
PÁL ANDRÁS 

BEKDE MÓZES EL NEM MÜLO ÖRÖKSÉGE 

Ebben a pillanatban végig vonul előttem Berde Mózes élete, szor-
galmas munkássága, takarékossága, jó unitáriussága. Remegő szívvel te-
kintek a Berde serlegre és az emlékek szárnyán visszatérek a múltba, 
visszatérek Berde Mózessel való első találkozásomra/ 

Mintegy 53 évvel ezelőtt, egy borongós őszi napon, édesanyám be-
hozott engem is a kolozsvári unitárius kollégiumba. Mivel késő este 
volt, a kapus az előcsarnok egyik félreeső részében helyezett el cso-
magjainkkal, szalmazsákommal. 

Az előcsarnokban két mellszobrot pillantottam meg. Közelebb men-
tem és láttam Brassai Sámuelt és Berde Mózest. Amint szembenéztem 
Berde Mózessel, mintha azt kérdezte volna: Hát te öcsém honnan jöt-
tél? Néma válaszom: a Székelykő alól, Torockóról. És akkor Berde Mó-
zes szelleme mondta: Ügyelj öcsém, mert a régi torockóiak szorgalma-
sak, takarékosak és jó unitáriusok voltak. Ne hozz szégyent reájuk! És 
ez az intelem végigvonult diákéveimen, tanárságomon és egész élete-
men. 

Az első találkozásom után még nagyon sokszor találkoztam Berde 
Mózes szellemi és anyagi hagyatékával a két kollégiumunkban, a Berde-
cipóval, a Berde-kenyérrel, majd mint tanár Székelykersztúron a Berde-
bizottsággal, a Berde-gyerekekkel. 

Berde Mózes ezelőtt 166 évvel, 1815-ben született Laborfalván, és 
ezelőtt 89 évvel, 1893-ban halt meg Kolozsváron. Szülőfalujában, a la-
borfalvi falusi iskolában tanult meg írni, olvasni és számolni. A falusi 
iskola után előbb Székelykeresztúron, majd Kolozsváron folytatta ta-
nulmányait. Középiskolai végzettsége után Marosvásárhelyen szerezte 
meg az ügyvédi oklevelet. 

Iskolai évein át meghallgatta és megtartotta édesanyja tanácsait, 
intelmeit, és kitűnt szorgalmával, jó tanulásával, magaviseletével, taka-
rékosságával. Már iskolai évei alatt igyekezett magán és szülein segíteni 
munkavállalásaival. Kézügyességével, magántanítói tisztségével keresetre 
tett szert. 

Közéleti tevékenykedését mint ügyvéd Kolozsváron kezdte meg. 
Az 1848-as eseményekben értékes tevékenységet fejtett ki. Előbb mint 
országgyűlési követ, majd mint kormánybiztos megszervezte Háromszék 
önvédelmét. Részt vett az agyagfalvi székely nemzeti gyűlésen is. 

A szabadságharc bukása Berde Mózest is bújdosásra kényszerítette. 
Rendezte anyagi ügyeit, és önként jelentkezett a hivatalos szerveknél. 
A hadbíróság előbb halálra, majd 4 évi josefstadti várfogságra ítélte. 
Kiszabadulása után folytatja közéleti munkásságát. 

Volt országgyűlési képviselő, majd földművelésügyi miniszteri osz-
tálytanácsos, bár legszívesebben magángazdaságokban, jószágigazgatói 
tisztségben csillogtatta kivételes tehetségét. Közéleti sikereit elősegítette 
gyors felfogása, kitűnő emlékező tehetsége, megbízhatósága, igazságos-
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sága, szónoki tehetsége. Vitatkozásaiban, beszédeiben soha senkit meg 
nem bántott. 

Közéleti munkásága mellett, különösen nyugalomba vonulása után, 
nagy és értékes munkát végzett az egyházi életben is. Volt egyházi 
főtanácsos, egyházi képviselő tanácsos, jogtanácsos, jószágfelügyelőségi 
elnök, a jogi-, nevelésügyi- és pénzügyi-bizottság elnöke. 

Minden megbízatását buzgalommal és odaadással teljesítette. A meg-
tisztelő egyházi megbízatást nem címnek, kitüntetésnek, hanem köte-
lességekkel járó hivatásnak tekintette. 

Berde Mózes szegény székely legényként kezdte az életet és mint 
Erdély egyik gazdag embere fejezte be. Nagy vagyonát szorgalmas mun-
kával, fösvénységig menő takarékossággal, kitartással és erős akarattal 
szerezte meg. 

Ma, amikor Berde Mózesre emlékezünk, be kell mutatnunk lelke 
mélyén rejlő kincseit is, amelyeket életében annyira rejtegetett, és ame-
lyek halála után magasra emelték nevét és emlékét. 

Élete kezdetén nagy célt tűzött maga elé, hogy egyháza és a tehet-
séges, szegény gyermekek élvezzék munkája gyümölcsét. Ennek a célnak' 
szentelte erős akaratát. Legendák szólnak Berde Mózes önmegtartózta-
tásáról, igénytelenségéről. Ez kitűnt a háztartásából, lerítt ruházatáról. 
Lemondott erős akarattal a családi élet örömeiről is életcélja elérése 
érdekében. Lelke mélyén rejlő kincs volt a lelkiismerete is. Ezt maga 
így fejezi ki: „Az embernek saját lelkiismerete a legjobb barátja, bírója 
és vezére; lelkiismerete jelölheti meg a legbiztosabb utat." 

Lelki kincsei közül kiemelkedő, a vallásossága. Berde Mózes kap-
csolatot, összhangot tudott teremteni vallása és gyakorlati élete között. 
Vallása is élet, cselekvés, munka, az Isten és ember szolgálata volt. 

Berde Mózes kettős örökséget hagyott reánk. Az egyik a hatalmas 
anyagi, a másik a szellemi hagyaték. Anyagi hagyatéka annak idején 
meghozta a maga gyümölcsét; középiskoláink építésében, száz és száz 
szegény sorsú tanulónak kenyérrel való, valamint a tanulás anyagi fel-
tételeinek biztosításában. 

Számunkra ma az anyaginál nagyobb érték szellemi hagyatéka, 
mely nekünk utat mutat. Ez az örökség a maradandóbb, mert ez biz-
tosítja a jövendőt. Megmutatja, hogy ki-ki a maga életében tűzhet ki 
magasztos célokat, erős akarattal azokat végre is hajthatja. Megmutatja, 
hogy hallgassunk a lelkiismeretünkre, mindenki annyit tegyen egyhá-
záért, amennyit a lelkiismerete sugall, megmutatja, hogy mindenki 
tehetsége, képessége szerint járuljon hozzá egyházi életünk fejlődéséhez. 
Megmutatja, hogy áldozatkészségünk, takarékosságunk és összetartozá-
sunk a Berde-hagyaték fő feltétele. 

Ma, 53 év után a kollégium előcsarnokában most is ott áll mellszobra. 
Az idén 425 évet jubiláló iskola folyosóin megforduló növendékeknek és 
látogatóknak tudtul adja, hogy a századelőn felemelt épület tégláiban a 
Berde öröksége mint Kőműves Kelemenné hamva örök időkre beépült. 

E serleg és jelképesen ennek bora azt adja tudtul, hogy szellemi 
öröksége az Unitárius Egyház egyházi és világi szolgálóinak lelkébe 
épült bele. Ez a szellem kötelez hivatásra, lemondásra, a közösség szol-
gálatára, a tanulás és haladás, a fejlődés lehetőségeinek a megragadására. 

Emelem a Berde-serleget azzal, hogy ha nem is lehetünk mind 
Berde Mózsák, de igyekezzünk hasonlóak lenni hozzá. 
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Mikor a Berde-serleget magasra emelem és Berde Mózsa szelleme 
előtt egyházi Főtanácsunk nevében meghajlok, ürítem a serleg borát az 
egyházért, és minden áldozat meghozatalára kész unitárius közszellem 
tiszteletére! 

TÖRÖK ÁRON 

AZ ŰR HEGYÉN GONDVISELÉS 

lMóz 19,17; 22,14 

A felolvasottak hallatára két — mindannyiunk által jól ismert — 
ótestamentumi történet elevenedik meg lelki szemeink előtt. Az egyik 
Sodorna és Gomora pusztulása, a másik Ábrahám megkísértése. Mindkét 
történet hozzánőtt gyermekségünk óta vallásos életünkhöz és szemléle-
tünkhöz, s míg egyfelől Isten mindenhatóságának, másfelől irgalmas és 
könyörületes voltának, atyai szeretetének igazolása, bizonyságaképpen 
áll előttünk ma is. 

Amikor ezeket a történeteket olvassuk vagy hallgatjuk, nem feled-
kezhetünk meg arról, hogy azokat egy közel háromezer évvel ezelőtt 
élő nép istenhite, vallásos felfogása alkotta meg, s mint ilyenek csodás, 
hihetetlennek tetsző elemeket is bőven tartalmaznak. így nincs okunk 
fölényesen rámosolyogni a lehetetlennek tűnő részletekre. Ehelyett 
figyelmünket arra a világosan kifejezésrejutó vagy a történetek mélyén 
jelképesen meghúzódó eszmei mondanivalóra kell fordítanunk, mely ma 
— évezredek után is — megrendítően időszerű figyelmeztetés, megszív-
lelendő áldott tanítás az Istent kereső, vallásos lélek számára. Ez pedig 
egészen röviden így fogható össze: Istennek, a mi jó Atyánknak a pusz-
tulások és próbatételek idején is gondja van azokra, akik Öt — mint azt 
Jézus tanította — „lélekben és igazságban imádják". Oltalmazza és 
megmenti azokat, kik igaz gyermekeiként alázattal hajtanak fejet aka-
rata előtt, s az általa mutatott életutat járva, hivő lélekkel imádkoznak 
és felelősségérzettel, becsületesen dolgoznak az Ö országáért, a szeretet, 
békesség, egyetértés és jóakarat kiteljesedéséért a földön. 

A történelem folyamán korszakalkotó változások idején sokszor 
kényszerült menekülésre az ember. E megrázó, idegfeszültséggel telített 
állapot szomorú emlékek egész sorát teremtette meg egyének és közös-
ségek esetében egyaránt. Látszólag, felületesen ítélve meg, oknélküliek 
és céltalanok voltak ezek a menekülések, alapjában véve azonban — a 
legtöbb esetben — indokoltak, szükségszerűek és céltudatosak, mert 
nemcsak a félelem és bizonytalanság érzése kísérte azokat, de egy szent 
meggyőződés is, miszerint az életet s annak anyagi, szellemi, erkölcsi 
értékeit mentik át ezáltal a jövendő számára a hontalanságot vállalók. 

Így menekültek a hatalom és zsarnokság, a türelmetlenség és elfo-
gultság üldözettjei a 15. és 16. század szellemi és lelki megújhodásának 
idején, egyrészük éppen a vallásszabadság és türelem földje: Erdély 
felé! Így bujdostak a különböző népek vérbefojtott szabadságharcainak 
nagy vezéregyéniségei minden időben. így indultak el a világháborúk 
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