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Mot tó:
„Ré gi idők kop ja fái alatt alussza ál mát az én né pem, mo-

hos te me tők ben vad vi rág gal takart pad ma lyos sí rok ban, szép 
ma dár szó mel lett.”

Nyírő Jó zsef: Kop ja fák

ÉLE TE

A la bor fal vi évek
Berde Áron a la bor fal vi Berde csa lád 

ne mes sar ja ként lá tott nap vi lá got 1819 
már ci us 8-án, Berde Áron (1787–1867) és 
a szemerjai Szász Krisz ti na egyet len fiú-
gyer me ke ként. 

A csa lád már szü le té se előtt jó két 
év szá zad dal ne me si rang gal ren del ke-
zett, ugyan is a ne mes le ve let a csa lád 
Ger gely ne vű ősé nek Beth len Gá bor 
(1580–1629) er dé lyi fe je de lem ado má-
nyoz ta 1615. szep tem ber 12-én. Ugyan-
eb ből a csa lád ból szár ma zott Berde Mó-
zes (1815–1893) kor mány biz tos, or szág-
gyű lé si kép vi se lő, bel ügy mi nisz té ri u mi 
osz tály ta ná csos, aki el ső uno ka test vé re 
volt Berde Áron nak.

Édes ap ja, mint szé kely ló fő, nyolc 
évig ka to nás ko dott a II. szé kely gya log-

Berde Áron (1819–1892)

Berde Mó zes (1815–1893)
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ez red ben, és ko rán fel is mer te, hogy fi á nak a ha tár őri szol gá lat 
alól va ló fel men té se a ta nít ta tás út ján va ló sít ha tó meg. Így ke rül 
Áron fia hat éves ko rá ban a la bor fal vi uni tá ri us ele mi is ko lá ba, 
majd in nen a Szé kely föld egyik leg hí re sebb gim ná zi u má ba, a 
Székelykeresztúri Uni tá ri us Gim ná zi um ba, ahol 1828 és 1837 kö-
zött di á kos ko dott.

Ke reszt úr és Ko lozs vár
Áron már itt meg is mer ke dett a ter mé szet tu do mány ok szép-

sé ge i vel, iz gal ma i val a Kol lé gi um igaz ga tói ál lá sát eb ben az idő-
ben be töl tő csíkszentiványi Koronka Jó zsef ál tal, aki a ko lozs vá-
ri la pok ban ér de kes gaz da sá gi, tör té nel mi és föld raj zi cik ke ket 
pub li kált. Az 1836–37-es tan évet Áron je les ta nu ló ként zár ta, így 
meg ada tott a le he tő ség, hogy ta nul má nya it a Ko lozs vá ri Uni tá ri-
us Kol lé gi um ban foly tat has sa. 

A Székelykeresztúri Uni tá ri us Kol lé gi um épü le te
Jel sza va: „Egy vé ka tu do mány mel lé egy kö böl er köl csöt”
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Ko lozs vá ri di á kos ko-
dá sa az 1837–1841 kö zöt ti 
idő szak ra esik, ez a négy 
év elég volt ah hoz, hogy a 
re form ko ri em ber mű velt-
sé gé re és élet esz mé nyé re 
te gyen szert. A Ko lozs-
vá ron el töl tött di ák éve it 
dön tő mó don meg ha tá roz ta a Kol lé gi um ak ko ri igaz ga tó já nak, 

Brassai Sá mu el nek (1797?–1897), az er dé-
lyi po li hisz tor nak a sze mé lye, aki a ter mé-
szet tu do mányok majd nem min den ágát mű-
vel te (föld rajz, ma te ma ti ka, fi zi ka, ké mia, 
nö vény tan), és emel lett ki vá ló iro dal már, 
esz té ta, mű kri ti kus, böl cse lő és te o ló gus 
volt. Jó ba rát sá guk ra és ro kon lé lek-kap-
cso la tuk ra vall Berde 1847-ben meg je lent 
„Légtüneménytaná”-nak aján lá sa is.

Kül föl di egye te me ken 
Az uni tá ri us egy ház 1840. évi bölöni zsi na tán ösz tön zik a fi a-

ta lo kat a kül föl di egye te me ken va ló to vább ta nu lás ra, az 1841. évi 
korondi zsi na ton pe dig Berdének fel ajánl ják ezt a le he tő sé get. 
A kor pe reg ri nu sa i hoz ha son ló an az egy ház köz sé gek ben gyűjt 
pénzt a to vább ta nu lás hoz, majd 1842. au gusz tus 13-án in dul Bécs-
be, on nan pe dig Ber lin be. Ha za in té zett le ve le i ből ki de rül, hogy 

A Ko lozs vá ri Uni tá ri us Kol lé gi um épü le te

Brassai Sá mu el
(1797?–1897)
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a „ké mia te ó ri á ja” fog lal koz tat ja leg in kább1 és más kül föld ön ta-
nu ló di á kok tól el té rő en nem ál ta lá nos mű velt ség re kí ván szert 
ten ni, ha nem a szak tu do mány ok, va la mint a kí sér le te zés és a la bo-
ra tó ri u mi gya kor la to zás ér dek li. Sza bad ide jét is a tu do má nyos 
élet nek szen te li, több lá to ga tást tesz Margburgba, Giessenbe, 
Heidelbergbe, meg for dul a lip csei, göttingai, hallei egye te me ken 
is és a kor olyan nagy tu dó sa i val ke rül kap cso lat ba, mint Heinrich 
Wilhelm Dove, Robert Bunsen vagy Justus Liebig. 

Vissza té rés Ko lozs vár ra és a ko lozs vá ri évek
Berde ha za té ré sé nek idő pont ja 1844. au gusz tus 24-re esik, ek-

kor ér ke zik Ko lozs vár ra, és mond hat juk, hogy egy ko ri ta ná ra, 
Brassai mel lett Er dély egyik leg kép zet tebb ter mé szet tu dó sá nak 
és egyet len sza ko so dott ve gyé szé nek szá mí tott. Rá egy hó nap ra, 
pon to sab ban 1844. szep tem ber 29-én Aranyosrákosi Szé kely Sán-
dor püspökhelyettes be ik tat ja a Ko lozs vá ri Uni tá ri us Kol lé gi um 
ta ná ri szé ké be, és a la tin, te o ló gia és egy ház tör té net tan tár gyak 

1 Uni tá ri us Egy ház tör té ne ti Ada tok (1619–1866). Ki ad ja ifj. Biás Ist ván le vél tá ros. Ma ros vá sár-
hely, 1910. Berde le ve lei a 213–222. la pon

Justus Liebig
(1803–1873)

Heinrich Wilhelm Dove
(1803–1879)

Robert Bunsen
(1811–1899)
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ok ta tá sát bíz za rá. 1845-től Brassai Sá mu el lesz a tan in té zet új 
igaz ga tó ja, így Berde meg kap ja az ed dig Brassai ál tal ok ta tott 
vegy tan és ter mé szet tan tár gya kat. Bár 1863-ig a kol lé gi um ta ná ra 
volt, és 1853-tól az is ko la igaz ga tói ál lá sát is ő töl töt te be, még is 
ke vés nyo ma ma radt mun kás sá gá nak az is ko la tör té ne té ben. 

1847 jú li u sá ban úgy dönt, hogy csa lá dot ala pít, fe le sé gül ve-
szi a jó mó dú csa lád ból szár ma zó bot há zi Szarvadi Ka ro li nát, aki 
ho zo má nyul meg kap ja a Szarvadi csa lád szucsági bir to ká nak egy 
ré szét, amely Berde Áron ked venc tar tóz ko dá si he lyé nek szá mí-
tott. Há zas sá guk ból két fiú gyer mek szü le tett: Berde Je nő (1852) 
és Berde Bé la (1857), előb bi azon ban mind össze 27 éve sen, 1879. 
de cem ber 1-jén tü dő gü mő kó ros (TBC) meg be te ge dés ben meg-
halt. 

Csa lá di éle tét nem csak fia ha lá la ár nyé kol ta be, ha nem hit ve-
sé vel va ló vi szo nya is. Bol dog ta lan nak bi zo nyult há zas sá ga zá tony-
ra fu tott, és a sors fin to ra, hogy ezt ép pen el ső uno ka testvé r ének, 
a jozefstadti bör tön ből 1856-ban sza ba dult Berde Mó zes nek kö-
szön het te. A Ko lozs vár ra ha za tért Mózsa Berdééknél ta lált me-
ne dék re, itt azon ban sze rel mi vi szonyt kezdett Lina asszonnyal, 
mely vi szony ról a Berde-hagyatékban meg őr zött több sze rel mes 
le vél is ta nús ko dik2. 

A csa lá di élet meg ráz kód ta tá sai elől Berde Áron mind in kább 
a tu do mány fe lé for dult, leg fon to sabb cél já vá az vált, mint vall ja, 
hogy „meg osszam ve le tek a tu do mány, a fel vi lá go so dás ke nye ré-
ből ne kem ju tott da rab kát”3.

2 Berde Mózsa ira tai. VII. cso mag. Az Uni tá ri us Püs pök ség le vél tá rá ban 
3 A ko lozs vá ri Aka dé mi ai Könyv tár Ms.U. 1277/c jel ze tű kéz ira ta
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Jog aka dé mi ai évek
Az 1848-as for ra da lom kö vet kez té ben a ko lozs vá ri aka dé mi-

ai ok ta tás va la mennyi tan fo lya ma meg szűnt. Az ön kény ura lom 
eny hü lé sé vel az 1863-as szebeni or szág gyű lés tá mo gat ja a ko lozs-
vá ri jog aka dé mia meg nyi tá sát és en nek ma gyar tan nyel vű sé gét. 
Az 1863. no vem ber 13-án ki ne ve zett ta ná ri kar ban ott ta lál juk 
Berde ne vét, mint „po li ti kai tu do má nyok, a nem zet gaz da ság tan 
és ál lam is me nyil vá nos ren des ta ná rát”. A meg nyi tó ra 1863. de-
cem ber 7-én ke rült sor, és az évek fo lya mán alap tan tár gyai mel-
lett sta tisz ti kát, pénz ügy tant és az oszt rák bi ro da lom hoz tar to zó 
or szá gok tör té nel mét is ok tat ta. 

A ko lozs vá ri egye tem rek to ra
Az 1867-es ki egye zés után tör vény ja vas lat szü le tik Eöt vös Jó-

zsef val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ré szé ről a ko lozs vá ri egye-
tem fel ál lí tá sá ra. Az egye tem meg nyi tá sa Pauler Ti va dar mi nisz-

A Ferencz Jó zsef Tu do mány Egye tem
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ter sé gé nek ide jé re esik, az ő ér de me, hogy Ferencz Jó zsef 1872. má-
jus 29-én en ge dé lye zi az egye tem meg nyi tá sát, és ezt a szep tem ber 
4-i or szág gyű lés a XIX. tör vény cikk ben jó vá is hagy ja. 

A ki ne ve zett ta ná rok ok tó ber 18-án a Ka to li kus Lí ce um dísz-
ter mé ben gróf Mikó Im re mi nisz te ri biz tos ke zé be le te szik az 
es küt, és meg vá laszt ják az egye te mi ha tó sá go kat: az egye tem el ső 
rek to rá vá Berde Áront, rektorhelyettesül pe dig Brassai Sá mu elt 
vá laszt ják meg. A rek tor-be ik ta tás ra no vem ber 10-én ke rült sor 
ün ne pé lyes ke re tek kö zött: dél előtt is ten tisz te le te ket tar tot tak, 
majd Groisz Gyu la jo gász ka ri dé kán be ik tat ta Berdét, aki ez után 
el mond ta szék fog la ló be szé dét. A be szé det a ko lozs vá ri szín ház 
ün ne pi elő adá sa kö vet te (Vö rös mar ty: Ár pád éb re dé se), majd a 
vá ros e nap em lé ké re ér mét is ve re tett. 

Berde tu laj don kép pe ni credoját meg nyi tó be szé dé ben fo gal-
maz ta meg, ami kor a tu dás és a szel lem fel eme lő ere jé ről így 
szólt: „…azt tar tom, hogy egye dül a míveltség ké pes szét tör ni 
az em be rek közt a tár sa dal mi, sőt az él ve ze ti egyen lőt len ség 
korlátait is”.

A ko lozs vá ri egye tem rek to ri tiszt sé gét 1873. ok tó ber 12-ig 
töl töt te be, ek kor már lát sza nak raj ta az öre ge dés je lei, így tisz tét 
át ad ja Schulek Vil mos sze mész pro fesszor nak. Egye te mi mű kö dé-
sé ről azon ban nem mond le, össze sen 17 tan éven át, 1889 jú ni u sá-
ig tart elő adá so kat, ami kor is be teg sé ge (szél hű dés) mi att ké ri a 
nyug dí jaz ta tást. 

Ha lá la
1880-tól kezd ve Berde egy re több időt tölt szucsági bir to kán, 

itt pi he ni ki a fél év szá za dos mun ka fá ra dal ma it. 1888 őszén sé ta 
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köz ben szél hű dés éri, majd hosszas szen ve dés után 1892. ja nu ár 
25-én haj nal ban meg hal. Ha lá lát Szily Kál mán, a Ma gyar Tu do-
má nyos Aka dé mia fő tit ká ra je len tet te be, Berde csa lád ja pe dig 
gyász je len tést adott ki ez al ka lom ra.

Holt test ét 1892. ja nu ár 27-én he lyez ték örök nyu ga lom ra a 
Külmonostor ut cai csa lá di ház tól a Házsongárdi te me tő lu the rá-
nus sír kert jé ben ta lál ha tó Berde-kriptába. A 2007 márciusában 
Magyar Örökség-díjjal kitüntetett temetőt többször is kifosz-
tották, 2007. április első hetében a Berde-kriptát is feltörték. 
A kül ső fakoporsók fedeleit felfeszítették, félretolták, s a régi 
érckoporsók oldalán lyukat ütöttek, vagy el is mozdították a fedeleket. 
A kriptába lépőt a kegyeletsértés megdöbbentő képe fogadja.

Berde Áron gyász je len tő je
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A LAP SZER KESZ TŐ ÉS ÍRÓ

A Ter mé szet ba rát
Ter mé szet tu do má nyos mun-

kák  ból ke vés lé vén a szá zad for du-
lón Er dély ben, Berde a tu do mányt, 
mű velt sé get mi nél szé le sebb kör-
ben ter jesz tő, nép sze rű fo lyó irat 
meg je len te té sét ha tá roz ta el. 

El ső lap ala pí tá sa 1846 jú li u sá-
ra esik, ami kor Ta kács Já nos sal, a 
Re for má tus Kol lé gi um ter mé szet-, 
vegy- és szám tan ta ná rá val meg in dít-
ják a Ter mé szet ba rát ter mé szet tu-
do má nyos fo lyó iratot.

A Berde-kripta a Házsongárdi te me tő ben

A Ter mé szet ba rát el ső év fo lya ma
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A lap he ten te egy szer, csü tör tö kön ként je lent meg és Er-
dély ben az el ső ter mé szet tu do má nyos pe ri o di ká nak szá mí tott. 
A lap ban Berde több nyi re a La bor fal vi Vin ce ál ne vet hasz nál va 
pub li kált me te o ro ló gia, vegy ta ni, ter mé szet raj zi és me ző gaz da sá-
gi cik ke ket, de ugyan csak a lap ha sáb ja in ott ta lál juk olyan nagy 
sze mé lyi sé gek ne vét, mint Brassai Sá mu el, Koronka Jó zsef, Vida 
Kár oly, Hankó Já nos. 

A He ti lap
A má so dik, Berde gon do zá sa alatt meg je lent tu do má nyos fo-

lyó irat a He ti lap amely nek szer kesz té se az ön kény ura lom idő-
szak ára esik (1849–1867). El ső szá ma 1852. ok tó ber 2-án je lent 
meg, és meg szű né sé ig, 1855. már ci us 21- ig 227 szám lá tott nap vi lá-

got a ko lozs vá ri Ró mai Ka to li kus 
Lyceum nyom dá já ban. 

A He ti lap jel le gét és tar tal mát 
te kint ve nagy vo na lak ban meg egye-
zik a Ter mé szet ba rát-tal azon ban 
ki bő vült tör té ne ti, sta tisz ti kai, szín-
há zi, szép iro dal mi cik kek kel is. 
A ne ves pub li cis ták kö zött ál lan dó 
mun ka társ ként je len volt Kőváry 
Lász ló uta zó, sta tisz ti kus, nép-
rajz tu dós, csa lád tör té nész, ré gész, 
Habs burg-el le nes össze es kü vő.A „He ti lap” el ső szá ma
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A Ko lozs vá ri Köz löny4

A sza bad ság harc után az el nyo ma tás szo mo rú kor sza ka kö-
vet ke zett; a hír lap iro da lom nak erő szak kal és fur fang gal kel lett 
küz de nie a nyel vet nem ér tő, nem ze ti sé get meg ve tő s min den től 
ret te gő ha ta lom mal szem ben. Köz mű ve lő dé si és a ma gyar ság 
eme lé sét cél zó esz mé i nek pro pa gá lá sá ra ala pí tot ta Gróf Mikó 
Im re 1856-ban a Ko lozs vá ri Köz löny cí mű po li ti kai la pot, mely-
ben szá mos cik kel igye ke zett elő moz dí ta ni a Nem ze ti Szín ház, 
Gaz da sá gi Egy let, Er dé lyi Mú ze um stb. ügye it. A Köz löny 1856 
már ci us 31-én in dult, és az Er dé lyi Mú ze um mel lék let tel meg je le-
nő la pot Vida Kár oly pá kéi szü le té sű szer kesz tő vel kö zö sen ad ta 
ki Berde. A lap 1-2. szá má ban je le nik meg gróf Mikó Im ré nek az 
Er dé lyi Mú ze um meg ala pí tá sá ra tett ado má nya. 

Vida és Berde kö zött azon ban ha ma ro san né zet el té ré sek re ke-
rül sor, és ilyen kö rül mé nyek kö zött kény te le nek a la pot be szün-
tet ni. Mikó Im re biz ta tá sá ra és tá mo ga tá sá val 1856. ok tó ber 1-jén 
új ra in dul, ez út tal Ko lozs vá ri Köz löny. Po li ti kai, tu do má nyos 
és szép iro dal mi lap. cím mel, he ti két sze ri majd há rom szori meg-
je le nés sel, Berde szer kesz té sé ben egé szen 1858 de cem be ré ig. 

Berde Áron írói rá ter mett sé ge nem me rült ki a lap szer kesz-
tés ben. Ne vé hez több tu do má nyos mun ka, ér te ke zés fű ző dik, 
ame lyek kö zül azon ban csak ke vés lá tott nyom da fes té ket, nagy 
ré szük több nyi re kéz irat ban ma radt (?) fenn.

4 A lap meg je lent so ro za tai az Er dé lyi Mú ze um Egye sü let ál la gá ból a ko lozs vá ri Köz pon ti Egye te mi 
Könyv tár  tu laj do ná ba ke rültek ahon nan nyo muk veszett
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A Légtüneménytan
Egyet len nyom ta tás ban meg je-

lent ere de ti mun ká ja a két kö te tes, 
kö zel öt száz la pos, 1847. áp ri lis 
1- jén meg je lent „Légtüneménytan 
s a két Ma gyar hon ég alj vi szo nyai 
s ezek be fo lyá sa a nö vé nyek re és 
ál la tok ra” volt, ame lyet volt ta ná-
rá nak, Brassai Sá mu el nek aján lott.  

A mű ki in du ló pont ját Dove 
professzor me te o ro ló gi ai elő adá sai 
ké pez ték, Berde a kül föl di szak iro-
da lom leg ja vát hasz nál ta fel ben ne, 
a ma gyar vi szo nyo kat a kül föl di ek kel ve tet te össze, és nagy részt 
a kö vet kez te té sek re fek tet te a hang súlyt. Ti zen egy év múl va, 
1858 de cem be ré ben Berde mag kap ta ér te az 1845–1850 kö zött 
meg je lent má so dik leg jobb ter mé szet tu do má nyos mű nek ki já ró 
Marczibányi-díjat és a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ter mé-
szet tu do má nyi osz tály be li le ve le zői hely egyi ké re vá lasz tot ták 
meg.

Mit te gyen az er dé lyi gaz da, hogy jó lét re jus son?
Az Er dé lyi Gaz da sá gi Egye sü let fel hí vá sá ra ké szí tet te el a 

Mit te gyen az er dé lyi gaz da, hogy jó lét re jus son? ki tün te tett 
pá lya mun kát 1859-ben, amely egy új me ző gaz da sá gi rend szer ki-
ala kí tá sá nak a ké zi köny ve volt: a nö vé nyek élet ta nát, a trá gyá zás 
és ön tö zés szük sé ges sé gét, va la mint a ta laj tí pu sok és a nö vé nyek 
vi szo nyát tár gyal ja.

Az 1847-ben meg je lent 
Légtüneménytan
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A le ve gői nyir kos ság né mely ég al ji be fo lyá sa
Ezt a cí met ad ta 1860. már ci us 12-i aka dé mi ai szék fog la ló 

be szé dé nek, amely ben a lég kö ri ned ves ség nek a nö vény- és gyü-
mölcs ter mesz tés re gya ko rolt be fo lyá sát vizs gál ja, né met tu dó-
sok meg fi gye lé se it al kal maz va a ha zai vi szo nyok ra. 

Köz gaz da ság ta ni írá sai 
Berde Áron egyi ke volt az el ső ma gyar hi va tá sos köz gaz dá sz ok-

 nak, az 1860-as évek től fel ha gyott a vegy ta ni és ter mé szet tu do má-
nyi cik kek írá sá val, és ami kor el nyer te a ko lozs vá ri jog aka dé mia 
tan szék ét, majd nem min den dol go zat köz gaz da sá gi vo nat ko zá sú vá 
lett. 1868-ban meg je len te ti Kautz Gyu la: Nem zet gaz da ság és pénz-
ügy tan cí mű kö te té nek bí rá la tát, 1872-ben A tő ké ről cím mel hat ré-
szes dol go za tot kö zöl a Jog tu do má nyi Közlöny-ben, majd a Ma gyar 
Polgár-ban 1881 de cem be ré ben A va lu ta-kér dés cím mel egy öt ré-
szes dol go za tot. Saj ná la tos mó don a tel jes egé szé ben ki dol go zott 
nemzetgazdaságtani ké zi köny ve nem lá tott nap vi lá got, de nek ro lóg-
jai a Nem zet gaz da ság tan mel lett még Az eu ró pai és észak-ame ri-
kai ban kok is mer te té se cí mű kéz ira tát is szá mon tart ják.

A chemia is ko lá ja
Az er dé lyi re form ko ri könyv ki adás gyöngy sze me az el ső er dé-

lyi vegy tan könyv for dí tá sa, A chemia is ko lá ja. Az ere de ti, Julius 
Adolf Stöckhardt mun ká ja a „Die Schule der Chemie” 1846-ban 
je lent meg, en nek el ső, szer vet len ré szét ül tet te át ma gyar ra Berde 
408 pa ra gra fus ban, 293 lap ter je de lem ben. Az 1848-as sza bad ság-
harc vi ha ra i nak kö ze pet te is a kö tet va la mennyi er dé lyi is ko lá ban 
tan könyv lett, majd 1863-ban meg je lent má so dik, át dol go zott 
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ki adá sa is, amely két rész ből állt (Szer vet len vegy tan és Szer ves 
anya gok vegy ta na), és amely 1870 körülig ma radt hasz ná lat ban.

EGY LE TEK TAG JA KÉNT

Berde Áron ne vét szá mos egy let és bi zott ság be ír ta arany-
köny vé be. Ott ta lál juk az 1845-ben meg ala kult Ipar egy let ki lenc-
ta gú vá laszt má nyá ban, az Er dé lyi Mú ze um Egye sü let 1860-ban 
meg ala kí tott ter mé szet tu do má nyi szak osz tálya tag ja ként, az 
1876-ban meg ala pí tott Ko lozs vá ri Orvos–Természettudományi 
Társulat-ban va la mint ala pí tó tag ja volt az 1885 áp ri li sá ban meg-
ala kult Er dé lyi Köz mű ve lő dé si Egyesület-nek.

BERDE ÉS AZ UNI TÁ RI US EGY HÁZ

Berde nem csak az er dé lyi tu do má nyos élet és hír lap iro da lom 
tör té ne té ben töl tött be fon tos sze re pet, ha nem egy há zá nak éle té-
ben is. Kül föl di ta nul mány út ja i ról ha za tér ve, 1845-ben a fel szen-
te len dő te o ló gu sok zsi na ti vizs gá la ti bi zott sága el nö ké vé vá lasz-
tot ták, 1846–1860 kö zött a defensor matrimonii (há zas ság vé dő) 
tiszt sé get töl töt te be, majd 1876-ban meg vá laszt ják az uni tá ri us 
egy ház fő gond no ki szé ké be. 1885 au gusz tu sá ban fon tos sze re pet 
töl tött be a Dá vid Fe renc Egy let meg ala pí tá sá ban, egy há zi tiszt-
sé gei mel lett több ver set és cik ket pub li kált a Ke resz tény Mag-
ve tő-ben és az Uni tá ri us Köz löny-ben.
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BERDE ÁRON FON TO SABB MEG JE LENT MŰ VEI

1. Mi ért van, hogy a’ val lás a’ he lyett, hogy össze köt ne, egy más-
tól el re keszt, s’ hogy le het ne ezen segijteni? (Szent Be szé dek. 
H.Almáson az Uni tá ri u sok zsi na ti gyű lé sén 1845. aug. 24-k ’s kö-
vet ke ző nap ja in. Kolozsvártt. Nyom tat ta Tilsch Já nos, 1845)

2. Légtüneménytan s a két Ma gyar hon ég alj vi szo nyai s ezek 
be fo lyá sa a nö vé nyek re és ál la tok ra. Ír ta Berde Áron ter mé-
szet- és vegy tan ren des ta ná ra. (Ko lozs várt, 1847 özv. Barráné 
és Stein tu laj do na)

3. A chemia is ko lá ja. Ma gány és is ko lai hasz ná lat ra. Ír ta 
Dr. Stöckhardt. For dí tot ta Berde Áron chemia ren des ta ná ra. 
160 a szö veg be nyo mott áb rá val. (Ko lozs várt 1849. Tilts Já nos 
tu laj do na. 293 l.)

4. Mit te gyen az er dé lyi gaz da, hogy jó lét re jus son? Az Er dé lyi 
Gaz da sá gi Egye sü let ál tal ki tün te tett pá lya mun ka. Ír ta Berde 
Áron (Ko lozs várt 1859, 42 l.)

5. A le ve gői nyir kos ság né mely ég al ji be fo lyá sa. Berde Áron 
le ve le ző tag szék fog la ló ja. Ma gyar Aka dé mi ai Ér te sí tő. A 
mathematikai és ter mé szet tu do má nyi osz tá lyok köz lö nye I. 
(1860) II. sz. 45-64

6. Berde Áron jog ta nár be szé de a jog aka dé mia meg nyi tá sa kor. 
Ko runk 1863. dec. 11 (146. sz)

7. Be ik ta tá si be széd, mellyel Berde Áron e gye te mi rek tor 
1872. no vem ber 10-én a ko lozs vá ri Kir. Tu do mány egye tem 
rek to ra i nak so rát meg nyi tot ta. (Négy be széd, me lyek a 
ko lozs vá ri Kir. Tu do mány egye tem meg nyi tá sa al kal má val 
MDCCCLXXII. ok tó ber 19-én tar tat tak. Ko lozs vár 1873)
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VÉG SZÓ

Er dély, szű kebb élet te rünk, Há rom szék szé kely csa lád ja i ból 
szám ta lan nagy tu dá sú, nép mű velt sé get szol gá ló em ber szár ma-
zott. Né me lyek ne vei azon ban az idő sod rá sá ba me rül tek, az utó-
kor há lát lan ma radt velük szemben. 

Ilyen név volt Berde Áro né is, aki er dé lyi vi szony lat ban 
a ter mé szet tu do mány ok aka dé mi ai szint re eme lé sét szol gál ta 
– szor gal maz ta. Fél év szá za dos tu do má nyos mun kás sá ga meg ha tá-
ro zó vá vált az er dé lyi hír lap iro da lom ban, a tan könyv for dí tás ban, 
a me te o ro ló gi á ban, a kém iá ban és a gaz da ság tan ban. Ha lá la után 
egy év szá zad nak kel lett el tel nie ah hoz, hogy ne ve mél tó hely re 
ke rül jön, hogy arc ké pe ne csak anya or szá gi pantheonok fa lán 
ékes ked jék. 

2007. má jus 31-én a sep si szent györ gyi Ke res ke del mi és Köz-
igaz ga tá si Szak kö zép is ko la fel vet te Berde Áron ne vét, az ud va-
ron pe dig Var ga Mi hály szob rász mű vész ál tal ké szí tett em lék pla-
kett áll őrt a név adó arc ké pé vel. Fi gye li a han gos – né ma fa la kat, 
az előt te el ha la dó ta ná ro kat – di á ko kat, ta lán Wittgenstein-nel 
együtt kér de zi: „Meg éri-e egy ál ta lán a fá rad sá got, amit mű ve-
lek?”, s az tán rög tön fe lel is rá: „Meg, de csak ak kor, ha odaföntről 
fény esik rá.”
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