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Száz éve és ha.l;i,]a
E gy száza d! Micsoda irdatlall nagy pálya !
A g'ondo latnak is meg'fárad a szá rn ya, am.ig
átrepüli s lankadtan szá ll hozzád, hogy bá'H~1Í/ja

a te agg eleve n orcád.
Gárdonyi Géza,

F uneral 'HUl1'clt es to tlle grave.
Longfellow.

L
hírn év cso(hí ~
sugármezéhe teljesc n fcliiltiizkiidjék, H mint Il y"', tiizcs sz<'.kCl:én cll'ilg'udtnssék t<Hünk, csupá n p'llástyát 11;lg'yván lI tú-

-

n'[ég csak (\z hÜl nyzott) hog'y B l'ns:;uj ;\

(binL A kOI'l'nl eg~'i1tt ni lV t1 k ec1ű, bámu!ú ti szte let l110g'l'ctten -

\'c édesiii! 1897 hajna lán, hog y Brassai hetcg. Kc mzete lassanként, észrevét lenül családi körl'é al akult , Bra ssa i az egésznek patriarchája, pater fa miliássa letL
A XTX-ik száz vége felé haladó magyal' nemzetnek
il yen tökéletesiil t t ypus ra volt szüksége, akiben nomcsa k Ill eg ·
talá lt nlin den jelességet, Hmi a n<-lgyJ'~1törő nem ze t egyes tag'jaiban tesiesül Ill eg, hanem azukat benne valóságga l kifejlőd
ve s mllkiidésben szemlélte. A büszke nemzeti önérzetet többé
•
nom bá nth~ltta sc m aggodaloni, se m kétség, hogy LL ma gyal' talaj az emJ10I ' j kol' l egvégső bb határá ig' tudja épségben, cl'öben
és dolgozó készség'ben tartani sziilöt1"eit. Bl'llSSai megmutatta
azt is, hogya mag'yH l' tudomúnyos páJyrí n kiHllja a versen y t,
lem", u tasította ,'ond ''c . .Az egy formil c'd b-l poi a:t.L :ie lc ntette. hog')"
k~vés lll ondulli valója vau a nyilvánosság: számára . Ink á bb mag:Ul'a szeretett lellni , meri bekö vetkezett am i t 1835-bon ír t vo lt
Va sá rnapi Ujság ban: .,hl ik or az élet kezd e Jtünn i szemeink e lő l ,
rni,nt egy távozó v id ék, akkor [I lé lek csak snját k é p zete iből s e lmclkedéseibö l me l'ithet v igaszt" ,
Brassai az u to lsó napokat sem töllh ette "saját képzeieibe merülve". Egy nagy, országra szóló iinuepségg'el zi:1va rblk meg csöndes pihenését, lassu e lmulását; száz éve ünn epé/lel,
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md is hogy philoso p hw:d, mnihe matiku i:\t, ze nés~ t, philantro~
pUfit. "()lill1ikll ~1 é:-; nyr lvés;.;t i ~. tll? i~ n11l'!L1i. Azo~(, ~~kik:l to l ~
SÚ.,O t'R;dellc1l'Jl' ,dnH vele egy l11t eltunk cs szem leItunk, c rez~
tiik, hogy :I Z ors;.;<Íg- .,Bra ssai hilcsija" lett ~ ehhen nem ki.i ~
[ij lll!,;i;.;ii! ! il tIIC10l)1;.Ín yos páJ ycl n miiki)di) . l'érfi , ak i tnhl11 szclllélyl'8C II Hű ha. se lll l<Ítl<1, e~·w k írú sait, olvilstiJ, l lil.'ói ballotta,
alt"M il kiH taJlult, [('ún y l'úl, nki l"eszkelö félC'lclllme\ hozzá
1) l(' 11(; 1,1I1ilcsot ké rni, Bra ssai kitudtn Bl'p';ite ni az
Akadérnia.
h;íl'Jl1l'lyik oszhílyál, hn bírúlói" k L'l'l~sd t , .1 kczelö 8 .1 máI.' érett
tudtJs írói , ha. vé lem é ny re volt szükség'p .
I-Iogy Bril 8sili il. II L' Ill ze11.C'! egybe volt fon' va, s CZ it SZÖ\'l'/ ség (>Hz illl e ép, ben süsúgc8 voH, IX·tl'g'ség·c hirének ü1t:(\l"jedésc'kol' Ir lll'l r tl. l,íll1 i. 1897 jnlluá I.-jábn II lic1vö"li no l'errn.észet
J'1.ldoJllcíJl.lji 7'árs ulot, mint alnkulásn útn immár épP011 flO évc

t'lgj<.ít. S njrí tkC'zi.i íní s;í vn l Inál' nem tud illiiképpen válaszoln i,
dp nem Jl1l1lnM~totti1 ('l il vc-í l asz nwgn dúsáL i\ ' Perm . rl1ucl.
'J'iínwlnl kii~ha Rz nll tiirl'kn~st.'it-, hu m o~·d már J{C'llő en tám ogn tni IIPIll is [ill m(Hlomlwll , iir(;lllllwl sorozom Illilgnmnt tng .i~li k<izzé. l\ron(lja f'l\ hr. 21-én kelt vcíl il Rzc.í ban.
•
A g'il:t. dil g' Ilng'y hácsi hoz n('1ll szulac1nnl{ gyo l'snbbnn .lz
iil'iikségT0 sí':rl mítú rokono k, mint ahogy ig"y(\k czf"rk Bra ssa i
hl'll'g'ág." cí hoz, hogy még {'gy~zel' l ..ít hn sr-;ák, fiRZLolhcssél.::. T nlún azt hitt ék, hog-y ha llH'g IllOIlClj:lk lllenn y ire tisztelik, szc'
n\tik és bámulják , llH.\gl'iigzil1k l ' fi ildön
mnnHMsclt. ]t lete
uto!sú l'é ll'sz1"enc1ejében búcsúra jcll't hozza il ti sztelők sC'l'eg"c.
Kt'I'l·~ i k, [('sik <IZ a lkalmat. }\ 'l'erUl. ~rucl . rr'cll'si.l ság nyollulhall :-;il'1 ·az unitár ius eg'yház megrüg-n,dni HZ :.l lkaluwj·, lll ert
fpbruál' 28· (Ill hn tv:l n éve vá ln sztoHa tunál'C:lvá. A koll egium
irjúságil 1l1t~llú a ka r h'nn i HZ 1837 év i már iclIs i ifjú sélghoz.
Ök is ~ "l'\'l'In 6 k l'iÍklyáH é nek kel llleg-(js,,!elni . Ök S" 111 boldo· g"lIl1 nk, H i:-oz('1I ha n em .i s lelt vol na mindig terhére a Zc) jos
1i.inl('té~. mos! ;, \1l'tegsége böve n ml'gmagyal"élzzn . A snjti')
!o;zrll' n~r ára kl)riil . I hir. .A k olozsvá l'i lapok vá l'nak, IesBek
ll11nd pl1 új<l !)I > jl\II'nt'tl't,IIlOZZ"il nntol .
. A j" nsárJ/(IfJi L"jslÍy márciu s 14-éll llll'gj(\ Il'n1" (LI -ik ) ~Zlí 
lllahn n iilllwpli [ ~l'a~sniL K ét tl'rjedellllC'!:; e jl,k be!1 kü".;J i é J (,j ~
ra:i~ .lt [.~ ott honi é ll'trL \;;z. i..l ké ppp, hetilap n(' v leg' uÍt') c1n volt
nI'<lt-i:-;a i Inll j cl l1 ilk . f\'nl<-Ín PZ il k i.iriillll(>ny i ~ köil'!eztc némil('~·.
dp bi~ony():-;. hog-y lIJiIHll' 1I alknllllid, f'öl iW ::-Zllél li I hogY .llltilfn s_ Mi _
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Sa Brassni érdemeit. lVIinclig l'okonsr.c nvvc l, lll clegséggcl,
megértéssel szólott róla . Ezuttal három <.lL'cképét közli . Egyik
az ('o'ész alakot III llÍn t ja. bo, cgySZC I'Ü polgári ruhájában. Ez:
o
.
il 90 éves szép febér Bra ssai , Ö\ eg' ember d c C'L'öteljcs . A rná
sik két kép. il 96 éves llH'gg'ür n ycdt, gyeng'ülö tudóst szC'm léi tuti JUl zi pongyoláj::íhnn, nbban II nevezetes, két da rabból áll;,
teljes liltÖzct bell . ]~z n Bl'n ssai ti m;il1ngá~z. A nap állit sát v i ",;~
gálja egyszC'l'ii Inkcí sn udvarán.
A kiiltiíket is fI1l'g'szá ll oU" az ihle!. Az úri" e rőtelje s
lIungján zend ii l Illeg n. lllagasztahí s hín'jn. I~l edclig ji:) többck(·t
inditott meg 11 nng'y fédiúnnk kivételes élete s pÁl'ntlHl) n ag'y SZC L'ii munkássága .
Gá.rdonyi Géza A X 1X. száz é l őtanlljához fordul szép é$
terjedelmes költői leveléhen . 1
rr'iszielt és szer et.ett bölcs üllIító-me:-;l e l',
Kinek tanítványa ~zép S"zékelyol'szú,g:on
S ideát is majdnem mÜHlen művelt ember
Levelem jókedvbcll, erőben t:-l láljon.
Vala hányszor képed felötlik énnékem,
A fö lmagas odó havasl'a gonuolok,
Mely á ll mozdulntlan, nyugodtan, fehéren,
~1íg lábánál jönnek-mennek az évsza kok,
S lombot hoz, lombot yisz az idő f01.yÚS~l. -Csak a vén hegy, az ál l, nincsen v áltu zá~ ; . .
Te szü letni láttad ezt az [Igg s;I;úzado L
S térCIcden )' ;Il}(il tta d öreg apii III ka t.
A halál üzóia n égy termést a r atott.
Az e l ső ter més b ő l fü szál scm marado tt,
're meg ringatod most az u noká in kat.

---- -- -
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Oh mo nd te, sz ..lzéves idön ~k ülIluja,
Ki embe r korában láttá l egy réteg port,

•

Vak

él e~l en

a sors, avagy I sten id,ia '

Jobb-e Igy, a hogy van , vagy jobb, a hogyan volt.
'Mene m egy e nemzet sl.ázeszt.e nd ő óta '
Faku l-e. vagy virul h á rma s lobogója '
S ahogy egy hosszú út Nébo-uegyé n ú llasz,
Mi az, amit látha tsz '!
•

S áh mond, Ir minclenb e"n -tudó s, bölcs a!J!Ja slyán ,
Aki száz eszt.en d őn át folyto n ta nultá l,
S aki földet, eget egyaránt vizsgúlvú n,
],ilélyben és magasban legtovább jutottál,
•

I

Pesti Hh' lap 1897 ápr. 29-én.
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Él'demes-e élni '
Hu. ' vissza sí klana az időnek lába,
S I sten mcgké,'dezne sz ületésed e l őtt,
19cn -c vagy ncm -e válaszo lnál rája,
Végig é ltléd-e még egysze r a jövendőt,
Mi t f elelnél n ékH

- - - -

- - - - - - - Oh mond : ki megéri a századik évet,
H a ,iIlH It é l'oz-e, vagy köze l edő éjjeL'
S ahogy e lfárad vá n, lassabbodik lépte,
I-Iovu néz ;.lZ ember: a földre ! az égr e!
Oh m ond : úgy \"t.lgy.unk-e, mint HZ e l'dő fá ja,
l\fely ag'gon ViSSZ'l döl a földnek p orába;
Vng'y úgy, mi nt Hilla nag~r égítestn ek fé n ye:
Bemegve szállóngók, minden sötétségbe;
S nem tudva: Illi é let, Illi h a lál, mi á lom,
Csuk c:-;ii g;gÜllk II IliI e n, lllin L il pók a szú.lon.
K é nl cze k, l,é l'll c'l.ek, de He m azért kérdek,
llog;)' fe le lette l is filnls:o;za lak tég'cd ;
Csak ailugy orcáda I el tilll ődvc nozcm,
Egy szilzesztcll d ös Ilagy múlt t ükÖ l'C képeIl,
Le lk emben a kénlés huh líl'ékkéllt támn d " .
De mindn ek mögötte úll il jókívánat:
TeJedet az I ste n hntsH IInpsugin'ban;
B oldo g v í d flTWilÍ gha II !
Gárdo nyi Géza

•

ll~

•

ki) ltP IlI l>Jl Y oly erőt' Y i ss~ hall gril 1aláll, ilmilyet a leg,
jelesehb lIn'íVl'k i:-: r itká n érnek el. O kos, Rzép , Brilssai hoz i llö
fejtpgl·téRl'i és kérd0l-;l' i fl' 1;;1('1i k tj;t,clZ l'~z tpndü mozga tó esz,
méit, nag-y kérdése it. Bl'H f'Sn l köziin ség'c újjongú öl'(; lllmcl foga dta, lllert jónuk látta, hog'y i1z ország szelll é előtt il yen
1ll4 ~gn y('l'Íi I'orlllúhnn 10hlwnll'U l' fii1 III II Itjil l'ól a fátyo lt 1'1' külHj, ki 1'is:t.tl'lni éH ~zPJ'l'tte tni ll1d, A !Jptng<1t. ryán fekvü Brassai ,
Ila k hf'lIlutat1uk, l'lol vnstuk s c'I'ccl méJlye volt nagy lelké ne k
utolsó lIwg n y ilatk Oh()~<l oly kél'<lé~('klwn, melypk I'gé1:lz é lrtéheil fog lalko7.tathí k,'
MÚjll N "I NŐ Iwt é hen oly jók"tlvéh"1I vo ll , hogy meglehc tetl
i:-;lIl étc'\n i p\i;U(' it kiilW kérdéseit, s Ll7.o lun Illeg' i1:l adta il I'cfell·t eit. ~7.éll ;i::;xII,lwnghall va nnak hm;::-;;t,u életé hen érJ cit és
hirdetett, val\;'ls i, phi losophiai eszméjéve l éí:i k r itikai n ézeteivel. Minden kérdésl "lkcl'lilt, amcly szemé lyé re vonatkozott,
,
:s lllegl!'3 na gy érték ii m ill flC'1l sza va. AITó l győzi.~tt m eg sza vaival, dc még inkáh h iit:szellemiilt 1-ekin 1ef'6vel, hogy midőn
'

,

2

JUH,

Brassai észrevétele i, Kö:t.!i B o r os GYÖI'g-y, Ellenzék K o lozsvál'

15" 16,
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a jijvő élpt l'öl gondolkozott, LL jel crltöl Hem s ietrit mcgválni ,
lllert betegen js S7,c t'űt"C'H élni, do a ha]cíltól sem fé lt. A ha lá lt,
csak c-ítnwneti lél)é!;rJck tek in tette, 11Ie ly a 1c:-;tct. éri nti , de n
lelket nem. Ne ll1 87.CretC'U arról heszé ln j, hog y é l'clc lIlcs-c élni.
Az egyén i é l l'Íről <I dlríg l ét('zé~él'C' ten_'li a. l'ig'yelmct. A lét
kérdé:-:ic o lynn bo nyo lu lt, hogy alTa csak ujahb k érdéssel 1e -

hel felelni , ("há l " lionyodnlomlól szah"dulni ne m leheL An y
nyi legeJl (hí f-i hi rt hnll o1"1<1k ilíj embcrek Bl'a ~::);;l iró l , hogy hár mi t is el hi ttek (':'; lIlind en Je lwtNIC' n1 1 {·I](, t~ég'C's llek gondol··
t.tk . .Mindcnkit (-nlc·kelt é:-; l<i vú ncsivá tdt ll ' száz esztendö
nagy titka. Bl'nssuit legkevésb bé. Ö csak úg'y élt, Jllint 80 éved

koráball, vagy a zelőtt. A sz<Í.z ssztcndönpk nincsen selluni ki.i](inös értelmc: " lt n <:1 s;t,ú:t,l,'ól. n em vngyü k semmi kiil önüs ic1eú ·
V:l1. ~Il nem érz('IIl, nom tu doltl , hogy <I i:izáz év :l Iwlál', vagy
H szá z tíz ~! Az é l1 korolll n;l l n i.n~:-; l'C'ménYHég, hogy emc,1kedht'si:iék T\:ivc.í ll , 11 ,1. ilZ l' 1I 1iJt ' ]' n yav:d yg;í s l.lllapotbu jul, az sonkihe n r e mén y t. /I CIII ébl'eszt." Ezeket vlíla 8zo1ja a ké rd ező,kn ek.
,, ~ogy LI jüvö élei mil YPIl , annnk a kél'dé8 1lck ni ncs érte lme.
Az élet IWIII ~ziinjk lI ll'g éolet lenn i, sem 30 év nél, seIn százná l." Júl kié rúk <,%ekből il bölcseleti éSZI'cvéte.lekböl, hogy"
beteg BrHssai már nClIl annyira elméletet mond, hanem jnkább életet. Snj:-)t ll'sz;ímolása ez, a zzal, nmi szép volt, amíg
betcgség nem tel'iwl!r, R ismét sé p l es%, am ikor attól végleg
lneg-szahadul. :Ez má I' cl hit. viJúgliba, a le lkek honába v itte át
Jeikét-. A ~é l'l lI10ndja szépnek a kö lW szava it :
•

S 'nem tud va ,' 'JJÚ éfet, 'nú halál, 'mi álU'ln,
Csu l.' csi;g{J1-i'nh (f. hiteJ/, 'III/int (f lJólv {/, SZÚlOill,.
Ezekkel az ész l'üvétclc kk el és oktl.ltú sznvaldwl végző dik
a. nagy tanítóm este r 80 évr e tCl'jodet.t. taníbí sa.

II.
•

Ami czután következik, az mál' a végleges búcsú . De szép,
dc verőfénycs, millt a n ap utol só sugal'ai, melyeket a völgyből föl szá lló páráwl és a hegyek láncniból ki e m elkedő sziklacsúcsok Illcg'tö r nek, vén-(;!'iis re, Yag'y elhal ó színii hillve:lnyr a
festenek.
El szcndcriil vc p iJ1Cllt k6nlgyán D het eg', nl ic1őn egyszer

-aóo ,

•

(,~ölld c:o;

kop ogá:-; ltallaj ~bik :-; az a jVl kin y il ik. I~gy má sik killlö
j(;t!. I,ít og'al(,hil . A h<ln g'ok kóltőjP , nki húros han gsze réhr, ba
h,:rll Z:'1ol!iíl'ok;d l<.'hl'l, hu ~ziik ség- ég i. vi ha r t varázsol. lI u {uri
J e/Ir) ht'p;('d iilll(í n;~z \'olt il hí logatú. Sl'nki Sl'1l1 IcU vo lna kl'dn~;';{'hh 11l'1d , Hid il zp nén·j nütt föl, a ze néhül és n ;':C'llé nck él.
(' ~() 11 d (':-.;('11 , k ('d \"('S(>Jl ro Iy t ;1 brszr Igrtés.
A zzn l \"é ,,'ző(.lii tt
"
,
hogy hOZZil el il hC'g(·diij ét.:~
A llltín:-s:;l, fijl,ldln il nagy Illll ;r,:-;jku~ léll·kllt.'k <lZ utol só
!.;!'Hekl n ;t,OJ1 ,l nt'gy kil-) húron. Ez \'olt HZ indulú L'g'y új: az
iil'iik-v ililg' Iwrlwih(l. 1\1iIY('1l llH.'gllyUgt<'1 1ú Iphc1e11 lelkének
. m eg
, <I hill álos
'
I ' vnf':-;() 1'<I . ,.
;:Z;1 I·{'JlRep;<.'K
II 1O:-i()
';111 1)0 I'
Ci o g:-;ag
;íg y on Ü; !

•

•

A 1'0 rf i é:-; 11()- l~jogiljúk ritkilll tlll'lIkk 1l0ZZH. iil'0S k(l~zul.
J\'eIHln;' :-;;t,á l :-;Zl'P \' inlgüt, \';dnmi j ú h iri , érdekcs tudó:,3itcl sL
lllill(lellki \' itl Illag.í vil l. Igyl"'kl...'ztt'k ('hA ~l'IIH-..többé tenni il
kúrhiiz <'g-yllulJg'lI II éma :-;tlg;ít éN .1 Hok ~zol' jelcntkl..'zÜ Jiijdal JIIillw t. ~I illdPII ki fog la Ikozoll vt'k, a k i kt;zL'lcbhröl is merte,
.L.l'g'J'ég'ibb IHllí1v~Il'y'1 l{()vár y Liü-zlú, il hi ~ tol' i l{lI S Író, n Ill a ga m l'~tp],!'i rg'rll t'íí illü go ndolntokk ll l látogatta milJdig t isztelt
1I1 C'~ tt']'éL T~p;ysíí(l t' Szu hú S;Í.nll ll'\ till1ál'l'al egy i.itt voltak az
•
iil'eg ÍlrmÍ. 1. Juni uH B-iku volt. Bl'tl t:Rai IlHÍ. r nngyon csclldes és
I"nkadt. Ke vés ké rdé,rc I"c lc lL Sza "át ne hezen le!idel! h"l t i III i, lIl ég 1l1'1l(-'ííl'hIJt'1I lllC'gérh~ni. Beh ú n yt HZt'lll ll1cl élwl'en /,(1küdL E kkor Üi hiííol1l1 yill álmodozott régl'l1 e itlilIt iSJllC'rö::;ükkel. Ha il yenkor fii lé brt'szté k, nem fogadta szi vesen, Nem is
•
titkoltn l' l l"lnt6rlá s;11. l<.övá r •y SZCI.'('Hp vo lna tisztá zni n Hziill'tés évét, nnpj:ít. l( él'dezgr·t-lt' .:1 két látoga tó. Ell1nló feleletét
úgy él' tel mez1'ék, hogy 1797 jlll1ill S 1;)-éi' nyil vánito ttu sz iilúté;-'~: napj}lnak, 1':zt.lGíViÍl'Y tlldol1l;ÍS;-1nl hoz1a. az l\kndém i;-'lfwl'l
il va.llás és közo kL lllini szternek. Sza bó Illt'g'írta nznJllcnzékne k. Jgazolinak vetté k, hogy 1797 juniu s 1.1. sziil ctésc ideje.
J uniu s 1ö.,é n lCövál' y ;1Z EIl('n~ékhen ezeket írja: A száz éves
tudós, kinek ki ssé hangosan kell bC'szé lni s kit olykoJ' nehezen
lehet é l'ten i, ~ lnin L H1:c,-ít les telll , kOlllolyan nézett. Szabó S.
írja: B eszé lgeté:.;! csak e rős hangon kiejtett egyes lllondHtokkal lehet folyta tn i, In ert nehC'zen hall és szagg'ntott röv id fcleleteket ael. A ti szh'l et és hódoint nem kérdez ,·és7.1eteket,
3 Lú ~d 1'(:'1l1H:bb "mük l'itikus" fejezet.ben a lIlü "és? levelé t

.
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han C' 1lI s iet a z e l sők között I('n ni. Az ujsLlg-o k hirb arangja egySZCI'l'C fölébl'cszb~ tt c n,lgy 1Lagyaro l'~zág'

legjobhjai leIkélwIl
" bódoló fi sztelel kötelességét. S ietett minden ki.
Elől j ött cl.

kinily, a villlás és .közokt.
Wla ssicb GyuJa úlján jnnins l4-én:

minisztere,

dl'.

"Ö császári és apos toli ki l"ályi j'<'l ség('

legkegyelmesehhen fölhatalmazni méltóztatott, hogy Kagyság-od nak század ik
~ziil ctése napja a lknlmc.lból legmaga sabh nevében SZel'enCBC
kivánata it tolmácsoljC:lm.
TVZassich."

4- n1il1isztc l'

a lllaga nevéhen j llnj ll :-:i 13-(1I'ól szép gondolulokkaI telített levélben s ie! Icmkni tiszteletét a nnak, aki az
(ütő rő k kőzt vol t.
Budapest, 1897 junius 13.
Tbztelt UJ'llln !
~e i szte letteJ

és meghatoLtság-gi:ll fordulok bnhöz :;züleiéséllck
JOO·ik évfordulóján. fifint a százados tö lgy cl fiatal el' dőb e n , úg'Y
á H ön az ifjú M a AYlll'O l'szág- szelle Ini munkásainak sOl'á b"Hlj a~
édes anya földből sz.Ívta e rejét, mellyel diadalmasan megkih;döU
eJZ id egen ből zuduló vészek kel és v ih a l'ok kal; s oly sok tapaszta·
la t és küzdelem uiáll, 111<1 is teljes erőbe n áll még, mindllyújunk
ö römé re és a ma gyal' tudományoss ág dícső s égére .
Nagy eseményekben dús, az emberi e lme fényes diada la it hjr·
detö századot éjt ön llt. A tudományok, a század kezdete óta a mai
napig nagyot vá ltoztak, fejlődtek. De az On munkússáglÍllHk
már l ege l ső nyomai oly t isztán látszanak meg tudományos é le·
tünk ta laján, mintha az évek nyomtalanul suh anta k vo hw ei fö ·
lötte. Az úttörők közt voJt Ön s háJ ás ezé r t a mai nemzedék. En·
cik Jopedik us is mereteit a t ud ornán yokllak csaknem mi nd en ágára
kíterjcdőleg ma gyaros szellem ben ér vényesíiette; könyvei éppell
'lzél't még sokáig mintakép g'yanánt fo/-nlak szo lgftlni tudósaink·
]lak.

Szüleiésének I OO·ik évl'o l'du lójáll foga dja s zívből e l'edő sze·
l'encsekívánata iOla t. Kérjiik az egek u nít. hogy nemzetünk dicső
ségére még sokáig tartsa. meg Önt jó e rőb e ll és egészség beJl. ÉI ·
vezze és lá s!'oia még sokúig ál dú sos tevékenységé ne k szé p eredmé·
nyeit.
Igaz t i szte l ő j e:
Dr. Wlassic:,' Gyula sk.

Bizony erre méltóképpen kell ene vála szolni, szúlt Bra ssai. A válasz luegírásár<.l m egkérte a püspökét. Fcrcllc:t j 6·
zf::c fet. A Magy. rpncl. Akadémia , nkolozs vál'i F(,J'en m~ JnzseC
-352 -

--

SZAZ EVE ES HAJ.,AJ.,A

rpud. li~g~lt ~h'mJ az urutál.'iu!'5 egyház,

-

:l.

tudományos és tallin-

lézelek, az ország előkelőségei kezéből és ajakáról özönlött lt
~ i~zf'e]és áradozó szava .
A Sudapesti Hú/ap jellemzö távirattal üdvöz li: .,Adja
az Jsten, hogy az egész ország még' sokáig tisztelhesse és bá·
mulhassa Önben a magyal' agyvelő csodála tos erejét és , .)knldaluságát., valamint a magyarfaj phisikumának tö rhetetlen
eúvóságlÍt és ritka szép összhangját a lélekkel.
Egyeteme részéről a l'cctOl' és a decallok jelentek me:,g.
O.. Farkas Lajos reetor helyre igazítja asziiletés évét, d"
nem hallgatja cl a jó kiván ságait: "Nem az ig'uzi nap a Ul ai.
de azért ~1i is kivántuk, ami mély és igazán őszinte jókn:á·
r.ahmkHt kifejezni s kivánjuk, hogy az igazit az általunk le l'vezett módon s nem így az ágyban megüljük."
Erre már a beteg is hosszabban vála szolt: "Igazán fáj dalmas be,tegséguen vagyok; nehezen tudom összeszedn i gondolataimat, de annyit mégis elmondhatok, hogy nagy örömet
(,koz nekem az én kedves kollegáimnak a megemlékezése, akiket nlindig nagyon szerettem. Ff a jobban leszek, máskép is
meg fogom hálálni."
-Kolozsvár város közg'y iílése, a. magyal' sajtónak minden
;zjmotlevő lapja ijrömmel szólott a tudósról és a hosszú étetlel megáldott nagy férfiúról.
Az ,,0 stölcös'" verssel és arcképpel tiszteli meg.
Szép volt nekünk, álom volt neki. Mi gyönyörködtiink "
lehanya!ló nap fényében , pedig' tudtuk, hogy utolsó föllo banását hítiuk. Ö most még több okkal kivánhatta, hogy hagyják pihenni. Ez az ünneplés olyan volt, mint azok a gyönyörü
rózsák, melyekkel behintette ágyát egy gyöngéd női kéz.
(Lászlóné.) Ezek pár nap alatt elhervadta k, de ott az ü túl világi szép feje körül felségesen. symbolizálták a mosonyal
kimuló életet. A betegség IT\intha enyhült vollw. De II fájdalmak sokszor viRszatértek és figyelmeztették, ha öt nemis, a
•

• 1897. évf. 298. 1.

B1'assai bácsi
A nagy öreg mint nemzetek Jelk e,
AlI az időnek nagy magasán,
Ki életben hallhatatlan,
Hnllhntatlrmná lett ig fn~ r.n .
-

" ;'\Ou

".,
-'

__ o

körülötte
kezik.
•

levőket,

hogy most máj" az utolsó
•

_ __

_

jelenet

követ-'

,

. L _1'L

III.

Lezajlott a nagy ünneplés. Más körülmények közt kedves lehetett volna, habár akkor sem kedve szerinti. Igy csak
egy lázas álomhoz ha sonlított, melynek ébredése után a test
még kimerültebb, az agy még lankadtabb volt. Készülni kellett az utolsó nagyelválásra. Rokonai és barátai tanácsára
megmondotta volt már utolsó akaratát is. Utolsó rendelkezését jtmins 23-án adta ki : Ma hagyjanak pibenni. Holnap
megtehetik a positiot. (Ig-y jegyezte föl az ápolónö.) Nem pihenés volt, hanem átmenet az örök pihenésbe. Leszámolás és
"tolsó küzdelem a még tartó testi erőkkel.
Szemét lehtmyta, szája nyitva maradott. Szabályosan,
dc neuezen lélekzett. Olykor megszakad t a lélekzés is. Ajka
száraz. Enyhitő cseppeket akartnnk a szájába adni. Eddig az
orvosságot is megitta, most semmit sem fogadott el. 19y töl tötte az ntolsó nap nagy részét és az éjszakát. Rokonai már
ágya körti! voltak. Barátai süriin v áltotttí k föl egymást. Mindenki lehangolt, bánatos.
Semmi kétség. Most vívja utolsó harcát. A legutolsót.
Junins 24-én reggelre vinadtunk.
"Hat és hét Óra között állott az idő, midőn újból és utoljám láttam az életben . Bizonyos voltam, hogy ez az utolsó
jelenet. Az, akinek kedves halottja. volt már, ezekben a. jelekI>~n nem szokott csa lódni! A lé lekzet gyorsult, gyengült. EgyH?'C I' megakadt. A szöl' nyü g'oncloJat al'comba űzte a vért, ele
llJegviga szlaJóc!lam . I smét hallható volt" lélekzés. Még van
10- 13 perce - szólt az egyik ápolónő - és ezzel mindketten
kiin<lultak. ~Jg·yeclüt maradtam mellette én, és az órája. Hét
(;"a elölt 3 perc volt még. Szemei kin y iltak az ég felé tekintett
és awnnal erősen, mintha. fájdalm at érzett volna, lecs~ta
f;zc1l1ét, i)s~zcl'áncolta cl szem és homlok között i idegeket. Egy
..
"
erősebb, egy Fi6hajszerii lélegzés bnJl at"szott. Néma,· szornyu
néma csend lett! . .. Egyszer az óra betet ütött. A szomszédban l evő kakasok mcgFizó\ültak. Ez volt ft ki sél'et az eltávozott
lélt'lk nagy litjc-l)'a!"

- aó-l-

-

-
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Elhlvozott! .. ' Al'ca ::;iippadt, halovány . Azok a sötét vi.) ·

..össel tHl'kázott szömyü jelek itt-ott elö állottak. Az ápolónö
\'isszatél't, kimondo tta a. valót és megjegyezte: "Bú sok . jó
szót lwllottam tőle."
Tovább nem tudtam viselni . Elindultam ,
.
hogy utat engedjek a fájdalom és bánat keserves könnyeinek.
SzivrlÍzó volt, dc mégis öly jól csett, hogy az utolsó pel·cekben melleHc voltam annak, a ki nemes lelkének gazdag tárházát annyiszor ny itotta f(}l gyarló hive előtt.""
"Bras::;ai SnUltlOJ, a nü nagy eIUbel'llllk, aki ma. elkóltüúil 1
iirökre - íg")' szól a Magy,u Hirla.p - otthon va.la a tudás
birodalmában, de rengeteg tudása n em vitte közelebb a nemzetközi gondolkozókhoz; gondolkozásának magyarságát épen
úgy megtudta óvni az ideák Babilonjában, mint nyelvének
tisztaságát az idegen DIÍVCltség megismerése közben. !i(agyal'
volt a tudománya, amikor ~[agyal:'ol'szágon Dlég a.lig volt tudós, s luindig a magyar ember szenlével nézte a nagy világot,
a magya r ember szivével érezte át a miívészeteket. Gondolkozásában, itéletében, izlésében épp oly magyar volt, mint nyelvében ... Nagy irányelvek vezették a legkisebb dolgokban iR
egész életén át és azokat vaserővel keresztül is vitte ... Nem
ismert má s tekintélyt szuverén eszénél s amit az helyesnek.
igaznak bizonyított, azt feltétlenül elfogadta, követte, mégha
HZ

egész

vil~g

az

e ll enkezőj ét

vallotta volna is."

A Neues Pester Journál hosszú táreacikkben ismerteti
életét. T öbbek között azt mondja: Er wa r die verkörperte
Originalitat.
Mi csak csodáltuk >17. Ő szellemének fényes ragyogását.,
szó I a z Ell enzék.

IV.

,

Brassai ha lála kolossáli s esemény volt. Még zengett az
ország szivének hÚl'ján a dicsőítő himnu s érette a nagyél't,
ft tüneményes em berért, midőn ő már többé nem nyitotta föl
~zem éL Nem ilZ éjszaka csöndjét v"
á.lasztotta. Nem akarta ;-l.
nap lementével végezni élete utolsó. felvonását, a fi nálét. Ne~i
a felkelő, az ébreclő nap tetszett mindig. A keleti napSugar
Rzárnyain 'szállott el , tova az örök
fénjresséo'
birodalmába.
.
'
l::o
" B oros György: (Unitárius Közlöti y 1897. évf. 109. 1.)
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}lég ezzel is a szá mító,

körültekintő,

önmagáha

visszatérő,

kivétel akart lenni. Akkor ment el, amikor jött. Amikor a mi
földünk fölőtt a legmagasahban állott, legboszabban melegitett a nap. A nagy -ellentét hatását mincIenki érezte. Itt a
földi emberek a szép szavak zengésével ébreszgetik a halcIokJót, ott

HZ

égi karok gyönyöl'ü symplloniája nyitja fel a meg-

dicsőülés

paradi.csom ajtaját.
A kolozsvári Vöröskereszt kórháza solla sem látott ilyen
lIagy elmulást.
Nehány rövid perccel később már telve volt a város a halál hirével. A középületek ről " gyász lobogók, a templomok
tornyából a ba rangok bánatos hangja acIta tovább.
Az elmékben egyszerre fölemelkecIett egy hatalmas, viszontagságos 100 esztencIő komOl· képe. Magyarország életének tizede. Az 1000 éves nag-y körnek olyan metszete, amely
kerekké, tökéletessé tette az egészet. A mindig bátor, hős,
szünetlenül hada kozó nemzet életében ez a szakasz a tudomány, míveltsé,g·, a művészet és tis.ztuIt erköfcs sZÍneiben
pompázott. Ezeket pedig ö tette még szebbé és fényesehbé.
A közönség' érziiletének tolmácsa: a sajtó egyszerre meggyújtotta örtornyaiban a világító kévét. A XIX. száz széles
tengerét messze hcj::lt·ta a fény és kereste, muta tta azt il vitol'!'ist, kinek neve Brassa i.
~I ilyen salak nélkiUi kolossus a mi napjainkban ! Tudományát, vagy érzését ménü nem bírjuk, felséges anyagát
meghahí.rozni nenl tudjuk, csak b..lm ul juk. A nemesen és a
szépen kivül csak egyetl(\1l egy utú n rajong e bámulatos emhűJ.': ami magyar.
"A szellem közk incsei és a Icgpéldásahb élet marad uhí -.
na. Szokásos szó lambél említjük mell ékesen, hogy vagyon
nem. Evangeliumi életéhen soha scm kereste a,mi kicsinyes.
SzétoszLotta. amije volt. h<lagának tartotta a mérhetet.\en élvezetet, amit 11 magasztos nyújt s ezt élvezte.'"
rl' iRzta alakja, lUely fl közna,p i szemek szá mára is ezíist
hófehérséghen ragyogott. csaki s cl. koporsóba hanyatlott, de
HZ ötökéi et párná ira. .
7

Magyaron;zág, ]897. junius 25. Névnélkiil, de bizonnynl B<1l'-

tilll Miklós to llllból.
-
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V;
(). már elvégez te. Akiket hátn-\ hagyott, csuk la ssan cszmért ek a nagy fölaclatl'a , ami ráju} Vf:ll't: Brassai itlö eltemetésérc. A halott el ső nYllg'vója fehéL', festetlen beteg' ágya. volt.
a kórMz két ablakos szobájábml. Arca kissé mogfehércdett,
megszépiilt. A ráncok némileg els imultnk. Szemei lehunyvH)
Jnintlw. csnk aludnék. "A száz éves tudós a rcán még a halálban is nz ért elemn ek bizonyos fensége tiikröződik le" - írja
nz Ellenzék.
EgyszerU , J<ól'h,\zi tnkal'óval fedték Jo testét, de alllJál
yáltozatosabb szép vil'ágokka l. Női gyöngéd kezek hozták, ök
akiket egész életéhen annyim tisztelt és szeretett. Virág, ami·
vel kisgyerm ek kora óta Dlinclvég ig Rnnyi tudással, megértéssel és megél'zéssel foglalkozott.
Az unitárius eg'yház vczetös~ge készül a temetést llH.'p:C'löző intézkedésekre>, Egyszcl'Ü, elc méltóslig,teljcs, életéhez és
jelleméhez találó temetést kivántnk rendezni. Az tmihll'ius
leányiskoliíban állították föl nz ideiglenes ra vatalt. Onnan
vitték az unitáriu s templornba, az úril sztal helyére, junius
26-án I'eg'gel. A hlgas unitiíl.'iu s templ om merész, égbetörö oszlopai és a lwtnlma s mennyezetet emelö ivek nyugodt, egysze·
1 li fehérség'e menn yire E'g'y bcillcH az Ö mHg'flsr3 ivelö csön (]e 8
szép fehér homlokával. Ide szállították át. A kis iskolából a
nagy templ omba. Ide zmÍlndokolt a város népe és az ország
tuclomÍlnyos világa s nz unitál'iu s egyház képviselői serege. A
ravatal mellett két olclalt ,\11 n tanuló ifjaknak egysze'l'ii, [innepi gyászl'uhába öltözött ötös sora. Ha nem- is tudnák, ér c·
zik, hogy dicsöség ilyen szolgálatot teljesítni.· .
Junius 26-'=1 11 kora reggeltő l a temetés ól'újáig szaka datlanul özönlött fl közönség" koporsó m ~lI é és a cl íszesnél (1iszesebb kOSZOL'uk a kOPOl'SÓ1'a,u
A gyúszról jelentést adtak . a IlHlg;puurszÍLgi un itárius egyhaz Képvi selő ta uácsa, az un itáriu s főiskola tanári-kara, a Fel'el}CZ József rl'ud. Egyetem, HZ egyetem n ővényt.an i i ntézet.e. böl cs~s zet k a l'a, Csegezi ~Uhály és neje, fl 48/49 törtóllelmj (-s . erek lye
muzeulll, a DllVid Fel'encz egylet.
.. J.. eg:sz ívh ez szó lóbb yolt egy csokor. med ez az ő lelki fiátóL
H~.rmnnn Ottótól jött, }l, kin é l jobban senk i scm jsmerete és bu·
csulte. "Jó mesterem nek B rHssai Sámuelnek szíve tiljá l' tl, uHn t
utolsó üdvözletet" kellett elh elyezni Ezt a kívúnságot nem lehe·
te~t Jnegtagadni: fl koporsót fölnyi tottilk, s Erdély legnllgyobb fin
SZlVCl'{' hel yczti.ik HZ erdély i Illlvasok sze ré ny gyopárvin'tgját.
•

/I
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A fpkfltc g'ycí~zha iJltüzött fehér

•

utolsó meg-

Mló helye is tömören el volt foglalva a temetés délutánján
jóval 3 óra előtt. Lenge palásttal borított papi SOl' vonult be
Fel'encz József piispök vezetése alatt, aki az elhangzott
gyászdalok után elmoncloita megható temetési imáját, a nagy
halott felett.
.
Mikor már hajolni kezdett a fénylö nap, a nyugati Kárpátok lombos tetői felé, megmozdult a templom sokasága és
morajlani kezdett 11 Mag'yar,utca (most Kossuth Lajos) óriási
közönsége. Az utcai lámpák gyászfátyol alatt ég've jelezték,
hogy a város halottját temetik. Az összes tanuló ifjúság, az
inzézetek tisztviselői és Kolozsvár minden előkelősége beállott a koporsót vezető végtelen sorba. Mikor a koporsót kisérő kocsik a Magyar-utcából kiédek, a gyászlobogó mái' a
temető kapujánál lengett. Kolozsvár város közönsége temetett.
A magasan fekvő köztel1letö legmagasabb részére emelték
föl a nagy halottat. Egykori legjobb barátja, Bölöni Farkas
Sáudor emlékoszlopa és Berde Mózsa mellett várta a nyitott
sir. Mindenki látni akarta az utolsó nagy jelenetet, hallani a ·
néhai testületei búcsúztató beszédeit. A temető kertje telve
van emberrel. Az ifjúság alkalmi gyászdala nyitotta meg az
egyszeri! végső búcsúztatót. Következett a M. Tud. Akadémia
'szónoka, dr. Fináli Henrik, aZ egyetemé dr. Farkas Gyula, az
:mrdélyi Múzeumé gró! Eszterházy Kálmán, az , unitárius
kollégiumé Kozma Fercnc. Méltóságteljes hang, komolyan
megfontolt sulyos szavak tömörítették egységbe a búcsúzó
sokféle él'demét. Az ifjak énekkam csengő-zengő gyászos
dala kisérte a mélyre leereszkedő koporsót.

•
•

•

templomnak

-

