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Iskolai feliigr elö gondnok
~I ikol'

nz egyhllz yezetó elll~rei észreyették ifi llagy fu-t.
rlUl('l y Bras&ü Hlyozcl&lYill n y ilt.. gondolkozóba estek és nem
nyugodlilk lx-lt" II lll(lg\~á]ásb.a . Xeill n~lkiilözhették Brass.... i
~z()l~íhHa.it. (-gy 8('gít~lt('k nmgukon. llOgy 1llegvnlasztohák
.1 kúll('giulll feliib,v:-.;\lö gonduokAni ~-\ WH[I~Zlás eg~-hmlgtí
lelk,,~edé8s,,1 törtéllt. A Tanác;; azonnAl b.>\"t'rtl' töle az eslciit
~ ezzd biztosította lU8g-áunk a u~h' fényét i!s dicsös~gét még
S7.ép neg:Y~nör ('~zt~ndöre. -e j idösZ<lk kÖYNkt"'zett új eszmék·
kd . X<l~
:3zü.kség" olt ril. Az ö Heve e ..ös yroö l~liz.s
\'olt.
..... .
'"
t"'dt' tolhlt. tekintél yét. szivét és ersz~nyél is mindig készen
hutOtla

•

a szoW'ilatra.

Legel&ziir az nkkor megindulóTle'T~:it;II!1 .1lng ..döbFfI
i'1.ólali<>tják meg. A gZt'réll~' ~.-én:·"kkel induló folyóimtnak
Xilgy Lajos ifjú tiul<lr .lZ l~l~ö Bzó~zóll)ja. I~riZ<l JiUlOS k(>re~
wlö p<-lpja . Ök ktl>t1en \iillnl j.:ík a $zl" ..ke~ztést. Brns8.:'1i és. JilkOlb Elek adják lll(l>g' a tudOlll~íJlyO~ jdl~b-rét. Brassai illi iskohiról ad ha~zno8 utasításokat. Jakab Elek megkezdi értéhs
történehui ulouogr:l[iái 8oroz-:.uát J.luO$ ZSib'l1llo11dda1. _-\. vllI·
]aJat első ré~zében egylulzi lX'szt'<)ekkd mutatjc'ik meg az nkkori mürnt'Íusok. hog~- golldolko~lli szerptLlek. trni tudnak.
Ettól keuh-e Brassai nz orn~uhun .szerepé-t vi~i ~gSb.í
záhau. A... régi l.<lllitnínyok jutormk n~zelö ~I"t"phez. Ök Brns~liért rnjongtak. Brassai Ill~ír :11núgy .ls: :1 n~zefö férfiak nestom k,>zd lelUli. K ortáJc·1i esnk eh',Ih-e akadnak. A. fiiiskola
mdlöl még ugy'nnabb..111 nz évb.?n. mu~l~-~n ö kilépik. S zékel:
~[ózes kid61. Űt nnllÍgy is m~,gri$('Jt(' a püspú1.,-álasznísJlál
~z(l>n,ed(\tt vel'eséit. l\." ri?....l János f"t'Tyiitt
hilladoH Yt~1t.'. dt:> t.'Z
~.
<l sZ€'l-é-ny és ~lx'1id)(\lkii püspök is tanitY~lJl:,ll)\lk
tt~kiJH~Ih'

-

Ulag<ít. :',[ikó Lörinc é8 K o"ícsi _-ill", l " középkoron f~liil
Yallll:lk. de Brass.:lit Y~~l"ökJlek hl>kintik. Bl~rde ..\.rout UHll'
l&:'13-han ár\·ittl'k :l J'oloT.snlrt fehlllitOlt jognknd~milit'i:l.
új éol~h.,t k,,~z(lö <"gyluí.zbal1 a BraS&li Il.t:>ye és jt:>It:"nl~le
•
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ol ~'an hatást gyakorol. mint a maga s hegyre

épiilt házon a
yil1á.mbi:lr ító. De benn az egyházban is nagy, habár nem sürü

szerepe ,·olt. Min den nag:' kérdésben bozzá fo rdultak

ta-

nácsért. ~fillthOgy az egyház s illetől eg a vallás is az

újra

éledt nemzet fel új életet kezd és a mlgyobb nyilvánosság előtt
megjelenik, ta rtózkodva, jól megfontolt léptekkel kell haladnia. Ha bittani. ba egyháza lkotm ány i, ha iskolai, ha nevelésügyi kérdés felett kell dönteni. a Brassai véleményét szerették tudni. AlIandó bizalmasa . K ovácsi Antal , az egykori tanítvány• volt .
Az unitáriusok szegénysége s a .,nincsennel·' folytatott
örökös harca, mérhetl en sok kárt okozott ennek a kj s felekezetnek eleddig, de nem sziint meg még sok ideig. Rendesen
jól megválasztott és kiváló tehetségü emberei, tanárok és papok, kényszerülve ,-a nnak mellékkereset után nézni . Egyikmásik ell en amiatt ha ll szik panasz. hogy több gondja van a
gazda ságá ra. mint a tanításra, vagy a papohlsl'a. Legtöbbje
idegen intézeteknél nyer némi jövedelmet biztosító állást.
'['öbben magá iltanitással és módosa bb tanulók ellátásával
pótolják nagyon csekély és illányos jövede,lmiiket. A felügyel ők

éber szemmel fi gyelik

fl

tanárok munkclsságát, de a

társadalmi jellegü mííködésf: nem gátolták,
Az a f ölfogi:ls irány ította

ft

XIX .

száz

sőt

elösegítették.

uni tá l'iusait,

hogy

ahány helyen fogl alkozik valnki, amlyi ember. A csekély szám
mellett csak íg y lehetett némi befolyást biztosítani a társadalomban. E zzel a szabadsággal könlJyii volt visszaélni . A
deákság, meg az iskohíkhoz közelállók tudták, hogy némelyik
tanár óráit meglehetett rüvidíteni, sőt ,.el lehetett kérni". K ésőbb általános volt az a m eggyőződés . hogy Berde Mózsa
fejedelmi. nagy alapíh'ányában azért gondoskodott egy szép
(1000 kor .) évi jutalom ról annak a tanárnak. aki soha egy
órát is el nem mula szt, hogy a valódi szorgalma t elismel'tesse,
a hrulyagságnak útjM állja. Mikorra a Berde ju talom életbe
,
lépett, a tanári fizetések mell' rendezyc yoltak. s az orszagos

középiskolai tön-ény gondoskodott

k ell ő ell en öl'i zésrő!

is.

A z il yen segít ség n B rassa i gon dok sclga első időszakclbcll1
lett volna nagy ál chl S, mikor még a piispök i fizetés is ol ~~
csekély volt: hogy nemhogy cl p iis pök i állelsnak megfelelo
lett volna, ele még' a vá ros i megélhetést sem biztosította. B ra s-
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il

Jll<lg'H

J'észrrii!

elég~ég'esn('k

tartotta ,

h'l II

tallulást plü .

s()gítb('Ue. Ebhö l. m int gondnok is b ÜVP!1 kivette l'és7.(·t. Bc n ~
czédi Gergely ülnár, hátl'tlhag'yott élctrajz-vázlataihan , BrHf'-

sainak gonclnoki llltíködését- nag'y megérzéssel és hálás elis-

meréssel méltatja,
'
A költö Kriza Nagyajtai Kovács I stvánhoz írt számos
leveléhen rokoni bizalommal pana szol ja föl sok nélkiilözését Toldy Ferenc e lőtt igyen mentegeti magát, hogy irodalmi
(költői) munkásságot nem folytat:
"a Hel icon hegyén a
munkarészemii I kijelölt helyecskét bizony nem valék képes
csak annyi ra is mívelni, hogy bál' egy sze rény koszol'llba
va ló virágokat növesztve, azzal a ~r úzsának s Nagyságod -

nak is örömet sze rezbettem volna, Olyatén húl' ez lelkeilJen,
mit nem szeretek soha illetn i : A legszorosabb kapesolatbaH óli
hitfelekezeti létlinkkeJ, mely a nyag ilag nagyon szerény lévén,
a neki tett szolgálatot nem jutalmazhatja kellő l eg - en uél
fogva. mag'am is a. papi és tanári , k ettős nag'y s úlyú hivatalfllJl
mellett, a hirlapírás örök gondot s lelki elforgáesoltságot
oko,
zó tlllmkájával egészítem ki kenyeremet, hogy esa l,ídomat il löl eg táplálhassa m!
Az ilyenfajtn nehézségeken Brassai nem tudott. seg iteni.
de nem is akart, mert Ö azt tartotta, bogy " munkás méltó az
ö bérére s azt hitte, hogy nzt megis kapj,\, Gondnoki mini)ségben 40 esztendeig volt unitárius egyházának disze, bii szkesége,
Az egyluíz tagjai áhitattal és hodoló tisztelettel ve,
szik köeü], Az idösehb emberek körli löte forognak, hogy érezze szeretet.ük mel egéL Minden alkalmat mcgTagadnak, hog-y
linnepelhessék. 1871-ben az egyházi tanács fölkér i, hogy 1,'gycn képvi~elöj(' egy londoni gyi'ilé~('n HZ angol un itál'iusok
nál. Bra ssai készséggpl váll alja <1 nagy utat és nnnak nag,''költségeit. Az egyl"í ~ tól csak 100 frt-ot kél' uti költsége póiJÍt
Rára : Akkor találkozott először és utoljára cll'. ~{artjn c(1l!\';]1.
akivel lélekben oly sokszo r tn lálkoztak a phi losophiai gondol kozásban, Az lltat Jakab El ckkcl egyiiU (elték ",eg, A p'ylilésen Brassai angol nyelvli .. f:J!'ab latin bcsi:éclet indott.
1&76-ban a pil spök és rögondnok v:l!;Hizülsa Il agy élénkséget éb l'sztett :lZ unitárill:; C.!!.'yhkh:1J:l ll . Kri z<:l pi.~ 8 Pf;k t~S N<.l!!,·Y
K I'i ~H Icvc ll' rl'o ld y "Fcl'enchez ]861 dcc. 29. Akad. Értcs itö 19.12
530--'1, L
I

-

2UO -

Elpk fi!M'o ndnok ~zékpt kt·!!C'lt ht,ti; lt(·ni. A pih,lnilj.a.. ég{·rt I,-'trPJ1C'Z .JÓzl:ief' és Pap .\ I óz · >~ \' 'r ~l'llyl'z;tC'k f " a \'áln ~r,t(,k (....uk nem t'gyen lö számmal o3L:If)ttak mCfr. A F l.rent·z J óz",<,r

párt ja győzött. B rassai Pap Mózessel tartott. A többségl",n
l evő párt a főgondnok választásnál is győzött. Berde Aront ,·álasztották meg. A másik párt jelöltje Brassa i volt, de nem lép"'ttók fül, nehogy hántódás érje, ha kisebbségben marad egykOl'i tanítványával , egyetemi tanár-társával szemben .

-

A zsin at után szeptember 12-én Brassai megjelent az egyházi tanács ülésén és az iskolai felügyelő gondnok i á llásáról
lemondott. Az eln öki székben• Berde Aron fögo nd nok ült.
Brassai kijelenti a gyülésnek, bogy lemondó szándékátó l nem
hajlandó elá lla ni. Az elnök és a tanácsosok kérése ezuttal sikertelen ma radt. A főtanács külön bizottságot kül d ki, hogy
•

szándékának megvál toztatására birja . Brassa i engedett) de az

K Főta n ács, bogy kímélje Brassa it, cgy harmadik felü gye l ő
gondnokot vá laszt, mert gondnok-társa , Hajós János Budapesten lakott. A kő vetk ező év ben (1877 ) az egyház főtanácsa
iirökiis gondnoknak nyilvánította. Ezentul már bizonyos szent
tisztelet és agodó fél elem veszi kőrül , nehogy az övén·él is nagyobb akarat elszólítsa, mert sehogy sem tudnák pótolni. A
tanárt is, a gondnokot- is, még tán a jóltevő t is tudták volna
helyettesíten i, de Brassaijok töbh soha sem lesz. Ez az uni tárius kiizérzü let olyan magasra fokozódott, hogy kisebb kö]·ö kben, hol az erdélyi va llások atyafis>ígos perlekedése megmeg újul t, Brassai felett úgy tértek napi rendre, bogy hiszen
"Ö nem

is igazi un itárius" . Az unitáril iS a.tyafiak egészen tisz-

táhan voltak hovaturtózásával , de hogy biztosítba ssák mag uknak minél hosszabb j övől'e s talán azért is, hogy pótolj,í k
a mult némely mu lasztását, minden módon igyekeznek kórül
lileIni és szeretetökkel melengetni . Egykori tonítván ya in kí v(í!
n tanárok just tartanak hozzá, mint gondnokhoz, a mi azt je-

lentette, hogy közii Iték vele terveiket, azért, hogy megkapják
útbaigazító ta nácsa it és tájékozását. A szegény (anu lók a
patl'ónu shoz igyekeztek bejutni, a nagy ra, tö rők tanulni jártak
el hozzá. Az egy házi és iskolai elő l járók ke resnek -és m egl'~ 
gaclnak minden alkalmat hogy tiszteleíükl'öl és Tnga szkodH,
, t'

, ukról biztosít sák. 1884-ben az akkor alakult egyh" z- ar"'dalmi szüvctke;f,ctnek a Dávid F erenc Egy letnek élére állítjiík,
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hogy tt'kintélyé\'el em elje és munkásságáynl (,I'Ö~ít~(l . Ez az

igénytelennek látszó uj állás be\'onja B rassa it az egybáz-tál's"dalomba és uj lendületet ad munkakedvének.
1890-ben az uni táriu s egybáz F ötanácsa nemcsak hii.<>keségét leli a nagy férfiu ban, banem az isteni gondviselés csodála tos kegyének tek inti il 90 évet, mell yel Brassaj( mega jándékozta . E lébe mennek seregestiiJ , tisztelegnek a bölcs patriarcbának. Az egykori b ű talLÍtvá n)' K öváry László a tisztelgö
egyházat megbívja a mester tiszteletére vendégségbe. E zt
folybl lja minden következö évben az E . F ötanácson rendezett B rassai ebéd ekk e7. Bra ssai nem szereti ugyan a nagy és
hossza s ebéde ket, nem is ~zoko tt délben ebédelni, de a megI isztelés elöl nem tér ki. A Főta nács l.iil döttségekkel keresi
fö l és gyűl ései alka lmával 1895-ben és 1896-ban házán ál , majd
il szül etés 100 éve alka lmából
megindu lt országos nagy ünneplésen is. Ez má r búcsú számba ment.

•

_202_

