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A család 

Két Torockó versenyez a Brassai név dicsőségéért. A 
vasbányáiról egykor híres Torockó város követeli az elsőségi 
jogot, mert benne talált otthonra az első Brassai. A váráról 
híres Torockószentgyörgy immár kőbe véste nevét az utolsó
nak, aki dicsőbb és nagyobb volt mindannyinál. Torockó azzal 
igazolja jogát, hogy három nemzedék ott nőtt fel, ott az ő 
egyetlen, szép templomában tanulták a hitbuzgóság·ot, szűk 
mezején és gazdag vasbányáiban a szorgalmas munkát. Szent
györgy adta első nevelését annak, aki eg-y ország· nevelője lett. 

Amaz álÍandóa.n gyönyörködik a hatalmas Székelykő 
nyílt homlokában, ahonnan a felkeW nap első sugara először 
csak betekint, s másodszori fölkelése után aztán ott mB.rad, 
mig majd az erdők r engetébe rejtőzik. A falu örvend, hogy 
ha egyszer rátekint, ott is marad állandóan. Ha 'l'orockó a 
Székely kőben az örök állandóságot szemlélj, Szentgyörgy a 
vár romjaiba.n régi dicsőségére mutat. 

Egyik is, másik is, el van zárva a világtól. Oda kívűlről 
csak az juthat el, aki fö!fedező útra indul, vagy élvezni akarja 
eredeti szépségeiket. Onnan csak az száll ki, akinek erős szár
nyai vannak. 

A BrassaiJmak Torockó adta a szárnyat, Szentgyörgy 
növelte meg erejöket. Torockó jól rendezett község. Egykor 
privilegiumos város volt. Míg bányái működtek, szabadságáért 
hosszasan, de sikertelenűl perelt. Népe takaros, szereti a 
csíny t és tisztaságot. Szentgyörgy igyekszik versenyt tartani 

, 
társával. Szentgyörgynek az az előnye, hogy egy par nagy-
birtokos úr udvara, háza és díszkert je, központja volt a mű
veit társadalmi életnek. 

'rorockónak a vaskohók elősegítették a kereskedelmét, 
Szentgyörgy népének az udvarok adtak foglalkozás~:. Azok ,a 
,"H Ra! messze vidékre elszállították, ide gyaln·an elJottek ta-, 
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volban lakó Ílri vendégek. Az udvarokban állandóan lakott 
külföldröl jött nyelvmester és zongora-tanító. 

Itt a fogékony gyermek lelke nem kerülhette el a környe
zet hatását, legkevésbbé a természetét. A szilál·d Székelykö 
növelte akaratát, n. szentgyörgyi rét virágai ébresztgették a 
botanizálás hajlandóságát. 

Da ha minden természeti hatást számba is vehetnénk, 
a szülöi házban és a család környezetében találjuk meg azt az 
igazi eröforrást, amely Brassai Sámuelt táplálta és naggyá 
növelte. 

r. 
A Brassai nevet Magyarországon és Erdélyben számos 

család viselte, ma is viseli. Kolozsvá.rt már a XVIII-ik száz.
ban is találkozunk vele.' 

A Brassai név gyakori használata nem va lami erös törzs 
elterjedését jelenti, hanem Brassó város kitelepítö erejét. 

Kolozsvár és Brassó vá rosok a keleti kereskedelem erős 

gócpont jai voltak. Mindkettőnek virágzó ipam. Az iparos 
egyszersmind kereskedő is. A m(llely főnöke, egy-két inas, 
vagy segéd, legtöbbször fia vagy felesége segítségével üti föl 
a sátoriát a vásár helyén. Ott ismeretséget köt, barátságot 
sző s megesik, hogy fia vagy leánya útján családi kapcsolatot 
létesít, ami előnyére válik a mester ségnek is, az üzletnek is. 

A bens;>;iilöttek az idegent (jövevényt) súvesen látták, 
de nem sokat törődtek származásával, nevével. Azt tudták, 
hogy Brassóból, Szebenből , Medgyesről, Fogarasról , Seges
várról, vagy ::Magyarol'szágl'ól jött, szász, horvát, tót, vagy 
cseh. Ezen az alapon elnevezték Szebeni nek, Segesvárinak, 
Tóthnak, Horváthnak, vagy Cselmek. 2 

Az idegen nemcsak tudást, hanem renclesen egy kis va-

l U nitárius Brassai is volt, de a mi Brassainkkal nem rokon. 
,2 XIX. száz. közepe táj á n egy horvát származású aszta los~ 

legeny 1'ordátfa lva székely községbe telepedett, mert a városon 
megismerkedett egy odavaló székely leánnyal. A szülők a l e~nyt 
nem adták férjhez idegenbe. Az asztalos inkább v'á lasztotta a leany
nyal e~yütt a falut. A község lakói hol horvát, hol tót asztalosna,k 
n~veztek. A pap az esketéskor Horváthnak jegyezte be, de csak, ke
SO bb, az i skolás gyerekek útján jött használatba II Horváth nev a 
.. Tót Hsztalos" helyett. Az eredeti cSl:lládi név után nem érdeklődött 
a pap, ahhoz nem ragaszkodott a tulajdonos, med jól látta, hogy 
az idegen nevet nem szivesen b1 llUlják meg. 
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gyont is v isz magávaL Eggyé lesz a község népével. Torockó 
lakóinak ös törzsét tán Gejza király idejében kapta, midőn 
ide telepített nehány családot Eisenwürzelből , hogy a vasat 
bányásszák. III. Encu·e király adomá.ny-levéllel erősítette 
meg jogszcrííleg meg'illető szabaclalnlaikban.3 

Nagyon sokakat vonzott 'rorockóra a szomszédos hely
ségekből , sőt it távoli Székelyfőldről is a bánya és az iskola. 

A vinígzó bányaváros őslakói avashegyek kiaknázásá
val szép vagyon boz jutottak. Jővedelrnükből tudtak gondos
kodni a házi ]<ényelemről és a sziikséges mííveHségről. 1'emp
lomuk kezdet óta volt, mert a föld mély és sötét ül·egében dol
gozó munkás mindig h ívője és jmác1ója a Magasság Iste
nének. 

A vallás l'eformatiojával fölébredett tudásvágy náluk is 
megtette a hatást. Egy kis gimnasiumot (particula) szervez
tek, melyben syntaxist, sőt poes ist is tanulhattak. Azután, 
vagy tovább folytatták a tanulást, valamelyik felsőbb iskolá
ban, vagy atyjuk foglalkozását a bányában . 

Az ér telmes és müvelődésre hajlandó torockóiak és szent
györgyiek, a reformationak Legegyszerííbb és legtisztúltabb 
alakját, az unitárius vallást fogadták el s azóta , mind a mai 
napig, oly erős hivei, min t a Nyikó vagy a Homoród-menti 
székelyek. Jóka i "Egy aZ I sten" cÍmíí r egényéhez tőlük kapta 
az inspiratiot s habár főszereplője csak a költői fe]fogásnak 
felel meg, aZ alapvonást a költő a torockói unitárius férfiak
ban találta föL 

A torockói ak a székelyekkel, nemcsak vallásban hason
líthatók össze, hanem .izlésben is. Házi berendezés ük aZO
kéhoz hasonló jell egií . A lakóházban az asztalok, padok, szé
kek, fogasok egy-egy vonásukban figyelmeztetnek a széke
lyekkel és a szászokkal való érintkezés re.' A székelyeket To
rockóra vonzotta az iskola, a szászokat a kereskedelem. 1'0-
rockó a reformatio óta állandóan otthon t nyújtott a tanulni 
vágyó szegény székely ifjaknak. Csekély egyházi szolgálatért 
(hanmgozás, ének lés, gyüléshívás, iskolatakarítás, ki sebb ta-

" Borbély István Torockó TÖTténete 1848-49·bcll ~4. lap. . 
~ HUS7.kn a tOl'ockó i Jnkils le írásában azt mOllclJa: "Az agy 

mellett II festett híd n segesvú ri készítmény. de ma már Kovács 
MÚl'ton aszta los i lS csiná l il yet TOl'ockón." 
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nuJók tanítása) a torock6i módosabb családoktól ellátást 
ka.pfak. ," 

Az életrevaló, eszes és szorgalmas székely ifjak meg
nyerték a torockóiak l'okonszenvét és szeretetét. A székely
jfjú mindig hálá.val tekintett vissza másadik otthonál'Cl. és aZ 

ott kötött barátság többeket vissza vonzott a vashegyek közzé, 
hol azután családot alapítottak. 
. . Az ős torockói lakós a székellyel szerencsés vegyüléket 

alkot. A munka erénye, a természeti adományok kiválósága, 
szép arcú, csinos termetű nőket, a közepesnél magasabb, jó 
felfogású, sőt rendesen éleseszü, kÖllllyü és gyorsmozgású, 
kitartó fárfiakat teremt a Székelykő aJ att, ahol különben is 
jól érezhették magukat az erdős hegyek és szük völgyek 
szülöttei. 

A tOl'ockói férfiak a bányászattaI foglalkoztak, il házi 
ipar egyrészét (szövést, himzést) a nők végezték. A fa és 
agyagipar termékeit idegenektől szerezték, vagy letelepíí lt 
mesterem berekkel készíttették. 

IL • 

, 
. 

A XVIII-ik száz elején telepedett Torockóra W en",ess 
János brassói asztalos legény. A munkára kész ifjú hamaro
san átlátta, hogy itt, ahol bőviben forog II pénz, nag)' a haj
landóság a csíma, sőt a fénylízésre is, jó sorsa lesz a mester
embernek . 

Az ifjú iparost származása helyéről Brassói asztctlosno '" 
nevezték. Sem a polgári, sem az egyházi község irataiban nem 
szerepeltették eredeti családi nevét. Az anyakönyvet Mária 
'rerézia rendeletére kezdették vezetni 1754-ben. Az új lakó 
neve csak a halotti anyakönyvben fordúl elő: Brassói W. 
J"ánas.:; . 

; . Egyik mellett sem szól elfogadható bizonyíték. Maga 
ur. Brassai Wellmessnek tudta s ez áH legközelebb fL va ló
sághoz, mert a brassói evang'elikus anyaegyház (belvárosi) 
szül etés i anyakönyve szerint Ca sper Wellmess-nek 1701 ja · 

r, A c.s~,lád ~1'~~eti nevét a dr. Brassai é letével foglalkozók 1111· 
J,(yon elteroleg lI'Jak, ho] Wermeschernek hol Wervetz-nek. Kozma 
Ferenc \\re llesnek hja. (Brassai mint aestetikus. 4. Iap.) 
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Jl UárillS IG-á n f ia, J ános kereszteltetett, aki nem más, mi rit 
a 'TorockóJ'tl aszta losnal.:: költözött B L'assói W . J ános aszta.10!::i 

• • 

Illcstel'.° '. 
A 'Vclhness név mellett ti:Ulú ságot tett dr . Brassa i, midölI 

író i á llnévlíl a rokonha ngzású Velmeczi nevet vette föl, vagy 
csak a 1V betíít haszn{ílta . 

A We'JJmess családna k Brassóban szép vagyona, e l ő
kelő polgári á llása volt, de a család II Bmssói W. J ános apjá-
"al Brassóban kihalt. . 

A fiú késő re értesült apja haláláról. Anyja már azelőtt 

megbalt voJt. A vagyonJlak nem vo lt ura. Midőn az egye
<lüli örökös haza. ' ment, hogy az örökséget átvegye, nemcsak 
édesapja, hanem it ház ' és a. külső birtok is el volt temetve, 
mert a város úgy vette fö l, hogy örökös nélkül halt el s az 
egész vagyont lefog'lalta a város javára.' 

Brassói W. J ános a család alapítója. öt ill eti meg a. di-
• 

csöség azért, hogy a magya l' hazának Brassa i Sámuele voH. 
Torockó első lakójá ról Brassai W. Jánosról nem maradt 

fö nn életrajzi adat. Halálát 1757 április 17-röl vezette he a 
torockói unjtárius lelkész ezzel a megjegyzéssel: "lutheranus 

ft I n dem Tau fnwtri cul aus d. J ahr 1701 Illneren Stadt Steht : 
Am 16 J a uu al' 1701 W Ul'de dem Ca sper W ellmess eill S ohnlein 
Johaunes getauft. Zeugen s ind Bl ochen :rvlentem~ Andreas Seewald 
u. Susauna ~el'ompete rin . Kil lyéui End re bosszúfa lus i polgári is
ko lai igazgató úr közbenjál'ásáva l Maschendörfer A, brassói p olg. 
leányiskolai igazgató, papjelölt és ok leveles középiskolai ta.nár ú,' 
volt szives fölkeresni a brassói belvá r osi ev. egyh áz i r attárába n és 
i:I~ apyak önyvbő l betií. szel'in t k imásoltH, Szíves eljárásukél't mind
ket Igazgató úr nak a nná l inká bb hálára van kö teJezlve az életrajz 
Íl'?ja, m ivel korábbi hasonló i rányú kisérleteinek nem volt ered
lllet~)'e s már-má r le i s mondott a r ról, hogy a család eredete a lap
yeto okmányát megismerhesse. P l'eisner P éter brassói polgár 
Iskolai tormltanál' úr - ak i azóta hősi halált h a lt - szin tén tett 
kisé rletet még 1903·ba n. Feb ruár IB-án kelt levelébő ] ide ik tatom a 
kö,::tkező nem érdektelen a datok at: Eze l őtt néh ány évvel, körüI 
beIul akkor. am ikor B rassai megha lt, ott jár t K óos F erenc nyu ga F 
Ipazott 'tanfelü gyel ő is, k i szintén eziránt a: W el1mess-név irá nt 
erd~~ I Ődött. Akk or Fischel'-Stadtprediger, saj át á ll ítása szer i n t. 
~~~alg kereste ezt :1 n evet ott az 1700-as években eredm én y nélkü l. 

b
'" oos akkor megtud ta , hObry m ég éjnek B rassóban ilyen nevű em
erek. Fel is kereste őket. de nem volt megelégedve az eredmény

l\Vel. Szegény. nyoruo1'11ságos nép, kiket a szász egyház segélyez . . 
Nem 'sokat tudna k elődei kl'ől, de a zt tud ják. hogy a nagyszüleik 
n ~m voltak hrassóiak, h an em B otfa luról jöttek. R ég i okrmínyaik 
lllllcsenek. E ddig'i u tánjál'ásom eredménye csuk enny j, P. P . . 

~ Dl'. Brassa i közlése. 
• 
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et advena". Lutberanussága megerősí ti Bl'assóból származá
sát, de vallása nem dönti el nemzeti jellegét. Dr. Brassai 
Concha Győző egyetemi tanárnak tollba mondotta, hogy 
szűlőnagyapjának, a Torockóra jött Brassai édesapjának , 
székelyasszony volt a felesége, tehát ő csak ' /. r észben szász. 
Erről a székely asszonyról egyik oldalági rokon azt állítja,' 
hogy csángó székely volt, de ennél valószÍnübb, hogy vala
melyik háromszéki székely unitárius községből származott. 
Ezen a réven juthatott ifjú Brassói W. János 'rorockóra a 
háromszékről idejövö unitárius tanulókkal.' 

Az 1765 évi általános unitárius egyházi conscriptio To
rockón talál egy Brassoi Jánost másadmagáva.l és egy özvegy 
Brassoi Jánosnét negyedmagával. Az özvegy a betelepülő 
Brassai Qzvegye három családtaggal, akikről további tudo
másunk ninc~en. 

Brassai János az el ső Brassai fia, atyja halála után 1758-
ban nősült meg. Elvette Vernes Ilona jómódú torockószent
györgyi leányt. A Vernes család mindkét Torockón el volt 
terjedve. V Ci·nes Ilonának mindkét községben jelentékeny 
szerep jutott.'° 

8 Ferenczi József volt gagyi lelkész, szerzöhöz beküldött terje
delmes önéletrajzában. 

9 Brassai Samuel családfája: 
I . Brassói Welmess János sz. Brassóban 1701. Kereszteltetett 

. január 16-án. Atyja vo lt Casper Welmess, meghalt 'l'orock6n 1757 
április 17. Neje Tobis Judit. 

II. Brassói W. János, szül. 1 neje Vernes Il ona. 
Gyermekei/c: 
III. János született 1760·ban április 27-én, Judit született 1761 

dec. 26-án, meghalt 1764 április 19-én. 
. IV. I. Sámuel szül. 1764 szept. 30. megb. 1837 ápr. ll-én, neje 

kissolymosi Koncz Kri sztina. szül. 1775-bell, meghalt 1861 szeptem. 
ber 26. Gyermekeik: Róza szül. 1796, meghalt 1816. 

V. II. Sámuel szül. 1800 juniusban, megh. 1897 juniu s 24-én . 
. Tobis Judituak testvére Anna férjhez ment Abl'udbányál'a 

MIkola Szabó Samueihez. Fiuk Mikola Szabó Samuel, mint szé
kelykereszturi gymnáziumi igazgató lett a K oncz Klára férje. 

A Brassai család alapítója torockói leányt vett feleségül Tó
bis Juditot. 

F eref!cz i JÓz.sef önéletrajzában Tobis Juditot a dr. Brassa i 
nagyanYJának tevesen nevezi. mert 'robis Judit dédanyja volt 
Unitárius Közlöny 1890. 132. sk. 1. . 

10 A ma élő utódok állítása szerint a II. Endre alatt Toroc
~6ra. teJcl?cdett cisenwürzeli 12 család között volt cl. VerDes-család 
ose IS . Banyászattal foglalkoztak, vagyonra és tekintélyre tet. 
tek szort. 
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Vernes Ilona az új családi kört szépen megnövelte, mert 
1760-bml április 27-én fia született, kit atyja és nagyatyja ne
véről Jánosnak neveztek. A harmadik Brassai János csak 
16 évet élt. 1761-ben , karácsony második napján, Juditot ke
resztelték, aki már 1764-ben április 19-én meghalt. Ugyan
ebben az évben megjött a család vigasztalója Sámuel, aki 
1764-ben április 30-án kereszteltetett meg. 

A család boldogsága nem sokáig tartott, mert a követ
kező évben elhúnyt a család feje, II. Brassai János, "aki atyja 
mesterségét folytatta s amennyi tulipános láda volt Torockón, 
azt mind ő, II illetőleg atyja csinálta." 

Az özvegy nem folytathatta a mesterséget, fiai oly ki
csinyek voltak, hogy azokra n.em támaszkodhatott. Kénytelen 
volt hazamenni Torockószentgyörgyre a szülői házhoz. Ott 
nőttek föl a fiai, ott tanultak a torockóival versenyző jó isko
lában, amelyhen szintén fölvihették egészen a poezisig. 

Brassai J ánosné Vernes Ilona a legkiválóbb magyar 
anyák közé tartozott. Özvegységének nagy ideje fiai gondo
zásával és nevelésével telt el. Mindkettőt a tanuló; pályára 
szánta, de a nagyobbik útját elvágta a halál. Sámuelt nem
csak az an yai gond, hanem az előre jel entkező szép tehetség 
is a muzsák közé késztette. 

III. 
. . 

1778 november l3-án 14 éves korában, miután a torockó
szentgyörgyi particulát elvégezte, Brassai Samuel belépik a 
kolozsvári unitárius kollégiumha." 

A nagyobb iskolákban és a városi algymnáziumokban egye· 
ző tanterv szerint folyt a tanítás. Csak egy célt ismertek: a la
till-nyelv elsajátítását. A falusi particulákban fölvitték II 

11 Fel'ellCzi József. Unitárius Közlöny i. h. 
1:1 ~amuel Brassai de Thoroczkó, AnOQ 1778 die 13a-9-bris venit 

91a~dlOPolim, f'itqu e Sintaxista. Anno praefato die 14a Decembris 
pstI~uta probatione genel'ali pl'omoti sunt e classa Syntactica ad 

oeSlill sequentes: Samuel Brassai stb. Ez az isko]afőnök jegyzése. 
II Az exatOl' is bejegyezte az Exectori JJla.triculába 319 1. Samuel 

rassai YO ll Kronstadt !'it togatus Anno 1782 die 14-la X -bris vad it 
cu~:sol'atu m. A három helység emlegetése azt jelenti, hogy Samuel 
szu~etett 'l'orockón, lakott '!'orockószentgyörgyön. '!Jon Kronstadt 
~ ~gfenneb a csa lád eredetét je lentheti , de sokkal valószínűbb. hOb'Y 
,II ~ .exactor tudóskúdik S a magvar nevet (Brassoi) némeh·e for-
t I tJa . . 

- ló -



ACSALAD 

poézisig. Az osztályok fokozatát a tárgyak hatál'ozták meg. 
Akik elvégezték a grammatikát, át.léptek a syntaxisba, onnan 
<l Z etymologia, majd a l?Oezis cUl'zusába. 

Brassai Kolozsvárt syntaxista Jett. Már december 14-én 
az I:í lta János osztMyozáson a poezis osztályba lépett,t2 a nyil..1'i 
vizsgán fölvétetett a phiJosófiai CUl'SUS ra . 

A kolozsvári főgymnáziumban a XVIII-ik száz vége 
fe jé a tanulók száma háromszáz köriU hullámzott. Az iskola 
jóhü·névnek örvendett, sőt egykorú kolozsvá ri tudósítás szc
rint ez a gymnázium egyike a? egész ország l egkitünőbb tan~ 
intézeteinek. Nagyon sok ügyes emhert neveltek benne." 

Három főgymnáziuma volt a régi K olozsvárnak. Unit.á
rius, rórn. J<:at.holikus és református. Az unitáriushoz nem
csak vérc, hanem élete is hozzá fOlTott minden unitáriusnak. 
Ez volt a legrégibb, s a XVI-ik százban több évig, az egye
düli kollegium, de a XVIII-ik száz másadik tizede végén 
legelöl kellett kezdenie az éjetét, újra kellett alapítani az int.é
zetet. Tanár, tanuló, pap és püspök kikerültek az utcára, 
vagy elmenekültek idegenbe, mert az egyház az óvári kolle
giumát egyezség alapján 1693-ban átadta volt a l' . kath. egy
háznak s a főtériből, melyet saját pénzén szer zett és épített, 
1718-ban katona i karhatalommal kiver ték . Olyan romboló volt 
ez az erőszak, hogy csak tizepkét t.anulót lehetett összeszedni, 
hogy a tanu lást újból megkezdjék. A helyén maradt tanár 
egyediiI fogott munkához. Minthogy aJapozáshoz nem volt 
sem idő, scm erő, könn yen mozgatható ideiglenes sátort á llí·· 
tott föl. Nyolcvan esztendeig tartó, inaszakadtáig feszített 
munkával, az unitáriusok elj utottak oda, ahol iskolájukat az 
idegen tudósító találta . 

A katholikus és református intézetek vagyollJ,)H l és sok 
pátronussal dicsekedtek, dc a taniígy szolgála táhan az uni
tárius versenyt tartott velük. Akkor ez intézetck nagyon ri!
kán érintkeztek egymással. Mindenik fé ltette egyéni ségél, sa
játos jellegét. A rendiség itt is uralkodott. A szegényebbek 
egyenl'ubát viseltek, a móclosabhak magya l: nemzeti öltözc-

13 lUatricula classis Ma'ioris fasc. ll . p. 30. 
• 14 rnlOl'wcchtCI' András kolozsvári ev. le lkész közlése 1796-bó l. 
S iebenbül'gische Qu a rtulschrift. A Kel'. MHgvetőben 1892-ben 75 
~ k. I. közli G-yal ui FUl'kn s. 
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tet. A MrolU iskola tanulóit a ruha szinéről meg lehetett is
merni . A katholikus alapítvá,nyosok sötét-1.:ék, vagy világos
zöld ruhát viseltek, a reiol'mátus dcákok hosszú atiliáJlOz ha
sonlító fekete togában, az wütál'iusok fekete, báránybör-pré
mcs, vagy szederjes mentében, háromszögű kalappal jártak. 
Az akkori el italá nos rüsz szokás szerint mindeniket gúny
néven nevezték. A katholikusok : kopók, a reformátusok: 
socék, az unitárlusolc bcrbécsek voltak." 

Brassai 1782-ben a logikábó,l és a görög nyelvből dicsére
tes sikenel kiállja a vizsgát. A kathechezisböl is vizsgára 
bocsátottá.k s fölvették a togatusok közé." 

Brassai még hét évet töltött a kollegium falai között. A 
legjobb diákok közé tartozott. öt az iskolai kemény fegyelem 
ritkán s akkor is csak kisebb l'cncHí szabálytalanság miatt 
érte utól." 

1784-ben a Geometria osztály tanítója lett. 

" Jűsika Miklós emlékirat I. köt. 84 sk. Iap. 

1 

A következő 

16 Ego Samuel Brassai jllCOl'pOratus sum Togatae Societati 
Anno 1782 die 3. Novcmbris Ul. pr. kolozsvári unitárius főgymná
ZiUlll anyakönyve. 

Nov. 16. Job. Ferenczi atque Sarmlel Brassai post finitum e 
logica atqu e Graecis Jaudibilem censuram prodeunt ad examen 
katheehetieum eoque die freqentationem onliuntur. Fasciculus 
rerum scolastica1"u,m. 

17 Egyszer rectod engedél y nélkül kimaradt az iskolából. Egy 
alka lomma l 9 c1enl1rr:l büntették, mivel el mulasztotta az iskola 
szőllője ődzését. Ez azért volt nagy biba, mert ct szőllő termését 
eladták s il jövede l emből az egész diá kság segélyt kapott. Egyszer 
a, temciÓS1'ő l haza jőve a sOl'ból kiállott, miért 10 denána bÜlltet
tek. Eg'Y pál.' esetben azért érte utol az i skola i fegye lem sujtóló 
k~z~. mivel HZ övet nem tette fel, a kabátját nem gombolta. be 
vegI!;. 

A. deúk Brassai hibái oly lényegtelenek voltak, hogy őt 
a legjobbak közó sorozták s minden előJlyben l'észcsítették. 

1783 május 30-án a metai'izikából vizsgát tesz és belépik a vc
tel'anusok csoportjába. A következő évben többször megbizzák, 
hogy ~~ templomokban gyűjtsön segélyt a tanulóknak. 

~r[lOta cl főiskola vagyonát és a főtéri templomot I7l8-ban el-

Evett~ l\, ilz unitáriusok négy kisebb templomba (imaházba) jártak. 
,~gY lk volt a ZSigmond-kápolna ott ahol most a Mátyás-szobor 
alI. ~zt ,is e lveszítették S a mostani városháza mellett levő egyik 
mag<}n h~zball, a Behuonostor-uteában (most Unio-utca), a lengye
ml ng!1nha~b}~n, a Belmonostor-uteában (most Unio-utca): a lengye
ek llllahazubal1 (hol most 'Valter pék üzlete van) . A Belma
~q'Ul'-utcában volt egy kis imaház, a r égi kollegium mellett. Szent
peteren c~ negyedik (a mostani róm. kath. templom) 1723-ig. 

A tleakok ezekben az imaházakban és a. mag'ánházakban vál'os
ncgyetlellkónt megjelentek ezüst Vilgy róz-gyűjtő pOhfl.nlikkal. 

Or, BoilS Gy.: Or. BrlU11 S'lIIuel 'lete. 
- 17 - " -
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évben nagy kiWntetés éde. A l'ckto ri széken eg'y fegyelmi 
tárgyal"s bizal llli jegyzöjévé tettéJ,- 1776/7 tanévben az al só
oszü'íl yo kban rilbizZi:'ik ct németnyelv tanítását. Karácsony
kor az jgazgató, Lázár I stván, kiküldi ~rol'oc1{úra., hogy nyerje 
meg a vlí.rost a kolozsvári c1eákoknak, vagy is, hogy Torockó 
is jár".son ünnepi deákot (legatus1) mint a többi előkelő 

eklesiak. " 
1788-ban a hus véti [innepre Abl'uclbányára ment:. 33 fo

rint 04 denarral számol he. 
Brassai cl deákok és <IZ c1öJjál'ók bizaimát allnyira" meg

nyerte, hogy '1788 október 3-én a togátusok egyhang ú szava·· 
zattal iskoln.-el!cnöt:l'é v(í l a~zjották,H) dc c::;ak k ét hónapig vi
seli, mert decelllher hóban hcJyelles i skoJaWnök Jesz s a kö
vetkezö n apon n .'nde::; j skolut'őnökké választják. December 
8-án kezd i vezetni naplóját. Az alkotmán yos egyhangu vá
lasztás köáiIményc it r ész lc1cscll Jcírja és uuzgó imában kéri 
az isteni segitséget.:w 

Bra!3sai 1784 lllújUS 30-áll a. közópső tCJIl jJlomuau H forint 36 denárt 
g'yűjtött. Két il ye ll u . n. Hstatius pohi\.l t ő ri z a kolozsvári kolle
g ium szcl' tá r a emlékei között. 

Fasc. Rel'. Seho I. 
Minthogy a kŐ Il láLi khi szől l öt Jüvéve m ind enüket elveszitet

ték. - anJiböJ az h:ikol,l jövedelmet k~lpbatoU volna - II deákok 
egy része áll<llldóa n gy ií j tél:if;C I vo lt e lfoglalva vagy a városi, 
vagy CL vi déJ<i birtnkosukuál és az cg'y házközsógekbcn be egészen 
Háromszékig. 

Az 1784, évi ka rácsony kor nyo lc deák jndnlt cl kéregetni Ko
lozsvár u tcáiba n. BrilSS<1i S~llllUe l a polgárok l\özé volt k üldve tá r 
sáva l egy ütt. A két deúk köteles volt iidvözlő verset mondani, 
egyik ;Iatint, (]. músik magy~lJ·t. A k i seg ítő deákot sa lutatornak 
neveztek. 

Brussai é.s 'l'á r .sa 30 forint 34 denárt gyíijtöttek. A Belsőmo
n ostOl'-utcában 24 forint 93 denál't cl kü lsőben 8 forint 62 denárt, 
a Belsömagyar-utcában 6 forint 99 dennrt, -a k iilsö közép-u tcában 
3 forint 82Y2 dena r t, ct belsö ember eknél 9 forint 34 denal't, a külsö 
Hid-utcában 2 forhi t 60 denart összesen 98 forint 66 7f denart gyiíj-
töttek össze. ' 

I ti Ad h ane eeel esi am lllill e p r imuu est missus studiosus. 
Au~~~lt Dominu:s. fidem eju s civiu m. Fase_ Re l'. Se~ol. , 

Voto D OIl1l110 I'U m 'l'ogntol'um plenm'io per DOl1ullum Sa
mu~.Jem Brassai de TOl'ockószellt"'YÓ rgy ünp letur exactoratus u . o. , :0 N agy kitüntetés, va lóságos'" iskohli m éJtóság' volt ct fönöki 
allas, mert nemcsak a tanulók és az iskola rendjéért fe l e l ős. Iw 
nem HZ össze::; jövedelmek kezelője. A segélyeket ő osztjH ki, fe
g~' el lll i ügyekbell e l ső fokulag az ö:;szes diáksúg felett ő binlsko
(h~ . Másodfokou. a z esküd tszék (deitkiö r véllyszék) e lnöke. Az II 

d eak, aki rönöki és osztál ytUll ítói megbizatást kHPot~, számít1H~tott 
ana, hogy kU lföldi akadéllli:ha. klildik. vagy II legJobb eg-y hazllk 
va la me lyikébe pupnHk, YHg'y ütn ítónak megh ívják. 
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I V. 

Csuk egy félévet ült az iskolafönöki székben. Lázár I st
HIn, pUspük, TOl'ockó szíilöttje, Brassainak rokona,n kikmdi 
'l'orockóra iskolamesternek (ma ká ntortanító), akkori latinos 
elnevezés szerint, rectornak. Ezt a megbizást Brassai kitiinö 
tehetségének és nagy készültségének köszönhette. A püspök, 
it hanyatlóban levő, különben jóhü'ü iskolát; fölakarja virá
goztatni. 1789 jul ius havában foglalta el állását. Rendkivlil 
nagy föladat várt it 25 éves ifjúra. A torockói iskolábml a 
tanulók száma tőlJbször felül állot! 80-on. A leányok külön 
tanultak ugyan, de azokért is a r ektor volt felelős . 

Az iskolai teendők lllellett Ill eg volt a templomi és teme
tési szolgá lat. A rektor énekvezér és papbelyettes is. A temp
lomi éneklést orgona kiséret nélkül kellett végezni, mert a 
templomban nem volt orgona." A rektornak jb szóló énekes
nek l;cllett lenni, hogy a közönség igényeit kielégítse. Az 
éneklőállvány, vagyis az énekeskönyv tartója a szószék előtt, 
a templom közepén állott s a rektor az állvány mellől énekelt 
a gyülekezet láséretével. Nagyobb tanítványa it segítségül 
maga mené vette és kannesteri vesszejével ü'ányította az 
éneklést. A temploIlli éneklésnél sokkal nehezebb volt a teme-o 
tési, lllert a szabadban kellett végezni. A köznép azt kivánta, 
hogy a kántor az eg'ész úton vég ig énekelje a h'J'ászc1alt, hogy 
az egész község hallja és kisérje énekléssel. A téli idő még a 
legerősebb elllbert is próbára tette. Brassai Sllmuel nem volt 
erös emuer. Az ének vezetés Illia tt sokat szenvedett. Brassai-

• 

nak eleme II tanítás volt. A Ilagy sereg tanulót fö losztatla hét 
vagy nyolc csoportra. Az Abc, olvasás, sz{uIlolás és írás taní
tását rábizta a nagyobb tanulókra, kik között 15- 18 éves 
székelyfiúk voltak . . Ö a felsőbb osztályokat tanította s a két 
iskolát vezeite. 

Oly kitünően megfelelt feladatának, hogy 1793-ban a püs
pöki vizsgálószék ezt írta jegyzökönyvébe : "mind a férfi, 

21 Siménfalvi Györ gy anyai nagybátyjának mondja forrás 
nle~l1Cvezése nélkü l. Kézi rat szerző birtokában . 
. ". -. Az unitárius templomokból az orgonát a Dávid Ferenc ide
J eb~Jl eltávoIították, mcrt a protestans pU l'itani srnus azt követe lte. 
A,?-ota teljesen hiállyzott az u nitár ius templomok ból egészen a 
Xl"80I~ . száz. kezdetéig, 4z .~ J sőt a . kol~zsvúl'i egyház á llíttatta 

8 ban. Ugya nal,kor kCSzldt a hagyom. 
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mind a leány re ndből álló tanulóknak igyekezetei szorgalm)l
fosan megvizsgáltaUak, kikis kÖl'ülöttük fáradozó tanitójuk
nak megbizony itott serénységekröl, éjjeli, nappa ll szorgal
matosságokról, dicsé retes péld<:í.t mutattanak ." 

A hívek meg' vannak elégedve az egyházi renden l evő 

emberekkel, "akik nagy szel'etetet Illutatrwk azokhoz, min t
sem legkisebben is az eclésia t meg'hiintották volna."n 

A torockói élet (1lső évei sok iil'ölllet szereztek Brassainak. 
Otthon érezle Illagát. A családi emlékek 'oda I'íízték. Munka
kedvét és tuchí sát tiszta súvvel fordította népe fiai és leányai 
boldogítására és müvcl.ésél'c. :Még J827-bcn js szivct:3on g'on
dolt il torockói iskolára, "Ami rajhlll1 á ll - írja Sebes Pál 
rektornak - hitesse cl magával, hogy cl tOl'ockóiak boldogí
tására mindent véghez viszek, mert éli i)rvendck, ha iskolájuk 
virágziJ.::, sok szegény Jeg'ónynek holdog'ításáJ'é.l." Annyira 
meg vo'lt elégeclvt> so rsáva l, hogy cl fölajánlott papi állásokat 
nem fogadta el. Nem vágyott a. tekintélyeselJb papságra, 
mert ill tiibb szolgálatot tehetett. 'I;;rezle, hogy hézagot tölt 
he, hi,ín yt pótol. 

. '1 ~7, i1Z clha tiírozás Illpg'lepü, mert az unitárúIti egyházban 
az "olt n gyakorlat, hog'y a papi plílyút megclözöleg csak há
I'om év ig :-:zolgáljallnk tanJtój lIlinöségben. Ehbe a szolg'álatba 
az iskola -ellenörj és főniiki időt, va lalllint cl kilztanítóságot is . 
beszámították. Mindenki várta a három é\· végét s emiatt cl 

tanítás lcgtühh~zi.i l' nagy hátrányt szenvedett, mert aki meg
kapta" papi áll,í sra kinevezést, vagy meghivást, feledte a 
tanulókkal való törődés t. Nem így cl tanítónak született 
Brassai, 

Más magyarázata is volt az itthon maradásnak. TOl'ockó
Rzentgyöl'g'yön, hova az éclesanyjához nagyon gyakran át
rándult, U pap egyik leánya, Krisztina, megtetszett a tanító
mesternek. A tekintélyes ",peres-papi házná l szivesen fo
g·adták. 

, 

Bl'HSSai elhatározta, hogy megnÖsiil. 1794 év december 

2:1 1~96- ball. a ~.i.i~'pöki vizsgá ló-szék ::lZ iskolában 65 fiúgyerme
ket .. Ü11~1.~. "k ik I':k~ztil l4-en si!ltaxisban, 9-en etimoJogial.wn, 8-an 
kon~ug~ltlob~ll1, a-on, con:lparahoban, IQ-en declinátioban II többi 
P(I(!lg UIV~Hwsban. sl ll ab lzá lásban fu ndu luenta li tcl' cxe J'ci'ut usok." 
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31-én hilllcnláncával Ilwg::l hoz füzte ](oncz Krisztinát. 2" A 
nagytek intélyü Ki ssolymos i ]{oncz-család egyik kiváló tag
jának, a híres pap és kítiinö espel'es, Kon cz Gel'geIynek 11 

leányát. 
A Koncz·csa lád nagy kilerjedésíí és elökelö székely ne· 

mes csahícl. A XVI I·ik száz. végén KonC't Boldizsár püs. 
pökkel, azuhí n tiihh jeles egyházi embel'l'el a XIX·ik száz. 
ban Koncz Jénos és Koncz J uclit nagy nlapítókkal ajándé· 
kozbi meg HZ unitcir iu s egyházat. }(oncz GeL'gely mint egy
luhi Íní és gyííjtö Ü;, igen nagy tcl<in télyn<,k öL'vendett. 

A HI·assa i·csa lád eledd ig csak a két ' L'ol'ockó körében 
volt érdekelve s ott is nag'Yon csekély számra emelkedett. 
Bl'assai Siimuel házasságával bekapcsolódott cl bel ső-szé
kelységhe. Kon cz Gergely mási.!< két leánya és egy fia útján 
rokonságba kertil t az alll'udbcínyai Szabó, Kiss, Fel'enczi és 
AI bel' t-csa hídokka l . 20 

Boldog és áldott volt B l'a ssa i Satnllel tanítómester csa
ládi élete, Felesége olya n okos és müvelt nő, hogy nemcsak il 
házi teendőket végz i, hanem férjének is ~egédkezik az iskolá
han, A piispöktö'1 hivatalos megbizástis kapott, "hogya to
I'ockói iskolában tan ítson, hogy annak idejében férje a leány
gyermekekkel cxament adhasson, mell' által az atyák és 
anY(lk, sőt az egész eklézs ia is felhivattassilnak arra, hogya. 
leá.nygyel'mekek jól tanítására és nevelésére alkalmas tanító 
szá.má ra bizonyos és állandó fizetést rendeljenek."'· 

Hl'a ssainé oly jól tudott latinul , hogy urával akárhány
sml' latinra fordította a beszédet, midőn -azt akarta, hogy iL 

klil'nyezet ne értse mit beszélnek. Későbben németül is meg
tan ult a férjétől. Széltében olvasta a német könyveket. Bms
sa iné, Koncz Kri Rztintl , a magyal' 1anítónők legel sői között 

. ~4 Az öl'ömapa KOJlcZ Gergely így :iegyzl föl a torock~szellt. 
gyórgyi anyakönyvben: .. Filia mea G. K. Krisztina nubit ll. Sa
mueli Brassai l'ectod scolae rrol'ockenzis, ultinHl Decmbr. 

~~ Koncz Gel'gely llIása dik leányát, K lárát 1798. okt. 25-én nöm 
vette Szabó Samucl, a SzékeJy kcrcsztul' t nehány évvel azelőtt ala
pított gymnáziurn igl:lzgat6:ia: Susanna férjhez' ment Kiss Mihály 
Oiol'dai unitál'illS paphoz, fia Adám megnősült. Adám egyik Je~
nyát Ágnest nöH l vette FCl'enczi József gagyi unitárius pap. kl 
nek u nokája fögondnok dr. Ferenczy Géza, a mÍlsiknt Druzsit A l
hf'J"t János, II tord a i llilpsÍlgban Kiss lVnhúly l1tód~ . 

~tI Püspöki vizsgálat.i jegyzökönyv. . 
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fo~lal 11OIyel-. Messze megel őzte a n őtanítók korát. Kitünően 
elŐ volt késziilve :1l'J'c:t is, hogy midőn kora is hozzájárult, 80-

l'akozzék a magyal' "llagyasszon.yokH közé. 

V. 

A Bl'H SSai-csn lcíd gazdag volt lelki talentumokban, de ke
vésbbé a földiekben. Nagyon takarékosan kell ett élniök, mert 
a rektori fizetés csekély volt. s az is nehezen gyü lt össze. A 
szülök nem fjze1tek pontosan n gyermekekért. ' l'oroekón a bá
nyaml1nl,ások készpénzt adtak a bel ső embem ek. Brassai 
nem szeretett zaklatni a pénzért. Sokakat ingyen tanított, 
,.hogy az iskohl.1"ól elszakadni ne kénytelenitessenek." Némc
lyelmek "az ő szükségek pótlá sára megkivántató ' költségek 
megszerzésére alkalmatosságot szolgáltatott."" A sa játjából 
is szivesebben adott a szegény tanulóknak, hogysem kérjen 
vagy pereljen. 

A nélkülözés állandóan kisérte. Hogy mégis tisztesség
ben éIbetett, abban jó nejének sok érdeme volt." 

A rector Brassai a torockói iskolában tanuló szegény szé
kely fiúk tanulását azzal segítette elő, hogy az iskola-ház 
mellé egy "oldalházat" építtetett az idegen tanulók éjszakai 
"nyugodalmukra, hogy ezáltal a tanulóház t isztábbá tétetvén, 
mind tanHásra, mind tanulásra alkalmasabbá tétessék." 

Brassait nagyon érdekelte az újkor szelleme, melyet a 
francia forradalom szele elhozott immár a vashegyek közé is. 
lEsengett IllÍllden ujságért. Epedve kereste fel azokat a ma
gán házakat, ahonnan ujságot vagy jó könyvet kaphatott. 

A békés, boldog élet" nem soká.ig tartott. A torockó-i egy
hehközség tagjai zúgolódn i kezdtek az énekvezeiés miatt. El-

17 ADomesticum COllslstol'iumhoz és :1 tiszteletes szent ek Ié
zsiához írt önvédelmc. Szerző birtokában. 

!lS Bl';lssai neje Koncz Krisztina a vhágokat erősen szerette .. . 
SZallOl,aani, ápoln i . . . A méhé.szetet is erősen sze l'ette '" amikor 
a l<őt el ső rajt kicl'csztette, mindjárt kimetszette, az anyaházak,lt 
levagdaHa ős ha cl lép tele volt mézzel azt kivette szóval nagy 
fj~yelme~ fo'!'ditoLt a rra, hogy egy kas' se men jen 'álta l öt évre. 
}'f.eze, moll!scro _ e lég volt a háznál. Brasu!i Samulel elődei: Fe
l'cnezi József. Unitárius Közlöny 1890. évf. 133. 1. 
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len félek I'OI'dulnaJ( ülö l(öz le és a. llívek között.:!\) Hivei fel
lépnek e ll el1 e. Az elüljáró].::, él hi vek többsége nevében tizen
egy p ontba.n foglalják üs~:.'.c pan3szukat. Egyenesen kifeje
zi k az t t1 ki\'ilIl8clgukal , hogy más \'cldol' tét<~ssék helyébe. 

?-Jég} CSZfl' l1d öl'C' n y ult a panasz szóbeli tál'gyalása . ~'1i

után a. békés kiegyenlítés 'n Clll s ikcr iilt, az egyházi főhatóság 
ínísbnn rende lte folyl"ntni. A fahl s i emberek annyira, hozzá 
valhik szok nl a bel ső cmherek l1lC'g'vitclolá sához, hogy az egy
lüizi föha 1"ós::lg' il szóhr li ség'ct kénytelen volt uetiltani. A z egy
IUlzköl'i v izsgii lószélnw k illlny irn mc~;gy iílt a baja a személyi 
iigyekkE'l, hogy il vagyoni és vallá sC' rkölcs i, m eg iskolai kérdé
sek tál'gy;·dá siil'.:l ]cgl"ö bh::-:zül' nem mtI endott ideje, 

Az i, 'ás lwli panaszkodás ell'endelése Brassai életrajzát 
tö bb relldkiviil becseR okmán nyal g·azda g ít oHa . Ennek kö· 
~zönhetjiik , llOgy HZ ogyházl<özség pann sza, Brassai válassza, 
az egyházköri hiróscíg és az E . I<:épvi selötanács határoza ta-j 
fli nnlllal'adtak. Ezek között l<étségen kívlillegél'dekesebb, s az 
életrajz íl'ój" e lőt( legbecsesebb, a Brassai Sámuel r ektor 
yálasza . 

A hosszul'il nyult pel'lekeclést először a püspök i vizsgáló
"éknek (1796) sike l'ült lecsill apítani "mind a l, ét fél elfo
gnclvcín, a rll. superinte ncl ens közjóra jntézett ajcínlását."30 

A pii spük m egv izsg'áltn az isko lát is. "Az iskolában cgy 
nehán y urJ'a készített gyermek egy szép előre bocsá.tott ma , 

~Q Okunk v iln hi nni , hogy ~l tallílósúgban előd je, de most papja 
Ft.m:~H ci J~\IIO ~. főképen pedig' B.Ha bú~ Smnuel, aki 1793-ban lett 
torockói P~l p hozzújál'ultak il Z.lV.H" cl ő id ézéséhez. Ezt maga dr. 
nt'ilssai a lk<llmil ag többszö r emlí tette nekem . SiInénfa lvi György 
lelk ész h ilt rahagyott i rataiban ha tározottan állít:ia. Akkor a bel~ő 
em berek, pap és mester, vil longása napirenden volt. több egyház
községben. 1780·ból fel Vkm jegyezve, hogy az egY}Hh~i l eg'.főbb lH~
t6ság (a ZSinat) a szentmihál y i, tordátfalvi és s im énfalvI talll~O
mester eket elmozdít:ia h ely ük ből. A m cstel'ekre 6, i lle tve 3 fOJ'lut 
\liinteté.st sZHb, h a az eg:vházi köríratok (cursus) t ovábbítását elba
nyagohák. Ez a postai kézbesítés némi r észben ma i ~ megvan, de 
többé nem ü mesterek ),ötelesséae, Tauu lókol'unkbnH a mester két 
gyermeket kinílasztott és II kö;'özvényt e lküldötte tő liik II szom
szód községbe a papnak , ;.;l ki hasonló módon továbbította. Cu rsus 
,"olt a novo. 

au A kolozsvári, tordai, abrudl>á.nyn i, verespataki ós toroc~ói 
nagyobb eg'yhúzközségck pü s pöki vizsgá lat alatt állottak, A to~
bit il kÖl'i -esPc l'esek vizsgá l ták és c1J enö dzték, de a piispökök I S 
meglátnga1túk és tartottnk bennük c.monicn vis ih\Uot, 
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ayar besz6ddel benevenhílta a vizsgálószék elnökét. A tanu-
b . 

lók kikél'dezletvén, fele~ számu növendék ifjak igen dicsé-
retes jeIét mulattcík j-anuhí.suknak, miért Scholac l'ector meg
dicsél'tet:ctt.":1l A to L'ockó i cgyhiizközség tagjai nem sokáig 
maradtak csendben. A következő 6vhen megújí tották s április 
9-én benylíjloHák tizenegy pontból álló panaszukat. A váda
kat a vá la szból, de .főképpen a Lázá I' Tstván püspök leveléből 
ismel'jilk. Az éneklést a templomban nem végezte pontosan , 
a tanitást hiányosnak találták, ámM!' az eredmény ellenke
zőt bizonyított. 

A püspök atyai intelme az egyházközséghez békitöleg 
szól: "Ha olyankor mulasztott is, abból nem az következik, 
hogy immár clmozdíttassék, mert a gazda is nem azzal Orvo
solja gyümölcsfáját, hogyha egyik esztendőben nem terem, 
kivágja." - "Bizony venerabile Conzistorium - írja a püs
pök a torockói kebli tanácsnak - ritkább semmisem lehet, 
mint az értelmes és okos tanító. Én megvallom azt, tiszteletes 
mester Brassai uramról, hogy a tanítását nem kevésbé ked
velIettem nyilván tapasztalván, hogy aztat értelmesen, épü
letesen tudja vinni, úgy, hogy ezért őkegyelme reflexiót, te
kintetet érdemelhet az eeelésia előtt." 

Hibául tudtál, föl, hogy a temetésen későn jelent meg, 
hogy az egyházközség előzetes tudta és engedélye nélkül épí
tett egy oldalszobát; a hivatalból eltávozott anélkül, hogy 
bejelentette volna; a nyári taníhíst nem gyakorolja a régi 
szokás szerint; mikor a pap eltávozik, nem végezi a papi
teendőket s így a templom zárva marad; Szentmihálynapja 
délutánján nem prédikált. " 

Ezek voltak a vád főpontjai, de a püspök gondolata és 
itélete szerint mind olyanok, "melyeket atyafiságosan köny
nyen orvosolhatni, csak a betegség ,utal ne tétessék lehetet
lenné az orvoslás módja. l11ester uram l'észéröl."32 

Brassai a vá.dat nagyoll szivél'e vette, mert ig'aztalannak 
és méltathl1lnak tartol"ta, mert szándékosan csak jót tett, 
roszat nem . . Mindamellett is nem védekezil, a sértett fél érzé-

31 r~eorock6i jegyzőkönyv 361 Ja]). 
32 Lázár I stván püspök levele a torockói egyházközséghez 1797 

ilpl'ilis 26-r61 szel"Zö 1:..-yűjtemónyében. 
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kcnységével, hanem sz61 a megbocsátó-mester szelid türe"! 
mével, úgy, ahogy Jézustól tanulta. Nem panaszo], hanem 
fölsorolja mit tett nyolc évi szolgálata alatt. A valódi jó és 
11agy ülnítót, a ti sz 1'a jcllemü fél'fiu t űZ a levél lllCglepö vo
násokkal ál lí tja elénkbe. 

Mélyen érzett keseríí ség is szó l a so rokból, mert a hű sé· 
ges tanítót nem akarja és nem tudja megérteni a népe, me
lyért életét is fehí ldozmí , mert "ez nem volt olyan hajlékony, 
min t az Epaminonc1a s görögjei." 

A püspöki vizsgá lószék 1797-ben Brassai mellé a leány
iskolciboz segítőül rendeli "ahhoz értö tanítványait", de azt 
is meghagyja, hogy "bövebben feleség'c á.ltal tanítsa."H 

VI. 

A vihal'közben derű is mosolygott a Brassai pán·u. 1796 
évi julius havában súiletett el ső gyermekük "Rózsi". Az 
édesanya i örömöket könnyű elképzelnünk, de az apa boldog· 
sága sem lehetett közönséges dolog, mikor kívülről annyi kel
lemetlenséggel kellett találkoznia. Szivesen bepillantanánk a 
kis tanítói lakás tíízhelye mellé. De Brassai SamllCI nem sze· 
relett magával foglalkozni . Nem vezetett naplót. Leányuk leg
szebb virágkorában, amikor 20 éves lett, elhunyt." 

1798 csöndes esztendőnek látszik, de csak látszik, mert II 
gyíílekezet tagjai nem tágítottak. Az Egyházi Képviselő 'L'a
nács ~ll'endelte II vizsgálatot." 1799 elején oly nagy elöké· 
I:'z lil cttel fognak i:l vjzsgálathoz, mintha. valamely ])agysznbásü 
bííntényt kellene kideríteni. A köri esperes és több pap össze· 
gyíí lt 'l'ol'ockóm. Az esperes Koncz Gergely terjesztette elü 
it püspöki parancsot, dc miután ő Ll vádlottal rokonságban 
voH, átadta [IZ elnök i széket az aranyosrákosi papnak, me rt 
a Yi lági elnök, a köri gond11ok, nem jelent meg a gyűlésen. Az 
~speres kivonult a templombóL 

A vizsgálat megindult. Az elnök igyekezett lecsillapítani 
és hékességre birni a népet. Ujabb vádat nem terjesztettek 

~3 )797, december 11- 12 napján tartott Gen. Vis. jk. 391- 2. la p. 
I' ApJa H Z alatt, am ig torockószentgyörgyi pap volt, 181l · töl 

kczdye. sokszo r beírta nevét a keresztszü lők rovatába. 
'" E ]T 'I" "k " \ . '\... . Jel.O'zoonyvc 33 p. 
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l'lö, "dl' sok t-ül'ck,--'clések után is r<lga szkocHanak Ll fö Cons is
toriunl elébe föllerjesztéséhez." 

Ennek <l vi~zálynak ink <:lbb eg'yhcí z-tö rténcti és uépéleti 
vonatJmzásai hi vj .. ík fö l ol f ig'yelmet. Brassai tanítóra nem 
vetnek honléíl yt, Ill pr!- a v izsg'álószék a fiúi skolát )la vég'bez
vitt \"i zsgcllntban , igen dicséretesnek tahllta .'· A leán yiskolá
v<:ll is meg voltak elégech'o. Nom így a hí vel\. Ök tovább 
folytatták a pnnaszkocl;lst, lllE'd azt al.adák, hOd'Y n f iúk a 
leányokkal úgy iitt t-aníttassanak, "dc azt a ~r . Cantot' ökegycl
me, mint hogya maga házn. volt :l tanítús ra rendelve, meg-
11em szenvedte, hanem a, közelebb való kOl'csma háznál ogy 
kü lön házat (szoba) szcrezvén,mn a leánya ikat oda j,hattnt
ják, hogy ottan 1'('otOI' őkegye1me tanítsa, .. lll~intbog'y ta
nítja is." 

A vizsgálnt befejezése után a bizottság Jültel'jesztette az 
egyházközség tagjai egy részének azt a kive:l 11Ságcit, hogy (1 

recto l' bocsáttassék tisztességes nyugalomba, 'röbben awtal 
a kérdéssel fordultak az eg'Yházi föhatóságboz, hogy Brassa i 
,. a.vag·y csak úg-y esztendeig, mig dolg'ait johb karba állít~ 
hatja" hagyassék meg, Az Egyházi Fötanács Brassa inak be
teg'eskedésc idejél'e megengedte ,hogy "tisztességes nyugu
lomha" yonu ljon, dc megjegyezte, hogy "mihelyt it hivatnl 
folytatására magát elegendőnek érezi, azonnal ill endöképpen 
cOll soltáltatni fog." 30 

A föhatóság i végzés 1799 februá I ' havá ban kelt, B" il ssai 
1800 öszéig nyugalomban volt. EHol' ismét hi vatalba lépett, 
folytiltta a tilnítást és egyéb kán tori munkáL"' 

1801-bcn az egyházi Yizsgálószék 92 fiú és 48 ll'ányg'ye l'
",eket talált a két iskolában, Ekkor "feladá rcctol' afia, hogy 
két esztnedők alatt fel es restanti" maradt, nem kevés kárá
va1." A következő évben megújította a panaszt. 1804-bell "a 
tanulók tanulásuknak szép jelét adták", ele a szül ő], a fizetés
sel nem lettek pontosabbak. Bl'assa it n betegség ismét meg
környékezte, újból "tisztesség'es nyugalomba vonult" és a he
lyét más tanítóval töltötték be, 1805-töl kezdve mcgsziint hi-

:; U l)LtÚl'iuS Egyház ;F~tanács jegyzőköny ve 1799. 27 pon t. 
, A J,;c}', Magv, 1892 ev~oh.:am 208 lap:ián B e nczédy Ge l'ge ly té~ 

yűsen ál il t:Pl, hog-y Brnss;H l {99-bon, T Ol'ockószcntg:yöl'gY I'e ,uont 
papnak. _ _, _ : ~:;. .... t!!!e 
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vatali míiköclése. ~rorockószentgyörgyre vonult, ahol valószl
niileg az <:l nyai háznál Jaktak. Nyilv:.í.nos szereplése csak any 
nyiból álloIt, hogy apósa, a köri esperes megbizásából, a to
r~ckói iskola vizsgálatán biztosi tisztet teljesített. 

A család eltarhísáról a torockói mesteri fi zetés egyha,.· 
madából kellett gondoskodnia. Az egyház törvénye szerin t 
ennyi illette meg a. "hones ta vncantiaban" (ideiglenes nyu
galomball) levő bel ső embert. Minthogy ez cseké!:, "olt, V1S' 

kereskedést folytatott, vagyis ba ~ olt valami pénze, azzflJ a 
torockói be:l uyászoktól nyers vasa.t ;'ás~írolt s a k(~~zcleobi p ia
cokon eladatta . Ö maga távolról sem volt üzletembernek való. 
A jövedelem hiánya és :l foglallwzásra vúgyód(\3 is sarkalt:~ , 
hogy újból rendes állásról gond )skodjék. 

1808 tavaszán folyamodik az E . K. Tanácshoz tanítói, 
"agy papi állásér!. Nem könnyen men t a dolog. H a volt is 
hely üresedvc, nem az E. K. ~'anácstól függött a kiküldés, 
mert"az egyházközségeknek szabad választói joguk volt. Arról 
csak ritkán mondottak le, még ri tkábban veszítették el, mert 
csak i téletesen lehetett megfosztan i az egyházközséget. 

Brassa it távol eső vidékeken nem ismerték, ele nem is 
ment még akkor sem, ha kinálták, mivel a családi kÖl'nyezct
WI nem aka rt megválni . Inkább várt és megvárta a közelhen 
kinálkozó alkalmat. 

Ez a la tt Torockószenlgyörgyöt II tól érte az aZ átok, me
lyet a papságra vágyó, ele mesterségre kényszerített if jú ta-
11í[ók oly sok esetben r áv ittek az egyházközségekre. Tanító
mestere papságra készült, nem törőd ött az iskolával, elhanya
golta a tanítást. A községben 70 vagy annál is több volt a. ta.n
kötelesek száma, de az iskolába já rók Szentmihály-nap tól 
Szentgyörgy napig - mert az iskolai esztendő ennyiböl állott 
- állandóan apadoztak. Az 1809- 10. iskolai évben 4-r e ol
vadt a szám. Ezt már nem lehetett tovább tiírni. Amúgy is, 
n mester el-pályázott. 

A püspök Brassa it hozta ajánlatba az E. K. Tanácsnak, 
miuhl11 betegségéből már kigyógyúlt. A püspök meg volt 
győződve és ki is fejezte, hogy "Az Ec1esiá nak megbecs iilhe-
1ctlen hasznára fog válni. I{ icsocla. ugyani s ma egész társasá,
gl~khall - h·ja. Lázár Tstván piispök - aki mind a. bel ső 
mInd il. kiil sö renden ann yi volt tanítványát tudmí elöszárn -
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hí Ini, mint Brassai . S hi szem bizon yo:-:an, hogy Ö lábra állítja 
úgy Ll. torockószl'ntgyörg'y i iskoHit, hogy az vetélykedhessék 
rövid idő mulva il tOJ'ockó ival. 3

1:1 Ott nk kol.' már Sebess Pál 
jeleskedett. 

A rroJ'ocJ<óSZl'lltgyüJ'g'yiek "nem kivánták" Brassait, mert 
nzt hi1ték, hogy jól ismerik, pedjg J'oszul ismerték. Azt a ki
fOg'il st emelték CllPIlC, hog'Y : 1. urat ágltl , 2. öket contemnálni 
fogja, nevezetesen , hog y 3. az istantia -Írásban a s~egényeknek 
norn fog segíteni, 4. neJll is fogIHl az éneklést, úgy Cllllint ott 
szokás, véghez vinni. 

}(jfogásaiJ.;:ut Írásban nyújtották he, dc az E . K. ~ranács 
mégis kijelö lte s a pöspök kinevezte 18]0 január jában. A fő · 
hatóságok bíztak Brassai tehetségében s a siker é rdekében 
szombe helyezkedtek az egyházközség' tagjai kivánságával. 
Brassai vállalta, mert remélte, hogy az iskolá t helyre fogja 
á ll ítn i. Számítása alapos volt, de nem körü l tekintő . Ncm • vette figyelembe a magyaL' népléleknek azt a sajátosságát, 
hog'y mag'ánál nagyobh 1IInt nem sziv(\scn lát s ha azt köze
lcbbről ismeri és valamclyes gycngéjét ész reveszi: könnyen 
t ucl kcl1cl1lctlcnséget okozni. 

VII. 

Brnssai ]910-bl'n torockósZQllt"'YÖ""'vi ümító-mcster lett e 0 ./ 

és ehhen a minőségében töltött más fél évet. Az iskola lu'lyr<1 
á llott, a gyiílekezet tngjai lecsillapodtak, sőt 1811-bcn meg
választották papjoknak, mert arra n lkalll1as" hbnak gondolták 
, mort elhun yt jcles papjuk, após" , Kon cz Gergel y ü'ánti 
ti tizt eletből is ill őnek és cél szerűn ek ta rtották, hogy vejét ,íJ
Htsák helyébe."' 

Az 1811 évi 7,s inaton tizentelték föl papnak Az akkori gya
korlat szerült ö is kiállította a reversál isnak nevezett köte
lezvén yt, hogy .. "IZ eg'yhcízhoz és valhí scíhoz egész életében hű 

!I~ 'Levél P . HOI'váth ~lik l ó s rŐ '''oudnokhoz Ko !ozs vúr, ]810 
mál'cius hó 7. Szerző gy ííjiem ényéb~n. .. 

, :lQ. ~: 1'~r?<:kós::e,l~.t~YÖrgYl. ullitáriu~ ~gy h ~lZközség <.1 ny akön y vé
byn .!<ia .Jutkezu.leg ,I'J<1. 18]] (!Jebu s apn . l n ~o[lni s te rio sa nctae f nll c
t. ~OIll!sr ~.:l~~~(l!t .. S;:mHeL 'V. BI'~I ~sa i e H.ecto nlt Scho lae 'Torockó
!' z(>lltg:,>o l g:,>en~l s III Ann o i!Ctatl s XLVII (> vo to tofill S Eccle·.· . 
t' t cnn~ens\l. . ~ 1 <l C 
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lesz, ig<lz és szent é letet Jog élni s a nl hizotla l<hnn ell C'n k('r,és 
és zúgolódás nélk iH el fog j á rJl i:IO 

Jd . Brilssa i Sá mlI cI 1811 Szentgyijrgy napjától J 826-ig, 
] j esztende ig volt rr orockószcntg'yö rg'y pa pja . Hosszú i dő, 

me rt szenvedés, nélkül özés és testi-lelki gyöt rödés járt vele . 
YoJta k ki il ső e ll e nségei js, d e u tóda. az ifj ú és ve le ve rsen yt 
nelll biJ'ó meste r, sok keserűség'ct t udoti sze rezn i neki, mert 
ö az egyház község patronus ul'a ival és a hi vek kel js barát 
kozott s má.r csak azza l is e leven szenet gy íí jtött e l őde és most 
[ölöttesse fejére. 

E ll ensége i lTibául tudták be a:t,L, a Illi II 8zo lgatá l'snak 
érdeme vo lL Háfogták, hogy Jlem ti il'öcli k a n éppe l, a szegé
nyeket lcnéz i. A nn yi ra vitték az egycnctl cnkcclést, bogy 
1818-han ínl sban nyújtották be vádjn iJ<a t-, amelyek nagyon 
ltasonlít" llak il tOl'ockói václa khoz. A torockói ]'cctD]', Sebess 
P ál volt megbízva , h ogy az csp e restál f ii lkli ldött k él'döpon
toknI. v<:llaszt kérjen. 

Az íígy l'I intézését a piispük, l{i )l'l1löCÚ J (lnos, vtl llatta 
magára . 1818 mál'ciu:; 2!-J-én vizsg á latot tart az egyházközség~ 
ben és nagy ünn ep élyességgel végl'zvén mindeneket, a "can 0-

11 icus v isita tioJ'u" kl'r ii lt il SO r és ~lZ <'gyháztagok iU új ra meg
ismételték ;lZ K K . Tanácshoz benyúj tott pa naszos vádjukat. 

A váda skorlásnak lényeges p on tj a a p ap és mestc l' eJlcn~ 

ségeskec1ése vo lt, me rt az, hogy 1.1 pap ]< éső l'c megy be <L temp
lomha s e llIia U a lIlC's ternek végig keH éneke ln ie az ének ver
seit, Illeg az, hogy a pap eladósódásán a k okáu l. az eccles iat 
hozta fjjl , oly" n vádak, " mi lyeneket bá rki e lJ en kÖllny ü fel 
álllta ni. 

~O A l'evel'sa li s szövege: E go infra ScripLus v igore hu ju s mei 
SCl'i pti prom itto iestatumque fa cio me in fu nct ione Ecclesiastica 
Hu usque fin em vitae persevel'aiu ru m, Gl'egique mi h i d iv in itu s 
c:l mn:isso t u m sa lu ta ri dohuino tu m vitae sa nctimonia pro v iri li 
)) 1:0 IlltUf Ulll, ct via m u sque Solem ni s consecration is tel~ljJu s 
etiam, qU}le a d aete rnam uuimu l'u m Sa lutem ducit sobl'ie. Ju ste 
et sancte vivendo p l'actitul'urn, nihil eoJ'tlln q uae a d Ecc]esiae 
em o.lumcn ~ll m s))ecta n t i ntel'lll issu l'um, nulla mque labol'um, 1110-
lysilU lll etIa m cum ))l'oprjae V a letud ini s foTtulHlrum, imo v itae 
:\i1~t~nl conju nctatll slI bieJ'fugitu l'um iSQ u.e qui ab Eccles ia et Deo 
Illl h l praeposi ii Sli ot., obsequium sine te rg iVe1'8atione, JllU I'ITI UI'C 
aut contum aiia secundu m teno rem EccJe8 iasiicae d isci pli nae con
testa iul'u m. D ntum 'Porockószentgyö l'gy 22 Ju ni 1811 - SHlllu el 
\ V. B nlssa i Pasior 'ro )'oCkÓSzclltgyÖ I'gyensis . 
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A püspöknek sikerül t békét létesíteni, de ez a Brassai 
nyugalmát és boldogsligát nem hozta meg. Belefál'adott. ~Iég 
é\'ek mulvH is panaszolja; .. Ha engem nem szenvedtettek volna 
annyit, fa lcl l1 én Rem estem yolna úg'y meg. :.\rikor ök az 
eszem he jutnak, csak azt mondom cl J ézussal , akinek én tanít
v[Ulya YHgyok: l ' rnm bocsilsti meg llekiek, mert nem tuclgyák 
mit cselekedtek. Sokszor tudtam volna én .neki ek bolc1ogsá
gukra dolgozni, dc nPIll tudtak meg'becs iilni, hanem csak ül
dözni. P erditio tua cst o :I zrael. ~1.1 H}Jasz t a ltam má r C1lUlak 
igazságát, hogy nulla propheta charuti .in sna pnt-l' ia." (Egy 
próféta. SCIlI keel ves ll. b<lzájá bu ll." 1 

Előszóvn l is folyamodtak a püspökhöz, hogy mozdítsák 
cl on nun és tegyenek nuí st helyébe. Az egyházközség tagjai 
ajánlgattak messzi levő papi á.llásokat. Nem fogadott el mást. 
1826 Szentgyörgy napjáig rendes papjok maradt. Ekkorra 
már kimondotta a főbatóság, hogy elfogják helyezni, de 
minthogy l<ielégítő ,í lJás nem kinálkozott, fol ytatta n hivatalát 
] 827 februárjáig." 

,;Vénségére mégi ::; ott kellett hng'yni S zcntg'yöl'gyöt -
írja. tovább F crenczi - és egy pártfogója, Szent-mihályJalYi 
nagybirtokos ill. Gec1ő József, ki éppen olyan nngy könyvbu
vár volt mÍll t Brassai, kieszközölte, hogy rende ltessék Szent
mihá I); falvára." 

VIII. 

1827 márciusában ment Szentmihályfalv,íra. Hivatali 
működését áprili s havában kezdette meg. Többfélc Íllgóságát 
anyjánál hag'yta. rrorockószentgyöl'gyön. "Nagy kál'á.t vn1-
lotta. - írja barátja Sebcss Pál - mert nagy ré,7.c oda ve
szett, lllcgsemmísi.ilt. Az öregasszony nOH1 tudta gondját 
viselni." 

M Levél Sebess púl torockói rectorhoz 1830. Kel'. l\i'lgV. 27. k. 
t~ Egyik szolgatársa Ferenczi József, aki később sógorsági vi 

szonyba lépett Bl'HSSaival. Visszaemlékezésében í rja: BiztOSllll tu
dom, hogy az cclésia beliek nem szerették föké ppen azért,hogy 
lll!é rt köny~rgö~t könyvbőL. u}iért ~lem ki s~l"i ki a s il'ig ~~ kOI? O I'S~t, 
nnut II ret ormatus pap . .J!izert kere Imeztek a szentgyol'gYJck cs 
llIe l't már vénség re is jutott, de válaszu I azt nycrté k, hogy If>gye· 
!lf'k bé.kességben, mert úgy tudják. hogy jó PH p, kötelesség ét te l
jesíti. UlIitúri'U Ii Közlött y 1890. 133. J. 
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Uj életel; ].;ezdet t. j~UJi t eddig nél.kiilözött, megtalálta a 
békés nyugalma!. ~rorcla város közel esik. Ott a gimnázium 
köny\'t .. íl'il és tamí ra i sok olyan segí tséget nyújtotta k, amit 
eddig nélklilözö tt. Al só - fel ső Szent-mih~lIyfalvn ~zo l'g'almas 
és lIlunká s Inkós:;:(:lgn Jl]egérl-ettc, m(>g~zc l'('1tc és Illeg is 

becsülte. 
A Scbe". Pállal l<ezdelt barátságot toúbb fo lytatta , 

most JlI,ír levelezés útján.'" 1827-töl J837-ig volt ct két Szent
mihál yfalva papja. 10 évre t e rjedő buzgó JlllLllJdlsságának bü 
Hib'ci gondosan vezetett anyakönyve i és a. jegyzökönyvek Az 
cgyházközségét. VÜ'ágzó .. í llapotba h OllÜI. ,,]~ rdemcs papja" 
volt gy (í\pkczúténe,k. Szentmibályfalvál'u Jllü11 ctcl c után 8e
hess Pil/nak holdogan í rja: "A miért Szentgyörgyön sokszol' 
zúgo lócl tn m, IlIC It pcnilentialis héten nlig a lmclt meg eg'y-kettő 

a templomban , itt csnkneu1 .. IZ egész ccclésia jelen vagyon. Igy 
játszik Irom ffa I nz J.ten. :Ma két hele egy református asz
szonyt temeténk s én is prédiJGílék a "zenlmihályfalvi evang. 
ref. templomban. Ugy-e, hogy il yet többé nem hnllott ' Ilyen 
az I steni gOll dvi selés - a fedél ala tt mi vn n rejtve, senki 
sem tud ha t jn, ic1ő"cl bomlik k i."" 

GontlolkozHsá rúl és I, i;zhasznú ti;, ·ekvésciröl jellemző 
képet kap llllk ba rátjához ír t leveleiböJ. 

Egyetlen él vc~ctc HZ oJvasás s ennek állandó ki sél'öje il 

sZl\génység, ami sokszor lchiítöttc amazt. "Ha tehetségeIu 
engedné - írja - jO t.lranyat elvesztegetnék könyvekre, de 
így, am int vagyok, csak a vva l ke ll. lllPgclégednclll, amit l11á 

soktó l kaphatok ." Csodálkozik, bogy meg akar sziinni az ol
va sással HZ , akinek módja vau . "Az 'Urnak lévén módja -
í rja Sebessnek - ha megszíínik szerezni, mert csak így lehet 
boldogulni - hátra marad - pedig' csak nem kivánjarnagá.t 
" p;pa coll eclo rok companiájá ba beavatni." 

"A szép és jó könyvekbŐl nJ1nyit kell magunkba szívni, 

, 43 20 leve le maradt fenn ebbő l a levelezésből , melyek é rd ekesek 
I~lar c~a.k u~él't i s, mivel v ilágot vetnek hazánk v idéki é letének 
k.1:l ltu !'ahs vIszonya ira, de főképpen mint egyéniségének becses 
t ul~ r~ I.. ]O közö!ve van H K er. Magvető XXVII. kötetében, 9 VHn HZ 
Ulllta,!,IUS cp llcgiu llI kön;vvtárá bun, ct Bl'C1SStÜ ren Quiák között 2 
SZP I''l.O tuhlJdonábun . 

u Levél 8ebess P~í l hoz 1827 máju s 19. Brnssai lwgy<t tékitlmll. 
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;:lJllcnllyit csnk leheL li'o r(lítsuk;! magunk, cmbcl'lil.l'saink 
boldogítá sára. Nem J{c ll fel v('nn i azok háládatlanságát. 
Jmiidkozzunk jn kább az 'olya n cmbel'ekért, akiknek lelke be
jeg. A rmí sok rág,J! mu z;.Í sa ne hín lo rítson el a felséges céltól." 

.l~ rdeklödéRc mind enre Jdt-c l'j rdctt, ami il közmüvelödésl'c 
és a föl világ-osodás rn. tartozott. A ny elvúj íhls élénken érde
kelte és figyelm ezl-ette b:.lnítját HZ új n yeiv tnni könyvekl'c 
" Ne hogy e lmaradjon il. világtó l". 

1l1 ia életét és IlIunkMkodástÍt ~ZOl'gos f igyelemmel kisérte. 
A bbnn gyönyörííségét. le lt e, me rt l<-l l ta, h og'y minden clolgo
zntávo:d előbbre viHe ti, kiizönség m lvelőd éséL Nem mulaszt 
ct cgy a lkalmnt. .is, hogy Jia J\ünyvM, dolgozatát, ne ajánlja. 
1836· bnn megje lent n F ii 'vésze l elveiJ/ el .. v ázlat" fiátóL Az 
apn "aUg vcírja , hotry llll'g' érhessc s meg láthassa kijövetel ét, 
vagy bár c:;nk ki hirdetését", rn á.::d·wl' arra bi ztat,ja Sebesst, 
hogy szerezze Il leg fja könyvét. 

Az egész vidéken levő könyveket és fol yóiralokat 
merte. Nem snjnál1a (J, J:ll'ndt sá.got, ha neszét: vette, hogy va 
Jaki, új könyvet ::iZCl'zett. Azonnal (itTa ]\Clt, hogy láthassa. 

, 
1S-

"OLvassa JJleg a l logb/uttot - írja. SebCSi:i ll Ck - hiszen 
az uraktól ,ki te li k az, dc JJl cgé rdt'J1 di, hogy eg'yC'clűl jc1dassa, 
nwg hozalvcln <1. lwzdetföl fOgvH. Nem t.udom llIÚS hogy nézi 
azt, ele én 11 e III tudom ki Illondani érzetl'lUct. Vagy álljanak 
Össze 'l'. Vnjna. úrra1. Cl'cdat (hig'yjc Illeg) annak oJvHsása 
annyi, mint h a egy ':Pudoll),l nyos-cgyc t"Clll hallgatója volna 
valaki. Aján loJII nem l'g'YSZÚ!', hanem tiz,íz:szo !', így :szerzi ma
gának az embe!' az A ul'klii l'ungot (mcgvi l,ígosodcíst) . Ez az 
embert legközclebbröl ill eti. A tes t jóléte hordozza aZ elme 
egészben való Jétét. En most vágynánl lll egolvasni a ~rosche
dik utazását. Ezt v('gyű Illűg az Ül' és kiildjc n ekem is, mort 
és csak Inás ekéjével szántha tok. Il yen aJatum." 

Az Öreg pap szeret f il ozófálni, Barátjához írt clsö levc· 
léhen 1827 május 20 mondja: "Sa la 'lI0ll í rja (Prcdientor 
ki;nyve), hogy az igazsélg n népet felmagi1szta 'lja, - ct bíín 
gya lázatot b07-. A Kri szt us ezt ,,,ondott,,: Quid tibi nolis, 
a Ite ri ne fcccris. (Amit nem kiv{m::;z m agad nak, no tedd Jl1<:Í;;

"nk.) A v il ág ped ig ll,ind politikából, mind in te rcsseböl dol
gm:: il\ J IIwl)' rnindc'nkol' ~~;yH nus . 'l\ívol legyen, hogy azt 
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kivcí.njam , bogy philosophiát tanuljon, mOlt azt meg' tette, 
hanem iga z, bogy kiván ságom az, hogy az legyen, l!lclyet 
11Tidőn cselekedettel is meg fog bizonyítrull Öl \'(!nclcni fogok, 
hogy cgy Jeiket nyertem ' " Igaz, hogy sokat !'izC'Jlycdtem 
s szel1\'edek s csak az lelkesít, hogy amiért hurcoltak s 31<:11' 
mi"cl Y<:ídolllak, olyan ártatlall yoltu".l . yugy,)k, mint a ma 
sz ül etett gyermek. .Aki nem hi~zi cl ll :: 1á s~a . ' ''' :; 

IX. · 

Brassai él'dekes egyén iség voJt. "Nagy, magas, száraz 
ember, magns tetejií ka lappa l, nkit ámulva tisztel t a falu." 
:Mint egylHlzi szolga , lelkiismeretes, pontos. Igazi pap. 

SzenhniMlyfalvi hi,·ei emlékében úgy maradott fönn . 
mint szelid, jámbor, jó ember. Soha szájából a legkisebb 
bíromkodó szó nem hallatszott. Nem sokat ba jlódott a gazda, 
ság folytat.í s,í va l. Azt inkábL h li neje végezte. Azt. tartotta, 
hogya parochülJl az asszony .kell, hogy gazda legyen:'G 

Nem volt magába zárkozott, hnnem tréfás, víg kedélyíí. 
Egyil< hivHtali utóda n néptöl gyííjtöt! vi ssza. emlékezésekkel 
érdekesen és jellelllzöen élénk íti meg a tudós pap egyéni
ségét.47 

Az esperesi vizsgálószék minden esztendöben megvizs
gál!a az egyhiíz];özs~g kiilsö és belső ügyeit. J\Iindell eszten· 
dőben csaknem SZószcl'jnt ezt a. megjegyzést yett e jegyző
kön ,'y rc: "Helybeli pap Brassni Sámuel erkölc"i és hivatal
beli mngaviselcte iránt kérdés tétetvén, :1Z egyház jelenlevő 
clöljnr6i, nz egész eklés ia. nevében teljes megelégedéseket je
lent ék ki. A tisztelt Minister is hasonló megelégedését nyilnt; 
koztatta ki az eklésia iránt."" 1837-ben kezdet! beteges lenni . 

, ,;, Bl'o. ssai levelei Sebess Pálhoz. Unitárhis kollégium kÖ';,y~ 
fl/ r a. 

~ti Ennek illusztrálására az az anekdota forgott szájon, h,ogy 
k,tl l'.~~cso~ykor elbo~sát{IS . előtt ké~'dezte meg, hogy h.~yják a ' ~S~· 
ledJet. E he l~'ett kon:rvelben buv<l l'kodott. Oly sok kouyyet nlsa
l'OIt.JIOgy amikor megha lt, a gabonás köny\'ve l ,"olt teje. 

4 •• A szentmihá lyfa lvi papságnak egy daJ'ab földje - igy szól 
öl tudositás - a bágyoni patak útjába esett. A patak eső alkalmÍl
\' ;,\ I. ~ köm~Yell . ki ~'l. nHl o tt. a pa pi földön sok ~ftrt o~ozo t~: Brassai 
eg.~~zel' Igy lmadkozott : .,AdJon ~1 Z Isten csot I11tndenuLt. csak 
Bag~~onba ~ohase ." A mondás Hnuyira tetszett a 11iveknek, llOgy 
ma IS emlegetik az öreg Bnlssait és i smétel~etik szavHlt. 

Rosz vo lt a Pilpi ház fedele. :JJindeu esó iilkn]m{I\'a l teKnőt, 
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Az írás is terhére esett. Megszakadt a Sebessel folytatott le
velezés. De halálánl nem gondol t, mert még tudott dolgozni 
fennakadás nélkül. Élvezte az olvasást, érdekelte a világ 
forgása. 

Halálról, ha. beszélt, azt mondotta, hogya. villám általi 
halál kivánatos és szép alTa nézve, aki Istenével és földi dol
gaival rendben van. 

Ez a kivánsága teljesült 1837 év i április ll-én. A szent
mihályfalvi papilak kis dolgozó szobájában ült és olvasott 
- a hagyomány szerint - egy imakönyvből. Nagy zivatar 
támadt, jég hullott, erős menydörgés rázkóc1!atta meg a tor
dai-hasadék egész környékét. A villám becsapott a papilak 
ablakán és ,,<.IZ öreg, nlllgns, szára z férfit, a papot, halálra 
súl ytotta ." A lakósok között hama rosan elterjedt" hír és így 
maradott a nép ajakán"· A hívek a szeretett papné vigasz
talására siettek s gondoskodtak tiszteletes papjuk illő elte
metésérő!. Az egyházfi befutott Kolozsvárra, hogy megvigye 
a Szomorú hirt fiának, ki azon nal s ietett a kedves halott 
mellé. 

Az öreg papot gyiil eJ<ezete halálában is megbecsülte. 
'remploma kertjében két régehbi papja Vas Pál és Nagy 
Samu sírja közzé temette. 50 ~eell1etésc az egyházközség költ
ségén történt," de sírkövet nem állított sem neki, sem elő
deinek. Fia rendkívül nagyra hecsiilte atyját. Lapjában, 

csebret, kellett hurcolni a padlásra, Hwit a pap rendesen feleségé~ 
vel együtt végzett, hogy az ágynemű fl szo bában meg ne ázzék. 
Egyik esztendőben nagy szárazság volt. A hívek buzgón mentek 
a t~mplomba, hogy imádkozzanak esőért . A pap egy szóval sem 
emhtette az esőt. }\Inkor kijöttek, kérdezték, hogy miért Ilem kért 
Istentől esőt. Nem is kérek - felelte Brassai, - núg a házamat be 
nem fedik, mert én már nem győzöm fl sok cok~mokomat le s fe l 
hordozni a biuba. Erre a hívek annyira megijedtek. hogy azollnal 
hozzá láttak a papi ház újra fedéséhez. Dali Adám lelleész közlése . 

. Szentmihályfa lvi papsága alatt kereszte lt 118-at esketett 30 
part, eltemetett 91·et. Az összes szo lgálatot kivéte l nélkül mind 
Brassai végezte. 

, n ~gy másik versio szerint a papiJak előszobájába n érte II vil· 
Iam, mIdőn a nyitott ablaknál levő kasztenböl almát vett ki. 

:.o Utóda, Szegedi I stván a halotti anyakönyvbe bejegyezte : ,,78 
~sztendöket élt tisztelendő Brassa i Sámuel úr, enms. ekklésiálluk 
4"rdempf> PHpj ~l pgif.üz á ltHl iit.tetvén meg, hol t Die g április ll·én és 
temettetett 13·i k ápr." (Ez ndatokat Adámosi Gábor s illető leg 
dr. Pázsint Mihály lelkészek voltak szivesek kiírni.) 

IH 40 Pf. és 29 krba került. 
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a Vasárnapi Ujság"-ban (1835 évf. 270-2. 1.) gyönyörüen 
m~grajzol ta egy jó pap képét, mely az édes atyja képe volt. 
,Tiszteletre méltó, mindenektől becsültetett, istenfélő ... 
Szemeiből tiszteletre gerjesztő kedvesség sugárzott és a ke
resztényi szeretet mutatkozott az arculat ján. Lelke gazdag, 
ámbár külső rubázatja szegény vala, mint valának öltözve az 
I sten prófétái is ... Ezen papnak minden gondolatai és el
mélkedései a lelki dolgokra valának irányozva, mely által 
érzékenységeit annyira megzabolázta, hogy testének sanyar
gatásában csaknem felettébb sokra ment. Mindemellett ábrá
zatján nem látszott semmi keménység, hanem csak a legszi
vesebb egyenességet lehetett azon olvasni. Semmi álnok, 
avagy nyakas indulatot nem lehetett belőle látni, de lehetett 
nyájas tekintetet és szelid szentséget. Szózatja kellemes és 
magaviselete eröltetés nélküli volt. Noha oktatásai és intései 
keményen hangzottak, mégis beszédei bájolva vonzották a 
hallgatókat. Szemeiben olvasni lehetett fontos hivatalának 
méltóságát, de amelyet ö kellemesen tudott mérsékelni és be
szédeit szelidséggel ékesíteni. Örömestebb tanította az evan
geliumot, mint a törvényt ... Elvette a dézmát és bért, melyet 
hallgatói önkéntesen vittek neki, de nem kereste azt perleke
déssel és erőszakkal. A méltatlanságot türelemmel szenvedte, 
de ő másokat azzal nem illetett. Es mégis félre tudott tenni 
valamit csekély jövedelméből, mivel az éhezőket táplálja és a 
meziteleneket befedezze, mert nem tudta nézni, hogy valaki 
szegényebb legyen, mint ő ... Minden utánna járás nélkül 
nJÍndég kész volt a betegekek szolgálatjára és a busongóknak 
gyámolítására ... Prédikátiói foganatosak voltak, de tettei 
még fogana tosabbak. Beszédje az igazságnak tüzes szava volt 
és cselekedeteiben nyilvánosak voltak mindazok, amiket taní
tott ... 'l'anítása és adományai annál épületesebbek valának, 
mivel ő példájával meg mutatta, hogy a szegénység eltűrhető, 
söt ti szteletre és becsületre méltó." 

1888-ban, midőn fia az Unitárius Közlöny" szerkesztésére - " ta~sul vállalkozott, el ső közleménye ugyanilyen volt, de ott 
mar fiui kegyelettel meg mondja, hogy az a pap az ő édes 
atyJa volt."" Erdemes megrögzitnünk a 88 éves hű és hálá-

~2 Unitárius Közlöny 1888. 39. 1. 
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