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Beszéd homoródszentmártoni Biró Sámuel felett 
1721-ben. 

Közel kétszáz esztendeje, hogy a magyar unitárius status 
egyik izmos támaszának: homoródszentmártoni Biró Sámuel 
főkormányszéki tanácsosnak gyászravatala mellett egy magát 
meg nem nevezett alapos tudományú, klasszikus műveltségű 
nagy bölcsész, történész, jogász hitsorsosa tartotta Kis-Kenden 
latin nyelven, 1721. febr. 23-án, azt a remek és megszívlelésre 
ma is érdemes beszédet, melyet itt magyar fordításban föl újításra 
méltónak Ítélünk. 

Nemzetünk alkotmányjogai megvédésiért nem egyszer vívott 
ádáz küzdelmei között az utolsó előttinek lezajlása után tíz évvel, 
1721. irta a névtelen tudós 1 e beszédet, a mikor már a kuruez 
fegyverek nem mérkőzhettek többé a labanezokkal s a bujdosó 
vezér: II. Rákóczi Ferencz, Zrínyi Ilonának, Munkács vára hős 
védőjének fia, idegen országból, Rodostó partjairól, „búba meriil-
ten, csak távolról nézte sa já t j á t " : árva hazáját. 

A nemzeti fejedelemség megszűnése után, a katholikus 
osztrák ház hatalma alá jutott Erdély is. És mint Magyaror-
szágon a megelőző száz évben folyvást folyt a polgári és vallás-
szabadságért a küzdelem, természetesen Erdély sem kerülhette 
ki sorsát. Mint ott a szabadságért fegyvert fogott s majd az 
egyenlőtlen küzdelemben kimerült s Erdélybe vonult „bujdosó 
magyar" honfiak birtokait, majd pedig a hitükért s vallásos 
meggyőződésükért gályarabságra hurczolt protestáns papok és 

1 A névtelen író Szentábrahámi Lombard Mihály, akkor tanár, később 
igazgató és pap is, 1737—1758-ig superintendss ; az unitáriusoknak ő volt 
akkor: szeme, szive, szája. 4 évet töltött külföldi egyetemeken Biró Sámuel 
támogatása mellett, mit elismer beszédében is. A több munka szerzőjének 
oroszlán körme látszik e beszédben is. (Székely Sándor, unitár, vallás tör-
ténetei Erdélyben 170. lap.) 
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egyházak templomait, javai t igazság és jogellenére erőhatalom-
mal vette s rabolta el az osztrák germanizáló s katholizáló 
zsarnok ha ta lom: úgy történt Erdélyben is. A szerecsen bőrét, 
a párducz tarkaságát nem vetkőzhette le. 

1716. martins havában „Steinwille generális szépen kéré 
ugyan Gyulafej érváron a reformátusok templomát, a Bethlen 
Gábor alapította kollégiumát és papok házait az O Felsége 
nevével s megígérte, hogy templom helyébe templomot, s kol-
legyom helyébe kollegyomot építtet ő felsége, a hová tetszik 
és diplomát ad reá s a felett 15 ezer forintot a házakért. Ha 
pedig nem akarják adni szép szerént, már van parancsolatja, 
mit csináljon, ő felsége jobbágyaival nem perel. Reá kétele-
nedvén általadák jóreménység alatt. Mind kollegyom, püspök 
onnan kiköltözének, de még eddig az ígéret megteljesedését 
várja. (Bod. P . Polikarp. 159.) Bányai Székely György szem-
tanú, ki mint az intézet t ag ja ott volt a kiköltözők között, érzé-
kenyen írja le a kivonulást: ..A praefigalt terminus — már-
czius 26. (csütörtök) eljővén, az egész juvenilis ki szállá a kúriára 
zászlókkal, dobokkal; a zászlókat megfordítván, a lobogójokkal 
alá, a dobok penig fekete posztóval voltak bevonva — kiindul-
ván, elől mentek páronként a polgárok, utána a neutralisták 
ugyan páronként ; a juventus — circiter 70 — hasonlóképpen. 
Ezek után egy kocsiban a két professor kiindulván nagyvárosi 
frequentianak comitiájával utaztunk ki a várból. Első éneklé-
sünk volt a 42. zsoltár, a kisérő városi sokaság sírással, keser-
géssel követett bennünket a fehérvári határ széléig. Ezután éne-
keltük a 137. zsoltárt, ezután egy dicséretet, mely így kezdődik : 
„Izraelnek megszomorodott nemzetsége." Es így énekelve és 
dobolva alternatim mentünk." sat. Az intézet 167.1. Sárospatak-
ról kiűzve 44 évet töltött Gyulafehérvárit a Bethlen Gábor 
építette hajlékban és innen másodszori kiűzés után M.-Vásár-
helyt telepedett le, s alapját vetette meg a mostani kollégium-
nak. (Lásd ennek történetét 159—162. 11.) 

Az üldözés, erőszakos és igazságtalan foglalások tervsze-
rűen egy időben, egyszerre és gyorsan történtek. 

„1716. márczius 30-án gróf Steinwille, Erdély hadi kor-
mányzója megjelent Kolozsvárt s miután minden unitárius házat 
megrakott katonákkal, a kik 3 napig hallatlan erőszakosságot 
követtek el, a piaczi templomot és plebania házat minden hozzá-
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tartozókkal elfoglalta s azt a katholikusolmak átadta. Ugyan-
akkor elfoglaltattak a r. katholikus püspök kívánságára: A 
Dánczigból hozatott s több ezer forintba került és biztonság 
végett a nagytemplomba helyezett nyomda, új harangok, óra, 
a templom körüli boltok, a nagytemplom közelében volt kisebb 
templom, a Szent-Péter külvárosi iskolahely és templom, a 
monostor-utcza szegletén levő két ház, a várostól zálogban birt 
jószágok; vidéken az apahidai, kórodi jószágok; Asszonyfalva, 
Alsó- és Felső-Füle. 

Két óv múlva 1718. márezius 30-án újból megjelent Stein-
wille Kolozsvárt s ráizent az unitáriusokra, hogy az udvar 
parancsolatjából adják át az iskolát, a quartaházat, az iskola ós 
a plébánia mellett levő két házat is. Az unitáriusok okulva a 
két év előtti kegyetlen execution, tapasztalva, hogy az Istenen 
kivűl seliolt pártfogóra nem találnak, nem ellenkeztek, hanem 
a kért javakat 0 Felsége parancsolatjára átengedték. így utolsó 
javaiktól is megfosztattak. A tanuló ifjúság április 1-én az isko-
lából kivonult és elszéledett." 1 

Igazságos eljárás volt-e ez a hatalom részéről? E kér-
désre megtaláljuk a feleletet a gyászbeszédben, hol elmondja, 
kifejti alaposan, példákkal világosítva a névtelen szónok, midőn 
Bíró Sámuel koporsója mellett az igazság származás-rendjét és 
tulajdonságát (genealógia atque indoles justitiae) veszi beszédé-
nek tárgyalása alapjául. Ez ugyan találónak látszik első pilla-
natra az elhunyt B. S. hivatali ál lását: főkormányszéki taná-
csos ítélő bírói tisztét tekintve, ha nem állana ott a még ma 
is elszomorító gyászos háttér. Hiszen Biró S. maga kifejezte 
végperczeiben, megjelölte a temetésén tartandó beszéd tárgyát : 
Isten akaratján való megnyugvását, hogy midőn ő szólni nem 
tudna, mások tegyék nyilvánossá példaadás és követés végett 
Istennek magánosan tenni szokott hálaadását. 

Vajha az uralkodó hatalom figyelembe veszi és követi a 
Rákóczi mozgalom'támadása elején (1704. januárius) a béke helyre 
állítása végett 1. Lipót által a közvetítéssel megbízott Széchenyi 
Pá l püspök okos tanácsát, hogy a liáboru csak addig igazságos 
és megengedett, mig a sérelem elhárítására szükséges; ellenben 

1 Benczédi Gergely. A kolozsvári unitárius kollégium vázlatos tör-
ténete. 

Keresztény Magvető 1903, 2 
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igazságtalanná és tilalmassá válik, a mikor a boszúállást tűzi 
ki czólul." 1 De e hatalom nemhogy követte volna az okos 
tanácsot, sőt évtizedeken át folytatta az üldözést, foglalást, nyir-
bálta, s a hol és a mikor csak tehette, hatalmánál fogva mindig 
szűkebb körre szorította, öszszezsugorította a nemzetnek mind 
politikai, polgári, mind vallásszabadságát és jogait. Ha a nevé-
nek megfelelő „kőakaratu" Steinwille szavai szerint „az ural-
kodó nem akart perelni jobbágyaival," hogyan tehette volna 
azt a levert jobbágy? (az őz, a bárány csak nem állhat szembe 
a farkassal) a mikor már az uralkodó német tanácsosai előre 
készítették a magyar nemzet kezét királyválasztási szabadsá-
gában kiszámithatlan időre megkötő pragmatica sanctio ezím 
alatt ismeretes szerződést. És ha legalább e szerződés pontjait 
megtartották volna! s különböző félremagyarázások, értelmezé-
sek ós ferdítések által eredeti alakjából ki nem forgatták volna 
s forgatnák ma is. 

A bölcs szónok tehát igen okosan cselekedett, midőn a 
szent-könyv tanácsát követte : „Legyetek okosok, m i n t a kígyók, 
szelídek, mint a galambok". És e vészteljes időben nem is tehe-
tett másképp, csókolnia kellett az igazságtalanul sujtoló veszszőt 
s a körülményeket ismerő olvasóra bízni a sorok közötti olvasást. 

A bevezetésben élénk színekkel festi öt év alatt (1716—1720.) 
a nemzetet borzalmasan sújtott természet csapásokat; elősorolja 
az ekkor kidőlt erdélyi főbb embereket, hivatalnokodat s ezek 
között első helyen a ..kőakaratu", 1720-ban november havában 
elpusztult hadi kormányzónak is könnyeket szentel. 

A szomorú múltnak röviden érintett gyászos eseményei 
biztató például szolgálhatnak nemzeteknek, intézeteknek s egye-
seknek is még a legnagyobb csapások közepette is, hogy „borura 
derű" és koszorús költőnk aranyszavai szerint: „Nincs veszve 
bármi sors alatt, ki el nem csüggedett." Ne félj kicsiny sereg, 
ki megszomorított, meg is örvendeztet! Nemde ezt tanúsítja 
a Kossuth La jos utczát cliszesitő unitárius minta kollégium s 
ugyanott alább a Magyar-utcza szegletén néhány évvel előbb 
emelkedett ref. theol. épület s Nagyenyeden a Bethlen kollégium 
tágas és díszes termei? Elhallgassuk-e a bujdosó vezér kul-
tuszát, kinek szabadságért hevült lelke eszményképét két hosszú 

1 Gróf Széchenyi Ferencz 1754—1820. Fraknói V.-től. Budapest, 1902, 
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százév nemhogy elhomályosította volna honfiai keblében, sőt 
időről-időre a „Rákóczi induló" harczra tüzelő bús hangja mel-
lett ragyogóbbá tette és teszi. Nemde erre mutat, a lelkes és 
buzgó honfiak tervbe vett amaz intézkedése, hogy 1903-ban 
Rákóczi-emlék kiállítás rendeztessék Kassán?! 

E hajmeresztő hajótörésben mindenüket vesztett unitáriu-
sok a borús napokban egy hét múlva, ápril. 8-án választották 
főgondnokká ügyeik rendezésére Kolozsvárt lakó gubernialista 
hitsorsosaik közül Bíró Sámuelt és Simon Mihályt. Bíró alig 
három évig, Simon Mihály is csak öt évig viselhette s betegen 
is egész odaadással, lelkiismeretesen folytatta tisztét mindkettő, 
míg a megrongált, öszszezúzott egyház hajója mellől a gondvi-
selés elszólította a két kormányost, Bíró Sámuelt 1721. jan. 15., 
Simon Mihályt 1723. november 27-én. (Lásd Simon Mihály 
életrajzi adatait Magvető 1902. évi folyama 194—206. 11.) 

És most hadd szóljon e korról a beszéd. 1 

Sóhajtozzatok! oh sóhajtozzatok! Sohajtozz kedves haza, 
Erdély! az általános szomorúságban ölts gyászt, arezodon zápor-
ként hulljanak könyeid. A költővel szólva: Jól esik a fájdalom-
nak teljesen átengedni magunkat . Mert a végetlen csapások oly-
oly igen terhesen sújtanak, oly szokatlanul szorongatnak, hogy 
a bódultságban már-már alig lélegzel az ember. A keserű fáj-
dalmat gyászosabb váltja fel, a csapást súlyosabb követi, a 
szomorúság sik tengeren zajló óriás hullámok módjára uja t tol 
előre. Oh végtelen balesetek, melyek mint testőrök sokszoros 
renddel sánczoltak téged. A legvéresebb háborúknak hány mili-
á rd j a ütötte fel benned táborát ! Mennyi kiomlott p o l g á r v é r 
mocskolta be véráztatta földedet századokon á t ! Hány arezot 
tet t iszonyú és kegyetlen éhség szenvedése feketévé? Mennyi 
szokatlan, sőt undorító táplálék elfogadására kényszeritett ? Mesz-
sze szélesen pusztító dögvésznek tíz éven át mekkora nyoma 
mindenütt? S e ragályos járvány miatt falvaknak, kisebb és 
nagyobb városoknak mekkora pusztulása? 

1 A beszéd czime: Az igazság' származás-rendje ós tulajdonsága elő-
adva az igazság- igen kedves barátjának, tekintetes liomoródszentmártoni 
Biró Sámuel urnák, ő császári királyi és katholikus felsége erdélyi fejedelmi 
legfelsőbb kormányszéke valóságos belső tanácsosának sat. temetésén, 1721. 
február 23-án, Kiskenden. Brassóban, a Seuler nyomdán nyomtatta Helcz-
dörffer Mihály 1721. esztendőben. 

2* 
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Gondoljatok csak viszsza az 1716-ik esztendőre, melynek 
nyarát a természet annyira sajnálta, irigyelte tőlünk, hogy a 
korai és folytonos kemény hideg miatt az ősz csak éretlen 
gyümölcsöt adhatott; bort pedig, ha borról kell szólani, száza-
doktól fogva nem hallott roszat, és ezer vizáradást adott. 

És iHfe ezek nyomán 1717-ben új csapás állott be, a gyászt 
gyász vál t ja fel s az arezokat várat J an úl-véletlenül piszkos nedv 
nndokitja ismét, mert a tatárok iszonyú vadállati dühvel támad-
ták meg a hazát, pusztították, és oh jaj , mily számosan jutottak 
siralmas fogságba! S fájdalom, még nincs vége az évnek. 

Egy évi kábultság, bódultság után ismét pestis, egészség-
telen levegő állott elő a haza belsejében. Forgassátok az évköny-
veket és súgjátok meg nekem feleletül, ha találtok-e gyászo-
sabb esztendőt az 1718-ikinál ?! Ha 1716-ban az erős hideg 
megtagadta tőlünk a bort, íme 3 718-ban a túlságos hőség meg-
fosztott kenyerünktől, mert minden gabonaszemet, sőt magát a 
földet hallatlanul elperzselte. Folyók, tavak kiszáradtak. Hány 
hely lett undokká a siralmas tűz miatt és mekkora kárral? 
Ennyi nyomor közepette semmi enyhítőbb gyógyszer, mint a 
feledés. De az újból és gyakrabban visszatérő s annál inkább 
sujtoló csapások nagyobb szenvedése ujul meg. íme, az egész 
hazára a ragályos 1719. esztendő úgy elhintette a ragályos 
betegséget, hogy a fertőzött helyek vagy járhatlanok voltak, 
vagy elzárásokra őrzők nem találtattak. Friss emlékünkben, hogy a 
megelőző 1720. évben a férgeknek és a földön csuszóknak számtalan 
mennyisége mily borzasztóan elpusztította a terményeket, hogy 
a természet rendes folyása majdnem megfordultnak látszott, és 
a szerencsétlenségek Erdély ellen mintegy összefüggő iánczolat-
ban összeeskünni látszottak. 

Borura derű szokott következni. De oh mi szerencsétlenek ! 
kiktől a természet is megtagadta a rendes időjárás változását. 
Mert midőn fájdalomtépett sziveinket némi enyhítő vigasz érné 
a pestis megszűnésével, ú j csapások törtek ránk ismét, mintegy 
mélyebben szivünkbe vágott körmökkel. A villámok a magasab-
bakat sújtják. Kiket a természet kivételesen megkímélt a hábo-
rúban éhségtől, pestistől, mily csoportosan haj t ja végre azok ellen 
a megirt változhatatlan törvényt! De hogy a szenvedések, 
melyek miatt a haza gyászban van, ne látszódjanak csak távol-
ról mintegy tükörben, hogy a villámok a kimagasló főket sújtják: 
pontosabban tudjátok mint én, hogy a forradalom egy éve alatt 
hány hazánkfiát vesztettük el nemcsak a katonai és polgári 
rendből, de az egyházi ügyek dajkái közül is. Erdélynek mennyi 
támasza, oszlopa elölt ki, mennyi ragyogó fénye aludt ki, kik 
könnyeket fakasztottak s az utókornak követendő példát nyúj-
tottak. Mélyen vérző sebet ejtett sziveinkben gr. Steiniville gene-
rális halála. Jusson eszetekbe gr. Teleki Mihálynak Kővárvidéke 
főkapitányának, Csáki István, Nalácd Lajos, Boér Ferencs Kolozs-, 
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Hunyad- és Krasznavármegye főispánjainak temetésük. Rhédei 
Pál alig lépett be királyi táblai hivatalába, s kiesett onnan; 
PJiédei László, Henter Gábor, Sulci Mihály, Pekri Gábor és más 
királyi hivatalosokat elragadott a fekete halál. Kiket nem rej-
tett még koporsóba a gyászos végzet ? Magokat az orvosdocto-
rokat sem félt megtámadni a halál s a gyógyszertárak erejét 
kijátszani. A sors istennői (párkák) kimondhatlan fájdalmak 
megújítására kényszerítenek, s úgy látszik, a haza egy méltósá-
gának ós rendjének sem kedveznek. Oh ja j ! Még maga a földi 
uralkodó felség belső titkos és kiérdemült tanácsosait is mily 
gyorsan kivonták ő felsége tanácsterméből és Isten ő felsége 
ítélőszéke elé állították: gr. Mikes Mihályt; nyolcz nap múlva 
kísérőjét, elhunyt homoród-szentmártoni Bíró Sámuelt léptették 
le az élet színpadjáról. 0 vajha utolsó lenne! Oh ki ád könnye-
ket nekem e koporsó öntözésére! ? Ki ad nyelvemre ha nem is 
Cicerói ékesszólást, de illő szavakat a hazától és tőlem soha 
eléggé meg nem siratható ily nagy férfi utolsó tisztessegtételé-
nek teljesítésére"?! Ki nyújt nekem ez igen tekintélyes gyüleke-
zethez méltó anyagot a szólásra? Vagy fájdalomtól kimerült 
erőmet mi fogja alkalmassá-tenni az előadásra? Csak az utolsó 
köteles tiszteletadás teljesítése. Vajha ez az ő legutolsó tisztes-
ségtételére szentelt nap soha se virradott volna reám! Bárcsak 
e gyászos tiszt végzése ne esett volna reám! Bárcsak megelőz-
tem volna őt és ne következném utánna! De a gyász miatt 
zavartan dadogva, hebegve, tárgyamtól eltértem. Tárgyammal 
összhangzónak azt tartom, hogy az igazság ministerei, patró-
nusai előtt az igazság leszármazását és tulajdonságát adjam elő •— 
türelmetekben bizva — annak a koporsója mellett, ki az igaz-
ságszolgáltatásban fáradozott, azért élt és halt egész életében. 

Áh! A jámborság legyőzetve a földön hever és a szűz Asztrea 
minden istenek közül legutoljára hagyta el a vértől nedves földöt.1 

De mi közöd már neked az igazsággal ? Siess lassan, én ugyanis 
megkísértem azt az égből lehozni és hozzátok visszavinni, mert 
tudom, hogy az igazság Asztrea, mely az égbe repül, mihelyt 
meggyőzetik. 

Az igazság minden erények királynéja, az állam éltető 
ereje, mely nélkül társaság, sem nemzet, sem polgárság, sőt 
maga a világ sem állhat meg. A bűnben leiedzők sem élhet-
nek annak egy kis része nélkül. Az állam igazság nélkül teherré, 
zsákmánnyá válik. Mert az igazság csorbátlansága mellett min-
denkit egy és ugyanazon czél vezet; annak hiányában megtörik a 
hit, bizalom. Igazság nélkül mik az országok, ha nem zsivány-
tanyák? Mik a fejedelemségek, ha nem a bűnök műhelyei? 
Mik a polgárzatok, ha nem az alávalóságok barlangjai? Mik a 
társulatok, ha nem a szemtelenség és kegyetlenség menhelyei? 

1 Ovid. Átváltozások I. k. 149—150. v. 
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Az igazság az államok kapcsa, a mely az országokat boldoggá 
teszi és boldogtalanná, szerencsétlenné, ha elvész (t. i. az igaz-
ság). Pompeus — midőn egy spártai király azt az államot mon-
dotta a legboldogobbnak, melynek végei, szélei dárdával és 
karddal határoltatnak — így igazította k i : Az az állam igazán 
boldog, melynek az igazság szabja meg határát. Ezért a törté-
nészek a hadi győzelmet széltében az igazságnak tulajdonítják, 
annak számlájára ír ják és közmondássá vá l t : Lankasztja és edsi 
katonánk erejét az ügy, mely mellett harezol.1 

A vélemény hatása akkora, liogy senki se csatlakozik köny-
nyen azokhoz, kikről gondolja, hogy a jogot, igazságot, lelki-
ismeretességet kevésre becsülik. Ki az igazság szolgálatára 
adja magát, a királyi ékes koronákon fölül emelkedik, mert 
semmi sem hasznosabb és állandóbb, mint a mi az igazság alap-
jára támaszkodik. Távolítsd el az igazságot: hulla, gyász leend 
ez az igen tekintélyes és fönséges sokaság. Mint Homerosnál a 
Cyclops, egyik szemét elvesztvén, ide-oda ütődik s végre össze-
rogy : így ez óriási embertömeg is az érdemeket megítélő, a 
vétkeket sújtó, valamint a nemes tetteket jutalmazó igazság 
nélkül (összeomlik). Az igazság az erények legjelesebbje. Ez 
Teognides szerint minden erényt magában foglal. Innen Aristo-
teles az igazságot még az est és ha jnal csillagnál is ragyogóbb-
nak hirdeti. Pythagoras minden erények kincstárának, Cicero az 
erények legfönségesebb úrnőjének, Piccolomineus a déli napfény-
nél tündöklőbbnek mondja. Ez okból az ártatlanság próbája 
hajdan izzó vas és tűz volt, mert az igazság megvetőjének Isten 
a megboszulója, Negyedik Henrik spanyol király két nemest, 
kik titkos gyilkolással csak gyanusitattak, de rájok nem bizo-
nyittatott, arra ítélt, hogy egy magas szikláról dobassanak le. 
De ezek hangosan kiáltják, hogy ök ártatlanul halnak meg, és 
mivel a király fülei a legigazságosabb védelem előtt be vannak 
dugulva, tehát öt a legfőbb biró elé idézik és napot tűznek ki a 
királynak, mostantól a harminczadikat (az ök utolsó napjok), hogy 
a próba megmutatja az igazat. Hogyha az esetlegességen bámu-
lunk; ha az Istentől való félelem miatt aggódunk: még a leg-
főbb hatalmasságokhoz sincs semmi illendőbb ós méltóbb (mint 
az, hogy azok is aggódjanak), mert gonoszok a tanítók, a tanács-
adók, a kik Caligula szerint ítélnek : hogy magoknak a hatal-
masságoknak minden szabad mindenkire nézve ós a mint Memmius 
római népvédő kifejezte : büntetlenül tehetni bármit abban áll a 
királyság.2 Gonosz az a Lukanusi elv is, hogy a királyi pálczák 
egész ereje megsemmisül, ha a dolgok jogszerűségét kezdi mérle-
gelni. Távozzatok, kik ezt tanítjátok, tanuljátok ós teszitek. Az 

1 Példák : a görögök liarczai a persákkal, a magyaroké a törökkel és 
némettel. 

2 Sallust. Bellum Jugurth. 31. 
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igazság őre menjen előre. Rnt elv az i s : Szabad, ha tetszik. 
Ennél szebb az : Legkisebb tetszés sem illik ahoz, kinek fölötte sok 
szabad. Antigonus, a Macedonok királya a hízelgőnek e szavaira: 
hogy a királyoknak minden tisztességes és igazságos, így felelt: 
Csak a barbárok királyainak, és közhírré tétette a polgárzatokban : 
ha történetesen valami olyat rendelne, mi a törvényekkel ellen-
kezik, ne engedjék meg, ne fogadják el. II. Mahomet török császár, fiát 
Mustafát, ki egyébiránt jó, de bujaságra hajlandó volt, meg-
fojtatta és halálával áldozatot hozott az erkölcsnek. Gallicratest 
ingerelték Lysander barátai, engedné meg, hogy ellenesei közül 
egyet eltegyenek láb alól és 50 talentumot adnak (2662 frt). 
De midőn észrevette, hogy ez az igazság ellen van, nem engedte 
meg. Oleander a király tanácsosa pedig, visszavitte a pénzt e 
szavakkal: Én elvettem volna, ha Callicrates lettem volna. Én is 
— mond Callicrates — ha Cleander lettem volna. Trajanus csá-
szár annyira igazságszerető volt, hogy egykor mindenek szeme-
láttára adta a város főbirájának a kivont fegyvert és így szó-
lott : Vedd e kardot és ha igazságosan uralkodom, használd mellettem ; 
ha nem, fordítsd ellenem. Alphonsus, Arragonia királya úgy nyi-
latkozott : Neki úgy tetszik, hogy a kik az igazságot nem tisz-
telik, igen hasonlók a nyavalyatörosökhez, mert az igazság az 
életnek mintegy tápszere ós eledele. 

Az igazságnak szerető nővére a béke, kölcsönösen csókolják 
egymást; ki igazságot cselekszik, békét talál, mely őt csókolja. 
Barátnők. Te talán egyiket akarod s a másikat mellőzöd. Senki 
sincs, ki a bókét ne akarná és még sem munkálnak mindenek 
az igazság érdekében. Ha a béke barátnőjét nem szereted, az 
sem fog viszont szeretni téged. 

Az igazságot a jog és törvények szülték. Semmi igazság 
ott, hol hiányzik a jog, vagy a cselekvés, jogos követelés és 
birtoklás lehetősége. A lehetőség pedig a cselekvést parancsoló, 
vagy legalább nem gátló törvényekben áll. Róma hosszú időn 
át polgári törvények nélkül állott. Nemcsak Rómának, hanem 
az egész földkerekségének a világ alkotásától kezdve sok szá-
zadon át a természet törvénye volt igazgatója. Ma polgári tör-
vények alatt élünk. De Plató azt mond ja : A hol sok a törvény, 
ott romlott az állam. Mert a hol sok a törvény, ott — Tacitus 
megjegyzése szer int— sok a pör is, az élet, az erkölcs rosz. Mégis 
a már megszokott törvény megváltoztatása — a mint a Canon 
tart ja — újdonságánál fogva zavart okoz. Cleon állítása feltűnő 
(paradoxon): Azaz állam, mely ugyan rosz, de mégis változatlan 
törvényeket használ, jobb amaz államnál, mint a mely ugyan jó, de 
mégis ingadozó és változó, nem állandó törvényekkel él. Mint az 
ótelnem változtatás az egészségre nézve nincs minden gyengülés 
nélkül: úgy a törvények változtatása és a szokások felforgatása 
sem lehet az alattvalók bomlása és zavarodása nélkül. A jog 
és törvények oly kölcsönösen ölelkezve járnak, hogy ezek tilalma 
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ellenére nincs semmi cselekvési jog, a téteményes jog pedig 
nem sérti a törvényeket. Mert a jogot nem a szerint kell mérni, 
a mi ennek vagy amannak igen jónak látszik, hanem a törvény-
hozó szelleme szerint, a honnan a jog ered és a törvényhozó 
ezen szellemét a törvények kifejtik és tisztába hozzák. 

Nem kell tehát büntetlenségbírt mérni a jogot, mert az ártat-
lanok nehéz szenvedéseknek vannak gyakran kitéve, mig a 
gonoszok büntetlenül maradnak. A pókháló lebonyolítja a legye-
ket, átbocsátja a darássokat, dongóikat. A fényes tolvajok és házas-
ságtörők ellen alig inditanak valaha keresetet, bár semmi joguk 
sincs a mások megsértésére. A polgári törvényszéken nincs 
kereset a hálátlanság ellen, pedig a hálátlan embernél nincs 
nagyobb, roszabb terhe e földnek. Senki sem idéz pörbe, ha a szü-
kölködőtől megvonod az alamizsnát, pedig nem volt jogod meg-
vonni, megtagadni, midőn Isten alkalmat adott a segélyezésre, 
mert nem a tiéd, a miből csak a kezelési tiszt a tiéd, és így a 
törvénybe ütközöl, bár a törvény büntetése most elmarad. 

A magánhaszon sem mértéke a jognak, mert ennél a feltételnél 
fogva mindnyájan rohanni fogunk kölcsönösen az öldöklésre és 
zsákmánylásra. Jónak tartod-e e következtetést? Hasznosok 
nekem nyájaid, vagyonod, pénzed, birtokod. Van tehát alkal-
mam, jogom, hogy elvegyem tőled. 0 bolond Carneadesi sze- . 
szélyes ta lálmány: az igazságot bolondsággal vádolni! Carneades 
azt állította, hogy a haszon az igazság- és méltányosságnak 
anyja, Egész készséggel megengedem azt az Ítéletet, hogy haszon, 
méltóság, vagyon, jutalom követi a jogokat és igazságot, de 
mind ezek káros következéseket vonnak magok után, vétekké vál-
nak, valahányszor azokban csak a magánhaszon forog szem előtt. 
Mert gyakran megesik, hogy önhaszmmknak csak önvélemé-
nyünk a bírálója és a mit magunkra nézve hasznosnak ítélünk, 
magunknak és másoknak gyakran káros ; a mitől visszabor-
zadtunk, az jó fogott volna lenni. Sőt ugyanaz az ember sem 
hasonló mindig magához, mert a mit most helyeselt, máspercz-
ben már rosszalni fogja. Nem is egyforma vágy haj t mindenkit : 
Kinek-kinek az övé szép és igaz. Plinius (30) mondja: ezer róká-
nak ugyanaz a természete van, de az emberekben annyi külön-
böző vágy van, hogy ha az önhasznukat néző emberek tobzódás-
tól indíttatva jogi végrehajtással bírnának, egymásközt marakodó 
farkasok, oroszlánok, kutyák nyájának látszanának. Az oktala-
nokat ugyanis gyomrok és érzéki ösztönök sarkalják és ez 
ingerek lecsillapítására mindent megkísértenek, minden lelki-
ismeret nélkül marczangolják, tépik, szaggatják, a mik inyök, 
érzéköknek tetszenek. Midőn már e tulajdonságukat a törvények 
nem írták körül, a mint az éhség kényszeríti, dühösen küzdenek 
azért, a mi elöttök áll, mint közvagyon, és a miket mások a magok 
hasznokra összehordottak, nem szégyelik rabolni. A vadak gyomra 
igen könnyen lecsendesül a természettől minden fűszer nélkül 
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számokra termett étel által s haragra és mások sértésére sem 
lobbannak, ok nélkül — éhségtől menten — ha nem ingereltet-
nek. Takarót a természet adott a vadaknak, de az emberek mez-
telen hiúságuk és szemtelen kevélységük eltakarására alkalom-
szerüleg a szemérmességet ragadják meg. Az oktalanok előtt 
ismeretlen indulatok és vágyak szennyétől duzzad az ember. 
Túlságos birtokvágy, dölyf, mások felett kitűnni akarás, dicső-
ségre törekvés, irigység, vetélkedés, észtehetségi verseny, babona, 
a jövő gondja, kandiság, tuclvágy sűrűn, gyorsan és ismételten 
zaklatják a halandó embert. Mindez érzések teljességgel nem 
érintik a vadakat, szóval: a mi versengés, viszály, háború 
minden nap foly az emberek között és keletkezik a vágy miatt, 
a vadak előtt ismeretlen. Az emberi indulatok és haszon ezer 
változatossága mellett milyen volna az emberek élete, ha a haszon 
szerint kellene mérni a jogot és ha magát a haszon módját a 
törvények nem szorítják határok közzé. Ki-ki a mit hasznos 
és méltányosnak ítél a maga ügyében, azt kell hogy a máso-
kéban is tegye. Hasztalan tartod tehát magadra nézve hasz-
nosnak a mások fáradtsággal szerzett javainak titkon vagy erő-
szakkal való elrablását, midőn mások is hasonló szabadosság-
gal ellene állhatnak törekvésednek. Vagy hasznodra válhatik-e 
neked az Ígéret vagy adott szó megszegése, midőn a te példáid 
reád vagy ellened térhetnek vissza ?! Ha szabad lenne ily 
álhaszonnal mérni mindent, még a leghatalmasabbnak jólléte is 
koczkán forogna, valahányszor valaki hasznosnak látná az ő 
elvesztését. Demosthenes azokat tartotta dicséretre méltóknak, kik 
az igazságnak nem tesznek elibe semmi hasznot. 

Hatalom vagy erő szerint sem leli mérni az igazságot ama 
barbár állítás szerint, hogy minél erősebb valami, cimiál igazabb. 
Mi van ennél igazságtalanabb? A vadak sajátságossága: senki-
nek sem engedni előjogot, tisztet, ételt, csak a kinek kitűnő 
ereje van. Midőn az argosiak a lacedemoüokkal határ fölött 
villongtak ós komolyan állították, hogy ügyök igazságosabb, 
Lysander kardot rántva így szól: a ki ennél erősebb, az vitatko-
zik legjobban a határ fölött. Ó felfuvalkodott emberi balga állítás ! 
Themistokles midőn Androsnál ezüstöt kórt, így szólott: két 
istent viszek hozzátok: erőt és tanácsot, jelentvén ez által, hogyha 
nem nyeri meg tanácscsal, elveszi erővel. Tlutarchus keményen 
figyelmeztette : Ott nincs helye az igazságnak, sem a békének, hol 
a hatalmasabb akadály nélkül elnyomhatja a gyengébbet. 0 mily 
gyakran ölti fel az igaznak színét az az állítás: a legnagyobb 
szerencsében az a méltányosabb, a mi erősebb. Innen e talány : 

Kérlek, inond meg, hogy mi uralg már szerte e világon ? 
Mond három szóval, kis betű három is elég. 

Nem három szóval, három betli megfelel erre : 
Jus, betű két csere, vis mondja meg ezt röviden. 

Jus és vis, két első "betűk így váltva fel egymást 
Jus-1 most birja világ, ámde cselekszik erő. 
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Palingenius azt mondja : Kinek ereje van, nem fél a jogtól, 
a jogot elnyomja az erő. 

Erő vagy jogsértés az igazságtalanság első szülött leánya, 
vagy megtagadja azt, a mit másnak kell vala adni, vagy elveszi a 
másét, vagy valami roszat okoz, a mire nem volt törvényes 
jogosultsága. A jog és igazságosággal tehát semmi sem ellen-
kezik inkább, mint az erőszakosság és csalás, a jogsértésből szü-
letett s többnyire kölcsönösen ölelkezve járó nővérek. Ha a 
csalás czélját nem érheti, nyomában van az erőszakosság; ha 
ez visszaverhető és kijátszható : a róka furfangnak nines határa, 
ha az igazságosságban hiányzik a kellő bátorság. Pisistratus 
csalással megszerezte Athénétől a kormányzói méltóságot és 
zsarnok uralkodásával elnyomta. Egy Clemens nevü Tiberius 
alatt Agrippának színleli magát. Tiberius kétkedet t : erőt vagy 
csalást állítson szembe a csalással. De ez (a csalás) szándékát 
szerencséssé teszi, az (erő) a végrehajtást eszközli. De semmi csa-
lás, semmi erőszak sem marad boszulatlan, mindkettőt felfogja, 
mindkettőnek erőszak áll ellenébe, hogy a példa visszatérjen a 
szerzőre. Egy Andriscus nevü Macedóniában, magát Filepnek, 
i ̂ r seus király fiának színleli, ezért meglánczolták. Antiochus 
kilencz évig és tíz hóig bitorolta csellel az idegen hatalmat, míg 
megöletett. Mitridates pontusi király uralkodása első éveiben 
eltette láb alól anyját, majd fivérét, három fiát s ugyanannyi leá-
nyát : reá pedig csapást a rómaiak, halált a fia mért. Ptolemeus 
Sándor utódai közt megkísértette mind ravaszsággal, mind erővel 
azokat, a kiktől tartott, hogy az uralkodásra való juthatásban 
útját állják, de kevéssel azután feje dárdára, tűzve rémitésül 
körül hordoztatott. így fordítja vissza Isten az igaztalanságot a 
szerzőre és bőszülj a meg azt, ki az igazságot megveti. Mert az 
igazság magában magára gyenge, erőtlen, nem hogy másoknak 
ártani akarna és a törvényektől elhajlásra kényszerítene. Az 
utczán eleső igazság oda lesz, ha nincs a ki fölemelje; ha nincs 
ügyvédője a tárgyaláson, elesik, lerogyik; ha nincs pártfogója, 
védnöke a törvényszéken, ügyét elveszti. Hasztalan várunk tehát 
segélyt a méltányosságtól, ha előbb nem nyujtunk segélyt a méltá-
nyosságnak, nem állunk támogatására. 

Az igazság csonka, nincs keze, hogy ajándékot ne fogad-
hasson el és a kapzsiság s kincsvágy a j t a j a előtt ne kelljen tar-
tózkodni. O visszás fonák század! a melyben ha alkalom 
nyílik — az igaznak szine alatt csalárdul megvásárolható a nyelv, 
kéz; a jog és per fogós, tekervényes szavakkal megakasztatik, a 
törvények egyéni belátás szerint elfaesartatnak, az Ítéletek elha-
lasztatnak, a felperesek vagy engednek, vagy a költség miatt 
kimerülve, vagy a hosszas várakozást megunva, kénytelenek 
titkon, ismeretes feltételek alatt is szerződésre lépni. Innen az a 
magyar példaszó : A törvény csak olyan, a milyennek tetszik. Hesiodus 
panaszkodik, hogy az igazságtalannak több joga van. De a gonosz-
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sdgból való nyereség, nem nyereség, nem haszon, hanem kár, jegyzi 
meg Laertius. A hi rák gyakran színlelik, hogy torokgyuladásig 
dolgoznak, mint Demosthenes, pedig ezüst gyuladás égeti tor-
kukat — (kincsvágyban szenvednek). Elmésen jegyzi meg Demas 
Plutarehusnál : többen győzetnek meg arany- és ezüst-, mint 
vasdárdával. Ezért szokott a bíráknak rendes jövedelmek lenni, 
hogy a túlságos haszonvágy miatt ne zavarják meg a jogot és 
méltányosságot, mert minél kevesebb a birók fizetése, annál 
inkább kényszerülve vannak ajándékok elfogadására. 

Az igazságot némelyek vaknak, mások vissza vagy félre for-
dított szeműnek festik, hogy ne lehessen személyválogató az íté-
lésben. A lacedemoniai és az áthenei legfőbb törvényszék tagjai 
hajdan igen bölcsen tartották üléseiket éjszaka, hogy senkinek 
befolyása vagy kegye meg ne indítsa, mert az igazság sem 
atyát, sem anyát nem ismer. A thébaiak a bírák képszobrait 
hátra fordított szemekkel készíttették, hogy ne lássák és kíván-
ják az aranyat, mely igen gyakran megszokta tompítani a tör-
vények élét. Az igazság és a biró félre fordított szemekkel rajzol-
tatik, hogy kiegészítés végett, barátság miatt az egyenes útról 
le ne térjen. Anacharsis mondotta, hogy a törvények hasonlók 
a pókhálókhoz, melyeken a gyengék megakadnak, az erősebbek 
áttörnek. Ha lógv vagy szúnyog beléesik, megakad, ha pedig 
darázs vagy dangó, elszakad a háló s elrepülnek. Ovidius így 
szól: A kúria, a tanácsház a szegények előtt zárva van, a vagyon 
hivatalt, tisztséget, a vagyon barátokat ád, a szegény mindenütt 
mellőzve tehetetlen. Keményebben tépik, szakgatják a szegényeket 
az igazságtalan birák, mint a legkegyetlenebb ellenség, jegyzi meg 
Isidorus. A barátok és kitűnő személyek homlok egyenest jön-
nek velünk szemben; de a szegények és nyomorultak hátul 
lappangva és oldalt, a birák szemébe történetesen esnek és hogy 
észrevétessenek, azért akarták a régiek is az igazságot oldalra 
fordított szemekkel festeni. A ki nem védi a szegényeket vagy nem áll 
ellene az olyanok bántalmazásának, minők a nyomorultak, gyengék, 
elhagyatottak, árvák: ép oly vétkes, mintha a szülök hagynák el gyer-
mekeiket — mondja valaki. Az igazság hatra fordított szemű, hogy a 
magánhaszon tekintete miatt a közügy ne ütközzék akadályba, 
mert az igazság legfőbb törvénye: a nép jólléte; az igazság sarkcsil-
laga : a király és ország boldogsága. Kik a jogot ós törvényeket 
árulják, önhasznuk hajhászására hajt ják, mint viaszat gyalázatos 
módon, az ilyenek könnyen alkalmazzák tanácsaikat mások kegyé-
nek megszerzésére vagy gyülölségük felkeltésére. Vajha az igaz-
ságos Aristides szavai visszaállítanák sokakkal a barátságot. A 
mint ugyanis a czivakodók egyik része maga iránt tetszést, 
ellenese ügye iránt pedig gyülöltséget támasztana, így szól: 
hogy az roszul érdemesítette magát Aristides iránt. De Aristides 
bollint fejével: Most nem az a kérdés. Egy nő sokaknak panasz-
kodott férje ellen. Gratianus császár így.felelt neki: Mit tartó• 
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jsi'k az reám ? A no viszont: Irántad is rosz indulatú, sokat szól 
ellened. A császár pedig válaszol: Mit tartozik az te reád? és 
így zavartan elbocsátotta. 

Bár az igazság hátra fordított szemű vagy vak, de azért nem 
siket, hanem mindkét nyilt fülével hallja figyelmesen, még pedig 
mind a két fél ügyét. Megbánásra siet, ki gyorsan Ítél. Az Ítélés-
ben vétkes a gyorsaság. Semmi sem ingatja meg könnyebben az 
igazságot, mint a gyors Ítélet, nem lévén kiderítve tisztán az 
ügy mindkét részről, sem a tanuk rendesen kihallgatva. A birák 
becsületessége nem a hirtelen, rohamos elhatározást, hanem a 
jogot követi. A vádlottaktól megtagadni a vád megczáfolására 
szükséges időt, nem természete az igazságnak, mert a védelem 
a természetjognak, nemzetközi és polgárjognak sajátsága. Ha 
az első értesités elfoglalja, meghódítja a bírót, a szerencse lesz 
a perek eldöntője, mert a ki futásban a másikat megelőzheti: 
annak adatik igazság, ha szintén nincs is igaza. Helyesen mondja 
Seneca: Ki a másik fél meghallgatása nélkül határozott, bár igaz-
ságosan határozott, még sem méltányos. 

Ezekből világosan kitűnik, hogy az igazság állandó és szi-
lárd akarat: mindenkinek megadni saját jogát. Igazságos lesz tehát 
az, kinek szivén fekszik: hogy senkit se bántson, hanem minden-
kinek megadja az övét. De mégsem az igazságos, ki a hántástól és 
sértéstől távol tartja magát, hanem az, a ki midőn árthatna, nem 
akar ártani, mint Philemon mondja Stobaeusnál: a ki csak téve-
désből adja meg másnak, a mi az övé, igazságos névre éppen nem 
méltó. Plinius így szól: A gonoszok is sok dicséretes dolgot tesznek, 
még sem dicsérendők, mivel nem akartak jót tenni. Egyetlen szülött 
leánya tehát az igazságnak az egyenlőség, mely Aristoteles sze-
rint azt akarja, hogy sem a gazdagok valami, igazságtalanságot 
ne szenvedjenek, sem a köznépet méltatlanság ne érje. Minden igaz-
ság egyenlőséget keres és kíván akár személyi, akár dologi 
tekintetben. Egyenlőséget keresnek minden kölcsönös és viszo-
nyos ügyben, mint kereskedés-, szerződés- és egyebekben. A 
körülmények változásaiban azt. nézik, hogy ki-ki annyi jót vagy 
roszat kapjon, a mennyi a másiktól jöhet. Ki házát eladja, 
nem annyi pénzt vár, a mennyit az eladó személy érdemessé-
gére való tekintetből érne ; nem is annyit, a mennyit a vevő 
adhat, hanem a mennyivel a ház kipótoltatik, kiegyenlítetik. 
Osztó igazság: a minő viszonyban áll a polgára másikhoz, aként 
feleljen meg az adomány is a másik adományának; a polgárzat ter-
hóből a mennyit kell hordozni, annyi előnyben is részesüljön. 
Az emberek egyenlőtlenek korra, méltóságra, erőre, tehetségre, 
észre és a természet ebben mutatta ki művészi ügyességét, midőn 
a halandóknak nem ugyanazon mértékkel osztotta javait. Hogy 
e változatosságban az emberek mégis egymással igaz össz-
hangzatban álljanak, ezt akarta a szabadság- ós jog törvény-
hozója — innen az igazság, hogy az egyenlőség közbe jöjjön. Mert 
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mint a jól rendezett országok- és polgárzatokban egyik a mási-
kat méltóság és vagyonra nézve felülmúlja, mégis mindeneknek 
ugyanazon szabadságok van ; mint. hazánkban a három nemzet 
különböző szokásokkal él, pedig számra sem megfelelő, nemes-
ségre sem egyenlő, mégis a hazának ugyanazon jogait élvezik; 
mint a vallások egymással szemközt ellenkezők, bár számra és 
méltóságra kölcsönösen kitűnnek, szabadság és jogra nézve 
egyenlők lehetnek; a testvérek korra, tehetségre nézve nem 
egyenlők, mégis az atyai javakból egyenlően részesülnek: így 
bár sokan másokat felülmúlnak lelki és testi tulajdonaikkal, de 
azért nincs több szabadságok, hogy másokat bántalmazzanak. 
Az igazságot mások iránt nem. kevésbbé kell gyakorolni, mint a 
hogy másoktól megvárjuk. Miként a természet sem tagadott ki sen-
kit, még a legalsóbb állapotuakat sem a közjog használatából 
és az ő leányának, az igazságnak birtoklásából. A mit valaki vál -
ha t tőled több hasonló között, te is attól azt várhatod. Mert ha a 
felsőbbnek engedni tartozol, a felsőbb is tartozik téged kímélni. 
Ki a mi jogot reád nézve megállított, illő, hogy az is használja azt. 
Szicíliai Diodorus így szól: Illő, hogy ki-ki a mely törvényt másokra 
szabott, maga is ugyanazt kövesse. Seneca azt mondja : Az igaz-
ságos bíró nem hoz más Ítéletet a maga ügyéről, mint a máséról. 
Quintilianus szerint: Biztos megfontolás, hogy ki-ki midőn itél, azt 
mutassa meg, azt bizonyítsa, a mit hasonló ügyben maga tett volna. 
A ki más ember jogában máskép határoz, mint a magáéban: 
magának ellent mond. Ha több hasonló között nekem valami 
szabad, miért tartsam tiltottnak másra nézve. Valamint a tár-
saság gondozására azok alkalmasok, a kik mások szavaira és 
tevékenységére könnyen ha j lanak és ráál lanak: úgy nem örö-
mest társulnak az emberek azokkal, kik másoknál felsőbbeknek 
tartván magokat, úgy vélik, hogy nekik minden szabad, magok-
nak mindent helyeselnek, másoknak mindent roszalnak, magok-
nak mindent megengednek, másoknak semmit sem néznek el. 
Innen megérthető a jogi és természetjogi parancs: A kinek saját 
különös joga nem forog kérdésben, ne követeljen többet magának, 
mint másoknak, hanem engedje meg, hogy mások is vele együtt egyenlő 
jogot élvezzenek. Azt mondja ugyanis Livius : Ilogy másoknak sza-
bad legyen, a mi neked nem szabad, abban valami természeti, vagy 
szégyenletes, vagy haragos, boszus dolog van. Az ámerikai barbár 
az a kérdése tehát, hogy: Az alamizsnát ajtóról-ajtóra koldulók 
miért nem rabolják el a bőségben levők javait — barbár kérdés 
volt, Innen egyenesen következik : Ki a mások munkáját használni 
akarja, a magáét is azoknak hasznára fordítsa. Kéz kezet mos, 
tar t ja közmondás. 

Az esküdtek sokszor az igazság ellenségei. A több és keve-
sebb, a mit csudálhat az ember, találkozik ugyanazon igaz-
talan tárgyaláson, mert a ki mást rászed, megcsal, túlmegy 
a mértéken, mivel többet vesz magának az illőnél; megrövidül és 
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fogyatkozás történik, mivel a kellőnél kevesebbet hagy a másik-
nak. Leótól, Eucrates fiától kérdezték: ki, mely polgárzatban 
élhet biztosságban? Abban, így szól, melyben a lakosok sem 
többet, sem hevesebbet nem birnak, azaz: a melyben gondot for-
dítanak az igazságra, mivel az igazság egyenlően osztja ki min-
denkinek az övét, a mi jog és törvény szerint őtet illeti. Ezért 
az igazság mérlegen festetik. 

Ez egyenlőség két unokát nemzett az igazságnak, egyik: a 
mit akarsz, hogy mások veled cselekedjenek, te is azt cselekedd mások-
kal. A másik unoka: A mit nem akarsz, hogy veled történjék, ne 
tedd azt másokhal. A jog elve tehát : önként engedj jogodból. 
Világosabban: alamizsnát nyújtani a szűkölködőknek, a mire 
jogosan nem kényszeríthetnek; elengedni, ha a körülmény 
kívánja, a mire mást joggal kényszeritlietnél; mások kegyét 
hálára kötelező tettekkel kiérdemelni; az olyan cselekvényektől 
pedig tartózkodni, melyek mások szenvedélyeit ,fel ingerlik és 
indulatjaikat fölkeltik. 

Eddig azt véltem, hogy maga az igazság szegény és kevés, 
kicsiny kísérettel jár, de most érzem, hogy gazdagabb, mint te, 
vagy én, sőt oly gazdag, mint a világ. Senki sem ad abból, a 
mije nincs, a mivel nem bír. Az igazságnak tulajdona az adás. 
Az igazság mindenkinek, mind neked, mind nekem, mind mások-
nak megadja, a mi a tiéd, a mi az enyém és a mi az övék; 
egyenként külön-külön bőven oszt. Gondolod-e tehát, hogy az 
igazság szegény? De az igazság azt ad ja neked, a mi a tiéd, 
nekem a mi az enyim; a mi az igazság sajátja, azt magának 
tart ja vissza. Itt az észnek ismét új bajai, viszályai. Mert minden 
visszavevőnek le kell lepleztetni, meztelenné tétetni attól, a mit 
a természettől kapott. A mi tiéd, azt többé senki sem adhatja 
neked, s te sem fogadhatod el, de jól jegyezd meg: a te dol-
gaidért téged nem zavarhat mindenki. Most hirtelen gondola-
tomba ötlik, hogy adassék az enyim, adassék a tiéd, más legyen 
az enyim, más a tiéd. E két ellenkezőnek ellenkező hatásai van-
nak az emberi nem békéjére, ezek minden pernek és háborúnak 
az okai. Ha a mi ügyeinkből elveszed a két névmást (enyim, tiéd) 
nem lenne semmi háború, per nélkül béke lenne. Bird tehát békésen 
a mi a tiéd, ne bántsd az enyimet, ez az igazság és egyenlőség 
tulajdonsága. Mert bár te bővelkedj, én nélkülözzek, még sincs 
több vagy kevesebb jogod a többet bírásra, mint nekem az igen 
kevésre. 

Az igazságnak nem csak az adás a természete, hanem az 
Ítélés, vagy az Ítélés által való adás. „Mi fölségesebb, mint a 
mások sorsa, vagyona és élete fölött való ítélkezés? az egye-
nességre nem igen hajló népet részint jutalommal, részint bün-
tetéssel féken tartani? mindeneknek, főként az özvegyeknek, 
árváknak, szerencsétleneknek panaszait meghallgatni? mindezek 
ügyeit egyenesen itélő szemmel megtekinteni s megvizsgálva 
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részrehajlás nélkül dönteni s a döntés által mindeniknek segít-
ségére jönni? és e földön képviselője lenni annak, ki minden 
igazságnak szerzője? Mi lehet ezeknél magasztosabb emberben ? 
Mi van közelebb a mindenséget kormányzó Istenhez?" De éppen 
azért, ha birói hivatalba léptél, diszesen kell teljesíteni tisz-
tedet. A bíró kötelessége ítélni, dönteni, igazságot szolgáltatni, 
helyesen, egyenesen cselekedve senkitől sem félni, bár Phalaris1 

csalásra, hazugságra kényszeritsen és kínzással indítson hitsze-
gésre. A bíró kötelessége, hogy lehetővé tegye, hogy az igazsághoz 
könnyen juthasson mindenki, hogy a gyengébbeket megmentse 
az elnyomástól szemre-főre nem tekintve, az indulatokat fékezze, 
az ítélésben a legnagyobb ügyességet, jártasságot tanúsítsa, a 
pereket nem huzza-halaszsza, nyújtsa. Az egyiptomi királyok 
esküvel kötelezték a bírókat, hogy még a király parancsára 
sem fognak igazságtalanul ítélni. Cambizes Sisamnis zsebfejő 
bírónak bőrét lehuzatta és az ő fiának s következőjének, Ott-
hánnak a törvénykezés idején atyja lehúzott bőrét rettentő pél-
dául kiterjesztette. 

A jogtudósok így határozzák meg a bírót: Jó férfi, igaz-
ságot, jogot ismerő, perek eldöntésére alapos, szilárd. Szükség, 
hogy a bíró jó ember legyen, nem gonosz, mert a mocsárban 
ki keres tiszta forrásvizet ? Ki kíván italt a zavaros vízből ? Ki 
tartja a más ügyére nézve hasznosnak, kiről látja, hogy a maga 
életéhen haszontalan? jegyzi meg Sopholdes. Hogyan lenne az 
ítélésben elébb való vagy jelesebb, ha erkölcs ós jellemre nézve 
alábbvaló. Gonosz észnél jó tanács nem talál helyet. A ki tisztes-
séges férfihoz hasonló rendes életet nem él, lehetetlen, hogy 
tisztességes férfihez méltóan akár ítéljen, akár cselekedjék; és 
jegyezd meg jól a birák választásában, hogy kiki magához 
hasonlókat válaszszon. 

A bíró tiszte ismerni az egyenlőséget és jogot, mert miként 
fog felelni, intézni a jogból, ha nem ismeri ? Némelyek ismerik, 
de visszaélnek vele. Ezért fenyegetőzött Caligula: Azt fogja 
tenni, hogy a jogtudósok az igazságnál egyébbel ne bírjanak, 
a miről vitatkozzanak. A bírónak a törvények szerint kell Ítélni 
és a szerint, a mit az atyák kifejeztek. A bíró tiszte a mások 
pereit eldönteni, a saját ügyében a bíró nem hozhat igaz Íté-
letet. Senkinelv sem engedtetik meg, hogy biró és felperes is legyen. 
Ezért még a fejedelmek is ügyeiket gyakran külföldi vagy 
idegen főtörvényszékek tárgyalására ós eldöntésére bocsátják s 
azok ítéletén megnyugosznak. Hogyan foglalhat tehát a bírói 
itélőszéken helyet az, ki a jogból nem tud vitatkozni ? A járat-
lan, tapasztalatlan embernél nincs igazságtalanabb. Oh szerencsétlen 
állam! hol az orvosok a gyógyászatot öléssel és a bírák igen 
gyakran az igazságot annak felforgatásával, összezavarásával 

1 Phalaris, AgTigentum kegyetlen zsarnok királya, 
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tanulják. Elébb kell ismerni a jogot, min t alkalmazni a tettekre. 
Oh szerencsétlen hazánk! midőn a jogtudósok hiányában tudat-
lanok foglalják el az üres bírói székeket, midőn a méltóságokért 
azok törnek előre, kik a min t mondani szokták, az üres helyekre 
palástjokon és szakátokon kívül semmi egyebet nem visznek 
és mégis azt vélik, hogy ők kitűnő jogtudósok és Temis fiai, 
holott a hazai szokásoknak csak felületes ismeretével bírnak és 
Verbőczit alig izelitették meg. Tacitusnak azok a bírák tetszenek, 
hih a törvényeket és a tartományok szellemét ismerik. Cicero is így 
szól: az államtanács gyűlésébe az államot ismerő főt kell állítani. 
De oh hazánk korcs fiai, idegenek és járatlanok a hazában! 
Kik a külföldi szokásokat hosszú czimsorozatban elbeszélik, 
előadják, vagy ismerni vágynak, a magok tartózkodási hely őket 
nem ismerik, nem tudják s nem érdeklődnek azok iránt. A 
nemes if júságnak sehol a világon nincs oly növelése a jog-
gyakorlatban, mint Erdélyben és mégis a jogismeret sehol sem 
kevesebb. Jogászjelöltek, cancellisták! ne csak esengjetek a 
kiküldetések, végrehajtó, osztoztató és m á s parancsolatok után, 
hanem ezek mellett egyszersmind éjjel-nappal forgassátok, tanul-
játok a hazai jogokat, törvényeket. Gyalázat az egyházi szó-
noknak a biblia mellőzése; szégyen a bí ráknak a Hármaskönyv, 
Approbata ós Compilata eonstitutiok szerint nem ítélni. A 
theologus pirul a szentkönyv nélkül szólani, piruljon a bíró is 
törvény nélkül szólani. Be senki sem ad, ha nincs miből adjon. 
Sok bíró alig látta törvénykönyvünket, a Corpus jurist, s ha 
látta, alig forgatta, ha forgatta is, a Tripart i tum és Approbata 
s Compilata eonstitutiok között a különbséget alig hallotta. 
Fájdalom! Ha ilyen bíráink vannak, h o g y a n bízod ezekre ügye-
det? Törvényünk helyesen szabta meg, hogy bíráink a párbeszé-
dek és bizonyítások után ítéljenek, mert ha az ügyvédek ki nem 
fejtik a jogot, sok bíró néma lesz mint a liaí, vagy mások 
szavazatát nagy kíváncsisággal várja. De ha mégis az ellenfél 
ügyvédje elfacsarja, ki fog dönteni? ha nem a véletlen és sze-
rencse. Ha még a legbölcsebbek is gyakran csalódnak, a leg-
járatlanabbak csak történetesen bukkannak az igazságra, Az ártat-
lanokat miként mentik föl a jogban járatlanok ? midőn jobb száz 
hibást fölmenteni, mint egy ártatlant elítélni. Nem elég a bírónak 
a jog és törvény ismeret: követni, alkalmazni is kell a tényekre. 
A bíró tekintélye a törvényekből van. A törvények jó bíró 
nélkül gyengék, némák és semmit érők. Ha a törvény nem 
irányítja a bírót, a bíró nem ügyelve a törvényt, magángondo-
latjait követi: ki helyez bizalmat az ő ügyébe? A bíró köteles-
sége úgy ítélni, hogy maga a törvény, ha szólhatna, bíró nélkül 
jelentené ki az ítéletet, A min t ugyanis a bíró érzése a jog és 
törvény: úgy a bíró élő törvény kell hogy legyen és csak legyen 
szószólója. 

Ne esudálkozzatok, miért tartottam kötelmemnek e gyászos 
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körben az igazság tárgyalását, midőn tudtam, hogy homoród-
szentmártoni tek. Biró Sámuel úr annyira gyönyörködött az 
igazság kiszolgáltatásában, hogy saját haszna ellenére is gyak-
ran felhozta: A hasa törvényei est nem engedik meg. Ha semmi 
más erényt benne föl nem lődöztem volna, az igazságra való 
legfőbb törekvése eléggé ajánlaná nektek őt, ki nemcsak névleg, 
hanem valósággal, ha valaki köztetek, ő biró volt, hogy kinek-
kinek az övét teljes jóindulattal kiszolgáltassa. Ha történetesen 
valakinek nem nyújthatott igazságot: gyöngőlkedés miatt, nem 
pedig szándékosságból történt. Megadta ugyanis Istennek, a mi 
Istené; a hazának, a mi a hazáé; a császárnak, a mi a császáré; 
Erdély polgárainak, a mi a polgároké; a családnak, a mi a 
családé; az övéinek, a mi az övéi. Szolgált Istennek, mivel 
szolgált az ő egyházának, melyet oly nagyon és gyöngéden 
szeretett, hogy annak ügyeiben kész volt éjet-napot tölteni, s 
annak javáért futni, fáradni halálig. Istenért hiábavalóságot és 
az élet minden ingereit, melyek az embereket tévútra szokták 
vezetni, semmisnek tartott. Isten is kölcsönös szeretetet tanú-
sított iránta. Majdnem három és félévig tartó folytonos gyen-
gélkedés és betegségnek levén alávetve, mily hálás sziwel 
fogadta Isten jóltevő kezéből; legutoljára is ezt az ő tisztelésében 
kivánta kimutatni, midőn gyakran ismételte: Uram! jó, hogy 
megaláztál engem. Ezt rendelte temetésén is tárgyaltatni, hogy 
midőn szólni nem tudna, Isten iránt magánosan tenni szokott 
háláját mások tegyék példaképpen közönségessé. Ezt tanúsította 
a kalendáriumokba 1718-tól 1721-ig, évenkint bejegyzett követ-
kező latin verseivel is : 

ii* {},' 

Anno 1718. Auspicium í'elix, felieein germinet annum, 
Auspiciis cum sit Christe benigne tuis. 

Optavi nova dona Dei, paralytica porto, 
Non nocamenta animae, sed documenta meae, 

Perpetiar dignum est, liic me Pater ílagella, 
Concute, conculca scinde, perure, tere. 

Dummodo lie mihi me tradus, vei desere totum, 
Corpore concussum spesque Fidesque beet. 

Anno 1719. Summe Pater melius me nosti, quae milii pro sunt, 
Haec oro des, quae obsunt arce benigne Deus. 

Anno 1720. Vivere mors fuerat, iam mors sit vivere Cliriste, 
Et sic velle tuum, sit mihi velle meum. 

Anno 1721. Vita, salus, medicus, virtus, dux et debus omne. 
Infirmo erranti sis Pater alme mihi. 

Tu mihi dclicium, mea spes, me a sola voluptas 
Tu columen, lumen, dulce levamen. Amen. 

Megadta a hasának is, a mivel tartozott, hogy egyenként 
megadhassa mindenkinek az övét. Az iskolákban akkora fárad-
hatlan szellemi munkásságot fejtett ki, hogy az régebb szo-
kott, de később szokatlan dolog volt. A nemes iíjú az unitáriu-

Keresztény Magvető 1903. 3 
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sok kolozsvári iskolájában, a tanárok közmegegyezéséből mind 
a világi, mind az egyházi költészet köztanitójává neveztetett ki. 
Szellemi erejét az iskolák nem foglalják el egészen: a polgári 
v. állami ügyek tanulására is kezdette megtenni az előlépéseket 
a Cancellarián 18 eves korában. I)e nagyhírű jogtudós atyja 
meghalván, néhai Teleki Mihály, kinek érdemeit még halála 
után is bámulta és tiszteletben tartotta mindig, titkárává fogadta 
s tartotta élete végéig. A még ifjú ember akkora tekintélyt és 
az ügyek tárgyalásában oly bámulatos tevékenységet mutatott, 
hogy a főkormányszék titkári hivatalra méltónak ítélte. Azután 
mily ügyesen és szakavatottsággal teljesítette erdélyi deputátusi 
és tanácsosi igen fontos tiszteit: mindnyájan tudjátok. Legfőbb 
törekvése vol t : mindenkinek megadni az övét és különösen az 
özvegyek ügyeit úgy tekintette, mint saját ját , elanyira, hogy 
mielőtt 1717-ben a haza ügyeivel foglalkozva másodszor érte 
szélhűdés: a liaza rendei között mintegy elkerűlhetlen mene-
déknek tartatott, mint a ki nem magának, hanem a hazának 
született. Nemcsak a haza törvényei voltak előtte igen ismere-
tesek, hanem a szomszéd tartományok állapotja is. Nemcsak a 
külországok szokásait kívánta ismerni, de a haza állapotját is 
bensőleg teljesen tudta. A hazai törvények iránt annyira szor-
golodó, gondos volt, hogy nem feledte el, melyeket használnak 
más országok is. Európa minden részének közjogát úgy tár-
gyalta, hogy Erdély közjogának kulcsát mástól kölcsönözni ne 
legyen kényszerítve. A közügyekkel elválaszthatlanúl össze-
kapcsolva és annyira béhálózva élt, hogy őt Erdély Atlásának, 
a haza támaszának, Izrael szekerének és kocsisának mondhatnád. 
A mi Themistokíesnek Miltiades győzelmi emlékjele, Bíró Sámuel-
nek a hazaszeretet volt az; akár ébren volt, akár aludt, alig 
volt ment a haza gondja és munkájától, melynek köznyugalmát 
magán nyugtalanságával is kész volt megváltani, visszaszerezni; 
ha valakinek a haza kedves, neki legfőbb törvénye volt: a^ haza 
boldogsága. A kiket, hozzá hasonlókat még Isten megtar-
tott, a hazának meghagyott, velem együtt imádkozzatok, hogy 
ne ragadja el! Mert őt, ki a közvilágítás terjesztésére voit 
teremtve, a közügyek megemésztették. Ha hatalmunkban állana, 
hogy az ő életét megváltsuk, ki ne engedne közületek a maga 
éveiből neki? Nagy csapás a hazára, midőn oly nagy férfiút 

/ 1721. január 15-én éji 12 órakor elvesztettünk életének 56-ik 
évében, mely számot (56) ha megfordítunk, mutatni fogja, hogy 
a megelőző száz 65. évében 1665. született. A mi érzésünk szerint 
oh mily korán tűnt el és viselt dolgait tekintve, mily éret ten! 
Fájdalmunk azt mutatja, hogy sohasem kellett volna születnie; 
a haza vesztesége pedig, hogy sohasem kellett volna meghalnia; 
ha hírnévnek, lia Istennek eleget élt : nekünk, főként nekem 1 

* Alumnusa: Szentábrahámi Lombárd Mihály. 
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nem élt eleget, nem a hazának, nem az egyháznak, nem minden 
jók óhajtásának. 

Mekkora tevékenységet tanúsított ő császári királyi Felsé-
gének és Urának, bizonyítják, a királyi adományok; mert Uly-
sesi törekvéssel felruházva s a közügyek is úgy kívánván, 
Bécsbe küldetett, hol 0 Felsége ministerei előtt tiszta és vilá-
gos munkásságával derékségét bebizonyítván s ezek tetszésit 
megnyervén, 0 Felsége trónjához borult alázattal s az erdélyi 
harminczad főfeliigyeleti tisztét elnyerte,—Az ő bölcs igazgatása 
alatt a harminczad jövedelme mily fölötte nagyra felszaporodott! 
E szolgálataiért, és nem a születési sorsért, a mint lenni szokott 
s nem is a szerencse rámosolygásáert, a mint némelyeknek 
kedvezni szokott, hanem érdemeiért az erdélyi rendek egyér-
telmű jelölésére, mint az erdélyi deputationak egyik tagja, azu-
tán pedig a főkormányszéknél, mint O Felsége belső tanácsosa 
megerősitetett. Szerencsés haza ! hogy ily nagy tanácsost szül-
tél a köz jóllétre. De oh szerencsétlen haza! hogy ily nagy taná-
csost elvesztettél. Mert nemcsak a hadseregek, kőfalak és kin-
csek az országok őrzői, védelmi eszközei, hanem legkivált a 
higgadt tanács, tanácsosok. Mint a testnek az ész, ép oly 
szükséges az országoknak a tanácsos. Az erő okos tanács nél-
kül, saját súlya alatt semmisül meg, mondja Augustus.1 A leg-
nagyobb szerencsében többet véges a tanács, mint a kéz. Az orszá-
goknak egész emelkedése vagy alászállása a jó és rosz kor-
mányzóktól függ. Mert alig lehetséges, hogy az egész test ne 
lankadjon, midőn a fej beteg. Nincs segély, a hol nincs helyes 
tanács. Róma addig uralkodott, a míg tapasztalt és az ő javára 
figyelő tanácsosok igazgatták, mihelyt pedig az önkényelem kez-
dett lábra kapni, azonnal rohamosan indult hanyatlásnak, legfőbb 
polgárai: Pompeus, Antonius, Crassus, Julius Caesar és Octa-
vianus szolgaságba döntötték. Hiába való az erő tanács nélkül, 
tanácscsal mindent tehet. Egy mesés régi költemény azt taní-
totta, hogy egykor az istenek és istennők nagy gyűlésükben 
az okosságnak eljegyezték a vitézséget. Ezért Homeros nem 
akarta sem Diomedest egyedül, sem Ulyssest Diomedes nélkül a 
trójai háborúba vinni, mert egyik okosságával, a másik erejé-
vel volt jeles. Diomedes erejével, IJlysses művészi ügyességével 
tűnt k i : a kettő együtt biztos reményt nyújtott a győzelemre, külön-
válva kétest. Róma az elefántokat nem erővel, hanem okosság-
gal kerítette birtokába. Innen az a latin póldaszó: „Nem mindig 
erő győzA fegyvereket is hasznosabban irányítják okossággal, 
mint erővel. Mihaszna ugyanis a katona-sorozásnak, hanem meg-
fontolva állítják a katonákat csatasorba"? A hadvezér, bár makacs, 
elszánt legyen az ütközetben, de ha okos belátás nem mérsékli 
hevét, alig fogja a csatarendet helyesen fölállítani. De hiába 

1 Horatius, Ódák III. k. 4 oda 65. v. 

2* 
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való a tanács is, ha nincs bátorság, vitézség és hűség ; ha a 
félelem megzavarja a tanácsot, mert ki fog tanácsot adni, ha 
a tanácsadást veszélylyel járónak tartja. Homoródszentmártoni 
tek. Biró Sámuel úr, mivel a haza ügyeit ismerte, mind tanács-
csal, mind bátorsággal bírt, mert az igazságos, törvényszerető és 
tisztelő embernek semmi sincs legyőzhetetlen: valóban megér-
demelte a nagy tanácsos nevet. Eszszel és erővel, vagy állandó 
és szilárd hűséggel, rettenthetlen bátorsággal megadta legke-
gyelmesebb fejedelmeinek, a mi őket illette. E kettővel: ész-ős 
erővel a nemes és nemzetes Biró család mily hirés volt, viselt 
dolgaik s az azok által nyert oroszlán és toll: a család közös 
czimere tanúsítják. Eszszel érdemesítették magokat Ulászló 
magyar király uralkodása alatt 1505. ós 1506. Biró Balázs és 
Imre arra, hogy külön-külön különböző megbízások alkalmával 
az egész székelynemzet közmegegyezéséből a nemzet vitás ügyei 
eldöntésére kiküldettek. Biró György pedig Báthori Gábor feje-
delem irodája titkári hivatalában szerzett érdemeiért nyert a 
fejedelemtől adományt (donatio). Nemcsak észszel, erővel és 
hűséggel ís tanúsította e család érdemeit a fejedelmek iránt és 
e két századon át vitézségéről is hires. Mert László magyar 
király alatt Becs Jakab Buda területén bátor lélekkel párharczba 
bocsátkozván a nemzetet fenyegető közveszélyt elhárította, midőn 
az ellenséges sereg bajnokának fejét nagy dicsőséggel királyá-
nak lábai elé tette s ezért a Becz nevet megváltoztatván, erejé-
ről és vitézségéről — nem az ítélő bírói tisztről - - utódainak 
Biró nevet adott a király és nemességet. Biró István a Fenes 
és Gyalu között halálos sebet kapott If. Rákóczi György feje-
delmet még élve kihozta az ellenség közül. A most elhunyt 
Biró Sámuel a tyja fejedelme iránt tanúsított hűsége miatt öt 
évig hordozta a török békót. 

Polgártársainak is megadta, a mi őket illette, a mi övék 
volt, mert nyájas kedvesség volt benne, rendkívüli emberiesség 
s igen nagy figyelmes gondosság polgártársai ügyei iránt, kire 
valóban illett Sidonius mondata : természet, erény, és szerencse 
rövid foglalatot csináltak benne magoknak és a legnevezetesebb 
hősöknek kivonatát, tartalmát. Bámuljátok benne a Catói és Pom-
peusi rettenthetlen szivet a balsorsban; tekintsétek benne N. 
Sándor nagylelkűségét; magasztaljátok benne Lykurgus böl-
cseségét; kövessétek benne Aristides igazságosságát és minden 
világi külső fénytől idegenkedő lelkét. 

Szülői Biró István és Dósa Zsófia, a sasok nem nemzet-
tek gyáva galambot, megadta ugyanis családjának és testvéreinek 
is az övéit. Ha e családot kezdettől fogva fölsorolnám, kétszáz 
éven tul kellene visszamennem, a melyekben a Biró-család 
említtetik. Ez elnevezés első szerzőjének Becz, azután Bíró Jakab-
nak méltósága, hivatala előttem nem világos, az azonban tudva 
vari, ismeretes, hogy Báthori Gábor ugyanazzal a czímmel 
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ruházta fel megerősített kiváltság levelében, melylyel a híres 
székelynemzet generálisa ugyanott bírt. Ez a valóban nemes csa-
ládnak hírnevét mennyire terjesztette, ti tegyetek bizonyságot 
arról. Ugyan is az elődeinél használt spcctabilis (nemzetes vitézlő) 
czím nála illustrissimussá emelkedett és (e czím használásától 
az ő rendelkezésénél fogva szándékosan tartózkodom) ezt meg 
is érdemelte; mert ha elődei erényeit nem is multa mind felül, 
úgy tűnik föl, hogy az ő érdemeinek ú j tulajdonságánál fogva 
elődei és testvérei: Biró Dávid, Mózes, Sándor, Kristóf és Sára 
hírneve e dicsőségre nézve tőle született. 

Megadta igen kitűnő nejének és gyermekeinek, a mivel tarto-
zott, nőül vette ugyanis nemes és nemzetes Daniel Klára kis-
asszonyt, ki nemcsak névvel, de valósággal tiszta házastársa 
volt. 21 évig mily összhangzó egyetértésben élt vele: nektek 
mind bámulásra, mind követésre méltó ^például szolgálhat. 
Ettől való nagyreményű első szülött fiát Ádámot, mint nagy-
elméjüekkel történni szokott, ha t év múlva elvesztette benne 
gyönyörűségét is. Nevének egyetlen örököse: Sámuel lehajtott 
fejjel s a szomorú koporsóra szegzett szemekkel, mily drága 
atyát gyászol? Légy nemcsak nevének és javainak, hanem az 
atyai erények és érdemeknek is örököse. László éveinél fogva 
úgy t a r tom inkább éretlen, de nagy reményekre jogosító atyai 
nevelésnél fogva, mi szülői vágyának főpontját képezte: ötöd 
vesztesége volt. Egyetlen leánya, arczra, erényre és névre Klára : 
tiszta, testére és korára nézve még gyenge, de észre erősebb, 
mily rendkívüli búval érezte szeretett a tyjának ha lá lá t : ily 
gyenge korban alig gondolná az ember lehetségesnek. Ha a haza 
és mások ügyeiről gondoskodott, az övéiről is, főként gyerme-
keiről, kiket dicséretes példája által a haza szülöttei és nevelt-
jeinek kívánt tartani. Végre a sok köz- és magánügyek súlya 
alatt megtörve és negyedszer ú j szélhűdéstől sújtva, két nap 
múlva és mégis mindig eszméletén léve, az Urban csendesen és 
nyugodtan, mintha alvásra készült volna, elaludt. Oh mily 
csendesen mult k i ! Mily zavartalanúl, mily kedvesen fejezte be 
életét! Az élet után a halálban is élni látszott, mert a mig élt, 
mindig arra gondolt szüntelenül, hogy meg kell halni , leginkább 
pedig ez esztendőben s nem sokkal halála előtt barát jához irt 
levelében előre megmondotta, jelezte, hogy rövid időn bekövet-
kezik halála. Hogyan halhatna m e g tehát annak élete, k inek 
még maga a halál is élőnek, sőt halhatat lannak látszott. Most 
t ehá t már, Biró Sámuel ! saját épített házadból te magad men j 
arra a helyre, melyet szintén magad készittettél és magad 
nyugvóhelyednek neveztél, hogy családodnak és utódaidnak 
szentelve, előbb a te hamvaidnak legyen helye és hamvad által 
legyen szent hely, szentély. Vége. 

Koxcz J Ó Z S E F . 



A természetrajz paedagogiai jelentősége* 

A nemzeti élet egét mindig a nemzet fiainak lelki világa 
deríti föl vagy borítja felhőkbe. 

Ha erkölcsünk, tudásunk, érzésünk és gondolkodásunk 
erős, tiszta, becsületes és biztos, akkor ugyan olyan lesz nem-
zeti közéletünk is. 

Az események rohama, az idők árja, az emberiségnek foly-
tonosan folyó átalakulása új meg új föladatokat, küzdelmet, 
munkát sodor utunkba, s a fölfogás a szerint koron kint meg is 
változhatik, de a czól, hogy magyar és boldog legyen, nem 
változhatik meg soha és így nem változhatik meg az ideál sem, 
a mely a nemzeti léleknek, a magyar érzésnek és a magyar 
nyelvnek terjesztésében, a haza iránt való szeretetben és a közös 
nagy nemzeti ideálok iránt való lelkesedésben nyer kifejezést. 

Itt, Hunnia földjén, a büszke Kárpátok tövében nem lehet 
más nemzet, csak a magyar. Ezen a földön nem lehet más 
hazaszeretet, más kötelesség, más műveltség, más gondolat, 
vagy érzés, csak a magyar. Mindenki, a ki a magyar nem-
zeti kultura kötelékébe valónak érzi és vallja magát, a vallás 
és a faj, a nyelv, a vagyon és a rang választófalai ellenére is 
nemzeti életünk hű részese, ezer éves szép hazánk hűséges fia 
és a magyar nemzeti társadalom életerős közszellemének azon 
az út ján kell haladnia, melyen a haza és a nemzet egységes bol-
dogulását munkálhat juk. , 

Műveltségűnknek ezen a földön, ebben az országos keret-
ben, emberiségi feladatunk betöltéséül értéket és súlyt magyar-
ságunk ad. Ennek a magyar műveltségnek, nemcsak fejlődése, 
izmosodása, terjedése, politikai, gazdasági és socialis bajaink-
nak legbiztosabb orvosszere, de magyar egyetemes nemzeti 
jelentőségében a magyar középiskola az igazi tűzhelye. A szik-
rát kaphat ja felülről, de a világosság és melegség áldását köz-
kincscsé ez teszi. 

A középiskola a faj szeretetnek és emberi jogérzetnek, a 
szabadságszeretetnek és törvénytiszteletnek, egyszóval a magyar 
ideálnak oltára, a vallásosságnak és hazafiságnak, az ész- és 
szív nemesítésének, a tudományoknak és erényeknek otthona, 

* Tanári székfoglaló beszéd. Fölolvastatott a székely-keresztúri uni-
tárius gymnasium 1902, évi december lió 10-án tartott iskolai ünnepélyén. 


