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Göltingában 1813 okt. 20-tól 1814 ~pr. 17-i~ Sylvesterre.! 
együtt laktak. aki .. igen összeromlott lelekkel er~ezett oda 
Jenából. ahol az élet olcsóbb ugy~m. ~e _ mon?Ja .~yly'est~r 
_ itt mégis jobb. 1814 május lO-en Becsboi a puspokhoz ut 
levelében mondja: .. Mi a végzés. reám nézve. ~ely. szerint 
tanulásomat folytatnom kellene. meg nem tudom; en meg ezen 
akadémiai expediciómban sem a főtiszt. superinten~ens úrt~!. 
sem pedig a konzisztórium tól nem kapta~ sem~lI. le,:elet . 
Junius 14-én is ismétli. hogy most sem tudja ... ml vegzes lelt 
reá nézve". ..Az ezekből eredett tűnődés mind néki (Sylve~
ternek). mind nékem nem kevés. nyugtalanságot. oko~oU . 
Fizikai műszereket is szeretne venm. de nem tudja. ml van 
meg otthon. Julius 12-én azt kérdi: .. ha szabad volna. szeret
ném tudni minekelőtte Bécsből kiindulnék. hova fogja a gen. 
konzisztórium parancsolni. hogy lépjekM. Utolsó levelében. 
1814 aug. 12-én, melyben közli. hogy aug. 25-ike körül indul 
haza. még mind nem tudja : .. mibe fog parancsolni velem a 
ven. konz. lemenetelem után 7" 

Szeptember ll-én jelentik a repr. konzisztóriumban haza
érkezését s határozzák. hogy 18-án iktattassék be s tanítson 
Körmöczi helyett fizikát és mathesisl. Székfoglaló beszédének 
tétele ez volt: ami a fizikust és földmívest. a filozófust és 
theologust. az iparost és kereskedőt egyenlően érdekli. hogy 
közszabadságból nő ki a szabad művészetek és tudományok 
fejlődése. Montesquieu tétele alapján áll: egy nép tökéletes
sége attól függ. hogy mennyi szabadsága van. mert a nép 
üdve a legfőbb törvény. 

Székely Miklós és Sylvester akadémiai útja s különösen 
későbbi tanárrá alkalmaztatásuk kérdésében Gyöngyösi és 
Benczédi között irodalmi vita fejlődött. so Gyöngyösi azt állította. 
hogy együtt indultak külföldre. együtt tanultak s a közvélemény 
Székely t hittanra. Sylvestert meg a ma thesis-fizika szakra 
jelölte. A tanács elrendelte hazajöveteIét de a levél csak Szé
~el?'t találta otthon, Sylvester SVájcban' volt tanulmányúton. 
S.zekely anélkül. hogy Sylvesterl értesítette volna a levélről. 
sietett ~aza. s elfoglalta a közvéleménytől Sylvesternek szánt 
mathesls-flZlka üresen álló tanszékét. Mikor ezt Sylvester 
megtu?ta. ..hOgy bálványozásig kedvelt tantárgyának teréről 
~esz~lT1ttatolt . szégyenében a hazajövetelt megtagadta s csak 
~~.metelt komoly hangu felszólításra és fenyegetésre tört meg s 
lk~!t haza. Benczédi alapos levéltári kutatások és a jegyző-

onyvyek tanulmányozása alapján e cikk sok téves adatát 
helyreigazítja s állítja. hogy a Székelyre és a konzisztórium 
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eljárására vonatkozó állításai alaptalanok. Mikor Székely haza
jött. Körmöczi püspöksége. Nagy Zs. és Márkos halála folytán 
három tanszék állott üresen. Hogy Székely t hittanra. Sylvestert 
fizikára választották volna, annak hivatalos íratokban semmi 
nyoma. "Szóbeli utasítást kapniok kellett, mert Székely már 
az úllevelében is physicus professor". A repr. konzisztórium 
a Főtanács 1814 jan. 3-iki határozata alapján utasította Szé
kelyt, hogy az ut~lsó !él~vre )öjj?n asztronomiára Bécsbe. 
Már csak ez egy tenybol IS talan Joggal lehet következtetni 
mondja Benczédi, hogy a konzisztórium SZékelynek szánta ~ 
fizikai tanszéket. Sylvester zsidót. görögöt, exegesist tanult 
Székely nem. Sylvester soha még közel sem járt SVájchoz: 
Egyetlen levelében sincs a keserűségnek nyoma sem. Sylvester 
híres szónok. Székelyről senki sem á llítja ezt. E tulajdonságok 
már elmenetelük alkalmával tudva voltak s így valószínűbb, 
hogy Sylvestert szánták már akkor Márkos utódjául. Székely 
és Sylvester írásban nem kaptak utasítást tanulmányaik kivá
lasztására. Benczédi állítja. hogy élőszóval kapniok kellett. 
Igaza lehet. Hogy volna máskép érthető, hogy Székely csupa 
mathesis-fizika körébe tartozó előadásokat hallgat elej étől végig. 
Sylvester pedig zsidót görögöt exegesist? Másfelől azonban 
az is igaz. hogy egyikük sem tudja. mi lesz velük. milyen al
kalmazást kapnak s ez nyugta lanítja és szomorítja őket. Ha 
igaz Benczédi állítása, hogy a repr. konzisztóriam e tárgyú 
végzését megírták Székelynek, ez a levél elveszhetett, nem 
került kezébe, hiszen érzékenyen panaszolják, hogy sem a 
konzisztóríumtól . sem egyesektől egyetlen levelet nem kaptak. 
És Székely még utolsó levelében sem tudja, hogy mit szán
dékozik vele a konzisztórium. 

Fényt derít erre a kérdésre Körmöczi 1812 szeptember 
21-iki levele P. Horváth Miklós főgondnokhoz. Ebben a levél
ben erről az ügyről a következőket olvassuk: Székely útlevele 
hamarább készen volt, mint Sylvesteré, várta Sylvestert másfél 
hétig, de nem jött s így elindult egyedül. Körmöczi szerette 
volna, hogy együtt menjenek. Aug. utolsó hetében Sylvester 
is megérkezett s addig kapott ide-oda, hogy csak szeptember 
7 én, vagy 9-én indult el egy "kávés szekérrel". De figyelmébe 
ajánl a főgondnoknak bizonyos környülállásokat. amelyeket 
ezen két ifjakról sajdítottunk" . Ezt azért, hogy "a mú minden 
részrehajlás nélkül jóra törekvő célzásunk meg ne kerültessék", 
Székely "bizonyos és valami különös okból" nem várla meg 
Sylvestert. mintha haragudnék, hogy ő nem volna olyan Bécs
ben. mini más sől azt mondolIa 011 bizonyos privát helyt. 
h~gy. ~ nem i~ mégyen egy helyre SylvesterreI. mert .. a .kon
zlsztonum conclusuma az, hogy egyszerre kettőt ne kuldienek 



4q4 

s az öreg püspöknek (Lázárnak) is e volt érzése és akaratja. 
Tudja ő ezt. mert mondotta néki Fűzi uram. Ú nem mégyen 
Béesnél feUebb. Notandum in privato: azt is mondotta. hogy 
P. Horváth Károly úr is úgy utasította. hogy Bée~ben marad
jon ott fizikát, mathesist jobb móddal tam.llhat. o pedig erre 
fog' applicáltatni. Ezen istoriából Sylvester is értegetvén vala
mit megs%omorodott. n. mikor előltem erről szót telt. meg
mo~dollam. hogy e mind semmiség. A konzisztórium soha 
olyast nem konkludált. közülök egyiket is bizonyos fokra (Faeh) 
nem küldi. hanem úgy. hogy mindenre készüUenek s amire 
szükség lesz. arra fognak applicáltatni. Hogy a konzisztórium 
köztük atyafiságos barátságot. egyetértést kiván s ha e nem 
lesz amelyik felokozná. a nem méltó ezen spartára. hogy 
Béc~ben maradás,,!kat a konzisztórium meg nem engedi stb. 
Ezekkel ment el. Ugy látom. hogy Fűzi Székely t alaItomban 
utasílgatta a régi kovász szerint s ha e világosságra jőne. 
feddést érdemlő cselekedet. mert alplanumon én nem viszek 
semmit. Az ilyent meg sem fogjuk engedni. Caeterum allentus 
lészek ad futura. Irtam Auguszlinovicsnak is. hogy in casum. 
ha venné észre Székelynek Bécsbe maradó szándékát. dispo
nálja a mü planumunk követésére". 

A fennebbi sorokból a következőket olvashaljuk ki: Két 
párt működött ill. a néhai Lázár püspöké és az újé. A kon
zisztorok is megoszoltak. a jelöltek is. Székely a régi püspök 
jelöllje. Sylvester az újé. amint Gyöngyösi ki is emeli. A pár
tok (Fűzi) a színfalak mögött titokban dolgoztak. Székely már 
négy éve ki volt s még pedig egyedül szemeIve tanárjelöltnek. 
Elég idő. hogy egészen beleképzelje magát jövendő helyzetébe. 
Körmöczi irja is. hogy a néhai püspök akaratára s P. Horváth 
Károly nézetére hivatkozik. akik megigérték. hogy a ma thesis
fizikai tanszékre fogják alkalmazni. Ez magyarázza egyetemi 
előadásai kiválasztását. Ennek az igéretnek jegyzőkönyvekben 
nincs nyoma s ennyiben Benczédinek is igaza van. Székely 
bizonyos féltékenységgel fogadta a hirt. hogy Sylvesterrel 
egyült kell mennie. Hiszen ő egyedül volt már évekkel azelőtt 
kandidálva. Ám ez idő alalt a helyzet változol!. A mathesis
fizika tanára püspök lelt, Nagy és Márkos meghaltak. Székely
nek ezt a körülményt figyelembe keIleIt volna vennie s nem 
féltékenykednie Sylvesterre. Sylvester ezt észrevette s "meg
szomorodott" . A püspöknek panaszkodoIt. Mil tehelett a püspök ? 
Igyekezett kissé egyeztetni az ellentéteket. Erősítette. hogy a 
konzisztórium nem hozott olyan határozatot. aminthogy igaz is. 
Szivére beszélt. hogy éljenek békességben stb. A püspök sza
vaiból kiérzik. hogy iti az ő tervüket (ő és a főgondnok) ke
resztező áramlatról ( .. alplanum ~ ) van szó. amelyet nem akar-
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nak ,s nem .fo~~ak tür~i. E~ből ~agyarázható Székely nyugta
lansaga. aki kozvetlenul vlsszamdulása előtt sem tudja még 
ho~ milye~ tanszéket kap.: Félt és nyugtalankodott. hogy tal~ 
felulkerekedlk az ellenkezo áramlat s elesik sz§val megigért 
tanszékétőI. Azért sürgeti ismételten a választ. Es így érthető 
a püspök és konzisztórium hallgatása is. akik nem ím ak _ 
ha ugyB;n ne~ írta~. ,Szé~e1yn«:k e~é~z külföldön időzése 
alaIt. Varhaltak .~ kozvelemeny va~tozasa~. . Pálfordulását. ami 
azonban nem ko,:,etkezett be. Ezt IS megertjük. ha ismerjük az 
akkori személyi viszonyokat. A néhai püspök fia. Lázár Samu 
konzisztor. guberniumi titkár éles ellentétben van a püspökkel 
kinek minden lehető és lehetetlen módon kellemetlenkedik' 
A tanári karból Fűzi titokban az ellenpárt tüzét szítja. Márkos' 
mig élt. sok borsot tört a püspök orra alá. Molnos nyakas é~ 
makacs ember. aki nem egyszer tagadta meg a püspöki ren
delet végrehajtását. Egyszer ki is kelt Körmöczi ellene. hogy 
hát kollega·e vagy felebbvaló ő? S ez is alkalmi okul szolgált 
arra. hogy elévelték a rektori utasítás elkészítését. hadd tudja 
mindenki. mi a joga s kötelessége. 

Mindezeket összevéve azt mondhatjuk. hogy a Gyöngyösi
Benczédi vitában a teljes igazság nem a Benczédi részén van: 
formailag. a hivatalos írások szerint talán igen. de lényegileg 
Gyöngyösi nem nagyon hibázolt. mikor a Székely Sylvester 
ügyben Székelyről azt állítja. hogy sietett haza. nehogy elve
szítse a neki kéz alatt. élőszóval megigért tanszéket. Ez ellen
té ' ekből magyarázható az is. hogy egyik GÖllingába. másik 
Jénába megy s csak később kerülnek össze. mikor az idó az 
indulatokat már kissé csendesílelte. Végeredményben a dolog 
helyesen rendeződött. mert Székely nem szónok. Sylvester pedig 
a maga korának híres. széles körökbe n elismert szónoka. aki
ről. mert nem volt megnyeró arca. a kath. püspök azt mon
dotta. hogy ót nem nézni. hanem hallani kell. 

Molnos főjegyzővé választatott. utódjául SzékeM válasz
tották 1832 aug. 26-án igazgatóvá a nyárádszentlászlói zsinaton. 
mely lisztet 1836 őszéig vitte. mikor helyettes főjegyzövé válasz
tatott. 1836 dec. 13-án Körmöczi püspök meghalván. az 1837. 
évi Fökonz. febr. 5-én püspöki adminisztrátorrá. 1838. aug. 
20-án a tordai zsinat püspökké választotta. 

Munkája : Rövid elmélkedés. melyet néhai Molnos Dávid 
emlékköve felemelésekor a köztemetőben elmondott. Kolozs
vár. 1837. Gyöngyösi István halotti beszédével együtt. "I 

31. Aranyosrákosi Székely Sándor (1836 38).31 Szu etelt 
. at E:leltörténetét saiátkezüleg irta be a tordai gimnázium anyakönYVI~~: 

FIgyelő. 18!12. Gyulai' Vör3smárty életrajza. 48-62. \. Ker. Magvető. oou 
1897. Régi Magyar KÖnyvtár. \. fűzet. 
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1797 szepl. 13-án Székelykálban. ~ű~ői Arany,osrákosi SZéke!y 
István káli unitárius pap és maroskofl esperesI helyettes, anYja 
Szabédi Szekeres Klára. 1808 szepl. l:~n ment a székelyke
resztúri unitárius gimnázium ba, hol 6 eVlg ta~ult. .1.8~4 . szept. 
l-én a kolozsvári kollegium ba ment, ahol a fllozoflal es teo
lógiai tanulmányokat 5 év alatt végezte. 1818/1 g-ben az elymo
logisták praeceptora. 1819 nov.-.ében ~ kir. I!ce~mban ~ tör: 
vényt kezdte tanulni. De 1820 JUI. l-en .~ dl~so~z~ntm~rtoRl 
zsinat apja kérelmére megengedte, hogy saJat koltsegen Becsbe 
menjen egyetemre s egyben peregrinálhasson is s ezért a II. 
félévről magánvizsgálatot tett kitűnő eredménnyel. 1820 nov. 17 -én 
indult Bécsbe, dec. lO-én érkezett fel. Az egyetem ág. ev. és 
reformátusok cs. királyi theologiai tanintézetébe 1821 ápr. 3-án 
iratkozott be. Hallgatott Venrichtől exegesist, theológiai enciklo
pédiát, a második félévben protestáns egyháztörténelmet, a 
harmadikban Genersichtől általános egyháztörténelmet, az utolsó 
félévben ó- és újszövetségi exegetikai előadásokat. A főváros 
a maga zajos életével, élénk forgaimáva!. nagy sürgés-forgá
sával élénk hatást tett az erdélyi hegyek csendjéhez szokott 
iOura. Mint maga írja, a nagy lárma, forgalom .az embernek 
agyvelőjét megreszketteti". 1822 elejéről írja, hogy látta a kis 
Bounapartét (a reichstadti herceget) gróf ColIoredo nevelője 
mellett: .. fejér kerek pofáju, kék szemű, de azt mondják, nagy 
hazug", Aztán arról is beszámo!. hogy vátozott át németté : 
Jtten az ember erővel németté lesz. Az én öltözetem egy magas 
kalap, fekete selyem lájbi, fehér nyakravaló, melynek oly ma
gasnak kell lenni, hogy az ember örökké az égre nézni kény
telen, egy pantoffe!. fekete pantalIon és egy olajszín Gehrock, 
mindamellet! úgy képzelem magamat, mint egy idegen sziget 
madarát, mely bármi cifra kalickában van, szirtes hazája felé 
fordul énekelni". ,.szirtes hazájából" hozta lelkében .. a szé
kelyek Erdélyben" .. csodálatos sugallatát" s midőn az idegen 
főváros benyomásaitól lelke kifáradt, odamenekült faja ősi 
tört~netéről lelkében rajzó képeihez, melyek dalolásra kész
teltek már a kollégium falai között a süldő diákot. 

Az 1822. évi jan. 21-én tartott Főtanács Tordára rendelte 
papnak. Május 17-én tehát hazaindultsjunius 9·én beköszöntött. 
~ 1823. évi szabédi zsinaton szentelték fel. 1827. julius 4.-i 
bagyoni zsinat határozata alapján a papi hivatal mellett a 
tor~ai gimnáziumban hittant, németet, görögöt tanít. 1830 aug. 
2?-en a dombói zsinat rektorrá választja, mit 1831 ápr. 24-ig 
Kselt. 1~32 aug. 23-án a nyárádszentlászlói zsinat áthelyezi 
. olo~varra a történelem és hittan tanárának s szept, elseje 
ota hillanl, zsidót, görögöt kezdett tanítani. 1833 szept. 13-án 
az Üllllösi zsinal Molnos főjegyző mellé segédnek választja· 
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l836-ban reklorrá válAsztják, mely hivatali vitte. Ez 
időben földrajzot, időS7AOlll~lant, egye!em~ és Iödé-
nelme! tanított 1838 aug. 22-en a tordaI zsmat vá-
laszlja. 1843 okt. 9-én Székely Miklós püspök elhunytával 
helyeIlessé nevezik ki s 1845 aug. 25 én a homoródalmási wnat 
püspöknek válasz~a: _. " . . 

Háromszor nosul!. Elso neje, Csipkes Erzsébet, 3 ev mulva 
szárazbelegségben· meghalt. Második neje. Nagy Rozália. 

kivel 1828-tó! 1835 ápr. 2~ig élt. évekig tartó betegeskedés 
után, szintén meghall. Harmadik nejét Hincs Zsuzsánnát 1835 
dec. 15-én vette el. Ettől gyelJneke Adám. Kolozsvár városá
nak szenvedélyes régiségbuvár levéltárosa. 1892-ben halt meg. 
Mindhárom felesége nemes családból sre!ÍJloazik. Az elsőről 
írja. hogy két szenvedélye volt: a madár és virág, költői lel
küleru. aki szerel1e és olvasta a magyar irodalmat Rokonai 
haj lIladik feleségűl gazdag falusi és ref. vallású leányt aján
lottak neki. E háwsságot lehetetlennek tartotta, mert .akadály 
a vallás, amit nem áltoztatbat s ha akarná is, előliáróinak 
nem kellene engedni. .. De én sem szeretnék oly házAstársat, 
kivel magamért azt szegelern meg. aminek a világon 
lebbnek keH lenni- . Neki eddig mindég más álaszlolt fele
séget, l i. Székelyné ángya. Akit akart. megkért. felesége lelt. 
Most már maga akar válasz1ani. 

Székely Sándor közéleti pályája az epikai ín-
dult. Döbrentei volt az. aki a költészetet megkedveltette vele. 

. Első dalai és ódéi 17 éves korából valók. 1814-lől 1830-ig 
kötik le költői tárgyak. azután csak egyházi énekeket ír de 
érdeklődése most már a tudomány s az egyházi élei szükségletei 
felé fordul. Toldyval ez időben állandó levelezésben álL 1827 nov. 
6-án írja hozzá: "Mil írjak gyönyörködielőbb könyveimről és ural
kodó passioimról ? Homert és Virgilt mások felett szerelem. 
különben pedig minden nemzet epikusail. Az eposzi kürtöl 
adta nekem a lermészet. de a szelid lantlól sem foszlolt mega. 
Fia ezzel egybehangzóan írja Jakab E1ekhez: .. Néhai idvezült 
édes atyámnak kedvenc könyvei voltak Horner pergamenibe 
kötve. Horatius s egy elavult Virgil. továbbá Klopstock Mes
siása. Berzsenyi versei. stb. Ezeket annyira féltette, hogy mikor 
mini tudni vágyó kis gyermek, kinek a rajzhoz nagy kedve 
volt. könyv1árában képeket kulatlam, mindíg figyelmeztetett. 
hogy ezen drága könyveihez ne nyuJjak g. Valóban Székely 
Sándor epikus költő a javából s csak sajnálni lehet. hogy élet
sorsa úgy eltérítelte fialal évei oly szép igéreteitól. Székely 
gyal o~ dolgozott. nem szeretett javítani. VienniaszÁ\ kél hónap 

att irta. Hogy nem tett nagyobb halást, annak oka 
ben ennek köszönhelő. De maradandó helyét és 
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a magyar irodalom történetébe~ elism~ri Vö!ösmarthy. kine~ 
epikája nála nélkül el sem kepz~l~eto!. aztan TC?I~y. G~ula~ 
Pál. Heinrich Gusztáv. hogy a ml.emkr?l .. Kanyar<.>rol •. Peterf! 
Lajosról és Borbély Györgyről. ~e IS sz.obak. Csupan !<ISS Er".o 
az aki jelentőségét kisebbítem Igyekszik. azt mondvan. maga
vai. Vörösmarlhyval szemben. hogy: A Székel~e~ Erdélyb~!l 
"igen-igen csekély halássa! voll. ha ~olt y orosma!thyra • 
nem magaszlalhaljuk lehat Szekelyt ugy. mml~a .nel~u!e a 
Zalán fulása nem szülelett volna meg. vagy legalabb IS kesobb. 
vagy máskép. Igy Székely veszít ugyan jelenlőségéből. de nem 
szorul épen arra. hogy egyedül ez legyen a dicsősége. 

De Székely minket ez alkalommal nem mint epikus költő 
érdekel. hanem főképen. mint tanár és mint énekes könyvünk 
szerkeszlője és ma is használt sok szép énekünk költője. 

Jakab Elek. mint hit- és lörlénelemlanárnak hallgatója volt. 
Úgy jellemzi ől. mini ponlos és lelkiismeretes lanárt. kinek világos 
előadása. nyugodt, kissé lassu és halk hanghordozása. tarlal
mas fejtegetése a figyelmet lekötötte és dús tanulságokkal jutal
mazta hallgatóit. Volt benne valami abból a magatartásból. 
melyet a spanyol grandezzának nevez. Általános tekintély
nek örvendet! és szereteiben s tiszteletben részesűlt a diákság 
részéről. 

Nyomtalott művei a tanulóifjúságnak kézikönyvül vannak 
szánva. Irodalmi értékük ebből a szempontból ítélendő meg. 
Időben a legelsők a magyarul írt könyvek közöl! s már ez is 
érdemük. Jakab Elek szerint adatokban mindenik bő. forrásai 
abban a korban jók. stilusa csak néhol darabos. Az unitária 
uallás történetei Erdélyben Uzoni-Fosztó István adatokban gaz
dag kézírati művének Toldy szerini .meglehetős hanyag 
kivon~~a M. aminek magyarázatául szolgálhat az. hogy tanári 
teendOl mellett 011 voltak egyházi fontos és sok munkával járó 
megbizalásai s ezek mellett különösen ab an a korban -
nem volt meg az alapos munkához szükséges idő. Hiszen arról 
a ~orról van szó. mikor a korondi zsinat a lanításügyel refor
m!Í'Ia s a lanítás nyelvéűl a magyari mondolIa ki. Székely 
S~ndor ezzel a .munkájával. megérezve az idők szelét s meg
elozve ~ esemenyekel. nagy szolgálalollet! a reform ügyének. 
~m~I~. kimondo lia ugyan az eivel. de rendkivüli nehézségekbe 
ulko~ott megvaJósílása azér!, mert nem voltak meg a szükséges 
tan~onYVek. Különben Ádám fiának Jakab Elekhez írt levele 
szekl _a c:e~ra ~o~al törölt belőle. valószínűen azért. mert 
a so uldozes fellárasa kellemetlen volt a katholikusoknak és 
~O~l1Iátu~oknak. Próbálkozott egy nehány tudományos érle-

zessel IS. ahol az önálló kula tás módszereivel való isme
retsége tűnik ki. 
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Lírai ereje az egyházi énekek költésében unitárius költőink 
legelső sorába emeli. Fia szivességéből a Keresztény Magvető 
(1887. 385 388. l.) közli azt a .Rövid értekezést", melyet 
az énekeskönyv 1837. évi kiadása késziléséről 
Sajnos, hogy ez az írat csonka: az l 114.lapokon éne
kekre vonatkozó ismertetés htányzik. Székely igy mondja el az 
előzményeket: .Megavulván az 1747 és 1777-ben kiadolt 
énekeskönyv, a rőkonzisztór!um 1827 tájban munkába vétette 
egy új kiadásál. De csak 1833-ban fogtak hozzá a munkához. 
Egy bizottság megállapította a meg- vagy kimaradó énekeket 
a megmaradókat .jobbítás végett" kiosztották maguk között 
és új énekeket is szereztek. Ekkor átvette a szerkesztést, az 
énekeket összeírta, imitt-amott .igazgatá u és .alkalmazá·. S 
bemutatta 1833-ban a konzisztóriumnak. Ez kiküldte az espe
resekhez .megbirálás végett". Egy évnÉ'1 tovább forgott a kö
rökben. De egyetlen új ének sem jölt 8 többihez, a régieknél 
is a birálat csak énekek, vagy versek kihagyásából álloll. 
A gyüjleményt a konzisztórium megint neki adta ki, ő újra leirta 
az énekeskönyvet, versbe szedte az énekeket s kótákat készíttetell 
feléjük. A kótákat Gál Ábel akkori kántor, Sófalvi énekes deák 
és Kis Mihály készítelték, Végre 1837-ben megjelent Barra 
Gábor kiadásában, mert előfizetés utján nem ment a dolog. A 
jelentésben felsorolja az egyes énekeket s megnevezi szerző
jüket. Tőle 17 .van. Az övéi: Csudálandók Úr Isten, Bölcs
teremtő szent Ur Isten, Kegyes és szívemelő, Szent vagy lsten 
szent vagy (melódiája is), Szeret, imád, magasztal, Menjetek 
el békességgel, Hálaadásban, vígságban, Az Istent imádjuk, Az 
öldöklő fegyver s pusztító inség, Igazlátó Szent Ur Isten. Te 
vagy lsten a szeretet, Szálljon álpás rád az égből, Országol az 
lsten feleltünk, Határt rendelt az Ur Isten, Szent Istenem tekints 
reám. Légyen béke áldolt Isten, Dicsőség Istennek. Sok ének nél 
csak ez a megjegyzés: Régiből, vagy: régiből igazítva. Ezek 
fennebb nincsenek felsorolva, mert ahol ő "igazított". ott első 
személyben beszél. A zsoltárokról azt jelenti. hogy a felesle
geseket elhagyták, mint a reformátusok is. Míg a szedés (oly t, 
naponként négyszer is ment a nyomdába s mégis maradott 
hiba. kivált az első ívekben. Korrektor volt Káli Nagy Elek, 
Mikó Lőrinc is sokat segített. .Sokan kivánnak tökéletesebb 
gyüjteményt, de kevesen adának munkákat s még kevesebb«:n 
segítének egyebekben is. A jövő kor igazítsa ezt a második 
kiadáskor, alkalmazza a nevekedő literaturához. Vagy ~dja lstenk' 
hogy ennél sokkal tökéletesebbet készílhessen s vlfágozzé 
szent vallásunk mindaddig, míg magyar és székely nép lé~ez 
Erdélyben. .. Irtam ezt a maradék értesíléséül. Kolozsvárt. JUI. 
19-én 1838". 
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Ebben a jelentésben egy téves adatot kell helyreigazíla_ 
nunk. A Főtanács ugyanis nem 1827 híján, hanem már 1823-
ben, sót már előbb, foglalkozott az ~nekesk~nyv új ki~dása 
ügyével. A jegyzókönyvekben nem lalaItam e1ebb nyomai, de 
az 1823. évi Főtanácson már bizoltságról van szó, melyet az 
a szemrehányás ér, hogy nem lelte meg jelentését, habár az 
esperesek felhozták az énekeket. Tehát a bizottság már előbb 
ki volt küldve. Boros is foglalkozika~ az új énekeskönyv ki

s Székely Sándortól eredőnek felsorol 10 darabot, 
melyek közül csak 4 egyezik a fennebb felsor<;>ltakkal. Ezek: 
Csudálandó nagy lsten (így n, Csudálandók Ur lsten. Bölcs 
teremtő szent Ur lsten. Szeret, imád, magasztal. A többiek: 
Szent színed előtt állunk, Felségesek müveid, Mialyánk, Vilá
gok teremtője, Dicsőítünk és tisztelünk, Örök lsten, kinek esz
tendők. Aztán azt mondja, hogy az énekeskönyvbe felvett 63 
új darabot, melyek 10 12-őt kivéve saját, eredeti szer
zeménye. Ezek az énekeskönyv legjobb darabjai. Költői for
mában és eszmei tartalomban feletle áll ez énekeskönyv öt 
elődjének. Dogmai kifejezései tisztuItabbak, habár a régi éne
kekben még sok olyan elem maradott benn, melyek nem egyez· 
nek mai hitelveinkkel. Aztán kifogásolja Boros, hogy tulságosan 
kedvez a lirai hangulat hátrányára a racionalizmusnak. 

Székely Sándor érdemeit az új énekeskönyv szerkesztése 
és kiadása körül lehetetlen el nem ismerni. A kritikusok nézete 
az érdem mér1ege\ésénél nem egyezik. Heinrich Gusztáv a leg
elismerőbb. A lirai tehetséget általában meglagadja tőle, de 
annyit elismer, hogy egyházi dalai He költői faj sikerültebb ter
mékei közé tartoznak", azt pedig kiemeli, hogy a reformban 
.döntő része ~ volt. Boros elismerését a később kifejezeIt biráló 
megjegyzései nagyon leszállitják. Toldy szerint az énekes
könyvet .gyökeresen átalakitotta ", sok szép, régi éneket ki
hagyva, újakat dolgoztatva s az egészet máskép rendezve, mi 
~tal az ~ecsben aligha nyert". Tehát Toldy egyenesen két
~T?evoIlJa ,-"unkája értéké t. Pálffi Márton eljárását igen radi-

. ~nak tartja, mert sokat dobolt ki, ami valódi érték. Annyi 
ketséglelen, hogy Székely Sándor közbelépése nélkül az énekes
k~nyv új kiadása aligha sikerült volna. Hiszen a Főtanács több 
mmt .10 éve kisérletezetl az üggyel, melyet egyszerű közigaz
gatásI tárgyként kezeIt, minden siker és eredmény nélkül. 
. . Mint ember, szereti a társaságot, melyet elmésen, okosan 
e~ fl.nom hangon mulatla!. Háza nyitva volt barátainak, isme
rosekInek, kiknek néha érdekes előadásokat tartott. Szereti nem
csa. rokonait. hanem embertársait is. Gyöngéd férj, ritka jóságú 

II UnlJáriuI Közlöny, 1895. 
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alya és lelkiismeretes. jó pásztor. Vallási kérdésekben lürelmes. 
a felekezetieskedést eliléli. Fennebb láttuk. hogy legszenlebb 
dolognak larlotta a világon a vallásban való hűséges meg
maradási és a más vallásúak iráni való lürelmet Világos. józan 
érlelem, nyil I szellem és m~leg. szerető szív jellemző tulaj
donságai. Már szülői házánal lanult hegedűt. melyben annyira 
vitte. hogy Bécsben egy hangversenyen Haydn miséje előadá
sában másodhegedűt játszolt. Érlékelte a zene nemesítő hatását. 
Fiál is taníllotla zenére. 

1851 vége felé püspöki vizsgálatot tartott a háromszéki 
körben. már betegen. De titkolta betegségét. nehogy megijessze 
otthon feleségét és fiát. Kedves. közvetlen hangú levelekben 
értesíti Őket az ünneplésekről. melyekben hívei részesítik. 
"Amerre megyek. 40 50 lovas székely jár előttünk s úgy éne
keInek. hogy a hely szinte felfordul." Gyöngyösi, aki őt ez 
útjában kiséri, emlékbeszédében azt mondja, hogy érezhette 
a vég közeledését, mert bölöni híveitől így búcsuzott el: "a 
munkát elvégeztem, többé nem kisér éneklő, zászlós seregetek, 
éltemet teszem le érettetek. többé nem látjátok az én orcámat". 
Visszatérő útjában Marosszentkirályt 1852 jan. 22-én halt meg. 
Holttestét Kolozsvárra vitték s 29-én temették el. 

Művei: Unitárius vallás történetei Erdélyben. Kolozsvár. 
1839. Világtörténetek tanulók és olvasók számára Oitlmar 
szerint. U. o. 1844. 2 kt. Erdélyország történetei. U. o. 1845. 
- Szent beszédek Homoród-Almáson, a zsinat gyűlésén 1845 
aug. 24-én. U. o. 1845. - A székelyek Erdélyben. Hőskölte
mény három énekben. Igaz Sámuel Hebe. 1823. Költemé
nyek: Erdélyi Múzeum V. 1816. Szépirodalmi Ajándék 1821, 
Hebe 1823 1825. Dierniász, Hősi költemény 1826, Koszorú 
1828, Urania 1829, Aglaja 1830 1831. 

Cikkei: Tudományos GyüjtemélJY. 1823. IV. A tanítás 
talptételei. Törökök kiverettetése Magyarországból. Nemzeti 
Társalkodó. 1838. ll. 193. Húnok és avarok várairól. U. o. 
l. 1830. 353. 

Levele: Nagy Mihály özvegyé hez Oézsfalvi Simon Judit
hoz. Bécs, 1821 jan. 20. Aranyos Vidék, 1893. 43. sz. 

. Kéziratai a kollégium tulajdonában. Róla szóló cikkek: 
Toldy: Handbuch der Ungrischen Poesie. 1828. II. 558. 
Magyar költők élete. Pest. 1871. II. kt. 246. l. 
A magyar költészet kézikönyve. II. kiadás. 1876. IV. k. 180-182. I. 
A magyar nemzeti irodalomtörténete a legrégibb időktől a jelen 

korig rövid előadásban. IV. jav. kiadás. 1878. 228. és 235. I. 
Irodalomtörténeti olvasókönyv. 1869. Il. kt. 142. l. 
Gyöngyösi István: Erdélyi unitárius püspök. Néhai Fótiszt. Székely 

Sándor úr Gyászemléke. Kolozsvár. 1852. 

Dr. GAl Kelemen ; A kolozevéri unit6riua koll6glbm törl~nete . Il. 31 
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Jakab Elek: Aranyos-rákosi Székely Sándor. Figyelő. 1882. 161-183. és 
262-276. I. 

Boros GyÖrgy: Aranyosrákosi Székely Sándor. Unitárius Közlöny. 1895. 18. I. 
Kanyaró Ferenc: Aranyosrákosi Székely S. és Vörösmarthy. Ker. Magv~ 1888. 

Aranyos-Rákosi Székely Sándor. Ker. Magvelő. 1897. 257-262. I. 
Tólh Béla és Székely Sándor Hadúrja. Ker. Mal/velő. 1903. 

Pélerfi Lajos: Aranyosrákosi Székely Sándornak .A székelyek Erdélyben' c. 
eposm. Ker. Magvelő. 1889. 

Borbély György: A székelyek Erdélyben. Aranyosvidék kiadása. 1895. 
Gyulai Pál: Vörösmarlhy élelrajza. 3. kiadás. Budapesi. 1890. 
Heinrich Guszláv: A székelyek Erdélyben. Régi Magyar Könyvtár. I. fűzet. 
Péler Lajos: A sZékelyek Erdélyben. Ker. Magvelő. 1922-
Pállfi Mérion : Énekeskönyvünk új kiadásához. Ker. Magvelő. 1922. 
Kiss Ernő' A Zalán fulása és a Székelyek Erdélyben. Egyetemes Philologiai. • • 

Közlöny. 1900. 
32. Brassai Sámuel (1838-1840. 1845 1847). A róla szóló 

irodalom nagy terjedelme fölöslegessé .teszi. hogy e helyen 
részletesen foglalkozzunk élete történetével. Az érdeklődőt tehát 
oda utasíUuk. E helyen csak egy nehány vázlatos vonást raj
zolunk róla. a tanárról. az igazgatóról és az ő segíteni kész 
áldozókészségéről. 

1800 juniusában született Torockószentgyörgyön. 13 éves 
korában a kollégium ba kerül. de 4 év mulva az országos 
éhinség idejében atyja hazaviszi. Iskolai tanulmányairól nem 
s.okattudunk. 24 éves korában bevégzi a filozófiai tanfolyamol. 
Ugy tetszik. hogy tulajdonképen ekkor kezdődik reá nézve az 
igazi tanulás és előkészület útja. amelyen elindulva nemsokára 
az ország legnevesebb tudósai közölt kezdik emlegetni. 1832-
ben megjelenik egy alapvető fontosságú s a magyar esztétika . 
történetében korszakot jelentő esztétikai tanulmánya. A gyö
nyörűségről. 1834-ben Méhessel szerkesztője lesz a Nemzeli 
Társalkodó-nak és Vasárnapi ViSág-nak. Már iti és ekkor 
kitünik éber figyelme a nemzeti és tudományos közélet minden 
jelensége iránt és széleskörű és alapos készültsége és tudása 
minden kérdésben. melyhez hozzászól. S a legkülönbözőbb 
kérdésekkel foglalkozik. 1837 febr. 8-án a Főtanács az 1836-
ban ~olerában. meghalt ~olnos utódjává választja. febr. lO-én 
konzlszlornak IS felesketi. O volt az első aki külföldön nem 
járt s nem belső ember volt és mégis me~álasztották. Sokan 
voltak ellene megválasztásának. Főképen a tanárok s a főbb 
vezető Világiak. Augusztinovics szerint pl. nnem lehet bajuszos 
professor . De mellelte voltak s keresztülvitték megválasztását 
a középrendű honoratiorok. A tanuló ifjúság pedig kitörő lcl
kesedéssel fogadta. Fáklyásmeneltel tisztelte meg s nevében 
Gedő László. a nagynevű jóltevő korán elhunyt fia. üdvö-
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zölte. A kollégiumot pedig kivilágította. A közszellem meg
oszlott voltát jellemzően mutalja. hogy mig az ifjúság odavolt. 
Székely Sándor igazgató felment a kollégium ba s a gyertyákat 
oItogaini kezdette. Az ifjúság valahogy neszét vette az igaz
gató e vállalkozásának. ingerülten hazarohant s egy kis hija 
volt. hogy minden baj nélkül mult el ez az incidens. Beikta
tása máre. 2-án volt. mégpedig, a várható nagy közönségre 
való tekintettel. ez alkalommal először magyar nyelven. 

A régi püspöki lakásban lakott édes anyjával. Ebben az 
épületben volt a konzisztórium ülésterme is, mely levéltár is 
volt., A konzisztórium 1840-ben e termet is átadta neki a tár
gyakért való felelősség mellett oly feltétellel, hogy fűtse a maga 
fájával. hogy vasárnaponként a gyűlésen ne legyen hideg. Az 
1838. évi tordai zsinaton a középrend őt akarta püspöknek 
választani. De ő nem lévén felszentelve, az egyházi rend és 
a vezetők a régi tanárok iránt való figyelemből és méllányos
ságból ellenezték. Párt ja sokáig kapaeilálta. hogy álljon elé a 
felszentelésre. Nem tette. Megválasztották Székely Miklós!. Most 
már főjegyző nek akarták megválasztani. Megint megujult a 
kapacitálás. Ö kijelentette egy ülésen. hogy nem veszi bántás
nak. ha nem választják meg. sőt nem is óhajtja. Igy válasz
tolták meg Székely SándorI. Ez volt az oka annak, hogy a 
zsinat kimondoIta, hogy püspök és főjegyző csak felszentelt 
pap lehet. Ez eddig nem volt törvény. S nagyon valószínű. 
hogy Szentiványi Márkos Dániel 1684-ben és Szentábrahámi 
1737-ben úgy leltek püspökké. hogy felszentelve sohasem vol
lak. Legalább is nevük a felszentelt papok jegyzőkönyvében 
sehol sem olvasható. 

1838 aug. 2 :-én megválaszlják igazgatónak Székely Sán
dor helyeit s a könyvtár felügyelőjének. Igazgató volt 1840 
szep!. I-ig. a könyvtár felügyelője 1842 febr. 28-ig. 1840 szepl. 
l-tól 1845 szep\. I-ig Kriza utódjaként paedagogareha. ekkor 
utódja lett Berde s ő másodszor igazgató 1847 május l-ig. 
1842 febr. 28-tól 1848 nov. I7-ig könyv tárnok. Ekkor határozta 
a Főtanács. hogy a könyvtárnok ezután ne diák legyen. hanem 
tanár. Ekkor á1lapítotlák meg a könyvtári szabályzato\. Okul 
szolgált erre B. Farkas Sándor végrendelete. aki könyvtárát az 
egyháznak hagyományozta s gyarapítására jelentékeny össze
get hagyoIt. Brassai a könyvtár számbavételéről és rendezésé
ről 1842. 35. sz. alatt tett jelentést a konzisztóriumnak. 

1848 nov. 17-ig működött. Mikor Urban Kolozsvárra be
vonult. ő sietve menekült. Még a Vasárnapi Uj ság ís kiszedve 
maradt hátra. 1854-ben az E. K Tanács hívta vissza tanárnak. 
de levelére választ nem kapott. Később beszélte el Benc~di
nek, hogy a meghívásra megírta volt Krizának. hogy a kormany 
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nem engedi. mert azzal volt vádolva. hogy a diákokat 1848-
ban buzdította a honvédek közé való beállásra. Kriza isme
retes feledékenységében nem terjesztette levelét a tanács elé. 
O ezt csak 1859-ben tudta meg. mikor Krizát el is vitte Nagy 
Elekhez s ott igazolta magát. 1859-ben ismét megválasztották 
tanárnak. K. Nagy Elek aki különben nagy tisztelője volt
ellene mondott visszahozatalának. Hivei. hogy a közpénztárt 
ne terheljék. tanszéke költségét maguk adták össze. Ugyanez 
évben az Erdélyi Múzeum-Egyesület őrnek választotta meg. 
Mindkét állása teendőit vitte 1862 szept. l-ig. De ekkor nagy 
elfoglaltatása miatt s mert állását pótolhatónak látta. lemondott 
a tanárságról. A Főtanács a következő napon a meghalt Pataki 
József helyébe iskolai felügyelő-gondnoknak választotta. 

Ime ezek a keretek. melyekben tanári működése lefolyt. 
Igazgatói működésének két mozzanatát említjük fel. 1839-ben 
Lendvayné szinésznőnek az ifjúság tisztelete jeIéül küldöttség 
útján aranygyürűt adott ezzel a felírással : "A kolozsvári uni
tárius ifjúság emlékül 1839". Nagy megrökönyödést okozott ez 
a merészség. Daniel Elek fógondnok méltatIankodva vonja 
kérdőre az igazgatót: Honnan tudja megítélni az ifjúság a 
színésznő művészetét ? Jelentse. hogy kik. hol. hányszor gyűltek 
össze a diákok tanácskozni. kik adták át a gyürűt. éngedélyé
vel mentek e s hányszor a színházba? S figyelmezteti. hogy 
saját hirneve érdekében tartson jó rendet közöttük. A másik 
eset ez: Székely Miklós püspök egy diákot az ó hire nélkül 
vizilációra vitt. Brassai az esküdtszékre adta fel a diákot. aki 
azzal mentegetőzött. hogy őt a püspök vitte el. ő parancsolt 
neki. Az esküdtszék 115 éjszakai künnhálásért. preces. oráció. 
koncio. csütörtöki és vasárnapi templom-mulasztásért 243 frt 28 
krra büntette. A nevéhez fűződő 1841. évi tantervi reformot 
más összefüggésben ismertettük és méltattuk. valamint az alsó 
fokon tanító .. köztanítók " szaki irányú kiképzésére tett intéz
kedéseket és tankönyvírói csodálatos munkásságát. 

Megható ennek a nagy embernek az anyagi áldozó kész
sége. Egy nehány adat. Mikor konzisztornak felesküdöU 60 
frtot ajánlott fel az akadémita költségeire. 1839 március :1-án 
Iszlai László felügyelő-gondnokkal aláírási ívet bocsát ki a 
z.enetanítás költségeire. Gyüjtöttek 451 rfrt 15 krt. A konzisztó
num utasitja az igazgatóságot. hogy gondoskodjék egy "kotlá
?ól énektanítóról". kinek fizetése lesz az évi kamat. De aláírási 
lvekel t?bbé hír nélkűl ne bocsásson ki. Egy "daguerrolype" 
beszerzesére gyüjlött 55 frto!. 1841 nyarán a fizika és mathesis 
osztály termébe sajál költségén új padokat s az ablakokra elsö· 
tétítés végett fatáblákat csináltatott s kérle. hogy az a terem 
legyen csak az ő classisa. hogy ne rongálják. Az igazgatóság 
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megengedte ugyan. de megjegyezte. hogy engedély nélkül még 
saját költségén sem szabad a tanárnak igazításokat tenni. 
1842- től 1844 nov. 2 ig vegytani és természettani szerekre 11 11 
rfrt 17 kr! költött a magáéból. megtéritését nem kivánta. Könyv
tárnoksága alatt a kön~a 19 rfrtot költött. 1842·ben a régi 
sütőház megépítésére 6~ kamat mellett kölcsönt ajánlott fel. 
1842 julius 31-én 600 Irtot ajánlott fel természettani eszközök 
vásárlására úgy. hogy a státus 12 évig fizesse a 6 %' kamatot 
s évi 50 Irt törlesztést. 1843-ban a hetedik köztanítói állás 
költségeire 50 rfrtot (= 150 mfrt) adott. Ugyanez évben 525 
könyvet ajándékoz a könyvtárnak. Ugyanez évben ásvány tar ló 
szekrényeket csináltatott. Berde akadémiai köJtségeire 180 frto t 
adott. 1848-ban saját költségén nyomda felállítását igéri és 
ajánlja. A közbejött politikai események meggátolták terve 
megvalósításál. 1859-ben 100 pfrtot ajánlott fel a pénztár gya
rapítására. 1860-ban az iránta megnyílvánult jóakarat viszon
zásául 1000 frt alapítvány! tet! a nevére tett tanszék köJtségeire. 
1869-ben a kollégiumi új orgona csináltatására 50 frtot adott. 
Ezt az áldozatkészségét betetőzte 1897 ápr. 16-án kelt végren
deletével. melyben általános örökösévé a vallásközönséget teszi 
azzal a kötelezetlséggel. hogy 12.000 frlot adjon a tordai uni
tárius iskolának. a többi az új kollégium építésére fordítandó. 
Mint iskolai felügyelő-gondnok az igazgatóság ülésein pontosan 
megjelent. Az iskola évnyító és évzáró ünnepélyein beszédet 
mondot!. a vizsgálatokon is mindíg ott volt. A köztanítókat 
hasznos módszertani utasításokkal látta el_ Benczédi hálásan 
ismeri el. hogy mint igazgató neki sokat köszönhet. 1876-ban 
azonban elhidegült. sőt le is mondot! a gondnokságról. Oka 
az. hogy a püspökválasztásnál ő Pap Mózest pártolta. kí ellen 
Pesten gúnyos cikk jelent meg. Az is hozzájárult. hogy őt fő
gondnoknak akarták választani. de a Ferencz József-pártiak 
nem is akartak róla hallani. hanem Berdét választották meg. 
A püspök- és főgondnokválasztó zsinat után az iskolai évet 
még megnyitotta. de azután elmaradott. A tanári kar szívéből 
kérte a maradásra. de ő megállott szándéka mellett s többé 
nem jelent meg az igazgatóság ülésein. 1876 nov. 23·án ezt 
írta a meghívóra : »látta. de többé nem fogadja el a meghívást. 
se nem láttamozza". Lemondása az 1877. évi zsinat elé ter
jesztetett. de az nem fogadta el. hanem örökös felügyelő·gond
noknak nyílvánította. 

Magánéletéből még egy vonást. Nem házasodott meg soha. 
Benczédi elbeszéli ennek az okát. Még tanársága előtt fülig 
szerelmes volt egy kolozsvári Dobrai Péter nev ű szabó Kati 
leányába. Hat leánya és két fia volt ti szabónak. A leányok 
nem voltak jó hírben. Brassai küldte az ajándékokat. járta 
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érte a bálokat. Anyja kétségbe volt esve, heves jelenetek voltak 
köztük. Egyszer csak a leány megszökött báró Aporral, aki 
élete vége felé megesküdött vele. Brassai vigasztalhatatlan voll 
Bécsbe ment felejteni s csaknem egy évig volt távol Kolozs
vártóI. Ez a szomorú incidens volt az oka, hogy sohasem 
házasodott meg. Meihalt 1897 jun. 24-én. 

33. Aranyosrákosi Székely Mózes (1847 1852.) Született 
1805-ben. Apja szintén Mózes, előbb mester, majd szabédi pap, 
anyja Augusztinovics Lidia. a halhatatlan emlékű Augusztino
vics Pál testvére. 1827 jul. 9-én a bágyoni zsinat egy jfjú aka
dérniára küldését határozza el. A tanári kar hármat ajánl: 
Mikó Lőrincet. Filep Ferencet és Székely Mózest. Megkérdezik 
őket és szülőiket, lenne e kedvük az állás elfogadására. A dolog 

nem tudom miért húzódik. Az 1829. évi téli Főtanácson 
a tanári kar megint ajánl három iFjút, most már, minthogy Mikó 
nem vállalkozott, Nagy Zsigmondot, Filep Ferencet és Székely 
Mózest. A Főtanács megválaszlja Nagyot azzal az utasítással, 
hogy peregrinálás után 1830 szeptemberében induljon Bécsbe. 
1829 május 10-én a konzisztórium minthogy az idén zsinat 
nem lesz megkérdezni határozza, hogy akar·e menni s ha 
igen, folytassa és végezze be a törvénytanulásI, azután menjen 
joggyakorlatra a királyi táblára s csak azután induljon peregri
nálni. Ámde Sylvester György május 14-én váratlanul meghalt 
s most már két ifjút kellet! akadémiára küldeni. A konzisztó
rium tehát azt határozta, hogy aug. 23-án tartassék zsinat s a 
püspök a tanári karral és fe!ügyeló-gondnokokkaI ajánljanak 
három olyan iFjúI, akiket a konzisztórium a zsinatnak ajánlhasson. 
Kandidál ták Nagy mellé Mikó Lőrincet és vadadi Filep Ferencet. 
akik közöl a konzisztórium Mikót hozta javaslatba. Minthogy 
azonban Nagy Zsigmond és Mikó "magok kömyülállások miatt" 
nem fogadták el az állást. a zsinat megválasztolta Székely 
Mózest, aki Marosvásárhelyt volt a kir. táblán kancellista. 1829 
okI. 4-én indult peregl inálnL 1830 febr. 7·én jelenti, hogy elvé
gezte. Utasítást kap, hogy dolgait úgy rendeze, hogy a követ
kező félév elején Bécsben legyen. Itt töltött egy nyári és egy 
téli félévet. 1831 febr. 15-én már Götlingából kér pénzt. 1831·ben 
Göttingából a londoni unitáriusokhoz levelet irt, melyben azl a 
kivánságát fe jezi ki, hogy viszonyaiknak bővebb és szemé
Iyesen leendő megismerése végett óhajtana átmenni Londonba. 
A londoni unitáriusok erre meghívták, szivesen látták s pár heti 
ott tartózkodÁsa után útiköltséggel ellátva bocsátották el ma
guk közül Ez év szept. 4-én írja Augusztinovicsnak, hogy az 
angol uniláriusokhoz írt levelére 25 fontot kapotl tőlük alon· 
donba utazásra. Azt írta nekik, hogy szepl. 180án a londoni 
kikötőben lesz, de ott csak egy hónapig marad, részben a 
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drág8S1Íg mia tt, részben azért. mert a jövő félévJe akar 
jóni Göt!ingába. 1831 okt 26-ról Be!giwnból Oszlendéból ir 
atyjának viss~térő utjában. Irja, hogy jól fogadták. 3 napig 
bolyongott Londonban. míg rátalált Bowring unitárius papra. 
Megírja, hol. merre járt. mibe kerüll Reméli, hogy nov. 30m 
megérkezik Jená~ Kc:vés a _ ~e. a tyja. járjon. közbe. hogy 
karácsonyra a status penzt küldj on. 1832 Jan. 25-en írja a kon
zisztóriumnak. hogy a nyári semestert még Jenában szeretné 
tölteni s pénzt kér. A konzisztórill!u küldi a pénzt s azt ren
deli. hogy a semester végével induljon haz.8. 1832 nov.-ében 
érkezett haza, ll-én beiktatták s még ez nap megkezdetle a 
filozófia tanítását. 1845 szept-ében átvette a történelmet is. 
1845 szepl. l-től 1861 okt. l-ig volt. de a jegyzőséget 
1850 jan. l-én Mikó Lőrinc vette át s Székelynél csak a főpapi 
törvényszék jegyzősége maradt főjegyző cím alatt. Székely 
Sándor püspök halála után (1852 jan. 'Zl.) ő lett a püspökhe
lyettes. ideiglenes főjegyző pedig Kriza 1861 jul. l-ig. mikor 
püspökké választották. Székely Mózes az októberi Főtanácson 
a főjegyzőségről is. a főpapi biróságról is lemondott, csupán 
esperesi állását tartotta meg. Meghalt aug. ll-én. némelyek 
szerint mellőztetése miatti bánatában. Az 1833. évi ülJl1ösi 
zsinaton ő a papok vizsgáló bizottságának elnöke s az ünnepi 
szónok. Beszédének tárgya: a keresztény vallás kifeilődése 
históriája. Vezérgondolata ez: egy józan vallás ftlozófiája ez : 
negy az lsten. ki a menynek. földnek teremtője. vagyon isteni 
gondviselés. az emberi akarat szabad és a lélek örökké fog 
élni a halál után. mely ott jó vagy rossz cselekedetének érdemlett 
bérét vészi". Ez nem más. mint a felvilágosodás természeti 
vallásának három alapgondolata: lsten. lélek. halhatatlanság. 
De ő tovább megy s előbbi kijelentésével szemben követke
zetlen lesz. Azt mondja: a jutalmazó vagy büntető igazság 
eszméje a földi életből van véve. mert .az egészen kimíve· 
lődött vallásos meggyőződés előlt nincsen jövendő viszonzás. 
hanem kiki életének érdeme önmagában vagyon". Bizonyos 
azonban. hogy ez magasabb szinru felfogás. melyre a teológust 
filozófiai iskolázoltsága vezette. A vallás és erkölcs elválhatatlan 
egybefüggésben vannak, de Jézus az erkölcsöt nem a valláson 
építelte fel. Tehát Kenltal összhangban az erkölcs szankcióját 
nem a vallásban keresi. Kant az egyházat oly intézménynek 
tekinti. mely az erkölcs általános törvényét megalapithalná. 
miként a polgári társadalomban a törvények. Székely azonba.? 
tagadja. hogy na virtusok törvényeinek posiliv szankciója lehelne . 
A virtus csak lélekben él; fOJmái csak a szelid erkölcsökben. 
ne~ 'pedig j?ozitiv törvényekben jelenhelnek meg. A vallás. min! 
nkOZllltézet • inint egyház. a nép nevelésére szolgáló erkölcSI 
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tanitó intézet s mert tudjuk, hogy egyik sincsen minden babo
naság nélkül, az "okossággal ellenkező volna akármelyiket 
is .a fennálló vallások között a statusban uralkodóvá tenni". 
Az egy .akol egy pásztor reménye? Minthogy az lsten meg
ismerhetetlen. az emberek, nemzetek "környülállásai", életidő, 
éghajlat külömbözők, a vallások különbözősége szükségképeni. 
A vallások nemeinek különbsége megváltozhatatlan, mint az 
~mberek különböző természete". De mind e különbségek mellett 
is nagy egyezés van a fődologban : az Istenben való hit, az 
ember függése Istentől és a halhatatlanság. Ime. megint a ter
mészeti vallás fő oszlopaira tér vissza fejtegetése. Általában a 
felvilágosodás ez eszméje a 19. század folyamán különböző 
nevek és formák alatt vissza-visszatér. Koronkánál és Ková
csinál a felekezetiesség ellen való hadakozásban. Székelynél 
az egy akol egy pásztor eszméje elutasításában. A probléma 
magja mindeniknél azonos. Székely a belső egység lehetőségét 
hirdeti, mert "egy az Isten, akihez folyamodnak mindenek". 
"Eszerint minden embereknek egy hitek vagyon, mely az Isten
ben határozódik; csak egy kötelességek, mely az Istentől való 
függésből származik és ez a szereteten fundálódik; csak egy 
reménységek és ez a halál után való megjutalmélztatás". 

"Szeretett tanítványai" számára gondolkodástant írt, hogy 
a tudományt "anyai nyelven" mívelhessék. Forrásaiul megne
vezi Aristotelest, Goklent, Kötelest, Imre Jánost, Friest. "kivált
kép pedig" Danzinger Ignácol. Friest követi, mikor elemző 
vagy fejtegető és tudományos gondolkodástant különböztet 
meg. Előbbi a tudatot (eszmélet - Bewusstsein) s ennek tehet
ségeit, utóbbi a gondolkodás általános törvényeit fejtegeti. Ma 
amazt lélektannak. ezt logikának mondanók. Minden filozófiai 
fogalmat magyarul akar kifejezni s azért sok helyes mellett sok 
furcsa szót is alkot: reflexio - visszaügyelés, categoria mondat. 
quantitas intensiva bellegesség, sorites rakásos okoskodás, 
temperamentum életmérséklet, geometria terjtan stb. 

Három évvel később jelenik meg metafizikája Észfan 
kezdők számára címen. Szerényen megvaIIja, hogy új igazsá
gokat. n~m fedezett fel, "kábaság" volna ilyeneke! felfedezni 
akarm. Erdeme csak az, hogy igyekezett ,az elveket tisztán 
fogalmazni". Középen áll Hegel és Fries között. Fries (I 773 
-184~) elő?b Je~ában magántanár, majd Heidelbergben. 
1816-tol megmt Jenaban, tehát tanítója Székelynek. Résztvett 
a wartburgi ünnepen, melyet élete legkiválóbb pillanatának 
mond s azért 5 évre felfüggesztették. Kantból indul ki s az ő 
tanát Jakobi érzelmi filozófiájával egészíti ki. A megismerés 
útja: a belső tapasztalaf. De a külső és belső tapasztalat csak 
a jelenségekre terjed ki, a Ding an sich-re nem. Minden tudás 
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csak részleges, dirib-darab (Stückwerk). Az egész csak érzéss~1 
fogható meg, ami legmagasabb elve az ismerésnek, habár a 
gondolkodáshoz képest homályos. Az érzésben gyökerező meg
győződés a tökéletes létéről nem más, mint a hit, ami épen 
ezért a megnyugvást sohasem nyujtó tudásnak teljesen kielé
gítő kiegészítése .. A tud~s és hit ~özött k~zv~tit a sejtés. Hogy 
juthatunk Isten Ismeretere ? teszI fel a kerdesl. Tiz évvel ez
előtt az volt a meggyőződése, hogy az Isten megismerhetetlen. 
S hogy mégis felteszi, az nála csak módszerbeli fogás. Célja 
a kérdés felvetésével, hogy elemezhesse a tudás, hit és 
"sejdítés" fogaimáI. Ezeken át juthatunk a szellemiség önálló 
országába. Plato, Hegel a tudás, Szent Pá!. Jakobi, Fries a hit 
által jut az isten ismeretére. Székely a hitet és tudást nem 
szembe állítja egymással, hanem a hitet a tudás felé helyezi. 
De hozzáteszi: a hitnél is az ész, nem a kedély munkás ·s ezért 
csak .. a kedé'yen alapuló hit tudás nélkül a legjózanabb soha
sem lehet". Kant szerint a természeli vallás tökéletesebb a 
kijelentettnél. mert emez a hagyományoktól nincs megtisztítva. 
"Hegel s a mi véleményünk szerint is" a vallás és filozófia 
közös kútfeje az ész, mindkettőnek tárgya az isten. "Az isten 
szellemünk tiszta öntudatában vagyeszünkben magát köz
vetlen kijelentette". A vallás és filozófia tehát csak a kifejlődés 
módjára különböznek egymástó!. Amaz érzékítés által emeli 
az érzéki embert istenhez, emez a józan megfigyelés, elvonás 
és gondolkodás által. Céljuk is egy: istennek, mint legiökélete
sebb szellemi valóságnak megismerése. A szellem örök, önálló, 
szabad valóság a halál után is. Az Isten mint magától és 
magában létező szabad valóság az igazság, jóság és szépség 
eszméiben jelen meg. Az igazság és jóság eszméi "a tárgyas 
célosság országában" a szép és fenséges alakjában jelennek 
meg. Az ismeret melaforákon és szimbolumokon át történik. 
"Az is~en mint tiszta szent szeretet létezik, kit tehát színről
színre emberi véges észnek nem adatot! ismerni ". 

Borbély szerint Simént határozottan ő nevelte rá a racionaliz
musra, ki .. a Hegel-féle racionális bölcseletnek egyik legöntudatoj 
sabb híve s egyik legalaposabb magyar mívelője ". Korában Hege 
volt a modern bölcsészet "vetélyes óriása" s"a tapasztalat meze
jén csak kórón tengődő elavúlt Kanti bölcselkedés" nem t~rta!o.tt 
komoly tudománynak. Székely hegeliánus felfogású racI<:nahs 
unitárizmusa szabatosan kidolgozott rendszer volt, ame!y lenyek gében különbözött Szent-Ábrahám'inak Descartes·on, Markos~a. 
~nton alapuló unitárius h itrendszerétől s a hivatal?s umt~; 
flUS hitfelfogásnak évtizedeken át új tartalmat és format adott. 

83 Borbély: Simén Domokos és kora. K. Magvető. 1926. 59. 
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Székely nem volt szónok. Maga is tudta ezt magáról s 
mondotta is. hogy e hiányt szorgalom és gyakorlás nem pótolja. 
A vezetők közvéleménye is az volt róla. A püspöki válasz
tásnál mellőzletésének részben ez volt az oka. Brassai apja 
egy alkalommal gúnyosan szól róla, mint akit a szerencse s a 
nagyok pártfogása vállára vett érdemtelenűl. Sőt még a szelid
lelkű Kriza is kicsinylőleg ,nyilatkozik szónoki képességéről s 
hangjáról. "mely olyan v~kony mennyei szavú. hogy földi fü
leknek meg nem hallható . (K. Magvető. 1878. 74. l.) 

Munkái: A keresztény vallás kifejlődése históriája egy 
beszédbe foglalva. Melyet ké§zített és az unitáriusoknak felső 
fejéunegyei papi kerületben. Unnösön tartatott zsinati gyülésben 
1833. aug. 26-án a papi hivatalra felszentelendők megvizsgál á
sára kirendeltetett akkori előlűlő el is mondott. Kolozsvár. 
1834. Gondolkodástan kezdők számára. U. o. 1840. (Ism. 
Athenaeum 1841.) Észtan kezdők számára. U. o. 1843. -
Cikke: Utazási vázlatok Erdély nyugati. déli. részeiben és a 
Bánátban. (Kiskövel. Kolozsvár. 1846.). 

34. Dr. Berde Aron (1852-1857.) Született Laborfalván 
1819-ben. Iskoláit Székelykeresztúrt és Kolozsvárt végezte. Az 
1840. évi bölöni zsinat külföldi akadémiára menetelre hívja 
fel az ifjakal. A püspöknél jelentkeznek: Berde Áron. Kővári 
László. Hajós János, Kovácsi Antal és Máté István. Az 1841. 
évi korondi zsinat Berdét választja meg: a konzisztórium köte
lezvényt vesz be tőle, letéteti az esküt s meghatározza. hogy 
induljon peregrináIni. 1842 jul. 22-én Berde beadja a gyOjtött 
összegről a kimutatásI. Az összeg nem elég. Utasítást kap. 
hogy folytassa a gyüjtésl. Végül aug. 13-án felindult Berlinbe. 
Október 2·án megérkezik az aug. 16-án Bécsben kiállítotl útlevél. 
amely Berlin. Göttingen és az angol egyetemekre szól. de a 
~e~ába meneteIt megliltja. Kiküldésével kapcsolatban kérdést 
mtez . az ~anyoskör 1842 január ) 3-án a Főtanácshoz. hogy 
Ber~et,. mle~ mentetlék fel azon 1832. évi határozat alól. hogy 
a k~lfol.?r~ .mdulók vizsgálatot tegyenek 1 1843 julius 24-ről 
B~~lmbol IrJa. ~ogy természetludományokat hallgatott. a nyári 
szuneten utazOl szándékozik. pénzt kér. A Főtanács felhívja 
az espereseke! pénzgyüjlésre. Berlinben töltött ideje alatt ismé
!elten lev~let. I~ Iszlai Lászlónak,34 melyekből megtudjuk, hogy 
Idehaza .askÉalodt~~. ellene, megválasztását elhajított sulyoknak 
mondottak. r1esulunk tanulmányairól. melyeket nagy szorga
lomm~1 folytat: EI van ragadtatva a némel tudomány alapos
ságálol, a tanarok széleskörű és alapos tudásától. Irja, hogy 
az egyetemen 152 tanár hirdetett előadást. "annyi. amennyi 

II Ili. Bias Islván: Unitárius egyháztörténeti adatok, 213, 218. I • 
• 



nálunk az egész országban nincs·. A tanárokat megbecsülik, 
kitüntetik, a király az egyetemet minden évben meglátogatja. 
A tanárok fizetése 7000 tallér. A király apja erdélyi alapítványt 
(Siebenbürgisches Stipendium) telt, melyet a reformátusok ma
gukénak tartanak. pedig. amint a címe is mutatja, nem az. 
A tanárok .conversatoriumot

C 

tartanak. hetenként egy!lZer a 
tanulókkal tudományos dolgokról beszélgetnek, vitatkoznak. 
Ez különösen ScheIlingnél jó. mert filozófiája bajosan érthető. 
Meg akarja tanulni az üvegből való kémiai eszközök csináiá
sál. Mert a természettudománya legbiztosabb híd az. élet és 
iskola között. Nálunk a felső tagozat tanítási rendszere hiányos 
az iskola kevés befolyást gyakoFOI az életre. A .statusgazda: 
ságM és a nemzeti jóUét csak a természettudomány karján 
emelkedhetik magasra. Sok a kincsünk. de nem ismerjük. nem 
tudjuk használni. E tekintetben mi mindent tehelne a kémia I 
Ime, SchelJing hatása: az új filozófia alapja a természetfIlo
zófia. A 24 éves fiatal !aná,r már tisztán maga előtt látja élete 
programmját. a nemzetgazdaságtan mívelését. melynek 30 év 
mulva tanára lett az egyetemen. 

1844 aug. 24-én érkezett haza. kitírzték szepl 
29-ét s biziosokul kinevezték gróf Bethlen Ferenc és Pataki 
JÓzsef kollég. felügyeló-gondnokokal és Székely Sándor püspök
helyettest. EU,ől kezdve tanitott f863-ig. 1863 dec. 2-án jelenti. 
hogy kinevezték a közben kir. jogakadémiára 
ahová ó az egyházi képvisdőlanács tudta néJkül pályázoH -
s kéri a tanári állás alól való felmentését. A kiosztott fÁrgyakat, 
a fizikát és vegytanI. ez iskolai évben még lanilja. míg utódja 
ti tanári állást elfogjalhalja. A jövő 1864 jan. J-Iől fizetést nem 
kiván. csak a szálfásán hagyják meg Szenf-Mihály napig. A 
tanács a kérést bizottságnak adia ki, melynek ez: 
a atus és az akademifa közti kéloldalú {elbom-
haiaUan. ilyen a Berde ál al 1841 okt. aláírllö etezvény is.. 
Miután tl20nban Berde a jogakadémián köv.·elve stafummkllJik 
is szolgál hiszen .mUárius fiúlt mos is 30 an tanulnak off-
ezen eweJlen . jövőre való 
!end - ek éli. Hiba voll. hogy az ewyházi 
kikerülte csak akkor !eH Jelentést. mikor már ID volt ne\-e ?Ve. 
A . fel kell kémi, hogy aulo ómiánkeJ uufsa fiu". 

kötele:tvénye szerini e 
ado . be. a kÖH-

mondja. A lanáes az iigye a 
• 

a a onom 
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temre került, mint a nemzetgazdaságtan tanára, 1876-tól halá
láig, 1892 jun. 25-ig az egyház főgondnoka. 

Légtünettanával. chemia iskolájával. melyet Stöckhardt 
után dolgozott át magyarra és Természetbarát c. lapjával a 
magyar tudományosság kezdő korában hasznos szolgálatokat 
tett hazájának, mint úttörő munkás. 

Irodalmi múködését versirással kezdte. Első versei a Re
ményben jelentek meg I 839-ben. Polemiája volt Vida Károllyal 
a Pesti Naplóban 1856. 355. sz. Természettudományi cikkei a 
Mezei Naptárban 1859., az Akadémiai Értesítőben 1860-ban, 
egyháztörténelmi dolgozatai a Ker. Magvetőben 1888-ban je
lentek meg. 

Munkái: Légtüneménytan, Kolozsvár, 1847, A kémia is
kolája. (Ford.) U. o. 1848, Mit tegyen az erdélyi gazda, hogy 
jólétre jusson? U. o. 1859. 

Szerkesztette a Természetbarátot 1846 jul. 2-tól Takács 
Jánossal, 1847 szept. 23-tól 1848 jun. 29-ig egyedűl, Ipar- és 
Természetbarát címmel 1848 jul. 2-tól nov. 9-ig, a Hetilap c. 
gazdasági és kereskedelmi lapot 1852 okt. 2-tól 1855 márc. 31-ig, 
a Kolozsvári Közlöny c. politikai hirlapot 1856 okt.-től 1859 
dec. 29-ig. 

35. Kovácsi Antal (1857 1863). Tordán született 1820 febr. 
16-án ref. atyától és unitárius anyától. Iskoláit Tordán és Ko
lozsvárt járta s 1841 juniusában végezvén, azonnal köztani
tónak alkalmazták. A tarcsafalvi Pálffy-család költségén két 
évig Berlinben tanult s ezután hosszú ideig nevelősködött a 
családnál. 1856. évi kolozsvári Főtanács rendes tanárnak vá
lasztotta s elrendelte, hogy magát pappá felszenteltesse "fenn
álló slatusrendszerünknél fogva" . 1863-tól a kolozsvári jótékony 
nőegylet titkára volt, 1871-től az állami tanítóképző intézet 
igazgató-tanácsának lagja, egy évtizednél tovább tanácsjegyzője, 
később alelnöke, 1872-től az egyház tanügyi, 1876·tól közigaz
gatási előadója és jegyzője, 1870 74-ig a Keresztény Magvető 
egyik társszerkesztője, azelőtt és azután is haláláig állandó 
munkatársa. 

A gimnáziumban a latint tanította. Ű még a lalin gimná
zium tanítványa volt s nálunk utolsó meggyőződéses hive és 
védelmezője a humanisztikus irányú középiskolának, melyet 
támadói ellenében mindvégig kitartóan védelmez. A kor mate
rialista tartalmú és szellemű iránya ellen ebben látja a legbiz
tosabb védelmi szert. A reáliskolákat, melyek az élei gyakorlati 
követelményei nevében újabb tanulmányokat sürgetnek s vesz
n~k be a tanulmányok rendjébe, fényűzési cikkeknek tartja .s 
~ovetkezetesel) vitatja, hogy a gimnázium a műegyetemekre IS 

Jobban elökéllzít, mert fogékonnyá, élessé köszörüli az elmét. 
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De midőn a gimnÁziumot holtigtartó hűséggel védelmezi a tá
madások ellen, másfelől hirdeti, hogy nem mindenki való od8, 
a szellem ez arisztokratikus műhelyébe. Szükség van a tehet
ségek egyéni különbségei miatt iparos és kereskedelmi isko
lákra is. O látja meg közöttünk először, hogy közmÍVelődési 
poli lik án k egyoldalú s nem szabadna lenéznünk az iparos és 
kereskedői pályát, s többre becsülnünk .8 tentás körlilöt az 
enyves, fes tékes és csirizes körömnél ". 

A kor materiális szellemének okát abban látja, hogy 8 

népiskola nem ápolója a vallásos és erkölcsös érzésnek, mert 
igen magasra tű.zi ki a célját. igen sokat akar markolni s ezért 
elejti első, legfőbb és leglényegesebb feladatát, a valJás-erköl, 
csös nevelést. • 

Kovácsi a 19. s2'.ázJld második felének összes szellem
történeti áramlatail éber figyelemmel kisérte, azokban állást 
foglalt s nálunk az elsők közé tartozik, akik az abszolutizIlIus 
ránk kényszeritet! csendje után az alkotmányosság derengésével 
a nyilvánosság előt! hangot ad gondolalainknak és kivánal
mainknak. Brassai legtanulékonyabb és leghívebb tanítványa, 
kinek halálakor a mesler a fájdalom megbatol1 hangján ad 
kifejezést őszinte bánaiának és igaz megbecsú!ésének. • Tanit-
ányom olt, jó reményú, szavamra hallgató, jó s aminek nem 

nagyon gyakran olt alkalmam örvendeni. reményemnek meg, 
felelő , hálás taní ányom·. Horatiusszal síratja el: 

Mulfis ille !>onis flebilis occidii. 
Paucis f1ebilior. Quam mihi 

Móds.zerlana főel ének, a keveset, jól és fossan követel
mén ének elméletben és gyakorlatban követője, hűséges meg-
alósitója. em kiván sokat a lanulólól nem rak vállaira meg-

bírhatatlan terheket, b8ne.mészszeIÚen, legfőbb . : az elme 
fOtulai képzését mindig szem elöli tartva. ha-
ladva .' . a tanilás munkájál 

· ön udalos emberi életnek van egy közponli gon
dolata me.lyböl az egyén minden gondolata. búse ésalre.ml
nyilvánítása, egész élele munkája Kovácsi életének 
ez a kÖ2Jl()nli gondolata: 8 hllmanum kultusmelméleJben és 
gyakorlatban . Az e mber isteni etedelú szd 
lem,j valóját az. iskolában és . F:r!e 
ét .a1aposkészültsége meUeü áldol1 meleg s zive és eg' valóját 
betotlö jósága min egy prede:sztinália A . 
m,egérezte 8 lényegéból áradó s .Kovácsi 
~evvel nevezte. A. !:anál és lanuJóAAg közöIfj e 
A~ad! a . is. A köz- és 
IJllJldenki . és "etie körül 



.. 
bácsit- aki lefelé a legnemesebb értelemben .vett demokratikus 
szerénységével és jóságával. felfelé mfr,gas es alapos készült
ségéve! kapcsolta magához a lelkeket. 

36. Nagy Lajos (1863 1867.). Szü}etett Ny~rádgálfalván 
régi nemes nemzetségből 1828 julius 6·an. Iskolalt Keresztúrt 
kezdette. A szabadságharcban beállt a honvédek közé. Nem 
egyszer hallottuk tőle: három dol?gra büsz~e.:. hogy ma~~r
nak született. ifjúsága 48-ra eseti es hogy umtanus. 1851 oszen 
Kolozsvári folytatta iskoláját. Két év alatt elvégezte a theologiát. 
mialatt köztanító is volt. Az abszolut kormány sürgetni kezdte 
az egyházat az iskolának az Entwurf-követelte szervezésére; 
több tanár alkalmazására. Az 1855. évi Főtanács egyszerre 5 
ifjút jelölt ki tanárnak: Pap Mózest. Nagy Lajost. Ferencz Jó
zsefet Buzogány Áront és Marosi Gergelyt. Mind az ötöt fel 
is sze'ntelte azonnal papokká. A két elsőt 1856-ban. a három 
utolsót 1857-ben németországi egyetemekre küldötte további 
tanulásra. Nagy Lajos és Pap Mózes a tanulmányút költségei
nek összellYüjtésére peregrináIni indultak s összegyüjtvén azt. 
1856-ban Göttingába indult. Hallgatott történelmet Weisztól. 
földrajzot Curtiustól. angolt és theologiát Ewaldtól. görögöt 
Budenztől. akit ő viszont magyarul tanított meg. A Főtanács 
1857 jun. 10-én hazahívta. rendes tanárrá választotta s egy
szersmind másodpapnak is alkalmazta. 1862-ben kolozsdoboka
köri esperes. 1880-ban egyházi főjegyző lett. Közben az E. K. 
Tanács pénzügyi jegyzője volt 12 évig és igazgató 1863 67-ig. 
A gimnáziumban görögöt és magyart tanított. a theológián a 
bibliabeoezetést, amit azelőtt nem tanítottak. újszövetség ma
gyarázatát. mit később Simén vett át tőle s egyháztörténelmet. 

Kiváló érdeme. hogy 1861-ben Krizával megalapította 
a Keresztény Magvetőt. Egyik szerkesztője volt az Unitárius 
l(özlönynek. 1870-ben Simén Domokossal kiadta a Nagyváradi 
Disputa/iót. A Korunk-nak. Növendékek Lapjá-nak több éven 
át munkatársa volt. A Gáspár János szerkesztette Csemegék
b~n és a. Kriza Vadrózsák-jában több közleménye. népmeséje. 
nepdala Jelent meg. 1861·ben a tordai zsinaton tartott beszédet. 
Az absolutizmus idejében talán az első szabadabb szellemű 
beszéd. 1863·ban Suki Lászlóról tartott emlékbeszédet a jól
tevők ünnepélYén. 1880-ban Hódmezővásárhelyen ő tartolta az 
első unitárius istentiszteleteI. 

. Sokat küzdött a tanári fizetés javítása érdekében. vala
mmt a nyugdijügy rendezéséérI. Mint kolozsvári birtokos • 

. " ~rtékes irodalmi munkásságának iegyzékét I. a Ker. Magvető lar
lalomJegyzékében. élelét bővebben e sorok iróiá tól : Ker. Magvelő 1930-31. 
évI. é., Péterll Dénesl6t u. o. 1893. és a kollégium 189\{92. évi értesil6iében. 
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sokáig tagja volt a törvényhatósági bizottságnak. Létesílette a 
helyi Gazdasági Egylelel. Hogy Mátyás király szobra ma a 
város főterét díszíti, az igen nagy részben az ő érdeme. 1880 
jul. 21-én ő indítványozta a szobor létesítését, a kérdést állan
dóan napirenden tartotta, gyakran felszólalt, agitált, a szobor. 
alap pénztárnoki tisztét vitte, történetét megirta. Tanári múkö
dését a meg nem alkuvó hazafias szellem fiatalos ideálizmusa 
jellemzi. Ha Homerost, ha Platont magyarázza, az alkalmazás 
csak a magyar nemzeti eszmére tér vissza. Az egyéniségből 
súgárzó szuggesztiv erőnek nagyobb nevelő értéket tulajdonít 
mint a legjobb tantervnek és utasításnak. Költői kedély. Közei 
áll az ifjuság szivéhez nemcsak azért, mert néha tulságosan 
engedékeny, hanem azért is, mert tanításait találó mondások. 
kal, vissza·visszatérő idézetekkel füszerezi.B8 

1900 dec. I-én nyugalomba voult. Közéleti és egyházi 
tevékenységei teréről visszavonult, de az iskolával az érint. 
kezést állandóan fenntartotta, ünnepélyeken résztvett, sokszo~ 
szive sugallatára, máskor mint főhatósági kiküldött. Meghalt 
1910 május I 9-én. Temetésén impozáns módon nyilvánult meg 
a hatóságok, testületek és a társadalom részéről a részvét. 

Munkái: 
Egyhází imák és beszédek. Kolozsvár, 1861. (A tordai 

zsinaton mondotta el. A nagyváradi dispulatió. U. o. 1870. Si· 
mén Domokossal együtt. Egyházi imák és beszédek. A hód
mezővásárhelyi első unitárius instenliszte\eten 1880 május 17-én. 
U. o. 1880. Hangok a szabadságharc után. Költemények. 
1849-1901. U. o. 19()1. Jelentés a kolozsvári Mátyás király 
szoborról. U. u. 1902. Szerkesztette a 1861 63· ban Krizával a 
Ker. Magvetőt, ebben megjelent cikkeit, beszédeit és költemé
nyeit l. a Tárgymutatóban. Szerkesztette Boros Györggyel az 
Unitárius Közlöny t 1888 1892-ig. 

37. Benczédi Gergely. (1867-877.). Született Felsőbenczédben 
1839 márc. 29-én. Iskoláit Torockón kezdette, Tordán folytatta 
és Kolozsvári fejezle be. 1862 szept.·ében theológus lett. Az 
1863. évi augusztusi Főtanács akadémi Iának választotta aArzzal 
az utasítással, hogy a jogakadémiára kinevezett Berde on 
ulódjául előbb Göttingenben, aztán az angol ösztöndíj mel.Iell 
Londonban a természettudományokra készüljön. 1864 marc. 
17.én indult külföld re s Göttingenben Webert, Wöhlert és Bart
lingot hallgatta. 1864 szept. 29.én Londonba in~ult s ~out. 
hamplonban szállott partra, ahol Kossuth is angol foldre lepe~1. 
Londonban beiratkozott az University College-ba, Wah?lll. terme
szeItani és -rajzi előadásokat hallgatott Foster, l lamson, 

a, L. bövebben a kollégium 1900/901. évi erlesít6jéL 
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Morris, Grant, Morgan tanároktól s vizsgát tett állattan, ásvány
tan természettan és vegytanból. A Manchester New College-
ba~ csak Martineautól hallgatott ethikát és Taylertől angol iro
dalomtörténetet. Benczédi tanári és nem papi pályára készült. 
De az ösztöndíj papi pályára készülök részére volt alapítva; 
Ezért az angolok és a konzisztórium között előzőleg hivatalos 
levelezés folyt, melynek folytán az angolok beleegyeztek, hogy 
mint más intézet tagja is kaphassa az ösztöndíjat. A szün
időket kirándulásokkaI. utazásokkal, múzeumok látogatásával 
töltötte. Életrajzában érdekesen írja le 1848-i menekültekkel, 
Kmetty tábornokkal, Vukovich Sebő volt igazságügyminiszterrel. 
Rónai JácinltaI. Somogyi festőveI. Loránd János volt tüzérka
pitánnyal való ismeretségét, találkozásait. 1866 aug. lO-én indult 
haza s szept. ID-én érkezett Kolozvárra. Feljegyzi, hogy Salz
burgban "a fináncok" könyvei közüllefoglalták Kossuth angol 
beszédjeit s Széchenyi Ein Blick auf den -Rückblick-jét, de pá~ 
év mulva a kolozsvári rendőrség utján visszakapta. 

1866 jul. 1. Főtanács Berde helyébe tanárnak választotla 
a fizika, vegytan, állattan és növénytan tanítására. 1867 szept. 
l-től 1877 szept. l-ig igazgató volt, két évenként újra választva. 
1881 nov. l-től a vallásközönség közpénzlárnoka, 1882 jan. 
l-től a tanári nyugdíj- és özvegy-árva-alap, 1891 jan. l-től a 
főgimnázium pénztárnoka, 1872-től a főpapi szék rendes tagja. 
Mint igazgató, a kollégium kórhá~ának első felügyelője s ügyei
nek megindítója volt. Simén Domokos megvásárolt és Bartók 
István adományozott könyvtárát diákok segítségével lajstro
mozta. Igazgatósága alatt sok oly kezdeményezése van az 
ügykezelés körében, ami egyházunk s iskolánk -mult jának ku
tatóit hálára kötelezi. Ö, aki oly benső ragaszkodással csüngött 
egyházunk mult ján s oly nagy szereteltel kutaIta a - régi törté
nelmi adatokat, lelke alkatánál fogva kiválóan alkalmas volt 
arra, hogy minden adatot, minek történelmi beesé t látta, gon
~o~a~ me~őrizzen s olyan fe-ljegyzéseket tegyen, meh'eknek 
erteket a Jelen nem látja, de amelyért a történetírás_ kés,őbb 
nem lehet eléggé hálás. 

A méter-rendszert l870-ben ő ismertette elősz.ör a magyar 
olvasóközönséggel. 
, Az egyház és iskola mult jára vonatkozó sok becses köz
leménye és értekezése jelent meg a Ker. Magvető 1874 1892. 
évfolyamaiban. Teljes joggal mondhatni, hogy Jakab Eleken 
és Kanyarón kivül nincs senki egyházunkban, aki oly sok és 
alapos levéltári kutatást végzett volna, mint Henczédi. Megírta 
Berde Mózes életrajzát (Budapest, 1901.) és a kollégium váz
latos történelmét, mely a kollégium 1900/901. évi Értesítöjében 
s külön lenyomatban is megjelenI. 



497 

Mint tanár rövid, velős. világos magyarázatokat tart, nem 
szereti a sok szószaporítást. Mint igazgató, szoros fegyelmet 
tart. Mint pénztárnok, lelkiismeretes és hű őre a rábizottaknak 
aki előtt a köz érdeke: érinthetetlen szentség, melytől távoi 
kell állania a~. önzé~nek és. magánérdeknek. Ha a megközelít
hetetlen becsuletesseget mmtáznom kellene, róla venném a 
vonásokat. A pénzkezelés kettős számvitelét talán nem 
ismeri, de esküt lehet rá tenni, hogy egy fillér sem vész 
el keze alatt s nem megy más helyre, mint ahová kell 
E tekintetben jellemző, amit P. Horváth Ferenc főgondnok 
életrajzában (Ker. Magvetö, 1878.) tőle olvasunk. A főgond
nok az 1797-i Főtanácson azt a javaslatát terjesztette elé. 
hogy a közpénztárt semmi újabb kiadássa I járó költséggel ne 
terheliék. Ez az indítvány az akkori viszonyok ismerete ~Iap
ján természetes volt. Az egyház és iskola a század elején 
minden vagyonából kiforgaUatván, az iskola fenntartási költ
ségeinek egész terhe a pátr6nusokra nehezedett. A kollektá
zásnak szakadatlanul folynia kelleti. De a sikert és eredményt 
sok körOlmény gátolta és befolyásolta. Sokszor nagyon szűkö
sen folytak az adományok. Ekkor jött az az intézkedés, hogy 
a tanárok fizetésüket kikapják, de csak annyit, amennyi! ki 
lehet fIZetni s- akkor, amikor lesz pénz. A tanárok sokat nél
külöztek. A restantiák lassanként felgyűltek. A Suki-alapítvány 
a tizenkettedik óra utolsó pillanatában érkezett a 90-es évek 
elején. A fizetéseket megjavíloUák. Az igények fokozatosan 
emelkedtek. A Lázár püspök fizetését személyéhez kötötten -
1000 mfrtra emelték. A főgondnok intenciój8 világos: gátat 
emelni az igények folytonos további emelkedésének és őrizni 
a közpénztár állagát és egyensúlyát. A javaslatot elfogadták. 
Benczédi ezt a megjegyzést fűzi hozzá, mely éles világot vet 
egész egyéniségére: .. Nincs talán egyetlen törvénye is egyhá
zunknak, melyet keletkezése óta oly szentül megtartani igye
keztek volna elődeink, mint ezt, melyet méltó lenne ezután is 
minden új egyházi tanácsos elő II felolvasni." , . 

36 évi fáradhatatlanul buzgó és kötelességtudó tanari 
működés után 1oo2-ben nyugalomba vonult. 1902 szepl. 1~. 
igazgatósági gyűlésen egészen váratlanul szót kért, hogy elbu
csúzhassék. Az igazgatóság megfelelő ünnepély keretében 
szándékozott méltatni érdemes működését. Erre így felelt:. "Az 
ily kis embemek nincs miért ünnepelnie, mert érdeme mncs, 
csak kötelessége. Kötelességeimet teliesíteltem, ,tehát .~~~;et 
nem szereztem. Nincs tehát helye az ünnepeltetesnek. la a 
volt minden kérés, meggyőzniakarás, szilárdan me~aradt 
elhatárOzása mellett. Sót kijelentette, hogy a tiszte!etere .ren
dezendő búcsúestélyen nem fog megjelenni. Búcsuszavalban 

32 
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benne van egész jelleme. személyisége. Szerény. az ünnepel
tetéstől visszahúzódó. következetes ember. Logikus és világos 
fő. aki irtózik az értelem sötétségétől. a gondolatok homályos 
és körmönfont megfogalmazásától s inkább lemond a homályos 
elméletek fejtegetésérőI. semhogy tanítványai elméjében zavart 
és kételkedést támasszon. Következetesen és megrendíthetetlen 
bátorsággal hirdeti a történeti hagyományok erejét és hatalmát. 
Tehát konzervativ a szó nemes értelmében. Jelleme másik 
kidomborodó vonása a hála. Mikor a kolozsmonostori gazda
sági intézetet felállították. a vegytani tanszéket felajánlollák 
neki. Nem fogadta el. mert kötelezvénye mellett a hála is az 
unitár\}Js státushoz kötötte. amely őt a maga költségén nevel
tette. Es lépését soha sem bánta meg. mondja önéletrajzában.sl 

38. Kovács János (1877 1891). Született Fiátfalván 1846 
§.ug. 8-án. Középiskoláit Keresztúrt és Kolozsvárt végezte. 
EreIIségi után theológusnak iratkozott be s a főhatóság 1870 
jan. 3O-án a londoni ösztöndíjra jelöli ki. Londonba menete 
előll 1870-ben egy félévet a zürichi egyetemen töltött. ahol. 
Keim. Kym. Heidenheim. Scheer és Ben-Eschenburg nyel
vészeti. történelmi és theológiai előadásait ha1\galla. Azután 
1872 juliusig a Manchester New-College hallgatója volt. 1871 
nyarán Anglia. Skócia és Irország nagyobb részét beutazta. 
Az 1872. zsinat rendes tanárnak választotta. Tanította a tör
ténelmet és a gimn. és teológiai növendékeknek az angolt. 
1873-ban a kolozsvári tud. egyetemen az angol nyelv és iro
dalom magántanítója lett. 1876-ban nov. 9-én megalakította 
Kolozsvárt az "Angol társalgó kört" • melynek élete végéig 
elnöke volt. 1877-ben igazgatónak választották s ezután még 
hétszer két évenként. 1878 óta a Ker. Magvető társszerkesztője. 
1881-ben az egyházi képviselő tanács hivatalos kiküldöllje volt 
Londonban. a Brit és külföldi Unitárius Társulat közgyűlésén. 
1882-ben az amerikai unitáriusok és más szabadelvű keresz
tények nemzeti konferenciáján Saratogában. mely kiküldetésén 
a Channing·:és Richmond·tanári székekre 32000 frl. gyüjtöll. 1892-
től 1898-ig az E. K. Tanács tanügyi jegyzője volt. ]skolaügyi 
áIlapotaink alaIla történt fejlődését és változásait más össze
függésben tárgyaljuk. Egyéniségének. tanári működésének 
kiemelkedő jeIlemvonásait ezekben látom : önzetlenűl szolgálta 
az iskola és nevelés ügyél. Diákjainak sokat zsörtölődő. de 
jóakaratú. segítő. támogató atyai barátja. mestere volt. A 
szegény székely fiuk megélhetési módjait és forrásait. magán
lanításérl kosztot. fizetést adó városi szülők felkeresésével és 

. 7 ~Ietrejzát a irodalmi munkál felsorolását I. bővebben a koll~glum 
1902/903. évi E,tealllij, ben e • orok i,ój6tól. 
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megnyeréaével biztosítotla.A faragatlan és társadalmi illem 
kérdéseiben járatlan diákok félszegségeit türelmes szeretettel 
zllÖrtölődéssel. de mindíg jóindulattal nyesegeIte, faragta s ú~ 
vezette be őket az érintkezés formáiba. Lelkesedéssel magya
rázta a történelem eseményeit. Nagy öröme volt, ha valamelyik 
tanítványa az angolban szép eredményt ért el s egy-egy kö
rünkbe vetődő angolt a maga nyelvén üdvözölt. Majdnem 
minden társadalmi mozgalomban résztvett. Az iskola és az 
élet. társadalom közötti kapcsolat megteremtésére teVékenyen 
és sikeresen közreműködött. Ez az oka annak, hogy az ő 
korában nem volt még egy tanár. akit a városi közvélemény 
annyira ismert, nyílvántartotl és becsült volna az egy Ko
vácson kívűl mint ő. A régi papi-tanári hivatási előkészület 
lépcsőin ment keresztűl. annak szelleme telítette lelkét s ezért 
heti órái leadásával nem látta elvégzettnek és befejezettnek 
dolgait, hanem egész maga valóját áldozta egyházának. az 
iskola és főként a nevelés munkájának és sokat szídott, de 
szerete It diákjainak. A régi tanárképzés és nevelési rend utolsó 
tiszteletreméltó képviselője. Utána. alkalmazlatása után nem
sokkal következik az 1883. évi középiskolai törvény, mely a 
tanárképzés addigi módját és útjait teljesen megváltoztatja. 
Irodalmilag is működött. E működésének legjellemzőbb vonása: 
létesíteni, éberré és elevenné tenni az angol és amerikai és 
magyar unitáriusok közötti kapcsolatokat és érintkezéseke\ s 
ezeken keresztűl szolgálni a magyar nemzet törekvéseinek 
ismertetésével a nemzeti ügyet. Amerikai útja alkalmával az 
egyházi folyóiratok és napilapok nagy rokonszenvvel emelték 
ki küldetése e szép eredményét s az fi megbecsülés és általá
nos ünneplés, melyben visszaérkezése alkalmával az · egész 
város minden rendű és felekezetű vezetői részéről részesült, 
mutatja azt az értékelést, melyben felekezeti korlátokon túl
menőleg külföldi nemes propaganda· munkáját részesílelték. 

Kiemelendőnek tartom azt is, hogy ő gyüjtötte össze apósa, 
Kriza János költeményeit, melyeket a Kisfaludy-társaság 1894-
ben kiadot!. Ezzel hasznos szolgálatot tett irodalmunknak. 
Apósa emlékének kegyeletes védelmezéseért irodalmi pört is 
álIolI Benedek Elekkel.s8 

. 39. U/ár Pál (1891 1893). Nógrádon születeIt r. kath 
vallású szülőktől. A gimnáziumot Vácon, az V VII. osztályokat 
fi budapesti kegyesrendi főgimnáziumban végezte, ezután a 
piarista rendbe vétetett fel s 1854-ben visszakerül! Vácra no
vicialusra. Az ujoncév leteltével a VIII. osztály végzésére Pestre 

, 
I!o ~ E1e~t, irodalmi müveinek tet jes felsorolását I. a kollégium 1904/5. 

~vi J:ortealt6lében e sorok irójától . 
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rendelték. 1856 szept.-ében érettségi vizsgálalot'tett sTalába 
ment kijelölt tanári állása elfoglalására. Azután Léván. Sátor
tjUa-Ujhelyen. Márlllarosszigeten. Veszprémben. V ácon tanllott. 
Aldozásra való felszentelése után Kassán tanárkodott. 1864/65-re 
Kisszebenben igazgatónak nevezte ki a rend. ahonnan 1865-
ben Kolozsvárra helyezték. Itt tanllott 1873-lg. Itt ismerkedett 
meg s kötött meleg baráli viszonyt Simén Domokossal. Meg
beszélve vele a dolgot 1873-ban az unitárius vallásra tért s az 
1873/74. isk. évre tanárnak alkalmaztatott. Innen két ízben kapott 
meghívást tanári állásra. de mint írja a lőiskola tanári anya
könyvében "rút hálátlanságnak tartom elhagyni azt az is
kolát. mely szerető anyaként ölelt keblére s csak egyszer szo
morllott meg. mikor 1891-ben az igazgatói lisztet rám ruházta. 
Ennek sohasem kellett volna megtörténnie ". 47 éves tanár
kodása alatt a gimnázium összes tárgyait tanította. az egész
ségtan kivételével. Nálunk főtantárgya a görög volt. Pálfi Márton6o 

hűen és igazán jellemzi tanító egyéniségét. szembeállílva a 
katholikus és protestáns iskolák hagyományos szellemének 
ellentétes voltát: "módszere mindvégig egyenes és következetes 
tagadása volt mindannak. ami nálunk a nagy Brassai lángírása 
nyomán fejlődött hagyománnyá". Brassai az elmét köszörüli. 
Ulár tömi. Csöndes. nyugodt. komoly méltósággal lép be az 
osztályba. körülhordozza lassan tekintetét. még lassabban elő
veszi nóteszét. szólit s a diák felelni kezd "szépen. okosal'l. 
ész nélkül". amint kedves humorral mondani szokta. Jóízű 
tréfák. ártatlan kötődések. tréfás kiszólások enyhítik a drukkol. 
Humora sohasem bántott. mindíg feloldotta a helyzet feszült· 
ségét derültségével. vidámságával. Ezt a rigmust csinálták 
róla diákjai: 

Ulár Pál jó tanár. 
Csakhogy rosszul kalkulál. 

A ."rosszul kalkulálás" szigorú. el nem néző bírálatot 
jelenI. Ünnepélyes ceremóniák között osztotta ki mindíg az 
írásbeli dolgozatokat. melyeket pedáns lelkiismeretességgel ja
vított. a hibák száma szerint rendezett s a hibák szárnál és 
az érdemjegyet görögűl felolvasva . másnap mulhatatlanul ki
osztott. A társadalmi érintkezésben mindig kifogástalanul elő
Zékeny és udvarias. Barátságos összejöveteleken a fehér asztal 
mellett a fiatal tanárok "princeps iuvenlulisa ". Mindenkivel 
szemben jószivű. Vidám bölcse az életnek. Elett' vége felé 
visszavonult. összejövetelekt;ől mindíg hiányzott. Iskolai ~v 
végén nyugalomba készült. Ugy várla a húsvéti szünetet. mmt 

• 

81) A kollégium 1902/903. évi J::rleallője. 
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a kisdiák. hogy szeretett unokahugához utazzék Ipolyságra. 
Nem zárhatta karjaiba. mert a halál útközben ragadta el. 

1873.ban megnősült. gyermekei nem voltak. 
Irodalmilag nem munkálkodott. 
40. Boros Sándor (1893 1900>. Tordátfalván született 

1863 jun. 11·én. A gimnázium két alsó osztályát Keresztúrt. a 
többit Kolozsvárt végezte. 1882-ben érettségit tett s beiratkozott 
a kolozsvári egyetemre. Mint I. éves egyetemi hallgató irja 
életrajzában .. egyedüli és utolsó tanítványa voltam Brassai 
bácsinak. aki igaz örömmel fogadott és oktatott" . Tanári oklevél 
megszerzése, önkéntesi éve leszolgálása és a tiszti vizsgálat 
letétele után 1887-ben segéd-. 1888-ban helyettestanárnak al
kalmaztatott. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az iskola 
segélyezésére kötött szerződés értelmében 1891 május 27-én a 
nyugalomba vonult Pap Mózl:'s helyére rendes tanárrá nevezte 
ki. AlIásába Kanyaró Ferenc és Nagy Gyulat anárokkal együtt 
11i91 nov. 5-én iktattatott be. Ök az első tanárok, kik hazai 
egyetemen nyerték kiképeztetésüket. 1893 ápr. 12-én a belső 
emberek nyugdijintézetének pénztárnoka lett. ugyanez év okt. 
3O-án igazgatónak választották. 

Ekkor nyílt meg az ő rendkivüli adminisztrativ képességei 
és fiatalos. lendületes lénye számára a munkatér. Sok és sok
féle a munka. ami reá várt. Az állami középiskolák az 1883. évi 
középiskolai törvény alapján. ha nem is bőséges. de kielégítő 
anyagi eszközök birtokában kihívó versenyre keltek a sok száza
dos és dicsőséges multtal. de annál kevesebb anyagi erővel ren
delkező felekezeti iskolákkal. Az egyházak féltő gonddal őrizték 
iskoláik autonómiáját. Viszont a kormánya törvény rendelkezései 
értelmében követelésekkel állo It elé. melyek teljesítése az egyhá
zak anyagi romlása nélküliehetetIen volt. Igy kerültek az egyházak 
abba a helyzetbe, hogy autonóm jogaik csorbításával is kénytele
nek voltak kémi és elfogadni az államsegély!. Ez volt sorsa a mi 
iskolánknak is. Az állam a segélyezés fejében bizonyos jogokat 
követel az iskolák felelt. Nem kiméli a régi hagyományokat. 
évszázadok folyamán kialakult. néha megcsontosodott szoká
sokat és intézményeket. melyeket a kor igényeihez és kivá
naimaihoz képest akar reformáIni. Megtartani a multból azt, 
ami jó és értékes. eldobni azt. ami csak sallang és akadályozza 
a haladást. átvenni és megvalósítani az állam kivánalmai közúl 
azokat. melyek a fejlődés útját egyengették. ez volt a feladat. 
mely az új igazgalóra várI. És ez a feladat benne emberére 
talált. Szerencsésen egyesúlt benne a múlt értékei iránti tisztelet 
~ az egyház szelleme a haladás és feHődés vágyával. És meg
mdul iskolánk történetében a haladásnak egy felfelé ívelő kor
szaka. amelyet csak a világháború sok baja és szomorúsága 
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szakít meg. Új. jól képzett. modern gondolkozású tanárok so
rakoznak melléje a nevelő- és szervezőmunka barázdájába. 
akik nagy munkakedvvel és alkotó vággyal fognak munkához. 
Ú a vezér. lelkes. minden új és helyes gondolat megvalósílá
sAra lelkesen kész. meri tudja. hogy megértő munkatársak 
állanak mögötte. 

Csak egy nehány dolgot említek. hogy a legújabb korba 
való átmenet állomásait szemléltessem. Kezdeményezésére 
1895-ben eltöröltetett az esküd/szék. A maga korában helyes 
intézmény. mely a régi diáki társaság autonómikus jogrendjéből 
nőtt ki. De idők folyamán elfajult. mert idősebb diákok és 
theológusok olyan kihágásokban itélkeztek. melyekben talán 
maguk is résztvettek s olyanok felett. kikkel együtt voltak 
hibásak. Az iskolai rendszabályok sok elavult és az újabb 
viszonyok közé nem illő intézkedéseit revizió alá vette s az 
1896/97. iskolai év elején már életbelépnek az új rendszabályok. 
Megalakult az 1894/95. iskolai év folyamán a nagy könyvtárból 
állandó használatra a tanári könyvtár a tanári szobában. amely 
tanácskozási helyiségűl szintén most rendeztetet! be. Eddig nem 
volt ilyen. hanem a tanári kar egy szűk kis helyiségben szo
rongot! az igazgatói irodában. Megvetettük alapját a történelmi 
és filológiai múzeumnak. 1895/96-ban külön szervezeti és fe
gyelmi szabályzatot kap a papnevelő-intézet és az elemi iskola. 
Megváltozik a . magántanílás eddigi rendszere: az alosztály u 
tanulók felügyelőkre bizattak. 1896/97-ben a papnövendékek 
és gimnáziumi tanulók önképzőköre külön vált. 1897/98-ban 
először készült az oktatás irányítására állandó tanmenet. Ke
zébe vette s megvalósította a nagyobb tanulmányi kirándulá
sokat. Különös figyelmet fordított a testi nevelésre. Az inter
nátusi tanulókra kötelezővé teile a rendszeres fürdést. Meg
valósította a játékdélutánokat aKismezön, mely azelőtt bérbe 
volt adva. tanári felügyelet mellett. Primitív és jogos igények
nek meg nem felelő internátusunk kérdésével ismételten és 
behatóan foglalkozott s a rendelkezésére állott csekély eszkö
zökkel igyekezett segíteni az · állapotokon. És mennyi szeretettel. 
odaadással. lelkesedéssel védte. segítette a lélesülésében ezer 
meg ezer akadállyal küzködő új iskola gondolatát. De nem 
érhette meg felépűlését. megnyílását. 1900 junius 28-án rövid 
pár napi betegség után meghalt. 

Mint tanár mennyiségtant tanított. A mennyiségtan a ta
nulók nagyobb részének nem kedves fárgya. Nehéz, az elmét 
rendkivű!i módon próbára teszi. A tanárnak értelmes magya
rázatlal jóindulatulag kell a tanulónak segítségére menni az 
appercipiálásban. Boros tudta ezt s világos, okfej tő magyará
zataival igyekezett közel vinni ezt a taf!tárgy~t a tanuló lelki 
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világához. Mint kartárs lelkes, lendúletes, megértő, szíves, jó 
barát, akivel öröm volt együtt dolgozni, mert a nehéz-ségek 
nem kedvetlenítették, nem szegték szárnyát. Szemeit a célra 
irányította s az akadályokat fel sem vette. Kora halálát őszinte 
lélekkel gyászolta mindenki, aki lelkes és lendületes lényét 
. rt 40 Isme e. 

41. Dr. Nyiredy Géza (1900. VII. 1. 1900. X. 31.). 1861 
ápr. 20-án született Nagyajtán. Iskoláit szülőfalujában, a brassói 
luth. iskolában, Székelykeresztúrt és Kolozsvárt végezte. 1882 
ószén a kolozsvári egyetem math. és természettudományi ka
rára iratkozott be s egyetemi hallgató korában két ízben nyert 
pályadíjat. Absolutóriuma elnyerése után a vegytani intézetnél 
gyakornok lett. 1886-ban természetrajz vegytanból tanári okle
vele t szerzett s ősszel azon a napon, melyen édes atyját 
temelték, második tanársegéddé nevezték ki, 188~ban pedig 
a gyógyszerészgyakomoki tanfolyam vezetőjévé. 1889-ben dok
torrá avatták. 1890-ben helyettes tanár lesz, majd 1892-ben 
rendes tanár. 1893 márc. 16-án volt ünnepélyes beiktatása 
Péterfi l.,ajossal és e sorok írójával egyszerre. Ugyanez évben 
neveztetett ki a kolozsvári hadosztályparancsnokságnál fenn
állott s az egyévi önkéntesi szolgálatra képesítő vizsgálatok 
tartására kiküldött bizottságba vizsgáló-biztossá. 1899-ben a 
gyógyszerész-egylet tiszteletbeli tagjává választotta. 1912-ben 
gyógyszerész tanári munkásságának negyedszázados évforduló
ján az egyetem vegytani intézetében szép jubileum on ünne
peIték, ahol kartársai nevében e soro k írója köszöntötte. Ala
pos képzettségű tudós, és gyermeki lelkű ember volt. Tanítvá
nyai szerelték, rajongtak érte- Nekik ő Géza bácsi volt. A 
kollégium szép és gazdag természetrajzi és vegytani gyüjte
ményét, melyet apósa, Benczédi Gergely tanár kezdett öntuda
tosabban gyarapítani, állandóan és szeretettel gondozta, ren
dezte és növelte. Szép természetrajzi és vegytani gyüjteménye 
a legjobb és leggazdagabb középiskolai szertárakhoz tartozik. 
Az ásványgyüjteményt bővítette, szakszerúen rendezte és lel
tározta. Ú maga is, tanítványai is nagyon sokat gyarapították. 
Meghonosította és rendszeressé tette a természetrajzi tanul
mányi kirándulásokat, melyeken közvetlen szeretetreméltóságá
val és alapos ismereteivel az ifjúságból a természet barátjait 
tudta nevelni. Tanítványaitól nem állott távol a tanári kathedra 
olimpusi magaslatán, hanem leszállott közéjük. Egyéniségéből 
a szeretetnek az a titkos, áldott fluidurna áradott, amely csal
hatatlanul megnyerte tanítványai szívét. A tanuló n~~ fél~
lemmel és szorongással, hanem örömtől pirult arccal kozeledlk 

<o V. 6. Unitárius Közlöny, 1900 és a kollégium 1900/901. évi érlesll6jél. 
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hozzája. Ez a megnyerő. mindenkit meghódiló. elbájoló meleg 
szeretet ömlik el egész lényén. 

Boros Sándor váratlan és korai halála után akarata elle. 
nére püspöki utasításra került az igazgatói áltásba. melyben 
1900 jul. I-étől azon évi őszi Főtanácsig működött. mikor e 
sorok írója választatott igazgatóvá. Tanuja voltam azoknak a 
mindennapi gyötrelmeknek. melyek között e nem várt állás 
kedvetlenül végzett teendőit intézte és szemlélője a~nak, minő 
fáradtan vonszolta magát e négy hónap lélekölő adminisztrá
ciója közepette s mennyire fellélegzett. mikor a Főtanács vá
lasztása után megszabaduIt e terhektől. Testileg. lelkileg fel
ujulva tért vissza tanári kathedrájára. Fáradhatatlanul és pihe
nést nem ismerve munkáIt egész életében. Neki nem volt nyári 
vakációja sem. Mikor az iskolai év bevégeztével a többi taná. 
rok elszéledtek. ki erre, ki arra faluzni. nyaralni és pihenni. 
ő akkor a gyógyszerészgyakornokok nyári tanfolyamának 
gondját vette fel s egész nyáron intézte pihenés nélkül. hogy 
aztán szeptemberben az új iskolai év elején megint munkába 
álljon. Ez a szünetnélküli munka megbosszulta magál. Szív· 
és vesebaj támadta meg. Kedves mosolygás helyeit fáradtság 
ült arcára. 1914 jun. ll-én meghalt. A város és testületek 
osztatlan nagy és mély részvéte mellett az intézet elócsarno
kából szakadó záporban kisértük ki a temetőbe. Az igazgató
ság drága emlékének fenntartására. koszorúmegváltás címen. 
nevére emlékalapot létesített. melyre már a gyüjtés megindítása 
első n.apjaiban 1271 K. 12 f. gyült össze. 

Ertékes szaktudományi munkásságot fejtett ki a vegytan 
és növénytan területén. 

Cikkei: A különböző tudományok egymáshoz való vi
szonya. Ker. Magvető. 1896. A növényi levél és annak leg
fontosabb élettani működése. U. o. 1903. Tanull1}ányok a 
zsírok és olajokról. Gyógyszerészeti Hetilap. Utmutatás 
a tápszerek vizsgálatához. Kézikönyv orvosok. gyógyszerészek 
részére. Gyógyszerisme. Tisztiorvosok. gyógyszerészek ré
szére. (Dr. Issekulz Hugóval és dr. Jakabházi Zsigmonddal 
együtt.) 1895. Tanulmánya növénylevelekről. (Székfoglaló 
értekezés.) -- A metamorf palákról. (Gyógyszerészeti Hetilap.) 
- Analitikai kémia. Kézikönyv az egyetemi kémiai előadások-
hoz. Szerves vegytani tanulmányok. (Gyógyszerészeti Heti-
lap.) Adatok MagY.arország ásványainak vegyi ismeretéhez. 
(Orvos-természettud. Értesítő.) Nehány ásvány vegyi össze
tételéről. U. o. Németül is megjelent. A festó-anyagokról. 
(Gyakorlati Ipar.) A glicerinről. (Gyógyszerészeti Hetilap.) -
A Brassaia ismertetése. (Unitárius Közlöny.) 1897. ' Minőle
ges elemző vegytan kezdők számára. - Emlékbeszéd 1901 
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márc 15-én a gyógyszerészettan hallgatók önképző.körében. 
(Gyógyszerészi évköny, 1901.) Jelentés a gyógyszerészgya
kornoki tanfolyam működéséről. (Gyógyszerészi Hetilap, 1902.) 

Az üveggyártásról. (Kolozsvári képes naptár, 1903.) 
Mennyileges elemzés normáloldatokkal. tekintettel a magyar 
gyógyszerkönyvre. ll. kiad. 1903. Titrimetria. Tankönyv 
orvos- és gyógyszerészeHan hallgatók részére. Kolozsvár, 1905. 
_ A chemia rövid vázlata. Tankönyv gyógyszerészgyakomokok 
számára. U. o. 1901. Elemző vegytan egyetemi hallgatók 
részére és magánhasználatra. U. o. II. r. lll. kiadás. 1907. _ 
Szerves kémia, vagy a szénvegyülelek kémiája. U. o. 1908. _ 
Tanulmány az olvadó pont depressziójáról. U. o. 1889 .. 

Irodalmi munkásságának jegyzékét l. a kollégium Ertesitó
jének 1893-1914. évfolyamaiban • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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