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régi felekezeti iskolák egyik nagy ajándéka volt a tehetséges fiatalok ki-
választása és továbbtanulásuk biztosítása. A szegényebb környezetből 

érkezőknek e tanintézetek rendszerükkel, alapítványaik segítségével jóformán 
ingyenessé tették a továbbtanulást. A falusi gyermekek közül leggyakrabban 
a tanító és a pap választotta ki a továbbtanulásra érdemeseket. Beküldték őket 
a legközelebb eső kollégiumba, s ha ott az első két-három évben megállták 
helyüket, közszolgálatok teljesítéséért – népies kifejezéssel szolgadiákként – 

a költségek csökkentésére vagy teljes elengedé-
sére számíthattak. Később már különböző ala-
pok, alapítványok támogatásában is része-
sülhettek, úgyhogy tanév végén még egy kis 
pénzösszeg is ütötte markukat. A legjobbak 
aztán a kollégiumi tanulmányok végeztével 
külföldi egyetemekre is eljuthattak az egyház 
vagy a patrónusok támogatásával. Ez a rend-
szer a 16. századtól a 19. század második fe-
léig, az állami tanügyi hálózat kiépüléséig 
működött. Különösen a nagyenyedi Bethlen 
Kollégium büszkélkedhet sok tehetség felisme-
résével, útnak indításával. De Kolozsvárt is 
a református, valamint az unitárius kollégium 
diákjainak hosszú névsora tanúskodik a tehet-
séggondozásról. A nagyvárosnak, Erdély köz-
pontjának számító Szamos-parti Athén diák-
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társadalmában külön réteget képeztek a céhes iparosok gyermekei. Ezek a 17–
18. században rendszerint pár osztályt végeztek kollégiumok alsó tagozatán, meg-
tanultak egy kicsit latinul is, s csak azután illeszkedtek be a céhes képzés rendsze-
rébe. A 19. század első felében pedig természetesnek számított, hogy a céhes 
legényeknek is legyen pár osztálynyi iskolája. A városi iparos polgárok lehetőleg 
igyekeztek ránevelni gyermekeiket saját szakjuk folytatására. De minden család-
ban élt a felemelkedési vágy. Különösen akkor, ha több fiúutód volt, a tehetsé-
gesebbnek lehetett esélye a továbbtanulásra. A kollégiumok tanárai felismerték 
a rátermetteket, s ha szükséges volt, az anyagi támogatást is megadták számuk-
ra, sőt a bentlakást is biztosították a rászoruló városi diákoknak. 

Az 1819. április 22-én született ifj. Nagy Péter pályája jól példázza, hogy egy 
céhes környezetből induló városi fiú miként juthatott el az egyházi hierarchia 
minden lépcsőfokát bejárva a legmagasabbig, a püspöki székig. Halálakor a Pro-
testáns Közlöny ezt állapította meg róla: „Kolozsvár város gyermeke volt a böl-
csőtől a koporsóig”. 1  De mekkora utat járt be e 65 év alatt! 

 
A Nagy Péter életútját összefoglaló pályaképek jórészt papi, tanári és püs-

pöki munkásságát vázolják, s igen keveset árulnak el családjáról. Legfeljebb any-
nyit jegyeznek fel, hogy városi „tisztes polgári körből” származott. Csak Finály 
Henriknek az Erdélyi Múzeum-Egyesületben elhangzott megemlékezése utal 
bővebben a nem egyházi vonatkozásokra is.2 

Nagy Péter hasonló nevű édesapja a Királyhágón túlról Kolozsvárra telepe-
dett iparos ember volt, s a helybéli születésű Kecskeméti Klárát vette nőül. Az 
iparűzők jegyzékét az 1840-es évek második felében megjelent Kolozsvári Naptá-
rak közlik céhenként, s itt rá is találunk a magyar szabó céh tagjai között Nagy 
Péterre,3 aki a Kurta Szappan, a későbbi Dávid Ferenc utca 370. (utóbb 5.) 
szám alatt lakott. A kétféle utcaszám azzal magyarázható, hogy a telekkönyv 
1869-es bevezetéséig tizedenként számozták a házakat, és ettől kezdve tértek át 
az utcánkénti, páros és páratlan oldalt megkülönböztető számozásra. Az iparos 
édesapa jó anyagi körülményeket biztosított családjának. Bár szinte szomszéd-
jukban emelkedett az Unitárius Kollégium, akkoriban természetesnek számított, 
hogy a fiú felekezete szerint a pár utcával távolabbi Református Kollégiumba 
iratkozzék be. Ott hamar kitűnt éles eszével, szorgalmával, őszinteségével és 
szónoki tehetségével. Bizonyára már a hét gimnáziumi osztály során felfigyeltek 
rá az osztálytanítók, s javasolták továbbtanulását. A megértő apa pedig, lévén 
még egy kisebb fia is, nem ellenezte az iskoláztatást. 

                                                 
1 Nagy Péter élete. In: Protestáns Közlöny, XIV. (1884/38), szept. 21., 311–312. 
2 Finály Henrik: Emlékbeszéd Nagy Péter alelnökre. Az EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történet-

tudományi szakosztályának kiadványai, II. köt., I. füzet (1885), 49–68. Különnyomatban: Finály 
Henrik: Nagy Péter. Emlékbeszéd az Erdélyi Múzeum-Egylet 1885. ápril 9-kén tartott közgyűlésén. Ko-
lozsvárt 1885. 

3 Pl. Kolozsvári Naptár 1845-re. Kolozsvár 1844, 108. 
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Az ifjú 1833-ban léphetett a tógás diákok sorába, hogy ott elvégezze a két-
két év bölcseleti, jogi és teológiai kurzust. A történelmi és klasszikus irodalmi 
ismereteket ifj. Szilágyi Ferenctől, a bölcseletet Nagy Ferenctől, a jogot pedig 
Tunyogi Csapó Józseftől tanulhatta. Feltételezhetőleg a nemzetközi hírű teoló-
gus, Salamon József és a természettudományok tanára, Méhes Sámuel gyako-
rolt rá nagyobb hatást. Megragadták a növénytan, fizika, kémia akkori újdonsá-
gai. Nemcsak a klasszikusok iránt vonzódott, hanem a modern nyelveket is igye-
kezett elsajátítani: az iskola keretén belül a német és a francia tanulására lehetett 
módja, s utóbb angol nyelvtudását is tökéletesítette. E nyelveken hozzájutott 
a világirodalom híres alkotásaihoz. Zenei tehetségét bizonyítja, hogy a kollégium 
„Musikai egyesületének” szervezőjeként tartják számon: a megalakulásra 1837. 
szeptember 17-én került sor. Tagja volt az ekkor létrehozott zenekarnak.4 

Meglepő módon Brassai Sámuel a kollégiumi tanároknál is maradandóbb 
hatással volt Nagy Péterre. A tudományos felkészültségével már kitűnt Brassait 
1834-ben a kaszinó támogatásával megjelenő Vasárnapi Újság szerkesztésével 
bízzák meg, s ezért végleg Kolozsvárra költözik. A Farkas utcai régi református 
papilakban bérel szállást Csiszár Sámuel esperestől, itt lakik 1837-ig, amikor az 
Unitárius Kollégium tanárává választják, s ősszel a tanároknak kijáró szálláshoz 
jut a Belső Magyar utcában.5 Brassai tehát a református tanintézet közvetlen 
közelében lakott, s több téren is nagy vonzerőt gyakorolt a város ifjúságára. A 
tehetséges tollforgatókat megnyerte a Vasárnapi Újság munkatársaiul, a zene 
iránt rajongókkal együtt muzsikált, a természet csodálóit pedig elvitte füvész-
kirándulásaira. 1836 őszén „füvészeti szabadiskolát” hirdetett Kolozsvár kö-
zönségének. Ennek előadásaira számos előkelő hölgy is beiratkozott. Divat lett 
Kolozsvárt a növénygyűjtés és -meghatározás. Nagy Péter e szabadiskola kere-
tei közt vált Brassai-tanítvánnyá. A következő években Brassai biztatására 
fogott hozzá – többnyire tőle kapott – idegen nyelvű munkák olvasásához és 
fordításához. 1837-től 1840-ig ő volt a kollégium könyvtáros diákja is. Még na-
gyobb hatással lehettek az ifjúra a Brassaival megtett, Erdély távolabbi pontjait 
is érintő füvészeti kirándulások.6 

Nagy kollégiumi életéről nem sokat tudunk. Osztálya éltanulói közé tarto-
zott. A szónoklásban már akkor kitűnt: barátjával, Gyulai Ferenccel, a későbbi 
színigazgatóval állandóan versenyre kelt egy-egy prédikáció előadásában. 1836-
ban mint joghallgatónak neki ítélték a Szentgyörgyi Imre-féle 50 forintos díjat. 
A feljegyzések szerint 20 éves korában, 1839-ben végezte be tanulmányait. Min-
den vágya az volt, hogy taníthasson. Nagyon elszomorította, hogy a tanári kar 
nem tartotta vissza osztálytanítónak, amely az első lépés lehetett volna a pro-
fesszori szék felé. Ekkoriban történt a Finály által elmesélt epizód: 
                                                 

4 Ének- és zenetanítás. In: Török István: A kolozsvári Ev. Ref. Collegium története. III. köt. Ko-
lozsvár 1905, 135–141. 

5 Gaal György: Brassai és Kolozsvár. In: uő. Kolozsvár vonzásában. Tanulmányok, megemlékezé-
sek. Bibliotheca Transsylvanica 43. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda 2005, 147–161.  

6 Finály Henrik: Nagy Péter, 8–9. 
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„Egy füvészi kirándulás alkalmával egyszer Malomvizen, Hunyad megyében, 
Mara Lőrinc vagyonos birtokos vendégei valának; a házigazda és neje Brassai 
előtt abbéli óhajtásukat fejezvén ki, hogy a magok házánál prédikációt halljanak, 
Brassai megkérdezte Nagy Pétertől, nem vállalkoznék-e prédikációra, hiszen mint 
volt legátusnak némi gyakorlatában kell lennie az ily szónoklatok tartásának. 
Nagy Péter készségesen vállalkozott, és olyan egyházi beszédet rögtönzött, hogy 
Brassait egészen meglepte nemcsak a rögtönzött szónoklat tartalmassága és ke-
rekded formája, hanem még nagyobb mértékben az előadás modora, az a ro-
konszenves bensőség és magával ragadó hév, amely az ifjú szónok ajkairól szóló 
beszédet jellemezte, és erős hatást tett a hallgató kedélyére, amelyet kellemes 
hangja, fesztelen és természetes szavalása és a szónok különben is rokonszen-
ves arcából sugárzó lelkesedés még fokozott. E beszéd hatása alatt Brassai rög-
tön megmondta neki, hogy az ő véleménye szerint valóságos hivatása a papság, 
egyszersmind azt is megjegyezvén, hogy a papi pályán több kilátás és fényesebb 
siker kínálkozik a valóban kiváló tehetségnek, mint az akkortájban még elég szűk-
markúan ellátott tanári pályán.”7 

A fiatal végzett figyelmét bizonyára nemcsak Brassai tanácsa fordította a lel-
készi pálya felé. Tanárai közül többen is felfigyelhettek szónoki képességére. 
Nem utolsósorban csak ezen az úton válhatott még egyházi értelmiségivé. 

1839 végén a kolozsvári – akkoriban egységes – egyházközség egy segédpapi 
állást hirdetett meg, s december 27-én Nagy Pétert találták méltónak arra. Újév 
napján, 1840. január 1-jén tartotta beköszöntő beszédét. Rendkívüli tehetségét 
mindenki elismerte. Úgyhogy alig másfél év múlva, 1841 júniusában rendes lel-
késszé választják az elhunyt Krizbai Dezső Elek8 utódjául. Most már megnyílt 
előtte a külföldi egyetemjárás lehetősége is. Mert akkoriban csak az számított 
igazán rangos lelkésznek, s csak az lehetett kollégiumi professzor, aki legalább 
egy évet külországi egyetemen töltött. 

Az Erdélyi Híradó 1841. június 29-én tudatja, hogy Kolozsvár „közkedves-
ségű, s lapunkból is ösmert új papja, Nagy Péter” is a marosvásárhelyi zsinaton 
felszentelt lelkészek között van, már letette a külföldi tanulmányokhoz szüksé-
ges vizsgát, s rövidesen külországokba készül.9 1841 őszétől kapott egy évi ta-
nulmányi szabadságot s kellő támogatást a konzisztóriumtól. Az akkoriban 
világhírnévnek örvendő, s az erdélyi protestáns fiatalokat számos kedvezmény-
ben részesítő göttingeni egyetemet választotta. Itt a kötelező teológiai stúdiu-
mok mellett főleg a természettudományos előadásokat hallgatta szorgalommal. 
Kedves tanítványa lett Friedrich Gottlieb Bartling professzornak, a botanika 

                                                 
7 Finály Henrik: Nagy Péter, 10. 
8 Halálhírét ld. Krizbai Dezső Elek (Halálozás). In: Erdélyi Híradó (1841/I. 32), ápr. 20., 

125. Házsongárdi sírköve a Farkas utcai református templom kerengőjében állott a legutóbbi 
templomrenoválásig. 

9 Ev. ref. zsinat. In: Erdélyi Híradó (1841/I. 52), jún. 29., (205–206) 205. A felszentelés júni-
us 23-án történt. 



288 HISTORIA  ECCLESIÆ –  COMMEMORATIO 

nagyhírű előadójának,10 valamint Friedrich Wöhlernek, a kémia számos felfede-
zéséről híres tanárának.11 Matematikát és fizikát Johann Benedikt Listingtől, 
Gauss tanítványától és munkatársától hallgathatott.12 A növénytan iránti érdek-
lődését még Brassainak köszönhette, de a mifelénk alig tanított vegytan az ak-
kori évtizedekben új világot tárt fel sok erdélyi fiatal számára. Itt csak a Nagy 
Péterrel egyidős, szintén Brassai hatása alatt induló Berde Áronra utalunk, aki a 
berlini egyetemen jegyezte el magát 1842/43-ban a vegyészeti tudománnyal.13 

A fiatal lelkész nem volt robosztus testalkatú, feljegyezték, hogy 1843/44 te-
lén súlyos betegségen esett át, még életben maradása is kétséges volt. Szabad ide-
jében tovább folytatta a füvészkedést Brassai vezetésével; különösen a mohászat 

érdekelte. 1843 nyarán Mehádián gyűjtöttek, 
majd onnan átmentek Temesvárra, s ott 
részt vettek a Magyar Orvosok és Termé-
szetvizsgálók negyedik nagygyűlésén augusz-
tus 8–11. között.14 Rajtuk kívül csak gróf 
Kemény József képviselte Kolozsvárt a 189 
résztvevő sorában. Egy esztendő múlva, 
1844. szeptember 2–6. között Kolozsvárt 
335 résztvevővel szervezték az ötödik nagy-
gyűlést. Ennek keretén belül Brassai volt az 
állat-, élet- és növénytani szakülések elnöke, 
Nagy Péter lelkész pedig mint a „füvész-
tan” szakosztály résztvevője jelentkezett.15 
A füvészet, vagy esetleg a nyelvtanulás ré-
vén ismerkedhetett meg Nagy Landoz Já-
nos (1793–1866) francia nyelvmesterrel, 
aki közel fél századon át élt Kolozsvárt, és 
nemzedékeket oktatott anyanyelvére.16 Az 
1844-es nagygyűlésen általános elismerést 
keltve mutatta be a Kolozsvár környékén 

                                                 
10 Finály Henrik: Nagy Péter, 12. 
11 [Szász Károly:] Nagy Péter erdélyi ref. püspök. In: Vasárnapi Újság, XIV. (1867/3), jan. 

20., 25–26. 
12 Nagy Péter élete, 311–312. 
13 Vö. Gaal György: Berde Áron útja a természettudománytól a közgazdászatig. Erdélyi Tudományos 

füzetek 214. Erdélyi Múzeum-Egyesület. Kolozsvár 1993, 8–10. Különben Berde az első erdélyi 
magyar vegytan könyv átdolgozója. Ld. A chemia iskolája. Magány és iskolai használatra. Írta Dr. 
[Julius Adolph] Stökhardt. Fordította Berde Áron, chémia r. tanára. Tilsch János, Kolozsvárt 
1849. 

14 Finály Henrik: Nagy Péter, 12. Vö. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Temesváratt tartott ne-
gyedik nagy-gyűlésének munkálatai. A gyűlés megbízásából kiadták dr. Bugát Pál és dr. Flór Ferencz. 
Nyomatott Tattner – Károlyi betűivel, Pesten 1844. 

15 A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Kolozsvártt tartott ötödik nagy-gyűlésének mun-
kálatai. A gyűlés megbízásából kiadták Szőcs József és Brassay Samu. [k. n.], Kolozsvártt, 1845. 

16 Landoz János. (Különfélék). In: Kolozsvári Közlöny, V. (1866), máj. 26., 257. 
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termő növények „névsorát”. Landoznak kolozsvári származású feleségétől, 
Szántó Rozáliától (1803–1889) két lánya és egy fia, Albert született. A nagyob-
bik leányt, Juliannát Filep Sámuel, Kolozsvár kiegyezés utáni második polgár-
mestere, a kisebbiket, Katalint Nagy Péter vette nőül 1844-ben. E házasságból 
két gyermek született: Katalin és József. A fiatalasszonyt alig húszévesen, 1847. 
március 20-án ragadta el a halál. A két árvát az édesapa Landozné segítségével 
nevelte tovább. 

Az erdélyi tanintézetek 1842-ben térnek át a latinról a magyar tanítási nyelv-
re. Ez szükségessé teszi a magyar nyelvű kézikönyvek, szakkönyvek kidolgozá-
sát, esetleg külföldi munkák átdolgozását. Brassai külön sorozatot indít a ma-
gyar nyelvű iskolai olvasmányok és tankönyvek megjelentetésére. Ez a híres 
Kék Könyvtár.17 1842 és 1867 között tizenegy száma jelenik meg, a 4. szám 
gondozására Nagy Pétert kéri fel. Így jön ki a sajtó alól a Mythologia nevendék-
ifjaknak 1844-ben.18 Nem teljesen eredeti munka, a 196 oldalas kötet az akko-
riban nagyon népszerű Jules Raymond Lamé Fleury francia katonatiszt és if-
júsági író művének átdolgozása. Megismertet az indiai, perzsa, egyiptomi, 
görög–latin valamint a skandináv mitológiával. Később Lamé Fleury „mintájára” 
Nagy Péter még két könyvet állít össze. A Szenttörténetek nevendék ifjaknak19 33 
ószövetségi bibliai történetet mesél el kronologikus sorrendben, megjelölve 
a történés évét is. Az Új Szövetségi történetek növendék ifjaknak (Kolozsvár, 1853) 
48 bibliai történetet ad elő, a címeknél utalva a feldolgozott bibliai könyv verse-
ire, s a történetek végén levonja a tanulságot is. Ezek a kötetek inkább az al-
sóbb osztályok tanulóinak szolgáltak kisegítő olvasmányul. 

Méhes Sámuel, a természettudományok tanára 1845-ben nyugalomba vonul, 
s a kollégium elöljáróságának nagy gondot okoz a tanszék betöltése. A tárgyak 
egy részét, a matematikát, fizikát és kémiát Takács János tanítja, de a természet-
rajz előadására nem vállalkozik; ezért 1846-ban Nagy Pétert kérik fel, hogy he-
lyettesként tartsa meg az állat-, növény- és ásványtan órákat. Ez a felelősség-
teljes munkakör ébreszti rá, hogy a diákoknak tankönyvre van szüksége. Így 
magyarra fordítja Henri Milne-Edwards Állattan tankönyvét.20 A Kolozsvárt 
megjelent mű első kötete a „Hasonlító bonc- és élettant”, a második az állattani 
osztályzást és az állatoknak a „földgömböni elterjedésé”-t tárgyalja. A két kötet 
68 mellékletet és rengeteg táblázatot tartalmaz. Inkább tudományos kompendi-
um, mintsem iskolai tankönyv. A magyar elnevezések mellett mindenütt feltün-
teti a latin nevet is. Egyik első magyar nyelvű állattani szakkönyvünk. A szerző-

                                                 
17 Gaal György: Brassai Sámuel és az Unitárius Kollégium. Kolozsvár 1997, 7. 
18 Mythologia nevendék ifjaknak. [Jules Raymond] Lamé Fleury után Nagy Péter. XV kőmet-

szettel. Ifj. Tilsch János, Kolozsvártt, 1844. 
19 Szent történetek nevendék ifjaknak. Lamé Fleury mintájára írta Nagy Péter. 1 képpel. Tilsch, 

Kolozsvár 1848. 
20 Állattan. Egész Frankhonban törvényesen bévett tanodai kézikönyv. Írta [Alphonse] Milne-

Edwards, a Párisi Természetrajzi Múzeumban tanár, s több tudós társaságok tagja. Fordította 
Nagy Péter. I–II. kötet. Tilsch János, Kolozsvár 1847, 240+248 old., 68 mell. 
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nek érezhetően meg kellett küzdenie a szakszavak, -kifejezések szerkesztésével 
is. Ma már meglepően hangzik az állatország (állatvilág), szólat (beszéd) vagy 
a halló szerszámzat (hallószerv) kifejezés, és zavaró a Kolozsvár környéki nyelvre 
jellemző a-zás is (izmak, mozgásak). A Tilsch János kiadásában megjelent mű 
nyomdatechnikai szempontból sem elhanyagolható teljesítmény. Ekkoriban, 1846 
júliusában indítja meg Berde Áron unitárius kollégiumi tanár a Természetbarát 
című „természettudományos folyóirat”-ot. Ez a második magyar és első erdélyi 
természettudományos lap.21 Eleinte a református Takács János a szerkesztőtárs, 
majd mikor 1847. szeptember 23-án lemond a szerkesztésről, Berde Áron Nagy 
Pétert és Gáspár Jánost kéri fel a szerkesztőség tagjaiul. A lap hasábjairól nem 
derül ki, hogy mennyiben vettek részt a munkában. 

Az 1840-es években Nagy Péter rendszeresen fordított a kolozsvári és a pesti 
lapok (Regélő, Koszorú, Erdélyi Társalkodó, Vasárnapi Újság) számára prózai szöve-
geket. Hol névvel, hol név nélkül, néha álnévvel. Kár, hogy még nem készült el 
e szétszórt közlemények bibliográfiája. Őt illeti a dicsőség, hogy tolmácsolta az 
első magyar Dickens-kötetet. A nagy angol regényíró 1843-ban keletkezett kis 
gyöngyszeme az A Christmas Carol in Prose, amelyet ma már mindenki Benedek 
Marcell fordításában Karácsonyi ének címmel ismer. A mű egy zsugori, mogorva 
ember karácsonyi álomlátásainak és megjavulásának története, igazi erkölcsjaví-
tó olvasmány. Nagy Péter ezt fordította le Karácson-éj: kisértetes beszély címmel, és 
adta ki Tilsch János 1846-ban Kolozsváron.22 

Az 1848-as események Nagy Pétert is lázba hozták. Talán egy pesti küldött-
ségben is részt vett.23 Többen feljegyezték, hogy amikor elkezdődött a fegyve-
res harc, Nagy Péter vegyi szakértelmét felhasználva néhány segítséggel gyu-
tacsgyárat létesített a kollégium pár földszinti helyiségében. Ez nem volt hosszú 
életű, mert november 17-én fel kellett adni a várost. A bevonuló császári csapa-
tok parancsnoka, Urban alezredes november 18-án ostromállapotot hirdetett, 
s fegyverek és bűnösök után kutatott. Minthogy senkit sem talált, akit haditör-
vényszék elé állíthasson, a város néhány közismert személyiségét, köztük Tilsch 
János könyvárust és Nagy Péter lelkészt is kezesül fogságba vetette, és Szebenbe 
hurcolta. A kezesek csak 1849. március 11-én szabadultak, amikor Bem elfoglalta 
Nagyszebent. Közben 1848. december 25-én Bem Kolozsvárt is felszabadítja, de 
ez a szabadság csak 1849. augusztus 16-ig tart, mert akkor Grotenhjelm orosz 
tábornok és Urban újra elfoglalja a várost.24 

A forradalom bukását követő szomorú időkben Nagy Péter újra füvészke-
dik, s minthogy Brassai nem mer visszatérni a városba, ő lesz e tudományág it-
teni szaktekintélye. Így történhet meg, hogy azok az előkelő hölgyek, akiket ad-

                                                 
21 Ld. Gaal György: Berde Áron útja a természettudománytól a közgazdászatig, 19–22. 
22 Karácson-éj: kisértetes beszély. Írta Dickens (Boz) Károly. Ángolból fordította Nagy Péter. 

Tilsch János, Kolozsvárott 1846. 
23 Erre csak Finály Henrik: Nagy Péter, 13. utal; szerinte Pesten szónokolt is. A szakiroda-

lomban nem találtuk nyomát, időpontját ennek az utazásnak.  
24 Gaal György: Kolozsvár 1848/49-ben. In: Honsimeret, XXVI. évf. (1998/4), 13–25.   
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dig Brassai kísért sétáikra, most Nagy Pétert kérik fel szakértő társként. Az 
egyik ilyen füvészkedő nem túl ifjú hölgy báró Wesselényi Krisztina (1807–1886) 
volt, s a füvészkedés 1849. november 10-én házasságkötéshez vezetett. E há-
zasságból gyermek nem származott, de az új feleség a két árva gondos nevelője 
lett. Akkoriban igen ritkán történt meg, hogy egy iparos környezetből kiemel-
kedő akár jó nevű pap is bejusson egy főúri családba. Az após, Wesselényi 
József császári és királyi kamarás a bárói család hadadi ágának volt folytatója, 
és a teleket rendszerint Kolozsvárt töltötte népes családjával. Gróf Kendeffy 
Ráheltől hat gyermeke született, közülük öt leány, s ezekből kettő is tollforgató. 
A legidősebb, Polixéna (1801–1878) jeles utazó, előbb Bánffy László felesége, 
majd elválva az angol Paget Jánoshoz megy nőül. Útleíróként máig számon tart-
ják25. A második leány, Anna (1806–1886) Brukenthal Mihály báró felesége lesz. 
Krisztina a harmadik a sorban. Farkas (1809–1870), az egyetlen fiú, a kolozsvá-
ri reformkori vezér, Kendeffy Ádám gróf Róza lányát veszi nőül. Az e házas-
ságból születő Wesselényi József gróf Mikó Imre lányát, az 1849-ben született 
Mikó Annát választja élettársául. A negyedik leány Wesselényi Jozefa (1812–
1899). Báró Bánffy Jánosné mint emlékíró örökíti meg nevét. Az 1848/49-es 
élményeinek leírását 1931-ben Kelemen Lajos teszi közzé külön kötetben.26 
A legkisebb lány, Mária (1814–1888) a rokon Wesselényi Ferenc hitvestársa 
lesz.27 Ebbe a patinás rokoni körbe kerülve Nagy Péter kétségtelenül jócskán 
emelkedett a társadalmi ranglétrán. 

Családi otthonát Nagy Péter még az 1840-es évek közepén a Külső Magyar 
utcában, az épülő „kétágú” református templomon aluli telken alakította ki. Ez 
egészen a Malomárokig terjedt. Utóbb a telket kettéosztotta, s az 1869-es új utca-
számozáskor így lett a két ingatlan a 13. és 15. számú (ma 43. és 45. szám alatti). 
A templom felőli részre előbb magának épített egy öt lakóhelyiséges házat, 
majd a másikra egy háromhelyiségest, leánya családjának. Nagy Péter a temp-
lom melletti házban élt haláláig, itt volt hivatali szobája is. Halála után fiára 
szállt az ingatlan, s ő 1893-ban eladta a református egyházkerületnek. Utóbb még 
több tulajdoncserén ment át.28 Kertjét az 1930-as években leválasztották, s két 
                                                 

25 Wesselényi Polixéna: Olaszhoni és schweizi utazás 1842. Magyar Hírmondó. [Sajtó alá ren-
dezte Győri János és Jékely Zoltán.] [Az utószót és a jegyzeteket írta Jékely Zoltán.] Magvető 
Könyvkiadó, Budapest [1981]. 

26 Báró Bánffy Jánosné Wesselényi Józéfa bárónő Emlékirata 1848–49-i élményeiről. Kiadja a 
Losonczi Báró Bánffy család. Sajtó alá rendezte és életrajzot írt hozzá Kelemen Lajos. Minerva, 
Cluj–Kolozsvár 1931. Kelemen Lajos szövege újra megjelent: Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti 
tanulmányok. II. kötet. Kriterion, Kolozsvár [2009], 70–77. 

27 A Wesselényi családra nézve ld. Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi 
táblákkal. XII. köt. Kiadja Ráth Mór, Pest 1865, 158–163. Gudenus János József: A magyaror-
szági főnemesség 20. századi genealógiája. CD-ROM. Budapest é. n. 

28 Az egyházkerület 1908 szeptemberében adta el az ingatlant Teleki László (1863–1929) gróf-
nak, a történelemből is ismert, koltói Teleki Sándor honvéd ezredes fiának. Ennek D’Aubin An-
nával (1863–1940) kötött házasságából született leánya, Teleki Irma (1898–1983) örökölte az in-
gatlant 1933-ban; ő lett báró Bánffy Dezső (1900–1939) második felesége. E házasságból születik 
1927-ben Bánffy Katinka, aki 1958-ban névházasságot köt Szoboszlay Pállal, hogy kite- 
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luxusvillát építettek rá.29 A mai 45. szám alatti, utcára néző négyablakos föld-
szintes épület ma is Nagy Péter leányának leszármazottai birtokában30 van a 
Malomárokig futó telekkel együtt. 

A forradalom után a bécsi tanügyi rendelet, az Organisations Entwurf be-
vezetésével a korábbinál több rendes tanárt kellett alkalmazni az iskolákban, 
amennyiben azok meg akarták tartani azok nyilvánossági jogát. A kolozsvári 
Református Kollégium is tanárhiánnyal küzdött, s így a főkonzisztórium Nagy 
Pétert papi állása mellett alkalmazza rendes tanárként a természettudományi tár-
gyak oktatására. Korábbi szaktársát, Takács Jánost a forradalom idején játszott 
szerepe miatt bebörtönözték.31 Hat éven át tanítja a fizikát, kémiát és a termé-
szettudományokat. Az iskolatörténetben veje, Szabó Sámuel jegyzi fel: 

                                                 
lepedhessék Magyarországra. 1948-ban Bánffy Dezsőné Teleki Irmától államosítják az ingatlant. 
Azóta volt itt rendőrség, tűzoltó-parancsnokság, emeletet húztak rá, az utóbbi évtizedekben az 
egyik kerületi rendőrség székháza. Bánffy Katinkának mint örökösnek sikerült visszaperelni az 
épületet, majd azt végrendeletileg az Alsóvárosi Református Egyházközségre hagyta. 

29 Részletesebben: Gaal György: Magyarok utcája. A kolozsvári egykori Bel- és Külmagyar utcák 
telkei, házai, lakói. Erdélyi Tudományos Füzetek 221. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár 
1995, 106–107.  

30 Nagy Katalinnak Szabó Sámueltől született fia, Szabó Imre református kollégiumi tanár, 
az I. világháború hősi halottja örökli a házat; testvére, Szabó Péter neves matematikus, Bolyai-
kutató lett, s ő írta az 1909-es EME-Emlékkönyvbe a megemlékezést nagyapjáról, Nagy Péterről. 
Szabó Imre fia, Szabó József Lajos természetrajz szakos tanár lett a következő örökös, 1995-
ben bekövetkezett halála után 2016-ban elhunyt felesége és gyermekei örökölték az ingatlant. 

31 Takács (1813–1881) nyolc évi bebörtönzés után 1856-ban tért vissza a Református Kol-
légiumba tanárnak, igazgatónak. A kiegyezést követően 1867-től 1881-ig ő volt az első országos 
távírda-főigazgató Budapesten, miniszteri tanácsos. Vö. Bartók Ibolya: Az önálló magyar posta 
fejlődése 1867 és 1944 között. In: uő (szerk.): Hírközlési Múzeumi Alapítvány – Évkönyv 2007. Bu-
dapest 2008, 89–107.  

A kétágú református templom, jobb oldalán Nagy Péter háza (1870 táján) 
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„Mostani díszes természettani szertárunk alapját a forradalmat követő legelső 
évek alatt Nagy Péter vetette meg, erre a célra adván fizetéséből 3 év alatt éven-
ként 500 forinton felüli összeget.”32 

Életének egy ekkori kevésbé ismert epizódjára Finály Henrik emlékbeszéde fi-
gyelmeztet. Kolozsvárt három nagyhírű felekezeti tanintézet működött, de nem 
volt egyetlen előkelőnek számító magánintézet sem. A forradalom alatt és után 
Pestre jutott módos családok jó része az ottani Szőnyi Pál-féle magánintézetbe 
járatta gyermekeit. Nagy Péter egy hasonló kolozsvári intézet felállítását kez-
deményezte 1852-ben. Berde Áront kérték fel az igazgatói tisztségre, s ő az általa 
szerkesztett Hetilap 1852. december 4-i számában közölte, hogy megnyitotta 
„Felsőbb helyen engedélyezett magán Fi-tanító és -nevelő Intézet”-ét decem-
ber 1-jén. Itt tanított rajtuk kívül Finály Henrik, Gáspár János, Kovácsi Antal, 
Sámi László, Gondol Gedeon, akik mind messze földön híres tanárok voltak. 
Az intézet működéséről még 1843 nyaráról van adat: három osztályt működte-
tett. Az itteni tanulás meglehetősen költséges volt, úgyhogy a kezdeti 25-ről 
egyre csökkent a diáklétszám, s rövidesen be kellett zárni a magániskolát.33 

A következő években sokkal felelősségteljesebb feladat várt Nagy Péterre. 
A református főkonzisztórium már 1846-tól foglalkozott a lelkészképzés javítá-
sának lehetőségeivel. Addig mind a négy nagy hagyományú kollégiumban, Nagy-
enyeden, Marosvásárhelyen, Kolozsvárt és Székelyudvarhelyen volt teológiai 
tanszék, s a bölcsészeti tagozat hallgatói két évig tanulták a teológiai tárgyakat, 
ezután pedig a megfelelő vizsgák letételével papnak jelentkezhettek. Az egyház 
vezető férfiai belátták, hogy a négy professzort egyetlen helyre összpontosítva 
egy lelkészképző intézetet kellene felállítani, ahol a papnak készülő ifjak két év 
alatt sajátíthatják el mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati ismereteket. 

A forradalom után, 1850-től újra foglalkoztak a lelkészképzés javításával, és 
természetszerűnek tűnt, hogy a leggazdagabb és legrangosabb kollégium, a nagy-
enyedi mellé állítsák fel a teológiát. Csakhogy ennek épületei ekkor még – a for-
radalom alatti pusztítás nyomán – romokban feküdtek. Az 1854-ben Zilahon 
tartott zsinat meghozta a határozatot a papnevelő felállításáról az enyedi kollé-
gium mellett, s ideiglenes székhelyül, az ottani épületek rendbetételéig Kolozs-
várt jelölte meg.34 1854 novemberében meg is nyílt a kétéves akadémia a ko-
lozsvári Református Kollégium épületében a következő négy nagyhírű tanárral: 
Bodola Sámuel, Incze Dániel, Salamon József, Nagy Ferenc. 1856 elején, amikor 
a császár Salamon Józsefet nevezte ki iskolai tanácsossá, kénytelen volt Nagy-
szebenbe költözni. Utódául Nagy Pétert kérték fel, s így ő lett a „praktikai teo-
                                                 

32 A kolozsvári ev. ref. Főtanoda régibb és legújabb története, egyszersmind Értesítő az 1874/5 tanodai 
évről. Szerkesztette Szabó Sámuel tanvezető tanár. Kolozsvárt 1876, 163. 

33 Vö. Finály Henrik: Nagy Péter, 14. Részletesebben: Gaal György: Berde Áron útja a természet-
tudománytól a közgazdászatig, 19. 

34 [Bartók György:] Huszonöt év a Bethlen-főiskola Theologiai Akadémiája történetéből. In: 
Emlékkönyv Dr. Kovács Ödön Ref. Theol. Akad. tanár tanárságának huszonöt éves ünnepélye alkalmából. 
[Nagyenyed 1894], 49–133.  
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lógia”, a homiletika professzora. Pár év alatt valósággal új szónoki iskolát te-
remtett: 

„Alapelvéül a szónoklatnak a természetességet s az egyéniséget tette. Nem egy-
forma, betanult előadási modor, hanem kinek-kinek az egyénisége szerinti ter-
mészetesség: ez volt, amit növendékeitől kívánt, s amit bennök fejlesztett. Maga 
adta rá a legtökéletesebb példát. Természetes volt a maga egyénisége szerint.”35 

1862-re annyira haladtak az újjáépítéssel, hogy az enyedi kollégium be tudta 
fogadni a teológiát. Ekkor többen felvetették a lehetőségét annak, hogy Ko-
lozsvárt maradjon a teológia és a püspöki székhely is. Nagy Péter ezt helyeselte. 
A vidéki papság azonban jórészt nagyenyedi végzett volt, s az ő nyomásukra át 
kellett költöztetni a lelkészképzést Bethlen Gábor kollégiumába. Nagy Péter vi-
szont Kolozsvárt maradt városi első papként. 

Kolozsvárhoz ekkor már nemcsak tisztsége, családja, hanem Mikó Imre kö-
re is szorosan kötötte, s mindenekelőtt az Erdélyi Múzeum-Egyesület. 1856-
ban, az egyesület megalapítását célzó első megbeszéléseken Nagy Péter is jelen 
volt. Az 1857. május 3-i előkészítő közgyűlésen beválasztották az alapszabály-
kidolgozó bizottságba. Finály Henrik ezt írja: 

„A létesítendő egylet alapszabályainak első tervezetét ő dolgozta ki, amikor ké-
sőbben az akkori kormány ismételve új meg új módosításait követelte ez alapsza-
bálynak, az ő eszélyességének jutott az oroszlánrész a követelt módosításoknak 
a szabályba oly módon beillesztésében, hogy a lényeg sértetlenül megmaradt.”36 

1859. szeptember 14-én a novemberi alakuló közgyűlés szervezőbizottságá-
ba Brassait, Finályt, Szabó József orvostanárt és Nagy Pétert választották, aki 
bekerült az alakuló közgyűlés keretében létrehozott 12 tagú választmányba is. 
Egy év múlva a „tudományos munkálkodás” megszervezésére küldenek ki bi-
zottságot; itt Nagy Péter társai Brassai, Berde Áron, Sámi László református 
tanár és Hintz György lutheránus lelkész. Ők javasolják a minden második 
szerdán tartandó tudományos ülések bevezetését. 

1861 februárjában az egyesület keretében két szakosztályt létesítenek, egy tör-
ténelmit és egy természettudományit. A történelmi szakosztály 21 tagja között ta-
lálható Nagy Péter is. Nagyjából ekkorra tehető az ő búcsúja a természettudo-
mányoktól. Ezután már főleg az egyházi munka, a gyakorlati teológia köti le 
figyelmét. 1869-ben őt tisztelik meg a másod-alelnöki székkel. Ugyanis az elnök, 
Mikó Imre mint közmunka- és közlekedésügyi miniszter többnyire a fővárosban 
tartózkodik, s az alelnök, Szabó József is képviselői mandátumot kap. Úgyhogy 
az egyesületi munka szálai ezután a Nagy Péter kezében összpontosulnak. Szabó 
                                                 

35 Nagy Péter (1819–1884). In: Vasárnapi Újság, XXXI. (1884/38), szept. 21., 597–599. 
36 Finály Henrik: Nagy Péter, 15. Múzeumi tevékenységére ld. még Kelemen Lajos: Az Erdé-

lyi Múzeum-Egyesület története. In: Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére 
1859–1909. Kolozsvár 1909–1942, 5–79. Újra megjelent: Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanul-
mányok. I. kötet. Kriterion, Kolozsvár [2006], 129–190. 
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József doktor 1872-ben bekövetkezett halála után ő lesz az első alelnök, és ha-
láláig az elnök akadályoztatásakor ő a vezető. Így például annak a négytagú bi-
zottságnak is az irányítója, amely kidolgozza az egyetem felállításakor az ál-
lammal kötendő szerződés elveit. Mikó Imre betegeskedése, majd a következő 
elnök, gróf Esterházy Kálmán főispáni elfoglaltsága idején rá hárul a közgyűlé-
sek levezetése is. 1876 márciusában tartott elnöki megnyitójában ezt állapíja meg: 

„Még koránt se mondhatjuk, hogy célt értünk volna; célunk ez országrész múltjá-
nak, jelenének, természeti és műkincseinek ismertetésére vezető adatok és anya-
gok gyűjtése, kellő rendezése, még nagyon messze áll előttünk, úgy, hogy az utá-
nunk következő nemzedékeknek is bőven kijutand részük e munkából, amelyet 
mi – úgyszólva – csak megkezdtünk.”37 

1881 márciusában kiábrándítja a közgyűlés kevés résztvevője, az üres pad-
sorok látványa. Felidézi az alakulás fényét, az akkori közgyűlés lelkesedését. 
Büszkén utal arra, hogy az eddigi 22 közgyűlésen mind jelen volt, végül leszö-
gezi: 

„Nem pompa, fény vagy zajos ünneplés, hanem komoly munka a mi feladatunk, 
és a nagy munkában mindnyájan egyszerű napszámosok vagyunk.”38 

Nagy Péter a kiegyezés híve volt, úgyhogy a Deák-párt kolozsvári oszlopos 
tagjának számított, bár a politika ekkoriban inkább csak az egyházi ügyek szem-
pontjából foglalkoztatta. Széchenyi és Mikó Imre nézeteit tette magáévá, miként 
ezt Széchenyi-emlékbeszédében meg is fogalmazta: 

„Széchenyi nem a revolúció, hanem a reform embere volt: ő a régit nem tartotta 
rossznak csak azért, mert régi, és az újat nem jónak, mivel új; sőt, ahol lehetett, 
örömöstebb felrakta előbb az új falat, és csak azután kezdett leszedéséhez a ré-
ginek. Nem tetején, alapján kezdte ő az építést.”39 

Az 1865. december 10-én megnyitott országgyűlésen az erdélyi képviselők 
1866-ban jelentek meg. Kolozsvárnak két hely jutott a magyar parlamentben. Az 
egyikre gróf Mikó Imrét, a másikra káli Nagy Elek unitárius főgondnokot, az 
unió buzgó harcosát választották. 1867 májusában Nagy Elek lemondott képvi-
selői mandátumáról. Helyette a kolozsváriak gróf Esterházy Kálmánt választot-
ták meg. Őt a kormány 1867 szeptemberében Kolozs vármegye főispánjává ne-
vezi ki, s e tisztség összeférhetetlen a képviselőséggel, úgyhogy szintén benyújt-
ja lemondását. Az újabb választáson az ellenzék Kossuth Lajos Tivadart, az 
egykori kormányzó kisebbik fiát juttatta mandátumhoz. Csakhogy kiderült, hogy 

                                                 
37 Az Erdélyi Múzeum-Egylet közgyűlése március 6-án. In: Erdélyi Múzeum, III. (1876/4), 

63–64. 
38 Az Erdélyi Múzeum-Egylet közgyűlése 1881. március 24-én. Uo. VIII. (1881/4), 114–117. 
39 Korunkban hazánknak legnagyobb fia. Emlékbeszéd, melyet gróf Széchenyi István végtisztességére 

a kolozsvári ev. ref. egyház által rendezett gyászünnepélyen a b[el-]Farkas utcai ev. ref. templomban tartott 
Nagy Péter tanár és lelkész. Kolozsvártt 1860, 16. 
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a fiatalember kora miatt nem lehet képviselő. Így decemberben kénytelen volt 
benyújtani lemondását. 

Az újabb követválasztást 1868. január 25-én rendezték Kolozsváron. Erre 
a baloldal Vetter Antal 48-as honvéd-altábornagyot és Bernáth Albertet je-
lölte. A jobboldal, a kormánypárt Nagy Pétert indította. Miután Bernáth ja-
nuár 22-én visszalépett, csak két jelölt maradt a mandátumra. A szavazatok 
összeszámlálásakor kiderült, hogy Vetterre 668-an, Nagyra 749-en voksoltak, 
vagyis Nagy Péter elnyerte a mandátumot.40 1868. március 11-én a CCV. Parla-
menti ülésen került sor a megbízólevél bemutatására, április 4-én igazolják Nagy 
Péter megválasztását.41 Az országgyűlési jegyzőkönyvek szerint a hátralévő ki-
lenc hónap alatt két bizottságba választották be: egyszer az uralkodói család 
egyik tagjának keresztelőjén képviseli a parlamentet, másik alkalommal a népis-
kolai és közoktatási törvényjavaslatot előzetesen megvitató bizottság tagja lesz. 
Egyetlen egyszer, november 19-én terjeszt elő pár szavas módosítási javaslatot 
a népiskolai közoktatási törvényhez. 

1868. december 9-én feloszlik a parlament. Új választásokat írnak ki. Nagy 
Péter nem vonzódott a parlamenti politizáláshoz, s minden valószínűség sze-
rint Mikó Imre rábeszélésére vállalta ezt a töredék mandátumot. Akkoriban nem 
volt nála nagyobb tiszteletnek örvendő, feddhetetlen tagja a Deák-pártnak Ko-
lozsvárt. Mégis megválasztásakor az ellenzéktől felbiztatott csőcselék először 
Mikó Imre házát ostromolta meg betörve ablakait, azután Nagy Péter otthona 

elé vonult, s itt csak a karhatalom tudta 
megakadályozni, a rombolást. 

Amikor Nagy Péter elvállalta ezt a 
politikai fellépést, már egy sokkal na-
gyobb és felelősségteljesebb tisztség is 
nyomta vállát: ő volt Erdély sorrendben 
36. református püspöke. Mint ko-
lozsvári első papot az 1864. június 5-én 
megnyitott kolozsvári zsinaton válasz-
tották egyházi főjegyzőnek. Ez a fontos 
tisztség az előző főjegyző, Fogarasi 
Sámuel halálával vált gazdátlanná. Je-
lentőségét az emelte, hogy egy 1707-
ben hozott határozat folytán a püspök 
halálakor a főjegyző választás nélkül 
lépett elő püspöknek. Ez a másfél szá-
zados gyakorlat ekkoriban már idejét-
múlt volt, s ezúttal is vita tárgyát képez-

                                                 
40 Vö. Magyar Polgár II. (1868) jan. 10. és jan. 28. közötti számaival. 
41 Az 1865-dik évi december 10-dikére hirdetett Országgyűlés képviselőházának naplója. Szerkeszti 

Gregus Ákos. Hiteles kiadás. I–V. köt. Pest 1866–1868. A Nagy Péterre vonatkozó adatok 
a CCV., CCXII., CCXIX., CCXCII. és CCCXVIII. ülések jegyzőkönyveiben találhatók. 

Nagy Péter püspökké választásakor 
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te. Egykor azért vezették be, hogy amennyiben a hatalom nem engedélyezi zsi-
nat tartását püspökválasztás céljából, az egyház ne maradjon vezető nélkül. 
Végül e gyakorlat megszüntetésére nem hoztak határozatot, s kitűzték a válasz-
tást. De megelőzőleg Kálvin halála és az erdélyi kálvinizmus kezdete három szá-
zados évfordulójáról emlékeztek meg a Farkas utcai templomban.42 Bodola 
Sámuel püspök imája után Nagy Péter mondott ünnepi prédikációt az ApCsel 
5,38–39 alapigére építkezve: Ha emberektől van ez a tudomány, ez a dolog önmagába 
összeomlik, de ha Istentől van, fel nem bonthatják az emberek. 

A Kolozsvári Közlöny beszámolója ezt állapítja meg: 

„Nagy Péter annyira hangjánál volt, s előadásában akkora kerekdedség, művészi 
számítás, ihletés és hatás volt, hogy önmagát látszott felülmúlni, s a hallgatóságot 
valóságosan lebűvölte.”43 

A főjegyző-választásra június 7-én került sor: Nagy Péter 43, Elekes Károly 
esperes 13, Hegedüs János teológiai tanár 1 szavazatot kapott. Nagy Péter még 
aznap letette az esküt. A sikeres választást követően 14 ifjú lelkészt is felszen-
teltek.44 Bodola püspök és Nagy Péter ekkor elhangzott beszédei külön füzet-
ben jelentek meg: Egyházi beszédek a Kálvin halála emlékére és evvel összekötve az erdé-
lyi ev. ref. anyaszentegyház közzsinatján Kolozsvártt, június 5-én és 8-án, 1864. 

Bodola Sámuel 1866. április 22-én 76 éves korában „tüdőszélhűdés” kö-
vetkeztében halt meg Kolozsvárt.45 A Farkas utcai templomban tartott gyász-
istentisztelet után holttestét Marosvásárhelyre szállították, és ott helyezték 
örök nyugalomra. Pedig akkor már meg volt hirdetve a következő zsinat 
Bánffyhunyadra, s itt ünnepelték volna Bodola Sámuel félszázados papságát is. 
Ehelyett a június 10-i zsinaton csak emlékét idézhették fel, és beiktatták az új 
püspököt. 

Bánffyhunyad addig még nem volt zsinat színhelye, s még kevésbé ünnepel-
tek itt új püspököt. Meg is adták a módját.46 Már Gyaluban diadalkaput állítot-
tak a püspök tiszteletére. Gyerővásárhelyen díszebéddel fogadták a küldöttsé-
get, gróf Csáky György egyházmegyei főgondnok 30 fogattal a körösfői hágóig 
ment az érkezők elé, s a püspököt hintójába tessékelte. Sárvásártól bandérium 
csatlakozott a menethez. Hunyad határában diadalív várta az érkezőket, amelyre 
ezt a bibliai igét írták: Te Péter vagy és ezen kősziklán építem fel az én anyaszentegyhá-
zamat. Innentől éljenzők sorfala közt haladt a menet egészen a parókiáig, ahol 
Szakács István esperes és a vidéki papság fogadta új elöljáróját. Este az iskolá-
ban tartottak díszvacsorát. 

                                                 
42 Kovács Samu: A h. h. egyház 1864-diki közzsinata. In: Kolozsvári Közlöny, IX. (1864), jún. 4. 
43 Zömlén: Az erdélyi reform. anyaszentegyház közzsinata. In: uo. jún. 7. 
44 Uo. jún. 9. 
45 Zágoni Bodola Sámuel (Necrolog). In: Kolozsvári Közlöny, XI. (1866), ápr. 24. 
46 Zömlén: A reform. anyaszentegyház közzsinata a kolozs-kalotai egyházkerületben. In: uo. 

(1866), jún. 12. A beszámolók folytatódnak jún. 23-ig. 
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A zsinatot június 10-én reggel 8-kor nyitották meg az iskola nagytermében, 
ahol Nagy Péter az elnöki szék elfoglalása előtt megemlékezett elődjéről, s az 
egyház támogatását kérte felelősségteljes munkájához. Basa Mihály közügyigaz-
gató a zsinat nevében üdvözölte az új püspököt. Miután számba vették a 18 
felszentelendő lelkészt, harangzúgás közepette átvonultak a templomba isten-
tiszteletre. Másnap felolvasták a Nagy Péter megerősítéséről szóló királyi rende-
letet, amellyel együtt érkezett a kitüntető királyi tanácsosi cím is. Nagy Péter 
volt az utolsó püspök, aki utódlási joga folytán került e magas tisztségbe. Éljen-
zés közben tette le az esküt. 

A főjegyzői székre Elekes Károly, Faragó József esperes, Hegedüs János ta-
nár, valamint Szász Domokos kolozsvári lelkész pályázott. Szász Domokos je-
löltsége körül vita alakult ki. A választásból Elekes Károly került ki győztesen; a 
templomban ő emlékezett meg Bodola Sámuelről, aki 12 évig töltötte be a fő-
pásztori széket. Az új püspök prédikált. Délben 250 terítékes díszebédet adtak 
az iskolában. Harmadnap Nagy Péter beszédével felszentelték az ifjú lelkésze-
ket, akik azután testületileg tisztelegtek a püspök szállásán. Az ekkori díszebé-
den számos áldomás hangzott el, este pedig műkedvelői előadáson tekintették 
meg Szigligeti Ede Cigány című darabját. A zsinati tárgyalások központi témáját 
a soron levő unióval kapcsolatos változások képezték. A zsinaton elhangzott be-
szédek külön füzetben jelentek meg: Egyházi beszédek a bánffi-hunyadi közzsinaton 
1866-ban (Kolozsvárt, 1866) címmel. 

Nagy Péter 18 évig vezette egyházát egy nehéz időszakban, amikor az er-
délyi fejedelemség korában kialakult egyházszervezetet át kellett alakítani, és 
betagolni a kiegyezést követő magyarországi keretek közé. Amikor átvette az 
egyházkerület kormányzását, „zilált közigazgatást, üres pénztárt, ellátatlan, sőt 
elláthatatlan számadásokat talált” – állapítja meg Kovács Ödön emlékbeszédé-
ben.47 Ő aztán páratlan takarékosságba kezdett, rendbe hozta a különböző ala-
pok kezelését, hozzájárult az özvegy-árvai pénztár felállításához. Ennél is na-
gyobb munka volt az idejét múlt szervezeti szabályzatot egy, a demokrácia és 
képviselet elvére épülő új egyházi alkotmánnyal helyettesíteni. Azután 12 éven 
át az elfogadott alkotmányt léptette életbe, tette működővé. Ez csak az első lé-
pés volt, mert élete utolsó éveit az egyházi uniónak szentelte. 

A debreceni zsinat hosszas előkészületek után, 1881. október 31-én nyílt 
meg, amelynek elnöki tisztségét Nagy Péter püspök és báró Vay Miklós fő-
gondnok töltötte be.48 E zsinat 29 ülésén megállapították az öt református egy-
házkerület közös alkotmányát, bíráskodási és oktatásügyi rendtartását, egyházi 
közalapot hoztak létre, és megalkották a határozatképes konventet. Ez 19 lelké-
szi és 19 világi tagból állott, s a közös ügyeket intézte. Ennek elnöke is Nagy 
Péter lett. 1882 szeptemberében még egy második debreceni zsinatot is kellett 
                                                 

47 Kovács Ödön: Emlékbeszéd Nagy Péter emlékköve leleplezésekor. Budapest 1887. 
48 Zoványi Jenő: Debreceni ref. zsinat. In: ő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 

Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 
Budapest 1977, 143. 
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tartani, amikor 8 ülésben a közös alkotmánnyal egyeztették a kormány által tett 
kifogásokat és észrevételeket. Így tehát megvalósult az öt egyházkerület uniója 
egy közös magyar református egyházban. Ezt az uniót majd az ország trianoni 
felszabdalása szünteti meg, s csak 2009. május 22-én sikerül valamennyire hely-
reállítani szintén Debrecenben. 

Püspöksége idején kezdődött az egyházkerület egyik legtöbb indulatot kel-
tett vitája a teológiával kapcsolatban. 1862-ben a teológiai képzést Nagyenyed-
nek sikerült megszereznie, s ehhez ragaszkodott. Csakhogy 1872-ben Kolozs-
várt felállították a tudományegyetemet, s ez indokolttá tette, hogy itt képezzék 
– lehetőleg az egyetemmel összefüggésben – a református lelkészeket. Az enye-
di teológiát védők vezére Kovács Ödön teológiai tanár, a Kolozsvárra köl-
töztetők szószólója Szász Domokos kolozsvári pap lett. 1875–76-ban a sajtó 
is sokat foglalkozott az üggyel. 1862-ben Nagy Péter ellenezte a teológia 
Enyedre költöztetését, de most inkább az enyediek pártján állt. Sikerült a vitát 
elcsendesítenie, s püspöksége alatt nem született végleges döntés az ügyben. 
Azt majd utóda, Szász Domokos viszi dűlőre, s ő telepíti Kolozsvárra a 
lelkészképzést.49 

Sok visszaemlékezés hangsúlyozza Nagy Péter „bámulatos munkabírását és 
szorgalmát”, egyenességét és becsületességét. De mindnyájan egyetértenek ab-
ban, hogy ő volt korának legnagyobb prédikátora. Szász Károly ezt írja a Pro-
testáns Közlönyben közolt nekrológban 

„Mivel »a hit hallásból vagyon«, az igehirdető első kelléke, hogy beszéde szíve-
ket nyisson. […] Nem volt protestáns egyházunkban senki, aki ezzel az apostoli 
adománnyal nagyobb mértékben bírt volna, mint Nagy Péter. Egyaránt pedig az 
egyházi szószékben s a tanácskozás asztala mellett és elnöki székében szava el-
ragadott és meggyőzött; ott hitet, itt meggyőződést ébresztett; kételyeket oszla-
tott, téves véleményeket megigazított; s azzal a megnyugtatással töltött el, hogy 
amit az ő szavára elhittünk, vagy elhatároztunk – az az igazság.”50 

Szónoki képességét maga is tudatosan művelte ki. Unokája, Szabó Péter em-
líti, hogy mennyire gondosan betanulta szónoklatait.51 Az egyetemi tanár Szász 
Béla szintén utal erre a Kolozsvári Közlöny nekrológjában: 

„Mozdulatai a sima, keresetlen plaszticitásban nem sejtették, hogy ez a híres lel-
kész, mint egykor Róma rétorjai, az utolsó redőre kiterjedő figyelemmel mozog. 
Beszélték, hogy a tükör előtt hosszas gyakorlattal igyekezett művészetté tenni 

                                                 
49 Vö. Bartók György: i. m. Buzogány Dezső: A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás 

létrejöttének rövid története. In: Kozma Zsolt (szerk.): Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári 
Református Theologia tanárai 1895–1948. Kolozsvár 1996, 5–28. Lukács Olga: Az Erdélyi Reformá-
tus Egyház és a teológiai oktatás története a 19. század második felében. Presa Universitară Clujeană, 
[Kolozsvár] 2007. 

50 Szász Károly: Nagy Péter ravatalára. In: Protestáns Közlöny, XIV. (1884/38), szept. 21., 307. 
51 Szabó Péter: Nagy Péter. In: Emlékkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyesület félszázados ünnepére. 

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár 1909–1942, 179–186. 
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a külsőségeket is, természetesen Horatius örök szabálya értelmében: Tanuld el-
rejteni a fogásokat! „[…] Kivált imái voltak bensők, mélyek, közvetlenek és oda-
adottak. Zajtalanul lengettek kebléből tova a fohász szavai, s mintha érzékennyé 
lett volna a levegő, úgy hallatszottak minden zugban.”52 

Ezzel magyarázható, hogy számos jeles személyiség temetésén ő volt a pré-
dikátor. E beszédei aztán gyakran nyomtatásban is megjelentek a család kiadá-
sában. Itt csak arra utalunk, hogy a Mikó család minden tagját ő temette. Mikó 
Imréné Rhédey Máriát 1849-ben,53 Mikó Ádámot 1862-ben,54 Mikó Imrét 1876-

ban.55 Ő volt a szónoka 1855-ben a Teleki 
Józseftől,56 1860-ban a Széchenyi István-
tól,57 1861-ben a Teleki Lászlótól58 búcsú-
zó kolozsvári istentiszteletnek. De szónoki 
híre oda vezetett, hogy a gyülekezetek 
évekig várták megjelenését, és nagy ün-
nep lett az ott mondott prédikáció. Ő pe-
dig mindig adakozásra biztatott valami-
lyen nemes ügy érdekében. Az 1856. július 
13-i zilahi „vendégszereplése” alkalmával 
mondott, Lázár jöjj ki! címmel közzétett 
szónoklatának eredményeként a helybéli 
kollégium alaptőkéjét több ezer forinttal 
gyarapították. A Székely Mikó Tanoda 
gyászünnepélyén 1876. november 26-án 
tartott Mikó-megemlékezésen is megje-
lent. E beszéd hatására Sepsiszentgyörgy 
városa évi 100 forint támogatást ajánlott 
fel 100 évre a kollégiumnak. 

                                                 
52 Sz[ász] B[éla]: Nagy Péter. In: Kolozsvári Közlöny, III. (1884), szept. 17. 
53 A nő hivatása. Előadva egy halotti elmélkedésben, melyet néhai Kis-Rhédey gróf Rhédey Mária úr asz-

szonynak […] Hidvégi gróf Mikó Imre úr ő nagyméltósága szeretett hitvesének koporsója felett tartott Nagy 
Péter Kolozsvártt, mart. 26-kán 1849. 

54 A nemes ifjú. Halotti beszéd Hidvégi gróf Mikó Ádám koporsója felett, tartotta Nagy Péter Kolozs-
vártt, september 23-án 1862. a ref. belvárosi templomban. Kolozsvártt 1862. 

55 A temetésen, 1876. szeptember 19-én mondott beszéd külön nem jelent meg, csak a sep-
siszentgyörgyi szónoklat: Emlékbeszéd hídvégi gróf Mikó Imre felett. A Székely Mikó Tanoda által ren-
dezett gyász-ünnepélyen tartotta Nagy Péter a Sepsi-Szentgyörgyi ref. templomban november 26-án 1876. Ko-
lozsvár, 1877. 

56 A nagy hazafi. Emlékbeszéd, melyet néhai nagyméltóságú széki gróf Teleki József […] Erdély volt fő-
kormányzója, az erdélyi ev. ref. anyaszentegyház egyik főgondnoka emlékezetére az erdélyi ev. ref egyházi főta-
nács rendeletéből tartott gyászünnepély alkalmával Kolozsvártt az ev. ref. belvárosi templomban elmondott 
Nagy Péter […] april 29-én 1855. Kolozsvártt, [1855]. 

57 Korunkban hazánknak legnagyobb fia… Ld. a 39. lábjegyzetet. 
58 A hazának buzgó szerelme megemészte engemet! Egyházi emlékbeszéd, melyet […] széki Teleki László 

tiszteletére […] rendezett gyászünnepélyen tartott Nagy Péter […] június 2-án, 1861. Kolozsvárt 1861. 
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Makkai Sándor, a kései utód negyven évvel később így összegez: 

„Páratlan hatású egyházi szónok volt, oly előkelő, disztingvált, ízléses, finom és 
nemes igehirdető, aki minden versenyen felül állva közcsodálat tárgyát képezte. 
Kiadott és ránk maradt beszédei […] ezt a páratlan hatást ma már fakultan tük-
rözik. De még az idők moha alól is kivillannak szellemes, fordulatos, találó, szép 
gondolatai, s különösen nemzeti nagyok feletti emlékbeszédeiből a lélekismeret 
és a nemzeti jellem ismeretének kiváló ereje árad. Ahogy ő a nemzet erényeit 
szeretettel tündököltetni és bűneit lángolva ostorozni tudta – az igazság és sze-
retet teljességével – ma is tapinthatóvá teszi hatását, mellyel kortársait elragadta. 
Nyelvében, stílusában, koncepcióiban is a műgond és finomság vonásai tűnnek 
fel.”59 

Nem hiába utalnak rá, hogy a nép „aranyszájú Nagy Péter”-ként emleget-
te.60 Mégis, amikor a püspöki székbe emelkedett, lemondott a rendszeres egy-
házi szolgálatról, s csak kiemelkedő alkalmakkor lehetett hallgatni főpásztori 
beszédeit. 

Nagy Péter az egyházi szolgálathoz szükséges segédkönyvek összeállítását is 
vállalta. 1857-ben a zsinat pályázatot hirdetett egy káté megszerkesztésére. 1858-
ban az ő művét fogadták el, s az Konfirmációi kisebb káté az erdélyi ev. ref. anyaszent-
egyház számára (Kolozsvár, 1858) címmel jelent meg nyomtatásban. 322 kérdést 
és választ, valamint imákat tartalmaz. Két év múlva megjelent a Konfirmációi na-
gyobb kátéja (Kolozsvár, 1860) is 450 kérdéssel. Ezt a városi iskolák diákjai 
használták. Jelentőségük abból is kitűnik, hogy többször átdolgozták őket. A ki-
sebb káté tíznél több kiadást ért meg, s még az 1920-as években is kinyomtat-
ták. Vadas József lelkésztársával együtt egy szertartási rendet és szövegeket rög-
zítő Ágendát (Kolozsvár, 1866) is közzétett, amely szintén az 1920-as évekig volt 
használatban. 

Meglepő, hogy az 1860-as években, sőt püspökként is foglalkoztatta Nagy 
Pétert a világirodalom. Állandóan olvasott angol és francia műveket, s egyik-
másikat átültette magyar nyelvre. Ezek leggyakrabban a fővárosi Vasárnapi Új-
ság és a Budapesti Szemle hasábjain jelentek meg. Mivel ekkor már ez az irodalmi 
szereplés nehezen volt összeegyeztethető egyházi rangjával, a fordítások gyak-
ran név nélkül, vagy Belényessy Gábor, illetve Csurgó György álnévvel jelentek 
meg. Magyarra fordította az angol humoros irodalom egyik gyöngyszemét Kuk-
liné prédikációi (1860) címmel. Ez a mű a tudálékos asszony kigúnyolása. A kö-
tetben ez olvasható tudomásulvétel végett: 

„E mű Jerrold Douglas ily című munkájának Mrs. Caudle’s Curtain Lectures (Caudle 
asszony ágybéli leckéi) átdolgozása.” 

                                                 
59 Makkai Sándor: Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig. „Az Út” kiadása.  

Cluj-Kolozsvár 1925, 26. 
60 Nagy Péter (1819–1884). In: Vasárnapi Újság, XXXI. (1884/38), szept. 21., 597–599. 
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Az átdolgozó-fordító neve hiányzik, csak a nekrológok utalásából derül ki, 
hogy Nagy Péter volt a „tettes”. A novellisztika terén ő az első magyar tolmá-
csolója a francia Prosper Merimée, az angol Ouida (Marie Louise de La Ramée) 
valamint az amerikai Francis Bret Harte íróknak, hogy csak a híresebbeket em-
lítsük. 

Élete utolsó évtizedeiben is nagyon tervszerűen beosztotta napjait. Korán 
reggeltől dolgozószobájában, amely egyben püspöki hivatala is volt, az egyház-
kerületi ügyeket intézte. Korai ebéd, s rövid pihenés után beszédeit írta, tanulta 
és gyakorolta fennhangon. Mikor nem volt közelebbről szolgálati kötelessége, 
olvasott és fordított. Estéit vagy az olvasás, vagy baráti társalgás töltötte ki. Rit-
kán eljárt színházba is. Tavasztól őszig a déli órákban kertjét gondozta, kifeje-
zetten rózsaszakértővé képezte magát. Kertje végében, a Malomárok mellett volt 
egy kis filagória, s a meleg hónapokban délutánonként ott dolgozott. 

Családi életét különösen a szomszédban lakó leányának gyermekei aranyoz-
ták be. Nagy Katalin (1845–1882) ugyanis 1865 táján férjhez ment Szabó Sámuel 
(1829–1905) református kollégiumi tanárhoz, és nyolc gyermekük született. Az 
egész várost megrendítő tragédia volt, mikor 1882. december 14-én „öt napig 
tartó rohamos tüdőlob következtében” a családanya meghalt. A püspök-édesapát 

is nagyon megviselte a gyászeset. De ez 
nem is volt elég, mert 1884 őszén a csa-
ládot a torokgyík gyötörte meg, és két 
szépen fejlődő unokát döntött sírba két 
nap különbséggel.61 Két másik unoka 
is napokig élet-halál harcot vívott. Ez 
a sok gyászeset maga után vonta Nagy 
Péter halálát. Az utóbbi esztendőkben 
az érelmeszesedés némileg feledékeny-
nyé tette, néhányszor a szíve is rendet-
lenkedett, de főorvos fia gondját vi-
selte. 1884. szeptember 15-én délután 
jelentkeztek az első szívpanaszok, éj-
szakára már nyilvánvalóvá vált a szív-
szélhűdés, sem az orvos fiú, sem az el-
hívott Purjesz Zsigmond professzor nem 
tudta megakadályozni betegsége végki-
fejletét. Szeptember 16-án reggel fél 
ötkor a még csak 65 éves Nagy Péter 

                                                 
61 Szürke márványoszlopukon a Házsongárdi temetőben ez a felirat áll: 

„SZABÓ SÁMUELNÉ / NAGY KATALIN / szül. 1845. febr. 23. / megh. 1882. dec. 14. / 
FÉRJE S NYOLC GYERMEKE / ÁLDJA ÉS SIRATJA. / SZABÓ GYULA / 1875. jan. 5–1884. szept. 
2. / SZABÓ SAMUKA / 1872. márc. 21–1884. szept. 4. / SZABÓ SÁMUEL / EV. REF. 
COLLEGIUMI TANÁR / 1848–49-ES TÜZÉR FŐHADNAGY / 1829. május 16 – 1905. januárius 1. / 
AZ IGAZNAK EMLÉKEZETE ÁLDOTT!” 

Az öreg Nagy Péter 
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püspök szíve utolsót dobbant. A halálhír az egész várost, majd Erdélyt, sőt a tel-
jes magyar református közösséget megrendítette. Az egyházkerület Szász Béla 
igazgató-tanácsost és Bodor Antal titkárt bízta meg a temetés megszervezésé-
vel.62 A gyászszertartás levezetésére Révész Bálint tiszántúli püspököt kérték 
fel, úgy is, mint az elhunyt barátját. A holttestet a családi ház dolgozószobájá-
ban ravatalozták fel, s itt fogadta a család a részvétnyilvánítókat. 

Minden kolozsvári újság gyászkeretben tudatta a halálesetet, s követte napo-
kig az ezzel kapcsolatos eseményeket. Gyászjelentést adott ki a család, a refor-
mátus igazgatótanács, az Erdélyi Múzeum-Egylet, Kolozsvár városa, a Nagy-
enyedi Református Egyházközség (amelynek minden püspök hivatalból első 
lelkésze volt), a kolozsvári egyházközség kebli tanácsa, valamint a sepsiszent-
györgyi egyházközség együtt a Székely Mikó Kollégium elöljáróságával. 

A temetést a Magyar utcai Kétágú templomból rendezték 19-én. A koporsót a 
temetés napjának reggelén vitték át az oszlopfőkig fekete posztóval borított falú 
templomba, ahol a szószék előtt másfél méteres talapzatra helyezték. A ravatalt 
délszaki növények övezték. A küldöttségek a Király utcában sorakoztak fel, s 
rendre helyezték a templomi ravatalra a 60 koszorút. Közben egyfolytában érkez-
tek a részvéttáviratok. Miron Roman nagyszebeni metropolita táviratban fejezte ki 
együttérzését. Lönhart Ferenc római katolikus püspök Barts Ferenc nagyprépost-
tal képviseltette magát. Három református püspök érkezett. Révészen kívül Pap 
Gábor dunántúli és Szász Károly dunamelléki főpásztor. Az utóbbi beiktatását 
éppen Nagy Péternek kellett volna végeznie. Nagyenyedről száznál többen jöttek. 

                                                 
62 A temetés részleteit, az elhangzott beszédeket a Kolozsvári Közlöny és a Magyar Polgár című 

kolozsvári napilap 1884. szeptember 17–21. közt megjelent számai, valamint a Protestáns Közlöny 
1884. szept. 21-i száma tartalmazzák. 
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A tulajdonképpeni temetési szertartásra délután került sor. A templomba fél 
négykor vonult be Esterházy Kálmán főispán és Haller Károly polgármester, 
a megye tisztikarát Gyarmathy Miklós alispán vezette, az egyetem küldöttségét 
pedig Csiky Viktor rektor. A templomi szertartás igen rövid volt: a nagyenyedi 
teológusok két énekszáma után Révész Bálint püspök mondta el 25 perces imá-
ját, a Kolozsvári Dalkör gyászénekét követően a koporsót a hatlovas gyász-
hintóra rakták, s 5 órára felfejlődött a menet. Két lovasrendőr nyitotta a sort, 
utána a népiskolák, polgárik és gimnáziumok, majd az egyetemiek következtek. 
A dalköröket a színház tagsága, a hadsereg, csendőrség és tűzoltóság képviselői, 
valamint az iparos társadalom tagjai követték. Ezután vonult a különböző egy-
házak papsága, számos notabilitás, s végül az enyedi teológia képviselői. Két 
fehér lótól húzott kocsi vitte a koszorúkat, ezeket a hatlovas gyászkocsi követte 
rendőri díszőrséggel és száz fáklyavivővel a két oldalán. A kocsit követte a csa-
lád egy része, a református egyházkerületek küldöttsége a püspökökkel, majd 
20 hintó, amelyek közül az elsőben ült az özvegy a vejével. A menet némán ha-
ladt minden zene vagy ének nélkül a fekete fátyollal borított és égő gázlámpák-
kal övezett utcán a Főtér felé, onnan pedig a Torda (ma Egyetem) utcán át a te-
mető kapujához. E kaput is fekete posztóval vonták be, a temető előterében 
ravatalt állítottak fel, oda helyezték a koporsót. A teológusok éneke után 
Keresztes József nagyenyedi professzor mondta el hatásos beszédét. A város 
összes harangjának zúgása közben engedték a koporsót a díszsírhelybe. 

A korabeli tudósítók szerint nyolc-tízezer ember vett részt a temetésen. Az ün-
nepélyességet fokozta a szép őszi napsütés is. Mikó Imre 1876-os temetése óta 
Kolozsvárt nem volt ehhez mérhető gyászszertartás. Eddig a püspöktemetések 
többnyire egyházi keretben történtek. Nagy Péter volt az, aki – mondhatni – or-
szágos tekintélyt adott tisztségének, s akinek temetésén az állami szervek, ható-
ságok is testületileg képviseltették magukat. 

A reformátusok a következő évi egyházmegyei közgyűléseken külön-külön 
megemlékeztek az elhunyt püspökről, s az 1885. május 28-ától Kolozsvárt tar-
tott egyházkerületi közgyűlés első napját is Nagy Péter emlékének szentelték. 
A Farkas utcai templomban Szász Domokos imája után Szász Gerő első pap és 
esperes magas röptű beszédben fejtette ki: 

„Nagy Péter költőnek született és pappá kellett lennie, hogy eleget tehessen 
mind a kettőnek. 
[…] az ékesszólás mesterségét művészetté emelte, még pedig a legjózanabb esz-
közök, az egyszerűség, az igazság, a szeretet, a közvetlenség és az istenbe vetett 
tántoríthatatlan hit által.”63 

                                                 
63 Szász Gerő: Emlékbeszéd Nagy Péter erdélyi evang. reform. püspök és kir. tanácsos felett. Írta és el-

mondta az erdélyi ev. ref. egyházkerület közgyűlése alkalmával […] Szász Gerő kolozsvári első pap és esperes. 
Kolozsvárt 1885. 
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A közgyűlés harmadik napján 151 szavazattal a csak 43 szavazatot elért 
Kovács Ödönnel szemben Szász Domokost választották püspökké.64 

Másfél évi gyász után 1886. február 25-én özvegy Nagy Péterné Wesselényi 
Krisztina is elhunyt, és 28-án férje sírjába temették. Elérkezett az idő méltó sír-
emlék állítására. A következő évi egyházkerületi közgyűlést 1887. október 27-
től tartották Kolozsvárt. Ennek keretében 29-én délután a közgyűlés résztvevői 
a püspök vezetésével kivonultak a törtoszlopos házsongárdi sírhoz.65 A Kolozs-
vári Dalkör gyászéneke és Szász Domokos imája után Kovács Ödön enyedi 
professzor tartotta az emlékbeszédet, amely főleg a püspök egyházi munkássá-
gát vázolta, s nyomtatásban is megjelent Budapesten.66 A gyászfátyol eltávolítá-
sa után olvashatóvá vált a sírfelirat:  

NAGY PÉTER 
EV. REF. PÜSPÖK. 

SZÜLETETT 
1819. ÁPRIL 22DIKÉN 

MEGHALT 
1884. SEPTEMB. 16DIKÁN 

PÜSPÖKSÉGE XIX. ÉVÉBEN 
Hálás kegyelete jeléül  

emelte  
az erdélyi ev. ref. egyházkerület. 

A talapzati kő hátsó felébe illesztett 
táblán a feleség rövid felirata találha-
tó.67 A temetői főkapuval szemben ál-
ló sír szomszédságába temették a kö-
vetkező két református püspököt is. 

A legtömörebben az író és maros-
vásárhelyi lelkész Tolnai Lajos jelle-
mezte egykori főpásztorát a Sötét világ 
című életrajzi regényében: 

„Egy európai műveltségű nagy ember, egy lángelméjű egyházi szónok, egy hoz-
záférhetetlen jellem.”68 

                                                 
64 Az egyházkerületi közgyűlésről és a gyászünnepélyről a Protestáns Közlöny 1885. május 24. 

és június 7. közötti számai számolnak be. 
65 Nagy Péter síremléke. In: Ellenzék, VIII. (1887), okt. 29. Nagy Péter síremlékének leleple-

zése. In: Protestáns Közlöny, XVII. (1887/44), nov. 3., 394. 
66 Kovács: i. m. 
67 A márványtábla felirata: 
„Özv. NAGY PÉTERNÉ / HADADI / Br. WESSELÉNYI KRISZTINA / megh. 1886. 

febr. 25. / Áldott legyen emléke!” 
68 Tolnai Lajos: Sötét világ. Regény. Bev. Dávid Gyula. Marosvásárhely 1955, 121. 
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Felhasznált irodalom 
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Kolozsvártt tartott ötödik nagy-gyűlésének 
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* * * 
This article commemorates Péter Nagy at the 200th anniversary of his birth. Péter Nagy was 

the son of a tailor in Cluj/Kolozsvár and became one of the greatest Calvinist bishops. He 
studied at the Calvinist College of Kolozsvár and later at Göttingen University. In 1841 he was 
elected minister of the Reformed community from Cluj/Kolozsvár. He became a teacher of 
biology and later of theology at the Calvinist College. He translated many literary volumes 
from English and French. Nagy had an important role in founding the Transylvanian Museum 
Society, of which he was elected vice-president in 1869. He was also a member of the 
Hungarian Parliament. In 1866 he was promoted as bishop in his church. He was an excellent 
preacher and the reorganizer of the Transylvanian Reformed Church. 
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