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"Egész életemben, úgyszólva gyermek$égem óta. egy szent célért küzdöttem,
. sokszor gúny és nevetség tárgya voltam.
rongyosan jártam. magamtól minden 'élvezetet megvontam. csakhogy az előmbe
tűzött nagy célt megközelítsem ;' melJ akar1am mutatni, hogy szegény legény is hasznára lehet a társadalomnak. az emberiségnek. nemzetének erős akarattal. lsten megáldotta jgyekezetemet. jutalmazta fáradsá- ,
gomat, egyházunk s ebben székely nemzetünk élvezni fogja sok gonddal ápolt
:rmmkám gyümölcsét. Adja lsten. hogy
• kQ8an és haszonnal élvezze." Ezekriek az
..önérzetes szavaknak a kíséretében adta át
Berde Mózsa 1892 január 8-án végrende';', 'letét Benczédi Gergely unitárius; egyházi
. p énztárnoknak. A végrendelet értelmében
~em egy millió forintot kitevő vagyona
általános örökössévé az unitárius egyházat
tette. Szavai röviden egybefoglalják egész
élete történeté!. bevilágítnak lelkébe; egy
nagy egyéniség s egy erős jellem körvonalait állítják előnkbe. Mint a székelyföldi
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havusol< halalmus f(' n yőj e. mel y messze:'
I<iemclkedik löbbi lérsai közül s a v ihmoklól m ege rősö dve. Imnál széleseb b körb n
I rjesz li mago körü l lom bsá lorál : úJ!J áll
c szava k lüluében l ő ll ü nk Be,.de M6zsa.
ez o nagy. szé kely uniláriu s. Neve ragyogó
IÜzoszlop. amely vi lágo l e l ő llün k o j elen
sivá r puszlosága in keresz tül s m ulalj a az
útat oz igéret földje felé. Jellem nek ereje
(' l ő forrás. a m e lybő l enyhületei merít likkado7.6 lell<ünk. Fárud ságos élet 'nek gazdag gyümölcse biztaló igéret küzdel meink ben s tápláló reménység esalóelásai nkb8Ji .
Második M ózes. aki fel énk harsogja
élet öt fő parancso latát : az e rős akara tol,
tl lankadatlan munká t. o lemond ás t. élZ
áldoza tot és az Istenben való biza lmal.
Eze k voltak oz ö sikerekben gazdag életének a titktl i s o fejedelmi örökség mell ett
ezekel hagyja reá nk végrendeletében. A
külsö j avak elmulh alnak. a pénz értéke
megfogya tkozh alik. a birtokoka t magávul
sodorh alj a a zo rd idök vihara; dc ez <.1
lelki örökség megmarad mint szent történelmi ért ék. Miként o fák elhull ato tt lev elei
csak látszólag semmisüln ek meg. de valójában II term észet állandó műh e ly é b e n új
életeknek a táplálékuivá lesznek : úgy ez.
a lelki örökSég is új meg új jellemek és
egyéniSégek alkot6részévé válik.

ti"

A jl'ondvi seli's bülcscsséKc nehi'z
" orsnak oHzlályosu ivt'l teile ti moi ncmz('·
<;lékel. Mind en kül ső támHSZ n('lkül illIunk.
mini IJZ egyc dülv<aló fH H l/Igw. mC7.ö ben.
Teljesen u mHllunk ('rejére vHuyunk utHlvlJ .
Minden vih ar rHjlunk meRY keresztül. Ez
itdetid öbe n csuk úgy lHlhulunk 111CK. h"
minden erilnkct ös~ zl' ~zc djük s különösen
ha drá~u történelmi hU!lyomtí nyu inkut Ici. w~en kihusznó!jul<. Minél j obbun t{IITIéldják
<t szelck ti fát, gyök('rz(' I('l llnn(11 ml'iycbbrc
boc~á tj o HZ anyuföldbe. 1\ mi törlénelmi
·emlékeink olyan ~7.il fl rd tHIajt teremletlek
számunkw. hogy ha mi <lzon e rií~c n állunk.
~l Z idiíknek semmif('le vih a ro~ árudutu t'I
ncm sodorhu t minket. M inél rn(·lyc bben
szántjuk HZ éd es <lnYH földcl : ann fI l dúsabb
k"lflszokil t hOjt u bú7.U. Min él jobba n les zállunk lj múlt t" l" jú bfJ, hogy ti bennl'
levö lört('nclmi {' rl('III,ket LI jel en számit w
gyüm ólcsözlessü k : annól j obbun izmosodi k
lelkünk . e rősödi k nkarlltunk. Ez('rt olYIIn
-drág.. kincs nekü nk mu II Be,.de M6zsa
lelki htlliya ték" s II kegyelet mellcll ('Zl'rt
kivánjul< fclújil ani emlt ke7.e tH

A 8zÜlílk.
1!11 5-ik év nHgy örÖml't. dc egyben
nugy gondOl és fclel ősséue l hozotl LI hi aromszéki Luborfulván Berde M ózes ('s nrk.
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Márkos Terézia egyszerű családi otthonába.
Ez évben született első és egyetlen fiuk.
akit december IS-én megkeresztelve az
apáról Mózes nevet adtak neki. Ö a~on
ban nagy ·korában állandóan a Mózsa nevet
használta. hogy atyjáétól igy különböztesse
meg nevét. A gyermek születésekor az apa
nem is volt otthon. mert kilenc heti házasélet után Strassburgba vitték katonának •
ahonnan csak tíz hónap múlva jött haza
mint főkáplár. Annál nagyobb volt öröme.
amikor a régen nélkülözött családi fészekbe
visszatérve, azt fiúgyermekkel meggazdagodva találta. Azonban a családi öröm
nem sokáig volt liszta és ·zavartalan. Hamar
megrontották azt a megélhetés gondjai s
az újszülött jövője fölötti aggodalom. Mert
boldogok azok a szülők, akiket az anyagi
gondok nem emésztenek, akik nagy vagyon
birtokában biztos terveket készithetnek
gyermekeik jövőjét illetőleg, akiket nem
aggaszt az a gondolat, hogy vajjon lesz-e
elég érejük és kitartásuk a gondos nevelés
terheil és költségeit hordozni s a széptehetségű gyermek fejlődésének és haladá~ának nem áll-e útjába a könyörtelen
nyomor és csüggesztő nélkülözés? De a
Berde Mózsa szülői nem tartoztak e boldog szülők közé. Mikor az apa hazajött
Strassburgból, szeretett fia születése fölölt(
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örömét szegénységének a tudatá hamar
megzavarta. mert ezt írja önéletrajzában:
.. Megtalálám. az elhagyott szegénységet,
mert a nekem jutott 25 köbölféle földörökség soványsága miatt a mindennapi kenyeret is alig vala képes kiadni; belső telkünk
i~ csak egy lévén, abból testvéremet, Berde
Aront kölcsönvett pénzből kellett kifizetni ...
Egy .kevés sovány birIok, kölcsön vett
pénz, nem igen alkalmasok arra, hogy
megnyugtassák a komoly embert s nagy
reménységekre jogosítsák a jövőt illetőleg.
Berdééknél ehhez még az is hozzájárult.
hogy az apa, ki a kevés és sovány birtokot gondozhatta s a jövedelmet gyarapíthatta volna, mint határőr 1840-ig katonai
szolgálatban állott. Igy az újszülött ápolási
és nevelési gondja nagyrészben ' az édesanyjára nehezedett, akinek munkássága,
szorgalma, takarékossága és vallásossága
későbben fiában megsokszorozódott s azon
első benyomások, amelyeket az édes anyai
szeretet tett reá, nem csupán kísérték, de
segílették folyton emelkedő pályáján.
A kis gyermek olyan, mint a zöld
vetés. Reményeket ébreszt, hitet táplál és
kilátásoka t nyujt. Oh de milyen hosszú idő
van a szépen zöldelő vetés és az aratás
között I Mennyiféle ellensége támadhat
ez alatt a leghűségesebb és leggondosabb
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gazda vetésének is. A legszebb remények
hányszor hervadnak el. a legboldogítóbb
hit hányszor fullad bele a csalódások tengerébe és a legkedvesebb kilátások hány- .
szor vesznek el a sötéten tornyosuló viharfelhőkben l Még több homály borong. még
több felhő tornyosul a szülői szívek .drága
reménysége fölött! Látják a kristálytiszta
forrást. mely a kisded-bölcső ből kiindul.
figyelik az öntudat megnyilatkozását. amely
mint a feslő virágbimbó megjelenik. áhítattal
lesik az első szót. az első kérdést. amely
a picinyajkakról elszáll. Oh de azt a
kristálytiszta forrást milyen könnyen megzavarják az élet zavaros vizei. a gyönge
lélekbe milyen észrevétlenüllopóznak be
a gonosz kisértések és az ártatlan beszédet milyen gyorsan éles tőrré vagy pusztító tűzzé változtathatják át a fékevesztett
indulatok és szenvedélyek. hogy aztán
minden áldozat és fáradság halomra dől
vén. kínos csalódás és keserves könnyhullatás legyen a szülők aratása! Mindezek
a remények és aggodalmak. mindezek a
kilátások és kétségek sokszoros mértékben
átjárták a Berde Mózsa szülőinek a lelkét
is. Átjárták az édesapa lelkél. amidőn a
küzdőtéren való elfáradása után egy-egy
kis pihenőt tartott és átjárták. sőt állandóan
foglalkoztatták az édesanya lelkét. amidőn
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a kis gyermek bölcsője mellett altató dalokat énekelt vagy mint őrző angyal virrasztott
mellette.
•

A gyermek.
A bölcsőből kikelő gyermek járni tanul.
Sokszor elbukik s ismét talpra áll. Kisérleteket tesz a szabad mozgásra. Ezek sokszor baIu I ütnek ki. de azért újabb próba
következik. amíg végül a lábak megizmosodnak. az ingadozást biztos járás. a tétovázás! bátor akarat váltja föl. Egy-egy
el bucskázás nyomában hatalmas könnycseppek potyognak a síró arcon, de a
következő pillanatban vidám derü 'és áldott
mosolygás jelenik meg a szemekben egyegy elszánt merész lépés után. Ez a bevezetése a földi életnek, amelynek folytatása is hasonló módon történik. csak a hely,
az idő és a méretek változnak meg. A kis
Berdét nem kényeztették. Nem vezették
állandóan kézen fogva. Ha elbukik, ismét
felkel. Igy tanul a saját lábán járni s így
szokja meg az önállóságo!. a független.seget. amely későbben az életnek egy draga
kirtcse s az emberi értéknek egyik fokmérője. Igy telik el hét esztendő .. a';l~ly
idő alatt mégis az édesanya szemel kIserték a gyermek minden lépését és mozdulását. Ez az édesanyai gond nem lankad

•
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azután sem, amidőn a helybeli elemi iskolába viszik, hogy betűt vetni, írást olvasni
s számokat összead ni és kivonni tanuljon.
Ahányszor elindul hazulról. mindig egyegy édesanyai sóhajtás vagy intelem száll
utána, amikor hazajön, a szeretet csókja
fogadja s este pedig a családi tűz pislogása
mellett kezeit összefogva imádságot tanul
és katonatörténeteket vagy bibliai elbeszéléseket hallgat.
Igy telik el három éva falusi iskolában. Ez éppen elég arra, hogy a lélek
bimbója kifeseljék, hogy megmutassa szárnyait. A kicsiny kékszemű gyermek a
többiektöl testi törpeségévei s lelki fejlettségévei különbözik. Társai kicsinylőleg
néznek reá az udvaron játszás közben, de
tekintéllyé emelkedik, amidőn az iskolában
feleleteivel túlszárnyalja öket. A szülők
öröme naponkint növekedik, de gondjuk
és felelösségük érzete evvel együtt állandósul. Az Isten drága kincset bízott reájuk.
Avval hűségesen kell sáfárkodniok. A gyermeklélek kiművelésére mindent meg kell
tenniök. Nem elégedhetnek meg avval, hogy
a falusi iskolát végig járja. Hátha az lsten
többre hívta el. Nagy könnyelműség volna
az isteni elhívatásnak kislelkűséggel útjába
·állani. Hátha pap vagy legalább tanító lehet
a gyermekböl. Enl)él messzíbbre legmeré-

szebb álmaik sem szálltak. Ezt is nyomban
lelohasztotta a 25 köböl sovány földre való
gondolás, amely még a mindennapi kenyeret is szűkösen termette. Honnan telik ki
a tanítással járó költség? De mindegy. Jó
az Isten. Csak megsegít. Azt a kevés földet más is megszánthatja , kapálhatja és
learathatja. Hátha más téren szánthat és
arathat majdan a gyermek. Ezeknek a tusakodásoknak, reménykedéseknek és aggodalmaskodásoknak vége az lett, hogy elhatározták a szülök, hogy a gyermeket a
székely-keresztúri gimnáziumb:l viszik.
A tanuló fiú.
1825 szeptember l-én szakadt el' a
gyermek a családi otthon melegétöl. Ekkor
iratták be a sz.-keresztúri gimnázium ba. Itt
egy új világ nyílott meg a fogékonyl~l~ű
gyermek előtt. A szülőktől v~l,ó ,:Ivalas
keseríí könnyet hamar felszantottak az
ismerkedés, a barátkozás és a lépten-nyomon új látni és tanulni valók örömeI. Megkezdődött a komoly munka is, amely feledtette a háromszéki hegyeket és ~íkságokat.
Erőskezű tanár gondViselése ala ke~u!t. (Jo.
nagynevíí Koronka József volt a feJlodes
első szakában levő gimná~iu~ i!!,azgató
tanára. Azonban már fi szu l?, ha,znal. meg:
szokott rend és szigorú neveles utan konnyu
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volt a még szigorúbb iskolai szabályokkal
megbarátkoznia s magát. azoknak alája
vetnie. Tanulás és magaviselet tekintetében
csakhamar kivált társai közül úgy, hogya
szigorú és nagytekintélyű igazgató atyai szereteltel velte gOAdjaiba. Szorgalmának meg is
lett a kivánt eredménye, mert évrő l- évre a
legjobb hireket hallottak róla szülői s mindig
kitünő bizonyítvánnyal fokozta örömüket.
Már 8z.-keresztúri tanuló korában
mutatkozott a takarékosságra v.aló hajlandósága, amely későbben is jellemének egyik
alaptulajdonsága volt. Ismerte és megértelte
szülőinek anyagi e rejét. Ezért azt minden
áron kimélni igyekezett. A tanulástól fennmaradt időt, amit társai a gondtalan játszadozásra használtak, ő másképen értékesítette. A kiszolgált katonáktól posztónadrágokat vásárolt, azokból téli kesztyűket
csinált s jó áron értékesítette. Majd meg
lószőrből különböző nevekkel vagy apró .
.gyöngyökből készült fejjel ellátott gyűrűket
készített, ami azóta is hosszú időn keresztül szokásban volt a keresztúri tanuló k
között. Ezek is jövedelmeztek valamit .úgy,
hogy apróbb kiadásainak a fedezéséről
ilyenformán maga gondoskodott. Igy érte
el azt, hogy keresztúri lanulókorában szülőit
évente átlag csupán 16 magyar forinllal
terhelte
meg.
,
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A szünidőben is segítségére volt szülőinek. Akkor a könyvek és toll helyett az
ekeszarvál, a kapa meg a kasza nyelét
fogta. A saját vágya is vonzotta ki a mezőre, de szülői is rászorították ti testi munkára. Velük együtt állt a barázdába s velük
együ tt énekelte az aratók vidám énekét.
mialatt homlokán végig gördültek a forró
verejtékgyöngyök. Az izzó nyárí nap hevében egy ilyen elfáradt és elbágyadt pillanatában panaszkodhatott apjának a hosszú
föld miatt, amelynek alig lehet a végére
érkezni. Nagy korában pedig éppen a hosszú
és széles birtok lelt a vágya és kívánsága.
Sz.-keresztúri tanuló évei még más
tekintetből is nagy jelentőséggel bírnak a
Berde Mózsa életében, ami kihatássallehetett későbbi cselekedeteire. 1819-től 1832-ik
évi" tartott az első kezdetleges iskolaépület
hel~ébe a máig is meglevő emele.te~ iskolának a felépítése. MennyI buz~osag, lelkesedés és áldozat nyilvánult meg ez alkalommal a székely falvak , székely népü~~
és egyesek részéről is I Sokan a ~aJat
munkájukat félbehagyták, ho~ ~ tavoh
vidékekről fát, követ, mesz.el. tegl,at hordjanak az épülés alalt levo Isk~lahoz. Es
ő mindezeknek tanúja lehetet!. Lalla, ammt
a szomszéd községek verseny~znek ~z
áldozathozatal ban. Látta, hogy meg a mas

,
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vallásúak is kezet fognak az uniláriusokkal
a szent cél érdekében. Lálla azt az áldozatos szeretetel. amellyel a székelység felkarolja az iskola ügyé!. Lálla a Koronka
József, Almási Mihály János, Kelemen
B~nö és Koncz Márton kifejtell nagy ügybUZI/almát. Mindezek élénken bevésödtek
a fiatal tanuló gyermekieikébe.
Az unitárius középiskolai tanulók útja
Sz.-Keresz.lúrról Kolozsvárra vezetett. Ide
hozta Berdét is atyja l834-35-ik iskolai
évre. Egyenruhás (togatus) deák leli, de
már a következő évben átlépett a nem
egyenruhás (secundanus) deákok közé s
így három év ala II végezhelle a középiskolát. Iskolai életében az a kitüntetés '
érte, hogy az egyházi főgondnoknak, Vargyasi Dániel Eleknek fia: Gábor mellell
'magántanító lehetell Székely Miklós igazgató ajánlata folytán, amiért évente 80 forint
fizetést kapott s így szülöit a tanulás költségei alól teljesen mentesítette, sőt még
fölösleges pénze is maradt, mert eddig évi
16 forintot kapott szülőitőL De ez az új
helyzet más tekintetben is nagy jelentőség
gel és áldásos következményekkel birt élete
további folyásában. A tanító és tanítvány
közölI meghill, bizalmas viszony fejlődött
ki, amely későbben a közpályán sem lankadt, amikor mind a két férfi előkelő helyet
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vivolI ki a nemzeti és egyházi életben. Ez
a szoros barátság mind a kettőnek útmutatás és erőforrás lett a küzdelmek mezején. Emellett a komoly házitanító naponkint
szemtanúja volt a nagybuzgalmú főgond
nok egyházi tevékenységének, tervezgetéseinek és áldozatainak, amelyek bizonyára
nem maradtak hatás nélkül lelkére. Végül
a főgondnoki nyílt háztartás kapcsán megismerkedheteIt az erdélyi legelőkelőbb
emberekkel. akik viszont rokonszenvvel
tekintettek a szerény, de gyors felfogású
és szépen társalgó Berdére. Igy teltek el
az ifjú tanulóévei, amelyek alatt a könyvekből merített tudományok mellell látta
,és tanulmányozta a körülötte nyüzsgő és
pezsgő életet is. Ez megóvta az elméleti
egyoldalúságtól s bizonyos gyakorlati érzéket fejlesztett ki benne, ami nagyon meglátszik későbbi pályáján is.
Apályaválasztás.
A középiskolai évek szerencsés külső
körülményei nagy befolyással lehettek
Berdére a pályaválasztásnáL Ezek végeztével már be tudott tekinteni az élet titkos
műhelyébe is. Szélesebb látókörrel és nagyobb igényekkellépte át az iskola küszöbét, mint azok a társai, akik csak a könyveket tanulmányozták. Az ifjú megizmoso-
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dott lelki szárnyaival túlszállott a szülők
legmerészebb álmain. Fejlett gyakorlati
!"rzéke nem elégedett meg a puszta elméleti tudományokhoz való szegődéssel. Más
útat keresett a boldogulásra és érvényesülésre: Jogi pályára lépett s az ügyvédséget
tűzte ki további tanulmányainak céljául.
Ez a pálya egyike a legszebb és legkívánatosabb emberi foglalkozásoknak. Az elnyomottakat védeni, az igazságot keresni
és érvényre emelni, az üldözött erényt s
a megrágalmazott becsületet diadalra juttatni, a tudatlanoknak és járatlanoknak a
törvény paragrafusainak útvesztőiben világossága és vezére lenni: valóban eszményi foglalkozás. De az erkölcsi oldala mellett szabadságot és önállóságot biztosít s
anyagilag is jutalmazza a munkát és fáradságot. Erre érzett kedvet és hívatást Berde
is s már 1837 szeptember l-én M.-Vásárhelyen a ref. kollégiumban a jogi előadá
sokra iratkozott be. De a tanuláson kívül
i,t még más gondja és kötelessége is volt.
Onmaga fenntartásáról is gondoskodnia
kellett. A helybeli itélőmesteri kancellárián
írnoki állást kapott s így megélhetése itt
is biztosítva lett. A jogi pálya elvégzése
után 1840 december 10-én ügyvédi vizsgát
tett. A vizsgáló-bizottság a következő bizonyítvánnyal képesítette : "Mind szóbeli jeles

feleleteiv~l, mind írásba tett munkájával,
szo~gal.mana~ ~ a hazai törvények ágajbati
valo Jartassaganak oly kitünő, dicséretes
Jelelt adta, hogy sZQsz6/6i (ügyvédi) hivatalra dicsérő méltánylással ajánlható." Ime
az igazi erő, a valódi tehetség s a komoly
munka a súlyos körülmények között is
eléri célját, míg a léha könnyelműség a
legkedvezőbb viszonyok mellett is idő előtt
összeomlik.

Az élet munkamezején.
A kitünő iskolai bizonyítvány csak
ajánló levél az élet munkamezejére, de
nem föltétlen kezessége a haladásnak és
boldogulásnak. Sokan vannak, akik gyöngébb bizonyítvánnyal nagy sikereket érnek
el s nevüknek tiszteletet szereznek, míg
mások a ki!ünő bizonyítvánnyal kezükben
letörnek s érvényesülni nem tudnak. Berdénél a kitünő bizonyítvány fokmérője volt
életrevalóságának is. Nem csupán az iskola,
hanem az élet is kitünő bizonyítványt
állított ki róla. Ügyvédi irodáját 1841 április
7-én nyitotta meg Kolozsvárt. Nem azért,
hogy betemetl<ezzék az akták közé, hanem
azért, hogy legyen számára egy nyitott élitó,
amelyen keresztül a nagyvilágga,l éri~tk~
hetik, amint illik az egy ilyen gyakorlati&s
irányú férfihoz. A szó valódi értelmébep

•
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vett ügyvédi munkát nem so~at ~égzett.
Korán jöttek az 1848-49. eVl viharok.
amelyek más irányba sodorták. oda. ahol
többet tehetett nemzete. hazája s ebben a
különösen kedvelt székelység érdekében.
Egyesek ügyeinek az intézése helyet! országos ügyek vívője let!. Széles mezőt jelölt
ki a gondviselés számára. mert akinek sok
adatolt. attól sokat is várnak.
Már 1848 április havában Sepsiszentgyörgyö n egyhangulag követnek választatott s ezzel bevonatot! az akkori szabadságharc mozgalmaiba. ahol igen fontos és
kényes megbizatásokat kapott és teljesített.
Az egész országon végigszáguldó vihar a
székelyeket is megingatta s részint a
Magyarországgal való egyesülés. részint a
katonai szolgálat teljesítése ellen közöttük
folyt csábítás és bújtogatásnak a szomorú
eredményei kezdettek mutatkozni. Ennek
a megakadályozása s a székelységben rejl ő
őserőnek a nemzeti célok szolgálatába való
tömörítése céljából küldött ki a kormány
kilenc kormánybiztost a székelyföldre. Ezek
kőzött volt Berde is. aki Háromszéken és
Miklósvárfiszéken működött. Hogy milyen
eredménnyel, azt a következmények megmutatták. Ettől kezdve Háromszék székelysége állott a legderekabban a nemzeti ügy
mellett. Az ö földjére ellenség be nem

\9

tehette a lábát. Itt élt a hős Gábor Áron.
Itt születtek a legendás hőstettek. amelyek
örök idökre szóló dicsőséget szereztek a
Berdétől lelkesített és vezetett népnek.
Háromszéken derekasan betöltötte
hívatását. de újabb és még talán súlyosabb
feladat várakozott reá. A szászok kezdették
megtagadni az adó fizetését. E mellett a
gabona biztosításáról is gondoskodni kellett.
A pusztító szenvedélyek föl szabadultak.
rablás és rombolás napirenden voltak. Ide
ismét ember kellett a gátra. És ez embert
Berde Mózsában találták meg. 1849 áprilisában az erdélyi szász városok teljes
hatalmú kormánybi7.tosává nevezik kí Nagyszeben székhellyel. ~inden áskálódás és
rágalmazás dacára feladatát e nehéz helyzetben is szépen megoldotta s a személyés vagyon biztonságot helyreállitotta. De
hiábavaló volt a derék hazafiaknak min<len hősies önfeláldozása. a hatalmas orosz
hadsereg elől. amely már Nagyszeben felé
közeledett. Berdének is menekülnie kellet!.
A világosi fegyverletétel után pedig a bujkálás és bujdosás lett szomorú osztályrésze sok más társával együtt. mig 1851-ben.
megunván ezt a zaklatott életet. Budapesten
a katonai parancsnokságnál magát bejelentette. Hosszas vallatás és zaklatás után
ugyanez év december 23-án 40 társával
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I'gylill Vllgyo1111 c1kobz/tsOro S köt 'Ióltoli
hnlálrtl itéltetett. Azutón hórom hónopill
s7.t'nvcdték II si rnlol11 hóz győtr Im it. Il 111 iIlOr H kirólyi keFlY Icm n hol61bünt I< st
t'it.'ngcdtl' s hl'lyette börtönbüntetést sZIl
bott oz t.'litl·ltelue" Bt.'rde !J évet IIIIPotl.
limit Cschorsz{lgbnn. Josclstndtblln ki is
kt'ilctt tÖlteni('. Fogsógu idejét oz ongol és
[rtmcin nyclvek tonulósÓvnl. nemz"tllllzdn"ógi művelI lonulmónyozósóvnl és külün böző kézimunkflvul töltötte I. Békós id)ben II [oRhó7o o bűnösök mogf"'ko7o('sél'e'
vnló int,\zmóny, cic ezekben o ZOVfll'OS
nnpokbun II legjobbHk Ú~ leftkivfl lóbbnll
)/yötrö ht'iyévé vóltClztottflk.
KisznbudulásCl ulón eU)'idöre II politikúvlll [c1hllftyoll. Azok oz idők Idllönben
IS ennell nt.'nl kt.'dvt.'ztt.'k A jobb \TIOllyll
rok nz önk 'nyes kormllny $7ool)/t'Ilnlo (,I )1
f('lrt.' vonultlll , BPrdónek mt'lr 1\ s7ollb(lcl
ság hmc ('Iölli idöblll is. mint gllzclt'lnllk,
<17. PrMlyi f6urnll közüli jó hir(' volt. I özüliik tlibbnck, mint W. CRóky GyÖrgYlwk .
r:1'. K"ndcffy Ádómn('nok, gr. Andrlíss)'
Cyulán('nnll jószÓl1korm ln&zójt1 volt. rOllsúr:l\böl Itillt.'l'ülv(' <'Z n [or:lolkozós Ir\!HzoII llZ old ori vis?onyok I<öziílt II I('R(·Iönyl)srbbnell. IflY vóllnltn ('I gr. Bethlen
Kllll1i11ónnk {OH teslvéreln(\k Roclnólhon IT\('
K"K Hdr')M~(I"l{lll megterhcit bi,'tokót. L(')/cn-
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d/lk 1'1Iz()d,wk uhhoz, hOl{y miki'ppen Kikerült Rcrdénd{ 10 ,'vi okoK IIllzdólkodús
ut6n (I sok lldós~óg kifizetés!:' {>8 1'1 birtok
me!lmc,\t(o~e, ll,lli(ort II c~nl(ld nem tudott
e tég h (116~ lenni velc >lzembt'n.
Az orsz6f( sorl\{mok 18tH -b,'n törtrnt
jobbTIl fordulás6vnl ismét lIZ orl\Z/lI{OS 1I0ndok közölli fOf(lolkoz6sbon tuláljllk 13erdt>t.
Mint szülöv(ml1egyéjrnrk ('I{yik vngv mó sil( kerul tb('n nwt{VólOl\zlott I épvisclőj('.
18(i5 72-If( lugjll 1\ (\ orszóugyül(·slwk. hbl
~l Doói< pórlnni< volt lllunkils hlve. Nrl11
nnl.cyhlll11{1I l\7.Ónoldnlokkol, hn'1l'm ti foly ·
tonos munkúvnl l\zulgól!n hnziljll ügyét:
' IInelynek bölcs m('rsrldt,t v('1. vi\{lg- ,'s
{' mbcriRI11()rl.'t,~v cl kivúló szolgúlnl<lkut tcll ,
Az ~mill'u'iul\ C'f.'yhm: l.illnI11Regt'lyr /IZ ()
rrélYCti fclszólnlástl kÜvl.'tkrzléb,'n v,'tott'lt
fd 186R-bn l1 LI klíltSI'h'V('tósb". I!l{i7-b" n
b('lilU)'minisztcri tlszt61ytnnúrsosnnk ll("
veztetVL'11 ld, ('gy nuU)' IUllinlntol ,'s kiírOI
lt'llintóst igC'n 16 Illc)/bízutlisbnn volt rrMZ(',
A sz 'kcly vi8szLl8?('rz,,1t hnvllsok ,wh,'z
..'8 bonyolult űgyt'nrk II rt'n(\"z<'l\t't blzttíl
rcá. IlIllclyet mo: rt vóllnlt cl örömmel. hogy •
,,"Ollllt szenvedett Mz(\kely nrmzctrn,,11 snjlló
sebei gyÓf/yftósóhoz cRrkély ('T('Jt'vt·1 Ő is
hozz6járu\jon". A nnht'? [t,lndlltot l) hó.
ntlplg turl6 h('lyszini tt\'ll'ytlláKOII uttln olyan
,", ... lIll Rlllorrel ,,~ Ilözmrll'rI6/Cd'>lIr" vell(,l!!t" ,
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hogy tapintatos müködéseért a belügyminiszter teljes elismerését fejezte ki, Csikés Háromszékmegye közgyülése pedig hálás köszönetet mondott.
A szorosan vett hivatalos teendöin
kívül tevékeny részt veli az egyházi ügyek
intézésében is. Mint fiatal ügyvéd egyházi
jogtanácsos volt. Azután hivatása egyideig
távoltarlolla az egyház központjától. Azonban 1871-ben történt nyugalomba vonulása
után tevékenységél a saját vagyonának a
kezelése és az egyházi élet előmozdítá
sára fordította. Jogi, gazdasági és pénzügyi tudásával. valamint a gyakorlati életből merített gazdag élettapasztalatával sok
hasznára volt egyházának, amelynek gyúléseiben szava narJY súllyal esell a latba
s aktírhányszor az döntötte el a vita eredményét. Különösen birtokvásárlásokntílteljes megnyugvással indultak az ő véleménye után, amely alapos vizsgálat és
beható tanulmány alapján alakult ki. De
aztán nem is vtílt az egyház kárára soha_
Minden egyházi múködését az a fösvénységig menő takarékosság jellemezte, amelyet a saját vagyonával szemben sem lépell át egy pillanatra sem. Közügyekben
való gyakori utazgatásaiban is éppen olyan
szerényen költekezell, mini magánéletében,
mert "a közvagyon t kimélni kell" - szokta
,

mondogatni. Különben volt az egyháznak
még jószágfelügyelőségi, jogügyi, nevelésügyi és pénzügyi bizolIsági elnöke, amelyeket l890-ig többnyire tiszteletből vitt,
amikor lemondott róluk. Alig volt életében
az egyházbim olyan áldozatot kivánó mozgalom. amelyhez kisebb-nagyobb adománnyal hozzá ne járult volna. Igaz, hogy
ez adományok osztogatásában meglehetős szükmarku volt. Sokkal nagyobb cél
lebegett előtte s ezt apró adományok osztogatásával veszélyeztetni nem akarta.
Vagyongyűjtés.

Az evangelium Jézus tanításai alapján nem igen rokonszenvesen nyilatkozik
a pénzről. a vagyonról és a gazdagokról.
"Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni,
mint a gazdagnak istenországába jutni.
Senki sem szolgálhat két úrnak. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak". Jézusnak ezek és hasonló kifejezései azt
mutatják, hogy neki nem volt bizalma a
vagyonban és a gazdagokban, mert ahol
van az embernek a kincse, 011 van a szíve
is. Valóban nagy kisértés a vagyon és a
gazdagság. A gazdag állandóan meredek
sziklák tetején járkál. Csak egy megszédülés, egy félrelépés s azonnal a mélységbe zuhanhat. Tüzzel való játszás a
•
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nagy gazdagság. amely könnyen pusztító
lángokban törhet ki egy vigyázatlan pillanatban. Angyal és ördög a pénz. a vagyon. Angyal. amidőn a becsületes munkát jutalmazza. az életet könnyebbé és
szebbé teszi. amidőn könnyeket töröl. kenyeret biztosit. igazságokat terjeszt. tudományt és műveltséget ápol; amidőn erő
síti a lelket s boldogító lehetőségeket biztosít a jótlevésre s az élet gazdagitására.
De ördöggé lesz. mihelyt fénye elveszi a
liszta látást. pengése bűnre ingerfő zenévé
válik; mihelyt önmagában való értékké
emelkedvén, a lelki javak fölé kerül s vakon viszen árulásra, csalásra. igazságok
megtagadására és gyilkosságok végrehajtására. Minden allól függ, hogy kinek a
kezében van a vagyon. a pénz. Az magában véve holt anyag, amelyből az egyik
ember templomol. iskolát épit, a másik
pedig börtön t vagy betörő szerszámol.
Berde M. sem túl nem becsülte, sem
félre nem érlette a vagyon értékél. Alapfelfogása ez volt: .. A vagyon csak arra
való, hogy birtokosa általa független leheSsen s a fölöslegből jót tehesse n ". Ezen
a szilárd talajon állva, ősi alaptermészeIétól indittalva és egy szent cél által vezéreltelve kezdett hozzá már kora iljúságában a vagyonszerzéshez. Szülői öröksé-

gét 6000 frton értékesítette. Vagyonának
többi része a sajál szorgalmának. eszess.égének és takarékosságának a gyümölcse.
Eppen ezért az ember önkénytelenül is
azt kérdi, hogy miképpen tudott olyan szép
vagyont gyűjteni? Hisz szegényen kezdte
az életet s mint dúsgazdag ember fejezte
be 50 évi gyűjtés és szerzés után? Ennek magyarázata egyfelől az ő jellemének
alaptulajdonságában s másfelől a szerencsés külső körülmények összetalálkozásában van. Legendák fűződnek az ő igénytelenségéhez, lemondásához és takarékosságához. Amit félre tehetett. arról azt mondalia, hogy ő annak nem tulajdonosa.
hanem csak kezelŐje. Az egyszer megindított tőke azután, mint a hógomolya önmagától is növekedik, még addig is, amíg
tulajdonosa alszik. Berde egymagában több
ember munkáját végezte s az ügyvédség
mellett mint fiatal jószágkormányzó már
tekintélyes alaptőkére tett szert. Úmaga
1850-ben azt az összeget 21.855 frtra becsülte. Ez volt a kovász. Amig nem voltak takarékpénztárak, addig jónevű kereskedőknél kamatoztatla vagy értékpapirokba
helyezte. azután pedig vagy takarékbetétekként vagy értékr>apirokba téve kezelte.
Halálra és vagyonelkobzásra történi eliléltetésekor sikerült Kelemen Benő jó barátja

,

,

26

útján megmenteni az addig gyűjtött vagyonI. amit azután Kolozsvárt házak vásárlására fordítot!. Későbben a több oldalról
gyarapodó újabb jövedelmekből apránkint
többektől összevásárolta Kolozsvár közelségében a korpádi birtokot, amely össze-'
sen 388 holdból állott. Későbben 1876-ban
már megtud ta vásárolni az 1958 holdbót
álló buni birtokot is. Ezek a szerencsés
vásárok nagyban elősegítették a vagyon
gyarapodását. A befektetéseknél az volt
az elve, hogy "nem jó mindent egv szegre
akasztani" , Tehát nem hazárdjátékokkal,
hanem bölcs mérséklettel és kitartó türelemmel, a meglevőt nem veszélyeztetve,
de a jobb lehetőségektől el nem zárkózva
haladt nyomról-nyomra, fokról-fokra. Igy
dagadt lassankint a kis kovász, mely élete
vége felé már Erdély egyik legvagyonosabb gazdájává tette a szegénységből kiemelkedett, egyszerű székely fiút.
Végrendelete.
"Az okos embert három dologból lehet megismerni - mondotta Berde - házasságából, barátai megválasztásából és
végrendeletéből ". O házasságra soha sem
lépett. Barátait az orstág és az egyház
legjelesebb emberei közül választotta. Azonban egyéniSégéről, szándékai ról, bölcsesé-

géről,

•

mély belátásáról s élete egyetlen
Céljáról tisztán beszél végrendelete, amely
1888 szept. IO-én kelt. Ebbe'n maga mondja.
. hogy mivel egyenes örökösei nincsenek.
véres verejtékkel szerzett vagyonát a közjóra kivánja szentelni, Es pedig, mivel a
többi vallásfelekezetek részint királyi, részint magánadományokban többször részesültek, az osztó igazság és lelkiismerete
szavát követve, minden javainak általános
örökösévé a magyar unitárius egyházat
teszi. Ebben is legelőször azokról az intézetekről emlékezik meg, amelyekben tanulmányait végezte. Igy a sz.-kereszturi
gimnáziumnak 100,000 frtot hagy tanári
fizetések javítására és könyvtárgyarapílásra. A kolozsvári főgimnázium részére
szintén 100,000 frl kifizetését rendeli felerészben iskolaépítésre, felerészben a tanári létszám gyarapítására. Ez utóbbi intézet javára évi 500 frt jutalmat tűz ki annak a tanárnak, aki óráit pontosan kitartja
és jó sikerrel tanít, hogy "jutalmaztassék
a szorgalom és lelkiismeretes működés" .
Szegény és alakuló egyházközségek segélyezésére, azon tanítók jutalmazására, akik
a rendes tan tárgyakon kívül a méhészetet
és gyümölcsészetet jó sikerrel tanítják évenkint 1000-1000 frt kiadását rendeli. A
fennmaradó pénzvagyon kamatait szintén

,
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a végrendelet szellemében leendő egyházi
célok elősegitésére kivánja fordittatni.
Kolozsvárt a Széchenyi-téren levő
házának a jövedelmét a Berde-családból
származó tanulók segélyezésére hagyja.
A korpádi birtokot Berde Bélának és törvényes leszármazó i közül a legidősebb
fiúnak adja használatra azzal a kikötéssel ,
hogy a család fiú-ágának a kihalása esetére az unitárius egyház tulajdona marad .
A buni birtok örököse az unitárius egyház,
de köteles annak a jövedelméből a kolozsvári főiskolában 100, a tordai és a sz.keresztúri iskolákban 50-50 jó magaviseletű, a törvényeket tisztelő, szegény, jó
tanuló nak naponkint három egészséges és
tápláló cipót adni. Ezeken .kivül megemlékezik még rokonairól és más jótékony
egyesületekről. Intézkedik hagyománya i
célszerű kezeléséről. temetéséről és siremlékéről.

A végrendelet átolvasása után é rezzük, hogy az vabban egy nagy és nemes
lélek megfontolt és bölcs intézkedéseit fo glalja magában s rendelkezéseivel megvalósította azt, amivel egy korábban (J 88 l) kelt
végrendeletét fejezi be : "Kora fiatalságom tól szívem egy érzést, agyam egy gondolatot táplált, felsegíteni szegény vallásközönségemet, könnyíteni az útat tanuló-

29

fiatalságának a tudományok megszerzésére
és segélyezni elaggott szolgáit és tanárait.
E célra törtem feszített munkássággal s
miután - ha kis mértékben is - sikerült
valamennyire, örömmel és Istennek hálát
adva halok meg a segélyért, mellyel mun- .
kámat elősegítette és megáldotta." Hogy
milyen mértékben valósította meg ifjúkori
álmát a nagy alapító, arról beszédes bizonyságát tesz az, hogy 1898-ban, amikor hagyatékát az egyház átveljette, az egéSll:
értéke 830.585 forint 57 krt. tett ki. Hogy
minő vagyont képviselt akkor, azt csak
úgy láthatjuk be ma, ha tudjuk, hogy a
hagyatékban a búni 1958 D hold birtok
egy négykövű malommal együtt 84.507
forinttal, a korpádi 388 holdas birtok 28.303
forinttal, Kolozsvárt a Széchenyi-téren levő
emeletes ház tágas telekkel együtt 25.629
forinttal szerepel.
Életfilozófiája, jelleme.
Berde Mózsa nem az elméleteknek,
hanem a tettek nek embere volt. Lelke nem
a tudományok mívelésére volt berendezkedve, - ámbár fogsága idején e téren is
a nemzetgazdaságból egy kötetre való kézirati jegyzetet készített - hanem a gyakortati élet iránt birt kiváló érzékkel. Szerelte
különösen a földet, amelyen élünk s amely
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a mindennapi kenyeret termi 8ziimunkra.
Semmi sem volt tiivolabb tőle. mint a fellengzés. oz üres légvárak építése vagy ti
hiú dicsekedés. Ellenkezőles. kevesebbnek
akart látszani. mint ami volt. Mint dúsgazdag ember is a szcgénységet mutattu
ruházutában é8 magatartiisiiban. De bármennyire is 8zcr(:Ue a földet. azért nem
volt földhöz rugadt lélek. A föld szeretetében s éIOnuk megszerzésében. vulamint
más gyakorluti irányú Wnyked(;sciben i ~
mindig szép és eHzményi cé l lebegett előtte .
Amint irju Diiniél Gáborhoz intézeti leveIében : •.sokot küzdöltem. nyomorogtam éH
8z(:nvedtem . s(,kut clolgoztom éjjel élj nuppal egy eszme, egy g'JI1dolat álta l hujtva.
m(:ly u közjóban fo~lalttltik ."
J(:lIemének éH cgyéniségének . egy
másik jellemzlí vonúHu It törhetetlen erŐ8
<lkaraf. "Meg akmtHm muttllni. hogy szegény lel{ény iH lehel ha8znúTIJ a Iltrsucltllomnak." ~H vfll6bttTI meg iH mutatto. Le
tudott monduni uz élet mind en ijriim 6 rő~.
k{,nyclmériíl : megv<,nlu mugálól ú legBzük
~r'geHebh clc)IHOkl" iH: né lk ülőzte ti csuládi
élét é)römeit: türte u vilúl.( l.(úny(J~ mell
)t:',(yz(:Heit ukkM. umikcH ú!talánoH ünn epeltctéfllúrgyo leheletl volnél : (J9ár'. loi úlel(;1
(.It ükkor. amikor fen ékiv, ürílhetle volnu tJ
vilúlli lIyimyij, r:~ (;Ivezetek poh/JTúl. O
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vulóbun nem azok közé tt gttzdugok közé
torlozott. akik a 8zenlirás Bzerinl .Il földön
minden jutalmukttl elvették".
Munkássiigiiban. cselekedeteiben nem
<o mcuKzokiiH. nem is ti törvény éli belü.
hunem a IIidkii8merel vezette. Jogiisz volt
eredeli hlv<otúséI szerinl. de tlZ erkölcs élitipjait, az igazság erejét nem az Iroll pttragrafU80kban keresle. Ami törvényszerű. HZ
ncm mindig erkölcsös. Miis ü jOlín«k és
mÚli 07. erkölcsnek ti viltlUu. Az i{lazsú~
lúlzúséI igélzsúglHlélnsÍlgTIJ vezet. Ezért neki
-ll lelkii smeret volt él legjobb buriilja s II
lel:(igu:-:abb blrlojn. Ezt'rl volt mugúval szemben olyan szigorú s még olyan dolgokBI
Hem cogeu(}1! mC~ TTlH!!lonélk a közj6 rov(1
" úrH. umit miisok H törvény alapján el{Csz
lerm(,szetcsnck twtoltuk és ttartanak . 5wrinle .. a lelkiil/meret jclölh eti meg II legbizlosubb últlt. mcly őtet lll': élct IIzövevényes.
" ikúmlós útjuin vczethl'li" Ennek él lelki
Ismeretnek II ")':éIVÚt kiivdtt" /Imikor a7I Will. ('vi forraufllmi vilfoJ<hun foIJund6un
pu"I<IlI)"f()" hord61. köúHI íforl. umikor il
IIz(;kdyföldi hflV1l801. k("'YCH ('11 bonyolull
ügyt>bl;n if(·lkezell. /Imikor fl rrlirolsr.t(·rium
I)/In 11% orHzúv,Oll j61(:!,onys{,v,i Uuyekel vc
7.(·U". fJmiko' (;fr}'l:Hek j6SZ('J{llil íglll':ililltll
("" /Imikor flZ (;fly bf,zl ülly(,knek volt I('v{,kl·ny mUllkfllla. E" "bben (I 1"lkii"mNt·tbe/l
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találta meg a maga jutalmát. amikor ellen- •
ségei megrágalmazták vagy kigunyolták s
amikor hűségéért a börtönbe hurcolták ..
Élethívatása betöltésében nagy segítségére volt vallásos érzése is. Az az érzés.
amely őt Istennel közelebbi viszonyba
hozta. akiből és kitől merítette az életerőt
sokirányú tevékenységéhez s akiben nyugalmát találta fáradságos munkája után.
Nem a saját erejére támaszkodott első
sorban. hanem Istenére s a siker után nem
elbizakodott. hanem hálát adott Istennek:
.. Kérem Istenemet. hogy segitsen engemet
szívemben táplált jó szándékomat és ter·
vemet megvalósítani. .. ..Isten [Megáldotta
igyekezeteme!, jutalmazta fáradságomat."
Lehet-e a mélyen érző vallásos léleknek
szebb megnyilatkozása. mint aminőt Berde
eme saját szavai kifejeznek ?
Ezen lelki sajátságok birtokában
egyike volt a legkedvesebb és legrokonszenvesebb embereknek. Mozgása könynyed. társalgása folyékony és kellemes.
Mogorvaság. durvaság. kevélység távol
volt tőle. Soha senkivel nem éreztette sem
vagyoni. sem értelmi fölényét. A nép közül
emelkedett ki s a népet soha meg nem
tagadta. Nem arra törekedett. hogy a nép
segítségével a magasba emelkedjék. hanem
az volt lelkének fő vágya. hogy a népnek

s. különösen székely testvéreinek szolgálata ra legyen. Rajqngó szeretettel csüngött a
szabadság szent eszméjén. Ez a szabadságs zeret~t sod~rta bele az 1848. évi szabadságh,,;,rc aradataba. mert áz volt a meggyőző
de~e. hogy ill van az idő. amikor szeretett .
szekely testvérei a sok százados bilincseket lerázhatják magukról. A forradalmi
időkben Háromszék az ő vezetése mellett
a legkitartóbb ellenállást fejtetle ki a csás~ár! seregek ellen. de azért ő nem volt
tulzo forradalmár. Inkább a józan mérsékl e~ e,:,be~e volt. Itt sem a szigorú elvek
ITanYItollak cselekedeteit. hanem a gyakorla ti élet kívánalmaihoz alkalmazkodott ami
különben egész munkásságát jellemzi. Ritka
az az ember. akinek az életben akkora
sikerei volnának. mint neki. Szegénységből
fejedelmi gazdagságra emelkedetl a saját
e.sze. szorgalma és takarékossága után .
Ö mégis megmaradt szerény és igénytelen
e mbernek. csakhogy a maga elébe tűzött
szent célt megvalósíthassa. Nem voltak .
gyermekei. de gyermekének tartotta a székelység minden egyes fiát. Állandóan élénk
figyelemmel kísérte a kollégiumokban tan.uló gyermekek előhaladását és erkölcsi
magaviseletét. Végrendeletében is ezek
kiváló gondoskodásának a tárgyai. Bethlen
Gábor fejedelem óta akkora áldozatot az
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erdélyi magyarság kultúráj áért senki sem
hozott, mint Berde Mózsa. Ezért tis'ztelték
meg öt az unitáriusok ,..a jóltevök fejedelme" címmel.
Betegsége és halála.
E világon csak egyedül lsten örök
és állandó. · Az ember a mulandóság vastörvérryének van alávetve. Ez örök törvén y
alól a legjobbak s a legkíválóbbak sem
kivételek. Minden haladás után elkövetkezik a hanyatlás korszaka. Miután a tavasz
virágait a nyár gyümö!csökké fejleszti s az
ösz megérleli, azután lehullanak, hogy
izletes táplálékul szolgáljanak. Azután maradnak a gyümölcstelen és lombtalan fák.
amelyeknek ágait zörgeti a kíméletlen öszi
szél. Ilyenszerű az emberi élet is. Szép
remények és nagy tervek szárnyain szállunk ki az élet munkamezejére. Boldog
lehet az, aki reményét valóra válthatja,
hivatását betöltheti. Mert az élet nem nagyon kiméletesen bánik ifjúkori álmainkkal
és ábrándjaink)<al. De a legnemesebbe n
futott pálya is egyszer véget ér, a legszentebb és legtermékenyebb hivatásra is egyszer rálehel az ösznek sorvasztó szele. Ez
a természet örök, isteni törvénye, amely
alól kivétel nincs.
A Berde Mózsa életerejét is föl mor-

zsolta lassankint a munka s az élet küzdelme: Bármilyen erös volt szervezete, ép
és egészséges teste és lelke, mégis elkövetkezett a hanyatlás ideje. 1891-ben betegeskedni kezdett. Nem csoda, hiszen már
76 éves volt. Nemsokára idegrendszere
felmondta a szolgálatot. Az eddig oly tiszta
gondolkozásán és éles itélötehetségén a
zavartság jelei kezdettek mutatkozni. A baj
napról-napra fokozódott, mig 1892 máju.sában Budapestre az elmegyógyintézetbe
kellett szállítani. Abban a rögeszmében
élt az élö haloltak ezen komor házában ,
hogy a josefstadti fogságban van. Itt végezte be nemes és sokakat boldogító életét
11593 szeptember 22-én. Földi részei innen
a kolozsvári köztemetöbe szállittattak. ahol
alussza örök álmát. Az unitárius egyház
a nagy jóltevöhöz méltó emléket emelt
.sirja fölé. Azonban ez az erös köemlék
elmúlhatik. fejedelmi hagyományai! is elmoshatja az idö. de az egyház és iskolák
nemeskeblű
jóltevöjének fennszárnyaló
emléke mindig élni és lelkesíteni fog s
nemzedékröl-nemzedékre visszhangozza:
.. Szegény legény is lehet hasznára a társadalomnak. ..
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