nos Gabriel Bethlen Dei Gratia Princeps Transil
vaniae, Partium Regni Hungariae Dominus, et Siculorum 
comes! Memoriae commendamus teuore praesentium 
significantes, quibus expedit universis : Quos nos cum 
ad nonullorum fidelium nostrorum humillimam supli 
cationem, - tum vero attentis et consideratis fidelitate, 
fidelibusque servitii s fidelium nostroru m Dilectorum Agi
lium Joannis Dienessi de Deményháza, - Gabrielis Berde 
alias Bartók de Zowata, - Stephani Fábian de Kál, -
et Andreae Szabó de ;\1. Jára, - quae ipsi nobis, et 
huic Regno Nostro Transilvaniae pro Locorum et Tem
porum Varietate - summa cum Animi sui propensione 
fideliterque exhibuerunt et impenderunt, ac in fu turum 
quoque exhibituros, et inpensuros nulli dubitamus -
Eosdem igitur Joannem Dienessi, Gabrielem Berde, a li as 
Bartók, Stephanum Fabian ac per eum Frauciscum simi
liter Fabian de Magyar Belkény - fra trem ipsÍll s Car
nal em et Andream Szabó, de speciali nostra Gratia et 
potestatis plenitudine c Statu et Condi ti one Liberlinali, 
in qua nati sunt, et haclenus extiterunt eximendos, ac in 
CaeLUJll e t N ume ruIll VerOl'Ull1 Regni huius nostri Trul1-
silvaniae, e t Partium Hungariae eidem adnexarum Nobi
lium adnumerandos, aggregandos, cooplandos et adscri
bendos duxill1US; prout an nUJneramus, aggrega l1lllS, coop
Iam us, et adscribimus Decernenles expresse, ut a modo 

I3crd c Mózsa életrajza . 
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dcinceps Iidc lll Joanllcs Dieness i, C,abl'icl Berde, alias 
Barlók, - Slephanus ct Franciscus Fúbi" n, cl Andreas 
Szabó, ipsorumque Heredes et pos terilates ulriusque 
Sexus univers i Veris et indubitati s Nob ilibus habeantur 
- et r epulentur - in Signum aulem hu iusmodi verae 
ac perfectae Nobilitatis, eorum haec Arma, seu Nobili
lalis insignia - : Sculum videlicet militar e coelestini 
Coloris, jn Cuius Carllpo, sive area, homo rubra vesle 
indultIS, ex fundo Scuti umbilico lenus emersus bipen
nenl evaginatulTI una, altera vero Jllunibus ralllllln Lauri 
virentis gestare conspicilur. Supra sculum Galea mili
taris clausa est posita, quam contegit diadema Regiul1l , 
Gemmis, atque unionibus decenter exornatum ex quo 
itenlln Diademate pm'iter, ut ex fundo Scuti Homo in 
Auras proIllinere apparet, ex Cono autelll Galeae, Teniae, 
sive Lelllnisci variorttm ColonIIn hinc indefl ex i. Utramque 
Scuti partem pulcherrillle ambiunt, et exornant, pro ut 
haec omnia in Capite, sive principio Litlera rulll nostra
rum Docta manu, et Arte pictoris clarius expressa et 
depicta esse cernuntur. Animo deliberato, el ex Certa 
Scientia Liberalitateque Noslra praefali s Joanni Dienessi 
Gabrieli Berde alias Bartok, Stephano, et Francisco 
Fabian ac Andreae Szabó ipsorumque Her edibus et 
Posteritalibus utriusque Sexus universi s gratiose dedi
mus, - donavimus, contulimus, annuentes et Conceden
tes, ut ipsi praescripta Anna seu Nobi litati s Jnsignia 
more aliorum verorum, et itlsigniter NobiliUlll armis 
utentiulll ubique in proeliis Haslyludiis, Torneamenti s, 
Duellis, Monomachiis, et aliis quibus Exerciliis No bili
taribus, et militaribus, nec non Sigillis, Vexillis, Cortinis, 
Annnlis, Aulaeis, Domibus, Clypeis, Tentoriis, Sepuleris, 
ct generaliter quarumlibet Rerum, et Experditionum 
Generibus - submera, et Sincer Nobililatis ....... . 
. . . ab lInivcrsis, et Singulis cuiuscunque statu s, Con-
ditionis, Dignitatis, Honoris, et ............ hom i-
Iles ex . ...... .... insignitos did, tcncJ'i , no minari, 
ct reputari VOllll1UIS ferre, et gesta re ol11nibusfJue c t Sin 
gu lis iis Honoribus, Graliis, Privilegiis, Indulti s, Libcl'
talibus, Inllllunitatibus ac Pracrogalu l'Ís, - quibus Cae teri , 
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verinati, et indubitati Nobiles, ac 1l1ililares hOlnines prae~ 
dic ti Regni nostri 'Transilvaniae, et ParliUJl1 Hungariae 
eidcm adncxarl1ll1, de iure, et ab antiqua consuetudine 
utUl1tur, fmunlur, et galldeant perpetuo uti, Imi, et gau
dere possint ; atque valeant. - Pro aJllpliori vero erga 
eos Gratiae et Munil1centiae Nostrae Declm'a tione 1'ota
les et integras portiones suas' possessionarias, et Heredi
tales Siclllicales in Possessioniblls Deményhúza, Zovala, 
Kül praedictis in Sede SiclIlicali Marus ex istentes, 
item praedicta MarlIs Jára in comitalu noslI'o Thordellsi 
existent. habitas, quas Majores et progenilOl'es sui iuste 
et legitime possedissent, et ipsi quoque iuste et legitime 
possiderent etiam de praesenti, verum Liltm'is et Litte
raliblls Illstrumentis sllfl1cient deslitlIt , , , esse perhiben
tur - simul cum Toto, et omni iure nostro Hegio seu 
Principali, si quod in iisdem Portionibus possessionarii s 
et Hereditatibus Siculicalibus qualitercunque haberemus, 
vel eaedem Nostram ex quibuscullque Causis Viis, modis, 
et rationibus concernerent Majeslatem, ac pariler cum 
cunctis earulldem, et eiusdem Utilitatibus, et pertinelllüs 
quibuslibet, Terris scilicet Arabiliblls: CuHis et Incultis, 
Agris, pratis, pascllis, campis, faenetis, silvi s, nemoribll s, 
Montibus, Vallibus, vineis, vinearllmqlle promonloriis, 
aquis, fluviis, piscinis - piscaturis, aquarum decursibus 
nlOlendinis - et eorum locis, generaliter vero quarum
libet ulilitatum, et pertintiarum suarum integritalibus,
quovis Nominis vocablllo vocilatis, de imc et ab anliqua 
ad praedictas portiones possess ionar , " et haCl'ed ilates 
Siculicales, ac dictum ius nostrum regium in cisdem 
habilum spectantibus, et pertinere deben libus, sub sui s 
veris rn etis, et anliquis, liInitihus ex islcnlibus, e t prae
missis, sicut praefertur, slanlibus, et se habenlibus -
memorali s Joanni Dienessi, Gabrieli Berde - alias Bar
lok, Slcphano et Francisco Fabian, et Andreae Szabó, 
suisque Herediblls, et posleritalibus utriusque sexus uni
versis Novae nostrae donationis tilulo cJemenler dedi 
mus - et conluHmus iJno damus, donanuls ct con feri 
mus - Jure perpetuo et irrevocab ililer tene n. poss iden. 
ct haben. Sa lvH iure alicno. In cuius l'ci mcmoria m 

U' 

, 

, 



84 

fi rmita tcmCjlle perpetuam praesentes liUCl'as noslras pen
dentis et a uthenlici Sigilli Nos tri munimine roboratas -
memora ti s Joal1ni Dieness i, Gabrieli Berde - alias 8ar
tok, Stephano et Francisco Fabian, - et Andreae Szabó, 
ipsorumqlle heredibus et posterita tibu s - lltrillsCjue sexus 
llniversis gra tiose dandas duximlls esse, - et conceden
das, - Daltwl in Civitate nostra Mediensi - Di e decima 
Secundo Mensis Septemhri s anno Domini Milles im o Sex
centesimo Decimo Quinto - et sllbscriptum erat a 
sinisll'a: Gabriel Bethlen mpr. - a dextra vero Simon 
Pechi Cancellarills mpr, Erantqu e alt efa ti Principis Sigillo 
authentico, et aulico in capsula lignea super cera rubra 
ductili impresso, zonaque sericea vari i colori s eisdel1l 
colliga to impendenti communitae patenterque confec tae 
et emanatae indorsata vero publica tio era t talis: 1616. 
Feria sexta proxima post festulll sanctum pentecostes in 
Generali congregatione dominorum regnicolarum tri um 
nationum Transilvaniae et pa rtium regni Hungariae 
eidem adnexarum in qllintllm diem Maji proxim e - -
in - dicta et - exhibita et pllb1ica ta sunt praesen
tes nel1line conlradicenle - Magister Johannes Angya
los mpr. 

, 



2. Sz. 

Berde család leszármazási táblája. ,. fv. 

Berde alias Bartók Gábor] 615. s~pl. 12-én kapla, a nClll cs lcvc lcl ,Belhl ~ n GioborlóJ. Unok llja: Gcrgely 
lelepedcll Szová!aról .J-/arolll szekre Lab~rJalvara , a fel eségc Jósza~aba egy lG82. nov. n-ún esz

kozoll lanulohallga las szcnnl. PlIr3.Jdon vo ll;) Jobbá gya. 
ImnDE GABOn 

• , 
Is lv/l Jl 

• 
Gilhor .;. GerrCly Judith (l IiK2·II..:n még é ll) , 

SZli hó !,(ír i n ez 

, Mihflly PCle r Mlkl6~ I'{rl J fl nns • 
, • _ l{rsd fl kLln:: lkr!ző lapon 1';{dno l' l'lt IcIep ed cll ahl'Ullh{IHyni Inl1 it6 • ' 

' ·crl' l\el. k ésú hb \'cr'CSplll illd ICv it!! , 1101lU 
~- lilII Is tvlt n r 

M[lrill 174!.! , !'(rJ 
Szahó .I"zsd I{Cr'csd. 1 7~,!1 nd . Hi, 

FCr"f!l1 Cz IIz lIl. 17;,2., .;. 17lJO. I sl\"(rll • 
Sznhó I\nllo ( lIfhor'czf'uh' l , e lvett e Inli, In ú l·1. 20. 11'1,11 1. 175(;, . , -, Sr'lIHl or g!> II c hckll 

(c!w k lcúnynl =- a szill. 1780, 
\'o ltak ) g.a Ber'de Isl\' {m 

• 'j:'l ::::: j:'l ;:- Am il Mózes ' • Fe l'c ll cz 
e~' ::: E. sznl. 1787, 11 0\'. 27, 111,1\ 1. 17\10, d ec, 27" :,~,.~f1~1.0",18~O~: • .;.. ,-____ -:-:-:-,,-_____ -:-:-:-__ _ .:;' =: -I' 181\7 . :l1IJ.; . :l 1. '1' Hm , fc lll', 'Ili, ,. " • 
::; :::,"' SZÚSl I\ l'iS1,tiufI Mf,l'Iws T e réz Mih t\iy 1\(' l'Oly Móles Sol \' lIIosy .. + c!veUc 

bMI'Ja + IKIG, felH', :l l. ::,1 ~ elveII c IRIO. j Uli , m. szilI. 17UÜ. ju t. :10., Be r'Ccl II Ó1.11 Har'lI brrs Linfl Sig rn olld Hi ri 
______ -::--,-________ · ___ ~-.~~~I~s:~ifj~· . -,!~"~"~. ~I,~I._ .]. IR7!), m llj . :l2 , • Gy ul a 
,. D I Á ' e s ll Udl 

c 'OI'U rO li tll llf1r JKV, fe llr 7 
sdl l. Hi l1 , nov , 14., i ' 18101 . nov. 4 , lIlIl I. 18 18. m {, r!. IL '1' lön2., . . .. " , 

Mi\rkos Amlr:\s SZ:ll'vudi 1.l nu i\lt'llsa 

, 

s lll l. UIII. ocl. r,., ./. l&s l , fe bl'. !). • • ' • 81,1\1. Ui!:i ., 
~. • .J cn Ő ,. Bé!:} sl.IIL 1 ~ I'I , ,'. 1ö!):t SCll!. 22. 

.Iull l' cl'ellel Ihlhr lulr ' , i 
s1,1I t. 111:17. mrlj , ri . IIz ll !. 181n. ' 1; 11 , 8 , c lvclic Ilf.);i, 8CI; \' 22, Al, :lIup ItV·.I1lYOlt'l 

Hcd fi A11I..Irl\s Enl(' ly i 1\ 6za , • 
(S.· IHirlsjl tl l llk ) Ué!:r I,(Isd6 Akos II l,U I. wuo. 

, 

E csa lti di I?sz:hmaz:.'l s nem telj es s a PeleI' {Iga , a hikfal vi an ya kö nyv nagyon. ro~ya ték os vC7.clcsc 
) . " : m l ~ l,l , '2cm is egészcn hilel es. Mind!; él le ki,lllc liJ~n i<ipó ll ~llld ó l( és kif~az fland ó k.. . '. 

l élel , Jdnos es l'crcfl CZ atya fi ak 2-szo r oszlozla!; 17.\1. marcz. :Ul-a n Labo rla lva ll , fIl cly osz laly levcl 
mcgvan a Be rde M. cscd" di levele i köz l. 

co 
o' 
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3. sz. 

Id. Berde Mózes önéletlrata. 

Mult időm biographi,.ját vagy hi storiájút a követ
kezendőkben j egyez tem fel: 

1-ör. Születtem 1790. deczember 27-ikén Berde 
F er encz és Szabó Anna sz ülőim től , a kik hittelen elha
lüJ ozvún, nem ismcrhettcln, az árvaság kenyere jutott 
osztúlyrészül 15-dik esz tendős életkoromig ; ekkor eIszök
tem az udvarhelyi Co llegiumba, hogy lanulásomat elébb 
segélyem, de fájdalom, megszünt buzgó ohajtüsom, mert 
1808-ba katonúvá erősz akoltak és 1809-be Bécs alá masé
roztattak a Francz ia háboruba ; innen 1810-be haza jövék, 
12-be ujból el kell e m enni Lengyelorszügba Krakkó vúro
sáig, onnan Bécsuek, Bécsből Tiro lnak, a holy Ispotúly 
v,\rossúnúl szembeállolt a Franczia, folytonosan ell ent
"Ilás egymást váltolta mindaddig, a mig Ravarédot el
értük, olt egy kemény csa ta nekem is egy lövést ado tt, 
ugyanezen csatába vitéz teltem ért 10 arannyal julal
maztaltam, a legnagyobb ünnepéllyel tétetett, de fújda
lom, m ert 5 hónapig kell e a szabad egek ala tt az ell en
séggel szembeállan i s miután a győzelem nekünk jutott, 
ki kellett ki sérni Mailánd és sz inte Turinig, eld<űr békes
ség lett 1814-ig; ezen hadjárat három évet fogla lt mag" 
ban, az veget vetett 1814-be, ekkor hazaérkez tem és 15-be 
m eglu\zasodtam most életbe l evő Márkos Terézs ia nőm
m el, a kivel csak 9 hetekig leheték ; minden nélkül el 
kelle hagyni és a Rajna m ellé Strassburgba hurczolú
nak, noha nem volt semmi ütközet, 10 holnap teltével 
ismét honn valék mint fökáplár és igy m egtal álá m az 
elhagyott szegénységet, m ert a nekem jutott 25 köböl
féle föld örökség soványsüga miatt a mindennapi kenye
rel is alig vala képes kiadni ; belső lelkünk csa k cgy 
lévén, abból testvérem, Berde Áron ill ető r ész i bő l ki 
kellett kölcsönvett pénzből fiz etni . Szeretelt édes fi a m 
1815-bc sz ül etett, időtcItévei a nevelés inlézclelt tmtot
tam l ege l ső kötelcssécrnek igen mcrt hét éves l<ű dbnll " , , 
kczdelil ve tt e s addig meg nem sz ünl , mig az Erdélyi 

• 
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tudomünyokat be nem yégezt c; rajtam 
maradt a zsarnok katona-hatalom 1840, 
tendeig. 

pedig fönn
azaz 32 esz-

Ennek szfllltével kiléptem a polgúri elethe és Sepsi 
32 közönség Bodzai hir toka nak biztossa voltam II eszten
dőig, ekkor beállott az 1848-diki nehéz idő, Szengyör
gyön laktam, a város egyszújjal kialltott Szúzadosllak 
s azzal 300 nemzetőrt kezemre adott Agyagfalvúru eh-e
zetés végett, a honnan a hadvezértől hazarendeltett em. 
a hol hasznos szolgálatot teendő voltam, m ert araktúr 
nim bizatott s ugyanannak lehető felszerelése; törvé
nyes hadnagy 68 fr. havi illetékkel, kinevezteltem ; ezen 
állonuisba csak 6 holnapi g leheték, a tudval évő ell enség 
megszünteté s ugy minden ingó jm-aimat felduhi s 
nlintegy 3-sz ori tüzvész, mert 841 és 47-be tüz áldozatja 
valék s nem mellőzhettem, hogy ezen sajnos csapúsboz 
hozzá kell adnom 183-l-iki velem törtent elúrulús követ
keztében halálos itélett intéztetett az Ausztriai cslÍ szár
tól, a vád a volt, hogy nlinden engedelmességet m eg
tagadtattuk a Székely néppel. S ezen hamis vüdra kato
nai erővel hUl'czoltattunk a "úsúrhelyi fogházba üdvégy 
Kelemen Lázúr és pap BedeI' Beniám bal'Útaimmal, a 
legszigorubb búnúst gyakorolták nink mindaddig, a mig 
herczeg Estéi Ferdinand személyes kihallgatúsa után 
bocsátattonk el minden bün és büntetés nélkül sa 'JM , . 
költsége men 28 hét teltével jöhettem haza_ 

Csak ezen kölcségem is mintegy 400 forintot fog
lalt magában_ S mindezek utan Hárómszéki esküt Szé
kező birója voltam, sőt ide még eddig be nem ert vén 
1848-ban és 60-ban pót követt voltam, melyeket mind 
ezen körülirtakat azon ohajtúsommal j egyzék föl , hogy 
édes fiam vagy egyenes utodom juttassa köztudalra, 
hogy találjon igazságszerető jó honfi székely re. Ezen 
jegyzékem szinte végget éré 1872. év elej én. 

Ezernyolczszaz harmillczncgyedike 
Deczember holnapja huszonhetedikc 
Két és három óra lctt követkczésc, 
Hogy Kézdi Vásárhelyet légyen időnk tölt vc. 
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Kelemen és Bedei' va lamint a UCI'de 
Mind a hárman esen k nagy rabsag kezébe, 
A mikor is minket a sok fegy \'eres nép 
Oly keményen ÖI'zött, hogy szi\'ünk méllt'm vért. 

Estélyi Herczeg Ferdinand 
Kegyesen tekintett ránk, 
Huszonnyolcz bét te ltével 
Haza jövénk békével. 

89 

Id. Berde Mózes szerzeményeinek sajátkezü összeirása. 

Folyó év 1871 Mulhatatlannak véllém, hogy több 
idő óta kettőz tete tt szorgahnunk s kapcsolatba l évő éjj el 
nappali szerzett fekvő birtokot és felkelhe tő t össze ne 
jegyezzem, melyek az alilbbirt m ódon kővetkeznek : 

Szám 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
9 

IQ 

u. 111 . 

Felső lIa/úr. 

A mart felett a Komollóra feljá ró ös ven y mel
lett örökös Simon György szomszédsá.-
gában .. ..... ... . ..... ......... ......... ......... .. . 

.A hosszu mocsárba Balogh Fcrencz szomszéd-
sagába .. ...... ". . ... ... ... ... .. . ... ". ". ... . .. 

A nagy árokba egy borozdán ö t darab, ebből 
a külső három vasárlo tt örökös Berde 
Peter szomszédságában .. . ..... ... ......... ..... . 

A na~y . árok végen Bartha Bálint szomszéd-
sagaban ............... ... ... .. ...... ..... ... " . ........ . 

A komollai alsó határba Halom mef/e tti hely be 
Komollai Harkó Marton szoms;édsagába ... 

A kis ároknal, az iI·t arok szomszédságaba . 
•• 

V~ka 

8 

5 

16 

8 

13 
3 

Oszveg ... . '. 5:.1 

Középső ha/ár. 

A temet őnél Zsigmond Karoly mellett .. .. .... . 
A szoros n~tOmásba minrlkét fe lól a Korodi fiak 
~gyanotl ( i s~Pa l Feri melle tt ... ..... ... ........ . . 

z ugynevezetl kilyéni utra jóvől'c l3abos János 
mellett ... ... ... ". ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . . 

•• 

4 
4 
6 

8 

Osszesen ... ... 22 
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Szám 

11 
12 
13 

14 

15 
16 

17 
18 
19 

20 
21 
22 

23 

24 
25 

26 

27 

28 
29 

30 

Als6 "alá/'. 
A Márkosok kertjire jövő "? ~ndt":i s mell ett 
A 'uagy ösvcny kelóbc Szt. lva ll,)'l Anta l m~llelt 
ViJág vége nevü helyben ZSIgmond Karoly 

mellett "o ... " O ••• " . o •• o •• • •• o " , ", '"' ". .. ....... .. 
A szás uton küjel Demáj György szomszédsá-

gába n , .. "'" ... '"' .. .. '. . o" '" ... . . . .. . ". o" 0 . 0 ••• ". 

A Szt.-Györgyi ulnal l\fiklós János mellett ..... 
A halomnál kettő egymás mellett Zétal szom

szédságába jó lleh et örökség volt, de hat-
száz forinttal vettem mcg o ••• " • ••• o •• 0 '0 0'0 o., o , • 

•• 

Osszesen ... ," 

Következnek a vizen innen és lúlvalók. 

A hÓl viz között Márkos András mellett O"' o ••••• 

A fel ső szegetbc mellettem . o •• 0.0 •• 0 ," o • •• • ••••• 

A laborfalvi pázsinton Bus árok mellett Ráduly 
' d '"' b szomsze saoa a .. . ... ... . .... ... .............. . 

A pázs int sz~gi.D ka~zá ló S3 ljustÓl.. . ... .......... .. 
A Bodor tavanal szan tó véka ...... ........ ... .. . .. 
Felyebb ke ttő egy borozdan Csomó mellett 

kaszáló , .. , ... ... , .. ,., . ' ... ... , .... , ... " .... ,., 
Az összeirt szántóföldek összves summája 40 

köböl. 
Ennek köble 120 fr t. p. Summája 4800 frt. 
Három szekérre való széna hely ." 200 frt. 

Kövelkeznek a lelkek. 

Egy belsó épületes telek eszakról Bartha Balint 
mellett nyugatról Berde Miklós, déIról a 
Völgy pataka, melyen vagyon egy 4 osz· 
taIyu ház zsendely fed elü , mindennel a leg-
jobban ellátva, becsára frt. kr. .. .......... . .. 

Egy kettős sertéspajta árnyékszékkel 20 
Egy két odru csúr, meUette l évő sze-

ké.r szinnel, alsó padlással, jól 
ela tolt kapukkal ... " .... '" ... 

Egy négft osztályzatu istaló zsendely 
rede ü ... ... ..... _, ... '" ... , ". __ . .. , 

Egy két szobáj u pinczével ellátott 
korcsma egyedüli örökös joggal 
használandó, jól ellátott épület 

Az udv~ron egy kut, csigával ell átva 
Az emlitett telek körüli fenálló erős 

deszkakertek mintegy 300 öl ." 

230 

230 

3(1() 
200 

200 
Az emlitett telek Egy puszta lakható 

telek, melynek szomszédja eG\'. 

~;I~~sa .~r~.l~.~' .. ~i.~~~ ~~~.~~~I~I .~zas.~ ! 200 I 
Összesen -.. -. -... '--''--:1,.:4::20::...' 11' -

• 

Véka 

4 
14 

6 

II 
5 

20 

60 

6 
8 

6 
2 
5 

2 

13 
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A tul és innen i lapon fe ljegyzett javak jóllehet 
Jllind szerzemények, de egyszersmind megvclltozhatatlan 
örökségek is, melyek arünti nömnlel együtti vég intéze
tünk és édes fiam belé nyugovú sa s nekünk pedig hahi
Junk utánni végrendelctünk csak is azutún veheti kez
deleit ennek, hogy melyik Colegyom legyen tulajdonosa, 
abba az érdem és igazsúg hati.roz. 

A fel veli javaknak összes Summója teszen 7140 
frtot jJ. 

4. sz. 

V ers ek. 
Unilár. Collég. olvasóegylel . Serdülel. ez. kebli lapjából1835. évból. 

Lelkesités. 

Fől Barátim' föl magasra, 
In t a KOI'nak angyala. 
Igy virad fö l va lahára 
Honunk bíbor hajnala. 
Boldog Ho nba helyhetének 
Hós karu Eldódcink, 
Kikhez bitort utódoknak 
Hatolnak Sobajjaink . 

• Nem kell hát vivni mi nekünk 
Golyóvihar közt lakért , 
Kardjuk ut <'tn mi aratyuk 
Mélla tlan apályabért. 
MéltaUan j ők ruegboszulták 
A HOll duló angyalát, 
Megtörtek a vad osmannak, 
• 

ES 'a Németnek nyakát. 
Megórzék, ók a bajnokok, 
A hoo tiprott Elemét. 
Nem engedé k megsértetni 
Szabadságuk Szellemet. 
Hahjde mú gyávák, és pu lyák, 
Sajá t magunk ás tuk a 
Sirt, amelybe legörnyeszte 
Honunk fű rdc Zsarnoka. 
Dc, Föl Banitim ! magasra, 
IQt II Kornak Szelleme, 
FQgy\1crmOl'aj közt I'obogjunk, 

vívj unk hősül elJene. 
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• 

Vívjunk, vivjunk, föl Baratim ! 
Jogunk, nyelvünk ügye hi\". 
Sirba fetreng, hahj be regen 
Könyczi a Magyar Sziv. 
Föl! vivjuk ki e par nagyot , 
Görnyedt honunk elemet. 
TúzzOk honunk ormaira 
Önkeny dulta szellemet. 
Föl magasra ! Föl Banitim ! 
lnl a komak Angyala , 
Igy virad föl valahára 
Honunk dicső hajnala. Berde Mózes. 

Kosciuskohóz. 

Hósi pálya yoH a Béred, 
HOllod bajnoka j 

Szabjád mennykövet érezle, 
• 
Ejszak zsarnoka. 

Bornbak, s gollyók özönében, 
vcdted bOlladal ; 

Nem engedted letiporni , 
Egi jogodat. 

Pusztitva Szod.d szanaszét 
Tü.zzel az aroszl ; 

RCI1ll1lel tölté tűzes karod, 
A vitéz Poroszt. 

Vitéz karod biztositá 
Honnod, hogy Ege 

Dcrúlendó ; Szetoszlandó 
Borus Fellege. 

Haj de puszta lőn a remény j 
Mint a Sir kebel _ 

El enyésze, s jéggé fagya , 
A lengyel kebel . 

Mert az éjszaki Zsarnokók 
Katalin alatt _ 

Varsó táján, földre s ujták 
A hós csapatot. 

• 

Es a hós Kosciusko is 
Földloc görzscde 

• 

Kit az J~g a mostoha Ég 
J lahj meg bünhödc. 



Es rablúnczokba füzete 
Eszak Zsarnoka : 

Lancz zörej között pejhedel 
Holt hon bajnoka. 

De le rúúd és útfuh'tl 
:\[essze tengerig: : 

Fultodba . hós magvat 
Tuli nyugotig. 

• • szorvan 

Vaschingtonnal le tiprúd az -ünkény angyalát ; 
S föl deritéd) a szabadsúg 

Bibor hajnalút. 

-.,. sz. 

Berde . 

Petőfi Sandor levele Berde Mózsahoz 
1849. ffiarczius 24-én. 

S:alonla, márcz ius 2·1. 1849. 

Kedyes czimbonim. mindenek előtt rett entő szépen 
kérlek, küld el e le\·elet Bem nek a legelső alkalommal, 
de el ne feledd, a ldj on m eg mind a het\·enhét isten. 
Rám bizott Icycledet atadtam " örösmarti képdselötár
sad nak szoros llleghagyússal, hogy nzolllutl az ill et ő 
kezekbe szá. llitsa; magam nem tehe ltem ez t. mert este 
ertem DelJrcczenbe s masnap korá n reggel elj öttem. 
Ugyanez okbó l nem ludakozhalt am ki azon dolgokat, cl 

miket Csány i bútyánk bizott rám, hogy igaz-e Majtényi 
agyonlövctése stb. Cgy szólván senki "el sem beszéltem 
az egész Debreczenbell. Ismétlem kéréseme t. hogy e le,"e
let azonnal odabb lóditsd, a mint lehet, Csú ny i búcsit 
tisz telve ti sz telem téO"ed ölellek s vu avok , o o ", 

öszinte barátod 
Petőfi Sándor. 

,VB. A Hlu"omszek történetcl'c \'on:l tkozo, :i ltalad megigért 
adatokra I)ediglen nagyszerflen szamolok . 

• 

C: im : Berde Mózsa bal"útomnak Kolozs\'íu"ott ) Csúlly i Lúszló 
O I"OSZ k. biztos umál. 
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722 
EIn. 

6. sz. 

Gróf Batthyány Lajos rendelete Berdéhez 
1848. szeptember 23. 

Miniszterelnöki rendelet. 

Melynek erejénél fogva Berde Mózes képviselő ura t 
megbizom, hogy B. Vay Miklós korona-őr és erdelyi 
kor. biztos urral egyetértőleg a haza védelmére kiMi
tandó katonasílgnak toborzás és önkéntesek szerzése 
által, vagy pedig felkelés ut jún, minél elébbi öszvegyüj
lését a hatóságoknúl elémozdilsa. 

Ugy arra is, hogy a haza vész es körülményeiben 
minden reactionarius törekvést, unio elleni mozgalmat, 
kormányzás elleni bujlogatást és népcsábitást, l eh ető 

legokszerűbb, és czélirányos módokon meggátoljon és 
ürtahnatlanná tegyen. - Szóval: nlind-azt, nli a haza 
megmentésére, s a felelős kOl'lm\nyzás könyitésére, s 
elősegélésére szükséges megtenni hazafi szoros köteles
ségének ösmélje. 

Eljárásának folyamatáról és eredményérő l időn
kénti tudósítását elvárom. 

Kelt Pesten, Szeptember 23-án 848. 

Miniszterelnök 

·Gr. Ballllyány Lajos. 

KüJczim : A minis lerelnöktó l 722/Eln. Berde Mózes képvi selő 
urnak. HivatalbóL Pesten. 
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7. sz. 

A honvédeImi bizottmány Berdét Csány mellé rendeli 
1849. márczlus l7-én. 

3391, 3409 
E. 

a j 

Nyilt rendelet Berde Mózsa képviselőnek ! 

Csány László orszúgos főbiztos ur j elentése folytán 
az Asz talos Pál ha l,ila ültal uj ólag oldala mellé egy 
kormo biztos szükségeltetvén, értesittetik ön, mi képpen 
a nevezett orsz. biztos ul'l'ali müködésre, konminybiztosi 
hatalommal felruházva, kiküldetett. Jogositva érzi magiIt 
a honv. bizottmány, ön hazafi j ell emét s a körülm ények 
kellő ismeretét tekintetbe véve, ezen kiküldetés től - mely
nek főfeladata Csüny László orsz. főbiz tos urral egyetértve, 
közhaszonnal müködni - a legszebb eredményt v!trni. 

Debreczenben, Martius 17-én 849. 

A honvédelmi bi zottmány nevében, 
az eln ök távollétében 

N yáry Pál 
h . b . t. 

Hátirat : Brassó, Márt. hó 30-án 849. Elküldeni BCI'dének. Csány. 

3391, 3409 
E. 

bl 

A honvédelmi bizottmány 
Csány László országos főbiztos úrnak. 

Asz talos Pál képviselő hahilá t m éltó fájdalommal 
vévén a honv. bizottInüny, egyszersInind tudósit j a orsz. 
főbiz tos ura t, miként helyébe - j avasla ta szerint -
Berde Mósa képv i selő küldetett ki. 

Debreczenben, Marlius l7-én 849. 
A hon védelmi bizo ttmány nevében, 

az elnök tavollétébcll 

Nyárij Pál 
h . b. t. 

H átira t ,' Brassó, :Márt. 30-im 1:l49 . Nro 2. Tudo másul. esim)"', 
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8. sz. 

Csány L. levele Berdéhez Nagy-Szebenből 
1849. márez. 23. 

Kedves barátom ! 
Szeben, 23/3 49. 

A gab ona raktúraira nézve Kolozslllegyében az inléz
kedés nem nehéz, mert vannak épületek Kolozsvárt is, 
másutt is arra fordithatók - a többi megyékben, melyek 
az ellenségtő l tiszták tökéletesen, ugy hogy az oláhok meg
rohanásá tól sem lehet tarta ni, a fuvarozás tek i ntetéb ő l 

több helyekre szükséges horda Ini a gaboná t - vanna k 
most elhagyott épületek, melyekhe a lakosok vissza nem 
költöznek, azokat használjuk fel, ha valamelyes kömives 
vagy nI els igazitás lenne szükséges, annak eszközlésit 
r endeld meg az iIIetö hi vatalnokokm\l - olya n megyék
ben azonban, mint például Alsó.Fejér megye - hol az 
oláhság, az ellenség közelléte miatt még nagyobb töme
gekben muta tkoz ik, a gabona biztosabb helyekre hozandó 
katonai őrizet ala tt - és sz intén katonaság ál tal m eg
akadályoza ndó, hogy az onna n az oláhslig által el ne 
raboltasso n. 

~Iin t m ondják itt iszonya tos rablás történt - az 
álladalomnak a hirlesz leltnél sokka l csekélyebb a nyere
I1lénye - a városra vetett adót, pénzhiány Illiatt, vona
kodik fizeIni a polgár ság - mint mondják, a pénzt 
Oláhországba küldötték - a pénztára k üresek - még 
a kötelezvények is hi ányoznak. Mit lehet, lefoglaltatok s 
intézkedek a körülményekhez képest - hirdelményem
ből kö rülbelő l látni fogod a szell emet, m i bő l kiindulok. 

Több napokig kellett itt és Brassóba n maradnom 
és ulóbb téged bar:\tom ide hoznom - ide ember kell. 
Gondolkodj ál egy emberrő l , k it én kérhessek ma"am 

•• b 

mellé Debreczenből. OleIlek, megyek amint mehelek -
az estve azt gonclo ltanl lebetegszcm, de ma jobban 
vagyok ; igaz barátod Csáf/Y . 

, ]Wlcz im : Berde Mózes konuány bizt. urnak. Mcgbizatik, hogy 
futar Ku!zka ,János UI'at c lcg?ndó pénzzel lássa e l ny ugtat vúny 
melle tt. Kelt Szebenben, 24 . ma l' t. 849. Do bozy örnngy, Ko lozsvá l'l. 



D7 

.A luHrt levélben megküldüLl c H :& Szebcn "üros lako
sa ihoz« 1849. m,ircz. 2cl-én inLézell fclszóliLilSúL is nyo mLa
lú sban, 111 cIy mcgv'll1 e levélben n~os l is, s mely igy kezdö
dik : , Án",iny ( úrulú s boldoglé Ln ck alapja nem lehcl .. . ' 

A Plakatumokat megleled - azokból tapasz talod 
intézkedéseimet. Né mi eontradie tio ltltszik a Brassó és 
Szeben v idéke köz t lenni - igaz - az a helybeli viszo
nyok miatt van. Most mtlr Uniformitast lehet behoz ni 
Szászváros, Segesvü r, a többi ki sebb helyek, VÚl'osok 
mind intézkedést követelnek. 

Orlüt nem csa toltathalik Fogarashoz - ink"bb 
magúba kormúnyozlassék id eig lencsen. 

Az adó 1 mili ó - a köl csön sz in te egy - mind
kettő katonai erőt kö vetel a b ehajt"sn" l. 

A ti sztvi selők vá lasztasát rendczd el tönény értel
mében - de a követekét ha lasz(l. 

Vitriol-Sal peter sava ny t Aerilo urnak indit o Lt a lll . 
Doboka)' alkalmallan szájhős egyéni ség - sem il', scm 
küldi mit r endelLem. 

Donát K. biztosnak 
sa pient er e t nil, e i dix eris. 

- Brassóba - töbirc i\ liLt e 

C~<Ílly . 

Berde hálirala : "Csúny L. th . b . ur utas itása dc april 22. S,J!) .c: 

9. sz. 

Csány László levele Berde Mózsához. 

S:eben, 2S/3 49. 

. Kedves barülOlll! Egész nap munkában, masod ik 
éjet töltöm dologban és kevés eredménnyel. Ezek il 

gonosz szászok - és rit a l11indenfelö l nHltatkozó ren
detlenség!! - nzl gondoltam Peruba jövök, és majd 
ldhuznak rt pénzért. Az egyes embereknek vall nnnyi 
mini a poly\'a, alli sz leknek is ugy hallom Equipagcjok 
van - de a seregcket nem ludjúk dijaz ni - holnap 
Br3ssóba megyek, - legfellebb egy napi I.; ésedelem ulún 
visszatérek - ill Bemmel, ki lúvozni fog Mngynrhonha , 
sok dolgom leend elmenetele elött. 

Berde Mózs a é lc!rajza . 7 
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Bi zony nem ludOll'l kib irn i ezen óriúsi Illunkúl -
mind en perczel dologban (ö llök cs ali g vn n eredménye. 
pedig Inpnsz tnllnd , hogy olt fogom meg azt, hol kell , 
dc nincs Jlloncl o m eredménye, mert n sok cltávozolL 
gaze mb er meghius itá IllUnktllllal - aztún mús ezer baj 
is - azoknak, kik nz ellenségei elkisérl ék jnvn ikat sequc
stra ltat om, a becsüle tes. der ék Béldy Ferencznek testvére 
is ezek J,ö7. 1 va n, s egyike a rossznbbnknak. 

Okos ember is V:lgy, szorga lma s, munkús ember is. 
Mit m ondjak ? Semmit, tedd a mi szükséges - ha vissza
térck, jönni fogsz ezekhez a kedves szüsz sógorokhoz. 

Nagy szerencsém, hogy Doboz)' elki sért, mi ördögöt 
tennék magam, nem lenne, ki legkevésbé seg itségül szol
gMna, mert ezek a dicasleri áli stúk! Dass Gott E rba nns !! 

El fogom öket, azaz minden hi va ta loka t szá llitani 
Kolozsvá rra . Szörny ü költségbe keriH - lesz-e es hol 
a lakásuk - a hivataloknak helye leend elegendö a 
Bánfi és a Gllbernium hÜz>iban. 

Tallinnt köszöntöm sokszor, vÚ lj on Ill eg, ö lell ek. 
hü barMod 

Szeben, éjrél ut ún 2 óra kor, 28. MarI. 1849. 

Csány. 

Hiilc:.ifll : »A'l. Erdely QrSz. lellyhtlmll Biztos ló l Kont1úny 
Biztos s országos ké pvise l ő Berde Mózes urnak. Kolozsvú l't.c 

10. sz. 

Csány L. Berdét N.-Szebenbe küldi kormánybiztosnak. 

733/849. • 

Berd e Mózsa kornu\nybiz tos ura t, azoll jog és ha ta 
lom roly t:'\l1, melly )'cú m J'uh:'l ztnLott nz orsz:igos hOIl 
vedclmi hizotlmúlly últnl, küld öm ezellllCI kOl"m únylJi z
tosnnk, Szeben, B l'n ssó) i\tedgycs, ScgCS \ 'Úl', Sz ~í szsc lJ cs. 
Szc l'cdahcly, J\ őhalom , Nagy-Sink, Ujcgy h;iz és SZÜSl. 

dros Szc kekben, fclruhüz":lIl teljes ha ta lommal ű t e\. 
vclcm egyet ért ő leg mtiködcnd ö l. 

l\ lcgv:hom le ltúl az é rint e tt hnl ós:'tgokl ól. és (,zek 
Il ck ti sz t ségé t ő l , hogy I1 C\'CZClt k orlll:iny lJi zlos Ur rClldL'-
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leteit a legnagyobb pontoss.íggal és buzgalommal végrc
hajt sá k, s egyszersmind felel őség terh e alatt erre cl is 
],ő tel ezcm . 

180. 

• 
KeH Kolozsvárll, Aprilis Iti-lill 1840. 

P. H. 

Egyesült Magyar- és Erdélyol'szag 
tcj hatalmu országos bi ztosa 

Csány László. 

11. sz. 

Csány L. igazolásra hlvja fd Berdét. 

Közl. E. 

A közmunka- s köztekedésügyi ministertót. 

Berde Mózes urnak! 

Önnek Asz talos Púl barátom elhunyta után , olda
lam mellett a kinilyhúgóntuli részekben II haza ügye 
körül bebizonyitolt szo lgúlatai - később Szeben ben mint 
kormánybiztosnak is soha panasz ra a lka lmat nem adolt 
elj áritsa, okul szo lgú lt nekem arra, hogya közlel<cdés i 
mini sz tériumnal igénybe vegyem önnek szolgúlatüt 
s azért önt Tanúcsosnak kinevez tem. 

Azonban Junius 9-én történt kinevez tetése után 
Junius ll-én Múrczius tizenötödike 45-ik szú múba n, Ön 
álta l Húromszéken tartott olya n beszéd j elent meg, hogy 
é n, ki cgyébirilllt a j elen időkben gyal, rat\ felmerülni 
szokott gya nusitáso knak bizony itüs nélkül fontossügot 
adni nem szoktam, ezen fel elős szerkeztőségü hir/apban 
a nyilvúnossúgnak illad a lt beszédet ugy tekintem, mint 
úrulóink il'únt hüségnck - hazflnk szent ügye -irnnt 
pedig hüségtelenségnek vétkes tanuságü t : - azért öntő l 
igazolúst követelek ; igazo lást kö vetelek : hogy ürtatlan
sága esetében e1 égtét.el adattassék önnek, - vagy, cll en
kező esetben cn a szerint inlézkcdhessClTl , a mint a haza 
jnin! soha még senki üllal kétségbe nem hozott és nem is 
hozható hüségcm érzetében kötelességemnek ismerendelll. 

Kelt Pesten, 18,H)-ik évi Junius 13-ikün. 
l{ őzl1lu n ka- s közlekedésligyi nlilliszter 

Csány Lás: ló. ,. 
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12. Sz. 

Boczkó levele Berde M.-hoz. 
Barúlo lll ! Folytasd lo v:.'l bbú is kormünybizlosi hi va

lalodal. :\llid őn hazü nk veszélvbe !"oro er ki vú lt oll hol 
.J b ' , 

il veszély nagyobb, ho] lanücsunkkal, erélyes J'ellépé-
sii nkk c l jól lehe tünk, hazá nk m eg mentését clösegiLh e l
jük, h,iva talLlllkl'ól lemondani nem illik, nem szabad. 

En öreg embe r vagyol\. :\fékem n)' ul1u lolll kellene. 
.. b 

ürömmel, elszún tstigga l viszem a rcúm J'uhúzolL terhel. 
\Ia gú nérdeket fe lej tve, 11105t egyedü l hazú nk megmen tése 
Icbogj en szemünk elö lt ; Cz légyen azon egyedü li ezél, 
mely felé törekvés i"rnke t, mi"rköd és l"rnk el ezélszerüen inL éz
nünk kell e lik. 

~Iagyarol'szúgon veU lud ós itü sok szerin t a dolgok 
j ól üllanak. 

Szönyalatt (Komürol11 megyeben) fl nagyszümu 
osz lnlk sereg visszaveretett, nagy vesz teségével. ~Ijskolcz , 

Szolnok és Debreczen közö lt i vidé ken a Muszka sereg 
sz inte meg vereLe Ll Dembinszky, Visoczki és P erczel ,i lLaJ. 
Az Orosz Kassa rel é huzódik vissza. Nem csak regyvereink, 
de a cholera is puszLitja őket, nJindennap szúza nkénl 
halnak e l. Nem gyöz ik temelni . OroszorsztÍgban II fl'an
cziáka t II lel puszlitotta, itt a nyü ri mcJcgség fogja szö
vet kezve fegyverei nkkel, tönkre tenni, megsemmisitcni . 
Ismé tlem, fol y Lasd hi va lalodat, ne hadd el állonuisodat, 
rélel em állal ne engedd magad vezérelle lni . 

Koloz svúr, JuJ. 16-ún, esvéli ódkban. 
Isten veled . Barútod Boczkó. 
lúilc:im: Berde :Mózsa kormánybiztos umak. Szeben. 

13. sz. 

Csány Ferencz elismervénye. 
AluUrl ezen irá SOlll által e liSm erCll1 , hogy szeueni 

kormánybiztos Berde lVlózsa Ur levéltára, az orsz~lgos 
bizLosi levéltá rba, lepecséLetve belélelelt legyen. 

Kotozsvú roLL, jutius 27-én 18-19. Csány Ferencz 

Eredetije a Berde M. levelei közL 
levéltál'Ook. 
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Berde Mózsa kímutatása az államí pénzekről 
1849. augusztus 19-én. 
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~~~----------~-------~ . - Beyetel --
"" ~ vo -c 

• es 
kiadás 

K i m ut a t á s 

1849-bcn 
Bevetei 1\ iadás 

id eje VJ mt pp. 
, -- =~~=====~,==~==, ,~" II 

184U 
I II :ip l". 16. 

, J , _ lill . _ I. 

3 Jul. 13. 
4 Ju l. 19. 
5 maj . 8. 

6 

1 
Kolozsvar i úllada hui PénZ- I 

tá rból .. 0 •• •• O " ' .". . •• 

Miké t61 a Szeben i a llad a imi 
p cnztárból ... ... . _. _ ... . 

Szebeni harminczadtól . .. . 
Szászsebesi adótá rnoktól . 

I irodá m te ljes felszerelése-

1000 -

200 -
9700 -

66" 45 

150 -

--. --
" .--

t 

3 
4 

7 J ul. 15. 
8 alig. 19. 

t öb~rtr~n'd l~'i \;[11;' ~ I ó'r~~~t l:a ! 
cs úti kő ltscg ." ... . ." 

Koczó lérpa ra ncsnoknak O"' I 
a Szalá rdi fürdőben a vi

lágos i fegyver letéteIé
vci ér"coytelenit tetven 
a Kossuth ba nkjegy, a 
fenm aradott 5120 Con. 
vent Bnol, vagyis .l d . 
ezel'cs, és 12 dara b IO-cs 
bankjegyet mcgégclLem 
pipa melle tt} hogy o k 
né~kü l ne hordozza m és I 

295 19 
6000 - 7 

I 
II 
I 

II 

ón zzcm .. 0 •• "' o ••••••• 

I 

5120 -

I 11 565 45 11 065
1

19 

Je{Jyzés: az állada lolTInak so ha más pénzet kezemre nem 
vettem elvböl, ezeket pedig a pénztar ta volJéleben ke lJe tt tennem. 
Meg csak a fizetésem sem vebettem ki , Kossuth bankjegyböl úlh·án . -az egesz osszcg. 

Kelt a Szahl rdi fUrd6ben auguszt 19. es tve 9 órakkor 1849-ben 

Berde J1Io=sa. 

J(ü!sü lapj án cúmirat : Kimuta tás az á lIada imi pénzek rő l. 



, 

102 

15. sz. 

Berde M. elltéltetése. 

Kolosvári lap. 185? múj. 13. 371 . sz . (1481. 1.) 

A haditör vényszék ,ll politika i 
pesten 1852. 

Ezek köz t a sorhan : 

fo"lvot ítélt el Buda-" -

4. »Berde M6zes, erdélyi, h,i romszéki La borfa lvi 
szülelésü, 35 éves, uniLárius, nőtl en , uradalmi ügyvéd, 
ki 1848-ki juliusba n bill'omszék szék tő l II magya r o rszúg
gyLil ésre követnek választa tvá n, ugya nazo n év sep!. 20. 
Pestrő l válasz tó j ünisába mint biz tos a végre külde te tt, 
hogy olt a ha tá rőrségre kö telezett és nem kö telezettek 
k özt kiütött versengést kiegyenlitse, magút 1849. marti us
ban Csányi forradalmi kormá nyhiztos ,iIla l ennek kolos
vári helyettessévé r enclelte tni s 1849. 14 (igy) N.-Sze
benhe kormá nybiztossá nevez tetni engedé, m ely m i nő

ségben o tt a cs,isz . orosz seregnek 1849-iki juliusba n 
Erdélybe történt benyo mulásá ig h iva ta loskodo tt, a miko
ri g (igy) mini steri tanácsosságra emeltetett s ezen i d ő 
ala tt a forradalmi korm ány érdekében mind sajá t nevé
ben parancsoko t adott ki, mind a cs. k ausz triai uta l
vún yok Magyar ország közj övedelm eire el nem rogad ,;sa, 
a m enekült lakosok j ószágai nak a Sta tus sz" m,; ra lefog
lalása, a szászok és oláhok részerő l " alúllos büntetes 
m ellett a fegyverek beszolgá lta tása, uj onczadás, a nemzet
őrség felállítása s az ausz tri ai szinek és czimerekn ek 
magyarral felcserélése végett minden kőzépü l et ek en. 
hogy núnt ő hozzá tevé, a nép hissa, miszerént az a 
zsa rnokság veres igájá tól felszabadult. 

Magyar ország fü ggetl ensegi ny il a tk ozatának meg
ünneplése, a lázitóknak rögtönitél ő szék elj ,; rással va ló 
fenyegetése, a magyar hadsereg szám"ra adandó fehér
nemü s egyéb segély kérése végett Kossuth és esü nyi 
ültal ki ad oli rendeleteket kih irdetéc. 

had i lö rvény
székben szótöhbséggel ité Ite te tt, hogy mindnyájan fclség-

• 



Ül'ulás i bünösök CS igy nz 5. hadilön "Cnycz ikk érte lm é
ben egy ben hangzóla g az 1849. juJ. 1. kell pl'ocl amali óval, 
va ovonuk elvesz tése mel/ ell II forra cIalom ülla l okozo tt 

"" kúol< megtérilésére - kő/él állali "aláIlal hüntetenclök . 
Ő Felsége 1852. marl. 27-én kelt leg relsöbb ha túroza ta
va l 41 felség" ru/{lSi bünösre kim ond ott halúlbüntetést 
elenged tc s az idöleges bünte tés ki szabásá t a 3. hadtest 
paranesnoksá gra bi zta, mely a vagyo n elkobz"s renn
t"rtása mell ell várfogságo t szaboll, és pel . némelyekre 
10, másokra 6. 4. 2 ével. - Berd e, Dósa E lek, ;\li kó 
,Jihályra 4 éve l. (Lásd Kol osvúri Lap 1852. m ilj . 11 . 
370. sz .) 

"'B. A 41. közül még erd élyiek voila k : 

Dósa Elek, m ert 18-19. apr. HJ. Csitny i á lla l Brassóba 
kormlÍ nybiztos nak nevez te tett ; 

Gr. Eszterházi Mihály, 6fJ éves ; 
Fábián Dániel, LJO éves r ef. pap, kézdi vásá rh elyi 

képv iselö ; 
Mikó ilJihály, 32 éves Cs iki korm ánybiztos. 

16. sz. 

aj 

Kökösi Nagy József levele Berde Mózsához. 
Bukllrest, 29. Jan uár. 1868. 

Tisztelt jó Ba kon! 
~em fej ezhetem ki örö m ö m et, midőn mcg Ludlam, 

hogy Budai lakos vagy, és egy oly ül/ ásban, a melvben 
Hazádnak és i'i'emzeteclnek ügyében füraclh a tz, én, ki 
nemes szivede t és jó lelkedet esmerem - az igazsüg 
szeretetedre pedi g itt is vagynak :\'lagya rok, kik jól 
emlékez nek, - és minden, a ki téged esmér, megelége
déssel emlegeti nevedel. 

:\hir most saj át ügyemre térek, ugy hi szem fogsz 
emlékezni az oszlr::'lk Kormány azon eljár:.'! sá l'ól, mit 
er:inyomban elkövetett Tör vény ell en. - Vá rva II ked
vező alk alm at, a mi va lahára megérkezett és igy én is 
hi\'a tk <)ztam az 1867-(l ik év 9. JLlniLls, kinyilatkozta tott -



• 

JOl 

konf1sk<i1l javak vissznachi stlcrl. Összes l,ö ,"c lc: lesc lll lesz 
LJ8,129 fl pe ngő Pénzl, n ITI. ign zsúg ügy min isz lcrilllllhoz 
felküld ött folynmod\'ünyomat músolatbnn ide 11lcllékl cI1l 
<itnczés Yegclt - ugynn ide Illcll éldcl, cgy hiteles ilcll 
mcghatnlrnuzúst - mind ezekel k6rl ck. légy sz ivcs útyi zs
gálni és nézetet! sze rén t :l szükséges lépéseket elrendez ni 
- e tárgy ban 20-ik Dcczemberről , 1867. éy, h OZ"-llll int 6-
zett le ,·elé t egy Pesti ügyédnek veled tudatni ohajtorn . 
i\livel é n ezen uri e mbert nelll cs mél'clll - Konlcsi 
Ko"úch .laser köz- és vúltóügyvéd, "úroshúz-tél' 8. szú m 
Pesten, [lz emlitett flgyvéd igéri, hogy kö vetelésem Ill eg
sürge tését, és kidolgozúsá l magúrn vú lnlj a - é n ezérl 
az illct önek 8000 ft. ige rtem, ha a maga kö lt ségén, 
nekem az egész kö,·cte lésemet ki eszköz li , - e re cgy 
második Icvelet kaptam, hogya fclt étclt elfogadya -
csak a meghatalmazást hiteles itvc és körülményes érte
sitésl - kivúnv3 , hogy n tört entcket tan ulm ünyozha ssn 
és cl,kor mindent CI fog kö,·cLni. hogy az egész kövC'
telést érvényes itse. ~Iinlhogy cn nem tudhat om. hogy 
lehet-e hizni ezen embcrhe7 ncm-c va lami kúvcluizn l l eső 

rest munk"s és jó kürt)'ils, a ki nekem utóbb kelemet
IcnségcL okozzon, - sajnfllom, hogy ez l meg kell emli 
tenem, hogy szcgcny hn zúnkban a mívelt oszlülyban 
a legme.terkéitebb csalúsok és hu zús vonások tö rt en nek 
- ugy hogy most nagyon kell ,· ig.y~lznj , mig cg~r igaz 
Ielkü emhert lehe t talólni - ez mind a jó oszt rúk 1\.01'

milny mlive. - Ezért kerlek , mivel te oU helybe ' ·agy, 
tan uld csmerni azon embert , hogy lehel-c benne bizn i 
- ha ncm lehet - ekkor légy sz ives Hésö Ense l S'-' n
dort I"elszólitani, a ki lakik Pest belváros Lö vész utza 
8. szúm, ez ajúlva van nálom, mint f:iradhall nn derék 
fiatal em ber - heszélj vél e és ha j ónak hitod , ad úta i 
neki az ügyet. Ezért nem irtam nevet a Illcghnta Jma
zúsba, mivel nem tudhalom, kin ck lesz ütadva, ha cl 
lesz hat~lrozva , akkor tc légy sz íves anna), ll en '! l oda 
irni, ki az ügyet ~Hycszi. - De sokkal ny ugodt ahh I CII 

nék, ha magad elvúlalhalnúd ;) fcn emlitcll küy ctclc
scmnek ki eszközlését azon feltétell el, rt mint cml itém 
ha Cz történne, ugy hiszem, hamar ezé lt (o l' l1 éle EzcrL 
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ké rl e k is) ha csak le he L, te lj es ítsd é r c lI c m az cn k<: I'l: 
sem el, - IlId ós il ,'lsud a l minél el öbh c1\'úro lll , l1I ara uuk 
honfiIIi li sz lel cltcl igaz rokonod 

Nag y JoselF 

A z igazsügügy i lIIini sz tériulll szü l1Iú l is ide Ill cl
lé ld c rn . 

b/ 

Folyamodása az Igazságügyi ministeriumhoz. 

Blllmresf, IS67. szept. 2G. 

Nugy i\léltósúgú magya l' Kir . 

. l g~lZSÚg ügy-l\lini sz lcl'illlTI! 

~ Ia gynr hazú nk nlkolmtlnyos T örvénye, Kirüly un k 
(j Fe lsége nem es pé ldüj ú t I,övelvc, l eh e t őségig törekszi l, 
azon se hckel ol'\·oso lni , Ill e Il yekel az abso lul Ko rrn ülly
nak eszköze i kirn é le l né lkül cjl e ll ck ll c rn zc lünkö ll s 
anllak egyes tag jain, m ég akkol' is, ha "a la k i azon 
r end szert té ny legesen Illeg scm tümadvfI, cs upün po li 
ti IGl i go nd o lk ozüsm ódja avagy lürsasüga úllal o ly sze
r cncséll c n vo ll mind e nült gyn nu s kod ó, igazsúg l:1 la n i'i! 
üldöző fi gyelmüke t magokr a vo nni. -, 

En alóliri I-Iúro mszéld Kökösi sz i-.J c lés ü Nagy J osel', 
minl Szabó m cs lel' Iclelepedlcl11 Bukul'cslbcn 1I:;-J l-ik 
év bcn 's némi szo rga lom 's ildomossüg ü llal üzlc tc lll e L 
foltonosa n nngyit vu 1852-dik évben vi rúgzú rllha gyü rl 
larlollall1 Bukul'eslben, ll1 e ly he n 16- 20 Icgény ig szaka
datlanúl I'oglalkozlattam lS ha ti sz ta év i j övedelm em e t 
1:100 aranyra felvetem , az igazsügga l semmi e ll ent é t he 
nem le pek, mi vel tudniillik a l, kori id ő hen Bukllrcs t
hen csak épen Kl cnk sza bo lll cs tern ek üzlete emel kedett 
na gyobbra az egyémnéi lS bútran m o ndhato m, hogy 
ezen mesterségben itt Blll\lll'cstben é n foglalta m CI a 
músodil, helyet, valaminl azt az egész ide való polgü r
ság tudja . - Ha ma gya l' lélemrc elsöségct adtam a 
ma gyarokkali lúrsa lgús na k, cz magú han se mmi felség
sértés ava gy hünl eny nem lehetett ; minda zo ll últal a 
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kl' lllkl'désllek ).i.l's.:r. szolgú i engcmct is fehllItak , minl 
lo rradn lmürt és l 832·ild Jnllu :i riu !o; l ·én a Buklll'csli cs. 
Kir. ügynökség elfoga to tt 's hel ll :1pig ':og"a tart o tt. -
.JnulI :i rills 7·én clbol's:Hat\"i.i n. egészen Aprili s 7· ig sza· 
ondon yo lt nm. midőn rögtö n rcnd elc te t kupék vagy 
önkény t n szcbcni cs. Kir. 01'sz:\gos l öry(~l1 yszék ele ibe 
úll ani. yagy fogolykcnl oda kis('·l'l c lni. - V:Hasz lúso m 
11(' 111 lévén. 'r o ron i \ Hnn t ö rvé n yes nömmel egy ü t L . a ki 
maga is v:id a latt :i ll at\. Szcbcnbc Ilt az tunk, a hol Apri
lis 16·ún Illcgt'rkcz n .i n. azonnal clfognttllnk a cs. Kir. 
rcnd örseg ültal 's börtönbc tart a ttIInk, - Szövcvénycs 
's m:is cgyenckkel pürhllza mosan haladó bünt cnyi "izs
g:\ latom eltartott l S55- iki febnlÚr 3-ik, m cll)' napon fel
olvastatott en nekem II nevezett Orsz:\gos Cs, Kir, tör
\'cnvszeknck azon it élete. melvnek tarta lma szerent 15 . -
&yj YlÍ rfogsúgrn it é lt e lt c lll "s nenlsokúra Thcrez ienstadt 
Yániba szü llittatnt ll. csn kugynn 1857·iki ~Iújll s 14-ikig 
szenYCdtc ln egy igazsúgtalan fogsúgnak lninden gyöt. 
relmei \. mcllyekt öl azon idöben felséges csüszúri k öz
biinbocstinat últa l " a\a luira mcgmcnekült em, kény telen 
Ihen tulajdon maga m költ ségemen Bukures tbe haza 
utazni. 

:\e\'czell nöm nek orsa az egyimtöl c\"ú lasztat"ún. 
e jelen kérdésben reúm néne érdekkel nem bir és azon 
ok.ból teljesen m e\löz tetik. - :\festersegem hajdani ter
jedelmét 's üzletet bebizollyitandó A, és B, nla ll mell é
kelt két okmanyl. meJlyeknek egyike 1500 a rany h i 
jÜYedelmemel. második pedig I'uhakelmék dsárlásút 's 
aranyait tünteti föl. a miböl ki"i1úglik. hogy egyetlen 
('gy kelmerendeh'snél 's egyelleu egy ház nál 2000 n, úrut 
yüsárollam 's készpénzben ki fi zettem . - Fogsügom ide· 
jeben azonban történtek a kö" etkezök: 

l ·ször. Egesz vagyonomat tayoUétemben a cs. kir. 
ügynökség 18.'í2-djki October 5-d ikén C, alaIIi lelt árban 
összeit·ta s ·1343 Piaszter 30 par:.ira avagy 1 35~~ cs. kir. 
aranyra becsl.ltelte, bololt legalabb négyszeres értéke 
"olt 's sok portékám a leltárba belé sem iratot\. a becsü 
emberek eskel\'e sem "alá nak, 's több efféle rendetlen
~t.>g történt: UZllhin pedig. midön e l sem vo ltam it éh -e. 

, 
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m é(t II CJ)rnnaZoll oktober h óban porté lullllul úrvcJ'czés 
" " "Iú bocsáto ttiok, mell ynck eredménye D. alalL mcllékclt 

jegyzőkőnyv szcrént 5198 Pit. 14. para , a,vagy 1(i8 ,\ ~ ~s. 
kir. aran)' l L! régi ezüst huszassava i szamll\'::l ; 802 irt. 
48 k raj czú r, mcll y a cs. kir. Konzul s,ig tól ütkü ldctctt 
Szebenbe 's a mint nekem minden kimulalús nélkül , 
a börtönben mondták, rész int személyem, rész int nőm
nek börtönben i tartúsüra elkö ltetett, a nélkül , hogy tud 
núm, mi maradott meg belől e 's mi jogom Ichetctt ezen 
pénzrő l rendelkezni, holott m ellékelt E. alaILi csatolviony 
szeri nt a cs. kir. kerületi pénzügy igazgatóStlg nekem 
kijcl enté 185íi-ik Deczember IS-án vü lasz:íva l, miszcrént 
lefoglalt vagyo nom nem fog az úllada lmi kincstül' sZú
müm levonatni. - Tehát el őször is szcnvcdtcm tény
leges l"irt ezen 802 frt. 48 kr ezüst pénzben, mclly nyom 
és számadüs nélkül elveszett 's az árfo lya m mosta ni 
úll ása szerint teszen legalább 960 frt. banl(jcgybcn. -
~1inthogy azonban a lefoglalt tárgyak cgy részc go nd
viselés hiányában eltünt, a többi pedig fclénél a lúbb 
"aló árán dobra veretett, k eveset szö mitva fé lértékét 
elYesztellem, habár azt is tekintetbe veszem, hogy buto
raim már hasznúlva voltak. - Igy tehát az :\rvcrczés 
últal károsultam a leltúromon mtis 960 fr!. Bank pénz
ben a melly két tétel összesen fölm egycn 1920 rrt. 

2-szor. Szeben be érkezésem 's ottani elfogatüsom 
alkalmával vo lt núlam 350. cs. arany a mint a p ernek 
iromúnyaiból kitünik. - Ezen összeget a cs. kir. orszúgos 
törvényszék lefoglalta 's soha semmi szúmadúst nckcm 
nem adott elfelől , az utóbb leszállított cgy összeget 
kivéve, mai árrolya m szerént ezen 350. arany ·5 rrt 90 
krba szúmitva, teszen bankj egyben 2065 frt. - mclly bő! 
le szú llitvún báty,im Nagy Sándornak r endelkezésemnél 
rogva úladoll 256 frt. maradott 1809. frt. 

3-szor. Mesterségem üzl etében öt egész év és egy 
holnapig igazsi.gta lan fogság álta l gütoltattam, fl mell y 
idöszakban II legszerényebb számvetés melle tt 7500. a ra 
nya l nyc l"h e ttcm volna, a m ell y teszen hankj cg:yben 
44 ,2,,0 frtot. Uliköltségem Nagy-Szebcnbe 's Cschorsz!tg
ból Bllk ll rcstbc 150 frt. - összescn 48,129 rrt. hanJ<jcgy-



108 

hcn, - meJ/yncl< ka matja is tctemes ilsszeget lenne. 
huncm arról még emlitést scm akarok lcnni . - Túm3sz. 
kod v3 tchát a I: év .ll/nius !)·én kelt legf<!l silhh hal:JJ 'o. 
za tra, va lumint az igazságtalan h"nteW elj úrásnuk ~~gy. 

Szchcnbe l é lcző irományokra, ncm kü lönhen a I1l cll ékcll 
hi zonyitékokra hMm'kodok a magas kir. i gazságűgym i . 
niszteriumhoz azon alázatos kéJ'clemm cl fo lyamodn i : 
MéJtóztatnék ezen kérésemet igazságos vi zsgála t alá vé
tetni 's a nnak lelkiismeretes mcgfonto llatása uUJn hatá · 
rozni , mi szcrént fenn taglalt kárail1l méltányos arány. 
han a közpénztárból minél hamaráhh megtél"itlescnek 
- a ki is ill ő mély t iszteletem kijelentése alatt vagyok 
- a magas m. kir. Igazságügy miniszlerium alázatos 
szolgája. 

~raY!J .lou f, 
Szabómestcr Bukurestben 

~ljh.áj \'oda 1.w . zám. 

Ez lcirata azon folyamod ,'ánynak. l1lely a m, ig;!z. 
ságüb'Y miniszteriumhoz küldetett, ebből clégé ki lebet 
tanulmánvozni a ,'olt zsarnok osztrák ko rmá m' Tór· J _ 

,'ényellenes eljárását. itt eléggé kitűnik a ma dölms ön· 
kém'kedés, --

Az A., B, C, D, és E. betü szcJ"(~ nt mcgcmlítctt csa· 
tolvánvok. mit ide ncm mcllékelhctek, méllozlat a h iva· -
lalból előkémi és leírni - ha lán megbl)'őződés ,'éget 
szükség lenne, - .\Iéltozlat ezen káqlótliu,i kő,'etclé

semért Erélessen fellépni - azt tekéotetthe vé "e. hogy 
elpusztított vagyonomat nem osztrák fö ldö/L hanem 
Oláh földön szereztem - U{,'y hiszem. hogyam. minisz· 
terium helesnek fogja látni a kűlországhan történi 
pusztilásokat míeléhh kiegyenlitcni. - Én. ki hazám
ért és _' el1lzetemért ártatlanul "ze",'edtcm csupán jú
szi,·ü.';égemért - nem ,'ágyodom )lag~'ar hazámha hia,'· 
lalra emelkedni de. elplLsztitoll "ag~'o/lomat ,·issza· 
adatni kérem. 
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17. sz. 

Berde Mózsa beszéde. 
(Tarto tta az o l'szággyülésen 1868. mújus 23-an az unitill'ius egyház 

segélykérése beny ujLásakor.) . 

T. húz! Az erd élyi 1I1litcirius va ll ósközünscgnek egy 
kérvényél va n sz:'Jndékolll a Li sz telt képv i se l őháznak 

beny ujlnni j mielőlt azo nban bcny ujlanúm, méllózlassék 
nekem megengedni , hogy ennek tal'ta lm át csak igen rö,"j
den "ázolhassatn. Kölelességemnek fogom ismerni drága 
idejét és figyeIméi csa k igen rövi d időre igénybe venni. 

A v"lIúsos r eformuli o Erdély nek földj én, lakóinak 
kedélyében, at illó lörvényeknek ell enére, a legnagyohb 
készséggel fogad tatoti, cs egy pür évti zed alatl oly sebes 
fejlödést nyert, annyira haladott, hogy 1.568-ban múr 
a TorcUn tartott orszüggyülésen E rdély codcxébe igtat
latott a római katholikus, ev. reformálus, luthcrúnus és 
unitúrius vallásuak te lj es egyenlősége és v iszonyossága. 
Meghaló és megl epő példúja ez a civi li sa tiónak, mely
hez hasonl ót Európa népei nehezen mutathat nak fel 
azon id őből. 

Erdély a vallásos szabadsúguak classicus földj évé 
vált tehüt, és népei és vallúsfelekezetei kölcsönös és 
keresztényi szeretettel ölelték sz ivök höz egymúst, egy
húzaik, inlézete ik, co ll eg iumaik virúgzúsnak hlClultak , 
a tauulókn ak szú ma sebesen növekedett, kik fi külföldi 
egyetemekct is sürücn lútoga tták, és a cllltllni na k e sok
o ldalu tényező i a míívellseget, az értehl1 ességet, a sza 
badsúgo t és mindezek kel együtt II l,özboldogsúgo l hatal
masan segitették elő. 

E korszak l egd i csőbb és legszebb korszaka Erdély
nek. Azonban 169:i -ba n a vallások egyenlöségének és 
viszonyosságának mcginga tása megkezdődö tt Erdélyben 
is, és a va llásos fanatismus a durva erőszaknak jog
tip ró eszközeivel is túmadta meg azL. NIagyarhon tcríilc
lén máI' él pro testanlismu s jogtalan és erősza kos üldö
zése lTl Cg volt kezdve, él protestáns papok gú lyarabsügra 
hurczoll allak voll ; Erdélyben lovább folyta tt a az l, és 
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ezen török gazchll kod ást és irtóh::ibol'ut c~yencsen az 
unitari slluls kiil'l:..i scl l'a és ingó, in ga tlan javainak, isko
lúin ak, templomainak elkobzására irúnyozla j és ezen 
gazdálkodúsnak si került is, hogy azo n v il'úgzó vallús
közönség további fenomaradását lelke buzgóságának és 
jelleme szivóssügünak köszönhelt c. 

De fátyolt vonok az unitárius vallásközönség e kor
szakának szomoru képére, elbol'itolll vele a sebekel, 
melyek 111ost is még begyógyulva nincsenek és kij elen
tem, hogy midőn azon történelmi tényeket felidéz tem , 
éppen nem állott szándékomban szemreluinyásokat tenni 
a multakért a jelenben élő ivadék nak, azon ivadék nak, 
melylyel ma keresztény szeretetben, egyetértésben és 
békében élünk, hanem csak indokoini akartam a sze
génységet, melylyel küzd, a szegénységet, melyet az erő

szakos spolatio folytán kénytelen szenvedni. 
Az üldözés végét érte ő Felségének Il. Józsefnek 

humánus intézkedése által ugyan, de elkobzott javaik 
soha vissza nem adattak. Az 1791-diki országgyülésnél 
emelték fel igazságos panaszukat, mutatták fel sérelmü
ket és sürgették orvoslását; de ezen ügy országgyülés
ről országgyülésre halasz tatott s maig el nem döntetett; 
s ez is, m int több más égető kérdéseknek eldöntése, 
korunknak tartatott fenn. 

Saját buzgalmokra és erejölu'e utalva kezdették 
meg 1791-en innen uj életet restaun\lni azon összegyiij
tött fillére kből, melyeket mint szent áldozatot, buzgó 
hivei raktak le és össze a szent czéinak érzetében és 
azon hitben, hogy az ivadék csendesen, biztosan hir
hatja azt, mit az atyák alkottak ; megkezdették tehát 
épiteni fő- és aliskoláikat, templomaikat, szervezni kezd
ték egyházi és iskolai ügyeiket ; de ezen m(il,ödésök 
folyamában nehéz pénzügyi csapáso k nehezüllek djol< 
1811- és 1849-ben a bankjegyek elérvénytelenülése [dtnl. 
Az unitáriusok lelkében 1848 reményt ébresztell fel : egy 
erős, biztos, jobb élei nek reményét. Meghiusul! ez is 
annyira, hogy szegénysegök, melyet az uj tallrcndszcl'nck 
kCllyszerü és köllséges alkalmazása idézett elö, isko lúi 
nak hCZÚI'ÚS~11ól kezdett remegni és csak roppani ::íldo-
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za llal és ös,zegyüjtöll fill ércikkcl hirtúk e csa pü,t c1h[,
ritani azon fill érekkcl, mclyek begyültek a hi vek fej érc 
kirótt adóból. 

Igen tiszt elt húz ! E va ll ::'lsközöns6g c ullus es köz
oklatüsa költségcit papjaira , iskolai tanitóira és ekkl é
zsiúira rója ki, mint aelót, s ebből fedezi püspökeinek, 
tamirainak , segédtanitóinak fizetéseit , kik theologia i 
semináriul11ukban, egy fő- és három a lgymnasium aik
ban oktatnak, a mennyibcn csekély a la pit Yá nya ikka l 
nem lehctne fedezni . 

Azonban mcg kell itt cmlitenem, hogya közelebbi 
csaszari absolut kormány önként fölajánlotta vo lt a 
segélyezést, nemcsak, hanem va lósz inül eg el is v" lI alt a 
volna, de azt az érintett közönség elutasito tta ünne
pélyesen, mert cserében autonom iáját, a függellenségét 
követelték, mert a germanisa tio á tviteléhez, meg teste
sül éséhez óhajtott volna mnnkas czimborát szerezni. 
E lutasiták, mondom s azt hiszem, haza fiui kötelességöket 

• 
telj esitették. Es e nehéz kötelességet telj esitette a kkor, 
midőn küzdött az önfenntartás nyomora ival, akkor, mi
dőn az erdél yi testvérvallásoknak iskolá i, püspökei, söt 
egyes papjai is a ta nulókkal együtt, a reformált va ll ás 
községén kivü l, százezerekkel dotáltattak. (Felkialtúsok: 
Az indokolás nem tartozik ide! i'lapirendre!) 

E nyomasz tó anyagi helyzetben ta lá lta a magyar 
felelös minisz terium az erdélyi unitüriusoka t. Lelkökn ek 
egész örömével üdvözölték az t, és e soka t szen vedett 
szegény hazánknak ép ugy, mint minden más testüle
teknek, söt magános embereknek egy szebb jövendöt 
méltán jósoltak, és azt hitték, hinni ök kellett, hogy az 
1848-diki XX. L-cz., mely minden va llásnak egyenlöségét 
és viszonyosságá t alapitá meg, mely Erdélyre is kiter
jesztetelt, az okta tás költségcit a méltá nyossúg a lapján az 
által reneleli fi zeltetni, tetté vá lik, és c haza minden fi ának 
az igazság és méltányosság mértékével fognak mérni. 

Kétséget nem szenved, hogy hazá nk érdekében sok 
történt ez igen tisztelt miniszterium kincvezésétöl kezdve, 
sok kiáltó országos és magán sérelcm megorvosoltatott ; 
dc az unitáriusok sérellllc nemcsak megorvosolva nincs, 



I I ~ 

hancm a m int ö k pa naszo ljúl.. cs én é rzem s ,"el c együtt 
(;rz i nz, .ki a megsért e tt igazsúgc rL hürho l sert e tnék. so li
da rit :is t érez. s érez ni fogja, hi szem. a t. húz is. uj abb 
serclclll iHt ete tt r ajtok a húz elé te kt e tell orszúgos költ
spg,'e tés ülta!' Ill e l)' m ost eppe n il pénzügyi bizotlsúgnúl 
túra"a lús a latt feksz ik : mert abból k itö rölt ell ek. s ezzel ". 
nz mo nda to tt .ki , hogy vagy nenl létez nek. vagy IUÚS 

"all,isfelekezetek e lőjogokkal birnak fe le tt ök. E tön 'eny
te len és ig azs::igtalan tényben fe ksz ik azo n ki últ ó sére
Icm, Illcly j elen panasz lInk ta rgyút képez i. 

E k ölt ségvetés VJ-elik fü zete nyo mtato tt bi zo ny il
vúny t szolgúltat az unitárius cgykú zküzönség panaszú
nak mcgdönth e t e ll c nségcről. Ennek 8-elik lapj :'! n indil
vúnyba hozat o tt ugya nis : a rÓInai t~S görög ka th" eg yhúz 
részére 80,000 frl , az úgostai egyhúz r észé re IG.OOO frt. 
a helyé t egyhúz r észer e 25.000 frt. a görög kelel i egy
húz r észére 30.000 Ji'l, az lInit úrill sok r észére 3000 frt. ('s 
cz is később kit ör ölt e tet I. Teh út az lInitúr ill sokn ak scmmi. 

Az emlit ett \'1. tüzel 10. lnpj ún r ész le t csen cl őad a 

tik fl halúzs fnlYi egyh úz görög kath" piispöksegc ka no 
no kjainak fi zetés. lakbér. iro da i á ta lúny és n pnpnövcn
dékekll ck esak 10.160 li'l, a sza mosllj \'Úri gö rög ka lh. 
püspökn e k asz talpenz 10.300 frt , e fölö li lakbér. iroda i 
úlalúlly. kanoúo kjainak llze tés, ezekn ek ln k lH.h'. papnö 
vcndékek. sől papjai segé lyezésér e egyedül 30.000 forint 
té te tik c löirúnyzalbn , Sőt itt a költ ség vc tés m eg scm 
úllapodik. hanem aSzeni Borbúlúhoz és Szent Agos ton
hoz czimze tt bécsi közp. papnö\'eldébcn is G rOI",in ilj u 
sz:im:\ra 3000 frt o t inditdnyoz. 

A 1-1. lapon két iskolai tanúesosnak. kiknek clj ü
rüsa scmmi gyakorlali hasznot nem mnta t. 1000 fr!. 

A nagy-szeb eni "llami gymnasinmnnk 17.036 li·t, 
a na szódi es balúzsfnlvi gymna&iullllla k 800 frt. a ua l:.izs
falvi gö rög katholikus pedagógiünak 3000 fo rjnt o t tesz 
javaslatbn ) sö l még a podoliai barüto knnk is segé ly t ny uj t. 

A Inthcrúnns püspöknek is 16.000 frt ot. és Illeg
emléksz ik c h"égre a rónHü kath, gYllln as illlll o kró l. mc ly{' k 
.i llnmiaknak nevezte tnek lI l'i)' 'nn dc I'ck'"ÖSl'lf('ikn (' 1 I'O U' "'t b ' .o eo • 
inkúlJb fe lekeze li , sőt inkúbh nClllzc ti sl'gi i llt l~ZC t c k, es 
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igyeld nek (esw ck szolgúlalo l. (Fclki :i llások : Az indo
ko!::ü; nem tartoz ik id e!) 

• Segélyl nyujl a római kalholikusoknak. és az cv. 
reform ilI II sokn ak is. (Nyuglalans'lg. Halljuk l) 

De az uniLárius va llásközönségnek, mely 108 an ya- és 
42 leúnyekldézsiába n, szen 'ezell al só és a feniebb érintell 
fői skolüban évenkén I 5055 egyénnek adoll okla ilist, ezek 
közö lI 600 idegen vall lisunak, egy fill ért sem ad cullus- ' 
és nevelési köllscgei fedezésére, Mi a nn' ll fellünöbb, mer i 
a szebeni gy mnasiumnak egyedül 17,036 fI' lo l és 5 basi
lila di áknak 5000 l"rIo l és kél isko la tanácsosnak 4000 
Idol vellek fel költségbe, és m indezen segélyezésekel 
fedezi azo n országos pénzlár, melybe adóját az uhillirius 
va llásközönség is fi zeti . 

Ugy vagyok nuír meggyözöd vc, és meggyözödésem
ben, azl hi szem, a t. képviselöhúz is osztozik, hogy vagy 
mindegyik vallásfelekezelet ille li az Mlamsegélyezés, vagy 
egy ikel sem : mert az 1848 : XX. L.-cz ikk egyenlö j ogga l 
rllházza fel mindeniket ; de miulún a löbbi va ll,j sfele
kezelek részére a konminy a fenn megnevezett á ll am
segélyl indilványoz la, ell enben az országos köll ségve
lésböl még azon 3000 1"rI is kitö r öl telel l, mely kezdetben 
fel voll véve: az lInilúriu s vallásközönség r észére mél
lán és jogosan köveleli, hogy az egyenlöség és osz ló 
igazság, a méllányosság és keresz lény i szeretel a lapj án 
CUItllS- és közoklalás - szükségei fedezésére úllamsegély 
annyival inkább m éll ányosan adassék, m ert a többi val
lú sf'elekezetek közül a r Ólllai és görög kath olikusok nagy 
kilerj edésü uradalma ka l, lIrbéri k:irpó llásokat és alapi l
vú nyokat birnak fejedelmek kegyéböl, a lutherúl1Il sok 
pedi g csak tizedv:iItságba n az lillamlól hé t milli ó forin 
ton felül rugó kárpólhi st kaplak 1861-ben ; ell enben az 
uniláriu s vallásközönség a fejedelmek kegyéböl nemcsak 
semmil sem bir, de ezeknek tlldl:ival spoliá lla tnak. 

Ez érlelemben szerkesz lett kér vényél lelHíl midön 
benyujtani szerencsém van, bi za lommal és ti sz tele tL el 
ajúnl om ügyét a t. húznak igazságszcl'ctetébe, és kérem, 
l1:éll óz t,:lssék ez l nern a l<él'vényi, hnnClTI n pénzügy i 
11I zoII snghoz fi gyelembe vélel v('gell " Ilenni . 

Be rde MÓ7.sa C: le traj;m. 8 

• 
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IS. Sz. 

Kivonat a Molnár Sándor 1594. julius 25-én kelt 
jelentéséböl. 

a) Az alamori birtok tneg vétele és tneglátogatEtsa Molnár 
S{mdorral. 

Minő od""d(,ssal r:lr'ad ozo lt Berdc M. az alamori 
hirtok IIIcgvélclén, 11lil1dn y~1.itlnk élénk emlékezetéhen 
V<lll ; HZ é l'll~k Ill cgü llapitö sü ra készi lc lt szaksz cl'ü lapa~z

laJal.i sz:llllit.ösoival, az adatok csaknem lulm éJ'sékclt 
mérl cgclésévcl, ké LségLelcnnek Lüntc té rcl annak mcg
véleIe c l őnyeiL. BcI:Hvll azt valltísl,özöllségi'lnk minden 
lagjn, mcgll)'ugvössa l és örömme) jÚl'ult ajúnlatúhoz ; 
hogy ncrn csa lódLunk, II birl o k Lj. év i eddi gi hasznitiala 
rényese n igazoll :\. - Nagy nevéhcz Icsz ITr zve mindig 
alamori biriokunk lulajdonünak mcgsze rzése. 

A Il1 cgvélcl és úLadús uLün, mint az AlIgusztinovics 
p~íl-rélc javaI< adminiszlrütora, türsn ivnl aberendezes, 
jövcd cllll czővé télel nehéz muokújüban tevékeny részL 
vCIl , s " minl mitI' némil eg ulnak indull a húzi kezelés 
uljitn való gllzd:.\lkod:'t s, a néhai egy napon arra hivol! 
rel, hogy adjam luellúra nek i, mikor II ladamosi birlo
kunk lagosit:\ sa ké rd ésé bcn Ladamosra mcgyek, hogy 
maga is odn jöjjön, mcrt :\1. akal' vclem IlI cnni Ala
mona, hol a birLokkczclés rc vonalkozólag sol, mOlldani
valójn lesz hozz:'rm. 

Örö III III cl vellclll rclhivüsú L s a l egelső alknlollllllal 
é rl csil ém is Ladamosra l11 eneLel cll1ről ; 18!lO-ik lavaszir ll 
é li J(olozsv:'r rról , Berde Mózsa BIllIból Ladnmosra nl C
n~nk ; a mint t ccndőimel a türgya !üson elvégezélll , szc
kélTe ültünk S ütmcnlClI1k AlamorTa . Ju al. öreg ll l' 
azonn:ll a birtok Il1 cgj:..\ rü s~·lL·a és m cgszcmlélésél'c hivotl 
fel. - Előbb mcgllez (ük cl tanya i ép üle teket, :lZ összes 
úllotúllol11únyl , azulün szekérre ülve kÖl'ülj ül'luk ;) 1~lgol , 
cl'dökct , bement ünk :l failIban l evő IIdval'h ;'IZbn, azul:'JIl 

• 

VISSza a lnny:.ha. 
Lúlni I'cllelkcsü lésél a birtok becscssége és ha llani 

óhajait a kezelés j övctl elmczöségérc vonatkozó lag : lII ill -



di O' emlékeze l.emben marad ; ugy lelszcll nekem, hogy 
nC~l1 es illlcnti óit, lelki gyönyöre it iillalam kivúnta az 
utólwrnnk itladni. Vallúsközö nségünk idnl érzcll nagy 
szeretete, ügyei idnt litpl:\It é rd eklöd ése, úllapolún "ló 
segilni V:.lgyüs, 111:.11' e birtok megvétcl ében, annnk jöve
delmei kihasznúlása iránli törekvésében é lénk kifejezésl 
tahi lL 

Ez alkalommal történt, hogy L'Hlnmosra visszaj öve, 
Albert Dénesnél mitr csak magunk levén, kedélyes va
csora utün együtt húllullk egy szobában, csakn em húrom 
órát tartó beszélgetésünk közben, szólJa jött, hogy Albert 
Dénesnek igértem csemegeszöllö - I'úimról magfúkat II 

szőllőbe való dugványoZlÍsra, mire kifej ezé óhaját, hogy 
maga is szerelne kapni s a től em s Albert Déneslől 
kapandókat buni birtokán l evő szőllőjében eldugvú
nyozná, hogy legyen a diákokna k j ó szőllőjük és bo ruk, 
m elyből én is, mint el ső diák ihassam. Ekkor múr sej
teni véltem, mit végrendelete m egva lósitotl. 

Azon évi főtamicson adminisztrútori úllúsúról le
köszönt s én választattam meg h elyébe adminisztl"Ü
tornak. 

Lemondása utún is r endkivül érdeklődö tt, hogy 
miként fol y nak a dolgok Alamoron ; nem is mulasz LoL
tam soha az alkalmat közölni vele a történtekct, melyek 
fel ett nem titkolú el örömét, ha kedvezők voltak, s atyai
lag adá tapasz talati tanácsait, hol szükségesnek tartotta . 

hj Molnár Sándor látogatásai a dr. Schwartzer Ottó 
intézetében. 

Az öreg ura t háromszor lútoga tlam mcg a Sch war
tzer ülló gyógy intézetében ; időközökben és elsö láto
ga tüsom elő lt foly ton tudakozódtam hogylé te felől. 

1892. junius 22-én mentem be elöször hozzá Derzsi 
Ktirolylyal ; j ó l tudtam, hogy a lúloga tús nehézséggel 
júr, tehÜl ajúnló j egyet szerez tem Schwarlzcr ü lló egy 
j ó emberé t ő l s ezzel mentem be, nagyo n jó voll a 
go ndoskodás, mert enélkül a ligha beszélhetek az ö l'cg 
II ITa I. 

8' 
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Az ö,'cg ll" J\. ünn sé t:.Ht a sza badhan , nagyon sz ive
S C I! fogadott , I..érd ésci mre talúl óa n fe le lt , többek közö tt 
hogy lé le felő l k érd ezősküdvc, mo nd:1 , hogy ismcrl sér
véses h aja fo ly t. on btllltjn ; kenlélll , nem parancsol va la
mit vagyonát , pénzcit ill elől eg ; nem, Illondú , pé l1 zcim 
Benczédi öesém kezei alaU jó hely t. va nnak , ürend ük 
pontosan fol y nak ; kél'd ém, nem nehez te l, ha o ly ko r 
meg l:Hogalom ; nelll , sőt nagyo n fog örvendeni, - J(i
lün ő j ó szinbcn volt, csak beszélgetésünk végén mulal 
kozoU zavartsüg nyilatkozalain ; c lbll csllztunk, csa kn cm 
künny cz lem mikor e lv{t1 tllnk, érzékenyen JTI egszo l'itú 
a kezcmet s hirtclen clford ult, nem tudva visszatar tani 
könnycit. 

Beszélgetésünk a latt egy ik orvos folyton velünk 
volt , kil megkértem, hogyha még fclmcgyek, mcglülo
ga lhassam az örcg urat, belccgyczésével lúvoz lam. -
Figyelm en kivül nc m hagyhatom, hogyasegédorvos 
e1cinle szabadkozott lálogatósunk ell en, mire illacltam 
az ajúnló névjcgyet, felville ezl Schwartzerhez s csa k 
azutiln bocsáta az örcg urhoz. 

Mür második h\logalúsom 1892. év deczembcr 2tl-ü n 
sokkal nchezebb volt, a felügye lő orvos éppen nem akarl 
bcbocsúlani , cgyedül vo lt am ; sul yt fektclcU arra, hogy 
én a gondnoksilg i ügyben kelt c l ső birói itélet cll cn 
bcadott felebbez6scmben húntóun nyilatkoz iam ; szcrcn
cSl!ml'e mindenre szúl11ilva, magammal vivém fc lehbc
zéscm fogalmu zvl..1 ny::'tt , ez l Jll egmlltatúm, s kért em, hogy 
olvassam fel maga m, rossz ini som 111iún ; nem, mo hó n 
1I1 úna kapva útvevé és o lvasá, s mcg ny ll gvüssn l mo ndú, 
hogy csa lódott fellevésében. 

Ezen liltogattisomnak cgy kis cl őzményc is voll , 
hirc tcrj edt, hogy az öreg ur véghctcll cnül nehez te l 
"Cún k unilúriusokra hOIl)1 mitsem tesz ünk ki sza bndi -, " 
lú sa é rdekében ; elej lett szavai e hírl megerős ít.e tték 

Harmadik lálogatti som ltl93. ,illnills 19-én voll. -
.l en ő fiammal lúloga ttnm meg; ez alkal0111m[11 kö nn yeb
ben juték hozzü; divún y l'tI helyezeit bUl1ch'lján voll 
Icdölvc, azo nnal meg ismert, sz ivcsen köszöntö lI , kér
dérn , ismeri fiamal _ fiamra mutatva - hogy ne, a maga 
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fi a, Ő gy üjtött e nekem kertj ében a jóféle baraczkm a-

gokat. .. 
Kérdeztem hogylétét, 11Ideg van llt Josefstadtban, 

mond <i , maguknál is ilyen va n ? azért használja a bun
dát, mondám ; nem csak azért, hogy a moly meg ne 
egye ; e lőhoz tam, hogya bányabüldti birtokot megvet
tük, örömsugár ozva mondá, j ól tettük, tudj a, hogy az 
ő pénzéből vettük meg, de j ól va n ; kérdezé területét 
s az erdők milyenségét, az tán búna tosan mondá, hogy 
pénzeit elköltöttük, fogadkoztam becsületszavamm al, 
hogy nem, ső t Bányabükköt sem abból vettük meg, 
mert elTe fel nem szabaditott, mi pedig nem él ünk 
vissza bizalmával ; bármint van, sebaj, majd kimegyek, 
kibőjt ö löm s helyr eállitom tőkéimet ujra - mondá. 

Kérdezve a lada mosi tagositást, vizakna i r észek 
nekünk jutottak-e ? Kérdez te a szová thi birtoká t (én 
kezelem a sala-gá lfalvi birtokot, ez t tudta, innen kép
zel ődése) - pontosan fizetik az ár endát ? 

Kérdezve Albert Dénest, hazaj ö tt-e Oláhországból q 

mindezen kérdéseire egy kevés tóditássa l ugy feleJtem, 
hogy az ör eg ur teljesen m eg volt nyugodva, sőt a fel
ügyel ő orvos is, ki megdicsért az öreg ur képzel ődései

hez való alkalmazkodá somérl. 
Szivélyesen elbucsllztunk, köszönte látoga táso ma t. 
Többé nem lá tta m, mélyen emlékezetes mar ad. el ő t

tem ezen háromszori vele va ló találkozásom s beszél
getésem, melyek bennem s r eám, mindig az t a benyo
mást tették, hogy az ör eg ur elméj ében zavartság vo Jt 
ugyan, de mindent j ól tudott, ismerte helyzetét s itéle
teit néha csak a képzel ődés és nagy itás befoly<iso Jt a, 
mihez hozzáj árult a nagy aggodalom vagyona fe l ő l. 

Meghalt 1893. szeptember 22-én éjjel, életének 78-ik 
évében. 

Molnár Sándor. 
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19. sz. 

Gyászjelentések. 

a j 

:\fegszomorodott szivünk f~ljdalmával tudatjuk, hogy 

laborfalvi BERDE MÓZSA 
több rendbeli országgyűlési képviselő, a szabadságharczban kor

mánybiztos, volt belügyminiszteri oszt. tanácsos stb., 

életének 78-ik évében, szeptember hó 22-én este ',8 
órakor Budapesten, jobblétre szend erü lt. 

• 
Elete egy küzdelem volt, önzetlen szeretet á ltal 

lelkesit ve és vezetve küzdött hazájáért, nemzeteért és 
minden közügyért, de küzdött és fáradozoLl szerellei és 
rokonai boldogitásáért, a kiknek szivében áldoLl em léke 
örökké élni fog. 

Földi részei f. évi szeptember 24-én délután 2'f, 
órakor a k erepesi -uti tem ető halottas házából rövid egy
házi szertartás után Kolozsvárra száHittalván, szeplember 
hó 26-án reggeli 10 órakor az indóházlóJ fognak az 
oltani köztemelőbe kisérlelni. 

Budapeslen, 1893. szeptember 23-án. 

Nyugodjék csendesen! 

laborfalvi Berde Béla 
laborfalvi Márko. Ferenez 
laborfalvi MárkOI Andrá> 
mint az. elhunyt unokn6cv nd . 

özv. laborfalvi Berde Áronné 
botházi Szurucu1y Karolin 
laborfalvi Berde Béláné 
nagykállói Kál/ag Juli<ku 
laborfal vi Már/WI Ferenemé 
rápolti Erdélyi Róza 

mint az elhuny t . ógornlil. 
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bJ 

Az unitárius ok Egyházi Képviselő Tanácsa a vallás
közönség nevében a hála és kegyelet fájdalmas érzel
meivel jelen ti , hogy 

, 
laborfalvi BERDE MOZES 

ny ug. miniszteri osztály tanácsos, egyházi tanácsos, a kolozsvári 
unitárius egyházközség tiszteletbeli gondnoka, 

folyó évi szeptember hó 22-én éjjel, életének 78-dik 
évében, Budapesten elhunyt. 

A férfi, ki most sil~ába leszállt, hazafiságáért szint
ugy, mint egyháza iránt viseltető nagy és emésztő szere
teteért, mindnyájunk tiszteletének és nagyrabecsülésének 
kiváló tárgya volt életében is. De csak halálában fOgjltk 
őt még inkább megismerni tudni s igy, a mit életében 
annyira került, csak sirján gyujthatjuk meg a hálának 
és elismerésnek azt a szövétnekét, a melynek fénye soha 
ki nem alszik s emlékét nemzetségről nemzetségre még 
áldottabbá teszi. 

A megboldogllltnak földi része Budapestről Kolozs
várra szállittatván, f. hó 26-án délelőtt 10 órakor fog a 
m. kir. államvasut indóházától a köztemetőbe kikisér
tet ni és ott siI~a felett tartandó rövid ima után a vég
nyugalomra elhelyeztetni. 

Nyugodjék csendesen! Béke pora in ! 

Kolozsvárt, 1893. szeptember 25-én. 
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20. sz. 

Berde Mázsa három végrendelete. 

1. 

Teslemnek és lelkemnek telj es crejében és egéssé
ges tlllapotjában tcszcm következendő végrendelclcmct : 

Egyelenles universalis örökösömnek átalál1 oso ll 
általam szerzett 1l1inden vagyonom ba, ingóba és illga l
lanba - r endelem az Erdélyi nemcs Unitarius Sta tust 
so lidariler, és azokal nekie hagyományozom az alúbb It\l
haló és általa sz igoruan m egtarlandó szab:ílyozás m ellett : 

1. Kolosmegyében Korpádhelységében, és ha túrai
ban fekvő minden tagos itott birtokaima t haszm\lj ák, és 
jövcdelmét huzztlk Berde Jenő és Béla kedves kereszt
fijaim egyenlő joggal s kőlcsönösen örökölj ék a haszon
vételt egy ik a másika halálával s ha kedves szülő iknek 
- szüksége lenne, annak jövedelmét oszszak m eg egyen
lően. Berde Jenőnek és Bélúnak kihalása esetében - II 

tőllük leszármazandó törvényes flágból mindenkor a leg
idősebb flu hasz l1l\lja - és a jövedelmet huzza, s czek
nek is kihalása esetében a haszon vétel is szá lljon át a 
tulajdonos Unitárius Statusra s csa tollassék az a cz ipó 
alaphoz. Ezen birtokaimat végrendeleti örökőseim egy 
év alall körül árkoltatni - jól conservalni , benne ülte
téseket tenni , és bel és kül becsét emelni kötclesek. 
Eladni, megtcrhelni adósságokkal szabad nem lészcn. 

Berde Jenő és Béla, úgy örököseik is flzetni fog
nak évenkint pontosan a nemes Unitárius Status köz
ponti penztártlba - tulajdonosi joga elesmerése tek in
t etéből öt darab egysz. cs. aranyakat s ezenkivül hor
dozandják ama jószággal kapcsolatban j áró n>inden állam 
és községi terheket. 

2. Kolozsvárott a Széchenyi-téren fekvő lelkemet s 
ezen n>inden épitményeimel, minden érl ékpapitj a ima t, 
készpénzbeli és elhellyezett tőkepénzcime t hagyom és 
végrendelem a nemes Unitárius Statusnak, oly r endelés
sel és szabúlyozássa l, hogya ), o )osv:l ri Unitárium Col
leg ium 
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az emel 'I.es hilzí.it a )·\CrUc) hnsznúlja fcl l~II1 ~II ' i 

I:oldl sok nak - ti Idsebh épüle tet pedi g - ha , zü l<ség 
Jesz re::'! , aJald ts:.1 ill sütöh{tznal<. Ha pedig szüksége J'Ctt 

természethen ncm lenn e, jövedelm ét csa tolja az a"ihh 
Il1 cgncvczcndö kenyér alaphoz, melyet belől e éven kint 

huz"nd, 
lőkepénzeimet pedig, és értékpapi l:i a im ut szedj e 

öszve, rendezze, és vagy J'cduc:::í l vrt (.Aranyra - hiLcJczzc 
ld ti legbiztosa bban földbirto!<rtl vagy ada nd ó kedvező 

allw lommal v"slÍ ro ljon vele fö ldet és mindeni k esellJen 
az ew"bő l befo lya nd ó j övedelem J % egyszáza lékút csa
tolj a évenkint II tő k éh ez enn ek gya rap itúsú ra - a töbhi 
pedig a 1<o losv:ir i Unitárium Co ll eg iuJ11beli un itilriu s 
tanu ló ifjuság j ó erk ölcsü, (:5 szo rga lmas igyekezetü 
tagja i kenyere alupjául szolgáljon, melyet ezcnnel meg
" II apitok következendő szabá lyozn t mcllelt ö rökre viÍl
toz ha tl a nul. 

aj az Unitá rium fő- s ill e tő l eg képvi se l ő egyh. 
Ta ntles fclügyclcte- ell enőrzése, és rendelkezése mell e tt 
a 1<o losv''''i Unit:irium Co ll eg ium öszves tan::i ri kara , és 
az érdekelt tanuló fi a ta lság á lta l - hozzá v<i laszlandó 
egyenl ő szá mu ta nuló k - a fő ti szt. Püspök LII ' elnök sége 
alall egy á ll andó bizo llmá ny t képeznek s akaro m, hogy 
szavaza t többséggel hat"roua el, hogy : 

a tö megem j övedelm ét szíllnitsa fel hú ny ta nul ónak 
hir kcnyeret szolgü lta tni , ehez képest 

kik, mennyiben részesedj enek abhó l, 
kik fosz tnssa nak m eg lő l c. 
Elrendezi a gabona bevásá rl ást, a sü tés, a l<i osz t~s, 

egyszóva l ezen egész kenyér-ügy m inden részleteit Icg
lell<ii smcre tesebben, gyakorlati ügyességgel és igazsóg
szereteltel.És mindezeket tesz i id őrő l idöre a körül
ményekhez képest. 

bJ Akarom, hogya Vá lasz tmún y óHal képesilcltnel, 
itélt tanuló kapja a 10 ta nhóra tizenö t véka erd. Jű kup. 
ti szta kenyérnek va ló ga bonából s ütendő tóplá ló és egész
séges kenyeret "kép, hogy abból minden nap kapjon 
h''''om jó egészséges cz ipó t, milyen egyenl. l ű kupi" 
vékú h61 hatvan darab szokolt sültetni. 
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cl J{j7.~J ·om ezen j:.tvalombÓJ é.lzokat; kikn ek nincs 
c javaloml'3 szük sége, l'oszszu J tanulnak és erk ölcslele
nfll viselik magoka t, fl kik nyiltan vagy titkon eladnák 
ezen kenyeret - pénzért - a helyett, hogy szegény 
tarsuknuk engedn ék li t. 

dl Ezen kenyér alapitványomból részesedni első
ségi joga leend l'é/'l'Okonaimnak és a laborralvi tanulók
nak. ha kiel égilően ta nulnak és erkö lcsösön viselik 
magukat. 

el Tiltakozom, hogy ezen kenyér a lapitv,;n)' t pénzbe 
kiadják a fiatal ságnak. Akarom, hogya sikámlós pénz 
helye tt - mindennapi tá plá léka legyen és kenyér gond 
nélkül tanulbasson_ Igy hiszem csak elérhetni azl. 

Tömegemet tekintve, úgy hi szem, gyakorlati ügyes 
és lelkiesmeretes kezdés mel lett, oskolánk szegényebb 
fiatal ságának kenyérszüksége fed ezve lesz. Vajha támadna 
va laki. ki cgy o ly tápdát (menágc) ti lI apita na, mely egy 
darahka hust zöldséggel főve nyuj ta na az éhező tanuló
nak, - mint a katonai intézetekben, és közel ebrő l Enye
den. - Oly egysz. kosztozás, milyen a kereszturi tanu
lóké intéze til eg kezeive, kevésbe kerülne, és m éblÍs kellő, 

és kiel ég itő táplál ékot ny ujta na. 
3. Halálom után öt évig teljes lőmegem jövedelme 

öszvesitessék, sehből 
2000 kétezer forint tőkésilessék a la borfa lvi Cni

túrius papság és mesterség egyenlő javalmazúsára, de 
ennek kamatja mind addig tőkésitessék mig 10,000 fI·tra 
o. é. - nö vekszik -, ekkor ennek kamatja - melyből 

J· I. ujból örökre a tőkéh ez csatolandó - adassék ki 
évenkint egyenlően a papnak és mesternek, melyért 
kötelesek a laborfalvi és szen ti váni gyerekeket va ll ás
és nemzetkülümbség nélkül oktatni a polgú ri és házi 
s,ükségeikre vonatkozó tudomúnyo kban , a gyü mölcsé
. zethen és méhészethen, és selymészetben. A sz igoo·u fel
ügyeletet és ellenőrzést, a mlgs consis to";umra, és népre 
hizom. A kamat folyumba indulása után szünjék meg a 
lahorl". unitárius hivek által a papnak és mestern ek 
fizetni szokott képe is és igy ezen állapitványom szol
g~ ljon egyszersmind a papibér váltsága alapjúul is. 



200 kélsz,;z forint oé. pedi g fi zettessék az özvegy 
lanárnek, és papnék Consi sloriumunk kezelése alatti 
nyugdiji n lézelének. 

4. Áldott jó szü l őjmnek, hagyomúnyomra sz iik sége 
nincs, még is ha kivánn"nak abból , rendel em, hogy mi g 
élnek é\"en ldnl 500 ötszúz forint adassék ki összegemből , 

s ez eselben csak hahiluk ulán vélessék, inditassék meg 
a ezipó ki oszlúsa. 

5. Egész tőmegem külőn nevem alatt kezeltessék 
és évenkinl a kezelés eredménye té tcssék közönségessé 
azért, hogya nyilvánosság ell enőrzése ahi helyez tettet
vén, ekéI' a k czelés anmil tisz lább, és lelkiesmeretesebb 
lehessen a fiatalság érdekében. 

6. Ezen végrendeletem végrehajtásúval m egb izom II 

~Ielt. Cnit. fő Consistoriulllot és Berde Aron öcsémet - , 
és alyafiságos ti sz telettel kérem szokott buzgóságukkal 
ez t minden pont jaiban - szigoruan tellyesedésbe " étetni, 
s tömegem biztosságá ra felügyelni. 

Költ T eremiben August 16. 186.3. 
Berde Mózs((. 

II . 
• 

Eletkorom int : hogy r endezzem ügyeimet hal á lom 
esetére, ennek érzetében teszem tehá t ezen végrendele
temet egészséges állapotomban, józan észszel, önkényte
sen, m egsemmisiLvén nlil1den eddig lett illtézkedéseim ct. 

Sokszor, sokat gondolkoziam, hogy véres verej 
tékell1l11el és törhetl en munkássággal szerzett csekély 
vagyonoIllmal miként s kinek a ja"ára intézkedhet
ném legezelszerübben, igazságosabban és m éltányo
sabban. 

Elsö tekinletre ilgy tetsze tt nekem, hogy nlÍnden 
lekintet nélkül valla s- és nemzetiségr e kellene illtézked
nem, de rniuhlll már törvényesen megállapitott tény az, 
hogy közinlézeteiuket nagyrészben az ország, a szüköJ
ködőket ilI elékes községeik kötelesek ellátni. az ország
ban l étező más vallasfelekezeteket ped ig részint bőkezü 
fejedelmek az ország közvagyonábó], részint pedig gaz
dag papsúga és mús gazdag magánzók oly gazdagon és 



bő k ez ü en aj ünd ékoz túk meg, hogy saját erej ükö n f'cnll 
üllhatnak, nemcsa k, de v irúgoz halnak is : 

Ell enben az Erdély i Unilürius va ll ás-közönség, me l)' 
egykor tekinté lyes vagyo n nal birt, de az id ö fo Jy lúban 
fana ti clI s polgü rtúrsa i által, lörvény la podó fejedelmeI< 
elnézése. sőt sokszor egyenes intézkedéseik foly ttlll min 
den közvagyonától, oskolá itól és ezek alapítvú nya itól stb. 
megfosz ta tott, mi által oda jutott , hogy napjainkban 
szegény, s ta nintézeteit á ldoza tta l határos buzgósága 
hiveinek tartja fenn s őrzi Illeg az enyészettő l : 

Az oszló igazság lehdl, a mély és igazolt r észvétén 
és rokonszenven kivül, parancsolja nekem, hogy végren
deletemet az unitárius vallásközönség érdekében, annak 
kitiJtó szükségei fedezésére tegyem legtöbbnyire a mint : 

Ezennel hagYOJll , hagyonlányozonl végrendeIcm is, 
akár hol találta tó, minden névvel nevezh e t ő ingó és 
inga tl an j avaima t, j ószágaima t, nyilt és lappa ngó joga i
ma t, mindeneket, m elyeket birok vagy bi rn i jogosit vll 
lennék halálomkor - az Erdélyi Unitárius val/ds-közön
ségnek, s ezennel őtet kinevezem egyetemes örökösöm
nek, az a lább látha tó szabályza t és feltételek mellett. 

1. Pénzügyi könyvemben a Mltsgs E. K. Tanács 
összes vagyo nom leltár ál felj egyezve m eg találj a, mely
nek alapjá n h alálom után azonnal minden ingó és inga t
lan vagyonomat leltároztat ja s r endelkezése a lá vonja s 
gondos és lelkii smeretes kezelését: "Berde Mózsa löm ege(( 
cz ime ala tt megkezdi s fol ytatja állandóul s egyszersmind 
intézkedéseket teszen, hogy három év lejárta után halá
lomtól számitva, az alapitványokat folyamba indi thassa 
lllulhatlanul ; - ezen három év alatt befolya ndó minden 
kamatok s egyéb jövedelmek tőkésitendők s a 3 év lej árta 
utilll ezekből azonnal kifizetendő: 

1. Berde Istvá n kir. járásbiró gyennekeinek egy 
ezer fr t. 

2. Má rkos Ferencz öcsémnek egyezer ü-t. 
3. A székelykereszturi UnitárilIm GyJllnasillmnak 

egy ezer fI'l. 
4. Az ó-tordai Unitáriul11 Gylllnasiumnnk egyezer frt. 
5. A kolozsvári Unitária Ecclesiá nak kél ezer fr!. 
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6. A laborfalvi Unit. Ecclcsiána k két ezer IHo t. 
A székelykeresz turi s ó-tordai a l-osko lák a neki ek 

hagyomünyozo lt tők e é venkénti kumulj ának I h-ét lökési
tik, a kamatok ' I /ó -d ébő l j ó erk ö lcsü, szorgalm atos tanulók
nak évenkint 20 forintos ösz töndijj aka t osz tanak nyú ri 
vizsga alkalmáva l. 

A laborfa lvi Onit::i r . Ecclésia a ka matok l/, -dét éven
kint tőkésil i , "I, -dé t tornya, temploma s néhai b. e. szül ei m 
si rbo Jtj a conserva li ójára forditja, In it ha ehnulasztana, 
ezen k ötelezett ség m ellett ez a la pitvúnyt ör ökli a kökös i 
unitaria Eccl esia. 

A kolozsvári Unitária E cclesia sz intén l l, kam alot 
úlla ndóul tőkésit, ,/O kam atot temploma, tornya con ser
va ti ojára hasz nálha tj a, 

Ezüst, asz ta lnemü im et, bulora ima t, köntöseimel, 
fegyver eimet Márkos Fe.rencz és Berde Bélda ker esz Ifia m, 
úgynemüilne t Berde Aronné, órátnal 3 l'any lánczáva l 

• 
Berd e Aron kedves r okonaim ör öklik, de tölgyfa iró-
asz Ialom a Consislorium tanácsk ozó termében elhelye
zendő és ott m arad állandó h asz nálaIra. 

2. Küküllőmegyében fekvő N.-Buni egész j ószágom 
telj es jövedelme ugy és akép berendezendő, hogy k olozs
vá ri egyszáz (100), 6 -Tordai ö tven, Székelyker eszl lll'i 
ötven, összesen 200 kélszáz fő- és ill e l ő leg a lta nodá nk
beli szegény, szor galmas j ó erkölcsü Unitáriu s ta nuló 
naponta hár om egészséges jó túplúló cz ipó t kapjon -
m i nő egy erdélyi 16 kupás vékúb ól 60 drb szoko tt süt
tetni. Egy 10 hónapból álló oskola i évr e 15 erdély i 
16 kupás véka el egendő egy személyr e és igy szükséges 
összesen 3000 véka ga bona, nlely összeg Huni j ószúgom 
j övedelméből épen kitelik, de ha nem telnék, m ás j öve
d elemből is pótlandó, hogy a 200 ta nuló okvetlenül élvez
hesse ezen al apitvá ny t. 

A m ennyiben II czipó föl nem em ész lené a j öve
delmet, a felesleg az illető oskolükban a ránylag köz
menage-{özde-alapitásál"U fordita ndó a lkalmas i dőben . 

Ezen cz ipó alapit vány él vező it az osko la lanüri 
kura, hasonszú Illu érett eszü tanuló if] uva l nz igazga tó 
dől ül ése a la tt vú lasz tja a fennebb h\l ha ló feltételek mel-



126 

lelt , s ugya ne fosz ~i a meg lő le, a rcs t crkö lcstelen tan u
lót id őközben is, felehbezésnek helye csak az E. K. Tanúcs
hoz lehel. 

Ezen nlapitváuy él vező i az osko lai törvényeket pon
tosan nlcgtartani, és a rCtljuk bizandóka t te ljesit eni ) s 
főkép szegénysorsu tanitvúnya ika t ingyen is lelkiismere
tesen okta tni , tanitani és a m idön elhagya ndják oslw
láinka t, a köz főzd e javára 20 husz forintot o. é. fi zetni 
kötelesek a közj ó előmozditása czélj úbó l. 

A laborfa lvi Berde és Márkus csa ládb ól fiu és leány 
ügon eredő tanulóknak, ez alapitványra e l sőbhségük va n. 

'OO-llOO 
1000 

100.000 frt. 
2.000 rrt. 

3. Kolozsmegyei M.-korpúdi j ószágom 
évenkénti jövedelmeibő l fi zet évenkint Berd e 
Béla kedves kereszt-fi amnak 400 négysz"z 
forintot o. é. mig él - h aUdával megszünik, 
ugyszintén a Berde nevet vi sel ő uni llll'ius Berde 
tanulóknak ar áuylag sz ükségeikh ez képest meg-
osztva akármelyik osko lánkba n vagy egye
temen tanuljanak, fizet összesen 600 ha tszáz 
ft·to t o. é. évenkint - á lla ndó ul - és örökre, 
m ely örök ös a lapitványom a Berde-esa iM 
j avára és biztositúsár a nevezett korpádi bir
tokon telekköny vi/ eg is biz tositandó. 

Azonban a Berd e Béla halá la és a Berd e 
tanuló fiuk nem léte esetében az az egész ko r
pádi birtok jövedelme az Unitúritl s va ll ás
közönség tulajdonává vúlik, de sz ük ség eseté
ben II 2. pont ala tti czipó alapitvá ny ebbő l 
segél yezendő . 

4. Értékpapi.ja imból Egyszi.zezer fo rint 
o. é. névértékben (a mennyiben nem telnék, 
lmis tőkepénzemből póllandó) kül ön v,dasz
tandó s ebbő l egy a lapitvúnyt teszek, melynek 
é"enl~énti jövedelmeibö l, Kolozsvilrt egy, Tor
dán egy, SzékelykeresztLll'o tt egy tanszék - és 
pcdig a Kolozsvári 1000, a Tord ai és KCl'esz tul'i 
800 frt o. é. fiz etéssel évenkint - á llit andó, a 
fe nnmaradó összeg a ko lo7.s"ü l'i I'endes tanül'ok 
fizetése póllá"ira forditandó, egyenl őe n osz tva . 
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Az ,i llaIam alapitott tanszékek betöltésénél a Berde 
és M;irkos csahidból származóknak elsőbbsége legyen 
egyenl ő körülmények kózött. 

5. A 4-. pont alatti alapitvány elkülönitése és rende
zese után fennmaradó minden tökepénzeim, jde értve az 
1. pont alatt emlitett és 3 év alatt befolyt, de el nem 
költött j övedelmeket és kamatokat is, sértetlenül kamat
halmozássa l addig kezelendők, mig a k étszázezer fOl·in
tot o. é. elérik, s midőn elérendették : 

ezen 200.000 kétszázezer forint kamat jaiból éven
ként: 

1/, tőkésitendő állandóul; 
'/o felhasználandó az E . K. Tanács r endelkezése 

szerint· , 
'fo oly nnitá rius papoknak és mestereknek, évenkint 

kiosztandó a Consistorinm által meghatározandó m ennyi
ségben, a kik legjobb oskolát tartanak s abban lelki 
ismeretesen tanitanak, n emcsak tndományokat, hanem 
gyümölcsészetet- és méhészetet is, és tClj esztik a hely
ségben, és lega lább is évenkint 500 darab nemes olto
ványt felmutatnak, s ha ily tanitók nem lennének, marad 
a közalap javára. 

ll. Az Unitárius papok és 
'/o Az Unitárius tanárok és tanárnék nyugdij, ill e

tőleg segély alapjának. 
6. Kolozsvúri húzam jövedelme nlindaddig tőkési

tendő, mig evvel a Lászlócz"y telldg ki épi thetó lesz, s 
akkor négy tanárnak lakásul adandó vagy bérháznak 
használandó s ez esetben jövedelme kolozsvá ri Colle
giumunk ki épitésére forditandó. 

7. Néhai Gróf Bethlen Farkasné G. Teleki Róza 
érdekei ben telt, huzamos, buzgó és hasznos szo lgála taim 
jutalmául, hagyo mányozott nékem 20.000 huszezer rOJ ·i n
tot o. é. végrendeletében, m ely 1885. Mart. 5-én lesz 
fizetendő örökösei által, renlényem nincs életemben meg
kaphatni , de Iniutún érzclu, hogy megérdemleUem, s 
hozzú jogo m van, erkö1 csil eg és törvé ny szerint, - de 
a végrendelet is tiszta s az örökösök is eli smerték u 
hagya ték tá rgya lásúnid, tehát ezen hagyomún)'om rel elt 
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i~ rcndclkezcm S cz t is hagyorn :i nyozom az L'nit ~lril1 s 

'-:l ll :'ts-közönségne k - ily sznbü lyza lt al : 
Ezen töke is kamnthalmnzússal keze l end ő. mig a 

ka ma t eléri II 10.000 ti zezer forint o. é. s ezcn esetbcn 
ezen tizczer forint kama t azonnal Ko lozsni r vú rosnak 
üW dandó egy kebclében nllitandó rakok lallilllé=ele ala
pillÍslÍra, milli Berde .11ó=sa alapil uLÍlly: a dros aztnn 
ezen t őke é" enkinti kamat jait hasz núlj a az inlo:,zet jayú ra. 
de :1 töké l epségben fe nnlnTtja, rcmenylclll a vúros egy 
il,' hasznos intézet létesit ésér e a kormúnynya l egycténe. 
minden le hetségest nleg teszen. 

Az intézet lé tesüJ ése esetében ké t sze rencsé tlen 
L'nitürius yaknak ső t ezek felett is a Berde vagy ~1 [Írkos 

esalúdból sza rmazó vaknak ingyenes e l sőbbségi elhelye
zest feltételül kötök ki. 

Az épségben maradandó 20.000 frtnak kamntjaiból 
I'. t őkés ;t end ő úllandóul ; 
' . a koloZSVÜI'i unitárius e l ső paps,ig fizetése pót-

lúsüra adandó ; 
l j. a kolozsnlri Co llegiumunk kórodújú nak ; 
I '. a kolozsV'll' áryaleány-hiiznak ; I. a közalapnak kiadandó. 
8. A lörzsyagyont m egi'e lege- it eni. annyival kc\'(~s bbc 

felemész teni s c végrendelet czéljaitól clyonni szabad 
nem leszen. Erős meggyőződésem, hogy sok hlrndsaggal. 
becsülett el és szivós munkásságga l sze rzel! hagyatéko mal 
vallús-közönsegenl hHgyolll<:1nyos buzgósügga l és szol;.;ü sos 
takarékossággal fogja kezelni, még is féh 'e napjaink 1'0 111-

loll erkölcsélöl és divatos vagyon kapzsisügütól, l11e1y 
ma mindenhol Illlltatkozik : kérem az E. 1\, Ta,uicsot 
ezen végl'cndeletelll pontos te lj esit ésére. hngyolll tl nyo ll1 
biztos elhelyezésére, az c" enkinti sz:i madúsok pontos 
ülyizsgúlásüra és közzé té le lérc, hogya közönség is e ll c ll-
örizhcsse. De az orszüg legföbb hatósüga l is alüza lt al 
kére m, miulún nz alapitványok fe lügyele te ne mcsak joga i. 
de kölelpsségci közé. js tartoz ik, mcltóz lassék felügyelni 
ezen vcgrendelctcI11 pontos végl'elwjlüsüra, ese tleg reá 
is szorilnni nz ill ető hatósclgo t, hog'y te lj es it se köteles
segél a végrendelet é rt clnléucl1. 

, 
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Kom fiata lságo mt ól szi "em egy érzest, agyam cgy 
<1ondolatot tápl:ilt : fe lsegiten i szegény yallás-közönsége-
" met könnyiteni az útat tanuló fiatalságá nak a tudom á-
nyok megszerzésere es segélyezni elaggott szo lgti it és 
tanárait. E czélra törtem fesz itell munkássággal s mi
után - ha kism értékben is: sik erült valamennyire. öröm
mel és Istennek hálál adva ba lok m eg a segélyért, mely
h 'el mllnkamat elösegilelle és megáldolla. 
" 

Irtam sajá t kezemmel, Kolozs"árl, 1881. ~Iart. 19-i k 
napJ'án kél hasonló példá nyba n. B I If' k ere e J ' ozsa, s. '. 

AlóJiroUak ezennel bizonyit juk, hogy előttünk egeszen isme
retes Berde Mózsa kolozsvari birtokos, e lőttünk, mint különösen 
e czélra feJkerl , s együttesen - ez ügy egész folyama alatt jelen 
volt tanuk eIóU szemelyesen és hatarozottan kinyila tkozta tta, hogy 
ezen fentebb látható okmány sajatkezül eg irt és szabadon eltökél
lett "égrendeletet foglalja magában s egyszersmind ezen okwanyt 
sajátkezüleg elóbb tett nyila tkozata utaD mai kelettel alairta: lel
kének es testenek egeszseges allapotában. Kelt Kolozsvártt, ~881. 
egyezernyolczszaznyolcz"anegy é"i Martius 19. tizenkilenczediken. 

a 
Tamássy János, s_ k. 
Balúzs Károly, s. k. 

felkért lanuk. 

A folyó evi 143. ügyszam ala tt feh'ett jegyzőkönyv alapján 
bízonyitom, hogy az általam személyesen esmert Berde Mózes ur 
földbirtokos, kolozsvari lakos, mint végrendelkező és Tamássy 
János ur egyetemi questor. valamint Balázs Károly ur ellenőr 
kolozsvári lakosok, mint ügyleti tanuk ezen végrendeleten Ié"ö 
néyaláirásokat előttem sajátkezüleg irt nevaláirása ikna k ismertek 
el. Kolozsvártt, 1881. Ezernyolczszaznyolczvanegy évi Martius hó 19. 
tizenkilenczedik napján. 

Dijjeyyzék. 
Hit. ... -.... -... 4 frt 
Jkv_ _ ._. _. _. _. _ 25 
Bely. _. _ .... _. ... 1 frl _ -Osszesen ___ __ 5 frt 25 

89'>..5--893. 

(p. H.) Darg6 Albert, s. k. 
kir. közjegyz6. 

Ezen , 'égreodelet a mai napon jelen szám a latt felvett jköoyv 
alapján kihirdettetett. A kirillyi törvényszék_ Kolozsyartt, 1893. 
scp\. 28-áo . 

(P. H.) 

Berde MÓU3 é letrttjz3. 

Szász Béla, s. k_ 
klr_ itél61ábln biró. 

9 
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lll. 

Korom inl: hogy rendezzem ház3 1T1 at, ügyeimet, 
testemnek és lelkemnek ép és egészséges állapot júban. 

Halálom esetére mai napig tett szóbeli vagy irás
ban tett nlinden végrendeleteimet, intézkedéseimet ezen
nel Jll egsemmisitem. 

Törvényes egyenes örököseim nem lévén, kiknek 
köteles részszel tartoznám, lelkemben azon kérdés merü lt 
fel: kinek javára és érdekében rendelkezzem, véres 
verejtékkel szerzett vagyonomat kinek hagyományoz
zam ? és lelkem esm er etc feleletc ime: szentelj em a köz
j óra, de tekinte ttel rokonaimra is. 

Ime az irány, melyet lelkem esmcrete m cgjclölL : 
Tehát valamelyik testületnek, m elynek élete biztos, 

II közjó ra fennáll ása hasznos, vagyonkezelése m egbiz
ha tó, és hasonló intézetek között leginkább van szük
ségJ segélyre, hagyo mányozom ezen végrendeletem ben 
minden ingó és inga tlan vagyonomat jogaimmal cgy ütt. 

Ilyen testület a Magyar Unitárius vallás-közönség 
(Status Unitarius), m elynek nyomasztó szükségei segélyért 
kiálLanak, midőn m ás és a többi egyházfelekezetek, rész int 
királyi , r ész int gazdag m agá nado mányozások álta l és az 
unitáriusoktó l j ogtalanul és erőszakkal elveit alapitvá
nyokkal, oskolákka l oly gazdagok, hogy segélyr e épen 
nem szorulnak. 

A m éltányoss>íg, az osztó igazság és lelkiismeretem 
parancsát követem teh át, midőn ezennel végrendelem II 

magyar unitárius vallásközönséget egyetemes, álta )ünos 
örökösőlnnek (Universalis Haeres) l11inden ingó és ingat
lan javaimban és jogaimban kivétel nélkül, de az a lább 
hitható és á ltala szorosan m egtartandó feltételek és sza
búlyza tok m egtartása mell ett : 

1. §. Halálom után leIt ürozza azollnal minden 
javaimat, rendezi, gy ümölcsöz tetését utnak 
indítja és örökre külön sz,lmadás mell etl 
nevernen kezeli. 

2. §. Az évenként befolyandó jószág- és kamat-
jövedclmekből három évala tI pontosan ki/1 -
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zeleooi a k ö \· etkez endő hagyomá nyai mal a 
nevezett hagyo mányoso kn ak : 

:!ooo fn. aj Berde Isld n. Andor. Gábor és Ju liska 
tcsl\'éreknek, az én keresztgyermekeimn ek 
egyenl ő arányban osztandölag. kél ezer forintot. 

lIlOO f,t. bJ a laborfa lvi unilá r ia Ecclésiának lo r-
nya, temploma j av il,isara egyezer forintot. 

4000 frt. ej a kolozs \"3.ri un.ilá ri a Ecclésiának négy 
ezer forintot. 

,.,. frt . dJ a kolozsvár i Valéria án 'aháznak ké t-
száz !'rto!. 

5000 "'- ej Kolozsvárott állilandó vakok inlézete 
alapj ára, a \'áros kezére adandó öl ezer frto!. 

'ooo frt . fJ ~lárkos Fercncznck egyezer frl ot o. é. 
:m (rt. gJ Toroczkói unitária E cclesiána/<, ill e tő-

leg oskolájá nak a székelyfiuk tan eszkőze i meg
szerzésér e há rom száz frto!. 

hl Korpádi, Buni gazdasági cselédeimnek 
családonként egy-egy dar ab csász. a ra nyat. 

aj, b) . c), dJ, ej, gl a la tt ne \'ezett hagyo
má nyo k án 'ai szabályza t szerint kezelendők 

vagy ingatianokba fektetendők ; 

a tőke el nem költhető ; 

a kamatok ,;. része tőkésith ető, ' /. -de el
költh ető a ne \'ezelt czélra : 

Berde ~Iózsa aJapit\'ánya név a la tt keze
l endők . 

3. §. Az irt legatumok kifizelése és az iri fel-
tételekh ez képest elrendezése ulá n : 

aj a keresz lu ri Cnjtá rium Gymnasium 
részére lőkepénzeimhől külön ki szakít egyszáz-

s .... . ezer fI'lot o. é .. melyből a nevezett oskola a 
:l..,·-..:;;n:lzlun -
Gym~ium. kam alok 1 , -él tőkene\'eJésre fOJ'dilj a, • , -ből 

' 00000 f . a la nárok fizetését fedezi, ha mi fenmarad : 
az osko la könp·tárá t gya rapitja és egyéh szük
ségeil fedezi ; 

bJ Kolozsvári unitá rius főosko l á nk részére 
egyszazezer forintot szintén ki szakaszt s ebbő l 

ö!\'cnezer forintot ezen oskolánk tclj es és ezél
o' 
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SZCI'Ü Jdépit ésére Icu"dit , de ó hajtnn:'II11 , hogy 
. nz egy kori , most n Co ll cg iumhoz foghdllunúri 

,, 0 107.S\·:' 1'1 ro" , . é'" \ , . I ' .. I' 
isk . épit llslll'e U G)S tar tnss ·· , Icnn Jer 1aZ I\U, a J OVC( c cm 

l\ S t:w:\ri S7.(:°mcan\·cl'ésc ycaetl és az ll'" CIJitkezes történ-
, . " b J b ' . k.kn •• , ," . . 

s:í 1'l\ Jek az udvarba n, vagy a telck halu) só rcszé-
50000- 50000 hen, a végen ; 50000 forint 4/s-dc kam a t ja iból 

' 00000. úllilta ssék bá rom taná ri szék, ' I. tökésiltessék 
haso nl ó czélra. 

4. §. F ent ebb telt intéz kedéseim telj esitése utún 
fennmaradandó c rtékpapirjaim és tökepénzeim 
kamat jai ' I. -de tökés itend ö, 3l, -de clkölthetö 
évenként az alá bb látható czélokra, és pedig: 

• 
Bel'de Al'on aj Berde Aran k ed ves öcscmnek halúlúig 

;"'" ,.... . fizet évenké nt 500 frt , ö tsz!!z forint o t o. é. 
b) Ötsz,iz forinto s a la pitvún)' l teszek évcn

ként, nz oskolai év végével k.iflzetend öt, kolozs
vúrj I'öoskol ünk a zon rend es tanúrúnnk, a ki 
lecz ke órújá t telj esen , minden percz levonúsa 

500f. ösztön- n élkül kitölti, egy ór üt sem lllulnsz t cl, ór újn 
dij In núrok I l . I f I II '1 . '1 r(:szérc. a nlt csa { tnnt::írgyava og a {OZ I ( s .l ó S I {e r-

rel tanito tt ; ezen a lapitvú n y fel nem osz tható; 
czél01l1 evvel az, h ogy szo rga lomra se rkellt sem 
n taná r urakat s jutall11nzta ssék a szo rgal om 
és lelkii sm eretes müködés. 

'ooo r. Eco'" cl Szegényebb és uj a lakuló E cclesiüink
si:'lk rCs1.~I'C . nak felosz t évenkjnt 1000 I'rt egy ezer IJ' tot o. é. 

dl E cclésiüink egy h;, z i la nitói jutnlmHz:i-
. súra, k.ik tant[ll'gynik mell ett a m éhészeleI és 

' 000 r. ' n",'6k " "l é t' t '1" 1 " " I l I ' t gy ul110 cs szete ' JS ani Jn ( .10 su {erre, ( IOSZ · 
egyezer Irto t o. é. évenké nt. 

A felül marada nd ó kam a tokból I'end el
kezh etik, Inely nevezetes összeget teszen éven
k ént, de tckintett el ezen végr endeletclu cIveire 
és szell eluére, oskoláink, egy hüzai nk javitúsúra, 
emelésére, Ininden luxlIJ'iosus épitkezések ki
zúrú s:.l.val . 

ej Évenként Kolozsvártt tartandó f'öt anil
Con s h. lorl:.\ II s 
cbM rc 300 r. esi gy üléseink alkalmával adandó egy köz-

ebédre ha gyok 300, 1"\ I'0111 SZÜZ fl't o t O. é. 



fl .\ 2. ~ . alatt l\lC'g ncyczetl lcgatul110k 
kifiLete~(' lllün az 1. §. crtehl1l\bC'll ul'folynnd6 

"f'..ttI~ b b .to-- jü" edelttll'kb61 egy töke alapit ta ·,ek. lllel~' I\ ('k 
sok jnlnlnu,. • . I ' k I I I -cn'nkénti Jövedelme il mgyall' ' ol\1at \:('Z (' ('IH o 

- < J . ~. 

bizIosok julahuaz:i s:im r rdilaud6. 
J IÜ7j butorailuat. kö nt ö!"e illll~ t. feher· e' 

ügynem ft i 111 Ct. pecset n y Ol'l1 ó i ma t. fegy vcrei nwt 
H:b.i b ulorok örökli Berde Bl'b: wl'rtheim cnss:'nn al l' S 
es iI\i,<6s.:\gok . • 

e < U . ~ , 

tölgyt~l iröasz talomnt ft vallasközönség. Inclyck 
a lamksterclll!Je h el yezcllrl ük. 

I\olozsdrott II Széc heuyi-Il rClI rcb'ü 20. 
h .-szú.1l1 nlatti te lkt' luet a rajta r 'kyö épihll ~
Ilye kkel azon feltl'tel alatt h :lgyOIll n Yflllü:,-
közönsL'gllck. hogy ennek jövcdclmeh61 kilizct

Kolol.HMi n~n mindcll ndókat és költségeket. m elyek a 
hdz:1m. h ;lzznl kapcsolatba n yan l1nk. fl 1'C'lllllaradandó 

jüyedelelll l .-d~1 lüke 'ili éycnkénl. ' . -üd re ' .1'
bül a lelek kiepilésere lükél gyflj l. ' , -üd rt" .él 
a Benle-csa lúdlJól származó ('5 oskohiinklJan 
Innn l6 iliakn"k öszlöndijlJa ki oszlj a. 

7. -§. l\.o l oz snll~b,:· ébcn KOl'p:ldo ll cs határaiban 
rekyö ingatlflll birtokaimal l1.ind e11 jogaillllllal 

Korp;.'di bi t'> 
lok . örökli Berde Bela és az L'nil úr ins yalhi sküzön-

ség n l.::öyctkezend ö szabü lyznttal : 
13 ni c Bda kcd"es Ö Selll es milldellkor 

nz ö törYl~ ny es fiu ö rököse i köz ü l fl legidö
scblJ 1111 lJilja. hasznü lja cs eh 'ezze jÖ\'cdcl 
mei! lelos:tat/alllll .. feloszla11 Lmeglcrhl'll1i adós
súgokknl . Yngy m egcso nkitflni. r ész uen Yagy 
egészben eladni szabad nem Ieszc ll. ellenkező· 
leg azt consen ·úlja. sze piti. jayitja és kihn loi
~uk ulún telj esen tehermentesen fl l'njla tnl ~i l 
tatand ó epitm enn~kke l ilt sz:i ll a yall:\sközö n--
ségl'e. m elYnek é ,'cnkl' nt fi zl'tnek ('gY da r:th 

• • • 

cs. aranyat jogai rlisl11crésc ezil11én . 
8. §. I\.i s-l\.üküllömegyéucn ~ .-BtlnOl\ t'S C1l1H.~k 

A Buni jOsz:\g hntúl'úuan fCk y Ö uil'tokaimat mindell jogaim
cz.ipO LIlaliIt. ma l. nz ezeken tabiIta tó é lJitlll envckkel. Illin . 

\ ' l'In\' , d . . 
. en lIIgó javakkal. lermenyl'kkel ö l'üldi il " 1\1 -



I:.isközönseg és ennek jövedclm ci böl ezennel 
j~en yé l', illet őleg czipó a lapitvány t teszek, és 
pedig : 

Kolozsvári főoskolánkban 100, száz, Tor
dai oskolánkban 50, ötven, Sz.-Kereszturi osko
hinkban 50, ötven, összesen 200, kétszúz jó 
erköJcsü, igazán szegény, jó tanuló, n törvé
nyeket tisztel ő, unitárius tanuló részére ugy, 
hogy 1l1inden tanul ó kapjon naponként húrom 
jó, egészséges, táphiló kenyeret vagy cz ipót ; 
ilyen czipót egy 16 kupás erd élyi vékúból szo
Ids sütni 60 darabot, egy hóra kell lehÜl 11/ , 

véka, 10 hóra, tehát egy oskolai évre 15 erdé
lyi 16 kupás véka buza; az összes év i szük
séglet 3000 véka. 

A laborfalvi Berde, Márkos és m"s tanu
A labo,·fah·; lóknak i s kikötöm az el sőbbséai joaosu!tsú

e l sőbbségi jo- ' " . .. ..~. b . . . 
gosultsoíga . got a cZlpo-a lapItvanyra, szulofoldem Iral1tl 

9. §. 

A végrchaj 
t:í sra vonat
kozó súvcs 

kél'éselll . 

10. §. 

szere tetből. 

Tőkepénzeim és inga tlan birtokaim gon
dos és hasznos kezelése iránt meg vagyok győ

ződve, esmer vén vallásközönségünk lelkiisme
retes kezelés i rendszerét és szokás>\!, mégis, 
miután korunkban a kapzsiság és korruptio 
anny ira tmjed, nem tudom eléggé kérni az 
ill e tőket, hogy ezen czélokra tett, sok fúrad
sággal, áldozattal szerzett hagyomtÍnyomat 
épségben őrizze Ineg, 111ire egyébinint fel el ős

séggel is kőteles ; felhivom egyszersmind az 
ország közoktatási miniszterét, illetőleg kor
múnyút is, lnéltóztassék kegyes figyelmével 
kisérni ezen hagyaték kezelését és a végren
delet végrehajtására felügyelni , szükség eseté
ben az illetékes hatóságot reá szoritani. Ezen 
avatkozás azt hiszeiTI autonOJniánknak nem 
úrthat. 

Czélolll volt , az nIa is, hogy tőkepénze i 

met, crlékpapil'ja imat ingatlanokba fcl~lessem , 

dc nem sükel'iilt, erre hi vom fel a vallú sközön-
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séaeL is, méltóz lassék adandó alkalommal egy 
cz%lszerü, j övedelmes fekvő hirtokba befek-

I \ lelni s e'" esetben csak, Bnni birlokomi s el-lngnt nn Vl· , -

s:lrMs . adhaló, hogy 111 inden vagyonom egy testben 
legyen, Ko lozsvári háza m és Korpádi bir tokom 
kivételével. 

A tőkepénzek és papirok nagy óvatos
sággal kezel tessenek. 

Ha inga llan birtok vásárolta tnék, a tőke

pénzek, papirok sőt a Buni jószág " rúval is, 
a vásárlandó bir tokon a bEIfektetett értékek 
al apitványa i r ajta feküsznek, ill ető l eg hordozni 
fogja. 

ll. §. Azoka t, k ik ezen végrendeletemet bármil y 

H lék okból megtámadnák perrel, vagy bármil y ok-. agya · om· 
bóli kizt'trfl$. hól 111áskép, ezennel kizúro111 Jl1inden vagyo-

nomból. 
12. §. Ezen végrendeletem pontos végrehajtá-

sára és tömegem további kezelésére felkérem, 
illetől eg m egbizom az Augustinovics alapit
vá ny az id őszerinti kezelőbiz tosa it, a k ik fő-

Ad min is trnti" gondnokunk és pfl spökünk ll1 ClIé az egyház i 
vég"hnjlá , . fő tanács úllal elválaszta ndó három gyakorl ati 

esmeretekkel biró urak felügyelete és rendel
kezése szerint és felügyelete mellelt telj es fele
lősséggel j árnak el, seljárásukról beszúmolnak 
az Egyházi fő, illetől eg képv i sel ő Ta nácsnak. 

13. §. Temetésem, mint életem volt, legyen egy-
szerü, koszoruk és czifraság nélkül reggeli 
órában, egész csendességben, nenl kriptában, 

Temetésem . hanclll hideg földben, sirOInat fedje egy nagy 
kőkoporsó haza i anyagból, a l ehe től eg legke
ményebből , ha halálom Bunon lesz, a gy ümöl
csösömben, egy nagy egyedül álló nagy, szép 
tölgyfa alá, ha Kolozsvárt - a köz temetőben . 

Al úil'úSOlll előtt Jl1 cgjegyzCJll, hogy jelen végrende
letem 3-ik oldalon alsó lD-ik sorában irt ej bet ü vnla-. , , 
millI a 4 oldal fel ső 16. sorába n ezen szó : úldoza ltal, 
általam helyesb ittettek. 
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Ilogy Cr.CIl ké l iv l'c ICI:icdö suj:H pcc~étclll mc l Ic
pecséte li , snj:il k cz ül cg i rt és snjn tkcr. ülcg ült a la m nhli rt 
vég rend ele t nr. én végn knrn tomnt tn l'l nlm nr.zn, [lr. e rl'e 
felk é rt és egy ütt esen j el enl évő yégre ndeleti la nlIk el ő tt 

a lú irü somm a l igazo lo m . 
Ke ll I< o lozsv:irt , 1888. scpt embe r l O-i k nnpj " n. 

Berde Mó:;sl.l, s. Ic 

Alóliro ll Tnmússy .l ll nos és Szász Ádá m, mi ni az úlla lunk 
személyesen ismel't kolozsvári la kós Bcrde Mózes ur úll a l fe lkért 
és cgyütt j cl e nlévő vegrendelc ti tnnuk, igaz hit emk szerint b izo
ny itjuk, hogy ncvc·zc tl BCI'cle Mózes ur, a mi cgyü tt cs j elenI e
Iünkben közös II1H gya r Hnynnyclvünk ün, é p éS;I,szel Jd j clcnl clt c. 
mil.:Cm t fcnnebbi ké l ivre terjcdő es le pecsc telt ok ir:1 lo l 6 sajúl 
kezül eg ir la leljhnta lmulag és az HZ 6 végrende lete t ta rt a lmHzza , 
egy lItIa i igazolj uk , h ogy végrendcH,ező Berde ~ I ózcs III' I'e ll nebbi 
végrendelete t a Ill i együ tt es j elenlé tiin kben snjú lkez iilrg aHli r la. 

Mi rő l a sajúlkezünk ah~ irásáva l adj uk czel! bizol1y ilvú
n)'unkn l. 

I(olozsvúr t, se plc llI be l' 10. 1888. 

l· r'·1. 1 

lIi ie tes ilés If .. !. 
.I kv. felv. 25 kr . 
Bélyeg t frt. 

l'amússy Jál/ OS s. k , 
Sz6.\i: Adám s. k ., 

mint f<; lkh t vl:grc ncl clctl IU IIII I .. 

Alt a ia m II ma i na pon 569/888. iig)' szá m nlnll fe l ve li jegy
zőkönyv a la pj án bi zonyit o llI , h ogy nz 6 l1 HhHll szemé lyese ll ismeri 
Herd e Mózes Ur mini végrend elkező , továbbá Ta m:'Jssy .Iónos és 
Szász AdÍl tll urak, mint végrcndele ti 1:1I1Uk, mindnyájH Il bil ·lo lw 
sok) kolozs vá ri Inl«)sok, czcn okmányon lév6 Hlílirósa ilw l e l ő U elll , 
úlla lul. slljM kczüleg nhí ir lnak c lismer ték. 

I(olozsvárt , 1888. Ezel'll yolczszilznyolczva llllyo lcz évi SCfJ 

lember 10. tizedik napján. 
(P. II .) A kir. közjegyző i kamara 106/86. SZálIlU rcnde lvénye 

nlapjflll Schilling Hudolf közj egyző h elye tt ; 

D r. Al'kossy Gyula . s. k . 

~925-8n. 

Ezen végl·cnd elct a ma i na pon j elen SZ{II11 :lIull fe lvelt jkülly" 
:.l l n l)j~1L1 kihi n tett elett. 
A kirlllyi löntényszék. Kolozsv:l rtt , 189:1. scpl. 28. 

(p. II .) S:rús= Bétll , s . k . 
ktddyl 11 ~ I r;h1 t;11I lJi ~·ó. 
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21. sz. 

A végrendeleti végrehajtók előterjesztése 

a néhai Berde Mózes hagyatéki tömegéhez tartozó tökék s 
időközí jövedelmek felosztása s ingatlan alapitvanyi vagyon 

miként kezelése tárgyában. 

Méltóságos és Főtisztelendő E. K. Tanács! 

Az elötelj esz te tt tervezet elkész itéscn"'l alapul vet
tük a biró ilag felve tt hagyatéki leltúrt és a néhai nak 
1888. év szeptember 10-én kell végrendelet é t, m ely nek 
fi gyelembe vétele és szoros értelmezése melle tt ter veze
tünk té telei nek és a követendő eljárásra nézve javasla
tainknak indokolü s::lva l előlerj eszljük a követk ezőket : 

l. 

I n g Ó S á g O k . 

1. Há::;beliek. 

A vcgrendelet 5. §-a értelmében a luiz ibutorok, kön
tösök, fehér- és ágynemüek, pecsé tnyomó és. fegyverek 
Berde Bélának, ez üstnemüek özvegy Berde Aronnénak 
adandók ki. 

A W ertheim-cassa és tölgyfa-iróasz tal a vall:l sközö n
ség tanaestennében helyezendők e l. 

2. BUf1ban levő fundus inslruclus és az olluni ingó
ságok az uj haszonbérle ti viszony létesitése ut[1Il elada t
tak, értékük 6814 frt 39 kr.-ban házi kezelés esetére fun
dus instruetus helyr eá llitására forditand ó s ily cz imen 
kezel end ő. 

3. Érlékpapirok, lakarékpénz/ári belélek, k észpén::; és 
aranynell1ü : 

aj Leltá r szerint értékpapirok-
ban elhelyezve ... '.' .. ' ........ ' 

b} takarékpénztúri beté tekben 
cJ kész pénz vLssza terit és o ' , '" •• • 

Birói leléibe voll s onnan kiveti ,' 
aa} J'egcilc-köt vények ". 0.0 0' 0 o, , o • • 

155,296 frt - kl'. 
352,587 » 53 » 

1GG » 5;) » 

2,730 » - » 
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bb/ kolozs\"üri gondoskodó túr-
snsüg-nól e lhelyezett összeg .. ' ] 2))J~) t'rl 721,,' . 

cel kolozsv<l l'i ki scgit ö Inknl'ék-
pénzt;''''han ... ... ... ... ... ... ... ... \J.3ü6 » - » 

ddl 101 drb 20 frankos és 1 drb 
10 frankos arany ... ... ... ... ... 1,023 » 12 » 

eel 7 drb vert c'. k. nra ny... ... "12 » 28 » 
.. -----,,-,--
Osszescn ...... 53·,L091 rrt. 20 kr. 

Ezen al, bJ nlalU tetelek még a néhai ö rökhagyó 
,iIla l a ynlltisközönség ör izetébe ndnty,;n, il ltaln kezel
tell ek. 

Ebből .Ieyon:i sbn jön 350 lit nzon okon, mivel a 
le ltárban relve tt 7 drb 100 frlról szóló kolozsvári taknrek
pénz tári r észYényre, m elyek névert ékben 700 forintban 
vétellek röl, nem a névérték, hnnem annak fel e fize t
tete ti be, s a kolozsvúri húrolll pcnzintézet rnzion:il:i sa 
alkalnuiyal ezen rész vények egyenként 50 fI-ttal SZc1111it va 
yételtck kiegyenlités alú. toYlibbü a leltárban l"eh'e ll 
101 drb 20 Ji-ankos és egy darab 10 J1-<1I1kos arany birói 
ulon 972 Ji·t 35 kr.-ban adalyán el, 50 frt 73 kr. apad,lS 
:illott elő a leltúri úllapollal szemben, 
lehát az ........................... ' .............. 33,1,091 rrl 20 kr.-
ból leülve a ko lozsY<Í ri tnkarékpénzlári 
r észvények értékének 350 frl és nz ,u·n-. 
nyak érI ékének 50 fr! 73 kr. apadús:it, 
•• osszesen ... ' ...................... . • • • • •• • •• ... .. ,:..-,.._":-1 O,-O_.l:::i·..:.1 .... 7",5...,1 .... ' 1-,,'. , 

lesz az érlékek összege ..................... 533,69U.lH 43 kr. 
~[egjegyezni kh'únjuk, hogy a birói le létben vo lt 

regále-kötvények tennészetben Hla nincsenek meg. Az 
adóhivalalnál n szelvények bevá ltúsa cllllulnsz tatoll, 
akkor folyamodtunk azoknak bcvú ltü sa inint', birói meg
hagyüsra, l évedésből , az adóhivatal a szelvényekkel 
együtt a kötvenyeket is eladta, erről jött él't esités véte
lekor a kötvények múr visszaszerezhelők nent voltak, 
igy folyamodúsunkra akapoll ér lék elhelyez tete tt a 
kolozsvi.l'Í lakarékpénzlúr és hil elbanknúl 261. s,;imu 
könyv mellett, 3095 frt 85 kr.-ba, mely összegben a lej'. rl 
szelvények ~ rté ke is bennfoglaltatik. 
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A 10.1 drb 20 Ii 'onk os és l ch'b 10 franko s a rany
nak gy üm ölcsözöleg Jiczelésc érd ekében, I'olya mouü
slIllkrn, birói uton azok eladallak, érlÓJ.:.ük D72 forint 
37 lO'.-ban elhelyez tetett a kolozsvú rmegyei takarékpénz
Iül' részvény türsasúgnúl 238. szü mu hetéti k önyv mellett. 

A 7 drb cs. kij'. arany I.enn észetbcn va n meg, Ill c ly
ből telj esitendő a 2. §. h. pontja a"üti azon intézkedés, 
hogy a korpüdi és buni eseledeknek csalüdonként egy
egy darab, összesen, II szü mbavélel szerint, fi dl'b cs. k. 
a rany 36 forint 24 kr. crtékbcn adassék ; a megmaradó 
elada lv,in , értéke a tők éhez csa tolandó. 

A kolozsv:iri gondoskodó t:'lrsasügnül elhelyezett 
12,859 frl 72 kr. a túrsaság sza bülyai érte lmé ben, hogy 
birói letétbe nC helyeztessék, birói ulon kivételctt és 
gy ülllöl csöző l eg elhelyeztetett a kolozsv:innegyei taka
rckpénzttirba, 239, SZÚ III II betéti kön yv mellelt . 

• A kolozsv,u'i ki seg itő takarékpénztúrban felszúmo-
lús alú jölt az olt elhelyezett: \1366 forint, kin zetletvcn, 
elhelyeztetell a kolozsv:i rmegyei takarékpénztúrnül , 1,132. 
sZ<i mll betét i könyv mell ett. 

Ezen itt elősoro lt betétek birói l et l: tbő l ld vl: tcl tek. 
4, Az igy megú ll apito tt alapvagyon :i33,690 forint 

LJ5 kr.-ból l eütendőnek véljük az örökség i illeték allt eső 
t őkék és értékek utün kiroyandó örökségi ill etéket. 

Tekintettel arra, hogy az örökség jórésze ill eték
mcntes lesz, a telj es hagyaték ncm jön ill ctékezés a lú, 
ha az "lú jöne, G7,137 frl 28 krt tenne, de mégis, a minI 
időközben tudomilslInkra jött, 33,338 frt 22 krt fog tenni 
a fizetn i k e ll e tő örökségi illeték, ennek J<ifi zetésc, II gy 
véljük , o ly tchc r, mcJy magút az alapvagyont terh eli , 
mire 111l11at :lZ a kö rülmény is, hogy ha a hagya ték 
peressé nem tÓlcLik, múr a h a)ülozús uLüni el ső évben 
az ill eték kifize tendő lett volna , és pedig, hogy nem az 
id6közi jövedelm ekböl , maga n végrendelet is igazolja 
azzal, hogy nz el ső hÚl'om évi j övct!cJlTl ekeL hal':.'lrozoll 
ezéJük!':l leköLi, dc ezek között az ürökségi illctél{ meg
j elölve nincs. 

A I,ésöbbi, 1891\. deczelllbcl' 31-ig clőitlloll j üvcdel
mekre az örök ségi illcl ékcl .ilulalni Hem leheL, mcrt a 
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tetemes kö lt seggel járó perlekedés cs mcg lúmadó tör
\'cnyi örökösökkel való ki egyezés últal fclmerlHt terh e
kel scm fedezik ezen inl ercalaris kamato k. 

E szerint az örökségi ill elékre egye l őre elkülöni
l endő 33,338 l'rt 22 kr. és elkülönit endő a ko rpádi bir
tokkal ige nyelt regál e-l<ártalanitüsi t ők c fej ében -l200 frl. 
marad 4.96,152 [ri 23 kr. 

Az igy I11 cgallitotl 496.1 .52 frt 23 kr.-bó l te lj esedésbe 
veendők II végrcndelet 3. §-ában foglalt r cndelkezések : 

a j A kercsz turi gy mnasiull1 részére el-
J " 1" ' 1 d " "ll 0111 en o .. . o ••••• 0'_ • • 0 ..... . 0.0 _" 0.0 ••• 

bl A Iwlozsvüri fői skola ki ép itesé re ... 
c) A ko lozsvúri föt anodába n 3 taná ri 

100.001l frt 
30.000 » 

... ... ... ... ... '.. ... ... ... ... ... 30.000 » 

Ö ssz es e n ... ..c.... :-2=-'0:-'0::....0:-'0-::0- ):-· r-t. 

• 
A keresz t uri gymnasiulll r észére r endelt 100.000 frt 

évi kal11atainak ' ;. -e t őkésitendő. ·' ,. -e e l ső so rban az 
o ll ani ta núro k fi ze tésé re fo rdit andó s részben az isko la 
kö ny vtúl' tl gyarapitás:.:i ra s egyéb szükségei re. 

A ko lozsvári fő i sko la 3 ta lHiri széke betölt ésére 
ut a lt 30,000 frt kamatainak ' ;. -e t őkésitend ő s csak ., . -e 
haszná lhat ó fe l évente. 

6. A fennmaradt 296.11 5 (rt 99 kr. al apt ökenek évi 
kamata i ' ,', -e állandóan tőkésitend ő. 3/.-<~bő l évent e c1 ső 

so rban fizet endők : 

al A kol ozsyúri fői sko lú nkban a legjobb sikerrel 
miiködö ll egy tanárnak m cgosz tatl anul 300 fi·t (Yég ren
delet 4. §. b. pont). 

bl Szegényebb és uj alakuló eccles iákn ak ]OOO frl 
(vegr. .l. §.). 

c Ecclesi" ink egyhüzi lanitói na);. k ik a m éhésze
tet és gy i"lmö lcsesze tel is s ikerre l tanit j ák. jllla lm aúslll 
k iosz tandó 1000 frl (,·égr. 4. §. d . pon t). 

dl É " enkinl Kolozsdrt ta rt andó fő l amiesi gyi"l lesek 
a lk nltn ú" al egy közös ebédre 300 frl (Yégr. ·1. §. e. pont). 

~I egjcgycz lclik. hogy II \"(~gre l1de le t I. §. :1) pontjü-
• 

nak int c7. kedesc elenyészett. Berde Arannak még ö rök-
hagyó e idében tö rtént c1h alá lozüs"l\"<.l l. 
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A fellJ1Il1:ll'ad u év i j övedelem iskoJúink cs cgy
hüza ink jnvil üsü ra, emelésére fordilandó. 

E helyen a felügyel őség kiemelni k ivü nja va llús
),özüllségünknck a kolozsvü ri ter vhe velt uj füisko la épi
téséve l er ej é t fclüll11ul ó helyzeté t. Ezen uj iskol"nk nem 
csa k iskolai, han em egyetemes cgy hüxi Ctgy, ezért ja va
so ljuk , hogy nz cvcntc fclh asznúh.'lsrt1 cső jövedelem rész
ben uj föisko lúnk terhei fedezésére fo rdittassék, mig a 
felépités befejezve s pénz L"1 gyileg rend ezve lesz. 

Az értékek 2!l6,11 5 frt 99 kr. év i kmnatja 4' ,'2° ,'0-
kal szü mitva tesz 13,325 IH 22 krt, ebből , ,'. tők ési t és rc 

megy: t. i. 5330 frt 80 kl'., a fennmaradó 799'1 fo rint 
42 krból leflt ve U fe nnchbi aj, IJ I, cl és dl pontok a la Ili 
összegeket, 2800 fr tot, tesz u rendelkezésre uta lt összeg 
5194 frt 42 krt, ha ebhől lega láb b azon, évente az úll am
na k a segély i összegért m ég 15 év ig fiz e tni kell e tő 3000 
forint törl esz te tik , eny hL"11 a te rh ek sokasúga. 

A fennmaradó 219-l frt 42 kr . s az esetl eg ,1'/,% 
],am ll tozá snúl magasabb jövedelm ekből javaso ljuk fo ly
tatólag a közi gazgatú s, u kol ozsvú ri th eo log ia, a lo rd a i 
iskola tanMai fi zetésének ja vadalm az tatúsát is. 

Az évente fentehb a-dJ po nt alalt hatá rozo tt czé
loha ldadatni r~ndelt összegek kiosz lúsa és kiadásúnü l 
követendőnek vélj ük II végrendelet szo ros intézk ed ései l, 
II mennyiben azonban ezek szo rosa n m eg nem tar tható k, 
azoknak l ehetőség i g való m egköze litésével k e ll elj ürn i. 
(P. t. 71 O. §.) 

7. Miként ö rökhagyó végrendele tének 1. §-úban 
megrend elte, meghat"rozandö, hogy az egész hagya téki 
vagyon a külö n megnevezett czélokra e lkülönitéssel ren
delt tökék, birtokok is egy tömegben Berde M6zsa-ala
pi/uány czimén a va lJasközönség pénz türúban elkülö nitve 
kezeltessék I, ülün szúmadás melle tt. 

8. Ezen te rvezeti javaslatunk meg té te lénél elvü l vct
tük _ rel, hogy a végr ende le ti intéz ked ések 189!!. janLHir 
l-lől léptessenek ha tályba. Ezt indoko lj a a megtúmad,i 
sok l egyőzése után, II birói birlokbaadüsnak ez év ja nuM 
havúban lett kimondú sa, mi csak múrcz iusban emelke
dell jogcrörc, dc indokolja főképpen az, hogya va ll"s-
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közönség a fell épett törvényi örökösökkel szemhen 
hllm~lnlls, emberszeretö módon járt lIgyHIl e l) de a mel
lelt oly anyagi to/dozaltal , mi az időközi kamatokl,al is 
alig fedezh ető . 

9. Mielőtt útLérnénk az időközi jövedelmek mikénti 
felhasznülás!.ra, vonatkozással II Méltósfogos és Főt. E. K. 
Tanácsnak 119-899. p. ü. sz;nnu határozatára, meg
teszszük javaslatunkat a keresz/uri gymnasillln részére 
hagyott 100,000 frt jővedellll ein ek jövőben való Illikénti 
felhaszná lására. 

Elvül kimondandónak véljük, hogyakeresz turi 
gylllnasium tamír i kara fizetésének javitása czéljából az 
évi jövedelem 41j,Ojo-kal vétessék föl alapul. 

A mai ingadozó kamatláb, mely folyton alább haj ló 
mértékben tünik fel, a 41 j,Ojo-nál magasabb számitást 
nem enged meg, különösen egy jövőre kiható s állan
dóság jellegével biró intézkedésnél. 

A mi ez idő szerint ezen számitásnál magasabb 
jövedelmezés után fennmaradna, az a végrendelet 3. §-a 
a) pontja értelmében évente az iskola egyéb szükségeire 
lesz forditandó. 

E szerint az évi kamat 4500 frtban lenne alapul 
felveendő. Ebből ' j. állandóan tőkésittetvén, a fenn
maradó 3600 ti"! az az összeg, melyet a tanári fizetések 
javitására és az iskola egyéb szükségleteire lehet fOJ·d i
tan i és pedig az 1899 j1900 iskolai év kezdetétő l fogva , 
vagyis 1899. szeptember l-től. 

Visszamenőleg 1899. január l-től azért nem ajánl
hatjuk a javadalmazás életbeléptetését, mivel a meg
szabandó javadalmak havonként kiadandók, a jövedelem 
befolyásának ideje pedig bizonytalan lévén, fedezetben, 
tartal ékban meg kell lenni a megkiviontató összegeknek. 

Az igy alapul veendő 3600 frt felhasznúlására nézve, 
habár kereszturi iskolánk fenntartására a vallásközön
ség ez ideig oly alapok jövedelmeiből is forditatt, melyek 
csak másodsorban csatolhatók oda, mind a mellett az 
edd ig rendszeresiteU állapoto! és javadalmazást fenntar
t"ndónak véljük, mihez képest oltani tanáraink fizetését 
következőleg ajánljuk emelni és rendszel'esi tcni. 



J. T a " " r o k f i z e t é s é r e. 

A r. tanúrok j elenl eg i 800 forint fize tése 
és ped ig 2 lanúré, II . m. Sándor .lúnos 
József fize tése 1200 frtra , tehát per 
400 frt, a m i tesz ... ... ... ... ... . .......... . 

Gombos Stimuel és Barabtis József rend . 
lanárol<é ]100 frtra, per 300 ......... .. . 

Pap Mózes r . tanáré 1000 frtra ...... ..... . 
Csik i István h . tamil' 600 forint fiz etése 

1 4~ 

emelendö 
és László 

800 frlol , 

600 frt. 
200 » 

700 frll'3 ... o •• 0.0 ... o •• o •• o.' o •• " •• " •• ' ...... 100 » 

Pap Mózes r . tanár j e lenleg a keresztlIri 
iskola pénztániból kap a közalapból 
j úró 610 frt m ell é 180 frtot. Ez a 180 
frl is ,'lleendö lenne ide s az igy fel
szabadlIló 180 Irtból h ordozná az is
kola az 50 frt tornadijat a közalap 
helyett s m ég maradna 130 forint ja. 
Ekkor ide jönne m ég ........... ' .. ' ... ... 180 » -------
s lenne összesen ... .................... . •• • • •• 

ll. K o r p Ó ti k. 

Sándor Júnos, Llsz ló József és Gombos 
Silmlle l korpótléka j elenl eg 5 czik-
lusra p er 40 frt, fejenkén t 200 frt. Ez 
pótollatnék 40 frtnak 60 fl·tra emelé-
sével p er 100 frt .............. ' .............. . 

l:Iarabús Józsefnek 3 cziklusra per 60 fr! 
Pap Mózesnek 1 cz iklusra 60 frt ........ . 
Bara l"ís Lajosnak eddig vo lt 20 frt Jull cs 

szerint 80 frl , most per 30 frt kLd cs-

1880 IH. 

::100 frt 
180 » 

60 » 

csal 'I czi ldusra 120 ld, tel,,\[ ...... ~"'~-=,4:.,1,..) ,..,..' _ 
Osszesen ... ... 580 rr!. 

Barabú s Lajos le lkész-tamil' korpóll éka 
jelenl eg 80 rrl. lia egy uj tan' ll' úllilla Lik be, 
akkor a 1" lkész csak hiloklató lesz s mini 
ily"n kap-" kor)lóll él<ol , eld önl endö S a sze
rint inlézcndö. 

• 
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lll. SZÚ Ilü spénz. 

Go mbos S>imuc\ és Barabús József szú l
I,i spenze emelendő lenne 130 forintról 
200 li·tra, erre kell per 50 frl ... ... ... 100 frt 

Pap ~Iózes jelenlegi 100 frlja cmeltetnék 
200 l"rIra, tehüt ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100 > 

200 frl. 
CsLki Istdn h. tanár j elenleg i 100 frlja 

megmaradna, lll ert a h . tanárok Kolozsvú rt is 
800 frtot kapnak, szálláspénz t kül ö n nem . 

Igy az összcs kiadás tcnnc ..... . o,. 0.0 o.. 0.0 2668 IHot , 
es fennmuradna ,'o ... o,, ••• 0.0 o. , 9·10 IrI. 

IV. E fennmaradó g.iQ frlból 800 frltal 
• 

egy regóta kivánt uj helyettes tanárt kellene beú llitani 
és p edig a némel ny elvre, m ely esel ben a le lkész hi 1-
tanárnak nlaradna . 

Egy h. Im"ir b eú llitüsúval Iennmaradn3 HO IrI. 
~Iinlhogy a közalap a k eresz luri tanárokért az 

orszügos tamb' i nYllgd ijalapra a törzsfi zelések 5°10-úban 
iskolafennlarló-dij czimén m ár jelenleg 252 fi·tot fi zel , 
mcly a fcnt javasolt fizetésemelésekkel te temesen növe
kedik, a 140 frlot erre kellene forditani. Ekkor a köz
pénzlür ezen teh ertől és a tornalanitüsérL járó 50 Irllól, 
összesen tehát 190 Irt tehertől szabaduIna m eg s a Bcrde 
kereszluri hagyatéka csupán ennyit könnyitene n köz
a lapon. 

Ha esetleg a lők e 4 1" Ojo-nül többel jövedelmezne, 
a többlet illeték es részét leh eLne akorpótlékok 100 frtos 
kiegészitésére, az iskolai épüle t czélszerü berendezésére, 
felszerelésekre, aZ iskolafenntartó egész dij fize lésére stb. 
forditani. 

)1indeneselre sz cm előlt lartandó, hogy az ;:\1I"m
mal kiJ,itásban levő szcrződés megköl ése folyttm nagy 
teher fog az iskoh\ra nehezedni, melynek clenyészö CSC~ 
kély reszét fedezheti egyelőre az évenkénl tőkésit ett " 
jövedelem kaJllalja, ugy, hogy n közalapnak nagy ösz
szeggel kcll hOlzújárulnia. 
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II. 

I ngatlan vagyon. 

1. A buni bir/ok. 

145 

Leltári értéke az ottan találl 678 frt 71 kr. (,rlékü 
ingókkal 84,507 frt 22 kr. 

A "égrendelet 8. §-a érleImében ezen birtok évi. 
jövedelmére cz ipó-alapih-ány télelelt: a kolozsvári fő
gymnasiumba n 100, a keresztl1ri. gymnasiumban 50 és 
a tordai ban 50, összesen 200 ta nuló részére. 

J;:zen rendelkezéshez képest a buni. birlok évi jöve
delmei 1899. január l -től a megnevezett czélra fordi
tandók. 

A bum birtok a néhai által évi 4000 forinll, rt vo lt 
haszonhérbe adva a korcsma-regale és malomjog hasz
nruatával együtt; az adókat a tulajdonos hordozta. 

A korcsma-regale az ál lam által megváltatvá n s a 
megfelelő kártalanjtási összeg még a nébai. által felvétet
,·én. az évi 4000 frt haszonbér 3410 frt 50 krra szállott, 

Lejárván a néhai által kötött haszonbéri szerződés, 
uj haszonbérlőnek adatott ki a birtok, évi 3410 forint 
haszonbér fizetése mellett. az adók is áJtala fizettetvén. 

Ezen uj haszonbérleti viszony azonban nem vált be, 
annak megszüntetése még a szerződés lejárata előtt szük 
ségesnek és k.h-ánatosllak mutatkozott, haszonbérlő fel 
mondása E. K. Tanács által el is fogadtalott, igy ez lé,,·i 
nov, 15-től a birtok vagy nj baszonbérlónek adatik, vagy 
a többi, házi kezelés alatt álló birtokainkkal együtt, házi 
kezelés alá \'étetik. 

:\liután a Yéf,'l"endeleti végrebajtók ís meggyőződ
lek, hogy az ujonnan megállapított 3410 frt évi ha~zon
bér és az adók fizellSse lulmagas s a valóságnak a néhai 
élelt!ben fizeteIt 3410 frt felel meg, ezen összeget "éJi 
ez idő szerint alapul YHetni, ezen összegből azonban az 
é\i adókra s ja,;tásokra lefllendőnek tart 810 {r/o/, igy ez 
idő szerint a buni birtok évi jövedelme 2600 {r/ra tehető. 

Ezen összeg jöyőhen nÖ\'ekedni fog az erdők üzcm
tervbe vételé\'el, ugy, bogy ha most a czipó-alapil\'ány 

to 
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te lj es m éri ékben nem is lesz eru ólhaló, Ll közel jövöbcn 
megoldhat ó lesz ugy, a mint az üI'ökhagyó rend elte. 

Ezek szerint az év i 2600 frtbó l : 
a kolOlsvúri gymnasiulll növendékei re-

• 
~zcrc o,, o., . .. ... . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. 

Kercsz luITU . " .. ' . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. 
TOl'd:.i ra • • • • •• . .. . . . . . . . .. 

1300 fr!. 
650 » 

650 » .. • •• • ••• .. . .• • ... • •• • ··C· _==-,,---
O·· 2öOO fl·t sszesen ... .. . 

1899,1900-ik évre megú llapit ható és az alapitvány éle tbe 
l épt eth ető. 

A felhaszntilús módozataira nézve az ill ető tanodák 
igazga16súgainak véleménye luegha llgatúsa ntán az E. K. 
Tanács á ll apitja m eg a szabályza to t. 

Figyelmen kivül nem hagyható az, hogy a néha i 
örökhagyó " Ital kötött szerződésben a haszonbérl őnek 
útadatotl a fundu s instructus is, ez a szerződés Iejúra
táva l a jószágfelügyel őség á ltal átvétetett s ér tékes ítt e
tell 5875 l"rIon. 

Ezen összeg külön kezelés m ellett az értékesitéstő l 

j á ró 658 frt 67 kr. kamataival összesen 6533 frt 67 kr., húzi 
kezelés alt\ vétel esetén instruálásra fordi tandó, a mennyi
ben ez nem nyujtana kellő fedezete t, az erdők üzembe 
vétele utún befolyó jövedelemnek terhére utalandó. 

Az egy ik erdőrészben volt 502 drb ősi su\lfa (200-
300 évesek) szakértő erdész által megvizsgá lva, tul élt ség 
és növésben vi sszaesés okán árverezés lltj"n eladatott, 
birói jogérvényes végzéssel is helybenhagyatott. A befol y t 
vételár, 15,000 frt , mint ezen birtok jövedelmc, a jöve
dehnek felhasználásá núl a lább fog fcl vétetlli . 

2. Kolozsvári ház. 

Ezen, leltúr szcrint 25,629 frt 46 kr. értékü ház évi 
jövedelmeire nézve (végrendelet 6. §.) az örökhagyónak 
azon intézkedése telj esitendö, hogy az arra cső adó és 
k.? lls~gek lcvon úsa után fennmaradó jövedelem 1/6- C 
tokésltlcssék, '/o-részbőJ tők e gy üjtessék atejek ki épité
sére és 2fr, -e a BCl'dc-csalúdból szál'mazó és iskolúinkhan 
tanuló it:jakl1:lk ösztöndijul ki osztassék. 
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I ~Zl!ll inl éz l< l'déshcz kl' pl's l ;1% év i j ü "udt ll' llI ll /n-C, 
igy :I ezt" II l' lki'd I lI l'gj ciii It 'In is, !ldnl nz rll 'c",k ilagyú 
iJll l'Jlliúj ;'lIl il k k giIlJ(;'d,h I IH: g: ft..' I ' lő , Ilik('s ill cssl'l< :, lelck 
k il'gcszil ésc l'c, I: /,,-c üsz lündijlwlI o sz la ss ',1 .. Id a Ben l '. 
cs: II :'ulhó l S%;'II'I"" zo ll i lj :lI< " özö ll. 

lia il yl' lIek val:lnlcly év hen II CIII lellll éll 'Ic, vagy 
csak ann y ian vo l 11 :'1 11:1 k, hogy :t III 'g fclclil üszlündi.ioll 
feli'll 111 i1 l'adll:J " ainIlIi , ez is csalolt :lss '·k :t Ili!< "sil clld ü 
üsszeghez :l Ill cgjel ölt. czéini milldaddig, mi g az i)l'ü l<
hagyó SWIll ' c lüll Ichcge ll ezel IlI cgvn lósi lll:ll ó lesz. 

:\. f(orfJrídi IJidolc. 

Lcll:ir s%crinl é rléke 2t\,:1O:J 1'1'1. 
II vcg re nd c icl 7. §-a swri,,1 '%CII hirlo l, rn nc%\'e a% 

örö kha gyó a""é nl illlézkcd 'll., hogy a nna" év i jüveu ,1 -
III c i .ill essé" Berd c lIé lú l s a z ő el sősz i"d ö ll fiu uló d a il , 
évi egy ara ll y fi zelés "ii le lczcllségc lll c ll c ll.. F iuló d ,," 
"ih:d" , a , ncm léle 'sel é n ko rl ú Llan lulajU o llúha IIl cnj en 

a vallü s " üzü nségnclc 
Minihogy Ik rd e Béla ur a lulajd o nj ogol vi nui eú lja 

ll1:Jgünak, mcl)' rn üJ' az clső i z i ulódün ül I< OI'JülliJlll1 :'1 vü J
j ék ; n jöved e lm eke l pedi g i\ néha i hal ú lú ló l igé ny li , e%cn
kivül kö ve leli a birlo k IIlün ITI cgú llapil o ll r egal c-" ' '' '
lalani,lü si összegel is, az öröl, hagyó haJtdúlól j:'Il'ú kallla 
tai val együll s ez iel ű szcJ'inl ezen igényeivel a kolozsvül'i 
kir. l"hla ,dial l.örvé"y llljúra lIl.a ~ ill.alo ll. , s nlilllh ogy 
val ó szilli"l, hogy Be rd e Bé la lll' a pe rl II val1 :',sk üzü ll ség 
e ll en m eg rogja illuilani : e nn é lrog va az érlé ""ő l l,,"d ö II 
kezelés l'e Id sza kiland ó: 

a } 4200 rrt regal c-kúrlalanilú s i lő" e, 
IJ I e nn ek Hl\Jil. szepl. 22- lő l , a z ü rü l, ha gyó ha"da 

napjiltó l, IS!)!'. j a nll ú r l -ig ki szú milo tl 111/,°/. 1w m a l rej é
h en az a li, b" reltünlelendő hagyal é ld j üved cl lll cl< lJ ií l 
!)96 rrt l!) k r . 

c} Ugyan ezen jövec1 e lm ekbií l k iszu ld ta nd ó a ko rpúdi 
hirioknak 1 8~':j. év i szepl. 22- től b e ro ly l, nz ad ól, és 
évente fi zctnil<cllctctt ara nyr!l<. l cvonúsúval fcnllJII :lradl 
j ö ved e lem rej éhen l 8!!!). j a nuú r l -ig szúrnitó lag ii i!)/! rr!. 
IH kr., és 

10' 
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d} az J8UfJ, jallll:'ll' l -én inn eIIi jüvcdcJm ·Ic 
Az igy ki szaldloll összegek Id'dö n I<cze l endők , csa

lo lva ehhez a fol yó jüvcdelm ,k mind addi g, mi ll " 1: lIlIlIHZ-

10 11 igény clenyészl etik . 

III. 

Időközi jövcdchnclc 

1. Bco6lc/ .' 

A pénzlü"i lS!!/!. deczemhe" 31-ig Iczü l'l s lI Z ulolsó 
év előtti fclfJlvizsgMl és meg'dlil.oll szü m"düsok sz 'rinl 
" leJtüri é rlé l<ek é rinlet.J en lévil jö vet! ,Im e " hiró i lelé l-
ben l é vőken kivül le ll ..................... Jfi U $(i(; frl 22 krl. 
" biró i lelé lben voll érlékek karnala 

1898, decz. :ll -ig lesz .. , ...... ......... ö,fiX!) >> 22 » 

lehúl az 11l!J8. év i deczcmber :l l -ig 
befol y l összesen .. , ............... ........ , l iilli l(j5 frl 1111 lu ', 

Ezen hevélelekre úl nla la nd ó kn a k velj ük az a lühh i 
cz imhen fcnn üll ó lerh ekel: 

2. /(iadl.Ísok .' 

llJ A néha i ö rökhagyó clha l;dozüsa ko r ltdüll ](ifi frl 
55 kr. k észpénzbő l a pénztá ri sd mad" so k szerinl k iv '
telell, dc még vissza nem helyezle te ll ... 1.; frt - kr, 
ezen összeg a Lök cü lJ om ~ln y ba vissza-
leendő, hol fenn ehh" lökélOl él minl 
már vissza helyeze ll va n vezc llelve, 

bJ A ko rpádi birlokn a k l 8!):l, szepl. 
22-lő l 18!J8, decz. :H-ig ki számiLo l.L j öve
d elm ébő l ti fizelell ad ó k és év i 1 'lI'nn y 
levo nása ulá n fennmarad ó összeg fej éhen 8.1!J8 » fi<! • 

ej Ugyancsak a korpúdi birlo l, ulún 
ka poll regal e ká l'lala niL!lsi 4200 frt ösz
szegnek I S!):l. szept. 22-lől 18!l8. decz. 
31-i g lejú)'l '1"'.'. kamaLa fejében ...... !)!16 . J!I » 

dJ biró i lelé Lhen voll é l'Lékérl őrzés i 

dijb:l ll fizcLeLL o •• ". o •• o •• o •• o •• O" ...... o. . ••• ••• JOa !t _ » 

ej A huni fundu s insl1'ucLu s s ollan 
volL ingók élték e fej éhen JB!I!!. decz. 



31-ig jüró ka mat" ivti l kü lö n kezelésre 
1' ;::ldanuó ... " .... o •• " •••••••• " •••••• o ••• " ••• 0-' 

fl Hagyomúnyokra . 
aal Berd e Istvá n gye rm ekei részére 

hagyott 2000 r,' t 18\16. sept. 22-tő l j iu·ó 
;,0fo kamatLaJ o •• o •• 0.0 o •• 0 .0 ... . .. 0.0 ... o •• o ••••• 

bbl A laborra lvi unit~ riu s eecJ és i ~ 

na k 1000 rrt 18H6. se pt. 22-lől j á ró :'i"!. 
J<a mataiva J o., 0.0 o •• o •• '.0 ". o •• 0.0 ••• o • • o •• 0.0 ••• 

cel A ko lozsv,) r i ccc l és i ~ n a k ~OO/J 

rrt 18!J6. sept. 22-lő l j á ró 50/0 lw ma tai va l 
ddl A ko lozsvúri Müri a Va lcri a 

ti n 'a h"zna k 200 rrt 18% . sept. 22-lől j á ró 
:;0/0 kamataiva l o •• 0.0 0 . 0 ' " . " • • 0 . .. 0.0 0.0 '" .,' 

ee} Kolozsvá rt re láJJitand ó vak o k 
intéze tének ;j000 rrt 18%. sepl. 22-tő l 

jár ó 50/0 kama ta iva l ............... ........... . 
m Mu r l<os Fe rencznek 1000 flt 18f16. 

sept. 22-tő l já ró 50'0 ka ma ta ival ........ . 
gg} A toroczkó i unitá r ius egy ház

na k ill etve iskoláj á nak az o lt lan ul ó 
székely fiuk la neszk özeire 300 rrt 18fJG. 
sept. 22-lő l júró 50 ° ka mata iva l ........ . 

hhJ A buni s korpádi cselédekn el, 
csa ládo nk ént hagyo lt 1- 1 drb. cs. k. 
arany kifize tése a tők ék közt l evő 7 
drb. cs. k . a ranyból telj esitend ő 6 drh. 
cs. k. a rany, mely már rennebb a tőkék -
nél 3(; rorint 24 kr.-ba n levonásba ho-
za tott. 

gl Márk os And" lÍsll éllak a perlő i 
va ló elá ll ás következtéhen esedékessé 
vi,lt 10.000 rrt 1898. jllnius 21-tő l járó 

14!J 

(j.811 f"t :ilJ k r . 
• 

2 2-8 "0' . :) :t uu :. 

1.12:; » - » 

4.500 » - » 

225 » - > 

» - > 

1.125 » - » 

0, 0, - -O .MI ,, :) :. 

4" ° kamata i va l ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.316 • - > 

hj Márkos Ferencz és nővérén ek 
a megtámadó perlő i va ló elá llás követ-
keztéhen kamat nélkül mar fizetett ... 10.000 » - • 

ki vül fizetendő 20.000 rrt 1898. scpt. 
22-töl ápril 17-ig j io ró 4% kamata iva l 20.400 • - • 
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iJ Dl'. Nagy Dezső buoapesti ügy
védnek az úllit óla gos szóbeli vcgren
delel ell en lell fell épéssel k iegyezett 
k ö ll ségeibő l m ég fi zelell en ................. . 

k } Kül ö n kezelésr e ki szakitandó ti 

fő l n núcs hal t1 roza ta kö vetkez tében nz 
örökh agyó síremléke, érczszohra és olaj
feslm ény ü arcz J.: ép e k öILségeire 0.0 0.0 , _ . 

l) Tekintettel arra, hogy uj onnan 
épilencl ő fő i skolúnk elhelyezésér e m eg
ve ll hüz helyek r okkant épületei kkel, a 
m cgvélell'c fordil olt tők ék kama ta inak 
fellün ő csökkenésével vallásközönségünk 
k öz pénz túra 1899. évi ja nu á r l-ig 6734 
fl't 67 kr. hi úny t szen ved ett, ennek hcly re
póllüstiél't ajá nljuk e czélra kiuta landó
nak a felvett összeget. 

ln} .Jogügyész számára Jllunkadij -
ban és li sz tcletdijj a elcgyenlitéséül ..... . 

"J Közjegyzőnek pó tlá rgya lüsáért 
o} Szőcs Já nos és nejének, mint 

a néha i üpoló ina k, ugy véljük, a fel
veli fiOO fOl'i III indokoJt. 

IV. 

4.000 1'1'1 - kr. 

12.000 » -

10.500 > -

169 > 81 

A hagyatékot kezelő biztosok jutalmazása. 

Az eddi g befoly t j övedelm ckbő l azokra utalt ki
adúsok levonása utün fennmaradt összeg 52371 fl't 90' /, 
kr. a végrendelet 1. §. e}, 4. §. fl pontj a értelm ében 
szolgú ln a ama tőke alapjául, rn eJy nek évenkinti jöve
delmei a hagya téko t kezelő biz tosok juta lm3züsúra 1'0 1'
di landÓk. 

Tekintettel azo nban arra, hogy az ül'ökh agyó intéz
kedése szerint a 3 év a la tt befoly t j övedelmekbő l a 
lega tllln ok kifizetése ulún fennmaradt egész összeg 
uta lt ato tt ama t ő k e a l a pit~isá J'a, melynek évi jüvcdel
mci rt hagya té ka l keze l ő b iz Losok jutaJmazós:'tl':l fon.li -
landó. . 
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Tekinte ttel arra, hogy az cgész hagya ték jövcdel
mei a halitloÚls utá ni 3 év alatt 90.285 frl 91l krL teL
tek, melyből a kamat nélkül nzetni keJJ eLü IcgaLull10k 
összege 13.800 frtban l eü tendő, dc l eü tendőnek Yéljük 
az átruhitzással járó kiachisokat: közjegyzői , leltározós i 
dijakat is ütJagosan 1785 frt 99 kr.-ban véve, maradott 
volna a j elzett a laptőkére 75.000 frt és LekinLettel arra, 
hogya vü llozott úJJapoLok a fenL i maradék jövedelmet 
allitotl,\k elő, ugy véljük, hogy ezen maradninyi tők e 

fokozatosan ki egész itendő, el ső so rban azidőközi jöve
dchneknek 1899. jam,,;r l-től járó s a legaLumok és 
~Iárkosékkal ki egyeze tt összeg kifizetésénél igénybe 
nem vett kamatokkal azon összegre, a mcly az örök
hagyó rendelkezése szer int a 3 év i jövedelm ekből álloLL 
volna elő. 

Addig is ezen maradvá ny i 52.371 frt 90'/2 kr.-beli 
tőke külön kezel endő s év i jövedehn ei a hagya téko t 
kezelő biztosok (végrendeleti végrehajtók) jutalmazására 
forditandók. 

V. 
, 

Tőkék mikénti elhelyezése. 

A takarékpénztárakban elh elyezett értékekre nézve 
javasoljuk, hogy az elhelyeze tt összes értékek mondas
sanak fel s vonassanak be' s a hel)'b eli ugv mint a , -, 
vidékiektől bevont összegek ki sebb összegekben k ezel
tessenek a helybeli pénzintéze teknél, de nagyobb r ész 
helyez tessék el 4°/. vagy 4'/, o'0-kot kamatozó államköt
vényekben. 

Akikölesönzés a lkalmazásat azért nem ajánljuk, 
mert a mobilizálhatást neheziti , mire tekinte ttel kell 
lenni az örökhagyó azon intentiójának szem e l őtt tar
tlisával, hogy Lőkepénz ei inga tlanokba fek tet tessenek 
(végr. 10. §.). 

A 4·/., vagy 411, • • -os aJJamkötvények m egjeJölesé
nél ngyelmen kivül nem hagyhatjuk, hogy csak idő kér
dése :l .P}20 o-os úlluml.;ö tvények CO Jl verlálása , de müs
felől ilycnek beszerzése névérLéken fclüli kiad,;st \'on 
maga után, mi a kama ll ábr3 csökkcnöleg ha t, mi nd c 
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mellett is r észben ilyenek is szerezhelök, nagyobb resze 
a tökéknek aZOliban az allandóság j ellegével biró 4°;0-os 
államkötvényekben helyezendök el. 

Ezekben kiYántuk, a megbizásnak eleget téve. állá
sunkból kifolyólag nagy alapitónk hagyatéka mikénti 
r endezése és életbe léptetésér e j avasla tunkat meglenni . 

Végül l ,!. alatt mellékeljük a tökék és idöközi kama
tok felosztására készitett számtételekben kitüntetett ki
mutatásI könnyebb áttekintés végett, és 2' /. a la tt a szé
kelykeresztl\l'i tanárok kérésé l mellékleleivel. 

VI. 

Könyvek és irományok. 

A Berde Mózsa könyvei m ég mind a szálláso n " an
nak, ezeket aj ánljuk a könyvtárba beadni. Összes csa ládi, 
birtokokra vo na tkozó és m ás mindenféle irom ánya ira 
nézye m ég 1892. j a nuár elején élö szó"al meghagyta 
egyikünk Benczédi Gergelynek, h ogy azokat az E. K. 
Tanacs együtt, gondos örizel a la tt ta rtsa, s becsületét 
esetleges meglámadás esetében azokból védelmezze, mert 
azt m ég halá la után is ti sz tá n óhajtj a fenntartani. -
Ezért ajánljuk, hogy töle m ar ad t és rá vona tkozó iro
ll1ányok, okmúnyok slb. az ő vasszekrényébe helyez tes
senek és tartassa nak. 

Isten áldása legyen a jelen s j ö vő hitrokonaink 
111üködésen és a nagy hagyolnúnyon. 

Kolozsvárt, 1899. áprili s hó 25-én. 

Molnár Sándor, s. k . 
Benc;;;édi Gergely, s. k. 
Benkő Mih ály, s. k . 

vegrendeleti végrehaj tók. 
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Berde Mózsa jelentése választói hoz 1869. 

Ti sz t e lt vúl asz t ó k! 
szeretett véreim ! 

Az 1868-ik év i deczember 10-ik na pján berekesz
tett azon nagyfontossügu o rszággyülésünk, Ine]y háro m 
éven át 1 865-tő l munkálkodva, alkotása i által országunk 
érdekeit hatalmasa n el őmozdít ó oly nevezetes ujításo
kat, vá ltoz tatásoka t hi vo tt .életre, hogy méltóan tarth at 
igény t mind a j elen, mind a jövő kor fi gyelmére és 
elismerésére. 

E nagyhi va lüsu országgyülésen is, Inint az utolsó 
husz év folytán - vagyis 1848-tól szú mitólag, legtöbb
nyire érdekeik képviseletével ö nök engemet ti sz teltek 
meg, reá n1 ruház tak, ill e t ő leg gyenge vá llai mra raktak 
ama nehéz képviselöi kötelességet, hogy o tt, a hol kell, 
jogaik, érdekeik védelmére emeljem fel szavama t, -
hogy azokat mindenütt ér vényesíteni , ill etöleg emelni, . 
kifejteni törekedj em, és én e nehéz missiót elvállalta m, 
noha éreztem erőtlenségemet, elvá llalta m, mert tartoz- . 
tam vele l ekötelező sz ives bizalmlIknak, melynél én 
becsesebbet e föld ön nem ismerek, és a melylyel engc
met, igénytelen polgürtúr suka t - önök től túvo l fekvő 
magányomba - mindenkor felkerestek. 

És ime, ti sz telt véreim; ama gylll és bevégződésc 
után - tér ek és jövök önökhöz vi ssza szeretett és imú
dolt székely földünkre, - jövök azért, hogy m ondja k 
sz ivemből köszönetet a l ekötel ező bizalomért, melylyel 
engemet oly sokszor megtisz teltek a nélkül, hogy önöket 
akár hiu igéretekkel, - csattogó pluasisokkal csábítot
lan1 volna, akár más eszközökkel félrevezetni igyekez
tem volna, melyek egyébiránt a romlatlan székely ember 
ti sz ta hazafi keblén hajótörést szenvedtek volna, de jövök 
a~ért is: hogy SZáll10 lj ak ez országgyülésnek a nemzet 
hlzalm ával mikénti sá fárkodásá ró l. 

Sz ivembö) - mélyen sajnülom, hogy ezuUal is c 
keltős I,ötelességet nem telj csithetclll személyesen, ha nem 
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csak ezen inisucli je lcnt éscllllll c l : snjnülom, hogy szembe, 
hazafi lelkükn ek, - gyenge szuyammal nem mondha
tom el cz o rszüggyül ésnek az orsz~l g ll n k bo ldogitú süra 
t'zelzo alk otúsa it , és int ézkedése it. m inek egyébi ran l le l
jesitésetö l nenl lak:isom lú'"o lsüga, scm az i dő zordon
sügu, hanem mint éleLem foly tüba n mindenk or, és most 
is a hi va talos úllúsolllm a l kapcsola tba n á ll ó köz ügyek
nek halm aza} lnclyek int ézése ide Buda yúró hoz köt. és 
ez idöben innen tnvozn i nem enged, - II közszolga lat
nak há trú nya nélkül, - tehá t ne m személyes kenyelem 
tart óztat vi ssza, és ép azért kérem és remé nylem önök
töl aszives b ocsci na to t - nem szem ély cm é r t, de az 
ügyér t, m elyet szo lgá lok. 

De má r á ttérek felad a to mra : felmuta tn i tudni 
illik azt, hogy az országgy LIIés miként safá rkodo tt a 
ne mzet bizalm úva l, - és igyekezett-e eleget tenni mis
siój á na k ? 

E nagy es sok oldalu kérdésnek m ego ldása végett 
elég lenne önöket, tisztelt vá lasz tók, és szeretet t véreim, 
a hirlapiroda lo mra, - ill etöleg a nap i sajtóra uta lnom, 
mely politika i v iszo nya ink m egváltozt\súval, a lko tm á nyos 
szabadságunk resta lll·u ti ója utá n - a közérdek ü kérdé
seket - k özegeiben m egvi ta tt a, és a k özönség elébe 
telj esz te lle ; - elég lenne - r eá llta lnom felséges ki rú
ly unknak az országgy ülés a lka lmáva l Budá n 1868. de-
ezember lD-én m o ndo tt l él ek em elő trónbeszéd ére, m ilyet • 
még lnagyar kirúly soha h Úl'Olll SZÜZ év ó ta m agyar 
országgyülésnek nem m ond ott , m ely trónbeszéd nek lapi-
dári s rövidségü s mégis elég vjlágos tarlalm ci ból bizo-
nyosa n az orsz::lggyülés nek e lj ürásüval, a lk o lüsn iva l meg
ism erkedhe Lné nek, s ebbő l megitélhe tn ék az t is, hogy 
miss iój únak mennyire fe lelt Ill eg!! 

De ö nök becses cnged elmével ill m egn ll a podnom 
nem leheL; m ert a hirla piroda lom legtöb bny ire pür tiol 
hisból fogja fel a tárgyat és akként m agyaráz va boesü tj a 
a közönség elébe, és azért a dolog va ló és igaz itllás:H 
nehéz .bel öle m egta nulni, éppen ezért ide ö nöket felt ét
lenü] nem is utalhalom ; a ki nl ly i trónbeszéd pedig 
tömött és classiclls il'ülya miatt , kifej tést igényel némely 
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p O l1lj ~liba ll , hogy mindenki y ilúgosan lúLhass~ és é rl
hessü <1nn a], tart almúl. - Ezen ké l ok ból lehat, becses 
nO"velmüket jocllyhc kell vennem. 

o" o . I " " ll I ' ' I ól Ausz !.ria és i\ [agya rorszag \:OlO 1<.11'0 111 szaz;)c cl 

egy Iwlalmas és útkos pör úlloll eld önletl enül. Magyar
ors1. ti g jogai r;) , szcl'ződ éscire és positi v törvényeire lú
Illnszkod va - k övetelte, hogy ö f'i.."J ggctl cl1ül igazga llas
sék Ausz lri ütó l Illinden bcl- és külügye iben, - Ausz lria 
cs ennek kOl'm c1 nya pedig ~Iagya rorszúgot mint egy pl'O

l'i ncz i:ij út teld nl elte, - s ezért elnyo mn i, fej lödésében 
gü lo Ini, éJe l vére t e lsz ivni, lllint a pi ócza, m egsemmi sí
teni ncmzeUségét, tö rvényeit, - szokü snit, germani sn lni , 
szegénynyé és koldussü lenni törekedelt, hogy igy, beol
vasz lhass" az t AlI sz Iria gyomrúba , - E törekvés ell en 
]ü lzdött ?\Iagyar o rszüg eszével, sz iyevcl, né ha fegyverével 
hürom sz<izad óla, e küzdelemben emésztette fel becses 
élelél, vagyonüt és elrúga idej ét, m elyeket Imlturúja és 
j óléle emelésére fordilhalo lt vo lna, söt kell va la fOl 'di
tanio, mint tevék a tö bbi európai népek, lll elyek nagy
ban tl\l szúl'l1yallak minket ; ez útkos és félreértésen, sö t 
roszakara toll ,ny ugvó pörnek, mely a pörl ekedö feleket 
az elpusz tulús ör vényé be vezetle sz inte, vetett véget 
ül'szüggy ülés ünk, m időn nz Ausztria és :\Tngyarol'szüg 
közölli dilfer ens kérdéseket megoldOIta az 1867-ik XII-ik 
közösCIgyi törvénycz ikkben. 

E törvé ny szerint ~ [agyal'ol'szúg és Ausz tda egy
l1lú slól fü ggetl en ; mindkettö saját a lko tm únyos pa rla
menlj e és független felelös m in isterinIlla últal kornuí
nyoz tatik, és igy mindenik sajút so rsúnak függetl en és 
ko rlútlanul ura, j ó lé té L1 ek kovácsa; eszerint Austri a és 
~[agy al'orszú g mint szabad all am szabad úlll a mm nl szö
velkezelt - kölcsönös védelemre, és e czélból tarl olla 
fenn a közös hadsereget és dipl omatiát és ezeknek igH.Z
gatüsúra teremtette a közös kü lügy-, had ügy- es pénz
li gy mini slel'iul1lot, a kin.ily személye mell é, dc mindeni
kcl alúrcndeHc és fel elössé lette a kcL orszüggy ülésélöl 
(on~nk cnl clvúlasz tandó delega tiók tól , m elyek azo l.;:a t 
pörhe fogni és rncglJünlctt etni is jogusHvük törYény
szeges eset élJen ; lchül ezen közös mini slcri ullI és Ol'szüg-

, 
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gyü J ésünktőJ függ, - miutún ezen delega tiúl orsdlggyü
lés ünk vMaszlja - fel el ősség mell elt. 

Az államadóss'lgból kimérelell halúrozollan azon 
összeg, melyel Magyarország évcnként Ozelcncl az osz
lrük államadóss"ghoz - mely el ő l kitérni telj es Iehet
lenség vala . 

E törvény a lkotá sa á ltal MagyarorsdIg Ausztriáhan 
banitat és szövetségest nyert, és é rd ekein ek ell enségét 
fegyverczte le; és noha Mclozatot hozott az államadós
sághoz járulúsa á lta l, de ezt hoznia kellett saj á t hasz
nára, érdekében, és mert Európa mi all cz elől kitérni 
teljes lehetlenség volt a nélkül, hogy hazünkat nagyohh 
veszélynek, sőt pusztul,i snak ki ne tegy ük . Egyébiránt ez 
áldozatot a nyercmény sokszorosan felülmulta és mulj a 
- mit igazol a jel en és még johhan igazoland a j övcnd ő. 

E törvény alkotúsa folytún Magyarorszúg fe l elős 

ministe ri kormúnya kin evez tetell, az o rszúgos és tör
vényhatósági éle t folyamnak indult és a 20 éves hal últ 
az élet váltalla fel, az ország ura le lt sajút sO I'sá nak, 
a sajtó bilincsciből felszabadult, az orszúggyülés, mel)' 
h ilrom század óta az időt és erő t legtöbbnyi re a Bécs
ből üzöll absolulismus elleni harCzban emész tellc fel, 
s legtöbbnyire ercdmény nélkül, munk,"'a indult min
den in\nyban és alkotásait megkezdelle. 

E törvény alkotúsa folyt á n, a magya l' kir"ly fel
ségcs családjával l egel őbb lu\rom ·század óta hazúnk ős 
Buda várában elfoglalta kirá lyi lakát, sőt vidékébcn is 
állandó tanyát vert Gödöllőn, s ma ;\1agya rországban is 
ollhon van mint Bécsben, s müködését Magyarország 
jólétéért is kiteljeszti , egyszersm ind megkoronáztatott .. 
mind O Felsége a király, mind felséges hitvese, és a 
király lsten szabad ege alatt, százezrek tanuskod:isa 
mellctt, lsten sz ine el őtt esküt telt le arra, hogy Ma/''Yar
ország törvénycit megtartja és tartatja, és országunk 
joga it, szabadSligút, határait megőrzi és védi. 

Az e/,')'kor dicső Magyarország neve, cz imc, lobo
gója a külföld előtt el voJt már enyé,zve, csak Ausz tdát 
i smerle ; ma a magyar kirúly, Magyarország, - ennek 
czímere, lobogója isme retes az előtt és képvi selve van. 
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Horvilt - és Tótorszúgol - <lz iltkos viszúly 1848-
ban, Erdélyt pedig húrom szc'lzad előlt leszagga lla Ma
gya rorszúg keblérő l. ma úldn ssék lsten neve é rette, -
mind Horvü t- cs Tól.ol'szüg, mind Erdély sokat szen
vedett szegény hazünk törvényesen egyesíttetetl Magyar
orszúggal, és egy oly egészet alkotunk Illa , - melyet, 
mert a kinil)' és nemzet közakaraljúnak di cső fnüve -
hi szem az itt-oll ll1utaLkozó gonosL. akaratnak sem si ke
rül széttépni és megsemmisíteni, anlltil kevésbbé : - I11 crt 
együlés folya maba n mega lkotta tott a honvédelmi tör
vény, mely képessé teendi hazünkat, lll cgőri z lli mind 
terül eti épségét, mind a be l ső r endet a támadusok ellen. 

E törvény állal a katona a hon polgáritvú vá ll, 
a nemzeti katonaság ujra fel élesz tetett, mint volt nem
zeti kinilyaink alatt - az uj onnan sze rvez endő h OI1-

védségben, - mely a nemzeti d i csőségnck, becsületnek 
és szalJadsúgnak és bel békének és r endnek lesz r eltent
hell en harczosa és védője, mint volt 18-18-ban . 

• 
Es a midőn ekként rendez teték az orszüg fegyveres 

ereje, [lZ orszüggyüles, annak tlldalúba l1, hogya tudo
mány hatalom, és hogya tudatlan nép elvész, meg
alkolla a nevelési és okta tási orsz,igos törvényt is, azon
ban a felekezeti isko Ii,k - és alapit Vállyok ti sz teletben 
tartása mell e tt ; - czé lja az, hogy ~Iagyal'ország nlinden 
lakosa a cullura és eivili sa tio pályújúra lépj en és halad
jon azon, Európa többi népeinek példája utún. 

A magyar korona alatt, 111inden va llds és nemze
ti ség reszerc a jogegyenl őség elve kiInondatott és ma 
a törvény előtt egyenl ő mindenki, - a születés és va l
lás ma senkinek előnyére vagy hütn.lnyúra nem válhatik. 
E két nagy elvnek kinyilatkoztatá sa orszüggyülésünket 
Európa vélernényében Juagasra emelte, - s reménylem, 
hogy a n~mzeti ség józan és haza fi harczosa i j s meg 
lesznek általa nyugtatva, s ha nem lennének, azt hi szem, 
öket meg senl nyugtalhatni ez uton, - és ily eszközök
kel. Egyéb után eped nek és nyugtalankodnak ők. -
A magya r országgyülés odáig ment, Jneddig ö n-üll am
élele enged te, tovább öngyilkoss~lg nélkül nem mehelell 
a nemzeti ségekkel szemben telt törvényes int ézkedései-
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he li . - A pörl e ke dés h o ssl ada lm ussúgn, drúgasúga és 
bizo ny lalallstiga úto k g ynn ünl nehez ült az o rsz:'!g po l
gü rnira, kizsu l'o lla Illindke l felel és csakn em inségre 
jlllt ~ltI :1 . elvcgre is csa k nz ügyvédek és törvényszékek 
gazdagodl a k ,i ll a la. és II pö rl ek ed ő relek elpusz tllll nk 
leut übbnyirc. - E sulyos ba t' o1'\'oslús<1 vc.actt ll1 ecrul-..., '" ... ..... ::. 
koll a II perrcndlart :is ir :inli czc lszcrü törvényI. 

Ezenki \' ül nz nnnl ,cri lürvéll vck codexc is IlllInkiba " ~ " 
véletel l, s r cménylcni lehet, hogy c nehéz és sok go nd-
dal j :iró mti is II j övő or szüggy ülés eli he tCljcsz tctik, 
s evve l az 05z1n1k törvé nyek uraltlla vegél éri. 

A l ő k cpc nzek h una tja limil:il va vo ll or szúgunkban. 
midőn II föld és m inden más tulajdon, iparmíí és tcr
mcny nek úra korl úllanul úllíUa totl m eg. - Ez inslilu tio 
igazs'\g ta la nul sujto tta a tőkep énzeseke t, lulajdo nosa ikn l 
korl :\ lo ll a és erkő l cs tel e nségbe vezelte, a nélkül mégis. 
hogy az uzsoni! megszüntetl e vo lna ; azérl mini E urópa 
mús civil isú ll or szágaiba n, ill is, az uzsoralön ény ellö
r öllclcll és a lökéknek gy ümölcsözlelhelésc fi hil e lező 

és adós szabad a kar a lúra biza to tt. 
Dc hogy a l ők epé llzesek vissza ne élhessenek ez 

uj helyzeiben : gondoskodot! óvószen'ő l is a min islerl llm. 
és e ezé iból az orszúgba a telekk öny vezés nagy I11l1nk,, 
júl megindil otla, m ely lyel m egMlapilv" n a h ilell, E rdély 
lcrülctén is uj pénzinléze lek, hil elbankok I:\ mlldnak. 
mel yekbő l olcsó kamat mellett a fölbirlok osok es Ill:i s 
ipar osok olcsó lőké l kaphassanak vüllala lj a ik fclvin\goz
ta lúsúl'u. Az Angio I-Iunga rinn bank, a ])csli magyar 
fö ldhil elinl czel m úri s k észülnek oll an pénzinl ezelei kel 
megnyitni , és az t hi szeIll a telekk önyvezés IJ c r~i ezéséYc l 

meg is ny itt ntnak rögtön, nliúlt al anyagi ) ső t e rkölcsi 
élei ünk is Ilagy lendülelet nyer. 

~ lagyn ro rszúg ki szabaduly;,i n cz ol'szüggyülés míik ö 
désc fo ly lün az osz trúk absolut k ormüny igazsügta lan 
és moslolw karjai közül, l\lagyarorszüg cs Erdély tcrü
letén - több vaslIl\·onalak felcpilésc elhnl:\ roz laloll. és 
il f \! _ ha l sten is li a" akart"H - Nrl'f\' nl l'udt ó l 1\01025-bJ O~.. 

\'~II'on, Seges\'ÚI'On út a Bodza szo l'osig egy pür é v alall 
lllc f1 Il\.,ilik ama n~W\! vils ut -élc tér. me )v H:lro m szé kc l is b J OJ ~ 



összeköti :l cziv ilizúlt E urópúval és m Ús vilügrészekkel. 
és ulat ny il keJ'cskedelmünknek, ipal"unknak minden 

irányban . 
Soha, soha hara m sz>izad alall ~Iagya rország és 

Erdély gyakorl at ilag az ország pénzügyei felett nem ren
delkezett ez ideig. - Ez orszaggyl"tlés folya mában az 
ország rendelkezési joga megá ll apittatott, ennek a lapjá n 
pénzügy i törvényeket alkotott, a j övedelmek forrása it 
ép ll gy, mint a kiadásokat - telj es szabad kézzel vizs
gálata túrgyá \'ú tette, és maga (l l1apitotla m eg azokat 
a körülm ények ti sz teletben tartása mellett. - Elszúnt 
akarata voll könn yíteni a nép terhei n, de a mult idők
ben az üJlamvagyon kezelésénél elkövetett - paza rl !1S 
miatt - nem volt lehetséges mást tenni , mint ezutlal 
eltörölLe a főacló t és leszállította a sónak ürál a lehet
ségig, mi által mégis sokat könnyített Erdély népein is. 

Ime szeretett véreim, ti sz telL választók. ezek azon 
tények, melyeket mindenki pártsz inezet nélkül és a hi s
tória is kötelezve van az igazság ~iIla l - az 1865/8-iki 
országgyülés huzgó és hazafi müköd ése ered ményekep 
felj egyezni, és midőn ezeket bőlcs birá lata alá bocsúj 
tatLi szerencsém van, lebetl en m eg nem jegyeznem, hogy 
mindezek lehetségessé vállak az úttal, hogy: 

a király és nemzet akarata egyesült egy szent czélra ; 
Magyarországunk boldogítására - és a mit a kirá ly és 
ország együtt akar, lehetl en - bogy azon Islen üldása 
ne legyen. 

~Ieg kell j egyeznem azl: hogy ezen tények engemet 
arról győz lek meg, hogy az alap, mely letétetett ez 
országgyülés ültal, és melyen ma állunk, erős, szi lúrd 
és alkalmas arra, hogy r eá felépítsük orsuigunk alkot
mányá t, és ennek védszárnyai a latt megőrizz iLk kül ső 
és belsö függetl enségünket, és a m enny iben még hiúnyoz
nék, azt m eg js szerezzük. ÉrzeiTI én, hogy e nagy míí 
111 ég befej ezve nincs, és ez is, mint minden emberi míí, 
nem teljesen tökéletes - és nem befejezett egész ; de 
orsz,;gunknak j elen helyzetében, melynek ellenségei 
vagynak ki vü), söt saját k ebelében is, meg kell tarta
nunk és őriznünk minden m egingat .. ís és túmndás ellen, 



wo 

hürhonnan és b"rkitől jöjjön is az, nehogy veszélybe 
döntsük orszügunkat, vágyaink túlhajtüsa üllal. 

Magyarország boldog és nagy volt mindenkor, mi
d őn királyaival egyetértett az orszüg ügyeire nézve, ez t 
.lanítja a Nagy Lajos és Hunyadi MMyús korának tör
lénelm e, és három század óta most vagyunk azon sze
rencsés helyzetben, hogy felséges kin\ly unk és az ország 
akarata egyesült, hogy az ország és kirúly közé magüt 
beél<e lő ellenség m egsemmisíttetett, ezen időt, e szeren
csés helyzetet ha sznúljuk fel országunk javín'a , - mit 
csa k ugy tehetüuk , ha ez alapot megőri zzük, ha oly 
tömör seregbe egyesülünk, melyen ellenségeink fegy vere 
m egtörik; ha ugy egyesül az egész orszúg - mint egy 
ember - I,iirlva közülünk a visszavonásl és m eghason-

• 
lú st - mely képes megdönleni egy erős és virúgzó 
orsz>\got is . 

• 
Es ill bezárom j elenlésemet azon kij elenléssel, hogy 

ez orszúggyülésnek egész folya múba n nem vakon, ha nem 
helyzelü nknek, kül- és bel viszonyaink nak, j elenünJmek 
és j övőnknek komoly m egbirálása ulán, nyugod t lelek
kel követtem azon lobogót, m elyel De"k Ferencz nagy 
hazti nkfia haza fl sügá val és bölcseségével emelt magasra, 
osztollam azon politikát, mely ors7.úggyülésünket oly 
fonlos és üdvös eredm ényekre vezclle, és el vagyok 
határozva mindaddig azt követni , mig lelkem ismer eté
vel, meggyözödésemmel m egegyez ik annál inlu\ bb, mer t 
hizclgek maga mnak avval, hogy ezen elj flrásom az önök 
meggyőződésével és így jóvúhagyáslival is tal álkozott és 
lah\lkozik. 

Fogadják önök együtt és egyenként hazafi ui lisz
lelelemnek, üdvözléscmnek meleg kif~j czésél, melylyel 
maradok Buda várában, ]869-ik év i janu,\r e l ső napjün 

ti sz l el ő polgárlúrsuk 

Berde M6zsa . 
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