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Egyetemi tanár 
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M eggyúgy'Ít az idő és a feledés 
hártyáját hozza sebünkl'e. 

Ezeket a szavakat fl ki ' Erdélyre alkalmuzzák, ele Bras
saira is illenek. A maga abb kultúra iránt fokozott mérték
ben fogékony Erdély a hitszabaclság clics-pálmá;ját vívta ki 
II XVI-ik száz közepén. A XIX-ben elnevezték a vallásos türe
lem klassikus fi,ilcljének, de a három nemzet és négy vallás 
országában a vallás miatti háború bosszabb volt, mint az 
evangélium szerinti béke. Ehez képes hullá.mzott a felsöbb 
iskolázás sorsa is. . 

János Zsigmond Gyulafehérvár t egyetemet a lapított, R 

udvari orvosát, Blandrata Györgyöt, külföldre küldte, hogy 
tanúlmányozza klilömbözö egyetemek berendezését, "meri' 
nkadémiát kivánt [öl á) IHa n i, biztosabb alapokra óhajtván 
fe ktetni a hazai tuclo mÍl nyosságot." A bolognai egyetemen tam"" Gyulai Pált azza l hívh. IJwg lL gyulafehérvári föiskoln. 
élére, hogyezentul ' ' tegye tl. külföldi iskoláJ( láto
gatását. H unyndi Demetert ajánló levéllel látja el, hogya pá
I'i ~ i és 0ll1 8Z egyetelJl eket I(ttogass'a .. lD? vo lt az uni tárius kez
demén.yezés. 

A Bátbol'yllk a J'ezsui1.ák kezébe tették a fö iskola i ok
latáH ügyét, ~ eze.k a XV I-ik száz 80-as éve i közepén mcg
kozdetl'ék nz oklatást nagy igyekc;oette l, dc nem v ihették 
Kolera. , 

A xv n. százban mtÍ. 1' , .. l'efO l'1I1átus fejocl !tnck kezéhen 
V:ln a hala. lom, s Oy ulftl'~h é l' vál't ig-ypkpzn('k I'üi skola i ol,l:l 
lá8l bizlosítani , ele nz iinr. lló l1f'U1Z -ti JC' jecle lcmséo' anólkii l 

. . . b 

s7.unt 11'1 eg', hog'y v,.iI,í Riíg 'Iohetett vo lna :1 Z erdély t j'udom,í ny 
"p;y tembií l. 
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Ezután már H Habsburg-báz " 8 katholiku" vallú. kl'l'iilt 
uralomra. Ujból vissza jöttek a jezsuitúk s Kolozsvárt kezdik 
helyre állítani főiskolájukat, amely egyetem jelleget kapott. 
Mál'ia Terézia foglalkozott protestáns fakultás fölállítúsávnl 
" a feokezeteket, köztük az unitáriusokat is nyilatkozatra bív
ták föJ. Ezek szivesen fogadják az eszmét és HZ unitál'iusok 
maguknak négy tanszéket kérnek: a keleti nyelvek, egyház
történet és bittan tanítására. 

A XIX-ik száz el ső felében nincsen egyetem Kolozsvárt, 
mert József császár eltörölte volt. Csak a 60-as évek elején 
állította föl a kormánya jogakadémiát, melyet Berde Áron 
nyitott ineg, kit az unitárius főgimmíziumból hiv tak el tanár
nak.' Az orvos-sebészetet a kath. Iyceummal kapcsolatban 
tanították . 

• 
Mihelyt az alkotmány hely re állott, újból megindult az 

egyetem fölál lítása köriili forgolóchís. Nemcsak Erdély mult
ja, hanem a közmivelődés érdeke is azt parancsolta, hogy it 

I"dadás l egerősebb védő bástyáját, az egyetemet állítsák fel, 
még pedig K olozsvárt, melyet II főkol'm ,ínyszék és az orsz,íg
gyíílések fővárossá emeltek volt. Emellett szólott a jogalm
démia és az orvos-seb~szeti intézet, valamint a mind jobban 
gazdagodó Erdélyi Múzeum. Báró Eötvös József vallás és 
közokt. miniszter szerette volna már 1870-ben fölállítani , dc 
II pénzügyi akadályok s a következő évben bekövetkezett ha
lála gátolták. Az 1872- 73 tanév elején mégis megnyilt az 
egyetem. 

Az új egyetem tanárai számát 43-ra tervezték. A pályá
zatot kell ő időben ki is hi rdették. A jog-akadémia s az orvos
sebészeti intézet taná rai mellett sok jeles erdélyi és magyar
országi fé rfi pályázott. Közöttük volt Brassa i is, ak i amúg-y 
is késziilt II múzeumtÓI mcgválni . . B rassa inak tudományos 
híl'neve, tekin télye, oly naRY volt HZ egész hazában, hogy üls? 
helyen jöhetett volna szóbn . Az eg-yclem üg-yével fog-lalkozo 
kol ozsvári lapok Bt·;)" " il. á ll andóan emleget ik a jelöltek 
között. 

Pályázati fol yamodvü nyát nem sikorül t föltH láln i. NeOl 

'
·,.1 .... dr. lö l"l i!ncle. - ~ C , 



F:OYF:TEMI T ANAlI 
, 

Illdhafjllk, vH.i.ion 1Ilf'g'T1f'V('zh'- I' a tun!oizékpt, VHJ.{y n fm'lIl 
t;ít;., HJllt'lyht·'" p{tlyázo1t. ')'öIJh IJkunk van azt gondolni, hogy 
Jl/lKyf)fl rijv i" I"helelt !L j('lentkezésc 8 "bIJól iH hiányzott !L 

11Í1'KY m~gjclij l ése, Úgy ludják , hogy lIrassa it Eiitvös mini.z-
11'1' rnegkérdezl e volt, hogy hajlandó vo'lna-e az cgyctemen 
l"nHzékd, vál lalni , A vál1lsztást rrá hizták, dc ö tiibb tárgy"t 
j"löll. meg "urn i úgy Pau lc rnck, mint utóhh " kinevczésekct 
('H"kijzliJ 'I'refol't n/lk n~m ki s bajt okozott, ncm könnycn áJJll
podhatván meg ahhan, melyik tanszékre nevczzék ki." Ennek 
kiivctkC7.léhen az ö kincvcz!ctése egy héttel később történt 
Illeg, mini a Wbbi I'pndcs tHnáré.2 

Vl1 l(,szín iinek ta r tj uk, hogy Sril .sai I,iihh ta nHzé kl 'e je
IpIllkez(lt l. J\ philosop!iini tanszékh ez jogot Bcrzett magának 
1832 ótil megj,' lcnt rlo·lgoz"l;t.iwd. Hiszen már nz e'l ső dolgo
zafa, Jncgjclonés,(.'kol' azt mbndottiik: philmiophuH. Bírála1'ai, a 
ph i losoph ia nil pi rendn" Icvli ké rd ésci h Oll. Logikája (1.8"8) 
iror/a'mi pöre (J lJhilo8oplllilt ügyében ('1860) cgyenként is, de 
,"'"úl inkáhb ii8SZCS('1l, hizlosí1halták volna szám,~ra czt a tan
széket, "m~'1 y ro vágyott is . A mo thelllo lilroi és tennészettutlo-
1UfÍ'JI,lji /ccl'rnúl n trJ'mészctl'ajz ('gy ik ága a növénytan, B l'as
' /li1. már II kiill'iild ~Jijtt is ismeretessé tellc számtalan értékes 
Illnulmányával, púlynnYOI'les művével, HZ ,(I; rd élyi 'Múzeum
nál kifejlett mUI11<{lsságáva l é8 azzal il r i 11", lénnye l, hogya 
holunilm lení n szc r7.r1t érdemci clismeré,éiil már l.öbh mint 
ilO éve" n evérő l vo lt el nevczve egy nÖvényfnj. Az is f igye l
met é rdemc l, hogy II 1<'rmészc1 rajz i gy ííjl eményel<ct egyerllíl 
cSilk ö isme rl e. A fii'Jrln ljz r", később pú lyiízol.L A poerJagogiá
hwn vn lt) :i() rln Hs{lg-:H rtl tHIrí.no~an cliRl1w!'l és használatilfITI 
1,),,(; Üti d<ii nyv()i, !)O év i g'ynkol' li.I t és s"'[Ll11f fl ln II fan ulrn;Ínyn. 
ol y hnf:íl yof-iill1 ip;n;.:o1j;',k , hogy v(·l r :1 vül'HC' ny l Illilgynl' NnhC' 1' 
ki rW Ill i'i llhntl ;1. 'I ~ f{'I'f')1 RZC'1'ZflU értékC's lnpn s:da'Jatn innk 0f-i 
kiv;íl(, fu<1:í Hóí nnl< n, 'mÓrlSZe1TÖ[, ír! míívl.', Inelyet '(('I('lm6 I'i L .. a
,inA I'O I'I'i'I H trlun loínnk jattol! R :Hn('ly ('7.('11 il 1"61'f'11 nlapvcW 
l11unka, "kivívhallil vo ln n. Hzil rn;íl'::l. H pacclag·ogiai lnnszékct. 
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Az (Ir.~tét;k(l {ls (,zz(l l kapcsolatban a müve-Wdéos t i ;rt é-nl~ t é-n{'k , 

('gyik-liásik ága. töle "nnyi eszmét kapott a magyar iroda . 
lomrnJll. hogy mári. li"st"r volt a mü-kritikában, '.l>n,,-elmé. 
".then és a drunwturg iáhan. A " yelv tlldomóll yoh/fl k mind". 
nik ágilha" olyan jártRS, hogy akár a klassikus, akár ft mo· 
d,'1'II nyd vek és tudományos módszer"k fölött egyenlö köny
nyíis"ggel rendelkezett. Tskn],,; könyveit évtizedek óta basz
llriljá k. 1'H nkönyve-ihcn olyan 111dotn e:lll YOS rendszer1 alkalmaz 
",nel l' a gyukorlatban kitünÖCl1 érvényesült, az elméletben 
a lapvetö volL A lutin , német vagy francia nyelvek bármelyi
kének tanszékére aggodalom nélkül meglehete!.t hívni . A 
m.ath ezisben inkább átiilte!et! köny v"i v(}Hak, ele a mellett, 
hogy Euclides for cl ítá sáva l az akadémia dij,í t eln yerte, az 
alsóbbfoku mennyiségtnni okta tást szolgáló könyveiben és 
sz,í mtnlnn . ki sebb nagyobb közleményében, annyi eredeti föl
fogást ' l il t hele, a nl(~nnyvcl csnk ön á llóan gon dolkozó tudÓR 
rendelkezi k. Algební ja remek an.."Ot á~. A fel sőhb ma thez ist 
ked '·elt e. Abban ott honos ,"oH. azt a csillagászat körül i dol 
gozata i\'a l sohzol' hehi zonyította. :\[égis ta lún legkevésbbé 
$zámitott a mathezis tanszékére. 

1873-ik hi október 12-én kelt legfelsöbb kéziratlal nz 
r lemi mClI"yiségl ' I1l tanszékére kapott tanári kinevezést. Ez it 
ki neyezés nemcRuk öl hll'gy miaU, h::H1C'1ll ke1tczésénél fogva is 
meglepetést r~j!etl mag,íban. 35 tamí r m,í ,' szeptember 29-ről 
megkapta "olt ki nev~zését. Brassa inak 2 hetd kell ett vára 
kozni :lZ örven detes hil'l'(,. rr nl;l ll <1 ggóchí s is veg yült fl yáWl 

kozá sb3, mert ':Pl'efol' t mi ni szter intézte az egye1"C'111 szervez r
sN, aki Brassni!. nem ismerhette oly jól. mi nt Eötvös. 1' re
f Olt 13rass:lil Il PJll nagyon szível/e, s Bn1 ssai nak 111<.:11' is 111:1 -

gas korn szinté11 lilma Rz tha lott aggodal ma t . j f inthogy B ra F: 
Bai ebben a z iclöhl jhan sCd yos bc1-egség d áll ott ki. AZ is gOIl 
clolkozóha eJ'theUe az (' o'\' e t-c lll ii ...... ·(T(' 1'01Hlez()J' éf. Brassa i má r , ~. ~.J • 

1870-h(, I1 , midőn a múzf>llll1 t-ól Illegyáln i nknr l, cgyrtcmi lnnár
~<:íg l'a p,"íl )7clzotL V;-1I' tn. hogy hívják meg BuonJ)rs trr. n 
... 7,a m~·zkri t nyrh ' hl11<íní nak. E z két8ég1C'1C'lliil llH'gállapftható 
'l'old i F l' rC' llehC' z í rt kvelpből : 

K o lnz1'>\' /i d JUH . 16. 18iO. 
TTS7.'l'R I }-r RARArpOM! 

~l l1 llU Úl' 13-:) 11 ind i tott h~g'll tóhb i k ,~ nl"~(,d. 1I11'ly('j 1 5 - (~1l ,,!'t t r·lll . 
• I 'l.t h iszem t'dd iJtC' lé ti :'lzl:\ b :l V :l1l hozva. Némi tii n5s telenscg-edct 
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/<101'/111" ""', TAlV Ali 

I/I'HI""/I" "/111"-"""""111 , IIIHH'." HI"l,4h~ litzl W'tt"1J IW'Kh'j,· .. ,HIIIII 'mf,h, 
IIj.il /W/" IWU'WJlI , JUHH'HI " '/H ij ja iárú.,ú l'iJH ",'jUk. Pl!ítlt lt·~ .. fl't JUj 
1 \li lf l~It,,/lI'III~ ,·"ub. 4 ,-ri 'WI"'II k,IllIu/k. PL " f,~ J j""hl "I'r""l$l ti' hl 
"" lfI )l IIbllll jUli · J~ 1> ,-" kuMI,·" lj "l)bláJ'~ jne J.lpdtg l~ -" u (> ,'k .. zeU. 1) .... 
lia Ilf "'''r.tdrl I>JJlk l('y.1k,'ul1 , Jp Igy UZ ~rk"ll!6i IlHIJján fU' m hfJrdják 
,. j It luvI' t:li'fl. 

1111111'111 ,IJI .IlWJj IIltlH' IIBk",n " Z IllkuJtlHlIJmj flgy hi7.mJuJmus itl.bt. 
~II l~uti ,ttU ,'1. MI I j~ oW'kh"Ij t) fW' illlhen , JIY/·Jvfwlj.mHU,,ij kp,'vil>rt 
IIwjlluuu"UJ/1 100IIyirll, lIllICIlIl y ii'p, f l i'Hllltik .. H, Jl yl' JVf>Í, Millfho"y 
"adhr I ~JlHhHH II 1l ~ 1 · ' V I.wk. mlllj CI:i",H'lII IlYfl ' YIWk ko .. lái/)It. h1H:1i'1 
VHJI, IIl1hull' j H II'I }' lJ',. JIJtlwLlfll1l. hfJg)' fl IlH!llé,'léts neli pzit·"o (IZ " 1· 
\'w"'JI' jj "IUH ~M.\H" , Ig-YltJ$: tn; loJlj IlJ <:g j.~ IIH~ rkt· dni (l 'WIII1R,L Il 'yHJV 
1I'111l ldlllá VII I Hi , iti VPK I'fl il tw,g('(l et!~kj)~okf1j . J"'f(llugYflhhÓJ'/j IL Ruj(d .. 
jl (IIH~'!lIUIll Iw lj ll lJ IIJj ! ltbi~ •. n 'OZIlJI m el'l P ijbl,OIl IJ)~ Hkkfl" m ó", nngy ulJ 
~U VHtt VI/lj li IlI Rj:f lllobJ J ~ II 'n/8zk ,v H ,lf1I1t1 ~ lw ulft" VIiJl 1)I'k(' 1ll 
'J'U'(lI!iI' 11I11I,}'i HjI)(!IIIJ ,Y i P{!~ I H Jl l tlll HUllJ mini, douhlel" hnn l1n1 kj · 
P/l".vIJrI I"f(, 11{1" /l il II I VII " 'nIVII.'IlIl1 ; ""ltll IlJlmm nh l'"iiLOlillil lili, " 
~ rilh (lll lllll ' ,dll I~ ji \' ii ll l} i Ilfl n j,j, uJlhw djiJi~ (Hl oh, nk k;S~ jil kl1 Ud ; N"jJHi 
~I'A IIjJiu.WVd ,!g-i111 ,if\k/Il'p J rjin .vvd~, A mli f:l fldiJí nug'y OIlOfilll,k ,. ri ft ~ 
mp.iujl l' "ol< II n :,/i kli/lyvnl l /I rll 'n llln,lf kfJ1,ji l II Jngjr. J' ltlr. hl, IHIH II 
l"'",I"d fl~lI l, ó. II ".n lli VIl I,ó.L 1.1111[101 Li hl VII 1.11 , ' , 

A,tI III IlZ' III1 f' J'.fJ Jch'lI II lu l·ijlltlH HIll Il1glll ó. hh oJ ,Y Ó" iUII !,y . I IiIlH' I' /\
"q II II ~ " 'VIl',]', PlllilynlllluJ III II I:fylll' /\1111101' Ilil1):ink /!dh l1 llk , 

1 '~ I'l\dln(í ll ,\ Md ') ii 'l, iiIjHIII l'OIi l /l1l (jg'y fONlltlldlll Yt, (1{II ud il) VII III -
IH n l.yi li llil"luplHHI I:i j .lI esu n il Z ign id 61, í·, l fllll'l.Ó~Po holl - ih;HY.ll hu 
IiP ldil líl:!u lw! kHIHll, 1IIIII ,\' /1 k il I tt l'gYili ;:Iol, k {> p v llóg'uHil.fd,l.ók. 
MüU hpZ~ll lulll f OIl IlH Jll , 1I 0gy H'l,Á Ill OIi filii Allllll1 l'1 /l1 f o h fl hl t1k hly'Il Il .\' 
lilhrol , kiknj / Il{~ p III Óci !fl ng'IlIl IlYR Iv n l'l ÁI:iPo I'H tulo , (l l/,iI, nl .1u(\I1ud t'> 
l:IugÍ/t 'UíIlll, H nlln ljlhllll, lllild liIIlíifI. Il Am ÁII/l fll! v lI gyok rOM""/, III,,· 
h Ull. NOI:i Idd Pon ~ l hl lll ll II I ŰVíl~ IlitlJnn Jnlorl 'l.n Inm, hol,C ,v 11Z o ldllllíl'o " 
iilu i ll\illl~~ l n l ' I H I I, 111 '1'(11 , hog~r vnlll lci ng)r ily 1'\1"0 Ifll'gyhllll 11111111 -
HlillI)'ok,d 111 11 . IUlln ln ll 1'Io,i! nlmo. mAg Hgy iH, hll IWIll VO lll ll " ktl ~ 
dll lH ill nil J"liIl t 1'1 ll íi l l) hmHH'Jln Iizfl lll Alyn";l\lI . lU hlllh lfi(lo lond l(1 1I pl · 
1'lIh' lI \ 1111/1111 111111-\', II Alt li ki s I'HmólIY vl ll l1nl IIHIg' hOll11 0m, milItIn II 

1
\1 \1'-: 11 jJl:f~lllolllt1 Ó I II 1'I/III t>K I' iI j !ln8~ók FnllllJíl nFin l'b l nlvlI8vl'l l /I h írt. 
HlA.\' lIill j!l i'1I1 ~ ' H g' fl IH Ít-l 1lI1 1~llI'n húl!ull l l k fl l ' l1z ll(", I, ~n MiH r.8 hlÍltll',.!'t· 

gil l i l lI u\'n~n t,t 1 1 '\II:l~ol. III-ili i r.",Ól ' fI, 
1)(1 Il ~I IIflI'ISW. 1111111 H: ltj.{lJ1 1 fi Ing, 11 0 111 01'111 1" ll ll n OJlI nJ y q h ~('1I1 ' U'" 

ll ilVllt ,ll ltll (dtlll)l Olllh;f1;o llli . hog'y 11Z II l~i O II Ő'l,ÓIiIHI Hlj mng ~ I'ZÓ ~{(J " 
uynldlj\ l!ltlll, ~ I L' )J,' it;, 1111 pl , ~'h1l ~r t'A 11' 1 l'IOIlI'ú l loU. \'(\ 11111 h:li '\, II lJ III 
IIl:iu\1\{ Id i ':!z iu hnH'1l1 II Ing'o l i'iö 8olrp.fl oHzlclizl, t. 1I11ltlllll\ 1I~T lll IH1Jf) z , -
111\111 hÚlllnhll\ li. 

HII Jli ullt'i JoiIJl I,, 1 , Kii~ l fl111,Ó ll~' n lll lIl i IId IllI W-Itil l'lIl1 II l1lg,\' II I' ~I 'Ollll · 
1111\\ (\g~u l ltl n 1'1,\) hl .., tpdl\\18IUlIl!t 111 1/11 111 Ilng, I'iZll l gl~ h tl, mllirp I •• ~ 
o,,\i lll ' {Ili il1ll1ll11 ll~hl II ~ II Ir .. li l1Wtn' lI 1' nlilll l'iz lfl/' llIlll HZ II'/,dn ll .. 1 th· 
1'\\\I\,úl'.Il l\~ 1,\l11 \11'ul knz. l l n J\l ó l\ ~f o l{ I" I. lól.!' n ,iH hh Ill zf.II ,V1Is slh.nl tll 11 

" q\llIHtHW nul1ll11i Oilíl lOl'oll h lln inw"-nolc 
l~ l ,i l',ll d{l Q'ul , kiY!lu,in 

nl 'HHHUi U { 'Hn l (H l ó :·dlO~ Hznl,\'H vo lt . Ji'I (,\lI t'srd lwlI 11,'111-

~"Í"iu k II I\)nlllizt\H bóntn1tu, IUlll{\ 1Il inkil bh Wt" hog'y flldósitl 
Iwm (w\'ón ~· ,\s ílhnlll\ olI. u hol ftnwd, II l1p;~' o hh ftwr 1011 \'olnu , 

, 
l , ri '. .\~H(I{\II\IH I!" úll únt l R2. !'tri, 
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r~;lk(il'1.f'1t4'. }!Ogy f'zf 1I:t, új tudományt nz Akadémin útján a 
,.ugy lIyilvÍJllOHHÓg .. Ifitt iH iHlllcrtté tph(~ti. Az ('gyewmi tanIÍr
Hág,," IlIHgk"ptu. A ""n"hit ,,,iv,,I(oHóvel mugánoH foglalkozÍlH
m kény"z,,,-iilt, d" ""'" hagyt" «nnyih"n már azért Hcm, mert 
lIf·ki, IIIniuf. kÓHÖ"" Oyulllinuk idn: "lu<1úl'!I I;z()rnkozát;" volt 
IIZ i ,·odu irti i f'(lg llllkuzú~ . 

u. 

lIogyha 1I(,IUJZHrgg,,1 " "é", i CHll lódúHHa l júrt. is az egye
t,.",,· .. IwjulÍlHII, BraH"ui öriirnm'l éH szivesen fogadta kinevc
zú.(ol:. Arra sohasem Hdur, í.1 ott., hogy az érdemnek megfelelií 
j"llll""í.t ''',·gkapjll. Ilyen refl ex iokkal nom töltötte idejét. De 
iirve'Hf"z(·tf, hogy" M uzcum igazgalásától megBzabadu lt. Az 

• (Igyel",,, ''' ('g''yitnsa HMk inck Hc rn kedvezett jobhan mint 
fl' ·II H""i""k. 13n'8Hllil; cH"k ",ostkcriilgcttc lL hul,íl "h"'-pn 
I\"II"jll." Orvenilhrlcli, hogy n('1I1 vitte mllgúvuJ. Még johban 
ii r v" "dclt "zon, hog·y viSHzat.6rheteli első szerelméhez, " tani
IÍl khoz. Az ifj"slÍg Br"s""it ,nindig nagyon érdekelte, mert 
n,íl"I, 1(·hel,·1.!. "I hely zn i "zokat a gondo lal okat, amelyek cgy 
ki H nlwnís ",ellett. ''' cgtc'nnék('nyítették a nemzet .. étegeit. 

A'I. egyotClII Itll'gnyil:ása o'lyan jó idöl'c esett, mintha a.zzal 
(o fllll'n az íí kedvét. " I"íl,tá k volna kC"f'sni. A méltányos magyar 
'Will zet llu'!;"olégcrlésHf'1 gondolhal :.t .... ,., hogy az ifju Brassait 
:;7 ~V(·' 'I", .. ii 11" n a ""Igya .. 1\1(1. Ak:idémiábun, és hu elöbb nem 
is. Icgaliiblr n {>vf'sko .. úlrlln uz egyetem .. e, é .. demeinek 
l"og l"ek·IÖ sz(- I<be iill cilhol.ll' . - mzzel oly llyugalmas és hiz
ION hC'ly0l HZ(\ I' ;I,{l11 Hz(ílllH,ra , nmelyrm 'késö vénségére is jól 
{>1"I'z l1('(l0 "Hlg"I, "1(' rl lelje,,'" aludománynak. szentelhetie 
(· .. ejét. éH id (' jél . 

(blotl' ulolHÚ lIapjaiban, Illidün mini Rz;í z éves" iinncpcltc 
ld I'l"ilyrlvn I ('gyiilt HZ OJ' l:izcíg, ilZ ('gyctcmi tanáJ'ok is tiszteleg
luk nfl1n n l:orh;.Í;"bill1. A 111 (1" nngyon gye nge B rassa i így v(t
lil Jo'1.0 lt: a I'l ~c lol' , dl'. r'ill'kil t-i Lajos, hmizódpl'(': Ni:lgyon nehezen 
tudom ;i :-;f.; :l.t~ :-;'l.l· d ll i gOIl(lo ln!ailll:d , dc' HTlny ii mégis illondha
lok, hogy nngy iil'iitnrl. okoz nekem ;IZ én kpdvc~ collegrtin~ 
1J'I ('g'('llIl éln'z6:.;pl al,i kel. rn inrl ig nag'yon HZf'!'C'lIcm. Egyetem I 
la lHírtíirRn.i I ,~)ziit t 1"01, j6hll'»1 ;jn vült . nl<ikl1 f'k i) ,J~ rt1 ssn i bá
\' f,djll " tlll1mdt. rnilHI végig') dc ;ddl, ki;zi.i l rgy ik-miíl"i k: OOl1 Cltil 
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Oyii7.Ö, (i'lu'kw-i J.mjoR, r'('hn~rí LmjoH, Kanitz .Ágost, .Finiil y 
H('nrik, Sznbó Károly, hiutlmasa i l~lt~k S é"zr~vették, hogy 
BrH 8!o!Hi az f'lIenmondáfoit nemcsak Hiri, hanem szivesen is fo
gadjil. Megtörtént, hogy úrákra terjedő disputát provokáltnk, 
rninr"k i.lk az új isrncl'ctszú l'czés'hcn, Brassai a tovább i, S talán 
új tárgy köriili munkában látta hasz nát. 'röbbek kÜzött Ka
lIitz nem csinált. t ilkot abból, hogyha valamit írt, mielőtt a 
nyilvánosságra boc.~átotla volna , B rassaival meg di sputálta. 

Az egyetemi hallgatók fölkeresték utba.igazításért. Bras
sai nemcsak II kérést teljesítette, hanem új föladat kidolgo
zásávil i is megbízta s ha sikerült megjutalmazta. Nemcsak 
B"ussai becs iiltc meg az egyetemet, ha nem az is öt, ak i töl 
fény és dicsöség sugá rzott az i fjú, k ezdő és még nagyon szegé
nyes tudománycsarnokra. Az egyetem e l ső tanácsa szel'vezé
s~kor Brassait rnegválas7.tották prorektornak, Berde Áront 
rektornak. A két unitárius férfi összetalá lkozása az egyetem 
élén nagy diesösége vo lt az erdélyi négy reeepta religio leg
i fjabb tagjának. Dc volt henne bizonyos hi storiai igazságszol
gáltatás is János Zsigmond fejedelemnek, aki az el ső egye
temet unitárius férfiakkal terveztette és szervezte volt. 

A sajtó tiszteletlel hajolta meg zászlóját Brassai előtt. A 
budapesti Vasárnapi Ujság köz li "l'cképét és ünnepli Bras
sait: "aki a tudományok roppant biroda lmában a legnagyobb 
birtokosok egy ike, akinek minden ik országban terjedelmes. 
s mi több, jól mívcIt birto]",i vannak. Ö a pbi losophiában, a 

. fii ldl';ljzban, a term észettan ban , a széptan ban, a műkr-itiká
ban, mindenütt szakember és c·lsi)rang ú tuelós ... Hogy az 
aestetikáhan tekin té ly, hogya világiroelalomban senki scm 
j(lJ'atOf~ahb mint Ő, ez mÜlcJ nem gátolja abban, hogy a legalH 
posabb zeneértő és zenekritikus legyen . . . Bármily sziirke a 
sr.a káliJ , vállára csüngö haja, bármil y haj loti [I termete, sze l
lemileg ifjú ö!" 

LulJdch Ágoston magá n'lcvé lbcn hódo l" "mert az a ke
gyelet, mell yel legjobbjainak kiforrott, ti szta jelleme, átszü
remk edett eszmev il ághan é l ő szelleme, he lyes, nemzeti mivc
lödósünk ügyében öl'ük ifjúcrövcl fáradozó munk<:lssága iránt 
v isn1t(\ini taptozunk, krdv('s kötelességévé jrs7. ik" Brassa i SZ(\

rette ta nszékét. Szcrény ségén és egyszel'iiségén ez scm változ-
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tatolt sennnit. Ű nlindjg ilzért foglalt el egy helyet, hog)' azt 
bcti)ltse, értékét növelje." 

A következő évben ő is megkapta il tiszteleti doctorságot 
és CL Nagyságos cÍmet. Erre ct diplomára hüszke volt, ezt ma
gához illőnek tartotta , de a vele járó cím miatt sokat g,;nyo
lódot t, amit úgy fejezett ki, hogya szakácsnéját is Nattsád
nad szólította. Ezzel némileg kezére játszott a sajtónak, mely 
az új egyetem tanáraitól nem vette jónéven, hogy a budapesti 
egyetem lanál'aival egyenlő címért folyamodtak. 

Egyetemi tanári mííködése II évre terjedt. A négy éves 
tanfolycullon nem egészen három nemzedéket vezetett végig. 
~'anítványai száma nem volt nagy. Az utolsó év (1882-83) 
első felében is kevéssel volt több 10-nél. Ennyi idő alatt mesz
sze elhallatszó sikereket elérni nem lehetett, de azt tanítványai 
is, méltatói is elismerték és vallották, hogy senkitől sem lehe
tett többet t311Ulni. 'ranított elemi-mennyiségtapt. elemi-mér
tant, algebrat, h.iromszögant. Tanította a lIlathezis történetét, 
az algebra fejlődését, el emző-mértant és helyzettant. Tanár
kodás" utolsó hében egyik budapesti barátjának leírja mód
szerét: "i\iekem az il szokásom, hogy tanításom tel'vét egész 
iskolai éne egészen elkészítem fejemben és leekéimet mind 
t<írgybfiu, mind felosztásban ahoz sZo.:'lbom, úgy, hogy az elöb· 
biekhell elől'e készítem azt, amire a később iekben építek.' 

III. 

Az egyetemi tanítás célját rec!ori székfoglalójában 1879 
. -szeptember ll -én jelöli meg ... Ki kél az ellen, hogya tanar 

csak maga törekedjék új dologra n tudományban. Követelte: 
hogy taníh-ányait is ebben az in.lnyban Yezesse. A t'lm"lrnak 
nem az elsö és fökötelessége, hogy újat bllrujoll s az nféle 
research iránt Yi:lló követ~löclzés felesleges. jogtalan, képtelen 
Annál feleslege'ebb, jogtalanabb és képtelenebb 1111llgatókkal 

-I Halála a lkHlmúv:'ll egy ik tisztviselöje. l:lki be lyreigazító . !~hl · 
tO~Ht közölt. Kő,-ú ri Lúszló életrajzaból. ezt írja : , .1S7-!-~en ~! f2 ld -
r~lJzi tanszékre l:lkarta llla:.nH athe l ~"'e7.tetni . de ez !W IU S lk~ru.It .. . ~ 
targy iranti lelkesedése oly nagy volt, hog:-- <IZ Hthel~-e;tes Inmh 
hajlandóság o! nem lehet kétségbe vonni. de il kolozs,an eg:--etem 
irattá rában nincsen nyoma. .. . 

~ Levél Gönczi Pálhoz 1882 december Sorol. Szerző gyUJtelllc
nyébeu. 
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:-'Z\'lIIbl'n. AZ;-r1 1It·n·~tm. t('~t("~tm, kiküt'7.(,hi)l\,(> :--Zl\~tt(' ,-nlnn 
I:1tl1i a /H.U.t!odijnkaf, mint nllwlyf"k Illt\gtf'fo;.tt·t'lítfoS;{"i nmA. 
nuh sokttzor ('Iutasított küvt"'telmi>nyn€'k, hogy a tanih"ányt 
,íjahh fölfl'dezt<"ére. n tudomlÍny tO\-ábh "itelér~ kell wzetnie. 

Határozottan "mell"tt nyilatkozott. bogy" nilk "lött is 
nyissoík lII"g /lZ I'gyelenwt s ezt az eszmét Brassai pendítette 
IIIl'g ,·Iöszi)r. Eh"z IIZ eszméllez állandóan mgaszkodott. Elele 
utolsó évében n nökről írt. de Ioef"jezet!"n cikkéloen. örömét 
f{'jezi ki. hOfP' n nők érdekéhen ,.{'g)·szclTe, ámhÍtr egymástól 
fiiggl.t1 .. nül hajtott mozgalmak. máris tetemes javuloíst okoz
tak IIJ!: ii állllpotukboul . A nevelés és iizletbeJj csatát megnyer' 
n~k nézb('üli fl londoni (Hl"yetemJlek azzal n tnvn lyi véO'zésév<"l , 
m .. ly núnden tudomlÍnyos fok zatot megnyit e]öttük.· 

R-ámutfltoft u koloZSYi:ll'i pgyefcmnck arra. a hiáJlyárn is. 
hogy nUlesen theologia i faeuHása . Brassai a tlleologiát n. tu
domÍln)" nézőpontjából vizsg.cí lta. tehát nzt is taníth.<ltónak tar
totta nz egyet~lllen. Belépé~ekor tagja lett az Orsz. K özépisk. 
1'anár\"izsgáló Bizotts,ígnak. YeZRti taníh'ányait a tanár· 
képzöben. ~(\m t?légNlC'tt ineg r(,llde~ tc'hgyui 1anításával. 
.xydyész hajlamll s iirgette. ho"y ezzel is foglalkozzék. Jogo
sitdnyt nyeri, (l 76) n sanserit nyelv tanítására. A francin 
nyeh'böl is többször vizsgáztató ta nIÍr. Ezt a minőség t me"-
1artotia nyuga lombn vonulása után is. A sanserit 1allltásflval 
HZ egyetem ~zintjét igyekezett emelni . rt francia nyel\' yizs'
gáin sziy"sen ré"t vett. A "ulscrit nyelv míwléséYel ha zlÍJlk· 
bHn wz{'tö szerepet vitt. Fordításai"al kivívta még ell enfelei 
e li ~merését is. Az unihírius kollegium könyvtánlt gazd3g 
s,mscrit gyiijteményeivel megajáJHlékoztn . 

80 he, korában lett az egyetem rectora. Nem sz:ímítot! 
('ITE' II kitünff'téE;l'C'. I. ~I ikor II Yálilsztá~omra. irányzott moz
galmnk fül mh(' értt'k. - írja reetorl programm brszédéhC'l1 
- cl hir meglepett. l{ell{'mC'~en u "'"ynn. de mégis meglepett és 
annyiyal öszintéhbell 4?S melegebhen mondhatom és mondom 
ki ezennel kö~zöne1('mei a 1. L az il'i:lntam tanusított biza
lomht: · Ezt az érzelmi nvilatkozatot ~lsö hel ven UJ"" .. s ko-

• • 

rának tulajitonítjuk. de sz rén~;8égén k is. ami elzártA benne 
.1 hill \'ágyakat éR az önbittsége1. Erre YOIli'lt.kozik pr gramm 

• Ii Pér/illk rs nss:wlI.tJok k. i. :l Brassai reliQuiúk között. Cnitli 
rlUS kollegiulll köu :,-",- tára. 
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he •• édjében: "Én legfőbb bűnnek uz iinhitt"éget tlll·tom. Ez is 
ugyan a "humanumok" közé tartozik, minél fogva. nem állit
hatom, hogy olykor magam is némi sugallatát nem tapasztal
tam volna. De bizonyosokká tehetem Nstokat afelől, hogy 
minden ilyes - egyébiránt ritkán sejtett suga llatrn legott 
,.vade retro Santnnas" kiáltottam gondolatban azzal nemcsak 
megelőztem, netalán tettes foganatM, hanem merőben el is 
folytottam csirájában a kevéssé önkénytelen keletkező érzii
letét. " 

Semmi fogyatkozás nem volt észlelhető díszes, de sok 
munkával járó székében. Az ő indítványám fogadták el ti ka
rok kőzött most fönálló sort a rectorság viselésében. Rector
sága alatt nag'yon föl ingerelte az az eset, hogy egy kartál'sá
nak il miniszter kiuta Ita akorpótlékot, folyamodása után pár 
hónappal, ellenben az ő folyamodására egy év multán sem 
jött válasz. 

Annyin. szivére vette a menőzés látszatát, hogy Szász 
Károlyhoz írt levelét ilyen kemény szavakkal végezi: "Ne 
tessék Méltóságodnak engem szerénytelenséggel vádolni, de 
ki kell jelentenem, hogy akár elutasítás, akár várakoztahís 
esetére nem egy módom lesz, a tanintézetek ügyét szemmel 
kisérő Emópát az eljárásról értes íteni." lI1erészségéért ismé
telten bocsánatot kérve zárja levelét. Szász Károly vála ssza 
nem késett. Hason lóan érzékeny volt, de egészen más tekin
tetben: "Nagyságos Recfor t Tr, vagy ha szabad: édes Br .. 
Bácsi! Sok mindenre készen -voltam - lTlelt ha az ember csak 
51 évet élt is, sokat meg' ér, de arra nem, hog'y olyan leckét 
olva sson II fejemre, nekem Brassai be:lcs i. aki iránt gyermek
koromtól kezdve IllÍndig változatlan szeretettel és tiszteletlel 
viseltettclll j aki alTa :1 keseríí hangra, melyet velem szemben 
hasznc.1lni júnak látta , ::ioha még gondolatban sem adtam oko!, 
miut amilyet ad nekem Br. bácsi, abban a levélben, melyet 
aug. 3-ról h OZ Zel Ill intézett s nagyobb hizonySc.1 g okc:lért aj 1:1 11 lva 
küldött, holott bizonyos lehetett benne, hogy az i lyenféle nem 
ablakba téte lL'e szánt levelek, ajclnhl s nélkül scm vesz Ll ek c l c~ 
postán! De bagyjltk ezt, beszéljünk a dologi·ó l. me ly Bl'ass':~l 
hácsit, ugy látsz ik nem i:l mini szter e llen, hanem e llenem IS 

ann yira. felinge l'elte. 
Bl'a :;:~ il i lC'cs. ill apodott. il korpót lék IIlegj;;tt, s. (,~í1khn m i ll ' 
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(1876-1877) A magyal' h ... lyesírás és a szómgasztás hil'ála
Init adja. 

Ballagit bírálja a nyelvujítás kérdéseben (l88l). Logiká
ját másodszor adja ki ujra átdolgozva. -

Sok más kisebb, nagyobb dolgozata mellett nagy figyel
met érdemel az OsszehasonUtó hodalo", l'ö,·té"eti Lapol; 
szerkesztése és kiadása. MeUzI Hugóval egyiitt vállalják. Az 
egész tudományos világot akarják érdekeJni és bevonui mun
kájuk körébe. B>írmely mívelt és tudományos nyelven írt 
cikket kiadnak. A kolozsvári egyetem hírét és dicsőségét 
szerte jártat ják az öt világrészben. A még fiatal, mondhatni 
kezdő egyetem, szerepet visz a xIx. száz egyik legkedveltebb 
tudományában, az összehasonlító nyelvészetben. Csakis két 
ilyen universalis nyelvész szerézhette meg azt a dicsőséget, 
amelyet érdeme szerint még nem méltattak. A "Lapok" veze
tése Meltzl föladata volt. Brassai a társ szerepét hüségesen 
vitte. Dolgozataival, nevével és nagy összekött ... téseivel mesz
szi országokban fölhívta a figyelmet. 

Bármily ig'énytelennek tetszik is a ,:,állalat, nagyszabású
nak, merésznek kell mondanunk, mert járntlan terii1eteken 
úttörő. lngoványok kitöltése, sziklák áttörése, vizek áthida
lásl1 kellett ahoz, hogy messzi távolokról , félreeső helyekről 
meginduljanak a nHUlkások és szaporodjanak az olvasók. 

1877- 1883-ig egyiitt vállalják és intézik. Azután 2 évig 
Metzl folytatja , julius és auguszt.u s hónapok kivételével -
minden hónaphan kétszer jelent. meg-. Az il"Odalmi munka eg-y
mag-áh::1.11 is e lég 'lett vol na, de a. kiadás minden terhét, gond
ját kellett v isel niök. Előre Imlták, hogy nem lesz sok e l őfi
zetőjiik. A megindítás évében Meltzl Besztercéről üdvözli tár-, 
~át nevenapján és azt kiwlnja.: ,,:Míg csak 1000 pl'tlCD 111l1(' ra n . 
~ l.Ink nem lesz, iinnepeJje meg vígan Sámuelt. Nem tudom 
in yét,c lesz-e ez a sziik terminust" 

1883-bnn cl sz>ímoltak, mert Brassai nyuga lomba lépett s 
úu-y O'onclolkozott hoO'y ez il f()l ndat ol yanokat illet meg, nklk 

'-' l:) ,I:) • , 

~zOrosan DZ cgyetcmhez tnrtoznuk. A ~ulma d ~í s e l'ed~en~c 
elég súlyos, mert egy iJn'c évenként 600, néha 700 fr t. kw.das 
esett.'· 

10 ~fe l tz l 
köny vtúra. 

• 

. I ' B l" k k " " It l l" ,·I,',,· ,· ,' . k'lll eg iu ltI szanUI( u sa r. r e IqU la' ' 0 ";0 , . 
. .. ,-
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A IlIl!omíUlyuHH"grllrk Hzrínl Alduzlllo( .. gyik H('OI Hrt,j nA II ll, 
Mnllzl 1",lrlluk,"' ilye" HZIlvIlkkul m611111(,,: 

II:z IIZ lrlllluhlll v{dlulkozú", nomcfmk II IJzollcmi munkást. ha
llom IUlllt MUflC(!IlIIHt IH lJl'llJolHnlt j(~ lIoHlzl. A'I. Hgyulcrnérl mÚN úl
dualltnl IH hozol,!, A HZN,óny egyetemi Ifjak könIlyon hozzá fér
kŐzlok jÓHú"o", Hzlvóhoz. Ji~",ytk rnkollílllak iiHHZCH ogyeteml költ
H{lltftlt BrUH",tI rNlozl.u kflzdotUSl végig. Egy IdojCOJl, Sz. K. évek 
multával IH km'ol'1i IIZ ulkullllfll "hAIú.t.lIlt.OHHÚgu 6M vógtele1l tlHz-
tfllcll,{1 h(\hlz()nylt,íHú.I'n.41 

• 

M inl.hogy nz ugyol'I'm könyvl'á1'l1 ia még csak kezelő ál
III(lolhllll VIIII, HI'I.'HHni szolgálat já"" áll, O II Ir>1Zf11 és kű1l:iilcli 
kllnyvíu'lIsokknl r.1l11ncló iisRzc'kiil.l.etóshrll V:1 II , A hasznos éH 

HziikA6g"H llI(1vokr-o figye lmezl.eti l,l. könyvtá!'i ti Rztviselökei:. 
Mngll iH HzóllólrC'1I IIjrí.ndól<oz, A könyvl.'tl' múzenmi részének 
"gyil< I!NJHC'H g'yíijt.f·móllyét n. A1 'u.sé(~ Ji'ronc('· t ö Lllaga. SZOI'f'zt.ü 
nwg, 'riihh 61' ,, 1111.1. IIIdin. kifizotni II huszonkM kiilCllrr l e rjeclő 

I'illm "jímdékoL 

V, 

Az lfl81 -82 tllllév 1'611'0 fel é utolól'l e aZ ulazás v"gya, Va -
16Hzíníl , hogy íf,olloi 6Ivl'zet sz~l'zéS l'e szHmítotl. E gyetemi elő· 
1Ic!{HmiL (·lik(' IllegkóHzít(,tt. icrv.: !:i í"ol'int bevéo'czte. Levegő 

,,{dtOZÍl HI'Il. L'gPHZHÓg-(' hclyrcl111í tHsiil'u vnn f.lz iikségc. J:rá ~i Ol'

vnHU. dl'. BrIIndi ignzolja hetcO"ségM, do Brassai l~zzc l nem 
(1 lép.w l<'H ItH~g, IlImem megírja n. IlliniR7.1C'l'nek, hogy "ezen 
tlln óv mÍl , ndil, !'c'lébell ('g'y"lIcncgy elÖndrís l. srm mulasztot · 
1,"11 ('s lI. í,, 'cin, ""h"n " hil'dei'l'U előn cl>l soknáll ehoW l eg' Wh
hp!, 'tlll'tllni ti i l'(lk H7.(· ln , azt. hi S7,<.' 1l"l , hogy tnnszókell1 helyett e
:-; íI ~:-;6 1 'n int 6z k{\d t-~ 'IIl'lll s7. iikség;('s, n;iut.íi.n H lec:kC'pénz ~ZH 
hi'd y7.lI l 79. ~-H. 6 rt (,IIlH~ I )(> 1l csuk akko!.' fi zd endil vissza a ~cc-
1\"P'-\ II1., hll II rt·llw ~j'.II I\11 dliR (hotegség ulial t,) 8 hétnt'l tova))), 
l art ," I~j'. Il ~zt) hn(\ srl g' kr l'és el6;jiitélw lt' ft H nyugdijur.iiswdc 
.Il II Idviil riH 11l'1l1 iR liid én! ti lil'g'C' tÚR. l'oly illllOdlisil (' lég vo lt (\ 1'-

1':1, hogy fi)llljil lllj{d, Iw ld. Il nYlIglllmnL ~1 (>g abha n az évh~ 1l 
( 1882) !lWgk(' \'PRto ft rnini f.l;z f(\ 1' cr l'cf'ol'f) az cp,'Yl' lcm I'f'clor nf. 
h()g-y nflgyon (l\'1\!Of.;1lII. ,.ha (j Illll ga is sziiksrgét érz i n . n~: u · 
g'ulnlllllll l {o p('~ rH' k S lill erd.1 II 1'('{.' tOI' é~ az C'H'yctl'mi fu naCh l S 

(Igy vun J11 f'g'g'yÖI'.ö(lvC', hív ja fö l t'zolg'ii lnl i bizonyi1'viiIlYCli nn.k 
~ II v\lg'dijllz'tuilh il'll nti kr rv~n vé lw k h(, lI y(l :i !ii~Íl I' : l : 1 }\ 1I 11 ~ 
ll h:.;'h';' h:I.i ( '~ 11I l-l' téklwll 111 (. 11 (1 11 ;101"1\ tlldo lll ;í ll ~' O t' l' ~ il'Od;:lln J 
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~I'd(>nj(·it, hujlnmli) aZon lC'gnlázlltoAnhb (\!ül('I'jp:-;:l.lpl'IH(·1 .iúrulni 
Öf'(')s{'g(oIJllz to< IlI.'fI) kétli. hogy azt mpg II:! nYl'I'('ndi , hn!-;"y <11' . 
Bral'il'iili SHJlHI(" lIlo!o;t (Oln'zC"H t('ljC's fizC'té!'i!o\('( h()('saI tas:->{.j< 

llyngillolllha. IT A dolog nem Tnl'nt ki;nll)'<'Il, HrasNui Il('IH Nzi 

n'H('1I viilt IlIl'g il IHunkáh)! és Ll I'enelt·s fog lalkozÚs tt,1. Az 
1882-8:~ tl1l1évl'e is kihirdette oliiad""ait. 1882 végo I"'l" jÍl
harátja aünczy Pál miniszte l'i tani-1CSOS útjfIll a ndni$oizll'l' új
hól érdeklődiill. El'a""ai doc. 8·ról tO l'jPdeIJn,·s levéibolI ma 
g-yllníz:.r.H meg a l<ésC'dC'llllezós okát. 

Mégis engC'c]eH a hivata los és baráti ull!'3zolál'inak. Br
JlyújtoUa kérését. A llIilli sz!e l' jóindulatú bizlatáRlt moII('t! i< 
NzlikségPSIll'k l»tJa jt',1. l'ölszC'I'C'lni ol\lI1~lnya i.vaL ] gu;f,olju , hogy 
1837 rohI'. 8· lól 1848 végéig és 18;'9 aug. aO·tó l 1862 szept. 
l -éig kiizépiskol;li l't')Hll'H t<lmír vo lt. Az il yen rninöségben t(' l
jesÍtett J4 év 10 hónap éH 22 nnpi Kzolgúlalot kivánja bcszá· 
lllítnni 9 év 11 III)nap é:::: 4 Jljlphn ti czC'n re llil11 évi egyetemi 
szolgá latot. KiviÍn 8i:Íga tl'ljl'!::iiilt. Sznbó Károly az Egyetern 
1882- 83 évi rcelor" bc"z1Í ll1olú beszédélJen jelenti: "öfelsége 
julius 23·án kelt. 1"gl'"lsöhb l'l határozásúva l, toljes egyetemi 
tanári fizetésének élvezete IIH~lIctt, nyu,g;nlomba helyeztetett s 
C'gyszl'l's lIlind hO!::iRZll ki>zpályáj<.ín il tudolluíny m(ívelése és 
terjesztése kürtil ~z<"l'zeH 1<i v,íló énkJlI(·i. l'lisI1lC'1'6séiil, 'I<inll yi 
l:lllácsotiÍ Cíllllllt..'1 dijllleniesP!1 l'uháztatott reL" 

A I'cotor, él'dpllIC'i l1l'k lllC'gl'e!e]ö szavakkul húcsuzik cl 
tőle: "Egy(·tellllink lunúri J~~lnínak kiiz1üizteh·t.ben álló Ncf'z
tOl'a, a tuclolllHnYO::i vjlcígban últalií.nosan ümlcl't {) 81'1 1uc1ús, a 
mul t hll1év végén (l Kze l'int IIwgvc-ílt a ÜlnszHdöl, melyen Hj(l ~ 
Si:ígn. útn Jl<..'llIY.l'tiink értcl 111 űS!:iégénpJ\ fejl eszté::;él.'c oly huzgón 
és oly sikpl'cst'll ll1 íí.kiidiitt; de 11<.:'111 sz(ínt. lrH,'g C'g'yt'túmiink 
III U lÜ:<.Í Sa lenni, ki kor úboz 'képc~ t: !J{lJllulnlos,ln irj(l HzcJl cmt 
<.'1'C'jévpl l1ivntvn van cl tUd0l11állyos il'ocln 'lo1l1 .Id.i li;111büző tó~ 
l"t\ in egy<.l rií ll1 kitiinü h;l1ií ssa l 1l1ííkiJclni éR ('z.111,d érc1clI1cil1cz 
t? rd ClIwkl't. fí.í r. ni , H l ~gy('tl'1lliinkl'(" II1cly M leg(o rc! (' rllcschb tag
jának ismeri, CJjnbh rélYyl vetni," 

A math, l' :::; tC'l'I11t\l(L kal' ér:d'kcn y s;t,;l\'a kkal V('HZ bÜC~ ll t: 

N oyyslÍyos 101', TOI/(icsos Szerel tN> Tisz/ ell IÚl7'f(Ír.<j Ur! 

Az ö rÖlII és búnat. c II cIlIéles é rzelmeive l ~Z(,l'zett knl"l1l1k lucln-

II Egyetcnli. l"ectol'i levé lt{l1' ](o]nz1ivú d, 

O •. B.,ts Gy.: Dr. 1:1.11111 S, .. nt flele. -225-
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EGYETEMI TANÁR 
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Jf!úst azon J egm~,a8ab~ !,~határozá:~rÓJ. m~IIY,el t! Felsége Nagy. 
sagodnak nyugdlJlIzt~t~saert benyuJLutt kervcnyet e lfogadni mél . 
tóztutott; Os~tatlaJ,l orommel fogadt~ karo,nk az!!" legmagasabb 
kE"gTct C~ e hsmerest. mellyel Nagyssgod erdemcl l egfelsőbb he
Iren méltányolta ttak s melyhez kHrunk legmelegebb szerencscki 
\:ánutait füzi; ~e egy~~ersmjnd o~ztil tlan s őszinte bánat tölté e l 
kllrullk mindellIk t~gJanak kebel~t .~~on veszteség felett, melyet 
kari é letünk N~gYHagod!lak tanszeketoJ va~ó visszavonulása által 
szenved. ~z?n t]z-:n.~h'Y ev, me.~ye~. sz~r~nc!,en~ volt Nagyságoddal 
együtt mukodve IfJu egyetem unkOIl aleJm, bo alkalmat nyújtott 
mindnyájunknak Nagyságodban nem csupán a tanácsban bölcs 
kartársat s a tudományos munka terén fenkölt szellemű zászló. 
vivőt tisztelhetu4 hanem eb'1'Szersmi nd személyéhez közelebb jut. 
va, szivben nemes barátot szerezhetni. 

Kiséden szeretve t isztelt Kartárs. tanszékedtöl való megvá
lásod alkalmával azon forró óhajtásunk. hogy szellemed ifjúsága 
a tudomány díszére, nemzetü nk s karunk dicsőségére még évek 
során át virágozzék, minket pedig tisztelő kal'tál'saidat. tarts meg 
továbbra is nagy rabecs ült barátságodbun. 

A kolozsvári Ill . ki!'. F Cf'cncz Józ!ic f tud. cgyetcm Jllath. term, 
tud. kar nevében 

• 
Dr, Mirtin Lajos 

e, i. dékán . 

Hogy milyen találó volt a rector jellemzése Br. ifjú szel-
lemi erejéről, azzal bizonyította be, hogy a következő évre is 
előadásokat hirdetett. Ezzel egyben biztosította magát a ren
des foglalkozá s megszakadásával egyiitt járó rázkódás és 
yi sszaesés ellen. 

A sanscrit nyelvből és az összehasonlító nyelvphilosop
hiából két éven át tartotta előadásait. Egyik hallgatója így 
emlékezik vissza ezekre az érdekes órákra : "Mikor én áz egye
tem l'e jál'tam, Brassai bácsi már nyugalmazott egyet. tanál' 
~olt. Hanem azért \llégis tartott egy liceumi el őadást egy évig. 
Én is eljál'tam erre, mint minden olyanra, hol nem kell fizet
ni . A nyelvészet filosofiáját vette elö és magyarázta. Volt el'
I'iil ogy nyomtatott kiinyv is." Ezt hozta magá val. Én azt 
hittem, hogy ezt a könyvet, úgynevezett tankönyv gya ncln t f'. 
i ü is ta nul bclölc, meg m i is tanulunk. Dc nem úgy volt. Az 
(' löadcls egy kerek hétig a vezérkönyvne k csak a címlClpjá l'tll 
"z" lott. Le is szed le róh a ke.:esztvizet alaposan.'" 

Ezt a tudományos i dőtöltés t méJ'j ékfelett élvezte B,.,lR
~ai , mert 8- 10 ha ll giltója 'mindig' volt. rpi)hben halJgnftll k 
nom egyetemi hallga tó k is. 

I~ Egger-Bartal. Bevezetés az összcJuHionlító n~re l vtanbH. " 
la Borbé ly GyÖ"{!y visszacm l ékezé~(> BI·n~8 ~lil'n. Kézinlt SZ('I'Z(I 

gyü:jleményéhen. 
• 
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Ha" vizsgákon tanárhiány mutatkozott, Brassaihoz 
izent~k s ö helyt ,\Ilott, ha kellett francia nyelvböl, ha szUk
séges volt más tárgyból is. Az egyetem szívósan ragaszko
dott érdemes togjához. A tanárságban kortál'sa.i, valamint il 
fiatalok i. olyan oszlopnak tekintették, amelyröl az egyetem 
tudományos jellege mindenkinek szemébe ötlik. Csak öt kel
lett látni s már azonnal észrevehető volt, hogya kolozsvári 
egyetem nem olyan fiatal, amilyent évei mutatnak. Hammu
rabi törvényoszlopa vagy Mózes kötáblája nem fejezte ki hí
vebben fl király, illetöleg I sten szándékát, mint ez a bölcs Mó
zes, aki fölment népével a Nebo hegyére és onnan megmu
iatta a iudOlllclnynak gnzdagon te rl1lő Kanaánját. 14 

A Tudolllány- lDgyctcm é~ HZ egyctclllC$ tudó~ Brl:l ssa i ki· 
tünően ü!:lsze illcttck. Az ifjú cg'yctem az ürüg kétemeletes gu
berni"li s épületben helyezkedett cl, ugyanott, ahollllost a fő
épü let van. BrassH inak tudományban megőszült feje igazán 
kOl'hü dísze volt a régi, IIlnssziv, Rz in ién megörcgedett nagy 
épületnek. 

A budapesi miiegyetem rectora, dr. 
legutolsó clolgozatáról "a XT. axiomál'ól" 
nyilatkozik: ' 

Kürschak, Brassai 
il yen méitánylássa l 

• 

Buda pest, 1917. jan. 30 . 
• 

Brassai Sámuel nek "a XI axioma" címíi. értekezésének mathe· 
lllatikai része logik ai tekintetben · igen figyelem re móltó. Különö
sen tanulságos. a mit il "nem háromszög" foga lm á ról mond . 

Jó l j egyzi meg ebben il tekintetben : a "nem há romszög" szó
szerinti legszélesebb értelemben, tehát elZ, hogy A t uskó, kova, 
ko ldusbot, hold, Sirius. Ámde ily esetben épeszű ember itéletet 
nem mond. tehát tagadni scm ke ll. Az i lyen tagadó fogalmak, 
m ill t .,nem há ,'omszög". úgy mini Brassai n agyon helyesen feJ
i ~lIIcl'te, mindig csak tagadások egy bi zonyos genuso n belül. 

Az á ltala v izsgált esetben "nem háro mszögön", nagyO ll he lYI}
sen o lya n háro'ln cfJycnesből álló ,sík idOn/ol él't, mely •. nem ha 
romszög" /lZ ilyen idomok között a legfontosllbh <IZ, me lyet kél 
:szögu ('k mond, (I , ábro, ) 

.~ E Iwson lai jOg'osultságát kedvesen e rősítette meg egy ide
gen tll', aki nagy ö rommel ujSágOIt~l c SO l'ok Í!'ójának, hogy cg:.' 
ha v':lsi zs id ó korcsmál'os házábHll az úg:.' hOIllJokde"zkájál'~~ fesh'e 
~i1egta lálta H "Bnlssai bácsi" képét. Jó le ll ne <lz/' <lZ úgy fat mett
lizel:ezn i. a ko lJcg iu rni köny vtárnak nján lotlH :t tudós!ió. A kep 
vn loszinii lCI! 1\ !"i che! Ange lo Mézesé ll ek vn lt :;ryenge 1'11:1Z1l, 

'97 .. -- --
• 

• 

• 



• 

• (M Miín v/.,diJtt J~ (~VVl~J B,.~~;d I:rll;kJ~A~t ,~Jl.Ht7)jC olva..tttam, 
'P'/' ;, kl·t~ffWtJ_:1l {;rd':lw~ fj{~,,, tűnt, "'1Amt ';III.~. Annál fi,Zhf~btH:n 
f,' volII mi,_l fm má ",Ii __ 'k 'iJO",;l m~t.' "1- t/riTmU,-,;" llJIIIJfJttL,IllI Hr;u.Mdnak ';" yik má~ils .;""zre ... ·mel" 
1·,.t;·k'·7"'~·f HJf:"i" IH,1fj r"',,1 rtW" (.:kljiim,k_ AH1ir~ ,nél,.. m~gft~n~lI;': 
'Wt/.frsl JUl. 11'1. ,Wt" ;~ X I H~iH"'~. hU'II·1it t-:fJkHd~Mf"k kijvetk~/Aj 
f~lIIl 'rvU'''' ~l#·lj·. JI u , ~"y I ) ~ >gJ'/: 'WY- íJ"" u.':lItzi ft ... ! kJt ú-t. h«IK}' az 
'7. {'.It ~ IIw"r,d"W "w;,,,,' (''''YlHr~-,,;tI I'"l',-ulil ~,kkl,r fl i~ ú f!'O·HI~:;,,.;ul 
O{l,rJ, U·/,fUIlI'H. 

____ h~"~,· ________________ ~ 
a 

l 
K,·,J v"jf K"IJ,:JCfJ. t; ,,! Ifa (; ,,-1 

j,·fMZlk hll"uIIJIJJi . J'(·mlr· lk,'z(i",{m· 

• 

= 

:lZ j " únytf·J,' fI ~Kzrf'vét()h~lfIe{ WI 
l,oc.;útlJI' 1. 

.\1 élI' tisztel.Uel h j ve: 
K íirlfeluík 

V:díllllÍnl íj I IHIOIfJií ll y l(JI IJPlIl v;ÍJj /lH'g' 6h'l(' u(olsó IcJw
li , j{'i~, HZ !'J.<Yf' j" III WI t'H ·1I1. A'!. ('g'ypj( 'JlJ iH ttll;lflilfmn J'H g'así:kn

doH IllJzz;Í (jH !wl;í l:í lJ:ln kífíínfpfíí fj~Y(· !I ' IiJnJ(·1 volt i rrínl<J , 

:Ik if fjfJ.4'Y IJiíHZki'H(.";(l ll f'k !arfo(l. Il!g-yik ll1núrtún;a. dr. Far
Iw ti L iljoM, ki ll/ ·k I'f .(.jo I'ti iig'íj ill :JU IlIlJl y l 1'1 , II PII ICS,.Ik recte)!·j 

/i1 ('W 'IIII f>kl''!.6t;{>Ij( ,n, halll' ln Kín' 1I11 /·k{·lIpk g-yií.il éf.i (If ján fi jlitllí
Ilí HIL I, í;rííl í H II H'!.I·J'(·tl'f ií ll'!./ ' !I" II t:1i f;-í r:ul l-i;-Íg'ot 11( '1 11 is
IlH " 'lj JJ IIJll ktljtl1 v(~g'P% f( '. Az t'J;y pll'J II I'Jl 1«' lt' tkf'%:rtt IJ:JnJtság' 
/'1 '4'dJ fi (' ny" ilJ', II 1I1t ·II',I..;' {I t-; IiH 'g't' riií (' IIt! rk h('H'!.éd , 1I 1(' IYt'l dr. 
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