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A yirágzásnak indult kolozs\"1íri uuiüírius kollegium 18-18 
május:íban megiir('sed('tt. A felsőbb osztályok tanulói beá llot
tak honn:~dnek, de az egyház h .'l'iilni akartt) Jnég n HHszati\t 
is annak. hogy iskola fí'nntartói jog:Íról lemondani szán dé
kozna. A kis tanulókat egyiitt tartotta . l8J8 szeptember 
l-én meg\'álasztják rendes tanárnak Jakab Józsefet, I aki ak
kor érkezett haza II kiilföldi akadémiáról. Fizetését is kiutal
ták. de a lelkes ifjú ember a tanítást nem kezdette meg, hi
szen nagyobb deákot nem is talált az isko\;íban, kiért érde
mes lett yolna fáradn i. Beállott honvédnek és végig kiizdött 
a szabadságharcban. A fegyver letétel után kiilföldre mene
kiilt. Egy ideig neyelő volt Görögországban, azttÜín nyoma 
veszett .' }<)sebb tanulókkal folytatták 11 tanítást, dc azt is 
sok viszontagság között. 18-!8 novemberében az iskolát kór
házzá alakították . a tanulókat áthelyezték 11 városi vigadóbn 
(Redut ). Onnan áttették a régi llIegyeházmíl kijelölt négy 
szobába, mert a Rüdutból a k:ttonni parancsnokság kórházat 
csinált. ltt is csak 18.')0 ápl'. 29-ig maradhattak. Ekkor m,í!' 
más helyet nem kaptak. Az egyház \'olt kénytelen kiüríteni II 

cOllsistoriál is háznál n Brassai fé le lakást. Minthogy itt nem ' 
fértek el, a városi tanács ('gy közel l evő h,ízát engedte át. Az 
egyház sürgette az iskola \'isszandását, kapott is igéretet, dc 
csak 18;)0 novemberében kiiltözhetett v issza a feldúlt, ki
fosztott és megrongált épiiletbe. Sok idöbe és nagy költségbe 
került a helyre állítása. U rbán katonai parancsnok igérte, 
hogyaköltségeket visszafogja téríteni, de csak igérettel ma
radtak. Csak két sanya ru év elmultával á.llott helyre a kolle
gium. Tanárai közül Ja~ab József eltünt, Brassai megvolt 

l Júkab Elek hi storikus testvére . 
, V. Nagy János Kel'. Magvető 1872 év f. 209 sk. 
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notázva és elmenekült. Nagy zavarban volt az egyházi elől· 
járóság, midőn megtud ta, hogy Brassai Pesten lakik. Sze· 
rették volna visszahívn i, de "a mi statusunk egy kissé átalotta 
is őtet visszatartani, mert mostani időben Brassai külőnös fel· 
ügyelet alatt fogna lenni, s minket is sok tekintethen kockáz· · 
tathatna."3 

Ezt Brassai nagyon jól · tudta, de azzal is számolt, hogy 
az egyház alkalmazottai kötelékéhől kilépett, midőn a hon· 
véd akadémiára kinevezték. Miután már elvolt helyezve Pes· 
ten, édes anyját is fölvitte s egyelőre nem gondolt Kolozs· 
várra visszatérésre. Külömhen is a rebellisek ell en még min
dig folyt a nyomozás, az üldözés. 

Az egyház Bmssai nélkül rendezte be az iskolát. "E 
professarak és professori helyettesek közül egyik is kompro· 
mittálva nincsen", - írj"a az E. Főtanács az osztrák minisz· 
teri biztosnak szóló jelentésében 1850 augusztusi gyű lésébőL 

'1'anárai volta: Székely Sándor püspök, Székely Mózes egy· 
házi főjegyző, theologia i tanár, Berde Aran, Kriza János ko· 
lozsvári lelkész és Mikó Lőrincz . Mikát jogtanál'llak hívták 
volt meg a Rédiger alapítványra, de az 1847-8·ban felállí· 
tott tanszék megszünt, mert az alapítvány magyal' pénzben 
volt letéve. Értéke elveszett. Mikó a németnyelv tanára lett. 
Kőztanítókról is gondoskodtak, de az osztrák katonai kor
mány nem volt bizalommal az iskola iránt. A meglevő taná
,·októl hódolati esküt vesz be," jijvőre pedig megrendeli, hogy 
mielőtt a tanárt, tanítót, vagy papot kineveznék, fő l kell ter
jeszteni ,.politikai magaviselete megitélése végett." Az osztrák 
kormányanémetnyelv tanítására és tannyelvé tételére s har
madik nyelvül, az olasz nyelvre, fordítja a figyelmet. 

A kul tusz és oktatási miniszterium korán t sem akar -
írja Henkler Lajos oktatási ministeriális biztos 1850 jun. 13-
l-ól - valamely nyomasztó egy forma ságot behozni, azonban, 
hogy az egységes osztrák álladalom nagy eszméje életbe lép
tetödjék, szükséges, hogy azon mühelyek, hol jövőnknek r e
ménye a felserdülö ifjúság képződik - legkevés bbé legyen 
azon tö rvénye k alól felmentve, melyek azon eszmét m inclen 
lényeges pont jaiban sikeresíteni törekszenek, azonban minden 

• Kriza J ános írja Kovács Istvánnak 1852. okt. l3 -án. 
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kic inykedést és nyomasztót, mint ily nagyszerű akarath<Y6 
méltaUant, kikerűlni feladata ... Az unitáriusok gimnaziu
mai, a kolozsvári kollegiummal együtt, mell' a terv értelmé
ben csak felső gimnaziummal egy jelentőségii, eddig kivétel 
"élkül felekezeti tanító intézetek voltak, melyeket a status 
nyilvánosoknak elismert .. . "A miniszterialis biztosnak min
den gimnaziumokban bevett tanítási tervekről pontos tudo
másra van sziiksége, hogy aszerint az el nem törlendő gimna
ziumok számára átmeneti tervek készíttethessenek.'" 

Az egyház alkalmazkodik a kényszerhelyzethez, ameny-
nyire nemzeti és egyházi érdeke megengedi. A paedagog· 
arehaságot megszünteti, minthogy azt. amúgy is Brassai kez
deményezte s csak ő tudta volna megfelelő erőyel folytatni. 
E helyett a tanárok az igazgatónak segítségére mennek, hogy 
a tan ügy hátrányt ne szenvedjen. A régi időkből egy emléket 
mégis fölújítanak, az egyenruha viselését, de sokkal egy-
szerübh módon' , 

A kormány nem sokáig leplezi szándékát, mert már 
1852-ben megírja, "hogy az egységes osztrák állam nagy esz
méje életbe léptetödjék, szükséges, hogyatanintézetek legke
vésbbé legyenek kivéve azon törvények alól, melyek azon esz
mét megerősíteni törekszenek." Ennél is tovább megy. A ka
tonai kormányzó arra hívja föl a püspököt, hogy higgadtan 
.tanácskozzék az egyház fötanácsa, a birodalmi alkotmány 
alapján, egy olyan egyházi és főtanácsi alkotmányról, mely 
az idő változott körülményeibez képest szükségesnek mutat
kozik ." Ezekre a fiilbívásokra az egyház fölirattai válaszol, 
melyben kimutatja törvényes jogait. Követeli az 1848 évi 
XX-ik t. ez. alapján a lelkiismeret szabadságát. A felekezetek 
független önállóságát és önkormányzati jogát az erdélyi or
szággyüléseken hozott törvények alapján kívánja érvényben 
tartani. Megelőzték a magyar törvényhozást 40 esztendővel, 
mert követelték a polgá·ri házasság behozatal át. Követelték az 
egyházi vagyon secularizaeióját, a papi dézmák megváltását, 
" kepe-fizetés kárpótlását. A tanügyben is hasonlóan messze-

t 1850 évi Fötanács jegyzőkönyve 7 pont. . 
to Fekete kalap, fekete nyakravaló, fekete vagy sötét szedet:~e~, 

e~ys:el'ü készületü magyarka, fekete. szederjes. vagy más sotet 
SZIDU pantalloD. 

- 191 -



, (f.IIIÓL T AN A n J( O I,O~SVA 117,_'_, _____ .. 

látó szell i' ml)(' 1l I-;z61lwk. ·KÖvctclik, hogy a~ OI'},;z[lg kiilii ll1 -
bijzö I'észe ibell cgydcmck ii ll ítlass:U1 ak, azokon h1ologia i I'a
cuJtií::; . ] IclycsclJbnek li .... tn ák, hogya. tU llill l'lzúlck Ú 11 1.1 1Il0t:iÍl

f n::;~aJ1ak, de ha ('z nem törf úni k meg, az cgyh;h~ raga szkod ik 
kolozsv;íl' i fű élS többi .i skoJ{Liboz.1J 

]~zl'k a Wlil':lto k semmit sem használtak. A he lyzet nom 
jnvul t, ha netIl 1'0 1ll 10U'. Széke ly Sándo l' püspiik vámlla nul 
IIIcgh"l t ]851 őR7-én. Az absolut kOl' lIl lÍ ny nc rn enged i IlI cg ~ 
pü:-;pökvii la szfó z:; imti ijsszehiv{IHát J 861-ig . J8!)4-hcn Erdély 
fölsz<.l baclult a 'k:donai Ol':i tJ'omii.llaput <-dúl, dc ilZ uni Wr iu !-\ 
rgy Juíz helyzete cfm1.; ann yjt jnv uJt, hog'Y tiz:tbadabb:'lll rn ozog
hafutt a hi <Í nyol, pM 1:1 sa é l'dckébcn , Min thogy a kol'múny
l'cndcJoh']< újnt. ,Ill eg' (,j l'u küvetelték a g imnaziurnoJ, szabály
szerű bC l'ond ezé~ét: , min den gondolatukat en o i l'<Í nyí tották. 
Első fölada t :.1 ta ná ri létszá m kiegészítése vo lt. Nagy fö l
ndut, mert a g imn[)ziumna,k SZOl'O&él n véve m;ak 1<:ót rendes 
taná ra vo lt : Bcrdc Áron és Mikó Lőr i nc. K l'iza is ta nított, 
de ő az egyházköz 'ég szolg,:jja, m int cgyedü li pap, Székely , 
Mózes a teo logia hInára, s egy ben pűspök- h c l yetlc~ , -

18fJ5-ben megn yc l'ik la ná rna k Kovúcs i An talt. Nagy La-
jus és P ap Mózcs, min t r eményteljes lanú rjclölll'k bevégzil, 
kű l fii ld i tllnulmányn ikat és lan ítni kezdc nek. Mi nthogy a lét
"Z;Í m az osztá lyok számának most scm felelt meg, l!'c l'encz 
J ózse f, B uzoglÍ ny Áron, Ma l'osi Gerge ly, Mája i l stV{lIl vég
zett: tnnul óka t .kijelülik t .. ná rokn ak és k li lfö ld rc kü ldik, Kü l
földiin is bi ztalú hangok ha llsz" na k, A ng li<Í ból I!; rdóly be te
lepedett P agct JÍtn os útjá n az emig l.'a nso k össze köttetést ke
I'esnek E l'dé ll yel. l(ossuth föl fedezi Man ches torben 'te in tha l 
Alfréd uni tár ius papot; aki jól t uri né rlletü l ti lllin t unilíLriu s, 
Hzámíth" t az erdélyi un itál.' iusok l:í mogHlílsú rll , Stc inll lll l bcjő 
lBrdélybo és heutitz7-tL nagyo bb részét. Paget fö lfedi clőttc az 
un itáriu sok helyzclét. Az ango l uni tá ri usok ór(h'klődósc fii l
ébred, bekül di k egy ik képv i sc l őjükct 'r Hg'a l' t Edvá l.' tot. A " " 
rom él og?l biztosít jél az angol llll itá rjusok tíunogatását úg'y, 
hogy HUol kezdvc II ttlllulók angol ~egéll ycl ta nulnak 'Londoll
han, A négy (lj akadcmila közli! j, etlő: FCl'('llcz J'ÓZRc!' és 

" ~ovácF\ i Anlnl : , Mi l(~ Lő ri n c életJ'njza Ke l', Mugv. VIT. 'l'cn ~ 
IkogJáJU voll Ku l!l~8vul't .. g Il1ll1i.l1,ium a ](o loz:o;vÍl l' t TO I'(J úll Széko l y ~ 

orC8ztUl'l . OICII II l",kolú.1 1t ] 07. " . . 
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l il l7.n,Lt'/íll j' , \1'111 1 /llt'g- i ~ kl ,~di k n h /I I'lí l !-;líg' ('\ " 1':,:(,:-,('1, d. \ t' 'I. ('HI d e 

rii v id i lh·i~ Inrlufl. Illl'rI : l ~ ol :1 ~Z Il/i l ll)l ,tl I, d iil'(':-; \' ndnll It II 1.11 

kt,ll l'H II tm~ lIii)l\' 1\ '1. illlg't) l lJk ~~(, p i i I'lH~\'K p('Il :r.:-I(',I.l,'('l yt H'yll ,jh' 
II I 'k ('H kiildt'lIt,l, II ~ ('!.t;y l llí 1. lIllk . 

Hl'1l HHn ira iSlll (' h ,ljj 'll ~'u t l( l,,1 11 1. t'g-y It Íl'l. . 18:14111.\ 11 I/\', K 
11'{ij:lI llí, ·s h ll j líro~:r. 1l (:.!:I ,j le s~ . ) . hl/g y " ltti VI'1 Hrll Hs: 1i Kii mllt ·1 
al Ylí rtld'in t/llllí r i Iti vn tlll:í n'" IH' 11l II illi It h) II, II' ('S I t~ . I ~ . '1'1II11'i 
l 'Hl/ll k II ~ lj fnvlíhlJi Nzo lg'lí l:tI.i1íl , Idi l;; lIüi'Il' !I It ~'ii!'i)~' ny('l v lwk 
it II lilgilH IwnlHí II y lí It III li i Vlí II I 1' ·I'.it' tlt ' II.'llIlwlI i la ní llll1l /íNIl I tI 

Id nll'I ('hii l is ig't'lI t'Jhlljl:lIl<í , Hi',() l íHa HH{' k r~1 1. l,ivlí ll,Ín~ ' IUII(II, j 

hi vnllllút kO!t)jI;HVlí l' i fiil:lll Olllí ll l, hll ll I'o ly lill il i, vlltl,'y Ih' III , 
hogy II ,h 01. Id 'pp!-; I It lo vfJ llbi i nl ('i" !'l.'dr :-·H'ktL 111 \'~' I I..'h ('Sl'l(' 1 1 !Prt 

lii," HI'III-iHili v:í III Nznl. l 'p l'i !1' 1I vflll l lll. l.: iilt·hoi',v l hi (·g6 I'1.,' h ivn l 
l.;uzik éH :t 1I1(~g' IIlindig ~ (II 'y (lH ItpI Y1.I'II '('. A z t'A'y luív. Iwlftl!a , 
hog'Y (l(' IHZ( 'J'üb" IPNZ 114'111 Nii l'g'll l ll i :-;(' 111 il Vi HHi'.1I16r(·sl , I" ~'nl ;t 

~ i'.lIk íllí H I , IIW!' !. :tllll.'ly il, \(t)l'ttllí,lI y nnk 11I ( 'g : IIT II. i H H'olld.in V\lI1, 

hogy :t. tIl II tiro!.; vi s t'lllek (' ~:r.nkiil n l s 1l .... ,\l'd (·l y i k;) .... ii n ~('gC' t lilly 
/J y írH j llt tnllu , hogy :Ii'. (·gYt'!I .. ·" 1' I'<I(' lyi Inpo! ( 11 \! ti 11111') 
hllkni l' lIg'plli ( I H:I~') HI 'Il Ht'll i tlli:il l. II /Igy bl /jll/ l, Il ozl!u,111I. vo l 

1I n. 11 1. inl pz(' ld , J\ I\lldl l.:t) l'ttl lí ll y t' l l'o,j l td l, lit i IId('1l l'iznhlld 

~'() lI dtl]; ill)l. lVI ('g' /I Z! iN 1I1\'~' II \ I! (', ht/g'y Ill'illll l, I'I, II H'gVtIIiS1.('I1. 
II·/I-jl , h:t l'iil,jI ' I'·ltI (\ :4 t. ko pot l 1t i11./1f'iIl N, illl' llí lt'H l.:ol'l Il Íl/Jy(llh· 
III'H v i Hel k\'d(ls ii l, !'ül. 

A:r. ,·g'yhlí 1. Hll jii l t'l't'j(>n' voll. utll l v/l . A f'ii ld(dl. ('H i-/1.(·t zi 
Ilí ll \'H'y hú:r. l, i i i'.s(o.t.;'('I, ('H 111, iildii:r.iiH Ill fi t!oSllldl hi vl·k St.;;· íI :4('~t' 
tU ' 11I I:í b;zot t lIi1g yO Il l) i i'. llIl t11Iitl.:, 11 \, 1\ /lIl li NII,u;y II!I(· I.: rnH'olld 
lIlii.: /I It, ltt'I (' fll'lIl iH IIlt·~' ki H (' I'l·It\' ('H 11('11) I'Hl tI ( ld o !L II:KY('Hl,l, 
(\M \'g' y ll rl '/' ld ; 7.H ('~'t · l .; Hi'l-' p ('1'1 IlIlK'y ;'HHY,('H'l'l íl 'flll, l d/í , lli ~ t' t)Ní f () f .. 
I t l k Il i'. i l>í lw lÍl I, I't ' 1I111t11l 1'll(lIí l'l :íl. !vl osl til /í r HI'Hl'll'lui IH :-11,111111 
didiill in ic ( ' I'I' i', i IIIIl J.:;{tI . 1011 rllriltllnl jlí l' llllli', nlllp ltu1. 1'1 11 k;;lIyv 
!Ií rllltl( l<ii ll YV1,lcl'l. IIjtlll d(· lco l:í. 

II. 

l'Jj ll,1 M'I.(l l m 1(\'1'; '''/ , Itll;":'Y n t'll Hl'llIi t. It· 1(1' 111 ' /1 (\ hoz ni. j\ /'ll 
g'O ll dlltJl< N1 1/o1.'Y Itjll'l( í 1' Hl'lI f.1to1 l1 itllllc j\ 111t \~' lti v(1 nIUl f'ld , ll l' Vlí 

10 1011, (.1'1 l ' I'I'dlll ( lI 'y 11(' lId il 1I 1/ 11 '1Ii1I. ' It;r1)JI,'yO jf (o ", ltt ,i!, rOJ.( llltlc 1\ i 
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bocs<-ÍtjAk a. fÖJhi vcl. st adakozásra. s az eredmény mcglepö. F e
Jlil mulja ;1, V<:l l'akozá sL "Eljött azon .idő, midön hitrokon aink 
buzgó ,íJdozatai következtében lehetséges Jön több új tanári 
~zék fe lállí tásclval a tanárj létszámot megszaporita ni." 1! Bras
sai akkori alkalmHz.:Í.sa elma radt, mert "körülményei a tanár
ságra való alkalmazta tást nem engedték meg." 1839-ben új
ból üldítvclnyozzák a F ötanácson, hogy Bl'HSsait hívják meg 
ta",írnak. Most már az volt a baj, hogy az összes tanszékek 
el voltak foglalva , Ekkor meglepő szépen nyilvánult meg a 
Brassai ir,ínti tisztelet, Egy tanári fizetés eszközlésél'e ön
kéntes ajánlatokat tesznek, "hogy Brassai mat számos érde
meiért megtiszteljük."" A kinevezés megtöl' tént. Brassait 
már 1859 nyarán amúgy is Kolozsvárra von zotta az Erdély i 
Nemzeti Múzeum alakítása körül megindult mozgalom, Az 
egyház megbízását köszönettel fogadja, Maga is 1000 frtot 
ajánl fel egy tanszék felállítására, Csakhamar azután a. taní
tást megkezdi r észint a gimnazíumban (görög nyelvet), ré
szint a teologián (héber nyelvet), Ebből a rövid ideig tm'tó 
taná,'i miíködésből sok volt taní tványa kedves dolgokra em
lékezik vissza," 

A múzeuDl alakuló közgyűlése meg vá.lasztja múzclUll
ű l'l1 ek 1859-ben, A múzeumi új munkakör elfoglalását B rassai 
az E. K, T anácsban b ejelenti, hogy a következő tanévre gOll
doskodhassék, mert a ttól tartott, hogy nem tehet eleget köte
lességének. A tanítást az 1859- 60 tanévben fol y ta tta s ez 
ala tt meggyőződött arról, hogy egyházának ezen a tér en to
\'ább is szolgálhat. "Bejelentette, hogy újból kész tanítni, de 
pénztárunk nyomott állapotát tekintetbe véve, s másfelől 

"Nagy Elek u. o. 
II Nagy El ek u. o . 

• • 10 rl'heo}ok'US koromban az öreg úr zs idó nyelvet tanított _ 
HM .. Ra ff~1 D. esperes. - Fordítottuk Mózes könyve egy részét. 
-:~ Z o.reg ~1~' fl t~b~ á.ra í.d a zsi~óul, mi papiros l'a lerajzoltu.k. a lá
Irt,uk u zS idó, b eJtes t ~~ ez a la a magyar é rtelmet. Ilyen ta nulás i 
I~~odd a ~ .n ~hanyszor . J.~l fe leJtem. Egy a lkalomma l azt kérdezte t cln ~e1\[sld <? gram~bkaJa' Én feleltem: nincs, K érdezte miért' FeleJ
k~I:~; ~ re/'t l ~en dra~a S nincs. p~nzem, A következő órún hozott ne-

' deg~ tke lJesen UJ g rmnahkat s e szava kka l 'Hlh a' t' " z :ll'a'! nHlJ Illeg " tponl "D I '. < ~ • "n. c c 
l:l llnuk a jó ~ö r r'·. e lOgy! meg illll;td .. e ma i na pig meg nem kapta , 
z8 inHto n c lbcs~~ lll~ n~l eJ!Ó V"lo1C,tuo, kt<:1 · Mldo l,l, ezt, fn eki az u tóbbi to rockói 

II tf ' It.. ' II II moso \'<:1 oga dt ·! 
fl (ll JO'nloko.~ e8pe l'es tud ós ítása 1897 ju l, 8-;,6l. 
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:-.7.t'n t ndli'i::::unk Pi:- klizl1pyC' lésiink ir:l. níi hU1.. í 'rll:::: .. l. ..... .:it is kimu
tat ni kinín\"iln. :1 jl'IC'1l k t)riilmén~, t'k ldizöti réll'izl,téBnél töh 
bp! Ill'Ill ki\"cí n. 8Üt I..'Z('1\ 260 frim lllenü l'éHizctésböl js aZOIl 

j óakarói l'okonszt'Il,-éllL'k \"iszonz:'i sHlIl. kiJ" személy('~rt egy 
fansz('k feliillítcís:írn alnpityiinyf tetteJe (j0 forintot ;lZ óHnla 
ezennel forllHlszeriJd alapított 1000 I'rt. összC'gnck 6 perC('nt l'~ 
kallwfjcíhan f\"t:,nkint rü.hljánl olyan 1ll6doll. hog~r ;lZ enöl 

:-- zúlú nyugitH készprnz gyanclnt fogadja el s nz eként mcg
lllHWdl 60 frt minden é\"llen az (lj t:lllszék alHptükéjéLlC'z lesz 
csatolandó." 

.A z E . h~. 'P:HH-'ÍCS ;l Z ajclll la t, e lső részét kedves t.udomá
sul vesz i; s nz l OOO frt. :dnpítYilnyél't f'oI'1ll:1szet'.lnti köszönö 
jrntot. ha tcl roz. A tllnÍshísr<-l yonatkozó n:jánlat zava rbn hoztu 
az eWJjii1'6kat, holott BrflS!3ni hűzzeí irit \ azt is, hogy .. hn to
yiibbi folybh'isfiban Jllrgg::'ltolódn,hn, ta nít ilsoll1 azon részére. 
11lt'lybcn a jelcnlt'gi személyzet még 1110St póto!Jü képes nem • 
\'olna. t. j, tI keleti nyelYl'k tn níhlsclra . magall] sZi::1J1dékozom 
egy ifjat képezni:' Az iigyben cl Fötan~cs ncm hozott érdemi 
hnhÍrozlltoL mert 11('m nlnrfa Br<-lssnit, bántani , A kö\,ct- koző 

1861- 62 [anhbCII mpg tanított görög nyehtet a YIII-ik 08Z
tM,·nak. de ezzel befl'jezte g illlnnziullli tanári m(lködését. 
nmely két. izben összesen is csa k ],I én e terjedett, s mégis 
minden lépésének nyoma maradt. Olyan mély nyomok ezek. 
amelyek soba sem cnyé$znek el, .Il1C'rt az újkori iskohízch 
:llapkti\"t:iyé k<"ménycdtek S az új épület clöesu rnokcí ba rlll 
" lI itott ércszobrániÍI sz ihírdnbbnn őr i z ik enliékét. 8zellemét és 
jellemét. 

A fögol1cblOk. pii spök-helyettes és Brassai között folyt 
It' \'(:-Iel;; élénkell yil ágítana bele nemcsak fl _kö~:íl lapoto kba , hil 
Jtt'U1 Brt1 ss.ai egyéni íS('g6be is : 

Brassai 2-ik lC'vele HZ E. IC Tanácshoz: 

MÉL1'OSAGOS E. KÉPVISELö1'ANACS ! 

.. F, hó 8-ú lI tartot.t ü lésébell .1Z N, E. ](A~ltlÚCSI'IlHlk <I j eg~',zö 
~Oll Y \' feloh 'osÚsakoJ' meg-ii tköz\' e iapnsztaltmn, JI05,;." II lm~!t o~z
l'i~e l ugyanezen ~r. E . K, fr . ii lésóben tett nylllll-ko zal"om lel l'cc r
~t:!JO:I'~ 1,1 ~l ott alk11 1mal-. AnlUlk ugyanis órdemleges posit iy hl 1'Í:l I m,{lt' 
~:-: Ci'lJl!t mellőzve. cSlIPlm moti níJ6 lleg':lti\' bí" ' ('ze t é~ét fogtuk ~('I 
{'~ !' i · tt ~·k !ú~'gY:lhiS 1111'" Ell Ill!ya llis /l zon Ilyi l:ltkoz:llball c:-;lI k ,llIZ-
1 \ :0;11 II II 1 kn·antam ('I!y húzi kÖZÖ llség- ii ukí't (;8 llen'zetcscll UIlIlII-

- 19ö -. 
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;lí~tJ kll(, nkik fői~ko l illlk . köriil letl é:5 tl't.'_!l(~? .. ~zl ~ l gúlltlllt lHé ll ilU Ylll_ 
Ili ~Ze rl)(iJ{. hogy . .. HlIlbul·oO 

öl Ulll!-el}Ul ~ol"~,h 11l~, tltlllkodusotH HIll U 
:-;zolgidut j'ulyt:ltH~at akmli~l~oz tl~ la tszl~. é U :,lH,}ulon '8 , tl'{~ .. 1\ kö
vetkoző félcv bcn j~ ti tUlltta st .tolylahu szundcko1.ollt; Vit lum in! 
rOlyt:'ltom j~ .•. A~(l.ll esetre" pe~lig. ha tovú bbi ro.'rtatúSI:llhlll Il~C~
noiltol6dllHIII t.lltllllSOIll a ZO Il r CSZC l"c. m e lybc n II Je le nlegI si'.c ttlcly 
;'et illÓ-I" IHu~t p6tolui ké pes nulU v(}lna t. L u keleti uye lvek tanítú
:-;Úl°;l I:=:H~wm szÍLud ' kszOlll eg~' ifjat képezni o ~lillthugy POtii);" az 
ut óbb folhozutt eset t. L szolga lat olll tov!ltJbi I"olytatústltluk ttle~
g-i1tlúsút se llllU~ Je lópés llyilVit~lítÚS~wk tO <ollo~ntni 1l~ 1I~ akll l"ottl: 011 -
uélfo,r\"a azt 11ISZCUl. hogya. tIszt. ol s kolm 19l1 zgu tosng uzon telnl 
" usoti rende lkezése is. mcly HZ idé1.ett '- iki iHésbe n re ll ő n OIVH~,,"lI. 
merőben szükség l'e Jct liuek és f elesleges nek nyil vúntl l. 

KulozsvúrL .mg'. ID-én lStiO-b;mo 
Brassai SlÍmllcl, 

kOolozsvild HuitúL"i US tl1l1ilt'o 

S.,~kc l y ~,I ózcs pli spük-lteJyet.l"cs :I B!':l ssni Jevel ;1, 
latlmn oKa6li Nagy .IDlck fög'ondnokhoz küldi egy levől 

!'élében "úsz!'ovÓleJe IllcgtéteJo ,'éget t." 

• 
.lUil SO-

ki sé-

• o o .,Bnl '::Hl i it r lly ila tkoza tát ercdeUlhJU ide illO lIókol"o 1IIÚZH 
tos tiszte l etem ll ICHett vruesidiu.lcLe r · kliltlölU. L egyen sz. ivos \)UC~t'S 
,~ é l elll ú lly él aJTa JIleg:l olllli lI11lly ind illkúbb: hogy Ul. iUl'ni ntY{lIIk
li lli e Uirgybnn ké tfé lo v{>Je lllcllyro o:;zlottuk, _t;)g: ~" ik VÓ I 'J\lt'HY n l.. 
hogy Bn:ISs<1 i úr sz.o lgú latja csak a lefo lyt iskolIIi év vóg:éig- szó l
VÚ II. ezo n Pl'u l'csso d {dioIHús JlI l'g.s? ünt - HiIl C:::; Hlnl). uutibö l Il lo 
fjzetl essók. lilivel csak hi Kel-men Benő CO ll sistoolo fi ze tt e ki /l Z 
iljúnloLt tök él - II töblJiok StH II 111 it SOlU fi zotle k: <1 1. ilS Hlig- l'Uj!° 
é veuk él\t 50- 60 oszLr. I'orilltnl. Jll(Í ~'ik r é /e m.é l/Y uz : bogy ö let. Illilll 
ez. évben. I'c lld e~ ri zetés me lle tt kcll tarlillli . NrkcIlI /l l. Ő iigyén' 
I.l ÓíW{.' I'ú t'l ex ium ;t lellllc. hog-y mivcl BIo. Ali pily:-;iluti cszközöldJCII 
l'~ kÖllyvekben l s kolflllkuL kiliillÜ~lI segítelte - szo lj!'fdlll.jlÍ.l. 11 0111 
tagadnúllI Illeg. IllU r t H l'e 1'0 1'11 10 r:-; ko ln .is igóllybo vl'sz i SwlJó 1\11-
I'ol y úr 1I1Ull k{j~~{I~pH. lII irI ÖlI őtet. f ~ I1I ÚI-IIHk il:> :-dklll ll lHzl1i \dv{lIIj ll. 
dl' 1l 1(og" i:-;. t ' )l.°ó:-;z l'i ze l (\i:-ö t udlli Cassúllk 11('111 t..' lIl-!"l' l! v('lI. noki t~gy bi
Z\) II~' lH:io ll ll'lIlly i:-; Óg~,t <l\'{'I'~ ioll:llitt'r Ich d hll Ull'oz ni. 1 ~~R.\'ó birllllt. i:-;. 
~lI'k , }lllllt IlHIí',t.J IIIIIOl'lwk sz{tll úsn 16v611. l.ö ll ii llk i ~ VI' lIl1i - lJó vnllllllif 
il:.: ~1I1! l'll (l' I ~::, l cgc:-; \'O IIl H. de igocn 1000 he léj js p (Hl ZlI'll"l1llkl'll lI éz\lt'. 
i\llko 1.11 ' l' ~lIl'l:o: blll1 011 0 111 vo lt j ' lel i, nlitlŐII o l ő l ü~l':-;l\1I hOí',zh :-;z6. 
hitt II c.o n ~n~t(~ 1·11ltn. l~: goyébirúllt ll l. Ö Vl\Jüllll·III Y.:' f, IIZ cl!őblJiek ht'z 
1.1,11('1 ::'Ul lllll lllll o A pii::;lIöki lIivatnl l'cs tllundiulo u ij'I""N.H' 1I lel' lId t\ Id v l ' "1 01 - • ,... . 

t I., 1I1l1~1 :1:-; 11'1111 I Ut'C:-;l' S lI y illltkn1.:dIH \'e!tO lll i'< I~ h ÓIlHPi 111.11'1"11 
11 COl1:-;l:-;to riulI l e loilJ<.' Il'I',jC:-;ZtC lIlo }\'le b ' ('k UU llI ~ tbo 

Knlozi'lvo .Jllliu ::; 2S-illI 1860. 
Szé'w'!) N óz('" , 

cOllsi",'. ('!},lJII. elnök. 

o ;0. 1-3.-0 unI! IIlg-jui kÖZL' fl,zúlldíd bdni knl oz:-;vlíl'i I'(HSkh l{lII k l/l -
11111" 1 1, ll r (lIIltk, hizlIlI 11:"II I o:-;lIk 1J('c~ iilf'I ('l"l1 vúl h llli l' o II"IU 1, '1'''(' 11 1 ho·ru , I I" ' I ' I I I o. \ , - •• • 

f'o./ . 'II /I \ I l' l'lI i l' ) )(HI OI'\'l'IHIII(' l l'll \'011111 /Idill {ill 1l11l ' IH' /I t i ~ z -t!'1t III' 1"'-' li lio I" l ' ' I" I.' " • • • \ , • 
... . c '0 \ 0 IIIIHl':-;III1" lIlIIll Inlllll"l'U \1 1111 :-; :,0,111 1\1 11. ,O: (' O: ld , 

- 1\)(; _ 
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L'J BólJ TAN.·IR I-: OLOZSVART 

' . 'l ll 'I lIlOIII ke llett m időn 18.jS-ban l1Iit~ ú ll omils c lvá la lúSH m iatt a 
:<.1, • , • 1 II . 
rői~ko l ú ll k me llett i hl IlHI'Silg<! . e . H)gy~1.. . 

A 1'on nd;t1om utúll ;- óvc re .n H~r nelll cull e~s~em - cn ",-,o l,tam 
HZ. ki egy Föt - a lkH l l11 Hvfl l i ll(h tv~lI1yozt:l1n nllkent. ~rass.aI Ul' a 
f:llIú rSúgnl újnl hinltné~. ~~ eHogadtilt~r a.n. II . ~leghlvO ~l }S ~c~t. 
de vidasz és cl'cdm,én,Y ·n c lkll~ m.~HCl(It. ~~aJd eJJott az az ~.do • . :Dldo.~ 
hifrokollHillk bn zgo aldoznhll kovetkeztehen I,eh etséges Ion tobb UJ 
1<1IUíri szék mcg-id lapítú sllV:l l .. il .ülUilr~ l é.~~zamot megsz~porítan.i. 
ek kor is n hllHlri ,he lyek betolte~e SZObIlJotte~.or Br~ss~l urat lS 
'17.0110;;1 1 szóbtl hozam, aZO nhHJl nemely "oTc kazelebbl vIszonyban 
íeyők. nZ(lll I'c lv il iigosíh'lst adván. miszerint körülményei il kolozs
níri h1l1ú rságl'a villó \-á II nlkozást l1em engedik meg. }akkori alka l
IlI<lZÚSil e lmanldt. s 11 megilll apított tanári helyet yéglegesen be
töltetök. 

A fandyj őszi zsimtti Fötanácskor történt az. 110gy Brassai ur 
időközben InkásM Kolozsvárra t.e\-é át, inditványozbtott. hogy ö 
röoskolún k mellé fa mínHlk neveztessék. Bármennyire óh ajtottnm 
IUHgnm js. hogy ~l tisztelt" urat tmu'Íl'a iuk sorábnn láthassuk 
wegint. de miutilll ezen inditvány pénzügyileg támogatva nem 
\"olt. köte les voltam m egem líteni. h og)- tamid állás iirességben 
nincs. S hog)' pénztárunk á llúsa új id Iomás létesítését nem enged i 
meg. s köyetkezöleg csak úgy lehetne he lyesen intézkedni. h l'lg'Y a 
felefte sok költségek itltil l igénybe vett pénztáruuk zava rba ne 
jÖjjÖlI. ElTr több ilfyánkfiai részéről egy tanári fizetés némi fede
zésére önk énytes lljún ln fo k tétettek eg:-.~ rel ől. másfe l ő l pedig egy 
buzgó atyúllldi<l álta l fl U-It pénzz"n-a r miafti aggodalom elenyész
feté!'é re mé:r <lZ a bizHd<l lmm:: felfedezés is tétetett. miként minden 
od;) mutat. ho,:n' Bnlssai urat HZ Erdéb' i l\Iúzeuul Egyletnek nem 
sokclra leendő közg-yülé!'e múzeum őrnek fogja válflszhllli s így 
mi u tún a fnnárság azza] eg-yütt nem visel hető. cl tanári fizetés ki 
lerelHtés(>röl csakis egyelöre kellend gondoskodni. erre pedig meg
segít az Isten. 

A f::tnításért rajongó Brassai szivesen folytatta volna t1 

tanítást. 1 62·ben indítványozta, bog~' a héber nyelvet egy 
hel vett két órán tanítsák. Bizonnyal váll alta is volna, de úgy 
látszik. bog~- nem "olt mt:gelégedve <lZ egyh<Í zi emberek han
g-ulnhh'al. Megvált tnmzékétöl. Lemondó levelében írja: 
.,Bokros elfoglnltntásn tan,)ri hivatalának toníbb folytatását 

• 

lWm engedi, s nJi"el kiilömben is helyét pótolhatónak tartja. 
pzen hivataláról lemond." 

Bizonyos keserüség érzik ki szavfl iból. Az önmegta-gadá~ 
\ C'sC'!"liségf'. D~igHz az is, hogy C'lfoglaltatásu böven ,olt. 
l<,kkor fol,-tattn legélénkebb szépirodalmi bajvívását a fö,·á · 
rosban és n"ísutt, Lemond,ísa az E. Fötanács elébe került. A 
f{~tm~ncs ~lfogndtn n lemondáRt és kiff'jl?zi köszöndét ft tanítói 
palyan n~g-pzptt közremiíködésért.ll 

It E . Fot . jk. 6-1862. 
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