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Életünket befolyásoló tényező az iskolai nevelte-

tés, tanárainknak a későbbi szemléletünkre gya-

korolt hatása. Így volt ez Bernády György polgár-

mester esetében is, aki középiskolai tanulmánya-

it a Református Kollégiumban végezte, az itteni 

tanítómesterei pedig jelentősen hozzájárultak az 

érett politikus mentalitásbeli és szellemi fejlődé-

sének kialakításában. Bernády György marosvá-

sárhelyi tanárai két generációba tartoztak.

Az idősebb, régi vágású 
nemzedékhez tartozott 
Horváth Gáspár, Koncz 

József, Göldner Nándor és Bi-
hari Sándor, akik az 1820-as 
években születtek, legtöbbjük 
részt vett, vagy legalább érin-
tett volt az 1848-as harcokban, 
amelyek után külföldre mene-
kültek, és nyugati egyetemek-
re látogatva képezték magukat. 
További közös vonás a teológia 
elvégzése volt, amely mellett 
rendszeresen bölcsésztudo-
mányt is hallgattak, de a termé-
szettani ismeretek is érdekelte 
némelyüket. 

A nagy műveltségű Göldner 

A felsoroltak közül egyedü-
li kivétel a marosvásárhelyi 
származású Göldner Nándor 
(1821–1897) némettanár volt, aki 
Nagyenyeden végezte iskoláit, 
utána pedig tanárként folytatta 
pályafutását. Ő nem vett részt 
az 1848-as harcokban. „Egé-
szen bizonyosnak vehető, hogy 
vérontások nem terhelték az ő 
tiszta lelkiismeretét, ember-
szerető, meleg jó szívét, s bizo-
nyára a szabadságharc leveré-
se után egyik lehetett a legbol-
dogabb embereknek, hogy új-
ra békés polgári pályára jutha-
tott”– írta róla Kelemen Lajos 
(kinek szintén tanára volt) em-
lékiratában.

A marosvásárhelyi iskolai 
évek alatt végig Bernády német-

nyelv-tanára volt, akinél szor-
gosan teljesített. Göldner tanár-
ként nem volt szigorú, így való-
színűsíthető, hogy Bernády né-
met nyelvtudását részben az 
apai ösztönzésnek, részben pe-
dig a besztercei éveknek is kö-
szönhette (minden tanári jósá-
ga és szorgalma ellenére pél-
dául Kelemen Lajost nem si-
került megtanítania németül). 
Koncz József (1829−1906) tan-
tárgyai a latin, a görög és a tör-
ténelem voltak, amelyek közül 
Bernádyt latin nyelvből tanítot-
ta. Nagy műveltségű tanárként 
hatással lehetett Bernády szel-
lemi fejlődésére, a múlt iránt 
való érdeklődését is felkelthet-
te, mivel iskolai könyvtárveze-
tői és szervezői tevékenységé-
nek gyümölcseként megírta a 
kollégium történetét, valamint 
megmentette a számos kézira-
tos ritkaság mellett a Bolyai-ha-
gyatékot az utókornak. Az álta-
la begyűjtött és róla elnevezett 
Kódexben találták meg később 
az egyik 14. századi nyelvemlé-
künket, az úgynevezett maros-
vásárhelyi sorokat. 

Horváth Gáspár, a hírlapíró

Horváth Gáspár (1821–1895) 
Bernády kollégiumi tanulmá-
nyai alatt a kollégium igazga-
tói teendőit is ellátta. Elsősor-
ban a magyar irodalmat, iro-
dalomtörténetet és latin nyel-
vet tanította Bernády osztályá-

nak, de gazdag életpályájának 
szellemisége is nagy hatással 
lehetett a tanulóira. Önkéntes-
ként részt vett az 1848-as forra-
dalomban. Tanulmányait a teo-
lógián folytathatta, mivel a har-
cokban való részvétel miatt el-
tiltották a jogtudományi kar-
ról. Mivel 1852-ben részt vett 
a Makk-féle összeesküvésben 
(a csoport egyes tagjait kivé-
gezték, a város őket a székely 
vértanúkként tiszteli), fogság-
ba került, ahonnan csak 1857-
ben szabadult, kegyelem útján. 
A tanári és igazgatói pálya mel-
lett városi hírlapíróként is tevé-
kenykedett. 

Bihari Sándor, Bem katonája

Horváth Gáspár elődje az 
igazgatói székben Bihari Sán-
dor (1823−1903) volt. Hasonló-
an gazdag életpályával rendel-
kezett. Szintén részt vett az 
1848−49-es szabadságharc-
ban. Bem seregében tüntette 
ki magát, aki mellett a seges-
vári, medgyesi, szebeni és fe-
ketehalmi csatákban harcolt. 
Fogságából szabadulván 1856-
ig gróf Bethlen Gábor magán-
nevelőjeként talált menedék-
re. Továbbtanulva, a lipcsei és 
giesseni egyetemeken hallga-
tott filozófiát, történelmet, ne-
veléstant és politikát. Bernádyt 
történelemtanárként egyete-
mes és magyarságtörténet mel-
lett egyháztörténetre is tanítot-
ta. Társadalmi, politikai cikke-
ket írt, Horváthoz hasonlóan te-
vékenykedett a város közéleté-
ben is. Volt diákjai és kollégái 
a kötelességteljesítés mintapél-
dájaként búcsúztatták. Mód-
szerét a következőképpen ér-
tékelte Kelemen Lajos: „Előt-
te a történetnek minden része 
érdekes volt. Ebből követke-
zett, hogy a jelentősebb, fonto-
sabb események az ő előadá-
sában nemigen emelkedtek ki a 

többiek felett.” Bernády tanárai 
közül leginkább Horváth Gás-
pár és Bihari Sándor kelthette 
fel érdeklődését a közéleti, poli-
tikai tevékenység iránt. Továb-
bá ugyancsak ők lehettek a kö-
zépiskolai tanulmányok alatt 
Bernády világképének és tár-
sadalomszemléletének fő ala-
kítói. Az általuk használt tan-
könyvek, iskolai kézikönyvek, 
mint például a Horváth Mihály-
féle Magyarok története, vagy a 
Beöthy Zsolt-féle Magyar iroda-
lomtörténetben foglalt alapvető 
ideológiai-politikai rendezőelv 
és szemléleti háttér a liberaliz-
mus volt. Ehhez hozzájárult az 
a 48-asok iránti tisztelet hagyo-
mánya, amely elsősorban a pat-
riotizmusban teljesedett ki. Így 
a történelmi haladás gondolatá-
nak elismerése az egyén politi-
kai szabadságjogainak hangoz-
tatása, parlamentáris állam-
berendezkedés igenlése, a tár-
sadalmi ellentétek jelentőségé-
nek az elvetése mellett a pat-
riotizmus kiemelése, amelye-
ket iskolai kézkönyvei és taná-
rai egyaránt sugalltak, Bernády 
későbbi politikai pályáját végig-
kísérték.

Páll, Bedőházi, Demeter

Bernády tanárainak másik 
generációját a fiatalabb, egzakt 
tudományokat tanítók jelentet-
ték. Ide sorolható Páll Károly, 
Bedőházi János és dr. Deme-
ter Károly, akiknél közös volt, 
hogy 1848 után szocializálód-
tak, tanulmányaik alatt kül-
földi egyetemeken is tanultak. 
Továbbá segítségükkel sajátí-
totta el Bernády a természet-
tani ismereteket, azokat ké-
sőbb sikeresen folytatva az or-
vosi, majd gyógyszerészeti ta-
nulmányai alatt. Ők képvisel-
hették a tanári karban a moder-
nebb, világias szellemet, amely 
nem függött össze feltétlenül 

a 48-as függetlenségi eszmék-
kel. Páll Károly 1848-ban szüle-
tett, marosvásárhelyi tanulmá-
nyai után Utrechtben, Lipcsé-
ben, Zürichben és Tübingenben 
mennyiség- és természettant, 
illetve csillagászatot hallgatott 
a teológia mellett. Hazatérve, a 
marosvásárhelyi alma mater-
ben tanárként folytatta pályafu-
tását. „Őt az egész diákság ki-
tűnő és híres matematikusnak 
és szigorú tanárnak tartotta, 
s a gyenge számtantehetségek 
féltek tőle” − írta róla Kelemen 
Lajos. Bernády nem tartozott 
ezek közé, ugyanis mennyiség-
tanból kitűnő minősítései vol-
tak, a pontosságát is részben 
mennyiségtan tanárának kö-
szönhette. Pállhoz hasonlóan 
Bedőházi János (1853−1915) is 
hozzájárult Bernády szakmai 
fejlődéséhez, valamint vegytan 
és természettan, az egzakt tu-
dományok iránti érdeklődésé-
hez. Bedőházi a budapesti mű-
egyetemen és kolozsvári tudo-
mányegyetemen szerezte okle-
velét. Bernádyt csupán helyet-
tes tanárként tanította. Sokol-
dalúságára jellemző volt, hogy 
a verseskötete mellett az egyik 
első Bolyai-életrajz szerzője 
(Vályi Gyula mellett), de lap-
szerkesztőként, országgyűlé-
si képviselőként, városi ünnep-
ségek szónokaként is ismert 
volt. Bár a továbbiakban a taná-
ri hivatás mellett a politikai pá-
lyát választva Bernády ellenfele 
volt, nyilatkozataiban támadá-
sai mellett kiemelte, hogy büsz-
ke volt arra, hogy Bernády ta-
nára lehetett. Ilyen szempont-
ból a tanár-diák viszony köl-
csönösen kedvező volt, különö-
sen a tanulóévek során, ugyanis 
Bernády doktori dolgozatának 
egy Marosvásárhelyen is fellel-
hető példányát Bedőházi János-
nak ajánlotta. 

FODOR JÁNOS

A legendás polgármester szellemiségének alakulására nagy hatással voltak a Református Kollégium oktatói

Bernády György tanítómesterei

A református kollégium régi épülete

Bedőházi János




