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ELŐSZÓ

Néhai dr. Binder Pál történész, sajnos már 5 évvel ezelőtt, 
rövid, de súlyos betegség után távozott körünkből. E könyv 
kiadásával emlékezünk rá e kettős milleniumi esztendőben. Korai 
halála előtt - mintegy testamentumként - hagyta egyházunkra e 
könyv kiadását. Bár fáj, hogy 5 éve nincsen közöttünk, de hajdani 
írásban küldött kérésének örömmel teszünk most eleget.

Örömmel tesszük ezt azért is, mert az egyetemes magyar 
történetírás - véleményünk szerint - valamiképp kevesebbet 
foglalkozott Brassó és környéke, a barcasági magyarság 
történetével, mint Erdély más vidékeivel. Ezért úgy érezzük, hogy 
ez a könyv - akárcsak első könyve dr. Binder Pálnak, az 1993-ban 
kiadott „Az erdélyi magyar evangélikus községek és iskolák 
története és névtára “ az egyetemes magyar történetírásban 
hiánypótló szerepet tölt be.

Binder Pál mélyreható tanulmányai révén, otthonos volt 
mind a brassói és barcasági, mind a szász, valamint a későbbi 
betelepedett románság múltjában is.

Jelen könyv, a „Brassói magyar krónikások és barcasági 
evangélikus egyháztörténészek“ nemcsak az egyházi életre 
szorítkozik, hanem párhuzamosan a világi eseményeket is 
nagyszerűen érzékelteti. Benne Erdélynek egy olyan tájegységét 
mutatja be ami egyházi és mindennemű társadalom szintjén 
szorosan kapcsolódik és egyben része is ama nép történetének, 
amely (ma is) hordozza az „Árpádkortól“ napjainkig Szent István 
királyunk drága örökségét Erdély földjén. Tudni kell azt is, hogy 
sem műveltségében, sem semmiféle más kulturális örökség 
hordozásában, e táj népei nem maradtak el az országban levő 
más népek közösségeitől. Elég megemlítenünk Binder Pál előző 
könyvéből, hogy már 1542-ben magyar egyházi iskolák működtek 
7 községben, nevezetesen: Csernátfaluban, Hosszúfaluban, 
Pürkerecen, Apácán, Krizbán, Tatrangon, valamint Halmágyon és 
természetesen Brassó városában is.

Örömünkre szolgálna, ha e könyv sokakban felkeltetné a 
figyelmet e táj és népeinek jobb megismerésére. Bizonyos 
vagyok, hogy nem tudnám hitelesebben bemutatni Brassó



történetét úgy, amint ezt az alábbiakban Orbán Balázs fogalmazta 
meg:

„Hazánk dél- keleti szögletét elfoglaló Barcaságot, 
hazánk vidékei egyik legszebbikének mondom, midőn azt a reám 
tett nagyszerű benyomások folytán élő fényében tüntetem elő, 
különösen emelvén ki minden olyan pontját, amely nézetem 
szerint hazánk és más országok bármely vidékével szépségével 
versenyezhet... Népe e tájnak, és hogy itt a haza oltalmánál, 
századok hosszú során át megharcolt, s melyek által nagyszerű 
véráldozataiban szentté és dicsővé tévé e vidéknek minden 
göröngyét, hantját.

Ismétlem tehát, hogy még hazánkban is alig van oly 
vidék, melyet annyiszor és annyi honfivér öntözött volna, mint 
ezen az ellenség támadásainak leginkább kitett határszéli vidék, 
hol minden ellenség lábát megvetni törekedett“.

És hogy milyen erővel kötődött és kötődik ma is e földhöz 
népünk, annak Zajzoni Rab István költő, e táj szülötte, adott 
hangot:

„Hogyha e föld minden erdejét 
Egy rakásra hordanák 

És e rakás erdőt a pokol 
Tüzével felgyújtanák 

Annyi lángot mégse tudna vetni 
Mennyi lánggal, árva hazám 

Én tudlak szeretni.“

Ezzel a szeretettel teljes kötődéssel bocsátjuk útjára e 
könyvet, köszönetét mondva egyben a Magyar Kulturális Örökség 
Minisztériumának a támogatásáért, hogy e könyv elkészülhetett. 
Isten áldása legyen ez intézmény vezetőin és munkatársainak 
életén.

Az Erdélyi Magyar Evangélikus Egyházterületek nevében

Mózes Árpád 
püspök

2000. - a kettős millenium évében.



Dr. Binder Pál
BEVEZETŐ  TA N U LM Á N Y

Erdély egyetlen városa vagy tájegysége sem büszkélkedhet 
oly sok közölt történelmi feljegyzéssel és krónikával, mint Brassó 
és a Barcaság. A Brassó történelmére vonatkozó egyedülálló 
gazdag nyolc kötetnyi forrásanyagból (Quellen zur Geschichte 
der Stadt Kronstadt) négy kötet kizárólag az elbeszélő forrásokat 
foglalja magába.(1) És a Quellen sorozat nem is tartalmazza teljes 
egészében a brassói és barcasági analisztikát (annales = év
könyv, krónika). Ezen kivül is számos krónika és történelmi ösz- 
szefoglaló jelent meg.(2) Brassó ugyanakkor az erdélyi román 
történetírás bölcsője is. A bolgárszegi Szent Miklós-egyház pap
jainak krónikáját - főleg Popa Vasile feljegyzéseit - a XVIII, század 
elején Radu Tempea foglalja össze és bővíti ki. Ezenfelül a 
bolgárszegi román egyházakban őrzött szerkönyvekben és kéz
iratokban számos történelmi jellegű feljegyzés található. Tempea 
történelmi munkája újabban Octavian Şchiau és Livia Bot gondo
zásában jelent meg.{3)

A brassói magyar annalisztika nem hasonlítható össze a 
sokkal gazdagabb szász és román krónikairodalommal. Ennek 
ellenére Tatrosi György, Szeli József és Gödri János történeti 
munkássága igen jelentősnek mondható: tartalmilag, nyelvileg 
egyaránt megállja a helyét a brassói történetírásban és sajátos 
jellegénél fogva lényegesen gazdagítja a Cenk-alji város történel
mi forrásait.

A brassói magyar történetírás emlékei azonban egy-két kivé
teltől eltekintve kiadatlanok s igy gyakorlatilag ismeretlenek, tar
talmi és formai mondanivalójuk kívül rekedt az erdélyi történetírás 
érdeklődési körén. Szeli József barcasági krónikája egy múlt 
századbeli folyóiratban, Tatrosi György életrajza és történeti fel
jegyzései pedig csak 1957-ben jelentek meg, de gyakorlatilag 
hozzáférhetetlenek az olvasóközönség számára.

A városi levéltár, illetve a mai Brassói Állami Levéltár magyar- 
nyelvű forrásait eddig nem használták ki kellőképpen. Gödri Já
nos kéziratát csak Orbán Balázs használta fel, de azóta nem
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nagyon emlegették. Szilágyi Sándor, Mika Sándor és mások a 
Székely Oklevéltár és az Erdélyi Országgyűlési Emlékekben több 
Brassóban őrzött levelet közöltek, a brassói és barcai magyarság 
történetére vonatkozó forrásanyag azonban kívül maradt ér
deklődési körükön.(4) Az utóbbi években a XVI. századi brassói 
magyar nyelvemlékek^ és Bethlen Miklós brassói levelezésének 
kiadásával^ bővült a Brassóra vonatkozó történeti irodalom; 
ugyanakkor az SZ.T-ba néhány jellegzetes barcasági régi szöveg 
is bekerült.

Válogatásunk célja, hogy eredeti magyar szövegekkel és 
elbeszélő forrásokkal szemléltessük a barcasági magyarság tör
ténetét s a brassói magyar krónikák kiadásával a - román és a 
szász anyagot kiegészítve - hozzájáruljunk Brassó történetének 
jobb megismeréséhez.

A Brassó és Barnaság történetére vonatkozó forrásanyag 
három csoportra osztható:

1. Elbeszélő források (életrajzok, annalesek, anyakönyvi 
feljegyzések, reformkori történelmi összefoglalók). Ebbe a cso
portba tartozik a Brassóban nyomtatott első magyar könyv Sze- 
beni NyírőJános által írt előszavának történelm i része, 
Bolgárszegi Tatrosi György életrajza és annalese (1560-1645), a 
kisnemesi eredetű és értelmiségi származású Szeli József által 
megkezdett anyakönyvi bejegyzés s ennek folytatása, valamint a 
Szeli József szerkesztette Barcai Magyarságnak rövid történeti 
rajza. Ebbe a csoportba sorolható a jobbágy származású jozefi
nista Gödri János munkája a brassói magyarok és a magyar 
egyház történetéről.

2. Tanúkihallgatások és levelek Brassó és a jobbágyok éle
téből. A Brassói Áilami Levéltár igen gazdag a barcasági Tízfalu 
jobbágyságának problémáit feltáró tanúkihallgatásokban és leve
lekben. Az itteni jobbágyok nem hagytak hátra történelmi feljegy
zéseket, ám a jelzett tanúkihallgatások éles fényt vetnek a 
jobbágyság súlyos társadalmi problémáira, s bizonyítják, hogy a 
nép évtizedek múltán is emlékezett a fontosabb történeti esemé
nyekre, például a tatárjárásra, a nagyobb pestisjárványokra, vagy 
a jelesebb történelmi személyiségekre. Ez a forrásanyag szem
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lélteti a barcai magyarság és románság sorsközösségét szoros 
kapcsolatait, és adatokkal bizonyítja a jobbágyszökések gyakori
ságát.

3. Az 1688-as brassói felkelés forrásanyaga. Bár némileg eltér 
a célul kitűzött fő vonulattól - a barcasági és brassói magyarság 
történetének bemutatásától hasznosnak véltük, hogy ízelítőt 
adjunk a brassói 1688-as társadalmi megmozdulás gazdag ma
gyarforrásanyagából is. Az önálló erdélyi fejedelemség végnap
jainak egyik legfontosabb eseménye volt a "Brassai populus 
Tumultusa", vagyis a vargacéh vezette szász polgárság antipat- 
rícius, antifeudális és élesen Habsburg-ellenes megmozdulása. 
Az 1688-as megmozdulás volt a legjelentősebb erdélyi városi 
társadalmi mozgalom. A felkelésnek magyar szereplői is voltak: 
a városvezetöség szolgálatában álló törcsvári porkoláb, városi 
szolgák, valamint Brassóban lakó vagy itt szállást bérlő nemesek.

Természetesen ezzel nem merül ki az itteni levéltárakban 
őrzött vagy Brassó városára vonatkozó magyar nyelvű forrás
anyag. A XVII-XVIII. század folyamán számos erdélyi nemes 
tartott szállást Brassóban, többek között Béldi Pál, Nemes János, 
Bethlen Miklós.(7) A kuruc korban hosszú évekig lakott Brassóban 
Cserei Mihály, krónikájában sok érdekes és fontos brassói vonat
kozást találunk. Természetesen: sem ó, sem Nemes János nem 
tekinthetők brassói krónikásoknak.

Brassó Tanácsa a XVI. század végétől kezdve magyarul 
levelezett a fejedelmi hatóságokkal, volt rá eset, hogy a főbíró 
vagy folnagy személyesen ragadott tollat. A neves brassói főbíró, 
Michael Weiss aiias Fejér Mihály veretes, ékes magyar nyelven 
levelezett többek között legfőbb ellenségével, Báthory Gábor 
fejedelemmmel. A XVII. század végén szinte minden jelentős 
erdélyi fóember (Apor István, Teleki Mihály, Bethlen Miklós, 
Bánffy György) levelezett a Tanáccsal. A városi szász hatóságok 
már a XVII. században fogadtak egy magyar deákot (Ungarischer 
Secretario), aki a yáros többi alkalmazottaival együtt rendes fize
tést kapott, s a magisztrátus tulajdonában lévő házban lakott.

Válogatásunk főszereplője tehát a brassói és barcai magyar
ság. Brassó első adókönyvei (1475-1500) szerint a város valame-
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nyi negyedében, de főleg Bolonya és Bolgárszeg külvárosokban 
laktak magyarok, amint ezt az alábbi személyek is bizonyítják:

- Portica (Bolonyai kapu) negyede: Török Miklós és Farkas 
Lux a Belvárosban

a Bolonyában; Vas György, Török Mihály, Halász István 
(Istwan der Fischer), Mészáros István (Istwan Carnifex), Pál 
Miklós, Olasz András, a Mester utcában (Twergasse) Sánta Ta
más, Takács Bálint, Fodor Gergely, Kádár István, Albert Domo
kos, Sonka Lukács, Gálfia István, Fekete Lukács, Tóth Miklós, 
Székely Máté. Szakállas László, Török János, Gubás Jakab, 
Medvés László, Kántor László, Hegedűs Bálint, Kis Benedek, 
Medvés Bálint, Heréit Mihály, Szabó Simon, a Hátulsó utcában 
(Hinder Gassse) Hajnal János.

Petri (Klastrom kapu negyede) - Bolonya (Dv Blwmenaw): 
Varga Jakab, Máté Fischer (Halász). Pajzs Bálint, János Bálint, 
Csiki Tamás, Szócs Máté, Szabó Máté, Bot Bálint, Szabó Antal, 
Kelemen János,

- Catharina (Felső kapu negyede) - Porond (Der Anger): 
Katona János, Zukuti János (Vöröskút utca) Kádár György, Benc- 
ze Tamás, Kis János. Magyar utca: Fodor Gergely, Farkas Ta
más, Ferenc bíró, Szakács Antal, Máté deák, Bencze Bálint, 
Székely Balázs, Fejér Mihály, Dési Márton.^

A XVI. században a gazdasági nehézségekkel párhuzamo
san romlik a társadalmi légkör is. A magyarok sorra kiszorulnak 
a nagy céhekből, noha a XV. század végén számos Szabó, 
Gubács, Takács, Kádár, Szócs családnév fordul elő a számadá
sokban. A íjgyártócéh 1505-ös statútuma kimondja, hogy a régi 
magyar céhtagok a céh tagjai maradhatnak, ám azután új tagként 
csak németeket fogadnak be. A XVI - XVII. században a magyar 
háztulajdonosok teljesen kiszorulnak a városból, de hóstátokban 
számos portás, városszolga, darabont, kőfaragó és szitás élt. A 
kisebb céheknek (fésűs, pajzsgyártó, tölcséres, gombkötő, bor
bély) magyar tagjai is voltak, de a XVIII, században csak az 
olajütó - vagy olajoscéh volt magyar jellegű, a céhmester is 
sorukból került ki. A bolgárszegi utcákban (az Olajszer kivételé
vel) megritkultak a magyar adófizetők, de a bolonyai Kút, Cser
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malom, Kereszt, Leprás és Korcsma utcákban, Martonfalván és 
Gácsmajorban mindvégig nagy számban éltek magyar plebeju
sok^10̂ A gazdag brassói céhespolgárok, román és görög keres
kedők szívesen fogadtak fel magyar szolgákat és szolgálókat, 
egyes céhek például a késművesek is alkalmaztak magyar vas- 
verőket, a molnárok molnár legényeket.

A brassói magyar társadalom legfelső rétegét a törcsvári 
porkolábok alkották, az egyes jobbágyfalvak provisorai vagy ud
varbírói, a város alkalmazásában levő deákok, prókátorok,lelké
szek és iskolamesterek szintén ehhez a réteghez tartoztak. A 
XVII. században ide számították még a városi darabontok kapitá
nyait és a brassói vámhivatal vámosait, bár az utóbbiak,nemesek 
lévén, általában csak időlegesen tartózkodtak a városban.

Brassó magyar társadalma teljesen nyitott volt, nagy társadal
mi és földrajzi mobilitás jellemezte. A más helységbeliekkel s más 
anyanyelvüekkel kötött vegyes házasság valószínűleg több volt, 
mint az endogám frígykötés. A sajátos királyföldi viszonyok követ
keztében mikor is a natio a származásától és nem az anya- 
nyelvétől függött, elég gyakori volt, hogy a magyar eklézsia hívei 
között olyan szász eredetű kolozsvári vagy más helységbeli (rend
szerint vegyes házasságból született) személy is megjelent, aki 
bár magyar anyanyelvű volt, származását alapul véve azonban 
tagja lehetett a szász céheknek. A plebejusság a városi társada
lom alsó rétegét alkotta (sorai a vegyes házasságok elvándorlás 
és asszimiláció következményeként állandó mozgásban, v á lto 
zásban voltak).

Társadalmilag s a XVII. század végéig etnikailag is jóval 
egységesebb képet mutattak a törcsvári uradalomhoz tartozó 
kilenc falu (Hosszúfalu, Csernátfalu, Türkös és Bácsfalu, Tatrang, 
Pürkerec, Zajzon, Apáca, Krizba) lakói. Birtoklástörténeti szem
pontból Zernyest, Tohán és Barcaújfalu nem Törcsvárhoz, hanem 
közvetlenül Brassóhoz tartozott. A falvak lakóinak zömét a Brassó 
zálog (1498-1650), majd örökös tulajdonában levő jobbágyok 
(1651-1848) alkották. Közülük nevezte ki a földesúr udvarbírája 
az elöljárókat: Hétfaluban folnagy, Apácán és Krizbán bíró volt a 
neve. Az egyházfiak barcasági neve gocsmán. A kilencfalusi
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jobbágyok zömében magyarok voltak, de a zsellérek s később a 
jobbágyok közül is sok volt a román. Barcaújfalut vegyesen lakták 
magyar és szász jobbágyok, bár az utóbbiak a szász istentisztelet 
és iskola ellenére a XVIII, század végére elmagyarosodtak, első 
magyar papjuk, Gödri János "két natiobeli" egyháznak nevezi az 
itteni eklézsiát.

A XVII. század folyamán a kilenc falu jobbágytársadalma is 
differenciálódik, s a havasalji falvakban egy részük szabadossá 
válik, plájás (ösvény és határőrző), vagy darabont szolgálatot 
teljesít. A törcsvári uradalom 1673-as összeírása - melyből az 
alábbi szemelvényeket adjuk - már ezt a társadalmilag és etnikai
lag differenciáltabb képet mutatja:

Apáca (Connumeratio Inhabitatoris poss. Apacza) összesen 
93 családfő, köztük: Csere György, Csere Mihály, Bartalis János, 
Darkó Pál.

Krizba 93 családfő, köztük:Kalmár, Kuti, Basa, Szén, Könczei, 
Péter Deák György gocsmány, Piroska Mihály, Sállá Márton, Giró 
Mihály, Baba Márton halász, Deák llyés kocsmáros.

Bácsfalu: Kis Mihály határpásztor, Ferencz István plájás, 
Turbuly Márton, Oláh Maladin halász, Tabak Oppra, Dobrotháné, 
Oláh Radul darabont.

Csernátfalu: Folnagy János, Oláh Opra disznópásztor, Oláh 
Lapadat csordapásztor.

Hosszúfalu: Giró Márton vámnál szolgál (auf der Mautt), 
Csukás András, Oláh Vlad Plejás, Furgulj Sztán ménes pásztor.

Tatrang: Oláh Serbán Plejás, Oláh Vladetzko.
Türkös: Nagy István poroszló.
Zajzon: Piroska István, Piroska Dávid darabant.(11/
A kilenc falu iskolázott népe nehezen tűrte a jobbágysorsot. A 

jobbágyságból való szabadulás minden járható útját kihasználta: 
számosán léptek értelmiségi pályára, közelebbi és távolabbi tá
jakra vándoroltak, ahol mint mesteremberek, molnárok és városi 
iparosok találtak megélhetést. Sokan közülük Brassó külvárosai
ba telepedetek le, ahol a XVI-XIX század folyamán kilencfalusiak 
lakta utcák keletkeztek. Jónéhány betelepedő a származására 
utolsó családnevet is megtartotta (Hétfalusi, Krizbai, Türkösi, 
Tatrangi, Csernátfalusi).
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Brassó és a Barcaság művelődéstörténete hol párhuzamos 
az erdélyi magyarság többségével, hol pedig lényeges sajátossá
gokat mutat. A katolikus korszakban, és a reformáció kezdeti 
szakaszában (kb. 1560-ig) Brassó fejlődése azonos mederben 
folyt, mint a vele nagyjából azonos méretű Kolozsváré. Minden jel 
arra mutat, hogy a brassói Domokos-rendi kolostor egyik szerze
tese magyarul is prédikált még a reformáció előtt. Jellemző adat, 
hogy a brassói Domokos-rendiektól egy középkori magyar barát
csúfolódás is fennmaradt.*12) A brassói reformáció első évében, 
tehát már 1542-tól kezdve Demeter személyében az itteni magyar 
lelkészről és annak házáról értesülünk.*13)Mindenesetre jellemző, 
hogy a brassói magyar protestáns templom a barátok elűzése után 
a klastrom szentélyében kapott helyet.

Mivel a reformáció korában folyamatosan tudunk az itteni 
magyar lelkészekről, s tudva azt is, hogy Hétfaluban már az 
1544-es vizitáció beszámol a falusi iskolákról, magyar iskola 
létezése még inkább feltételezhető Brassóban, annak ellenére, 
hogy a magyar mester neve csak 1560-tól tűnik fel a városi 
alkalmazottak névjegyzékében.*15)

A XVI. század derekán még nincs éles határ a szász és 
magyar kultúra, illetve a protestáns felekezetek között. Ekkor még 
Basilius Ferenc doktor és testvére, Basilius Ambrus személyében 
kolozsvári születésű lelkészei voltak Brassónak, Gyulai Pál ma
gyar humanista 1592-es végrendelete alapján deák és görög 
könyveit "a brassai város Bibliothecájának" hagyományozza.*16̂

Kolozsvári Basilius Ferenc lelkészkedése (kb. 1546-1560) 
után Árkosi Veres Péter székelyföldi születésű humanista, a Hon
tems Gimnázium rektora lett a brassói magyar pap. Árkosi Péter 
esete annyiban egyedi, hogy egyaránt prédikált magyarul és 
németül s a klastromi prédikátori állást a keresztényfalvi, majd 
haláláig (1572) a feketehalmi plébánosi stallummal váltotta fel, s 
a nevét Petrus Roth-nak írva, a szász kultúrát szolgálta.*17) íme, 
egy brassói ellenpárja Heltai Gáspárnak aki bár szász anyanyelvű 
lévén, s hosszú ideig a kolozsvári szászok prédikátora, nyom
tatványaival szolgálta a magyar művelődést.

A XVI. század második felétől jó száz éven át (kb. 1570-1670)
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a brassói magyar egyház kálvinista jellegű, ami azt jelentette, 
hogy a brassói és harcai diákok Sárospatak, Gyulafehérvár, 
Kolozsvár és Nagyenyed református kollégiumaiban tanultak, s 
az alföldi, belsőerdélyi vagy székelyföldi értelmiségiek minden 
akadály nélkül viselhettek itteni egyházi és iskolai stallumokat. 
Bár a barcai magyar értelmiségieket végig a berethalmi evangéli
kus szász püspök nevezte ki, ez legkevésbé sem gátolta meg azt, 
hogy például a brassói Tatrosi György Kolozsváron kálvinista 
iskolába járjon, majd a szász tanács megbízásából Sárospatakról 
hívjon lelkészt a brassói gyülekezet számára.

Az erdélyi rendek közötti versengés káros hatással volt a 
szászmagyar viszonyra. 1651 után, mikor is Brassó a fogarasi 
kincstári uradalomnak adta át a Sárkányerdőben levő falvait, és 
a törcsvári uradalmat örökbirtokként kezelhette, elérkezettnek 
látta az időt, hogy ténylegesen is lutheránussá tegye az addig is 
szász szuperintendens fennhatósága alatt álló, de lényegében 
kálvinista gyülekezeteket. A brassói magyar templom eddig fel
ekezeti külömbség nélkül szolgálta a helyi vagy a Cenkalji város
ban ideiglenesen tartózkodó magyar híveket s szükség esetén 
temetkezési helyük lett az itt elhunyt nemeseknek, portai követ
nek, vagy a brassói csatákban elesetteknek. 1603-ban a brassói 
papírmalomnál Székely Mózes csatát veszít; elesett hívei közül 
többen, igy például Bogáti Miklós, vagy a kolozsvári születésű 
szász nemzetiségű Jacobinus János kancellár és író a klastrom- 
templomban nyugosznak. A későbbi évtizedekben is sok magyart 
temettek ide, itt kapott nyughelyei még a XVIII.-ik század elején 
is a Brassóban elhunyt Kálnoky Farkas.*18*

A brassói szász egyházi és világi hatóságok 1667-ben Krizbai 
Tamás brassói magyar papot azzal vádolták, hogy esküje ellené
re újításokat vezetett be, s ezért elűzték a városból.*19* Ebben az 
időben Erdélyben még nem voltak evangélikus nevelésű magyar 
értelmiségiek, ezért a szász hatóságok a felvidéki evangélikus 
iskolák tanítványait hívták meg Brassóba. Ezeknek a magyar és 
szlovák értelmiségieknek első képviselője a csallóközi születésű 
nemes Szeli György volt, aki Krizbai Tamás utódjaként az első 
lutheránus nevelésű és szellemű brassói lelkész lett, megszakítva 
a kálvinista érzelmű értelmiségiek hosszú sorát.
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A buzgó kálvinista fejedelem, Apafi Mihály és Teleki Mihály 
kancellár azonban nem adta fel a harcot, már azért sem, mert 
Brassóban az államhatalomnak és államvallásnak két fontos 
támasza volt: a brassói harmincadhivatal alkalmazottai és a vá
rosban szállást tartó nemesek. Egy 1673-as elszámolásból meg
tudjuk, hogy a brassói magyar papok és mesterek fizetést kaptak 
a brassói harmincadhivatal jövedelméből.(20) Ez a hivatal pedig 
teljesen a kálvinista nemesek fennhatósága alatt állott 1676-ban 
például Hídvégi Nemes János nevezte ki az itteni vámhivatal 
racionistáit, ő volt ugyanis a brassói harmincados. Gyakran és 
huzamosabb ideig tartózkodott Brassóban, feljegyzéseiből idéz
zük a hivatalra vonatkozó részt: "1664: július 15 kereszteltettem 
meg a kis fiamat Gábrist, kinek keresztatyjai voltak a két brassai 
bíró Csákó Dávid és Draud Simon, ugyanaz ott való nagypap 
Hermán Mihály és Feit István uramék... 1668 oct. költöztem el az 
elöbbeni szállásomról Szócs Istvántól (Steffen Kürschner) a Hi
mes Péterné (Peter Himeschin) házához. Ugyanott a Nagy utcá
ban, 1676 Április 1. Mentem Brassóba, az nap assignálták 
kezembe a harmincadot. Állattunk rationistákat a vámokra, ebéd 
után mentem haza Hidvégre. Május 29. Mentem Brassóba a 
magyar eklézsia mesterének helybenállítása felől.

Az 1670-es évek végén a brassói magyar egyház felekezeti 
hovatartozása országos üggyé növi ki magát. Apafi Mihály feje
delem meginti Lucas Graffius berethalmi szuperintendenst, hogy 
Szeli György személyében evangélikus lelkészt neveztek ki Bras
s ó b a .^  A kálvinista nemesnek sikerül Gotthárd Jakab szemé
lyében újra református lelkészt kinevezni a klastromtemplomba 
(1675-82), de a szász evangélikus egyház 1679-es gyűlése meg
tiltja, hogy Brassóban kálvinista magyar lelkész működjék.(23) 
Mivel a kálvinista egyház hívei a városban szállással bíró neme
sek voltak (Nemes János, Bethlen Miklós, Béldi Pál,(23a) ez az 
ügy a rendi értelemben vett magyar és szász natio közötti éles 
harccá fajult, és rendkívül kedvezőtlenül hatott a Cenk alatti város 
különböző anyanyelvű lakóinak viszonyára. Hogy helyzetét meg
erősítse, Apafi 1676-ban nemesi rangra emeli Gotthárd Jakab 
brassói magyar lelkészt,(24) s így elvben magyar nemes nem 
lehetett a polgári rendű szász alárendeltje. Végül is a szász
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evangélikus egyház tilatkozására a Brassói Tanács meggátolja, 
hogy a klastrombeli magyar templom kálvinista jellegű legyen, 
habár Apafi fejedelem 1675-ben a harmincad jövedelméből 50 
forintot utalt ki a magyar prédikátornak és 1677-ben Nemes János 
háromszéki főkapitányt és Cserei Farkas törcsvári harmincadost 
nevezte ki a brassói magyar eklézsia inspektorává.(25) A városi 
hatóságok megtiltották az általuk kinevezett lelkészeknek, hogy 
pénzt fogadjanak el a vámhivataltól.

1680-ban az erdélyi országgyűlés elhatározza, hogy "az ort
hodoxa (református) religion levőknek Brassóban Bolonya utczá- 
ban templomhely adatik".(26)Ezt a határozatot a szászok 
privilégiumuk megsértésének fogták fel s még mielőtt a határoza
tot végrehajtották volna, már jelentik a fejedelemnek, hogy "bras- 
sai uraim haragszanak a magyarokra a vallásukon levő 
templomhely adása miatt".(27)

"1681 januárius 13. - jegyzi fel a legilletékesebb szemtanú, 
id. Nemes János - Mentünk ebédre Szent Péterre, ebéd után 
mentünk az ország articulussa szerint Bolonya végihez, oda jött 
ki élőnkben Mikes Kelemen uram és szebeni két polgár Szabó 
János (Johannes Schneider) és Rozsnyai János (Johannes Ro- 
senauer) a királybíró képében, onnan admoneáltattuk brassai 
uramékat, hogyha satisfaciálni akarnak az ország articulussának, 
jöjjenek ki és mutassanak a reformátusoknak templomnak való 
helyet hová kiküldvén egy Plecker Bálint (Valentin Plecker) nevű 
polgárt, felelték, hogy már este vagyon, azért menjünk bé a 
városba és jó szívvel látnak s másnap választ adnak; melyhez 
képest bemennénk és emberségesen látnak és gazdálkodának. 
Elvégzódvén a tanács tizenkét órákkor, izenték meg két becsü
letes nemes embertől, Gyárfás Pál és Imecs Mihály uramtól, hogy 
mivel ezen dolog nemcsak ő kegyelmeket concernálja, hanem az 
egész universitást és lutherana religiót is s annak papjait, ók csak 
magoktól semmiképpen nem mernek templomhelyet mutatni, 
melyet mi hallván s protestatiót instituálván, ebéd után eloszo- 
lánk, ki-ki a maga helyére én jöttem Hídvégire."

A januári kísérlet 1681 májusában megismétlődött, mikor is 
Nemes János, Mikes Kelemen és Mikó István nemes urakból álló
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fejedelmi bizottság Brassóba jött s a későbbi Tömös csatorna 
melletti Dück-féle majorban templomot jelölt ki a kálvinisták
nak(28)

Ez a határozat a nemesi vezetés és a vármegyék és székely 
székek területére szorítkozó kálvinista püspökség hatáskörének 
kiterjesztését jelentette volna a Királyföldre, s ezért a szászok éles 
ellenállásába ütközött. A brassói köznép nagyfokú nemes ellenes 
hangulatát leghívebben maga Nemes János örökítette meg:

"Május 4. Volt nálam Mikes Kelemen uram ebéden. Ment Mikó 
István urammal s több becsületes emberekkel együtt újabban a 
bolonyai reformátusok templom helyeknek kimutatására Bolonya 
végihez a csörgőhöz, jött oda Mikes Kelemen uram is, és beizen- 
vén a városba, egész estvig ott mulattunk, de csak híjában. Onnan 
mi eljővén, a director procedáltatott s sententiával s nemine 
contradictione foglaltatott templomhelyet.

Junius 4. Mentem ebédre Brassóba a sokadalomba. Akarnak 
ok nélkül a brassai popule megölni, kit Isten csudálatosán érté
semre adván, megmenekedtem töllök. Jöttem hálni Hídvégi
r e " . ^

A bolonyai templomfoglalás és Nemes János megtámadása 
között (1681 május 6.-június 4.) az egyházi s egyben rendi vitának 
más eseményei is voltak. Pünkösdkor egy kálvinista prédikátor 
jött Bolonyába istentiszteletet tartani, a városvezetőség két pol
gárt és két centumpátert küldött a magyar hóstátba, akik a prédi
kátort eltanácsolták. Junius 3-án a székelyek több szekérra
komány cöveket és vesszőt hoztak a Csermalom utcába, a cser
malom mellé, oda, ahol a fejedelmi komisszió május 7-én kimérte 
volt a kálvinista egyháznak szánt helyet. Erre a városi populus a 
centumpáterek szószólójához ment s panaszolta: úgy tűnik, a 
városvezetóség megengedte, hogy a kálvinisták maguknak 
templomot építsenek. Ha ez így van, fogadkoztak, hogy vagyonu
kat és pénzüket nem kiméivé küzdeni fognak azért, hogy a 
vezetőség (Regimentsherren) egy talpalatnyi földet se adjon ne
kik. Erre a centumpáterek orátora mértékletes szavakkal meg
nyugtatta őket, és a Városházán is biztosították a tömeget, hogy 
ebben a kérdésben nem engednek. Erre a felzúdult nép (Tumult)
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a karókat kitépte, s mindent a Tömös csatornába dobtak. Johan
nes Stamm krónikás az 1689. január 10-én elhúnyt Valentinus 
Pleckerról azt jegyezte meg, hogy ő volt a vezetője annak az 
irányzatnak, amely ellenezte a bolonyai magyar templom építé
sét.'3̂  így végül is a lakosság és a Tanács ellenállásán meghiú
sult a bolonyai templomépítés terve.

Gotthárd János papsága alatt Teleki Mihály kancellár 1684- 
ben ismét megpróbálta a kálvinista befolyást legalizálni. Ebben 
az évben Apor István vette át a törcsvári harmincad kezelését, 
aminek jövedelméből kiegészítették a magyar lelkészek és iskola- 
mesterek fizetését. "Ennek-felette az brassai magyar praedicator 
és skolamesternek az ő nagyságok collatiója szerint az mivel 
tartozom, megadom."(31) Az 1684-es barcai evangélikus esperesi 
gyűlés ismét elveti azt a próbálkozást, hogy Brassóban a magyar 
gyülekezet kálvinista vezetésű legyen/32' 1685-ben Türkösi Haj
dú István beiktatásával - Thököly Imre későbbi tábori lelkésze - 
Brassóban egyelőre lezárul a kálvinista hatás. A szász egyházi 
hatóságok figyelme 1684-tól kezdődóleg mindinkább Hétfalu felé 
fordul, ahol még néhány évtizedig a kálvinista kollégiumok vég
zettjei voltak iskolamesterek és lelkészek. A politikai (birtokjogi) 
befolyást a kilenc faluban Brassó egyházi és szellemi téren is 
érvényesíteni akarta. Ez azonban nehezen ment: még 1740-ben 
is a városbíró a "kripto-kálvinista" lelkészek miatt Hétfalu minden 
egyházát megvizitálta s érvényesíteni akarta a lutheránus ha- 
tást.(32a)

A kálvinista-lutheránus vita sokat ártott a brassói szász-ma
gyar viszonynak. A szász lakosság nemes ellenes hangulata 
bizonyára fékezte a brassói plebejus rendű magyarok felvételét a 
céhekbe, s általában a társadalmi felemelkedésüket is. Magyar 
nemesek továbbra is béreltek szállásokat Brassóban, ám ha a 
hatóságokkal meg is találták a modus vivendit, a szász polgár
ságtól elszigetelten éltek. Az 1688-as brassói felkelés alkalmával 
a nép nemcsak "Apor István uram brassai szállását verte fel", 
hanem általános támadást intézett az itteni nemesi tulajdon ellen: 
"Brassóban lőtt megházasíttottakról. Az nem régen történt Bras
sai Tumultusban a kiknek szállásokat vagy házokat az városban
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azon városbeliek felverték és javakban megkárosították intra bis 
quondenam mindeniket az brassai bíró és Tanács contentaltas- 
sanak plenarie azok által, akik cselekedték az facimust".*33)

A társadalmi, vallási és etnikai ellentétek megnehezítették a 
kuruc korban szép számmal Brassóba húzódott nemesek (Apor 
Péter, Vargyasi Dániel István, Cserei Mihály és mások) kapcso
latteremtéseit. Nincs adatunk arról, hogy a magyar evangélikus 
lelkészek vagy iskolamesterek kapcsolatban lettek volna a labanc 
nemesi emigrációval, sem arról, hogy a magyar evangélikus 
temetőnek számító leprástemplom kertjében(34) nemesek is te
metkeztek volna. Cserei Mihály Brassóban meghalt gyermekeit 
vagy a Fellegvár(35) alatt temette el, vagy hazaküldte Nagyajtára, 
amint ezt ó maga feljegyezte:"1703. Szorultam feleségemmel, 
gyermekeimmel együtt az kurucok elől Brassóba. Anno 1705. Ott 
laktam hét esztendeig s három holnapokig, költöttem ott el kész 
pénzt 6019 forintokat. Anno 1707.14 december éczaka 4 s 5 óra 
között adott Isten brassai exiliumban egy kis leánykát, Évát a 
feleségemnek. Anno 1708. 23 juli éczaka 11 és 12 óra között vízi 
betegségben halt meg Brassóban az édes kis leányom Éva, 
ugyanott az óh brassai (óbrassói) hegyen való templom mellett el 
is temettettem. Anno 1709 18 julii éczaka 1 és 2 óra között halt 
meg az lelkem angyali fiam Jósefem Brassóban himlőben, testit 
kiküldöttem Nagy-Ajtára.(36)

A XVII. század végétől felvidéki magyar és szlovák, valamint 
helybeli születésű tanult emberekből ötvöződik össze egy evan
gélikus értelmiség, amely külön színfoltot képvisel a XVIII.-XIX. 
századi erdélyi magyar művelődésben. A barcai falvakon kívül a 
szász székek magyar népszigeteinek (a kóhalomszéki Szászs- 
zsombor és Halmágy, a medgyesszéki Kiskapus és a Beszterce- 
vidéki Zselyk) lelkészeiből és iskolamestereiből összetevődő ér
telmiség legjelentősebb képviselője Szeli József és Gödri János 
volt. A régi írók - köztük Orbán Balázs - főleg felekzeti okokból 
elítélték Szeli és Gödri történetfelfogását.(37) A mai kor embere 
azonban felülemelkedik az akkori szempontokon, a társadalmi és 
művelődési körülményekhez alkalmazkodó személyiségeket lát 
Széliben és Gödriben, akik tehetségük szerint küzdöttek nemze
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tiségük kulturálisfelemelkedéséért, fordításaikkal pedig hidat ver
tek a magyar és szász kúltúra között. A Barnaság, különösen 
Brassó magyar népe ebben a szakaszban is állandóan befoga
dott székelyeket, akik közül többen beépültek az evangélikus 
értelmiségiség soraiba. A székely hatás magyarázza többek kö
zött a brassói rovás-irás fennmaradását.*38*

* * *
A brassói analisták feljegyezték úgy a helyi, mint az országos 

eseményeket. Az utóbbi adatokban különösen gazdag Tatrosi 
György krónikája: megtalálható benne az erdélyi fejedelemség 
minden fontosabb eseménye, megörökíti a Bethlen Gábor és az 
öreg Rákóczi György vezette Habsburg-ellenes hadjáratok fonto
sabb mozzanatait: Erdély viszonya a szomszédos Moldvával és 
Havaselvével szintén tág teret kap feljegyzéseiben.

A levéltári anyaggal kiegészített brassói magyar történeti 
irodalom 1560 és 1783 között Brassó és a Barnaság majdnem 
minden fontos eseményéről tájékoztat. Tatrosi tudott a lutheránus 
egyháztörténet fontosabb eseményeiről, az 1583-as szász tör
vénykönyv megjelenéséről, a Michael Weiss vezetése alatt álló 
brassóiak harcáról Báthory Gábor fejedelem ellen, Bethlen Gábor 
és I. Rákóczi György brassói látogatásáról. A későbbi források 
tudósítanak mindkét tatárjárásról (1657,1683), a brassói lázadás
ról (1688), és a kuruckor egyes eseményeiről. Leggazdagabb a 
XVII. századi Brassó, különösen az akkori magyar társadalom 
bemutatása.

A brassói magyar források azonban nemcsak a pollitikai 
eseményeket tartalmazzák. Érdekes adatokkal egészítik ki a Bar- 
caság demográfiai képét is, és meglehetősen szemléletesen 
tárják elénk a korabeliek életét. Megrendítő pestisjárványokról, 
árvizekről,aszályos évekről, sáskajárásokról tudósítanak, feljegy
zik az üstökösök és új csillagok megjelenését. Az csak termé
szetes, hogy a krónikások adatait szinte minden esteben más 
jellegű adatokkal lehet kiegészíteni. Alább a Barnaságon pusztító 
számos pestisjárvány közül háromról szólunk; s számszerű ada
tok évszázados távlatból nézve is megrendítóek. Tatrosi feljegyzi, 
hogy 1633-ban "a pestis igen felette grassál Erdélyben, de főkép-
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pen Brassóban, úgy annyira, hogy egymást csak aligha temet
hetnék el, két igen nagy verem nyitva állván, csak rakják vala” a 
holtakat. A barcasági evangélikus esperesség krónikája szerint 
az 1632-33-as pestisjárvány 2072 áldozatot szedett (ennyit csak 
az evangélikusok közül!). A városban 233 férfi, 225 nó, 130 
legény, 150 leány és menyecske és 910 kisebb-nagyobb gyer
mek, összesen 1648 lélek esett áldozatul a döghalálnak. A Bol
gárszegben, a Két Kapu környékén (in der zwein Porczen, a 
Mártonhegyi-templom alatt) és Bolonyában 50 férfi, 65 nó, 34 
legény, 46 leány és menyecske, 250 kisebb-nagyobb gyermek 
halt meg pestisben, összesen 424 lélek.(39) S tegyük hozzá: 
ebben a számadatban nem szerepel a Bertalani egyházközség 
népe, sem a románság! Pedig a járványok a külvárosokat, s a 
város határában szétszórt méheskerteket és Derestyét sem kí
mélték. 1718-19-ben a legkatasztrófálisabb pestisjárvány pusztí
tott Erdélyben. Fennmaradt egy 1720-as összeírás, amely de
mográfiai és jelentős földrajzi értéke mellett mint magyar nyelv
emlék is értékelendő. Az alábbiakban közöljük ezt az összeírást: 
a zárójelben a pestisben elhaltak számát jelöljük (az eredetiben 
külön szerepelnek a "férfi ember - asszonyember - iffjú legény - 
Nagy Leány és Gyermekek" közül elhaltak).

"Az Brassai határon épített méhkertekben a pestis mia(t) 
megholt személyeknek számuk rend szerént igy következnek.

A Vidomba vize mellett: Az Hanesz Olescher uram méhkerti- 
ben (az alábiakban: m) - 4, Az Üstgyártó m - 3, A Ponczmacher 
m - 7, Az Heneg uram m - 3. Az Daniel Birthelmer uram m - 3. A 
Fronius uram m - 3, a Seifner uram m - 2. A Drauth György uram 
m - 8. Az Bindner P’l uram m - 4. Az Hadnagy uram m - 3. Az 
Schnjweisz uram m - 6. Az Croner uram m - 8, Az Hanesz Grosz 
uram m -1. Az özvegy papné m - 7, Az csitkó pásztor kalvibájában 
- 3, Az Gajtzer uram méhkertiben - 6, Az Keszler uram m - 8, Az 
Téglás uram m - 3, Az Fronius uram m -1 , Az Gál András uram 
m - 5, Az Valesch uram m - 5, Az Schnei Keresztené asszonyom 
m - 6, Az Simon Péth uram m - 2, Az Czako uram m - 7.

A Bartza vize mellett. Trepjesz uram m - 8, Simon Péth uram 
m - 4, Mészárosok méhkertiben - 4. Bere Stépen uram m - 4.
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A Nagy Temes mellett. Az Filstich uram m - 3, Az úr Drauth 
György uram m - 7, Letzné asszonyom m - 5, Trepyesz uram m - 
6, Johannes Drauth uram m - 5, Enyedi Mihály uram m - 5 (köztük 
egy pakulár).

A Téglacsűrön túl: Az Closi György uram m - 4, Az kovács m
-2.

Deresztések-. Nyegus Deresztésnél - 3, Petrunál -1, Vaszi 
Voltoránit - 8, Vaszi lloránnit - 4, Piszárojnit laturénok holtak - 5, 
A posa luon deresztéjiben - 8, Az ur Drauth uram d -15, Az öreg 
Mörtesz (Moarc&s) d-2, Az Vojna Deresztéjibe - 2, Az Thoder d - 
4, Ugyanott egy kalyibában - 7, Adreánit az Drath uram jószágán 
- 3, Az Barthos úr d - 4, Ugyanott egy kalyibában - 3, A Sztán 
Mörtesz (Moarc&s) deresztéjében az erdőn - 5.

A méhkertekben holtak férfiak 28, asszonyember 23, ifjú 
legény 17, nagy leány 15, gyermek 83 - summa 166.

A deresztében holtak férfiak 15, asszony 10, ifjú legény 9, 
nagy leány 8, gyermek 43 - summa 85."*40)

Az 1755-56-os és 1770-71-es pestisjárványról számos törté
nelmi feljegyzés és utalás mellett fennmaradt Szeli Józsefnek egy 
prédikációs könyve, melynek már a címe is barokkosán bőbe
szédű: "Penitenziának tartására serkentő trombita szó, az az: A 
rendszerint való evangyéliomi letzkékkel megegyező Ó-testa- 
mentom béli Szentírásnak nevezetes helyire készített megtérésre 
vezérlő elmélkedések, melyeket a pestises dögletességben, 
1756-dik esztendőben, advent első vasárnapján összeszedegetni 
és a brassai meg nem másolt augustána konfessió szerént-való 
templomban elmondani kezdett és 1757-dik esztendőben szent- 
háromság 17-dik vasárnapján, folytatott, végtére szászsombori 
fogyatkozásaiból kitoldozott és 1771-dik esztendőben szenthá
romság utolsó vasárnapjára való prédikátióval bérekesztvén, uj- 
jonan ez mostani pestises időben elmondott IDŐSB SZELI 
JOSEF elsőbben 23-dik esztendeig brassai, azután 6dik eszten
deig hosszúfalusi, és már 8dik esztendeig szászsombori méltatlan 
egyházi szolga."*41 * Szeli József pestis-elleni prédikációi alkotják 
a történelmi magját az egyetlen Brassóban játszódó magyar 
történelmi regénynek, Szemlér Ferenc A mirigy esztendeje című 
művének.
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A brassói és barcai történetírást ismertető válogatás II. József 
korával, pontosabban a türelmi és a koncivilitás rendelet beve
zetésével zárul, ami egész Erdély, de különösen a városok régi 
rendjének megváltozását jelentette, lényegesen javítva mind a 
románság, mind a plebejusi sorban tengődő brassói magyarság 
társadalmi lehetőségeit. Gödri Jánosnak, a jozefinizmus legjele
sebb brassói magyar képviselőjének felfogása sok rokon vonást 
mutat sorstársaival, az Erdélyi Iskola (Şcoala Ardeleană) képvi
selőinek ideológiájával.*42* II.József halálával ismét fellángolnak 
a rendi és nemzetiségi küzdelmek, s a városok közül legelőször 
Brassóban megindul a polgári fejlődés, ez pedig művelődési téren 
többek között elvezetett a magyar nyelv oktatásának bevezetésé
nek a Honterus Gimnáziumban és az első magyar nyelvű brassói 
újság megjelenéséhez. Ez a Köpe János és Zajzoni Rab István 
által fémjelzett korszak azonban már egy új periódusba, a reform
korba vezet s igy kiesik az itt bemutatott időszakból.

A Brassóra és Barnaságra vonatkozó történelmi gyűjtés a 
történészek és helytörténészek mellett felkeltheti a nyelvészek 
érdeklődését is, mert eddig tudomásunk szerint aránylag kevés 
eredeti régi szöveg jelent meg Erdélynek a délkeleti szögletében 
elterülő zárt tájegységéről. A közölt krónikák és feljegyzések azt 
is tanúsítják, hogy a XVI - XVIII.században szokásos névfordítás 
( ami különösen a szász családnevek lefordítására vonatkozik) 
egyáltalán nem jelentette az illető etnikai hovatartozásának meg
változtatását.

Amint azt már említettük, jelen kötet kísérli meg először össze
foglalni Brassó és a Barnaság történetére vonatkozó magyar 
krónikának és egyéb írásos forrásokat, természetesen a teljesség 
igénye nélkül.
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Szebeni Nyíró János nyomdász előszava a Brassóban 
megjelent első magyar könyvben (Fons vitae, 1581)

A Brassóban nyomtatott első magyar könyv szerzője, Szebeni 
Nyíró János alig ismert alakja művelődésünknek. Szebeni lévén, 
nevét hol magyarosan Nyíró Jánosnak, hol németesen Johannes 
Scherernek, hol pedig latinosán Joannes Nireusnak vagy Rasor- 
nak mondták. A nagycsergedi Nicola Ádám 100 éves bolgár 
jobbágy 1620-ban azt vallja róla, hogy "Joannes Scherer" volt az 
első magyar, aki az addigi bolgár etnikumú papok után ebben a 
Balázsfalva melletti faluban mint evangélikus lelkész szolgált. 
Habár magyar volt (Hungaricae Nationis), a szász szuperinten
dens fennhatósága alá tartozott, s mint csergedi pap, az egyházi 
tizedet a springi szász esperességnek fizette.

Nyíró János fiatal korát szülővárosában, Szebenben töltötte. 
A szebeni számadásokban 1561 - 63 közsött bukkant fel egy 
Johannes Scherer neve, aki valószínűleg Nyíró Jánossal azonos. 
Biztosabban rá vonatkozik a szebeni számadások 1562. szeptem
ber 23-i adata, mely szerint Joannes Scheren és Thomas Zaka- 
dátit A Szebeni Tanács a jóindulat elnyerése és bizonyos 
tárgyalások végett Petru cel Tânăr (1559 -1568) havaselvi vajdá
hoz küldte. Hans Scherer 1576-ban a szebeni határban levő 
halastavát és kaszálóját eladásra ajánlja, indokolván efelőli szán
dékát azzal, hogy hivatali teendői szülővárosa elhagyására kész
tetik.

"Johannes Nyreus sonst Rasor" 1576-ban a Szászsebes mel
letti Lámkeréken evangélikus lelkész. Ebben az időben már ezt 
az eredetileg szász falut a románok mellett délszláv (szerb, horvát) 
menekültek lakták, akik előbb katolikusok, majd protestánsok 
(rascianus, religionis saxonicae) lettek. A lámkeréki evangélikus 
gyülekezet nyelve ekkor a délszláv, esetleg a román lehetett. 
Nyíró János nem maradt huzamosabb ideig Lámkeréken, ahol 
egyébként akkor egy kálvinista román püspök is lakott, hanem 
elfogadta a szintén délszláv lakta Nagycsergedre kapott meg
hívást. Itt szolgált "Johannes Scherer Cibiniensis" 1576 - 1578 
között mint lutheránus lelkész.
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Nyíró János nyelvtudása felkeltette a brassói hatóságok figy
elmét, s mivel folytatni akarták a román nyelvű könyvek nyom
tatását, 1578 október 6-án Hannes Scherert "románjaink hite 
végett" Brassóba hívták. A brassói számadások 1579, november 
25- én jelzik érkezését (vagy esetleges visszaérkezését), valami
vel később, 1580. január 12-én felesége és gyermekei is megér
keznek a Cenk alatti városba. Ez évtől kezdve egészen 1581. 
május 31 -ig Nyíró János a város fizetett alkalmazottjaként gyakran 
szerepel a brassói számadásokban.

Aránylag rövid itt-tartózkodása igen gyümölcsözőnek és ter
mékenynek mondható. Nyomdájában - "Coronae in officina Joan- 
nis Nirei Cibiniensis" - jelenik meg Kaspar Flechtner brassói diák 
és Laskai Csókás Péter marosvásárhelyi tanár latin nyelvű mun
kája. 1580 december és 1581 júniusa között nyomtatta Coresi 
diakónus Brassóban - minden jel szerint a Nyíró János által bérelt 
régi Honterus-féle nyomdában - az "Evangilie cu învăţătură" - 
ortodox postillákat, a régi román irodalom jeles alkotását.

Latin és román munkák mellett Szebeni Nyíró János kinyom
tatja a Fons Vitae magyar fordítását, amelyet Báthory István 
lengyel királynak és erdélyi fejedelemnek ajánl.

Az életnek kútfeje magyar kiadásának előszavából megtud
juk, hogy a nyomtatáshoz szükséges könyvet Daczó Ferenc 
sepsiszentgyörgyi főúr bocsátotta Nyíró János rendelkezésére. 
Az egyébként rövid előszó rendkívül érdekes és kevéssé ismert 
történeti adatokat tartalmaz a székely hadak havaselvi szereplé
séről, melyet még az 1576 - 1580 között elhunyt Daczó Pál 
várhegyi kapitány mesélt el Nyírének. A predesztináció tanait 
bizonyítandó, Nyíró két példát sorol fel: Majlát István fogarasi 
kapitány és erdélyi vajda 1530-as havaselvi hadjáratát és a törö
kök, valamint Mihnea vajda közelebbről nem datált támadását.

1530-ban Moisze vajda (1529 január - 1530 junius) a Craio- 
vesti-i bojár család támogatásával a leánytestvére esküvőjén 
összegyűlt ellenséges bojárokat kivégzi, és törökellenes politikát 
kezd. Mikor Vlad bojár (a későbbi Vlad înnecatul vajda, 1530. jún. 
- 1532. szept.) török segítséggel átkel a Dunán, Mojsze vajda a 
Székelyföldre (Ozsdolára) menekül, majd 1530 júniusában Ge-
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rendi Miklós püspök és Majlát István segítségével behatol Hava
selvére, de augusztusban, a viinoarai csatában elesik. A Mojsze 
vajdát támogató havaselvi behatolás - a Fogarasi-havasokon át 
1530 júniusában - nyújtotta tehát a Daczó Pál által előadott első 
példát.

A második esemény, midőn a törökök "Michha vajdával 60 
ezren reánk jövének" ha Mihnearól (s nem Mircearól) van szó, 
Mihnea cel Rău (1508. ápr. - 1509. okt.), vagy Mihnea Turcitul 
(1577 -1583) havaselvi vajdák közül az egyikre vonatkozik. Habár 
a szóbeli emlékezet rendszerint nem terjed oly távoli múltra, az 
alább ecsetelt esemény és árvíz inkább az 1508-as évre vonatko
zik, mikor Mihnea a nikápolyi basa segítségével elfoglalja a trónt 
és leveri az előző vajda, Radu cel Mare (1495 - 1508) támogatá
sára Havaselvére vezetett székely hadakat. 1508 áprilisában 
Erdélyben, főleg Beszterce vidékén és a Barnaságban, pusztító 
árvizeket jeleztek a krónikások.
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1580-1581 
Szebeni Nyiro János

A "FONS V ITA E - AZ ÉLETN EK  K Ú TFE JE " BRASSÓI 
KIADÁSÁNAK AJÁNLÁSA  

(Csak töredékesen ismert)

... melyet az vitézló és nemes bízott urammal Sepsziszent- 
györgyön Daczó Ferencznél találtam (és ó segítséggel volt az 
kinyomtatáshoz) melyben szép kiválasztott szép szentenciák és 
locusok vadnak, igen szikség e mostani sok tévelygő időben, mint 
Johanni S, (=Szent Jánosnál) meg vagyon irva scriptu (6 sorból 
csak néhány betű maradt meg - Szabó Károly jegyzete). Vadnak 
szép kűlömb-kűlömb rövid imátságok és az régi szent királyoknak 
és fejedelmeknek hadakozóknak, hadak gondviselőinek imasá- 
gai, és mostani időben kapitányoknak, hadnagyoknak, szükség 
kik írást nem tudnak és előtte olvastatni. Mert azt mondja S. David 
Psalm (ismét 7 sorból csak néhány betű olvasható - Sz. K.) 
...néppel tanácsot tartani, és sok néppel hadba menni. De Istent 
nem kell kisérteni, ahoz pedig szükség imádság, biztatás és nagy 
vigyázás, és miképpen minket biztata, az felyűl nevezett Daczó 
Ferencznek(1) jámbor és Istenbe el nyugutt attya Dacsó Pál(2), 
mikor Havaselföldében(a) az Nicopoli szanchac (=szanzsák) Meh
met kán, és az Dereztori szancsák, az Dobrosai az Sinistrai 
(=szilisztrai) szancsák, Michha (Mihnea) vajdával, 60. ezeren 
reánk jövének, kit mind el leptenek volna minket, az föld népével 
egyetembe, avagy úgy jártunk volna, mint Mailad (Majlát István 
erdélyi vajda) jára 1530. esztendőbe, mikoron Moysi vajdát bevivé 
Havaselföldiben,(3) Az Isten az ó szent igéje által segített minket 
akkor, miképpen az zsoltár könyvben irja Dávid, Dabo tibi signifi
cationem, ut fugas a facit arcus, Isten az ő jóvoltából békével 
kihoza, mert oly eső lön, melynek miatta nem érhetének el, mely 
esőből támada nagy csattogás, villámlás és hirtelen nagy árvíz, 
úgy anyira, hogy nagy kárt tón. Isten ott mutatta, hogy csak ő veri 
meg az hadat és ő tartja meg, mint egy néhány helyeken meg 
találják e könyvecskében, mint tartotta meg az övéit, 

a/ hausel Feoldeben
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Végre a föld népe reánk támada és űvöltének(b) nu laza, nu 
laza (=nu lăsa, nu lăsa) csak mondhatjuk, hogy az Isten mint 
(annak előtte emlékeztünk) veri és tartja megt a hadat, oztán 
seduli orationes sine hesitatione, mint S. Jakab mondja, Exod. 14. 
és 17. részébe 2 Pan 20. rész és 2 Paralip. 20 részébe, az hol 
Josephát király könyörög, mondván: Mi bennünk nincsen annyi 
erő, hogy ellenálhatnánk e sokaságnak^, mely reánk rohan, 
hanem a mi szemeinket csak te reád igazítjuk: e féle exemplumok 
találtatnak e kis könyvecsében.

Ezt azért az könyvecskét Felséged és Nagyságod neve akit 
akartam ki bocsátatni, mert nekem Fe(lségedben) és Nagysá
godban) nagy reménységem és bizodalmám vagyone annak 
okáért kérem Feísé(gedet) és Nagy(ságodat) mint kegyelmes 
fejedelmemet, hogy ezt az kicsiny ajándékot, Fels(éged) és 
Nagy(ságod) vegye jó néven és tőlem, és könyörgök, mint Moses 
Exod. 2, hogy a hatalmas Isten adjon győzelmet minden elensé- 
geden. Isten tarcsa meg Fels(égedet) és Nagy(ságodat) sok 
ideiglen, az ő anyaszentegyházának épületére, mind penig a 
szegény kösségnek meg maradására.

Coronae 1 Septemb
Felségednek és Nagy(ságodnak) alázatos
híve Zebeni Nyireo János

Bolgárszegi Tatrosi György

Erdély aranykorának egyik legérdekesebb, legeredetibb kró
nikása a brassói Tatrosi György, akinek krónikája csak 1957-ben 
jelent meg nyomtatásban.

A bolgárszegi szerző a XVII. századbeli erdélyi emlékírók és 
krónikások közűi a legalacsonyabb származású, ám műveltsége, 
érdeklődési köre és információinak gazdagsága korának legelső 
történészei közé emelik. A számos nemesi történész mellett 
ebben a korban sok kolozsvári, marosvásárhelyi, nagybányai, 
nagyenyedi (részben szász származású) magyar krónikaíró élt, 
de mindegyikük a városi réteghez, vagy legalábbis a céhes pol
gársághoz tartozott.

b/ iuoltetenec
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Tatrosi György szülei és rokonai a brassói plebejus magyar
ság soraiból kerültek ki. Akkoriban Brassóban csakúgy, mint a 
többi szászföldi városban a magyarság és a románság kiszorult 
a városi republicák vezetéséből, sót még a céhekbe sem vették 
be őket. Megélhetésnek maradt tehát a darabontság, kőfaragás, 
szekeresség, kalmárság, esetleg a plebejusszármazék beállha
tott szolgának a városhoz, vagy egy vagyonos polgárhoz.

Tatrosi György apja, idős Tatrosi György pattantyúsmester
ként bejárta Olaszországot, részt vett a szerencsétlen végű 
mezókeresztesi csatában, majd Báthory Zsigmond szolgálatában 
a gyulafehérvári Kendervárba költözött. Itt született 1599. április 
26-án fia, a későbbi krónika író. A Tatrosi család a moldvai 
Tatrosból származott Brassóba, így nem lehetetlen, hogy az 
1587-ben éneket szerző Moldvai Mihály azonos az 1597-ben 
magtalanul elhunyt Tatrosi Mihállyal, öreg Tatrosi György testvér- 
bátyjával.^

Tatrosi György mozgalmas életútja legfőbb forrása az adatok
ban gazdag családi és történeti feljegyzéseknek. Gyermekkorát 
Brassóban tölti, az itteni magyar iskola tanítványa, majd évekig 
Christof Hirshcer brassói bíró lovasszolgája. Valószinúleg már 
ezekben az években a leendő krónikás érdeklődésével figyeli a 
látott, hallott eseményeket. így lesz krónikája a legfontosabb 
forrása a brassói magyarság XVII. század eleji történetének, 
egyben olyan adatok közleménye amely értékes részletekkel 
egészíti ki a gazdag brassói szász históriai irodalmat, Tatrosi 
ifjúságának és férfikorának számos esztendejét Kolozsváron, 
töltötte, Rosás István, Kassai István és Váradi Miklós kereskedők 
szolgálatában. Kassai István erdélyi itélómester társaságában 
részt vett a harmincéves háború eseményeiben; ura jóvoltából 
feljegyezte a diplomáciai tárgyalások "előszobái" híreit is. A bras
sói harmincadosok szolgálatában eltelt évek, valamint néhány 
törökországi útja az erdélyi kiháják társaságában. Tatrosi nem
zetközi látókörét is kiszélesítik, ezzel magyarázható a törö
kországi "újságok" felbukkanása feljegyzéseiben.

Tatrosi azonban nemcsak saját tapasztalataiból merített. Apja 
halála kapcsán részletesen ír az 1600-as nyéni csatáról. Mostoha
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apja, Csukás István a brassói darabontok kapitánya tekinté
lyes szakértője a moldvai, havaselvi és törökországi kapcsolatok
nak. A népes rokonság másik tagja, Hangos János, Kendi István 
lovászmestere volt s részt vett Forgách Zsigmond erdélyi hadjá
ratában. A rokonság elbeszélései bő források voltak a krónikás
nak. Midőn azonban Tatrosi az 1622-ben Rosás Jánosnétól 
kapott könyvet - Benczédi Székely István: Krónika ez világnak 
jeles dolgairól (Krakkó, 1559) - megjavította s a könyv végéhez 
kötött üres lapokra beírta önéletrajzát és történelmi feljegyzéseit, 
nem alapozhatott kizárólag az emlékezetre. Nagyon sok régebbi 
eseményt korábbi krónikákból vagy könyvek címeiből jegyzett fel. 
Tudott a Brevis confessio de sacra coena Domini brassói kiad
ásáról (Brassó, 1563), lehetett egy példánya az 1584-es gregori
ánus naptárt bevezető kalendáriumból, ismerte Károlyi Gáspár 
első teljes magyar bibliafordítását (Vizsoly, 1590), vagy a nádud
vari török vereséget elbeszélő magyar nyelvű históriás ének 
kolozsvári kiadását (Historia cladis Turcicae ad Naduduar/. Colo- 
suarat, 1581).

Tartalmi szempontból a történelmi feljegyzések (1560-1645 ) 
két korszakra bonthatók: 1610-ig másodlagosak, az apjától, más 
feljegyzésekből vagy könyvekből átvett adatok, 1610 után mind
inkább azok az események kerülnek tollára, amelyeket saját 
maga átélt, tapasztalt. Ez a korszak Báthory Gábor, Bethlen 
Gábor és öreg Rákóczi György korszaka, s habár a brassói és 
erdélyi események a döntőek, Bocskai szabadságharca, a har
mincéves háború, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György hadjáratai 
is részletesen szerepelnek feljegyzéseiben. A Moldvából szárma
zó és Brassó főleg románok lakta Bolgárszeg negyedében élő 
Tatrosi románul is tudhatott, ezért igen értékesek a Moldovára, 
Havaselvére kiváltképp Matei Basarab és Vasile Lupu korára 
vonatkozó közlései.

Tatrosi református vallásé és sokat szenvedett a brassói 
céhespolgároktól, szász honfitársait mégis objektiven, sokszor 
rokonszenvesen írja le, megértéssel ecseteli például a Báthory 
Gábor ellen évekig sikeresen küzdő Michael Weiss brassói vá
rosbíró egyéniségét. Az erdélyi fejedelmek iránti bizalmatlanság
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nak később is tanúja lehet, éspedig 1637-ben, amikor egy szűcs
mester, aki az Óbrassói (szűcsök által őrzött) kapuban teljesített 
szolgálatot, öreg Rákóczit kirekesztette a várnak nevezett belvá
rosból, s e hallatlan eset következményeképpen Brassó városa 
elvesztette a Sárkány erdőben fekvő falvait.

Tatrosi György intellektuális és történelmi érdeklődésének 
életrajzán és történelmi feljegyzésein kivűl más emlékei is marad
tak. Kolozsvárott másolta le Appolonarius és Argirus históriáját; 
19 éves korában jut hozzá és másolja le Szamosközy István 
magyar históriás énekét, melyben a gyulafehérvári történész az 
1610-es Kendy-féle összeesküvésről írt. Magyar könyveket 
később is vásárolt, különösen idősebb korában, midőn rövid ideig 
a gyalui vár gondviselője. 1645 szeptemberében a gyulafehérvári 
vásáron megvette Justus Lipsius De Constantiaámű munkájának 
Laskai János által fordított magyar kiadását (1641). Ennek korunk
ra csak két példánya maradt: egyik a Kassai Jogakadémia, másik 
a kolozsvári Erdélyi Múzeum (ma az Egyetemi Könyvtár) tulajdo
nában. Az utóbbi példányon a következő possesor bejegyzés 
található: "E könyvecskét magamnak és az enyéimnek vásárol
tam 75 dénárért Gyulai eh érvárott 1645 szept. 29.-én Szent Mihály 
arkangyal napján a hetivásáron. Bolgárszegi Tatrosi György. Mi
alatt a békét megkötötték és hazaérkezett a háborúból felséges 
és nemeslelkű fejedelem urunk, Rákóczi György, legkegyelme
sebb fejedelmünk. Adjon az Isten hosszú életet neki és nekünk 
nyugodt békességben. Míg élek remélek ... Igen szép tracta az 
lsten-i rendelésről, gondviselésről."

Ez az "igen szép tracta" a legfontosabb XVII. századbeli 
magyar nyelven kiadott államelméleti munka. Lipsius De Constan- 
tiá-ja nem csupán Laskai számára jelentette az útmutatást és az 
erkölcsi normát, hanem a XVII. századi Erdély minden müveit 
embere számára, legyen az főnemes, nemes, polgár vagy jobbá
gyi sorból kiemelkedett deák. Laskai, s az ő révén olvasói is mint 
prófétához fordultak a németalföldi Lipsiushoz (1547-1606), az 
újsztoikus filozófia jeles képviselőjéhez: "De te lipsi jój elő egy 
kevéssé: mutogasd meg minekünk, hogy mindezek emberi dol
gok: nincsenek rajtunk az Istennek gondja-viselése nélkül, így kell
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ezeknek szükségesképpen következni: hasznunkra vannak mi- 
nékűnk; nem csak mirajtunk és nem újonnan történtek; és hogy 
ezek így lésznek míg ez a világ lészen. Vedd ki szívünkből a 
rettegést. Erősíts meg a nyomorúságok ellen: és az álhatatossá- 
got önts mélyen a mi elméinkben."

Egy "földi nyomorúság", az 1645-46-os években dúló pestis 
végzett Tatrosi Györggyel, mivel 1645 novembere után nincs róla 
több adatunk.*^ 1653-ban egy ismeretlen egyén feljegyezte, hogy 
az év december 30-án házastársul vette néhai Tatrosi György 
árva leányát, Katát.

Tatrosi Györgynek, a legjelesebb brassói krónikásnak az utó
dai a XVII. század végén a XVIII, század elején Kolozsváron 
bukkannak fel. A Lipsius - De Constantia - későbbi possessora 
Kurtány József (ezt bizonyítja a könyv "Est Josephus Kurtany 
Anno 1694"- es bejegyzése) aki 1720-ban kolozsvári eskűdtpolgár 
volt. 1725- ben Györgynek a fia (vagy unokája?), Tatrosi Mihály 
kolozsvári osztóbíró vagy divisor.^

1645
Tatrosi György 
(I. Önéletírása)

Laus Honor et Gloria Deo Omnipotenti.
Mindenek az Istennek tisztességére, nagy nevének dicsősé

gére minekünk pedig lelkűnk üdvösségére szolgáljanak. Ámen.
Ez könyvet*1 ̂ ajándékon adta vala énnekem Kolozsvárott lakó 

becsületes jó akaró uram Rósás István, mikor az édesanyját 
szolgálnám boltjában, Rosás Jánosné*2) asszonyomat az nagy 
pestiskor. 1622.

Én pedig 1645 mense novembris meg melioráltattam, mivel 
majd rongyos és ó állapottal vala. Ez az ami nyilvánvaló, oly 
emlékezetes dolgok ez könyvnek nyomtatása után lettek s történ
tének, kinek mind végére mehettem, csak az magam gyenge és 
egyűgyű elmémnek legeltetésére s apró maradékimnak emléke
zetes jó példájokra összveszedegettem és az könyvek utána 
hátulján ide írogattam, és azmíg az irgalmas Isten halálomat
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halasztja, nem szűnöm meg után Írogatnom. Ha ki olvasod, jám
bor, gonoszt ne mondj érette, ha te jobban tudsz hozzá énnálam- 
nál, köszönd meg Istennek s adj hálát érette ő feleségének s élj 
az magad szükségére vele, ezt hadd ebben énnekem. Amaz vers 
szerént:

Si cuy hie liber non bene compacta videtur 
Sic sinat hac nostram, corrigat ipse suam.

Mivel ezt én csak magam számára írogattam, maradékimnak 
akarván jópéldát hagyni, illik ók is kövessék, s hamit nem, eltávoz- 
tassák. A nagy Úr Istennek nevének legyen örök dicsőség, tisz
tesség, áldás, magasztalás, mind örökké. írtam ami édes 
Idvezítónk születése után 1645 esztendőben, die 10 novembris. 
Aetatis meae 46, Brassóban, Bolgárszegben. In alterius causa 
facilaus cogitant homines, quam in sua, heu dum tempus adest 
errorem agonscite vostrum quas lesus omnipotens solis sapienti
bus aufer vive ut post vivas fide Deo divina beant promissio fallis 
spes hominum quamvis splendida fide Deo.

Az magam életemnek rendi és folyása az mint nagy szorgal- 
matossággal végére mehettem, az nagy irgalmú Istenről így igaz
gattatok s vezéreltetett az én születésem napjától fogvánt, ez jelen 
való 1645 esztendőig az én életemnek folyása.

Az boldogul űdvözűlt szerelmes atyám volt Tattrossi Lukács 
fia, édes anyja volt az néhai Vaska Miklós(4) leánya az Sára, 

ki kilencedmagával egy volt, együtt eleven egyszersmind. Az én 
édes atyám Tatrosi György elbujdosván, messze idegen orszá
gokban lakott, végre Olaszországra is elérvén, az nyelvet is jól 
magtanolta volt, és így szintén az akkori nagy disturbiumban, 1596 
esztendőben, mikor a nagy pogány tirannus III. Mahumet török 
császár igen nagy erővel megindult volna Magyarország romlá
sára és Báthory Zsigmondi, az akkori erdélyi kegyelmes fejedelem, 
Rudolphuscsászár segítségével, Tiffenbach Christóffógenerális- 
sal eleiben szállottak volna odafel Egeren alól, Keresztes me
zején, az Feketesárvizén alól, azhol vitézül meg is vívának az sok 
pogány törökkel.*5* Mondom az német és Bolonia (Bologna-i) 
hadakkal az édes atyám is megjővén és imez harcokon az Úr Isten 
megtartván, jött meg hazájában, Brassóban. Az édes atyám test
vérbátyja Tatrosi Mihály \/olt, kinél az akkori apácai Sánta János
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(6) pap leánya, Sára volt feleségűi, ki ez esztendőre magtalan 
megholt volt 1597 esztendőben. Az édes atyám az akkori brassai 
főbírútúl - Hersely B á l in t  volt - tanácsaival együtt az városi 
pattantyusságra választja.

És így ezen esztedóben die 30 marti az Istennek törvénye és 
parancsolatja szerént, házastársul vette az én édesanyámat, 
Bolgárszegben lakó Hangos Jakab leánya Katát, ki negyedma
gával egy volt, Mihály, János és S á rá va l. 1598 die április 
született az édesanyámnak elsőszűlött fia, Lukács nevű (ki har
mad esztendős korában pestisben megholt) die 26 septembris. 
Az felséges Báthory Zsigmond fejedelem az édes atyámat elviteti 
Brassóból Fejérvárra pattantyusságra. 1599 die 26 április péntek 
napon estve 4 órákkor Fejérvárott az Kendervárban(9) engemet 
ez világra ada az szent Isten az anyámat második szűlettűl, és így 
nekem is hozván az napot s az edes atyámnak is az lévén neve, 
kereszteltettem Györgynek, az irgalmas Isten bölcs rendelése és 
eleve elrendeléséből. Ez esztendőben ősszel Báthory Zsigmond 
fejedelem Erdélyt elhagyván, az édes atyám is haza szállott 
Brassóba.

Ismét 1600, az szegény édes atyám Nyén falunál, itt Barná
ban benn az Torokban táborral lévén, Petraskó, Mihály vajda fiát 
ellenesvén az atyja segítségére való kijöveteltől, az tarackok 
meltett az édes atyám meglótetik(10) és így holt-elevenen Bras
sóba hazahozván, Bolgárszegben, az Magyar utcában csende
sen és jól lelkiismerettel, igaz hittel, az ő lelkét Istennek megadván 
holt meg, ezen seb miatt életének 38 esztendejében die 18 
decembris 1600. Temettetett a Felső Kapu előtt való kertben és 
tétetett egy kő reá az édesanyámtól illyen Írással: ex Jób: Homo 
(natus de muliere) brevi vivens tempore repletum multis miseris 
et cito quasi flos egreditur et fugit velut umbra, et nunquam in 
eadem statu permanet. És igy az szerelmes anyám két kis fiával 
nagy árvaságra, özvegységre marada.

Az egyik fia pedig az anyámnak, az nagyobbik, az én bátyám 
Lukács özvegységében az nagy pestisben megholt s egyedül 
maradtam. 1603. Az édesanyám az szent Istennek törvénye és 
parancsolatja szerént az sok szótól meggyőzetvén, második há
zasságra ment az vitézlő Csukás Istvánhoz,(11) Brassó városá
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nak akkori jámbor szolgája, avagy vámos legény lévén, kitől lett 
is két leánya az édesanyámnak, Kata és Sára(12) kik még ez 
mostani órában is élnek, lakván negyedfél esztendőt együtt, nagy 
szeretettel s gyönyörűséggel éltek ezzel is. 1607 die 23. juny. Az 
én szerelmes édesanyám, Hangos Kata asszony, az utolsó gyer
mekével, Sárával szülésében meghala, igen csendesen és iste
nesen az ó életének mintegy 32 esztendős korában, és így mind 
atyám, anyám meghalván (kiknek az szent Isten boldog feltáma
dást adjon) én valóban nagy árvaságra maradék. Az édesanyám 
az bolonyai Szent Erzsébet temetőben, az templom ajtaja előtt 
fekűvén, űdö jártában, 25 esztendő múlva követ én csináltattam 
reá). És így immár én árva és pénzes kenyérre jutván, az akkori 
jámbor ordinárius divizor urak Christof János^3  ̂uram és Benger 
Pá/14) uramék rendeltek tutoromnak íjgyártó Mihályé15) Bolonyá- 
ban (kinek felesége Tatrosi Katrin egy volt az édesatyámmal) és 
asztalomról rendeltek esztendeig az akkori időhöz képest Renus 
florenus) 24 és így tartott engemet két esztendeig, elég sanyarú- 
sággal nőttem.

1609. Immár az mostoha atyám, édes anyám tekintetéért 
akarván valami irgalmasságot velem cselekedni, vett el Csukás 
István uram íjgyártó Mihálytól és tartott két esztendeig. Asztalom
ról vevén R 20 (forintot), s schólába járván, nyomorogván itt is 
elég sanyarúsággal nőttem, négyféle árvák között, egészen 
egyedül lévén csak mostoha.

1611. Az szegény néném, Zilahi Lőrincné(16) (ki az atyám 
anyjával, Tatrosi Lukácsnéval egy volt) látván azt, hogy kevés 
reám maradt portékám szintén elkel, atyafiui szeretettől viseltet
vén, könyörűletességre indult, és noha Orsolyával s guzsalyával 
kereste kenyerét, mégis házához vett és tartott két esztendeig, 
asztalomtól vevén R. 12. és itt is nevelkedvén schólában jártam, 
Sáfár István mesterhez.*17*

1612. A szent Jehova Isten dirigálván minden dolgomat, 
mentem ki Brassóból járni, kelni, bujdosni, tanulni, az irgalmas 
Istenben vetvén minden reménységemet. Az mikor Thököly Mik- 
/ós(18) ónagysága Brassóban bejött Szebenből Báthory Gábortól 
zálogul és Géczy András(19) kiment Szebenbe az békességet
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traktálni, mondom, és is kibujdostam Kolozsvárra és a szent Isten 
vezérelt Kassai István 2̂0) uram házához, mely becsületes fóem- 
ber akkor Báthory Gábor fejedelemnek őfelségének direktora 
vala az fiskális cauzák dolgaiban, és ó kelménél egy István nevű 
fiával néha scholában is jártam, s maga mellett inaskodtam is. 
Szolgáltam ekkor négy esztendeig.

NB. Ekkor pedig az Óvárbeli ortodoxus keresztény templom 
puszta vala. Mi az Közép utcában, egy kapu közben jártunk, 
Borbély Pálné házánál volt mind schóla s mind templom, s csak 
igen kevés számúan valának akkor Kolozsvárott az igaz keresz
tények. Az pap Lukács(21) pap vala.

Az mikor Bethlen Gábor fejedelem Moldovába mene az török 
császárt lengyelekkel való megbékéltetésre, én is Kolozsvárról 
haza találék jóni Brassóban és az mostoha atyám, az vitézló 
Csukás István,(22) (ki ekkor már az gyalogok hadnagya vala) 
engemet az akkori főbíróhoz szerezvén, Christof János uramhoz, 
inasul szolgáltam két esztendeig.

1618. Mikor az nagy üstökös csillag vala, azon esztendőben, 
az sok szóval hozzája édesgetvén szolgáltam Hersely J á n o s ^  
uramot egy esztendeig inasul, imide-amoda jószágában is 
küldözvén, lován járogattam.

1619. Azmely esztendőn az felséges Bethlen Gábor második 
Ferdinánd római császár ellen haddal megindula, én is elvágya
kozván, ismét kimentem Kolozsvárra, és ismét meg nem válthat
tam magam, hanem lettem az nemzetes és becsületes Kassai 
István uram szolgája, és inasul ő kedvét szolgáltam négy eszten
deig ismét (ki immár immár Erdélyországi ítélőmester volt), És 
Bécsig, Prágáig ó kegyelmével követségen járvá, eleget bujdos
tam, nohafösvényen fizetett, de mégsem bántam meg soha, hogy 
az jámbor két ízben nyolc egész esztendeig szolgáltam. Hogy az 
fejedelem Bethlen Gáboraz római császárral második Ferdinánd- 
dal megbékéllék és az magyar koronát is visszaadok Kassán 
(mely magyar koronát akkor én is láttam), én is alájövék, és 
elhagyván Kassai uramat, az féle kereskedéshez akarván tanulni, 
az nemzetes Rósás Jánosné asszonyomat szolgáltam két esz
tendeig az boltjában fejér marha mellett, és kegyes elme meghal
ván az nagy pestiskor, én is lettem Váradi Miklós(24) uram
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szolgája egy 1624 esztendeig, úgymint két esztendeig, az posztó 
sátora lévén kegyelmének kezemben, az mellett számadó szol
gául szolgáltam becsülettel.

1625. die 25 Januári hazajöttem ismét Brassóban és magam 
számomra indítottam valami vékony keresetet, Magyarországra 
járván brassai marhával, ezen esztendőben die 29 Juny, szent 
Péter és Pál napján Istennek törvénye és parancsolatja szerint 
megházasodtam és menyegzői lakodalmam volt. Vevém magam
nak feleségűi akkori brassai magyar eklézsiának prédikátora, 
szemerjai Elekes János pap leányát, Elekes A n n á t.^  Ugyan ott 
az magyar pap házánál lévén az Lópiacon menyegzei lakodal
munk és mely társammal együtt még az jó Isten mind ez mai napig 
megtartott. Az ó jóvoltából s kérem őfelségét ezután ezen is atyai 
kegyelmes gondviselését rajtunk megtartván éltessen s tartson 
meg, szent nevének dicséretére, azmíg őfelségének kedves jó
akaratja, szent fiának érdemeiért.

1626 mense September. Az szegény uramtól, ipámtól aláköl
töztem Bolonyában az Kőmives János'26) bátyám házába zsel
lérül, a vonókút előtt, fizetvén esztendeig tőle házbért R. 12.

1627. Istennek szent áldásából s kegyelmességéból valami 
kereskedésnek rendit s nemét vevén elóben, azzal kerestem 
kenyeremet (noha az után az jó Isten sokkarban (!) állattatta 
állapotomat, mind a jelen való óráig változó karban forogván az 
én életemnek rendi), mivel kézi mesterséggel nem látott meg az 
jó Isten és így die 20 September vevék Gires Jakabtól ugyanott 
Bolonyában az Balogh utcában(27) egy házat pro flor(enos): Há
romszáz és tizenkét forinton, Báthory Gábor hárompénzes gara
sán. Az garasnak levetése után harmadik esztendőben, mely ház 
Enyedi Jánosnéé volt azelőtt, és ebben a jó Isten hírével laktam 
annos numero 15.

1631. Egy magyaros elfutott szász paptól, Joannes fíheter 
nevűtől vulgo Sztojkez}28) szappanfőző mesterséget tanoltam, 
de mivel sem a Tanács, sem a szappanos mesterek azzel élnem 
nem engede, szintén Váradra fáradtam, s az én régi uram, Kassai 
István uram által a mi kegyelmes urunk protekcionális comissiót 
adván, elég vesződéssel, azzal éltem.

1633. Az nagy pestis után három hét(ig?), nyolc holttestet 
édes gyermekimmel eltakargatván, el is fogyatkozám, sok dol
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gom haladékjával lévén s el is kedvetlenünk igen. Az Tanácstól 
s az szappanosoktól sok gyűlölséget szenvedvén, sok moleszti- 
ákkal az piacon való árulásomat eltiltván tólem, én is valedikálok 
az mesterségnek sok kárszenvedésem után.

1635. Portára menék Tholdalagi M ihá l/29̂  fókövet urammal, 
és Istennek hála békével, semmis károson egy kevés szép mar- 
hacskát hozék onnét, s az főemberek ismeretségében kezdék 
jutni naponként az jó Isten hírével.

1637. Hersely Christóf brassai főbíró uram ... szolgájává 
választa s teve két falujának, Ürmösnek(30) és Pojana marulynak 
gondviselésére. De szintén esztendőm vége fele nagy 
szerencsétlenség esvén rajtam, egy hamis tisztátalan személy
nek vádlására, melyre mennyi vétkem volt, az igaz Isten tudja, de 
őfelsége kegyesen kiszabadíta.

1639. Az szent Isten segítségéből ismét Portára mentem. 
Daniel Mihály fókövet urammal és az első utamnál jobban, s 
szerencsésebben áldá Isten járásomat, s az elefántok látására 
Drinápoly (felé) jövénk, igen szép dolgokat s emlékezeteseket 
láttunk Isten erejével.

1641. Ismét szolgáivá fogada az előbbi tiszttartóságra Her
sely Christóf uram, de az esztendő végén szeptemberben meg- 
hala, és én ismét magam szorulók kereskedésecskémre.

1642. Az mi kegyelmes urunk őnagysága az brassai uraktól 
aztörcsvári vámot, harmincadot elvevén, az főharmincadosságot 
adá, Sebesi Miklós(31* uramnak és ő kegyes elme engem törcs- 
vári rationistaságra maga mellé vevén, Isten segedelméből itt 
szolgáltam.

1643. Ugyanezen kegyelmes urunk őnagysága az harminca- 
dosságnakfő tisztit változtatván, pávai Vájná Tamás(32) uramnak 
adá ónagysága, engem pedig nemsokkal az után némely bal 
commendatorimnak őnagysága hitelt adván, méltatlan voltom
ra.... őnagysága hitelt adván (sic!), az gyallai (gyalui) udvarbíró
ságnak tisztire promoveála (noha Istenem bizonyságom) kedvem 
s akaratom ellen, de az jó Isten ott engemet súlyos betegséggel 
meglátogatván, esztendőm vége felé sok jóakaró fóember uraim
nak intercedállására, őnagysága kegyelmességéből hazabocsá- 
ta.

34



( I I.Krónikája)

Ez könyvnek nyomtatása után az mi oly emlékezetes dolgok
nak bizonyosan végére mehettem, azoknak rövid után írása rend
del. De mivel ide eléb csak én is fogyatkozást vettem eszemben 
az világ teremtésétől fogvást való számtartásban, és az mi édes 
idvezítönk születésétől fogvánt való esztendő számmal meg elé
gedvén csak azt observáltam:

1560. Fülek várát az törökök megveszik. 234 pápa Pius 4 
Florentinus Medices (a firenzei Medici) 7 esztendeig pápáskodék 
Rómában.

1561. Az erdélyi szászok unó animi consensu az úrvacsorája 
felől való tudománynak mélységesb és nyilvábban való megtuda- 
kozására és megtanulására odafel Németországban, Wittenberg- 
gában és Lipsiaban, az académiákban küldik nagytó követségen 
brassai főpapot és plébánost D(ominum) Nicolaum Fuchsium 
decanum Barcensen et dominum Georgium Christianum Pastor 
hermanstadtjensem et profesor ejusdem scholae D(ominus) Lu
cas Unglerusé33\  és valminemű informátiót ezek onnét hoztak, 
ma is azt confiteálják és kinyomtatták.*34*

1563. Mágocsy Gáspár magyarországi gróf, úri fő ember 
török kézben esik. De azon esztendőben nagy csudálatosán, 
reménység kivül megszabadul s haza jő Munkácsra. Ferdinandus
I. római imperator Szakmárt megveszi, 7 july meg hala az császár. 
54. (2) magyar király Maximilian I magyari királyságra megkoro
náztad 8 septembris.

1565. Suendy (Schwendi) LázárToka] várát megszálla. 42.(!) 
római császár II Maximilian, római császárságra koronáztad. 
Regnál 11 esztendeig. Suendy sok várakat vón az erdélyiektől ez 
császárnak: Szerencset, Nagy-Bányát, Kővárat és több sok 
erősségeket.*35*

1566. János vajda török császárhoz megyen, Maximilian 
császár és király török és Erdély ellen csatázik. Törököknek 10. 
császárjok Szultán Szuliman igen nagy erővel Horvátország- 
ba(n), Szigetvárat megszállja és szörnyen víttatja, lévén az vitéz
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gróf bán úr Zrínyi Miklós fő tiszt benne, vitéz módon is forgódék, 
de mivel az pogány számtalan lévén die 15 augusty az végostro
mon mind az császár s mind az bán úr meghala. Veszett török 
20000, de az pogány az várat ugyan megvevé.(36) Partus basa 
Gyulát is megvevé, idealá János vajda Váradnál az tatárokat 
megveri.

1567. Szelimus IItörök császár regnál, elég nagy tirannitással 
8 esztendeig, az magyaroknak sok kárával. 235. pápa Pius V. 
Alexandriai pápálkodék Rómában elég nagy bálványozással 5 
esztendeig.

1568. Maximilian német császár és Szelimus török között 20 
esztendeig való erős frigy szerezteték, mely contractusban hogy 
már Erdélyt is be foglalák.(37) De úgy álla azt meg, mint az farkas 
az juhokkal, az német is praktikála, mint az macska az egérrel. 
Az nagy Báthory András Somlyón meghala.*38'

1569. Karácsonyi György nevű lator praktikus dúsgazdag 
parasztember az Nyírségen igen nagy paraszt hadat támaszta, az 
nyírt lator papokat és gonosz nemeseket valóban is kezdték vala 
veszteni s nagy kárt is kezdtek vala tenni, de az Szécsi László 
hada 1570, kik között egy felette nagy fekete vala (kiről ez hasd 
neveztetik vala) Balaszentmiklósnak felette igen megveré, elosz- 
tá és teljességgel semmivé tévé. Egész Magyarországban és 
Erdélyben az igen nagy drágaság három esztendeig tarta. Sze- 
bennek majd hasonfele, az alsó város mind el égé és felette sok 
károk lón.*39)

1571. János vajda erdélyi fejedelem meghala Szászsebe
s e n ^ ,  eltemetteték Gyulai éhé rvárott. Az felesége is nem soká
ra, és melléje temettetek. Báthory István erdélyi vajdának 
választatik. Gedón (?) várát az török az jó frigy alatt megvevé, ily 
jó békesség és frigytartó lön. Ruber Jáános kassai generális Kálló 
várát fundálá és építté. Békés Gáspár ország és székelyek kapi
tánya nem akarja Báthory Istvánt vajdájának esmerni.

1572. Rudolphus I. 35. magyari király királyságra koronázta- 
tik. Regnál elég disturbiumban32 esztendeig,'236. pápa Georgius 
13 Boloniensis (bologna-i György) regnál elég tudatlanul 13 esz
tendeig. Az nagy somlyai Báthory István születik. Új csillag látta- 
ték az égen.*41'
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1573. Báthory István erdélyi vajda megvevé Fogaras várát 
Békés Gáspártól, és az hadat is igen megveré Százhatomnál.*42* 
Azután ismét Kolozsvárnál és sok székelyeknek akasztófa lön 
koporsójuk, sokaknak ismét orrokat ajkastól metélték el az pártol- 
kodásért.*43*

1576. Báthory István az erdélyi vajdaságokból lengyelországi 
királyságra vitetik bójtbe(n), Báthory Kristóf pedég erdélyi vajda
ságra tétetik. Békés Gáspárnak megkegyelmez és hadának s 
Lengyelországnak főhatmányává tesz, azmelyben holtáig embe
rül viselte magát.(44) 34. római császár Rudolfus /I az magyari 
királyságból római császárságra koronáztatik és regnál 35 esz
tendeig. Szelimus török császár meghal. 13. Ammurates 3. török 
császárrá leszen s az római császárral az békességet konfirmál
ja, de az magyarokkal hütetlenül bánik és nagy romlásokra le
szen.

1577. Az török az szikszai (szikszói) sokadalmat megüti éjjel 
és valóban megdúlja és megprédálja és senkitől nem félvén, 
magát az ocsmány, buja és részeges életre adván, az egri kapi
tány, felsóvadászi nagyságos vitéz úri fóember Rákóczy Zsig- 
mond azmint összegyűlhet hirtelen 2000 magával harmad éjjel 
megüti az törököt és szörnyen levágá és szép nyereséggel mene 
be Egerben, az török pedég több volt 12000. Báthory István az 
rebellátor Dancka városát megveszi csudálatos képpen és azmint 
szereti, úgy convenial velek s azmint akarta, úgy kötött. Sibrik 
Györgyöt, nagy fó úri embert hazabocsátja váradi kapitányságra, 
nem sok idő múlva meghala, és Gyaluban, maga jószágában 
eltemetteték.*45*

1578. Az budai vezér basát, Müsztaf+Karát megfojtják. Buda 
várát az menykö megüté és csaknem mind kiége, igen nagy kár 
lön.

1579. Gyulafehérvárát az menykö megüté és az egész vár és 
város tőből kiége az templommal együtt.

1580. Báthory Kristóf erdélyi fejedelem meghalá,*46* Báthory 
Zsigmond úr, fia succedál az fejedelemségre, de mivel csak 8 
esztendős volt, főgondviselő tiszt urakat Báthory István lengyel 
király király választ melléje: Kendi Sándort, Sombori Lászlót,
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Kovacsiovczzki (Kovacsóczy) Farkast. Magyar és német Hatvan 
városát az sokadalom(kor) megdúlák és sok törököt vágának le. 
Báthory Istvánnak Erdélyből 4000 szekeres lovakat visznek az 
lövőszerszám alá, muszkák ellen való hadra, és nagy haddal 
rájok mene. Sasuan béget az magyarok igen megverék Nádud
varnál mint pogány kóborlókat s frigytörő s békességrontókat.(47)

1581. Az nagyságos Varkuczy (Varkócs) Miklós váradi főka
pitány és Bihar vármegyének főispánja meghala.

1582. Ónod városát az török meggyújtá és az füst alatt igen 
megrablá. Nagy üstökös csillag láttaték az égen az nap este felé. 
Az kalendáriumot ez esztendőben kezdék elször Erdélyben és 
Magyarországban kinyomtatni és árulni/48) 1600 ismét megvál- 
toztaták és szakadás lón miatta. Suendy Lázár kassai generális 
meghala.

1583. Az erdélyországi szász statusok, vulgo: Universitás az 
magyaroknak régi törvényektől elszakadván, magoknak külön 
törvényt írnak az Honterus János írásaiból is colligálván és az 
Juris municipal(ium) et statutának(49) nevezvén. Báthory István 
lengyel király confirmálja királyságának 7. esztendejében, fejede
lemségének 12., Báthory Zsigmondnak 3. esztendejében.

1584. Ammurates török császár és Rudolphus római császár 
újabban az frigyet megconfirmálván egymást között, 8 esz
tendővel toldák, de minden lator practikájok az tar papoknak csak 
az magyarok veszedelmére vezet. Somlyai Báthory Andrásnak 
kardinálságot adának, hogy Rudolphus inkább megcsináltassa és 
övévé tehesse Erdélyországát.

1585. Amaz három urak nem jól sáfárkodván és bánván az 
dologgal, letétetnek tisztekből és Géczy János erdélyi guberná
torrá választatik.(50) Az nagyságos Báthory Miklós meghala. 237. 
pápa Sixtus V Pincentinus pápálkodék Rómában 5 esztendeig. 
Ez 3 kardinálokat, azkik nálánál tudósabbak valának, titkon meg- 
öleté, mert ő igen tudatlan, de lator vala.

Horvátországban 10000 törököt megvernek az keresztények 
az Kupa vizénél, és igen sok rabokat szabadítanak, nagy nyere
séggel járának itt is.

Magyar- és Erdélyországban igen felette nagy drágaság lön
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3 esztendeig. Péter vajda (Petru Cercel), havaselvi vajda lévén, a 
töröktől való féltében elfut és Erdélyen által megyen igen nagy 
kincsével.*51 ̂

1586. Báthory István lengyel (király) és erdélyi fejedelem 
meghal. Sigismudus II lengyel királyságra választatik, Magyar- és 
Erdélyországban sűrű döghalál, melytől való féltében Báthory 
Zsigmondiejedelem Barnaságban sétál és lakék 3 hónapig Prázs- 
márt, Törcsvárott és Rozsnyón. Sok faluk és városok égnek 
Erdélyben, Horvátországban Vinitz vára mezején éjjel az vádlód, 
réce, daru, hallatlan nagy vivást-harcolást tártának, mely után 
ugyan azon helyt 7 nap múlva az törököt igen megverik.

1588. Szikszó alatt az törököt másodszor igen megverék, 
RákóczyZsigmondegri kapitány, jóforgódásával, szép nyereség
gel járának. Géczy János az gubernátorságot Medgyesen, az 
országgyűlésen leteszi jó akaratja szerint BáthoryZsigmondfeje
delemnek, Kolozsvárról az nyírt papokat és jesuitákat gonoszsá
gokért kiűzték egy rendben.

1589. Magyar nyelven legelsőben az szent Bibliát Károly 
(Károli) Gáspár, az gönci anyaszentegyháznak lelki pásztora és 
az Kassa völgyén az tanítóknak seniora megfordította és Regéc 
Vizsolyban Mantakovit Bálint által mint istenes szent munkát ki is 
adta az jámbor magyaroknak idvességes hasznokra.*52) Báthory 
Zsigmond az erdélyi fejedelmségre immár megesküszik Fejérvá- 
rott az országnak. Géczy Jánosié úri ember meghala Fejérvárott 
és ugyan el temettetik tisztességesen.

1590. Földindulás felette igen nagy volt az egész országban 
és (szász) földön is, de főképpen Brassóban. Az templomnak 
sanctuariuma leszakadottés sok kövek szakadoztak le az temp
lomról, számtalan sok károkat tött széllyel. 238. pápa Urbanus 
(Orbán) pápálkodék Rómában három hónapig. Ez igen kereszté
nyekre törő gonosz sobrak (zsebrák?) ember vala. Meghala kóli- 
kában. 1590. Bocskay István Váradra jö az generálisságra. Nagy 
sok égi csodák láttatnak az égen napnyugat fele. Az boszniai basa 
nagy rablást teszen Horvátországban, ki miatt az két császár 
között az frigy felbomla.*53*

1593. Báthory Zsigmond elhajol az töröktől. Horvátországban 
az Kupa vizénél az török ismét, igen megveretik az keresztények-
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töl. Tiffenbach Kristóf az töröktől az várakat: Fülek várát, Szabad
kát^?) Díványt, Szécsényt, Ajnácsköt, Kékköt, Somosköt, Dré
gelyt, Palánkot, Bijákot 4 hét alatt megvevén, Szinán bassa 
Palotát megvevé az magyaroktól.

240. pápa Innocentus (Ince) IX. pápáskodék Rómában 2 
esztendeig. Székesfejérvárat az keresztények vívák az töröktől, 
de híjában, mert egyetlenek lőnek.

1594. Az tatárok Husztnál kijónek és igen nagy rablást tesz
nek Magyarországban.

Báthory Zsigmond öt fóurakot vágata le Kolozsvárott álnok 
praktikálásért: Kendi Sándort, Iffju Jánost, Kendi Gábort, Forró 
Jánost, és Szentegyedi Gergelyt,(54)

Nagy-Győr várát csalárdságával Szinán bassa megveszi. Az 
német praktika árta ebben is.

241. pápa. Clemens (Kelemen) Vili. pápálkodék Rómában 13. 
okt. 1595.

1595. Esztergomot megveszi az Mansfeldi gróf az töröktől. 
Báthory Zsigmond Lippát és Jenőt az töröktől megvevé. Az len
gyelek Moldovát az tatárok ellen oltalmazzák. Maximilian római 
császár és magyar király Szentmiklóst, Tatát és több várakat 
megvevé pedardával, Nádassy Ferenc gróf emberségével.

1596. Az törökök és tatárok, kik Lippát megszállották vala 
elüzettettenek alóla az erdélyi fejedelmtól s Tömösváratt megszál- 
la Báthory Zsigmond, de meg nem veheté, mert az urak nem 
valának egyesek s hívek. Esztergomot és Vácot az töröktől meg- 
vevék az keresztények, azholott az nagyságos vitéz urak: gyar
mati Balassa Bálint és Balassa Ferenc egytestvér atyafiak vitéz 
módra meghalának, elnyomván az sűsú pogányság.

Az III. Mahumet (Mehmed) törököknek 14.császárok Eger 
várát meg veszi 150000 néppel azhol az nagyságos NyáryPál és 
több sok tó emberekkel együtt foglya esik. Ezen Mahumet az 
Keresztes Mezején, az Feketesár víznél igen megveri Báthory 
Zsigmondotés Tiffenbach Kristófot, az magyart és németet, azhol 
elsőben az magyaroké lón az nyereség, de ók az prédának esvén, 
az futó török hirtelen megtérvén véletlen az elszéledt és prédának 
esett magyart megveré, de mégis török sokkal több veszett, 
hogysem magyar.
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1597. Pápát az áruló bolonoktól visszavevék és igy csak alig 
menekedék meg az török... Tömösváratt másodszor viák az erdé
lyiek, de akkor sem veheték meg. Rozsnyó Barcában tóból majd 
mind kiége.

1598. Nagy-Győr várát az szent Isten ez egész világnak nagy 
csudájára az keresztényeknek reménységek kívül megadá: 
Swarczen Berger Hans és Pálffy Miklós által. Igen nagy mester
séggel, prédával, azaz egy nagy fa ágyúval vevék meg, die 15 
junii, azhonnét az mai napig az pápás uraim nagy processio-iá- 
rással és innepléssel ilik azt a napot nevezvén Űrnapjának/55^

Báthory Zsigmond Rudolphus császárnak ajánlá Erdélyt, ó 
maga Opuliába megyen. Rudolphus császár Erdélyt elfoglalja 
Basta György által s Váraiba beszálla. Báthory Zsigmond visszajó 
Sziléziából, és az erdélyiek ismét melléje állanak mint uroknak. 
Váradot az török megszállja 300000 magával, és noha minden 
feltött célja az vala, hogy megvegye, de az Isten nem akará és 
nagy isszonyú esős időket támaszta, ki miatt meg nem veheté, és 
kárával mene vissza alóla. Nyáry Pál is Szelestyei Istvánnal és 
több igaz szerető vitéz hívekkel vitéz módom, jámborul forgolódik 
fejedelme és nemzete s hazája mellett. Mátyás herceg, ki Buda
várát megszállotta vala, az nagy esők és árvizek miatt meg nem 
vehete, el kelletek alóla szállani.

1599. Báthory Zsigmond fejedelem Erdélyt hagyá az öccsé- 
nek, Báthory Andrásnak, ö maga pedig Lengyelországba mene, 
és igy az felesége is Erdélyből kiküldeték.

Mihály vajda tirannus havaselvi vajda béjó Erdélybe nagy 
erővel, haddal és Báthory Andrást igen megveré és ó maga is az 
cardinal az csíkiaktól ott az érdén megöletik, mivel nem is papnak 
való az fejedelemség.

1600. Kanizsát az török megvevé az magyaroktól, Basta 
György, Csáky István úri ember és Borbély György lippai kapitány 
és az Vatai Gábor besliak hadával Mihály vajdát Miriszlónál igen 
megveré és sok székely és oláh vészé el, azmely miatt Mihály 
vajda Erdélyből kifuta és Bécsben Rudolphus császárhoz mene 
segítségért. Basta György Erdélyt fejedelmül tiraniter bírja és az 
városokat német praesidiummal el foglallja, kegyetlenül bírja. Az
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nagyságos Thököly Sebestyén dolgosa factora, fő tanácsi ura és 
udvari főkapitánya, meghitt szolgája ekkor Basta Györgynek.

1601. Az erdélyiek titkon ismét kihozák Báthory Zsigmondot 
Kolozsvárra. Basta Györgynek búcsút adnak az ország unó animi 
consensu.

BasfaGyö/grykényszeríttetékkimenni Erdélyből, s ez idő alatt 
Mihály vajda odafel haddal készülvén jő vala alá, Basta pedig 
felmegyen vala, ők ismét egymással megbékélvén egyeznek és 
Báthory Zsigmondot Goroszlónál az Szilágyban igen megverék, 
az holott Erdélynek szín népe igen elveszed56*

Báthory Zsigmond ismét Moldovába megyen, és csakhamar 
sok törökkel-tatárral ismét visszajő és szegény országot igy vesz
tik. Basta György ismét Szakmárra kényszerítteték kimennie Er
délyből. Az tatárok Erdélyben igen nagy rablást tesznek.

1602. Basta György ismét megegyezvén Mihály vajdával 
hogy már barátságos szín által és az fejedelmségnek reménysé
gével biztatván, azmig alkalmatosság hoza Tordánál, az Aranyos 
parton Basta György Mihály vajdát egy fő német úr szolgája által 
meg öleté.*57* Báthory Zsigmond végképp elhagyván Erdély feje
delemséget, felmene Prágába, az felesége*58* jószágában akar
ván élni és halni. Erdélyben oly nagy drágaság lön, hogy egy kis 
köböl búza 8 forintot ért Barcaságban. Basta György megveré 
Székely Mózest Fejérvárnál, s Besztercét megvevé.

1603. Székely Mózes törökkel és tatárral elfoglalja Erdélyt, 
Szeben és Segesváron kívül az németséget is hozzá hajtja, Végre 
megvereték Brassónál Sorbán Raduly vajda és Rácz György 
által, azholott ö magais elvesze. Szeben környül az nagy éhség 
miatt az ember egymást megölte.

1604. Az németek Pest városát megdúlák igen és igy pusztán 
hagyák, Hatvant hasonlóképpen és azt megégeték. Igen nagy és 
sok csudák láttatnak az égen. Jakab János Szentjobb várát 
elfoglalja.*583* Az nagyságos Varkucs Györgyöt Szalacsnál az 
hajdúk felverik s megfosztják.

Bocskai István az hajdúkkal igen megveré Jakab János és 
Pecz Doctor János hadát. Pecz János maga is foglya esik.*58b* 
Jakab János futva szalad Váradról, de az hajdúk valóban után 
özvén Rakamaznál mind levágák az rácokat.*59*
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Basta nagy tirannos fejedelem így regnál második úttal Er
délyben nagy veszedelmesen. Kassa városát Bocskai Istvánnak 
megadá. Básta György megvere Németi Balázs hadát. Az után 
az Bocskai hadával is megütközik Edelénynél.(60) Basta Kassát 
megszálla és löttette, de Nagy Albert lévén benne fő generális 
megtartá vitézül és meg nem adá a várost Bocskai Patakban 
lévén.

Az nagyságos Dobó Ferencmeghala Eperjest. Az nagyságos 
gróf úr Nádasdy Ferenc Sárvárott meghala, horvátországi föge- 
nerális vitéz úr volt.

1605. Basta György az tokaji németeket megsegíti és bő 
éléssel megrakja. Az urak, kik az Székely Mózes veszedelme 
után török császárhoz futottak és folyamodtak volt némettől való 
féltekben, úgymint Bethlen Gábor, Szilvási Boldizsár, Rhédey 
Ferenc, Bethlen Farkas, Balassi Ferenc, Kállai Gergely, Nagy Pál, 
Keresztesi Ferenc, Béldi Kelemen és több sok fő emberek s velek 
együtt mintegy 1500 vitéz emberek, kijövének Am hat császár 
segítségével Betkes basával sok törökkel Bocskai István mellé az 
németnek extirpálására. Szakmárt az benne való németek meg
adják Bocskainak és kimenvén az várból, az útban mind levágat- 
tatának az tirannus láncok.

Rhédey Ferenc, Bocskainak igaz híve az Felföldön igen for
golódik, az németek vesztésében serénykedvén, kik az országot 
felforgatták a tűzzel-vassal elvesztegették vala. Honorius Than- 
hauser füleki kapitány megadja Fülek várát Rhédey Ferencnek 
Bocskay István számára. Basta Györgyvevén eszében az dolgot, 
császárhoz felmene. Bocskai István Erdélyben jővén, Szászmed- 
gyesen török császár akaratjából és az nemes ország unó animi 
való consesussából ország fejedelmévé esketik. Rácz György 
meghajol. RákócziZsigmonderdélyi gubernátorságra választatik 
ugyanakkor.

Bocskai István az németekre megyen egész Magyarország
nak segítségére és a duló-fosztó, tirannuson regnáló németektől 
való megszabadítására, mint keresztény és jó fejedelem.

Bocskai Istvánt az vezérbasa megkoronázza az Rákos me
zején magyar királynak.*61 *
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Esztergomot az török megveszi az németektől az segítség
nek színe alatt, és magának tartja.

Nagyságos Nyíri Báthory /sivár? Magyarország (ország) bírája 
meghala Ecseden és mint úr attya-fiát, minden jószágában örö
kössé tévé Báthory Gábort, Lengyelországból hozatván haza.(62)

1606. Az lippai rácok, kik azelőtt Lippát elárulták vala, az 
törököknek adták volt, most immár az benne való törököket mind 
levágják és az várat Bocskainak megadák. Világosvárát, Sóly
most is megadák. Váradot az benne való németek az útban mind 
levágattatának. Az nagyságos Thököly Sebestyén, Bastának 
nagy híve meghala Késmárkon, és igen báná az jó Bocskai 
Istvánt, hogy kezet nem foghata, hogy szolgálatának jutalmát 
meg nem adhatta. Bocskai István megbékéltik Rudolphus csá
szárral szép conditiók alatt. Ismét az két császár között is békes
séget szerze.(63) Végre mikor nyugodalomra beszállóit volna 
Kassára, az nagy úti áruló embertől Káthay Mihálytól megétették 
(oh, átkozott embernek gonosz és fene cselekedete), mely miatt 
meghala igen szép csendesen, Kassán, die 28 december. Az 
hamis ember pedig, Káthay sok ezer darabban vagdaltaték 
ugyanott és Misién eltemetteték, ilyen epitáphiummal:

Én ki magyari nemzet árulója
Uramnak attam mérget halálára
Káthay Mihály Miseién ez kis sírban
Fekszik behányva sok ezer darabban.
Igen nagy földingás lón Erdélyországban, de főképpen Bras

sóban, die 24 december úgymint karácsony szombatján.
1607. Bocskai István teste Erdélybe behozattaték, nagy sira

lommal és Gyulafehérvárott igen nagy fejedelmi solemnitással 
eltemetteték, magyarok igen nagy kárára, holott szép verdékkel 
íratott nagy-öreg zászlója ma is ott tündöklik.

Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelemségre választatik az gu- 
bernátorságból.

1608. Mátyás ausztria herceg magyar királlyá koronáztatik, 
kinek királyságában alkalmas jó békessége volt Magyarország
nak.

Rákóczi Zsigmond erdélyországi fejedelemségből jó akaratja 
szerént búcsút vevén felmene az ö születésének helyére, Felső
vadászra, és ott meghala die 5 december.
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Báthory Gábor, uram, Nagy András és Németi Gergely, nagy 
főkapitányok és az hajdúság emberségével az erdélyi fejedelem
ségre bejövén s Kolozsvárott országgyűlésben rá is választa-
ték.»64»

Az magyar biblia másodszor kinyomtatták az nagy hírű, bol
dog emlékezetű nagy munkájú és hasznos embertől, az tudós és 
becsületes Szenei Molnár Alberttól Hannoviában (Hanau-ban) 
apróbb betűvel az Károliénál.(65)

Báthory Gábor Havasalföldére megyen haddal, Sorbány vaj
da elfutván el vette Lengyelországra az fejedelem az országot 
mind eldulván, minden javait kihozá, ö az országát magának 
foglalá, noha nem sokáig bírhatta és ez bak árát, igen megadá.(66) 
Az nagyságos gróf úr Drugeth HommonaiBálintmeghala. Aetates 
suae 32.

1610. Báthory Gábort az pápistaurak az religio miatt hábo- 
rogván, elárulák és Széken meg akarván ölni fegyverrel, az 
fejedelmet markokban szakada és élve nem mehettek dolgokban. 
Az pártos urak valának: SennyeiPongrácz, SarmaságiZsigmond, 
Prépostvári Zsigmond, Kendi István kancellárius, Kovaczioczky 
(Kovacsóczy) István, Kornis Boldizsár, Kornis György, Kornis 
Zsigmond. Ezek mind egy két ezered magokkal lévén titkon éjjel 
istálókban, fekvő helyében akarván az fejedelmet felkoncolni, 
mely dolog csudálatosán Isten akaratjából kinyilatkozván Kendi 
Istvánnak egy

Török János nevű katonája által (kit azután Isten Fólovász 
mesterré tón az fejedelemnél). Az urak elfutának hajnalban és az 
fejedelmek kevés számú gyülevész hada után(uk) lévén, sokat 
bennek levágának. Kornis Györgyöt, Kornis Boldizsárt sebesen 
visszahozák. Hívek lőnek Imrefi János fiastól, Kamuthi Farkas s 
több főemberek is Rhédey Ferenc váradi kapitánnyal. Innen ez 
meg lévén, Besztercére ménének országgyűlésében, azhova 
Bécsböl, az császártól követségben járván, megjutának az nagy
ságos Bethlen Gábor Sennei Miklóssal és több fóemberekkel, kik 
imez dolog némely napi esetben semmit nem tudván, igaz hívek 
voltak. Ez országgyűlésen mindeneket igazán megvallá Kornis 
Boldizsár praktikájoknak kezdetiről, complicessivel, circumstan-
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tiaival együtt. Az directori Tordai János deákot ugyan ott felakasz- 
ták (az directorságot az én uramnak, Kassai Istvánnak adák), 
Kom is Boldizsárnak fejét vevék/67)

1611. Báthory Gáborvalami ravaszságnak színe alatt Szeben 
városában beszállván, az szászoknak fegyvereket elszedvén, 
kiűze belőle és maga lakóhelyének occupálá, az mely miatt sok 
rósz dolog következék, sót még az maga életének ez... egyik 
végét. Az nagyságos Mágócsy Ferenc meghala életének 30. 
esztendejében Munkácson, és nem sokára az ó suölt(?) asszo
nyát Esterházi M ik ló s ^  feleségül vévé imez Mágócsinét, ki az 
úrnak négylovú katonája vala, az úr pedig kassai generális fóúr 
vala. Havaselvi Sorbány Raduly vajda nagy haddal kijőve Báthory 
Gábor fejedelemre, s őnagysága is eleiben szállván, Brassónál 
igen megvereték Báthory Gábor az előbbi Radulyon több bosz- 
szúságért Havaselvén. Az harc lón die 9 juli, azholott, noha vitézül 
forgódék az fejedelem hada, de áru Itatás lévén köztük, megvere
ték az fejedelem hada. Az fejedelem Szebenben beszalada.(69)

Forgách Zsigmond az erdélyi fejedelemségre jővén Kolozs
várét igen löteté, dúlatá. égeté, végre meg kelleték neki adni, 
melyért Báthory fejedelem nagy summát vön rajtok, Forgách 
Zsigmond, Sorbány és több nagy urak nagy haddal Szebent 
megszállák Báthoryra, ezhonnét az fejedelem vitézül kicsatázék 
rájok és igen veszték egymást.

Tariány Demeter kapitányembert csúfosan és játékosan be- 
fogák Szebenben, azkinek az kegyelmes fejedelem megkegyel- 
meze. Nagy András és Németi Gergely kapitányemberek, szép 
új hadakkal megsegítvén az fejedelmet, ezt meghallván Forgách 
és az ö complicessi elfutának Szeben alól.(70)

Brassó városa is nem állhatván el az fejedelemnek sok illetlen 
magaviseletét, látván és nézvén ezekben, hogy az fejedelem 
szintén mint Szebennel úgy akarna cselekedni, elállának az feje
delem mellöl. Fejér Mihály lévén brassai bíró(71), falnagy Heltner 
György, az fejedelem ellen fegyverre veték kezeket az magok 
oltalmában, nem lévén egyebet mit cselekedniek, mindazáltal 
Istenbe veték reménységeket, ezt mondván és imehez bízván: 
Deus protector noster, elóttök viselvén imeztis, azmit az poéta
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mond: Namtua res agitur paries dum proxim ... ardet, ittem: felix 
faciunt aliena paricula cautum.

Homonnai György az aranyos haddal akarván Forgách Zsig
mond segítségére igen szép és cifra haddal jönni, Rhédey Ferenc 
fö- és Csomaközi András vice váradi kapitányok által az váradi 
és Bihar vármegyei haddal Konyárdnál az Kékkálló vize partján 
igen megveré (a fejedelmet?) és mind az Tiszáig ... és igen nagy 
nyereséggel járának, noha közülök is Szöllösi Mihály kapitány 
emberrel sok jó vitézek elesének.

Forgách Zsigmond, Kendi István, Lónyai András több comp- 
licesivel együtt Brassóban segítségül jövének, de itt sem sokáig 
bízván magokat, Havaselvé(re) ménének Sorbány vajda barátjuk
nál keservén oltalmat magoknak. Géczi András megmaradván 
Brassóban, az hűséget végig ide tartá de jövendőben sem lön 
egészségére, mert nem emészthete meg, hanem Fogarasban 
hala meg fogságban és egy tyúkketrecben lön eltemetése.

1612. Bethlen Gábor is megunván az fejedelemnek sok illet
len magaviseletét (noha komája vala) és félvén sok fenyegetezé- 
sétöl, sokadmagával elmene török császárhoz esdvén és 
folyamodván és sokáig oda lakék, onnét írogatván eozve (össze?) 
Brassóban Fejér Mihállyal és Géczi Andrással. Kolozsvárott az 
óvárbeli puszta templomot az fejedelem megépítette és az kálvi
nistáknak adá, szép proventust offerálván az város dézmájából 
hozzá, melynek mily nagy haszna lön és mint megszaporíttá az 
Úr Isten őket, ím most is látható, kik azelőtt Közép utcában 
Borbély Pálné háza kapuja közé könnyen beférünk vala, mind 
egyházunk s mind scholánk az lévén.

Az elébb említett boldog emlékezetű és nagy hasznos mun
kájú Szenczi Molnár Albert az szent bibliát másodszor szép apró 
betűkkel kibocsáta Oppenheimban nagy haszonra.(72) Mátyás II. 
magyark\rá\y római császárságra koronáztatik Bécsben. Rudolp- 
hus császár Prágában maghal. Forgách Zsigmond, Lényai és 
Kendi s az ó több complicesi hadastól (ezekkel együtt nekem is 
egy Hangos János nevű bátyám, ki az anyámmal egy volt, Kendi 
István lovászmestere lévén), Havaselvéről általúton akarván Ma
gyarországra menni, hazafele Moldvára mennek és onnét az
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máramarosi havason akarván általjönni, az fejedelem hadát küld- 
vén elejekben, az havasra szorítják és mind fegyverrel s mind 
éhséggel mind az had s mind az föld népe annyira szorongatván 
és vesztegetvén, hogy ó maga is Forgács Zsigmond egy pénteki 
napon egy szép ló májat egy aranyon vött volt, és jezsuita páter 
Káldi György pap(73) lévén papja, mivel az sójok elfogyott vala, 
igen gyakran hánja vala a keresztet reá s fiat piscis igen iterálja 
vala s mind páterével együtt azt ők jó ízűén fel koppanták melyet 
maga Káldi uram az után az urammal Kassaival Pozsonban, 
Bécsben és Nikolspurgban nagy familialiter beszélgetett, magam 
is néha hallottam benne Hainburgban.

Báthory Gábor Barnaságban jővén hadaival, az kastélyokat 
igen rútul vesztegeti, égette, pusztította, de mégis csak némelye
ket vehete meg. Törcsvár megadásáért az porkolábokat lábbal 
akassztatá fel Brassó városa, mivelhogy minden viadal nélkül 
magatták.*74* Fejér Mihály Brassó városával pénz verettetett, 
nagy bőven fizetvén a hadaknak, aranyat, tallért és három pénzes 
garasokat. Had lévén itt Brassóban magyar, szász, lengyel, török, 
tatár, kozák, oláh és igen csatáznak ki az városból*75* az Báthory 
fejedelem hadára és sok magyar rabokat befogván, némelyeket 
megölnek vala, és nagyobb részét vasban verve az Fellegvár 
körül igen nagy mély árkot ásatának velek és nagy sáncot hánya- 
tának az belső partján, mivel akkor csak az belső varadikaia 
(váracskája?) vala.

Az nagyságos Rákóczi Lajos meghal. Az nagyságos Homon- 
nai István meghal. Ezeknek inkább mind az czipke (csipke? 
fagy?) ártott volt meg az havasban és igen illő-füllómódon szala- 
doztak volt haza Magyarországba. Báthory Gáborvisszamenvén 
Barcából Szebenbe, Fejér Mihály, Géczi András, Heltner György 
az brassai haddal magokat igen elbízván, kiszállának táborba és 
az székelységet igen vesztegetvén, rontván, rabolván, Uzon vá
rát*76* megvevék. (Itt való prédikátor lévén Johannes Zemerjai 
Elekes és innét mintegy rabul vitetvén be Brassóban, lőtt aztán 
az itt való magyar eklézsiának lelki tanítója, ki ezután 14 esz
tendővel nekem jámbor ipám lón, kinek leányával már eddig 20 
esztendeig laktam s mindaddig lakom, azmíg az irgalmas Isten
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szent akaratja tartja). Innen Uzontól keringvén s forogván, Fejér 
Mihály az haddal végre alámene az Olt vize mellé és szállá 
Földvárhoz. Ezt megértvén Báthory Gáborié jede lem, Szebenben 
Török István nevű kapitányt sietséggel jól felkészült mezei hadak
kal bébocsátván, egy jó reggel az Fejér Mihály táborát úgy felveré 
s levágá, hogy mind maga, s mind Heltner György fal nagy sok 
jámbor emberrel ott vészé, illó-füllő módon kevesed magával 
Géczi András beszalada Brassóban.

1613. Báthory Gábor Szebenból az nagyságos Thököly Mik- 
lóstbebocsátja Brassóba úgymint zálogul, az brassaiak is Géczi 
Andrástiöbb szász urakkal bébocsátták Szebenbe és megkínálá 
az békességgel az felséges fejedelem, hogy ha megbékélhetné
nek per compozitionem, de semmi módon nem lehete, mivel az 
fejedelem postulatumis terhesek valának. Szebent se akará az 
fejedelem az szászoknak megadni, az város is az egész Univer- 
sitassal nem hihete, semis bízhaték az fejedelemhez, mivel mind 
az egész országgal az fejedelem igen megmutatta vala magát.

Bethlen Gábor sok törökkel, tatárral kijó Konstantinápolyból 
az császár erejével, az fószerdár Szkender basát és Magyar ogli 
Nahum béget bocsátván az hatalmas császár minegy 40000 
emberrel és az országot igen elrablák, pusztíták. Báthory Gábor 
nem bízván magát, Szebenböl Kolozsvárhoz az Hója alá szállá. 
Báthory Gábor ott sem bízván az hadához, elfuta és Váradra 
szállá, és ugyan ott egynéhány nap múlva az várból kicsalogatván 
az áruló urak Velence nevű utcában az Pece vize partján meg
öletették, vasárnap 3 órákkor délután, die 24 octobris, Szilassi 
János és Nadányi Gergely kapitány föemberek által több pártos 
társokkal, de fö eb ott az várból(?) Géczi András vala.

Bethlen Gábor Kolozsvárra bemene és ó vele együtt Magyar 
ogli Nahum bég, sok fő törökkel együtt. Az táborok az tordai téren 
lévén, Az Keresztes mezején, az sok pogányság. Itt Kolozsvárott 
az országgyűlésében unó animi consensu az nagyságos Bethlen 
Gábor erdélyországi fejedelemségre választatik és az császár
nak sok számú hada az országból nagy költséggel és fizetéssel 
kiküldeték, de valóban nagy kárára lón az szegény országnak.

1614. Meggyesen az országgyűlésében megvizsgáltatának
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és az Báthory Gábor haláláért Szilassi János és Nadányi Gergely 
több complecesivel és pártos társaival Markas Lukács, Rongyos 
Miklós úgymint nyolcán az puszta templom mellett való kőfal 
mellett levő toronyban szaladván, nagy viadallal reájok viván 
megvevék és az toronyból alá hányattatának s mind koncra 
vagdaltatnak, kiket mind maga Báthory Gábor szegény katona 
legényekből tótt vala fóemberekké és kebelében nevelte volt az 
maga veszedelmére.(77) Géczi András pedig örök fogságra az 
fogarasi tömlőében vettették, azholott halála is lón és egy tyúk
házban temeték el ugyanott. Szeben városa az szászoknak meg- 
adaték, mint igaz saját örökségek és régi ősöktől s elejéktől rájok 
maradt jószágok, minden privilégiumokkal és szabadságokkal 
együtt.

Brassó városa is az országgal, nemeséggel és a székelység- 
gel megegyezvén, megbékéllék és minden köztök ezelőtt történt 
dolgok csak nemoban kellettek lenni és ki-ki az rajta esett szeren
csével vagy szerencsétlenséggel, kárral, avagy haszonnal kelle 
tűrni és megelégedni és kinek-kinek minden előbbi szabadsága 
és privilégiuma megadatván, confirmáltatának az nemes ország
tól.

1615. Az magyarországi pápista urak igen készülnek és fene
kednek Erdélyre jönni, hogy pápista fejedelmet hozhassanak be, 
de az fejedelem is résen tartván fülét Váradra szállá és Rhédey 
Ferenc kapitány urat Debrecenhez szállítá igen szép hadakkal, és 
így amazok leszállának. Nagy trakta gyűlést tarta az mi kegyelmes 
fejedelmünk az magyarországi urakkal Károlyban, de igen kevés 
jót végezének, mert csak praktika lón dolgok. Az magyarországi 
főkomissarius urak valának: Forgách Zsigmond, Sennei István, 
Pét László, Eszterházy Miklós, Károlyi Mihály (ki csak akkortájban 
lőtt vala pápistává, noha az fejedelemnek és Rédey Ferencnek 
sógora vala), Strucz Ferenc, Monahi Miklós és többen is főember. 
Erdélyi urak: Péchi Simon kancellárius, Lónay Zsigmond, Pré- 
postváry Zsigmond (ki immár híve vala), Kamuthi Farkas, Mikola 
János, Angyalost' János és Fráter István itélőmesterek és Kassai 
István director, az én uram (s én is ókegyelmével) voltunk nyolc
vanon.

1616. Bethlen Gábor fejedelem törökkel együtt Lippát meg-
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szállá és megvevé az rácoktól s az török bele szállá s ma is bírja. 
Thurzó György magyarországi palatinus meghal és az Vág mellett 
Biccsén igen nagy pompával temetteték el. Forgách Zsigmond 
magyarországi palatinussé téteték, ki bizonyára régen kívánja 
vala az nagy és méltóságos tisztet.

Az hatalmas és győzhetetlen Oszmán nevű török császár 
lengyel Zsigmond király ellen négyszer való százezer emberrel 
indula el és Hutin (Hotin) várát megszállván, igen vitatá, az lengyel 
király pedig az ország hadával az fiát, Ladislaut bocsátta és Hutint 
megsegítté s igen erős sáncban ásván magát, igen csatáznak az 
törökkel. De mivel az császár hada nagy éhséget szenved vala 
és vérhassal s döggel igen hal vala, nem sok dolgot vihete véghez.

Bethlen Gábor, az mi kegyelmes fejedelmünk háromszáz 
szekér élést viszen jó akaratjából az császár megehült hadának. 
Maga is szép haddal bemene Moldvába és az császárt az lengye
lekkel megbékélteté, és ki-ki földébe hazatéré békével. Az urunk 
hadából némelyek lengyelekhez szökvén felesen, egy Fekete 
István nevű hadnaggyal együtt életekig oda lakván, nem merének 
hazajönni az fejedelemtől való féltekben, javaikat is másoknak 
adatának.

1618. Ferdinandus II. római imperator magyari királlyá koro- 
náztaték Pozsonyban die 16 may. De ez koronázat igen illegitime 
lón, mivel egynéhány vármegye nem consentálla. Az urakban is 
sokan lőnek jelen azhol az nagyságos gróf úr Széchy György 
protestálói az statusok képében mivel az erdélyi fejedelem követi 
nem valának jelen, hanem csak az pap urak dolga lón. Bethlen 
Gábornak az ország az felséges nevet megadá, az török császár 
confirmálá.

Egy igen nagy üstökös csillag Erdély felett az sugarival Néme
tország fele nyúlván láttaték az égen, minden este feljővén éjfélig 
tart val ősszel majd három hónapig. Die 21 octombris tetszvén 
(tűnvén) fel, 14 decembris elvesze.

Mátyás II. magyar király római császár még életében másnak 
engede az birodalmat, és az felesége Bécsben meghala.

1619. Szikszó táján az Bársonyos vize mellett vér fakada fel 
az földből,(78) az mely helyen nem sok idővel azután egy falka
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törököt levágának. Kassa városának csaknem hasonf ele megége 
és számtalan sok kár lón. Sok ember is odaége. Amaz híres-ne
ves debreceni könyvnyomtató is ott vészé, Lipsai Pál; azmely 
nagy égést még most is keservesen emlegeti sok.

Az felséges Bethlen Gábor igen szép hadi erővel Erdélyből 
megindul Ferdinánd császár ellen az cseh király, Friderikus se
gítségére. Kálló várát urunknak magadá Lónyai András. Imez 
cseh király Fridericus az felséges Bethlen Gábort komaságra 
hívá. Thurzó Imre, Erdödi Kristóf és az én uram Kassai István 
menénk az komaságra, azhol mely nagy és nagy becsöletes 
solemnitással fogadénak bennünket, itt arról elegendőt nem írhat
nék. Nagyszombatig az egész Magyarország csak nagy könnyen 
urunknak meghódola. De télire még ide alá szállának telelni.

1620. Az felséges Bethlen Gábor másadszor igen nagy had
dal Kassáról odafel indula, és Besztercebányán országgyűlésé
ben magyarországi királyságra választaték.

Az császár hadi generálisát, gróf von Dampierot (Dampierre 
Henri Duval) az nagyságos Rákóczi György elöljáró generális 
kapitánya urunknak megveré az hadát Pozsonynál magát is az 
grófot egy vámosmikolai gyaloglegény az vártáról fültön lövé, ki 
miatt meg is hala mindjárt. Az fejét Rákóczi Györgynek v ivék, az 
testét pedig elkapák és fö nélkül Bécsbe bevivék. Az fejet pedig 
azután nagy summa pénzen adá meg urunk az németeknek. És 
így az magyar koronát Pozsony váránál és városánál az nagysá
gos Rákóczi György csak könnvedén urunknak megvivé, Pálffy 
István koronás urat megfogá/7 * Eszterházy Miklós kaöpitánya 
Tarnosi János Munkács várát urunknak megadá. Lónyai András 
kállai kapitány meghala, Nyári István succedál hellyében. Cseh
országban Tlencze nevű városban egy Trissin Anna nevű asz- 
szonynak egyszersmind három igen egymástól különböző 
csodálatos gyerekei lőnek, melynek képit csodára hordozák ez 
világi kereszténység közt széllyel. De nem sokára mind az három 
megholt. Sem ettek, sem ittak, csak jajt, jajt kiáltottak, ne, ne, ne.

Vácot az török megvevé Strucz Ferenc kapitányságában; de 
félelmes rossz és semmirekellő vitéz volt, mert éjjel kiszökék 
belőle, az várat pusztán hagyván.

Az mely nagy és szép magyar hadakkal urunk ő felsége Péchi
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Simon kancelláriust(80> és Komis Zsigmondot sok fő és vitéz 
néppel az cseh király, Friderik segítségére odafel bocsátotta vala, 
Pécsi Simon áru Itatása miatt Conte de la Bouquoy (Charles 
Bonaventura Bouquoy) az császár hadának fógenerálisa igen 
megvere, az hol sok jó vitéz magyar vészé. De az Isten egy nagy 
darab kőfalt csodálatosan eldöntvén, sokan mégis elszabadulá- 
nak. Prágát Frideriktőlcsászár számára megvevék, az cseh király 
bujdosóba esék.

Igen nagy földindulás Európának nagyobb részében lón Szent 
Márton nap előtt való vasárnap vecsernetáj után.

Az magyar koronát Ecsedbe hozák. Dóczy Andrást, kassai 
generálist Erdélybe hozák, Fogarasba örök fogságra. Pálffy Ist
vánt^áradra nagy vasba hozák, Bosnyák Tamás Kővárba viteték 
fogva. Az nagyságos felsóvadászi Rákóczi Zsigmond meghala 
étetés miatt mind feleségestül és udvara népével 27 magával.

1621. 244.pápa Gregorius Bononiensis (Bologna-i Gergely) 
ezmi mostani időkben pápálkodék, az kereszténységnek igen 
nagy ellensége.

Széchy György urunktól elpártolván, Murány várában beszó
rnia s onnét ebelkedék. Herencsényi István és Daróczi István 
füleki kapitányok az nagyságos Rhédey Ferencet elfogák bete
gen. Mivel igen beteg leve, onnan felyül urunk alá bocsátá vala, 
de másodnapon Fülekben azon betegségben meghala, Daróczi 
Istvánt az bosnyák maradék hadával Vighles (Végles) váránál az 
pártosokkal együtt igen megveré az urunk hada és Daróczi Istvánt 
elfogván Váradon az piacon nyársba vonatá urunk, az Rhédey 
Ferencen főtt méltatlanságért és illetlenségért. Herencsényi Ist- 
ván jó mód alatt urunknak megadá Fülek várát. Az Rhédey Ferenc 
testét Szentjobbra vivék s tisztességgel eltemeték.

Conte de le Bouquoy, az császár generálisa csak egy közcsa
tán Érsekújvár alatt Horváth István főkapitány által elvesz, megve- 
reték. Az nagy ármádája, had elfuta. Minden sok szép lövő 
szerszámit urunknak nyerék. Az egész tábora igen veszedelme
sen vágaték ki Pozsonyban, ki meg által az két Duna közé sáncolá 
magát és sok éhséget szenvede. Pozsonyt urunk megszállá és 
igen lőttette. Az városnak új segítsége is érkezvén francoz és
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nápolyi gyalog, az urunk hadát próbálni akarván az sáncra kiüté- 
nek, de az urunk hada ébren leve s vigyázván igen, levágák az 
cifra hadát és az városból kiszorítván, felette nagy harc lón. Itt 
igen forgódék az jágerndorfi herceg Hans Georgi és gróf von 
Thurn, urunk mellett levő német hadak (vezére?) és harmadnap 
urunknak Pozsonyt megadák, mind várát és városát, az benne 
való németet békével elbocsátta urunk. Az császár hada Morvá
ban által szállá, és az urunk hada mindenütt után (a) lévén, az 
Horváth István emberségével valóban igen fogiata (fogyatá?).

Bethlen Gábor kegyelmes urunkkal mi is az egész táborral az 
Fejérhegyen által menénk (itt immár én is ott forogtam az kalán- 
ként Kassai István urammal), és elsőbben is Szakolcát megvéve 
urunk Straszniczát, Vesseleit, Ostrót és több várakat elrontá, 
őszre Magyar Baradban (Bródban) szállánk be. Ismét nemsokára 
Nikkelsburgum (Nikolsburg) városába menék az békesség trak- 
tálására, azholott az nagyságos Thurzó Imre fő commisarius 
étetés miatt meghala. Thurzó Szaniszló jővén helyében, traktá- 
lánkott három hónapig. Szultán Oszmán török császár igen nagy 
haddal Lengyelországra mene és egynéhány erős harcok után 
megbékéllének, mert az török nagy éhséget és döghalált szenve- 
de Hitannal (Hotinnál?) az táborban.

Forgách Zsigmond palatinus meghal, Thurzó Szaniszló suc- 
cedál helyében.

1622 die junii (recte januarii!) Nickolsburgban az tracta elvé- 
geződék Ferdinánd császár urunkkal megbékéllék. Az király elec- 
tiót urunk jó akaratja szeránt létévé és az császárnak visszaadá, 
adván az császár urunknak odafel az Imperiumban Opuliai és 
Ratiborai hercegséget, Magyarországban pedig hét vármegyéket: 
Borsod, Abaujvár, Zemplén, Szabolcs, Szakmár, Ugocsa, és 
Bereget.

Urunk Barátból (Bródból) alájöve Kassára (március 20) és az 
magyar koronát Ecsedból oda hozák és igen nagy solemnitással 
az császár commisariusinak az koronát Kassán kezekhez adák 
az holott az magyar koronát az nagy palotában az egész acciden- 
tiáival az asztalon adván az praedikatio alatt (én is láttam). Geleji 
Katona István urunk udvari papja igen szép prédikációt tón és 
sokat historiála ex 20 (zsoltárok), holott az szörnyű lövésben
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három fő német pattantyúst az por felveté s sok kár lón. Urunk die 
7 martii(?) Kassáról megindula és Erdélybe bejöve Váradra.

Urunk ő felsége szerelmes házastársa meghala die 8 may 
Kolozsvárott az felséges Károli Zsuzsanna, keresztény istenes 
fő asszony és Fejérvárott nagy solemnitással eltemeték, melynek 
szép epitáfiuma ma is ott tündöklik.

Igen felette nagy döghalál grassál egész Erdélyben, úgyhogy 
ősszel három hónap alatt Kolozsvárott hatodfélezer ember hala 
meg pestis miatt.

Eleonora, Ferdinánd császár ó felsége második felesége 
Pozsonyba magyar királynénak koronáztatik nagy solemnitással.

Pál ffy Istvánt és Bosnyák Tamást nagyságos urakat nagy 
sarcon urunk elbocsátja.

Péchi Simon Kancellárius megfogaték és Váradban nagy 
vasban tartaték az ó mesterséges áruitatásának kinyilatkoztatá
sáért.

1623. Urunk űfelsége die 6 marty igen nagy haddal Fejérvárról 
ismét az német császár ellen indula, mivel conclusiót felbontotta 
volt és minden dolgok csak practika volt az tar papok hitet
lenségének, Széchy György urunkkal megbékéllik és igen szép 
haddal elejébe jő az Tiszáig. Urunkhoz ismét az egész ország 
csak könnyen meghajol s menten mene odafel. Hommonai 
Györgyebelkedik az Alföldön és Kassa körül igen égeté lengye
lekkel, de Korlát István szendrei kapitány és kassai generális szép 
hadakkal idealá hagyatván urunktól, igen megvereték Szinnánál, 
és elfutván be Lengyelországban szalada s az hada eloszla s 
maga is odavesze, mert azután onnét ki nem jöhete. Urunk ó 
nagysága az Mátyusföldében egy Bogdanóc nevű falu templomá
ba szorítván az császár hadának egy részét, felette igen veszté 
őket, de végre jó conditiók alatt magokat megadván urunknak, 
örökös szolgák lőnek és urunktól sok pénzzel tartatának mind ez 
ideig.

Az császár hadát, egész armadáját urunk őnagysága az 
Morva parton erős sáncban szoríttá és mind éhséggel, harccal 
Hodononnálvesztegeté, serényen fogytá, sáncokat lövéssel ször
nyen veszté. Végre megszánván őket, bizonyos conditiok alatt 
elbocsátá őket.

1624. Az tatárok egy Kantamér nevű csavargó hánjok Moldvát
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és Havaselvét megvette nagy sok számú tatárral és felette igen 
megrablá az két országot és sok rabokat vive el.

Urunk önagysága nagy felsége inkább nagy követségnek 
színe alatt az nagyságos Mikó Ferencet és Béldi Kelement sokad
magával bebocsátá Havaselvére és az nagy gazdag úri bojár 
embert Vornyik Nikulát megfogatá, egynéhány fő bojárokkal 
együtt kihozatá Fogarasba fogságra számtalan javaival együtt. 
Mivel az tatár bejövésének ez vala az oka més az vajda nem bír 
vala vele. De nemsokára igen nagy summa pénzen megsaccolván 
urunknak, elbocsáttatik bizonyos conditiók alatt, úgy, hogy az 
tatároktól azhol mi rabot feltalálhattak Tatárországban mind meg
szabadítaná; és egy nagy csudára majd mindeay kétezer rab haza 
is jőve, ennek mesterséges praktikája által/ 81’

Az jögernsdorfer herceg Hans Georgiaz mi kegyes urunknak 
igaz hive meghala Lőcsén.

Az római császár és az mi kegyelmes urunk Bethlen Gábor 
között ismét békesség szerezteték nagy compozitiók által Bécs- 
ben (május 8).

1625. Thurzó Szaniszló palatinus meghala és Esterházy Mik
lós lészen palatínussá. Jenőben azmely német praesidium hadat 
urunk tart vala, Váradra hivata őfelsége, és mivel nem szintén 
egyaránt nyomják vala az kengyelt, fegyvereket mind elszedeté, 
az országból őket kiigazítták s elmenének.

Magyarországra való kereskedést és egymásnak odaki való 
vitelét urunk megtiltá, bizonyos okokra nézvén, főképpen Nagy 
Bányára. Budának csaknem hasonfele megége és felette igen sok 
és nagy kár lón köztük. Franciái királynak egy nagy fókövete jőve 
urunkhoz, és Lengyelország fele mene csak igen gyorsasággal 
haza.

Gáspár János portáról (82) jővén főkövetségen meghala az 
úton s halva hozák Brassóba, onnét Gyalakutára temetni vivék. 
Egy fő szolgáját enyedi Csirmay Gáspárt itt Brassóban társasá- 
gokbeli egy fő török általvere s meghala s az brassai magyar 
templomban temették el.

Mikes Zsigmond nevű székely főembert urunk Tatárországba 
külde követségen. Széchy György gróf uram az maga szolgái 
által, felesége consensusából lövés miatt éjjel megöletteték Bar
kóvára alatt egy csűrben.
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Urunk őfelsége Magyarországra mene fel ismét az birodalom
nak meglátogatására.

Az moldovai Fekete Radulyv ajda az fiát Alexander vajdát igen 
nagy pompával megházasítá Fogsánban az fogh(!) határon az 
constantinápolyi fő szkerlet leányát, görögöt vevén és az hava
selvi vajdaságot megnyeré az császártól neki. Aetatis suae 18 die 
oct. 16.(83) Enyeden az sokadalom napján több 40 háznál égé el 
egy órában és igen nagy sírás-rivás és kárvallás lón.

KeresztesiPá/fóembert urunk portára küldé császárhoz fókö- 
vetségen. Az Erdély házát megépítette urunk portán.

Barnában Szent Péternek hasonfele elége az pap házával 
együtt, szörnyű károkra. Törcsvárát az hét faluival és vámmal(84) 
urunk ismét megadá az brassaiaknak, de az árendát negyed 
félezer forintra növelé. Ismét az Sárkány erdején levő négy falut: 
Sárkányt, Parrót, Gritet és Persányt urunk élvévé és Fogarashoz 
foglalá.843

Egy 12 esztendős korú gyermek Brassóban uczán bent futos- 
ván, csak onet, onet, az azt, jajt, jajt, jajt kiáltván hala meg.

Egész Erdély - és Magyarországban az usuális moneta ötpén
zes, hárompénzes és aprópénz, amely az sok disturbiumban az 
szükség kénysze ritt étén veretni 1620 esztendőktől fogvánt való 
verettetet pénz az urunk és ország unó animi consesussából 
abruáltaték talláltaték és letettetek, úgyhogy csak az fiskus tartá
sában Kassára és Nagybányára takargatnék erős büntetés alatt, 
ez harmadfél lattos pénz lévén már ezután ötlattost vérének.

Christoff János fóember brassai főbíró meghala bíróságának 
10. esztendejében (én is ebben az esztendőben házasodtam 
meg).(85)

1626. Az felséges Bethlen Gábor második házasságra neki 
magának feleségül az brandenburgi fejedelem leányát, Kathari- 
nát Montium Julia et Clivia ducissat et Marchio nat (március 2)... 
Az nagyságos Rákóczi György, Mikó Ferenc és több fóemberek 
szép szín népei mennek fel érette, aláhozák és Kassán nagy 
pompával lón az mennyegzói lakodalmok és szép szolemnitással 
Erdélyben behozá őfelsége és az városokat rendre járá vele, 
mindenütt az utcákat zöld fákkal és ágakkal ékesítvén ő felségé
nek elejében.

57



Brassóba egy nagy medve bemene éjjel az két kőfal közé, az 
Klastromkapu közt ülve reggel fenn az kőfalon, és kiszaladván az 
Óbrassóba, nagynehezen megölék az igen sok nép.

Ferdinand III., ez mostani II Ferdinandus ő felsége fia ezen ó 
attya életében magyar királlyá koronáztaték Pozsonyban.

Erdélyországnak minden rendbéli adási és vételi limitáltatá- 
nak az ország gyűlésben Medgyesen, mely sok kárára lön nagy 
sokaknak.*86*

Urunk őfelsége minden hadait Radnótnál az kalangyák között 
német módon mustrálá, azhol az táborban egy fő nemes asszonyt 
Bogáthy Miklósnál néggyé vágatá urunk őfelsége igaz törvény 
szerint, mivel az jámbor vén urát szolgáival megölte és árnyék
székbe vettette.

Urunk őfelsége ismét német császár ellen haddal indul vala 
fej Vollensteiner (Wallenstein) gróffal, császár generálisával 
szemben szállván, odafel Barsnál nem lón az németeknek kedvek 
az harchoz, hanem kemény trakták után megbékéllének. Az 
német felmene, urunk pedig alászálla.

Az török Nógrádot vívja, de hiába, mert urunk ő felsége nem 
hagyja megvenni. Az két Oláhország felől urunk őfelsége egy
szersmind négy jó oltalmazó várakat építtete az havastorokban: 
az Csíkhavasban, Ojtozban, Dofftanban és Bozzában.*87*

Az Mansfeldy (Mansfeld) gróf hada felső Magyarország ré
szeit pusztítja, azután döggel vész, az maradékja Sziléziába 
költözik, ő maga pedig Bosnában (Bosznia), Rakova városába 
menvén meghala nagy sanyarún. Az vaymary (weimari) herceg 
pedig Szent Mártonban hala meg, loannes Ernestus.

1627 Urunk őfelségének török császártól újabban zász'r't és 
botot hozának, Ibrahim aga nevű fő török. András Geréb gyalogok 
főkapitánya meghala Fejérvárott die 18 Február. Az nagyságos 
Miké Ferenc az követségből megjőve Bécsből az császártól igen 
jó válasszal és békességgel urunkhoz. Az nagyságos gróf, ifjú 
Bethlen István feleségül veszi magának az néhai megholt Széchy 
György leányát Széchy Katát.(Q&)

Draut János főember brassói főbíró meghala bíróságának 16, 
életének pedig 72 esztendős korában nagy boldogul.*89* Az nagy
ságos Mikó Ferenc Portára mene igen nagy és főkövetségen.
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Moldvai Fekete Raduly vajda meghala. Az fiát Alexander 
havaselvi vajdát bevivék Portára és általhozák vajdaságra az 
előbbi Alexander görög vajdát Kaka Japát.*90)

Ferdinandus III. ez mostani Ferdinandus II. fia ezen ó atyja 
életében cseh királlyá koronáztatik.

Lónyai Z s ig m o n do t^  urunk őfelsége Bécsben külde ismét 
követnekségen nagy expeditióval.

Az limitatiónak három inspektorokat választa urunk akaratjá
ból az ország: az nemesség közül az nagyságos Kapi Andrást, az 
székelység közül Balassi Ferencet, az szászság közül pedig 
Dávid Deákot Veyrach (Weirauch) kőhalmi királybírót,(92) és elég
gé vesztegetők az szegény országot.

1629, die 1 Januar. Az nemzetes Hersely Kristóf úr brassai 
főbíróvá téteték elsőben. Az nagyságos Kapi András urunk expe- 
ditiójából Brassó városán nagy summa pénz vön, vádolván azzal, 
hogy az limitatiót megvetvén abutáltak volna.

Prázsmári papot executálták igen gyalázatosán, mivel felette 
rút gyalázatos paráznaságnak sokaságú vétkével vádoltaték.(93) 
Feketehalomnak hason fele hammasszeredán mind el égé felette 
nagy károkra. Sárkányban az nagy udvarházat építtette urunk ó 
felsége és az parrói nagy tót is építtette.

Az nagyságos Zólyomi Dávid háromszéki főkapitányságra 
megesküvékLécfalván.(94) A brassai doctort prázsmári főpapság
ra vivék az melv nem gyakorta történt, hogy doctorból papságra 
menjen valaki.(95*

Bodolavárát építtette Béldi Kelemen. Urunk ónagysága Ma- 
gyarországott látogatni jára.

Az brassai magyar eclesiának lelki pásztora loannes Elekes 
szemerjai meghala itt Brassóban papságának 28, életének 55 
esztendejében (ez az én feleségemnek édes atyja volt). Ananias 
Benő apácai succedál az brassai prédikátorságra, melyért ugyan 
engemet külde az Tamás Patakra és meghozám, mivel ott való 
novicius deák vala, az nyolcadik collatióban lévén, de az atyja 
apácai pap vala, Benő János pap.

Petneházi Isvtán jenei fő vitéz kapitány meghala Váradon s 
ott istemetteték el. KamuthiBalázsiő thessaurarius meghala.(96)
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Szilvási Boldizsár fő úri ember meghalad97) Szultán Murád török 
császár az két oláh vajda segítségével az Asovicum (?) tenger 
mellett Asoviavárát építteti nagy erővel az lator vízi kozákoknak 
magzabolázásokra.

1629. Urunk őfelsége az egész székelységhez széllyel jára, 
farsangolván és vendégeskedvén köztük. Die 6 febr. Brassóban 
bejöve. Hersely Kristóf bíró uram maga házánál nagy pompával 
felette kedvesen megvendéglé őfelségét/98) Kékedi Zsigmond 
őnagysága Hersely János uram házánál igen megvendéglé az 
felségét és az fejedelem igen familialiter mulatott itt benn Brassó
ban. Talán ugyan adta az színe (!) őfelségének, hogy utolsó 
Brassóban léte ez lenne.

Fogarasban egy török mecsetformára egy templomot akara 
az fejedelem építtetni, elkezdvén felette nagy munkát is vivék 
végben, egészen az derekát boltozatjával együtt ez esztendőn 
felrakák az Bethlen utcában, ki azután leromla és nagy pusztu
lásra juta.

Az velencéseknek egy fókövete jőve urunkhoz igen postán. 
Franc Bergh gróf nevű Konstantinápolyra menvén onnan mene 
haza. Az nagyságos Gyulaffy Sámuel, Bethlen István úr guber
nátorleányával házasodék Fogarasban. Barnocky Mogilla (Miron 
Barnovschi Movila) moldvai vajda lészen.(99) Sahin Giráj pribék 
hán(100) sok tatárral és cserkesszekkel magát az lengyelekhez 
csatolván Kan temér merz át, ki tatár kán vala lenni (akart lenni), 
igen megverék az Podolyán (Podoliában).

Bethlen őfelsége, az mi kegyelmes fejedelmünk és egész 
Európának nagy hírű hatalmas rettegtetó Bethlen Gábor nevű jó 
és vitéz fejedelme meghala die 16 novembris csütörtökön, igen 
boldog és csendes halállal Gyulafehérvárott s ugyan ott igen nagy 
fejedelmi pompával és solemnitással temeték, kinek hatvanezer 
tallérban került igen szép epitaphiuma ma is ott tündöklik az 
falban. Török és német császár között felette jó békességet 
szerezvén és minden szomszédokkal nagy csendességben lévén 
hala meg és igen szép testamentum tetetének utána, amint utolsó 
szavai ezek lőnek értelmesen:

Már meggyőztük ez világot s 
Isten velem, senki nincs én ellenem.
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Catharinát, az fejedelemasszonyt succesive hagyá hogy or
szág fejedelemének és uroknak ismernék lenni, melyre erős hittel 
is kötelezé az országot. És nagy summa pénzben inscribálván 
őfelségének Fogarast, Munkácsot és Tokajt, de nem sokra mind 
más kézre csúsza illetlen magaviseléséért.

Lengyel király III. László (Ulászló) svéciai királlyal örökös 
frigyet, békességet kötének Gustavus Adolphusszal.

Fogarast három fóemberre bízták: Kemény Boldizsárra, Ha- 
rasztosi Balázs deákra s Kerekes Pálra, német Schultetus Dávid- 
ra jm

Szombathelyi Mártonnak csak az előtt urunk fejét véteté Dé
ván áruitatás miatt. Mikes Zsigmondfogságban hagyaték, kit nem 
régen urunk fogatott vala meg, de nem sokára Catharina asszo
nyunk elbocsáttatá.

Apafi György főkövetségen portára jára és Házi János török 
deák zálog vala ez idő alatt az fényes Portán.

1630. Catharina fejedelem lévén, zászlót és botot hozának 
portáról az confirmálásra és bírá azmig bírhatá a fejedelemséget.

Barnocki Mogilla moldovai vajda elfuta Lengyelországba az 
töröktől és tatártól való féltében. Az régi Stephan vajda fiát: Leon 
vajdát hozák az székben.*102*

Kálióban nagy gyűlések lón az felföldi uraknak és az hét 
vármegyéket Erdélytől császár számára elfoglalták. Csáky Ist- 
ván*103*die 25 Januar az Bethlen Gábortemetése alatt Fejérvárról 
búcsúvétlen elugrék hír nélkül. Utón lévén Zólyomi Dávid ónagy
sága az nagy baltával nem érhette, megadta volna az fejedelem
séget nékie. Itt gyűlés lón és sok zenebona között is, ugyan 
Catharina fejedelmünk marada meg és Nr 50 articulusokat, elég 
haszonatalanokat írának az temetése után.

Barnocki vajda- Leon vajdára Hutinból nagy haddal jó, de szé
gyenvallással lón dolga s alig szalada vissza lengyelekhez.*104*

Catharina fejedelmünk őfelsége az brassaiaknak visszaadá 
Sárkány, Persány és Grit nevű falukat. Kornis Zs/gmond*105* 
ónagysága az római császárhoz számtalan sok szép ajándékkal 
és nagy expeditióval főkövetségen külde Catharina az országgal, 
de nem sokára azután Kapi András/106* őnagyságát is utána 
küldék Kassai Istvánnal együtt.
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Alexander Kaka Japat havselvi vajdát portára bevivék és 
hozák helyében be vajdának oda Mojsse Vajdát.^07)

Második gyűlés lön ezidőn Medgyesen die 13 July, azhol 
számtalan rút villongások lőnek és csak Isten tartá meg hogy 
isszonyú romlás, veszedelem ott nem történék. De ugyan confir- 
máltaték az fejedelemségben Catharina fejedelem.

Brassónak az Fellegvár külső várát építeni kezdék s nem sok 
időre el is végezék.

Die 16 aug. Szebenszékben levő Omlás nevű falu tőből mind 
kiége kastélyával és templomokkal s minden javakkal együtt.

Die 19 sept. Brassó városának minden csorda tehén barmát 
az Tanács az adó miatt behajtván az Bolonyában (az Csukás 
István mostoha atyám) háza előtt három utcáról az szolgák (mint 
egy Herodes hű szolgái) magok gondolatlanul összekerítvén az 
barmot, összetolula és egy jó kopjányi magosságokra az barom 
egymás hátán járván egy óra alatt hala meg egymás hátán, ott az 
utcán 157 számú tehenek az szegénységnek nagy sírására.(108) 
Ezt cselekedte vala Gorgias András felnagy és tanácsos elmé- 
je.<109>

Udvarhelyt az piacon az igaz ortodox vallásnak, religiónak 
templomát építették. Az várat pedig asszony fejedelmünk az 
nagyságos Kékedi Zsigmondnak adá, inscribálván neki hatezer 
forintban semmi jószággal.

Római pápa ez időben Urbanus VIII. sokssuv (!) panasznak s 
háborúságnak nemző és szerző mestere.

Az brassai szász gyalogot Jenő várába külde az ország 
vigyázni, Fekete György lévén hadnagyok.

Harmadik gyűlés lón ez időn die oct. (recte 21 sept!) Kolozsvá
rott, azholott egészen levonák az fejedelemséget Cataharináról 
az ő illetlen magaviseléséért és Csáky Istvánnal való tractálásá- 
ért. És így itt némelyek titkon az nagyságos Rákóczi Györgyöt 
hívták Patakról, úgyminte ifjú gróf Bethlen István és Zólyomi 
Dávid, és megindítván, Váradot kezébe is adák, az ország pedig 
az gubernátort, öreg Bethlen Istvántválaszták és meg is esketék 
az fejedelemségre Kolozsvárott, ennek okai lőnek egynéhány 
pápista és unitárius urak és fóemberek. Az ország hadait Kolozs
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várhoz szollíták táborba, Rákóczi György mintegy hatezredmagá- 
val bejő Erdélybe, és Topánál egymással szemben lévén az két 
fejedelem, magokban tractálának csak.(110)

Az nagyságos Rákóczi György visszaszálla Váradra, Bethlen 
István fejedelem leszálla Gyulafehérvárra. Catharina pedig mint 
saját jószágába Fogarasba szállá, amelyben nem sokat durála, 
mert nem őtet illeté, s nem is érdemle ott lakást. Hermány és 
Vidombák Barnaságban igen felette rútul megégének. Fogarasi 
régi hűséges kapitány, tanácsos úri ember Kemény Boldizsár 
meghala, választaték helyébe kapitányságra az fia, Kemény Já
nos uram,(111) kit Isten sokáig méltóságos jó egészségben boldo
gul tarcson meg.

Negyedik gyűlés lón die 30 november Segesvárott. Azhol 
Bethlen István ónagysága jóakaratja szerint az fejedelemséget az 
ország előtt létévé, hitüket felszabadná és egyenlő akarattal 
fejedelemmé választaták, az nagyságos Rákóczi Györgyöt és 
commissariusokat sok fóemberból, mind az három natioból vá
lasztván, az ország Váraddá kiküldé ónagyságának legitima vo- 
catiót adván.

Catharina egy még régi hit (hivő) főembert, Scultetus David 
nevű fő német szolgáját Porumbáknál die 8 december az jég alá 
öleté, hogy többé jól tött asszonya ellen ne pátolkodjék, ne 
praktikáljon, de sót más is példát vegyen efelól.(112) Die 24 
december Fejérvárra beérkezének az urak az hivatalos fejede
lemmel együtt.

1631. Rákóczi György őnagyságát (ez mi mostani kegyelmes 
öreg urunk) Fejérvárott az nagy templomban nagy szép selentiá- 
val Erdélyország fejedelemségre megesketik, kit az úr Isten éltes
sen, nagy nevének dicséretére, az igaz hitnek oltalmazására, 
terjesztésére nemzetünknek s országunknak nevekedésére s 
küllyebb terjedésére s mindnyájunknak üdvösséges hasznunkra 
s előmenetelükre.

Zólyomi Dávid őnagysága 36 igen szép zászlókkal vezér 
generálisul választatván Magyarországra bocsáttaték urunktól, 
mivel Esterházi Miklós, az palatinus haddal alá jővén az urunk 
jószágit rútul pusztítja vala.
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Ifjú gróf Bethlen István igen felette szép pompával és expedi- 
tióval die 17 febr. urunktól az vezér basához MurtozánhozBudára 
fókövetségen küldettek, sok főemberekkel, mind az három natio- 
ból.

Az felföldi hadak általjövén az Tiszán, igen erős sáncokban 
ássák magukat Rakamaznál sok lövőszerszámmal akarván Er
délyre jóni és az országot magoknak foglalni.

Zólyomi Dávid ónagysága az Kéri János hadát igen megveré 
Káliónál és az várat is megvevé s rútul vészének az uraim.

Urunk őnagyságával Váradra ménének az egész ország ha
dával, igen rút időkben, martiusban.

Ifjú gróf Bethlen István is megérkezék jó válasszal Budáról az 
vezérbasától Váradra. Urunk ónagysága nem gyönyörködvén az 
keresztény vérontásban, igen nagy expeditióval Kassára tractálni 
commissariusokat bocsáta, Mikó Ferencet, Lónyai Zsigmondot, 
Gorgias András brassait, több fóemberekkel hogy ha jó mód alatt 
megbékélhetnének. De minden dolgok csak practica lévén, az 
sáncot ók az rakamazit valóban erősítik, az hadat által igen 
költöztetik, minden dolgok csak tökéletlenség, practika s ravasz 
hamisság.

Ifjú gróf Bethlen István, Zólyomi Dávid és több fó jó vitéz s 
urunknak igaz hívei megértvén Kállónál az táborban az felföldiek
nek ilyen praktikájokat, az sáncokra reá ménének sok szép ha
dakkal egy jó reggel vitéz módon, és nagy erős harccal rájok vivák 
az sáncot, megvevék és erőssen megverék, sokat levágának 
benne, számtalan rabot, lövő szerszámot, sok szép zászlókat 
hozának be urunknak Váradra, és igen illó-fülló módon szaladá- 
nak vissza nagy gyalázatjukra az sok cifra vitézek.

Kovácsóczi István kancelláriust(113) urunk utánok küldé Kas
sára az commissarius uraknak, és megbékéllének mostan, kény
telen lévén vele, de nem sokáig áliák meg az tar papok incselke- 
déséből (április 3).

Catharina fejedelemasszony Fogaras várából mindenestől 
elköltözvén, hatvan szekeret adván az szászságról. Leleszre 
mene, és ott császár hívének bevallván magát az káptalanban, 
pápistává lón Csáky István mesterségével, és onnét Munkácsban
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akarván bemenni: az vitéz öreg Bailing György kapitány onnét 
kizárá és be nem bocsáttá, sőt sok javaitól megfosztván Tokajban 
szégyenkedék. Azt is nemsokára eltékozolván egy hitván vén 
német gróf szabású jővén onnan felül alá, az nagyhírű kincsire 
nézve élvévé, elvivén odafel feleségül, odavesze.

Urunk őnagyságának zászlót és botot hozának portáról (juni
us 10), azfejedelemségben confirmálá az császár Ibrahimeffendi 
defterdár fókövet által. Urunknak egy hatesztendős szerelmes kis 
fia 26 die ug. Fejérváratt meghala és eltemettetett ottan az Bocs
kai István temetésében. Zólyomi Dávidnak jámbor szolgálatáért 
az mi kegyelmes urunk Gyaluvárát adá minden jószágostól, az 
summát megadván Kamuthi Miklósnak}U4^

Daniel Fronius brassai bíró meghala bíróságának ... 
esztendejében. Aetatis suae 53.(115)

1632. Az fejedelem die 20 Januarii legelsőben Brassóba 
bejöve látogatni szerelmes két fiaival és asszonyukkal őnagysá- 
gával együtt.

Csukás István mostoha atyám 25 januar meghala Brassóban, 
Bolonyában, ki egynéhány esztendeig az gyaloghadnagyságot és 
ispánságot becsülettel szolgálván viselte.

Matthé Bassaraba havaselvi Leon vajdát kivervén országá
ból, vitéz módon karddal nyeré meg az országot, és mind ez mai 
napig nagy békességgel regnál Havaselvén: mi nekünk is igen 
jámbor szomszédunk. És az havaselvi avagy inkább moldovai 
Kaka Japa Vajdát is igen megveré Foksánnál.(116)

Ifjú gróf Bethlen István őnagysága meghala igen ifjan, váradi 
kapitányságának hatodik esztendejében, ki bizonyára nagy úri 
tanácsos főember vala. Lengyel Zsigmond III. király, 45 eszten
dős, meghala. Succedál fia László III.

Parasztoknak igen nagy sokasága gyűlvén össze Magyaror
szágban mintegy hatvanezren és felette nagy latorságokat, dulá- 
sokat tőnek az nemességen, kiket Zólyomi Dáv/d emberségével 
nagy nehezen és vérontással szállíthatának le, lévén elóttökjáró 
Császár Péter, Ambrus Bíró és Víg György. Császár Péter Kas
sán néggyé vágattaték.(117)

Gusztavus Adolphus svéciai király életének 38. esztendejé
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ben, királyságának 6. esztendejében Lucken városánál az ütkö
zetben elveszék és Pappenheim gróf, az császár generálisa 
Misniában elvesznek egyakarattal harcolván.

Fridericus cseheknek számkivetett királya elűzettetvén, meg- 
hala Pomenáriában, az ő őseitől maradt jószágában, életének 36 
esztendejében.

Kelemen úrné nevű fő asszony, ki fő polgár felesége volt 
régen boszorkánysággal vádoltatván, csak nem sok hija, hogy 
meg nem égeték, kinek az meggyújtott tűz sokáig is égé, elvégre 
úgy kegyelmezének meg, hogy innét lakóul el kelle menni, de az 
után is igen rútul néze.^118̂

1633. Pestis felette igen nagygrassál Erdélyben, de főképpen 
Brassóban, úgyannyira, hogy egymást csak aligha temethetnék 
el, két igen nagy verem nyitva állván, csak abba rakják vala. 
HerselyKristófbrassai főbíró az pestistől való féltében széllyel az 
országban jára, csavarga Kolosmonostorig a meg vissza keresz
tül- kasul járaJ119̂

Gorgias András brassai bíró bíróságának első esztendejében 
meghala pestisben, Szent Mihály napján. Ez valóban nem ma
gyar szerető ember vala, mert ittvaló szegény magyarságnak 
templomát is elvette vala egyszer, de az jámbor ez mostani 
fóplébános, Simon Albelius(120) uram adatá meg, kiért Isten 
sokáig éltesse, őkegyeimének pedig nevével együtt híre is elme- 
ne.

Zólyomi Dávid ónagysága elhivé magát az nagy uraságában, 
sok illetlen excessusokat az őnagysága urunk méltósága ellen, 
sok dolgokat tentálván. Urunk őnagysága megfogatá Marosvá
sárhelyt és Fogarasban erős fogságra, igen nagy vasat vérének 
az lábára. Onnét Fehérvárra gyűlésre s ott az ország megszen- 
tenciázván urunk gratiája alá adák, azhonnét Kővárba vivék örök 
fogságra, holott mind ez mai napig tartatik erős fogságban.

1634. Az török császár kajmekánja, az Martuzan nagyvezér 
bassa számtalan soktörökökkel az Dunán által jővén Gyorgyóhoz 
száliának, nem tudván senki semmit benne, mit akarjon és micso
da szándéka legyen.

Urunk ónagysága is az egész ország hadával Szászsebes
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mellé szállá táborban vigyázni és mind török s mind magyar tábor 
mintegy hat hét múlva csak eloszla.

Bornemissza Pál jenei kapitányok?) valóban igen emberké
dének. Die 22 oct. valami bordézmáló törökök az szokás kívül 
kijőve az Makrára, megfutamították őket és ezek elszaladván az 
egri és több végbeli vitéz törököknek ssinit (színit?) felakasztván, 
...-ra jövének és az jenei vitézektől mind levágattatának: bégek, 
szpáhiák, szancsákok, vajdák, nézrenek, melyért Bornemissza 
Pált kitevék az kapitányságból, nem akarván az török ót szenved
ni, az jámbor vitéz embert/121 * Szénási Péter, ki mostan prefec
t s ,  lón succesor az kapitányságban Jenőben. Bornemissza Pált 
urunk őnagysága udvari főkapitányságra választá maga mellé.

Fő nagyságos asszonyok meghalának ez esztendőben in
kább mind pestisben Magyarországban Bodokőben Báthori Gá- 
borné, Kassán Alaghy Menyhárt generálisné, Nyáry Istvánná, 
Károli Mihályné, Bethlen Istvánná.

1635. Szultán Murát Hán(122) kazuloktól nyolcadik erős ost
rommal Babilóniát megvevé, melynek huszdnapi ünnepnapját 
nagy pompával mi is segítettük ülni a Portán.

Urunk őnagysága fókövetségre portára bocsáttá Tholdalagi 
Mihály uramat, Sebesi Boldizsár úrt zálogul kapitihaságra. Én is 
első utamban ekkor őkegyelmekkel mentem volt be Portára va
lami kevés pénzzel, marhácskának vételére. Én mivelhogy már 
császár megindult volt konzulok ellen, mi Szikerbe (Üszküderbe) 
által mentünk az tengeren és értük el az császárt Ázsiában.

Székely Mózes egynéhány complicesivel beszökvén portára, 
urunktól elpártolván, de ki törökké lön közülök s úgy rosszul 
vészének el s ki másképen vészé, ki meg ismét gyalázatjára jőve 
ismét vissza onnét, de ó maga ma is oda tartaték arestumban az 
Toppanán felül való Bórvár nevű helyben/123)

Egy hatalmas fővezér basa úri embernek Petrar Arabiai Ama- 
noglinakkéX igen dali fiával fejét vétete császár Konstantinápoly
ban, nem tudatik miért válogatott volt. Egy egész napestig az 
oszmán császár mecsetje, Aranyos nevű, pazáron heverének. 
Die 25 apr. felette igen nagy három hatalmas bárka gálya érkezék 
be oda Egyiptomból és Missiából (Misirból) számtalan sok szép
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és minden féle drága marhával, kinél szebb és nagyobb húsz 
esztendő alatt odajönni az emberek nem láttak, hittel referálván.

1636. Az öreg Bethlen István 1̂24) nagy titkon elugrékfelesed- 
magával, bemene az vezér basához Budára Martuzanhoz az 
fejedelem ellen. Holmi vádlásokkal panaszlá, azmely dolog miatt 
felette nagy rút zűrzavar támada. Urunk ónagysága haddal 
Jenőhöz szállá. Az gubernátor is sok törökkel elejében szállá 
urunknak, és csak az Maros vize nagy árjával lévén köztük. 
Alkalmas szép csaták is lőnek, s mindkét félben vészének és sok 
költséget s fáradságot mivele ez dolog az szegény országnak, 
mivel igen nagy követségbeli fóembereket constituálának az fé
nyes Portára s Budára és Egerre (?) mind az három natióból 
egynéhány úttal amíg az ország hazahivatá az urat. Ez osztán 
urunk őnagyságával megbékélve mind az mostanig óráig egy
mással békességben lőnek. Noha azmig az úr oda lön, urunk 
valóban vítatá Huszt várát, de az bennevalók igen emberül meg- 
tarták és meg nem adák magukat.

Igen nagy vizek Magyar- és Erdélyországban lőnek és felette 
sok károkat tőnek nyárderékban. Forgách Miklós kassai generális 
meghala. Az nagyságos Rákóczi Pál, Magyarország bírája meg- 
hala, és nagy pompával eltemetteték az szepesi káptalanban. 
Gróf Homonnai János kassai generális leszen/125) Buda várának 
hasonfele megége tűz miatt.

1637. Ferdinandus III. Magyar- és Csehországnak királya 
római császárságra választatik és megkoronáztaték legitimus 
Ratisbonában az Imperiumban. Az atyja Ferdinandus II meghala 
életének 38., birodalmának 20. esztendejében.

Földindulás lón Erdélyben gyertyaszentelő napján reggel 
hajnalban, én is eszembe vevém.

Die 13 febr. urunk ónagysága Brassóba bejövén, az Klastrom 
kapuban valami részeg emberek nagy tumultumot, zene-bonát 
indítván rút disturbium történék, nagy hirtelenséggel és egy De- 
derich (Dietrich) Szőcs Péter nevű polgár lévén az kapuban 
vigyázó úr, maga gondolatlan, igen bolondul az gémet levonaté 
urunk előtt. Urunk már az srampo (sorompo) előtt állván jó ideig 
és még meg is ütögettek volt urunk deákiban. Azmely dologért az
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országgyűlésére citáltaték az egész város Medgyesre, és csak
nem sok emberhalál következék. Végre igen sok intercedálással 
nagynehezen complacálák urunkat. Hatezer forint summát adák 
urunknak, Sárkány, Porró, Persány és Gritt jó négy falu odacsú
szott, hat adóval érők meg. Szőcs Péter pedig massur lón s abban 
hala meg is. De csak az Isten tartá meg, hogy az városon igen rút 
dolog nem történt vala akkor.*126*

Daniel Beke szentgyörgyi, unitárius püspököt urunk őnagysá- 
ga confirmálá az püspökségben.*127*

Sahingiri (Sahin Girai) éa Kantemér merza tatár hánok egy
mással sok ideig ujjat vonván az tatár bánságért mezei harccal 
uno animo voto Bucsában megvíván. az kettő elvész. És inter 
duos litigantes tetius gaudebit heres az ki nem is várta volna az 
Sajngiri Kihaja Samaljagh merza hánja lón succedáló. Urunk 
ónagysága szép ezpeditióval Mikes Zsigmondot, Huszti Meny
hártot és Csáky Györgyöt hozzája Tatárországba küldé főkövet
ségben.

Lupul Vaszily moldovai vajda Havasalföldére, Máté Basaraba 
vajdára hadakkal, jővén, egen emberül forgódék Máté és megve- 
ré Vaszilyt úgy, hogy szégyenvallással hazájába szalada. Urunk 
ónagysága szép hadakkal magyar(ral) és némettel Kemény Já- 
nosuramat az vajda segítségére Havaselvére bocsátotta vala, kik 
igen nagy hasznára lőnek Máiénak.*128*

Szilisztrai vezérbasa, Kenan (recte Húszéin!) az Duna melett 
táboroz; nem tudatik, mit akar, Urunk őnagysága is valóban 
vigyáz, az ország hadait igen mustrálja.

Pázmány Péter gardjnal (cardinal) és esztergomi érsek meg- 
hala Pozsonyban és nagy pompával ugyanott eltemettetik az ó 
tőlle épített nagy klastrombán.*129*

1638. Urunk őnagysága csak hirtelen Jenőhöz szállá tábor
ban, mivel sok török nagyhamar gyülekezett vala össze kapával, 
ásóval, lapáttal, csákánnyal és sok szekérrel. De hamar urunk 
megértvén szándékokat, hogy az puszta Szarvaskő várát akarná 
az török megépíttetné azt ő maga ellenzé és meg nem engedvén 
elbomla szándékok és igy mindkét fel had csak hamar leszálla. 

Gróf Thurzó Mihály, Szepes vármegyének örökös ispánja
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meghala és Szepesvárában beszálla örökösül az nagyságos 
Csáky István nagyalmási örökös úri ember.

Igen száraz aszály(os) nyár lón, mely miatt sok szükség és 
drágaság lón az országban.

Désen Erdélyben gyűlés lón. Az holott az sabbatárius, unitá
rius és ariánusok dolga forgattaték, conspectáltaték és igen való- 
ban meg ca s tigá lta tá n ak , m ivel az d ispu ta tióban  
meggyózöttetének s tudatlanságból származott eretnekségnek 
pronunciáltaték az ő arriánusságok és sabbatáriusságok exulál- 
taték, deleáltaték articulus irattatván, elejekben unitáriusságokjó 
disciplina alatt megengedteték. Itt egy negj (nagy?) kolozsvári 
püspök Toroczkai Máté fia, Toroczkai Ötövös János nevűt az 
ország kővel agyonverette káromkodásáért (julius 17), az felesé
gét Kolozsvárról kiűzik, pelengéren (pellengéren) megvervén és 
sokat közülök fogságban, vasban vetének Fogarsban, Váradban, 
Szamosújvárban, Kővárban azmíg az tévelygést elhagyván, az 
igaz ortodoxa religióra erős hittel kötelezék magokat.(1 ^

Besztercén ősszel gyűlés lön, azhova kihozák Moldovából az 
Mikes Zsigmond három fiait: Mikes Mihályi, Jánost és Pált, kik 
illetlen magokviseléséért nem compareálván az törvényre való 
citálás előtt odabe szöktek vala, magoknak oltalmat keresvén, de 
onnét is az vajda mind kézben adá őket és törvény szerint minden 
javukat elvesztvén, fejeket is sarcon válták meg az apjukkal 
együtt. Az javakat valóban ki tudván keresni, Uzoni Mihály deák 
nevű kancellista deák...

Az hatalmas szultán Murat Han az töröknek vitéz császárok 
meghala életének 42. esztendejében, császárságának pedig 16. 
esztendejében, minekutána nagy hatalommal Babilóniát megvet
te volna, melynek huszadnap ünnepét mely igen nagy solemni- 
tással és pompával illették még mind az egész török biroda
lomban, szemeimmel látott s hallott bizonysága vagyok, mert 
odabe voltam. Császárságra választaték ennek az öccse, Ibra
him Effendi Han, ki Diabegherben (Diarbekirben) neveltetett volt 
fel igen titkon az bátyja, Murát hire nélkül, mivel tiránusságra nagy 
vala s megölette volna.

1639. Brassóban, azmint nevezik, az Deszkapiac előtt levő
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hosszúkófalat az másik Bolonyai kapuig kezdék építeni; nemso
kára el is végezék éppen.*131*

Egy kötélenjáró ifjú legény, oláhból lett török az város piacán 
publice játszék az kötélen járó nagy játszómesterségének tudo
mányával, ezen őszön Kolozsvárott az szolgája egy bolgárszegi 
oláh legény agyonvágá, mely miatt ugyan meg is hala. Ónod 
városát az török éjjel megüté, megégeté és rabiá. Egy fó, de lator 
pribék magyarból lett török rab, Panczi aga nevű az csata alatt el 
is szabadíták, más ugyan olyant egy koldus Janczki nevűt nyársra 
kötözvén az előtt való nap elevenen megsütötték, kettőt ismét 
karóba vertek. De azért szegény ónodiak valóban megadák az 
bak árát, hogy sok szegény anya siratá meg; szintén egy fó legény 
menyegzóje-lakodalma estin esék az veszedelem.

Az suédusok (svédek) hada igen nagy erővel Németországot 
pusztítja, hódoltatja, császár hadát igen vágja, veri, űzi, kergeti. 
Isten ennek csak tudója, mi vége leszen ennek az hadnak.

Máté havaselvi vajdára ismét haddal jővén az moldovai Lupul, 
ismét szégyenvallással kell visszaszaladni nagy kárával, vesze
delemmel.*132*

Barnában quartélyhoz az Böjti István mezei hada, az három
széki székelység, és az Hétfalu teli német gyaloggal; igen nagy 
nehésségekre, veszedelmekre és sok költségekre lőnek. Ez hogy 
már az két vajda ebelkedése miatt való vigyázásra szállíttatott vala 
idebe, lövószerszám is lévén velek ugyan jó móddal.

Serédi István uram portára megyen az adóval követségen, 
Sebesi Boldizsár uram zálogul.

1640. Urunk ónagysága nagyobbik fiát, ifjú Rákóczi Györgyöt 
váradi főkapitányságra vivék ki, igen szép solemnitással. Urunk 
ónagysága Kővár fele jára látogatni asszonyunk(at) Patakra. 
Brassóban ez esztendőben néay tanácsbeli fóemberek halának 
meg: Christof János az falnagy*133*, Forgacz Bálint falnagyságvi- 
selt ember*134*, Draut Jakad135* és Herbert Gen Márton polgá
rok*136*. Kassán egy miskolci Szabari Demeter nevű jó nemes 
embert karóba vérének, mivelhogy az ónodi kapitányt, Haller 
Sámuelt vendégségre hozzája hivatván, ennek színe alatt kicsin 
híja, hogy török kézbe nem ejtette s egyéb igen sok rossz dolgai
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voltak, sok inasait el is adta oda Egerben, sőt talán mostoha 
leányát is.

Az nagyságos Nyáry István*137) kassai főgenerálisságra vá- 
lasztatik, Debrecen városa igen megége. Gönc is hasonlóképpen 
igen égé.

Az mi kegyelmes urunk, Rákóczi György az brassaiaktól az 
törcsvári harmincadot, tömösdit, bozzait, ojtozit összefoglalván 
élvévé és bírója és fóharmincados mintegy esztendeig lévén 
Sebesi Miklós uram, succedál Pávai Tamás uram s bírja mind ez 
mai napig csendesen őnagysága kegyelméből.

Egész Törökországban és az két Oláhországban igen nagy 
pénzbeli változás lón és sok veszedelme altercalodas lón azmig 
helyben állapodék, de ez mi országunkban sokaknak, de főkép
pen az ötövösmestereknek nagy hasznokra lón.

Die 5 juni jenei kapitány Bornemissza Pálur igen le talált volt 
az török uraiban kalazolni (galázolni) az Erdő háton (erdeó haton) 
mintegy tréfa irigyvei (?) kik részegséggel mintegy dézmálni jöttek 
volt ki, mely miatt az kapitányságból ki kelleték kelni, az török 
uraim nem akarván szomszédságokban szenvedni. Választaték 
urunktól udvari főkapitányságra, melyben híven is szolgálá az jó 
vitéz úr mind halálig. Succedál az kapitányságban Jenőben Szé
nás Péter de Sa//ok.(138)

Die 6 aug, Szintén Úr színe változása napján Brassóban az 
Vár utcában 46 házak égének meg, az város kőfalában is egy 
nagy darab, az kötélverők kerek bástyájokkal együtt, holott bizo
nyára valóban sok és igen nagy károk következék, mert igen nagy 
tűz vala.

Die 26 sept. Brassai főbíró Hersely Kristóf uram meghala 
bíróságának 14. esztendejében, nagy csendesen az Úrban. Die 
30 oct. Egy Kecelei György nevű ifjú legény, urunk ónagyságának 
jó rendbeli étekfogó szolgája asszonyunk ónagyságának egy 
Káposztás Judit nevű fő leány asszonyával találván vétkezni az 
ónagyságok belső házában, de sót még urunk őnagysága ingét 
is viseltetvén ez leány az legénnyel, mindkettőnek fejét vőttette 
urunk Szamosujvárt. Daniel Mihály uram háromszéki fókirálybíró 
meghala, Isten nyugossa meg az jámbort. És nekem jó uram volt 
egyszer az portai utón ezelőtt három sztendóvel.

72



Die 14 Novemb. Sebesi Miklós uram, verestoronyi fóharmin- 
cados, nekem jóakaró uram menyegzei lakodalma lón Vízaknán 
az becsületes Vitéz György uram leányával, Krisztina asszonnyal. 
Onnét vittük aztán őkegyeimét Tolmácsra. Verestorony mellé 
szép és illendő pompával és solemnitással. Ekkor ókegyelme 
még az brassai harmincadot is bírta, mivel ennek az esztendőnek 
elein őkegyelme volt az elfoglalója is.

1642. Urunk őnagysága nagyobbik fiát, Rákóczi Györgyöt ez 
ónagysága életében az nemes ország fejedelemé választja legi
time igaz törvény útja és módja szerint Fejérvárott, die 4 martij 
farsang napján, mely napot egész országul nagy ünnepnek illet
tünk s cerebráltunk.

Ismael aga nevű fő török követ jőve urunkhoz követségen és 
ifjú urunknak zászlót és botot hoza az új fejedelemnek confirmá- 
lására, az új császártól jővén pedig jó hírrel s nagy kegyelmes- 
séggel ajánlván hozzánk magát.

Die 15 may. igen nagy solemnitással való követséget consti- 
tuála urunk őnagysága az nemes ország consensusával, expe- 
diálván Portára mind az három natióból válogatván főembereket, 
imezek ménének: Serédi István, Sulyok István uram, Bassa Ta
más háromszéki fókapitánybíró, Maurer Mihály, Maytiny (Majté- 
nyi) András török deák és óvelek sok fóember gyermeki, és igen 
kegyelmesen látta az új császár. Die 28 September az fóemberek 
meg jövén(ek) Portáról jó hírrel és jó válasszal, mindgyárt az 
ország adójával elmene SzaláncziIstván^39  ̂uram fókövetségen 
és Réthi István deák zálog azaz kapitihaságra.

1643. Az mi kegyelmes ifjú urunknak, ifjú Rákóczi Györgynek 
feleségül hozák az nagy hírű s régi tündöklő nevezetes Báthory 
famíliából álló nagyságos Báthory András szerelmes leányát, 
Báthory Zsófia asszonyt.(140) Ez igen nagy pompával való me
nyegzei lakodalmok cerebráltaték die 3 febr. Fejérvárott, kinek 
mind együtt az szent Isten engedjen hosszú életet, szerencsés 
boldog birodalmat az nemes országnak megmaradására s békes
ségére. Júniusban őnagyságok az gyógyiferedőben mulatozván 
tölték el az időt.

A mi kegyelmes urunk őnagysága kisebbik fia, RákócziZsig- 
mondőnagysága az székelységnek vel potius az egész ország
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nak generális kapitányává választatik urunk ónagyságától és az 
egész országtól, és mindjárt az egész ország hadait székelység- 
gel együtt igen módjával s szépen ónagysága megmustrálá.(141) 
Ferdinandus III római császár az török császárral főköveti által 20 
esztendeig való frigyet tractálának Pest vármegyében Szőnynevú 
faluban; azmely nemsokáig álla fenn jó békességben, mert az tar 
papok dolga mindenkor csak praktika. Igen hideg idők járának 
tavasszal majd szintén nyár közepéig, mely miatt mind bor és 
gabonatermés igen szűkön terme.

Ez esztendőnek nagyobb részét gyalai tisztemben töltöttem 
el, sok búval, gonddal, nyavalyával, igen nagy fanthasiás forró 
hideglelő betegségemmel. Sok számtalan kárommal és búsulá- 
sommal múlék el tólem az esztendő, életemig megemlíthetem. Az 
ki ez tisztre vitettetésemnek oka volt, az igaz Isten megtalálja 
idővel ótet is, mivel nem az én előmenetemre, hanem romlásomra 
igyekezett. Az nagyságos Nyáry István kassai generális és Felsó- 
Magyarországnak generálisa meghala. Eperjes városa tűz miatt 
az esztendőben mind kívül s mind belöl két ízben igen megromla 
s azon kívül is számtalan gyuladással lőnek. Barcaságban Vidom- 
bák nevű falu menykő miatt megüttetvén mind kastélyostól tőből 
kiége templomával, tornyával, harangjával az szegénységnek 
isszonyú nagy kárára die 8 july, mely csaknem két egész hétig is 
hozzámehetetlen segítsételenképpen mind égett igen rútul.

1644. Az mi kegyelmes urunk az igaz orthodoxa religiónak 
igaz fautora serény ótalma és fáradhatatlan terjesztője, ennek 
mondom oltalmáért az magyarországi státusoknak segítségére, 
kik már az pápistaságtól csaknem elboríttattának vala, igen szép 
hadakkal megindul Fejérvárról Magyarország fele és igen szép 
móddal az jó Isten szerencsés előmentelt adván fejedelmünknek, 
igen kevés vérontással az egész Alföld várakkal és városokkal 
ónagyságának meghódola. Die febr 3 indulván meg Fejérvárról 
és die 12 marty nagy solemnitással Kassára beszálla.(142)

Az brassai gyalog is oda jára csaknem egész esztendeig. 
Csukás István öcsém hadnagysága alatt emberül is forgódék.(14 ) 
Ifjú urunk ó nagysága pedig az országban serényen és igen 
illendő módon viseltetvén ó nagysága gondot az szegény ország
ra.
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Az nagyságos Bassaraba Máté vajda is Havasalföldéből ezer 
lovas kurtányt külde segítségül az mi kegyelmes urunk mellé, kik 
emberül is viselék magokat ónagysága mellett odafel. Vasil Lupul 
moldvai vajda is similiter ezer lovast bocsáta urunk mellé, de ezek 
az jó hírnevet az bokor alatt hagyák és se iile bre kad ner ssemy 
(?) hír nélkül elugrának. Kapronczai György nevű fóember (ez igen 
nagy, magos ember vala) csak közcsatán odafel elesék lövés miatt 
és meghala, ugyanakkor Faragó András nevű mezei hadak kapi
tánya elfogatik, de azután megszabadul, urunk más fő rabon váltja 
ki. Asszonyunk őnagysága die 7 octobr megindul Fejérvárról. 
Urunk ónagysága hivatván ki Kassára, mene urunkhoz és az 
egész hadával ott az tájban teleiének, széjjel ott quartéljozván. 
Bornemissza Pál úri főember, az mi kegyelmes urunknak főkapi
tánya meghala odafel, és aláhozák temetni Váradra. Nagy Pál 
főember, urunk őnagysága gyaloginak főkapitánya és lugasi s 
karánsebesi bán meghala és eltemetteték Déván. Lázár István 
pápista főember, csíki, gyergyai és kászonyi fókirálybiró meghala 
odafel, nem szintén tudatik, mi formán; aláhozák temetni. (144) 
Kassai István az nagy tanácsos úri főember és substitutus can- 
cellárius meghala Kolozsvárott die 4 dec. és eltemetteték ugyan 
ott. Ez főember atyját, anyját, bátyját, menyét, húgát, öccsét és 
mind ismertem Kassán, de bizonyára főemberré lőtt volt Erdély
ben egy erszénygyártó fiából, és jámbor fő ember, Viczei Anna 
(145) lévén felesége. Kolozsvárott két Ízben szolgáltam annoru(um) 
9, noha nem sokat fizetett az ó természeti szerint, házánál min- 
dazáltal tanulgatásom nem volt ártalmamra. Isten nyugossza meg 
az jámbort az én édes asszonyommal őkegyeimével együtt.

1645. Az mi kegyelmes öreg urunk Kassáról odafel ismét 
megindula és az Felföld is csak nagykönnyen ónagyságának 
meghódolván, az Fejérhegyen által megyen és igen szép solenni- 
tással az svéciai haddal ónagysága szemben lévén Morvában, az 
Ditrichsteiner cardinál kertében, az Dianna vize mellett, nem 
messze Berem (Brno) városától s végeznek egymással.(146)

Az mi kegyelmes ifjú urunknak egy szép fia születők Báthory 
Zsófiától, kegyelmes asszonyunktól die 25 marty kedd napon és 
Judica vasárnap megkeresztelvén Ferencnek(147), az fiscus vá
raiban nagy pompával örömet tövének és az havaselvi Máté és

75



moldvai Vasil Lupul vajdák is komaságra képekben embereket is 
nagy pompával küldének.

Brassóban mind lovas s mind gyaloghadakat akarván urunk 
számára gyűjteni és veres zászlókat kitevén, eléggé kiáltják vala 
az szabad nyereséget s jó fizetést, de igen kevesen gyűle mind 
az két fele.

Hermann Mihály brassai falnagyságra választaték elsőben ez 
esztendőben, ki azelőtt csak orgonistája vala az városnak, sze- 
pesváraljai fiú volt s az városnak jövevénye.(148)

Béldi János uram háromszéki vicekapitányságra választaték 
a mi kegyelmes urunktól. Rákóczi Zsigmond ónagysága lévén 
főgenerálisok, Daniel János uram udvarhelyszéki főkapitányság
ra választatik urunktól. Az brassai gyalogot urunk őnagysága 
Csetnek várában hagyván vigyázni, egy hajnalban jó reggel az 
császár hada Vdasz (Vadász?) Pál kapitánysága felhabara őket 
és fegyvereket felszedvén elbocsátják nyavalyásokat és illó-fülló 
módon jövének haza. A hadnagy Csukás István öcsém uramnak 
mindazáltal nem sok károk lón.

Ifjú urunk ónagysága secretariusa, Uzoni Mihály deák alias 
Mark Mihály meghala Brassóban és az magyar templomban 
eltemettették. Az moldovai Lupul Vasil vajda egy igen szép le
ányát házasítta egy lengyel hercegnek és urunk őnagysága ké
pében bocsátta be igen szép pompával Kemény János fogarasi 
főkapitány uramat sok fóemberrel együtt.(149)

Miháczi (Mihálcz) Demeter háromszéki vicekirálybíró megha
la Ilyefalván Sepsi székben. Az brassai száz gyalogot urunk 
ónagysága ismét oda felhivatá, die july elmenének. Daniel János 
uram is 1500 magával új és jó haddal urunkhoz oda felmene 
újabban.

Rákóczi György ifjú urunk az úrral egyött Rákóczi Zsigmond- 
dal ónagysága 3000 jó hadakat bocsáta urunk őnagyságához 
segítségül, mivel sok hitvány hírek jöttek vala alá.

Az egész brassai határt szertelen nagy jégeső mind elveré és 
rontá őszi és tavaszi vetést az Középmezóben az Báthory halmán 
(150) lévén az búza, az tavasz pedig az Törvényfa alatt és semmit 
sem aratának.
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Ismét valami hír van, hogy már német gyalogot gyűjtenek 
Brassóban és Jenő felé vivék alá veszteni vagy (?) már vigyázni, 
de ezek mind oda süték az makkot.

Számtalan sáskáknak sokasága jőve be Barnaságba túl Ta
tárország felől augusztusban, de az puszta mezőben nem nagy 
kárt tehetének, ismét hamar visszamene; az egész város népe 
kolompozni kimene reá és szertelen kiáltással öze az sok nép.

Konstantinápolyban közel 80.000 ház égé meg ez esz
tendőben. Réthy István deák uram lévén orátor vulgo kapitiha 
odabe. Hatalmas nagy haddal az török császár az velencésekre 
és mártásokra isszonyú vizi erejét bocsátta, de nem triumphálá- 
nak, sót igen kévést efficiálának.

Maurer Mihály(151) nevű németből Erdélyben főemberré lőtt 
s Portárajáró, szolgája lövés miatt igen csodálatosan megölé 
magát Besztercebányán titkon éjjel.

Ifjú urunk ónagysága Brassóban jőve szép pompával vizitálni 
és igen vígan lőnek ónagyságok nagyed napig sok lövéseket 
tőnek és ez mostani főbíránkat Eőtves (Goldschmitt) Mihály ura
mat őnagysága hűtős atyjává fogadá, az asszonyunk hűtés any
jává az bírónét, Fronius K a tá t^ 2\

Tatár követ jőve urunkhoz szintén Bücsük és Akirmányból 
mintegy 40 lóval, élést és ködment a segítséget kérnek, mivel igen 
nagy az éhség köztök az sáskajárása és az nagy aszály mindent 
elvesztve köztök.

Öreg urunk ónagysága minden emberek reménysége kívül az 
római császárral odafel megbékélvén igen hirtelen az szerint az 
compositiok szerint, hogy ő bírja az hét vármegyéket azmelyeket 
az üdvözült Bethlen Gábor is bírt életéig, csak hirtelen őnagysága 
hadaival együtt alájöve és 29 octobris érheték be Gyaluba őna
gysága. {1̂

Rődh Orbán kassai generális meghal. Az svéd hada az csá
szár hadát igen megveré Bren városánál s az várat is megvevé.

Pestis felette igen grasszál Magyarországban, és Kolozsvárra 
is elérkezvén igen pusztítja az várost, sok keserves atyák és 
anyák siralmával teljes idő lón.

Urunk ónagysága ifjú urunk s az úr minden udvarok népével
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az országot járván-látogatván, őnagyságok karácsonyra Foga- 
rasba jövének és áldott ünnepeket csendesen itt mulatának 
ónagyságok illendő devotioval. *154)

( Más kéz:)
Anno 1653 die 30 dec. vöm magamnak házas társul az 

Istenben boldogul kimúlt néhai Tatrosi György uram árva lányát 
Annát.

Die 19 july szolítá ki az Úr Isten ez világból az nemzetes 
tisztelendő Brassó városának fő nagypapját az városnak nagy
keserűségére....... való papságának35. esztendejében, életének
65. esztendejében, neve pedig volt: Simon Albelius.
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A Szeli József által elkezdett brassói anyakönyv,
"A különféle dolgoknak világos tüköré"

(kb. 1735 -1780)

Annak ellenére, hogy Brassó a fejedelemség hatóságaival 
magyarul levelezett, belső használatra minden városi hivatal (Ta
nács, Százak Tanács, céhek, esperesség, iskola) német vagy 
latin nyelven bocsátotta ki hivatalos iratait. Csupán a brassói 
magyarság egyetlen sajátos intézményének, a magyar eklézsiá
nak volt magyar a hivatalos nyelve.

A XVII. század végén evangélikussá lett magyar egyház a 
kálvinista korból sem matricolát, sem egyházládát nem örökölt, 
így a legrégebbi anyakönyv, amelyet Szeli József megválasztá
sának évében, 1735-ben kezdett vezetni "A brassai magyar eklá- 
zsiában esett különféle dolgoknak világos tüköré" címmel, 
mindmáig legfontosabb emléke a XVIII, századi brassói magyar 
társadalom életének és művelődési viszonyainak.

Szeli a helyi hagyomány alapján 1598-ig tudta visszavezetni 
a brassói magyar lelkészek jegyzékét. Oknyomozó természetére 
vall, hogy érdemesnek tartotta feljegyezni a lópiaci papilak falára 
írt i 635-ös latin verset, vagy Csukás Sára 1682-es végrendeletét. 
Az egyház tűztól elemésztett könyvtárának megmentett töredé
kéből világosan kitetszik a kálvinista jelleg, hiszen a XVII. századi 
értelmiségiek Szenczi Molnár Albert Bibliáját (1618), az öreg 
Graduált (1636), vagy a Váradi Nagy Bibliát (1662) forgatták.

Szeli József anyakönyve a következő fejezetekre tagolódik:
1) A magyar evangélika eklézsiája, 2) A lelkészek jövedelme, 

3) A Brassai magyar eklézsia javai, 4) Magyar eklézsiabeli embe
rek házak népe, 5) Házasságkötések, 6) Cégéres vétkesek, 7) 
Halottak, 8) Igaz vallásunkról elszakadtak, 9) Természeti romlott
ságokban elveszett avagy rút halállal megholtak és megbüntetet
tek, 10) A szomszédokkal és más becsületes emberekkel 
háborgatok, veszekedók, egymást gyalázatba keverók és házas
társaikkal verekedők, 11) Az órvacsora sacramentumával élt sze
mélyek számbavétele, 12) A magyar eklézsiától a szász 
eklézsiába elpártoltak, 13) A magyar gocsmány rendtartása, 14) 
A brassai magyar eklézsiába becsúszott öltözetbeli abususok.
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Az anyakönyv számos értékes adatot tartalmaz a szitásokból, 
kőfaragókból, olajosokból és más foglalkozású plebejus ele
mekből összetevődő brassói magyarság mindennapi életéből, a 
vegyes házasságok tömeges voltáról. Háttérként történelmi ese
mények, tűzvész, pestisjárványok egészítik ki a korabeli képet.

A Szeli által megkezdett anyakönyvet utódai- Barta Márton, 
Bartos Márton és Gödri János folytatták. Különösen a Gödri által 
bevezetett fejezet - A magyar eklézsiától a szász eklézsiába 
elpártoltak - igen tanulságos. A szászság előtt az egyéni érvénye
sülés és a társadalmi felemelkedés sokkal több útja áll nyitva, mint 
a magyarság számára, s ez sokakat, különösen a vegyes házas
ságból származottakat asszimilációra késztette. Beolvadtak a 
szászságba egyszerű hétfalusiak is, akik jól megtanultak szászul 
és művelődési szempontból is a szászokhoz akartak tartozni. Az 
asszimiláció útját választotta a XVIII, század végén és a XIX. 
század elején több törcsvári porkoláb (pl. a Gaudi család tagjai) 
és néhány magyar evangélikus lelkész is. így történhetett, hogy a
XX. század elején az erdélyi szászság egyik legpregnánsabb 
képviselője Lutz Korodi lett, akinek nagyapja még apácai magyar 
lelkész volt.

SZE LI JÓZSEF ÉS UTÓDAI FELJEG YZÉSEI A 
BRASSÓI MAGYAR EVANGÉLIKUS EGYHÁZ  

RÉG EBBI ANYAKÖNYVÉBEN

A brassai magyar eklésiában esett külömb-külömbféle dol
goknak világos tüköré, melyben a brassai magyar evangélika 
eklésiában emlékezetünk után való minden prédikátoroknak, pré
dikátor jövedelmeknek, eklésia bonumainak, az eklésiabeli min
den embereknek és egész házok népeknek, újonnan tőlünk meg- 
kereszteltetteknek, igaz hitükre és vallásunkra térteknek, igaz 
hitünktől, vallásunktól elszakadtaknak, Isten törvénye szerént 
tisztességesen házasodtaknak, tségéres vétekben esteknek, pa
ráznáknak, oltárt csalóknak. Isten törvénye szerént eklézsiát kö
vetőknek, szép halállal ez világból kimultaknak, gonoszságokért 
rút halállal büntetetteknek, veszekedóknek, és az szomszédokkal 
háborgóknak, a szászokhoz elpáholtaknak neveik.
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Abrassai magyar prédikátoroknak, ifj. Szeli Josefnek idejétől, 
úgymint 1735 esztendőtől fogva, következőképpen béfoglaltat- 
nak: és egyszersmind minden következendő tiszt(eletes) lelki 
pásztorok kéretnek, hogy juhaiknak eképpen való számbavéte
lekről el ne feledkezzenek: hanem ezen könyvnek betellyesedése 
után is e könyvet papírossal jól megbóvítvén, jövendőbeli emléke
zetnek okáért, tiszteknek tartsák az illyentén feljegyzéseket.

Hogy ezen eklésiát (: melyekben az én engemet huszonötödik 
esztendő koromban őr-állóul választott és az maga sz(ent) esz
közei által, úgymint brassai főbíró Fillstich István,'1) öregbíró Se- 
uler Lukáts,(̂  főpap Neidel Pál,1 2 (3) fófónagy Craestels Pál,(4) 
öregfónagy Herbert Sámuel,(5) érdemem felettvaló uraim által 
elhíván) ittvaló oskolamesterségról 1735 esztendőben januárius- 
nak 23 napján, erdélyi méltóságos Augusta invariata confession 
levő pispek Graffius Lukáts(6) uram által felszenteltetett, ordinál- 
tatott stb.

(Következik a beiktató prédikáció tartalma).

Dabat in Mussaelo parochiali
Coronensi die 13 Novemb 1735

Az én idvezító Jézusom hívének 
Ifj. Szeli Jósef

(I.) Az brassai magyar evangyelika eklésiában,
emlékezetünk után való minden prédikátoroknak neveik-.

1. Bikfalvi András, ki llyefalváról hivatott bé, 1598 esz- 
tendób(en) obiit Corona 1613 Anno.

2. Szemerjai János, ki Szemerjáról hivattatott bé és Brassó
ban megholt. Kezdette a ministeriumot viselni Anno 1613 obiit 
Corona 1628.

3. Apátzai Benő Ananniás, ki Magyarországról hivatott bé s itt
holt meg. Volt ez (sáros)pataki deák és ministerré lett Anno 1628
obi'rt Corona Anno 1644.'a)
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4. HalmágyiDaniel, ki Halmágyra kihivatott. Volt ez az brassai 
ministerségben Ann(o) 1644, melybe hivattatott volt Gyula- Fejér- 
várról. Eoden Anno 1644 translatus Halmaginum.

a.) (Az anyakönyv első borítótáblájának belső felén Szeli 
József a következőket jegyezte fel).

N.B. Brassai magyar evangélikus papságra hivatván az bras
sai magyar papok számára az Lópiacon az Stock-hauss és az 
német foglyok házán mindjárt alól rendeltetett házban, amint a 
felső házból a boltba bémennek, az boltozás két oszlopai között, 
az ajtóval szemben az ablak felé találtam holmi verseket, melye
ket én béfejérítettem (?), de ím e könyvben emlékezet okáért 
feljegyeztem igy:

Tu qvicomcve fores divina Legis amator 
Este menor mortis,pulvis et umbra brevis!

Este menor dicti: Post saedia longa laborum 
Gratia praeteriti, nulla laboris erit 

Anania(s) septem complevit sumtibus annor(um) 
Ornamenta domus conspicienda dedit 

Anno Domini 1635 f.20 Septembr.
Aetetis vero sua 23 propriis suntibus

Ezek a versek^ melyek ítiletem szerént (Benő Ananiás) a jó 
emlékezetű prédikátor siratta a brassai magyar papnak becsületé- 
nekcsonkaságát, melyet felírnék én, Szeli Josef brassai evangél
ikus) magy(ar) prédikátor, Brassóban, d(ie) 10 Juli 1739.

5. Böszörményi János, ki hivatt(atott) Hosszufaluból s számki
vetésre küldetett. Debrecenből hivattatott volt ez 1644 eszten
dőben Hosszúfaluba, onnan Brassóba, és Brassóból visszavitte- 
tett Hosszúfaluba, azhonnan exiliumba küldetett Anno 1645.

6. Brassai Major András, ki Brassóban holt meg. Hivatott volt 
ez Gyula-Fejérvárról 1646 esztendőbe. Obiit 1649.

7. Bolgárszegi Gothardt Márton, ki Halmágyra vitetett. 1649 
eszt(endóben) volt brassai hivatala; de bizonytalan, meddig volt 
brassai hivatala.

8. Krizbai Tamás, ki Hosszúfaluból hivattatván, Brassóból 
számkivetésre küldetett. Vocatus 1665, pulsus exilium 1668.

9. Szeli György, ki Magyararszágott az Tsaló-Szelifalvából

82



való nemes ember gyermeke lévén, 1658 kassai diákságában 
Erdélybe experientiáért béjött. Brassóban oskola magyar mester
ségre marasztatván az brassai nemes Tanácstól (1665) nem sok 
időre csernátfalusi papságra vitetik (1668): onnan Brassóba pap
ságra, végre Apácára s úgy hal meg apácai papságba(n), midőn 
Izsák nevű fiának Csernátfaluba leánynézni menne; és ugyan 
Csernátfaluba(n) temettetett. Maradtak ezen öreg Szeli György
nek négy fiai az István pap leányától:

Izsák, ki brassai magyar mesterségből, csernátfalusi papság
ra, onnan Apácára hivattatott: s ugyanott meg is holt, egy Izsák 
nevű fia maradván, ki ide alább brassai s apácai papságra ment.

György, ki brassai mesterség után apácai mesterségre, onnan 
tatrangi papságra, innen is Hosszúfaluba, végre Halmágyra vite
tett, maradván két fiad, Györgyazfogarasi ötves és Jósef, mostani 
brassai prédikátor.

Jósef, ki az brassai magyar mesterségről hivaték hosszúfalusi 
papságra s innen Apácára, azhol meg is holt, maradván egy kis 
Jósef nevű fiatskája.

Benjamin, ki secularis ember lévén, most krizbai bíró, ennek 
fia Ádám és Benjámin.

10. Gothardt Jakab, ki Apácáról hivattatván bé, Brassóban 
megholt. Anno 1675 vocatus,+1682. Ezen változást okozta az 
öreg Szeli Györgynek az kálvinisták ellen az igazságban való 
keménysége, kit az bolonyai kálvinisták a fejedelem előtt elvá
dolván, az fejedelem előtt kellett prédikálni és igy az orthodoxia 
miatt Brassóból Apácára vitetvén, annak alkalmatossága szerint 
kételenített az apácai pap Gothárd Jakab Brassóba jőni, azhol 
meg is holt.

11. Gothárdt János, ki is ugyan Brassóban megholt. Vocatus 
anno 1682, apoplexia... 1685.

12. Türkösi Hajdú István, kinek bejövetelének symboluma ez 
volt ex 1 Matt(haeus)... Megholt Brassóba(n), de siralmasan: mert 
Tököly ónagyságától Törökországba vitetvén, három esztendők 
alatt ottvaló mulatása után Tököly(8) híre nélkül hazajött, és itt 
arestáltatván az fogságba(n) sokáig volt a Fellegváron; mely fog
ságból szabadulván időre, csakhamar megholt, maradván fia, 
úgymint István, mostani törcsvári castellanus, Gothardt
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Mária nevű feleségétől.
13. Brassai Budai Illyés János, ki krizbai mesterségéből tat- 

rangi első papságra, onnan Brassóba jöván (vocatus 1695 januar 
obiit 1717,6 November), szép öregségében megholt Brassóban. 
Ennek maradt egy fia Budai János, most brassai város-szolga, 
Katonai Margit nevű feleségétől. Ez szászbudai szász familia.

14. Matthaides Mihály magyarországi tót fiú, ki béjövén 
Magyarországból brassai diákká, osztán a törcsvári vámon iró- 
diákká, azután brassai magyar mesterré, innen is krizbai mesterré 
lévén, végtére brassai papságra hivattatott (vocatus 1717 Decem
ber) , hol kevés időt élvén maradott egy fiacskája, Mihály nevű, 
Szebeni Kata feleségétől. Mortuus 1719.16 sept. peste.

15. Privigyei Lauta Lukács, ki brassai magyar mesterségéről 
hivattatott brassai papságra (vocatus 1719) , innen krizbai pap
ságra vitetett. Ennek vagyon egy Sámuel nevű fiacskája, Szebeni 
Kata feleségével, ismét Lukács nevű fiacskája. Translatus 1723 
April Krizbachinum ad pastoratum; ubi mortus est 1754 Die 25 
Januarii.

16. Szeli Izsák, ki brassai mestersége után pürkereci papság
ra, onnan Brassóba hivattatott, innen most vitetett Apácára az 
atyjának a nagyatyjának helyébe (1735). Ennek vannak két fiai: 
Ábrahám és Izsák, Csiszár Borbála nevű feleségével. Vocatus 
Anno 1723, 16 Apr., translatus Apátzam 1735, 6 Jan.

17. Szeli Jósef, Györgynek, az halmágyi papnak fia, az öreg- 
bik Szeli Györgynek unokája, ki 1735 eszt(endó) Januáriusának
23. nqpján brassai mesterségéből brassai papságra hivattatván 
februáriusnak 11 napján ordináltatott Berethalomban....

(Más kéztől:)
1750,25 Nov. Hosszufalvinum vocatus et non dimissus, 1754 

Krizbachinum vocatus et non dimissus, 1757, 21 Octobr verum 
Hosszufalvinum vocatus Agre quidum, sedqum ecclesiarum per 
Barciam subinspector et senior dimissus

18. Martinus Bartha Apatzensis vobis ex Pastore Purkeretzi- 
ense reluctan titus sed frustra hungaris Coronensibus.

19. Martinus Bartos Bátsfalu ex Ecclesia Purkeretziensi 1764, 
22 Novemb, 1771 d(ie) 24 Febr, Hosszufalvinum vocatus.
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1. A Brassai nemes Tanácstól esztendőként karácson szom
batján 75 fi..

2. Az tisztelendő főpaptól minden fertály esztendőre, mely 
summáson fi. 40 lévén, csak fi. 25 adatnak meg, fi. 15 az nagy
paptól adatott dézmáért maradván. így azért húsvétra fi. 10 és 
karácsonyra fi. 5.

3. Minden eklésiabeli házasember egy szekér fát avagy 30 
den.

4. Minden özvegy emberek fél szekér fát avagy 15 den.

(II.) Az brassai magyar papoknak járandó
jövedelmek laistroma.

21. Az nemes Tanácstól adatnak esztendőként tíz köböl buza 
és tíz köböl szalad 20 den.

22. Az tisz(eletes) főpaptól az Szt. Mihály napi egész és 
karácsonyi fél, kántoroknak, úgymint fl.15 magánál való be ta rtá 
sáért

adatik búza, rozs, zab, árpa, köles-dézma szintén annyi, mint 
az Nagytemplomhoz tartozó káplányok közül akármelyiknek: 
rendszerint pedig egy dézmát elvesznek az nagytemplombéli 
utolsó két káplányokkal és hárman abból osztoznak.

27. Ha az brassai eklésiában valamely falusi pap hivattatándik 
bé isteni szolgálatnak, prédikállásnak végben vitelére, halott fel
ett; ha maga is az brassai pap prédikálland, ki-ki magáéval marad; 
ha pedig az brassai pap nem prédikálland, mindenkinek adatnak 
osztva fl. I.

28. Ha az brassai pap valami akadály miatt az ó halottját el 
nem temetheti, tartozik egyik szász pap annyiért eltemetni, azme- 
nyit nékie adnak az cated (rális) káplányok, midőn valaki helyett 
elmégyen: az fizetésnek egyéb része az magyar papnál marad
ván.

29. Az parajdi sóaknáról esztendőnként adatnak, és az urak 
grátíájából el is hozatnak Ő mázsa só.
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Anno 1723, 28 Aprilis az brassai magyar eklésiának templo
mához tartozandó egyetmásokról való memóriák.

1. Néhai Bolonyában lakott, boldog emlékezetű Csukás (Tsu- 
kás) Sárától testamentom szerént hagyatkozott succesive papról 
papra in ipsa statim mutatione járó fl.30, (i.e.=id est, harminc 
magyar forint).

Négy elébb-való szőnyegek, három alább való szőnyegek.... 
Váradi nagy Biblia; Hannoviában nyomtattatott magyar Biblia in 
quarto majori; Nagy Graduál; Egy rongyos énekes könyv; három 
kisebb Graduál; Meissnerus Magyar Dominicája ...(9)

( Kissé alább Szeli József 1757 novemberében lemásolta 
Csukás Sára testamentumának szövegét 1682-ből.):

Anno 1682 die 10 July. Én bolonyában lakott néhai boldog 
emlékezetű Borbély Mártonnak elmaradt özvegye Csukás Sára, 
ki jóllehet testemben igen-igen erőtelen s nyavalyás, de Isten előtt 
elmémben és lelkemben józan, ép és csendes állapotban lévén, 
megemlékezvén, hogy én is az Ádám bűnös maradéki közül való 
legyek, halandóság(nak) alávettetett nyavalyás asszonyiállat, 
azért jó lelkiismeretem szerint meggondolkozván arról, hogy e 
világi tóllem el-maradandó bonumotskáimat nem egyébtől, ha
nem az én teremtő Istenemtől vettem légyen, ugyan az őfelsége 
tiszteletére és egyéb tisztességes dolgokra való sáfárkodásra, 
énnekem pedig semmi maradékim s gyermekim nem lévén az egy 
vér szerént való nénémen kívül, s látván pedig az halálhoz való 
közelgetésemet, még eszemen és elmémen lévén, szollitván 
házamhoz szemeim eleibén az sz(ent) szákrámentummal való 
élésre és abban az Úrral való egyesülésre, az magyarok ecclé- 
siájának akkori lelki pásztorát, Gothárd Jakab uramat, Lakatos 
Lukácsot feleségestól, Könyvkötő Jánost feleségestól, hosszufa- 
lúsi Csukás Annát, hogy az én jó lelkiismeretem szerént való 
disponálásomat s testamentum tételemet figyelmeteséggel s jó 
lelki ismerettel ókegyelmek eszekbe vevén, jövendőben azkik 
előtt illenék, tudnának meg emlékezni s bizonyságot tenni. Azért 
Istenemhez való buzgó szeretetemből hagyok az anyaszentegy- 
házának és az ó tiszteletinek előmozdítására az városbéli cathed-

(III.) Az brassai magyar eklésiának javainak laistroma
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rális nagy templo mhoz fi. 40, azaz magyar negyven forintokat. Az 
magyar ecclésiában szolgáló prédikátoroknak következés szerént 
ó kegyelmeknek harminc forintokat, tali conditione, hogy azok az 
megnevezett fi. nr. 30 se ne szaporodjanak, se el ne fogyjanak, 
hanem succesione pastori tempori integre megmaradjon, az <5 
kegyelmeknek authoritásokban s kezekben légyen, kézről kézre 
általszálljon egyikről az másikra, abból semmi külső ususokra ne 
connertáltassék, sem semmi abból ne defálkálodjék; annak pedig 
interese s ususa prodfisse s specifice ő kegyelmeké legyen, azzal 
szabadosán éljenek, énróllam az Úr előtt megemlékezzenek, 
senki azért meg ne háborgassa; átkozott légyen pedig az, az Isten 
s emberek előtt, azki ezen szabados disponálásomat külömben 
fordítaná s változtatná s az prédikátorokat azért bántogatná s 
busítaná. Az bolonyaifemp/om/70zhagyokfl.nr. 20, a Hegyenvaló 
templomhoz fi. 10. Ezeket jó szántamból az Isten tisztességére 
az megnevezett rend és dispositio szerént testálom az feljül 
praenominált meghit, bírált becsületes személyek s testamentari- 
usok előtt.
Jacobus Gothárd Lukas Lakatos Johannes Clementh 
Pastor Ecclesiae Hung. Coronensi (Könyvkötő János)

2. Anno 1718, 23 January néhai Istenben elnyugodott Bolo- 
nyában lakott Szitás (alias Nagy) Andrástól az brassai magyar 
eklésiára testamentali dispositione hagyatott fi. 30.

3. Anno eodem 26 January boldogul ez világból kimúlt néhai 
SzebeniKőfaragó Ferenctestamentoma szerint ugyan az magyar 
eclésiára hagyatott fi. 10.

Mindezeket az feljebb megirt sz(ent) egyetmásokat én alább 
megnevezendő kezemhez vettem egyébaránt, csakhogy némely 
defectusokkal. Mert úgymint 1718 esztendőben 4. Augusti este 
kilenc óra tájban hirtelen tűz támadván, az Ispotályos Templomot 
elfogta,(10) melyben is az eklézsiának ezen belöl megírt egyetmá- 
saiból az tűz e következendő darabokat megemésztette:

-Uj pulpitust és uj keresztelő ládát.
-Az Nagy Graduált, más alábbvaló szakadozott éneklő köny

vekkel együtt, de az kisebb és jobb Graduál megmaradott.(...)
-Zsoltármutató számos táblákat, egyéb privatus embereknek 

ott hagyott könyveikkel s az egész földig elpusztult templommal 
együtt. (...)
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Ezen felyebb megírt s pusztulástól megmaradott sz(ent) 
egyetmásokon kívül Matteides Mihály és Privigyei L. Lukács tisz
telendő antecessoraim idejekben ugyan az én iómben is ajánlat
tak az eklézsiának ez következendők:

-Istenben boldogul kimúlt Guber Tamásáétól az eklésiára 
hagyatott fi. 6.

- Idvezült öreg Csiszár (alias Székely vei. Zujnok) István 
iramuramtól hagyatott egy jóféle kisded szőnyeg, mellyel szoktuk 
az oltárt teríteni. Ismét egy kántori Passionalét in folio, mely 
vagyon az mester kezénél.

Isacus Szeli
Ecclesiaster Ung. Coronensi

(Ezután következek "Vettem kezemhez az Eklesiának" cím
mel Szeli József 1735. nov. 13-i jegyzete, melyben felsorolja az 
egyház javait.)

Nicolao Kőfaragó
Johanne Magyorosi (gocsmányok)
Georgio Szitás 
Johanne Sipos

Szeli Jósef
Brassai magyar prédik(átor)

Újonnan ismét conferáltanak Istenes indulatjokból egyszer is, 
másszor is ez szerint:

Sánta Kata asszony egy persiai szőnyeget, mely az urak 
székére van terítve az templomban.(...)

Hajdú István porkoláb uram egy debreceni nagy énekesköny
vet, mely az karban vagyon.

Budai Judit asszony, Hajdú István hitvese egy papi roko
lyát^...)

Kőfaragó Miklós az oltárra való tarka török abroszt.
Doktor Molnár Ádám Uram(11) hitvese adott egy varott szép 

keszkenőt az úrvacsorájához, melyis vékony gyolcson ezüst- s 
aranyfonallal van varrva.

Matteides Mihály porkoláb Uram és Hajdú Rebeka asszony 
az oltárra való fekete selyemposztót.
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Dévai Jérémiás procurator uram és PrivigyeiL. Sára asszony 
az keresztelő kádba való fekete selyem rojtos posztót. (...)

Anno 1756. Tavasz tájatt az dőghalál elhatalmazván, midőn 
Bolgárszeg Brassó városától áldozó csütörtökre virradólag elre- 
kesztetnék, Gaudi János uram által die 9 Junni igen jóreggel 
hivata engem Enyedi György uram hites társa, Pál Judit asszo
nyom az Takácsok bástyájában lévő alsó külső pincécskének 
ablakához és az ablakon által ada kezembe fi. 50 id est ötven 
magyar forintokat, átok alatt hagyván, hogy ez az pénz mindörök
ké succesive brassai magyar evangélikus magyar papokra szálló 
pénz legyen, az eklézsia matrikulájába feljegyeztessék, soha az 
magyar eklézsia ezen pénzekről az papokról és usus fructust ne 
kérhessen, sem semmi ususire el költhesse, hanem az pap az ó 
succesorának kezeibe adja és in perpetuum az papoknak kezeik
nél maradjon. Melly dologról bizonyos mivoltára nézve igaz hitem 
s lelkem szerént tanúbizonyságot teszek. Brassó Anno et de syro 
Notatis Szeli Jósef, brassai ev. magyar prédikátor.

Anno 1757, d.l. Maii kimúlván az életből néhai tekintetes 
nemzetes N(agy)/borosnyai Magyarosi Elek uram,(12), n(emes) 
királyi városunknak egynéhány esztendők alatt híven forgolódott 
cancellistája, minthogy az mi templomunkban temettetett Bolo- 
nyában, még élő nyelvén hagyott az eklézsia számára fi. 10, id 
est tíz magyar forintokat.......

Anno 1760 die 17 Novembris. Udvarhely széki Prágai Mária 
asszony az posztónyírő Ongyert János uram piaci sátorában sok 
esztendők elfojlások alatt áruval kereskedő szolgálója, az boldog 
halálozásához készítetvén általam, életének utolsó napján még 
ép elméjén lévén élő nyelvel hogy az brassai magyar eklézsiának 
ung. flór. 5 öt magyar forintokat olyan conditióval, hogy azoknak 
esztendőnként béfolyó uzsorája az úrvacsorához megkévantató 
borban költessék midenkoron.

Ap(ácai) Bartha Márton brassói magyar ev. prédikátor.
Nemzetes Matheides Mihály tertsvári magyar porkoláb uram, 

hogy önként valé istenes buzgoságából az eklézsiának épületire 
fi. 16 tizenhat magyar forintokat ajándékozott. Brassóban Anno 
1756 die 13 Juny. (...)
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Nemzetes Molitoris András magyar órásmester uram,(13) az 
templomunkban lévő megbomlott orgonánk defectusainak repa- 
ratiójára istenes indulatból adott fi. 6 hat magyar forintokat.....

(IV.) Az brassai magyar eklésiabeli embereknek és 
házok-népének neveik.

Martonf(alva)\ az bolonyai becsületes alsó szomszédság; az 
bolonyai becsületes első szomszédság az gácsmajorbéliekkel 
egyetemben. Az bolgárszegbe lakó becsületes eklésiabéli embe
rek neveik. (Senki sincs beírva.) Városunk mellett szélivel lakó 
majorok, kik mivelhogy nem is egészen szabadságban élő embe
rek; s nem is laknak állandóképen egy helyen; Csak éppen az 
gazda emberek neveik irattatnak ez helybe: úgymint azkik papi s 
mesteri bérrel tartoznak. Nálunk keresztelt gyermekeiknek és ó 
irántok esett dolgoknak mivolta mindazonáltal minden titulusban 
feljegyeztetik. Senki sincs beírva.)

(V.) Az Isten törvénye szerint tisztességesen 
házasodtanak neveik 

(Szemelvények).

1736, 8 Maii. Szilágyi István veszi házastársul Tóthpál Ilonát.
Ezen emberhez igen rosszul viselte magát az felesége, akar

ván varázslás által elveszteni. Végre, elválás előtt az férjfi az 
katonák közé menvén elveszett; az felesége pedig, még férjének 
életében egy pivodanus katonával elmenvén hitetlenül az Sztrity 
vizébe veszett.(...)

1740, 12 Maii. Mirkvásári Krauss János veszi A(lsó) Cserná- 
toni László Zsuzsannát. Ezek megestenek volt, és az férfi elszök
vén, az asszonyember eklésiát követett. Azután esztendővel az 
lelkiesmérettól kénszerítetvén visszajó az férfi is, és elsőbben 
eklésiát követ s azután az oltár előtt megeskettetik.(...)

1744, 11. Novemb. Darótzi Antal András veszi második ízben 
Privigyei L. Margitot. Ezen férfi iránt sok bajunk volt, kit mélt(ósá- 
gos). Herbertsheimi Herbert Sámuel gubernális consiliarus uram 
brassai főbíró uram maga autoritásából d. 22 maii elválasztván,
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új házasságra szabadságot adott, repudiáltatván az első felesé
gét Palotska Ilonát. De ezen úri ember nehezen végezhetett az 
jesuitákkal, hogy maga catholikus ember lévén, miért szólott az 
protestánsok spiritualis causájokba.(...)

1746, 8 April. Höltövényi Márton vészi Felső Rákosi Nagy 
Zsófiát.

Ezek elsőbben magokat megfertéztették volt; azután az férfi 
az insurgens katonákkal tit(ulus) ifjabb Herbertsheim ú r(14) mellett 
lovász legényül elmenvén, az asszonyember eklésiát követett.

Megjővén Német - és Csehországból, végre a férfiú is eklésiát 
követett, és azután az oltár előtt eskettettek meg, minekutána két 
esztendők eltöltenek volna az megszeplősités után.......

1750. 9 Junii. Tit Dévai Jeremiás uram, országunk és váro
sunk érdemes procuratura veszi tiszt(eletes) Privigyei L. Ananiás 
uram, az halmágyi papnak hajadon leányát, tiszt(eletes) Sára 
asszonyt.

1751. 26. Nov. Csorlai Daniel veszi K. Vásárhelyi Sebesi 
Máriát. Ezen személyek megestenek volt: az asszonyember pedig 
hazájába menvén és lelkét az ördög fogságában tartani nem 
akarván, sőt bizonytalan lévén az iránt is, vészié el az férjfi, vagy 
nem? Hazájában eklésiát követett die 26 September anni curren
tis. Ezután az férjfi is magához térvén hozzá az tőle megszeplősí- 
tett személyhez, és elsőbben eklésiát követ, azután az oltár előtt 
copuláltatik.(...)

1760. (Bartha Márton jegyzete.) 20 Febr. Máthé Márton deák 
brassai magyar oskolamester uramat tiszt(eletes) Szeli József 
hosszúfalusi prédikátor uram hajadon leányával Anna Judith le
ányasszonnyal az hosszúfalusi templomban copuláltam.

- 18 Febr. Andreas Molitoris magyar órás mester uram K. 
Vásárhelyi üstgyártó mesterember N.M.hajadan leányával Kováts 
Sárával.

-15 July. Privigyei Jánost, csernátf(alusi) pap uram fiát Mihály 
deák uramat az t. Szeli Izsák apácai prédikátor uram hajadon 
leányával Rebeka l(eány) asszonnyal copuláltam az apácai temp
lomban.^..)

1763, 11 Januar. Bolonyai Olajos Sámuel Körösi Csorna 
Annával. *15)
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1765. 19 Febr. Nemes és nemzetes Pap Sámuel uram, tit. 
királyi városunk juratus cancellistája N. és N. Mateides Rebeka 
leányasszonnyal copul(al)tatott.(...)

(VI). Cégéres vétekben leledzőknek minéműek az 
paráznák és oltárcsalók etc. neveik

1739.9 Febr. Eklésiát követ A. Csernátoni László Zsuzsanna. 
N.B. Ennek megszeplősítője elszökvén és esztendő múlva haza 
jővén, eklésia követés után az megszeplősített személy elvette, 
kinek neve Miriwásári Johann Krauss.......

1745. 14. Dec. Eklésiát követ N. Batzoni Varga Sára.
1746. 26. Febr. Eklésiát követ és templom ajtaja előtt esket - 

tetik segesvári Creutzner Mihály medeséri Ferentzi Kalárával.
1747. 12. Mart. Eklésiát követ krizbai Ábrahám János leánya, 

Sára. N.B. Ez a személy megtér az disznóval az fertőre: mert 
előbbszőr pápistává lévén, adta magát irtóztató fertelmeskedésre 
egy magyar hadnaggyal.(...)

1766. (Bartha Márton írása.) 15 Aprilis. Csórik György meg
esvén Szilágyi Sárával elhagyta az tőle megfertéztetett személyt, 
azonban hogy bírságlással és ecclésiai disciplinával magát meg
tisztítaná; tehát esztendő múlván az testi egyesülés után nékie 
fordulván, magát véle az oltár előtt copuláltatta.

(VII). A szép halálnak nemével ez világból kimultanak 
MDCCL Vili (1758) eszt(endőben) elkezdvén, neveik,

emlékezetve irattanak, kik tisztességesen eltemettettnek.

1760. Ongyert János uram szolgálója Prágai Mária Anno 38. 
ótestamentumbeli predikátióval és búcsúztatóval s szőnyeggel 
takargatott die 19 Juni. (...)

1763. Özvegy Budai Jánosné (16) eltemettetett hat szász és 
két magyar papok szolgálatokkal, az halotti szolemnitás állott egy 
oratioból és predicatióból......

1765. Tiszt. Mateides Mihály tertsvári porkoláb uram fiának, 
Magyarországon eperjesi oskolában megholt István deáknak pré-
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dicatióval és oratióval az templomban tartatott halotti solemnitása 
die 17 Februarius.

1770. 18 Marty. Humanissimus D. Jon. Gödri rector uram 
leánykája Zsuzsánna 28 hetüs korában......

(Vili.) Igaz vallásunktól el-szakadtanak neveik

Ez a titulus ugyan az könyvnek elejin olvastatik: de ennek 
tiszt(eletes) szerzője, nem tudom, mi okból, az ilyen, más vallásra 
állott személyeknek feljegyzését elmulatta, vagy talán különös 
könyvbe felírván, magánál tartotta. Minthogy pedig nemcsak illik 
az ígéretnek megfelelni, hanem az ilyen vallásokat cserélő sze
mélyek által megtörténhető gyakorta nagy botránkozásokat is 
elkerülni, tisztünkben áll: annak okáért azt az könyvet ezen titu
lussal bővíteni és az mi sz(ent) religionktól, akár az pápista, akár 
az calvinista, akár az unitara, akár az oláh vallásra állott szemé
lyeknek neveiket és szakadásunknak okait emlékezetben akar
tam hagyni. Itt ugyan mindenek fel-nem- találtatnak, kik más 
részre hajlottanak; hanem csak azok, akikről vagy hallásból, vagy 
tapasztalásból tudhattam hogy sz(ent), vallásunkat megtagadták. 
Kezdettem pedig az ilyenekről tudakozódni 1773. esztendőben. 
Recommendálja pedig az ilyen személyeknek szorgalmatosabb 
feljegyeztetéseket minden tiszt(eletes) succesor urainak.

Gödri János
az brassai m(agyar) eklés(zia) papja

- Anno incerto Tiszt(eletes) Gothard János uramnak maradé
kai közül némelyek lettek pápistákká: - Incertum, quo de causa. 
Maradéki laknak most Baráton.

- Bolg(árszegi) Nagy János, egész famíliával lett pápistákká:
- Kétségkívül azért: mivel abban az időben az convertusok adót 
nem adtak. Ezért sokakat hajtott az pápista religióra, kivált kik az 
szegénység miatt az adót nem fizethették.

- Privigyei János lett pápistává, felesége és gyermekei nem:
- Az vámon való szolgálatjában, talán az controlorságért. Igen 
részeges és verekedő ember volt, feleségének orrát is elrontotta.

- Olajos G y ö r g y i  magzatai közül lett
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- János, pápistává: - Feleségéért, ki is Oláhországba elszö
kött.

- Anna, pápistává: - Ez kurvaságáért nem renegáltatott.
- Szabó Jakab magzatai unitáriusokká lettek: - Nagy Ajtán 

lakván kivévén Máriát. Most vénségére az atyjok maga is.
-  Tót Gyurka pápistává. Ennek felesége is már együtt élvén 

pápistává lett: - Ez inasságában sokat lopott volt, de eklésiát 
követni retusálván, Szeli Jósét úr egy vasárnap, látván őket az 
templomban, ex abrupto nevén szóllítja és lopását vele publice 
megvallatja. Boszujában osztán elpártolt.

- Szász vagy Vidombáki Pál magzatai közül
1. Mária lett pápistává: - Parázna és fertelmes életéért leány

korában.
2. Fiai, szászokká lettenek, mester emberek: - Origine(leg) 

talán szász is volt.
- Tatr(angi) Koszta András lett calvinistává: - Feleségéért, 

midőn az nász-néppel Kőrösön az templomban megjelent volna, 
mivel az reform(átus) pap az copulatiót retusálta. Turpe.

- Türkösi Péter leánya Kata, lett pápistává: - Férje német 
varga, és osztán markotán lévén, Siléziában meghal, ó pedig két 
leányával Kis Szebenben catolizál. Csalárd, csaló személy, ki itt 
adósságot rakván, elszökött. 1775.

- Mészáros András pápistává lett Ágnes nevű, zwingliana 
feleségével: - Ez elmagyarosodott szász és itt kerekes volt. Innet 
ment feleségével együtt az Kantába, és ott laktakban con- 
vertáltak. Miért? Nem világos. Van egy kőmíves fia.

- Simonyi János gyermekei közül
1. Dániel, pápistává: - Ez huszár lévén, első feleségét elcsap

ja,azután az bölöni ref. pappal egy unitária menyecskével magát 
kopuláltatja. Melyért az papnak baja érkezik, maga is megijedvén 
Kőhalomban catolizál 1772.

2. István, pápistává: - Ez kómíves legény lévén, katonává 
lesz; de egy besztercei pápista özvegyasszony kiváltja, és úgy 
catolizál.

- Kőfaragó v. Borka István magzatai közül
1. Két fiai István és (üresen hagyva) elháromolván Bánátba, 

mi lett belőlők, nem bizonyos.
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2. Judith leánya lett calvinistává: - Férjéért, ki szakács vala
mely grófnál.

- Szabó Ferentz bácsfalusi oláhból és jobbágyból lett calvinis
tává; egy fergeteges, vagabundus ember volt.

- Szabó Ferenc fia N. calvinistából pápistává: - A türkösi 
plébánosnál való szolgálatjában, betegségében.

- A másik fia is pápistává lett 1777: - Ez se templomba, se 
tanításra soha nem járt, calvinistából lesz pápistává, feleségéért.

- Néb András magzatai közül
1. András, asztalos unitáriussá; itt mulatván anno circ 1765 

lutheránussá és ismét socinianussá lett, meg is holt: - Feleségéért, 
egy unitárius esperesnek leányáért Árkoson, gyermekei tévelyeg- 
nek.

2. Annis leánya, sociniánussá lett Kolozsvárott: - Férjéért egy 
itt cond. lévő Szikszai N. nevű, egy szemire vak borbélylegényért, 
azkivel itt megmátkásodván, mátkája után ment anno 1774.

3. István, asztalos 1780: - Szász leányt vévén minden contra- 
diciót megvetvén, az szász templomban copuláltatja magát. Con- 
niveál neki az nagy pap is, de Kolozsvárra megyen lakni.(18)

- Enyedi János leánya Ilona, ref. idős személy, pápistává: - 
Ez mátkaságot csinál egy pápista borbélylegényei; de attól ideha
gyatván, más pápista napszámos legényhez megyen, magát ná
lunk proklamáltatja asserálván, hogy vallásában meghagyatik, 
1771.

- Litsken Márton lesz pápistává: - Ez arrogans vinosus felesé
gét sok esztendők alatt crudeliter ad surditrem tractáló személy, 
minekutánna még 1751 circ. esett adulteriuma világosságra jött, 
az felesége elválik tőle, és úgy convertál anno 1771.

- Litsken István első feleségétől való magzatai közül
1. Máris, pápistává: - Ez atyja házától szolgálatba menvén, az 

mozgaterosok után adja magát, fertelmes élete miatt az frantzot 
kapja, most kereng.

2. István: - Ez tolvajságért most csak 1776. kétszer esett 
fogságba, most is ott fetreng. Végre az atyja az katonák közé 
elfogattatta 1777.

- Enyedi György fia József pápistává: - Ez Udvarhelyt, az
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werbungon lévén, mint gyulaianus, betegségbe esik, és in agone 
constitutus convertussá tétetik 1771 circ.

- Vajda János magzatai közül
1. Annis pápistává: - Ezt eljegyezvén az calvinista szolgálók

tól, hogy köztünk tanulnia kell, mivel anyja is calviniana volt ó is 
atyja híre és tanítása nélkül az ide béjáró calvin(iana) papnál 
communicál. Én megtudván az dolgot, és atyjával és Tiszt(eletes) 
Preid György ins(pector)(19) úrral communicálom, az leány (dol
ga) constituáltatik, és nagy óhajtással vissza kiván hozzánk jönni. 
Meglesz. De csak hamar egy Furir-Schützbe belébolondul, és 
convertál 1773.

2. János fia: - Ez az huszárok közé állott.
- Tit(ulus) Dévai Jeremiás uram fia
1. Antal lesz pápistává: - Ez Pozsonyból Bétsbe mégyen 

tanulás végett.... (1772)
- Schall György(20) árvája
1. Sára. Pápistává lesz 1775: - Ez egy Görbe Pista nevű 

bakkancsossal sokáig f ertelmes életet él. Tit Enyeter fónagy uram 
(21) elfogatja, az zuchthausban tartatja: de, életének megjobbítá- 
sát fogadván, az fogságból eleresztik, de hamar szereteje után 
mégyen.

2. Pisti, kis fia: - Ez atyjafiainak hidegségek miatt Székely
földón kereng, nem tudom hol. Iránta való intéseim nem voltak 
foganatosak. (Későbbi bejegyzés:) Megjött 1781 és itt szolgál.

- Katona István leánya
1. Kata lesz pápistává 1773: - Ez az német companiák után 

járván, megfertéztetik, az zuchthausból megszabadul és egy 
mosquitiroshoz megyen.

2. István az ő legnagyobb fia pápistává 1777. Feleségéért: - 
Ez úgy belé bolondult volt abba az csiki személybe, hogy attól 
tiltatván, fel is akarta magát akasztani.

- Szilágyi János leánya
1. Ilona lesz calvinistává: - Ez alattomban Demeter nevű latra 

után Mólduvába mégyen. Vissza jő, és Udvarhelyt lakván, mivel 
az zsombori pap, T. Szeli József úr adtestatio nélkül az 
communiához nem bocsátotta: betegségbe esvén reformálódott
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és meghólt 1776. Fiacskáját pedig oda-való ref. lakós örökben 
tartja.

2. Sófia - Borbélyokhoz menvén elszéledtenek.
3. Jutka
- Litsken Kis Anna lesz pápistává 1777 d. 8 Dec.: - Ez elválván 

férjétől sok okokból: magát nyilvánságosan az részegségre és az 
kurvaságra adja, az werbungosokkal vásárról vásárra, korcsmáról 
korcsmára jár.

Atyjafiáitól zuchtházba tétetik, rútul megverettetik vérig az 
katonáktól is egynéhányszor kékségig, az fogságban kibocsátta- 
tik, de hamar ismét oda esik, és minden elébbeni kéréseket, 
intéseket megvetvén, úgy ment veszedelemére.

- Antal v(agy) Siket Annók pápistává 1778: - Ez siket, de 
gonosz és haragos, megesett tudatlan személy, egy Pilgram nevű 
részeges szász koldussal az ministeriumtól copuláltatik, de az
után az beneficiumtól az főpaptól részegsége miatt priváltatván, 
bosszújában pápássá lészen azkit osztán idővel az magyar 
elszakadott siket új szászné is követ.

- Darotzi Antal Márton leánya Mária lesz pápistává 1781 
Júliusban: - Ez atyjától szabad akaratjára haggyatik, ha akar egy 
Szabó János nevű koros pápista emberhez, özvegyhez menni, 
annak azmint mondják, pénzét szeretvén, kérem-nélkül véle kéz
fogást csinál, és míg tudtomra lesz, reája is adja magát, hogy 
pápistává lészen, sőt proclamáltatik is. Szabadítani tehát ezt nem 
lehetett. Nem tudom, hogy ád róla számot az hideg atyja ! 
(Későbbi írás:) Not(andum). Anno 1800 visszatért leányával 
együtt özvegységében sz(ent) vallásunkra.

- Anno 1783 Mense octobris pápistákká lésznek néhai titt. 
Matthaeides Mihály uram castellanus leányai, ú.m.

1. Rebeka, Pap Sámuel uram castellanus felesége: - Pap 
Sámuelné ura után maradott szép javait csakhamar eltékozolja, 
magát és 4 leányát szintén mindenből kipusztítja. Azmi nagyobb, 
fattyat is vét, mellyel el is akart sikkasztani. Reconcilititio nélkül 
sokáig tévelygett, elrongyosodott, mindenek csúfságává lett.

2. Krisztina, Weiskircher M.D.(22) felesége: - Ez részegsége 
által minden örökségét elvésztegeti; ura ide-hagyja, Bukarestre
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utánna mégyen, rongyosan hazaj, zuchthausba egy ideig fogva 
tartatik, egészen elrongyosodik.

3. Rebeka unokája, Pap Sámuel leánya: - Ez először anyja 
rossz példája által megromolván, Szilasi cancellistából teherbe 
esik, kit el-veszen és pápistává lészen.

(IX.) Természeti romlottságokban elveszett avagy rút halállal 
megholtanak és megbüntettetteknek neveik.

Anno 1763. Die 25 Febr. Ujfalusi Lénárt András orvgazdaság
ban találtatván, mikoron megsententiáztatott s azután harmadna
pig szüntelen való tanításokkal, imádságokkal és éneklésekkel az 
Tanácsházban halálához készítettetek vona, tehát angyali ének
szó között való imádsággal az törvényfához kivitetvén, felakaszta
tott.

Anno eodem. Die 1 Aprilis. Bolgárszegben Szakács Kis Anna, 
istentelen férjének, Litsken Istvánnak kegyetlensége miatt az 
Csokrágban felmenő kútjába holt, de szánszádikkal-é, avagy 
szívre fájdalmából esett erőtlenségből szédült légyen azon ala
csony forrásba, bizonytalan lévén arról az dolog: tehát közönsé
ges gyülekezetünk által tem ette tek; de igen szokatlan 
ceremóniával tétetett az földben ....

Anno 1766. Die 12 Marty. Az Antal Annók paráznaságból 
született négyesztendós leánykája, gondviseletien any(j)ától az 
házban magánosán hagyatván, és aztűztól az inge meggyullván, 
s rajta mind elégvén, szörnyű nagy kénok között való fetrengés
ben 6 órák alatt megholt. Mellyis azután tisztességesen eltaka
ríthatott.

Anno 1768. die 5 Aug. Bátsfalusi Varga Péter mind aprólék 
tolvajságáért, s mind penig plájon való járásért avagy praevarica- 
tiójáért istráng által veszett el.

Anno 1770. d. 30 Junni. Tatrangi Pap Györgytolvajsága miatt 
istrángra sententiáztatott. N.B. Mindkettő tempore R(everendo) 
D(omini) Martini Bartos.

Anno 1771 d.5 Apr. Türkösi Szász Gyerkó János az császári
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kemény parancsolat ellen házához idején és ismeretlen embert, 
ki praevaricatiónak vétkében tapasztaltatott szállásra két napokig 
béfogadván, annak az tilalom ellen pálinkát eladván, Zucht-Hausi 
hosszas fogsága után istrángra szententziáztatik és az szokás 
szerint egész készülettel ad locum suplicii kisértetik ugyan; de az 
fejedelemnek gráfiájából életének gratia adatik.

(X.) Az szomszédokkal és más becsületes emeberekkel 
háborgóknak, veszekedőknek, egymást gyalázatba 

keverőknek és házastársaikkal verekedőknek neveik.
(Senki sincs beírva.)

(XI.) Az Istennek poenitentia által megbékél lett és az 
úrvacsorájának sac(ramentu)mival élt személyeknek

számbavételek (1761 -1771)............................................

(XII.) Az magyar eklésától az szász eklézsiába elpártoltak.

Ez a titulus is nevezetes, és bárcsak feltétetett volna ! Anyival 
is inkább, mivel az illyen, natiojok szerint való ekklésiájokat felha
gyó, nemzeteket megtagadó személyek nemcsak többi re tilalmas 
utakon szoktak elszászosodni; hanem mind az szászokhoz cultu- 
sokkal, keresztelésekkel, temettetésekkel és comuniojokkal, földi 
jóknak és világi haszonnak elnyerése végett: (hogy ti végtére, az 
céhekbe bészúhassák magokat:) visszaélnek; mind pedig az 
magyaroknak számok kissebedvén az magyar papnak, máskép
pen is gyakorta megdézmáltatott kevés salariu ma és stólája na
ponként fogy. És ha ez az magyar ekklésiától való elpártolás (: 
mellynek sokszor ellene állottam:) egyszer ususba megyen: az 
következik belőle, idővel, hogy az magyar ekklésia eívész és 
papra sem lesz szükség. Én Gödri János, azki ezen nemcsak 
gyakorta szomorkadtam, hanem az ellen dolgoztam is, az ilyene
ket ide feljegyzettem annak okaival együtt, miért pártoltak el. 
Azkiket tudok és esmérek, ím ezek az férfiak közül:

1. Bátsfalusi Antal István felesége és leánya. Ez ugyan élet
ben jámbor és az késcsinálóknál vasveró ember, feleségével és 
gyermekeivel, az magyar ekklésiához tartotta magát, de maga
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meghalván, felesége, ki újfalusi volt, egy Anna nevű leányával, ki 
hozzám is oskolába járt (1763-1771) még akkor az szász cultust 
gyakorlották.(23)

2. Sipos János. Ez az atyjától, az ki sok ideig gocsmány volt, 
elmaradván, az szász mostoha atyja, az szász oskolába járatta. 
És noha mind felesége magyar, mégpedig kálvinista volt, mind 
pedig Tisz(eletes) Szeli Jósef uram copulálta; mégis az szász 
cultust frequentálta, ott kereszteltetett és temettetett, bárha taxás 
jobbágy is, ezenkívül nevét is szászra fordította (: Flurer Hanns:). 
(24) Mikor ez egy gyermekét keresztelni akarta, hogyse(m) az 
magyar pap keresztelje meg, készebb volt mind mondotta, vagy 
maga azt megkeresztelni, vagy az Klastromba vinni. Mikor egy 
nagy fia eltemetteték, az ministeriumbeliek is ott voltának, de 
magam kértem ki. Ezen nagyon mérgelódtenek, és engemet 
gazoltanak is. Ez az magyar szomszédságban is vagyon.

3. Csorlai Jakab gyermekei úgymint fiai. Ez kálvinista kőfaragó 
ember volt, kit T. Bartos Márton idejében temettünk el. De, felesé
ge szász lévén, minden gyermekei is tőlünk elpártoltak: a,) Jakab. 
Ez is kőfaragó szegény ember, felesége szász, mindenképpen 
eltávozott tőlünk b.) Péter. Ez bécsuszott az csutorások közé és 
minden magyarságot megtagadott, egy desperátus ember. Eztet 
(sic !) akkor lehetett volna könyebben impédiálni mint sem most.

4. Gaudi János fiai. Ez manumissus, olajos mesterségére 
nézve, és nekem ipám. Fiait szász oskolába jártatta, az jó volt. De 
azután mesterségre adván, el is szászosodtanak. a.) János, azki 
ugyan becsületes sogoram, rézműves mesterséget tanulván, ván
dorlásából megjővén, Czeidner Annát, özvegy asszonyt elveszi, 
és arra nézve, minden gyermekeivel együtt szászokhoz adja 
magát. Midőn ezt néki eleibe tettem (=szóvá tettem), szüleit 
okozta, és megvalotta, hogy bánja; de az embereknek Ítéleteiktől 
tartván, visszajönni szégyenli. b.) András ez klampfner mestersé
get tanult Pozsonyban általam (?) mesterré is tétetett. De még 
mikor rector voltam, az szász papok praepoválták és azután 
haszontalan járkálása, Bukarestről haza jövetele után Schoppel 
András uram kaputartó leányát elveszi, álnoksággal és fortélyai 
magát az Nagytemplomban, mégpedig pompásan copuláltatja,
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minden tanácsimat szüleivel együtt megvetvén és az stólával 
engem megcsalván, ki tudná az fortélyt elbeszéllek ! etc. etc.(25)

5. Nagy András. Senki sem tudja az magyarok közül, hogy 
ennek elei szászok lettek volna. De midőn Márton fiát kovácsmes
terségre adni akarná, talált is tanúkat, Vándelt és Bölönit, kik 
megesküdtek, hogy atyja részéről való elei szászok voltak. Ez 
tehát már szász ! Jus iure, queso ?

6. Kapitány István. E félszemű ember, szász az felesége. 
Magzatai mik lésznek ? Idővel szászok. De, most azmint én 
copuláltam, úgy kereszteltem is magzatait.

7. Dávid V. Major András. Ennek is felesége is szász. Magza
tait is én kereszteltem és temettem. Mi lesz az többi ? Szász.

8. Gyomé Anrás. Ez Hosszúfaluból származott: először ma
jor, azután napszámos öreg nyavalyás ember. Manumissus. 
Gyermekei mind elpártoltak, hazájokat idehagyván. 1. András 
órásmester Szebenben telepedett, egy özvegy szásznét elvévén. 
1788 meghal. 2. Mihály csiszár mester ugyanoda házasodott. Mi 
válik magzataikból ? Se szász, se magyar. 3. János. Ez mássá
gából dobossá lesz. Azután pápista lévén, most az llliricum Re
gementnél Bánátusban gyaloghadnagy. 4. Péter, ez gürtler, 
vándorlásában katona lészen. Jánossal találkozik. Most Bánátus
ban Fehéregyháza (=Fehértemplom), rácul Nowe Cirkwe, egy 
pápista 3 gyermekes asszonyt elvévén, lakik és maga is azzá lett.
5. Anna, egyetlen egy leányok, szászhoz ment, sok bajt szenve
dett: de mégis felcsapta gyülekezetünket. N.B. Az bánátusiak 
1780 Novemb meglátogatták szüleiket.

(XIII.) Az magyar gocsmány arányt való rendtartás.
(Szeli József írása.)

I. Az gocsmánynak rendeletéről vagy beállításáról.
1. Az gocsmánt az magyar pap választja, és az patronusok, 

úgymint az főbíró és főpap uraknak praesentálja.
2. Ezen patronusoknak egyező akaratjokból az magyar pap 

gocsmánt tészen.
3. Az választott gocsmánt az magyar pap az említett patronu-
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soktól kívánja, az főbíró úr inmunitálja és kiadja; az főpap úr pedig 
confirmálja, és az magyar pap által béeskedteti.

4. Ha az gocsmány magát illendőképpen nem viseli, megin
tetvén dolgát nem jobbítja; akkor az magyar papnak szabadsága 
vagyon az gocsmányról lemondani és alkalmas embert választvá, 
az főbíró úrtól kikérni, inmunitáltatni; és az főpap előtt praesentál- 
ván, előtte megesketni ás béállítani.

5. (Bartha Márton kezeírása:) Az gocsmány fizetése im ez: 
újesztendő napján az promulgatio sportulája az övé. Kereszte- 
léstól fizetnek néki den.6 Parázák copuláltatásokról den. 34. 
Eklésikövetőkről den. 17 volt eddig, de ezután minden személy 
tartozik den 60. Azkiket az nyakvasról vagy hegedűből kivészen 
den. 34. Azkiket az paphoz idéz, den. 6.

II. A gocsmánynak tisztéről és hivataljáró!.

Az templomban való dolgokra nézve hogy
1. Az gocsmány az harangozásnak gondját viselje.
2. Az istentisztelet előtt az templomnál legelőbb megjelenjék.
3. Aztemplomot, székeket, szőnyegeket etc. seperje, tisztítsa.
4. Esős időn vigyázzon az templom tornácára, hogy az víz ott 

meg ne állapodjék: igy az havat is onnan elhányja.
5. Az oltári fejér egyetmásokat és papi rokolyát fjéren tarcsa.
6. Az gyóntató eszközöknek jól gondját viselje, senkinek 

kezére ne bizza. (...)
12. Pünköstben az templomhoz leveles ágakat hozzon.
13. Midőn vagy új pap kisértetik bé, vagy mester hozatik és 

marasztatik, akkor az eklésiában az öregeket összegyűjtse, és 
mindenekben szolgálja.

14. Az tisztátalan cégéreseket az templom eleiben vezesse, 
melyért minden személy fizet neki den 17.

III. A papnak dolgaira nézve, hogy

1. Gyakorta megjelenjék az pap házánál.
2. Ha mi illetlen dolgot hall, az papnak hírré adja.
3. Azkiket az pap magához hivat, azokat maga felidézze, és 

az dolog eligazításának végéig az pap házánál megmaradjon.
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4. Az eklésiai disciplinát, vagy büntetést, úgymint: hegedűben, 
nyakvasra, kőre tételt, zálogolást, s.a.t. a vétkezőkben maga 
véghez vigye.

5. Az papnak bérét jó lelkiismérettel felszedje s az papnak 
administrálja.

6. Az papnak magános szükségeiben is segítségül légyen az 
menyiben kitelhetik.

7. Az papnak híre s engedelme nélkül házul ide s tova ne 
járjon.

(XIV.) Az brassai magyar eklésiába bé csúszott öltözetbeli 
abususoknak az tekintetes nemes brassai Tanács 

parancsolattyára lett consignatioja. Brassó d. 14 August 1755.

- Hosszú sarkig érő fátyolok. - Tarkán varrott fátyol főkötők.
- Németes házi fodor és csillagos fókötók. - Főre-való szélyes 

selyem csipkék. - Kontyolni-való ezüst és aranyos tők. - Boltbéli 
drága kalapok. - Arany csipkés széles párták. - Bolti pántlika alatta 
hajfonok.

- Aranyos vagy dupla széles pántlikák. - Veres kalárisok 
mellyeket promisene akarnak viselni. - Nyakra-való selyem kesz
kenők. - Patyolat és drága finum gyolcsból való ingelö s elóruhák.
- Fátyol eló-ruhák.

- Selyem matériából való petymetes melyrevalók. - Aranyos 
vagy dufla pántlika melyfüzók. - Róka torkos angli vagy görlitze 
posztó menték.

- Pántlika nyakszorítók, vállkötók és kézkötók. - Jóféle rása 
palástok, mellyeket promisene akarnak viselni. - Nyári újjas kesz
tyűk. - Fekete quinét szoknyák. - Vékony musuly rokolyák. - 
Rendetlen nagy vagy cifra ezüst övék. - Vékony fényes rokolyák.
- Görlitze posztó menték, dolmányok, nadrágok. - Selyem sinoros 
rojtos csizmák.

En ezekben Ítélhetem a mi némely magyarinknak egymást 
űző abussusaikat; mellyeket a tekintetes nemes tanácsnak atyai 
kegyes Ítéleti alá bocsátók anno die Loco supra notati.

Szeli Josef
Magyar ev. Pred(ikátor)
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A második brassói anyakönyv feljegyzései 
(kb. 1759 -1800)

A Szeli József által elkezdett kis méretű "Tükör" betelte után 
a brassói magyar evangélikus egyház új anyakönyvet fektetett fel, 
melybe az 1759 után itt szolgáló lelkészek, Barta Márton és 
főképpen Gödri János számos értékes feljegyzést írt. Barta Már
ton valamennyi hivét beírta az anyakönyvbe, sót a név és feleség 
neve mellett a gyermekek számát és a foglalkozást is feltüntette. 
1759-ben Brassóban csak 5 "titulus", azaz úrnak számító magyar 
evangélikus család élt (Barta Márton, Matteides Mihály, törcsvári 
kasstellánus, Dévai Jeremiás magisztrátusi titkár és ügyvéd, Ola
jos György krizbai és apácai udvarbíró és Molitoris András tót 
származású órásmester), a többi 110 család legtöbbje plebejus 
rendű volt. A kolozsvári szász eredetű, de magyar anyanyelvű Néb 
asztalosmester család esete azt bizonyítja, hogy az anyanyelv és 
a származás Brassóban sem fedte egymást, s a középkori érte
lemben vett natio a születést-származást jelentette s nem az 
anyanyelvet.

A második matrikulába Gödri János feljegyezte az 1777-ben 
lebontott bolonyai kőtemplom (ez volt a középkorban a lepráste- 
lep temploma - Seichenkirche) - cíntermében talált magyar sírfe
liratok szövegét. Más helyen részletesen leírja a nagy 
cínteremben - a mai Fekete-templom udvarán - levő magyar 
iskolaépületet. Az új egyház építésekor Gödri ebben az anya
könyvben jegyezte fel a különböző adományozóktól befolyt 
összegeket. Az adakozók egyike, Enyedi György olajosmester 
felesége, Pál Judit - titkos adakozóként akarván szerepelni - nevét 
schitiai betűkkel, azaz székely rovásírással íratta be az anya
könyvbe.

A második anyakönyv egyik fejezete a szószékről kihirdetett 
városi rendeletek szövegét is tartalmazza. Ez a rész betekintést 
enged a városi hatóságoknak a halászattal, tűzrendészettel, ha
tárátlépéssel kapcsolatos intézkedéseibe s az egyéb kérdésekre 
vonatkozó ügyintézésbe is. Néprajzi szempontból igen értékesek 
a csillaggal való járásról vagy húsvéti szokásokról (kakaslövés,
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feresztés, dobolás, muzsikálás, táncolás) szóló feljegyzések. A 
városból ezek a szokások fokozatosan kiszorultak, s a falvakon 
is alig-alig emlékeznek rájuk, ám a legérdekesebb, leglátványo
sabb népi játék, a kakaslövés máig is fennmaradt az apácai 
iskolásfiúk körében.

A rendeletek közül a magyarság számára kétségtelenül a 
concivilitás és a tolerancia 1782-ben életbe léptetett törvényei 
voltak a legjelentősebbek. Miután Gödri János örömmel közli, 
hogy az exclusivitás töröltetik és a magyar, székely, román, 
örmény nemzeteknek szabadság adatik, valamint az catolikus 
vallásoknak adott "arany szabadságiért, lelkesen élteti a kalapos 
királyt.

A második anyakönyv a következő fejezetekre tagolódik (az 
elején közlöm Gödri Jánostól az első borítólap hátlapjára feljegy
zett sírfeliratok szövegét): I. A brassói magyar evangélika eklézsia 
híveinek név szerinti felsorolása 1759-ból; II. A brassói magyar 
ev. egyház jótevőinek jegyzéke (ebben bukkan elő a rovásírás is);
III. Az iskolaépület és a papiak javításai, valamint a városi folna- 
gyok által a magyar iskolamestereknek juttatott tóga; IV. A szász 
egyházi hatóságok jobbára latin és német nyelvű rendeletéi; V. A 
városi tanácsnak a magyar pap által kihirdetett rendeletéi; VI. 
Emlékezetre méltó és az utókor számára szükséges dolgok fel
sorolása.
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BARTA M Á R TO N , G Ö D RI JÁNOS ÉS M ÁSO K
FELJEG YZÉSEI A M A G YA R  EVAN G ÉLIK US  

EG Y H Á Z M Á SO D IK  (1759-BEN M E G K E ZD E TT) 
AN YAKÖ NYVÉBEN

N(ota B/ ene). Midőn A(nno) 1777 az bolonyai kis kőtemplom 
lerontatván amplificaltatnék, holmi temetéseken lévő kövek is 
ásatának ki az oltár előtt való, mellyek közül némelyek magyaroké 
voltak. Minthogy pedig az rajtok való írások jó régiek, hogy mint 
emlékezetek még fenn maradjon, mind pedig tudódjék, hogy az 
bolonyai templom cinteremmel együtt szintén a reformatiótól fog
va az magyaroknak is temetóhely gyanánt szolgáltának légyen, 
ide feljegyeztem én, Gödri János:

I. Az első kőn, mely igen szép faragású és még ép vala, illyen 
Írások valának:

Hic quiescunt in Domine
1. Stephanus Kómives ob(iit) anno 1581.
2. Juditha Székelly, consors Laurenti Zilahi, ob(iit) anno 1709 

aetatis 33.
3. Christina Szeli, consors P. R. Domini Martini Dévai, ob(iit) 

A(nno) 1754 Die 24 Martii aetatis 18.
II. A második kőn, mely mivel a szélei megromlottanak vala, 

hibás lévén, az szélein körös körül lévő, nagy római betűkkel való 
írást is tökéletesen olvasni nem lehetett: azonban ilyen inscriptio 
vala rajta:

1. Itt fekszik az Istenben el nyugott Balog István, az eó édes 
lianival Catival A(nno) 1640. N.B. Ennek az Katinak képe szép 
pártáson ki is vala faragva, mellyen ez az esztendő szám vala 
1633.

2. Itt fekszik az Isten el-nyugutt Magyarosi Péter A(nno) 1656. 
Ez mészáros lehetett mert, egy kéz vala ki-metszve és abban egy 
bárd.

3. Itt fekszik az Istenben el-nyugutt Csukás Sára A(nno) 1682. 
die 14 Julii aetatis 77.

III. Egy más szép kő, az tornátznak lerontása után az földből 
kiásattatván, azon illyen insciptiok valának:
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1. Itt fekszik az Úrban, Istenben boldogul kimúlt Hajdú István 
uramnak, az brassai eklézsiának érdemes prédikátorának ked
ves hites társa Gothárd Mária. Sepult(a) 1703 die 21 Febr.

2. Item pronepos eius Paul Georg Szeli 1747, 20 Augusti.
3. Item filius eius generosus Dominus Stph(anus) Hajdú cas

tellanus Törtsváriensis 1748 die 28 Febr.
4. Ismét Budai Judit 1751.

I. Catalogus ecclesia ung. Coronensi. Incolarum in anno
1759.

(~A brassói magyar egyház anyakönyve. Lakosok (hitsorso- 
sok) 1759-ben.)

(Szemelvények, Barta Márton írása.)
Nomina Maritorum et Uxorum, Filii (~F), Filiae (~Fe)
(Családfők és feleségeik, F: fiaik és Fe: leányaik nevei.)
1. Martinus Barta de Apáca Past(or) Ecclesia Ungaro Evang. 

Coronensis - Conjunx Rebeca L. Privigyei B.M.D. Lucae L. Privi- 
gyei P(astor) E(ccesiae) E(vanghelicae) Filia - F: ;artinus unige
nitus, Fe: Rebeca.

2. Titt(ulus) Matteides Mihály Törts-Vári Castellanus - N.B. 
hajdú István törtsvári Castel(lanus) Leánya - F: István, Fe: 
Rebeka, Kristina.

3. Titt. Dévai Jérémiás V(árosi) Magistratusi Secr(etarius) és 
Procurat(or) Privigyei L. Sára, Tiszt(eletes) Privigyei L. Ananiás 
Halmagyi Prédikátor léánya - F: Martinus, Antonius, Christopho- 
rus, Fe: Sára Susanna mindkettő megholt.

4. Titt. Olajos György Krizbai és Apáczai Provisor - Benkó Kis 
Anna, N.B. T(iszteletes) Benkó Mihály Halmágyi Diaconus 
Léánya - F: György, András, Ismétlen András, József. Fe: Kis 
Anna, Rebeka. (Megjegyzés) M: Andreas primus morbo naturali 
extinctus est.

5. Titt. Molitoris András órás Mester-Kézdi Vásárhelyi Kovátsi 
Sára - Fe: Sophia, Julianna, Sára, Éva. M: Sophia és Julianna 
himlőben extincta.

6. Öreg Jakab István V(árosi) Szolga és kőfaragó - Bolonyai
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Sellyéi Judith - F: István, Péter. Fe: Judit. M: E férfiú teste az 
csontig rothadván ágya fenekén 1/2 eszt(endő) való kínnyai közt 
megholt Anno 1764 Aetat 72 suae. (...)

B.lfj. Baláska István orgonista- bolgár(szegi) Olajos Mária - Fe: 
Mária, Rebeka, Sára.

9. Öreg Enyedi György Olajos M (ester) - Pál Judith - F: 
György, Márton, Jósef. M: Az fiú Márton az pestisbe bodogul 
kimúlt. Jósef mint Gyulaianus Udvarhelyt Werbungon lévén meg
betegszik, és akaratja ellen pápistává teszik, meghal.

10. Ifj. Enyedi György D, Olajos M. - Bolonyai Tsórik Anna - 
F: György. Fe: Anna, Judith.

11. Szakáts Mihály Olajos Chéz M(ester) - Torjai Kováts Judith
- F: Mihály, Josef. Fe: Kis Anna, Susanna. M: Ezen Kis Anna 
nyavalyás, Isten tudja minemű történettel, az bolgárszegi kútba 
holt.

12. Szegedi János kőfaragó M(ester) - Bolonyai Jakab Sára - 
Fe: Sára, Kis Anna

13. Privigyei Márton Város Szolga - Bolgársz(egi) Török Kata
- Magtalanságban élnek.

14. Ifj. Gaudi János olajos, külüs - Bolgársz(egi) Enyedi Éva - 
F: János, György, Josef, András, György második. Fe: Éva.

15. Idősb Olajos Sámuel olajos M(ester) - Bolgársz(egi) 
Enyedi Mária - F: Sámuel, János, István. Fe: Mária, Éva, Borbára, 
Sára, Annis.

16. Öreg Litsken Márton halász és külüs - Ujfalusi Ilona - F: 
Márton, István, Fe: Mária, Kis Anna, Sára.

17. Ifj. Litsken Márton V(árosi) Szolga - Bolg(árszegi) Tsiszár 
K. Anna - F: Márton, Josef, Sámuel, Josef. Fe: Mária, Kis Anna 
(...)

19. Olajos István külüs és olajos - 1. Zabolai Hadnagy 
Susanna. 2. Bolgárszegi Török Éva - F: István, Sámuel, Josef, 
György. Fe: Mária, M: Susanna az pestisben megholt.

20. Török János olajos czéh m(ester) - lllyefavi Judit - F: 
Simon, János, Fe: Kata, Judit, Anna, Éva. (...)

22. Antal István késcsináló - Rozsnyai Veres Anna -F: István, 
Krisztián. Fe: Anna, Rosina.
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23. Nagy András külüs és V(áros) szolga - Martonf(alvi) 
Litsken Mária - F: András, Márton. (...)

25. Idősb Antal Mihály szitás czéh m(ester) - Bol(onyai) Gires 
Sára, Magyari Ilona - F: Mihály, Márton. Fe: Ilona, Mária, Rebeka, 
Sára. M: uxor prior mórba mortua. (...)

27. Néb András Asztalos m(ester) - N. Batzoni Ilona - F: 
András, István, Josef, Fe: Mária. M: Hic in Háromszék vagabun
dus, haec vero placido mortui.

28. Ifj. Néb András asztalos m(ester) - Árkosi Sófia - M: Ariana 
uxoris causa amplexuo haeresim redut qvidem, sed iterum replas-
sio.

29. Tsornai Jakab Kőfaragó m(ester) - Berethalmi Sára. Ez 
szász leány volt - F: Jakab, Péter, Ferencz. Fe: Kata, Sára.

30. Kőfaragó Jósef Kőműves m(ester) - Martonf(alvi) Litsken 
Sára - F: Jósef, István. Fe: Rebeka. (...)

41. Ifj. Türkösi Péter szekeres - K. Vásárhelyi nagy Susánna 
- F: Péter, István. Fe: Susánna, Rebeka, Éva, Susánna. (...)

54. Gaudi Mihály rusticus - Krizb(ai) Bogos Judit - F: János, 
Mihály. Fe: Anna, Sára, Ilona.

55. Gaudi István major - Kriszb(ai) Pál Éva, Tatr(angi) Barkó 
Kata - F: János, Mihály. Fe: Anna, Sára. (...)

59. Ifj. Katona János napszámos - Papolci Borbély Mária, 
Bölöni Mária - F: Josef, János, Josef. Fe: Mária. (...)

63. Tsorik András V(árosi) szolgák öreg legénye - F: 
András(1), György. Fe: Kiss Anna. (...)

79. Öreg Sipos János halász m - Türkösi Fazakas Judit - F: 
János, Sámuel. Fe: Anna, Mária. M: Ez férfi megsántulván, az 
farkeresztély (?) hosszas kénok között holt meg 17(60) oct. (...)

84. Sipos Tamás halász, madarász - 1. Hétf(alusi) Czimbor 
Ilona, 2. Martonf(alvi) Kapitány Ilona - F: János, István, György, 
Pál, Tamás. Fe: Mária, Kata, Ilona, Judit......

94. Ifj Nyikola János darabant - K. Vásárhelyi Kováts Anna - 
F: János, Josef, István. Fe: Anna, Anna, Mária......

96. Fosnya/Tamásdarabant-Bolony(ai)SzénKata- F: Josef, 
M: Natione et origine Saxo est.....

106. László András major - Petki Nagy Erzsébet - F: István,
Jósef, György, Fe: Judit. M: Ez a férfi igen sinelődött (?)......
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115. Kerekes János napszámos - Bodosi Székely Susánna - 
F: Péter, János, Fe: Susánna, Ilona, M: Az férfi meghalván és 
eltemetietvén, az felesége özvegységében terűbe esett és eklé
zsiát követvén hazájába ment.

(Utolsó rész)
Nomina Viduorum et Viduarum (-Özvegyek és örvegyasszo- 

nyok nevei)
4. Tsernátf(alusi) Pap György magyar porkolábné Kádár Klára 

- F: György, Sámuel. Fe: Sára, Rebeka, Mária. M: Mas pridem, 
femina vero 1771 obierunt.

14. Öreg Asszony Enyedi Györgyné - F: György. Fe: Mária, 
Éva. M: Megholt. Halála előtt egy 1/2 óraval fenjárván. Volt az 
ágyékában egy régi tsomója. (Következik még 16 özvegy neve.)

II. Sector secunda narat benefactores in ecclesia 
ungaro - Evangel icam Coronensem

(~A második rész felsorolja a brassói magyar- evangélikus 
egyház jótevőit) (Szemelvények.)

- Ifjú Szén Jánosnak felesége Boritza meghalálozván, testált 
az eklézsiának egy ágyást az Gácsmajorban, oly conditio alatt, 
hogy az papok vele élhessenek, hasznát vehessék. Die 14 Maji 
1773.

- Biharvármegyei Poklostelki Nagy János uram bujdosó refor
mátus személy conferál az ekklézsiának Die 2 Mart 1774, 2 fi. 4 
den.

-Anno 1774 die 13 Decembris, az magyar parohiára, hozzám 
jővén bolgárszegi id. Enyedi György uram, és az ó kegyelme 
házas társa Pál Judith asszonyom, ezképpen jelenték szándéko
kat: minthogy az Isten testi és világi jókkal is méltoztatott minket 
megáldani, háládatlanok volnánk az mi Istenünkhöz, ha kivált az 
magyar evangélikus papoknak mostani szorult állapotokban (: 
mert éppen ez tájban valának titt. Closius István senátor(2) és tiszt. 
Preidt György inspector urak foglalatosak abban, hogy az magyar 
hallgatókat az substráhált Hfl 60 és az 10 köböl búzának és 5 
köböl árpának bonificálására serkenthetnék:) az Isten dicsőségé-
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nek előmozdítására, javainkból nem közlenénk. Mivel pedig bi
zonytalanok vagyunk benne.ha halálunk órája közelítvén, lehe- 
tünk-é ép elmével és elóbeszélhetjük-é szándékunkat és 
akaratunkat élő-nyelvvel, vagy sem: annak okáért, megegyezett 
akarattal,testamentum szerint disponálunk és hagyunk,mig ép 
elmével, éló-nyelwel és egészséggel bírunk az említett eklésiá- 
nak egy hold földet, mellyet vettünk volt tiszteletes Szeli Jósét 
uramtól, mellyis vagyon az brassai határon, az Középső
Mezőben, az hetedik lábbal....Mellyről fide mediante adtestál
Gödri János, az időben az megnevezett ekklésziának papja m.k.

- A(nno) 1780 d.13 oct. Nemes Vasvármegyei titt. Molnár 
Ádám med(icus) doktor uram, igen jó fautor és komám uram, 
illyen testamentumokat tészen: Puncto primo Instrumenti his ver
bis: Mivel minden világi javaimat az Istentől vettem, azért az ó 
dicsőségére és tiszteletének előmozdítására legálok, testálok és 
hagyok az itt Brassóban az invariata Augustana Confession lévő 
Magyar Minisztériumnak (:lévén azonkívül is, mind az papnak, 
mind az oskola- mesternek csekély jövedelme:) Hfl. 1000, azaz 
ezer magyar forintokat, ilyen conditio alatt, hogy az capitalis 
szüntelen egészen megmaradjon, jó securitás és conditio alatt 
elocáltassék, soha senki és igy egy pap is el ne költhesse; az 
interessét pedig vegyék succesive az magyar papok és mesterek 
eképpen: az pap Hfl. 50; az mester Hfl. 10. Tempora Johannis 
Gödri. N.B. Ez az interes ab A(nno) 1784 a die 27 Jan az felséges 
rendelés szerint megváltozott; mivel csak 5 centum rendeltetett.

Anno 1783 az Istennek kegyelméből az II. Jósef felséges 
császár engedelméből az concivilitásról és tolerantiaról adott 
decretumok ereje és az akkori n(emes) magistratusnak recom- 
mendatiója mellett, kezd az Bolonyai Kapu előtt a Fapiacon 
építtettni az brassai augustai valláson lévő magyaroknak temp- 
lomjok. Mely költséges épületnek felállítására az isteni providentia 
engemet Gödri Jánost, akkori magyar papot választván eszköz
nek az Istennek kegyes vezérléséből, az nékem adatott okosság
nak kis mértéke szerint, lévén az én feleségem részéről való és 
világi jókkal bővebben megáldott atyafiakba, és más városi be
csületes polgárokba, nékem igen jó esmerőimbe influxusum,
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önként és örömmel eképpen adakoztatnak, adományaikat az 
szent végre való administratio végett kezemre bízván. Adtának 
tudni illik ez végre:

a. ) Az nevezetesebb és vér szerint való atyafisággal össze
köttetett atyafiak, úgymint:

1 .Bolgárszegi id.Enyedi György uram az ó kedves feleségé
vel Pál Judit asszonyai succesive 750 fi.

2. Bolonyai ifj. Enyedi György uram comiss(arius) rectificat, 
az elsőnek fia, házastársával, Csórik Kis Anna asszonyai együtt 
successive 200 fi.

3. Bolgárszegi Enyedi Éva asszony, napam, néhai id. Gaudi 
János úr hitestársa succesive 267 fi. 52 den.

4. Én Gödri János, az ekklésiának akkori papja, feleségem
mel Gaudi Éva asszonyai együtt, azzal egyetemben, valamint az 
városi és falusi igen jó uraim adtanak 351 fi. 57 den.

b. ) Az brassai n(emes) magistratus recommendatiojából, 
minthogy minden collectio megtiltva volt, ád:

1. Az cathedralicum templom, az maga fundusából 100 fi.
2. az barcai szász ekklésiák, fótiszt(elendő) Croner Sámuel 

decanus (esperes)(3) uram recommendatiojára fő tiszt(elendó) 
Preidt György városi főpap uram, keze által 108 fi. 16 den.

- Anno 1784 die 18 Nov. tatrangi Csabai Szász Mihály és az 
ó felesége Gödri Ilona nénem adnak, az mint az többi barcasági 
magyar ekklésiának is per Hfl 100, úgy, ennek számára is, szál
lásomra hozva adnak 100 fi.

- Nota. Ezt költötték némelyek az oltárra: Anno 1785 d(ie) 20
oct. Ád kezemhez az oltár festésére egy Istent szerető, nevét^ 
teljeséggel eltitkolni parancsoló személy J  '  \ ' . J
külső ösztön nélkül 50 fi. Nota. Az nevét mindazonáltal imé 
scythiai betűkkel ide írtam én, Gödri János, az ekklésia papja. 
(Későbbi kéz:) Not. az 3-dik scythiai betűt elhibázva: mert annak 
nem kell vala A '  ilyennek azaz Knak, hanem igy azaz
L-nel lennie. Ez a személy Pál Judit volt, idősb Enyedi György 
hitvese.
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Secundo ordine benefactor nomina et per eos supellectilia 
ecclesiae consecrata recen sen ta:

1. Fótisztelendő Klos P é te r i  brass(ai) nagypap és inspector 
úram ezen protocollumnak és még egymás illyen nagy matriku- 
láknak való könyvet az Isten magyar Sionának gyülekezetéhez 
való buzgó szeretetéból viseltetvén ajándékozott anno 1759 aug. 
(Ezen matricola előszavát - Praefamea címen - maga a fent 
nevezett szász főpap írta: Petrus Clos pastor urbicus et inspec
tor) eccl(esiae) ung(ariae) utriunq. insufficiens Manupropria).

III. Sector tartia narrat aedificio, vel recentur extructa 
vel reparata, eaque vel ecclesiastica vel scholastica

(A harmadik részben említem meg az egyházi és iskolai 
épületek karbantartási munkálatait, valamint az újabban épülte
ket). (Bartha Márton bejegyzései.)

- Numero primo. Az bolonyai kőtemplomot anno 1718 mense
Augusto megnyervén az invariata augustana confession lévő 
magyar gyülekezet azvégre, hogy abban igaz isteni tiszteletét 
gyakorolná: tehát az eklésiabeli hívek azt mindeddigelé szorgal
matosán curálni tartották magok szoros keresztényi kötelessé
geknek....

- Numero secundo. Az parochialis házon épült még:
1. Az felső papi házat restauráltatta bold(og) eml(ékezetű) 

titt(ulus) Seullen Lukács főbíró uram tisz(eletes) Szeli Jósef uram 
idejében.

2. Az pincét csináltatta ex fundamento bold(og) eml(ékezetű) 
Herberth Sámuel főbíró uram dispositiója(ra) Szeli Jósef uram 
idejében Anno 1744 mense Augusto.

3. Egy lóistállót is készített az nemes város költségén. Anno 
1740.

4. Az fatartó sopaját az irtóztató nagy hó lerontván, bold. eml. 
titt. Herman György(5) fungens folnagy urnák dispositiojából re- 
nováltatott anno 1759 m(ense) maji.

- Numero tertio. Az magyar oskolában tétettet építések:
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1. A magyar oskola öszveomlófélben álván, az mesteri ház 
re stau ráitatott az boltocskával egyetemben, és az nagy classis- 
nak dél s észak felől való oldalai ex fundamento újonnan való 
kőfalakkal kirakatottak, az felső padolása is egy nehány geren
dákkal és agyaggal való sikárlással megerősíttetett. Boldog 
eml(ékezetű) titt. Herberth Sámuel főbíró uram parancsolatjából 
az becsületes anyai ekklésiának költségével titt. Néh(ai) Albrich(6) 
és titt. Schram^ szentegyházfi uraknak forgolódások szerént: 
midőn az magyar ekklésiabeli öregekkel együtt maga incommo- 
duma aránt panaszolván, az nemes patronusnál instála. Brassó
ban Anno 1747 dieb(us) may Ap(ácai) Bartha Márton R(ector) 
sch(olae) ung(aricum).

2. Az nagy classisnak mélységes feneke földdel egy singnire 
feltöltetvén, alsó padlással megdeszkáztatott és mind az három 
hajlékokban, az kemencék és füttók újólag rakattattnak. Anno 
ead(em).

3. Az mesteri házban egy új asztal, új ágy, új pad és új karjos 
szék készíttetvén, az classisban négy hosszú asztalok, s azok
hoz való nyolc hosszú padok csináltattanak az legénygyermekek 
számokra. Az leánygyermekek pedig az boltban újonnan való 
hosszú asztallal és két új padokkal alkalmaztattanak, Anno eo
dem.

4. Az kéményajja keresztül deszkáztatván, az eresz két új 
ajtókkal ékesíttetett. Tempore Martini Bartha Rect. Sch. Ung. 
Evang. Anno 1747.

5. Az mesteri házra uj ajtó készíttetett. Tempore Mich(ael) 
Privigyei Anno 1763.

6. Az magyar oskolán lévő mesteri-házacska az classissal 
egyetemben igen romló és majdcsaknem dűlőiéiben lévén: Titt. 
Rheinert Mihály(8) az cathedralicum templomnak és ahhoz tarto
zó házaknak érdem s curator ura, aztat majd egészben restaurál
ta d ,  az patak felől való kőfalat fundamentumából rakatván, felső 
és alsó padimentmokat újólag csináltatván, ónos-ablakokat ké
szíttetvén, és az boltnak új ajtót, az classisban, füttővel való új 
kemencét rakatván. Az mester musaeumában (lakásában) is illy 
jobbítást tett: az udvar felől való kőfal fundámentomból rakatott,
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és új és világos ablakkal és zöld rostélyokkal és új kemencével 
meg ékes íttetett és az patak felől való része megfedetett. Tempora 
Rectoratus Johannis Gödri Anno 1764. Item az udvarán egy 
alkalmas fatartó sopotska is építtetett, hogy az fát ne kellessék az 
oskola hiúján tartani, azon esztendőben. Item az musaeumnak 
kemencéje, mivel mind füstólt és mind sok helyet foglalt el, 
lerontatott, és kisebb rakatott. Anno 1770. Item: az eresz ajtaján 
retesz lévén, levétetett és zár veretett reája, a musaeum ajtajára 
hasonlóképen új zár veretett azon esztendőben.

Item: az eresz ajtaján retesz lévén, levétetett és zár veretett 
reája, a musaeum ajtajára hasonlóképen új zár veretett azon 
esztendőben.

Item, a classisban csináltatott egy hosszú vastag asztal egy 
hozzávaló hosszúpaddal; a rövidasztalok is megjobbíttatván, csi
náltattak azok mellé való hat új padok, anno 1764.

7. Noha elejitól fogva a t(ekintetes) n(emes) magistratus azzal 
distingválta a magyar mestert, hogy annak, ex publico tógát 
csináltatott: mindazonáltal, mivel annak az eklésia könyveiben 
semmi megjegyzet, nyomdokát nem találtam: itten emlékezetnek 
és manuductiónak okáért feltenni jónak Ítéltem lenni. Ezt pedig 
mindenkor instántzia által kell kérni az evangélikus bíró vagy 
főhadnagy úrtól. Készíttetett ilyen tóga, menyiben emlékezhetem:

a. ) Titt(ulus) Rhéter(9) uram fonagyságakor, Máté Márton 
mester idejében A(nno) 1756.

b. ) Titt. Hiemesch Péter(10) uram fonagyságakor, Gödri János 
mesternek A. 1763.

c. ) Titt. Schobeli Schobel(11) uram bíróságában, Deák István 
mesternek A. 1773.

d. ) Titt. Fronius Mihály(12) fónagy uram, Deák András mester
nek A. 1779.

8. A(nno) 1776 a mesteri házacska megpadoltatik és új ke
mence rakatik.

9. A(nno) 1780 az oskolaház fedele egyik-felól megzsende- 
lyeztetik Titt. Schram uram által, Titt. Seevald{13) senat(or) uram 
curátorsága alatt.

10. A(nno) 1784 Barta Márton mester referálja, hogy anteces-
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sora az oskola hiúját a szomszédoknak engedte, gyapjú terítés 
végett. Bár contradictálna.

11. A. 1785 Barta mester idejében a kis bolt ablakát Titt. Bárt 
úr csináltatja.

IV. Sectio qvarta histis annuas rationes inspectori datas, 
ab eoq in praesentia seniorum examinatus, oeconomian 

ecclesiae tengenter.

(A negyedik részben a szász inspectorok latin nyelvű utasítá
sait írja le).

V. Sectio qvinta indicit mandata ind. magistratus 
incolis et suggestu vel in coemeteria praelecta.

(Az ö'tödik fejezet a városi tanács parancsait közli a lakosság
hoz, melyet az egybegyűltek előtt a szószékről is fel kell olvasni)

1............................................................................................
2. A nemes Tanács nevében presentibus keményen tilalmaz- 

tatik minden halászoknak, hogy Vidomba(k) vizében a abban 
befolyó forrásokban*14* senki ne merészeljen halászni, mert va
lakit rajta kapnak, tizenkét forintokig megbüntettik. Azért ki ki 
oltalmazza magát a kártól. Sign. Coronae Die 29 decembris Anno 
1757

Magistratus Coronensis*14*

Mandata incl. magistratus in templo publicata
(A nemes tanács rendeletéi a templomban kihirdettettek) 

Salutem!
A méltóságos királyi commissiónak kemény parancsolatja 

érkezvén mihozzánk az iránt, hogy ennek utánna minden renden 
levők miként alkalmaztassák ő magokat a lakodalmazásban. 
Tudnia illik:

1. A testvérek, szülék, nagyatyák és nagyanyák, gyermekek,
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unokák és mostoha gyermekek, ha szintén 30 párok is lennének, 
a házasulandó atyjokfia lakodalmából ki nem rekesztetnek, de 
mások ezeken kívül nem admitáltatnak.

2. Ha pedig a házasulandóknak a fenn megírt atyokfiaikból 6 
párra kitölteni, ide értvén az örömatyákat és a copulatort is.

3. A lakodalmazás egy napnál tovább meg nem engedtetik, 
nem külömben a sirató estvék és az atyafiaknak eddig adatni 
szokott vendégségek tilalmaztatnak, sót a musika is egy napon 
túl szabad nem lészen.

4. Semmiképpen meg nem engedtetik a lakodalmas háztól 
ételeket és kalácsokat a jóakaróknak is küldeni. Erre pedig a 
szószóló adjunktusaival együtt szorgalmatosán reája fog vigyázni 
mindenütt, akik pedig ez ellen cselekszenek, erős veréssel avagy 
kemény birságlással fognak büntettetni. Szignát Coronae. Die 10 
Januar Anno 1758.

Magistratus Civitatis Coronensis

Minden brassai lakosnak ez által keményen tiltatik, hogy a 
száraz időknek járását consideratióban vévén, senki ne merészel
jen az utcákon és udvarokon a csűrök és szénaszínek mellett 
pipával járni, hat magyar forint bírság alatt, mellyből harmada a 
denunciásé lészen. Coronae die 6 ti Aug. A. 1763.(15)

Magistratus Coronensis
Mivel a mi urunk Jézus Krisztusnak idvességes emberré léte

iének és születésének ünnepei, melyek minden keresztényektől 
igaz szentségben és istenfélelemben tartassanak és töltessenek 
el, elközelíttenek, holott már a zabolátlan ifjúságtól hívságra és 
bolondságra való minden féle készületeknek nem kevés szomo
rúsággal hallattatnak, melyek által ezen szent innepek megmocs- 
koltatni és megfertéztetni szoktak: tehát a nemes Tanácsnak 
valójában tett rendeléséből és kemény parancsolatjából minden 
városi lakosnak és egész ifjúságnak jelentetik és serio intimáltatik, 
hogy senki ne merészeljen se karácsony innepekben, se az új 
esztendőben és következendő jeles napokon és éjszakákon ide 
s tóvá futkározni, az embereknek énekelni, avagy azokban az
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úgynevezett csillaggal járni vagy komédiás játékot jácodni, avagy 
éppen táncolással, dombolással és a testnek más egyébféle 
munkáival is botránkozást szerezni. Minden okáért a szülék és 
házigazdák valójában intetnek, hogy az ó fiaikat, leányikot és házi 
cselédeiket jó rendben és fenyítékben tartsák. Másképpen az 
illjetén szörnyű bűnökre, bizonyosan erős büntetés következik. 
Brassóban, Die 21 Decembris Anno 1763.

Magistratus Coronensis
A tekintetes nemes Tanácsnak parancsolatjából ezáltal min

deneknek de kiváltképpen mind a két nemből való ifjúságnak 
erősképpen tilalmaztatik, hogy ezen szent innepeken minden 
illetlen dolgoktól magokat megtartoztassák, nevezetesen pedig 
kakaslövöldözés, feresztés, dombolás, rikoltozás, musikálás és 
táncolás keményen tilalmaztatnak. Valakik azért efféle, kereszté
nyeket nem illető dolgokban és feslett erkölcsökbe tapasztaltai
nak, azok mint vakmerő istentelenek, mivelhogy a parancsolathoz 
magokat nem alkalmaztatják, és magokviselését az áldott napok
hoz nem szabják: tehát mindenek okvetetlenül az említett magyist- 
ratusnak kemény fenyítékjét és méltó büntetését önnön magokra 
elmúlhatatlanul várhatják.

Brassóban, Die 21 April A. 1764.
Magistratus Coronensis

Mivelhogy a kártevő repesló (repdesó) állatok már felette igen 
erősen megszaporodtak, tehát a mostani tavaszi időnek alkalma
tosságával, a felső hatalmasságoktól szükségesnek ítéltetett a 
sok haszontalan madaraknak elfogjatása; amelyek nemhogy va
lami haszonra valók volnának, sőt inkább mind a kertekben, de 
kiváltképpen a mezei gabonákban mindcsak felette igen nagy és 
sok károkat szoktak tenni. Azon haszontalan állatok elpusztítására 
azért a nemes Tanácsnak keményen való parancsolatja ez, hogy 
minden gazdaember tartozzék a jövő Szent Margit napjáig (junius 
10.) 40 verébfejeket a szomszéd atyáknak elószámlálni, haki 
pedig azon terminusra s summáját ki nem töltheti, minden ve- 
rébfóért 3 pénz lefizetni tartozzék, hasonlóképpen 10 varjú-avagy 
csókafők is 40 verébfejek gyanánt vetetődnek bé.
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Sig. Corona die 10-ma May A. 1764.
Magistratus Coronensis

1771 A földi almának vagy pityókának ültetése és szaporítása 
mint hasznos gyümölcs commendáltatik és commitáltatik(16) ha- 
gyatik.

Az Oláhországba való magános vagy famíliájával való áltál- 
szökés mind testben is, mind életben való büntetés alatt tiltatik, 
és az ez ellen cselekedők, a sub dato 3tia Mártii 1764 felséges 
patens szerint, az első praevarication rajta kapattak minden jó
szágoktól confiscatiójok mellett öt esztendeig való fogságra és 
közmunkára; másadszoriért 10 esztendeig való fogságra és ke
mény munkára; harmadikért, minden gratia és személyválogatás 
nélkül-istráng által lejendő halálra ítéltetnek.

1771. Az Oláh-országokban az hadakozás még durálván, az 
idevaló marháknak oda-valóbéhajtatások legeltetés vagy telelés 
végett tilalmaztatik, és ha azokban kárt fogna valaki vallani, annak 
bonificatiója éppen denegáltatik. Die 6 Sept. 1771.

Anno 1782. A mi felséges nagyfejedelmünk, II. József császár 
bölcs, igazságos, idvességes és atyai rendeléseket s parancsola- 
tokattészen és ád, im ezen következendő pontoknak iránt:

I. Az incl. szász natiónak exclusivum privilégiuma iránt, mellyel 
eddig minden más nemzeteket a polgári társaságokból kirekesz- 
tenek vala. Ez egészlen eltöröltetik, és a magyar, székely sót oláh 
és örmény nemzeteknek is szabadság adatik a Regius Funduson 
vagy minden szász városokban, nemcsak fundusoknak, házak
nak s.a.t.vételére, sa concivilitásra; hanem succesive a magiszt- 
ratualé officiumokra is. Lásd bővebben a decretumot.

II. Az catholikusoknak, az az augustana és helvetica confes
sion levőknek, és a görög vallást tartóknak, templomok és oskolák 
építetések iránt való arany-szabadságok iránt, hogy ahol 100 
gazda vagyon, ha azelőtt nem is volt, oratóriumot és oskolát 
építhetnek, papot és mestert tarthatnak. Az ide való determina- 
tiókat lásd bővebben a decretumban. Éltessed, áldott Isten, a II.
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Jósefet!
III. A catholica religion levőknek szabadság adatik, más val

lásra való állásra. Az ilyeneknek 6 hetekig való taníttatások az 
catholicus papoknak azokhoz való magok viseletek a felséges 
sokszori rendelések által jobban meghatároztatik. Lássd azon 
rendeléseket a főpap matriculájában.

VI. Sectio sexta narrat memorabilia et posterisscitu 
necessaria.

(A hatodik fejezet felsorolja az emlékezetre méltó és az utókor 
számára szükséges dolgokat).

(Főleg latin nyelvű világi és egyházi rendeletek:)
Anno 1770 a regius fiscus által a bárcai vener (abilis) Capitu

lum a dézma iránt, sok esztendők alatt háborgattatván, noha ez 
a sok költségbe került causa néha megszűnni láttatott, de ismét 
megújulván, oly keményen vitatott a fiscustól, hogy azt a vener 
(abilis) capitulumból el is nyerte. Úgymond azon által, hogy annak 
qvártája a papoknak meghagyatott. Az ezen szerenscétlen cau- 
sából eredett kár mint capitularis papokat és a brassai vener 
(abilis) ministeriumat úgyszintén a brassai papot is illette, kinek is 
a dézmában annyi része volt, mint a miniszteriálisok közül egynek.

Minthogy pedig a dézmának meghagyatott quartája egyedül 
a brassai főpapnak de jure maradott: a ministeriálisok és a magyar 
pap is, hogy éppen kárban ne maradjanak, valami vigasztalások 
légyen: tehát a tek (intetes) nemes evangélikus Tanács resolvált, 
ad tempus, az 5 ministeriálisnak és a magyarnak esztendőnként 
Hfl. 60 és 15 köböl gabonát, ti. tiz köböl búzát és öt köböl árpát. 
Anno 1771.
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Gödri János
A brassói magyar egyház története (1784)

Több évtizednek kellett eltelnie, amig a XVII. század végétől 
kezdve kikristályosodott az önálló erdélyi magyar evangélikus 
értelmiség, s még tovább kellett várni arra, amíg a felföldi szárma
zásúak mellett a barcasági jobbágytársadalomból is kinőtt az első 
tanult réteg.

A XVIII, századi hétfalusi értelmiség legkiemelkedőbb alakja, 
egyben az erdélyi felvilágosodás sajátos egyénisége - a bácsfalusi 
születésű Gödri János (1742-1795) . Életpályája jellegzetesen 
hasonló legtöbb pályatársáéhoz. A brassói szász gimnáziumban 
megkezdett tanulmányait a lőcsei gimnáziumban folytatta, s 
összesen tíz évig volt távol szülőföldjétől. 1763-ban hazatért, 
iskolamesternek hívták meg Brassóba, majd 1771-1788 között 
brassói evangélikus lelkészként felépíti a magyar eklézsia önálló 
hajlékát. Brassóból 1788-ban Barcaújfaluba távozik, ahol mint 
első magyar anyanyelvű lelkész szolgál haláláig (1795. febr. 20)

A barcaújfalusi években végre van ideje irodalmi munkásság
ra s fordításokra, azaz a nép felvilágosodását és művelődését 
szolgálni. Valamennyi munkája gyakorlati hasznosságú: Az Erdé
ly ország ban gyakorta uralkodó marha dögéről és annak eszköze
iről (Martin Lange után) Kolozsvár, 1791; A nőt len és 
nehézkeseknek az az anyáknak és gyermekeknek az ő különös 
nyavalyájokban és változásaikban való gyógyításokról és gondvi
selésekről való oktatás... (Dr. Henrich Marschall után) Kolozsvár 
és Szeben, 1791; Egy sok próbára kitett, sok országokat megjárt, 
sok tudományban jártas és nehézségeket meggyőzött érdemes 
orvosdoktornak t.i. néhai kaposi Molnár Ádám urnák az utolsó 
ellenségen, az halálon vett győzedelemről való rövid halotti taní
tás, melyet már nov. 8.1780 történt halála után a bolonyai szász 
és magyar templomban elmondott, mostan pedig Molnár Sándor 
kinyomtatott. Pozsony, 1793.

Gödri János ugyanakkor a legjelentősebb brassói magyar 
felvilágosodás kori történész, aki arra vállalkozik, hogy a reformá
ciótól kezdve részletesen bemutassa a brassói magyarság, s
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egyetlen intézménynek, a magyar egyháznak történetét 1783-ig. 
Történelmi módszer és szemlélet tekintetében nagy elődje, Szeli 
József nyomdokain halad. Csakhogy 1730 óta romlott a társadal
mi helyzet: Szeli korában a brassói magyarság társadalmilag elég 
strukturált s az akkor is többségben lévő plebejusok mellett a 
"törcsvári értelmiségi komplexum" (városi szekretáriusok, próká
torok, brassói és falusi udvarbírók) aránylag szilárd támaszt jelen
tett. Az 1770-es, 80-as években azonban megindult magyar 
vezető réteg elszászosodása, az egyház világi vezetése tanulat
lan városi szolgák kezébe került. Az iskolázott és intellektuális 
Gödri nehezen viseli el a kicsinyes gáncsoskodásokat, egész 
történetén vörös fonalként húzódik végig Kőfaragó József nevű 
gocsmánjával való nyílt vagy burkolt vitája, ami sokszor a tárgyi
lagosság rovására megy. Gödri korában tovább romlott a viszony 
a magyarság és a szászvárosi, egyházi vezetőség között. Míg 
Szeli idejében a frissiben megerősödött magyar lutheranizmust 
bizonyos szempontból pártfogolta a magisztrátus, Mária Terézia 
uralkodásának alkonyán a patrícius vezetőség féltékenyen őrkö
dött a szász privilégiumok reális vagy vélt megsértése fölött, 
gúzsba kötve ezzel a magyarság minden mozgási szabadságát.

Gödri több esetben felpanaszolja, hogy akkor az exclusivum 
volt divatban, nyoma sem volt a concivilitasnak. II. József uralma 
alatt Gödri érzi a tolerancia és concivilitasi rendeletek nagy hord- 
erejét, és makacs céltudatossággal - ha kell saját hívei és felette
sei ellen ishadakozva - legyőzi a plebejusi beletörődést, s híveinek 
új hajlékot épít. Saját népével való meghasonlása nemcsak egyé
ni tragédia, hanem kortünet: tudjuk, hogy a román értelmiségi 
mozgalom, az Erdélyi Iskola a Horea felkelésben nem ismerte fel 
a szövetségest. A román és magyar jozefinisták ekkor még a 
kalapos királytól várták sérelmeik orvoslását.

Gödri krónikájának, gondolatmenete abban is hasonló Szeli 
barcasági történeti rajzának szelleméhez, mert az egyháztörténet 
megértéséhez Gödri is elengedhetetlennek tartja a társadalom- 
történet ismertetését, ezért a brassói magyar társadalmat bemu
tató részek krónikájának legtanulságosabb lapjai. Szeli szelleme 
érezhető a brassói és barcasági reformáció akkori helyzetének
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bemutatásában is: tendenciózusan lebecsüli a kálvinista hatás 
jelentős voltát.

A brassói magyar egyház történetét Gödri egy rövid beveze
téssel (Prolegomena) kezdi, melyben a forrásokat ismerteti, majd 
a következő négy fejezetben írja le az 1549-1783 között történt 
eseményeket:

1. A brassói magyarok eredete és az eklézsia kezdete;
2. A magyar eklézsia sorsa 1549-1783 között (a Klastrombeli 

és ispotálybeli periódus);
3. A magyaroknak a bolonyai templomban való állapotokról 

(1713-1783);
4. Az önálló templom építése.

123



1784
Gödri János

H IS TO R IA  ECCLESIAE HU NG AR IC AE  
AUG(USTANAE) CONFESS(IO) ADDICTA RE  

CORONENSIS

Prolegomena

1. Ennek a históriának nehéz
volta ha valamely ekklésiának történt dolgainak leírása ne

hézségeknek és kételkedéseknek ki-vagyon tétetve; bizony való
sággal ki vagyon tétetve az brassai evangyelika magyar 
ekklésiának históriája ilyen nehézségeknek, annak eredetétől 
fogva szintén az 1713. esztendeig. Nem kétlem ugyan, hogy 
azelőtt és azután élt papok ennek változásairól jegyzéseket nem 
tettenek légyen: de, meg kell vallanom, hogy azmint ennek mind 
1735-dik esztendeig még matriculája sem volt, úgy semmi histó
riai írások tudtom szerint, ez mellett nem is hagyattattanak, kivé- 
vén az papoknak lajstromát, mellyet az Meisner Boldizsár 
Postillájának tábláján találtam.

2. Nehéz voltának okai
Mi légyen pedig ennek az nagy fogyatkozásnak oka, azt 

nyilván nem tudhatom. De ha azt mondom, hogy az ilyen írások 
az időnek mostohasága miatt elvesztenek, vagy az hallgatóknak 
papjaikhoz tudvavaló háládatlanságok miatt itt nem hagyattattak, 
vagy talán az igazságnak gyűlölőire nézve elmulattattak, abban 
hacsak egyikben is, igazat írok.

3. Históriának kútfejei
Minden históriai tudomány pedig, mint tudva vagyon, fundál- 

tatik vagy hiteles embereknek bizonyságtételeken, vagy épülete
ken, köveken vagy oszlopokon lévő felülírásokon, vagy az 
szemmel látott tapasztaláson. De jóllehet az brassai Archívumban 
vagy az Barcai Capitulumnak keze között ezt az ekklésiát illető 
írások lehetnek, melyeknek megvizsgálására nem minden(ki) bo- 
csátatik; mindazonáltal, ha ilyen emlékeztető írások nem is talál-
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tatnak, ha az Archívumba való bémentel igen nehéz is, az kézről 
kézre adatott beszéd mégis jó segítséget nyújt ebben.

4. Ennek részei
Megvallom ugyan, hogy ennek históriája igen szűk, mind az 

1700- dik esztendeig; de azután többet és bizonyosabbat is lehet 
erről írni, melynek is ezen íráskámban próbáját igyekszem adni. 
Megírom pedig, ezen Írásomnak l-só részében, ezen ekklésiának 
eredetét.
II. részében külömbféle állapotját; úgy, hogy az l-só szakaszban 
megírjam annak az klastromi templomban volt sorsát. Il-dik sza
kaszban az ispotály templomban való sorsát. Ill-dik szakaszban 
az bolonyai kis kótemplombéli állapotját; mégpedig I periodus, ab 
A(nno) 1718fogva 1755 esztendőkig való dolgait. II period(us) az 
magyarok templomjok tágításában volt haszontalan igyekezete
ket 1755-1771. Ili period(us) az megújított, de meg nem engedte
tett szándékjokat. 1771-1777. IV. perio(us) a szászok által lett 
megbővítését anno 1777-1783. III. részben az magyaroknak kü
lönös templomjoknak építtetését és állapotját ab A(nno) 1783 et 
sequentibus.

I. Rész
Az brassai magyar ekklésiának 

eredetéről vagy kezdetéről

1. Az brassai magyarok
Az kétségkívül való dolog, hogy miolta Brassónak helyét 

emberek lakják, még mikor ez más névvel neveztetett is, már itt, 
ha nem magyaroknak, de némely székelyeknek lakniok kellett, 
még az scitáknak idejekben. Akkor is mikor az székelység az 
maga mostani helyén megtelepedett, közel esett Brassóhoz és 
nem lehet, hogy az helynek mivolta némelyeket, mind most is 
sokakat, ide ne hódított volna. Azonban, ha azelőtt sokan nem is 
voltának, szaporodtak bizony az mostani Brassónak és Nagy
templomnak építtetése alkalmatosságával, itt az magyarok, mint 
szintén az oláhok és az bolgárok is.

2. Mi által szaporodtak? S mikor? Letelepedések
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Az bizonyos, hogy akkor az itt volt magistratus mindenünnen 
munkásokat hivutt ezen sok esztendőkig tartott munkának folyta
tására. És az pénz nem viszi-é az magyart is messze az maga 
hazájából? Bizony azmint az kilenc magyar faluk ekkor támadta- 
nak, kikérvén az akkori magistratustól az ó mostani helyeikre való 
megtelepedhetésre való szabadságot, úgy Bolonya is az magya
roknak és Bolgárszeg az bolgároknak adaték lakóhelyül, hogy 
egész házok népével, az munkának folytáig az hosszas és költ
séges utazást el akarván kerülni, itt lakhatnának.

3. Az pápistaság alatt laktak itt magyarok. Ki hozta ide?
Elegyedések. Más mesteremberek is
De hagyjuk abban ezt. Ha ezt valaki meg is hamisíthatná, 

melyet nem reményiek: tagadhatatlan az, hogy az pápistaság 
alatt itt magyarok is laktak, noha nem úgy mint polgárok, ha az 
szász natiónak, más natióknak magok társaságokból való kire
keszt etésekról adatott és 1782 esztendőben II. Jósef császár által 
tolláltatott privilégiuma ily régi volna. Voltak tehát itt az városnak 
és az templomnak építésekor, még 1203. esztendőben magya
rok. Ezeknek pedig számok naponként nevelkedett. Az élésnek 
könnyű módja az szolgáknak és szolgálóknak jó bérek és az kézi 
mesterségeknek divatja nemcsak hódított ide sok magyarokat, 
hanem az szászokkal és szász leányokkal való most is szokások
ban levő házasság által sok magyar legények és leányok itt meg 
is telepednek, az hóstátokban. Innét vagyon, hogy nemcsak 
számtalan magyar és szász szüléktől származtak légyenek Bras
sóban, hanem az is megesett, hogy ki tudja miképpen s mi 
conniventiából, még az céhekben is voltának magyar gombkötők, 
mészárosok, borbélyok és kőmívesek az magyar fejedelmeknek 
idejekben, noha az illyetének annak utánna vagy elholtanak, vagy 
pedig natiójokról elfelejtkezvén elszászosodtanak, vagy pedig 
ravasz mesterségek által, csak hogy az céhekben bévetettesse- 
nek, vagy ki tudja, mintcsoda attestatiokkal, vagy pedig holmi 
felkereshető tanúknak esküvésekkel is, szász nemzetből valók
nak erősítvén magokat szászokká lettenek.Ez az utolsó megesett 
csak az én időben néhányokkal.

4. Volt legalább contionatorja. Ennek salariu ma
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Lévén tehát Brassóban (& 2. 3.) valósággal magyarok, még 
az pápistaságban is, sót mitől fogva az székelység az maga 
helyén megtelepedett (& 1.) is: következik, hogy pápisták lévén, 
ha magyar plébánosok nem is, de bizony magyar concionatorjok- 
nak lennie kelletett. Ennek rendes fizetése kétség kívül, vagy az 
plébánostól, vagy az magistrátustól, új szállása is megjárt és 
megvolt: kiváltképpen mivel mindenféle dézma az papokké volt, 
mint az dézmáról való királyi decretumok és privilégiumok mutat
ják, de azmelyeket circiter 1750-(tól) fogva, mivel az 1770 esz
tendeig az fiscus addig ostromlott, míg az szász papok csak az 
qvártával maradnának.

5. Az pápista magyarságból lészen lutheránus magyarság. 
Nékiek luth. pap rendeltetik, még pedig feleségtelen eleintén

Ebből az pápista magyarságból & 4. úgy már, az pápista 
szász ekklésiáknak módjok szerint, volt és származott az itt lévő, 
inkább sátorozó evangyelika magyar ekklésia is. Mihelyt annak 
okáért az szászok M(agister) Hontems Jánosnak győzhetetlen 
szorgalmatosságal által, az Luther Márton tudományát igaznak 
esmervén, elállván az pápistaságról mintegy 1549 esztendőben, 

csaknem mindnyájan bévevék: tehát az itt lévő magyarság is 
önként követte az szászoknak példájokat, annál is inkább, mivel 
látták hogy az régi vallásokon volt papok is vagy vallásokat 
elhagyták, vagy Brassóból elmentek. Az akkori buzgó magistratus 
és főpap nem hagyhatta az kevés magyarságot vigasztalás nél
kül: hanem az régi mód szerint gondot viselt arról, hogy nékiek 
magyar papot és mestert, azoknak szállást, salariumot és temp
lomot és oskolát rende ljen .A z  papjok, mint sajdítom, elleintén, 
legalább egy ideig, feleségtelen volt mert másképpen régi 
főzőpénz neve alatt igen esméretes s az hallgatóktól adadattatni 
szokott tíz pénzeknek ilyen nevezetének okát nem láthatom.

6. Nem az szolgáló személyekért tartatik
Ezekből megtetszik, hogy költött beszéd az, és az magyarok

kal tett ilyen jótéteménynek nagyzolását mutatja, midőn némelyek 
azt mondják, hogy az város csak az magyar szolgáknak és 
szolgálóknak kedvekért tartja az magyar papot. Ha ez a hír igaz 
volna: mi szükség lett volna magyar mesterre és oskolára? Hiszen 
az szolgák és szolgálók nem oskolában, hanem szolgálatban
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jőnek Brassóba. És nem kevesebb költeséggel lehetett volna-e 
meg, hogy faluról valamely pap, esztendőnként, az szolgáknak 
szüntelen pap tartassák salariummal és szállással? Mint eleitől 
fogva, noha gyakor turbáltatások között, az réformátus és unitári
us papok ezeknek kedvekért esztendőnként négy ízben bészok- 
tak volt jóni -és most is béjónnek, és bizonyos házaknál majd itt, 
majd amott tartsák cultusokat és communiójokat.(3)

7. Kemény calvinista hallgatók. Nem volt soha calvin(ista) 
templom Brassóban

Igaz lutheránus magyarok voltak tehát azok, azkiknek luthe
ránus papjok és mesterjek volt Brassóban: noha 1600-ban, az 
fejedelmek idejekben, itt sok erős calvinista magyarok is laktanak, 
mint hogy még most is mintegy tizenkét egész gazdák, többire ház 
nélkül valók, találtatnak. Az ó keménységeket abból láthatni, mivel 
1668. az első Szeli György az calvinista hallgatóknak keménysé
gek miatt az fejedelem parancsolatjából innét Apácára vitetett. 
Vide Matric(ola) Eccl. Hung. Cor. Catalog. Pastor p. 133.

Brassóban tehát calvinista templom sohasem volt: noha cal- 
vinisták mindenkor voltának, kikre az lutheránus pap éppen úgy 
viselt - az communiót kivévén - gondot, mint az lutheránusokra: 
mivel amazok is meg adták az papot illető csekély fizetést. Most 
pedig 1783- ban, kivétettetek az calvinisták az magyar pap iuris- 
dictiója alól az keresztelésre, temetésre és copulatiora nézve, 
amelyeket vagy az catholikus, vagy az református pap, ha hozatni 
akarnak, végezzenek. Nem kell csudálni az calvinistáknak most 
említett akkori keménységeket, holott 1679-ben meg az akkori 
fejedelem is kívánta az calvinistáknak számokra az városbéli 
Nagytemplomot.^

Vid. Manuale F. Sartoris rerum ecclesias, sub tit. Corona (lásd 
F. Sartoris kézikönyvét az egyház dolgairól, Brassó címszó 
alatt.(5) Innét volt az is, úgy ítélem, hogy sok crypto- calvinianus 
papok is voltának itten, azkik közül Gothárd János legdurvább volt, 
ki az fejedelemnek ajándékai által 1682-ben arra engedte volt 
magát hajtatni, hogy az magyar ekklésiát egészen calvinistává 
tegye. De az magistratusnak és az capitulumnak szemessége 
által frustálódván, midőn a fejedelemtől, fogadásának bé nem 
teljesedése miatt citáltatnék, Fogaras mellett az gutta üti meg. Vitt.
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Mart. I. c. p. 234.
8. Az luth(eránus) magyarok első templomjok. Állapotja. 

Szőcslegények. A harangozójok kicsoda? Temetőjök. Az paro
chia. Az oskola.

De ha ennyi zűrzavarnak ki volt is téve ez az kis ekklésia, 
mégis mindeddig megmaradott nagy csudálatosán. Mindjárt az 
reformatiónak elein hamar megürülvén az clastrom és az ott lévő 
templom, mely 1770 kezdódék lerontatni, és más építtetni:*6* 
adaték az lutheránus magyaroknak melyet nagy voltáért két sza
kaszba szakasztván, az sanctuariumot rendelték nékiek templom 
gyanánt, az hátulsó részét gabonás háznak foglalván az városi 
polgárok.*7* Ezt magam hallottam, szavahihető olyan embereknek 
szájakból, azkik az clastrom templomban copuláltattanak, Budai 
pap által, circiter anno 1690 usque 1695.*8* Minthogy ez az 
templom az szőcsök céhkertjekkel szomszédos, szokásban volt 
az is, mi okból nem tudhatom, hogy két szócslegény minden 
vasárnapon az magyar prédikációban jelen volt, kiknek, fedeles 
régi csinálmányú székeket Schoppel András uram kaputartó, 
Gaudi András (Törcsvári) magyar castellanus sógor uram ipja, 
nékem meg is mutatott.

Ebben a templomban az magyarok harangozójok és gocsmá- 
nyok szász volt, legalább 1713-ban, mikor ez elvétetett, az pápis
ták számokra, nyílván szász varga volt az gocsmány, mint ezt egy 
becsületes Berliner nevű öreg varga, az magazinumnak oeconu- 
musa,*9* ki akkor annál mint vargalegény dolgozott, és mikor egy 
generális az templomot elfoglalta, gazdája jelen lévén, az temp
lom kulcsait maga adta annak kezébe.

Mig az magyarok ezzel az templommal éltének eleintől fogva, 
mint 1713 esztendeig, mindaddig:

I. Az temetőjök az bolonyai szász cinterem volt, mint azt az 
1777 esztendőben, az kis kőtemplomnak megnagyobbításának 
alkalmatosságával kiásott koporsókövekkel levő magyar inscrip- 
tiók még ab anno 1582 az Kőmives Istváné, 1709 az Zilahi Lőrinc 
feleségéé, az Székely Judité: 1640 az Balog Istváné: 1633 ennek 
Kata nevű és magas pártával, kimetszett ábrázatu leánya; 1656- 
ban Magyarosi Péteré, azkinek kezében mészárosbárd vagyon; 
1682-ben Csukás Sáráé; 1703-ban Gothárd Máriáé, Hajdú István
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pap feleségéé, mind ezeket magam leírtam, és az matric(ola) 
belsőtáblájára feljegyeztem. II. Azmi az magyar parochialis házat 
illeti: úgy találom, hogy az eleitől fogva az volt, azmely most is, 
ú.m. az Lópiacon, az katonák fogolyházakon alól két contignatiós 
ház, melynek udvarán az magazinumba és az mészárosok céh- 
kertjeibe járnak. Ezt mutatja az boltban Benő Ananiás pap írása, 
ki 1635.(ben) az maga költségén építette az házat, mint az Szeli 
Jósef matriculája tábláján megjegyeztetett versei mutatják.

III. Az oskola és az mesterháznak is csak az mostaninak 
kelletett lennie, mely vagyon az nagy cinteremben, azhol az setét 
sikátoron az szász oskolában és az harangozóhoz mennek. Mert 
mikor az én rectorságomnak idején 1764-ben, az szintén lebomló 
félben volt,

Classis és mesteri ház újólag reparáltatnék: találtam az ge
rendákon mestereknek neveiket és 1680, 1690, 1691 s.a.t(öbbi) 
esztendőben számokat. Cat. Matric. sub Tit III. Rectorum Catalog.

9. Ki viselt azokról gondot. Nincs fundusok
Ezek az házak, úm. a templom, az parochia és oskola azmint 

eleitől fogva az magistratustól engedtettnek az lutheránus magya
roknak, úgy az magistratus is tartotta azokat épületben, az jobbí- 
ttatta romlásaikból az város jövedelméből; ebből az okból, mivel 
az magyaroknak nem tulajdon, hanem csak concedált házak 
voltának. Ezt igen gyakorta hallottam magam füleimmel, kivált 
mikor 1777- ben, az bolonyai kis kőtemplomot az magyarok vagy 
magok, vagy az szászokkal együtt az nékiek adatott 1755-ben költ 
decretum szerint meg akarák nagyobbítani; de az említett okból 
semmiképen meg nem engedtetett. Lásd erről alább.

10. Az pap salariu ma a magistratustól az főpap által. Az 
gabonafizetés. A mester salariuma.

Azmi az magyar papnak salariumát illeti, melyet az magistra
tus ezstendőnkét ád: I. In aere lészen Hfl. 100. - mely így adatott 
régentén, hogy Hfl. 75. - karácsony szombatján az curián fizette
tett le: most pedig ab anno circiter 1750. az égettbor provisoraitól 
négyszer adattatik kezéhez az papnak; az főpaptól jőni kellene 
Hfl. 40. - de jó csak Hfl. 25. - három ízben, úm. husvétkor Hfl. 10.

Sz. János-napkor Hfl. 10. és karácsonykor Hfl. 5. - És Hfl. 15. - 
az főpapnak marad dézmaváltságban. Conf. Matric. D. Jós. Szeli 
p.9. II. In natura pedig jött az publikumtól
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I. Az dézmának 16-tod részének harmadja; mert azt két 
utolsó ministerialiosokkal egyenlő részt vett mind 1770. eszten
deig; 2. Az magazinumból 10 köböl buza és 10 köböl szalad.(10)
3. Az parajdi 8 mázsa só.

A mesternek jő 1. készpénz Hfl. 30. - um. Hfl. 20. - az inaugri, 
prédikállásért, Hfl. 10. - pedig az cantorságért; 2. In natura jó 
minden héten az sütőből egy kenyér, és kétszer; vasárnap és 
csütörtökön egy csupor főtt étel.

I I .  Ennyi adományoknak fundamentuma. Az magistratus 
akaratja-é egyedül? Ez megvonhatta volna ezeket. Az fejedelmek 
influáltanak ebbe. Jóváhagyja az magistratus.

Mindezen & 8. 9. 10. elszámláltetott és az várostól adatni 
szokott adományoknak fundamentomoknak kell lenniek. De ha 
az magistratus maga önként és valami fejedelmi rendelés, funda
tio vagy donatio nélkül adta és adja-é most is: bizonyost nem 
írhatok; mert soha ilyen privilégiumot nem láttam, mely ha volna 
is, az archívumban lévén, az magyar papnak látni azt nem hagy
ják. Ha ezeket az magistratus önként cselekszi: elég nagy és 
köszönetre méltó gratia. Hallottam ugyan, némely paraszt és 
tudatlan magyar papot tartani és templomot adni; de mikor kérde
ném micsoda fundámentumából? Némábbak az halnál. Ennek 
fundámentumát tudni valóban kívánnám.

Az körül álló dolgok (körülmények), ha jól találom, erről azt 
mutatják: az pápistaság alatt concionátorjok lévén & 4. ennek 
fizetésének is kelletett lennie. És ez az reformatio után is megha
gyatott az buzgó magistratustól. Minthogy pedig az szász és az 
magyar között az natioknak gyűlölése még most is megvagyon, 
minthogy nemcsak calvinista sok hallgatók, hanem crypto- calvi
nista papok is & 7. felesen voltának: azt tartom, hogy mint 
háládatlanságnak színe miatt is, ez magistratus ezt az adományt 
az magyaroktól megvonta volna, ha csupán csak tulajdon maga 
gratiáján állott volna. De mivel ezek az beneficiumok nagyobb 
részint most is megjárnak, mivel az legnagyobb szorultságokban 
is templomról gondot visltenek; ha egyiket elvették, másba igazí
tották; mivel a Hfl 100 az Guberniumba küldetni szokott ratioba 
esztendőként bémegyen, úgy tartom, hogy az fejedelmek is inf-
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luáltak ebbe az dologba, és az mint magyar fejedelmek, az ó 
nemzetségekhez való indulatból rendelelték és parancsolták is, 
másképpen némely kemény és az magyarokat gyűlölő városi 
bírák régen elvonták volna, mint az dézma helyett Ígért 60 forin
tokat elvonták éntőllem 1773. esztendőben. Lásd erről alább 
bővebben & 45.p.24. Ezmellett mikor 1782. az új templom iránt a 
legelső instantiát adám bé, ezt írám: ha megtart az magistratus 
az eddig való beneficiumok mellett, tehát új templomot építünk: 
semmit ellene nem mondottanak, helybenhagyták mindeneket, 
conf. alább.

Reményiem, hogy azmi eddig rejtőkben maradott valaha, 
midőn az sok natio eggyé-válik, ez is világosságra jő.

12. Az hallgatókból való salarium. Az papé és az mesteré.
(A kis- és nagymatricola alapján felsorolja a lelkész jövedel

mét).
13. Nehéz építtetés.
Valamint pedig az papi háznak és oskolának építtetését, 

jobbítását sok kéréssel lehetett és kellett megnyerni, kivált miulta 
1760. esztendőtől fogva T.T. Haner Jeremiás püspök úr (11) 
tanácsából az Nagytemplom fundusából kezdettek építteni: úgy 
az hallgatóknál is örökké való restantiák maradnak az papi bérből, 
az ő nagy hidegségekért.

I I .  Rész
Az magyar eklézsiának külömbféle sorsairól 

I. Szakasz. Az Klastrom-templomban való állapotját 
foglalja magában ab anno circ. 1549 usque 1713. 14

14. Micsoda állapotja lett légyen ez idő alatt az eklésiának, 
arról sok dolgok, az régiség miatt homályban maradnak.

Az igaz azmint & 8. említettem, hogy az Clastrom temploma 
az egész város és hóstátok, kivévén az oláhokat, reformáltatván, 
az szegény magyaroknak is juthatott egy, kivált, hogy ók is 
elhagyták az pápistaságot.

Adatott hát nékiek mindgyárt az reformatio után az Clastrom- 
béli templom az magistratustól. De ez nékiek igen nagy lévén,
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csak az első részét adták nékiek, az hátulsóból gabonásházat 
csinálván, általrekesztetvén deszkákkal, és szuszékokkal s hor
dókkal telerakván az városiak és az urak.

15. Ennek romlásait az magistratus csináltatta, jobbítatta:
A magistratus tartott ott magazinum-gondviselót, ki noha 

szász varga volt, vagy más mesterember, de az magyarok gocs- 
mánjok is volt, azkinél az templo kulcsa is tartatott, mely soha 
eddig az magyar kezére nem is bízatott, mivel tulajdon templomjok 
nem volt.

Az szőcsöknek valami jussoknak kelletett ehez lenniek, mivel 
minden vasárnapon két szócslegények az prédikációra oda jártá
nak, kiknek régi forma fedeles székeket &8. magam is láttam.

Az megesett személyeket az patak felett, az templom ajtaja 
előtt lévő hídon copulálta az pap, mindenek Iáitokra, az öreg 
Berliner relatiója....

16. Az pap saláriuma....
17. Az parochia háza....
18. Ezzel a fél-templommal az reformatioból fogva békesség

gel éltének az magyarok az fejedelmeknek idejekben, kik többire 
reformátusok és mind magyar nemzetről valók voltának. De az 
sok vérontó háborúságok után, midőn Erdélyországa az magyar 
fejedelmekről az ausztriai felséges házra szállana, és Brassó 
városa és vára is megvétetnék, az városi öt nevezetes rebellisek 
1689(-ben) megszententiáztattanának; az német katonaság az 
városban quartélyozzna, és a város 1689(-ben) szintén egészen 
leégett volna, végre az pápisták elszaparodván az jesuiták is ide 
érkezének, kiknek számokra az udvar parancsolatjára az ó temp
lomjok 1713-ban elvéteték, melynek senki csak ellene sem szóla, 
a sok keserűség és félelem miatt. így lett pedig az templomnak 
elfoglaltatása, azmint azt szemmel látott tanú, az öreg Berliner 
vargamester, akkor conditióban az gocsmánynál lévő ifjú legény 
referálá énnekem: Eljőve egy frantzia generális/12) talán gróf 
d’Steinville(a), gazdám hon nem lévén, más német urakkal együtt 
elkére tőlem az kolcsot, és mint félelmes if jú, fogom azt, és mondja 
nékem németül: Jere, nyisd meg az templom ajtaját! Elmegyek, 
megnyitom, belépik az generális, körülnéz az templomban, és
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lábával az földet ütvén, mond, mivel nem jól tudott németül: das 
ist alles uns (: loco unser:) Ez mind az miénk!

Ekkor mindjárt hordatta ki-ki az maga gabonáját, gabonás 
edényeit az ácsok rontották az állásokat és rekeszeket és tisztí
tották az templomot. Ezek az Berliner szavai.

És igy szegény magyarokat, mint az legkisebb és gyengébb 
részt éré az nyomorúság. Elgondolhatni, mely keserves lehetett 
némelyeknek, hosszas nyugodalmakból való kiköltözések, 
mellyel mintegy 164 esztendeig éltének vala! Itt mondhatták ke
servesen: Abeamus hinc! Menjünk el innét!

Ez tehát az szegény magyaroknak Brassóban első fatalis, 
szomorú esetek! mely történt 1713-ban, Budai János pap idejé
ben!

19. Az eklés iának ez ideig való históriája, az mint sok dolgok- 
ban bizonytalan és sok titkos calvinista papokra nézve, azkik vagy 
az calvinista collegiumokban tanultak, vagy calvinista falukból 
hivattattak, mint az papokcatalogussa(cf. Matric(ola)p. 133,134.) 
mutatja, állapotja elég szomorú volt szintén 1685-ig úgy elhiszem, 
hogy némely calvinista princípiumoktól is tisztán nem maradhatott: 
azmint annak nyomát mind itt, némelyekben, mind Hétfaluban 
tapasztalhatni.

Az 1713 esztendőtől fogva való dolgai bizonyosabbak, mivel 
azokról élő emberektől sokat hallottam és 1763-dik esztendőtől 
fogva, mitói fogva itt hivatalban vagyok, magam is sokat láttam, 
hallottam és tapasztaltam is eléggé. Ha, azmint hallottam a 
tiszt(eletes) Szeli József, utoljára zsombori pap, ezen eklésiáról 
írt históriája, ki is 1732-tól fogva 1757-ig itt hivatalját serényen 
folytatta, az örökösei által kezemre kerülne: abból többet és 
bizonyosabbat meríthetnénk.

a Ez az Steinville, azkinek kívánságára egy reformációtól 
fogva mind 1714-ig pusztán állott templom is. Szebenben.az P.P. 
Franciscanusoknak adtaott, melyet most is bírnak: Vide Sieben
bürger Zeitung No 62, 496.
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I I .  Szakasz. Az magyar eklésiának az Ispotály-templomban 
való fátumáiról ab Anno 1713 usque 1718.

20. Más templom adatik
Megfosztatván eképpen az magyarok az maguk, noha nem 

tulajdon, de mégis véle sok ideig háborítás nélkül élt klastromi 
templomjoktól, & 18. az akkori buzgó magistratus vigasztalás 
nélkül őket mégsem hagyta, hanem azmint az magyar parochia 
és oskola, pappal és mesterrel együtt megm.aradtanak, mivel az 
religiónak az ország törvényében fundáltatott szabad gyakorlásá
tól meg nem fosztattathattak, más templom is adattatott nékiek.

21. Melyik templom adatott nékiek
Volt még ez idő tájban az szászoknak az Nagytemplomon 

kívül két templomjok Úm. az Sz. János és az Ispotálytemplom. A 
Sz. János temploma pedig már tűz által nagyon megrontatott 
lévén, és ki tudja, mi okból tunyaságból-é vagy az szükség miatt, 
vagy talán a hidegség miatt is az szászok által fel nem építtetvén, 
hanem romlásaiban hagyattatván: az franciscus szerzetéből levő 
papoknak jó alkalmatosságok adatott arra, hogy az Udvarnál 
magokat jelentetvén, az romlásán hagyatott szép templomot meg
kérjék. Meg is nyerik, és 1716-ban dec. 3. napján el is foglalják. 
Steinville gróf akkori command(ans) generálisnak kemény paran
csolatjára, abban az brass(ai) commenddans Joh(ann) Car(olus) 
de Tige lévén executor. Ex MS Neideliano past(ori) primarii 
Cor(onensi).

Conf(er) Matric(ola) Ministri Johannei.
Itt is, mint az magyaroknál, megmaradott az pap, de templom 

nélkül, és ettől fogva, noha Johannetusnak neveztetik, de csak 
adjunctusa az ministeriumnak, stola nélkül, az bolgárszegi szá
szokra viselvén gondot.^13*

Ez az templom tehát nem adathatott az magyaroknak, mint 
némely együgyű ember mondikálja.

Valamint pedig ez soha nékiek nem engedtetett volt, úgy, 
csupa költemény az is, amint némely éretlen eszű, sót ami több,
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azmellett minden megvizsgálás nélkül egy bizonyos pap(b) nem
csak elhitt, hanem az eklésiának (históriáját) tiprianust, rútul 
pofozó deák stílusával egy fél látusra le is írván, éppen az eklésia 
protocollumába bétett, hogy t i. az Klastrom-templom elfoglaltat
ván, az magyarok az Hús széken felyül az árusoknak nagy 
épületek (: németül: Gebau:)(14) alatt lévő boltban, mellyel most 
az szabók árulják palástjaikat^ tartottak volna isteni tiszteleteket. 
Ennek az relatiónak semmi fundámentuma nincsen.

Mert bizonyos az, hogy ebbe az boltba az reformáció után 
megmaradott kevés pápistaság, járt isteni tiszteletre, papjaik 
szállása lévén az Tehén-piacról az Husszék felé vivő boltozott 
sikátor felett lévő ház, mindaddig, mig az Klastromot vissza
nyerték. Az illendőség és ekkor is az elsőség, lévén még más 
templomjaik is meg nem engedhették volna, hogy hiteknek cselé
deit, kikhez eleitől fogva sok jóval voltának (& 9.) illyen barlangba 
taszították volna.

22. Az Ispotály-templom adatott tehát az magyaroknak, mind
járt egyenesen az Klastromnak elvétetése után, még 1713-ban; 
de nem az, mely most vagyon, és csak egy házhoz hasonló, mely 
is nem rég, mintegy 1765-ben magasztaltatott magasabban, 
Schobel Jósef uram inspectorsága alat...

I. Más templom volt ez, mégpedig tornyos, ugyancsak az 
ispotály fundusán, az Újutca felől. Ebben tartották az magyarok 
isteni tiszteleteket 1713-tól fogva 1718-ig.(15) Mégpedig az szá
szokkal együtt, éltek azzal, rendre járván beléje, szintén oly 
formán, mint az én időmben az bolonyai templomba 1777-től 
fogva 1783-ig. Lásd alább: csak ezzel az külömbséggel, hogy az 
szászok először, azután az magyarok jártak abba; azon okból, 
mivelhogy az ispotály papjának Bolonyába is le kellett járni, és ott 
prédikálnia, azmint még most is feljár jó reggel Bolonyából, min- 
den vasárnapokon, és azután prédikál Bolonyában.

b Ez apácai id. Bartha Márton, conf. Protocollum Ecclesiae 
Hungáriáé p. 213, Sect. 17.

c Ennek az boltnak ajtaja felett még most is megvagyon az 
jesuiták symbolumok: és azonkívül hogy kicsiny,
igen homályos is.
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II. Nem sokáig élhetének pedig ezzel is az magyarok. Mert 
1718- ban ott valamelyik közel való utcában tűz támadván, ez az 
templom is leég az Bolonyai Kapuval és igen sok házakkal együtt 
földig. Ekkor az magyaroknak némely ott lévő dolgaik, szőnyeg
jeik, könyveik, keresztelő kádjuk, pulpitusuk, ezüst stylusok és réz 
medencéik mind elégnek. Conf(er) az bras(sai) m(agyar) ekk- 
lé(sia) dolgairól való Tükör nevű kis könyvet, vagy az legelső 
matriculáját p. 13,14. Ekkor papságot viselt itt Matthaides Mihály 
breznóbányai tót jeles ember, kinek szép recommandatioi és 
hosszú testamentoma kezemnél vágynak. Ki is, az pestis 1718- 
(ban) következvén, Bolonyában költözik, azhol az szászok gyer
mekeiket is keresztelte és nekiek szolgált, mint testamentomából 
megtetszik, és pestisben hal meg 1719-ben.(16)

III. Ezzel hát csak 1713-tól fogva 1718-ig és igy 5 esztendeig 
éltének. Hozzáfognak ugyan ennek építéséhez, az fundamentu
mát is megvetik, mivel pedig az Udvar híre nélkül killyebb veszik 
fundamentumát, elárultatván, eltiltja az Udvar az építéstől, funda- 
mentoma ott hevervén még most is. Efelett adnak kezére egy 
Magyarosi nevű magyar kő mívesnek mintegy 600 forintokat, me
lyeknek egyik részével bészökik Oláhországba.

23. Ebből tehát az Istennek tűzbéli/fé/efe kergeti ki az magya
rokat, mint amabból az pápistaság. Bárcsak ennyi ítéletek által 
felébredtek volna! És így költöztek 1718-ban Bolonyába, mint 
alább bővebben megláthatni.

24. Azmi ezen rövid idő alatt az pap salariumát, az parochiát, 
az temetőt és egyéb dolgokat az stólával együtt illeti, mind abban 
az állapotban maradtanak, azmint & 11,12,15,16,17 megjegyez
tetett. Az akkori sok szerencsétlenségek, pestis és tűz miatt volt 
ínségek is nem vihették az magistratust arra, hogy az magyaroktól 
gratiájokat magvonhassa. Mely bolond beszéd tehát ez: tartozik 
az szász, hogy az magyarnak papot, mestert tartson, és templo
mot adjon! Háládatlanság ez!
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I I I .  Szakasz. Az magyaroknak az Bolonyai templomban való 
állapotokról anbA(nno) 1718-1783

I. Periodus. Az kis kőtemplomban való sorsok ab A(nno) 1718
usque 1755

25. Ez az templom kápolna volt
Az templom, melyet Bolonyában adnak az magyaroknak, az 

pápistaság alatt apácák kápolnájok volt és leírtam ennek minden 
állását és formáját in Libro ecclesiastico p. 77, azhol lásd bőveb
ben. Az reformáció után éltek azzal az bolonyai szászok, melynek 
közepén lévő kis tornyán volt az mostani szász templomnak 
tornyán lévő kisebb harang. Az ispotályban lakott pap járt alá 
hozzájok; mert akkor csak kevés szász lakott Bolonyában, ma
gyarok lakták azt többire, úgyhogy az Korcsma utcában, melyben 
most három magyar ház vagyon, akkor aligha annyi szász ház 
volt. Minthogy pedig az szászság nőttön-nótt, és az magyarság 
fogyott-fogyott, házaikat amazoknak eladták, és vagy elholtak, 
vagy innen másuvá költöztenek, vagy némelyek szászokká letté
nek.

26. Minthogy pedig az szászok így szaporodtak (& 25.) abból 
származott, hogy ezen kis templomban el nem férvén, nagyobbí- 
tására is szabadságok nem lévén s tartván attól, ami az ispotály 
templomán (&22. n. III.) történt vala; fatemplomról gondoskodnak. 
Építenek is még 1713-ban az kis kőtemplom mellé egy ennél 
sokkal nagyobb fatornácot tornyával egyetemben, melybe füg
gesztenek egy 2 mázsás, egy circiter 50 fontos, és az kis kőtemp
lomon lévő egy mázsás harangokat. Ezt pedig succesive kétszer 
is nagyobbítására más szabadságok nem volt, hanem csak az 
városi magistratustól, melyben 1750. esztendeig pápista bíró 
vagy folnagy nem is volt, hanem egy vagy két senator.^

d A reformatio után az legelső, ki pápistává lett volt Draudt
János senátor,(17) azután egy Gross nevű senátor,(18) az bírák
közül az legelső az öreg Herbert,(19) ki gubernalista is volt. Ekkor
lett pápistává Egyeter Mihály, utoljára bíróságot viselt 1782-
ben;*'20' és 1750-(ben), Seevald Christof(21) ki az Bara hegyén 
Türkösben az conv bíró fakápolnát éprtetett.
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Úgy tehát könnyű volt ezt építeni; nem sokat kelletett az 
contradictiótól félniek. Meg kell pedig azt tudni, hogy noha elke
rülhetetlen szükségek erre nem lettek volna, azt mégis megépítik, 
még minekelótte az magyarok oda költözének. Melyre indította 
őket rész szerint a kókápolnának szoros volta is, rész szerint 
pedig az városi sok népségnek az szép nyári napokon odaalá az 
templomba csak sétálás végett való járása, kiknek alamisnálko- 
dásából felesleg való pénz gyűlt templomládájokba.

Voltak ebben jeles városfiaknak is különös székeik, ú m. 
egynéhány logé nevezetű rostélyos székek, és az kalmároknak is 
egy rend székek.

Az is igaz, hogy ez csak mintegy nyári templom volt, melyben 
az meleg napokon az szellő könnyen által járhatott. Azonban nem 
építtetett az isteni külömnös vezérlés nélkül, még mikor az ma
gyaroknak megvolna templomjok.

Mintha előre tudták volna, hogy az magyarok szomszédjaik 
fognak lenni, és az kis kőtemplomot majd nékiek kelletik átaladni.

Ha ez így nem esett volna, nem tudom hová búvtak volna az 
magyarok; mert már két templomjok elfoglaltatott vala (& 18-21.); 
egyik tűz által ég meg (& 22. n. II.). Az nagy cinteremben lévő két 
kis kápolnák is, úgymint az Lőrinc temploma, mérőházzá, az 
másik (Sz. Katalin kápolna) kit pedig oskolává tétettek vala már 
ez idő előtt sokkal.

27. Adatik a magyaroknak így tehát Bolonyában egy cinterem
ben, mely közös volt eleitől fogva (& 8.n.l.) egymás mellett két 
templom lévén, egyik kő (& 25.), az másik fából való (& 26.); 
leégvén az ispotály temploma (& 22.n.ll.) 1718-ban, az megürült 
kis kőtemplom ada szállást az sátorozó magyarságnak.

28. Ki adja nékiek? - a magistratus adja azt. Sokszori költözés.
De bizony ebben sem mentek az magyarok magok fejektől,

mert ehez is csak annyi jussuk volt nékiek, mint a többihez. 
Bárcsak ne is hallottam volna egy városszolgának az maga urai 
ellen való trutzos bolond beszédét; tartozik az szász papot tartani 
és templomot adni! mert ez mindannyiszor megháborít, valahány
szor eszembe jut.

I. A buzgó magistratus jóságának kell azt, oh magyar! hálál
nod! és te, ily fennen szoló szolga, add meg annak becsületét,
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kinek ha kenyerét nem ennéd, alig tengenél! Nem is tilthatnák meg 
ezt a bolonyai szászok, sem taxát a magyarokra nem vehettenek, 
mint 1764(-ben) s az után susogatták. Lásd alább; mert övék sem 
volt, ispotályhoz tartozó jószág az máig is.

II. De igen rendes az, hogy a két natio ezt a két templomot 
kivált 1735-ig csak cserélte. Mert a szászok, a kiknél volt az 
elsőbség, télre a kőtemplomba, a magyarok pedig a fatornácba; 
nyárra kelvén, amazok a fatornácba, ezek pedig a kőtemplomba 
költöztek. Nem találtam-é tehát, amit & 28. monodottam, hogy ez 
a fatemplom nyári és recreatióra való templom volt? Ezen íráso
mért ne neheztelj, mert effectus testatur de sua cauza.

29. Ez históriának bizonyos volta: annak okai.
Ha pedig már, az eddig való írásomban, az igaz históriának 

oszlopaira az dolgot mindenekben nem is építhettem; noha eddig 
sem írtam fundamentum nélkül, ha írásomat szemesen olvasod: 
de, már ennek utána valamint írándok, annak igazságában nin
csen mit kételkedjél, k(edves) o(lvasó). Mert, mind a követke
zendő történeteket, vagy magam tapasztaltam, az ki ezt írom; 
mivel az isteni gondviselés engemet 1750-ben, tízesztendős ko
romba ide Brassóba oskolába vezéreltt, azhol eltöltvén mint árva 
gyermek három esztendőket, Magyarországon tíz esztendeig való 
mulatósom után, 1763. esztendőtől fogva szüntelen ezen eklézsia 
mellett viseltem mesteri és papi hivatalt. És mivel nekem szándé
kom volt valaha, az ecclesiasticus könyvben p. 105 mindeddig 
üresen hagyott titulust hol mivel bétöltenem: sok dologról jegyzé
seket is tettem, melyeknek ezután hasznokat is vészem, ha a jó 
Istennek tetszeni fog , hogy életben megtartson.

30. Ki tartja építésben? M it építenek a magyarok?
Azonkívül amit a kis kőtemplomról (..28.) mondottam: szükség

itt rendre megjegyezni:
I. Ennek építését vagy romlásainak jobbítását. Nem volt ez is 

a magyarok fundusok, se tulajdon örökségek. Nem is volt hát 
szabad azt épületben tartanók. Oh, az polgári szabadságról kitil- 
tatott magyar. A te jó patronusod, a magistratus viselt erről gondot: 
de nem tartozásképpen, hallod-é, hanem kegyessége szerint. 
Amaz sok tudományú és bátor szivű Szeli József pap idejében,
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1735-tól fogva belső részében ennek a templomnak tétettek job
bítások, de a főpapnak és az bírónakrhírével, ha olyas dolog volt. 
Ezalatt rakatott a kőből való és 1777-ben, ennek lerontására és 
megnagyobbítatásakor elrontott prédikáló szék, melyet készítte
tett némely magyaroknak költségekkel. Ennek idején csináltatta 
vala (e) egy valaki kettős fedeles papi széket 17.. -ban. Az prédi- 
kálló szék felett való pelikány képével volt igen durván faragott 
korona eltöredezett. Ennek idején vágatott az hátulsó nagy ajtó.

Ennek papságában szereztetett az orgona is, mellyel most is 
élünk azmi új templomunkban, 17.. esztendőben. Lásd azt rajta 
lévő felülírást.

A székeket és ablakokat is az magyarok jobbították, mivel 
magok is rontották el. Ennyi volt itt is az ó szabadságok. Annak 
fedelére bizony csak egy zsendelyt sem volt szabad veretniek. Az 
fedele igen romlott lévén: néhai b.e. (boldog emlékezetű) Dévai 
Jeremiás uram város prókátora és templom kurátora 1767 (-ben) 
meg akará ezt fedetni: de contradictio lón benne, és meg nem 
engedteték (f). Az jus haereditariumát nem engedhették az ma
gyaroknak.

II. A köles administratiója. Az templom kolcsa is soha az 
magyar pap által nem administráltatott, hanem az szász pap által, 
melyet majd maga tartott magánál, majd az sírásónál. Sót, mikor 
egykor 1756-ban Szeli József pap, a kulcsot magához akarná 
venni: a templom atyának Pfaf nevű vargának és az Clomp nevű 
szász papnak híre lett volna, az kezéből vetélkedés által kivéteték 
és osztán az fatornácnak kulcsaival együtt vas karikába vereték, 
melyet magam úgy értem és úgy is hagytam.

6 Ezt adtuk az csernátfalusi templomba, mivel az ő templomjok 
1777-ben és 1778-ban készüle el.

f Ez Seevald Péter senator (22) és az ispotály inspectora, ki 
teljességgel meg nem engedte, hogy megfedjék az magyaarok, 
hanem csak ajándék neve alatt.
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III. Az temető helyek. Azmi a temető helyeket illeti: minthogy 
eleitől fogva az magyarok is ide temetkeztek (..8 n. I.), szabad és 
váltott helyeik voltának a magyaroknak is, mind az két temp
lomban, s mind az cinteremben; szintén mind az szászoknak is. 
Sót mikor prédikációval való magyar temetés volt, azfatornácba 
gyűlt az szomorú hallgatóság az prédikációra: de az temetóhe- 
lyeknek váltsága mind az szászoknak ment.

IV. Az harangok állapotja. Az harangokat az mi illeti: ezekkel 
az magyarok is éltek, mint az szászok, de nagy különbséggel. 
Mert vásár-és innepnapokon reggel megvonták ugyan mind az 
hármat, de egyszeriben, holott szászok succesive vonták meg: 
vecsernyén az magyaroknak csak két kisebb, az szászoknak 
pedig mint a három megvonatott. Mívesnap pedig az magyarok
nak csak az legkisebbel, az szászoknak pedig az két kisebbel 
harangoztattak. Mi volt ennek oka, úgy találom, hogy két natiobe- 
liek tudassák, melyiknek harangoznak. De az elsőség is lehetett 
ennek oka, mely abból bizonyos, hogy mivel az 1777-ben 
kezdődött simultaneumkor az mívesnapi két haranggal és az 
vecsernyei három haranggal való harangozást és Fronius Mihály 
fölhagy uramtól(23) megnyertem volna, hogy ebben is conformitas 
légyen az két natio között, tehát Schwartz János templomatya, az 
magyaroknak nemigen jó barátjok, Servatius Márton akkori szász 
papnak ezt mondotta: Hogysem azt a magyarok megnyerjék, 
inkább leteszi az templomatyaságot.

Azmi az temetéskori harangozást illeti: mindenkor többet 
fizettek azért az magyarok, mintsem a szászok.

31. Az papi jövedelmet; azmi illeti: megmaradott az a maga 
elébbeni állapotában (11,12), úgymint:

1. Az magi stratu stól való salariuma és dézma.
2. Az hallgatókról az stola és az fa s főzőpénz. De mikor Szeli 

József pap, circiter 1754-ben Krizbán való papságra akara menni, 
hogy megmaradjon, ígérnek néki minden egész gazda esz
tendőnként két-két petákot jobbíttást, mely ígéretek aligha két 
esztendeig tartják meg, és mivel az papjaikkal ujjat vonó nyakas 
emberek is voltának, s most is vágynak közöttök, Szeli Jósef is
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tüzes ember lévén, öreg Jakab István és Kőfaragó Miklós 
bosszúságból annyira mennek, hogy petákjaikat absolute meg
vonják tó le.

3. Azmi az paráznáktól fizetett pénzbeli accidentiát illeti: az 
ekkor jövedelmes volt, rész szerint az kaloda és szalma koszorú 
váltságára nézve, rész szerint pedig az vasárnapi eklésiakövetés- 
nek mívesnapra szállítására nézve. Ez, az én időmben 1771-től 
fogva 1783-ig, mikor egészen tolláltatott az birságlás(conf. Protoc 
(ollum) Eccl (esiae) Sect. IV, n.-n. 41.), sokképpen változtattatok 
az főpap által.

4. Az magistratustól adattatni szokott 75 forint is majd az 
Tanácsházon, karácsony szombatján fizettetett meg, majd az 
pálinka provisorok, majd arendátorok fizették fertály eszten
dőként.

5. Az parochia és oskola építés még az allodialis cassából jött 
az várostól, mind 1762-ig; azolta az Nagytemplom curatora építtet
te, de nehezen.

II. Periodus. Az kis kőtemplomnak sorsáról és annak nagyob- 
bításáról való jó, de füstbe ment szándékról ab A(nno) 1755 

usque ad Annum 1771

32. Az magyaroknak vélekedésének gyümölcsei
Az magyarok, Szeli József nagy bátorsága és érdemes pap- 

joknak indításából, az kis kőtemplomnak nékiek 1718-ban csak 
szeretetből lett által adattatásáról (& 28) elfelejtkezvén azt úgy 
tekintik vala immár mint tulajdon magok örökségeket, mint írása
ikból megtetszik. Lásd Protoc.Eccles.p.215-230. Azmely véleke
dések, sok más egyik felől jó, másik felől magoknak igen 
veszedelmes, és jó szándékjoknak igen akadályos kedvetlen 
dolgokat szült nékiek, melyekterhesebbek voltak, mintsem bírhat
ták, vagy azokon általverekedhettenek volna.

g Ezeknek fiaik éppen ilyen színű dologban mutatják meg 
atyjoktól reájok szállott virtusokat az én időmben 1784. Lásd 
alább.
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33. Gyümölcsei elészámláltatnak.
Ez az vélekedés (& 32.) mintha az kis kőtemplom az ő örökös 

fundusok volna, azt szülte először, hogy azt az magyarságnak 
szaporodására nézve meg igyekezték nagyobbítani. Ez helyes és 
jó, szent szándék vala; csak az kár benne, hogy az vener (abilis) 
capitulum ezt csakhamar felforgatá, amaz Statut.1.1 .Tit.10 & 3. 
lévő törvény által. Lásd Protoc.Eccl.p.220,221. Másodszor azt 
szülé ez, hogy sok újítást akarván, az köles, cinterem s harangok 
és azok jövedelmek iránt behozni, melyek midőn az magistratus- 
nak és capitulumnak hírré tétették volna, igen nehéz s kedvek 
ellen való conditiók tétetének elejekbe subscriptio végett. Lásd 
Protoc.Eccl.es.p.217-220. Mely conditio ínyek szerint valók nem 
lévén, sőt vélekedéseket egészlen felforgatván és elrontván, 
inkább az elkezdett dolgok félbenhagyni, mintsem az conditiókat 
subscribálni készebbek valának.

34. Folyamotja munkájoknak
Minekelótte pedig ezek az nehéz conditiók (& 33.) elejekbe 

tétettek volna, minek előtte az újításokról és az tulajdon jurisdic- 
tióról, s proventusoknak közre való bocsátásáról, vagy az azok
ban való részesülésről, melyekre jussok éppen nem vala, 
gondolkodtanak, vagy legalább arról való gondolatjokat kinyilat
koztatták, vagy hogy úgy mondjam, az nyulat még megfogattatá- 
sa előtt mellyeszlették (?) volna: jól foly vala mohón kezdett 
munkájok.

I. Az n(emes) magistratus pártjokat fogja 1755-ben, az temp
lom sculatiójára kiküld némely senátorokat, annak amplificatióját 
jóváhagyja, az dolgok felvivén, az fels(éges) Udvarnál insinuálja, 
és igy a magistratusnak kegyessége és munkássága által, igen 
szép decretumot nyernek az magyarok b(oldog) e(mlékezetű) 
Felséges Mária Theresia fejedelemasszonyunktól 1755 die 4 
Febr. (lásd Protoc.Eccl.215.), melyben megengedtetik, hogy ora- 
toriumjokat hosszára két bécsi ölre, szélességre pedig, de csak 
egyik oldala felől, három ölre megtágíthassák.

II. Az hallgatók is, nagyon buzogván (:initium fervet:) köveket 
feszegetnek és hordanak, az meszes vermeket mésszel megtöl
tik, sót deszkát is vesznek. Az tehetősebbeket eljárván, ígérnek
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20,30 több s kevesebb forintokat, sőt papjoknak némelyek kezé
hez is adják, az okosabbak pedig Ígéreteket időre halasztják.

III. Az alamisnaszedés végett szép instantiák készíttetnek 
magyar és deák nyelven... Az collectorocat, Olajos Györgyöt és 
Baláska Istvánt választják, alamisnás könyvöket is elkészítik.

35. Alamisnaszedés iránt való készületek
Mikor pedig az magistratus kéregetó leveleiket nemcsak 

megpecsételte, hanem különös recommendátiót is adott volna 
nékik, azzal meg nem elégedvén, szekérre ülvén papjok és más 
hallgatók indulnak Feketehalomba Trausch nevű decanushoz 
(24), hogy azon leveleiket az capitulum pecsétjével is megerősít
sék. És ez az a szerencsétlen utazások, mely forrása lett jó 
szándékjoknak megcsökkenésének, az & 33 (-ban) említett nehéz 
conditióknak és az munkájoknak félbehagyásának. Ekkor nyílik 
meg az capitulumnak szeme, így veszi észre az magistratus is, 
mit akarnak és hová céloznak az magyarok.(& 33). És igy az 
magistratus és az capitulum egyetértvén, egyenlő conditiókat 
adnak elejekbe, az statútumokból convincáltatnak az magyarok, 
hogy az királyi decretumot contra jus alteris eliciálták és eképpen 
parturiunt mus, szándékjuk füstbe mégyen, reménységek elolva- 
da, az templom régi állapotában marada, se az magyar azt soha 
nem amplificálhatá.

36. Merészség vagy reménység dolgok.
Eléggé bizony nem is csudálkozhatni, miképpen bátorkodtak 

olyan költséges munkához fogni, ládájokban még akkor száz 
forintjok sem lévén, az hallgatóktól is akkor nem sokat reményel- 
hetvén, és magokat az bizonytalan alamisnára hagyván. Bizo
nyos az szászoknak sokba került ennek amplificáltatása 1777 és 
1778-ban, az magyaroknak jó segítségeken kívül. Lásd alább &
8. Ha meg lett volna is az dolog, esztendők alatt ment volna 
véghez.

37. Félbe szakad az munka.
Az magyarok megvetvén az elejekbe tett, nekiek nehéznek 

tetszett (& 33.említett) punctumokat, nem akarván azokat subsc- 
ribálni, az munkától eltiltatnak, az alamisna-szedés is inhibeálta- 
tik.Protoc.Eccles.p.217 mivel az szász eklesiának praejudiciumá- 
ra sok újításokat kezdenének: félben hagyják az még jól el sem
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kezdett munkát, panaszokat soha feljebb-való instantiáknál nem 
is jelentvén. Ha pedig igaz jussok volt: miért nem vitték azt elébb? 
Lám decretumok volt; és az templomépítés az majestaticum jus- 
hoz tartozó dolog lévén, nem kell vala ily szent és szükséges 
dologtól ezen conditiók miatt elállani (:Medium tepet:).

38. Mi gonoszt szül ennek félben hagyása: l.kárt, 2.rút civó- 
dást.

Mint bánnak papjaikkal még holtja után is.
Ennek az munkának félben hagyása oh melly sok gonoszát 

szült az pap és az hallgatókra nézve! Szült ez:
I. Kárt az eklézsiának. Kórontások és hordások haszontalan. 

Ezeket, azkinek tetszett, elhordta, sok az templom megett az 
sárba temetódött, egynéhány szekér kő az Malom utcai kútba 
rakatott, az maradékját 1777-ben bérakták az templom falaiba. Az 
mésznek is ilyen sorsa volt, az asszonyok ház-fejéríteni hordották, 
az deszka is, mint közös jószág, elolvadott. Munkájok, fáradságok 
és pénzek elveszett: Oleum et operam perdiderunt.

II. De szomorúbb volt papjok és ő köztök való rút civódás. Ez 
abban állott, hogy mivel nagyon gyanakodtanak papjokra, hogy 
sokan, nagy summa pénzt adtanak volna kezéhez az templom 
építésére; de már most, se(m) templomjok meg nem nagyobb iha
tott, se azvégre adatott pénzek együtt sincsenek: tehát mérgesen 
támadnak papjokra (kétségkívül pedig azok, azkik vagy igen 
keveset, vagy semmit sem adtak volt, mint az én időmben; lásd 
alább:) ó tőle számot kérnek, perlik, harcolják, míg végtére 40 
forintig való adósságba ejtik, melyért is az felesége ezüstövét 
zálogba tévén, circiter 1764-ben váltotta ki. Ami nagyobb, egykor 
Brassóba jővén Szeli Jósef pap Zsomborról, az lovait brachium- 
mal akarják elvenni, mely miatt igen neheztelvén, meg is esküdt, 
hogy Brassóba soha többé nem jó! nem is jött, mert zsombori 
papságában, jó vénségében megholt 1782-ben. Ilyen jutalmat 
adának az brassai hallgatói jó, szorgalmatos és érdemes és az 
eklésiát jó rendbe hozó papjoknak, ki közöttök mint pap szolgált 
22 esztendőkig. De még rútabb dolog az, hogy még holtja után is, 
jó hírében mocsk.oltatik(h). ítéld meg k(egyes) o(lvasó), vagyon-é 
itt valami háládatosság, vagy tisztességtétel? v(agy) annak csak 
legkisebb nyoma is?
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39. Az salárium állapotja ez időben. Az olajosok, a székvált- 
ság

Az papi bérre és saláriumra nézve.
I. Az magistratus részéről semmi fogyatkozás nem volt, meg

járt az száz forintja és az magazinumból az tíz köböl buza és tíz 
köböl szalad, úgy az dézmából való rész is.

II. A halgatók 1 .(Elvonják az ígért két-két petákot. 2.( Az szekér 
fa helyett vagy ág-bogot, vagy semmit, legtöbben nem hozván, az 
papjok pedig ezt megunván az szekér fát vagy az tönköt, melyet 
Hétfaluban máig is meghordanak papjainak, 30 pénzbe becsültek, 
és ez az fapénz. Olcsó fa volt akkor, közel volt az erdő. Itt nem 
volt tekintet az jövendő időkre, és az erdőknek elpusztulhatósá- 
gára. Az 40 pénznek harmadja odaveszett.

III. Az olajosok ekkor is, mint eleitől fogva, megadták az egy 
pénz ára olajokat, minden pénteken, melyért a pap szolgálóját 
szokta kiküldeni az Olajszerbe, de ha valakinek bosszúja volt a 
papra, megtagadta azt, mint az én időmben is megesett, noha egy 
hónapban aligha egyszer küldöm azért szolgálómat.

IV. A székek vállságokról is megjött a papnak a személytől a 
két garas, melyből a mesternek, aki írta, és az orgonistának, aki 
szedte, egy-két kupa borra adott.

40. Nem jött volt el a m(agyar) templom építésének ideje.
Ez az emlékezetes periódus, amint a templom nagyobbítására 

nézve eleinten igen örvendetes vala (& 34.), úgy, hogy annak vége 
a 38 & megírt következések miatt felette szomorú vala (:Finis 
foltét:). És így, a jól kezdett rosszul folytatódott és azért félbesza
kadott munkából semmi sem válván, meg kelleték szoros temp- 
lomjokkal elégedniek, noha a székek miatt sok zenebonák 
estenek, lásd alább. (h)

(h) Ha volt-é gyanuságoknakfundámentuma, kétséges. De az 
bizonyos, hogy egy város-szolga 1782-ben ily szókkal illette az 
papokat: Szeli megcsalt, Bartha meglopott, Bartos részeges volt. 
Ez amazoknak atyjokfija és Kőfaragó Jósef az neve.
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Nem jött volt el még akkor az az idő, melyben a magyarok 
tulajdon templomokkal dicsekedhettenek volna. Nagy kövek vol
tak akkor előttök! Akkor nem uralkodott még II. Jósét; akkor az 
exclusivum divatjában volt; akkor sem volt az concivilitasnak 
nyoma. Ezt halasztotta volt az isteni bölcsesség a II. Jósét ural
kodásáig, és az én brassai papságomig 1783 esztendőre.

I I I .  Periódus. A kőtemplom tágításáról való megújított, 
de haszontalan szándékjokról a magyaroknak ab A(nno) 1771-

1777
41. Papjaiknak előttök való respectu sok
Noha a magyarok a kis templomnak megtágításában elé nem 

mehettenek (& 35,36,) noha 1757-től fogva 1771-ig látták a szé
kek miatt való gyakor versengést; mindazonáltal, se Bartha Már
ton papjok idejében, kivel éppen contentusok nem voltának, 
hanem periették, vádolták és rútul majmozták, se Bartos Márton, 
egy kevéssé kedvesebb, de gyakorta Clos Péter (25) főpaptól 
corrigáltatott papjok idejekben, szájaikat sem tátották fel, hogy 
templomjokat megnagyobbítsák.

42. Papok és hallgatók közt való állapot
Ezen két papoknak idejekben 1763-tól fogva 1771-ig rector- 

ságot viseltem én, és minden jelesebb alkalmatossággal, majd 
mindenütt, mint hivatalos jelen lévén, sokat láttam és hallottam. 
De nem volt ez időben templom építéséről itten szándék; hanem 
papokkal való harcolódás, azoknak bévádoltatások, gyalázások 
és rút majmozások. Szégyenlek mindent megírni. De egy-két 
casust hadd írjak meg. Mikor az elsőt (Bartha Mártont) Pürke- 
recból béhozták, reluctáltanak igen nagyon, mivel az antecessora 
- elődje, ti. (Szeli József) felőle ilyen ítéletet tett vala: Csak annyit 
tud, mint a csizmám stöckelje. Emiatt, egy darabig, sokan nem is 
éltek tőle communióval, hanem Hosszúfaluba jártának Szeli pap
hoz. Ez (Bartha) szakádat simogatni és gyakorta köhécselni szok
ván, úgy felkapták némelyek, hogy még fijokat is csúfságból 
mások előtt kérdették: Mit csinál a pap a szakállával? Ezt pene- 
tével (?) is megkereszteli egy. Ezt vádolják, hogy az ostyát csiz
maszárában v isz i betegekhez. Ezt vádolják, hogy az 
alamisnapénz számjait elváltoztatta. Szemébe mondja egy város
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szolga: Vastagabb keédnek az orcája bőre, mint a csizmám talpa. 
Ennek feleségének egy az orrát fogván, ezt mondja: Jere, te 
részeges papné. Ezzel egy jeles férfiú ellen való mocskos szava- 
iértpallinodiát cántálta. A másikat (Bartos Márton) jól tartja egy és 
osztán a piacon kérkedik vele: ... ugyan tartám a papot. Ezt a 
főpap gyakorta corrigálja, bünteti is, sőt büntetésül fejér rokolyát 
küld énáltalam néki, hogy loco poenae minden vasárnap felvévén, 
abban prédikáljon, mely soha azelőtt nem volt. És mivel én 
másnak büntetését viselni nem tartozom, az új templomunkban 
fel sem vettem, hanem communiói és halotti alkalmatossággal. 
Ily szomorú állapot volt ekkor!

43. Indíthattak volna a példák által
Mindazonáltal, mivel a szép decretumok még kezekben volt; 

mivel látták rész szerint az oláhokat,(26) hogy itt is, amott is 
templomokat építenek, rész szerint pedig a bácsfalusiakat, cser- 
nátfalusiakat, hosszúfalusiakat, kik rész szerint új templomot 
akartak építeni, rész szerint a régieket tágítani, mint akiknek Clos 
Péter főpap a számokra velem íratott F. Mária Theresia királyné 
asszonyunknak instantiát; mégis ennyi példák által fel nem ser
kentenek, noha tudták és hallották, hogy mindezen faluk, még 
Bácsfalu és fél Türkös is nyertének arra szabadságot; jóllehet 
ezeknek az utolsóknak az irigység és fösvénység akadályt vét 
szándékjoknak. Mert, noha a templomhely kiméretik Bácsfalunak 
alsó végében, egy kertben az urak által 1771-ben, noha meszet 
égetnek, noha fát és követ hordanak és sokan sokat ígérnek: de 
tulajdon papjok az iránt, vagy inkább az ellen némely punctumo- 
kat béadván, ti.

1. hogy ezek a faluk contiguumok
2. hogy a jószágoknak eladattatásoknak publicáltatások iránt 

confusio lészen és
3. hogy a salariuma fogyni fog
4. hogy új papjokat és mesterjeket nem táplálhatják s.a.t.
Szándékjok füstbe mégyen, és régi templomjoknak nagyob-

bításához fognak 1776-ban.
A hosszúfalusiak pedig a magistratussal való hosszas pro

cessus miatt máig sem fognak megrongyolódott templomjoknak 
építéséhez.
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Mind ezeket tudták, mondom, a brassaiak és, aki dolgokat 
elébb mozdítsa, találtatott volna; de erről ingyen sem gondolkod- 
tanak 1757-tól fogva 1771-ig, vagy talán azért, mivel az azelőtt 
esett dolognak (& 35.) keserű íze, még szájaikban volt; vagy pedig 
serkentőjök nem volt, vagy épen azt gondolták: Ha a szász 
tartozik templomot adni és ád is: mi szükség templom építés után 
járni, lám, ha atyáink élhettek igy, mi sem halunk meg. Mert amint 
ilyen s még átkozódással is élt emberek találkozhatnak az új 
templom építésekor. Lásd alább: kétségkívül, akkor is voltak ilyen 
virtusos magyarok Bolonyában.

Azonban eltelvén ezek a veszekedlések és papjaiknak tőlók 
kevésbé való becsületeseknek zavaros esztendeig: 1771 és 
1775-ben: ismét kezd az eklésia amaz nagyérdemű férfiú Dévai 
Jeremiás prókátor és eklésia curatora indításából instanciákat 
béadni, majd Schobel Jósef(27) bírónak, majd a magistratusnak, 
hogy engedódjék meg a templomnak amplificáltatása. Lásd eze
ket in Protoc. Ecetes. P. 234-237, melyek közül az utolsót magam 
adtam bé; midón hallanék, hogy a szászok, a magyarokat kike- 
resztvén, akarnák ezt megnagyobbítani. De itt, bizony még annyi 
instantia sem hallgattatott meg, sőt ezekre még csak resolutiót 
sem nyerhettünk.

44. Az székek miatt volt versengés
Bizony, ha meggondolták volna az urak a templomnak szo

rossága miatt igen gyakorta esett cívódásokat, veszekedéseket 
és azt az unalmas, hosszas processust, melyre egy Pap György- 
né Kádár Klára nevezetű porkolábné calvinista asszony a maga 
ülőhelyének halálos betegségében a tót órásnénak, Molitor And
rás calvinista feleségének testámentom szerint és áron eladotta- 
tása által ada alkalmatosságot: meg kelletett volna hiteknek, 
cselédjeiknek kéréseket hallgatnia. Ez valósággal hosszas pro
cessus volt. Mert tartott és folyt az 1777-tól fogva 1782-ig. For
gatta azt Molitor András, Dévainé, Matthaeidesné és Pap 
Sámuelné asszonyok ellen (28), a főpap előtt: de ettől az dene- 
gáltatván és a papné mellett ad dies vitae hely adattatván, azzal 
meg nem elégedett, hanem apellált a magistratus, innét a Guber
nium és ismét éppen a császár eleibe, noha a kis kőtemplom már 4 
1777-ben amplificaltatni kezdett.
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Költséges is lehetett nékie; mert inquiráltatott is ez iránt, mivel 
az említett asszonyok feleségét bé nem bocsátották és Bécsbe is 
kétszer ment, noha a magistratus ellen is sokat patvarkodott és a 
hétfalusiaknak a város ellen való causájukat is folytatta. Nyugha
tatlan ember ez, feleségének ingerlésére cselekedte ezt, a maga 
nagy romlására.

45. A salarium a dézma elvétetik a m(agyar) pap elveszti a 
maga részét. Papságra lett választásom.

(.... ) A dézmának 16-ik részéből való részecske odalészen
és elvész. Mellyról jegyezzük meg ezeket:

1. Az okát. Még 1750-től vagy azelóttól fogva is ostromlotta a 
fiscus a Barcai Capitulumot a dézma iránt. Ez a processus ezere
ket emésztett meg (...) És mindennyi költés mellett 1770-ben 
mégis elnyeri a fiscus, és a szász papoknak, úgy a városi nagy 
papnak is csak a quarta hagyatik meg.

2. Az effectust. A magyar pap azért, mind az 5 káplányok is 
(29) kikkel egyarányú része volt a dézmában, osztozván a 16-tod 
részből, a két utolsó káplánnyal elvesztik dézmabeli részeket. Ez 
esett Bartos Márton pap idejében 1770-ben.

3. A vigasztalás. Én (Gödri János) rectorságból magyar pap
ságra hivattattam 1771-ben, melly promotiomat némely irigyeim 
megsajnálván csaknem mind az eklésiabelieket valamely álnok 
és inter(e)satus személyek arra indíták(l) hogy antecessoromnak, 
ki már a hosszúfalusi ennél jobb papságra való hivatalt acceptálta 
vala, köztől való megmarasztásáért seregenként instálnának sőt 
még maga is instantiát ada bé, hogy meghagyattassék: ellenem 
írást adván bé, és azzal vádolván, hogy

1. Én még ifjú és volnék
2. Igen beteges
3. Kevély volnék, 1

1 Ezek főképen az indítói voltának: Antecessoromnak sógorai 
és bízott barátai, úm.: a napa Szebeni Kata, a felesége, kik házról 
házra kérték a hallgatókat: Hajdú Rebeka Pap Sámuelné, a 
leánya, Molitor András és a felesége, tanácsadóik és íródeákja.

151



De mindezeket az urak, akik engemet mind jól esmértenek, 
csak irigységből származott calumniának tartván, kérésekkel 
együtt elmés feleletekkel bocsátották el. Végre semmire irigyeim 
nem mehetvén, azt fogták reám, hogy Gaudi János (: ez az ipám:) 
aranyai szerzették nékem a papságot. Végre lecsendesedtek és 
némelyek nekem szép óntálakat adtak ajándékban (.... )

(Leírja a dézma rész visszaszerzése ügyében való hasztalan 
igyekezetét. Egy 1774-ben beadott instanciája visszautasítása 
alkalmával írja: De bétölt itt: ember teszi a fogadást eb aki 
megtartja)

De az irigységtől gyötrettetvén, főképpen Kőfaragó Jósef 
városszolga (:erről több fordul elő:), Jakab István és Molnár 
András szitások indításokból... 1781-ben, nagy mérgesen megta
gadják az ígért 60 pénzeiket, azt is kívánván, és adfectálván 
Kőfaragó Jósef, hogy a szombati confessio vasárnapra tétettes- 
sék által, de ilyen nevetséges okból mivel, ha ő az istállójába 
lovaihoz menvén valamit kedve szerint nem talál, megharagszik; 
hogy az eklézsia ládája házához vitessék és ott tartassák minden 
írásokkal együtt, mert ha ő curator, úgy kell lenni; és hogy mester 
az alamisnapénzt az ó házához vigye.

Az első megengedtetett helyes okokból, de a többi kívánságai 
mint maga nagyzolásából származtak, denegáltattanak.

És úgy vagyon, hogy ezen zűrzavarok után az említett cura- 
tornak scilicet és pajtásainak indításokból esett, hogy a 60 pén
zeket igen kevesen adták meg.

46. Az erszény dolga.

(A csengettyűs erszényt ekkor Kőfaragó Jósef, városi szolga 
kezelte. A mester Deák András volt).(30)

A főpap uram egykor vasárnap (1781-ben) reggel lejő a 
templomba és cultus után a város-szolga nem marad benn, hogy 
a pénzt számlálja. Kérdi a főpap: Ki számlálja a pénzt? Megbe- 
széllem, mint foly a dolog; de ímé Kőfaragó most nem marada 
benn. Itt jelen lévén Bartha Márton halmágyi vacans mester is, a 
város szolga academita veje, megbeszéltem az ipjának három
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papokat mocskoló beszédeit.^ Melyet osztán Bartháné, a város
szolga leánya, tanult mestersége szerint reám igyekszik haszon
talanul fogni, panaszolván a halmágyi papnénak, az ura nénjének. 
- Meg kell itt jegyezni, hogy míg Bartha a halmágyi mesterségből 
ki nem esett és ide Bolonyába maga házához ipjától bé nem 
hozattatott és jó darab ideig officium nélkül nem nyomorgott volna, 
a mi eklézsiánkban vo lt.(31) De ez ide jővén, az ipja azonnal sok 
zűrzavart indított és ellenem sokat kezdett; de mindenbe belé is 
sült. Láthatja pedig minden okos, mire célozott a város-szolga. 
Barthának vacantiában itt laktában esett:

1. Az őközte és Máté Márton(32) csernátfalusi pap között való 
sok mocskos versengés, kinek fiát Bartha tanította. Ez idő alatt 
esett

2. A cigány prédikációnak Bartha academita által az if. Jakab 
Jósef és Türkösi Márton lakodalmán gubában lett perorálása.

3. Az Bibó frátereknek vivát-vivát derék énekjeknek a város
szolgák közé való bécsúszása, melyet Bartha nekiek mind ma
gyarra fordított s mind nótájára megtanította. Academitae rés 
dignissima.

4. A Bartha és felesége között volt sokszori veszekedés, 
verekedés, lármázás.

- Bartha itt egy ideig nyomorogván, az ipjától tett fogadás 
szerint nem tápláltatván, panaszos ételt évén, mint nékem pana- 
szolkodott, végre itt conditiót nem találván, mégyen Nagysinkre 
Salmen(33) úrhoz magyar praeceptornak, amint dicsekedett, nagy 
salariumot nyervén. De Deák András mesterünk tatrangi káplán- 
ságra hivattatván, az apja firkol hogy vejét tétesse káplánnak és 
pedig nem succedálván, magyar mesterségre recommendálja, kit 
is, minden usus és regula ellen titt(ulus) Clos Mihály úr, akkori 
senátor és hétfalusi inspector(34) hív mesterségre a főpap híre 
nélkül és praejudiciumára. Nem volt ez az úr a főpapnak soha is 
barátja.

j 1781 novemberében a város-szolga, mint szószólló ...mon- 
dá:Hé! mert körmünkre égett már! Én hogy-hogy kérem kegye
det? Mond: Úgy, hogy Szeli megcsalt, Bartha meglopott s Bartos
részeges volt. Elhülók szavait hallván és kérdem: hát Gödriről mit
tud? Mond: semmit (.... )
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És ezolta a mende monda, harag, visszavonás meg nem 
szűnt.

5. Bartha a nénjével is irtoztatóképpen sok mocskos szókkal 
mocskolódtak és még most is tart a ház iránt való processusok, 
melyből a nénjét exhaeredálni akarja, reája fogott lopásai miatt, 
melyeket tett volna atyjok halála után, mig ő Vittembergában 
lakott.

47. Noha pedig az ígért 60 forintokért oly sokáig fáradtam, 
azon ígért és 1771 és 1772-ben meg is adatott bonificatiónak 
continualását kértem erőségekkel praetentiámat támogattam is, 
mindazonáltal megmaradott a resolutio .... így rontatott ekkor a 
papi salarium mind az elöljárók, s mind a hallgatók által. Nem lett 
volna bizony csoda, ha ezen nyomorúságos állapotban, új pap 
lévén, vagy rongyosan jártam, vagy adósságot raktam volna, mint 
az én antecessoraim tettenek, noha a dézmájok megjárt. De az 
Isten adott volt annyit, hogy szükséget ily költséges városban nem 
láttam. Ha ebben a háládatlanság és irigység nékem kárt tett: az 
isteni gondviselés, a bojárok és más reám bízott jószágokból jött 
nyereségecske által áldott és gazdagított: mely áldást még most 
is sajnálják nékem az irigy szemek; de el nem vehetik.

48. Ezek az elészámlált rút dolgok, háládatlanságok, papjok- 
hoz mutatott hallatlan hidegségek a bolonyai, gácsmajori és 
martonfalvi lutheránus magyaroknak esmértetó jelei az ő Isten
hez és annak tiszteletéhez való hidegségeknek. És ha szintén 
talán szabadságot nyertének volna is a kis kótemplomjoknak 
megtágítására, úgy gondolom, hogy az ezer civódások által lett 
volna meg. De az isteni igazgatás cselekedte azt, és a szász 
nationak azon templomhoz való jussa (& 28-at 30), hogy annak 
amplificatiója nékiek meg nem engedtetett, bizony jövendőben, 
ha a fatornác leomlott volna, ezer versengést és unalmat szerzett 
volna, mint az 1777-ben introducáltatott simultaneum. Lásd 
alább.

Még időnek kelletett halani, míg a magyarok tulajdon temp
lommal kérkedhettek.
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IV. Periodus. A kis kőtemplomnak a szászok által lett 
megtágíttatásáról 1777 és 1778- ban usque 1783.

49. A magyaroknak nem adatik szabadság az építésre. A 
szász építi azt. Mozdító ok. Szándékjok. Adprobáltatik szándék- 
jok, a decretum kikérettetik.

Eképpen a magyaroknak a kis templom építésére semmi 
szabadság és instantiájokra még felelet sem adatván: a bolonyai 
szászok, Servátius Márton papjok és Schvartz János egyházfijok 
indításából gondolkodnak annak megtágítása felől (....) A szán
dékjok külömbféle volt az építés iránt. Volt volna kedvek, hogy a 
tornác helyére építsenek mint igen alkalmas, jó helyre. De erre uj 
decretum kivántatott (....) Az ő szándékjokat közük az evang. 
magistratussal, főképpen Fronius Mihály urammal, az ispotály 
inspectorával(35) és Preid György urammal, az főpappal, kik is 
jóváhagyják a kis templom amplificatióját és el is végzik azt magok 
között. És végre kikéreti Fronius Mihály úr tőlem Schvartz által a 
decretumot, melyet copiában ki is adok 1777-ben.

50. Az magyar szól, kér, instál, semmit sem nyer. Okai meg 
nem hallgattatásoknak

Ezekből megértvén szándékjokat: mi nem hallgatunk, hanem 
az dologhoz nemcsak hozzászólottam, hanem az magyaroknak 
képében és consensussokból, instantiát is adtam bé, mellyben 
kértük, hogy vagy nékünk egyedül engedődjék meg a decretum- 
nak betűje szerint az amplificálás, vagy pedig legalább az, hogy 
az amellett való dolognak és költségnek felét magunkra vállaljuk. 
Lásd ez Protoc.Eccles.p.236. Láttattak itt eleintén az utolsót 
jóváhagyni az költséges dologra nézve. Mikor pedig arra kele a 
dolog, hogy a munkához hozzáfogjanak: a magyaroktól ez is 
megtagadtaték. Tudták azt, hogy ha megengedik az fele tehernek 
hordozását, meg kell engedniek a fele proventust is, főképpen 
azért, mivel az magyaroknak adatott szabaságon építettek.

Könnyű is volt ekkor az magyarral így bánni. Mert:
1. A magyarok között senki ekkor elébvaló nem volt mint az 

város-szolga. És ez mit tud? Mit csinált? mi buzgóság és bátorság 
vagyon bennek? Az urak eszik, és merészel-é csak egyet is 
szólani az urának? Félté mindenik az koncot. Megholt volt ekkor 
Dévai Jeremiás uram.
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2. A concivilitásról és a tolerantiáról még nem is álmodozhat
tunk ekkor. A magyart tehát odatették ekkor, ahová az oláhot és 
még messzebb is; mert ezek a falukon templomokat építettének 
szabadosán, de a magyar nemcsak Brassóban, hanem falun is 
meggátoltatott abban (& 43).

51. Mivel biztattatnak a magyarok? A magyarok segítségek 
kedves.

Hajlandók a segítségre. Evégre curátorok tétetnek.
Azonban azzal kecsegtetnek a magyarok, hogy noha a szá

szok nem kívánják a fele-terhet {& 50), mindazonáltal, ha magok 
amplificálják is azt, a magyarok mégsem rekesztik ki a templom
ból. Ez igen sok és minden szeretet és igazság ellen is lett volna 
(& 11) és a hozzá usus ellen és szemet is szúrt volna. De ha a 
magyarok segítséggel lésznek mint keresztények és azon temp
lommal élók, tehát jó néven fogják venni. Itt jegyezzük meg:

1. A magyaroknak erre való hajladóságokat. Nem lévén sem
mi erejek az ellenállásra, erre is reá állanak, segítségeket kivált 
Kőfaragó Jósef nagyon ajánlják. Mely végre

2. A főpap két magyar curatorttészen.úm. if. Enyedi Györgyöt 
és Kőfaragót, azon okból, hogy ez sebes és szájas ember lévén, 
a magyarokat a segítségre reá tudja szedni és beszélleni 1777- 
ben. Ennyit használnak a maximák!

3. A magyarok teszik is fogadásokat szerényen (....) mind 
munkájokkal, s mind pénzbeli adományokkal, sokan többet segít
vén az szászokat, mintsem a magok templomjok építését. Lásd 
alább.

52. A simultaneumról adatott parancsolat.
A két pap projectumai
Minekelótte pedig a templomépítéséhez fogának, és a 

kőtemplom lerontaték, melybe a magyarok jártak,(36) szükséges 
volt, hogy a simultaneumról gondolkodjunk, melynek a fatornác
ban kelletett kezdődnie.

E végre:
I. A főpap parancsolatot ad a két natio papjainak, úm. Serva

tius Márton szász és Gödri János magyar papoknak, hogy a 
simultaneumról együtt gondolkodjunk, opinióinkat írásban béad-
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juk. Ez meglévén és projectumainkat hallgatóinkkal communicál- 
ván bé is adjuk azokat die 14 april 1777 a főpapnak, de amely 
projectumokban az elsőségnek mindenütt a szász ekklésiának 
commodumára kelletett uralkodni. Cont. Notata mea.

II. A magyarok ezen projectumokra nézve a magok szándék- 
jukat írásban adják bé a főpapnak, német nyelven.

III. A főpap kezéhez vévén az említett projektumokat és azokat 
meg hányván-vetvé n:

1. Invitál minket a parochiára (.... )
2. Megjelentünk tehát az említett órára a Nagy parochián mi, 

Servatius Márton szász, Gödri János magyar papok, Schwarz 
János, Kraft János, if. Enyedi György commisar rectificat és 
Kőfaragó Jósef város-szolga amazok a szász, ezek pedig a 
magyar ekklésiának egyházfiai, és megvizsgálván a tett projectu- 
mokat: ilyen rend szabaték, melly szerint: mind a két natio egy 
templomban a.m. először a fatornácban és azután a megtágított 
kőtemplomban tarthassa isteni tiszteletét. Lásd ezt a szabott 
rendet in Protoc. Eccles.

3. Kezdődék tehát ezen új rend szerint első isteni tiszteletünk 
a fatornácban, dom(inica) Rogate 1777, és mig a kőtemplom, 
melyből már nyakra-főre azelőtt kiköltöztünk vala, elkészüle, ab
ban tartok isteni tiszteletünket, sok unalommal, szétéssel (!) és 
fáradtsággal, mind 1778-ig júliusnak 19. napjáig, mely vala 
dom(inica) S.Trinitatis.

Nota:1. Ebben a költözésben romlott a faragott kőből a ma
gyaroktól csináltatott jó predikálószék; ott maradtanak némely jó 
üvegablakaink, a hátulsó ajtó zárostól, minden férfi és asszo
nyszékeink, mind a borna .... és mind a deszkás és felemelő 
székek, melyeket az új templomban helyeztettek a szászok.

2. Az ajtó előtt való tornáckát ők rontották le, melyet a magya
rok csináltattak volt.

3. A prédikáló szék, pelikános korona, míg levették, szintén 
egyberomlott.

4. A papi kettős és fedeles széket, melyet Török János csinál
tatott volt, a csernátfalusi papnak adtuk, az új templomjokba.

5. A szőnyegeinket kihordjuk és IVE jeggyel magam jegyzem 
meg.
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6. Az orgonánkat tesszük a tornácba, jobb felől a szászokéval 
egy lineába.

7. A már nem kellő posztó és matéria boríték darabokat 
eladjuk, vide Libri Rationum.

8. A magyar régi koporsókövek kiásatnak a földből és mind a 
szászoknál maradnak tőlünk; mikor 1783-ban kérnők, denegáltat- 
nak.

Nota II. A magyaroknak 1755-től fogva megmaradott köveik 
felszedetvén, berakattanak a kőfalakban, melyek a régiség miatt 
igen gyengék valának, és könnyen leomlának.

53. A kistemplom rontatik, Az új templom építése. Adomá
nyok.

A kis kőtemplom tehát, 1777 Cantate vasárnap után való 
héten lerontatván: kezd az új vagy amplificáltatott templom a 
decretumban 34. N.l. meghatároztatott módon építtetni. Itt je
gyezd meg:

I. A fundámentomkövet. A legelső kő, mely az ásott fundá- 
mentomba ment, tétetett a szász pap Servatius Márton által április
28. napján 1777-ben, mind az szász, s mind az magyar munkások 
jelenlétében, az Atyának, Fiúnak és Szent-léleknek nevében, de 
NB csak úgy, mint szász templomnak köve. És ez is volt s az 
maradott.

II. Az építésfolytattatott, sokszori megszűnés között 1777-ben 
aprilisnek 28. napjától fogva mind 1778-ig júliusnak 19. napjáig, és 
igy készül egy esztendő és öt holnapok alatt.(37)

III. Az ezen munkában tett költés és segítség, mint Servatius 
Márton pap históriája mutatja e volt:

A szászok részéről:
1. A materiálékat, noha sok régi fájok volt, mind a kistemp- 

lomból, mind a tornácból, kövök, téglájok és egyebek, a szász 
szekeresek kik talán hatan voltának, segítettek hordani.

2. A napszámosokat is magok adták rendre.
3. A pénzbeli segítség és költség mind közönségesen mégis 

2239 m(agyar) forintokba és 95 pénzekre.
Mely summához conferáltatnak:
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a. ) Az n(emes) magistratus az allodialis
cassából Hfl 360,00

b. ) Az Universitas synoduskor 60,00
c. ) A barcai szász és magyar ekklésiák 108,73
d. ) A bolonyai szász jóltevók 50,58
e. ) A szász ekklésiáé volt 345,29
f. ) A főpaptól kértek költsön 500,00
A többi honnan jött, nem tudhatom.
A magyaroknak segítségek, melyet és mellett tettenek, im 

ezekben áll:
I. Munkájokra nézve.
1. Szekereinkkel hordottanak:
a. ) Követ 67 szekerekkel, 4 és 2 marhásokkal
b. ) Fövényét 124 szekerekkel
c. ) Falba való téglát Nro 9600-at.
d. ) Fedéltéglát Nro 13050
e. ) Gerendákat Bolgárszegból 8 szekerekkel
2. Napszám szerint dolgoztak magyarok:
a. ) A fundamentom ásásakor 27 személyek
b. ) Csorlai Ferenc kómives 6 nap
c. ) Kapusi György csinálta a hátulsó ajtó mellyékfát
d. ) A szarvazatnak feltételekor segítetteknek
e. ) A követ feszegették, és fövényét hánytak.
II. Pénzbeli adományokra nézve:

A hallgatók így adakoznak és adnak kezemhez:
Apróbb adományok: Molnár Ádám uram Hfl 24, Szent-lványi 

Susánna 3, id. Csorik András András 1,20, Olajos Josef 3, Jakab 
István 5, Litsken István 1. 20 Brukner Mihályné 1, 25, Tot Kata 
reform(átus), Olajos Borica 1, 02, Dakó Sámuel cathol(ikus), 
Enyedi István 21, 04, a martonfalvi szomszédság 8, 17, tatrangi 
Csabai Mihály sen. 8, Privigyei János 1, a gácsmajori szomszéd
ság 10 (.... )

Ez teszen egy summában Hf 175, 07 1/2 (...... )
Különösen adnak két nevezetes jóltevók, úm. id. és if. Enyedi 

György uramék és Gaudi János ipám uram, minden ablakokra, 
úgy, hogy a két első felét, az utolsó is egyedül felét fizeti az azokra 
tett költségnek, de ezen conditio alatt, hogy az ablakokat Gaudi 
András sógor uram, most castell(anus) csináltassa meg.
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54. A magyarok sok segítségeknek jutalma helyett agraválta- 
nak

Noha pedig a magyarok mind szekereikkel és kézi munkájok- 
kal, mind pedig pénzbeli adakozásokkal (& 53) enyit tettenek a 
templomnak amplificariójában; sót ami legnagyobb jótétemény, 
az ónekiek adatott decretum amplificáltatott az és így, noha a 
magyarok ezekre nézve többet tettenek ezen (& 34) munkában, 
mintsem a bolonyai szászok, mely megtetszik azoknak és ezek
nek (& 53) adományok összevetéséből; mindazonáltal ezt semmi 
tekintetben nem vévén, külömbféle módon aggraváltattak a ma
gyarok a szászoktól.

I. Az aggraváltatások főképpen ezek:

1. A simultaneumról szabott rend, mely kiválóképpen a com
munio napokon is téli időben Sz. Mihály napjától (szept. 29) fogva 
böjt első vasárnapjáig (február 24.) olyan terhes volt, hogy már 
alig folytattathatott. Nehézzé tette ezt a setét éjjel alá való járás, 
a város kapuján való gyakor várakozás, mig megnyittatott, a 
Bolonyai kapuról az Ó Brassaira,(38) a kőfal mellett levő sáros 
úton való unalmas gyakor szaladás, nyakra-főre 6 órára való 
sietés; Gyertyavilágnál való éneklés. Terhessé tette ez az isteni 
tisztelet is, mert annak kezdetén többire csak a pap, mester, 
gocsmány és orgonista lehettek és kellettek is jelien lenniek, a 
hallgatók többire éneklésére sem érkezvén jókor, sót mivel 
messze laktak legtöbben, csak fél prédikációra jöttek. Terhes volt 
mert, amint az éneklésnek és imádságnak igen rövidnek kelletett 
lennie, úgy nyakra-főre sietve is kelletett prédikálnia, az epistola 
olvasásának el kelletett maradnia. Egyszóval: a mi isteni tisztele
tünk csak opus operatum unalmas sietés (sudeley) volt, és tudja 
az Isten az én emiatt égre bocsátott fohászkodásaimat és sok jobb 
hallgatóimnak keserves nyögéseket, de sokaknak még átokra és 
zúgolódásra való fakadásokat is. Terhes volt ez. Mert mivel a 
simultaneum alatt, a confessio egy ideig szombaton tartatott, igen 
kevesen communicáltatnak; és ehhez magokat sokan szabni nem 
tudván, az is megeshetett, hogy némely confessio nélkül commu- 
nikált, akit pedig észrevettem, hogy a confession nem volt, az 
oltártól a parancsolat szerint elküldöttem, mely történt egy öreg
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asszonyon,^ amely is soki zúgolódásra adott alkalmatosságot. 
Terhes volt ez, mert vasárnap az oltár eleibe is sietve kellett jóni 
a communicánsoknak, sietve adminisztrálni a sakramentumot, 
csakhogy 9 órakor buzgóság nélkül való csonka cultusunkat 
elvégezhessük. Unalmas volt ez azért is, mivel a szép nyári 
napokon a városból ide lesétálniszokott sok népség a cinte
remben a mi cultusunk alatt zúgott, nevetett, sétált, a szász 
orgonának grádicsán sokan döröngöztenek, kilenc óra felé az 
ajtókat vagy úgy megállották, hogy alig mehettünk ki, vagy éppen 
az útolsó ének-vers alatt reánk berohantak és az asszonyoknak 
székeiket el-foglalták, hogy nem jöhettek ki, hanem által kellett a 
székeken hágniok.

Ez gyakorta versenygést és mocskos szókat is hozott ki 
némelyekből, és jó, hogy verekedés nem támadott köztök. De a 
vecsernye is bajos volt. Mi két órakor jelen voltunk a cinteremben, 
de a szász pap, Servatius gyakorta ezt számba nem tartotta, és 
míg magam a templomban való bémenetelemmel jelt nem adtam,, 
meg nem szűnt katékizálni. Ilyenkor, ha hirtelen az eső esett, a 
magyarok szerteszéllyel futottak. Az Isten szánta legyen a mi 
cultusunkat.

2. A második aggraváltatás a templom iránt való gonosz 
tanács, mely az hogy a rongyolott tornácba taszítsanak.

A templom iránt való gonosz szándék. Noha megígértetett 
volt, hogy ha a magyarok az építésből ki is rekesztetnek, de 
cultusok a templomban tarthatják (051), mindazomnáltal a bolo- 
nyai szászok, főképpen Servatius papjok és Schvartz János 
egyházjiok, nékünk nem jó akaróink, mikor a templom szintén 
elkészüle, azt találják fel: Hogy vagy a dűlófélben lévő tornácot 
hagyják a magyaroknak; vagy pedig, ha a kőtemplommal akarnak 
élni, adjanak templombert.

Ez a gondolat fennforgott még a kistemplomnak fennállásakor 
is Clos Péter főpap, Freundt János szász pap és Barta Márton 
magyar pap idejében is, 1767-ben.

''Ezözv.Türkösi Péterné volt, circiter 112 esztendős személy, 
Ennek gyermekei és unokái igen nehezteltek (kitörölve) ... a 
Kőfaragó házánál tartott gyűlésekben, még 1784-ben is így fe- 
nyegetódzött: Lettem volna én csak akkor ott, de csuda lett volna.
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Eléfordulván ez a kereskedés a conferenciában is, midőn a 
főpap mondaná: Hol vesznek templombért ? Én, együgyűen 
felelék, mondván: A keresztény maga hite cselédétől nem vé
szén, de azt tudom, hogy Magyarországon a földesurak jó fizetést 
vesznek a zsidóktól a zsinagógájoknak helyéért. Itt csak egymás
nak szemébe néznek a papok.

De ha ezen rút titulus alatt templombért nem is vettenek a 
magyaroktól: volt más mód abban, mely ugyancsak annyit tett: 
mert azt rendelék:

a. ) Hogy, ha az templomban akárhol romlás lészen, a magya
rok harmadját építsék.

b. ) Hogy mind a temetési, harangozási, mind a temetőhelye
kért, mind a templomban, mind a cinteremben többet fizessenek, 
mintsem a szászok: p(éídának) o(káért) a templomban, ahol ezek 
4 forintot, amazok 6, a hol ezek 3, amazok 5 fizessenek. De egy 
casus sem esett.

II. A magyaroknak magok viseletek. Ezek miatt eléggé 
bosszankodnak, de alattomban, mégis, mivel látták az injuriát, 
csak elhallgatták. Azonban, amit magok részekről könnyebnek és 
hasznosnak lenni tudtak, a főpap, qualifikálván a dolgot, meglett: 
a derék magyar város-szolgák itt még moccanni sem merészlet- 
tenek a szászok ellen, mint cselekedtenek minden ok nélkül és 
bántanak velem, ki nékiek templomot építettem. Lásd alább. A 
járom alá vetettek is, az alá szoktatott és született nyakaikat, 
melyeket aztán magok ellen - templomjoknak rosszára, annál 
magasabban felemelnek 1784-ben.

55. A templom elkészül (1777-78). A beléje költözés unalmas. 
Az orgona iránt mellyel igen vexáltatunk. Servatius papnak beszé
de az orgona iránt. Ez a nehézség eligazíttatik az elöljárók által. 
A szász gotsmányoknak megintettések. A templom felszentelé
séről kő tétetik. (...)

56. A templom felszentelése. Ilyen sok contradictio és a 
bolonyai szászok miatt szenvedett unalmak között mégis csak 
meghallgattatott kérésünk és meglett kívánságunk, amazoknak 
kedvek ellen is.

És osztán a templom felszentelteték, melyről jegyezd meg im 
ezeket:
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I. A napot. Ez volt Sz.Háromságnak 1. vasárnapja (junius 8.) 
1778-ban, úgy, hogy Preidt György főpap úr először predikállott 
szász nyelven, a rendes textusból, az isteni tisztelethez meg- 
kivántató cselekedeteket rendre elészámlálván, és háromszor is 
így szólván: Felszentelem ezt a templomot a szász és magyar 
aug(ustana) conf(essio) levő evangélikus-lutheránus ekklésiák- 
nak számokra. Aztán, mindjárt 9 óra után, ugyanazon hallgatók
nak magam prédikállék a zsoltárnak verséből szólván az Isten 
tiszteletére építtetett házaknak ékességekről.

57. És igy folytatják a magyarok a megtágítatott templomban 
is, a & 54 megírt terhek alatt az ó cultusokat, mind 1783 eszten
deig, Sz.Háromság 20. vasárnapjáig (október 19), mely előtt való 
szombaton ettől a templomtól vecsernyén búcsút veszek, az 
exámen után. De mely keserves volt ez az idő a simultaneumra 
nézve, és egyebek iránt lásd arról a & 54.Nro 1.

58. A pap bére itt is ínséges.
Ani a papbért illeti, ezen periodus alatt is mint azelőtt csak 

ínség és nyomorúság volt annak állapotja.
I. A magistratus részéről ugyan nem; mert innét megjárt a 

rendes salarium, kivévén a dézma helyett ígért, de 1773. ismét 
substráháltatott 60 forint bonificatiót.

II. A hallgatókat ami illeti, ennek fizetésében csak a megrög
zött szokást követik a legtöbben. Mert 1781-ben amaz igen pana
szos 60 pénzeiket, melyeket 1775-ben mint a 60 forintoknak 
jobbítása vagy pótlásafejében Ígértének vala, megvonni tentálják.

- Alkalmatosságot ad nékiek a néhai doctor Molnár Ádám úrtól 
1780-ban legált és testált ezer magyar forint. Mert, rosszul infor- 
máltatván, a testamentumot nem is látván: azt a hírt indítják és 
hazudjék, hogy a summa az ekklésiának testáltatott, holott én 
magam kormányoztam és írtam azt, sót azon curátorrá is tétet
tem: és így azt vitatják, esztelenül, hogy annak interesséból kijó 
már a 60 forint és azért expresse meg nem adják az ígért 60 
pénzeket. Ezt ók forintbérnek mondikálják, holott a régi fózó- és 
fapénzek, melyek 40 pénzt tésznek, nem számiáltatnak ide.

- indítói ennek a 60 pénzeknek ígéretek urak előtt tett fogadá
soknak megtagadásának főképpen Kőfaragó Jósef város-szolga, 
a Bartha ipja; Jakab István szitás, Molnár András szitás és ör(eg)
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Nagy András halász; Litsken Sámuel kőmíves, jó komám pedig, 
kit Kőfaragó vett reája, írta a fenn említett punctumokat. Melyeket 
olvasván, kérdem: Mi oka ezeknek a kívánságoknak? Felel Kőfa
ragó, ennek és még más sok gonosz tanácsoknak forralója, mint 
maga mondá, úgymint az ekklésia szószóllója, mondván feje 
rázva:

He, mert körmünkre égett? Hogy hogy kérem? - kérdem őtet. 
Erre igy felel calumniálván az előttem lévő három papokat, kik 
között a veje atyja is találtatik: Mert Szeli megcsalt, Bartha meg- 
lopot (bezzeg: szép ember fiának adta a leányát) és Bartos 
részeges volt. Elbámulok az embernek merészkedésén, és mon
dom: Hát Gödri ellen mit tud kegyed, hogy engem akar megfosz
tani az ekklésia ládájától, írásaitól sat. Semmiból semmi sem 
lészen; bizonyítsa meg, hogy én kárt tettem az ekklésiának. Ki 
alatt és idejében nőtt a papról papra járó 80 forint, a ládában lévő 
pénz, és ki szerzetté az ezerforintot? Ügyé, hogy Gödri idejében?

Megfizet az Isten ennek. Másnak ás vermet az irigy ember, és 
Bartha veje eshetik beléje.

- Kimenetele ennek a zűrzavarnak a lőtt, hogy a főpap a 
confessiót vasárnapra általtette szombatról, melyet Kőfaragó igen 
nevetséges okból kívánt mondván hogy ó, confessio után, ha az 
istállóba menvén, valamit jól nem talál, hamar megharagszik 
szolgájára.

I I I .  Rész.
Az evangélikus magyaroknak tulajdon templomjoknak építé

séről és állapotjárói ab 1783 et seqvent

59. Már most k(egyes) o(lvasó): olyan dolgok írására fordítom 
pennámat, melyeket magam szememmel láttam, füleimmel hal
lottam, kezeimmel tapogattam, melyekben és magam fáradtam, 
írtam, jártam, melyeket magam igazgattam; de, amellyekben iz
zadtam is, főzettettem is, gyötrettettem is, mocskoltattam is, ká- 
romoltattam, gyaláztattam, és melyek miatt az ég alatt, még 
pogányok között is hallatlan háládatlansággal, hamisan és ördögi 
hazugságokkal, dühös üldözésekkel, híremben-nevemben való
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becstelenítésekkel illettettem némely farkas természetű, irigység
gel teljes és religio nélkül élő hallgatóimtól. Nem is szükséges itt 
a bizonyság, mert tudva vagyon az egész városon, és minden 
hostátokban, a falukon is, mind az én szorgalmatosságom a 
templomépítésben, hűségem, fáradságom és meritumom, melyet 
még legdühödtebb ellenségeimnek is meg kell vallaniok; mindpe- 
dig esküdt ellenségeimnek istentelen magok viseletek és gonosz 
szándékjok ellenem forralt tanácsok.

De amint ezek között meg nem csüggedtem, hanem ezzel 
vigasztaltam magamat: Conscria mons recti, famae mendacia 
ridet (Vállalom jó híremet a hazugságot pedig kinevetem) : úgy 
üldözőim is megtapasztalták, hogy nem jó egy bolondnak taná
csán megindulni.

60. Azon bizony méltán csodálkozható!, hogyha szemléled a 
bolonyai, gácsmajori és martonfalvi magyaroknak (:keveseket 
kivévén:) hozzám való rút magok-viseletét, én-általam a templom 
dolgában, noha gyenge eszköz által, az isteni vezérlés mégis azt 
cselekedte, amit mások nálamnál jelesebbek, annyi idők alatt 
éppen nem cselekedhettenek: mert gondold meg, kérlek,

I. Az ő hozzám való magok-viseleteket. Igaz ugyan az, hogy 
ifjú legény koromban, rectorságomban bizony majd mindenek 
előtt, kedves voltam, szerettettem, sat, de tudod-é mi okból? 
Abból, mivel sokan leányaikat nékem szerezni kívánták. De mi
helyt látták, hogy reménység őket megcsalta: legtöbben ellensé
geim lettek.

- A házasságom miatt, hogy nem vettem az őtőlök recomman- 
dáltakat, hanem azt, akihez nekem kedvem volt, feleségül. Nem 
annyiban nékem, mintsem felességemnek irigylették a szeren
csét. Kit ártatlanul káromlottak pimposnak (?), olajos kártyának, 
nagyajkúnak; de feslett élettel nem vádolhatták, mert ha a magya
rok gyalázták is, a városi szászok előtt annál kedvesebb volt, kivált 
az examenekben való serény feleleteiért. Lásd ezt in Curriculo 
vitae meae ad A(nno) 1768.

Több ellenségeim lettenek osztán.
II. A brassaipapságra lett hivattatásomkor 1771-ben.
1. Az antecessorom Bartos Márton pap volt. Ez acceptálja a 

hosszúfalusi papságra való hivatalt. De, tudja, mi és ki indításából
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kéri, az itt-való megmaradást, instanciája által. A napa, felesége, 
és a Matthaeides Mihály castell(anus) felesége és leányai (:kik 
már gyalázatos állapotra jutottanak:) mint sógorjok mellett feltá
madnak, a hallgatókat házanként járják, kérvén hogy marasszák 
meg.

2. Az együgyű emberek megindulnak a sok asszony síráson, 
és noha nem bánják, ha papnak is tesznek, de azt, hogy itt legyek 
pap, teljességgel nem akarják, szintén mindnyájan. Evégre, meg
indítanak férfiak és asszonyok csoportonként. ins(t)álnak az 
uraknál papjoknak megmarasztásáért. Eligazíttatnak helyes ok
tatással a szita- és olajcsináláshoz, halászáshoz sat. De nem 
nyugosznak.

3. A bolond enthusiasmus arra viszi őket, hogy amaz igen 
esmeretes, és a magistratust vádoló tót órást, Molitor Andrást, ki 
most a 9 falu dolgában és a magistratus ellen való causájában 
1784. belésülvén, bőrét féltvén, lappang, feleségestöl esküdt 
ellenségem lévén, íródeákul fogadván, szállásán tanácskozván 
vele, ellenem és feleségem ellen vádoló írást íratnak. Vádolván 
abban engemet, hogy l.igen ifjú és gyermek, 2.igen beteges,
3.Kevély vagyok, feleségemet azzal, hogy 1.hajadon fővel me
gyen templomba, 2.ezüst csattos papucsot és 3.térdig érő elóru-
hát, 4.jóféle gyöngyöt visel. Ezek a sz.... k hamis beszédei. Innen,
egy azt mondotta öreg apjának: Apa míg itt van a jó pap, éljen 
úrvacsorával, mert gyermekpapot adnak*1*; a másik: Jaj, hogy 
álljak gyermekpap eleibe a tanításkor*™*. Sokan: Ott praedikálhat 
a kőfalaknak.

Más: Nem sározom be csizmámat a Gödri prédikációjáért; 
ugyanez: Vegye inkább a fejszét vállára, mint bátyja.*"* Jól fohász
kodtam, Istenre hagytam mindeneket. Végre megnémulnak, egy
mást elárulják, szégyenük, és egy néhányan szép óntálakat 
ajándékoznak, nagy követéssel.*0* Lásd erről holmit 45 Nro III 
és Curricul(um) vitae ad A. 1771.

De gondold meg, kérlek,

'* Bukur Andrásné világtalan apjának, Baláska Istvánnak.
m* Bölöni Mária, egy idős leány.
n* A tót órásné, calvinista, K.Vásárhelyról való, székelyné
°* Major Máhályné és leányai
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III. Az én ezen ekklésiában tett munkáimat is. Nem illik s nem 
is szokásom dicsekednem, de ami igaz, azt megírhatom jó lelki
ismerettel.

1. A közönséges konf essiót, a penitencia-tartó vasárnapokon, 
a kötő és áldozó kulccsal, mint a szászok közt vagyon introducá- 
lom; ezelőtt semmi külömbség nem volt a vasárnapi közönséges 
és böjti vasárnapokon.

2. A prédikáció közben való éneklést, az exordium után és az 
áldás előtt, én állítom fel.

3. Az egész szász agendát én fordítottam magyarra, én 
hozom rendbe, és én kezdek a szászoknál usuban levő aetusok- 
kal legelőször élni.

4. Az ifjaknak tanításokat jobb karba állítom: a templombéli 
közönséges exámeneket, mint a szászok, az oltár előtt tartom; - 
a papi háznál, az úrvacsorához készítő tanításokat egész böjtön 
és a készítő egész héten én introducálom; holott azelőtt csak 
három nap taníttanak, 3 órától fogva 4-ig.

5. Az először communicalóknak confirmaciójoknak módját és 
fordítottam és introducáltam.

6. A német nótákat jobbítottam, újabbakat tanítottam.
7. Az ekklésiának javát kerestem, mert:
- A templom pénzét jóval szaporítottam, kis testamentumocs- 

kák által.
- A papról papra járó 80 forintokat 150 forintra szaporítottam.
- A Molnárium 1000 forintokból álló szép legátumát a pap és 

mester javára én szereztem.
- A bolonyai szász templomnak amplificatójakor jóltevóket és 

kész pénzt szereztem.
61. Vesd egybe már mind a hallgatóknak magok viseleteket, 

és mind az én tett s megmutatott igyekezetemet; add hozzá, a 
Molnáriánum Legatum felett való rút civódásaikat ( & 45 p. 24) és 
az egyszer Ígért bonificationak a.m. a 60 pénzeknek megtagadá
sát (& 58 Nr II. p. 37-38), és lelkesen s hamis ítélet nélkül ítéld 
meg, ha a maga hallgatóitól ily szörnyen megbántatott, megérte
tett s üldöztetett (& 60 p. 39-40) pap nem megcsüggedhetett, nem 
egészen elidegenedhetett, hivataljában nem meglankadhatott 
volna? és váljon ha a közönséges mód szerint gondolkodott volna 
tett és tehetett volna-é az ő külső javokra legkisebb jót is?
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De én, távol légyen a dicsekvés, mindezeket megutálván, 
erkölcseiket és papjaik ellen való dühözködéseket, azoknak 
mocskoltatásaikat, üldöztetéseiket és megrögzött szokásaikat 
nem nézvén, jobb magyarokat remélvén, meggondolván, micso
da connexióban vagyok a legtehetősebbekkel, megfontolván a II. 
Jóséitól adatott concivilitasnak és toleranciának megbecsülhetet
len ajándékait (&40, &60 Nr. II), említett dolgokon kívül még olyan 
dolgokról is elmélkedem, mely ezeknek ekkor elméjekbe sem 
tűnt, s melyhez nem is értettenek, tudniilik, különös templomról 
gondolkodom.

62. Amit én az unalmas simultaneumnak megnehezedett 
terhei alatt (& 54, p. 33-34) szívesen óhajtottam hét esztendők 
alatt, amiről elmélkedtem, és arra az Úr, ki fohászainkat meghall
gatta, utat nyita, módot mutata énnékem 1782-ben. Ez nem 
egyéb, hanem a különös templom vala. Minthogy pedig ez igen 
nevezetes, emlékezetes és nagy dolog, melyben felette sok dol
gok fordulnak elő, azért ennek leírását különös szakaszokba 
foglalom, világosabb megértésének okáért. Lássuk annak okáért 
az

I. Szakaszban
A különös (= tulajdon) templom építésről tartott tanácskozást 

és annak kezdetét 1782-ben.
63. Minekelőtte erről szólanék, meg kell azt jegyeznem, hogy 

ennek a 18-dik száznak utolsó fele és a gyakor templomépítkez
ésekre nézve itt a Barcaságon igen nevezetes, mert

I. Még 8 esztendős koromban, 1750-ben jól emlékezem róla 
mikor Türkösben az új pápistáknak számokra az akkori brassai 
catholikussá lett bíró, Seevald Christoff úr a Bara hegyen fából 
egy kis templomot építtetett, egy nagy crucifixet emeltetett, mely 
templomon még az evangyelikusok is, sőt bátyám is idéztetvén, 
dolgoztak, és magam itt futkároztam mezítláb és egy gatyácská- 
ban, elrémülvén a soha többször nem látott álmámban, hogy a 
Bara hegyen egy dicsőséges igen fényes templom vagyon, holott 
1763-ban hazajővén, ezt a szél elhányta vala.

II. A magyarok is, itt a 9 faluban, holmit tettenek; Mert a 
zajzoniak az 1755 és 1756 esztendei pestis után, fából egy kis 
templomocskát építenek, melybe cultus végett a pürkereci pap
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néha feljár. A pürkereciek csináltatnak, jobbíttatnak holmit 
templomjokon. A circit(er) 1762 a tatrangiaknak templomjokat 
Szász Csabai Mihály, igen pénzes ember, szépen renováltatja 
maga költségén, kinek képe is ott az torony alján lefestetett.

III. Ami a hosszú-, csernát-, bácsfalusiakat és pürkerecieket 
illeti, tudva való dolog, hogy templomjaik igen romladozottak, 
repedezettek voltak a régiség miatt, a minémű most is, 1784-ben 
a hosszúfalusi. Látván ama jeles főpap és ecclesiarum hungar. 
inspector tiszt Clos Péter rész szerint ezen két templomnak 
romlott voltát, rész szerint, hogy egész Bácsfalu és fél Türkös 
könnyen eltarthatna egy papot és mestert, mely a templomnak 
távol léte miatt igen is szükséges volna, és egy pap olyan népes 
három falunak eleget nem tehetne: circiter 1766-ban írat felséges 
asszonyunk Mária Teréziának nevekben instanciát a két romlott 
templomnak megjobbítására és Bácsfalunak s fél Türköznek szá
mára új oratorium építésre való szabadságért. Meg is jó a sza
badság, és a földesuraknál vagyon.

1. A bácsfalusiak, az én hazámbeliek, bizony evégre papi 
háznak és templomnak fundust, követ, meszet, fát szereznek, 
hordanak és égetnek, a Gotthárd köve alatt. De midőn arról az 
uraktanácskozának, és papjok is opinióját az iránt béadá, ti:

- hogy a 3 faluk egy végben vágynak, contigusok
- hogy a bérét nem engedheti
- hogy a jószágok publicálásában confusio lészen s.a.t., a 

munka az ilyen dolgok által megakad; holott mikor más pap, ti. 
Privigyei János volt ott, akkor épen ez, aki most gátolja, sürgette 
a dolgot. Mikor pedig a II. Jósef császár 1773-ban először Bras
sóba való jövetelét előre hírré adta: béjövetele előtt némely urak 
ki is mérik a templom helyét, a falunak alsó végén egy kertben. 
Elmenvén pedig a császár, semmi sem válik a dologból. Hanem, 
látván a sok akadályt

2. A Csernátfaluban lévő romlott templomjokat kezdik mind a 
három falubeliek építeni és 1777 és 1778-ban egy szép nagy 
templomot építenek Máté Márton pap idejében.

3. A hosszúfalusiak, noha templomjok csaknem nyakukba 
szakad és szabadságok is vagyon, de mégis, a földesuraikkal 
való perlődések és annak kétséges kimenetele miatt, mint hideg,
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durva emberek, ujjal sem mozdítják a dolgot.
IV. A bolgárszegi szászok is, még ab A(nno) 1766 fáradoznak 

templomépítés dolgában, kiváltképpen 1783(-ban) és 1784(-ben) 
ahol még a lelkeket is conumerálták, az ígéreteket felírták, a 
templomheiyet és a papi házat kinézték, de szegények semmire, 
még máig sem mehettek.(39)

V. Az oláhok ebben a legbuzgóbbak és szerencsésebbek 
voltának ezen félszázban. Bácsfaluban 1769 circiter, Hosszúfa
luban, Csernátfaluban és más falukban szép templomokat építe
nek. Úgy, mindenik szász falun is építtetnek nékik az oláh 
kereskedők. Az türkösiek 1782-1784 dicsőséges új templomot 
építenek. A ványolóknak (:deresztéseknek:) számokra 1783-ban 
három kereskedő szép kis templomocskátjaz óbrassaiaknak egy 
Vilera nevű becsületes görög kereskedő szép templomot készít
te tn e k .^  De ennek is, mint nékem, sok bajt szerzettek az oláhok, 
és most már a bolgárszegi pópákkal, kik a stólát meg akarják 
tartani, vajuszik. Afelsőbolgárszegieknek Ígértének három ezeret 
templom számára 1782-ben, de semmire még nem mente- 
nek.'4').

VI. A bolonyai szász templomról már eleget írtam. Lássad & 
45 usque 58 p. 28-37.

64. Ezek között legszerencsésebbek a brassai magyarok, 
jóllehet legtöbben reám nem méltók, mint alább megértheted, és 
az elébb megírt dolgokból is (&38 p.19, &45 p.23, &46 p.25, &58 
p.37) eléggé láthatod, untig értheted. Mert ezek könnyen jutnak 
szép templomjokhoz, melyről, ez időben, mint másnak hátára 
szokott és magokat azzal bolondul kecsegtető emberek, hogy a 
szász (:jóltevőjókhez, háládatlanok:) tartozik nékiek templomot 
adni és papot tartani, irigyen sem gondolkodtak.De akarnám, ha 
te, bolonyai magyar! erről való diplomádat előmutathatnád:

Ennek a nagy munkának szerencsés kezdetéről jegyezd meg 
ezeket renddel:

I. A mozdító okokat, melyek által a különös templom építésról- 
való gondolatra jöttem. Igazán írom:jöttem. Mert noha én Gödri 
János, magyar pap, aki ezt írom a bolonyai, gácsmajori és marton- 
falvi némely város-szolgákból, szekeresekből, kapusokból, dara- 
bontoból, ingesekból és ezeknek sok nemzetekből és vallásokból
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választott szájas, nyelves feleségeiktől, mint az előttem levő 
papok is, de méltatlan igen sokat káromoltattam, mocskoltattam 
és üldöztettem, először házosságomnak (&60 N I p. 39), másod
szor papi hivatalomnak (&cit.N ll,p.40), harmadszor a dézma 
helyett ígért bonificatióknak (& 58 N II p.37, 38) elvonásának 
alkalmatosságával, mindazonáltal, mindezt nem nézvén, én ma
gam elmélkedtem és gondolkodom erről a dologról.(p) Erre pedig 
indított engemet, hallgatóimtól, mégpedig sokaktól, olyanoktól, 
akik az én pénzemmel építettének házakat és folytatták ingkeres
kedéseket, nagyon meggyötrettetett, de Istentől megerősített 
gyenge eszközét:

1. Afelséges ll.Jósef császártól (:kit az Isten örökké éltessen:) 
1782-ben rész szerint a concivilitasról, rész szerint a tolerantiáról 
adatott, megbecsülhetetlen pátensek és decretumok (&40 p.20).

2. A simultaneumnak felette terhes volna, mely belőlem és 
más jámborokból sok fohászkodást facsart ki. Lásd erről &54 
N.l.p.33,34 és a K. Guberniumba küldetett instantiát, in Appendi
ce.

II. A dolgoknak szerzőjét. Dicsekedjem-é? Nem szokásom. 
De amit egész Brassó tud, amit az urak is tudnak és amit még az 
én legmérgesebb üldözőimnek és ellenségeimnek is meg kellett 
vallaniok és meg is vallanak azzal méltán dicsekedhetem, és 
leírhatom, hogy én magam voltam ennek legelső szerzője, ke
zelője, tanácsadója és kormányzója.

De Istenre térjen minden dicséret. Mert midőn Kőfaragó Jósef 
város-szolga, az 1781-dik esztendőben, a Molnarianum legatu- 
mát nékem megirigyelvén, a a ratiókon nov.19 és 21. napjain, 
amint maga előre megmondá, hogy a ratióra ugyan legényeket 
hozna magával, ama híres négy fundamentumait a confessióról, 
a 60 pénzekről, az ekklésia pénzeiről, írásairól és ládájáról, me
lyeket magához kíván vala ragadni, írásban nékem béadá, a 
papokat megcsúfolván &45 N VI p.24, &58 Nr II p.37,38),legtöbbet 
a pénzeknek elvonására és megtagadására izgatván, midőn mon
dám, ez az ember illyen zűrzavart indított volna, midőn ezt 60 
pénzeknek elfogatásáról való hírt, mint egy triumfust mindenek 
között kihirdette volna:
^Más kéztől későbbi megjegyzés: embert csúfoló gaz volt ez még 
így halgatóit így gúnyolni, és emlékbe ilyent hagyni: mi ez?
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megyek házához 1782-ben november holnapjában, és ott lévén 
egy más két város szolgák is, mondom. Elég immár a kegyetek 
60 pénzeiről és ekklésia ládájáról s csengettyűs erszényről való 
háborgások. Jobb lenne e mellett a királyi drága szabadság 
mellett,különös templomról gondolkodni. És, ha reá állanak, a 
magok posteritasok javokra, ime én is adok arra az Istennek 
áldásából. Mely dolgot és Ígéretemet feleségemnek megbeszél
vén, maga is nemhogy Ígéretem ellen zúgolódott, hanem inkább 
maga is egy harangra Hfl 100 igér Conf. a Guberniumhoz való 
instánt(is) N. a guberniale decretum és a templomépítés(re) való 
ratiót.

III. Az erre következett effectust. Ez az én tett ígéretem 
Bolonyában hamar kiterjesztetik, azon csodálkoznak sokan, tet
szik sokaknak a proponált dolog. De jegyezd meg, hogy felesé
gemnek előre meg is jövendöltem azt, hogy én ugyan jó summa 
pénzt ígértem és a dologban el is járok; de tudd meg, hogy ezek 
az emberek, amint őket esmérem, csak bosszúsággal fognak 
nekem fizetni. És ez be is teljesedett. Lássad a toldalékban.

65. A pénzbeli fundusrólgondolkodom. Látván pedig, hogy ez 
az én ígéretem, és az ekklésiának kevés kapitálisa ily költséges 
épületre korántsem elégséges: azért azon vagyok, hogy erre 
előre annyi pénzbeli fundust gyűjtsék, amenyi elégséges lészen, 
mind a munkához való fogáshoz, mind pedig a magistratusnak 
ehez való consensusának megnyerésére. Mely végre

I. A tehetősebb hallgatóimat házainál Istenhez fohászkodván 
meglátogatom. Megyek először is az én kedves napamasszony- 
hoz, néhai Gaudi János házastársához, Enyedi Éva asszonyhoz; 
és alig említvén szándékomat, felemelt kezekkel monda; Nó, 
tiszt(elendó) fiamuram! én is adok arra Hfl 200, és ha kell még, 
toldom is. Innét indulok id. Enyedi György jó sógoromhoz, és 
midőn itt is alig mondanám: Nó, mi templomot akarnánk építeni, 
de a tehetség igen vékony, mond a sógorasszony, Pál Judit 
asszony: Nó, tiszt(elendő) sógor uram! Szántunk volt ezer forintot 
a házi szegények számokra, de mivel ez is Isten dicsőségére 
szolgál: ime adunk Hfl 600 és toldani is fogjuk még. így áldá meg 
az Isten ekkori kimenetelemet! Ez a két ház a papoknak is régi 
táplálója, Istentől áldott házak. És így az akkori fundus e vala: 1.) 
Az ekklésiájé volt Hf 300; 2.) Az id. Enyedi György ígérte Hf 600;
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3.) Az Enyedi Éváé napamasszonyé Hf 200; 4.) A feleségem 
ígérte Hfl 100. És így egy summában volt Hf 1200.

II. Az ekklésiát, e meglévén, egybegyűjtetem. Egybegyűlvén 
az id. Nagy András házához, az én jószágomon felül, többire 
mindnyájan 1783. január 14.napján, 13 gazdák; elejekbe teszem, 
rövid excitáló beszéd által, a különös templomnak szükséges 
voltát, a drága szabadságot, melyet ók és elejek híjában óhajtot
ták és az Istennek különös vezérlését, a pénzeknek gyűjtésében, 
mert már vagyon Hfl 1200, és többet is ád az Isten. Ezen örven
denek szívekben. De látván a jóindulatot, és tudván, hogy míg a 
vas hév, addig kell verni: ezeket tészem hozzá:

1. Ha ez a keresett summa elég nem lészen, mert nagy és 
költséges dolog új templomot építeni ily szegény ekklésiának, mit 
gondolnak, honnét vegyünk pénzt? Mert erre szükségünk lészen. 
íme erre két utat látok vagy hogy kölcsönvegyünk mástól, vagy 
hogy ki-ki maga adjon, mert a colectio megtiltatott. Itt gondolkoz
ván, midőn kérdeném: Melyikre állanak? Ezt felelék egy szájjal: 
Mind a kettőre reá állunk. De az Isten szánja az ő ígéreteknek 
bételjesrtését. Mert pénzben sokkal kevesebbet adakoztanak 
ezek a magok templomjokra, úgymint Hf 86,76 Vid.Libr.Rat. mint
sem a szász templomokra, amelyet segítettének Hfl 141,44 kész 
pénzzel. Sok képzelt tehetős gazdák, p.o.Jakab István, id.Antal 
Mihály, Dormányi István, igj.Antal János, Czimbor Andor, Türkösi 
Márton, Ferencz János, Olajos Borica, Köpe András, Jánó Ta
más, id. Türkösi Péter, id.Bukur András, Csorbái István, ifj.Bukur 
András, Privigyei János, Baláska István, Kőfaragó Josef a város
szolgák kápráljok, többire mind pénzes gazdák, a magok temp
lomjokra egy fillért sem adának, kivévén a székek árát, holott a 
szász templomra a legalábbvaló ezek között adott egy forintot és 
szekerével is segített.

Ili .Ha valamit szekereikkel és napszámjokkal segítenek-é ? Itt 
hallgasd meg, kérlek, Az ő nagy ígéreteket.

A.) Arra kötelezik ezek magokat, mindnyájan, hogy 1.) a fenyő 
és cserfát vágni és hordani, 2.) a követ feszegetni és hordani, 3.) 
a fövenyt hányni és hordani, 4.) a templom fundamentumát meg
ásni, 5.) egy holnapig napszámosokat adni, 6.) a fedélcserepet 
béhordani fogják. Mely fogadásokról, tudván jól, hogy sokat ígér
nek és keveset tartanak meg, tőlök obligátoriálist is vettem.
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De kérlek, olvasd meg már
B.) Az ígéreteknek bételjesítését is. Ó, háládatlan emberek, 

magok közjavokra holtak, és Isten dicsőségére minden buzgóság- 
tól, keveseket kivévén, csaknem egészen üresek!

1. A fára nézve magok szállították ugyan helyre
a. ) Afenyógerendákat, a szarufákat és a deszkás kertnek való 

nyers cseretámaszokat, noha a bácsfalusi és türkösi atyámfiai és 
esmeróim is, kikhez kimenvén, megkértem, mintegy 14 szekérrel 
hoztanak. Mivel ezek a jó keresztények dicsekedtenek, hogy enyit 
és enyit tettenek; panaszolkodtanak, majdhogy a fa szintén megü
tötte, majd hogy kerekjek s tengelyek eltörött, majd hogy ők égett 
emberek s.a.t. Jóllehet pálinkás fővel, sót pálinkával is mentenek 
az erdőre, az Martonfalvára és félvedres korsókkal vitetvén fel 
Kőfaragó, kire a pálinka provizorság esett volt.

Az állásokra, a fattyú kéferekre, a székekre és a sírásó házra 
megkívántatott többi sok fenyőfát pedig, melyet nékiek kelletett 
volna s lehetett volna is hordaniok, mind készpénzzel vettem.

b. ) A cserefát ami illeti: csak circiter darabokat hoztanak 
támaszoknak valókat, de a Clos Mihály úr erdő-inspectortól(42) 
adatott szabadsággal némelyek visszaélvén, magoknak is hordot- 
tanak. Valami egyéb cserefa kivántatott, főképpen a toronyra, 
mindazt drága pénzen vettem.

2. A kőre nézve. Ezt ók feszegették ugyan, de a szászok is 
segítettének; de nem mind ók hordották bé; hanem segítették azt 
béhordani, mind némely csernátfalusiak és mások, mind pedig 
pénzzel fogadott szekeresek.

3. A fővényre nézve. Itt sem tették Ígéreteket; mert pénzzel is 
mind hányattam s mind hordattam.

4. A napszámosokra nézve. Kivévén afundamentom és me
szesvermeknek ásását, melyben szászok is segítettének, sem a 
kőmives, sem az ács mellé csak egyet sem adtanak.

5. A téglára nézve. Hordottak ugyan cseréptéglát, de annak is 
nagy részét mások által, pénzzel hordottam, úgy sok téglát is 
pénzzel hordottam, mert ők effélét nem hordottanak, még a két
ezer ajándéktéglát sem ők hordották.

Noha már ezek iránt tőlök contractust vettem, noha őket arra 
gyakran emlékeztettem, a templomban serkentettem, noha pálin
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kát csömörig és untig adtam, noha őket lóra ülvén házaiknál 
többször is eljártam: mégis ime K.O ! ezekből vehettek, micsoda 
indulatú emberek ezek, kivévén talán 8 vagy tíz gazdát. Általlál- 
hatod, mely sok bajt kelletett és unalmat viselnem, csak ebben is.

Hát említsem-é a szörnyű sok káromlásokat, adtázásokat, 
teremtettéjeket és átkozódásaikat sok fajtalanoknak? Oh Isten! ne 
tulajdonítsad azt nékiek!

66. Isten kegyelméből, a pénzbeli funduskát 1200 forintokra 
szaporítván, mint láthatod & 65 p.45, 46: minden eszemet és 
gondomat arra fordítottam, hogy már a dolgot megindítsam. Ehhez 
pedig megkívántattak im ezek:

I. A n(emes) magistratusnak segítsége. Erre nézve, rövid 
instantiát concipiálván, béadjuk még 1782-ben, octob. 30 napján, 
jelentvén ebbeli szándékunkat és kérvén, hogy nemcsak promo- 
veálják instantziánkat a K(irályi) Guberniumhoz, hanem templom
helyet is designáljanak valahol a Bolonyai kapu előtt, mintegy 
középpontban. Hallván pedig a bolonyai tudákos város-szolgáktól 
gyakorta, hogy ha a magyarok tulajdon templomot építenek: pap- 
joktól a paróchiát és a salariumot elveszik; azért megvallom 
erótelenségemet, ezt is oda írtam, ha a magyar papot a régi 
benef iciumoknak megháboríthatatlan ususában meghagyják, úgy 
akarnak templomot építeni.

Erre másnap um. Octob. 31. napján mindjárt resolvál a ma
gistratus eképpen: Resolutié Wann Suplicanten, zuvor angezeiget 
worden haben in ir was für einer Lange und Breite? wie auch aus 
für einem fundo? für die gebettenen Kirche auch sollen; so wird 
sodann das weiter Nöthige fürgesorget werden. (A kérvényezők 
először jelöljék meg, hogy milyen hosszú és milyen széles terüle
tet akarnak. Úgyszintén közöljék, milyen alapból akarják a kérvé
nyezett templomot felépíteni. Ha ezt megteszik, a többiről 
gondoskodni fogunk.)

Erre a jó resolutiora, nov.11. napján felelek, melyben tudtára 
adjuk a magistratusnak: 1.) a templomnak hosszúságát és szé
lességét, 2.) a templomnak alkalmatos helyet, a Fapiacot, 3.) a 
pénzbeli fundust, úgymint Hfl 1200.

Erre nem adatik írásban resolutió; hanem titt. Schobeli Nemes 
János György v(árosi) nótárius ú r,(43) nékem szóval ezt referálja, 
hogy a magistratus ezt rezolválta:
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1.) A kívánt templom hely ide engedtetik és protocolláltatott is.
2.) Két senator titt. Seew aid Peter evangel(ikus) és Bruss cat- 
hol(ikus) urak(44) investigátoroknak rendeltettenek, mind a hely
nek oculatiójára, mind a lelkeknek connumeratiójokra. Itt jegyezd 
meg:

I. A helynek oculáltatását. E végre kiküdettetnek Fronius és 
Roth, város provizorai, die 23 Nov. és megszemlélvén azt, ami 
részükre favorabilis, opiniójokat, melyet velem előre közölnek, 
béadják és approbáltatik is. Azután az az egész hely, mely béke- 
ríttetett és hosszúsága 40 német öl, szélessége pedig circiter 24 
öl, kiméretik és a határok (melyet Kőfaragó Jósef a torony felől 
killyebb viszen) cövekekkel meg is jegyeztetnek.

II. A lelkeknek connumeratióját: ezt a megnevezett két inves
tigator urak reám bízzák, én pedig Litsken Sámuelre és Kőfara
góra. Ezek felírnak mindent evangyelikusokat, calvinistákat és 
még unitáriusokat is, így találtatnak 844 lelkek, a sok katonákon 
és szolgákon és szolgálókon kívül. Erről a connumeratióról je
gyezd meg:

A. ) Annak lassú folyását. Ezt három ízben íratják velünk, és 
mégis nincsen kedvek szerint. Annak revisióját sokáig halogatják, 
míg osztán szívesebb kérésemre megindítják.

B. ) Annak elintézését. Végre, a sok firkálás és sollicitálás után 
az említett két comissarius urak és Paur György secret(arius) 
komám uram, én és hat hallgatóim, titt(ulus) Seevald Péter uram 
házában megjelenvén december 3 napján hozzáfognak a dolog- 
hoz.lnvestigálják a mi co n nume rat iónkat, hallják kik calvinisták, 
gondolkodnak mit tegyenek? Mond titt. Bruss uram, catholikus 
lévén: a templomért az evangyelicusok instálnak; a jóltevők és 
azok többen is vágynak sokkal mintsem a calvinisták, azért ezen 
okoból és jövendőben megeshető gonosz consequentiákra néz
ve, szükség, hogy egyedül az evangyelikusok irattattassanak fel. 
Approbáltatik, a calvinisták mind kitöröltetnek, és evangyelikus 
lelkek találtatnak: 1.) gazdák és gazdaasszonyok nro 204; 2.) 
Ezeknek magzataik nro 205; 3.) Özvegy asszony ok nro 31; 4.) 
Szásznék nr.36; 5.) Árva leányok nr.4. És igy summában nro 511 
lelkek. De sok ki is maradott feledékenységból.

Ezt osztán kétszer leírtam, melyek közül az egyik küldetett a
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Guberniumba, a másik maradott az archívumban, mind a kettő 
pedig commisarius urak által subsrcibálva és pecsételve.

III. A bíró, Fronius Mihály uramtól adatott jó tanács. Mikor
ennek a kegyes patronusnak megjelenteném a helynek a proviso- 
rok által tett oculatióját: azt tanácsolá, hogy előre írjak a gu
bernátor uramnak L(iber) B(aro) Bruckenthal Sámuel (45) úr ó 
excellentiájának és a két református consiliarius uraknak, úm. 
Bánfi Farkas (46) Kendeffi Elek (47) és Teleki Sámuel (48) urak 
ónagyságoknak, különös (külön-külön) leveleket; kérvén dolgunk
nak a Gubernium előtt való promotióját és elintézését. Meg is írom 
azokat és elküldetnek előre a postán. Ez igen sokat használt, mert 
ez volt oka, a hamar meghallgatott kérésünknek és kegyes reso- 
lutiónak. Lásd ezen leveleket a toldalékban sub nro (.... )

IV. A Guberniumba való instantia. Míg a lelkeknek megszám- 
láltatások lassan foly. addik megkészítem a Királyi Guberniumba 
küldendő hosszú, és a templom építésének szükséges voltát 
erősítő argumentumokkal rakott instantiát is. Melyek béadván bíró 
uramnak elpecsételtetik, és a connumeratio animarum (összeírá
sa) későre subscribáltatván, kétszer leírattatván csak decemb. 15 
napján küldetnek el ezek postán Szebenbe. És mivel a resolutiót 
nehezen várnám: akkor Szebenben mulató Draudt Jósef (49) 
senator uramnak ismét írok, hogy dolgukra figyelmezzen és sür
gesse, hatalán megakadó«. Úgy más leveleket is küldök Kendeffi 
uramnak is ez iránt Jakab István szitás által, akitől is Kendeffi uram 
sok dolgok felől tudakozódik, kivált menyi pénzt adtak a magyarok 
a szász templomra, melyre azt mondotta, hogy azt mind egy 
pénzig vissza kell adniok.

67. A K(irályi) Gubernium előtt dolgunk szerencsésen folyván, 
ímé megjó a kívánt resolutio és a Gubernium pecsétjével 
megpecséltetett szép decretum a magistratushoz jan. 13. napján 
1783-ban, melyről engemet Dévai Anta l(50) uram, secret(arius) 
gubern(iális) uram már előre tudósított vala. Mire nézve és Fronius 
Mihály bíró uramhoz menvén, azt nékem olvasnom adá, de annak 
publicáltatását másnapra halasztá.

I. A decretumról jegyezd meg. Ez a curián publicáltatik die 11 
ian. melyről tudósít Schobel notar(ius) uram, ezt izenvén, hogy 
mihelyt a protocollumba inserálja, a bíró uram nékünk is publicálni
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fogja. A bíró uram publicálja is die 17 ian., és id. Nagy András, 
Molnár István, Kőfaragó József és Litsken Sámuel kezembe adták 
és hozzák a decretumot, úgy mint a protocolli extractust, a nótá
riusnak subscritiójával és pecsétjével corroborálva az ma- 
gistratusnak a templom, cinterem és sírásó ház iránt való szép 
conclusumával együtt. Lásd mind a kettőt in Appendice.

II. A decretum kiadattatása után következett dolgok:
1. A két provisorok, már azelőtt a templomhelyról béadatott 

és apróbáltatott opiniójok szerint (& 66 p.48) die 13 ian. ismét 
kimenvén, azt ismét megmérik, és cövekhatárokat üttetnek a 
földbe.

2. Az ekklésiabélieket ezek után ismét egybegyűjtetem, és 
proponálván a decretumot, a pénzbeli funduskát, melyet keres
tem, az instantiáinknak mindenek helyt minden részeiben való 
meghallgattatásokat: és osztán excitálván őket a dologra, amint 
láthatád ezeket & 65 p. Nro II. Amikor vélek contractust is csinálok 
arról, amire magokat ajánlják lásd I C p. 46. 47.

3. A kófeszegetés, faerdólés és hordás megindíttatik, 
januáriusnak 15. napjától fogva. Ahol a martonfalviak legelsők a 
kórontásban, kiket követnek ezen héten a bolonyaiak is. Január 
20. napján erdő- és fanézni indulnak, de pálinkás nagy korsó is 
felvitetik Martonfalvára és palack az erdőre. Február 6.napján 
egynéhány bolonyai szász is élményén faeregetni.

4. A faerdólésre az erdőinspector Clos Mihály uram ád sza
badságot, hány darab fenyőt és hány csere támaszt vágjanak, úm. 
amazt 200 darabot ezt amennyit elégésges lészen; de a fenyőfá
ból egynéhány darab most is ott rothad.

5. A fa- és kóhordás igen nehezen mégyen elé! Már még elein 
megrestülnek sokan. Ebből az lészen, hogy magam is, mind a 
templomban serkentem, hanem lóra ülvén házoknál is megkere
sem, és kérem és intem a hordásra. Itt halljad sokaknak dicseke- 
déseket, menyiszer hoztak fát és követ, hozzon más is; itt hallod: 
eltörött tengelyem, el kerekem, a fa majd odaütött, én emeltem, 
hogy zöldet látott szemem, és más csak túl nézte. Itt halld egymás 
vexálásokat: Ti martonfalviak csak annyi követ raktok, mind egy 
rabszekérre, - melyért ezek keményen zúgolódnak. Itt halld ezt a 
dicsekedést is: Ezek a lábak ( mutatván azokat), ezek a karok 
tudják és érzik. Itt hallhattad: Én égett ember vagyok, nem lehet
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napszámomat el-mulatnom; házamról kell gondot viselnem; más
tól, ki mondott: A templom miatt dolgomat elhagytam, kőkéményt 
sem csináltathattam! Ily nagy volt itt az Ínség! Mire nézve magam 
mentem más kettővel Bácsfaluba, ahonnan 7 szekér és Türkösbe, 
honnan 5 szekér hozott fenyőfákat és talán 6 szekér követ a 
csernátfalusiak, a bácsfalusi atyafiak közül két szekér ismét hor
dott egy nap fövényét. Ebben segítettének némely urak majorjai 
és némely szekeres szászok is.

6. A templomhelyről való hír. A folnagy G raf(51) uram catho
licus ott sétálván die 27 jan., látván a fát és köveket, mondotta, 
mint az akkori strásája, Jakab Péter referálja: azt a helyet a 
publicum nem engedi templomnak, mert azt a pápisták is kérték 
és nékiek nem adatott. Ezt a hírt hozák Kőfaragó Jósef, Baláska 
István és az említett sírása.De azért a pápisták soha nem contra- 
dicáltak. És én csak sürgetem méginkább a matériának oda való 
hordását. Nem is láttam, miért ellenezték volna azt a helyet holott 
Béldi(52) úr, a plébánusok, éppen csak akkor engedett oda Barf 
uramnak temetójök mellett levő egy darab helyet, ahová az acat- 
holikus katonák temetkeztenek.

7. Az imádságjok. A munkának kezdetéről fogva végéig a 
cultusnak minden napjain elmondottam az evégre készített imád
ságokat, a munkának szerencsés folyamotjáért; melyeket néme
lyek meg is csúfoltanak, mondván: Hallj, mint könyörög a pap 
adjanak és dolgozzanak a templomon!

8. A meszesvermek is megásatnak die 24 febr., ahol 4 szász 
segít, az ács die 27 febr. kezdi a fákat faragni.

179



A BARCASÁG M A G YA R  EVAN G ÉLIK US  
EG YH Á ZTÖ R TÉN ÉSZEI

Szeli József: A harcai magyarságnak 
rövid történeti rajza (1763)

Bevezetés

A barcasági felvilágosodás és pietizmus legjelesebb képvi
selője Szeli József (1710-1782), brassói papsága után Hosszu- 
faluba kerül evangélikus lelkésznek. A brassói viszonyok 
tanulmányozását követően Szeli arra is felhasználja hétfalusi 
éveit (1757-1763), hogy alaposan megismerje a barcasági ma
gyarjobbágyok életét és ezt papírra is vesse.

Az oknyomozó helytörténeti kutatás a XVIII, század derekán 
a barcasági szász értelmiségiek körében is kibontakozik. A legje
lentősebb oknyomozó történész Josef Teutsch (1702-1770) 
szászhermányi lelkész volt, aki a régi kalendáriumok és krónikák 
alapján számos történeti munkát szerkeszt, bejárja a Barcaságot 
és lerajzolja annak fontosabb várait.

Szeli József, Josef Teutsch pálya- és eszmetársa: az első 
barcai magyar oknyomozó történész, aki felhagy a történeti ese
mények egyszerű rögzítésével, és elkezdi a források tanulmányo
zását. A barcasági magyarság történetinek rövid rajza (Szeli 
munkáinak felsorolásában ez a kézirat latin címmel szerepel: 
Historica Delineatio Ecclesiarum et Templorum Hungaricorum in 
Barda) első kísérlet a brassai és barcasági magyarság történeté
nek összefoglaló bemutatására. Munkája bevezetőjében Szeli 
általános jelleggel három csoportra osztja a történelmi kútfőket: 
1) az experientia, azaz az átélt események, 2) a hiteles szóbeli 
és írásbeli emlékezés, 3) a különböző tárgyakra rovott írások 
emlékek.

Szeli József bőven merít a törcsvári várnagyok vagy a 
hosszúfalusi 70-80 éves öregek emlékeiből, de felpanaszolja, 
hogy a brassói archivum nem nyittatott fel számára, igy "nagy 
pecsétű levelekből" nem írhat történelmet. Ebben a lényeges

180



kérdésben alapvető különbség volt a szász és magyar történé
szek között; Brassó patrícius városvezetósége csak szászok 
számára tette hozzáférhetővé a Tanácsházán őrzött városi levél
tárat. Ne feledjük azt sem, hogy bár Szeli József hithú evangélikus 
volt, elődei csallóközi magyar nemesek voltak, s a történelem már 
ekkor a két rendi natio közötti versengés egyik fontos összetevője 
volt.

Szeli számára maradtak a nyomtatott források, mint az erdélyi 
országgyűlési Approbaták, a brassói kalendáriumok (innen vette 
át a Fekete-templom építésének évét, 1383, és Brassó alapítási 
éveként feltüntetett - egyébként téves - 1203-as dátumot). A 
brassói szász esperesség jóvoltából Szeli felhasználhatta Hor
nung Enchiridionját, mely az 1544-es hétfalusi vizitáció adatait is 
tartalmazza.

Szeli történeti összefoglalójában a Kilencfalu története Nagy 
Lajos korával, a törcsvári vár építésével és a várhoz tartozó 
uradalom vagy domínium megalakulásával kezdődik. A barcai 
magyarok első történésze visszavetíti a hétfalusiaknak a XVI-
XVIII. században meglevő álösvényórző (plájás) szerepét a XIV. 
századra, s királyi őröknek hiszi a jobbágyok őseit. Felfogásában 
Bodola és Nyén falvak is eredetileg a barcai királyi uradalomhoz 
("fiskális fundushoz") tartoztak, s csak később kerültek földesúri 
magántulajdonba. A bolgárszegi román krónikásokkal teljes össz
hangban, Szeli is a Fekete-templom építéséhez toborzott napszá
mosokban látja a brassói magyarok és románok őseit, s akárcsak 
Radu Tempea, ó is bolgároknak nevezi a Bolgárszegbe telepedő 
balkáni macedorománokat. Szerinte a Brassóban jött napszámo
sok egy része a nagytemplom felépítése után a Kilencfaluba 
húzódott.

Szeli József más esetben is vét a kronológiai sorrendben. A 
havasokon fellelhető erős sáncok (Ósánc, Tatárhavas-hágó) 
meglétét szintén a XIV. századi királyi őrök művének tartja, holott 
ezek a sáncok később is keletkezhettek: Bethlen Gábor korából, 
Thököly Imre betörésekor (1690) vagy a kuruckorban is tudunk 
arról, hogy Bodzavára vidékén és a Dótene (Doftana) torkában 
sáncokat ástak.
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A barcasági magyarság egyháztörténete elég alapos munka, 
és Csernátfalu meg Hosszúfalu a régi középkori (hihetőleg góti
kus s azóta nyomtalanul eltűnt) templomának leírása is sikerült. A 
reformáció történetében az evangélikus hitnek Honterus óta való 
folytonosságát hirdeti, minden eszközzel csökkenteni kívánván a 
XVII. században döntően érvényesülő kálvinista hatást.

A brassói szász főbírótól, folnagytól és a hétfalusi uradalmi 
adminisztrátoroktól függő evangélikus lelkész felrója híveinek, a 
hétfalusi, különösen a hosszúfalusi jobbágyoknak, hogy peres
kedni merészelnek földesuruk ellen. A jobbágy lakosokkal való 
feszült viszonyának másik oka az volt, hogy egy bizonyos hosz- 
szúfalusi folnagy elvette a lelkésznek járó len- és kenderdézmát. 
Szeli külön tragédiája aazs, hogy korához és környezetéhez 
képest nagy műveltségű ember létére nem sikerült megszerettet
nie magát sem Brassóban, sem Hosszúfaluban.

Szeli József a harcai magyarság történelmi rajzát az alábbi 23 
szakaszra osztotta: 1) A történelmi kútfők; 2) A barcasági törté
nelem forrásai; 3) A jelen munka ideiglenes, nem lezárt jellege; 4) 
A Barnaság birtoktörténete; 5) Brassó alapítása és fejlődése; 6) 
Nagy Lajos felépíti Törcsvárát; 7) A brassói nagytemplom építése; 
8) A bolgárszegiek és a bolonyaiak egy része a barcai falvakba 
telepedik; 9) A hétfalusi katolikus templomok építése 1440 körül; 
10) Háromfalusi (Tatrang, Pürkerec, Zajzon) egyházépítések; 11) 
A hosszúfalusi egyház önállósulása; 12) A hoszúfalusi egyház 
jövedelmei; 13) Hosszúfalu a reformáció előtt; 14) Hosszúfalu 
1544-ben; 15) A reformáció kezdetei; 16) A Törcsvár 1651-től 
Brassó örökbirtoka; 17) A brassói evangélikus esperes vizitációi 
megtörik a hétfalusi egyház kriptokálvinista jellegét; 18) Apáca, 
Barcaújfalu és Krizba külön fejlődése; 19) Az egyházi jövedelmek 
csökkenése; 20) A papok, mesterek jövedelme; 21) Brassó egy
házi hatalma a magyarokon kívül a románokra is kiterjedt; 22) A 
Brassói Tanács patronátusi joga; 23) Természeti katasztrófák 
(tűzvész, pestis) Hosszúfaluban a XVIII, században.
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1763
Szeli József

A B A R C A I M AGYARSÁG R Ö VID  
T Ö R T É N E T I RAJZA

I. Mivel a historia viseltetett dolgoknak megírása és előbeszé- 
lése, akárki is általiáthatja, hogy a históriának megírása funda- 
mentom gyanánt három nevezetes dolog kívántatik meg.

1. Az experientia, awagy a szemmel látott s tapasztalt dolog.
2. Hiteles és szavábavehetó embereknek tanúbizonyság té

telek, melyeket vagy élő nyelvvel beszéllettenek, vagy írásban 
hagytanak.

3. Az oly emlékezetre készített dolgok, épületek, várak, temp
lomok, tornyok, oszlopok, koporsó vagy egyébnemű kövek, pén
zek stb. az ó rajtok található írásokkal egyetemben.

Ezen három dolgok az históriának oly elkerülhetetlen funda- 
mentomai és fejei, hogy valaki ezekből nem meríti és fundálja a 
maga históriai Írását, a nem historia, hanem költött beszéd koho- 
lójának tartatik.- Mert vajon a viseltetett dolgokat miképen lehetne 
előbeszélnünk és megírnunk, ha sem szemeinkéi nem láttuk s 
nem tapasztaltuk, sem hiteles személyektől nem hallottuk s írá
sainkból nem olvastuk, sem pedig a régiségből a dolgoknak 
semmi nyomát nem sajdíthatjuk.

II. A Barcaságon levő evangelica magyar ecclesiákról histó
riát akarván írni, e három kútfejeket kellene elővennünk, és mind 
plántáltatásokat, mind nevelkedéseket, s mind néminemű válto
zásaikat és viszontagságaikat ezekből kellene megmutatnunk. 
De minthogy a mi eleink azoknak megírásokban tunyák voltának, 
vagy ha valamit irtanak is, az időnek régisége és a dolgoknak 
változásai miatt azok mind elvesztenek: méltán kérdésben forog
hat, vajon írhatunk-e ezekről valamit, awagy csak hallgassunk? 
Mert jóllehet az ecclésiáknak mostani állapotokat szemünkkel 
látjuk, és a mi 70 és 80 esztendős hiteles öregeinktől is halljuk, 
hogy ezelőtt minémű karban találták és tapasztalták az ecclesiá- 
kat, és az ó régi atyáiktól és öregeiktől miket hallottak, aminthogy 
mindezeket egybeszedvén, a titulusok szerént e könyvben fel is 
írtuk; - de e még nem elégéséges arra, hogy valamely ecclésiának
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fundáltatását és nevelkedését mintegy gyermekségétől fogva a 
mostani állapotokig, és a mi időnkig csalhatatlanul megírjuk. 
Lehetnek ugyan a brassai archívumban is holmi írások ezek iránt, 
de én ezeket nem láttam, és így ezen ecclesiáknakfundáltatásu- 
kat oly nagy pecsétű levelekből meg sem írhatom.

III. Mindazonáltal, minthogy a históriának oszlopai mind épen 
el nem dőltének, holott az emberek között folyó beszédeknek 
minémű nyomait a régiségben és antiquitásban ugyancsak ta
pasztaljuk: arra nézve, mennyire felérhetem, kívánom a maradé
kokkal s posteritással közleni, kérvén a k. o. atyánkfiát, hogy 
írásomat balítélettel ne vegye, hanem hami hibát írásomban ta- 
pasztaland, megjobbítani ne terheltessék.

IV. Nyilvános dolog, hogy a barcasági kilenc magyar faluk: 
Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu, Tatrang, Pürkerec, 
Zajzon, Krizba és Apátza régentén nem voltának Brassó nemes 
királyi városának örökös Possessioji és jószágai, sem a Barnaság 
districtusának s vidékének tulajdon részei, hanem mint fiscális 
jószágok, Fejér vármegyéhez tartoztak és ugyanannak tisztjeitől 
igazgattattanak, mint ezt a Concanbium avagy cserelevélból nyil
vánosan látjuk. (Appr. Cons. Reg. Trans. Pars. III. Tit. 82). Innen 
vagyon, hogy máig is ezen jószágok nemes Brassó királyi váro
sának nemes Fejér vármegyében levő Possessiojinak iratnak és 
mondatnak. Ezen falukat pedig nemes Brassó kir.városa mikor 
vette legyen elsőben a maga kezéhez, és az egész törcsvári 
domíniumot mikor kezdette bírni, arról ugyan én egészlen megha
tározott időt nem írhatok, mindazonáltal az 1651. esztendőben 
költ, és az Appr. Constitioban írt Concanbium levélnek rendi 
m u ta tja ,h o g y  nemes Brassó k.városa ezt minden hozzátartozó 
földeivel és embereivel egyetemben már az 1651. esztendő előtt 
is feles idővel bírta, és bizonyos porkolábjai által administráltatta, 
kik többnyire mindenkor brassói bírák és tanácsbeli férfiak voltá
nak, és a hasznot, minekutána bizonyos részt a város számára 
kiadtanak volna, magok tulajdonokká fordították, mint ezt nem 
csak magam is, ki ezen históriát írom, és kinek b.e. ipám uram 
törcsvári articulans porkoláb volt, ezelőtt mintegy 20 esztendőkkel 
tapasztaltam,(2) hanem Weiss Mihály is maga históriájában felje
gyezte (cons. 16&).(3)
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V. A régi dolgoknak nyomaiból formált józan elmélkedés maga 
megmutatja, hogy ezen helységeket a lakosok ezután kezdették 
megülni, hogy Brassó nemes kir.városa e formán, mint most 
vagyon, 1203-ik esztendőben épülni kezdett volna, és midőn 
az egész barcai szászságnak minden határaik elcirkalmaztattak 
volna, mert mind a szászságnak, mind Possesióknak határhalma
ik, köveik, utaik, patakjaik, árkaik és jegyeik a kétféle határokat 
egymástól teljességgel megkülönböztetik, és mintegy ujjal mutat
ják, hogy a Barczaságon levő szászoknak földeik teljességgel 
különböznek a magyar Possessiók földeiktől. És hogy a szászok 
földeik már akkor is kimívelt termékeny földek voltának, midőn 
possessióknak fundusaik még ciheres, sót rengeteg erdők s 
puszta, terméketlen fundusok voltának. - A mi öregeink magok is 
emlékeznek arra, hogy ahol a hosszúfalvi határban, most merő 
gabonatermő szántóföldek vannak, ott az ő ifjúságokban sűrű 
erdők voltának; ma is a mezőben tapasztaltainak a régi nagy 
erdőknek gyökerei és elhatalmozot bokrai, melyek világos jegyei 
annak, hogy még ezen possessióknak határaik annyira tisztittat- 
hattanak, hogy gabonát termének, addig nagy kietlen és sűrű 
erdőket kellett kiirtaniok a megtelepedett fiscális embereknek. 
Holott a szászságnak az egész Barnaságon való minden földeik
nek termékeny természete azt mutatja, hogy ezen jószágoknak 
megültetésök előtt, azoknak földeik igen sok idővel mívelés alatt 
forgottanak. Épen ezt bizonyítja az is, hogy 1544 esztendőben tett 
visitatiókor ez iratik a hosszúfalusi papnak fizetése iránt; "Singuli 
praeterea (colonorum) debent quotennis plaustrum ligni unum, 
seu asperos duos", mely a mi pénzünk szerint teszen d.5. (5) Nagy 
olcsóság volt tehát akkor, midőn öt pénzen vagy harmadfél kraj
cáron egy szekér fát vettenek, de oka e volt, mivel a falunak végén 
mindjárt erdő találtatott, most pedig a jó fáért egy egész mérföldnél 
is messzebb kelletik menni (Conf. Harnungii Enchiridon)(6).

VI. Lajos magyar király előtt, ki uralkodni kezdett 1342. esz
tendőben, ezen törcsvári domíniumnak és hozzája tartozó pos
sessióknak semmi nyomát nem látjuk, és hihető, hogy mindezen 
helyek pusztán és erdős fiscális fundusok voltának. Midőn pedig
I.Lajos király a moldvai vajdát is adófizetővé akarván tenni, a vajda 
által a Törcs vize mellett m egverettetnék,hogy a havasalföldi
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vajdáknak Erdélybe ütő szándékjokat meggátolná a király, a 
törcsvári mostan is fennálló kastélyt egy magas kőszálon (mely 
neveztetik vala Lapis Theodorici, azaz Theodorus kősziklájának) 
fundamentumbólfelépítteté, és elegendő praesidiummalmegraká 
(8) De a még nem vala elég az ellenségnek a beütéstől való 
megakadályoztatására, holott más utakon is könnyen által lehet 
vala hatni a havasokon Erdélybe. Erre nézve a király a havas alatt 
megtelepedett szászságra hagyván, jobb részén a magok hatal
mok való vigyázást, az egész törcsvári határt, és a Temes torkától 
fogva Háromszékig felnyúló havasoknak alját, mind a király tulaj
don fiscális puszta helyet maga embereivel megülteti, és ezeket 
a havasoknak megjárható helyein fegyveresen órizőkké rendeli, 
semmi egyéb szolgálatjokkal ezeknek nem élvén, hanem hogy a 
hazát az ellenségnek beütésétől oltalmazzák, és minden havasi 
nyílásokon vigyázzanak.- Még ma is láttának a havason olyan 
erős sáncok, melyekben ezen őrizetre a havasok alá megtelepített 
fegyveres emberek rendszerint vigyáznak vala. A Barnaságnak 
napnyugati és északi részét is a király hasonló órizőkkel megraká, 
és ugyanekkor mind Krizba felett a havason egy erős kőszálon a 
krizbai várat(9), s mind Barnaságnak végén Apácán egy ingová
nyos tó között az apácai várat fundamentumából felépítteté, mely
nek romladozásban levő kőfalai ma is szemmel láttatnak. Innen 
származott a brassai possessiókban levő magyaroknak közbe
szédek, hogy az ó elejek régentén plajások lettenek volna. Mert 
a királynak a havasok alá őrizet végett rendelt emberei, ugyan a 
havasok alatt meg is telepedtenek, az erdőket irtották, szántani, 
vetni kezdettenek, és az ó lakhelyeikből sorra jártának a havasok
nak őrizetére, mint szintén a mi időnkben is, ilyen őrizók plajások- 
nak, avvagy álsövényeken a havasokon őrizőknek neve alatt 
minden faluban találtatnak/10*

VII. De eleintén koránt sem valának ezen Brassó városának 
általadatott fiscális fundusok, oly szép mezőkön és ily számtalan 
néppel megrakodva, mint most látjuk, hanem mint a dolgoknak 
kezdete szokott lenni, a kevés nép elsőben csak alacson hajlé
kokban lakott, és lassan-lassan épült és nevekedett. Nevezetesen 
kezdett pedig nevekedni a brassói faragott kőből épült templom
nak építtetésének alkalmával. Mert midőn ennek fundamentoma 
1383 esztendőben felvetetnék,(11) minthogy minden keresztény
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országból s nevezetesen Angliából is ennek építése végett nagy 
summát álló alamisna küldetnék, és így e nevezetes épületnek 
híre az egész világon elterjede, annak okáért a vastag fizetésre 
nézve, ennek építésére nézve, nemcsak értelmes meste
remberek, hanem számtalan napszámos is, mégpedig nemcsak 
Erdélynek minden szege lyukaiból, hanem Német-, Magyar-, 
Lengyelországokból, Moldovából, Havasalföldéből és Bulgáriá
ból is eljőnek vala, kik egész tavaszokon, nyarakon, őszökön 
Brassóban dolgozván feles pénzzel ugyan, de nagy fáradsággal 
térnek vala vissza telelés végett az ó távol levő hazájokba, és 
tavaszra kelve viszontag nagy fáradsággal jőnek vala el a mun
kának folytatására és magok hasznok hajtására. A hosszú uta
zásnak azért unalmától v iseltetvén, Brassó városának 
reménykedni kezdettek, hogy nekik valami hajlékocskáknak épí
tésére való helyet engedjen, melyekben Brassó körül magok 
megvonhassák feleségeikkel és gyermekeikkel egyetemben, és 
a munkára mindig készen találtassanak. Brassó városa, és akik 
e Nagytemplom építésében fővek valának, maga szemei előtt 
viselvén e nagy munkának siettető folytatását, hogy a munkás 
embereknek fogyatkozása ne legyen, megengedi ugyan a mun
kás embereknek megtelepedését és hajlékoknak építését, de 
úgy, hogy a jurisdictio egészen a városé legyen és ezen megte
lepedő gyülevész népek is magokat a városnak törvényéhez 
alkalmaztassák.

Vili. A templom építésére Brassóban jött szászok és németek 
megvonják magukat a brassai szászság között, a magyarok 
telepednek Bolonyában, az oláhság, rácság és bolgárság pedig 
a Felső Hostádban magának hajlékokat kezd építeni, ahonnan 
máig is azon Hostád a bolgárokról Bolgárszegnek neveztetik 
(Conf.Libellum de Rep. et statu Regni Hungáriáé Pag.26. Sequ 
Titulo Corona) *12*. Az idő folyásától pedig az ily messzünen jött 
napszámosok mindinkább szaporodván, és a helyet a pénzkere
sésre, az életre megkívántató javaknak megtalálására, és a hely
ségnek csendes és egészséges mivoltára nézve megszeretvén, 
kívánják magokat a nemes város körül, vagy legalább a közel való 
vidékben megvonni. - Még akkor a törcsvári domíniumhoz tartozó 
fiscális fundusokon csak kevés, és a helynek tágasságához ké
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pest nem elegendő nép telepedett vala meg. Mert pedig az 
említett brassói Nagytemplom I.Lajos magyar király leányának, 
Mária magyar királynénak és ennek férjének, Zsigmondnak (ki 
azután római császár lón) megegyező és segítő akaratjokból 
kezdett vala épülni, megengedi az ily jött napszámosoknak a 
törcsvári domíniumhoz tartozó és a havasok alatt elnyúló helysé
gekben való megtelepedésekket, akik a királynénak atyjától a 
havasoknak őrizetére rendeltetett emberei között magokat oly 
feles számmal vonják meg, hogy végzetre egész fiscalis falukká 
kezdének szaporodni. Ezen idótájban Bácsfalu, Türkös, Csernát- 
falu, Hosszúfalu, Tatrang, Zajzon, Pürkerec, Bodola, Nyén, nem 
különben a más alatt Krizba és Apáca a magyar királyoknak és 
erdélyi vajdáknak vagy fejedelmeknek, kik által a magyar királyok 
Erdélyt bírják és igazgatják vala, mint egykorbeli szolgáló embe
reik voltának, míg Bodolát, Nyént és Márkost a méltóságos Béldi 
famíliáknak eleji donatióban megnyervén (13) a Hétfalutól magok 
számokra elszakasztanák, melyről való donatiós levelekkel bír
nak a méltóságos Mikes és Béldi famíliák.

IX. Már a havasok alatt a fiscalis fundusok való népek annyira 
szaporodván, mivel keresztyének lévén a brassai Nagytemplom 
megépítése is ezen helyekben megmaradni, szántást, vetést 
gyakorlani, és a magyar királyoknak s erdélyi vajdáknak illendő 
szolgálatot tenni kívánnának, azon szorgalmatoskodnak, hogy 
nekik templomaik, parochiájik és oskolájik legyen. Egy idótájban 
azért Apácán, Krizbán és Csernátfaluban templomok építtetnek 
Zsigmond császár és magyar király ideje alatt, midőn 1427-ik 
esztendőben a király szinte fél esztendeig Brassóban laknék(14) 
vagy amint némelyeknek tetszik, Hunyadi János, erdélyi vajdának 
és magyarországi gubernátornak idejekor circa 1440 annum. Ez 
idő tájatt lett az a rendelés, hogy ezen három faluknak mindenféle 
öreg és apró dézmájának fele a rend szerint való papnak adatnék, 
a csernátfalusi papnak pedig ugyan csernátfalusi fél dézma felett 
az egész Hétfalukon levő minden cselédes gazdák, kik mind a 
csernátfalusi paptól függöttenek, tartoznak vala 10 aspereket, 
azaz a mi pénzünk szerint 25 pénzeket fizetni.

X. A népek mindinkább szaporodván, a távolvaló faluknak 
végezetre terhesnek tetszék az isteni szolgálatra ily messze
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járniok, melyre nézve nem sok időre (hihető, hogy a Hunyadi 
János vajdaságában esett, melyről feljebb emlékezénk) Pürkere- 
cen egy templomocska építtetők és kőkerítéssel körülvéteték, 
circa Annum 1440 avagy 1450 (mely kerítés a mi időnkben 
egészen elromolva lévén, 1761 .évben újonnan felépíttetett.) Tat- 
rang, Pürkerec, Zajzon, sót egy darab ideig Bodola és Nyén is 
ezen templomhoz tartoztanak. (15) De mivelhogy a feljebb emlí
tett 3 ecclésiáknak fundáltatásaknak idejekor ezek az ecclesiabeli 
személyek nem gondolkodtanak vala a pürkereci parochiának 
felállítása iránt, azért az ő papjoknak semmi dézma vagy a 
dézmának része ki nem rendeltetett, hanem mindenik falutól eső 
dézma egészen fiscus számára maradna, magok kalongya vagy 
kepe, vagy béradásokkal kezdették magok papjokat tartani, mind 
a mai napiglan.

XI. Ez idő tájban azért Hosszúfalu Bácsfaluval és Türkössel 
együtt a csernátfalusi templomba járt isteni tiszteletre, és ugyan 
a csernátfalusi papnak is fizetett minden házi gazda esztendőként 
5 pengő krajcárt. Mindazáltal csakhamar azután épült Hosszúfa
lunak egy kisded templomocskája vagy inkább kápolnája, mely
ben bizonyos időben tartozott a csernátfalvi pap isteni szolgálatot 
tartani. Ezen templomocska vagy kápolna oly formán építtetett, a 
régi mód szerint, hogy idő múlva, ha kívántatnék, maradna Sanc- 
tuariumnak avagy Chorusnak és a két oldalai hosszában 
megbővíttetvén, igy alkalmas templomocskává válnék. Valakik a 
hosszúfalusi templomot szorgalmatos megvizsgálják, eszekbe 
veszik azt hogy az nem egy, hanem 3 vagy talán 4 ízben építtetett. 
Mert a Sanctuarium avagy Chorus az ó párkányos boltozatjával 
egyetemben, mely alatt vagyon az oltár, igen régi szép munka. 
De a kétféle kőfalak között való hasadások bizonyítják, hogy a 
templomnak egész napnyugoti dereka, a napkeleti részhez avagy 
a Sanctuarium derekához azután ragasztatott. Ennek felette a 
templomnak délfelól való napnyugoti szegleténél láttatik egy seg- 
restyének, avagy Sacristiának holmi fundamentoma és romlott 
kőfala, nem különben ugyanott a templom oldalán való ajtónak 
helye, melyen a pap a segrestyéből a templomba az oltárra és 
prédikaszékre ment, de ezen Sacristia is a templomnak napnyu
goti derekával nem építtetett eggyütt, hanem idő múlva ragaszta-
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tott hozzája. Végezetre a templomnak fedelét megjárván, ha 
megtekintjük a Sanctuariumot és a templom derekát egymástól 
elrekesztó tűzfalat, nem különben a napnyugoti végén való ha
sonló kőfalat, által-látjuk a kőrakásokból, hogy idő múlva a temp
lomnak igen alacsony fedele felemeltetvén, a választó falak is a 
fedelek között feljebb rakattanak.

XII. Melyből könnyű dolog már kihozni az embereknek szá
jokban forgó históriának igazságát, hogy jóllehet Hosszúfaluban 
a csernátfalvi pap a kisded templom forma kápolnában csak 
néha-néha tartott egy ideig isteni szolgálatot és annak cintermé
ben is temetett, de azután a hosszúfalusi nép megszaporodván, 
minden hétnek bizonyos napján megkívánta azt, hogy a csernát- 
falusi pap Hosszúfaluba menjen, és ott isteni szolgálatot tartson. 
A mi öregeink jól emlékeznek reá, hogy a pürkereci pap szintén 
ily formában járt minden hétnek bizonyos napjain isteni szolgálat 
végett a tatrangi kisded templomocskába, míg 1686-ik esz
tendőben Tatrang Pürkerectől elszakasztaték és magános ecc- 
lesiává lenne, melyről lásd a tatrangi ecclesiának históriáját. Mind 
a mai napig is látjuk, hogy a pürkereci pap Zajzonba a hétnek 
bizonyos napjain isteni szolgálat végett felmegyen, ahol csak 
1759. esztendőben építtetett egy kisded templomocska, holott 
ezelőtt mindenkor csak bizonyos háznál volt isteni szolgálat. Az 
ilyen isteni szolgálatnak folytatása végett Hosszúfaluban is elke
rülhetetlenképpen megkívántatott, hogy a Sanctuariumnak két 
oldala küljebb vétetett és napnyugotra nyújtatott kőfalakkal úgy 
megbővíttetnék, a mint most találtatik a templom tágassága. E 
pedig volt a Reformatiónak előtte jó darab idővel, jóllehet eszten
deit meg nem határozhatjuk. Végre Hosszúfalu annyira meg
szaporodván, hogy már maga erejéből papot és mestert 
eltarthatna, ha szintén az eleinél fundált, csernátfalusi, krizbai, 
apácai ecclesiáknak példájok szerint az ő határjokról a fél dézma 
a papnak ki nem adatnék is (aminthogy máig sem adatik meg), a 
csernátfalusi anya-ecclesiától egészen elszakasztatott és min
denféle dézmáját a király számára kiadván, maga fizetésén kez
dett papot és mestert tartani. így kellett azért a templomnak 
alacsony fedelét is elhányni, a kőfalakat magasabban építeni,
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hogy a kőfal mellett az ifjúságnak kart is építene, és végre igy 
kellett a Sacristiát is a templomnak napnyugoti dél felől való 
oldalához ragasztani. Mert ha a sanctuariummal és a templom 
derekával együtt építtetett volna, az oltárnak ellenében által, mint 
a reformátio előtt építtetett minden templomok példája mutatja. 
De Hosszúfaluban a már régtől fogva álló sanctuarium a sacris- 
tiának észak felől való építését meg nem engedte. Ez ellen pedig 
nem lehet azt említeni, hogy a apácai templomnak semmi segres- 
tyéjének nyoma nem látszik, mert az apácai templomnak ingová
nyos helyen való fundáltatása miatt a sanctuariumot egynéhány 
ízekben kényteleníttetvén újonnan fundamentomából felrakni, a 
sacristia régóta elrontatott, és soha fel nem építtetett.

XIII. Ezekből könnyen észrevehetjük, hogy a hosszúfalusi 
templom szinte oly fundámentomon, mint most áll, a reformátió- 
nak előtte is megvolt, és hogy Hosszúfalu az ó egyházi szolgáit 
maga tulajdon kepe és pénzbeli fizetéssel szintén úgy tartotta, 
mint a mai napon tartotta, azt az egyet kivévén, hogy a falunak 
derekán külyel valami lakosok, valami lent és kendert vetettének, 
úgymint pázsinton lakók, a hosszúfalusi határon vetett kender és 
len dézsmájokat nem a földesúrnak, hanem a papnak szokták volt 
adni. Ezen rendtartás szüntelen fenn is állott mind 1738. esz
tendőig. Ekkor egy álnok vádaskodó Köpe András nevű hosszú
falvi falnagy (kit az Isten végtére irtóztató szegénységre juttatott), 
akarván hűségét a méltóságos gubernialis consiliarius és brassói 
bírónak Herberch Scheim (Herbertsheim) Sámuel (16) uramnak 
mutatni, néhai tiszteletes Privigyei Márton hosszúfalusi prédiká
tort (17) méltatlansággal vádolván, azon kevés kender és lenbeli 
dézmácskának elfoglalására reá bírja, mely azután soha többé 
nem adatott.

XIV. De hogy a hosszúfalusi templomra visszatérjünk, annak 
régiségét mutatja a segrestye is. Mert ha a fundatio a reformatio 
után kezdődött volna, mi szükség leszen vala segrestyét építeni 
a templomnak délfelől való oldalának napnyugati farához; holott 
a reformatio, amely segrestyéket építve talált, azokat mint közdol
gokat megtartotta, de ahol nem talált, nem is épített, mivel szük
ség reá nem volt. Ama barcasági, sót egész erdélyországi nagy
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evangélikus magister Hontems János brassai főpap (18) és ins
pector idejében 1544-ik esztendőben, midőn a hétfalusi ecclesiák 
visitáltatnának, már akkor is Hosszúfaluban ev.pap és mester 
találtatott, melyről írt boldog emlékezetű Harnung Márton brassai 
főpap és inspector az ő Enchiridionában.

XV. Ugyaninnen láthatjuk azt is, hogy mindjárt a reformatio 
kezdetében a hosszúfalusi ecclesia a hétfalusi több ecclesiákkal 
egyetemben reformálódott, és az orthodoxus lutheránismust be
vette légyen, mert már az idótájban Zvinglius(19), Oecolampadius 
(20), Carolstadius(21), és Calvinus(22) több társaikkal egyetemben 
a hitnek némünémű nagy cikkelyeikben Luther Márton értelméről 
ellépvén, a magyarokat kivévén, fóképen Dávid Ferenc (23) 
megbolondulása és Blandrata(24) csalárdsága után, majd csak a 
szászság maradott vala meg a Lutherus tiszta tudományán. Ekkor 
már ezen Calvinus magyarok Erdélyben a ministeriumba lépvén, 
a magyarságot nagyobb részről mind a Calvinus szententiájára 
hódították vala, mint szintén a bodolai és nyéni ecclesiákat is 
(mely reformatio idejekor a Béldi calvinista uraknak patronussá- 
gok alatt vala, és a földesurának szavaitól függött) Calvinus 
értelmére hajtották. Ha pedig Honterus János reformátornak 
idejében a hétfalusiak vagy még pápisták, vagy pedig calvinisták 
lettek volna, miképen visitálhatta volna őket ezen említett refor
mator és brassai lutheránus inspector.*25*

XVI. Még továbbá ezt is csalhatatlanul kihozhatjuk, hogy 
jóllehet az erdélyi fejedelmek és Brassó városának jószágai kö
zött való felbomolhatatlan csere csak 1651. esztendőben erősí
tetek meg, melyben az említett Appr.const.articulusa szerint a 
Hétfaluk Krizbával és Apácával és törcsvári egész territóriummal 
együtt Brassó városának változhatatlanul általadattanak, mind
azonáltal ugyancsak akármi utón, már a reformációkor Brassó 
városa az egész törcsvári domíniumot, és így a Hétfalukat Kriz
bával Apácával egyetemben bírta. Mert különben az 1651.esz
tendőben Brassó városát II. Rákóczi György erdélyi fejedelem 
idejében nem lehetett volna productiora szorítani, melyben meg
mutatta maga jussát, mely által bírná a törcsvári jószágot. Sót ha 
1651. esztendő előtt nem bírta volna, nem lehet vala a maga
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possessiójában fiscaliter et in perpetuum confirmálni.(26) Innen 
következett az, hogy jóllehet az erdélyi magyarság a reformatio 
tájait többire mind calvinistaságra hajlott, de mivel Brassó városa 
szász város lévén, az orthodoxus lutheranizmust tartotta, azért a 
maga törcsvári jószágaiban is a magyaroknál azon lutheraniz
must hirdette, és mint maga örökös jószágát, a tőle bevett igaz
ságra vezérletté.

XVII. Nem lehet ugyan azt tagadni, hogy valamint Brassóban 
a reformatiónak utána is találtattanak cripto-calvinianus papok, 
úgy a Hétfalukon s nevezetesen Hosszúfaluban is efélék ne 
lettenek volna, de mint a papoknak cathalogusok mutatja pag. 
257. Brassó városa ugyancsak figyelmetes buzgósággal viselte
tett mind e mai napiglan ezen ecclesiáknak a tiszta ev.vallásban 
való megtartások iránt. Evégre jóllehet a brassói főtiszt urak ezen 
falukon mint a városnak tulajdon örökségén tartják kezeiket, de 
ugyancsak a barcai ven(erabilis) capitulum és nevezetesen a 
decanus, s legnevezetesebben a brassói főpap mint inspector 
kiváltképpen való gondot viselnek a magyar ecclesiákra, mint M. 
Schmeizel in Dissertatione historici de statu ecclesiae lutheranae 
in Transilvania,(27) Scharsiusból(28) igen helyesen megjegyezte. 
Ez a főpap inspectiója pedig hogy régtől fogva való legyen, onnan 
tudhatjuk, hogy az 1544 esztendőben I. Honterus János idejében 
is azon ecclesiák visitáltattanak vala, mely visitatióról Harnung 
Márton brassai főpap maga Enchiridionában azt írja: Langendorf 
(id est Hosszú falu) habet colonos 73. Singuli coloni solvunt per 
annum parocho Asperos Io acervum tritici unum. Qui non habent 
segetes pro acervo tritici solvunt asperos 5", singuli praeterea 
debent quottanis plaustrum ligni unum, seu asperos 2. Ludirectori 
debentur ma sinsulis colonis asp.4, unus acervus triticii, cumtertia 
parte lignorum, quae datum parocho. Pro uno conducto solventur 
eidem panes 3 seu nummi, 3 etc. (a singulis domibus Eidem 
cottanis panis unus.)

XVIII. Apáca, Krizba és Újfalu iránt csodálkozhatnék valaki, 
mi legyen az oka, hogy a Hétfalu visitatiójakor sem I. Honterus, 
sem Harnung Márton brassai főpapok írásában semmi emlékezet 
irántok nem tétettetik? Úgy vélem, hogy oka ennek e lehet, mivel
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Krizba és Apáca a brassai ven. capitulum filialis ecclesiáji voltá
nak, és igy a brassai decanusnak a capitulummal együtt leendő 
visitiatiójára nézvén, nem függöttek egyedül csak a brassai főpap 
inspectiójától, mint emlékezik erről Andr. Scharsius in ordinata 
digestione status Saxo-evangelici in Transilvania &.62.pro. 297. 
És úgy vélem, hogy innen lehet az is, hogy a sákrámentumok 
administratiójakor és temetéskor a brassai magyar és hétfalusi 
papok, mint szintén a capitalanisták, soha fejér rokoját fel nem 
vesznek. Újfalut azaz Neudorf, ami illeti, nyilvánosságos az Appr. 
const, articulusából, melyet feljebb említénk, hogy soha Újfalu a 
törcsvári domíniumhoz nem tartozott, hanem az a brassaiak 
kezeikben vagyon. Világos mindazonáltal, az hogy Újfalu capitu
laris ecclesia nem volt, hanem a brassai főtiszti uraktól mint 
patronusoktól és a brassai főpaptól mint inspectoral függött 
eleitől fogva, és jóllehet Újfalu szintén olyan örökös possessiója 
nemes Brassó városának, mint szintén a más 9 faluk, egyaránt is 
függnek ezen possessióknak papjai a brassai főpaptól, mindazál- 
tal eleitől fogva úgy ismertük, hogy valami megkülömböztetés volt 
az újfalusi ecclesia között (melyben a pap mindenfelé egész 
dézmát vészen), és a 9 falusi ecclesiák között.(29)-

XIX. Hosszúfalu iránt keserűséggel való megjegyzésre méltó 
dolognak ítéljük, hogy ezek minden Hétfalusiak felett balgatag, 
goromba, versengő és a tisztességes tudomány felől igen keve
set állító emberek legyenek, és talán ez az ő nyakasságok okoz
hatja, hogy valamely állapotba Brassó város ezen possessiót a 
fejedelemtől vagy királytól a maga kezeihez vette, az ecclesia 
éppen azon állapotban is vagyon, melyben sem a templomnak, 
sem a papnak, sem a mesternek csak egy fillérnyi jövedelme 
sincs a nemes várostól, hanem ami kevés jövedelme vagyon, 
abból kell megépítetni, és az egyházi szolgáknak élniek. Innen 
vagyon, hogy jóllehet a barcai magyar faluk között ez a legna
gyobb, melyben most nemcsak 73 cselédes gazdák, mint 1544- 
ben, Honterus János főpap idejében, hanem szintén 200-an 
találtatnak, de mégis a templom legrongyosabb. Eleitől fogva e 
volt ezeknek a szokások, hogy ha mi nagy költségű dolgot kellett 
az ecclesiában építeni, a falura egyaránt felvetették, és így erővel
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szedték fel az építésre szükséges költségeket a cselédes gazdák
tól, mely szokásnak kívánván ellenállani b.e.Neddel Pál,( 0) bras- 
sai főpap és inspector uram 1729-ben, midőn a templom 
kerítésének majd a földig leomlott kőfalait fel kellene építeni, akkor 
idősb Szeli József hosszufalusi prédikátor idejében meg nem 
engedte, hogy a templom számára erőszakos alamizsnát szedje
nek, hanem maga előre egy nehány forintig való alamizsnát 
adván, a fófó rendeket eljártatta, és annyi alamizsnát szedetett, 
mellyel körös-körül a kőfalak szintén úgy felépíttetének, mint most 
állanak.

XX. (: A 20. cikk papi és mesteri jövedelmet tárgyalja, mely 
azonban jelenleg megváltozott, miért is ezt nem jegyzem fel:).

XXI. Ide feljebb emlékezénk a brassai főpapnak az egész 
törcsvári jószágon való inspectorságáról, mely eleitől fogva oly 
tágas volt, hogy ettől nemcsak a barcai lutheránus ecclesiák 
függöttenek, hanem még az oláhság is ótet főpapnak ismerte, ki 
azt meg nem engedte, hogy az oláhság a lutheránus magyar 
ecclesiáknak legkisebb dologban is praejudicálna, mely dologban 
a nemes brassai patronatus is azon inspectoratussal kezet fogott, 
kik a jurisdictiót összevetett vállakkal szokták oltalmazni.- Midőn 
legközelebb 1761 -ben felséges Mária Theresia római császárné, 
magyar, cseh stb. királynő és erdélyi fejedelemasszonyunk őfel
sége, tiszt. Dyonisius Novakovits urat az egész erdélyi görög 
rítuson való oláhságnak decretalis püspökévé tenné, és Brassó 
városának Bolgárszeg nevű Hostádjában megszállítaná, maga 
ezen püspök úr is a brassai főpapnak inspectióját annyira megis- 
mérte, hogy önkényt fogadkoznék ezen dignitásnak semmiben 
való meg nem hántása iránt. *32) Ez az oka, hogy midőn circa anno 
1680. a Hétfalukon megszaporodott oláhság, nevezetesebben 
Hosszúfaluban és Türkösben templomocskáknak építésére való 
helyet kívánna, ezt a nemes brassai magistratustól és inspectora- 
tustól szép kérelmek által nyerték meg. (33) Midőn pedig circa 
anno 1755, a régi fatemplomocska helyett kőfundamentumú, 
fából boltozat formára épült oláh templom magok cinteremekben, 
de új helyen csak brassai judicatus auctoritásából engedtetnék 
meg, a brassai nemes magistratus igen nehezen vette, s nehezen
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is engedte meg sok rendbeli intercessiókra a megépítést. És 
midőn anno 1760. a türkösi oláhok a türkösi falutisztektől az oláh 
templom körül való helyet a nemes magistratus híre kívül megve- 
vén, deszka kerte vennék, a brassai nemes Magistratus az ins- 
pectoratus hírével hadnagyot és ispányt, a kertet levágatta és 
máig is a földön hever.

XXII. Eszerint a nemes magistratus a maga patronusságát, és 
a főpap maga inspectorságát ezen possessiokban mindenekben, 
magok szemeik előtt viselték, kiknek hírek, tanácsok és akaratjuk 
szerint kellett lenni minden ecclesiai igazgatásnak. Mi magunk is 
emlékezünk arra, hogy M. Fronius M a r k é s  Neidel Pál brassai 
főpapok a barcai magyar ecclessiákban való inspectiójukat oly 
szorosan tartották, hogy sehová sem pap, sem mester, sem 
gocsmán nálok nélkül nem rendeltettenek.

XXIII. Dicsőítsd meg már Istent! ate nevedet e széles világon, 
s legközelebb ezen hosszúfalvi ecclesiában is, őrizd meg ezt a te 
tiszta evangeliomodban, hogy dögletes tudománnyal meg ne 
vesztegetődjék, mint 1645-ben kezdődött vala. Az ó vére fegyver 
által ki ne ontassék, mint 1661-ben a tatárok által szörnyen 
elpusztula.

Tűz által meg ne emésztessék, mint ugyan 1661-ben mind egy 
háziglan leégetteték.

Pestis és döghalál által népe ki ne vágattassék, mint 1718- 
ban.

A Sionnak utai sírnak vala.
Továbbá 1756. és 57-ben hasonlókép 500.
Se pediglen földesuraikkal ne tusakodjanak, mint az ő határok 

iránt, mint való perlekedés 1758-ban elkezdvén, még a mostan 
folyó 1763-ig földesuraink ellen vakmerósködnek.

E rövid történetet leírtam 1851-ben, miután szabad választás 
útján Türkósből Hosszúfaluba hivattam rectornak.

Barcsay Mihály
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Bejegyzések a csernátfalusi evangélikus egyház 
1759-ben megkezdett anyakönyvében 

(Privigyei János 1759-1761, Paksi Márton 1761-1763 
és 1763 után Dévai Márton)

Bevezetés

A hétfalusi evangélikus egyházak közül Csernátfaluban és 
Pürkerecen vannak meg az 1759-ben megkezdett anyakönyvek 
(Liber Ecclesiasticus Ecclesiae Evangelico Vngaricae). A XVIII, 
századi matricolák igen fontos forrásai a barcasági falvak egyházi 
és erkölcsi viszonyainak.

A barcai magyar evangélikus egyházak anyakönyvei Peter 
Clos (1703-1770) brassói evangélikus főpap kezdeményezésére 
indultak. Clos Brassóban született, Halle egyetemén tanult s 
1728-ban hazatért szülővárosába. Előbb a helyi evangélikus 
gimnázium lektora (1732-1743), majd a Nagytemplom káplánja 
vagy prédikátora. 1751 után előbb Szászmagyaróson (1751-53), 
majd Botfaluban (1753) és Rozsnyón lelkész. 1757. augusztus 
4-én ót választották meg brassói evangélikus főpapnak. Még 
megválasztása előtt sokat pereskedett az őt alaptalanul megvá
doló katolikus Bogislaus Ignaz Makovskyval, aki ót hazaárulással 
vádolta. Vallási téren Clos a Herrenhuter mozgalom híve volt.

Petru Clos több nyelven beszélt és ragyogó prédikációkat 
tartott. Mint városi főpap, ó volt a neki alárendelt barcasági 
magyar egyházak fóinspektora. Ebben a minőségben élvezte a 
városi világi hatóságok támogatását és minden évben ellenőrizte 
a neki alárendelt egyházakat és iskolákat. Ellenőrzésének kö
szönhető, hogy az egyházak rendbehozták anyakönyveiket, ott 
ahol nem volt, újakat kezdtek.

A Petrus Clos által felfektetett anyakönyvek a következő 
pontokat tartalmazták:

I. Az istentiszteletek rendje és szertartása
II. A lelkipásztoroknak és helyetteseiknek adott utasítások
III. Az eklézsia bonumainak, a papilak, iskola és egyházi 

földek inventáriuma, a prédikátorok jövedelme
IV. Az illető egyház története
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V. A reformáció utáni egyházai inspektoroknak (esetünkben 
a brassói főpapnak - B.P.), a prédikátoroknak, iskolamestereknek 
neveik

VI. A megkereszteltek neve
VII. A konfirmáltak katalógusa
Vili. Az új házasok nevei, az Isten törvénye szerint tisztessé

gesen házasodtaknak, cégéres vétekbe esetteknek, paráznák
nak, elváltaknak neveik. Függelékbe kerültek a szüzeket 
elcsábítóknak és erőszakos paráznáknak neveik

IX. Szép halállal ez világból kimúltaknak, gonoszságukért rút 
halállal kimultaknak neveik

X. Az egyháztól elpártoltak neveik.
A csernátfalusi anyakönyvból itt csak a gocsmányra és a 

bábákra vonatkozó, több oldalra rúgó utasításokat írtuk ki. A 
gocsmány Erdélyben csak a Barcaságon és a harcai egyházme
gyéhez tartozó háromszéki román egyházakban volt használtas. 
Szabó T. Attila egyetlen magyar adata 1702-ben Bácsfaluból 
származik. A régebben inkább csak a városokban említett bábák
ra (szülésznőkre) vonatkozó csernátfalusi anyag bizonyára érde
kes adatokat szolgáltat az orvostörténészeknek, de a korabeli 
egészségügyi viszonyokat kutatók számára is.

Bejegyzések a csernátfalusi evangélikus egyház 1759-ben
megkezdett anyakönyvében (Privigyei János 1759-1761, 

Patesi Márton 1761-63 és 1763 után Dévai Márton)

Liber Ecclesiasticus Ecclesiae Evangelico Vngariae in CZER- 
NATFALU Matie cum filialikus Türkös et Batsfalu in ind. Barcza 
Principatu Transilvaniae (Az erdélyi fejedelemségbeli Barnában 
fekvő Csernátfalu magyar evangélikus anya- és Bácsfalu és 
Türkös leányegyházak anyakönyve.)

Az Úr Jesus Kristus nevében! A Csernátfalusi közönséges 
isteni szolgálatnak szabott - rend-tartása... (etc)

Titulus II Instructio ministri, cum suis adjunctis, atque subor- 
dinatis rectore et cantare, aedituis et obstetrice (1)... Csernátfalusi 
lelki pásztornak, és az ő igazgatása alá bizattatott egy-házi szol-
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gáknak rend-tartásokat és oktattatásokat magában foglaló SZA
BOTT REN(D)...

A Csernátfalusi egyház és oskolai tiszteknek rend-tartások és 
oktattatások: I. A lelki pásztor II. Az oskola mester III. Az egyház- 
fiák, úgymint: 1. A curatorok 2. A gotsmányok 4. A bábák 5

A templom sepergető p 27 ... 5 Szakasz. A Brassai Tiszt. 
Inspectorra és a Magyar Ministériumra, vagy a barcasági egyházi 
szolga társaira nézve; még pedig 1mo: Az mi az inspectori illeti, 
tartozik:

1. Az inspectori mint attyát és eleiben tetetett fő tisztjét 
tisztelni, a kinek minden egyenes és egyházi dolgoknak engedel
meskedni kötelességében áll.

2. Semmit maga tetszéséből és fel-fuvalkodotságából ne 
tselekedjék a mi az ó inspectorának, mint fő tisztének kissebbsé- 
gére szolgálna p.o. Hogy ha az eklésiának vagy oskolának bé vött 
czeremoniáit valamiben meg változtatná, vagy ha valami szokat
lan dolgot az eklésiában és oskolában maga fejétől fel állíttani 
akarna. Nem különben: hogy ha maga tetszése szerint, vagy más 
vallású, vagy idegen és esmeretlen deákokat a prédikálló szék
ben botsáttana (2)...

3. Más valláson való deákokat tellyességgel a prédikálló 
székre ne botsásson; sőtt a vallásunkon való, de esméretlen 
deákokat is, a tiszt, inspectornak tudtára adja, minekelótte a 
prédikálló székre botsáttaná.

4. Eklésiai új tiszteknek rendelésekor (minemű a mester, 
gotsmány, bábák és templom seprők) ez a pap tiszte: Maga fejétől 
semmit ne cselekedjék; hanem mindjárást adja tudtára a tiszt, 
inspectornak, a hol emlékezetet tehet ugyan azon személly iránt, 
a kit méltónak esmér; de az egyházi és oskolai minden tiszteknek 
rendelése és hivatala, tulajdonképpen tsak a tiszt, inspectoral 
függ, kik a tit. patronussal egyjütt a dolgot el végezvén, a lelki 
pásztor jelen létében az el rendelt személlynek hivatalt ád.

5. A kétséges és mélljebb gondolkodásra méltó nevezetes 
esetekben, a T. inspectortól tanátsot kérdeni tartozik, semmiben 
is maga feje vélekedéséből ne bátorkozzék...(p 31) Az egyházfi- 
ak, úgymint curator és gotsmány rendtartások és oktatások.
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1. ) Eleitől fogva volt ezen ekklésiáknak három gotsmányja és 
most rendeltetett két curatoris, kik a templomnak papi és mesteri 
házaknak építésére, gondviselésére rendeltettenek a régi szo
kásban levő szolgálattételekkel egyetemben, menyeknek mind 
végig szükséges igy maradni.

2. ) Ezen egyházfiak iránt pedig szükséges holmit rész szerint 
közönségesen s rész szerint magánoson meg jegyeznünk:

Hogy ezek választassanak falusi ős örökös keresztény és 
alkalmatos öreg hallgatók közzül s kiváltképpen pedig kik írást s 
számvetést tudjanak és kik az építést s gazdaságot értsék, továb
bá: a kik tisztességesen házasodtanak és az ő keresztyén és 
becsületes magok viselésének nyilván való jeleit mutatták, nem 
külömben, mint egyházi szolgák.

3. ) Kiváltképpen való módon, Sz. Pál tanítása szerint... legye
nek alkalmatosok minden jóságos tselekedetekre mellyek az 
Istenhez való igaz megtérésnek rendében származzanak a kép
mutatás nélkül való isteni félelemből, menyeknek el-követésére 
mások felett, köteleztetnek, hogy a gyülekezetnek előtte világos- 
kodjanak.

- Mérsékletes jó erköltsű józan élettel.
- Alázatossággal és az ekklésia tagjaihoz való betsülettel.
- Az egyházi dolgoknak végzésében, és a reájok bizattatott 

dolgoknak gondviselésében való állhatatos hívséggel és serény- 
séggel.

- A fő rendekhez és az ó elől járóikhoz való engedelemmel 
és betsülettel.

- Mindenekben való feddhetetlen tisztességes, szemérmetes 
ésbékességes és mindenekben példás élettel.

- És valamellyek igazak, tisztességesek igaz tselekedetek, 
tiszták, szerelmetesek, jó hírnek és ha mi jóság és valami dicsé
retek vagyon; hogy ily módon az ő egyházi szolgálatjokat önnön 
magok eheggessék.

Mert a kik ezek ellen járnak, magok tészik magokat alkalmat
lanakká és meg vettettekké.

4. ) Ezeknek rendeltetések e szerint szokott eleitől fogva lenni: 
hogy a lelki pásztor az öregekkel egybe beszélvén szándékát a 
tiszt, inspectomak által adja, azután a méltóságos patronátustól
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a célul fel tett személyeket a városi és falusi terhektől való meg 
mentésre nézve fel kéri, kiket a tiszteletes inspector vagy Brassó
ban a tiszt változásnak idején vagy az ekklésiában a visitatiokor 
confirmál és bé eskettett.

4. Valameddig a méltóságos patronatusnak T. inspectoratus- 
nak, lelki pásztoroknak és az öregeknek a gocsmányok tetszenek, 
addig hivataljokban meg maradnak változás nélkül, úgy mindazo
náltal, hogy esztendőként a visitatio alkalmatosságával minde
nekről számot adni tartozzanak.

Az ó szoígalatjokbeli kötelességek hivataljoknak külömb ága
ira nézve im ezek:

Az isteni szolgálatnak tekintetére nézve a templomban és az 
oltár előtt;

1. ) A gocsmányok a templomban elsők és utolsók legyenek 
és terhes ok nélkül az isteni tiszteletnek egy óráját se mulassa el, 
de ennek fundamentuma mindenkor legyen a szívbéli isteni tisz
telet.

2. ) Mert az eklésiában vigyázó szolgák mindenekre szorgal
matosán figyelmezzenek, valamellyek az isteni tiszteletet alatt 
történhetnek, p.o. Ha a hallgatókban tapasztalnák, hogy valaki 
magát illetlenül viselné, a templomban nevetséget indítna, alun- 
nék, illetlen ruházatban meg jelennék, a botránkozásnak mindjárt 
ellene álljanak, és a lelki pásztornak meg jelentvén, azon legye
nek, hogy mindenek az ekklésiában diíszesen és szép renddel 
folyjanak., .(p 58-59)

A templomnak, parochiának és oskolának épületeire nézve 
úgymint: vagyon ennek az ekklésiának:

1. Temploma, keriítése és harangja
2. Parochiája, hozzá tartozó épületekkel együtt
3. Oskolája, ennek alkalmatosságával egyben
Ezen épületekre nézve im ezek a gocsmányok tiszteik:
1. Gyakran tartoznak ezen épületekre meg vizsgálni, neveze

tesen minden fertály esztendőben egyszer szántszándékkal meg 
kell látogatni, minden helyeit, lyukait a mi kevés költségből ki telik, 
halogatás nélkül meg kell jobbítani.

2. Idejekorán viseljenek gondot minden építésre való matéri
ákra, főképen mellyeket pénzen kell vásárolniok hogy mindenkor
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készen találtassák, leg-alább egy hordó mész, 500 fedni való 
cserép, 500 tégla, 100 sendely, 20 szarufa, 10 kötőfa, 10 koszo
lnia, 10 csere támasz, 50 deszka, 50 létz, 100 girszeg, 1000 
íétzszeg, 3000 sendely szeg és valami egyéb szükséges dolog 
kívántatik, hogy szükségnek idején ne kellessék igen drágán meg 
fizetni. Mindazonáltal mivelhogy a hallgatók tartoznak rendszerint 
az ekklésia épületein fizetés nélkül dolgozni ( a mester emberek 
ki végén) semminemű fára és kőre az ekklésiapénzéből költés ne 
legyen, hanem az ekklésiabeliek hordjanak elegendőt. Sendélyt 
pedig és deszkát pénzen kell venni.

3. Valamikor új egyházi szolgák mennek az ekklésia házainak, 
s gocsmányok mindenkor meg visgálják az épületeket, és a 
succedalt egyházi szolgának a kemencékre, fűtőkre, ablakokra és 
fejérítésre nézve ollyan jo karban adjak által, a mint legjobban 
lehet, ezt pedig illyen meg jegyzéssel, hogy valamit az új lakos 
szánttszándékkal el ront vagy el tunyál, tartozik maga meg építeni; 
hogy az által az ekklésia pénzei ne fogyatkozzanak, hanem ha 
valami rendkívül esett, vagy a régiség által történnék a romlás.

4. Szintén akképen a kerteknek új csemetékkel való beplán- 
tálása, virágos tábláknak el készítése, kéményeknek, árnyékszé
keknek tisztítása az egyházi szolgáknak költségekből teljék ki, 
úgymint kik magok élnek ezeknek hasznaiakkal.

5. Az épületeknek fedeleire, istálóra, csűrökre, sópokra, szal
ma állásokra, sasiások vagy deszkás kertekre, sövényekre, ka
marákba, szalonnás kamarákba, sertés pajtákra, és valamellyek 
az ekklésia épületeire meg kívántainak és gocsmányok tartoznak 
építéssét gondot viselni.

De ezeknek felette a házi gazda, a ki az ekklésia házában 
lakik, magáéból tartozik építeni, ki vévén azon házi eszközöket, 
mellyek a háznak falaihoz szegeztetnek, és az ekklesia pénzéből 
szereztetnek, minemüek az asztalok, padok, rámák, táltartók sat.

6. Ha a gocsmányok tunyaságból hibáznának és a kevés 
költséggel meg építhető s meg tartható épületekre idő múlva az 
ekklésia pénzének rövidségére több költést tennének, mintsem 
hogy ha idejénkorán meg építették volna a számadásban az illy 
károsítás bé nem vetettetik, hanem kénteleníttetnek magok költ
ségéből az ekklésia kárát megfordítani.
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7. A tiszteletes inspectornak tudta nélkül semmi nagy és 
nevezetes építéshez ne fogjanak, sótt az apróbb építésekben is, 
mindeneket a lelki pásztor tudtával míveljenek.

8. A gocsmányoknak az ekklésia épületein való fáradságokért 
semmi fizetségek nem jár, hanem mivel a nemes patronatus és a 
falu őket szabadságban tartja, minden taxa fizetéstől és a falu 
terhe hordozásától, tartoznak ók is ingyen dolgozni, a falusiakkal 
együtt. Mindazonáltal az ingyen dolgozó falusi napszámosokkal 
együtt az ekklesia költségéből mindennap részesülnek az reggeli 
italban, csak hogy egy ízben négy embernek több ne adattassék 
egy fertály égettbornal.

9. Minden gocsmány midőn az ó hivataljában bé lépik, tartozik 
a maga költségéből az ekklesia házához tartozó kertnek meg 
maradása végett egy körtvely vagy alma oltoványt venni, melynek 
leg alább árra lészen den 24.

10. Valahány új tisztek az az falnagyok és polgárok rendeltet
nek az méltóságos uraktól, tartozik kiki ekklesia számára fizetni 
H(ungariaees) f (feorenos) 1.

IV. A tiszt, inspectorra és a Csernátfalusi lelki pásztorra nézve
1. Minthogy a gocsmányok at. inspectortól és a lelki pásztortól 

függenek: azért minden becsületes és fiúi engedelmeséggel visel
tetnie és az ó ekklesiai hivataljokat, mint segítő társok hívséggel 
viselni.

2. Valamint az ő rendeltetésének a mélt(oságos) patronuso- 
kon és inspectoron áll, a Csernátfalusi lelki pásztornak egyező 
akaratjából: Szintén úgy a kik ezen rendtartást szerzették, valami 
jó akaratból való ajándékotskát érdemelnek, nem előre, hanem 
minekutánna a gocsmányokot az ő hivataljokba bé iktatják, hogy 
az általis, mintegy jel által, emlékeztessenek az ó köteíességekre.

3. A gocsmányok valami utat akarván eleikbe venni,tartoznak 
a ielki Pásztornak előre tudtára adni.

4. Az inspectornak és a lelki pásztornak tudta nélkül semmi 
nagy munkát nem szabad elő venniek.

5. Hogy ha nagy prédikátori, vagy mesteri vagy gocsmányi 
hivatalban lévő személyek irányt fogyatkozás lenne, tartoznak a 
gocsmányok a falusi tisztekkel egyetemben a tiszt(eletes) inspec
tornak mindjárást hirré adni és azon vacantiának alkalmas sze
mély való ki töltéséért instálni.
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6. Hogy ha az ekklesiában éjjeli gyülekezetek, táncok, lármák 
és egyéb bolondságok által valami rendeletlenség következnék, 
ha szombat-rontások és egyéb szívű vétkektörténnének, köteles
ségekben jár a gocsmányoknak hogy a lelki pásztornak tudtára 
adják mellette fel álljanak, és ez illy dolgokban a melly szolgálatot 
tőlók megkivánánd, engedelmességgel viseltessenek.

7. Evégre az ekklésiákban rendeletlenül járókra, reá vigyáz
zanak az egyházi lelki pásztornak meg jelentsék, és a mennyire 
lehet, a botránkoztatásokat el távoztassák.

Sótt a falusi tiszteknek kötelességekben jár, az éjjeli gyűlése
ket táncokat, lármázásokat és veszekedéseket, minden míves 
napokon meg akadályoztatni.

8. Midőn holmi pénzbeli büntetések találtatnak az ekklesia 
számára tartoznak a gocsmányok fel hajtani, mellyból az ó har
madik ki is adattatik.

9. Hogy a mezőkön, hegyeken, kertekben, sőtt még a házak
ban is, főképpen vasárnapokon és innepeken a zabolátlan ifjú
ságtól fajtalanságok és bujaságok ne gyakoroltassanak, a 
gocsmányok szorgalmatoson rajta légyenek. Ide kell érteni a 
guzsalyozást is, mellyről világos tilalom vagyon a magyar articu- 
lusokban.

10. Azt a rendeletlenséget, hogy a rend szerint bé esketett 
bábák meg vettetvén, mindenféle személyek, még oláhnék is a 
gyermekszüló asszonyi állatok mellé bocsátassanak, minden
képpen meg akadályoztassák, úgymint a nemes magistrátus 
parancsolatjával ellenkező rendetlenséget.

11. A három sátoros innepeknek első vasárnapjain, igy új 
esztendő napján is tartoznak a lelki pásztornak utánna menni, a 
prédikálló székre fel kisérni, és az isteni szolgálat után a papi 
házba bé kísérni.

12. Ez is a gocsmányoknak tisztekben jár, hogy
1. ) Az inspectortól currens levelek jővén, haladék nélkül vi

gyék oda, a hova a levél szoll.
2. ) Ha valakik belső bizonyos causa miatt el fogattatván a 

tiszt(eletes) inspector kezéhez igazíttatnak, ezeket a gocsmányok 
viszik Brassóba.
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3. ) Belső okban mikor valaki magokat a lelki pásztor eleibe 
idéztet a gocsmányok szokták idézni.

4. ) A lelki pásztoroknak és mestereknek valami fizetések 
vagyon a hallgatóktól, a gocsmányok tartoznak azokat lajstrom 
szerint fel hajtani, róla számot adni, és a fizetni nem akarókat meg 
záloglani.

5. ) Az ekklésia fenyítéseket, úgymint: kalodában nyakvasra, 
hegedűben való tételt (3) a gocsmányok viszik végbe.

6. ) A lakatos erszényeknek gondviselésére rendeltetett két 
öreg curatorokkal együtt minden vasárnapon a lelki pásztornál 
meg jelenjenek a pénzt az egyik curatornak zárja alá az ekklésia 
ládájában tegyék, és a másik curatornak kezében lévő lajstrom
ban a lelki pásztorral mind egy fillérig fel Íratják. Semmi költségre 
ezen pénzből különben semmit ki se vegyenek, hanem a lelki 
pásztornak, két curatornak és két gocsmányoknak jelenlétekben 
és a lajstromban specifice minden költségek számadás végett fel 
jegyeztessenek.(57 - 65).

A bábák rendjárások és oktatások

Melly elkerülhetetlenképen meg kivántassék akár melly 
gyülekezetekben a bába, ki az Istent félje és a gyermekszülésben 
vajúdó asszonyi állatokkal való bánásnak módját fundamentumo
son tudja, jóllehet a dolog maga s a bábáknak fogyatkozásokból 
támadni szokott szomorú esetek s a köz-jónak romlásai mutatják. 
De mégis igen kevesen vágynak, kik ezt valóban szivekre vennék.

Erre nézve a szokásba vett alkalmatlan bábák miatt minden
féle rendetlenségek és az asszonyi állatoknak veszedelmek el- 
mulattatásokés a köz jónak meg mondhatatlan kárai szoktanak 
következni, és sok házasságok az ó valóságos tzéljoknak el 
érésétől és Istentől engedtetett nyugodalmoktól az által meg 
fogytának és mindenféle nyomorúságra, betegségre szívbéli fáj
dalomra, sőtt felette idejekorán való halálrais ez által vettetik meg 
fundamentom kő, mellyben valójában bele tekinteni, mind világi, 
s mind belső keresztény tisztek az ő istenes hivataljok szerint 
köteleztetnek. Mert valamint s ha a közönséges társaságban 
alkalmas bábák rendeltetnek, a meg csalhatatlan jele a tökéletes
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elöljáróknak, kiket az Isten meg áld, igy ellenben ahol e dolog iránt 
fogyatkozás vagyon, vagy a hol e dolog gondatlanul viseltetik, a 
jele a nagy veszedelemnek és szerentsétlenségnek, melly azon 
helységre következik: Oh vajha Isten ennek szükséges és terhes 
mivolta iránt azokat lelkekben hatható képen meg győzné, akik 
ezen tiszteket és kötelességek ki parantsolta.

A keresztény bábáknak azért (oh vajha illyenek találtatnának) 
az ó rendtartások a Csernátfalusi ekklésiában ebben áll:

A bába minekutánna a lelki pásztor és az öregek által célul fel 
vétetett.

Atiszt(eletes) inspectornak eleibe állíttatik
Ki is ötét a méltóságos bíró úrnak meg jelenti és próba alá 

vetteti. Iránta egymás között beszélgetvén, ót bábának ki nevezik. 
A város orvosa által ótet meg visgáltatják s oktattatják, kik midőn 
a város orvosától iránta tanúbizonyság tételt vesznek, a lelki 
pásztor által az ó tisztére meg tan itatják miképpen kellessék 
magát viselni, mind a gyermek szülő asszonyi állatok közül, s 
mind pediglen hogyha szükségképpen keresztelni kellene. E 
végre a lelki pásztor előre a bábát oktatja, és azután állítja próba 
végett a tiszt(elendő) inspector eleiben. A tiszt-inspector pedig a 
lelki pásztor által bé esketteti, és levelet ád kezébe mind az ó 
alkalmas mivolta s mind pedig az ő hivataljára való bé iktatás a 
iránt.

2. Minden asszonyi állatokra, valakik magokat viselósöknek 
esmérik, szorgalmatoson figyelmezzen főképen az új házasokra, 
hogy az ó házasságoknak idejétől fogva a gyermekszülés idejéig 
a lelki pásztort és általa a tiszt inspectort tudósíthassa. Figyelmez
zen a meg esett személyekre is és vizsgálja meg, ki légyen a 
fattyú gyermek attja.

3. Midőn a viselős asszonyoknak meg betegedéseknek ideje 
el jó, hívséggel mellettek álljon, ha veszedelmes állapotban fo
rognak; a város orvosától vagy más orvostól és ehez értő sze
mélytől s bábától tanácsot kérdjen és azon légyen, hogy mind a 
gyerek, mind az anya az Isten kegyelméből buzgó imádkozás és 
minden meg - kivántatható fáradozás között meg - tartattassék.

4. Az egész gyülekezetben lévő asszonyi állatokra személy 
válogatás nélkül gondot viseljen, az ő fájdalmaikban anyai képen
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segélje, az Istennek igéjét, rendelését, a gyermekszüléshez való 
kegyelmes jó akaratját hatható vigasztalását szivék (?) eleiban 
támassza:és így az isteni kegyelemnek segítő eszközévé légyen.

5. Mihelyen a gyermek születtetik azon légyen, hogy haladék 
nélkül a sz(ent) keresztség sacramentomára segíttessék. Ez al
kalmatosággal pedig a szüléket sfőképen az ifjú értetleneket arra, 
a mi igaz és dicséretes és szent dologban meg tanítsa. Intse az 
imádságra, keresztény komáknak választására és hogy az atya 
a keresztségnek ki szolgáltatásán maga jobbik egyetmásában 
józanon és buzgón meg jelenjék és az ő gyermekével együtt a 
maga keresztségében Istennel tett szövetség kötését meg újítsa. 
Hogy ha valamelly gyermek kereszteletlenül harmadnapig tartat
nék: mind a szülék s mind a bába ekklésiai büntetésben esnek Hf 
6 melly a papnak tetszése szerint, valamennyiben csendesíttet- 
hetik.

6. Mikor keresztelnek, a bába mindenkor jelen légyen, és 
tellyességgel más ekklésiából való bába ezen eklésiabeli hites 
bábán kívül, a keresztelésre ne menjen. Ha pedig ezen rendelés 
ellen valaki más ekklésiából való bábát hivna a keresztelésre, az 
atya Hung fi 2, a bába Hf 4 büntetésben esik, a ki ezen hivatalnak 
engedett, melly büntetésnek két része, az ekklésia ládájában 
tétetik.

7. Ha történnék, hogy valamelly gyermekszüló asszonyi állat 
mellé más asszony hivattatnék, a ki bé nem eskettetett (ha nemha 
el- kerülhetetlen szükség kénszerítené) azt megvisgálván, az 
illyen embereknek vakmerőségek kemény büntetés alá véttetik, 
mindazonáltal az illyen esetben a rendszerint való bába a gyer
meket feressze meg, polálja bé, viseljen gondot reája és igy a 
keresztséghez vivén, az ó rendszerint való fizetését duplásan 
vegye meg a fáradságáért. Ennekfelette köteles a bába, hogy az 
illyen módon maga gondja viselése alá fel fogadott asszonyi 
állatokra gondja légyen, és azon igyekezzék, hogy sem az annyjá- 
nak, sem a gyermeknek gondja viselésében semmi fogyatkozás 
ne légyen.

8. Az igaz ágyból született gyermekekre ne fejér, hanem 
színes keszkenőt, a fattyú gyermekre pedig ne színest, hanem 
fejért terítsen.
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9. A szüléket egymáshoz való keresztényi magaviselésre 
anyaiképen oktassa: nevezetesen a haragnak, mértékletlenség- 
nek, részegségnek idő előtt való együtt hálásnak hamar fel-ke
lésnek, ki menésnek, erős dolognak, alkalmatlan eledelek meg 
evésének el távoztatására hívségesen intse. És ha illyen dolgokat 
főképen ha a gyermek ágy idejében együtt hálni tapasztalná, 
mindjárást a lelki pásztornak meg jelentse, mivel az illyen dolog 
az ó utálatosságának méltó büntetésre méltó fajtalanságának, és 
az ó házas társához való irgalmatlanságának nyilvános jele a 
férjben.

10. A komákot az ó tisztek és tisztességes magokviselése 
iránt miképen kellessék a tornácba s a keresztelő kádnál állaniok 
és illendóképen viselniek, elegendóképen oktassa sem a komá
kat kesztyűs kézzel, sem a gyermekeket főkötővel a keresztelő 
kádhoz ne botsássa.

11. Maga a bába tisztességes öltözetben bé fedezett s kesz- 
kendőzött fővel, elkerülhetetlenképen a keresztelésen meg jelen
jék, a gyermeknek adandó nevét elméjében tartván, a lelki 
pásztornak jelentse meg, a gyermek fejére terítendő keszkenőt 
annakidejében adja a lelki pásztor kezében, a kereszt anyától a 
keresztelő keszkenőt szokás szerint vegye el és az egész sz(ent) 
actus alatt magát buzgón és tisztességesen viselje. Ha pedig a 
bába ezek közzül valamellyik részben vétene, mindenkor a ki 
rendeltetett ekklésiai bűn tetésben esik.

12. Ha pedig a gyermek olly erőtlen volna, hogy szükségké
pen haladék nélkül meg kelletnék kereszteltetnie, akkor a bába 
az eleibe adattatott oktatás szerint illendő buzgósággal keresz
telje meg, arra vigyázván a keresztségnek esentiájára, valóságá
ra tartozó dolgokban semmit el ne mulasson. Ezért egy rövid 
imádság vagy a Mi Atyánk után a jelen valóktól a gyermek 
nevezetének ki mondásával: János, Anna sat. kérelje ím ezeket. 
Az apostoli hitnek formáját egészen Hiszedé az egy Istenben, 
mindenható Atyában - R(esponsio) = hiszek

Hiszedé amm l(esus) Christusban ó egy szülött fijában R = 
Hiszek

Hiszedé a sz(ent) lélek Istenben R = Hiszek
Hiszedé az egy közönséges keresztény anyaegyházban R = 

Hiszek
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Ezekután mondja el ezt az áldást: Az Örökkönvaló minden
ható Isten ki tégedet (János, Anna) az újjá születésének feredóje 
és szent lélek által, ő tenéked minden bűneidet meg bocsátotta 
erősítsen és tartson meg tégedet már az ó kegyelmével az örök 
életre, Ámen.

Ha pedig a gyermek erőtlensége engedné, ha tsak lehetne 
azon légyen, hogy a lelki pásztor hivassék a keresztelésre, és 
hogy a tanúbizonyságok legyenek jelen. Ha az illyen gyermek 
életben meg maradna, vitessék a lelki pásztorhoz, a bábával és 
tanú bizottságokkal együtt ki is a keresztelésnek végére menvén, 
ha azt igaznak találja a szüléket tegye bizonyosokká a keresztség 
igazságáról, kezeit fejére vetsén, imádkozzék, áldja meg és szen
telje bé a szerint, a mint az Agendában meg Íratott (p 65 - 70) 

Formula Ivramentj Obstretricvm

Én Csernátfalusi N.N esküszöm az egy éló, örökké való Sz 
ISTENRE, ki Atya, Fiú, Sz.Lélek, tellyes Sz. Háromság egy igaz 
ki ISTEN, hogy én minden házas személlyekre és viselős asszo- 
nyi állatokra, akár tisztességesen házasodtanak, s akár meg 
estenek légyen, akár gazdagok, akár szegények, akár rokonok, 
akár idegenek, akár hazaiak, akár jövények: akár barátim, s akár 
haragosim légyenek, mint viselős, s mind gyermek szülő álla- 
pottyokban, valakikhez el hivattatom, személly válogatás nélkül 
gondot viselek őket ISTEN félelemre, kegyességre, imádságra, 
békességes tűrésre és Sz(ent) életre intem: tudatlanságokban 
oktatom, a bűnökben, törvénytelen tselekedetekben és minden 
ártalmas dolgokban ellent tartok, értelmes orvosoktól és bábáktól 
tudakozódom, mind az anyának,'mind a magzatnak megmaradá
sa iránt, tellyes tehetségem szerint fáradozok: a fattyú gyermeke
ket el nem titkolom, azoknak attyok iránt tudakozódom, a gonosz 
és törvény ellen eső dolgok s az idő előtt született gyermekek 
iránt, a lelki pásztort tudósítom: a kereszt atyákat, anyákat ke
gyességre és tisztességes magok viselésekre oktatom; magas is 
magamat buzgón, kegyessen és díszesen viselem s a magzatok
nak meg kereszteltetéseket siettetem, és mindenekben minde
nekhez anyai hívséggel, kegyességgel és szorgalmatossággal
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viseltetem, ISTEN engemet úgy segéllyen és lelkem idvességet 
úgy adja - (p 180).

De Repudiatoribus et Repudiatis Divortionatis, ac malitiose 
sese Deserentibus

Anno 1761

Türk(ösi) Méhai Pap János kissebb fia Pap Márton, bácsfalusi 
Gyerkó György hajadon leányával Gyerkó Katával tisztességes
sen egyben kelvén, lakadalmi solemnitást nagy pompával és 
ceremóniával tartanak, de csakhamar az ördög konkolyt hint 
közikben, és a menyecske úgy meg gyűlöli az urát, hogy egy 
néhány ízben oda hagyván, az attyához haza fut. Ezt látván a 
férje, bé panaszollya a ministeriumnak, mellyre nézve a magyar 
fraternitas öszve gyűli két rendben, mind a két fél szorossan 
examinaltatik a 28va octobris 1762 ezt és az ő egymás ellen való 
panaszokra illyen DECISIO következik: Hogy a férfi ne részeges- 
kedjék, a feleségét ne mocskolja, jól gazdálkodjék, a marháira jól 
viseljen gondot. Az asszony ember pedig ne nyelveskedjék: férje 
híre nélkül ide s tóvá ne járjon; ne dugdétsoljon; a mit férjének 
készitt, abból egyék; a férjéhez mindjárt haza menyen: minden 
egyetmássát (mellyet el hordott) haza vigye, és igy reconciliálod- 
janak; külömben a meilyik ennek nem enged, nyakvasra adplicál- 
tassák. A férfi meg nyukszik a decision; a menyecske pedig 
excipiál, kívánja, hogy a mapátol külön menjen lakni, melly kíván
ságát a ministerium is helyben hagyott. De ezt sem tellyesítettik 
bé s a menyecske sem ment haza végképpen.Idő forogván, s a 
menyecske elfut az attyától - is, karácson után, incerto Mense, 
nagy havazásban és fuvatagban senki nem tudván hová lett (még 
a templomban is publicáltatott, ha valaki tudna valamit el menete
le felől, de senki semmit nem tudott) és valami emberre találkozik 
a mezőn abban a nagy havazásban s azzal együtt éppen Bodo- 
lára megyen. Ott addig lakik, míg a gyermeket világra szüli, kit 
megkeresztelnek Bodolán. Az alatt meg-izeni szüleinek hol lé
gyen, és hogy magzatot is szült volna, a szülei javallyák, hogy 
jöjjön haza, ki minekutánna gyermek ágyból ki ment volna, haza
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jött szüleihez. Akkor ismét egybe gyülé a f raternitás, hogy dolgikat 
ujjolag meg visgállyák és el -igazítsák, de a menyecske nem adá 
arra magát, hogy férje mellé menjen, hanem igy felelt: ha ugyan 
csak meg kell lenni, hogy melléd menyek meg itetlek, az az: étetőt 
adok bé az után és is essem a hóhér kezében. Ezt halván a 
fraternitás, semmi reménység nem vala az őszve békültetés felől, 
azért causájokat a ven(erabilis) inspector úr eleibe dirigálta. Ott 
immár szemben szállván, mind a kettő, annyira költ a dolog, hogy 
a ven. inspectoratus husvétig Anni 1763 Separatiot tett a máig is 
külön lakva úgy vadnak melly causának ki jövendő idő meg 
mutattya. Bácsfalu lf(ju) Jónás Péter a feleségével Kis Annával 
háborán élvén, a felesége a ven(erabilis) inspector úrhoz panasz
ra megyen és a ven. inspector a helységbeli ministerre bízza 
causájoknak el igazgatását és az ekklésiai disciplina alá való 
szoríttatását. Meg hallván a férfi, hogy panaszt tett felesége és 
micsoda resolutio adattatott, haragjából katona lészen, és minde
nét nagy olcsón el vesztegeti, ide hagyván feleségét és gyerme
keit, de ott sem lészen állandó, hanem el szökik a katonák közül. 
Havas-al-földébe fogja magát és a kerengőst inkább választotta 
magának, hogy sem ide haza dolgozott volna s-a feleségével 
egyességben élt volna. S mai napig is Havas-al-földében kereng 
és dévereg. Isten tudja mint lészen dolgának ki menetele (p 478)

Csernátfalusi Matricola, 
Csernátfalusi ev. egyház.

Bejegyzések a pürkereci evangélikus egyház 1759-ben 
megkezdett anyakönyvében.

A hosszúfalusi Deák György papságában (1750-1754), majd 
apácai Bartha Márton és utódai által 1818-ig folytatott pürkereci 
anyakönyv sok vonatkozásban hasonlít a vele egykorú csernát
falusi matrikulával. Ezért a pürkereci anyakönyvből olyan része
ket írtunk ki, melyek hiányoznak a csernátfalusi matrikulából.

A pürkereci evangélikus anyakönyv jól példázza azt, hogy 
magyar forrásai is lehetnek a szász egyháztörténetnek. Mivel a 
királyföldi magyar egyházak is a perethalmi szász püspöktől
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függtek, nem véletlen, hogy a pürkereci matrikolában utalást 
találunk a szász egyházi zsinatok 1574, 1593, 1605, 1607,1834 
évi határozataira, valamint a barcasági evangélikus capitulum 
esperesség a barcai magyar papokra vonatkozó 1757. évi hatá
rozatára. A pürkereci lelkészek felsorolása előtt található a "cata
logus inspectorum ", amely a barcai magyar egyházak 
felügyeletével megbízott brassói evangélikus főpap listája. Itt még 
Heltai Gáspár neve is előfordult (Caspar Heltus eccl. Claudiopo- 
litanae), akit valóban brassói papságra hívtak, de ó azt nem 
fogadta el.

Bejegyzések a pürkereci evangélikus egyház 1759-ben 
megkezdett anyakönyvében.

Liber Ecclesiastici es Ecclesiae Evangelico Vngaricae in PUR-
KERETZ matie cum filia ZAJZON in inel. BARTCA, Principal 

Transilvaniae
(Az erdéli fejedelemségbeli Barnában fekvő Pürkerec magyar 

evangélikus anya- és Zajzon leányegyház anyakönyve)
AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS NEVÉBEN A PÜRKERETZI Kö

zönséges Isteni szolgálatnak szabott 
Rendtartása... (3-17)
Titulus II ... Az l(gaz) Augustana Confession lévő PÜRKE

RETZI és ZAJZONI lelki pásztorok és az ő igazgatása alá bizat- 
tatott egyházi szolgáknak rendtartásokat és oktatásokat magában 
foglaló szabott rend.

A pürkereci és zajzoni egyházi és oskolai tiszteknek rendtar
tások és oktatások.

Mivelhogy a közönséges isteni tiszteletnek rendtartása ezen. 
egyházi könyvnek első részében le rajzoltatott, következik immár 
ezen második részben, hogy mindeneknek a kik valamelly részből 
az ó kezeiket a pürkereci és zajzoni ecclesiában az Urnák dolgára 
vetették és annak szolgálattyára, vagy a fundámentum vetésre, 
vagy építtésre és előmozdításra vagy pedig az ecclésiának egyéb 
nemű nemű (!)... külső állapotában való használatra hivattattanak 
az ó rendtartások és oktatások iránt értelmet végyenek.

Erre pedig im ezen személyek tartoznak:
1. Az lelki pásztor II Az mester III Az egyháziak, úgymint IV A 

gocsmányok, A bábák.
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Mindeniknek magános rendtartása és oktatása e szerint kö
vetkezik: ... (35)

Articulus de pastorum judicis, vita et moribus qui partim In 
Synodo Almae Universitis Eccl. Anno 1574 mensis Novembris 
definiti, atque propositi: succesu temporis examinati, reperiti et in 
Synodis adprobati: videlicet in Synodo Segesváriensi Anno 1593. 
Mediensi Anno 1605, Ibidem 1607, Cibiniensi 1634 partim ex 
Consilio et communi consensu incl. Patronatus: Ven. Capituli 
Barc(ensis) atque Inspectoratus Evang. Coronensis, sunt conditi 
summaque de necessitate PASTORIBUS HUNGARICIS in BAR- 
CIA praescripti Anno 1757 mensis Novembri.(1)

Sectio Prima histit ARTICULOS a Synodis, et ab untraque 
statu in Barcia ordinatos I. Articuli Synodales hi articuli 40 - 48 sunt 
conditi in Synodo Mediesini celebrata A 1607 d.13 Nov.

II. Articuli ab utroque statu conditi
A. Respectu Pastorum
B. Respectu Rectorum
Sectio Altera agens De taxa poenaria clericorum (57 - 80). 

Tertius III. Inventarum ecclesiasticum nempe parochiae, templi, 
scholae ubi etiam.(2)

De fundis eccles: legatis, Salariis et Proventibus. In specie: A 
papi házhoz tartozandó fundusok. A Primo, szántóföld:

a. ) A Felső Határban Met. 5
b. ) A Középső Határban Met. 5

A papi széna füvek:
A Bodóban 3 egy portio széna szekérre való fű NB Minden 

harmadik esztendőben ugarban lévén semmi hasznát nem 
vesszük.

A Pap: Nyiresiben 4 egy közép szekérre való széna fű.
A mesteri fundusok

Az Alsó Határban a Gátra menő lábbal egy 2 vetés szénafű. 
A Pap nyiresiben egy portio szekér széna. A Templom alatt, a 
Felső Határban egy fél portio szekér.

A Balás hegyin
1. A dominális föld és a mesterié között egy 2 vékás szántó 

föld a papé.
2. A pap és Bacsó kapitány szomszédságában egy 1 vékás 

föld a mesteré (85 - 86)
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DE REDITIBVS et SALARIIS personarum ecclesiasticum vt. 
et ipsius ecclesiae (95 -)

Reditus aedituorum
Mivelhogy minden egyházi dolgokban, úgymint a templomok

nak, parochiának és oskolának gondjaviselésében, a romlások
nak meg építésében, egyházi jövedelmek felszedésében gondja 
viselésében és azokról való számadásban az egyházi büntetések 
felhajtásában, az egyházi szolgák jövedelmének egybe gyűjtésé
ben, az erkölcstelenekre való vigyázásban a jó rendnek megtar
tásában, az engedetlenek megidézésében, az egyházi 
fenyítésnek kiszolgáltatásában, az oltár gyónás sz(ent) edények 
és egyetmások körül való hivatalban eleitől fogva tartoztanak 
szolgálni, nem hagyattanak jutalom nélkül: mért

1. Eleitől fogva az ó reájok eső adózásnak vagy De Regia 
Contibutionak két része elengedtetvén, tsak a harmadát fizették 
meg és minden külső szolgálat tételtől meg mentettének de 1755 
dik esztendőről fogva a reájok esett fejekről és facultásokról való 
egész adót lefizetni köteleztetnek, mindazáltal minden királyi, 
városi és falusi egyébb terheknek viselésétől és taxáknak fizeté
sétől éppenséggel megmentetnek.

2. Midőn valamely személyt hegedűvel, nyakvassal vagy ka
lodával megdisciplináknak kiszabadíttásnak előtte jár a gocsmá- 
nyoknak a disciplináztatott személytől, den 15.

3. Az ecclesiát követő személy, ha nyakvasba, hegedűbe s 
kalodába teszik és megszalmakoszoruztatik, fizet 30.

4. Ha pedig hegedűbe, nyakvasra és kalodába nem tétetik, és 
szalmakoszorút megváltja, fizet 60.

5. Az ecclésia visitajokor az ő szolgálatokért az ecclesia 
jövedelméből adatnak a gocsmányoknak egy ebédetsékere, 
Hungfl 2.

6. Szombatrontóknak, házasság dolgában perelóknek, gusa- 
lyozóknak, táncolóknak, rendetlen kiáltozóknak megbüntetteté- 
seknek harmadrésze, valam ikor az illyen vétkezőket a 
gocsmányok adják be a lelki pásztornak, nékiek kiadattatik.

7. Hegedűvel, nyakvassal vagy kalodával való büntetésre 
itéltteknek és ezen disciplinázást meg váltóknak, válságoknak 
harmad része a gocsmányoknak adatik.
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8. A karácsonyi és húsvéti régmisékre (!) a halgatóktól hozott 
gyertyáknak számok szerint legalább kettő-kettő adatik, egyiknek 
két része, a lelki pásztornak és harmada a mestereknek marad
ván.

9. A ki pecsét által idéztet valakit a paphoz a gocsmány által 
fizet p. 6. De a pecsét váltásról való pénz 6 a papot illeti, nem 
különben a melly törvény pénzt a nyertes fél a pap asztalára 
tészen.

10. Mivel a l(elki) pásztoroknak és mestereknek a halgatókról 
járni szokott fizetéseknek felhajtásában s számadásában, a gocs- 
mányok tartoznak fáradozni, azért mind a lelkipásztor s mind a 
mester a szokott gabonáknak terű fáknak és karátsonyi SZ János 
napi 16 pénzeknek fizetését el-engedik.

11. A gyóntató bornak maradékát a gotsmányok a lelkipász
torok asztalán költik el; csak az ecclesia mivolta felett bort ne 
végyenek.

12. Valakit a t. inspectorhoz a gocsmányok által fogva vitet
nek, fizetnek egy gocsmánynak fáradságáért, 34 pénzt.

13. Az erszénynek hordozásáért a visitatio alkalmatosságával 
az adatik ugyanazon csengettyüs erszényből a gocsmányoknak 
fi. 1 a visitatio idején a szomszéd faluba vontatni magok marhá- 
jokkal (101 -102).

Titulus V. Catalogus inspectorum ministrorum rector aedituum 
a tempore reform.

I. Inspectorum: Nicolaus Episcop anno incertu, Thomas From- 
miusvel Fronius 1447, Johannes Desperter IV; Joch Guff, M.Joh. 
Ridel1464 vel 1499, M. Antonius Reuch, D. Marcellus Jacobinus 
1520 - 1527, Paul Benkner 1527 - 1535, Lucas Plecker 1535 - 
1536, Jeremias Jekel 1536-1544, M.Joh. Honter, M.Val. Vagner, 
Caspar Heltus eccl. Claudiopolitanaeetc. (149 - 150)(5).

II. Catalogus Ministror(um) in Ecclesia Purkerez etZaizon
1. ) Ananias Pastoris, vulgo Pap Cor. homo idiota, concionem 

ex postilla lectitans et quidem aetate inclinante vocatio circa Anno 
1631, discessit circa Anno 1671.

Ministerio circiter Annis 40 functus(6).
2. ) Georgius Pap Czernatfalusi: Hujus tempore ecclesia Tatt- 

rang, que filia eccl. Purker(etz) hucusque fuerat, separata est
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Vocatio Anno 1671 discessit Anno 1722. Ennek koporsó kövén, 
mely itt a Pürkeretzi Templomban az oltár előtt a napkelet felől 
való férfi székek alatt vagyon. Ezen Epitáphium találtatik. Meg 
találtattak s ide jegyeztettek Bartha Márton Pap által A(nno) 1797. 

Állj meg utón járó, kérdjed itt ki fekszik 
Tiszteletes György Pap Uram teste nyugszik 
Lelke penig menyben vigan örvendezik 
Trombita szó után kettő egygyesedik 
Ötven 4 esztendőt szolgált ezen házban 
Hetven, nyoltzat penig töltött el világban,
Ezer hétszáz húszon kettőben meg halván 
Tétetett e Sírban Szent Iván Havában (7)

Formula iuramenti aeditiorum (176)
Formula iuramenti obstetricum (184)(8)
Titulus VI. Numerat infantes vel etiam adultes
S. lavacio Bapt. Christo initiatos, ecclesiaque adnumeratos ab 

Anno Domini 1757 Die vero 21 Octobr. Sub Pastores Martinus 
Dévai \. (193-302) 1814-ig.

Titulus VII. Numerat Neo-Gamos... ab Anno 1757-1814 (305- 
331) De us, qui Inhoneste contrexerunt ant Altare defrandarunt.

1760: Zajzoni idvezült Getzi János árvája János tisztessége
sen copuláltatván pürkereci öreg folnagy Mihály leányával Anná
val az Isten oltárát megtsalták, azután háromszor fel-állittatván 
reconciháltattak és a venerabilis inspector engedelméból fizettek 
Hfl 6 (333).

1776: Simon András meg szeplősítvén Tatrangi Thamás Katát 
a templom ajtója előtt copuláltattak és háromszor felállottanak és 
reconciháltattak (335)

Anno (1831) d. 26 a Februarii, idevalósi öreg Buna János 
MártonnakUa Mihály Hosszufalusi néhai Deák József leányával, 
Sárával legelsőben meg az első törökbuzakapáláskor az junius 
kezdetén 1830-ban, azután több Ízben, őszi sokadalom előtt egy 
héttel és sokadalom után való hetiben utóbbszor testiképpen 
közösülvén, elviselősitette. ígéri magát arra, hogy vagy elveszi az 
általa megszeplősitett személyt, vagy pedig az ellenkező esetben 
a gyermeknek intertentiot fizet. Reconciliáltatott (345)

Appendix histit defloratores virginum et matrimonium cum illis 
venuentes, ut et nomina defloratarum.
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1757: P. Lörintz Tamás meg szeplősitette Gyerkó György 
Ilonát, kit is a szülei ellenezvén az szégyenben hagyá s házas 
társul nem vévé.

ANNO 1761: Paráználkodott Z(ajzoni) Foris János fia Mihály 
ugyan Z(ajzonban) lakó Náti Jánosnéval (ki is özvegységében 
már másodszor ebben a vétekben tapasztaltatott) amaz eklésiát 
követett, ez pedig bűntől meg nem menekedvén, a pápista vallás
ra állott, mellyel vétkét elpalástolni igyekezett (321).

Titulus Vili sistit catalogum benefactor ubi et de testamentis 
et donariis.

Az 1832-ben a pürkereci dűlőiéiben levő faoskolaház a szá
mos gyermekeknek magába való foglalására szűk és setét lévén, 
ezeránt alázatos kérelmünkéi a tekintetes nemes magistratust 
megtalálván, méltóztatott tit. senátor és domaniális inspector 
Laszszel Mátyás úr (9) Angermann (10) Domeniális Ingeneur 
úrral együt sérelmünket valósítani és a szükséges lépéseket a 
mostani építő plánum szerint megtenni és tétetni (325).

Titulus IX. Numerat demortuos et sepultos et quidem (337 - 
389) Puncta in ecclesiis per Barciam Ungaro - Evangelicis, tem
pore publicae visitatonis auctoritate utriusque magistratus 
Coronaensis publice Anno 1757 die 30-ma Novembris in Hoszszu 
- falu et Tatrang, Die prima December in Pürkeretz 2-da eiusdem 
in Tsernatfalu, 4-ta eiusdem in Apátza, 5-ta eiusdem in Krizba 6-ta 
ejusde Újfalu + denique die 14-ta eiusdem in ecclesia Ungarorum 
evang. Coronaensi perlecta (11).

Anno 1818 de 29 na Marti a Zajzoni filia Ekklésia a Pürkereci 
mater ekklésiától elválván, Michael Barthos Újfalusi mester zajzo
ni pappá ordináltatott (12).

Liber Ecclesiasticus Pürkeretz cum filia Zajzon 1757-18141.
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Bartha Márton pürkereci lelkész levele Lucas Seuler 
brassói bírónak (1755)

Bartha Márton pürkereci lelkész levele Lucas Seuler brassói 
bírónak bepillantást enged a barcasági jobbágyfalvak társadalmi 
és művelődési életébe. A barcai possessiók nemcsak jogilag és 
gazdaságilag, de szellemileg is teljesen a földesúr kiszolgáltatott
jai. A brassói esküdtpolgárok, az itteni egyházak felügyelői, s 
Bartha lelkész is a brassói birót a barcai "magyar Sión méltóságos 
órállójának" titulálja. A falusi folnagyválasztás is kizárólag a város 
kiváltsága, sót az egyházfi teendőit ellátó gocsmányt is a bíró 
vagy az allodiális inspektor nevezi ki, a lelkész ez esetben csak 
javaslatot mer tenni.

Az 1755-ös levél azt is tanúsítja, hogy sajnos gyakran voltak 
időszakok, mikor az egyazon anyaegyházhoz tartozó falvak - 
esetünkben Pürkerec és Zajzon - egymással meghasonlottak s a 
lelkész sem értett szót a falusi folnagyokkal vagy gocsmányokkal. 
A brassói földesúri tisztségviselők hanyagsága és a falusi tisztek 
nemtörődömsége folytán a pürkereci középkori templom romos 
állapotba jutott, nemsokára le kellett bontani. Az apácai szárma
zású Bartha Márton levele egyúttal a barcai magyar értelmiségiek 
mostoha életkörülményeit és csekély jövedelemforrásait is szóvá 
teszi.

Az 1755-ben említett családok utódai 1781-ben is a két falu 
vezetői voltak. Pürkerecen Lőrincz Tamás volt a folnagy, Buna 
István a provillicus, Miklós Mihály az esküdt, Zajzonban pedig Rab 
Mihály a folnagy, Piroska Mihály a provillicus, Bálint György junior 
az egyik esküdt. A provillicus magyar megfelelője az "öreg fol
nagy" tisztség.

Méltóságos fő  bíró uram,

Tekéntetes Brassó királyi városának és az nemes Barcai 
districtusnak egyenes Ítélet érdemes főbírája, az augustane con
fession lévő magyar Sionnak méltóságos órállója, és azon sz(ent) 
egyházi szolgálatbelieknek figyelmes decanatussa, s kegyes fa-
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utóra; édes hazánk dísze, érdemem felett való méltóságos és 
kegyelmes főpatronus uram énnekem!

Jó emlékezetében lehet a méltóságos uramnak, hogy az 
elmúlt tavasszal, a tekintetes nemes tanács fórészint Zajzonban 
határ vizsgálni jelen lévén; ottan méltóságos Uraságod, a pürke- 
reci eklésia romlásaiért való akkori alázatos instanciámat fogana
tossá tenni méltóztatott vala. Mert az isten anyaszentegyházához 
való buzgóságtól felindíttatván, méltóságos uraságod, tekintetes 
Draudt József és Herbert Sámuel senátor urainkat(1) az ecclesia 
visitátiójára mindjárást önként expediálá kegyelmesen. És vala
mint a fenntitulált deputátus urak szorgalmatossággal az ecclésiát 
megszemlélvén, annak elszenvedhetetlen romlásait híven refe
rálták, úgy méltóságos uraságod annak építtésére a folnagyokat, 
és gocsmányokat istenesen intvén, reája parancsolni nem nehez
telt vala. De minthogy az ecclesia közös, a két meghasonlott 
külömböző falukból álló: tehát a parancsolatnak és az én kéré
semnek a zajzoni folnagy ugyan engedelmeskedni igyekezett: de 
a pürkereci folnagy ellenben, mint lelkének jovában visszavonó 
vasnyakú izraelita, a fiával, Buna Mihály, gocsmánnyal és a 
sógorával, zajzoni Vajda Pál gocsmánnyal egyet értvén; olyan 
romlásra hagya, hogy már a templomban egyik kar megtámasztva 
csak alig áll; a papi élet környül a kertek széjjel hullottak és az 
épületek fedelei mind megbomladozván a parochiális házban is 
a füstös hó leve csepegése minden ruházatomat, gabonámat és 
eszközeimet leundokítja. Mert jóllehet a mi ecclesiánk hejtelen 
szokása szerint a gocsmányok az én tulajdon papi béremből, ősz 
és tavasz gabonámból, fa és pénzbeli fizetésemből a magok 
portiójokat kitartották, sőt még az énreám néző ecclesia füviből 
is szénául pürkereci Buna Mihály gocsmány velem megosztozott, 
zajzoni Vajda Pál gocsmány pedig mégsem szentjános-napi, sem 
karácsonyi szedés béremet administrálni nem igyekezte; minda
zonáltal nemhogy az adózás, és taxabéli könnyebbülésekért az 
ecclésiára szolgáltának volna: de bizonyára csak az éntólem, ó 
nékiek engedódett (!) fizetésemet is nékem a múlt esztendőben 
segéljségekkel (!) meg nem szolgálták. Mert amidőn segítségre 
hivattam, többire a szentegyházfiui hivatalt felpökvén, cselé
deimnek azt vetették, hogy ők nem szolgái a papnak, építsen a
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község, a falusi gyülekezet pedig minálunk a folnagyok és gocs- 
mányok szorgalmaztatásokból szokott építésre serkenteni, néz
vén azoknak mentségek mellett való tiszti kötelességekre. Mire 
nézve én is a megrongyollőtt épületnek foldozását már tovább 
éppencsak a magam szolgámmal curalni nem győzvén, a mint
hogy méltóságos uraságodat istenünk, vallásunk, nemzetünk és 
nyomorult hazánknak szolgálatjára születtetnek lenni elhittem és 
az Isten anyaszentegyházának szolgálatjában igaz lélekkel szor- 
galmatoskodni kévánó lelki pásztorokhoz természet szerént való 
kegyes hajladóságát tapasztaltam: tehát úgy immáron a méltósá
gos uraságod könyörületességének széke eleiben alázatosan 
leborulván, bizodalmasan könyörgök: ne terheltessék méltóságos 
Uraságod ügyemet már kétszeresleg tett kegyes Ígérete szerént 
felvenni, papi bérem bészolgáltatása iránt jó dispositiójával bizo
ny íttani és az ecclesia építése iránt parancsolatjával kegyelmesen 
megerősíteni: sőt a szentegyházi szolgákhoz való régi megszo
kott g rat iáját most a méltóságos úri birodalmában megerősítő új 
esztendőnek feltetszésével hívebb és épületesebb gocsmányo- 
kat constituálván, én rajtam is megújítani méltóztassék. Erre a 
szentegyházfiui hivatalra pedig a pürkereci részről jelen való 
instantiámat béajánló Miklós Andrást, a múlt esztendőben kiha
gyott gocsmánt commendálja mindenek felett, az ó istenéhez való 
buzgósága és az ecclésiához idejében megmutatott szerencsé
nek specimenje a templombéli egyik karnak, és egy szentelt 
edénynek maga költségén való csináltatásában és a papi házról 
s fizetésről való hívséges szorgalmatosságban. A zajzoni atyafiak 
közül esmét Gödri Péter, a minthogy a fejjebb való esztendőben 
a folnagysággal együtt a gocsmányságot is dicséretesen viselte 
volt, ha a méltóságos urnák ótet választani tetszenék, jó volna, 
avagy ha a nem, akár ifjú Bálint Györgyöt, akár pedig Geczi 
Györgyöt a szentegyházfiúi hivatalra Vajda Pálnál sokkal alkal
m asabbnak lenni tapasztalom: mindazon által csak ő ne marad
jon, a méltóságos Uraságod kegyes resolutiójában; én elmémet 
akármelyiken hálaadva megnyugtatom, bízván hogy az sem tisz
temnek megsértódésére, sem pedig kevés sallariumomnak meg- 
csonkulására nem fog szolgálni. Mely jó lelki kívánságomat 
beteljesíttésére a méltóságos urat én mint ecclesiáknak legitimus
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fő inspector urát, hogy az első Isten dicsőségére, az anyaszen- 
tegyház épületére és a mi lelkűnknek csendesítésében való id- 
vességének keresésére irgalmason déliberálni méltóztassék. Én 
is a méltóságos uraságod istenes jócselekedetét tőlem telhető 
dolgoknak renumerálni, soha semmiképpen el nem mulatót sót 
amig élek kegyes úri tapasztalt gratiáját, minden napi imádsá
gommal is meghálálni, a többi barcaságbeli szentegyházi szolgá
latban lévő papi tiszti társaimmal együtt, mindenkoron tartom 
szoros keresztényi kötelességemnek.

A méltóságos főbíró uranak az én kegyelmes fautor 
uramnak Signat Purkereczini falva et Christiana confe
rentia Die 20, lanuar Anno Dni Salvatoris Nri Anni 1755. 
maradván méltatlan, de hív és alázatos szolgája 
Ap(ácai) Bartha Márton p.t.a. pürkereci evangl. gyüle
kezetnek érdemtelen lelki pásztora. Mpria.

Deák András
A pürkereci toronygomb krónika (1791)

A krizbai születésű Deák András (sz. kb. 1750 - 1813) a 
felvidéki Eperjes gimnáziumban tanult, majd több helyen volt 
iskolamester. Lelkészi hivatalát 1788-ban Pürkerecen kezdte (a).

A toronygomb krónika (Turnknopfinschrift) kedvenc műfaja 
volt az erdélyi magyar és szász helytörténetírásnak. Maga a 
krónika csupán a templomtorony építésének és a segítők adatait 
közli. Pürkerec, mint atöbbi mbarcai jobbágyfalú kettős kötődésű. 
Az egyház helyi pártfogói a folnagyok valamint a lelkész által 
választott gocsmányok és kurátorok. A földesúr Brassó városa 
fele a kötődés hármas;

a) . A falu világi patrónusa maga a város vezetője, főhírű és 
folnagy, illetve annak képviselője az uradalmi tiszttartó (dominalis 
inspector)

b) . A falu közvetlen irányítója azonban a possessiót bérlő 
vagy árendáló brassói patríciusok, esetünkben Martin Miess és 
Johann Kristóf Riemes.

c) . Az ecclésia egyházi patrónusa az "ecclesiaticus inspector" 
tisztét betöltő brassói evangélikus főpap és a barcai esperes.
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1794
Deák András

A PÜRKERECI TORONYGOMB KRÓNIKA

Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében, ámen! 
Minekután ezen circiter 1450-ik esztendőben épített pürfcereci 
templom sok változásokat szenvedett vala ( mivel reformatio után 
Nyén s Bodola mint filiák elszakadának és csak Zajzon és Tatrang 
maradának az anyaecclesia mellett, ez előtt pedig mintegy száz 
esztendők előtt Tatrang is, és csak Zajzon marada meg) mégis 
annyira megszaporodék, hogy hasznosnak és szükségesnek látá 
mind a nemes patronatus, mind az ecclesia Pürkerec és Zajzon, 
hogy valamivel megbóvíttessék. Tehát anno 1766 a toronnyal s 
annak aljával nagy fáradsággal és feles költséggel meg is bővite- 
ték s azután kerítései is szépen megújíttaték, Buna István gocs- 
mán (2) és Kajtsa Miklós curátorok alatt(3*.

1793 die 30 Maii ménkő által a jobb felől levő szarvazatja ezen 
toronynak nagyon megsértődvén és azon kívül is az esőnek, 
hónak igen kitétetve lévén, az ecclésia, kiváltképpen Buna Márton 
falnagy buzgó kívánságára, mind a mélt(oságos) Dominalis Ins
pector Tiszt, Johann Georg nobilis de Schobeln, mind a tiszt, tudós 
ecclesia inspectori és egyszersmind a ven(erabilis) capitulumnak 
legérdemesebb Decanusát Georgius Preidt urat, mind pedig az 
ecclesia tagjait arra indítá, hogy a torony jobban mint egy német 
öllel magasztaltassék, mind pedig nyolcszegre, úgy, mint ma áll, 
befedettessék. Mivel pedig az olyan munkák, mely Isten 
ditsóségére szolgálnak nemcsak kedvesek Isten előtt, hanem 
azokat elő is segíti, úgy ezen munkában is különösen mutatta atyai 
segedelmét, mert jóllehet a filia Zajzon semmit, legkisebbet is 
ezen munkában nem segíthetett, fondusai csak kicsiny, azaz 182 
lévén: mégis reménység kívül szintén 400 Magyar) forintra ment 
költségét kiállotta egyedül Pürkerec maga. Az építésnek ideje 
pedig mely lett Anno 1794 mense Julio volt nemes Brassó váro
sának régtől fogva legérdemesebb főbírája nagyságos consiliari
us Úr Mihael Fronius, falnagya Nagyságos Consiliarius úr 
Georg de H e rrm a n n ,Dominalis Inspector Johann Georg nobilis
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de Schobeln,(6) Ecclesiasticus Inspector Georgius Preidt brassai 
főpap, egyszersmind Decanus Ú r . A z  ecclesiának pedig legér
demtelenebb tanítója és papja krizbai Deák András, mestere 
Zajzoni Szász György, papgocsmán ifj. Bálint Mihály, Zajzonban 
Bálint István, orgonás Bacsó István. (9) Falusi falnagy Buna 
Márton, ki ezen munkának legerősebb oszlopa volt. Polgárok: 
Tamás Mihály, Nagy István Kelemen, Sipos Mihály junior. Ács
mester brassai Pongrác Keresztes a fia azon nevezetű kőműves 
brassai Jozef Seiler.

írám: Pürkerec 8-ik julii 1794.
Deák András 

Parochus Ecclesiae
Utóirat Minthogy a nemes publicum a possesióban levő falu

kat, melynek a Törcsvári Domíniumhoz tartoztak mind árendába 
adta vala, míg azelőtt 8 esztendőkkel a tizenöt esztendőkig e mi 
szegény falunknak egyenes ítéletű, jó keresztény lelkű igazságot 
szerető árendáló urai voltak tiszt. Martinus Mies és Johann Kristóf 
Riemer urak.

Szeli József pietista kapcsolatai

Szeli József nemcsak a barcasági evangélikus történet- és 
egyháztörténetírás megalapítója, de fő szorgalmazója az erdélyi 
magyar evangélikus értelmiség magyarországi kapcsolatainak. 
Habár ó már a csallóközi származású Szeli György unokája, a 
magyarországi dunántúli és felvidéki orientáció nála is töretlen. 
Szeli volt főszószólója annak, hogy a kriptókálvinizmussal vádolt, 
addig református kollégiumokat látogató harcai értelmiség helyett 
kinevelődjön egy hithű evangélikus magyar papság, amely már a 
luteránus iskolák és központok felé tájékozódik. Szeli József 
előbb Székelyudvarhelyen a reformátusoknál tanul, de utána 
Győrben és Pozsonyban (1731 - 1732) már az evangélikus líce
umok tanulója. 1734-ben már mint fiatal brassói rektor fordul a 
győri pietista baráti kör vezető tagjához, Fábri Gergelyhez, s tőle 
pietista szellemiségű egyházi könyveket kért.

Fábri Gergely (Osgyán 1707 - Nemescsó 1766) 1727-től 
Győrött 1728-tól Wittenbergben tanult, 1731-ben szentelték pap-

223



pá. Győrött előbb conrector és diakónus Torkos András mellett, 
1732-tól rector. 1737-tól különböző dunántúli helységekben volt 
lelkész. Szeli József hozzá nemcsak mint kollégájához, de mint 
énekeskönyvek kiadójához is fordult.

1734-ben Brassó és Győr között a kapcsolatteremtés arány
lag egyszerű volt, mert már több hétfalusi diák látogatta a Dunántúl 
és a Felvidék evangélikus iskoláit.

1734
Szeli József brassói iskolamester levele Fábri Gergely győri

rektornak
Brassó, 1734 aug. 22.

Tisztelendő esméretlen; mindazonáltal énnekem 
bizodalmas Uram!

Kész szolgálatomnak ajánlásával kívánok Istentől kegyel
mednek minden lelki és testi ajándékokat. Vévén az kis Írásomat, 
minthogy személyünk szerént ismeretlenek vagyunk, ez csekély 
Írásomnak neme is, nem kétlem, idegennek láttatik a kegyelmed 
tisztelendő személye előtt; mely dolog szerző oka volt, hogy az 
Isten anyaszentegyházának előmenetelére szolgáló régen feltett 
szándékomat mind, ez ideiglenes rejtekben tartván, jó reménysé
gemtől tápláltatván kívánságomnak bétellyesítése iránt, mostan 
már mintegy kételenítetésemból kegyelmednek kinyilatkoztat
nám. Úgy vagyon, hogy minekünk mind eddigelé, csendes lelki 
békességben élőknek mintegy gyalázatunknak tulajdonrthatik, 
hogy a lelki dolgokban sok háboruságos hajótörést szenvedő 
szegény; de nálunknál gazdagabb Magyarországhoz kellessék 
folyamodnunk könyvek iránt: de ha szintén rész szerént azt ma
gunkról el nem vehetjük is; mindazonáltal az evangélikus magyar 
hallgatóknak kevés számok vettethetnek okul, kik elégtelenek 
magok erejektól oly derekas dolognak meg indítására. Ne tulajdo
nítsa tehát kegyelmed ezen dolgot vétkül minékünk, ha valami 
bizonyos dolgokra alkalmaztatott magyar könyvekről bizonyosok
ká tétetni kívánunk. Mert valamint minekünk egynéhány szegény 
magyar evangelica ecclesiáink egészben a kálvinistáknak sere
gek közé vannak hintetve: úgy minteddig kételenségból csak az
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ó könyveikkel kellett élnünk. Mostan pedig szivünk szerént kíván
ván azoktól megválni, kívánunk Magyarországhoz folyamodni. 
Esett értésünkre, hogy tisztelendő M. Sartorius János uramnak 
(1) egy penitentia tartásra serkentgető magyar LELKI ORÁ-]a(2) 
bocsátatott világosságra Vitenbergában, mellynek ugyan két 
exemplárjai Erdélybe hozatván, egy magam kezemhez, másik 
egy becsületes emberéhez költ. Ezen munka minékünk igen 
kedves volna, de hatalmunkban nincsen, hogy pénzünk általis 
erre szert tégyünk. Hanemha kegyelmed, mint az author fáratsá- 
gos munkájának társa (3) ebben mi hozzánk való használa
tosságát meg mutatni nem terheltetik. B. E. Aáts Mihály uramnak 
könyvecskéinek, úgymint a Boldog halál szekerének, és a 
Zengedezőnek nem kicsiny emlékezete vagyon mi közöttünk.(4) 
Régtől fogva óhajtjuk tisztelendő Torkos András uramnak, az 
győri anyaszentegyháznak érdemes l(elki) pásztorának, énne
kem, esméretes érdemem felett való patronusomnak Bibliáját, 
avagy csak Új Testamentomát; de talán csak megcsalatunk az 
időtől. Mellyről is bizonyosokká akarnánk tétetni. Még pedig 
annak világosságra való jövése el közelít, kívánjuk bizonyosan 
megtudni a mostan kiadatott utrajectomi és amstelodami Bibliák
nak ir\\vo\\á\. Posonyban egy pápista Speiser nevű compactor egy 
graduális formájú quantitásban amstelodami titulussal a Károlyi 
Új Testamentomot kinyomtattatta titokban és ugyan titkonis árul
ja; erre is volna szükségünk. Hogy tehát ennek legjobb módját 
találjuk, kegyelmedet az Istenre, kinél feljebb nem lehet, alázato
san kérem, hogy bizonyos árrokat minél hamarább meg írni ne 
terheltessék mind in communi, mind elegantiori compactiona, 
s mind in materia cruda. És mivel a Lelki Órának három fertályai 
vadnak; minekünk kiváltképpen csak az első kellene, melynek 
minden részeinek különösen akarnok az árát megtudni. Szintén 
igy az Arany Lánc-nak és a Zengedezőknek is .(7) Melyhez képest 
én ezen könyvekből való relatiot kegyelmednek azon lelkeesme- 
retére bizom, mely a maga hitének szívesen kívánja naponként 
való sz. tenyészését. Egyszersmind ha ollyas bizonyos alkalma
tosság találtatnék, mely által mind mi a pénzt, mind pedig kegyel
metek a könyveket elszolgáltathatná, jó volna tudtunkra adni. Ha 
pedig éppen semmi vigasztalással az iránt kegyelmed bennünket
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nem illethet; talán az alá-s fel járó örmények által dógainkban 
boldogulhatunk. Kik által, mihellyen a kegyelmed leveléből bizo
nyos lehetek, mindjárást bizonyos exemplarokra pénzt küldök fel. 
Ezen dolog iránt Magdó András, Kapusi Vas István és Apátzai 
Márton (8) becsületes ifjaktól kegyelmed bizonyosabbá tétethetik. 
Melly istenes dologban ha fáratságát kegyelmed mitőlünk meg 
nem tagadja, meg bizonyítja, hogy kedves a Krisztus dolgainak 
és bennünket kötelezni fog kegyelmedhez való szolgálatunknak 
megbizonyitására. Ezek után én magamat kegyelmed gratiójában 
ajánlván, kegyelmed levelét elvárom, és maradok 

Kegyelmednek 
Tisztelendő Uramnak

Érdemtelen szolgája 
Szeli Jósef m. I.

Brassai Magy(ar) Osk(ola) Mester
Brassóban 22 August 1734.

Szeli József
Benko József felkérésére megírt leírás 

Kőhalom váráról

Szeli József Szászzsombori evangélikus lelkész (1710 - 
1782) levele bizonyos vonatkozásban nem illik bele az eddig 
tárgyalt egyháztörténeti anyagba. Szélinek közismerten jó kap
csolatai voltak a szász lelkészekkel, főleg a szászkézdi esperes- 
séghez tartozó kollégákkal.*3* Ugyanakkor a szászzsombori 
lelkész kapcsolatban volt a református lelkésztársaival is. Benkó 
József (1740 -1814) Szélinél harminc évvel volt fiatalabb, s ezért 
érthető, hogy a középajtai református lelkész *b* az 1763 óta 
Kóhalomszék területén lakó lelkésztársától kért adatokat Kőha
lom váráról. A lelkész Szeli József fiától, ifj. Szeli Józseftől (1741 
-1815) kaphatta a várra vonatkozó adatait, hisz ebben az időben 
ó volt a Kőhalomnak a jegyzője. 1781 -ben az erdélyi országgyűlé
sen Georg Glatz királybíró és Szeli József nótárius képviselték 
Kóhalomszéket. *c*

Kőhalmot már 1334-ben említik mint királyi várat. (d* A vár 
neve nem a latin sziklát jelentő Rupesból, hanem a török (be-

226



senyó) Rukbas névből származik, melynek jelentése: Kő halom. 
(e) A néprajzosok bizonyára felfigyelnek majd Szeli azon adatára, 
miszerint David Weihrauch kőhalmi királybíró Konstantinápolyból 
egy köpenyegen ülve repült haza.

SZE LI JÓZSEF
Benkő Józseffelkérése megírt leírás Kőhalom váráról (1777)

Kőhalom vára a városnak felső része oldalába álló kósziklás 
hegytetején áll éjszak felől és a hegy neveztetik csak Várhegyé
nek. Innen vette e Rupes nevezetét ezen város, nem-é ? az Vice 
Director Medve Úr tudja magánál lévő régi hiteles docymentu- 
mokból megmondani, ahol az is meg fog lenni, hogy Kőhalom 
szék hajdon Segesvárhoz tartozott volna.

A Kóhalomi vár három darabból áll, az alsó, középső és felső 
várból. Mindenikben csak egy-egy várórzó (nem Castellanus) 
vagyon, mindenikben csak gabonát, szalonnát, féltő portékákot 
tartanak a városiak, többnyire majd mindennek egy egy kamarája 
lévén ott. Vágynak szép épületű, de már romló félben lévő lakó
házak is. Romladozó állapotban lévő Királybíró-Polgármester, - 
Székbíró, - Notarius, - Szék és Tanács házaikat ma is mutogatják, 
amelyekben tatár futásokban laktak. Némely falu is némelyik 
bástyák magáénak tartja.

A felső és középső vár kószálon áll, ez amazt körülveszi, de 
az alsó vár vagyon a középsőnek napkeleti, egy kisség éjszak 
felől való oldalában, kószál nélkül. Az alsó várban vagyon egy 
igen jó vonó kút, mely felett való tornác vagy Filegóriában ezt lehet 
olvasni ....fortuna opus hoc fontale diu desideratum, mult(er)um 
votis expetitum 26 die Martii Anni MDCXIII feliciter auspicatum, 
et 29 Aug ejusdem Anni prospere ad umbilicum perductum est.(1*

A tornác ajtaján kivül ezen esztendő szám áll: 1624. Innen a 
középső várba felmenet, az alsó kapu mellett a bástyán jobb kézt 
illy inscriptio vagyon: "Anno 1659 fundatur, et erigitur industria 
Prudentum ac Circumspectorum Dominorum Georgi Pellionis 
Judicis Regii, Petri Roth Magistri Civium, et Marci Falck Sedis 
Judicis Sedis Sax(onicalis) Kóhalm."
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A kapu felett pedig: "Anno 1659 Deo duce extructa sunt haec 
moenia per Ampliss(imum) Virum Petrum Roth Regium ludicem 
et Circumsp(ectum) D. Georgium Pellio Consulem Kóhalm". A 
középső vár felső kapuján Sövényszeg ():Sövénység) felől ezt 
olvashatni nehezen: "Existit Off(icio) Prud(entium) Dom(inorum) 
Georg(ium) Pellionis Regii Judicis, Petr(um) Roth, Mag(istri) Ci
vium, Mar(ci) Falk Sedi, Jud(ices)". Ezen kapu között fenn a kapu 
felett keresztül fekvő gerendákon függ két igen nagy olyan vas, a 
milyenekbe a foglyokat szokták vetni, és erről ily traditio va- 
gyon:Hogy királybíró Weirauch David Constantinápolyban fogva 
lévén, ennek nagyobbikába, a darabontja, ki is inas gyanánt volt 
mellette pedig kissebbikébe lett volna ott verve. Életek veszede
lembe forogván, a darabont urát maga mellé egy köpenyegre 
felültette, és ezen köpenyeg szárnyain egy éjszaka az aerben ide 
haza repültek volna, száznál több mértföldnyire, és itt lefesze
getvén lábaikról a vasat, ennek emlékezetére hagyatatnának ott 
felfüggesztve a rozsdától megemészteni.*3*

Ezen kapu alól bé akarván lépni a középső várba, jobb kéz 
felől a föld színén a kőfalhoz támasztva vagyon egy kő, amilye
neket szoktak a kapuk közé tenni, hogy a tengely meg ne akadjon, 
hanem a kerék le szivadjon, és ezen kőbe ily szók vágynak belé 
vágva: " Anno 1678 én Bánffi András itt fogva voltam die 25 
Julii"(4) A felső vár oldalán a kapu felett bal kézt, igy a város felől 
is a következendő Inscriptio" (1721) olvasható. A felső várnak 
Garat felől való régi magos kőfalán csak ez lehet még olvas
ni:"! 619 extruct(a) opera et industria Ampl(issimi) Senatus Rei- 
pub(licae) Rup(ensis)". A többit kimosta az eső. Hogy Praesidium 
lett volna valaha ezen várban, nem hallottam, álgyu pedig most 
is van egy, régi paisok és szakállálosok igen sokok.

Rát Mátyás levele Benkő Józsefnek az erdélyi nem szász 
evangélikusokról (1787)

Rát Mátyás (Győr 1749 - Győr 1810) volt az első magyar 
nyelvű újság megindítója és szerkesztője. A Pozsonyban 1780-tól 
megjelenő Magyar Hírmondóban erdélyi hírek is megjelentek (a).
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A győri származású Rát ismeretségi köréből nem hiányoztak az 
evangélikus líceumokat látogató barcasági magyar evangélikus 
értelmiségiek, mint például a Brassóban templomot építő Gödri 
János. Az akkor már román nyelvű evangélikusok azonban nem 
voltak cserkeszek, amint azt Rát gondolta, hanem bolgárok és 
szerbek. Egyházaik Szeben mellett Bongárdon és Oroszcsűrön, 
a Szászsebes- széki Szászpiánon és Lámkeréken, valamint a 
Balázsfalva melletti Nagy- és Kiscsergeden voltak.(b)

RÁT MÁTYÁS  - B E N  K Ő  JÓZSEFNEK (1787)

Különös tiszteletre méltó Barátom Uram !
Régen félbe-szakadott levelezésünket, ha nem ellenzi, meg

újítani kívánván, alkalmatosságot vevék reá azon szándékomról, 
mellyet az közelebb múlt esztendőnek utolján költ Tudósításom
ban hírré tevék....Mindazonáltal egynéhányat azon Tudósításnak 
Másaiból T. Uraságodnak-is küldöttem, s reményiem, hogy eddig 
kezéhez vette azokat Brassóból T(iszteletes) Gödri Uramtól,(1) a 
kihez azok többekkel eggyütt utasítva valának....

1. - A Reformátusoknak hol vágynak Eklésiáik ?
2, - Hasonló formán az Evangyélikusokról / írnék, s talám 

fogok-is írni ezek eránt a Szász Püspökhöz.*2) De nem igen bízom 
a Szászoknak emberségekhez./ A Magyar Ev.(angélikus) Eklési- 
ák felöl T.Gödri Uramtól várok afféle túdósítást. Hanem vágynak 
Ev. oláhok (eredet szerint Cserkeszek) - mint p.ok(áért) Bungár- 
don, a kiknek, mégis Németül kell énekelniek és, a mit nem 
értenek, hallaniok. Effélékről s ha úgy tetszik, többekről-is Urasá- 
godnak hiteles tudósítása legtöbbet érne.

Tisztelője és barátja 
Rát Mátyás

(lejjebb, nem Benkó írásával)
Nt. Ezen Rát Mátyás kezdett volt Posonban magyar újságot 

kiadni, - onnan ment Győri lutheránus papságra.
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TA N Ú K IH A LLG A TÁ S O K  ÉS LE V E L E K

Kihallgatás Christina asszony és Nemes Ferenc viszonyának 
ügyében (1563)

A reformáció korabeli Brassó színes társadalmi és erkölcsi 
képét villantja fel Nemes Ferenc özvegyének, Christina asszony
nak 1563-as pere. Ez a korai vallatási jegyzőkönyv balladás 
tömörséggel rögzíti a balladákból is ismert örök témát: egy neme
sember és egy alacsonyabb származású leány - itt szolgálólány 
- viszonyát.

Történetünk főszereplője, Christina asszony, szász vagy ro
mán lehetett, ugyanis hídvégi Kerestély Györgyné, Katalin asz- 
szony azt vallja, hogy Nemes Ferenc az anyját tolmácsolni hívta 
Christina asszony mellé. Christina gazdag brassói mesterembe
reknél és árosembereknél szolgált. Gazdái közül név szerint 
ismerjük Tatár Mátét és a bolgárszegi Georg Schustert alias 
Varga Györgyöt. Tatár Máté gazdag bolgárszegi román keres- 
kedócsalád sarja, neve a brassói számadásokban Turko Furka 
alakban szerepel, mivel a török szolgálatában állott. Furka Mihály 
alias Mihai Furca bolgárszegi kereskedő és szunyogszegi birto
kos nemes fia volt. Az 1541 évi összeírás szerint háza volt a 
bolgárszegi Katalin utcában.

A tanúkihallgatás férfi főszereplője, Nemes Ferenc, a hídvégi 
Nemes család tagja, de bizonyára nem elsőszülött, Testvére 
Nemes Mihály hídvégi nemes, akinek 1550-ben volt az esküvője. 
Nemes Ferenc korán özvegységre jutott, s utána sűrűn váltogatta 
szeretőit. Talán éppen ezért nem volt szerencséje a szomszédos 
falvak nemesi lányainál. Árapatakon megkérte Geréb András 
leányát, az áldomást is megitták, házasság mégsem köttetett. A 
bölöni lllyési Kozma özvegyét is kérte Nemes Ferenc, de az sem 
ment hozzá "ilyen feslett erkölcsű emberhez", akinek ekkor már 
három törvénytelen leánya volt a brassói Christina asszonytól.

Végül is Nemes Ferenc elérkezettnek vélte az időt, hogy 
törvényesítse Christina asszonyhoz fűződő viszonyát, s három 
törvénytelen leányát törvényes gyermekeivé fogadja. A házasság
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a hídvégi nemes úr és a brassói szolgálólány között meg is történt, 
a brassói Klastrom utcában lévő magyar templomba adta össze 
ókét az akkori magyar pap, a kolozsvári származású Balásfi 
Ferenc orvos- doktor.

Nemes Ferenc atyafisága egyáltalán nem örvendett a rangon 
aluli házasságnak, Christina asszonyt az Oltba akarták vetni. Úgy 
tűnik, hogy Ferenc úr nem számolta fel régi életmódját, más 
szeretőt is tartott. A hídvégi lakósok gyakran lehettek tanúi annak, 
hogy "Ferenc úr kurvái" az Olt partján "isteket vontak", azaz 
egymás haját tépték s civakodtak. Időközben Nemes Ferenc a 
családi fenyegetőzés miatt kénytelen volt feleségét elmenekíteni 
Hídvégról, igy Christina asszony hol Földváron, hol Brassó-Bolo- 
nyában, Sipos Bálint házában húzódott meg, szegény 
zsellérasszonyként.

Nemes Ferenc nemsokára meghalt, s a hídvégi Nemes fami
lia az örökségből ki akarta zárni Christina asszonyt és a törvényes 
házasság előtt született leányait. Ezt a célt szolgálta a János 
Zsigmond által 1563-ban kinevezett vizsgáló bizottság, melynek 
tagjai (bölöni lllyési András, uzoni Béldi Kelemen, altorjai Apor 
János és szemerjai Geréb János) az ügyről kihallgatást rendeztek 
Bölönben, Árapatakán, Hídvégen és Brassóban.

A Christina asszony perében kihallgatott brassói román, ma
gyar, és szász tanúk érdekes keresztmetszetét adják a Cenk alji 
város társadalmának. A gazdag kereskedő és kézműves tanúk 
mellett számos bolonyai magyar plebejus is szerepel. Klára 
asszony férjéről, Porkoláb Vincéről (megh. kb. 1555) tudjuk, hogy 
bolgárszegi román létére a törcsvári vár vicevárnagya volt, s mivel 
szász felesége volt, a fiát felvették a szász takácscéhbe.

A reformáció első évtizedében, a nagyenyedi vallásszakadá
sig (1564), mikor a szászok megmaradtak lutheránusoknak, a 
magyarok pedig kálvinisták, majd részben unitáriusok lettek, 
élénk művelődési és egyházi kapcsolat volt a kolozsvári és király
földi magyarság között. 1563-ban Fodor Bálint (Valentinus Cris
pus) személyében a kolozsvári magyar főbíró fia volt a szebeni 
magyar pap, Brassóban pedig 1546 után a kolozsvári Balázs deák 
nagyobbikfia, Balásf i vagy Blasius Ferenc lett a brassói magyarok 
lelki gondozója.
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BRASSÓI ÉS V ID É K I TANÚK , CHRISTINA ASSZONY ÉS 
NEM ES FERENC K Ö ZÖ TTI VISZONY ÜGYÉBEN

1. Item primus testis Brassóból Bolgárszegből Varga György 
megesküvék hite szerint azt vallá, hogy az Christina asszony 
(quondam Francisci Nemes relicta) ó szolgáló leánya volt, 
hozzá jámborokat küldött, tőle megkérette Nemes Ferenc mint 
szokott ország törvénye szerint házastársul magának, hogy más 
feleséget nem vészén, mind holtáig úgy tartja mint jámbornak 
szokott feleségét tartania és ott kézén megesküvék és sok jámbo
rok előtt áldomást ivának és tisztességül bocsáttam az én házam
ból, és nem kapva hozta el az Nemes Ferenc az Christina 
asszonyt - huic contradixit actor.

2. Secundus testis Anthonius Varga de Bolgarszeg iratus et 
fassus est hogy Nemes Ferenc az Christina asszonyt Varga 
Györggyel szembe kéri volt, Varga György néki nem adta, aztán 
két embert vön mellé, Csiszér Pétert és Gyárfás Molnárt, azokkal 
egyetemben kérte meg Christina asszonyt és azok előtt neki adta 
az Nemes Ferencnek az Christina asszonyt Csiszér Péter eskette 
meg kézen őket és nem kapva hozta el - huic contradixit actor.

3. Tertius testis Margeritha, relicta quondam Jacobi Varga de 
Bolonya jurata et fassa est, hogy Nemes Ferenctól azt hallotta, 
hogy hitével, leikével választotta magának a Christina asszonyt 
és annak utána Ferenc d o c t o r eskette meg őket Brassóban és 
akkoriban ezen három leányi voltának, ezeket az palást alá állítják 
vala, és úgy esküdtének meg.

4. Quartus testis Anna, consors Johannis Bölöny de Bolo- 
nyd2*) jurata et fassa est, sicut tertius testis.

5. Quintus testis Christina, relicta quondam Jacobi Üstgyártó 
de Brassó jurata et fassa est, sicut secundus.

6. Sextus testis Elisabet, relicta quondam egrerii Valentini 
llyéssi de Bölön *3) jurata et fassa est, hogy Nemes Ferencnek 
soha törvény szerint való feleségét nem tudja, mert az tőlem llyési 
Kozmánét kéri vala, ez nem ment hozzá, annak utána Ferenc 
doktor Brassóban esketi meg, mind az három leánya valának 
akkoron.

7. Septimus testis Clara, relicta quodam egregii Cozme llyéssi
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de Bölön(4) jurata et fassa est, hogy engemet kért vala az Nemes 
Ferenc, én azt mondám néki, hogy én nem megyek mint ilyen 
feslett erkölcsű emberhez, akkoron azon három leányi valának, 
azután eskette meg Brassóban Ferenc doktor ezeket, huic cont
radixit in tarn actor.

8. Octavus testis Clara, relicta quodam Vincentii Porkoláb de 
Brassó(5) jurata et fassa est sicut secundus.

9. Nonus testis Catharina, consoros Leonardi Takács de 
Brassó jurata et fassa est sicut secundus.

10. Decimus testis Anna, relicta quodam Cozme Kerekes de 
Brassó jurata et fassa est sicut tertius.

11. Undecimus testis Elena, relicta quodam Thome Bene de 
Bölön jurata et fassa est, mikor az Christina asszony perre me
gyen volt, ezt hallottam szájából, hogy az három leány az hit előtt 
valók, az pap esketésének utána kik voltak, azok megholtak. Huic 
contradixit in tarn actor.

12. Duodecimus testis, Valentinus Sipos de Bolonya juratus 
et fassus est, hogy hallotta ezt Nemes Ferencnek szájából, hogy 
Christina asszonynak adta ó hitit, az hit mellől el nem állhatok, 
mert az atyámfiai az vízbe akarják vetni s attól való félelembe 
jöttem ide hozzád, hogy eskünnék meg: de immár három leányi 
valának.

13. Decimus tertius Magdaléna, relicta quoandam Michaelis 
Ferenc de Bölön jurata et fassa est, hogy az Nemes Ferenc az 
Christina asszonyt Földvárt tartja vala pártába(n), Fazakas And
rás (6) házánál, teljes (tejes?) kebellen vala, mert az Nemes fiai 
kergetik vala, azért nem meri vala hon tartani.

14. Decimus quartus testis Martha, consors Francisci Santha 
de Brassó(7) jurata et fassa est, hogy nyilván tudja, hogy Christina 
asszonyt hittel adták az Nemes Ferencnek, de ez ott nem volt, 
annak utána esküdttenek meg Brassóban, az három leányi voltá
nak akkoron.

15. Decimus quintus testis Nicolaus Török de Brassó juratus 
et fassus est, hogy Nemes Ferenc jőve hozzám, mondá: azon 
atyámfiai kergetnek engemet, hogy nemes nemzetet nem veszek 
feleségül magamnak, ennek adtam hitemet, szentegyháznál meg- 
esküvék, de immáflvalának akkoron három leányi.
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16. Decimus sextus testis Barbara, consors Urbani Thatrangi 
de Brassó,(8) jurata et fassa est: ott volt, mikoron az pap meges
kette az szentegyháznál, de immár akkoron vala két leánya.

17. Decimus septimus testis Georgius Sipos de Brassó juratus 
et fassus est sicut decimus quartus.

18. Decimus octavus testis Franciscus Sántha juratus et 
fassus est, hogy én nálam az Nemes Ferenc esztendeig lakék, az 
atyafiai kergetik vala: ha Törökországba kell mennem is, ezt el 
nem hagyom, mert hitem vagyon nála. Annak utána az szentegy
háznál megesk(ü)vének, ez három leányi vala.

19. Decimus nonus (testis) Catharina, consors Balthasaris 
Rákosi de Brassó jurata et fassa est, hogy ez egyebet nem tud, 
hanem azt, hogy az pap megeskette ezeket, és akkoron voltának 
az három leányi.

20. Vigesimus testis Benedictus Theckeos de Bölön juratus et 
fassus est: megyek vala Brassóban, elöltalálék egy leányt hogy 
jő vala Brassóból egyedül, találók azután Nemes Ferencet, kérde 
hogyha találtunk egy leányt, mondók, hogy találánk, ő azt mondá, 
hogy nekem az kellene, szolgáló leánynak viszem, annak utána 
ott valók Brassóba(n), hogy megesküvék, és őneki úgy tetszik, 
hogy három leányi voltának.

21. Vigesimus primus testis Simon Miklós de Földvár juratus 
et fassus est, hogy ó egyebet nem tud, hanem hogy egyszer 
elhagyta volt Christina asszony az Nemes Ferencet, egy szász 
esmét megeskette őket.

(......)
24. Vigesimus quartus testis Lutia, consors Stephani Szakái 

de Hidvég jurata et fassa est: egy reggel, hogy felkelők, hát úgy 
sajtárral jő ki a vízre, fél esztendeig lakék vala, pártába(n) jára, 
addig három leánya lön, aztán mene Brassóba, úgy esküdtek 
meg, több hitesét nem tudja, hanem András Geréb léányát, áldo
mást ittanak volt (9)

(......)
26. Vigesimus sextus (testis) Lucas Kötélverő, juratus et 

fassus est, hogy tudja azt mikor az pap megeskette őket Brassó
ba^) akkoron voltának az három leányi.

(......)
234



29. Vigesimus nonus testis Magdalena, consors Luce Kötél
verő de Brassó jurata et fassa est: hogy Christina asszony lakik 
volt Tatár Máténál, egyszer haza jőve az sokadalomból Tatár 
Máténé (10\  kérdezni kezdé, hová lett el az <5 szolgálóleánya, 
elveszett, mi mondanók, hogy guzsalyával ment el, azután nem 
látta.

(....... )
39. Tricesimus nonus testis Simon Kerekes de Árapataka 

jobagio Johannis Geréb *11) juratus et fassus est: tudja, hogy 
Nemes Ferenc az Christina asszony(t) lova farán hozta Hidvégre 
Tatár Máté házából Brassóból és mikor megesküttenek, voltának 
ezen három leányi akkoron.

(...... )
44. Quadragesimus quartus testis Thomas Borbélyáé Brassó, 

juratus et fassus est: hogy jőve hozzám egy szombat(on) az 
Nemes Ferenc, mondók neki: mi dolog, uram, hogy ennyi ideig 
özvegyen maradott, mondá, hogy vagy holnap vagy azután nekem 
leányt adnak Varga György házánál Bolgárszegbe(n), jámborul 
lakom vele, mint szokott jámbor feleségével lakni.

(...... )
50. Quinquagesimus testis Simon Furkon de Hidvége jobagio 

Martini Andrássi(12) juratus fassus est: hogy hit nélkül hozta ki 
Brassóból, itthon is hit nélkül lakott vele, mást is tart vala mellette. 
Az vízparton gyakorta vontak isteket az két asszonyember, Nemes 
Ferenc úgy nézte őket, azután kergetni kezdék az Nemes Ferenc 
atyafiai, úgy mene bé Brassóba, mene eskünni; ezen három leányi 
voltának akkoron.

(......)
52. Quinquagesimus secundus testis Catharina relicta quon

dam Georgii Kerestélyde Hidvége, jobbagio Ladislao Thamásfalvi 
jurata et fassa est: tudja, hogy éjjel hozták az Christina asszonyt 
és az anyámat hítta ó maga Nemes Ferenc hozzá, hogy ne sírjon 
és tolmács legyen, megfizeti jámborul szolgálatját.

(......)
54. Quinquagesimus quartus testis Johannes Révész de Hid

vége, jobbagio Ladislai Thamásfalvi juratus et fassus est: tudja, 
hogy mindaddig pártába(n) járt az Christina asszony, mig Szillassi
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Pálné lőtt ez világra, azt is tudja, hogy más kurvát tartott mellette, 
istököt vontak. Az Nemes Ferenctől hallottam akkor, hogy mond
ta: az én ... végett vonakodnak a kurvák.

(........)
Et post hoc Seriem Nostri examinis vel executionis cum 

nominibus et cognominibus vestre serenissime maiestati fide 
nostra Christina mediante rescripsimus. Datum in Hidvége feria 
secunda et tertia proxima post festum sacri Penthacostes Anno 
Domini 1563.

Servitores Vestrae Maiestatis
Andrea Illyés de Bölön, Clemens Béldi de Uzon, Joannes Apor 

de Althorja, Joannes Geréb de Szentmarya fideles.

Történelmi emlékezés három Barcaújfaluba szökött 
jobbágy ügyiben felvett tanúkihallgatási jegyzőkönyvben

Mivel a XVI-XVII században jobbágy krónikások a Barnasá
gon sem voltak, a korabeli tanúkihallgatási jegyzőkönyveket a 
parasztság életéről tudósító értékes forrásoknak tekinthetjük. 
1690-ben Barcaújfalun és a szomszédos Szunyogszegen arról 
vallatják a román, magyar és szász jobbágyokat, hogy három 
felsóvenicei román fugitivus jobbágy mióta él Újfaluban, s hogy 
azok voltak-e más földesurak jobbágyai. A kihallgatott jobbágyok 
közül senki sem emlékezik arra, hogy az említett emberek jöve
vények lettek volna, hiszen a parasztközségnek érdeke volt, hogy 
mennél többen legyenek a földesurnak járó szolgáltatások együt
tes erővel való elvégzésére. Egyedül a még 1600 előtt született 
höltövényi Georg Herman emlékezett arra, hogy Bucur Roscának 
az apja jött volna Újfalura, még akkor, amikor ő is ebben a Brassói 
Tanácsnak alárendelt, szász és magyar jobbágyok lakta faluban 
élt.

Atörténelmi emlékezés 1690-ben több fontos eseményt említ. 
Az öregek még emlékeztek Fejér Mihály alias Michael Weiss 
korára, amikor Brassó városa évekig ellenállt Báthory Gábor 
fejedelem támadásainak. 1690-ben az 1658-as tatárbetörés "mi
kor a tatárok elsőbben Erdélybe bejöttek volna" néven ismeretes. 
A Bodzaváránál török-tatár hadak érkezését augusztus 7-én ma-
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ga Mikes Kelemen, Szunyogszegföldesura jelentette a fejedelem
nek Augusztus 12-én a pogányok felégették Zajzont, Tatrangot és 
Pürkerecet, augusztus 20-án majd minden barcai falu lángol, 
augusztus 27-30 között az ellenség átkel a Sárkányon (a mai 
Persányi hegységen), s felgyujtaja Szunyogszeget is.

A brassói uradalom falvai között 1650-ig a jobbágyok szaba
don költözhettek. 1651 -ben azonban az erdélyi országgyűlés vég
legesíti döntését: annak fejében, hogy Brassó örökbirtokként 
kezelhesse a törcsvári uradalmat, le kell mondania a sárkányi 
erdőben levő falvairól. Grid, Páró, Persány, Holbák és Sárkány a 
fogarasi uradalom része lesz, Szunyogszeg pedig, miután rövid 
ideig a kincstár birtoka, a zabolai Mikes család birtokába kerül. Az 
1690-es tanúkihallgatás éppen azt akarja kideríteni, hogy a három 
újfalusi román jobbágy nem származik Szunyogszegról.

1690
TÖ R TÉN ELM I EM LÉKEZÉS HÁRO M  

BARCA ÚJFALUBA SZÖKÖTT JOBBÁGY ÜGYÉBEN  
F E LV E TT  TANÚKIHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYVBEN

Utrum

Tudod-e nyilván, vagy bizonyosan hallottad-e!
1. Hány esztendője lehet miolta Mány Tampa, Bukur Tampa 

és Bukur Roska nevű emberek, az Barczán Újfaluból Brassó 
városához szolgálnak, és tudod-e ezeknek az attyokot szüleaty- 
tyokot, honnan származtanak Újfaluba és voltak-e valaki jobbágyi 
vagy pedig más földén vagy magok vagy elejek laktanak-e vagy 
nem?

2. Hát hallottad-e, hogy valaha ezeknek attyok vagy szüle- 
attyok vagy pedig magok Felső Venecén (1) laktanak volna és 
onnat jöttek volna Újfaluba. Hát valaki őket háborgatta-é vagy az 
várostól kérte-é fel?

1. Primus testis honesta foemina Helena Domokos, providi 
quondam Georgy András jobbag(io) praedict(ae) civitatis Brassó
in possessione ....Újfalu.... in comitatu Albensis Transsilvaiae
exist(ae) residens relicta annorum cir(citer) 80, citat, jur(atus) 
examinata fatetur.
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Én gyermekségemtől fogván Újfaluban nevekedém fel, mind 
attyokat, szüleattyokat ujfalusi ősi örekes városhoz szolgáló job
bágyoknak lenni ismertem és hogy más jobbágyi lettenek volna, 
vagy más földén laktak volna, úgy származtanak volna közinkben, 
soha senkitől sem hallattam; sem háborgattatásokat ez utóimban 
megnevezett embereknek sem Veneczében lakó laktakat nem 
tudom sem hallottam, hanem most haliám, hogy háborgattyák, sót 
Bukur Roskának az attyát is jól tudom mikor Újfaluban az tűz előtt 
lerogyék és meghala.

(.......... )
25. Testis providus Stephanus Hajdú annor(um) circit(er) 70, 

citat. jur. exam. fass. Hallottam höltövényi Herman Györgytől, ki 
azt mondotta, hogy Fejér Mihály idejében tizennyolc esztendős 
volt és száztizennyolc esztendósnekmondotta akkor magát, 
midőn nekem így szollá: Ennek az kutya Bukur Roskának az attya 
hozta be ide Újfaluba mi közinkbe legelsőben az felelest(?), kit 
akkoron Herman György is az város jobbágyának mondott lenni, 
szólta én is ismervén, mind az városhoz szolgált, mint én és más; 
de coeteris uti praecedentes testes.

26. Testis Bartholomeus Sipos annor(um) cir. 45...Hogy az 
attyát Roskának én is ismertem, és oly öreg ember volt, hogy alig 
járt el az földen, és itt ez mi falunkban lakott, az szolgálatba, mint 
mi, ö is szintén úgy bekűldetett Brassóba.

(........... )
30. Testis Michael A/enesorannor(um) circit(er) 60 citat jur(at- 

ur) examinatus fatetur. Én ezeknek attyokat tudom, hogy itt Újfa
luban az mi szomszéd falunkban laktanak, Many Tampanak attya 
holtát is jól tudom, és az eleimtől hallottam, hogy szintén oly 
örökös jobbágyok azok is, mint szintén az ott lakos falusi szászok, 
és mindazolta Újfaluba laknak, miolta én őket ismerem, hanem 
midőn Szunyogszeget Brassó város bírta, (2) Many Tampa Szu- 
nyogszegre jött volt lakni, de midőn az tatárok elsőbben Erdélybe 
bejöttek volna, Szunyogszeget felégetvén, ismét visszament 
lakni Újfaluba, az város jószágába, az után az úr Mikes Kelemen 
uram felkereste volt két deákkal az várostól, de hogy újfalusi 
örökös jobbágynak lenni világos relatóriakból, tanukból meg értet

238



te az úr, nem háborgatta tovább sem az úr, sem más, hanem mind 
azolta itt Újfaluban laknak és az várost szolgállyák mint az több 
jámbor város jobbágyi.

(......... )
35. Testis providus Komán Komanellye annor(um) cir(citer) 70 

citatus, jurat(us) examinatus fatetur. Az esztendő számát eszem
be nem tarthattam, de én hogy még az attyok is mind az várost 
szolgáltvák, jól tudom és szintúgy szolgáltának, mint más ős, 
örökös Brassó város jobbágyi, más ember jobbágyi sohasem 
voltának, sem pedig más emberek földin sohasem laktanak, ha
nem mind az magok jószágokon az város földin, hogy pedig 
Venecéből jöttének volna ide, sehol hírül én soha sem hallottam.

(......... )
Hi omnes ( mi csak a 30. és 35. tanúvallomásokat idéztünk) 

et universi testes sunt jobbgiones spectabilis ac gener(osi) domini 
Michaelis Mikes de Zabola in possessione ejusdem possionaria 
in possessione Szunyugszék, comitatus Albensi Transilvaniae 
exista habitus residentis.
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Pürkereci, tatrangi és zajzoni tanuk a Bodza birtoklásáért
Brassó és a Béldi család között lefolytatott perben (1701)

Amíg a Négyfalu havasi határa a Nagykő, Bratocsa és Zenoga 
felé terjedt, a háromfalusi jobbágyok századokon át használták a 
Barcasági medence és a Csukás között elterülő hegyvidék le
gelőit, erdeit és kaszálóit. A perben előforduló helynevek (Dobro- 
mir, Sztrimbul, Szécs, Súgó, Vízköze, Kígyósmező, Tejkó - Piatra 
Laptelui ) közül több máig is él a zajzoniak vagy tatrangiak 
nyelvén. A zajzoniak ismerik a Csukás, Dobramir vagy Dobramér- 
havas, a Szécs (a Piroska pataka és a Sipot pataka összeömlé- 
sénél fekvő havasi rét: nevét a szécs-havasi tisztás tájszóból 
nyerte) és Tejkőhavas neveket. A Súgó mai neve Urlátoarea 
(patak és vízesés).

A Bodzamezó vidékét évszázadokig közösen használták a 
barcaságiak, háromszékiek és a vidék három magánföldesuri 
fennhatóság alatt levő falva: Bodola, Nyén és Márkos. A századok 
folyamán számos per folyt le a bodzái legelők és rétek birtoklásá
ért. Ezek a birtoknevek rendszerint a nemesek és szabadparasz
tok, illetve a nagy hatalommal rendelkező Béldi család és Brassó 
város és ennek jobbágyfalvai között folyt, s amint ez a vallomá
sokból kitűnik, gyakran késhegyig menő harccá fajultak.

A barcasági Háromfalu jobbágyai 1701-ben egyöntetűen vall
ják, hogy a Bodza vizétől nyugatra levő helyeket Brassó bírta, 
innen az erdóbért a mázsatúrót és a sajtot a Tanácsnak - tehát 
földbirtokosuknak kellett beszolgáltatni. Amig Háromfalunak ke
vesebb lakosa volt, a Brassói Tanács a bodolai Béldi családnak 
haszonbérbe adta bodzái legelői és erdei egyrészét, de mikor 
ezeket a területeket a lakosság szaporodása miatt visszakövetel
te, a bodolai Béldi és a zabolai Mikes család tagjai megtagadták 
ezt, s továbbra is hatalmasul, tehát jogtalanul birtokolták ezeket 
a havasi részeket.

A Béldi és Brassó közötti pereskedés régi keletű. A 70 éves 
Barkó Tamás tatrangi jobbágy által vallott - a tanú ifjúkorában 
történt - összecsapás a fennmaradt forrásokból elég jól ismert. A 
Bréza János városi hadnagy vezette sokaság kertromboló tény
kedése 1653-54 körül történhetett, mivel Béldi Pál 1654-ben az
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erdélyi országgyűlésen emelt panaszt a prázsmáriak és a bras
sóiak ellen. ” 1) Az mely Svarczeles nevó szegeletre szóla a 
metalis, mely hely most az prásmáriak kezénél van, hagyják az 
én határomhoz. 2) Az mint bodolai, nyéni és márkosi határok 
berekesztve vadnak az határhalmak s jeleken belől, ne legyen 
szabados erdólniek a prásmáriaknak. 3) Az mely havas dolgában 
való contraversia is teljességgel conplanálódjék az mely házak 
Prázsmárott az Béldieknek volt, restituálják. 4) Az Kis Tatrang 
folyása az mint volt s van Bodola felől, ne gátoljanak, hanem a 
Kis Tatrang folyására eresszék és gátolják a vizet..."(a)

A havasi határért folyó pereskedés az 1655-ben Béldi Pálnak 
Brassó és Prázsmár városaival kötött szerződésével időlegesen 
szünetelt. A homoródszentmártoni Bíró István és Galambfalvi 
György fejedelmi titkárok által írott levél külön érdekessége, hogy 
a Csukás név helyett a Petróc havas helynév tűnik fel. A Hétfalut 
és az egész keleti Barcaságot uraló havasnak régebben Petróc 
(Pietrosz) volt a neve, melyet a prázsmári szászok Piteróznak 
ejtettek. A Csukás név cövekekhez hasonló (románul tigái) kong- 
lomerát szálakból származhat. A Csukás "cövekes, cövekelt" 
jelentésének bizonyítására ide fűzünk egy Csikszentsimonból 
származó idézetet (1617) az SzT alapján:"... az szentsimoni 
határban is nagy szély földei valának.... Csukás földnek hittuk, 
mert annak a végire szeget vertek s azért hittuk Csukásnak.. .négy 
lón s egy szekeren alig hoztuk vala ki a fa szegeket, ó magok 
mutogatták ki, hogy üsd ide a szegeket, mert én attam ez kegyel 
mének azonképpen renddel minden emberek földe végibe egy 
napestig száz fa szegnél...azért a földet csukás földnek hittük."^ 

A Brassó (Michael Eötvös judices, Christianus Ferenczy vili- 
cus, Josephus Boltos juratus notarius, Michael CIosius secretari- 
us civitatis), Prázsmár (Laurentius Bartos judex, Martinus Markus, 
Anreas László juratis cives et Joannes Kleöczeön villicus Pras- 
mariensis sic dictorum oppidarum saxanicalium in districtu Barc- 
zensi,(c) Földvár, Feketehalom, és Rozsnyó) képviselői által aláírt 
okmány a havasi határ ügyében a következőket állapítja meg: 

"Azmely Petróc nevű havasok azokhoz tartozandó minden 
erdőkkel és marhalegeltető helyekkel, folyó és kút vizeivel együtt 
már régtől fogván voltak contraversiában megint Béldi Pál uram
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és az ó kegyelme praedecessori s az böcsületes Brassó városa 
- között.” Az egyezséglevél azt határozta, hogy "azon havasok
nak, legeltető helyeknek, azokhoz tartozandó minden erdőknek" 
részeit osszák el Béldi Pál és Brassó városa, illetve a hozzá 
tartozó jobbágyfalvak között: "eképpen való osztás az időnek 
mostani alkalmatossága és az havasok hasznának is elvételére 
nézve effectuáltassék és hova hamarább". Az egyezség végül is 
kimondja: " felebb deciaráit Petróc nevű havasoknak azokhoz 
tartozandó marhalegeltetó helyeinek és minden erdeinek dividie- 
tása 5077 forint summán maradjanak a szászok kezén."(d)

Tehát az 1655. április 18-án kötött egyezség Prázsmár és 
Brassó (illetve az uralma alá tartozó jobbágyfalvak) kezén hagyta 
a mai Bodzaváma vidékén elterülő "Bodzái birodalmat". Ennek 
ellenére a nagy hatalommal rendelkező Béldi Pál megengedhette 
magának, hogy ezt a havasi határt tovább is használja. A XVII. 
század végén azonban Háromfalu lakossága szaporodván, a 
bodzái havasi határ használata miatt ellentétbe került a nemesi 
udvarbírákkal s ez vezetett el az 1701-es per lefolytatásához.

A Gocsmány Tamás tatrangi folnagy házában lefolytatott 
tanúkihallgatás egyértelműleg bebizonyította, hogy az 1670-es 
évekig a brassói darabontok meghiúsítottak minden, a Béldi csa
lád részére indított foglalási kísérletet. Később azonban a Bodza 
vidéke valóságos senki földje lett, s ebben az időszakban a 
Béldiek és Mikesek szabadon használták az itteni erdőket és 
legelőket. A vámház körül ide telepedett lakósok többsége is a 
Béldi család havasi zsellére volt.

1701
"B O Z A Î1NQUISITORIA RELATORIA "

Pürkereci, tatrangi és zajzoni tanúk a Bodza birtoklásáért 
Brassó és a Béldi család között folyó perben

1. Tudod-e, értetted-e, avagy hallottad-e nyilván és bizonyo
san, hogy a Bozzában, a Nagy Boza vizin innen, felmenet, jobb 
kéz felől való hellyek, úgymint Dobromir, Sztrimbul, Szécs, Súgó 
és Vizköze .(holott most a vámház áll): eleitől fogva hova való 
határhoz tartoztanak; esztendőnként kik adták el: erdőbért, mása
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túrót és sajtot kiknek attanak érette?
2. Hát tudod-e most ki bírja s mi formán bírja azon hellyeket? 

Cum oly congruis circumstantys ha mint ezeket tudod, igaz hütöd 
szerént mond meg.

Testis et eorum fassionos
1. Testis Pr(ovidus) Stephanus Lőrincz Annor(um) cir(citer)

70 citt(atus) jur(atus)....
Tudom nyilván és bizonyosan, hogy a kérdésben megneve

zett helyek felmenet Nagy Boza vizin innen jobb kéz felől eleitől 
fogva brassai földhöz tartoztanak, esztendőnként a brassaiaknak 
atták el 1. erdő bért, mása túrót és sajtot a brassaiaknak attak 
érette, akik penig a nemesek közül marhájokot kérelem nélkül oda 
hajtatták, azokat a marhákot a brassai városhoz tartozó emberek, 
ha ott találták, béhajtották és megbüntették.

Ad. 2. Tudom azt is, hogy most azon helyeket gróf zabolai 
Mikes Mihály uram (1) ónagysága és Tekint(etes) nemes uzoni 
Béldi Kelemen uram ókegyelme bírják, de csak mintegy hatalma
sul ‘írják; mert az eleimtől ugv hallottam, hogy néhai t(ekintetes) 
n(emes) uzoni Béldi Pál úr ̂  a brassai bíráktól fizetésért kérte 
azon helyeket marháinak legeltetésére és akkoron olyanformán 
megengedték, hogy marháit oda hajtassa; de annak utánna itt is 
a marhák megszaporodván, a brassaiak megizenték, hogy többet 
a marháit oda ne hajtassa és azonközben azon helyek miá 
kocódás esvén, három vagy négy esztendeig csak úgy volt, hogy 
sem egyik, sem másik fél marhákat oda nem hajtottak, azután 
pedig megint Béldi Pál uram, nagy ember lévén, csak elfoglaltatta.

2. Testis pr(ovidus) Jacobus Foris senior Annorum cir(citer) 
76.

3. Testis pr(ovidus) Georgius Sipos Annorum cir(citer) 67.
4. Testis pr(ovidus) Thomas Pető Annorum cir(citer) 80.
5. Testis pr(ovidus) Sztoján Ilie Annorum cir(citer) 80.
(Vallomásaik egyeznek az első tanú, Lőrincz István vallomá

sával).
6. testis pr(ovidus) Stephanus Mihály annor(um) cir(citer) 65 

citt(atus) iur(atus). Úgy értem 1. úgy tudom, hogy azon Dobramir, 
Sztrimbul, Szécs, Súgó és Vízköze nevű helyek, eleitől fogva 
brassai földhöz és határhoz tartoztanak, esztendőnként a bras-
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saiak adták el, erdőbért, mása túrót és sajtot az brassaiaknak 
adtak érette; sőt azt is tudom,hogy egy alkalmatossággal, az 
ittvaló emberek ott találván néhai Béldi Pál uram juhait, azhol most 
a vámház vagyon, egy berbécset elvettek és megnyúzták, azért 
hogy ott jártak a juhok; ad 2. Most gróf Mikes Mihály és t(ekintetes) 
n(emes) Béldi Kelemen uramék bírják azokat a helyeket; olyan
formán pedig, azmint az eleimtől értettem, hogy néhai Béldi Pál 
uram első alkalmatossággal az brassaiak engedelméból kérelem 
szerént hajtatta oda marháit, a mása túrót és sajtot esztendőnként 
megígérvén érette, már pedig úgy látjuk, hogy maradéki mint 
örökösöket, úgy akarnák tartani.

7. Testis pr(ovidus) Steph(anus) Miklós jur(atus) aedilis eccle
siae eadem Pürkerecz annor(um) cir(citer) 65 (Mihály Istvánnal 
azonos vallomást tett).

8. testis pr(ovidus) Valentinus Mátyás annor(um) cir(citer) 90 
(....) Eleitől fogva úgy tudtam s az eleimtől is úgy hallottam, hogy 
azon kérdésben lévő Dobromir, Sztrimbul, Súgó és Vízköze nevű 
helyek egész a Tejkőig Brassóhoz tartoztanak, erdőbért, mása 
túrót és sajtot úgy hallottam, hogy esztendőként a Brassaiaknak 
adtak érette (....)

( A felsorolt (8) tanuk mind pürkereci lakosok és Brassó város 
jobbágyai. Következtek a tatrangi jobbágyok vallomásai. A tanúki
hallgatáson jelen volt Gocsmány Tamás tatrangi folnagy).

9. testis pr(ovidus) Thomas Barkó annor(um) cir(citer) 70 (....) 
Eleitől fogva úgy hallottam, hogy azon kérdésben lévő helyek a 
Nagy Boza vízin innen, felmenet jobb kéz felől mind brassai 
földhöz tartoztak, és magam is jól emlékezem arra, hogy gyermek
koromban a brassai hadnagy, Bréza János prásmári és itt való 
emberekkel együtt sokadmagával felmenvén a Bozára; akkor a 
Vízközött, azhol most vagyon a vámház, a bodolaiak lennel béve- 
tették volt és a Nagy Boza mellett egy nagy darab helyet kaszáló
helynek békerteltek volt: a patak mellett is benn azhol a Szécsbe 
kimennek, lenek voltának; és mindazokat a leneket és kaszálófü
veket, a kertet levonván azon brassai hadnagy, a véle való soka
sággal elgázoltatta és vesztegettette és senki érette meg nem 
kereste; ugyanakkor engemet és másokat is a prásmári ifjak közül, 
azon helyet, azhol a kertet levonták, azon hadnagy emlékezetre
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meg csapatott, hogy rá emlékeznénk arra, hogy az brassai határ 
és ott halmot hányatott. Azt is tudom, hogy Szécsben legelő 
juhokból a juhok olvasásakor a brassaiaknak adták a sajtot, 
melyet egyszer és magam vittem el az esztenából. Ad 2. Tudom 
azt is, hogy mindazon helyeket gróf Mikes Mihály és t(ekintetes) 
n(emes) Béldi Kelemen uramék bírják, de micsoda úton-módon, 
nem tudom.

10. testis pr(ovidus) Stephanus Pál annor(um) cir(citer) 70 
(....) mikor a leneket elvesztegették, én magam akkor ott nem 
voltam.

11. testis pr(ovidus) NyágulPogiaannor(um) cir(citer) 90 (....) 
Ad 1. Tudom azt, hogy azokon a kérdésben lévő helyeken mind 
az itt való embereknek, mind pedig néhai Béldi Pál urnák a marhái 
elegyesleg járták és egyik félnek is a másiktól bántódása nem volt; 
a sajtot pedig a Béldi uram marháitól is brassaiaknak esz
tendőként megadták. Ad 2.nihil.

12. testis pr(ovidus) Vaszi Nagy annor(um) cir(citer) 65 (.!.) 
Úgy hallottam az régi öreg emberektől fogva, hogy a Nagy Boza 
vizin innen, jobb kéz felől felmenet brassai határhoz tartozának 
azok a kérdésben lévő helyek, és en magam is értem azt, hogy a 
tatrangi, pürkereci és zajzoni marhákat a Dobramirban és a 
Szécsben legeltetvén, mindenütt széllyel bocsátottam őket és oda 
csináltam kosárt is, de senki engem nem háborgatott. (....)

Hi quatur testis providi jobbagionis dictae civitatis Coronae in 
....possessione Tatrang resident, et commorant(er).

13. testis pr(ovidus) GeorgiusPaisannor(um) cir(citer) 58 (...) 
Úgy hallottam az atyámtól, hogy azoknak az kérdésben megne
vezett helyeknek az nagy Boza és Dobion vizei tartják az határát 
a vámháztól fogva fel egészen a Kégyós (Kégjós) mezőig, és 
magam is értem azt, tudom jól, hogy a brassai darabontok azokról 
az helyekről marhákot hajtottak bé, kiket is bodolai marháknak 
mondottak lenni.

14. testis pr(ovidus) Johannis Thót jur(atus) eadilis ecclesie 
P)urkeretz, citt(atus) jur(atus) et fass(us). Az atyámtól hallottam, 
hogy a Bozában azhol most a vámház áll, attól fogva fel az 
kérdésben megnevezett helyek eleitől fogva mind brassai határ
hoz tartoztanak és azon nagy Boza vize tartotta az határt; emlé
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kezem penig magam is arra, hogy egy alkalmatossággal a brassai 
hadnagy, Csukás István a darabontokkal azokról az helyekről a 
bodolaiak marháit behajtatta, és a marhákból meg is öltenek.

Hi proxime duo testis providi jobbagionis dictae civitatis Coro- 
nens(is), in possessionis Zajzon, in districtu Terrae Burzens(is) 
existente, habit, resident et commorant.

15. testis prudens circumscpectus Simonius Borbély, pro nunc 
imp. majestatis vestrae tricesimator in Boza. Én harminckét esz
tendőtől fogva, miolta a bozai harmincadra mentem, azokat a 
Dobramir, Sztrimbul, Szécs, Súgó és Vízköze nevű helyeket, 
melyek felmenet a nagy Boza vizin innen, jobb felől vadnak, úgy 
hallottam, hogy eleitől fogva a brassai határhoz tartoztanak; hal
lottam füleimmel azt is, hogy az én előttem való emberek pana- 
szolkodtak ilyen módon: De miért bocsátották ki a brassaiak az 
kezekből azokat az helyeket? Sót azt is hallottam maguk szájok
ból olyan embereknek, kik marhájokat azokon az helyeken legel
tették ennek előtte, hogy azon helyekért mása túrót és sajtot a 
brassaiaknak adtak esztendőnként. Arra is emlékezem, hogy az 
öreg néhai Hermány Mihály és Ötves Mihály uramék brassai 
bíróságokban(3) ott, azhol most az vámház vagyon, az bodolaiak 
leneket vetvén, a brassai hadnagy, Hubes Mihály (4) a bírák 
parancsolatjából az város darabontival oda felment és a marhák
kal azon leneket mind az bodolai határon levőket mind eltapod
tatta és vesztegetette; a marhájokat is az bodolaiaknak, mikor az 
városhoz tartozó emberek ott találták, tudom, hogy behajtották. 
Ad 2. Tudom, hogy most azon helyeket gróf zabolai Mikes Mihály 
és t. n. uzoni Béldi Kelemen uramék bírják, de csak mintegy 
erőszakosképpen; mert eddig régtől fogva csak némoban volt a 
dolog és senki nem kereste.(...)

16. testis prov(idus) Martinus Szász annor(um) cir(citer) 82 
(...) Az régi eleimtől úgy hallottam, úgy értettem, hogy az kérdés
ben levő Dobramir, Sztrimbul, Szécs, Súgó és Vizköze nevű 
helyek a Nagy Boza vizen innen, felmenet jobb kéz felől brassai 
határhoz tartoztanak, magam is pedig jól emlékezem arra, mikor 
az atyám folnagy lévén, a brassaiak, ha idegen marhákat találtak 
ott, azhol most a vámház vagyon, béhajtották.
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Hi etiam testis in prememorata possessionis Zajzon resident 
et commorant.

Georgius Csernátfalusi et Georgius Brassai

Bozai inquisitoria relat(oria).

A Bodoláról Brassó Bolonyába származott Gombkötő János
kézműves származásáról és társadalmi állapotáról felvett 

jegyzőköny v (1703)

Mióta a városok ki alakultak és fejlődtek magukhoz vonzották 
a környező falvak lakosságának egy részét. Ez történt a Bodolán 
született Gombkötő Jánossal aki 1680-as években már brassói 
adófizető polgár. A származását kiderítő vallatásból megtudjuk, 
hogy a családnevek még nem alakultak ki, hiszen apját Durbont 
Jánosnak hívták és nem volt jobbágy, hiszen Bodolán nem a 
jobbágyszeren, hanem a vár mellett lakott. Az emlékezés legér
zékenyebb periódusa az 1678-as év; ekkor menekült Beldi Pál 
Törökországba, s várát lerombolták, jószágait pedig a kincstár 
"felosztotta és felcédulázta".

Bodolai és uzoni tanúkihallgatások Gombkötő János 
bolonyai kézműves származásáról és társadalmi állapotáról

(1703)
Utrum pro eodem

Tudgya-é kegyelmetek, hogy ha Gombkötő János urunkat az 
attya, mint Drabant János, bodolai fiú lett volna? és vagyon-é 
valami nemzetisége az atyjának Bodolán?

2. Tudgya-é kegyelmetek, ha Drabant János, vagy az után ez 
a Gombkötő János uramék magok a Béldi urak közül valamely
ik n e k  kötöttek volna jobbágyságra? és ha lettek volna kezesség 
alatt?

3. Hát azt tudgya-é kegyelmetek, hogy mikor az idvezült ur 
Béldi Pál uram kegyelme jószágit a fiscus felosztotta és el cédu-
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lázta, akkor ez a Gombkötő János uramé el céduláztatott? ha ez 
céduláztatott, kinek jutott?

Testes
1. Gödri Mihály bodolai: Béldi Kelemen uram jobbágy, an- 

nor(um) 70 hüti után igy vall: Ennek a kérdésben forgó Gombkötő 
János urunknak az néhai attyát, Drabant Jánost ismerem s tu
dom, hogy Bodolán, a vár mellett lakék, mind háza, istállója ott 
vala. Idvezült Béldi Pál urunknak tudom, hogy kolcsára vala, a 
bodolai jószágban, de azt nem tudom, hogy bodolai fi lett volna, 
hanem csak azt tudom, hogy életéig szolgálá az Béldi urakot, 
olyan szolgálattal, az mellyel az urak ó kegyelmek kévánták. Ezt 
az Gombkötő Jánost is gombkötői mesterségre, Béldi Pál tanit- 
tatá és ugyan ez az Gombkötő János uram is úgy szolgálta Béldi 
uramékot, az mint ó kegyelmek kévánták. Én ennek az Gombkötő 
János attyának s magának is semmi nemzetségit Bodolán lenni 
nem tudok, annál is inkább hogy az a Gombkötő János vagy az 
atyja Drabant János magokat az Béldi uraknak jobbágyságra 
kötötték volna? vagy kezesség alatt lettek volna azt sem tudom. 
Azt sem tudom, mikor idvezült Béldi Pál uram jószágát elcéduláz- 
ták, ha Gombkötő Jánost el cédulázták-é vagy nem? azt sem 
tudom jutott-é Béldi Kelemen uramnak vagy nem?

2. Péter Mihály senior uzoni, tekintetes nemzetes Béldi Clára 
kisasszony jobbágya annor(um) 50 (...) Kolcsársággal való szol- 
gálattyát a Gombkötő János attyának nem tudom, hanem tudom 
azt, hogy szabadosa vala Béldi Pál uramnak, a Gombkötő János 
atyja Drabant János (...)

3. Kákái János uzoni nemes ember, annor(um) 72 (....) Tu
dom, hogy sem fel nem osztották, sem cédulázták el ez az 
Gombkötő Jánost mikor idevezült Béldi Pál uram jószágait elosz
tották, sót már akkor Gombkötő János Brassóban lakott, amint 
hogy máig is az oltától fogva ott lakik most is.

4. Keserű Gergely uzoni nemes ember, annor(um) 70 (...) 
Tudom azt, hogy mikor én az Béldi Pál uram inasa valék gyer
mekkoromban, akkor az az Drabant János, ennek a Gombkötő 
Jánosnak az attya, Béldi Pál uramnak kolcsára vala. Ezt az 
Gombkötő Jánost Béldi Pál uram taníttatá gombkötői mesterség
re, de hogy jobbágyok lettek volna, abban semmit nem tudok és
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hogy Szamosújvárba vitték néhai Béldi Pálné asszonyt az úrfiakat 
is, az után mene ez az Gombkötő János Brassóban lakni.

5. Kádár Mihály deák, uzoni lófő ember, annor(um) 80 (....) 
Mikor én néhai Béldi János uram inasa voltam, akkor ennek a 
Gombkötő János úrnak az néhai atyja Drabant János nekem sok 
cipót adott kolcsárságában, de sem nem tudom, sem nem hallot
tam soha, hogy az atyja, vagy ez az Gombkötő János az Béldi 
uraknak jobbágyai lettek volna, vagy hogy kezesség alatt lettek 
volna, nemis ott laktak Bodolán hol az jobbágyok, hanem az hol 
az szabadosok szoktak volt lakni.

(Aláírások) Pünkösti Mihály uzoni nobilis, Keserű Péter 
uzoni nobilis.

Tanúkihallgatás apácai Porkoláb Tamás ügyében (1725)

Az apácai Porkoláb Tamás története jellegzetes jobbágysors, 
gyakori volt a középkori Erdélyben,. A XVII század derekán élő 
Porkoláb János apácai jobbágy brassói darabontnak állott be. 
Végigharcolta Öreg Rákóczi György 1644-45-ös Habsburg-elle- 
nes hadjáratát, s feleségül is egy hajdúböszröményi leányt vett, 
akivel hazajöttek Apácára gazdálkodni. 1658 augusztusának vé
gén törökök és tatárok rabolták, égették a Barcaságot, és a 
Székelyföldet. Az apácai lakosok a szomszédos nagyajtai unitá
rius templomkastélyba húzódtak. A férfiemberek azonban 
időnként átkeltek az Oltón és vigyázták Apácát. Porkoláb Jánost 
az Olt menti Kocsor nevű réten érte a végzete: a tatárok észre
vették, levágták.

Tamás nevű fia nem volt elsőszülött fiú, az apai örökségből, 
az "oszló jószágból" a házhely az idősebb fiúnak, Mátyásnak 
jutott, úgyhogy Tamás és homoródoklándi felesége Apácán az 
Újszeren kis házacskát épített, és a szomszédos Szászmagyaro
son szolgaként kereste meg mindennapi kenyerét. Az 1690-es 
évek éhínsége azonban elűzte őket Apácáról, az asszony 
szülőfalujába, Oklándra költöztek, ahol Szolga András nemesem
ber jószágán húzták meg magukat. Négy gyermekük született: 
Tamás, Mihály, Annók és Kata. Ifjabb Porkoláb Tamás egy alka
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lommal a homoródszentpáli sokadalomban Rédai Jánosnétól hi
telbe búzát vásárolt. Szegény sorsú lévén, nem tudott fizetni, 
kalodába tették. Végül is Nagy Pál oklándi nemes váltotta ki, pénzt 
adván neki.A feltétel azonban a "fejkötés" volt; szerződés, mely 
szerint ifjú Porkoláb Tamás örökös jobbágyságra adja magát. A 
"közelebb elmúlt szűk esztendőben", tehát 1718-ban az ifjú Por
koláb Tamás visszament Apácára. Az 1725-ös vizsgálat célja 
annak megállapítása: tulajdonképpen kinek a jobbágya ifjú Porko
láb Tamás? Az Apácát bíró Brassó városáé, avagy az oklándi 
Nagy Pál nemesemberé?

Az apácai Porkoláb jobbágycsalád három nemzedékének törté
nete az erdélyi tatárjárás (1658) és a nagy éhínség 

(1718) közötti időben
Az 1725-ben Apácán és Homoródoklándon történt 

kihallgatás jegyzőkönyve Porkoláb Tamás illetősége 
és bujdosása ügyében.

1 mo Tudja-é vagy hallotta-é a fatens nyilván és bizonyosan 
ha nemes Fejér vármegyében Apácán lakó Porkoláb Tamásnak 
a régbi elei is a memoria hominum úgy maga is apácai ős örökös 
emberek lettek volna.

2 mo Ha valamikor szükségnek idein Apácáról elbujdostak, 
akkor hol laktak? Ki keze alatt? és úgy szolgáltak-é valakit mint 
örökös jobbágyok, vagy mint sellérek?

3 tloAdott-é nékik kölcsön valaki valamit? és ha adott, mennyit 
adott s menyivel tudja vagy hallotta, hogy valakinek adósok ma
radtak volna?

1 mus Testis Providus loannes Gáspár senior annor(um) circi
ter 70. Legitime citatus juartus examinatus fatetur. Ad primum: 
Tudom nyilván és bizonyossan, hogy itten nem(es) Fejérvárme
gyében Apácán lakó Porkoláb Tamásnak az régbi elei is a memo
ria hominum, úgy maga is, idevaló apácai és örökös emberek 
voltak, mert én még szülóapját is jól ismertem, s a régbi tatárjá
ráskor itt az határon lefolyó Olt vizében Koczor nevű helyben 
vágták volna le az tatárok. Ad secundum: Tudom azt is nyilván és
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bizonyosan, hogy egy alkalmatossággal szükségnek idején innett 
Apácáról ment vala a kérdésben forgó Porkoláb Tamásnak az 
édesapja, ugyan Porkoláb Tamás Udvarhelyszékre Oklánd nevű 
faluba által, s ott lakék egy darabig, de ki keze alatt s azt úgy 
szolgált-e mint jobbágy, vagy úgy mint sellér, nem tudom. Ad 
tertium: Én oklándi Nagy Zsigmond uramtól magától hallottam, 
hogy az édesatyja, Nagy Pál uram negyven forintot adott volt 
szükségnek idején az utrumban feltött Porkoláb Tamás apjának, 
ugyan Porkoláb Tamásnak.

4 105 Testis providus Stephanus Bölönisenior annor(um c irc i
ter) 60 (...) Ad primum: Tudom nyilván és bizonyosan, hogy az 
utrumba megnevezett Porkoláb Tamásnak az apja, ugyan Porko
láb Tamás a feleségével együtt itt lakék Apácán egy kis házacs
kában. Melyet ugyan maga épített volt, s nem hallottam soha 
életembe, hogy máshova való emberek lettek volna, hanem ide
való apácai ős gyökeres emberek.(...)

5 us Testis providus loannes Bartha senior annor(um) c irc i
ter) 73. (...) Ad secundum: Mikor Porkoláb Tamásnak az apja, 
ugyan Porkoláb Tamás szükségnek idején innen Apácáról elbuj- 
dosék azt én jól tudom, minthogy akkor olyan üdó is vala, hogy 
az szegénység azmely felé gondolhatta, hogy elódtetik(?) elment 
affelé s ez is Udvarhelyszékre Oklánd nevű faluba menvén innet 
által, úgy hallottam, hogy vonta volt meg magát egy Nagy Pál nevű 
ember keze alatt egy darab ideig, de azt szolgálta-é, vagy sem, s 
ha szolgálta is mi formán szolgálta, úgy-é mint jobbágy vagy pedig 
úgy mint sellér nem tudom, se másoktól bizonyossan nem halot
tam (...)

7 mus Testis providus loannes Oláh senior, annor(um) 81 .... 
Ad primum: Én az utrumban megnevezett Porkoláb Tamásnak 
még a nagyapját is, Porkoláb Jánost, jól ismertem s nyilván és 
bizonyosan tudom, hogy idevaló apácai ős örökös emberek vol
tak, még az szegény Porkoláb Jánost mikor régentén az tatár 
Erdélyt elpusztítá, ugyan az tatárok itt az Olt vizében az Koczor 
nevű helyben ölték vala meg. (...)

8 tus Testis providus MichaelMáthé senior annor(um)cir(citer) 
81 ... Ad primum: Tudom nyilván és bizonyosan, hogy itt nemes
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Fejér vármegyében Apácán lakó Porkoláb Tamásnakaz régbi elei 
is ab memoria hominum, úgy maga is idevaló apácai ős örökös 
emberek voltak, s még ennek az mostan kérdésben forgó Tamás
nak az szülőapja darabontja vala az városnak Brassóban s az 
öreg Rákóczival is odajárván hallottam, hogy az feleségit (melyet 
magamis ismertem) Böszörményből hozta volt s örökké itt lakék 
mind addig, miglen az régbi tatárjáráskor itt az határon az Olt 
vizében az Koczor nevű helyben az tatárok megölék. Ad secun
dum: Tudom azt is nyilván és bizonyosan, hogy az régbi szükség
nek idején Udvarhelyszékre Oklánd nevű faluban bujdosott vala 
az Porkoláb Tamás apja, minthogy az felesége odavaló volt, 
atyafiai voltának ottan, de ki keze alatt laktak, abban semmit sem 
tudok....

39 tus Testis providus Martinus Péter annorum cir(citer) 50.... 
Én magamis úgy tudom s bizonyosan más régbi emberektől 
örökké úgy hallottam, hogy az utrumban feljedzett Porkoláb Ta
más mind maga, mindpedig az régbi elei az memoria hominum 
ide való apácai ős, örökös emberek voltak s még énnekem az 
öreg Porkoláb Tamás testvéröccse Porkoláb János ipám volt, 
mivel az leányát vetem vala. Ad secundum: Tudom azt is bizo
nyosan, hogy egy alkalmatosággal ez az mostan kérdésben forgó 
Porkoláb Tamás Oklánd nevű faluba ment vala lakni, de ki keze 
alá nem tudom, elég az, hogy ott nem sokáig lakék, hanem 
visszajőve ide az hazájába Apácára, s azoltátul fogva nem kering 
imitt-amott, hanem veszteg ül ide haza

43 öa Testis honesta foemina Anna Bölöni providi quondam 
Georgy Szabó relicta vidua, annorum circi(ter) 70.... Ad primum: 
Én hogy mind maga az kérdésben forgó Porkoláb Tamás, mind 
pedig az elei idevaló apácai ős, örökös emberek voltak, innen 
tudom nyilván és bizonyosan mondani, hogy mikor az régi tatár
járás vala, én abban az üdőben jóllehet kisdedenke(?) voltam, 
mindazáltal jól jut eszembe, hogy ide által szaladtunk vala Nagy 
Ajtára az tatárok előtt, az holott lévén velünk együtt az Porkoláb 
Tamás nagyapja is, néhányszor az férfiak által jártak ide Apácára 
az Olt vizén vigyázodni, s megszorítván egy alkalmatossággal az
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tatárok őket, az szegény Porkoláb Jánost, ennek az Tamásnak 
tudniillik az nagyapját az mint jőnek volt által Nagy Ajtára éppen 
az Olt vizében talállyák az tatárok s ott is koncolják fel a Koczor 
nevű helyben, s még jól jut eszemben hogy az szegény apám 
mihelyen meghalotta, mindjárást hozzánk jőve s nagy bánkódva 
úgy kezdé beszélleni, hogy micsoda véletlenül veszett az sze
gény Porkoláb János. (...)

46tus Testis providus Joannes Bartha újszeri, annorum circi
ter 40. ... Ad primum: Hogy mind maga az utrumban specificált 
Porkoláb Tamás, mind pediglen minden nemzetsége eleitől fogva 
idevaló apácai ős, örökös emberek voltak, csak innenis kitetszik, 
hogy Porkoláb Tamásnak egy ugyan ittlakó Porkoláb Mátyás 
nevű vérszerint való atyjafia, az kinekis az atyja az Porkoláb 
Tamás anyjával egytestvér lévén, minduntalan itt Apácán lakott, 
nem bujdosott egyfelé is mind Tamás, az én testvérnénémet tartja 
s oszló jószágok volt együtt, de minthogy két gazda embernek 
kicsin volt, az sógorom Porkoláb Mátyás magáénak tette az 
Tamás részét is, s ma is ő bírja s rajta lakik.

47 tus Testis providus loannes Oláh junior, pro nunc juratus 
dictae possessionis Apácza judex annorum cir 41 .... Ad secun
dum: Azt is tudom bizonyosan, hogy az szűkidőben elmenvén ez 
az mostan kérdésben forgó Porkoláb Tamás innen Apácáról lakni 
mintegy négy hétig Oklándon lakott s onnan visszajővén, kérdém 
tölle: Miért kelle ilyen hamar visszajönnöd Tamás? s azt felelte 
vala, azért úgymond, mert én Oklándon semmit sem kaphatok, 
de innet ha bémegyek Brassóba, még is kenyeret eleget kapok.

48 nus Testis providius losephus László annorum cir(citer) 50. 
... Ad primum:... Régentén az kérdésben forgó Porkoláb Tamás 
apjával együtt az édesatyám itt az szomszéd faluban Mogyoróson 
lakott szolgálatban. Ad secundum: Azt is bizonyosan tudom, hogy 
most az közelebb elmúlt szűk esztendőbe Oklánd nevű faluba 
ment vala az feljebb megnevezett Porkoláb Tamás, de hová 
hamarább ismét visszajött vala ide Apácára közünkbe s azután 
mind itt lakik. (...)
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50 mus Testis providus Andreas Pál jobagio nobilis Sigismundi 
Kénoside Városfalva in terra seu hereditate sus siculicali in dicta 
possessionae Okland existente habita residens et commorans 
annorum circiter 50. ... Ad primo: Tudom az nyilván és bizonyo
san, hogy az utrumban megnevezett Porkoláb Tamásnak az 
édesapja ugyan Porkoláb Tamás úgy magais Fejérvármegyei, 
apácai emberek voltának s onnanis jött vala az apja ide Oklándba 
lakni. Ad secundum: Apácáról való elbujdosása után tudom azt is 
nyilván és bizonyosan, hogy itt Udvarhelyszéken Oklándon ugyan 
oklándi néhai Nagy Pál uram keze alatt lakék s szolgálá ókegyel
mét minden héten két-két nap, de örökös jobbágyképpen szolgál
tad  vagy csak sellér-képpen, abban semmit sem tudok, mivel az 
feje kötésibe ott nem voltam....

51 dles Testis nobilis Mihael Kováts mediocris de Oklánd,
annorum circ(iter) 56......Ad primo: Én az utrumban specificált
Porkoláb Tamásnak az apjátis jól ismertem, kihez magamis nyil
ván és bizonyosan úgy tudom, s másoktólis mindenkor úgy halot
tam, hogy fejérvármegyei, apácai ember volt. Ad secundum: Azt 
is nyilván és bizonyosan tudom, hogy Porkoláb Tamásnak az apja 
ugyan Porkoláb Tamás szükségnek idején elbujdosván Fejérme
gyéből, Apáca nevű faluból jött volt ide Oklándra, elsőbben fel
eségem atyja néhai Szolga András uram keze alá, az holottis az 
nagy szükség miá másokkal együtt feles búzát vettenek volt 
vásárba, melynek megfizetésére midőn kényszerítették volna 
Porkoláb Tamást, minthogy Szolga András az ipom akinek akkor 
földén s keze alatt lakott megholt, őis kérte az feleségit, hogy 
fizetné meg az búza árát érette, de az feleségem anya meg nem 
fizette, hanem lemondott rólla s szabadságot adott, hogy a föl
déről valahová szereti oda mehet, melyet megértvén Porkoláb 
Tamás fogta magát s folyamodott néhai Nagy Pál uramhoz s 
magától halottam, Porkoláb Tamástól, hogy ő kegyelmeknek 
örökös jobbágyképpen kötelezte magát, azért, hogy az búza 
árátis ő kegyelme fizette volt meg érette, s egyébiránt is sok 
nyomorúságába segítette; Tudom aztis, hogy az ő kegyelme 
földén s keze alatt lakik, s szolgálta ó kegyelmét, de úgyé mint 
örökös jobbágy, vagy mint sellér, ezt minthogy nemis vizsgáltam, 
nem tudom. Ez az mostan kérdésben forgó Porkoláb Tamás
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pediglen nyilván és bizonyosan tudom, hogy az feleségem attya 
fel említett Szolga András jószágán született is Oklándon, mely 
jószágot az feleségem után mostan én bírok. Ad tertium: Tudom 
aztis hogy Nagy Pál uram adott tartására búzát, lisztecskét, 
kenyeret s egyebetis az mit lehetett, minthogy az őkegyelme keze 
alatt laktak s szegény állapottal voltak, de hogy ókegyelmén kívül 
valakinek másnak adósokká maradtak volna nem tudom, se nem 
hallottam, mert énnekemis volt adós, de becsülettel megfizette 
nyavalyás.

52 dies Testis agilis primpillus Michael Czombo junior de 
Oklánd, annor(um) 56. ... Ad secundum: Nyilván és bizonyosan 
tudom aztis, hogy szükségnek idején Apácáról ide Udvarhelyszék
re Oklándra, elsőbben az néhai Szolga András uram földére s 
keze alá jött vala az öreg Porkoláb Tamás, az holott születék ez 
az ifjú is, s meghalván Szolga András, az mely búzát vett volt 
hitelbe néhai fíédei Jánosné asszonyomtul, ő kegyelmétül Szent 
Pálon Porkoláb Tamás, azt Szolga Andrásné nem akarta megfi
zetni érette, hanem Néhai Nagy Pál uram tette le az árát, mivel az 
szegény Porkoláb Tamás fogva lévén ugyan az búza áráért Szent 
Pálon, semmi úton- módon szerint nem tehette, s úgy kötelezte 
vala osztán magát Nagy Pál uram keze alá örökös jobbágy képpen 
s még házacskát is bé az maga életire csináltatott vala néki Nagy 
Pál uram s mindholtig szolgálá ó kegyelmét jobbágyképpen tu
dom, mert énis ebben az üdóben bérességen Nagy Pál uramnál 
laktam. (....)

62 dies Testis agilis prinpillus Petrus Baraóe Oklánd, anno
rum circit(er) 70. ... Ad secundum: Tudom azt is nyilván és 
bizonyosan, hogy mind maga Porkoláb Tamás, mind pedig az apja 
itt Oklándon ugyan az ide való néhai Nagy Pál uram földén s keze 
alatt lakának örökös jobbágyképpen szolgálták ó kegyelmét 
mindenkor azután, hogy az öreg Porkoláb Tamás magát két fiával, 
egyikkel ezzel az Tamással, másikkal Mihállyal, és ugyan két 
leányával Annókkalés Katával örökös jobbágyságra kötelező, az 
mely feje kötelezéseis innen esék, hogy az akkori szükségnek 
idején buza árába megadósodván az öreg Porkoláb Tamás meg 
nem fizethette, hanem Nagy Pál uram tévé le érette s úgy vévé ki

255



az kalodából Szent Pálról, az mikoris úgy tudom mintha most 
volna, hogy egyszersmind tizenkét forintot fizete búza árát Nagy 
Pál uram az öreg Porkoláb Tamásért, s jól emlékszem arrais mikor 
legelsóbben idejőve az faluba, s ide jövetele alkalmatosságával 
néhai Szolga András uram földén lakék házbérbe egy darabig s 
onnat ment vala az Nagy Pál uram keze alá által, a Szolga András 
halála után.

Correcta per nos:
Ladislaus Jósa et Gabriel Orbók

Hosszúfalusi tanúvallomás Ilkó István és János nevűfia 
ügyében (1734)

Az 1734-es tanúvallomási jegyzőkönyv Ilkó Pál hosszúfalusi 
jobbágy és népes családja sorsát láttatja az 1700-as évek elején. 
A kuruc korban a Székelyföld jobbára kuruc párti, Brassó, ahol 
egy császári parancsnok székelt, a labancokkal tartott, s a Cenk 
alji város adott menedéket Cserei Mihálynak és más labanc 
érzelmű székely nemesnek is. A Barnaság falvait hol a labanc, hol 
a kuruc hadak sarcolták, dúlták, égették. 1705 márciusában Mikes 
kuruc kapitány elrendelte, hogy Bácsfalu, Csernátfalu, Türkös és 
Hosszúfalu népe üresítse ki a falvakat és minden vagyonával 
együtt húzódjék a Székelyföldre.

"Hétfalu elhajtása" alkalmával nem mindenkinek sikerült Há
romszékre jutnia. Ilkó István, aki korábban más hétfalusi társával 
az osztrák katonaság lovainak vágta a szénát, népes családjával 
együtt kénytelen volt elhagyni a Magdó János és Köpe Péter 
között fekvő telkét, családostul Havaselvére menkült, s ott egy 
bizonyos Petru Marcu telkén húzta meg magát. Az 1718-19-es 
években pusztító pestisjárvány Ilkó Istvánt és feleségét is elragad
ta. Megtudjuk, hogy mindkettőjük kihűlt testét egy kölesgödörbe 
(jitnita) temették, mivel akkor még nem a máié (kukorica), hanem 
a köles volt a föld népének fő eledele. Az árván maradt Ilkó Jánost 
Petru Marcu özvegye s lánya nevelte, a fiú a görög keleti kereszt- 
ségben Petru Marcu nevét vette fel. Később azonban egy másik 
hétfalusi menekülttel, Pál Molnár testvérhugával, Surdu Coman 
feleségével együtt 1730 táján hazatért Hosszúfaluba.
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Az 1734-es tanúkihallgatás egyik célja az volt, hogy megálla
pítsák llkó János etnikumát: ettől függött ugyanis, hogy Hosszú
faluban a román vagy a magyar jobbágyok szokása szerint 
szolgáljon. Magdó János hosszúfalusi folnagy llkót határozottan 
magyarnak mondja, amit bizonyítéknak tarthatunk arra vonatkozó
lag, hogy ekkor még ismeretlen volt a "hétfalusi csángó" elne
vezés.

1734
TANÚVALLOMÁS EGY HOSSZÚFALUSI JOBBÁGY
ÜGYÉBEN,  AKI A KURUCKORBAN CSALÁDJÁVAL 

EGYÜTT HAVASELVÉRE SZÖKÖTT 
Utrum

1. Tudja-é az tanú nyilván és bizonyosan, hogy Hosszúfaluban 
nemes Fejérvármegyében, Brassó districtusában, ennek előtte az 
revolutioban egy brassai ős örökös jobbágy llkó István nevű 
magyar ember lakott-e volna!

2. Hátt az jószágát az hol lakott tudja-é az tanú mely helyet és 
ki mellett volt.

3. Tudgya-é azt is az tanú, hogy llkó István az revolutiókor 
midőn az kurucok Hétfalut elhajtották volna (1), egy János nevű 
kis fiacskájával Havasalföldében menvén, ottan feleségestől az 
pestisben megholt.

4. Maradván ezen János nevű fiacskája ki tartotta fel Havasal
földében és ki hozta ki onnét Erdélyben. Cum omnibus circums
tantiis.

Sequuntur fassiones testium
Primus testis providis Sztán Szöts jobbagionis illustrissimi 

comitis Stephani Mikes de Zabola, consorc Maria Márkuly an
norum cir(citer) 32. Legitimo citat iur(atus) et fatesta. *2) (Az első 
tanú Stan Suciu, kb. 32 éves a gróf zabolai Mikes István jobbágya, 
Maria Marcu testvére). Tudom nyilván és bizonyosan, hogy az 
utrumban specificalt hosszúfalusi llkó István nevű magyar ember 
az kuruc világ alkalmatosságával erről az földről bé jött vala 
Havasalföldébe Gyergyó (3) nevű faluba hozzánk találván az én 
apám jószágára szállá meg feles gyermekeivel együtt, ott lakván

257



velünk egy ideig, halála történik magoknak estve, feleséginek 
pedig reggel, s mind kettőt egy kölesverembe temettük vala bé, 
három gyermekei maradván még életben, ez azok közül való az 
kérdésben forgó János, mert ugyanis kicsiden maradván árvaság
ra az édes anyám tartotta jó ideig, mig halála történt, meghalván 
az édesanyám, én lévén nagyobb közöttünk magam tartottam, 
gondját én viseltem. De mig anyám megholt volna oláh vallásra 
kereszteltette vala az atyám nevire Petru Márkulynak, az én 
gondviselésem alatt jócskán fel nevelledvén. Hosszúfaluban lakó 
Pál Molnárnak testvér húga velünk együtt lakván ott Havasalföl
dében az mellé voná magát és azzal az asszonnyal Szurduly 
Kománnéval jött ki ide Hosszúfaluba és itt azon Pál Molnárnál és 
másoknál is szolgálgatott. Sokszor hallottam az apja és anyja 
szájokból mig meg halának, hogy montták: ők ide való hosszúfa
lusi ős, örökös Brassó városához tartozó emberek voltak.

Secundus testis providus loannes Magdó pro nunc jurati villici 
dictae possessionis Hosszúfalu Annor(um) cir(citer) 61.

Ad l-mum. Tudom bizonyosan, hogy utrumban specificált llkó 
István az revolutio alkalmatosságával ment vala el innen Hosszú
faluból. Jószága pedig itt az enyém mellett vagyon mint akár- 
mellyik magyar embernek, mint hogy magais magyar volt. Azt 
tudom, hogy Havasalföldéből egy Szurduly Komány nevű oláhval 
jött vala ki Havasalföldéből s János, azután mind itt szolgáltatott. 
Tudom aztis bizonyosan, hogy magyarnak tartotta magát s ma- 
gunkis magyarnak ismertük.

6-tus Testis providus Michael Sipos annor(um) cir(citer) 74.
Tudjuk nyilván és bizonyosan, hogy az utrumban specificált 

revolutio alkalmatosságával egy llkó István nevű idevaló 
hosszúfalusi, nemes Brassó városához tartozó ős, örökös magyar 
jobbágy, hogy pedig elszármazott vala Havasalföldébe két fiával 
és két leányával, nevekre nem emlékezünk. Aztis tudgyuk bizo
nyosan, hogy az jószága itt vagyon mostani folnagy Magdó János 
uram és ab alta Köpe Péter vicinusok.

8-tus Testis providus Martinus Vajda annor(um) cir(citer) 30 
... Én kicsinységétől fogva ismervén az kérdésben forgó Jánost
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mind örökké magyarnak ismertem lenni. Az kérdésben forgó llkó 
Istvánnal pedig füvet is sokat hordottam Szentpéteren az német 
lovaknak.

A barcasági szökött jobbágyok összeírása (1749)

Ismeretes, hogy a jobbágyterhektól való szabadulás egyik 
módja a szökés volt, mely sok esetben a parasztság fegyvere volt 
az egyre fokozódó földesúri elnyomás ellen. A károsult földesúr - 
esetünkben Brassó városa, atörcsvári dominium és a barcaujfalu- 
si jobbágyok ura - a fugitivuszokat összeírta, s esetenként meg
próbálta őket visszaszerezni.

1749-1751 között a barcasági jobbágyfalvakban is tanú- 
kihallgatásokat rendeztek a szökött jobbágyok összeírása ügyé
ben. Ez alkalommal a falvak lakosainak a következő öt kérdésre 
kellett felelniük: az illető falu valóban Brassó possessiója, hány 
gazdaember szökött el, hova telepedtek, ki keze alatt laknak, hány 
özvegyasszony futott el, s végül, hogy az eltávozottak mind a 
város jobbágyai voltak.

A XVIII, század derekán lefolytatott tanúkihallgatások fényt 
vetnek a barcasági jobbágyfalvak társadalmi, nemzetiségi és 
művelődési viszonyaira. A barcai jobbágyok egész Erdélybe kiraj
zottak, legtöbbjük azonban a Székelyföldre, a szomszédos job
bágyfalvakba (Nyén, Bodola, Hidvég, Erósd) s természetesen 
Brassóba, vagy a Brassó határában települt Méhkertekbe és 
Deresztyébe távoztak. A barcai román jobbágyok közül sokan 
szöktek Bodzamezóre (a mai Bodzaforduló vidéke), a Tatrang és 
Feketeügy árterén felvó Lunkára, Doborlóra, a prázsmári Méhker
tekbe és a Székelyföldre, ahol bácsnak, pásztornak szegődtek el.

A barcai magyar jobbágyok közül többen Tordára, Enyedre, 
Szászrégenbe kerültek, s valamilyen mesterséget folytattak. A 
barcaújfalusi szász fugitivuszok a szomszédos szász szabad 
falvakba, mezővárosokba vagy a Nagykükülló menti falvakba 
telepedtek. A hétfalusi magyar fugitivuszok közül jónéhányan - 
kihasználván evangélikus ("szász") vallásukat szász falvakba, pl. 
Küküllő menti Cikmántorba telepedtek. A régi templommal és
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iskolával rendelkező Türkösból és Csernátfaluból többen a tanu
lás útját választották, mint mesterek, prédikátorok vagy deákok 
igyekeztek megszabadulni a jobbágyterhektől.

A barcasági szökött jobbágyok összeírása értékes családtör
téneti és településtörténeti vonatkozásai mellett fontos bizonyíté
ka a korabeli családnevek változásainak is.

Zajzon 1749

1 mo Tudja-é a tanú? hogy Zajzon Nemes Királyi Brassó 
Városa Possesiója.

2 do Ezen Faluból hány gazda ember szökött el és annak a 
mikor elszökött, hány fiúgyermekei voltak?

3 t0 Hát azt tudja-é a tanú láttá-é, vagy szava bé-vehetó ember 
emberektől értetté-e? hová recipiálták magokat, tudniillik: micso
da vármegyében, székben, városban, faluban és signanter ki 
földin, avagy keze, vagy jurisdictioja alatt commorálnak és most 
kikhez hivatják magokat?

4 t0 Özvegyasszonyok mentenek-é el fiúgyermekkel és sig
nanter hol és ki földin laktak és most kinek hívják?

5 t0 Mindezeket tudjá-e a tanú nyilván és bizonyosan, hogy 
említett nemes királyi Brassó Városa ős, örökös jobbágyi? Cum 
omnibus Congr. Circumspectus.

8 vus Prov(idus) Gödri Péter annor(um) cir 41. fatentur ad 1 m 
Tudjuk hogy a mi falunk Zajzon nemes Brassó Városához szolgáló 
jobbágy falu ad 2dum et 3tl0 Amely fugitivusokra reá emlékezünk, 
név szerint ezek: úgymint Péter István két fiával, úgymint Istvánnal 
és Jánossal ezelőtt cir. 16 esztendőkkel ment el, maga megholt, 
de az két Fiai az Nyárád mellett valamelyik faluban laknak; Tót 
Gyurkát egy fiával úgy hallottuk, hogy N(emes) Küküllő v a rm e 
gyében) Dányádon lakik; Pais Péter egy fiával, Gyurkával Tere
mben Marusszéken Léczfalvi uram keze alatt; Simon János Péter 
házas ember Bodolán, Béldi Pálné asszony földin, Gábor István 
egy fiával ugy(an) Bodolán Béldi Jósef uram keze alatt; Tatász Pál 
házas ember Lisznyóban lakik; Faragó Mihály egy fiával Elekkel 
Nyénben Béldi László uram földin; Tais alias PéterMihályWa Péter
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János Cikmántörön; Tamás alias Kocsis Mihály egy házas fiával 
N. Enyeden a collegium malmában, ugyanezenmolnárnak egy- 
testvér öccse Kocsis Tamás ott Enyeden meghalván, maradott 
egy fia; Simon János Jakab iffjú legénykorában mentek, annak- 
utánna úgy hallottuk, hogy Csapón megházasodott volna.

Pürkerec 1749

7 mus Prov. Szász Márton annor(um) 58... Akik a mai időkben 
innen anfugiáltak ezek úgymint: Bálint István János, 3 fiával 
ezelőtt cir(citer) 10 esztendőkkel innen el-háromlott és amint a 
maga édes leánya referállja, Marosszékben, Újfaluban a Nyárád 
mellett lakik.... Györke alias Szőcs Mihály házas ember N.Enye
den commorál, ott Ács Mihálynak nevezik. Bálint György felesé- 
ges ember Sepsiszékben Komorlón telepedett meg, Foris Ferenc 
házas ember Sepsiszékben Magyoróson lakik... Simon István 
házas ember Nyénban Méltóságos Gróf Mikes Ferencné Észter- 
házi Kata asszony földin lakik; Simon alias Dudás György két 
fiával Istvánnal és Andorral Ó-Brassóban az Hadnagy uram ma
jorjában; Jánó Mihály ifjú házas ember Gidófalván N(emes) Sep- 
sziszékben a felesége jószágában; Frusa Andor fia Dávid úgy 
hallottuk, hogy a Nyárád mellett Teremiben laknék: Orbán Péter 
a fia Péter, Báró Apor Péter uram jószágában Al-Torján, ott Bukur 
Péternek hivatja magát.

21 mes MányMusát Annor(um) 30... Mi pedig oláhokul tudjuk, 
hogy egy Sándor Dumitru nevű és egy bátyja ott Kovásznán lakik 
mindketten házas emberek; Bancsila feleséges ember, a Béldi 
László uram földin, a fia Algja feleséges, ugyan a Prásmári 
határon egy méheskertben, két ifjú legényfia pedig magával lakik; 
Vajkul luon házas ember Lisznyóban.
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Apáca 1749

7 mes Providus Szabó Miklós annorum 65 fatentur ad 2- et 32 
Bíró János két fiával ment el és most Bölönben a Gazdag Istvánná 
asszonyom jószágán lakik... Serbán István fia Serbán még ifju- 
legény korában ment el most házas, Bölönben lakik. Pajor Jancsi, 
feleséges ember N. Ajtán Miklósvárszékben. Bács János molnár 
házas N. Ajtán Cserei Mihály uram malmában. Egri János Közép 
Ajtán lakik feleségével együtt... Dán Jancsi oláh nemes ember 
ipjánál N(emes) Fejér Vármegyében Ágostonfalván Cserej Sámu
el uram földin. Csere János két házas fiával Jánossal és Gyurkával 
Ürmösön laknak a kissebbik fia Marci magával ugyanott Ürmösön 
Maurer Gábor uram possteritási földin... Baczoni András házas 
Alsó-Rákoson gróf Bethlen Imre uram földin . Dán Bukur a fe
leségével Ilyefalván a város jurisdictioja alatt. Serbán Jancsi lly- 
lyefalván Geréb uraknak jobbágynak kötelezte magát. Szöts 
Bukurházas All-Torján Dombi János uram keze alatt. Varga István 
Petelyében Torda vármegyében méltóságos tesaurarius uram 
Földin, az öccse Varga Bálint ugyan ott házas ember... Székely 
István feleséges ember Torda vármegyében Szász-Régenben az 
odavaló praedicator uram keze alatt. Vaszie András Oláh Debrá- 
don a falu malmában, a bátyja Vaszie Sztáncsu azon malomban 
molnár, a másik malommester, mindketten házas emberek. Pajor 
János hétfalusi ember volt, N. Ajtára házasodván ott két fia lett. 
Szöts István házas oláh ember magyarosi tehénpásztor. Bene 
Mihály Udvarhelyszéken Oláhfaluban feleséges ember. Péter 
Miklós maga Homorod Sz. Péteri tehén pásztor, a felesége pedig 
Udvarhelyszékben Almáson lakik.... Bölöni János házas ember 
Szász Kereszturon Szeben-Székében lakik.

22- Providus Serbán Dán annor(um) 51... Dán BukurkéX fiával 
Istókkal és Bukurral lllyefalván a város földin... Székely István 
feleséges ember a Szász Régeni pap majorja... Az öreg Pajor 
János hétfalusi, de innen ment el és most Szt Benedeken Enyedi 
Vásárhelyi Lajos uram keze alatt vágjon, egy ifjú legényfia maga 
mellett lakik.
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Tatrang 1749 Juli 10

8 ^  Providus Pap András annor(um) 40 fatentur ad 10. ad 2a 
et 3S. Ezeket tudjuk, hogy egyszer-másszor innen elháromlottak, 
úgymint: Szakái György házas Nemes Marusszékben Maros Vá
sárhelyen lakik. Kovács Péter feleséges ember, ezelőtt cir 20 
esztendőkkel ment el, most N. Enyeden commorál. Katona István 
Tordán a felesége jószágában lakik. Pál György egy házas fiával 
ezelőtt cir 20 esztendőkkel Széplakon, Régen mellett lakott a fia 
pedig most úgy haljuk, hogy a disznójói, Maruson levő, Kun 
Sigmond Uram malmában molnár. Katona András Ó-Brassóban 
a nagyobbik fia András házas Ember az atyja mellett lakik, a 
máskettót nem tudgjuk kinek hívják. Váncsa Dávid házas ember 
a Bolonyában béresházban lakik. Sipos János alias Szitás, Bolo- 
nyában, Gácsmajorban maga házánál Feleséges ember. Szakái 
György alias Király György fia, ifjú legény Nyénben Béldi Uram 
földén az annyjával együtt lakik. Manczok Sándoré gy nőtlen fiával 
Nemes Sepsiszékben Kökösön Veress Daniel uram fóldin, két 
házas fia vagyon, a nagyobbik János ugyan ott Kökösben lakik, a 
második Sándor alias Manczok Rádul Bodolán Béldi uram Földin. 
Bratuly alias Szegény GyörgyNemes Fejér Vármegyében Márko- 
son házas ember. Borda Ráduly feleséges ember Nemes Sepsi
székben Bikfalván. Puskás Raduly ött fia iva l a Bozzában 
Leánymezőn Béldi uram Földin, Zalaknai uram korcsomárosa. 
Kállya alias Gyéi luon házas, a Bozzai harminczadon Béldi uram 
földin, Molnár Péter két f iaival Nemes Fejér Vármegyében Bodo
lán gróf Mikes István uram malmában molnárkodik. Nyiczu luon 
Raduly molnár fia gróf Mikes István uram malmában a Doborlón, 
bikfalvi határon.

14^ Providus Vajda István annor(um) 40... Kovács Péter 
cir(citer) 16 esztendeje, hogy innét elháromlott, házas ember 
korában s most N. Enyeden lakik, úgy halljuk a Collegium földin. 
Katona István feleséges ember még ifjú legénykorában ment el 
ezelőtt cir(citer) 12 esztendőkkel s most Tordán a hídhoz közzel 
lakik. Katona András két házas fiaival Brassóban, a nagyobbik 
Katona András junior, ennek tudjuk, hogy egy fia vagyon, a
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második Katona István, mind hárman ott Ó-Brassóban laknak, a 
harmadik Katona János ifjú legény ben a Várban, de kinél nem 
tudjuk... Brátuly alias Szegény György egy fiával Márkoson csor
dapásztor... Molnár Péter két fiaival a bodolai fakó malomban. 
Molnár alias Kelemen Péter gyermekes ember N(eme)s Fejér 
Vármegyében Árapatakán valamelyik malomban molnár. Kornya 
Mány feleséges ember Zágonban lakik. Szász Péter András Te
leken a felesége jószágában ifjú házas ember... Filipné a ki most 
Krecsunné egy fiával luonnal ifjú legénnyel a Lunkán lakik.

20^ Providus Márta Péterannor(um) 24... Puskás fíác/u/fiával 
a Bozzán Leánymezőn korcsmáros. Kálya alias Gyéi luon házas 
egy fiával a bozzai harmincadon korcsomáros. Molnár Péter Ne
mes Fejér vármegyében Bodolán két fiával a fakó malomban gróf 
Mikes István uram molnára. Nyiczul luon Háromszéken molnáros- 
kodik. Kornya Mán feleséges ember Papolcon lakik, Torma Dániel 
Uram sellére, az öccse, Dumitru ifjulegény B. Sz.(ent) Kereszti 
Uram bácsa Zágonban. VaszieArgeszále egy házas fiával Sztán- 
csullal Orbaiszékben Papolcon lakik B Szent Kereszti Uram bá
csa, Sánta Nyáguly egy fiával Mihállyal Teremiben méltóságos 
Generalis gróf Bethlen Farkas uram jószágában. Draguj Dregoi 
egy fiával Martonoson N(eme)s Sepsiszékben. Berszán Fiádul 
feleségével a Prásmári határon a Magyorósban méhkertekben. 
Kernecz Onya a Dresztyében Tit(ulus) Closius uram árpakása 
malmában. Gyéres István feleséges ember Uzonban. luonalui 
Mateoja Kökösben ennek egytestvér bátyja Mány, Háromszéken 
valamelyik faluban lakik, ad 4s Filipné most Krecsunné a Lunkán 
lakik egy fiával luonnal a Béldi József uram keze alatt, Vojka 
Peticsulojának egy Fia Dumitru Bodolán pakulár.

264



Bácsfalu 1749 Juli 7

7 mus Providus LörinczMihály annor(um) 30 .... Tudjuk, hogy 
egy Gyurka András nevű ember ezelőtt innen Brassóba ment, és 
actu ott város bérese, négy fiaival együtt ott lakik. Vaskarus Mihály 
a Bolonyában Fellegvár oldalában egy német házában lakik. Antal 
János két fiával a Contumacián Tömösön, Dudin András a Törcs- 
vári Contumacián; Laczkó Gyurka három fiával Verestoronynál; 
Rentyesz luon Háromszéken Bereckben laknak. Dragumir Pujul 
három fiával az Clesius Uram méhes kertiben lakik; néhai Persa 
Dregánynak két fiai N. Sink Székben laknak, de a falut meg 
nevezni nem tudjuk. Ad 4 tűm nihil ad tűm Ezen előszámlált 
fugitivusok és innen el háromlott emberek, hogy nemes királyi 
Brassó városának ős örökös jobbágyi és bácsfalusi lakosok vol
tak, jól tudjuk.

1 2  mus p r o y j j j y s  pocza András annorum 50... hogy bácsfalusi 
néhai Persa Dregánnak két fiai Báránykúton N. Sinkszéken lakik, 
Ágotha Andrásnak egy fia Enyeden lakik.

23 tus Providus Irimie Dregán Annor(um) 60 ... Nékemis egy 
fiam Sztojka Dregán a Ványolókban lakik.

29 nes Providus Sztán Nedelku annor(um) 50 ... Sztojka 
Dregányt tudjuk, hogy a Deresztyében lakik feleségével és egy 
leánykájával. Coeterum nihil.

34tu Providus Mos Bukurannor(um) 50... én pedig Mos Bukur 
tudom, hogy Persa Dregánynak maradtak két fiai, luon és Opra, 
most Erdélyben lakik, valahol, Borosa alias Gyurka András, Ó- 
Brassóban lakik.

Türkös 7. Juli 1749

7 mus Prov(idus) Tot István annor(um) 42. Ad 2 ^  et 3— . 
Ezeket tudjuk, hogy egyszer-másszor innen Türkösról elszéled- 
tenek, úgymint; Oga Dumitru két fiával, Bodolán gróf Mikes István 
uram földin vagyon; Gábor István cselédes emberugyan Bodolán; 
Szurduly DragumirWa iffjú legény Nyénben, a sógoránál, Kosokár 
Dragumirnál lakik; Frinta alias Mamaliga Raduly cselédes ember
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Miklósvárszékben Bölönben; Filip Nyágu egy fiával Kükülló 
vármegyében (?) Székely. Újjfaluban; Szász Márton GyörgjToröa 
vármegyében Egerbegyen házas ember; Rentye Mihály ifjú le
gény N. Enyeden; Orbán János házas öreg ember, Magyaror
szágra ment; Antal István ifjú legény korában ment el, amint haljuk 
a Szilágyban lakik; Antal Gyurka a Nagy-Bányán; Ifjú Péter István 
Fejér vármegyében Décsen cselédes ember; Jakab István Fejér 
vármegyében Búzás Bocsárdon házas ember; Antal alias Daróczi 
János Ó- Brassóban a fiai úgymint János a Gácsmajorban, Mi
hály, István és András pedig ugyanott Ó-Brassóban lakik; Kricsin 
Rádul nevű házas oláh ember Sepsiszékben Szemerjén; Dobri 
Kosztándin két fiával brassai hadnagy Uram méheskertiben, a 
nagyobbik fia pedig Kosztándin az Herbert Samuel Uram méhes 
kertiben; Nagy Márton Fia János Sepsiszékben Szotyorban; Tót 
György Márton egy fiával Sepsiszékben Al-Dobolyban; Major 
aliasa Türkösi János egy fiával valahol a Maros mellett mesterke
dik; Meteszár Sztán cselédes oláh ember Bereckben lakik; Giró 
János házas ember Brassóban, a Várnyakon.

11 nus Prov. Tógjer János annor(um) .. Az öreg Dragumir 
kerengő ember, Rentye Mihály Enyeden napszámos ifjú legény 
... Öreg Antal János Brassóban koldul, négy fia vagyon János, 
Mihály, István és András, kikis Brassóban, az Fellegvár körül 
laknak, szitás mesterséget űznek. Kicsin Rádul Sepsiszékben 
Szemerjén lakik mészároskodik... Major János vízaknai mester 
volt, de onnan elébb vitték valahová a Maros mellé.

16 tos Prov. Mári Márton junior annor(um) 25... Major János 
valahol mesterkedik... Giró János házas ember Brassóban, Mar- 
tonfalván lakik.

23tos Prov. MineBancsila annor(um) 40... Tót György Márton 
Al-Dobolyban meg házasodott és most ott a felesége jószágában 
lakik; ezelőtt Al-Dobolyban mester is volt; Meteszár Sztán most 
gyermekes ember és Orbaszékben Gelencén felyül immediaté 
egy faluban lakik.

28 tos Prov. Gocsmán István annor(um) 35 ... Major János 
ezelőtt gyéresi, azután vizakanai mester volt, de onnét hová vitték 
nem tudjuk; Giró János házas ember Brassóban, Martonfalván 
lakik.
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31 tos Providius Gocsmán István annor(um) 40 ... Tudjuk, 
hogy öreg Mucsa Dumitru fia ugyan Mucsa Dumitru N. Fejér 
vármegyében Erősdön lakik ott ökör pásztor.

Csernátfalu 1749

7 t0 Lukács Dávid annor(um) cir(citer) 60 fatentur adt0 Úgy 
tudjuk s úgy értjük, hogy Csernátfalu nemes Brassó királyi váro
sához tartozó possessio ad 2° et 3° Tudjuk ezeket, hogy innen el 
háromlottanak úgymint: Veress Mihály Jancsi egy fiacskájával 
N(eme)s Fejérvármegyében Erósden lakik. Székely Jancsi Bras
sóban koldul, a felesége három fiával úgymint Jancsival, Gyurká
val és Istvánnal Nyénbe lakik. Vajda János egy fiával a 
Szilágyságban vagyon, s Lukáts Dávidtól hallottam, hogy ezelőtt 
Krasznán, most pedig Zilahon laknék. Veress Gyurka egy me
nyecskével ismét elszökvén, úgy hallottuk, hogy a Szilágyságba 
ment volna. Balás István 4 fiával Ó-Brassóban ifjú Albrich Uram 
majorjában lakik. Gyerkó Miklós házas ember ugyan Ó-Brassó- 
ban, Simon Péterné asszonyom majorjában. Jakab Jancsi nemes 
Fejér vármegyében Ürmösön lakik. Istók Mihály házas ember 
Borberekben oskolamester volt, mostis ott lakik. Kis István 
N(eme)s Aranyosszékbe Kocsárdon házas ember; Szén János 
feleséges ember N(eme)s Fejér vármegyébe Kis Enyeden lakik. 
Kis István az István deák fia a mint hallottuk Zilahon lakik; Péter 
Jánosnak a nagyobbik fia Mihály lisznyai pap, a kisebbik János, 
bikfalvi mester. Péter Papnak két fiai, a nagyobbik Szilágyságban 
praedicator, a kissebbik kolozsvári deák. Buna András Marusz- 
székben Fintaházán praedicator, egy fia tudgyuk, hogy vagyon. 
Kis András deák Al-Dobolyi mester, annakis vagyon egy fia. 
Kréczulluon Sepsiszékbe Uzonba anfugiálván ott megholt, de két 
fiai mostis ott laknak. Piligolyi Márk házas ember Kökösön 
N(eme)s Sepsiszékben lakik. Bálya Dregán és fíaduly úgy hallot
tuk, hogy N(eme)s Orbaiszékben, Zágonban laknak.

13 t0 Joseff Deák annorum cir(citer) 50. Szén János először 
Kis Enyedre házasodott volt, de az felesége meg halván, egy 
katonánét fogott elvenni és talán mostis Vingárdon lakik. István
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Deák fia Kis István Debrecenben deák volt, annakutána külső 
ember lett és most úgy értjük, hogy Zilahon laknék és kereskedő 
ember volna.... Péter Papnak a nagyobbik fia János sarmasági 
pap academicus, a kisebbik Péter kolosvári deák... Bátya Raduly- 
nak két fia Drégán és Rádul Havasalföldibe anfugiáltak volt, de 
onnat visszajővén, mostZágonban, Háromszékentelepedtenek 
meg s mind a ketten házas emberek, ugyanakkor Sztenisor nevű 
oláh ember két fiával Havasalföldibe ment, de ezek máig is oda 
vadnak, úgymint az öreg Sztenisornak két fiai Dima és Sztán, a 
kisebbik fia pedig Vasilie Prásmáron telepedett meg és most is 
ott lakik, házas ember.

16 tLJ Bartos István annorum 46; Bálint János tudjuk, hogy 
házas korában elháromlott. Tót Márton Fia Jancsi lakatos Ó-Tor- 
dán, házas ember.

19 nat Providus Peto Radu annorum 20.
PuligojMányaKökösön házasodott meg és ott lakik.... Sztroja 

Meszes Fiai, Radu, Sztán és Sztojka Papolcon laknak, házas 
emberek.

Újfalu 1751

Testis Providus Pap Peter villicus, Varga András 80, Pál 
Márton 60, Pál György 70, Nizder Mihály 55, Rosnyai György 60, 
Kerekes György 68, Domokos Márton 56, Tamás Péter 49, Szász 
János 50, Nezner János 59, Moros István 60, Sipos Mihály 56
annorum....Ezen faluból, tudgyuk bizonyosan és nyilván, hogy
névszerint ezek anfugiáltak, úgymint: Barabás János két fiával 
Istvánnal és Tamással n(eme)s Fejér vármegyébe Hidvégén a titt. 
Mikó Pál uram földére recipialták magukat, maga ugyan megholt, 
de az említett fiai élnek és most is ott commorálnak; Ismét Tikosi 
János két fiával az előtt cir(citer) 30 esztendőkkel, Domokos 
Gyurka cir(citer) 10 esztendőkkel, Sibreki Molnár Mihály kiis meg 
holt ugyan, de egy házas és egy nőtlen fiai életben vágynak 
cir(citer) 12 esztendőkkel háromlottak és mentek el innen, kikis 
ugyan a megírt vár(me)gyében Hídvégen depresentiis Mikó ré
szen laknak: Tikosi János kiis elmenetele után Krizbai Jánosnak 
hivatta magát, Tordán telepedvén meg, maga ugyan meg holt, de
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egy János nevű fia megmaradott és ugyan Tordán most sóvágó, 
Linen alias Lenarth János ezelőtt cir(citer) 13,37 esztendőkkel 
innen Mikeszászára anfugiált, az holott is meghólt, de ennek két 
fiai, úgymint József és János életben maradván, József N. Enyed- 
re származott és most is ottan lakik, tanácsbeli ember; János 
pedig Radák urammal a Felsóországra ment, most ez hol vagyon 
nem tudgjuk. Sánta Marci ez előtt circiter 10, 12 esztendőkkel 
szökvén el, ugyanott Enyeden commoral; Székely alias Nagyhaju 
Mártonéi előtt cir(citer) 9 esztendővel Udvarhelyszékbe, Magyar 
Dalyanba anfugialt; fíoska Bukur valamelyik Baconba, Bardóc- 
székbe recipialta magát, most ott disznó pásztor; Rosnyai alias 
Bartzai György egy öccsével, Istvánnal Szőlős körül Sz. Lászlón 
lakék. Vagyon még ezeknek egy testvérek, bizonyosan a nevét 
nemtudjuk, de amint gondoljuk, vagy János, vagy András nevet 
visel, ez Medgyesen város szolgája, ezeknek még az nagyapjok 
anfugialt volt innen ezelőtt cir(citer) 50, 60 esztendőkkel; Linen 
alias Lénárt Mihály itt Barcán a szomszéd faluban Höltövényben 
lakik; Neszder alias Ujjfalvi János, egy Josef nevű házas fiával, 
Pap Mihály az itt való mostani falnagynak fia, Vántsa lllyie, Nye- 
gulitz Vonya, Tikosán luonegy házas fiával - ezek mind Földváron 
a Barcán laknak; Nyegulitz Bukur Szunyogszegen, a szomszéd 
faluban Fejérvármegyében gróf Mikes István uram ó nagysága 
földén lakik, mintegy 3 esztendeje, hogy innet oda általment; 
Menegess Mihály Feketehalomban vagyon, ennek még az atyja 
szökött volt azon helységbe, Menegesz István a Closius uram 
majorjában, Brassóban commoral.

Lukáts Márton 50, Domokos A n d rá s i ... Tudgyiuk azt is hogy 
egy Mány Tropa még a pestis előtt innet Újfaluból Szunyogszegre 
által szökvén ott meghalt... Kopasz György egy öccsével Vízak
nán lakik ... Iffju Nizner alias Dancsilla János és Dávid Türkösbe, 
Nizner György Szebenben ifjú legény, a szócsöknél dolgozik.
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Az 1688 évi Brassói felkelés 
1688

Brassai Populus tumultusa

Apafi Mihály fejedelemsége utolsó éveinek legfontosabb ese
ménye Erdélynek a Habsburg birodalomhoz való csatolása. A 
császári hadak 1687-1688-ban ellenállás nélkül foglalják el az 
erdélyi várakat, csak Brassó városa próbált ellenszegülni Veterani 
osztrák és Teleki Mihály erdélyi hadainak. A vargacéh vezette 
lakosság elfogta a város patrícius elöljáróit, megszállta a Belváros 
bástyáit, tornyait valamint a Fellegvárat és 1688 május végén 
megszervezte a fegyveres ellenállást. Ez volt a XVII. századi 
Erdély legjelentősebb társadalmi megmozdulása.

A nemesi krónikások kívülről, az ostromló nézőpontjából írják 
le az eseményeket. "Mentünk az úrral Bánfi György urammal ó 
nagyságával generális Veterányi uram ó nagysága eleiben - írja 
Almádi István szováti nemes és dobokai alispán - melyet köszön
teit az úr ő nagysága urunk ó nagysága (Apafi fejedelem) szavá
val és hitt is bé ebédre: de nem jött mivel igen sietett Brassó felé 
... Az nap (21 maii), jött meg Teleki uram Szebenből, 22. Lett az 
parancsolat: kik mentjenek Barasóhoz. 23. Indultunk Fogarasból: 
hálni Persányban. 24. Ebédre Feketehalomban, hálás is ott volt. 
25. Mentünk Barasó alá, nezni. Ugyan az nap mindgyárást meg- 
vété egynéhány némettel Veterani uram ó nagysága az új sánc- 
zot, melyet az brassaiak csináltattak volt, el is hánytá. Igen erősen 
lődöztek hozzánk; de Istennek hála, semmi kárt nem tettek, noha 
az urakhoz is igen közel jártak az ágyugolyóbisok. Azon étszaka 
mentünk Feketehalomban".

Bethlen Miklós, a későbbi kancellár még részletesebben szá
mol be a brassói ostromról. "Brassó adózás és minden tehervise
lésben engedelmes volt, és továbbra mindenre ígérte magát, de 
a praesidiumot deprecálta és végre csak resolválta magát ad 
resistentiam et defensionem. Caraffa Veteranit rendelé 3 német 
haddal ad congendum; a fejedelem is, de maga hada nélkül oda 
küIde Telekit feles úri és főrenddel ad persuadendum. Elmenének, 
de a szászok a Fellegvárból és Városból keményen hozzánk
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lövöldözénekálgyukkal, Bolonya végiben a Fellegvárral általellen- 
ben való hegyre kezdettek volt a szászok egy sáncot csinálni, de 
hátul a város felé még nem volt kész. Azért Veterani két campag- 
nia dragonnyal mindjárt minden vér nélkül kifuttatá a szászokat 
belőle; ha ezt ügyiben még elkészítették, megálgyuzhatták 
(ágyukkal elláthatták) volna, bizony nehezebben jutottak volna 
Brassóhoz. Másnap Bolgárszegben s Ó-Brassóban más regimen
teket rendele, hogy üres hordókból, kádak kasokból vigyenek 
sáncot a város kapuja felé; ó maga Bolonya felől való gyümölcs- 
kertekbe vetette egy mozsárt minden sánc nélkül, ott voltunk mi 
is Telekivel. Onnét két vagy három bombát vetének a Fellegvárba, 
egyet a Városba, bizony álgyu, szakállas és puskával is jól lőttek 
először a szászok, de osztán feladták magokat, többire csak 
conditiók nélkül, quoad capita seditionis, aminthogy azután csak
hamar ugyan magokkal szentenciáztaták és öleték meg Kreutz 
Gáspárt és más, nem tudom kiket és hányat, akik legbuzgóbbak 
voltak, praeses lévén abban a törvényben a fejedelem képiben 
Macskási Boldizsár tanács úr."

A legrészletesebben azonban Cserei Mihály taglalja a brassói 
eseményeket:"1688. A több városokra már a német bészállott 
vala, csak Brassóba nem. Oda is német praesidiumot akarván 
collocálni, Karaffa béizen hogy szállásokat készítsenek mind a 
városon, mind a Fellegvárban. A szászok nem örömest haliák és 
noha a Városon való quártélyt könyebben meg engedék, de a 
Fellegvárat semmiképpen nem akarják s megizenik Karaffának, 
készebbek meghalni, mintsem Városokat idegen nemzet birodal
mába bizni. Ha quártély kell, elég tágas a város, elfér ott a német 
had. Az alatt a község neki zendülvén, noha mind a tanács, mind 
a papok látván, hogy haszontalan minden dolgok, mert már az 
egész ország béhódolván a németnek, Brassó magára nem re- 
sistálhatna, a községet szép szóval, könyörgéssel csendesítenék, 
mind híjába lón; sőt magoknak tiszteket válogatván, Medvés 
Jánost és Czakó Ferencet, a Fellegvárat fegyveres városi embe
rekkel megtöltik, a lövő szerszámokat elkészítik, sok élést, bort 
hordatván fel a várba, obsodióhoz készülnek és nagy háború 
támad az egész városon. Háromszékről is nem mervén a székely- 
ség Brassóba bemenni a popule zendülése miatt. Karaffa megért
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vén a dolgot, Veterani generált két regimenttel commendérozta 
Brassó alá, Teleki Mihály is mint erdélyi generál a székely hadak
kal oda mégyen. Lőttek erősen a várból, de kárt nem tettek. 
Csináltak vala egy sáncot is Bolonyán felül a Csiga hegyen, volt 
ötszázig való fegyveres ember benne. Karaffa megparancsolta 
vala Veteraninak, hogy fegyverre hányassa a szászokat. De 
Veterani ijeszteni akarván inkább mint ártani, harmincig való 
németet külde a sáncra, kiket meglátván, a szászok kifutának a 
sáncból s mind levághatják vala a németek, nem bánták, csak 
kifoszták köntösökből, fegyverekből. A Fellegvárba pedig két 
bombát vettete be. Megijedvén ott is a szászok s feladák a várat. 
Veterani praesidiumot szállitván bé mind a várba s mind a városba 
és az óbrassaiakat felprédáltatván, vissza méné. A fejedelem 
pedig Karaffa intimatiójából commissáriusokat küldvén Brassóba, 
a kik indítói valának a dolognak, megfogdosék s törvényt láttatván 
rajok fejeket szedék és karóba rakák szegényeknek fejeket, kik 
másuvá, noha azért halált nem érdemlettenek volna, mert hűtő
sök az előtt nem voltak a német császárhoz s hogy a magokét 
másnak könnyen nem akarták adni, ki condemnálhatta volna 
azért, mégis meg kelle szegénynek halni. így járnak azok, akik a 
közönséges dolgokért fegyvert fognak, magoknak kell elveszni 
miatta s a popule pedig békével marad."

Az Erdélyi Országgyűlési Emlékekben közölt levelek azt bizo
nyítják, hogy a brassói köznép már 1687 őszén és telén is 
mozgolódott. A brassói bíró és tanács 1687 november 6-án az 
alábbi érvekkel mentegetőzik a fejedelem előtt:" ... szomorúan 
Írhatunk Nagyságodnak, hogy az egész populusnak holmi békes
séget megutáló emberektől egyszer-másszor költ hírek, haszta
lan beszédnek e lh i tetésébő l  esett fe lzendülésétő l  
conturbálodtunk igyekezetünkben, az bevött félelemtől sem rati- 
ónak, sem pedig intésünknek nem engedvén." Brassó bírája 
egyben közli a fejedelemmel, hogy a nép zendülése nem Apafi, 
hanem a császári hadak ellen irányul: "Mindazonáltal nem oly 
véggel, hogy Nagyságod mellől elállana, hanem hogy elméjekben 
penetrált hamisan költ híreknek és onnét következendő gondolá
sok szerint való gonosznak obviálna; mert Nagyságod mellől, 
mint kegyelmed urától nem igyekezik elállani."
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Brassó város szász polgársága izzó haraggal és elégedetlen
séggel vette tudomásul az önálló erdélyi fejedelemség megdön
tését és a császári hadak bevonulását. A tanúkihallgatások 
szerint az első "esküvés" már a németek Szebenbe való beszál
lásának idején történt. A brassói "populus" 1687 novemberében 
elkergette a császári profontmestert, aki a német katonák számá
ra élést a városi lakosoktól kért. Erről az újabb lázadó tettről 
Brassó város bírája és tanácsa (Judex senatusque Coronensis) 
december 1-én értesíti a fejedelmet: "Kegyelmes Urunk! Szoros 
kötelességünknek meg akarván felelni, nagyságod mint kegyel
mes urunk előtt el nem titkolhattuk, érkezvén szintén mostan 
Szebenben levő császár ó felsége commissariusától profont 
mesterének egyike, a mellett pedig ugyanazon commissariustól 
levele, melyben az reánk vetett élés és egyéb azon német császár 
ó felsége vitézi számára adandó victualiumoknak administrálását 
erősen solicitálja, lévén pedig követeink oda Fogarasban, kik az 
vecturának könnyebbítéséért ott levő uraktól jövendőbéli restitu- 
tionak assecurálásával mind bor, széna, buza etc. csereképpen 
kérjenek, nem lévén semmiképpen módunk benne, hogy az vec- 
turával supportálhassuk, Nagyságodat, mint kegyelmes urunkat 
alázatosan kérjük ezen szükségeinkre nézve méltóztassék assis- 
tentiával lenni".

A brassói lázadás tulajdonképpen csak azután kezdődött, 
mikor Karaffa császári tábornok 1688 április havában magához 
rendelte Stephan Filstich brassói városbírót és átadta neki a 
Város és a Vár (Fellegvár) megadására felszólító levelet. Az 
erdélyi fejedelem és az osztrák hadvezetóség számtalan figyel
meztetése, a brassói tanács kérése, a városi evangélikus papság 
felszólításának ellenére a lakosság ellenkezik és a Brassó falai 
alatt május 10-én megjelent német csapatokat nem engedik be a 
városba. Midőn másnap a Tanácsházban összeült városi tanács 
(bár nem egyöntetűen) megszavazta a város átadását, az e 
döntés miatt felháborodott polgárság ellepte a város piacát, fegy
verre tett szert és május 13-án elfoglalta a Fellegvárat.

A Fellegvár elfoglalását Brassó patrícius vezetősége azonnal 
jelenti a fejedelemnek: "Kegyelmes Urunk, méltóságos fejedel
münk, nagy megszomoródott szívvel kételenittetünk nagyságod
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hoz, kegyelmes fejedelmi atyai voltához nagy alázatosan folya
modnunk: minekutána nagyságod kegyelmesen nekünk írt com- 
missiójából s mind penig az urak ő nagyságok s ő kegyelmük 
nekünk dirigált böcsületes leveliből informáltattunk volna, hogy 
generál Caraffa ó nagysága kívánsága szerint concludálva le
gyen bizonyos számú praesidiumnak Fellegvárunkban való ac- 
ceptáltatása, mely conclusumnak is mü egész tanácsul, centum 
páterekkel együtt, mindenekben teljesen annualni, engedelmes
kedni akarván, de mivel penig lévén közöttünk sokféle esztelen 
elmével bíró személyek, melyeknek ő balygatalanságok (balga
ságok?) és minden értelem nélkül követő cselekedetek miatt, 
eziránt való közönséges conclusumban elő nem mehettünk, nem 
is tudván mit kellessék cselekednünk, mivel minekutána egész 
tanácsul centum páterekkel együtt tanácsházunkban recipiáltatá- 
sok végett consulálnánk, nem tudván mi okokra nézve a község 
felzendült állapottal, fegyveres kézzel, hírünk, akaratunk ellen 
megírt Fellegvárunkat hatalmasan occupálván, velünk s sokféle 
admonitiónkkal semmit nem gondolván, mely ellenkező ízetlen 
dolgot eddig is nagyságodnak, kegyelmes fejedelmünknek érté
sére adni el nem mulattuk volna, de tartván mind tőle, hogy 
megháborodott igyekezetek csendességre hajolni fog, látván pe
nig mostan hogy általunk, intéseink által disturbiumok semmikép
pen nem akarnának megszűnni, sokféle remediumok által 
kételenítettünk az ecclesiasticus statusnak is tudtára adni, melyek 
az dolognak ő valóságát megértvén, velünk együtt mindjárást 
consentialtanak, eleget is munkálkodván abban, hogy talán ó 
általuk fog ezen dolog jó karban állítatni községünkből, de ezirán- 
tis semmiképpen igyekezetünkben elő nem mehettünk, nem is 
tudván már mit kellessék cselekednünk. Folyamodunk annakoká- 
ért nagyságodhoz, mint természet szerint való kegyelmes 
fejedelmünkhöz, méltóztassék ily nagy ügyefogyott s utolsó re
ménységünkre jutott Ínségünkben kegyelmes fejedelmi assisten- 
tiával, tanácslásával succerálni, mivel önnen magunkkal továbbá 
jót tenni tehetetlenek vagyunk, látván egész városunkkal végső 
pusztulásra jutandó állapotunkat, hogy ha eziránt Nagyságod 
kegyelmes fejedelmi atyai volta nem accedál hozzánk; vagy bár 
csak két vagy három napig való commoráltatása districtusunkban
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ezen praesidiumnak perficiáltattassék, tartván mégis attól, Isten 
segedelmével, hogy aziránt való disturbiumok placidis mediis 
sopiáltatik. Mert Isten bizonyságunk, hogy nekünk egész tanács
nak centum pátereknek, az reverendum capitulummal és némely 
céheknek elöljáróinak semmi vétkünk nincsen, mely ártatlansá
gunk jövendőben is elucescálni fog, mivel mindenekben az ne
mes ország rendelése conclusuma szerint alkalmaztatni akarván 
magunkat. Corona die 14 Maji. Anno 1688."

A város szolgáinak és más brassói lakosoktanuvallomásaiból 
kitűnik a vargacéh vezette népi megmozdulás minden fontosabb 
mozzanata: a rebellió vezetőinek jelleme, a felkelés alatti hangu
lat és a város vezetőinek letartóztatása. A Stefan Stenner 85 éves 
süvegesmester házában összegyűlt felkelők elhatározták a ka
puk lezárását és Törcsvárra szűrtakácsokat küldenek fegyver és 
puskapor beszerzése végett. Később a város román íródeákjait 
arra kényszerítik, hogy Serban Cantacuzino havaselvi vajdának 
segélykérő levelet írjanak. A város két szolgáját pedig Fogarasba 
menesztik, akiknek jelenteniük kellett a német hadak közeledé
sét. A felkelők Kaspar Kreisch ötvöst választották kapitányuknak, 
helyettesei voltak Martin Rothbacher alias Veresmarti Timár Már
ton, Stefan Beer alias Medve vagy Medvés István, Stefan Stenner 
alias Süveges István, Andreas Lang alias Hosszú András, Martin 
Petesberger alias Szentpéteri Márton, Hannes Girdo alias Girdó 
János ötvös és mások. A felkelés legradikálisabb szakasza május 
25-én és 26-án játszódott le, mikor az osztrák-erdélyi hadak 
megérkeztek Brassóba és elkezdődött a Fellegvár ostroma. Kas
par Kreisch elrendelte Bolonya és Ó-Brassó külvárosok csomós 
végű tüzes nyilakkal való felgyujtását; a felkelők pattantyúsai 
kímélet nélkül lőtték az ostromlókat. Ekkor fogalmazta meg Han
nes Tartler alias Prázsmári András a lázadók véleményét: Nem 
kell nekünk ez a fejedelem, mert nem tud minket megoltalmazni 
semmitől.

A császári hadsereg bombázása azonban hamarosan meg
töri az ellenállást: május 26-án 6 órakor Stefán Beer volt centumvir 
és a vargák céhmestere a Fellegvár ormára kitűzi a fehér zászlót. 
Másnap a kiszabadult Michael Filstich főbíró átadja Veterani 
tábornoknak a város kulcsait.
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A megtorlás véres és "tüzes" volt. A zsoldosok 1689 áprilisá
ban felgyújtják a várost, ekkor lett fekete a Fekete templom. Az 
üszkös város és fedél nélküli templom képezte a hátteret az 1689 
szeptember 19-én végrehajtott öt halálos Ítéletnek: a város piacán 
Stefan Stenner, Kaspar Kreisch, Andreas Lang, Jakob Geitzer és 
Stefan Beer fejével lakolt azért mivel városuk és hazájuk függet
lenségét védeni merészelték. Stefan Stenner feje egész 1718-ig 
a piaci pellengér melletti karóra tűzve mintegy figyelmeztette a 
brassóiakat a lázadás veszélyére. A felkelés tömegbázisát ké
pező vargacéh - innen került ki a legtöbb lázadó heteslegény és 
inas - elvesztette jogait és 1710-ig kizáratott a város vezetéséből.

Az 1689-es vértörvényszék tanúkihallgatásainak jegyzőköny
veit Dálnoki Miklós Ferenc és Barátosi György fejedelmi diákok 
vezették. Az alább közölt tanúkihallgatás legfontosabb magyar 
nyelvű forrása a " brassai populus tumultusának". Erre a levéltári 
anyagra Gernot Nussbácher hívta fel a kutatók figyelmét és Maja 
Philippi 1970-ben megjelent cikkében dolgozta fel, bár magából 
a szövegből csak Mihai és loan Logofăt román tanuk vallomásait 
közölte.

1689
Tanúvallomások a brassai populus tumultusáról 

(1689. szept. 14)

1 Testis circumspectus Lucas Posztónyirő incola seu inhabi
tator praedictae civitatis Brassó anor(um) circiter 54 citatus jura
tos, examinatus fassusa. Láttam Süveges Istvánt és Engeser 
Istvánt, hogy jöttének a Tanácsházára az tumultusnak kezdeti
ben, Simon Ácsmestertől halottam, hogy mondratörőt küldöttek 
ki tüzes nyíllal, a Fellegvárból, hogy O - Brassót gyújtsa fel, maga 
nem tagadgya mais hogy nem úgy volt az dolga.

2 Testis circumsprectrum Johannes Caroli am(orum) circ(ci- 
ter) 65: Engemet Fellegvárnak elvétele előtt, el hiván erős paran
csolattal két ifjú, úgymint Benedek Lukáts és András Hedvilly a 
magam hazamból Stener István házához, az öreghez, aznémet 
előszöri Szebenbe való beszállásakor, én elmenvén, ott megki- 
álták, hogy akapukat zárják bé, s az urakat ne bocsássák a

276



gyűlésbe: en ezeket meghalván, mingyárt bíró uramhoz menék 
megjelenteni <5 kegyelmének megjelenteni ő kegyelmének fel- 
nagy urnák is, a kaput pedig Lank András foglalá el.

3 Testis circumspectius Georgius Fodor incola, seu inha
bitator) civitat(is) Brassó an(norum) cir(citer) 56 c. j. e. f. Tudom 
azt, hogy Sténer István házához hívják az embereket, migvére 
nem is tudom.

4 Testisprudens ae circum(spectru) Stephanus Leez Incola 
seu inhabit(ator) dictae civitat(is) Brassó am(norhum) cir(citer) 53
c. j. e. f. Engemet, minthogy akkor az Fellegvárban kapitány 
voltam, az becsületes Tanács felküldte ugyan a Fellegvárba, hogy 
a megdühült vulgusoknak ne engedjék, hogy praecipiállják a 
Várat: de ók sokan lévén, úgymint kétszázan lehettek, be mentek 
volt előttem az utánis érkezék Sz(ent)péteri Márton tizedmagával, 
vargákkal, kiét nem akarván bebocsájtani, felvonatám a küs hidat, 
akik pedig már benn voltak, azok engemet környül fogván, akar
atom ellen bébocsáták. Bíró uramot pedig Kreisch Gáspár viteté 
fel a Fellegvárba, gondolom, hogy Medve akarattyából is volt a 
vitetés: de bizonyosan nem tudom, a hintó előtt, mikor felvitték 
biró uramat Stener István járt buzogányosan mint egy hadnagy, 
osztán a várba felérkezvén, bíró velem együtt fogságra veték, 
edgyütt is voltunk fogva, mig a német a várat megvevé. Az 
fegyverrel pedig mikor a német a vár alá szállott, Medve István és 
Veresmarti Márton, vice hadnagya lévén Kirschéknek, kétélű 
fegyverrel fenyegetők vala bíró uramat, hogy mondja meg: miért 
kellett eladni a Fellegvárat, igy mondván mond meg, miért adtad 
el a Fellegvárat, az kebelemben a levél, reád bizonyítom, az halál 
jelen vagyon, tovább községet nem tarthatom. Sparcz Márton 
mikor annak elmene mondá azt: nem mocskolodék a keze az 
ártatlan vérben. A rebellisek elöljárója pedig volt Kreisch, Kreisk 
vicéje, Veresmarti Tímár Márton, Medve a tanácsok közül való 
volt, Eczetes Bálinttal és Hoszszú avagy Lang Andrással, ezektől 
az többi függöttnek. A két tizedesek kik gonoszabbak valának 
Hermany András és Sz(ent) péteri Márton valának.

a) Az alábbiakban citatis juratus, examinatus fassus rövidíté
se c.j.e.f.
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5 Testis circum spec(tus) Simon Hermany incola seu inhabi- 
tatter dictae civitatis Brassó ann(orum) circiter 55 c. j. e. f. (a): Az 
rebbeliónak indítói voltának: Kreisk, Medve István, Eteottes Bá
lint, Lane András, Sparcz, Veresmarti Márton, Gajczer Jakab az 
heten (?) legényekkel, ad 2 - dum.

Kreisk és Medve parancsolatjából vitték bíró uramat és az 
polgárokat fogva a Fellegvárba. Ad 3 - tium. Tudom, Kreis Gáspár 
nem akarja vala felvenni az kapitányságot: de ugyan felvevé, 
azután esztán az egész sokaság ő tólle függött, hogy pedig az 
Fellegvárat fel nem adgyák több okai voltak: Kreisk, Medve, 
Gajczer, Lank, Etsetes Bálint, Veresmarti Márton.

6 Testis circumspectrus Johannes Raucz an(norum) cir(citer) 
50 c. j. e. f. inhabiter supra dictae civitatis Brassó. Az említett 
rebelliónak indítói én bizonyosan tudom, hogy voltának Lang 
András, Etsettes Bálint, Gajczer Jakab az német ellen, az Fel
legvárban penig kapitány Kreis volt, az többi ötöt követték.

7 Testis Andreas Prémszövő (?) icola, seu inhabitater totitus 
dictae civitatis Brassó an(norum) cir(citer) 32... Bíró uramat és 
polgár uraimékat fogva viteték fel Kreis Gáspár, Medve István, 
Etsetes Bálint, Lank András, Gajczar, ez az vicehadnagy: ifjú 
Veresmarti János penig és Veresmarti Márton meg akarták ölni 
bíró uramat, Kreist kapitánynak az község tötte, vicehadnagynak 
ugyan a község creálta.

Egyszóval penig a kieket megmondottam azok voltának az 
előbbjárok mindenben.

8 Testis circumspectrus Petrus Höltövényi inhabitater dictae 
civitatis Brassó an(norum) cir(citer) 35 c. j. e. f. Az rebelliónak 
indítói tudom, hogy voltának: Lank András, Etsetes Bálint, Ezek 
után Kreisk Gáspár és Medve.

9 Testis circumspectrus Matinus Kéj incola seu inhabitater 
praedicta civitatis Brassó an(norum) cir(citer) 25 c. j. e. f . Az elmúlt 
esztendóbeli rebelliónak indítói tudom, hogy voltának Lank And
rás, Etsetes Bálint, az után Gajczer Jakab ötvened magával, 
azután érkezett Kreis Gáspár, Sz(ent)péteri István, Hermány 
András. Az Fellegvárat penig, hogy fel ne adják, közönségesen 
ellenkeztek az feljebb megírt rebellisek. Az Oláhországra levelet 
vittek: Gakt Simon, egy Késcsináló János az harmadik megholt.
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10 Testis circumspectus Georgius Sobol incola seu inhabita- 
ter dictae civitatis Brassó an(norum) cir(citer) 25. c. j. e. f. in 
ennibus similiter prout proxime antecendens, hoc addite: Kreisk 
Gáspár egy alkalmatossággal feljővén, a fenn specificalt rebelli
seknek ezt mondá: az e az igazság, hogy az városiakat rendre 
fogattyák, most az ideje keljünk fel, ezután késő lészen. Ezek után 
Medve Istvánt a tanács felküldötte, hogy a népet csendesítse, 
Medvét behivatá Kreis. Ha tekintem ó is olyan rebellis mint a többi, 
azt is láttam, hogy egynéhány ízben feljöttenek a Fellegvárba 
Girdó János, az vén Stener s Kreissel együtt tanácskoztanak, 
ismét alá mentenek a Bolonyai kapuba.

11 Testis strennus Logofet Mihály in Bolgárszeg residenis 
comorans. An(norum) cir(citer) 38, c. j. e. f. Engemet felvitetének 
Kreis, Medve, Lank, Stener, Gajczer a ki a leggonoszabb vala, 
Sparcz Márton, Girdó János, Veresmarti Márton és Etsetes Bálint 
fegyveres legényekkel, Kreis azt mondá mint fő: az többivel együtt 
esküdjék hozzánk, én recursáltam mint hogy egyszer hűtős vol
tam az városhoz és brassai bírákhoz: de Kreis ezt mondá, hogy 
oda vagyon a bírák és tanácsotok, én vagyok már a nagyobb, 
azért éntóllem halgassatok, én velem Íratni akartak az havasal
földi vajdának, de az orrom vére megeredvén, az tárammal iratá
nak, azután az orrom vére megállván ugyancsak iratának a vajda 
öccsinek.

12 Testis strennus Logofet luon (1). in praedicta Bolgarszeg 
residens et comnoras, an(norum) cir(citer) 35.c. j.e. f. Similiter uti 
prexime anticendens hoc addite: Az kik engemet felvínek a Fel
legvárba Duts János vala, egyik az vajdának írt levél continentiája 
igy vala amint reá emlékezem: bíró uram eladta a Fellegvárat a 
németeknek, azért minthogy az atyja is havasalföldi vajdának 
jószomszédja volt az városnak, maga is adjon egynéhány ezer 
embert segítségül, hadd oltalmazhassák a német ellen a várost.

13 Testis strennus loannes Fincsel jun ior(2) in Balenia resi
dens, et comorans an(norum) cir(citer) 30 c. j. e. f . Én bizonyosan 
tudom, hogy Kreis vitetett és Medve engemis az többiekkel ed- 
gyütt a Fellegvárba fogva. Úgymint: az bíróval és másokkalis, sőt 
Breder azt mondá hogy: Ahá áruló ebek, nem szánnám mind 
mástól fejeteket venni. Én reám penig a rebellisek azért haragud
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tak, hogy bíró uram parancsolatjából az Karaffa General ő nagy
sága számára rendelt szekereket felhajtani akartam. Kreis tudom 
mikor Veterany ó nagysága a Csiga hegyre az sánchoz ki ment 
vala a magyar urakkal, Kreis Gáspár hozzájok lötete, hogy jól nem 
lőtetett Kreis az urakra. Medve kiszökék s jól megszida Kreist, s 
azután maga igazgatta az ágyukat.

14 Testis prudens ac circumspectus tonnes Literati törcsvári 
porkoláb an(norum) cir(citer) 55 c. j. e. f. Abban az időben micsoda 
tumultus lőtt itt Brassóban, én Törcsvárán lévén, hallottam, egy
kor jövének hozzám Törcsvárára mintegy tíz- vagy tizenkét szűrta- 
kácsok, kik közül első Garasics János, Engemet köszöntenek a 
Krisk mint kapitány szavával; mondék nekem az brassai bíró 
parancsol, nem Krisk Gáspár, én akkor őket be nem bocsájtottam 
volna: de énis meggondolván feleségem, gyermekem Brassóban 
vadnak, s azoknak mit fognak cselekedni, ha vissza fordulnak, 
nem tudom. Ezek az német jövetelit megérvén, az lövő szerszá
mot kezeimből kifogván, azokat akaratom ellenére megtöltötték, 
én nem akartam adni, sőt csendesítettem őköt, de ők erővel 
elvették.

15 Testis circumspectus Nicolaus Gecz inhabitater civitatis 
Brassó an(norum) cir(citer) 80 c. j. e. f. Engemet levelekkel 
Szebenbe köldött vala bíró uram, midőn vissza jöttem volna 
Obrassóban, Utamban Hímes Mihály, az többiek neveit nem 
tudom, megfogának, felvinek az várba s kérdék hol voltam, az bíró 
is tudom-s ha az várat eladta,.

Medve István és Kreisk magokhoz esküdtének, ezt is impo
nálnák; ha az brassai bíró leveleket küldte tóllem valahova, hírek 
nélkül eine vigyem, megmutassam nekik, immár nincsen brassai 
bíró, műk vagyunk az bírák, töllünk halgassatok, az fóvebbek az 
várban ezek valának: Etsetes Bálint, Sparz Márton, Gajczer Ja
kab, Lank András, az Himes és Gajczer szájokból hallám, mon
dának, mikor bíró urat fel akarnák vinni a Fellegvárba: mit 
vondossuk még szekérrel, csak meg kellene itt ölni az város 
árulóját, ez a szó az bíró uram kapuja előtt, az hintó elkészítés 
közben vala. Az Vár felnem adásában főbb okok Kreisk Gáspár 
vala, én ott valék s nekem mondá: mig lábuknál fogva ki nem 
húznak innen, addig megnem adjuk az várat a németeknek.
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Himes az bíró uram házához menvén mondá: meglátom ha meg
fogat, ha megfogat (sic!) bizony ki hozzuk a lábánál fogva.

16 Testis circumspectus Joannes Gecz inhabitator civitatis 
Brassó, an(norum) 38, c.j.e.f. Kreisk Gáspár, Medve István, Etse- 
tes Bálint, Lank András valának főbb okok, ezek jártának elől, 
Kreisk Gáspár adta fel nekünk négy város szolgájokul az hűtőt, 
az többi is ott volt, bíró uramat az megnevezett személyek vitették 
fel az várba, Seppel András uram Fellegvárból akkor kiszabadult 
fia mondá nekem: szegény bíró uramnak jó szerencséje lón, hogy 
a bombát bevették; mert már készen voltának az kik fejét vegyék, 
Kreisk Gáspár és Medve voltának legnagyobbak közötök, ezektől 
halgattak a többi, ők esketék meg az embereket, Kreisk már az 
eskütés miatt berekedett vala, alig értetük az szavát, az vajdához 
segítségért Kreisk küldött, az kiket elküldött, egy bolgárszegi 
kaputaró veje Késcsináló János, az harmadik meghalt, ezek az 
vajdához az én házamtól indulának el '3\  Az Tanácsházra kik 
jöttének vala név szerént nem jut eszembe, de minket város 
szolgáit meg akarának ott fogni, tudnillik az Rétse János fia 
másokkal, mü elszaladánk. Az vár felnem adásában főbb okok 
ezek: Kreisk Gáspár, Medve István, Etsetes Bálint, Sparcz Már
ton, Lank András, ugyanezek parancsoltak nekünk, hogy ki me
nyünk az utakra szabad nyereségre, az mely pattantyús az urakra 
lőtt, attól hallottamkérkedezvén vélle, hogy ó lőtt jobban, mert 
csak egy arasnyi(ra) járt a golyóbis Gyulafi úrtól, Prásmári János 
urunk ó nagysága felől szollá az maga házánál: csak nem kell 
nekünkez a fejedelem, mert nem tud minket megoltalmazni sem
mitől.

17 Testis Stephanos Bartos incola seu inhabitator sae predic- 
tae civitatis Brassó, an(norum) cir(citer) 26. c. j. e. f. Az elóljárojok 
a rebelliseknek ezek: Medve és Krisch, az Fellegvárba látám 
Gajczer dárdával, elsőbb bemene bíró uramhoz, vei valá- 
nakmintegy százan, s mondá: no készülj mingyárt, jöjj el velünk a 
Fellegvárba, bíróuram könyörgött nekik hogy csendesedjenek le, 
eztis mondá inkább ó kegyelmét löjjék meg, hogysem úgy üldöz
zék, s aztán elvivék. Egy ifjú, Óbrassóban lakó, Markos Kováts 
veje szida minket, hogy mind urastól árulók vagyunk. Az Kapitá
nyok Kreisk volt, tólle függött a község, s minket is szidalmazott,
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nyársal fenyegeté, ha hírek nélkül bíró uram, leveleit hordozzák. 
Az hostátokbanis Kreisektól függött a község, az olá(h)országba 
is Kreisk és Medve küldöttek segítségért. Az kapu elvételére 
dobbal, zászlóval Lank ment, elis foglalták. Az Fellegvár felnem 
adásában Kreisk és Medve voltak főbb okok, engemet Gombkötő 
Tamással kiis küldöttek vala felé erős hüttel megeskütvén, hogy 
az mint (az német) jövetele felől bizonyos hírt hozzánk, de mü csak 
Fogarasba maradtunk. Kreisektól eztis halottam: ha szintén sze
kérrel hozzánk is az fejedelem leveleit, semmi haszna nincs (4) 
hanem adnak ók elég port s golyóbist, közönségesen eztis kiálták: 
ha a láboknál fogva ki nem húzzák, az várat megnem adják. Az 
vajdához köldötték volt Seb Jánost de ez megholt. Erre-is erősen 
megesküte engemet Gombkötő Tamással, ha olyan miképpen 
resolvált a Vár felől, minket igaz mondásért rútul szidott árulónak. 
Az bíró uram megfogatása előtt Kreisk hozzánk, az város szolgá
ihoz küldte, egy tizenkét legényeket, kik között vala egy Süveges 
nevű ifjú Vár - vagy Új utcában fog lakni, s minket a Fellegvárba 
felvinek. Kreisk ónot és puskaport osztata Simon üstgyártóval, 
praebendatis, rendelt nekünk, hogy lovunkkal mint város szolgái 
legyünk készek s ha valami lovast látott mindjárt felvitette velünk.

18 Testis circumspectis Petrus Pitojér inhabitator praedictae 
civitatis Brassó, An(norum) cir(citer) 40 c. j. e. f. Bizonyosan 
tudom, hogy Kreisk parancsolatjából vitték fel bíró urat a várba, 
Kreisk vol(t) a kapitány, utánna Medve és Gajczer, vicekapitány 
penig Veresmarti Márton, Sz(ent)péteri Márton, a többi ezektől 
halgattanak nekem és Veres Simonnak Kreisk és Lank megpa- 
ransolák, hogy berakjuk az Óbrassai kaput az németek ellen. Az 
Várat Kreisk nem akará feladni, nekem Medve Péter az Várból 
kijővén, ada egy csomósvégü nyilat a kezembe, én nyolcadma- 
gammal voltam, úgymint Clin Jánossal, Bitsak Andrással, Pitojer 
Péterrel, Sacz Mihály Györggyel, Jehovai Simonnal, háromnak 
nevét nem dóm, az németek(et) szinte találván, visszafutánk, s 
beadók a nyilakat.

19 Testis circumspectus Petrus Medve incola seu inhabitater 
dictae civitatis Brassó, an(norum) cir(citer) 25 c. j. e. f. Bizonyosan 
tudom, hogy Kreisk volt az Commendans a Felsővárosban, Gajc
zer Jakab ötvenedmagával. Sz(ent)péteri Márton egynéhányad-
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magával jövének fel a Fellegvárba. Gajczer az mellette valónak 
mondá az kapu előtt: no a kinek vagyon szive, jöjjön be, a kinek 
nincsen, s itt nem akarna maradni, menjen haza, mint s azt kiálták, 
hogy ók mind bémenek. Az égést a mi illeti: Kreisk egy pallóssal 
álla az fejemhez, mondván: menyj el, Bolonyát mingyárt gyújtsd 
fel, ha fel nem gyújtod, elvágom a fejedet. Kreisk egy nyilat ada 
kezembe kanózot is, hogy avval az csomós végű nyilat meggyujt- 
sam, én az nyilat adám Pitár Péternek, el mene vélle, de az 
németek előtt visszahozó maga az várba.

20 Testis cicumspectus Simon Földvári inhábitátor seu incola 
tetiu dictae civitatis Brassó ad an(norum) cir(citer) 20 c. j. e. f. 
Engemet Veresmarti Márton, Etsetes Bálint és Kreisk Gáspár 
kénszerítenek aznyilakat, hogy mindgyárt Obrassóba lójjem: mert 
ha nem lövöm, mingyárt megölnek, kitaszítanak azzal a kapun, az 
kaput betövék, én el nem merém mulatni, el kelle mennem, az 
nyilat be lőttem, de nem todom ha meggyult-e tőlle, vagy nem.

21 Testis cicumspectus Petrus Fazakas incola seu inhabitater 
posessienis Vidumbach in antelate comitatu et districtu Barczenis 
existentis habitate rsidens et comorans. An(norum) cir(citer) 65 c. 
j. e. f. Abban az időben Karafa General ő nagysága számára 
rendelt szekerek felhajtására jött vala ki Brassó város szolgája 
Fincsel János Vidumbákra s mondá: félő, hogy még valakit 
nyársba ne vonnyanak azok közül akik a Fellegvárat elfoglalták, 
ezt az szót megvivém az Fellegvárban valónak, engemet mingyá- 
rást hivatott Kreisch s Medve előben megesküte Medve erős hittel 
arra, hogy megmonjam, mit mondott az a Fincsel Jánes város 
szolgája, bíró uramis jelen vala.
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A BRASSÓI LÁZADÓK FELLEGVÁRBAN SZÉKELŐ
FŐKAPITÁNYÁNAK LEVELE TELEKI MIHÁLYHOZ 

(május 26)

Úgy az erdélyi parasztháborúk (1437, 1514, 1784) akárcsak 
a városi társadalmi megmozdulások tanulmányozásának főforrá
sa elsősorban a lázadások leverése után rendezett kihallgatások, 
oklevelek és egyébb íratott beszámolók és rendkívül ritkák a 
megmozdult társadalmi rétegek által kibocsátott írásos emlékek. 
A brassói polgárság 1688-as lázadásának elég gazdag forrás
anyagát ismerjük, de ezek döntő többségét a patrícius városve
zetőség, az osztrák vagy a nemesi ostromló hadak parancsnokai, 
városi polgárok, vagy az erdélyi fejedelemség ide küldött bizott
ságának tagjai, nemesi származású emlékírók szerkesztették és 
fogalmazták. Ezekért rendkívüli fontosságú a fellázadt brassói 
polgárok álltai választott főkapitány - valószínűleg a magát név 
szerint meg nem nevező Kaspar Kreisch ötvös - levele Teleki 
Mihály kancellárhoz, a brassói felkelés leverésére rendelt székely 
hadak parancsnokához.

A levél fő mondanivalója az idegen megszállás elleni tiltako
zás.

A lázadók kereken kimondják, hogy még az ostromlók köze
ledtének hírére sem akarnak "cedálni" s nem haijlandók osztrák 
"praesidiumot" befogadni.

A brassóiak tudva tudták, hogy az erdélyi fejedelmek alatt a 
szász városokban állandó jelleggel nem állomásozott fejedelmi 
(nemesi vagy székely) had s a császári megszálló azon elhatáro
zását, hogy a nagyobb városok váraiban német katonaságot 
állomásoztat.a régi privilégiumok megsértésének tartották, Bras
só lakósága azt is nehezményezte, hogy a fejedelemség vezetői 
a nép megkérdezése nélkül egyeztek bele a Habsburg megszál
lásba, az hogy az ország és a városok " a község híre nélkül 
kezünk alól más dominiumra száljon".

Amint már az előbb is említettük, ekkor az evangélikus vallásu 
szászok semmi közösséget nem vállaltak a katolikus jellegű Habs-
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burg hatalommal és tárgyalópartnerül csak az erdélyi fejedelem
ség képviselőit fogadták el. A lázadás leverése után is nyilvánvaló 
lett, hogy a fejedelemség vezetőinek közbelépése nélkül a meg
torlás hatványozott lett volna. Ez egyébként kitűnik a brassói 
tanács 1688 junius 1 -én Apafi Mihálynak írt leveléből, pedig akkor 
még nem következett be a császárnak szörnyű bosszúja, a város 
1689 áprilisban végrehajtott felgyujtása. "Mivelhogy Nagyságod 
anyi arduitásban is meghitt belső tanács úr híveivel és nagysá
gokkal, ó kegyelmekkel eziránt való közönséges és végső romlá- 
sunkra célzott veszedelmeinkben kegyelmes fejedelm i 
interpositiojával kegyelmesen succurált, és szegény városunkat, 
districusmunkat, sok ártatlan ellenünk felgerjedtt haragnak effec- 
tumától kegyelmesen megőrizett; melyet is Istenünkkel con- 
testáltunk, ha Nagyságod fejedelmi kegyelmessége s atyai 
gondviselése hozzánk nem járult volna, végső pusztulásunknál 
és totalis való extirpálásnál egyebet nemremélhettünk volna."

A levél szövege:

Spectabilis ac generose domine fautor ac patrone pluirum 
observa ndissime. Salutem servitorumque nostrum emni tempore 
paratissimam oblationem,

Méltóságos Urunk! Bizodalmas patrónusunk!
Tegnapi nappal akarván uram kegyelmednek, az kegyelmed 

nekünk küldött böcsületes leveleire választ tenni, melyben is 
okupátusok lévén, de mivel nem tudván mi okokra nézve feles 
számú had reánk felé jővén, ellenség képeiben-e vagy nem, holott 
eziránt való közelgettetések bizonyos elöljáró által értésünkre 
adhattatott volna, tudván mi is mihez alkalmaztatni magunkat, 
maradott félben, kérvén annakokáért kegyelmedet mint bizodal
mas patrónus urunkat, ne nehezteljen kegyelmed eziránt való 
Fellegvárunkban való praesidiumnak recipitáltatásáról más módot 
találni; mivel az semmiképen eziránt való meg nem adó szándé
kokról cedálni nem akarnak, ellenben hűséget és az nemes or
szágtól, kegyelmes urunktól, elrohanni semmi módon nem 
akarnak, csak hogy mi is privilégiumunk mellett és praesidium 
nélkül maradhassunk, melyért nagy alázatosan instálunk uram
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kegyelmednek, mint bizodalmas patrónus urunknak, ilyen mobilis 
dologért, városunknak utolsó romlása az egész országnak nagy 
kárára megelőzhessék obligátus lévén az község mindenekben, 
az minthogy eddig, úgy ennekután is tartozó kötelességünk sze
rint engedelmeskedni, az nemes országgal egyetérteni, kegyel
mes urunktólel nem szakadni, nem kicsin oka lévén az is 
méltóságos urunk eziránt való vissavonulásunknak, hogy ilyen 
comunitást conkurráló hely, mind böcsületes delegátus uramék, 
mind peniglen az egész község híre nélkül kezünk alól más 
domíniumra szálljon, bíró uram is excusálván azzal magát, hogy 
ezen matériáról még csak diskursus sem lőtt volna valakivel, 
annál inkább ígéret vala tőle. General Veterani uramnak ó nagy
ságának is írtunk, az dolgot declarálván, kívánván is, hogy bizo
nyos legátust közünkbe küldje, kikkel conferálván szándékunkat, 
melyhez kegyelmed is az urak nagyságos ő kegyelmek közül 
egyet vagy kettőt adjungáljon, Isten ó szent felsége segedelme 
által talán megmarádásunk, és közönséges javunkról tractálhat- 
nak.

In reliqui spectabilem ac generosam Deminationem Vestra
rum quam felicissime vivere ac valere desideramus.

Datum in arce Coronense, die 26 Maji 1688.
Spectabilis ac generasae Deminationis Vestrae ad efficia 

paratissimi.
Capitaneus supremus Vice - -ceterique praesidarii aris Coro

nensis.

Címzés: Spectabili ac generese Domino Michaeli Teleki 111/ 
T.P.C. cum titulis henosibus / domino nobilis plurium 

observandissimi.

Brassaiak rebellijjaker írt levelek.
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A genevai származású Bialis vagy Olasz Ferenc (honfiúsítva 
1660, megh. 1693) a XVII. század derekán került Erdélybe. 1676 
- ban "Francisco" már Szilágysomlyó várkapitánya s ezt a tisztsé
get az 1690 - es évekig viselte. Olasz Ferenc Belsószolnok 
megyei főispán brassói nemesi (tehát a városi adófizetés alól 
felmentett) háza a bolgárszegi Katalin utcában állott. A brassói 
felkelés idején Olasznak már nagy gyermekei, és unokái voltak. 
1685 augusztus 1 - én Constantin Brancoveanu havaselvi vajda 
írja, hogy "mivel az mü Görgő nevű doktorunk férjhez adván maga 
leányát Bialis Sándornak, Francisko kapitány uramfijának", Bialis 
alias Olasz Ferenc halála után Bolgárszegi házát 1701 - ben 
Constantin Brancoveanu vásárolta meg.

Olasz Ferenc leveléből, melyet a brassói nép lázadásának 
okait kivizsgáló bizottsághoz (Macskási Boldizsár, fejedelmi taná
csos, Kálnoki Sámuel háromszéki, Kálnoki Farkas miklósvárszéki 
királybíró, szebeni urak) írt, az is kitűnik, hogy a brassói felkelés
nek nemesellenes éle is volt. Hannes Schneider Kroner, Martin 
Kürschner Brenndörfer és Martin Draut feldúlták Francisko kapi
tány javait; s meghurcolták feleségét, amiért a városi tanácstól 
kártalanítást kér.

A brassói tanács 1688 julius 1-én Apafi Mihálynak küldött 
leveléből kitűnik, hogy nemcsak Olasz Ferenc károsult, a felkelők 
Apor István brassói javait is feldúlták. A brassói és felnagy által írt 
levél megköszöni a fejedelem kegyelmét, hogy a lázadó Brassót 
nem "extirpálta", majd így folytatja:"... méltóztassék Nagyságod 
fejedelmi kegyelmességéből megemlített restantiánknak pótlásá
ra egy kis ideig való szerencsétlenségünk s kimondhatatlan nagy 
kárunk rajtunk megfordulván, teljes elégteleneknek tapasztaljuk 
magunkat lenni annak ily hirtelenséggel való megadására, mivelis 
falubeliek lakosink mind elszéledvén, akiknek mi java is lévén 
hostátunkban, annak mindene ki fűztől, ki ellenség kezétől el
emésztődött, ellenben azok is, kik ezek hallhatatlan dissensiók- 
nak kezdői mind penig tek(intetes) Apor István uram javainak 
prédáiéi naponként arestáltatnak, melyhez képest kegyelmes 
urunk, nem is tudván, kitől kellessék adót exigálnunk, obligálván 
magunkat teljes erőnk szerint abban szorgalmatoskod ni, hogy

Olasz (Bialis) levele a brassói lázadókhoz (1689)
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mentői hamarább (Isten valamenyire való pihenésünket adván) 
Nagyságod tött parancsolatja szerint effectuálhassunk.

1689
Olasz Ferenc levele a brassói felkelés okait kivizsgáló 

bizottsághoz.

Az mű kegyelmes Urunktól ő Nagyságától és az méltóságos 
deputatiorólbrassai tavalyi tumultus indítóknak és dúló személyek 
végsőképpen való eligazítására rendeltetett comissarius urakhoz 
ó Nagyságához és ó kegyelmekhez és az Universsitás részéről 
is arra deputáltatott becsületes commissariusokhoz*1> ó kegyel
mekhez Olasz Ferencnek^ alázatos instantiája.

Meg értvén hogy az mi kegyelmes urunk ó Nagysága és az 
nemes ország tetszéséből az brassai tavalyi tumultust és rebelliót 
indító személyek végett, azoknak eligazítására Isten nagyságokat 
és kegyelmeteket Brassóba be vitte; az mely káros emberek 
között énnekemis feldúló rebellis emberek sok károkat töttenek, 
az mi nagyobb, kicskin unokácskám akkor feküvén halva, felesé
gemet mellőle hurcolták, vondosták, öklendezték és fogva vitték, 
ki parancsolatjából, ók tudják, mely nagy megbántodásomhoz 
képest a mi kegyelmes Urunk ó.Nagysága (: az mint nyilván lehet 
nagyságotok és kegyelmetek előtt) bíró urunknak tanácsival 
együtt kegyelmesen parancsolta, hogy ő kegyelme azokat az 
embereket meg fogassa és engemet mindenekről contesztálja- 
nak.

Melyekhez képest nagyságtokhoz s kegyelmetekhez igen 
alázatosan folyamodom ilyen keserves megbántodásomat méltó 
consideratióban vevén, mind feleségem iránt, mind pedig feldúlt 
javaim iránt, azokat az hurcoló és feldúló személyeket (: nevezet 
szerint Kruner Szabó Jánost és Botfalvi Szőcs Mártont, Draut 
Mártont, több complex társukat mind az kik feldúlták javaimat és 
hurcolták feleségemet, ők tudják:) az mü kegyelmes Urunk ó 
Nagysága arról lőtt parancsolatja szerint, hogy megfogják engem 
altitui mind bíró uram és tanáccsal együtt méltoztassék.

Mely Nagyságotok és kegyelmetek istenes jó akaratjájért 
Isten Nagyságotokat s kegyelmeteket jó egészségben éltesse.
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JE G Y ZETE K  
r ö v id ít é s e k  j e g y z é k e

Aluta - Aluta. Sepsiszengyörgyi Múzeum, Tanulmányok és 
közlemények.

ArhMagBv - Arhiva magistratului oraşului Braşov, voi. NI. B. 
1959-1961.

B - Bucureşti, Bukarest.
Batthyáneum - Batthyáneum. Gyárfás Tihamér brassói tanár 

tudományos folyóirata.
Forrás: - BenkóJózsef levelezése. Commercia litteraria eru

ditorum Hungáriáé, Magyarországi tudósok levelezése I. Kötet, 
Szerkeszti Tárnái Andor, készült az ELTE Régi Magyar Irodalom
történeti Tanszékén, Bp. A Magyar Tudományos Akadémia Iro
dalomtudományi Intézete. - 275-77

Binder, Bodola = Binder Pál: A bodolai (Béleli) uradalom 
történetei Bodola, Keresztvár vagy Nény, Márkos és Bodzafordu
ló) . Szecseleváros, 1994.

Binder, Ev = Binder Pál: Az erdélyi magyar evangélikus 
egyházköségek és iskolák története és névtára (1542-1860) (Sze
cseleváros) 1993.

Benkó Lev - Benkő József levelezése. Commercia litteraria 
Eruditorum Hungáriáé. Magyarországi Tudósok levelezése. Szer
keszti Tárnái Andor. Bp 1988.

Forrás: - Benkő József levelezése. Commercia litteraria eru
ditorum Hungáriáé. Magyarországi tudósok levelezése I Kötet 
Szerkeszti Tárnái Andor, készült az ELTE Régi Magyar Irodalom
történeti Tanszékén, Bp. A Magyar Tudományos Akadémia Iro
dalomtudományi Intézete. 1988. - 275-77

Bp - Budapest.
BÁLvt - Brassói állami levéltár.
BrFtLvt - Brassói Fekete templom (evangélikus egyház) levél

tára.
BrMEE - Brassói magyar evangélikus egyház.
Călători - Călători străini despre gările române /.- VIII. B. 

1968-1983.
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Cumidava - Cumidava. Culegere de studii şi cercetări a 
Muzeului judeţean Braşov.

Das Burzenland - Das Burzenland II1/1. Kronstadt. Kstadt, 
1928.

EOE - Erdélyi Országgyűlési Emlékek (Szilágyi Sándor kiadá
sában) l.-XXI. Bp, 1875- 1889.

ETA - Erdélyi Történelmi Adatok /.- V. (Mikó Imre kiadásá
ban), Kolozsvár 1855-1945.

Forschungen - Forschungen zur Volks - und Landeskunde. 
Hstadt.

GenFüz - Genealógiai Füzetek. Kolozsvár.
Herepei, Adattár - Herepei János: Adattár a XVII, századi 

szellemi mozgalmaink történetéhez l-lll. Bp-Szeged 1965- 1971.
Hstadt - Hermannstadt.
lorga, Socotelile Bv - lorga, Nicolae: Socotelile Braşovului şi 

scrieri către sfat. B.
KerMagv - Keresztény Magvető. Kolozsvár.
KvEml - Kolozsvári emlékírók 1603-1720. A bevezető tanul

mányt írta és az időrendi áttekintést összeállította Bálint József. 
A forrásokat válogatta és jegyzetekkel ellátta Pataki József. B , 
ksf érién, 1990.

Krbl - Korrespondenzblatt des Vereines für siebenbürgische 
Landeskunde. Hstadt. (1878-)

Kstadt - Kronstadt, Braşov, Brassó.
Mátyás Tatrosy - Mátyás (Binder) Pál: Adatok Tatrosy György 

krónikáimról és Coronaeus Vaska Lőrinczről. In Collectanea 
Tibustiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor Tiszteletére. Szerkesz
tette Galavics Géza, Herner János, ... Bálint. Adattár XII-XVIII. 
századi szellemi mozgalmainak történetéhez, 1V. kötet - Szeged, 
1990.

Muşlea, Bis. Sf. Nicolae - Muşlea Candia: Biserica Sf. Nicolae 
din Scheii Braşovului l.-ll. Braşov 1943-1946.

NylrK - Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. Kolozs
vár.

Prodan, Urbariile - Urbariile Ţării Făgăraşului. Editate de 
Acad. D. Prodan cu Liviu Ursutiu si Maria Ursutiu. I. - II. B, 1970 
- 1976.

290



Quellen - Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt (Brassó) 
in Siebenbürgen I - VIII. Kstadt, 1886 - 1926.

RMK - Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár I - II. Bp, 1879 - 
1885.

RMNy - Régi magyarországi nyomtatványok 1475 - 1600. 
Borsa Gedeon - Hervai Ferenc - Holt Béla - Kafer István - Kele- 
csényi Ákos összeállításában. Bp. 1971, II. (1601 - 1635).Bp, 
1983.

SiebVjsch - Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Hstadt. (1929)
SSHJ - Siebenbürgisch - sächsischer Hauskalender. Jahr

buch. Herausgegeben von Hans Philippi. München - Schweinfurt.
Stenner - Stenner, Friedrich: Die Beamten der Stadt Brassó 

(Kronstadt) von Anfang der städtischen Verwaltung bis auf die 
Gegenwart. Brassó, 1916.

Stoicescu - Stoicescu Nicolae: Dicţionar al marilor dregători 
din Tara Romaneasca si Moldova. Sec. XIV - XVII. B, 1971.

SzékOkl - Szabó Károly - Szádeczky Lajos - Barabás Samu: 
Székely Oklevéltár I - Vili. Kolozsvár, Bp. 1872 - 1934.

Szinnyei - Szinnyei József: Magyar írók Élete és Munkái I - 
XIV. Bp.1891 -1914.

SzT - Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. Anyagát gyűjtötte és 
szerkesztette Szabó T. Attila. I (A - c) B.1975; II (Cs- Élsz) B.1978; 
III (Élt - Fclsz) B.1982; IV (Fém - Ha) B.1984; V (He - Jü) Bp - 
B. 1993; VI (K - ki) Bp - B. 1993.

TMÁOkm - Szilády Áron - Szilágyi Sándor (szerk.): Török - 
magyarkori Állam - okmánytár I - IX. Bpr, 1863 - 1872.

Törcsvári uradalom - Brassó szabadkir. város úrbéri tulajdonát 
képező hajdani törcsvári uradalom jogi állapota összeállítva a 
törvények, okmányok, továbbá más történelmi és hivatalos adatok 
alapján. Brassó, 1882.

Trausch, Schriftsteller lexikon - Trausch loseph: Schriftsteller 
- Lexikon oder biographisch - literarische Denk - Blatter der 
Siebenbürger Deutschen I - III. Kronstadt, 1868 - 1871.

TTár - Történelmi Tár Bp.
UjMIlex - Uj magyar irodalmi lexikon I - III. Főszerkesztő Péter 

László Bp. 1994.
VerArch - Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskun

de.
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BEVEZETÉS
Jegyzetek

1. A romániai történetírásról, lásd: Repertoriul manuscriselor 
de cronici interne privind istoria României. Sec. XV - XVII. întocmit 
de I. Crăciun si A. Ilies. Bp. 1963 ; Enciclopedia istoriografiei 
Romaneşti Bp. 1978.

2. Gross Julius: Kronstadter Chroniken und Tagebücher. Krbl 
20/1897, 57 - 64; Schiel Gustav: Ein Kronstadter Bürger vor 100 
Jahren. Lebensgeschichte des Schuhmachers Johanne Schiel 
1750 - 1830 Kstadt Bp.1912.

3. Tempea Radu: Istoria SfinteiBesereci a Scheilor Braşovu
lui. Ediţie îngrijită de Octavian Schiau si Livia Bot. Bp. 1969.

4. Mika Sándor: I.Rákóczi György levelezése a brassai bíró
val. TTár 1893. 307 -323.

5. Binder Pál: XVI századi levelek a brassói állami levéltárból. 
A/ylrK 23/1979 nr.2. 218 - 220.

6. Binder Pál: Bethlen Miklós némely erdélyi várossal folytatott 
levelezéséből. Aluta 1976/1977. 141 - 158.

7. BrÁLvt III.De 16. Catharinae 1694. In der Stadt Klostergass. 
Hauser - Einwohner oder Sadler: Lucas Seylerin - H. Mikesch; 
Merten Repesser - Gábor Deák ein edelman; Michael Tartler - 
Bartsai Gábor; Jacob Jeckelius- Pitter Letz, Andres Béldi; Closius 
Pittersberger Pfarr- Démétter Miklós; Stadt Hauser- UngarischP- 
farr; H.Bartholomaus Seylerus - Viszterul, Der Mauttner (Páter 
Miklós); Mathi Obel - Bethlehem (sic!) Miklós, Radul Schohánul 
Dolym(escher).

8. BrÁLvt Soc.Alodiale 1/21. 1690 Registratura Stadt Salaris- 
ten dem Ungarischen Secretario, den Ungarischen Pfarrer.

9. Quellen III. 620 - 625, 732, 752.
10. BrÁLvt Ab III da nr.3. Portica 1503: Török Antal, Varga 

Tamás, Bölöni Mihály, Kerekes Péter, Székely János; (Dy tuer 
gass): Kis Lőrinc, Nagy László, Fekete János, Jaksi Gáspár, 
Sipos Márton, Csiki Péter, Tatrangi Bálint;(Ascendendo): Huszár 
Bálint, Hegedűs Péter, Szentgyörgyi János, Kádár Márton. Petri 
1531: Portás Bálint, Fogarasi Kelemen; (Dy blumenawe): Molnár 
Balázs, Vajda Benedek.lll Da 3 Portica 1579: Blumenau: Herceg
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Pál, Szabó Bálint, Rab Mihály, Tatrangi Péter; (Werch Gass): 
Hajdú, Zolnay; (Mist Gass): Zsigmond Tamás, Kádár Bálint, Dávid 
Márton, Rákosi Boldizsár; (Lumyll): Balogh Ferenc, Pajzsgyártó 
István, Varga Márton, Fugrasi Tamás; (Brunnen Gass): István 
Deák, Rab Mihály; (Burich Hals): Szentpáli Pál, Pál Márton, Szabó 
Márton. - III Da 8. Portica 1627: Blomenaw Burchhaltz: Lapos 
Péter, Hajdú Mátyás, Rákosi János, Székely György: Brune Gass: 
Balogh Miklós, Kormos Jakabné, Girdó Mártonné.Girdó Márton, 
Vajda István, Tatrosi György; Lüh Mill: Hajdú Jánosné,Török 
Jakab, Erdélyi Mihály, Benkó Jakab, Katona István, Rosnyai 
György, Gotthárt Mihály, Margondai János, Lakatos János, Zillai 
Lőrincné, Ijgyártó Mihály; Stein Brück: István deák. - Ab III D 
pachet 13 Portica 7679:(Brunnengass): Hétfalussy János, Katona 
Istvánná, Kőfaragó János, Magyarossy János; (Steinbruck): Töl- 
cséres János, Fésűs János; (Burghalz): Litsky János, Bukur Kál
mán,Nagy Mihály; (Lohe Mühll): Görbe János, Szitás Pál; (Galgs 
Wayer): Apáczai. Registrul Recensăminte 11694 nr. 172. Portica 
1705 (Brunen Gass): Hosszufalusi Márton, Jakab István; (Loh 
Mühl): Magyarosi Márton, Katona János, Szitás Mihály, Bándi 
Mihály, Nagy István, Benkő István, Balogh Kata, Kőfaragó János
né; (Siech Gass): Gombkötő Tamás; (Galter Wayer): Budai Pál.

11. BrÁLvt Soc.Alodiale II/9. Türtzsch Burger Protocol 1673. 
Anno 1673 Verordnete und Erwehlete Inspektors über Türtsch- 
Fest vnd darum gehörige Neun-Dörffer sein gewesen die beyde 
T.N.V.V.H.H. Simon Dietrich Richter und H.David Czak Mitt-Rich- 
ter Eltesten des Ehrsahmen Senats zu Cronstadt welche ihre 
Administration auff folgende Weise erkläret haben; Binder, Ev 8 -
13.

12. Mészöly Gedeon: Középkori magyar barátcsúfolódás. 
Szegedi Füzetek 3/1936, 71 - 73.

13. Quellen II.650, 1542: domo predicatorum Hungarorum; - 
Krbl 11/1888. 1542: in domo praedicatorum Hungarorum, Praedi
catori Hungarorum domino Demetrio;- Quellen II.655. 1543: Pra
edicatori Hungarorum domino Demetrio in signum gratitudinis fl 2.

14. Quellen III.342, 1546:d.Tomam Hungarorum nostrorum 
Concionatorem duxit ad Fogaras exp.asp.25.

15. BrÁLvt Soc.villicului V/9 628, 1560: Scholasticis hungari-
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cis R 10; Soc.alodiale !/7 III 13/8,93, 1571:Scholasticus Hunga- 
ricus R 2 asp 25; ugyanúgy 1572- 1583.

16. Szabó György: Abafáji Gyulay Pál. Bp. 1974.111.
17. Binder Pál: Árkosi Veres Péter, a brassói humanista 

gimnázium rektora. Művelődés 31/1978. 9. 25 - 26; Binder 
Ev, 108.

18. Várfalvi Nagy János: Székely Mózes. Századok 1869. 
725; Apor Péter:Sijntagma et syballus martiorum ante aetatem 
meam. Az az: A szxületésem előtt, 1676 esztendő előtt való 
holtaknak számok és nevük, úri, fő s nemesi rendből valóknak (A 
Metamorphozis Transilvaniae kiegészítő része) Bp. 1863, 117 - 
118.1603: Székely Mózes hadában esett el. Az Barczán Szé
kellyel vesz el Pálfi András, Temérdek András, Gyürüsös András, 
Mihlácz Balázs, Fodor Ferenc, Bogáti János. Quellen V. 158 
(Michael Weis). 1603: Anno 1603-die 17 Julii geschieht zwischen 
Radulo und Moyse der Papirmüllen in unserne Feld ein Schlacht... 
sein umkommen auf 3.000 Mann, alle fürnehmste vom Adel sein 
umkommen und gefangen worden. Tholdi István, ein obrist Ha
uptmann und General des Moyses, item Nicolaus Bogaty, ein 
Wohlerfahrner junger Mann, olim des Sigismundi sein cancellari
us und Rat Jacobinus János haben sich jener vom Vajda pro flor 
5.000 dieser von einem Ratzischen Hauptmann pro flor 5.000 
dieser von einem Ratzieschen Hauptmann pro flor 3.000 ausge
lost; sein stark verwunder gewesen und allhier gestorben, liegen 
in der ungrischen Kirche Quellen VII. 455. 1707: Stirbt H. Kálnoki 
Farkas des Kaiserl. Gubernii Geheimer Rat - in die Ungrische 
Kirche neben den Altar beerdiget.

19. Quellen VIII.359.1667:Hoc anno Thomas Krizbai minister 
ecclesiae Hungaricae Coronensis ob introductos contra iuramenti 
sui sacramentum in eccleiam novos ritus et mutatas in administ- 
ratione coenae Dominicae formulas; Binder Ev, 75-76

20. TMÁOkm VII.187. 1673: az brassai 30-ból elszámolás 
magunk fizetése: öt rationisták fizetése, az 6 lovas legényé, az 
brassai magyar papok és mestereké, az brassai házbér 100 fi, az 
bereczki házbér 12 fi.

21. Tóth Ernő: Hídvégi id-Nemes János naplója 1651-1686. 
TTár 1902,1903.
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22. Binder Ev, 95-96 Quellen VIII.360. Ecclesiae Hungáriáé 
minister novas [Szeli György] ab ill [ustrissime] principe contra me 
[Petrus Mederus brassói nagypap és dékán] extorsit litteras [Lu
cas Grattius], quae Hungarian apud nos defendunt ecclesiam 
meque gravissime accusant.

23. Quellen VIII.386. Synopsis synodi LVII, 1679:Cl. d. deca
nus Barcensis expetit consilium ab abm. Universitate, quid facturi 
sint ratione insidiationis templi Hungarici Coron [ensi], dum calvi- 
niani id ad se trahere in eoque cultum divinum praestare conten
dant. Suadetur, ut patroni saeculares se viros praestent et 
vehementer resistant. Nam cum Hungari sunt populus peregri
nus, igitur religionis exercitium ipsis inter Saxones non est indul- 
gentum.

23a. EOE XVI. 1678: Béldi Pál javait Brassóban lefoglalták, 
ahol tőkepénzei voltak 200.000 reál pénz; Binder, Bodola 29

24. Turul XXVI1/152; Binder Ev, 55-57
25. Batthyáneum 1.158-159.
26. EOE XVII. 94-95; Binder Ev, 26-28
27. TMÁOkm VIII. 98.
28. Quellen V.120. 1681:6 Maii principis commisarrii dominus 

Nemes János, Mikes Kelemen, dominus Mikó István altere vice 
Coronam venerunt, ut locum pro templo HungarorumCalviniano- 
rum in suburbio extruendo. - Quellen IV 205/Paul Benckner der 
Altere/1681:7 Maii waren die Commissarii Principis, als Mikesch 
Kelemen und Nemes János, zum andernmal hier fur der Blume- 
nau, dass man ihnen ein Ort zeigen sollt, wor sie eine calvinianis- 
che Kirche bauen sollten. Weil sie zum ersten Mal vergebens 
kommen, sind auch Fürsten-Diacken hier gewesen, die Stadt zu 
praediren auf fl.600, quod etiam factum. N.B. Im nächst verschi
edenen Jahr ist’s im Landtag in die Artikel gebracht worden, dass 
man den Calvinianern hier ein Ort zu einer Kirche geben sollt; 
Binder Ev, 156-157.

29. Nemes János naplója i.m. TTár 1902. 570-572.
30. Quellen IV.205-206; Quellen VI.212.
31. EOE XVIII.220.
32. Quellen VIII.391. 1684: Teleki in urbem Coronensem
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Calvinismum introducere vu lt... Septem pagi Hungarici in Barcia 
ob periculum seductionis inspectioni capituli Barcensi subiacendi. 
Tales Lutheranismum simulantes in 7 pagis politicarum jurisdic
tioni una cum ecclesiis et pastoribus subiectis complures esse 
nec inaugurandos nec confirmatos.

32a. Quellen IV. 142. 1740: Janer. Visitiert der Herr Stadt 
Richter alle Pfarrer in den Siebendörfern wegen des Crypto- 
Calvinismi; Binder Ev, 28.

33. Történelmi Lapok 1874. 250, 264.
34. BrÁLvt IV G I, Hauserschatzung 1573-1683/Liber 

superaestimationedomorumcivitatisCoronensis/284. 1664:... in 
der Ungarischer Kirchen ein Frauen gestühl besichtiget 299; 
1667: Lucas Seuler, gewesener Pfarrherr zu Honigberg Haus 
alen der Ungarisch Kirchen 304; 1668:... bäum garten bey der 
Seychen Kirch.

35. Az Óbrassói Várhegy vagy Fellegvár német neve Újvár 
vagy Szentmártonhegy volt. Hauserschatzung 1573-1683; 185, 
1645:... den garten bey dem Nayen Schloss; 192, 1646:... am 
Steinbrach bey dem Nayen Schloss hwrunter; 238, 1655:... der 
Weingarten am Schlossberg; 308, 1669:... Obs garten auff S. 
Martini Berch.

36. Cserei Mihály följegyzései. TTár 1903. 499-500.
37. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása VI. Barnaság. Bp. 

1873,251-252.
38. Keöpeczi Sebestyén József: Székely rovásírásos bejegy

zés a brassai magyar evangélikus egyház jegyzőkönyvében. 
Erdélyi Múzeum 1945.108.

39. Quellen Vili. 206-207.
40. BrÁLvt Registrul Recensământ Nr. 216. 1720, Nr. 226 

kiegészítés: A brassai határon épített méhkertekben a pestis miá 
megholt személyek Nota Bene = Gesprengen túl a Téglacsúr háta 
megett a kovács méhkertiben. A mészáros czéh ottani méhkerti- 
ben Nr 659. 1724: Apiary [méhkertiek] vagy [on] 32 summa 
incolarum 32. Áron Péter (Binder Pál): A tanyásodás egyedi 
esete: a méheskertek (vagy méhkertek) In Agrártörténeti Szemle. 
(Historia Rerum Rusticarum) 29, 1987 3-4 szám 321-323.
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41. Huttmann, A. - Barbu, G.: Medicina in Brasov ieri si astazi. 
1959, 48.

42. Prodan David: Supplex Libellus Valachorum. B 1967. 
288-289 idézi Samuil Micu szavait a II. József által bevezetett 
concivilitásról: "/Josif/ toate scaunile le-au făcut varmeghii ... si 
fireşte ce om ori orice neam in firestecare orasiu si cetate putea 
cumpără si moşteni casi."

SZEBENI N Y ÍR Ó  JÁNOS

Forrás
Szabó Károly: Szenczi Molnár Albert állítólag 1625-ben 

nyomatatott egyházi beszédeiből. Magyar Könyvszemle 1880, 
99-101.

Irodalom
RMNy 453
Binder Pál: A Barnaság és Háromszék kapcsolatainak törté

nelméből. Aluta 1971,208-215/11. Kulturális kapcsolatok a huma- 
nismus és a reformáció korában/.

Huttmann, Arnold - Binder, Pavel: Geneza Cazaniei a ll-a 
/1581/si legaturile diaconului Coresi cu tipografia latina din Bra
sov. Studii de limba literara si filologie. B 1969. 243-258.

Jegyzetek
1. SzékOkl V. 136-137, 75Ő3;"Francisci Daczó de Sepsizent- 

georgy" új adományt kap az Orbai Órhegyoldalra és a bodzamezei 
Kodormezó és Alsó-Csemernek/ma Ciumernic/ vételére.

2. SzékOkl V. 86, 1569: Daczó Pál szentgyörgyi, várhegyi 
kastélyunkpraefectusa; 101, 1576: Paulo Daczo de Zenthgeorgy; 
Quellen III, 121, 154f. Andreae Valentino Thot ad Paulum Daczo 
misso causa boum; SzékOkl II, 213-215, 1567: Daczo Palnak 
Zentgijergjen negjwen ház ijobagijott.

3. Müller, Friederich: Gleichzeitige Aufzeichnungen von Tho
mas Wal, Johannes Mildt und einem Heltauer aus den Jahren 
1513-1532. VerArch XV. 59-60. 1530 Februarius: Decima tertia 
mensis huius Moyses Wayda transalpinus desponsauit sororem
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suam Bano tranalpinensi vocauitque Boyarones ad nuptias; co- 
nuiuio exacto Boyarones cepit et decollauit, Dragan et multi qui 
nupciis non interfueruent aufugerunt. Dragan autem ad fidem 
vocatus a Moyse decollatur, Stan ad nos venit, alii Thureas contra 
Moysen adduxerunt, ita coactus est regno excedere, per Siculos 
in fuga spoliatur, ad nos venit postea moratus aliquot dies - 
dominus Maylad per alpes Fogarass transalpes ingressus in 
auxilium Moysis; - Quellen 11.190. 1530/febr. 2/: Item dum Martin 
ad magnificum dominum Mossy waywodam Transalpinensem; 
195. 1530 /május/: Item uni familiari in medium Siculorum misso, 
ut referet, Turkas novum waiwodam in Transalpinam adducere.

4. A havaselvi népi felkelés inkább arra az eseményre vonat- 
kozhatik, mikor Mihnea cél Rau meggyilkolása/1510 március 12/ 
után fia Mircea /1509. okt.-1510. febr./ erdélyi hadakat gyűjtött, de 
Gyergyicénél /Gherghita/ Vlad a vásárosnéppel együtt megtá
madta Mirceát és a segítségére jött erdélyiek közül sokat megöl
tek. - Johann Filstich: Tentamen Historiae Vallachicae - încercare 
de istorie româneasca. B 1979. 106: "Hoc facinus ulcisci voluit 
Michne Filius, alias Mirtse dictus, quo respectu collectu ex Tran- 
silvanorum nationibus exercitu in Valachiam semet contulit, ubi in 
pago Gergitze die mundinali illi obviam venit Vladutzzius tanto 
fervore, ut brevi pugna Mirtse Vaivodam vinceret, atque eundem 
multis Hungaris Transilvanis occisis ..."

BO LG ÁRSZEG I TA TRO SI G YÖ RG Y

Forrás
Domokos Pál Péter: Tatrosy György önéletiíása és történeti 

feljegyzései. Irodalomtörténeti Közlemények 61/1957.3. sz. 238- 
261.

Irodalom
Szádeczky Lajos: Szamosközi magyar historiás éneke az 

1610-iki Kendy-féle összeesküvésről. Századok 1899, 211-225, 
310-341.

Kanyaró Ferencz: Árgirus históriájának 1618-ki kézirata. Eth- 
nographia 1914. 305-312.

298



Dézsi Lajos: Tatrosi György verseskönyve. Ethnographia 
1914313-315.

Régi Magyar Költők Tára. XVII század. Szerk. Klaniczay Tibor 
és Stoll Béla. Bp, 1959.531-534.

Régi Magyar Prózai Emlékek. Szerkeszti Tolnai Gábor II. 
Laskai János válogatott müvei. Magyar Justus Lipsius. Sajtó alá 
rendezte, a bevezetést és a jegyzeteket írta Tarnóc Márton. Bp, 
1970.(Függelék: Tatrossi György possesor bejegyzése Laskai 
János De Constantia fordításának végén RMK I. 714. Kolozsvári 
Egyetemi Könyvtár 2194. sz.)

Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két 
Rákóczi György korába. Bp, 1978.

Jegyzetek
a. / Lakatos István: Zenetörténeti írások. B, 1971,10-20. (Egy 

erdélyi historiás énekköltó a XVI században: Moldovai Mihály.)
b. / Tatrosi György özvegye 1663-ban a bolgárszegi Katalin 

utcában lakott. BrÁLvt Catharina III Db 8, 549 1663: Catharina 
Gass: Görg Thatrisschien.

c. /Jakab Elek: Oklevéltár Kolozsvár története //-/// kötetéhez.
Bp, 525-526. Kolozsvári T anács: Johannes Handsaros prima

rius judex... Michael Tatrosi.
1 RMNy 159: Chronica ez vilagnac yeles dolgairól. Székéi 

Estvan Craccoba MLLIX (recte 1559).
2 SzT II, 271m, 1609: Rosas lanose Azzoniomotol az Dara

bontok dardaiokra lobogo varrni Selymet veottwnk. Nagy Szabó 
Ferenc, az ismert marosvásárhelyi krónikaíró 1603 - ban feleségül 
kérte Rosás Jánosné lányát, Erzsébetet, s a lakodalmat 1604 
január 21- én tartották. Kelemen Lajos: Nagy Szabó Ferenc és a 
marosvásárhelyi Szabó-céh. Erdélyi Múzeum 1901.396-405 és 
nő: Művészettörténeti tanulmányok. B, 1977, 185-190.

3 BrÁLvt, Adójegyzékek Quartale Portica 1575:Lu Myll: Tatt- 
rosy Lucas; 1576: Die Lumyll: Tattarysy Lucas; 1577: Lumyll: 
Tattrosi Lucas; 1579: Lümyll: Tattarissi Lucas; Mátyás, Tatrosy 
306.

4 A brassói számadásokban és adójegyzékekben a bolonyai 
Vaska család számos tagjáról találunk adatokat: Vaska Péter 
1533-1542 mint városi szolga szerepel, Vaska Péterné pedig
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1577-1590 között a bolonyai Csermalom utca lakója. Vaska Már
ton 1539-1570-ban, bolonyai Vaska Gergely pedig 1535-1543 
között bukkan fel a forrásokban.

5 Mezókeresztesi csata (1596. okt. 25-26). Mátyás, Tatrosy 
311-314.

6 Családneve Bene volt, és minden valószínűség szerint a 
család szintén Tatrosból származott be Erdélybe. Magyar Nyelv 
1963, 361.

Szabó T. Attila közleménye: "...ez levél költ Tatroson", 1575: 
"Mi Bene János az Bene Mihály fia ugyan tatrosi és Kerekes Máté 
ugyan Tatrosról. "1599-ben Tatros város katolikus plébánosa 
Bene János volt. Calatori IV. 39. Moldvai csángó-magyar okmány 
1-11(1467-1706) Szerkesztette Benda Kálmán Bp. 1985 118,124, 
781 (Bene János plébános).

7 Stenner 70: Valentin Hirscher (+ 1603, aug. 15.) brassói 
tanácsbeli (1578-1590), jegyző (1586), folnagy (1591-1595) és 
városbíró (1597-1601).

8 Quellen I, 561, 1524: in canalibus circa hangaschen 
laborantibus. Quellen II, 509.1537?auli Hanges Gyrko cum literis 
ad Philippum Porkoláb misco. Qellen 111,193,207,209, 235, 241, 
1543 (huszadvámfizetók): Hangus Balint Bulgarus, Hangus Gerg 
Blumeneuer. BrÁLvt Adófizetők lajstroma De 3 és 4. 1572: Wnger 
Gass (Magyar utca) Hangoss bahnten: 1582: Wngergass: Han- 
gust Paul; 1584: In der Vngergass Hangass Jacab; 1589: Vnger 
Gass: Hangos Jacobin, Mátyás Tatrosy, 307.

9 A gyulafehérvári székesegyház mellett fekvő Püspöki Palo
ta és környéke, a XVI. század végén fejedelmiszékhely.

10 A nyéntoroki csatáról (1600. szept. 14-15,) sokat írtak a 
korabeli szász krónikások is. Binder, Pavel: Contributu privind 
domnia lui Mihai Viteazul in Transilvania. Revista de istorie 
28/1975. 4. 588-589; Quellen V. 291,377.1600 9 Sept.: Nam ab 
hoste multis laesis sunt repressi, ac displosione machinae magis
ter bombardarum pulvere tormentario est in toto suo corpore ita 
perustus, ut nula corporis cutis integra adperet; simin czack, 377 
und im Anfang so zerspringet den Unseringen das Stuck, und der 
Polververbrennt etlige Persunnen. - Quellen V, 417 (Petrov Banf): 
Den 14 Tag Septembris sein (das Volk aus Cronen) bei Kreitzbrig
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gezogen und des Michell Wayda seine Sohn aufzuhalten mit 
Namen Petrasko Wayda; den dieser war im Land Walachay Fürst; 
und allda ein grosse Slacht gehalten von des Morgens um 9 bis 
des Abends um 3, und mit der Hülf Gottes zurrück geslagen, und 
doch viel Croner umcommen sein, als ungefähr nur Handferksleut 
bei 132; Binder, Bodola, 44.

11 lorga, Socotelile Bv 116, 1604. jan. 13: Schihten meine 
Hern den Chukas István in die Wallachey zum Radul Wayda. 
1604. febr 15: schikt der Herr den Chukats in die Moldaw dem 
Hern Gubernator Ross zu kauften. -121, 1605. március 16: ward 
der Chukasch István in die Moldaw mit der Herrn Comisarii Briffen 
geschiekt.

12 Tehát 1645-ben még életben voltak. Borbély Márton elma
radt özvegye Csukás Sára (+1682. július 14) 1682-ben írta meg 
végrendeletét. Nénje, Anna ekkor Hosszúfaluban lakott.

13 Johannes Chrestel alias Christoph (+ 1625) brassói patrí
cius, esküdtpolgár (1603-1612), folnagy és városbíró.

14 Paul Benkner (+1620) divisor és tanácsbeli.
15 BrÁLvt (Adófizetők lajstroma) Quartale Portica ab III Da 

(1582-1586), 1584: Brvnne Gas (Kút utca): lyarto petter: 1603: An 
der CzeiI Blomenaw: Yiarto Mihalj; 1619: liarto Mihaylj; 1627: 
Igirato Mihály, Mátyás, Tatrosy, 308.

16 BrÁLvt Quartale Portica Ab III Da, 1575: Wer Gass (való
színűleg a mai Egres utca) Sillady Janos; 1578: Wer Gass: Sylloy 
Lwrinc; 7587:Zyllay Lorintz; 1598: Die Wergass: Szilaj Lórinczné; 
1627: Sillaj Lőrintzen, Mátyás, Tatrosy, 308-309.

17 Siel, Matrikel 39, 1604: Stephanus Schaffarus Coronen
sis)

- Valedicens Musis Scribam professus est. A sepsiszéki egy
házi összeírás legrégebbi kötete említ egy Sáfár Jánost, aki 
esetleg az előbbi fia lehetett. Juhász István; A székelyföldi refor
mátus egyházmegyék. Kolozsvár 1947, 140. 1645: Tiszt(eletes) 
Sáfár János akkori Uzoni Praedicator és az említett Ecclesiák 
hűtős Nótáriusa.

18 Tököly Miklós valószínűleg a késmárki Thököly család 
tagja, talán Tököly Sebestyén fia, aki 1569 körül vagyonos keres
kedő volt Nagyszombatba. 1572-ben nemesi rangra emelték,
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1586ő-ban feleségül vette Dóczi Gábor leányát, Zsuzsannát és 
elzálogosította késmárki uradalmát. 1598-ban bárói címet kap, 
Giorgio Basta, majd Bocskai híve lett.

19 Géczi András (+1614) Báthori Gábor kegyence, 1612-ben 
portai követe volt. A Portáról hazatérve ura ellen fordult és a 
brassóiakkal szövetkezett, később azonban kibékült a fejedelem
mel.

20 Kassai István ( +1644) Bethlen Gábor, majd I. Rákóczy 
György fejedelmek egyik leghitelesebb belső tanácsosa és több- 
renbeli kövefe volt. Tömör jellemzését Kemény János adta: "Vala 
egy Kassai István vénember, kinek eszének nagy tulajdonítása 
vala, expertus ember is vala kiváltképpen a jurisprudentiában... 
Ez a fejedelemnek legintimusabb, hitelesb embere, kinek taná
csán jár vala, de igen gonosz lelkű ember vala, és az ó elméje és 
a fejedelemnek arra hajlandó természeti miatt sok emberek 
nyomorítatnak, károsítatnak vala meg, törvénnek színe alatt. Lé
vén egy kassai erszénycsináló embernek gyermeke, csak az 
deákság és prokátorság után promováltatott volt, mint szintén 
Bethlen Gábor idejében egy Pécsi Simon cancellarius. " idézi 
Korzenszky Miklós Richard: Kassai István 1629-i énekgyüjtemé- 
nye.

KerMagv 80/1974.1.41-43; KrEml 146-177,148,187.
21 Trasski alias Maróti Lukács volt az első kolozsvári refor

mátus pap (1608-1615) r.ó. Adattár XVII Századi szellemi moz
galmainak történetéhez I Herepei János cikkei Bp-Szeged, 1925, 
334-340.

22 Quellen V. 468, (Andreas Hegyes): "1613 Aug 16. Kompt 
der Chyukaczy Istwan von Constantinopel, bringt vom gerossen 
Visyr dem Nassup Bassa, item von Magyargly und Blesche We
den Brief."; Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes portáig. B, 
1968. 73-74.1614: "Die 10 Juli. Ez idő alatt egyszer volt szembe 
Balassi uram az pasával, azutánúgy küldöttük el Szerdahelyi 
Istvánt titkon Csukás Istvántól Küldtem tőle gazdámasszonyom- 
nak és az vásárhelyi tanácsnak külön leveleket."

23 Stenner 69, Johannes Hirscher (+1638. okt.7.) városi írnok 
(1613-1635), esküdtpolgár (1614-1639) és a Százak Tanácsának 
szószólója (1616, 1617,1638, 1639).
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24 Herepei, Adattár I. 335-336. Váradi Miklós váradi árus 
ember a török ostrom elől Váradról 1598-ban Kolozsvárra mene
kült és ott egyik patrónusa lett a református hitnek. Leánya Váradi 
Borbála, Bethlen János kancellár első neje volt, Váradi tehát 
Bethlen Miklós önéletíró dédapja volt. A gazdag Váradi Miklós 
duplán vasalt szekerei egész Bécsig jártak áruval.

25 Az 1612-es harcokban Szemerján fogjul ejtett János papról 
lásd Bogáts Dénes: Szemerja község és ref. egyházának történe
te. Sepsiszentgyörgy, 1943; Quellen V. 459 (Andreas Hegyes) 
1613: "Hat der Janos Pap unser ungrischer Prediger dem Geczy 
András und seinem Anhang in seiner Predigt rechtschaffen nach 
Verdienst die Lauge aufgossen."

26 BrÁLvt 1598: Die Wergass, Keomives Simon. Binder, Ev, 
53

27 A későbbi Kút utca neve Balogh utca volt, mely nevét az 
itt lakó Balogh családról kapta. BrÁLvt Quartale Portica III Da 8, 
1620: Blomenaw: Bolog Miklós, Balock János; 1626: Brunne 
Gass: Bollog Mikloss, Bollog Janos; 7627:Blomenau Brune Gass 
Ander Ziel: Tratassi Georgi.

28 Johannes Rheter apja,a szászbudai születésű Franz Rhe- 
ter a XVI. század végén Szászzsomboron, majd Mirkvásáron volt 
luteránus lelkész.

29 Tholdalagi Mihály (1580-1642) erdélyi főúr, Bethlen Gábor 
és I Rákóczi György portai főkövete.

30 Ürmös falu később a Maurer család birtoka lett, de Almás- 
mezőt (Poiana Mărului) Christoph Hirscher leanya, Kollmann 
Gottsmeisterfelesége örökölte. Fabritius Karl: Geschichtliche Ne
benarbeiten. L. J. Marienburg und dessen Regesten zur Ges
chichte der Gottsmeister’- sehen Familie, VerArch 13/1876, 
375-376.

31 Sebesi Miklós (+1662) a marostropusi, majd az összes 
fejedelmi birtokok prefektusa volt, ő igazgatta az erdélyi só, arany- 
és ezüstbányákat. Felesége Szalánczy Krisztina volt, Szalánczy 
István tanácsúr és postai követ leánya.

32 Pávai Vájná Tamás brassói harmincados. lorga, N .: Bra
şovul şi românii. B, 1905, 150 1653: "Iar, să crezi dumneata ca 
noi n-am ştiut de mult, ne puţin da acel lucru, ce dumnealui 
vameşul Măriei Sale lu-i Crai, jupan Pavai Tamas."
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33 Teutsch, Georg Daniel: Urkundenbuch der evangelischen 
Landeskirche A, B. in Siebenbürgen II. Die Synodalverhandlungen 
derev. Landeskirche A. B. in Siebenbürgen im Reformationsjahr
hundert. Hstadt, 1883, 35. Synodus pastorum Saxonicorum et 
quorundam Hungarorum, Medgyesini anno 1561, 6 Febr coacta. 
In hac synodo, mandante serenosimo rege Johanne II ecclesiae 
suam de coena domini sententiam 14 propositionibus comprehen
sam adornant, eamque addita brevi alia de eadem materia con
fessione de voluntate regis per certos legatos, nominatim: 
clarissimos Gerogium Christianum, pastorem Heltensem et cani- 
tuli Cibiniensis decanum, Nicolaum Fuchsium, antistitem Honig- 
bergensem, capituli Coronensis decanum, et M Lucam Unglerum, 
gymnasii Cibiniensis rectorem ad celebriores Germaniae Acade- 
mias transmittunt, alimis facultatibus theologicis censendam. Te
hát Georg Christiani nagydisznódi (és nem szebeni, amint Tatrosi 
írja) pap és szebeni dekán volt, Nicolaus Fuchs pedig barcasági 
esperes és szászhermányi lelkész volt.

34 RMNy 189 (1) Brevis confessio de sacra coena Domini 
ecclesiarvm Saxonicarvm et coniunctuarum in Transyluania anno 
1561.

(2) VNACVM indicie qvator academiarum Germaniae super 
eadem controuersia (Coronae) MDLXIII.

35 Lazar Schwendi (vorarlbergi Schwendi, 1522-1584. május
12. Kirchheim) V. Károly, majd Ferdinánd császár hadvezére. 
1565 elején mint a felföldi császári hadak fővezére elfoglalja 
János ifjú királytól Tokajt, Szatmári, Nagybányát és Erdődöt.

36Zrínyi Miklós (1508-1566) horváthbán, 1566-banSzigetvár 
ostromakor, maradék csapatával kitőrt a rommá lőtt várból és hősi 
halált halt.

37 Szulejmán szultán halálával lezárult a nagy török terjesz
kedések kora. II. Szelim 1568-ban az 1547. évi feltételek mellett 
megkötötte a "bécsi királlyal" a drinápolyi békét.

38 A Ferdinánd párti Báthory Bonaventura vagy András tár
nokmester (1550-1551), majd erdélyi vajda (1552).

39 Karácsony György (+1570) vagy Fekete ember szilágysági 
román jobbágy, aki a terjeszkedő török ellen 1569-ben "szent 
háborút" hirdetett; azt jövendölte, hogy győzni fog és megmenti a
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birodalom szabadságát. Azonban Balaszentmiklós ( a mai Török- 
szentmiklós) török végvárnál a törököktől vereséget szenvedett, 
ekkor a nemesek ellen fordult, de a debreceni városi tanács 
elfogta és kivégeztette. Tatrosi szerint a nemesi hadban harcolt 
egy "nagy fekete ember*’, más források szerint Karácsony Györ
gyöt (alias Gheorghe Cráciunt) nevezték fekete embernek.

40 Itt téved Tatrosi. Szászsebesen Szapolyai János halt meg 
1541 - ben. 1571, március 14- én fia a nőtlen János Zsigmond halt 
meg, de nem Szászsebesen, Görgény várában, innen vitték tete
mét Gyulafehérvárra.

41 Itt megint téved, ugyanis 1572-ben egy szupernóva meg
jelenésekor, nem Báthory István, hanem Báthory Zsigmond szü
letett. Quellen IV. 12. 1572: ist ein neuer Stern Cassiopeea 
gesehen worden; - ETA (Sepsi Laczkó) 21. 1572:28 Septembris 
új csillag láttatik.

42 Békés Gáspár 1573 az ellene küldött fejedelmi hadak elől 
menekül. A szászhalmi csatát más források nem említik.

43 Midőn Békés 1575 júniusában Kassa mellől Erdélybe 
vonult, a székelyek hozzá csatlakoztak. A kerelőszentpáli csata 
(1575 júl. 9.) után Báthory István alkalmasnak ítélte a pilanatot, 
hogy végleg leszámoljon a központi hatalmat gyengítő erőkkel, és 
a kolozsvári országgyűlésen (júl. 25) elhatározta a lázadók meg
büntetését.

Augusztus 8-án Kolozsvár piacán hét főurat kivégeztetett, és 
az elfogott székelyek közül 34-nek orrát és fülét lemetszették. 
Székely felkelés 1595-1596. B, 1979,82, 86-87. EOE II. 557-564 
(a kolozsvári országgyűlés végzései).

44 Polock sikeres ostroma után 1579. nov. 7-én Grodnóban 
meghalt Békés Gáspár, Báthory István lengyel király híve. A Vilna 
közelében emelkedő dombot, ahol hamvai nyugosznak, a lengye
lek még nemrégen is "Békés hegyének" (Gora Bekieszova) ne
vezték.

45 Szabó György: Abafáji Gyulay Pál. Bp, 1974. Ghyczy 
János lett Erdély kormányzója, Sibrik Györgyöt az ország kulcs- 
pozíciójának számító váradi vár kapitányának nevezték ki. Sibrik, 
aki Báthory István orosz hadjáratait vitézül végig harcolta, a 
politikai életben is megállta a helyét.
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46 Báthory Kristóf 1581. május 27-én halt meg.
47 Erről a harcról egy magyar nyelvű históriás ének is beszá

mol, mely Geszti Ferencnek a magyarból törökké lett Sasvár bég 
rablóhadai felett 1580. júl. 19-én aratott nádudvari győzelmét írja 
le. RMNy 492: Historia cladis Turcicae ad Naduduar, nec non 
victoriae Vngarorum duce... Francisco Geszti A.D. 1580 19 July. 
Colosvarat 1581 Heltaj Gáspárné.

48 RMNY 529: CALENDARII novi ivssv s.d.n. Gregorii papae 
XIII correcti fragmentvm, postremi tribvs mensibvs anni 1583 
inseruiens. Ternaviae MDLXXXIII. Az egyleveles falinaptáron a 
cím alatt II. Rudolf rendelete olvasható, mely szerint 1583 októbe
rétől birodalma minden országában az új naptárt kell használni.

49 RMNy 524: Statvta ivrivm municipallivm Saxonvm in 
Transsylvania. Opera Matthiae Fronii reuisa, locupletata et edita 
(Corona) 1583.

50 A dunántúli Géczy (vagy Giczy) János (megh. 1589. jan.
7.) váradi kapitány (1576), majd erdélyi kormányzó (1585-1588).

51 Petru Cercel havasalföldi vajda (1583. júl. -1585. ápr.6.).
52 RMNy 652: SZENT Biblia, az az Istennec O es Wy 

testamentvmacnac prophétác es apostoloc által meg Íratott szent 
könyuei... Visolban MDXC Matskovit.

53 Haszán boszniai pasa 1591-ben és 1592-ben ismételten 
betört Horvátországba, elfoglalta Bihácsot, ostromolta Sziszeket.

1593 elején azonban egy újabb támadása alkalmával súlyos 
vereséget szenvedett és maga is éltét veszítette.

54 Magyarországon 25-én béke után 1593-ban újból kirobbant 
a török háború. A jezsuiták nevelte Báthory Zsigmond csatlakozik 
a Rudolf császár kezdeményezte török ellenes szövetséghez. Az 
erdélyi rendek azonban a tordai országgyűlésen békepártinak 
bizonyultak. Báthory a katonai vezetők sugalmazásáca 1594 au
gusztus 28-án letartóztatta az ellenzék vezetőit. Kendi Sándort és 
öccsét, Gábort + 30-án három másik tanácsúrral lefejezték. Bát
hory Boldizsárt, Kovacsóczy Farkast és Kendi Ferencet szeptem
ber 11-én a börtönben megfojtották.

55 1597-ben a török elfoglalta Győr várát és ugyanakkor 
elesett Pápa is. 1598-ban azonban Pálffy seregeinek és a császá
riaknak sikerült Győrt visszafoglalni, miután kapuját az akkor még
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alig ismert nagyerejú robbanószerkezet - petárda - segítségével 
bezúzták. 1598-1599-ben Budát ostromolták és sikeresen harcol
tak a törökök által elfoglalt területeken, de 1600-ban elveszett 
Kanizsa, mivel annak idegen parancsnoka - akivel Zrínyi Györgyöt 
a vele szemben bizalmatlan császári udvar leváltotta - lelküsme- 
retlenül feladta a várat.

56 A goroszlói csata 1601. aug. 3-án volt. Mihai Viteazul si 
Sălajul. Guruslau 375. 3 august 1976. Zalau 1977.

57 Téves adat. Amint ismeretes Basta zsoldosai M ihály vajdát 
1601 augusztus havában gyilkolták meg a Torda mellett.

Rezachevici, Constantin: Tabara de lingă Turda (pe Címpia 
Turdei) si stirsitul lui Mihai Viteazul. Mihai Viteazul si Sălajul i.m. 
441-470.

58 Maria Christierna. Báthori Zsigmond Prágában halt meg 
1613- ban.

58a Jakab János Cyprian Concini császári ezredessel, váradi 
alkapitányal azonos. Concini a váradi német katonasággal Szent
jobb ellen vonult, amelyet1604 október 2-án az áruló várkapitány 
átadott neki v.ó.

Bocskai István: levelek. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta 
és a és a jegyzeteket összeállította Benda Kálmán Bp, 1992,256.

58b Johann Petz császári ezredes.
59 Giovanni Jacomo Barhiáano di Belgioiso (+1626), aki 

zsarolásaival tette nevét ismerté, szemet vetett Bocskai István 
vagyonára, és őt a rakamazi táborba hívatta. Mikor pedig Bocskai 
e meghívásnak nem tett eleget, sereget küldött várainak elfog
lalására. Szentjobb vára ellenállás nélkül megnyitotta kapuját, 
Kereki alól azonban véres fejjel vonultak vissza Váradra az ost
romlók. A császári zsoldban szolgáló hajdúk Bocskai zászlaja alá 
álltak.

60 Lippai Balázs és Németi Balázs hajdúkapitányok 1604. okt. 
végén kelt kiáltványa szerint a felkelők a vallásszabadságért 
fogtak fegyvert. E felkelés sikerét és török segítséggel harcoló 
hajdúk és paraszthadak Osgyánnál, majd Edelénynél vereséget 
szenvedtek.

61 1605. november 11 -én a Lalla Mehmed nagyvezér a szul
tán nevében Pesten koronát és kardot adott át a fejedelemnek.
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Bocskai elfogadta ugyan az ajándékot, de nem ismerte el, hogy a 
küldött királyi jelvények felségjogot ruháznának rá.

62 Ecsedi Báthori István gazdag főúr, országbíró, buzgó 
református, 1605-ben közeledett a Bocskai-féle felkeléshez. Ba
lázs Mihály: Ecsedi Báthori István levelei Bocskaihoz. Acta Histo
riae Litterarum Hungaricarum X-XI. Szeged, 1971.

631606 elején Bécsben megkezdődtek a tárgyalások Bocskai 
küldöttei (lllésházy István) és a császári udvar megbízottja (Má
tyás főherceg) között. Június 23-án megkötötték a bécsi békét, 
melyet az osztrák-török tárgyalások követtek (november 11: a 
zsitvatkori béke).

64 Báthori Gábor 1608. március 7-tól 1613. Oktober 27-én 
történt meggyilkolásáig Erdély fejedelme volt.

65 Szent BIBLIA az az Istennec ó és uy testamentomanc 
prophetae es apostolok által megiratott szent könyve. Hanoviá- 
ban, MDCIII.

66 Radu Serban havaselvi vajda uralkodását (1602 aug. 
-1610 dec., majd 1611. június-szeptember) csak ideig szakította 
meg Báthori Gábor Havaselvi uralma (1610. dec. -1611 március).

67 Az ún. széki komplenáció vagy Kendi-féle öszeesküvés 
vezetője Kornis Boldizsár, a székelyek tábornoka volt, aki szép 
feleségét, Keresztúri Katát féltette a nőkkel szemben gátlástalanul 
viselkedő fejedelemtől. Erről az eseményről Szamosközy István 
történész egy históriás éneket írt, melyet Tatrosi György 19 éves 
korában Kolozsváron lemásolt, (lásd irodalom): "Finis huius His
toriae, per me Georgium Tatrosy scripta, anno 1618 incepta Die 
9 Junij finita Die 12 Junij. Laus deo semper". Az újabb magyar 
történetírás cáfolja Báthory Gábor nőcsábász hírét, I: Nagy László: 
Erdélyi "boszorkányperek" a politikai hatalom szolgálatában. Szá
zadok 112/1978. 6. szám, 1097-1141.

68 Esterházy Miklós (1582-1645) nádor, a család nagyságá
nak megalapítója, Pázmány Péterrel együtt a katolikus vallás 
leghívebb védelmezője volt. Politikai vezéreszménye a Habsburg 
ház uralmának megszilárdítása és Magyarországnak a török ura
lom alól való felszabadítása.

69 Radu Serban hadait a brassói tanács hívta be és Tatrosi 
mostohaapja Csukás István darabont-hadnagy vezette át őket az
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addig járatlan bratócsai (Bratocea) hágón. A brassói csatát a 
leégett papírmalom, amai Méhkertek területén vívták, lorga, So
cotelile, Bv, 134. 1611. jun. 16:" ...den Belesch Trabanten so mit 
dem Schuckasch waren khommen, zwei Lömmer." Rezachevici, 
Constantin: Neobişnuitul drum peste Carpati ai ostii lui Radu 
Serban, înaintea bătăliei de lingă Brasov cu Gabriel Báthory (iunie 
1611). Cumidava 8/1974-75, 119-131.

70 Forgách Zsigmond (1565-1621) országbíró, felső magyar- 
országifókapitány, nádor. Ó volta vezére annaka seregnek, melyet 
II. Mátyás osztrák császár 1611-ben Erdélybe indított Báthori 
Gábor fejedelem ellen, a szorongatott szászok megsegítésére.

71 Michael Weiss (Fejér, Albinus 1569-1612) brassói esküdt
polgár (1600-1611), városi jegyző (1603, 1604), országgyűlési 
követés 1612-ben városbíró. Mika Sándor: Weiss Mihály. Bp 1893 
(Történelmi Életrajzok).

72 Károlyi Gáspár bibliafordításának második, javított kiadása 
(Oppenheim, 1612).

73 Káldi György (Nagyszombat 1573 - Pozsony 1634), biblia
fordító. 1601-1603 között Erdélyben, majd osztrák és lengyel 
rendházakban élt, 1616-tól kezdve a Nagyszombati Kollégium 
rektora volt.

74 Quellen V (Andreas Hegyes) 452, 1612: "4 Aprilis ergeben 
sie das feste Schloss Tyrschburg ohn einiges Beschiessen wie 
lose Laut... 13 worden die 2 Porkolábén, einer ein Lederer Na
mens der Horuat, der 2 ein Schneider Johannes auf dem Burghal- 
ser Berg erstllich gestummelt, darnach gespiesset, etliche Knecht 
wurden gehenket, weil sie das starke Schloss Tyrtschburg so 
leitfertiger Weis übergeben hatten. Nota: mit den Fuessen wurden 
sie aufgehangt. Extra usum!"

75 Binder, Pavel: Ostasi din Tara Romaneasca in solda 
magistratului din Brasov (1612). Studii si materiale de monografie 
si istoria militară 9/1976, 47-58.

76 Itt tévedéssel vagy elírással van dolgunk. A brassói hadak 
1612. szept. 13-án nem az uzoni, hanem az illyefalvi templomvárat 
vették be; ebben a várban paposkodott a krónikaíró apósa, Sze- 
merjai Elekes János. Quellen V. 453. (Andreas Hegyes): "Szep
tember 13. Werden bei lllyefalwa die Czekely und Hayducken von
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den Unsrigen geschlagen, der Schanz under dem Castely 
eingenommen. Haben Ross bei die 600, Kühe und Ochsen auf 
die 1500, und ist auch viel Szekely damals umbkommen."

77 Tholdalagi Mihály évkönyve. TTár1881.4,1613: "Bethlen 
Gábor martiusra Medgyesen az országnak gyűlést csinála. Aza
latt Szebenből kiköltözék mindenestől s Szebent megadá a szász 
nemzetnek... Ugyanazon gyűlésen a fejedelem híre nélkül felro
hanván az Báthory Gábor Szolgái félék Szilasi Jánosék ellen, 
rátámadának és az régi ó templom (a mai katolikus templom a 
Székes V. Zekesch városrészben.) mellett való igen szoros gárdi- 
csú templomba szalaszták fel őket, melyet ostrommal vévén, 
vérrel megtöltöték, ott ölék meg őket és úgy hányák le a sokaság 
közé, holott úgy vagdalák őket, hogy alig ismerték meg, hogy ki 
melyik teste volt."

78 Az említett forrásról Besztercei Simon Pál danckai diák egy 
latin nyelvű disszertációt írt: Disputatio theologica de origine fon
tium et flumnium... proponit Paulus Simonis Bistrisiensis Transyl- 
vanus Ad diem 8 Juni Horis locque consuetis Dantisci 1619 
T ransch, Schoffstelletexchen III, 314. (RMK III. 1244). Ezt a forrást 
Szepsi Csombor Márton is megemlíti:

"Vajon természetes okok következtében ömölhetett e 
időnként vér a forrásokból? Szikszó forrása nemcsak a magyart, 
hanem törököt, szlávot, horvátot, románt, osztrákot."

79 Erdély részvételéről a harmincéves háborúban lásd: Nagy 
László: Bethlen Gábor a független Magyarországért. Bp. 1969; 
Cernovodeanu, Paul: Tránsilvania si războiul de treizeci de ani. 
Studii si articole de istorie 21/1973. 15-25. Erdély története II. 
1606-tól 1830-ig. Szerkesztette Makkai László és Szász Zoltán. 
Bp. 1986, 658-687.

80 Péchi Simon (1575-1642) kancellár a szombatosok vezető 
személyisége volt, akit Kemény János "okos, jó deák, tanácsos, 
főzsidó embereként jellemsett. Bethlen Gábor Péchit 1621- ben 
hűtlenség gyanúja miatt politikai okokból börtönbe vetette, de 
később megkegyelmezett neki. Dán Róbert: Azerdélyi szombato
sok és Péch Simon. Bp, 1987 (Humanizmus és Reformáció 13).

81 Mikó Ferenc (1585-1635) hídvégi nemes, történetíró, poli
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tikus és diplomata; uzoni Béldi Kelemen katolikus főúr, bodolai 
birtokos. Vornyik Niku la valószínűleg Necula janinai görög eredetű 
gazdag havaselvi bojárral azonos, aki 1613-1634 között sűrűn 
szerepel a korabeli oklevelekben (Stoicescu 217). 1623 őszén 
bucsáki tatárok pusztítják Havaselvét, de a hazatérő tatárokat a 
moldovaiak megtámadják, s elkobozzák a szerzett zsákmányt. 
Erre az időre vonatkozhat Jancsó Pál (GenFüz 1908. 43) adata: 
"Bethlen Gábor megharagudván egykor az havaselvi Alexander 
nevű vaidára, engemet külde rá Váradrul 560 magammal." Ez az 
Alexander vajda Alexandru Coconul (1623-1627) lehetett.

82 Szövérdi Gáspár János. V. ó. Biri Vencel: Erdély Kör... a 
Pusztán. Cluj-Kolozsvár, 1921,121.

83 Radu Mihnea havaselvi (1620. aug. -1623. aug.) és moldvai 
(1623. aug. -1626. jan.) vajda és ennek fia Alexandru, aki Ale
xandru coconul nevén 1623. aug. és 1627. nov. között Havesel- 
vén, majd 1629. aug. és 1630. ápr. között Moldvában uralkodott.

84 A törcsvári uradalomhoz hét-nél több falu tartozott: Bács- 
falu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu, Tatrang, Pürkerec, Zajzon, 
Krizba és Apáca.

Nussbacher, Gernot: Posesiunile oraşului Brasov in Tara Fă
găraşului in secoleleXV-XVII. In. Anuarul Institutului de Istorie si 
Arheologie Cluj - Napoca 24/1981,325 - 336.

85 Johannes Chrestel, alias dictus Christianus seu Christoph 
(megh.1625. márc.10.), brassói tanácsúr (1603-1612), or
szággyűlési követ (1603, 1604,1607,1613,1615), folnagy (1613- 
1614) és városbíró (1615-1619, 1621-1625). Bethlen Gábor 
brassói szállásadója és a nagy fejedelem titkos tanácsosa (Quel
len IV. 49).

86 Az 1626-os gyulafehérvári limitátio szövegét lásd EOE Vili. 
326 - 354. Fodor László: Az erdélyi árszabályzatok In: Vili 
Kézművesipartörténeti Szimpózium. Veszprém 1992, november 9 
-11. Veszprém, 1993,19-28.

87 Az ojtozi ún. Rákóczi-vár, a Gyimes melletti talán csikszép- 
vizi vár és Bodza vára a Tatárhavas-hágóban (Tabla Butii). Pataki 
József: A csíki vashámor a XVII. század második felében. Csík
szereda, 1971.63. 7677;"Békességes időben az határ szélyben 
Molduva felől Ghemes váránál..."
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88 Bethlen István, iktári (megh.1633), a fejedelem öccsének, 
öreg Bethlen Istvánnak a fia, Széchy Kata első férje, váradi 
főkapitány, nagy szerepet játszott I.Rákóczi György trónra- 
segítésében.

89 Johann Draudt (1557-1627. márc.11.) brassói patrícius és 
városbíró (1603-1607, 1609-1611, 1620), törcsvári várnagy, or
szággyűlési követ. Quellen IV. 50. (Michael Forgats): 1627: 11 
Mart ist Herr Johannes Draudt, nachdem er das Richterambt 14 
Jahr getragen hat, nach vielen Mühe und Sorg im Herrn selig 
verschieden.

90 Radu Mihnea halála (1626. jan.) után Moldvában Miron 
Baranovschi-Movila (1626-1629), Havaselvén pedig Alexandru 
Coconul (1623-1627), majd Alexandru Ilias (1627-1629) vajda 
uralkodott.

91 Lónyai Zsigmond (1593-1652) felföldi birtokos, protestáns 
főnemes, Kraszna és Bereg megyék főispánja.

92 David Weihrauch alias Dávid Deák (1573-1635 nov. 17) 
Bartholomaus Weihrauch kőhalmi pap fia, kóhalomszéki székbíró 
(1592, 1600), majd királybíró (1602-1635). Báthori Gábor alatt a 
fejedelem mondhatni egyedüli szász híve. Szolgálataiért 
nemeslevelet kap és elnyeri a szász grófi vagy comesi címet. Sift, 
Daniel: Die Königsrichter des Repser Stuhls. VerArch 39/1913. 
437-440.

93 Quellen IV. 104. 1628:Mense Julio wird Matthaeus Zyto- 
paeus, Pfarr in Tartlau, wegen Ehebruchs abgesetzt und an seine 
Stelle Andreas Ziegler, Doctor Medicinae, erwählet. Huttmann, 
Arnold :Grundzüge einer Medizingeschichte Siebenbürgens. 
S iebenbü rg isches  A rch iv  III. Folge. Bd. 14/1979. 
(Naturwissenschaftliche Forschungen über Siebenbürgen), Böh- 
lau Verlag Köln - Wien. 67 - 195.

94 Zólyomi Dávid (kb. 1598-1649) erdélyi főnemes, a széke
lyek fógenerálisa, Háromszék főkapitánya. Rákóczi György fog
ságba vetette s kővárban halt meg.

95 Andreas Ziegler orvos (lásd 93. sz. jegyzetet).
96 Kamuthi Balázs erdélyi főnemes. Báthory Zsigmond híve, 

1602- ben a fejedelemmel együtt kibujdosik, 1603-ban Székely
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Mózes oldalán harcol. Bethlen Gábor korában kolozsi főispán.Se- 
gesvári Bálint eképp írja le az erdélyi főúr temetését:" 22 Februarii 
1629. Vivék Kamuthi Balázst kolosváron által Bácsból Kolersmo- 
nostorra temetni az papok keresztel és gyertyavilágnál, kinek 
halála lőtt az 1629 szeptemberben Drág nevű faluban, kit is kevés 
ember szeretett, és kevés ember mondott jót utána az ó kegyet
lenségéért, ki fejedelem tanácsosa vala és Doboka vármegyének 
ispánja'V.ö. kv. Emi, 158.

97 Szilvási Boldizsár, erdélyi főnemes, Báthory Zsigmond, 
majd Bethlen Gábor híve, 1607-tól kezdve fejedelmi tanácsos.

98 Johann Hirscher (megh.1639. okt.7). esküdtpolgár (1614- 
1639), városi jegyző (1614, 1635), a Szászok Tanácsának szó
szólója (1616-1617, 1638-1639).

99 Miron Barnovschi-Movila moldvai vajda (1626-1629), 1629 
augusztusában a törökök elűzték a trónról.

100 Talán Dzsambek Girai krími tatár kán (1627-1635).
101 Magyarbükkösi Kemény Boldizsár (megh. 1630), Kemény 

János önéletíró és erdélyi fejedelem apja, Harasztosi Balázs deák 
portai követ és a sziléziai származású Weighard Schulitz alias 
Scultetus (1590-1630. nov.) orvos, Bethlen Gábor udvari orvo
sa.Brandenburgi Katalin bizalmi embere. Az utóbbit Kemény Já
nos következőképpen jellemzi: "Vala egy Schultetus doctor, igen 
fő déák, elmés ember, az fejedelemasszonynak hiteles embere 
az nyelvért, de egyébiránt Bethlen Gábor creaturája, s religiosus 
evangelicus ember és titkos nagy jóakarója a Bethlen familiának." 
Klein, K. K.: Weighard Schulitz. Ein Gönner und Freund des 
Dichters Martin Opitz, Leibarzt und Berater des siebenbürgischen 
Fürsten Gabriel Bethlen. SiebVjsch 54/1931,1 - 26.

102 Leon Tomsa (1629 okt.- 1632 jul.) havasalföldi vajda.
103 Csáki István gróf (1603-1662) Kolozs vármegye főispán

ja, Brandenburgi Katalin bizalmasa.
104 Tatrosi itt is tévedett. Leon Tomsa ugyanis nem Moldvá

ban, hanem Havaselvén uralkodott. Miron Barnovschi-Movila után 
Moldvában Alexandru Coconul lett a vajda (1629 aug. -1630 ápr.).

105 Kornis Zsigmond (1578-1648) Bethlen Gábor uralkodása 
alatt az ország generálisa, Bihar és Zaránd vármegyék főispánja.
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106 Kapi András (megh. 1634) Bethlen Gábor fejedelem híve, 
Kolozs megye főispánja.

107 Alexandru Coconu után Moise Movila (1630. ápr. -1631. 
dec.) uralkodott Moldovában és nem Havasalföldön!

108 Quellen IV. 50. 1630:19 Sept. diesen Tag hat Crestei 
Hirscher, Richter, die Trabanten auf das Feld geschickt und hat 
die Küheherden, 4 Heerden ein lassen treiben. Die Drabanten 
haben die Kühe sogetrieben, dass in der Blumenau bei dem 
Schöpfbrunnen 117 Kühe sein gestorben von sehr Treiben, wel
ches kein Gutes bedeut. Die arme Leut haben erschrecklich 
jämmerlich gethen, haben auch grausam geflucht; hat also tyra- 
nischer Weis den Zins wollwn austreiben.

109 Andreas Georgias alias Gorgias (megh. 1633. szept. 28), 
jegyző (1614-1626), folnagy (1628-1630), törcsvári várnagy 
(1632-1633), városbíró (1632-1633).

110 Brandenburgi Katalin rövid fejedelemsége után (1629. 
nov. - 1630. szept. 28) iktári Bethlen Istvánt választották fejede
lemmé, azonba pár hét múlva Rákóczi György foglalta el a 
fejedelemi széket (1630. dec. - 1648. okt. 11).

111 Kemény János (1607-1662) önéletrajzíró és fejedelem.
112 Schultetus Dániel alias Weihard Schulitzot Keresztes 

Ferenc és Bánfi Zsigmond parancsára Szaniszló István ölte meg. 
Kére és Porumbák között, az Olt révén a jeges vízbe fojtották.

113 Kovacsóczy István (megh. 1634) Kovacsóczy Farkas 
erdélyi humanista és kancellár fia, Bethlen Gábor titkára és több 
alkalommal követe, 1621-tól erdélyi kancellár.

114 Kamuthi Miklós apjától, Kamuthi Frakastól örökölte a 
gyalui várat és annak uradalmát. Jakó Zsigmond: A gyalui vártar
tomány urbáriumai. Kolozsvár 1944. XVIII.

115 Daniel Fronius (1578-1631. márc. 19.) brassói tanácsbeli, 
országgyűlési követ, folnagy (1620-1622, 1627) és varosbíró 
(1623,1626-1627).

116 Matei Basarab (1632 szept.-1654 ápr.) 1632.okt.25-én 
Bukarest mellett legyőzi Radu Alexandru lliast, a törökök által 
kinevezett vajdát.

117 Bethlen Gábor halála után a magyarországi katolikus 
reakció igyekezett kihasználni az erdélyi államhatalom gyengülé
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sét és Esterházy Miklós a hét vármegye visszavételének érdeké
ben, a hajdúk alárendelésére és Erdély meghódítására sereget 
küldött az erdélyi határhoz. Ifjú Bethlen István váradi főkapitány 
és Zólyomi Dávid, az erdélyi mezei hadak generálisa a hét vár
megye megtartása ügyében tettek erőfeszítéseket, és e célból a 
hajdúk felé közeledtek. Zólyomiék később a hajdúk segítségével 
a Felföld leggazdagabb fóurát, Rákóczi Györgyöt 1630 végén 
trónra segítették. Habár 1631 márciusában Zólyomiék a hajdúk 
élén Rakamaznál súlyos vereséget mértek Esterházyra, Rákóczi 
mégis - hogy az erdélyi urak rokonszenvét elnyerje - a hajdúk 
ügyét elejtette és a hét vármegye visszaszerzéséről is lemondott. 
A jobbágyparasztok és a hajdúk azonban folytatták Habsburg- 
ellenes mozgalmukat. E megmozdulást a paraszt vármegyékben 
szervezték és a felkelés legfontosabb bázisát a mezővárosok 
parasztsága alkotta, melynek módosabb rétegéből kerültek ki a 
mozgalom vezetői: a Sajó völgyében Csuka Imre, Borsodban 
Császár Péter. A gönci gyűlésen 1631 augusztusában megalakí
tották a kapitányok tanácsát, élén Császár Péterrel. A közel 
tízezer főnyi parasztsereg elől Eszterházy meghátrált, és el ren
delte a megyéknek, hogy biztosítsák a felkelők sérelmeinek or
voslását. Császár Péter néhány társával Erdélybe jött, s Rákóczit 
akarta megnyerni a parasztok ügyének. A nép kész volt a Habs
burg - ellenes harcra, bár Zólyomi Dávid is hajlandó volt fegyvert 
fogni, azonban az új fejedelem nem akarta a parasztságra ala
pozni politikáját. Közben 1632 tavaszán a kassai generális For- 
gách Miklós Kassára csalta Császár Pétert, s hosszú kínvallatás 
után felnégyeltette. Ez csak olaj volt a tűzre, a paraszthadak, 
élükön Nagy Ambrus kapitánnyal Erdély felé siettek, hogy egye
süljenek az erdélyi hadakkal. Rákóczi azonban féltékeny volt 
Zólyomira, s éppen úgy akarta ennek törekvéseit meghiúsítani, 
hogy fővezérét a parasztsereg leverésére küldte. így történt, hogy 
Nyírbátornál a parasztok a várt szövetséges helyett ellenséggel 
találták magukat szemben, és nagy harc után meghátráltak, majd 
szétszóródtak.

118 Quellen IV.225. 1632 (Daniel Mekesch Schuller): Dieses 
Jahr auch zu gedenken, hat sich es zugetragen alfhier in Krons-
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tacit, dass ein reiche wohlhabend Wittib, Namens Herrn Climenen, 
vor ein Zauberei angenommen, gefänglich eingezogen, das Feur, 
sie zu verbrennen gemacht, aber gleichwohl frei gelassen und von 
der Stadt ins Elend verwiesen; ist von Stund an vom Rathaus mit 
ihrem Sohn Clemens in einem Kutschi davongezogen.

119 Quellen IV.225. 1633: Aus sonderlichen gerechtem und 
eifrigem Zorn des Allmächtigen schickt Gott ein grosse Pestilenz 
ins Burzenland, voraus in Kronstadt, alsbald im Anfang des Len
zes, so in den folgenden Sommer von Tag zu Tag also grausam 
grassieret,daraus ein grosser Jammer und Weheklag erfolget, 
dass eines Tages 25 Personen und 30, ja auch zuletzt 50 oder 60 
auf einen Tag hingestorben ohne die arme Elende, so ohne Klang 
und Gesang sein hingetragen.

120 Simon Alberius (1593-1654) neves szász pedagógus, 
kémikus, brassói főpap (1615-1654).

121 Bornemisza Pál az erdélyi hadak főkapitánya.
122 IV. Murat török szultán (1623-1640).
123 Székely Mózes, az azonos nevű erdélyi fejedelem (kb. 

1550- 1603) fia, Törökországban éló erdélyi trónkövetelő.
124 Iktári Bethlen István (megh.1648), Bethlen Gábor fejede

lem öccse 1636-ban megpróbálta, török segítséggel, hatalmát 
visszaszerezni.

125 Forgách Miklós felsómagyarországi főkapitány; Rákóczi 
Pál (1596-1636) gróf, főajtonálló, 1625 után országbíró, sárosi és 
tornai főispán; Homonnai János Zemplén vármegye főispánja, 
1635 óta országbíró, buzgó királypárti. Homonnai Drugheth 
GYörgy (1583-1620) fia, aki a Habsburgok fejedelemjelöltje volt 
Bethlen Gábor ellenében.

126 Quellen IV.226. 1637:...ist Fürstliche Gnaden Georgius 
Rakoczy willens, in Kronstadt zu kommen; weil aber eine Verra- 
tereie zu vermuten ist, ist er nicht eingelassen, aber ein harte Straf 
darumb gegeben. Quellen VI.13. Anno 1637 die 13 Martii im 
Landtag zu Medjesch hat der Fürst Georgius Rákóczi Cronstadt 
gestrafet, umb fl.6000 item umb 200 Stück Kroner Tuch, nahm 
auch Mikesdorf und Schirkainen weg aus dieser Ursache, weil ihn 
die Cronstadterin die Stadt invitieret und nachgehends nicht ha-
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ben eingelassen. Doch nachdem sie sich bedacht, haben sie den 
Fürsten in die Stadt gelassen, und ist bis auf den andern Tag 
allhier verblieben.

127 Sepsiszentgyörgyi Beke Dániel unitárius püspök (1636- 
1661).

128 Vasile Lupu moldvai vajda (1634-1653) 1637 őszén azzal 
a céllal, hogy loan nevű fiát a havaselvi vajdai székbe segítse 
átkelt a Milkovon és a Bodzáig hatolt előre, de Matei Basarab 
havasalvi vajda és az erdélyi segédcsapatok visszaverték őket.

129 Pázmány Péter (1570-1637) neves humanista, esztergo
mi érsek.

130 I.Rákóczi György 1638-ban a dési komplanáció nagyha
talmú püspöke, Geleji Katona István közreműködésével megtörte 
az antitrinitárius (unitárius) radikalizmust, és törvényen kívül he
lyezte a szombatosságot, vagyis a zsidózókat. Erről az ese
ményről az unitárius vallású Segesvári Bálint a következőket írta 
(kv. Emi. 171-172). 1638: "26 maii. Vallatott az fejedelem le
gelsőben Kolosváratt is, és az zsidó valláson valókat sokat meg
fogtak, és minden jószágokot elfoglaltatta az fejedelem Rákóczi 
György. Júliusban lőtt ország gyűlése, Désen és, az Krisztus felől 
való examinálás ugyanott Désen; egy Thoroczkai János nevűt, 
Thoroczkai Máthé fiát, az ki Kolosváratt az magyar renden püspök 
volt, megkövezték az Krisztus ellen való káromkodásért; az fel
eségét is kiperengérezék az városból, fejedelem avagy ország 
végzéséből. Ugyanazon nap, elsőben egy öreg jámbor, tanács
beli Csiszár István nevű embert is, mit talált volt szólani az Krisztus 
tisztsége ellen, az perengérnél, az földön az város szolgája, 
ország végzése szerint, hatvanat üte rajta egy pálcával. Akkor 
ugyan azt tudták, hogy ugyan deponáltatik az unitária religio; de 
az Istennek kegyelmes, nagy providentiájából megtartaték, hogy 
nem telék kedvek benne, az mint ők gondolták volt, hogy teljes
séggel eloltódjék az unitaria religio."

131 Quellen IV.227. 1639: Dieses Jahr ist die lange neue 
Mauer samt der Bastei vom Purzengasser Thor bis zum Kloster 
Thor angefangen zu baun.

132 Vasile Lupu 1639 novemberében ismét betör Havaselvé
re, de Nenisori és Ojogeni között újabb vereséget szenvedett.
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133 Johann Chrestel (megh. 1640. okt.7) brassói esküdtpolgár 
(1631-1639), országgyűlési követ és folnagy (1640).

134 Valentin  vagy Felten Forgáts alias Furgatsch 
(megh.1640. okt.14), brassói esküdtpolgár (1621-1637), or
szággyűlési követ és folnagy (1637-1640).

135 Jakobus Draudt (megh.1641. febr.21), esküdtpolgár 
(1637-1641) és országgyűlési követ (1634).

136 Martinus Herbert alias Gohn esküdtpolgár (1637-1639), 
sáfár (1637-1639) és országgyűlési követ (1638). Quellen IV.227. 
1640: Eodem hat die Welt gesegnet der Fürsichtig Weise Herr 
Valentinus Forgácz den 14 octobris. 1641: die 21 Februarii ist im 
Herren entschlafen Herr Jacobus Draud, Ratherr in Kronstadt.

137 Nyári István (megh.1643) Bethlen Gábor, később pedig 
Ferdinánd híve, Szabolcs vármegye főispánja.

138 Szénási Péter borosjenői kapitány.
139 Szalánczi István (megh.1648) I.Rákóczi György fejede

lem konstantinápolyi követe.
140 Báthori Zsófia (1629-1680) II.Rákóczi György erdélyi 

fejedelem felesége; férje halála után visszatért a katolikus hitval
lásra.

141 Rákóczi Zsigmond (1622-1652) I.Rákóczi György fejede
lem második fia, a székelyek generálisa, 1647-ben a hét várme
gye és a magyarországi Rákóczi-uradalmak kormányzója, a 
puritánusok pártfogója.

142 Rákóczit több ok késztette a Habsburg-ellenes hadjárat 
(1644-1645) megindítására, és pedig a rendi és vallási sérelmek, 
valamint az a szándéka, hogy magyarországi birtokait egyesítse 
erdélyi uradalmaival. Miután 1643-ban a svédekkel és a franciák
kal szövetséget kötött, 1644 február havában hadrakelt mintegy 
30.000 főnyi seregével. A Habsburgok is csapatokat küldtek a 
Felföld keleti részébe, hogy megakadályozzák az erdélyiek elő
nyomulását Morvaország irányába, ahol ezek Tortenson svéd 
hadvezér seregével akartak egyesülni.

143 Csukás István (megh. 1655), Tatrosi hasonnevű mostoha- 
apjánakfia. Bodoki Mikó Miklós családi krónikája. GenFüz 4/1906, 
49, 1649: Anno Domini 1649 die 27 Junii kereszteltettem meg
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Erzsókot, az kisebb leányomat. Komák Brassóból: Hersseli Lu
kács uram (Lucas Hirscher, megh.1674. okt.23., brassói tanács
beli), Rosa András (Andreas Rosenauer alias Rosa, megh.1659. 
jan.26., patrícius) uram asszonyával, Csiukas István uram is 
asszonnyal, Hermani Mihály (Michael Hermann 1602-1660,1649- 
ben öregbiró), és Beszterczei Bálint (Valentin Nosner) uramék 
képében is Csiukás István uram volt; Herseli Kristófné (az 1641- 
ben elhunyt Chrestel Hirscher özvegye) képében Miklós deák volt. 
- Quellen IV.239 (Daniel Nekesch-Schuller); 1655 4 Februar. 
DiesenTag istderCzukas István, Hauptmann unsererTrabenten, 
Todes verblechen und pompose zu der Erden bestatt in die 
Sechen-Kirsche.

144 Lázár István (megh.1644. május 9.), Bethlen Gábor ud- 
varnoka, Brandenburgi Katalin alatt fejedelmi biztos, I.Rákóczi 
György felföldi hadjárata alatt, a Gömör vármegyei Putnokon 
szélütés érte.

145 Herepei, Adattár III. 545-546.
146 1645-ben Brno (Brünn) alatt megtörtént az erdélyi és a 

svéd hadak egyesülése. Ez az esemény nagy veszélyt jelentett 
Bécsre nézve, ekkor azonban Rákóczi keze már meg volt kötve, 
ugyanis megérkezett a töröktől a további hadműveleteket eltiltó 
parancs. A hadjárat mégis eredményes volt, mert III. Ferdinánd 
elmozdította Esterházyt mint a megegyezés legfőbb akadályát, és 
1645 augusztus 29-én megkötötték a békét. Erdély története II. 
Bp. 1986,704-708.

147 I.Rákóczi Ferenc (1645-1676) választott erdélyi fejede
lem (1652), Sáros vármegye örökös főispánja, Zrínyi Ilona férje.

148 A felvidéki Michael Hermann (1602-1660. aug.28). Mu- 
rány várában született s Bethlen Gábor kíséretével jött Erdélybe. 
Hosszú éveken át Brassóban esküdtpolgár (1641-1644), folnagy 
(1644-1646) és városbíró (1646-1648,1653-1655,1659-1660).

149 Janusz Radziwill Litvánia hatmánja, Vasile Lupu Maria 
nevű leányával való házasságkötése lasi-ban meg akarta köny- 
nyíteni Moldva csatlakozását a lengyelek törökellenes politikájá
hoz. A pompás lakomán jelen volt még Petru Movila és Matei 
Basarab küldöttsége is.

319



150 Ide temették el az 1611 -es brassói csata halottait. Quellen
IV. 229. (Dániel Nekesch - Schuller): 1645: Den 11 Tag Julii, den 
Tag Eleonora, ist ein solch grosser Hagel allhier bei Cronen 
gewesen, das man vermeinet hat, es müsste alles zu Grund gehet; 
die Frucht erschlagen in ganzen Feld.

151 Maurer Mihály besztercebányai szá(mazású nemes, 
1630-ban jött Erdélybe és I.Rákóczi György udvari embere lett, 
1642-ben Ürmöst kapja birtokul. Felesége az unitárius Petriche- 
vich Horváth Anna. Törcsvári uradalom, Függelék 32. 1652: Cir
mos, orphanorum generosi quondan Michaelis Maurer de 
Besterce Bánya.

152 Az ifjú Rákóczi György brassói látogatásáról lásd Quellen
IV.230. 1645 (Daniel Nekesch - Schüller): In diesem Jahr kompt 
der junge Fürst nach Cronen, wird mit grossen Pomp acceptieret 
und tractieret, dass man mit 3 grossen Stücken auf Mark hat 
müssen schiessen, wenn er hat wollen trinken. - Michael Goldsch
mied (megh.1659. május 12). esküdtpolgár (1622-1638), folnagy 
(1633-1636, 1641, 1645) és városbíró (1639-1640, 1642-1652, 
1657-1658).

153 I.Rákóczi György észak-magyarországi hadjárata a csá
száriak ellen, a Kemény János parancsnoksága alatt álló erdélyi 
hadak drégelypalánki győzelméhez (1644. május 5.) vezetett. A 
svédek Torstenson vezetésével 1645-ben egész Cseh- és Mor
vaországot megszállták. I.Rákóczi György Habsburg-ellenes had
járata (1644. febr.2 - 1645 dec. 16), mely alatt az erdélyiek 
egészen Brünnig nyomultak előre, a linzi békével (1645. dec.16.) 
végződött. A linzi béke megerősíti a Bethlen Gáborral kötött 
nikolsburgi békét, a hét vármegye közül Szatmár és Szabolcs az 
erdélyi fejedelem örökös uralma alá kerül.

154 Quellen Vi.52. Anno 1645: Die 29 Augusti halt seinen 
Einzug Herr Georgius Rakotzi iunior ad tertium diem hic commo
ratus. N.B. In diesem Jahr hat der Hagel nicht allein den ganzen 
Hattert erschlagen sondern auch viele Millionen Heuschrecken 
übrig geblieben daher die Ernte sehr Schlecht gewesen. - Bras
sóba a pestis csak 1646-ban tört ki. Quellen VI.108. 1646: Mense 
Octobris grassiert die Pest in Kronstadt, sonderlich in der Heiligen 
Leichnamgasse.
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SZELI JÓZSEF
Forrás
A brassói magyar eklésiában esett külömb-külömbféle dol

goknak világos tüköré. BrMEE
Irodalom
Trausch, Schriftstellerlexikon 111.347; Szinnyei XIII, 1909,646; 

Binder Ev. 98 - 102.
Molnár János: A brassói megyarság és ev.ref.egyház törté

nete. Brassó, 1887.
Binder Pál: A Szeli család könyvkultúrájáról. Adatok az erdélyi 

csángómagyarok kultúrtörténetéhez. Könyvtári Szemle (B), 
1969/4, 179- 183, 1970/1,31 -35.

Binder Pál: A barcasági magyarok művelődéstörténetéből. 
Művelődés (B) 26/1973, 3 szám, 9 -12 .

Jegyzetek
1 Stephan Filstich (megh.1737. okt.10), brassói esküdtpolgár 

(1693-1708), vledényi és zernyesti tiszt vagy udvarbíró (1707-
1714) , folnagy (1709-1710), városbíró (1714-1717, 1722-1723, 
1728-1732, 1734-1736), guberniumi tanácsos, Stenner39 - 40.

2 Lucas Seuler (1661-1735. aug.30), orvosdoktor (1689), 
városi orvos vagy physicus, esküdtpolgár (1715), vledényi tiszt 
(1715), folnagy (1716-1717, 1721-1722, 1726-1726), projudex 
(1731, 1734- 1735), Stenner, 137.

3 Paulus Neidel brassói főpap (1713 - megh.1735);
4 Paul Chrestel (megh.1745, dec.26), városi kapitány (1711-

1715) ; esküdtpolgár, vlecényi és újfalusi tiszt (1730-1734), fol
nagy (1732-1733, 1735), városbíró (1741-1745), erdélyi xf Tábla 
tanácsosa, Stenner 21.

5 Samuel Herbert (1693-1747), brassói patrícius, 1731 óta 
katolikus, 1735-ben VI.Károly császár von Herbertsheim elónév- 
vel nemesi rangra emeli. Több éven át brassói nótárius (1725- 
1728), öreg folnagy (1734-1736), öregbíró vagy projudex (1741), 
városbíró és guberniumi tanácsos (1737-1740,1742-1747); Sten
ner 63.

6 Lucas Graffius (1667-1736), evangélikus szuperintendens 
(1711-1736).
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7 Nem lehet biztosan megállapítani, hogy ki volt az 1635 
szeptemberében írt vers szerzője. Bizonyos jelek azonban arra 
utalnak hogy Rozgonyi Sutor (Varga) János lehetett, aki felvidéki 
(rozgonyi, kassai, kassaújfalusi, bárcai) iskolákban tanult, majd 
Sárospatakon (1626), Kolozsváron (1634) diákoskodott. Innen 
hívta meg Apáczai Ananiás brassói magyar pap - aki 1628 és 
1644 között szolgált - a brassói magyar iskola rektori állásában. 
Rozgonyi a meghívást elfogadta, de hamarosan ellentétbe került 
a helyi egyházi vezetőkkel, akik fizetését visszatartották, ezért 
egyévi itt-tartózkodás után Gyulafehérváronfolytattatanulmánya- 
it. Az 1635 szept.20-án Brassóban írt versében a névtelen szerző 
23 évesnek mondja magát. Rozgonyi 1611-1612 évet említi szü
letési éveként; ha 1612-ben született, 1635-ben éppen 23 éves 
volt! - Tónk Sándor: Rozgonyi Sutor (Varga) János. Acta Historiae 
Litterarum Hungaricarum Tom X-XI. Szeged, 1971,73 - 77.

8 Thököly Imrét (1657-1705), a magyarországi Habsburg-el- 
lenes felkelés vezetőjét 1690-ben Erdély fejedelmévé választot
ták. Mivel evangélikus volt, a türkösi Hajdú Istvánt választotta 
tábori papjának, Binder Ev. 59 - 60.

9 A Váradi nagy Biblia Szenczi Kertész Ábrahám nyomtatvá
nya volt. Mikor Váradot a török ostrom alá fogta, Szenczi Ábrahám 
onnan 1660. aug.28-an minden felszerelésével együtt Kolozsvár
ra költözött s ott fejezte be 1662-ben a Váradi Bibliát. A Hanauban 
nyomtatott Biblia Szenei Molnár Albert alkotása, a Károlyi-féle 
bibliafordítás javított kiadása: Szent BIBLIA az az ISTENNEK Ó 
És UY TESTAMENTOMÁNAK ... Hannoviában, MDCVIII. Az 
Öreg Graduál (Gyulafehérvár 1636), Geleji Katona István (1589- 
1649) erdélyi püspök és egyházi író a pap és kántor használatára 
szánt énekeskönyve, melyet püspök elődjével, Keserűi Dajka 
Jánossal együtt szerkesztett. Meissnerus Magyar Dominicája 
tulajdonképpen egy lőcsei nyomtatvány: RMK I nr.652. A.B.E.D. 
Boldisar Meisner Sz. Elmelkedesinek A Vasárnapi Evangelio- 
mokba Magyar nyelvvel való meg-ajándékozása Madaras Már
tontól az Eperjessi Magyar Ecclesiának Lelki-Pásztorátol Lőcsén, 
Brever Lőrintz Typograph M DCXXXV. - Balthasar Meisner (1587- 
1629) luteránus német teológus, a wittenbergi egyetemen az 
erkölcstan tanára. Vasárnapi prédikációinak német kiadása: Ge-
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istliche Andachten über die Sonn - und Festtäglichen Evangelia 
deutsch. Frankfurt, Johann Lucius 1659. Allgemeines Gelehrten 
Lexikon III (M-R). Leipzig, 1751.382-382.

10 Quellen VII. 168. (Thomas Tartler) g, 1718: 4 Augusti 
entstünde ein Feuer in der Portzengasse des Abends um 10 Uhr, 
dabei ein starker Wind war, der auch das Feuer bis in die 
Blumenau aufs Schloss und Altstadt Wehete; es verbrennten 30 
Hauser, die St. Johannis- und Spitals-Kirche, das Porzel-Tor samt 
dem Turm.

11 Kaposi Molnár Ádám (1713-1780) orvosdoktor, Molnár 
Mihály evangélikus tanító fia. A Soproni Ev.Gimnáziumban, majd 
a Pozsonyi Líceumban (1733) tanult, később a Hallei Egyetemen 
jogot hallgatott (1738) és ügyvédeskedni kezdett Kolozsvárt, de 
nem volt pályájával megelégedve, és nemesi családoknál nevelő 
lett. Másodszor is kiment Németországba, 1740-ben Belgiumba, 
majd 1744-ben Göttingába, ahol medicinát hallgatott, és 1745 
augusztusában orvosdoktorrá avatták. Brassói barátainak ajánlá
sára Kolozsvárról Havaselvére ment s mint gyakorló orvos Buka
restben telepedett le, ahol 24 évig működött mint orvos. 1768-ban 
visszatért Brassóba, és öregkori napjait itt élte le; Binder Ev. 81 - 
82.

12 ArhMagBv I nr. 1221, 1754:Brassó város két szekretáriusa 
Magyarosi Elek és Johann Hierling; nr.1243, 1254 bis, 1754: a 
törcsvári uradalomból Torockószentgyörgyre szökött jobbágyo
kat Magyarosi Elek és Hiding György brassói kancellisták köve
telik vissza.

13 ArhMagBv I nr.1724, 1760: Molitor András "Ungaricus 
Automatarius" vállalja, hogy a Kapu (Nagy utcai) utcai kapura új 
órát csinál, ha ezért a város egyik házában hat évig bérmentesen 
lakhatik. Ugyanakkor vállalja, hogy gondozza a város összes 
óráit. ArhMagBv II nr.369, 1772: Brassó magisztrátusa bizonyítja, 
hogy a Nógrád vármegyei Csesztvéről származó Mihaeletzky 
Molnár András kb.10 évig a város órásmestere volt s ez idő alatt 
jó magaviseletét tanúsított; nr.868, 1781: Georg Wentzel brassói 
csizmadia bizonyítja, hogy bolonyai házát átadta Molitoris órás
nak; Molitoris András 1760-ban feleségül vette kézdivásárhelyi 
Kováts Sárát.

14 Samuel Herberth von Herbertsheim (1720-1761), az öreg
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Samuel Herberth (1693-1747 brassói városbíró fia; brassói szek- 
retárius (1742-1745), majd a darabontok tisztje (Trabantenoffizier 
1744- 1745), szenátor (1746-1761) és királyi perceptor Stenner, 
63.

15 Körösi Csorna Anna bizonyára Körösi Csorna Sándor 
rokona volt, bár neve nem fordul elő Csorna Sándor családtagjai 
között. Csetri Elek: Körösi Csorna Sándor indulása. Bv,1979, 20 
-23.

16 Budai (Bodendorfer) János magyar pap özvegye, Judit. 
Budai apai ágon szász volt, felesége ugyancsak szász lehetett, 
ezért temették szász és magyar papok. Budai szükség esetén 
szászul is prédikált. Quellen VII.449. (Blasius Seybriger) 1704:21 
Septembris hat der ungrische Prediger H. Johannes Budai in der 
Spitalskirche die Leut comunicieret, weil der Prediger des Orts 
Herr Johann Benckner krank gewesen; Binder, 45 - 46.

17 Muslea, Bis.Sf.Nicolae II, 32. Eustatie Grid román proto- 
popa 1722-ben megvette Olajos György porondi házát; Arh- 
MagBv I, nr.1763, 1761-ben Olajos György krizbai provizor volt; 
ArhMagBv II, nr.318, 1771 Olajos György krizbai és apácai pro
vizor; uo.nr.629, 1771: Olajos Györgyöt porumbáki udvarbírónak 
hívták; uo.nr.1220, 1791: Olajos György krizbai udvarbíró eladta 
Szeli Benjamin krizbai birtokát.

18 A Néb család ősei kolozsvári unitárius szászok voltak. 
1620 körül Martinus Neeb asztalosmester volt a városi gyalogok 
kapitánya, azaz a "dux pedestrium civium". B. Nagy Margit; 
Stílusok, művek, mesterek. Művészettörténeti tanulmányok. Bv, 
1977. 234. Néb István ács polgári eskü: 1783. Magyar luteránus- 
nak jegyzik be Kolozsvárt. Martinus Nébb Asztalos, 1702-ben 
német luteránusnak írják be a kolozsvári polgárkönyvbe. Stepha
nus Nébb Asztalos, 1702-ben ót is mint német luteránust jegyzik 
be. Binder Pál, Közös múltunk B, 1982.357.

19 Georg Preidt brassói főpap (1771 - megh.1806).
20 ArhMagBv I nr.1209. 1753: Hannes Schall és fia Georg 

Schall óbrassói fuvarosok. Georg Schallnak magyar felesége volt, 
és így gyermekei magyar evangélikusoknak számítottak.

21 Michael Enyeter (megh. 1784) esküdtpolgár (1746-1769), 
halas- tófelügyeló (1747-1749), folnagy (1770-1778), városbíró 
(1778- 1781) projudex (1781-1784); Stenner, 36.
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22 Talán azonos a szászfehéregyházi (németül Weisskirch) 
születésű Merkell-el (Merkelius), aki a XVIII, század végén és a
XIX. század elején bukaresti osztrák ügyvivő volt (Hurmuzaki: 
Documente XIX 606, 712), vagy Michael Weisskircher brassói 
gyógyszerésszel.

23 Barcaújfaluban 1783-ig csak szász papok szolgáltak, jól
lehet a lakosság magyar és szász, tehát vegyes összetételű volt. 
Bátsfalusi Antal István felesége Rozsnyai Veres Anna, alias Anna 
Roth Rosenauer volt.

24 ArchMagBv I nr.1466, 1758: Hannes Flohrer (minden 
valószínűség szerint Sipos) és loan Mirean panaszkodnak a 
Brassói Tanácsnak, hogy mivel Brassóban laknak, nem tudják az 
adót itt és szülőfalujokban, Tatrangon egyaránt megfizetni. Kérik, 
hogy a reájuk kivetett négy forint adót a városban fizessék. 
ArhMagBv II. nr.1904, 1806: Joseph Flurer brassói lakos.

25 Gaudi András alias Andreas Gaudi (megh. 1811); törcsvári 
várnagy (1780-1785), majd Bukarestben az osztrák külügyi kiren- 
delt-ség titkára, v. ö. Stenner, 48.

BARTHA M Á R TO N , G Ö D RI JÁNOS ÉS M ÁSOK

Forrás
Protocollum ecclesiae vngaro-evangelicae CORONENSIS in 

Bolonia. BvMEE.
Irodalom
Keöpeczi Sebestyény József: Székely rovásirásos bejegyzés 

a brassai magyar evangélikus egyház jegyzőkönyvében. Erdélyi 
Muzeum 1945.

Jegyzetek
1 ifj.Csorik (Tsorik) András 1777-1778-ban törcsvári várnagy 

(Stenner 28).
2 Stephan Closius (1717-1781) orvosdoktor, városi phisikus 

(1765-1772), szenátor (1769-1781), allodiális adóbehajtó (1773- 
1781), Stenner, 24.

3 Samuel Croner (megh.1787. ápr.26.), szentpéteri evangé
likus lelkész és barcasági szász esperes (1780-1787).

4 Petrus Clos (megh.1771. jan.6.), brassói főpap (1757- 
1771).
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5 Georg Hermann (megh.1763. jún.24.), brassói szenátor 
(1735- 1757), folnagy (1758-1763), városbíró (1757-1758); Sten- 
ner 64.

6 Johann Albrich (1687-1749) orvosdoktor, szenátor (1729- 
1749), a katedrális templom egyik presbitere (Kirchenvater 1746- 
1749), ó másolta le a "Palladium Coronense" című brassói 
oklevélgyűjteményt.

7 Casparus Schram (megh.1766. febr. 16.), szenátor (1725- 
1730,1744), egyházi gondnok (1747-1751).

8 Tévedés, igazi neve Martin Reinhardt alias Hermannstad- 
ter, egyházi kurátor (1765-1770), és tanácsbeli (1731-1738).

9 Georg Rheter (megh.1757), városi levéltáros, titkár, szená
tor és folnagy (1752-1755).

10 Petrus Hiemesch ötvös (megh.1764), brassói szenátor, 
egyházi kurátor és folnagy (1763).

11 Josef Traugott Edler von Schobeln (1719-1783), brassói 
patrícius, 1770 óta nemes, városbíró (1770-1778).

12 Michael Traugott Fronius (1727-1799) brassói patrícius, 
városi szekretárius, szenátor, folnagy (1778-1781), városbíró 
(1783- 1786).

13 Georg Schramm allodiális-provizor (1790-1797) és Petrus 
Seewald (megh.1789) szenátor és a Fekete templom kurátora 
(1771- 1784).

14 A brassói határon, főleg a mai Méhkertek környékén, a 
barcasági törmelékkúp alól számos bővizű forrás tör a felszínre. 
Ezek német neve Gespreng, román neve pedig sprenghi volt. 
Magyarul egyszerűen forrás.

15 Az 1763-as esztendő nyara valóban nagyon száraz volt. 
"Egész Julius és Augusztus folyamán példa nélküli melegek és 
forró száraz napok voltak - írta Nagyajtán Cserei György -, any- 
nyira, hogy az élőfák levelei elszáradtak és lehullottak, a ta
vasszal is többire száraz idők jártak; ez az oka, hogy mind 
gabonánk, mind szénánk kevés lett": V. ö. Réthly Antal: Időjárási 
események és elemi csapások Magyarországon 1701 -1800-ig. 
Bp, 1970, 205.

16 Kádár Gyula: A burgonyatermesztés történetéből. 
Művelődés 32/1979,12/43-44.
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G Ö D RI JÁNOS

A BRASSÓI M A G YA R  EG Y H Á Z TÖ R TÉ N E TE

Forrás
HISTORIA ECCLESIAE HUNGARICAE. AUG. Confess, ad

dictae Coronensis Johannem Gödri 1784. BvMEE.
Irodalom
Trausch, Schriftstellerlexikon II. 7; Binder Ev, 58 - 59.
Szinnyei III. 1347-1348.
Keöpeczi Sebestyén József: A brassai magyar evangélikus 

egyház régi klenódiumai. Erdélyi Múzeum 1945.1-2 szám.
Jegyzetek
1 Brassóban a reformáció már 1542-ben győzedelmeskedett, 

és 1543-ban Johannes Hontems kinyomtatja a brassói és barca- 
sági egyházak evangélikus reformációját elrendelő latin nyelvű 
könyvet (RMNy 52): Reformatio ecclesiae Coronensis ac totius 
Barcensis prouinciae (Corona) MDXLIII.

2 Quellen II. 645, 1541: pecuniam dedit domino loanni Hun- 
garorum nostrorum praedicatori flor 4; Uo.III.168, 1542: loanni 
praedicatori Hungarorum.

3 1777-ben a brassói unitáriusok Hosszú utcai (a mai 191. 
házszám) imaházában Gedö István sepsikóröspataki pap szol
gált be. Gödri János krónikája későbbi részében a következőkép
pen ír az unitáriusokról: "Kéréseket teszik elő, hogy engedjük 
nekiek Templomunkat esztendőként négyszer, mégpedig a meg
született, megfeszíttetett, megholt és feltámadott Jézusnak nevé
re ... Szükségeket panaszolják, hogy itt egy érdemes emberük 
sints; egy szitás vala, kinek felesége lutherana, de jószága nin
csen, ahol comunnia végett öszvegyúlhetnének. A subscriptio e 
vala: ugyanazon egy élő igaz Istent Sz. Fia által imádó keresztény 
felebarátjai nemes Brassó városában és körülötte mulatozó unita- 
ria sz. valláson levők közönségesen... (Nota) De kik ezek vezetői: 
egy szitás, egy cartétsoló legény és egy vén szolgáló, ez a 
gotsmánnéjok. Csak egy sem neveztetik nevén!" Az utóbbi, Szé
kely Kata gotsmánné (curatrix), vagyis gondnoknó 1798. január
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19-én a következő szövegű levelet intézte Lázár István unitárius 
püspökhöz: "Alázatosan jelentem Tisztelendő Fő Püspök Ur(nak) 
és a Generale Sz. Consistorium tisztelendő urai(nak), hogy a 
Brassai unitaria kitsin Ecclésia naponként szépen nevekedik de 
mégis az Isteni tiszteletre való tulajdon helj s alkalmatosság nélkül 
tsak szűkölködik, melj miatt tsendesen és szép rendel az Isteni 
szolgálat alig mehet véghez. Tsak a most közelebbről elmúlt 
karátsoni sz. Innepek(nek) alkalmatosságával minden felől az Aty
afiak egyben gyűlvén igen sokan valának, úgyhogy a szokot kitsin 
heljen alig lehetett férnünk, még tsak álló heljéből is a sz.úriva- 
csorát osztó Tiszt.Pap nem mozdulhat vala". Az aláírás: "alázatos 
öreg szolgálója Székely Kata a Brassai kitsin Unitaria Ecclesia 
igazgatója". Szabó Sámuel: Brassói unitáriusok. KerMagv 
78/1972, 2-3. 149-150. A brassói unitárius leányegyházközség 
1885-ben alakult meg. Szabó Sámuel: A brassói unitárius leánye
gyházközség. KerMagv 79/1973. 1.20-23.

4 Az Apafi Mihály fejedelem támogatását élvező brassói 
magyar kálvinisták - akiknek akkori papjuk a nemességet kapott 
Gotthárd János volt - nem a mai Fekete templomot kérték, hanem 
csak egy templomhelyet: azt 1680-ban országgyűlési határozat 
értelmében meg is kapták. - EOE 17/1894. 94-95. 1680: Az 
orthodoxa religion levőknek Brassóban Bolonya utcában temp
lomhely adatik.

5 Johann Sartorius (1710-1787) szászke re sztúri lelkész és 
szászkézdi esperes kéziratban maradt munkája.: Manuale rerum 
ecclesiasticum et politicarum, Personarum ecclesiasticarum cum 
statum tum officia concernentium, ex Actis Synodicis potissimum 
... in usum proprium adornatuma Io.Sartorio, Past Crucensis et 
Ven.Cap.Kisd.Synd A.o.r. 1763, V. ö. Trausch, Schriftstellerlexi
kon III. 158.

6 A Kolostor utcai Domonkos-rendi Szt. Péter és Pál kolostor
ról és a helyén épült mai barokk katolikus templomról lásd: Trei
ber, Gustav: Die "Peter und Paul-Kirche" des einstigen 
Dominikaner- Manner-Konventes in Kronstadt. SSHJ 1965. 60- 
63; Treiber, Gustav: Die katholische Kirche. Das Burzenland III/1. 
150-152.
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7 A volt domonkos kolostor templomhajójában volt a városi 
magazinum vagy gabonaraktár, melyhez a brassói határon sok - 
való - szinüleg a Domonkos-rendi szerzetesektől örökölt - szántó 
és malom tartozott. DrÁLvt Sedecimal-Rechnungen / Cronstadtis- 
ches Closter oder Sedecimal-Register Anno 1713/XIV/1 - 5. - 
Herbst und Sommer - frucht Maden von Kloster-Landt ab Annis 
1713,14 und 15. - A klastrom vagy magazinum földjeit brassói és 
hétfalusi magyarok és szászok, valamint bolgárszegi és méhker- 
teki románok bérelték, s a haszonbérbe fizetett gabonát a maga
zinunkban tárolták.

8 Budai János alias Johann Bodendorfer brassói magyar 
evangélikus lelkész (1695-1717) V. ö. Binder Ev. 45 - 46.

9 Quellen Vi. 631. (Diarium Petri Roth): Anno 1774gestorben 
den 24 Januar der alte Georg Berliner, alt 90 Jahre.

10 A magazinum vagy sedecimal (a dézsma 16-od része) ház 
jövedelméből például / 720-ban (BrÁLvt. Sedecimal-Rechnungen 
XIV, 7) a következők részesültek: 1720 Salaria: Herrn Notarius, 
Herrn Rector Johannes Filstich, Herrn Pastor Eccl. Hung., Herrn 
Secretarius Hung. György Deák, 1723: Isaaco Szeli Pastori Hun- 
garico.

11 Georg Jeremias Haner (1707-1777) berethalmi lelkész, 
evangélikus szuperintendens (1759-1777), történész.

12 Stephan Graf Steinville Marquis de Choiselle (1710-1720).
13 Az 1689-es tűzvészben leégett Szt.János - egyházról lásd 

Das Burzenland III/1 .157-158.
14 A hétfalusiak napjainkig Hiu-nak, a bolgárszegi románok 

Podulbatusilor-nak (csizmadiaszínnek) nevezték. Ma Cerbul Car
patin (Hirscher-ház) vendéglő. Sz. T. VI. 183 (hiú) 1698. Az 
Hihuban, Egy kosárban laposi fazakak (Brassó).

15 Leírása és az ispotály képe: Das Burzenland III/1.180-181, 
Abbildungen 60, 208.

16 Matthaeides Mihály brassói magyar lelkész (1717-1718).
V. ö. Binder Ev. 79.

17 Az 1713-ban katolikus hitre tért Johann Draudt (1679- 
1733), brassói esküdtpolgár (1710-1730), folnagy (1731 -1733). V. 
ö. Stenner 32.
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18 Bartolomaus Gross brassói szenátor (1749-1755). V. ö. 
Stenner58.

19 Samuel Herbert von Herbertsheim (1693-1747). V. ö. 
Stenner 63.

20 Michael Enyeter (megh.1784), brassói szenátor (1746- 
1769), városi folnagy (1770-1778), városbíró (1778-1781), proju- 
dex (1781-1784).

21 Christophorus Seewald (megh.1754), brassói patrícius, 
városi levéltárnok (1729-1732), gabonaraktár-felügyelő (1728- 
1733), folnagy (1742-1744), öregfolnagy vagy proquestor (1745- 
1746), városbíró (1745-1754). 1751-ben tért át a katolikus vallás
ra.

22 Petrus Seewald (megh.1789), az ispotály gondviselője 
(1768- 1771), szász egyházatya (1777-1784), esküdtpolgár 
(1764-176Ş).

23 Michael Traugott Fronius (1727-1799), brassói nemesi 
családból származó patrícius, városi nótárius (1762-1763), es
küdtpolgár (1763-1778), városi folnagy (1778-1781).

24 Nathanael Trausch (megh.1768), feketehalmi lelkész és 
barcasági esperes (1753-1760).

25 Petrus Clos (megh.1771), brassói ev.fópap (1757-1771).
26 Ebben az időben épült a derestyei és a méhkerteki görög

keleti román, valamint a belvárosi görög templom.
27 Josef Traugott Edler von Schobeln (1719-1783), brassói 

patrícius városi jegyző (1758-1762), esküdtpolgár (1762-1769), 
az ispotály gondviselője (1762-1768), városbíró (1770-1778), 
öregbíró (1778-1780). 1770-ben Mária Terézia nemesi rangra 
emeli.

28 Ifj. Matthaeides Mihály (1748-1778) és Pap Sámuel (1775- 
1780) törcsvári porkolábok feleségei. V. ö. Binder Ev. 80.

29 A brassói szász nagypap vagy főpap öt segédpapja vagy 
káplánja: a Fekete templom segédpapja, a bolonyai, bolgárszegi, 
mártonhegyi és bertalani szász evangélikus lelkészek.

30 Krizbai Deák András (megh.1813) később Pürkerecen, 
Tatrangon és Csernátfaluban volt lelkész. V. ö. Binder Ev. 50.

31 Ifj. Bartha Márton (1754-1817) az apácai származású öreg 
Bartha Márton pürkereci (1754-1757), majd brassói (1757-1767)
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magyar pap fia. Ifj. Bartha Márton a brassói és pozsonyi evangé
likus gimnáziumok elvégezése után a Wittenbergi Egyetemen 
tanult, 1783 és 1787 között brassói magyar rektor volt. V. ö. Binder 
Ev, 37.

32 A krizbai születésű Máthé Márton (megh.1806) előbb Pür- 
kerecen (1773-1775), majd Csernátfaluban (1775-1803), végül 
pedig Apácán (1803-1806) volt lelkész. V. ö. Binder Ev. 78.

33 Martin Salmen nagysinki királybíró. A XVIII század második 
feléből származó sírköve, a nagysinki ev. templomban látható. V. 
ö. Bielz Julius: Portratkatalog der Siebenbürger Sachsens or Arch 
49/1936. 68.

34 Michael Cloos Edler von Cronenthal (megh. 1802), törcsvári 
inspektor (1773), vicenótárius (1773-1775), szenátor (1775- 
1783), allodiális inspektor (1776-1784), folnagy (1783-1784). V. ö. 
Stenner, 23.

35 Michael Traugott von Fronius, városi jegyző, szenátor, 
ispotálykurátor (curator xenodochii 1772-1784), városbíró, 1786- 
tól guberniumi tanácsos, szenátor Szebenben. Lásd még a 23 
jegyzetet.

36 Ez az egykori bolonyai leprástelep (terra leprosorum) régi 
középkori eredetű temploma volt (Seichenkirche). Ezt a Szt. Bor
bála-kápolnát Zsigmond király korában, a XIV. század végén és 
a XV. század elején gazdag brassói polgárok építették. A XVIII, 
század közepén még láthatók voltak a középkori freskók. - Trei
ber, Gustav: Die Siechhof in Kronstadt. Sieb.Vjsch 60/1937. 95- 
96.

37 A Szent Borbála-kápolna mellé 1741-ben egy fa-harangto- 
rony épült. E fa-imaház helyén építették 1777-ben a mai bolonyai 
evangélikus templomot, mely egy kétemeletes csarnoktemplom, 
oltára rokokó motívumokat felmutató későbarokk stílusú. - Das 
Burzenland III/1.155-156.

38 Az Óbrassai kapu a Kolostor utcai kapu régi magyar neve. 
Lásd Czegei Vass György és Vass László naplói 1659-1739, közli 
Nagy Gyula. Magyar történelmi emlékek 35. Bp 1896, 80. 1689: 
21 apr. égett el Brassó, az ó-brassai kapunál való klastromnál, az 
magyar templomnál több nem maradt.

39 A bolgárszegi evangélikus templomot Georg Preidt főpap
331



idejében, 1790-1793 között építették. - Das Burzenland II1/1.156 
-157.

40 A derestyei román templomról lásd Daniil Martin: Monog
rafia Darstei, Brasov, 1930. Hagi Mihai Vilara gazdag görög 
kereskedő a bolgárszegi SzentMiklós-egyházat is segélyezte. Az 
óbrassói (Romántemplom utcai) görög keleti Sf. Maria egyház 
1783-ban épült. - Das Burzenland III/1.159.

41 A felsóbolgárszegiek temploma a Szentháromság (Sf. 
Treime) egyház csak 1813-ban épült; először faépítmény volt, 
majd 1824- 1825 között emeltek téglából egy templomot.

42 Mihael Edler von Cloos, nobilis von Cronenthal, brassói 
patrícius, megh.Bécsben 1802-ben. Lásd a 34 jegyzetet.

43 Johann Georg Edler von Schobeln (1747-1805), brassói 
szekretárius (1772-1781), vicenótárius (1778), szenátor, 1784- 
1790 között a Brassói kerülettel egyesített Háromszék vármegye 
ordinarius judicialiumja.

44 Johannes Bruss (1731-1812), szűrtakács (Tuchmacher), a 
Százak Tanácsának szószólója (1769-1772), szenátor (1772- 
1786), építkezési felügyelő (1773-1780), allodiális inspektor 
(1780- 1784).

45 Samuel von Brukenthal (1721-1803) guberniumi titkár majd 
tanácsos, erdélyi kancellár, báró (1762), 1777-tól Erdély kormá
nyzója, a róla elnevezett szebeni múzeum és könyvtár alapítója.

46 Bánffy Farkas báró (1724-1794), Kolozs vármegye főis
pánja, guberniumi tanácsos, tartományi főbiztos, majd kincstartó, 
korának egyik befolyásos, aulikus politikusa.

47 Kendeffy Elek gróf (1740-1783), huzamosabb ideig tanult 
külföldi egyetemeken, 1763-tól Hunyad vármegye főispánja, 
1774-tól guberniumi tanácsos.

48 Teleki Sámuel gróf (1739-1822), Bázelben tanul, majd 
Hollandiában és Franciaországban tesz tanulmányutat. Itthon 
Kükülló vármegye főispánja, guberniumi tanácsos, 1792-tól al- 
kancellár, majd kancellár, a marosvásárhelyi Teleki-Téka alapító
ja.

49 Josef von Draudt (megh. 1798), brassói szekretárius (1763- 
1771), vicenótárius (1772-1773), szenátor (1773-1785), allodiális 
perceptor (1782-1784), városbíró (1786-1789).
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50 Dévai Antal, Dévai Jeremiás brassói ügyvéd fia.
51 Johann Graf (megh.1790), brassói szenátor (1777-1781), 

folnagy (1781-1783), háromszéki perceptor, építési felügyelő 
(1780-1784)

52 Miután XVI. Kelemen pápa 1773 július 21-én kiadott bullá
jával a jezsuita rendet feloszlatta, Brassóban 1776. június 3-án a 
rend adminisztrátora Uzoni Béldi János (1720-1808) világi lelkész 
lett, akit 1778-ban kerületi főesperesnek iktattak be. Béldi volt az 
új katolikus plébánia templom felépítésének kezdeményezője és 
1782. szeptember 29-én az ó plébánossága alatt (1778-1790) 
szentelte fel Gróf Battyhány Ignác püspök ezt a barokk templomot. 
Teleky Dezső: Brassó római katolikus egyházának története 
1204-1782-ig. A brassói róm.kath.egyházközség évkönyve. Bras
só 1930. 24-27.

SZELI JÓZSEF

A BARCAI M AG YAR SÁ G N AK R Ö VID  
T Ö R TÉ N E T I RAJZA

Forrás
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Pest V/1862. 41,42. szám 

okt. 12 és 19.
Irodalom
Hasdeu, Titus - Noaghia, Jenica: Domeniul cetatii Bran in 

secolele XIV - XVI. Cumidava 4/1970 69 - 90.
Prodan, David: lobagia in Transilvania in secolul XVI. I - II. B. 

1968.
Vogel Sándor: A Barnaság Múltjából. Korunk 1974. 10.
Jegyzetek
1 Közölve: Törcsvári uradalom Függelék nr.XIV, 26 omni jure 

fiscali a privatorum praetensionibus totale etiam et integrum Cast
rum Törcsvára ac bona totales nempe et integras possessiones 
Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszufalu, Tatrang, Zayzon, Pul- 
cherez, Apácza et Krisbák, omnio in Comitatu Albensis Transil- 
vaniae existentia.

2 Mathaeides Mihály (megh.1775) törcsvári magyar porkoláb 
(1748-1775).
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3 Quellen V. 262, 1612: (Michael Weiss levele Báthory Gá
borhoz) "Ő Felsége ez mostani motusban városunkhoz tartozó 
jószágokat, mindazokat, kiket privata persónák és publikák bírtak, 
az kiket töllünk elvött volt és occupált volt ... azokat őfelsége 
remittálja minden rendeknek, sőtt Törts Várat és Rosnyót ő felsé
ge az városnak vissza adgya, remitálja és restituálja."

4 A régi brassói krónikák tévesen az 1203-as évet jelölték meg 
a város alapítási évének: Quellen IV 11 (Paul Sutoris) 1203: wird 
Kronstadt erbauet; uo.40 (Michael Forgats) 1203: fangt man Cro- 
nen Stadt an zu bauen.

5 A "Proventus Parochorum et Ludi-Rectorum Praedialium 
Terrae Barcensis Anno A.1544/Bachfalv, Türkes, S Michayl, Lan- 
gendorff, Tattrang, Purcheretz, Zayzon)" kéziratát Heinz 
Brandsch közölte: Die siebenbürgisch-sachsischen Dorfschulen 
in Reformationsjahrhundert. VerArch 44/1927. 503-504.

6 Martinus Harnung (megh.1703. nov.9) előbb botfalui lel
kész, majd brassói nagypap (1691-1703) kéziratos oklevélgyűjte
ménye, az "Enchiridion Harnungianum".

7 Történelmi forrásokkal nem bizonyítható állítás.
8 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbür

gen II, nr.1085, 1377: Nos Lodouicus dei gratia rex Vngariae, 
Poloniae, Dalmaciae et cetera notum facimus universis praesen
tes inspecturis, quod quia fideles nostri seniores, iudices, iurati 
totaque communitas Saxonum sedis Brassouiensis ... novum 
castrum in lapide Tychrici aedificare ... elegerimus in eorum 
comitem, iudicem et castellanum dicti novi castri et etiam castri 
Heltwen.

9 Régi okleveles neve Höltvény vára (castri Heltwen, Helden
burg).

10 A barcasági plajásokról lásd Teodorescu, Caius: Date 
privind instituţia plaiesiei in Transilvania in secolele XVi i-XVUi. 
Cumidava 1/1967.151-168.

11 Quellen IV 40 (Michael Forgats), 1383 fangt man Croner 
Kirch an zu bauen.

12 Quellen V 1 (Pope Vassile). Anno mundi 6900, anno Christi 
1392 sind die Bulgaren hier an diesen Ort (id est bei Cronstadt) 
kommen.

13 A XIII-XIV században Nyén és Bodola még nem alkotott
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egységes birtoktestet: Nyén földesurai a prázsmári Teel geréb 
család tagjai voltak, innen ered a falu román (Teliu) neve. A XVI. 
században már mind a három falu az uzoni Béldi család birtoka.
V. ö. Binder, Bodola 9 - 23.

14 Quellen IV 74 (Simon Massa - Marcus Fuchs). 1427: 
Sigismundus Coronae existents scribit et mandat Transilvanis 
structuram sacrae aedis in Kerz.

15 Ez nem valószínű, mivel Bodola már a XVI. században 
önálló egyházközség volt.

16 Samuel Herbert von Herbertsheim brassói bíró (1737- 
1740, 1742-1747).

17 Privigyei Márton Brassói (1705-1713); tatrangi (1719- 
1730), majd haláláig hosszúfalusi evangélikus lelkész (1730- 
1750). Binder Ev. 87.

18 Johannes Honterus (kb. 1498-1549) brassói szász huma
nista és reformátor, a brassói Nagy vagy Boldogasszony- temp
lom (mai Fekete-templom) első evangélikus főpapja (1544-1549).

19 Ulrich Zwingli (1484-1531) a svájci reformáció vezető 
személyisége, humanista.

20 Johannes Oecolampadius (Hussgen vagy Hausschein) 
svájci humanista (1482-1531) Zwingli munkatársa, Basel reformá
tora.

21 Andreas Karlstadt (Carolstadius, valódi nevén Bodenstein) 
német reformátor és humanista (1482-1541). 1517-ben Lutherhez 
csatlakozott, Wittenbergben az oltárok és szentképek összetöré
sére buzdította a népet, azonban 1523-ban szenvedélyesen bírál
ta Luther úrvacsora-tanait. 1528-ban Svájcba menekült, ahol 1534 
után Bázelben lelkész és teológiai tanár volt.

22 Kálvin János azaz Jean Calvin (Calvinus) francia reformá
tor (1509-1564), genfi lelkész, a kálvinizmus megalapítója.

23 David (Hertel) Ferenc (megh.1579) neves teológus, ko
lozsvári főpap, az erdélyi unitárius egyház megalapítója.

24 Giorgio Biandrata vagy Blandrata György (1515-1588) 
piemonti születésű olasz orvos, unitárius gondolkodó, vallásrefor
mátor.

25 Az érvelés helytelen, mivel 1544-ben az erdélyi protestáns 
mozgalom még egységes volt, csak 1564 után válik el egymástól 
a lutheránus és kálvinista irányzat. A barcasági magyar
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gyülekezetekben a XVII. század második feléig, bár a falvak 
Brassó város birtokai voltak, és a papokat a berethalmi evangéli
kus püspök nevezte ki, mégis kálvinista lelkészek szolgáltak.

26 Brassó városa a törcsvári uradalmat 1651 előtt mint 
zálogbirtokot, utána pedig mint örökbirtokot birtokolta. 1651 előtt 
a törcsvári vár magyar várnagyai és a törcsvári harmincadhivatal 
rendszerint kálvinista vallásu magyar vámosai voltak a brassói és 
barcasági magyar kálvinista lelkészek legfontosabb támaszai.

27 Martin Schmeizel (1679-1747) brassói születésű szász 
történész, a Hallei Egyetem államjogi és történész professzora 
volt. A Szeli által említett munka teljes címe: De Statu Ecclesiae 
Lutheranorum in Transilvania ad-Ern.Salom.Cyprianum - Dis
sertatio epistolica. Jenae, apud Johann Bernhard Hartung 
Bibi.Aul.Isenac. 1722. 113. V. ö. Trausch, Schriftstellerlexikon III. 
190.

28 Andreas Scharsius (megh.1710) rövid ideig berethalmi ev. 
lelkész és az erdélyi szászok püspöke vagy szuperintendense 
(1708-1710). A Martin Schmeizel által felhasznált kézirat címe: 
Ordinata digestio status Saxo-Ecclesiastici in Transsylvania, inde 
a tempore reformationis usque ad hodiernum diem continuata ... 
1706. V. ö. Trausch, Schriftstellerlexikon III. 162.

29 Barcaújfaluban 1786-ig szász evangélikus lelkészek szol
gáltak.

30 Paul Neidel brassói ev.fópap (1713-1739).
31 Idősebb Szeli József (kb. 1685-1755) hosszúfalusi ev. lel

kész (1713-1730). V. ö. Binder Ev. 98.
32 Dionisie Novacovici erdélyi görögkeleti püspök székhelye 

Bolgárszeg volt (1760). Bunea, Augustin: Episcopii Petru Paul 
Aron si Dionisiu Novacovici sau istoria romanilor transilvăneni de 
la 1751 pana la 1764. Blaj 1902.

33 Mustea, Bis.Sf.Nicolae 113, 1671: Opre I.Kipria, Parochus 
Hosszufalusiensis 1671; uo.119, 1685: popa Vasii Grid ot Turchis, 
i popa Candar din Satulung si popa Dumitru de la Tarlungeani... 
in zilele măriei Sale Craiului Mihai Apafi, si judeţ au fost la Brasov 
aicia jupan Gheorghius Draud ...

34 Márkus Fronius egyházi író, brassói főpap (1703-1713). 
Markus Fronius Leben und Schaffen. Herausgegeben von Julius 
Gross. Kronstadt 1925.
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Forrás
Liber

Ecclesiasticus Ecclesiae
Evangelico Vngaricae, quae per Verbum et Sacramenta, ad 

normam S. Scripturae August. Confessionis invariatae reliquo
rumque Liberorum Symbolicarum CHRISTO colligit in 

CZERNATFALU
Matre cum Filialibus Türkös et Batsfalu in
In. Barcza Principatu Transilvaniae 

OMNIA
Quaerumque ad Ordinem Religionis Ministerii, Parochiae, 

Scholae, Auditorii et quae sunt reliqua faciunt singulis Titulis 
exhibens cujus Seriem seqvens pag. ostendit in Honorem Summi 
Nominis et commodum Nostrum et Posterum

Anno 1759 (Johannes Privigyei 1759-1761 Martinus 
Paxi 1761 et Martinus Dévai post 1763)

Praefarem...
His itaque et aliis rationibus serio perpensis, constitutum est, 

ut rerum necessarium scitu, ecclesiam
CZERNATFALLVEMSEN cum filialibus Turkos et Batsfallu 

recte administrandi, scopumque praefixum attingendi (bonum 
ordinem scii, sectondo) ? Ministris ejus Copiam faceremus

Vt ergo omnes et singuli Ministri stque coloni jam et posthac 
existentes, adeoque praesens et nobis defunctis veniens aetas 
vel posteri, administrationem hujus ecclesiae compertam habe
ant, documenta ejusdem in hoc volumine exstare decretum fuit, 
ut scilicet sisteretur

I Ordo et ceremoniae sive ritus cultus divini pag 1
II Instructio ministri cum suis adjunctis pag 25
III Inventarium ecclesiasticum parochiae, scholae, ubi et de 

fundis ecclesiae legatis et salariis pag 105
IV Historia hujus Ecclesiae cum ejus fatis incremento atque 

decremento pag 129
V Catalogus Inspectorum, Ministorum, Rectorum, aedituum 

etc. a tempore Reformationis pag 125

Csernátfalusi evangélikus anyakönyvi1759)
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VI Catalogus Baptizatorum pag 189
VII Catalogus communicantium pag 357
VIII Catalogus Neogamorum Scilicet pag 430
Honestorum, Inhonestorum, Repudiatorum, Divorticnatorum,

malitiose se se deferentium: cum Appendice, Defloratores Virgi
num et defloratas sistente pag 481

IX Catalogus demortuorum et quidem modo ordinario et ho
neste sepultorum, sceleratorum et honesta sepultura privatorum, 
Violenta morte pereantium pag 519

X Ordinationum hujus Ecclesiae series cum appendice profu
gos numerante pag 611

JESUS caput unicum Ecclesiae, servet hanc ecclesiam, ut in 
tramite veritatis et ordinis, fidei atque pietatis omnia ejus membre, 
suo capiti respondeant, verique Christiani formentur efficiatque ui 
in cognitione veritatis officiis, indefesto studio ad DEUM et coe
lestia tendentes, proficiant semper, participes facti victulis et 
salutis in Salvatore et Archi Episcopi JESV cui sit laus et honor 
per omnia saecula! Arnen.

Id quod ex intimo cordis adfectu conatur et vovat.
Corona Anno 1759 m. Augusti

Petrus Cios P(astor) urb(is) et eccl. ungaricarum, 
Insp(ector)

M pria

Jegyzetek
a Trausch, Schriftstellerlexikon I. 220 - 223.
b Sz. T. IV. 593.
cSz. T. I. 535-536.
1 II rész. A lelkipásztorok és helyettesek, a nekik alárendelt 

iskolamesterek, kántorok, gocsmányok, kurátorok és bábák rend
tartása.

2 A "prédikálószék" ellenőrzése azért volt ilyen szigorú, mivel 
az 1740-es évekig a Barcaságon "kriptokálvinista" lelkipásztorok 
és diákok is szolgáltak.

3 Hegedűben való tétel = nyakkalodába való verés. V. ö. 1760:
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szegény leányt hegedűben veretvén úgy gyalázatván hurcoltat- 
tak, vonszoltalak az udvaron; 1766: ki mondott ollyan szókot, 
hogy kapitány vannak paraszt tének és hegedűben üttetlek v. ö. 
Sz.T. V. 2.

Pűrkereci e vangélikus anyaköny v ( l759)

Forrás
Liber ecclesiasticus ecclesiae evangelico-ungaricae, quae 

per verbum et sacramenta, ad normam S Scriptura, Aug Confes
sionis invariatae, reliqvorg. Libror(um) Symbolicor(um) CHRISTO 
colligitur, in PURKERETZ

Matre cum rilia
ZAJZON

in Incl. BARCA, Principatus Transilvaniae 
OMNIA

Quaremque ad Ordinem Religionis, Ministerii, Parochiae, 
Scholae, Auditorii et quae sunt reliqua faciunt, singulis titulis 
exhibens,Cujus seriem sequens pag. ostendit in Honorem Summi 
Numinis et Commodum Nostrum et Posterum Anno 1759

Praefaren
Jesus caput unicum Ecclesiae, servet hanc ecclesiam matrem 

cum filia, ut in tramite veritatis et ordinis, fidei atque pietatis omnia 
ejus membra suo capiti respondeant, verique Christiani formentur, 
efficiatque ut in congnitione veritatis et charitatis officiis, indefesto 
studio ad DEUM et coelestia tendentes, proficiant semper, parti
cipes facti virtutis et salutis in salvatore et archiepiscopi JESU! 
Cui sit laus et honor per omnia Saecula! Arnen. Id. quod ex intimo 
cordis adfectu conatur et vovat. Coronae Anno 1759 m(ense) 
Aug(usti) Petrus Cios Pastor urlicque et Insp. Ecclesior(u) unga- 
ric(um) utrinque insufficiens Mpria (1 - 2).

Jegyzetek (Pürkerec)
1 A szász egyházi Universitás által a lelkipásztorok jogi álla

potáról, életéről és erkölcseiről hozott zsinati határozatok szöve
ge; 1574 novemberében hozott határozatok, mejeket idővel 
megvizsgáltak és az újabb zsinatokon megerősítettek, igy Seges-
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várott 1593-ban, Medgyesen 1605-ben, ugyanott 1607-ben, Sze- 
benben 1634-ben. Ezeket a barcai magyar lelkipásztorok szük
ségletére a tiszteletes patrinus, a barcasági esperesség 1757 
novemberében jóváhagyott.

2 Az első sectióban találhatók a medgyesi zsinaton 1607 
november 13-án elfogadott statútumok, mejek a Barcaságon is 
érvényben vannak. A harmadik articulus szavatozza a lelkipász
torok és mesterek rendtartását, a harmadik articulus tartalmazza 
az egyházak, templomok, iskolák bónumait.

3 A Bodi helyrész talán azonos a Bodola határszélén fekvő 
Bodolik helyrésszel. V. ö. Árvay József. A barcasági Hétfalu 
helyrészei. Kolossvár, 1943, 217, 224, (1762: A Bodoban egy 
Portio széna)

4 Mainere Nyires v. ö. Árvay id. m. 222.
5 A brassói Nagytemplom főpapjainak felsorolását lásd: Tra- 

usch, Joseph: Geschichte des Burzenlander Capitols In Magazin 
für Geschichte, literatur und alle Denk - und Merkwirdigkeiten 
Siebenbürgens III/1. Kronstadt, 1852, 75 - 77. Thomas Fronius 
azonos lehet Thomas Sonderrel, Desporter azonos Johannas 
Cloospeterrel, Joch Guff elírás Johannes Gutsch (Gitt) alias Te- 
utsch helyett, Ridel helyes neve Rendel, Antonius Rand helyesen 
Keutsch, lásd még: Philippi Maja: Die Plebane von Kronstadt im 
14 und 15 Jahrhundert in SSH 1975. 33 - 44.

6 A pürkereci lelkésznévsort lásd, Binder Ev 126 - 127.
7 Csernátfalusi Pap György sírfeliratát, lásd Binder Ev 48, 

172.
8 A gocsmányok és bábák eskütételének szövegét lásd a 

csernátfalusi anyakönyvben.
9 Mathias Lassel (megh.1850) brassói vicenotárius (1826- 

1827), szenátor (1827-1847) és folnagy (1847-1850). Fiatalkorá
ban ó volt az uradalmi intéző, v. ö. Stenner. 89 - 90.

10 A nagysinki születésű Matthias Josef Angermann brassói 
városi mérnök (1830-1836). V. ö. Stenner. 4.

11 A brassói egyházi és világi patrónusok által 1757-ben a 
barcasági magyar evangélikus egyházakban végrehajtott vizitá- 
ciónak menetrendje a következő volt. Hosszúfalu és Tatrang 
(1757 november 30), Pürkerec (december 1), Csernátfalu (de
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cember 2), Apáca (december 4), Krizba és Újfalu (december 6), 
majd Brassó (december 14).

12 Binder Ev. 40.

BARTHA M Á R TO N

pürkereci lelkész levele Lucas Seuler bírónak.

Forrás
BrÁLvt Stenner V. 156.
Irodalom
Törcsvári uradalom. Függelék, 34 - 35.
Jegyzetek
1 Josef von Draudt (1709-1762), brassói szenátor és allodiális 

felügyelő (1741-1762) majd folnagy. Samuel Herbert von 
Herbertsheim (1720-1761), szenátor (1746-1761).

A Pürkereci toronygomb - krónika (1794)
Forrás
Bálint András: A barcasági csángó községek: Pürkerec
Csángó Naptár 1926. 46.
1 Tatrangon 1686-ban alakult meg az önálló evangélikus 

egyház.
2 A templom tornácának felirata: "Isten ditsőségére ez tornác

nak megkészítése. Ezt a mennyezetet buzgón építette Istenes 
indulatjából a maga költségével öreg Buna István hűtős párjával, 
Lukáts Sárával. Anno 1778 die 4 julii."

3 1781-ben Lörincz Tamás volt a falnagy, Buna István a 
provillicus (azaz tavalyi falnagy), polgárok: Foris János senior, 
Dávid Pál, Jakab Máté, Miklós Mihály, Csere Mihály, Deák János, 
Kajtsa András junior, Simon András és Orsi György. - Törcsvári 
uradalom jogi állapota. Brassó, 1882. Függelék, 34.

4 Michael Traugott Fronius (1727-1799) több ízben (1781- 
1783, 1790-1799) volt városbíró. 1786-tól kezdve guberniumi 
tanácsos, tehát consiliarius. 1799. június 28-án halt meg; sírja a 
halmágyi temetőben látható.

5 Georg Michael Gottlieb von Herrmann (1737-1807) brassói
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patrícius, több ízben városi falnagy (1784-1786,1790-1799). Fel
jegyzései fontos forrásai Erdély s főleg Brassó történetének.

6 Johann Georg Edler von Schobeln (1747-1805) brassói 
szenátor.

7Afeketehalmi Georg Preidt 1771-1806. szept. 21 között volt 
brassói főpap és esperes.

8 Zajzonban 1781-ben Rab Mihály volt a falnagy, Piroska 
Mihály a provillicus, Foris István, Bálint György junior és Bálint 
János polgárok.

9 A régi pürkereci orgona felirata:
A szent Úristen ditséretére 
Szentséges nevének szent tiszteletére 
Ez orgonát Bacsó Mihály molnár vette 
Óházastársávalidehelyeztette.
Ezzel az ő fiók ifjú Bacsó István 
E gyülekezetben orgonálni kíván 
Urnák ditséretet hogy adhasson nyilván 
Dicsérendő nevét segítségül híván 
1767-ik esztendőben 
28. napon ennek Októberben 
T. Barthos Márton papnak idejében 
Kezde orgonálni az Urnák nevében.
(Csángó Naptár 1926, 46.)
Forrás
Payo Sándor: Szeli József brassói á.h.evang.tanító levele 

Fábri Gergely győri rectorhoz. Magyar Protestáns Egyháztörténeti 
Adattár II. Bp. 1903, 168-170.

Irodalom
Payo Sándor: Magyar pietisták a XVIII, században Bp. 1898. 
Jegyzetek
1 Sartorius vagy Szabó János evangélikus lelkész a felvidéki 

Rozsnyón született. A Besztercebányán és Rozsnyón megkez
dett tanulmányait 1729-tól kezdve a wittenbergi egyetemen foly
tatta, 1733-tól a Berlinben állomásozó magyar katonák tábori 
lelkésze volt. Valószínűleg 1736-ban tért haza. 1730-33-ban Wit- 
tenbergben Magyar lelki óra címmel 4 kötetet adott ki. (Uj M. T. 
Lex. III. 1774-1775).
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2 Szent penitentiára serkengető és az igaz üdvösség útjára 
mutató magyar lelki órának harmadik fertálly és része... németbül 
magyarra fordított imádságok is, három deák ékes énekekkel 
együtt, hozzá adattak: kiket a kegyes híveknek lelki hasznikra, 
most legelőször ilyen rendben öszve szedvén világosságra botsá- 
tot. Vitenberg, 1732. (439 darabból álló egyházi énekgyüjtemény).

3 Az előszó szerint Fábri Gergely volt Sartorius munkatársa.
4 Aachs (Ács) Mihály (1646?) a Győr megyei Kemeness 

Szentmártonban született s a német egyetemeken végzett tanul
mányai után több dunántúli helységben volt lelkész (Kőszeg, 
Devecser, Németcsó) és kemenesalji fő senior. Említett munkái: 
Boldog halál szekere, Strassburg, 1702; Zengedező mennyei kar, 
Lőcse, 1696; azaz németből magyarra fordíttatott szép isteni 
dicséreteket és hálaadó énekeket, más magyarul szerzett kegyes 
énekekkel együtt magában foglaló könyvecske, Lőcse, 1696. v. 
ö. Ky. M. I. lex.l. 9.

5 Torkos András (Győr, 16697-1737) győri evangélikus lel
kész, a pietizmus buzgó híve. A wittenbergi egyetemen 1696-ben 
magiszteri címet szerzett és előadásokat tartott. 1698-ban tért 
szülővárosába, ahol előbb rektor, 1707-ben pedig lelkész lett. A 
"Mi Urunk Jézus Krisztus Új Testamentuma" csak 1736-ban, 
halála után, jelent meg Wittenbergben. Elöljáró beszédet fia, 
Torkos József írt. V. ö. Ky M. I. Lex. 111.2111.

6 Úgy a közönségesen, mint az elegánsan bekötött példányo
kat.

7 Ács Mihálynak a már említett Zengedező mennyei kar és 
egy más munkája az Arany láncz, avagy oly buzgó fohászkodások 
és rövid alázatos imádkozások, kikkel a győzhetetlen Isten 
meggyőző igaz hit, ő felségét magához kapcsolhatja. Lőcse, 
1696.

8 Stephanus Vas Kiskapusiensis 1731-ben a brassói szász 
gimnázium tanítványa volt, Martinus Apatzai Septempaganus te
hát Hétfalusi Apáczai Márton pedig egy évvel előbb, 1730-ban 
szerepel a brassói iskola anyakönyvében, v. ö. Binder Ev. 35 
(Apáczai Márton), 107 (Vas István).
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Szeli József:

Benkő Józsefnek küldött leírás kőhalom váráról (1777).
Forrás: Benkő lev. 57 - 58.
Jegyzetek
a Binder Ev 98 - 100.
b Kj M. I. Lex. 1.195.
c Binder Ev. 103.
d Entz Géza: Erdély építészete a 11 -13  században Kolozs

vár, 1994.179.
e Scheiner Walther: Zur Artsnamenforschung, Reps. In De

utsche Forschung im Südosten 3/1944 Heft 1,152 - 158.
1 A várbeli krónikák feliratának teljes szövegét Daniel Sifft 

közölte: DiekönigsrichterderRepserStubles In vei Arch 39/1913 
439; Heinrich Müller: Die Repser Burg. Herausgegeben vom 
Ausschluss des Vereins für siebenbürgische Landeskunde vom 
Hermannstadt 1900.

2 1659-ben Georg Pellio (kirschner, Szócs) volt a királybíró, 
Petru Roth a polgármester és Markus Falch a szék bíró v. ö. 
Daniel Sifft id. m. 441 - 444.

3 David Weihrand a Jedikulából való "repülésének" legendá
ját Lucas Marienburger is feljegyezte: Geographie des Grossfürs
tenthums Siebenbürgen I. Hermanstadt, 1813, 293 (Repres Bug) 
Man zeigt hier ein Paar ausserordentlich grosse tükische Fesseln, 
von 5welchen die Fabelwelt erzählt, es habe sie der Repser 
königsrichter, David Weihranch, im einer Türkengefangenschaft, 
von der aber die wahe Geschichte nichts weiss, getragen und sey 
mit denselben durch Hülfe seines Dienars, eines Schwarzkünst
lers, aus den sieben Thürmen Konstantinopels entvichen, und 
nach Hause gekommen".

4 A felirat újabb olvasata ANO
1676
EN BANFY
ANDRAS
IT FOKVA
VOLTOM. DIE 15 JUL. v. ö. Sifft, 452.
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Forrás
Benkó Lev. 275 - 277
Jegyzetek
a UjM. Y. Lex. III. 1697.
b Wagner Ernst: Nicht deutschen als Angehörige des evan

gelische Landeskirche A. B. in Siebenbürgen. SSH 16/1971,47 - 
59.

1 Gödri János (1737-1795) brassói ev. lelkész, v. ö. Binder 
Ev. 58.

2 Jakobus Aurelius Müller 1779-1792 között volt berethalmi 
szuperintendens.

TA N U K IH A LG A TÁ S O K  ÉS LE V E LE K  

KIHALLGATÁS CHRISTINA ASSZONY ÜGYÉBEN (1563)

Forrás
P. Szathmáry Károly: Magyar esketési okmány 1563-ból Já

nos Zsigmond rendeletéből. TTár 1881.357 - 363.
Jegyzetek
1 A Nemes családnak a XVI. század derekán élt tagjairól lásd: 

SzOkl. III. 233, 1524: Nicolai Nemes de dicta Hydweg; uo. VI, 62. 
1547: Michaelis et Francisci Nemes de Hydweeg; uo. VI. 78-79. 
1561: nobilibus Michaele et Valentino Nemes, ac reliquis nobilis 
de Hydweg; Quellen III. 337. 1546: Petro Therek ad Michaelem 
Nemes de Hydweg ... misso; uo. 400. 1547: Michaeli Nemes et 
Barnabae Gereb misi; uo. 556. 1550:d(ominus) loannes Tartler 
est missus ad nuptias Martini Andoriassy et Michaelis Nemes exp. 
fl. 2 asp.10; pro 2 tapetis muneri datis in illis nuptiis fl.7 asp.25. 
Lásd még: GenFüz 1931.144 - 146.

2 Ferenc doktor, azaz kolozsvári Basilius Ferenc, apja Litera
tus Balázs 1524-ben megvette Kolozsváron a Piac és a Tordai 
utca sarkán a Pécsi László szomszédságában fekvő kőházat: 
"provido Blasio literato concivi nostro iamdicte Coloswariensis ...

RÁTGYÖRGY LEVELE BENKŐ JÓZSEF NEK (1787)

345



Ladislaus Sarkezy, inhabitator eiusdem pretate civitatis Wara- 
diensis ... domum suam lapideam acialem in theatro civitatis 
Coloswariensis versus vicum Thordensem." Goldenberg, Samuil: 
Clujul in sec. XVI. Bv. 1957.368-369. Balásfi vagy Basilius Ferenc 
"Franciscus Litteratus Klausenburgerus Vngarus" 1545 októberé
ben Wittenberg Egyetemének hallgatója, s valószínűleg ő az a 
"Francicus Transilvanus", aki az Odera menti Frankfurti Egyetem 
anyakönyvében 1546-ban van beírva. Talán rá vonatkozik a 
brassói folnagy számadásainak 1546. szeptember 12-én bejegy
zett adata, mely egy Ferenc nevű prédikátor meghívásáról tudósít. 
Quellen III. 353. 1546: "Eadem dom. venit magister Lucas Birthal- 
bensis cum vill(icus) causa d. Francisci, quem vocaverunt in 
praedicatorem." Minden jel arra mutat, hogy Ferenc kb. 15 évig 
(1546-1560) volt brassói magyar lelkész. A kolozsvári számadás
könyvekben 1565-ben azt a feljegyzést olvashatjuk, hogy az 
előző évben Balásfi Ferenc a helybeli városi iskola ideiglenes 
tanára volt és ezért hat forint fizetést kapott. Pokoly József: 
Basilius István apja: Balásfi Ferenc. KerMagv. 33/1898. 34. 
7564/'Domini iudex et iurati cives relictae et orphanae honesti viri 
Francisci Balasfy, qui in scola civitate lectore vacante, tribus 
mensibus lectoratum exercuisset, debitores remanserunt flor octo 
domini cives in censum suum deputaverunt flor 6." Ferenc, akit 
egy 1571-évi okmány orvosdoktornak nevez, Kannaöntő János, 
Anna nevű leányát vette feleségül. Ferenc doktor kb. 1575-ben 
halt meg, Kolozsváron. A brassói gimnázium anyakönyvében 
1550-ben szereplő "Ambrosius Hungarus Clausenburgensis" az 
akkori brassói magyar prédikátor, Ferenc doktor Ambrus nevű 
öccsével azonosítható. A Balásfi családról még lásd: Pokoly 
József: Adalékok Basilius István életéhez. KerMagv 32/1897. 
165-167; Herepei Adattár III. 512.

2a Quellern III. 132. 1541 (Házbecslés): Dy Blommenaw: 
Boelleny Janus Erd 10 fl.

3 Quellen III. 401.1547: "Johannes Thot et Martinus similiter 
Tot missi sunt in sedem Sepsy ad audiendos testes Valentini 
lllyesy asp25."uo. 497.1549: "Dum d. Simon Dylch fuerat missus 
ad nuptias Valentini lllessy, misimus illo cum eo 1 tapetum ad eas 
nuptias fl 3 asp. 12 1/2exp. et sal. eius 3 dierum fl 1."
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4 Quellen III. 256. 1545: "Petro Therek ad Blemmendorff ad 
Cosmam Ylessy misso causa hominis de Apaczya ibi occisi." uo. 
285. 1545: "loanni Tot missio ad citandos in praesentiam d. 
thesaurarii Nicolaum Palussy et Cosmam lllessy." uo. 568. 1550: 
"loannes Tot est missus ad Valentinum Cosman lllyessy causa 
juratarum rerum homini de Brendorff."

5 Stenner 154: Vicentius, Vizekastellan in Türzburg 1539- 
1545, 1549-1555; BrÁLvt 1558 okt. 31: Legiustatio fily Vincentij 
Vicecastellani Arcis Thewrch. A Brassói Tanács engedélyezi, 
hogy Bálint törcsvári porkoláb fiát felvegyék a takácscéhbe, mivel 
az anyja szász s az apja bolgárszegi (román), de ők is kereszté
nyek (Incze Porkolabs Sohn in ire (Wolleweber) Czeh einnemen. 
Incze von der Mutter Thewtsches Arts, vnnd vom Vatter ein 
rechter Bulgarus, welche auch Christens Glaubens sein).

6Quellen III. 13-14,1536: Piter Depner, Jerg Depner, Mechil 
Depner, Endris Depner, Fazekas András ez utóbbival vagy ennek 
fiával lehet azonos személy.

7 Az 1575-ös brassói darabant-névjegyzékben több Sipos, 
Sánta és Török nevű bolonyai személy szerepel. Quellen III. 3-4, 
1575: Törek Jarfas, Sánta János, Terek István, Schipos Alberth, 
Schipos Bolas.

8 Quellen III. 298, 1545 (huszadvámfizetők): Therek Mihal 
Blumenewer, Thattarangy Vrban; uo. 582, 1550: pro 2 lapidibus 
de Urbano Tatrangi.

9 Árapataki Geréb Jánosnak (megh. 1556) három leánya volt: 
Kata Apor Jánosné, Anna Gyöngyösi Jánosné, és Margit. Nemes 
Ferenc hihetőleg a harmadik leányt kérte feleségül. SzOkl. I. 
170-171. Quellen III. 388-389. 1547: Andreae et Barbarae Gereb 
de Arapathaka; uo.552, 1550: misi dono Bernardo Daczo, Geor- 
gie Myhetsch et Andreae Gereb de Armdorff qui fuerant invitati 
ad nuptias der Leif einigen apud karfonkelin celebratas.

10 Quellen III. 351. 1546: emimus 1 equus a Mattheo Tatar 
ipsi Turko Furka dicto ad rationem d(omini) thesaurarii fl 9; uo. 
400, 1547: venit huc Furco Thurea mansitque usque as sabb.; 
U0 . 188 , 1542: (huszadvámfizetők) Furcke Mihal Bulgarus; 
UO.130, 1541 (házbecslés): Bulgaren, Zant Gasz: DerZawanen 
Haws, Fwrka Myhail, Zawa Furka, filius Furkane 130, 172, 179,
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231, 232, 274, 566; Quellen II. 735. Demetrius Fwrka, Costa 
Fwrka, Mihail Furka, Fwrkanye; uo. 203. 1530: Item Michaeli 
Fwrka in Transalpinam ad Pytescht ad dominum Wlad waiwodam 
cum Tureis erumpere nitentem; uo. 280. 1532: Michaeli Furca ac 
sorori eiusdem; Quellen III. 99. 1541: Eodem die Michaeli Furca 
ad Radul Wayw. Transalpinensem misso; uo.362, 1546: Koste 
Hytlenul cum litteris ad Myrche wayw causa filiae Michaelis 
Fwrka; uo. 360, 1540: tenuit in hospitio Furko Tureum; uo. 361, 
1546: Michaeli Furko Tureae. Szalay Ágoston: Négyszáz magyar 
levél a XVI. századból. 1504-1560. Pest 1861,53-54, 1548"... ha 
naiad vagon Demsedi hat ew twle az két Oláh vaidanak izente ide 
az Portara im ezt... Aztis meg: hog Furko Mihalt czazar zolgayat 
a T (rövidítés!) meg etete volna, egeb dolgokatis sokat."

11 Geréb János nem az árapataki, hanem a szemerjai Geréb 
család tagja volt. SzOkl II. 213-215, 1567: "János GerebnekZent 
Maria azzonba eot ház ijobagijott."

12 Quellen III. 338.1546: Martino Andoryassy et loanni Lazar.

Történelmi emlékezés három Barcaujfaluba szökött jobbágy
ügyében felvett tanukihalgatási jegyzőkönyvben (1650)

Forrás
BrÁLvt Stenner II 71. (Külcím: Illustrissimo ac celsissimo 

principii Domino Michaeli Apafi, dei gratia principi Transilvaniae, 
partium regni Hungáriáé domino et Siculorum comiti. Domino 
Domino nobis naturaliter clementissimo - Inquisitio relatoriae 
respective Mány et Bukur Tampa et Bukur Roska, jobbagionum 
civitatis Coronensis Ujfalvensis 1690).

Jegyzetek
1 A fogarasi urbáriumokban (Prodan, Urbariile I. 466-467) a 

Felsóvenicéből elszökött jobbágyok között nem szerepel Manea 
Tempea, Bucur Tempea és Bucur Rosca. A Rosca család azon
ban ismert volt Felsóvenicén, 1637: Mihantsul Roska Parrohon 
lakik mostan ottis haza leuen.

2 Szunyogszeg 1651-ig Brassó birtoka volt, később egy ideig 
kincstári birtok, majd a zabolai Mikes család tulajdona lett. Lásd
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V. ö. 224: kincstári AZ MINDEGY ? Törcsvári uradalom. Függelék 
32. 1652:"... providis Thoma Bencze judice, Philippe Barbuly et 
Sztancsule Man juratis in possessione Szunyogszeg celsitudinis 
Vestrae." Quellen VI. 55. 1650. okt. 10: Grid, Paro, Persány, 
Holbak, Sárkány und Szunyogszeg in perpetuum zu Fisco folgen.

3 A XVII. században az első tatárjárás 1657-1658-ban. Quel
len VI. 59. 1658: den 27, 28, 29 und 30 Aug. ist der Feind nach 
Fogarasch gerücket, alles in ganzen Fogarascher Land Verbren
net.

4 Zabolai Mikes Kelemen (megh. 1686) - II. Rákóczi György 
alatt ítélómester, Béldi Pál ellenlábasa, Apafi Mihály fejedelem 
triumvirátusának egyike; Fehérvármegyei főispán és országos 
elnök, Szúnyogszeg földesura.

PÜRKERECI, TATRANGI ÉS ZAJZON1 TANUK A BODZA  
BIRTOKLÁSÁÉRT BRASSÓ ÉS A B É L D I CSALÁD KÖ

ZÖ TT LEFO LYTATO TT PERBEN (1701)

Forrás
BrÁLvt Stenner III. 177c, (1701).
Irodalom
Tagányi Károly: Erdészeti oklevéltár I (1015-1742). Bp. 1896.
Árvay József: A barcasági Hétfalu helynevei. Kolozsvár. 

1940.
Binder Pavel: Oronime derivate din antroponime in Munţii 

Braşovului. Limba Romana 22/1973. 6.567 - 576.
Jegyzetek
a) EOE 18/1888.502-503.
b) SzT II. 224 (Csukás)
c) A Béldi Pállal folytatott perben 7655-ben Brassót Michael 

Goldschmied bíró, Cristian Franz (megh. 1658. ápr.4) folnagy, 
Joseph Boltosch nótárius és Michael Closius szekretárius, Prázs- 
márt pedig Lierenz Bartesch, Merten Markus, Andresen Lassels 
és Hannes Klökner képviselték. - Quellen Vi. 77.

d) Tagányi i.m. I. 504. SzT II. 385 (azon megirt Petrócz 
Havasinak).

1 Zabolai Mikes Mihály (megh. 1721) - felesége Bethlen 
Druzsina. Katolikus fóúr, II. Rákóczi Ferenc tábornoka, majd
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□pótnak esküszik hűséget. Háromszék fókirálykiséróje, táblai 
ülnök, gróf.

2 Béldi Pál (1621-1679) - II. Rákóczi György fejedelem 
főasztalnoka, 1655-ben háromszéki főkapitány lett, és a fejede
lem lengyelországi hadjáratában mint a lovasság parancsnoka 
vett részt. 1676-ban Apafi Mihály hűtlenséggel vádolta, elfogatta 
és börtönbe vetette. Kiszabadulása után Törökországba mene
kült, de a Porta elfogatta és 1678-ban a Jedikulába zárta. v. ö. 
Binder, Bodola, 20 - 23.

3 Michael Hermann (1602-1660) 1646-1648, 1653-1655, 
1659-1660, Michael Goldschmidt pedig 1639-1640, 1642-1652, 
1657-1658 között volt brassói bíró. Ez a két patrícius közösen is 
vezette a várost, így például 1644-1646 között, amikor Goldsch
midt volt a bíró és Hermann a folnagy.

4 Michael Hubbes posztónyírő, 1656-1658 között a brassói 
darabontok kapitánya, de 1658-ban a város kénytelen volt a tatár 
kánnak túszként kiszolgáltatni. Hazajövetele után 1660-ban és 
1670-ben megint városi hadnagy volt.

BODOLAI ÉS UZON1 TANUK GOMBKÖTŐ JÁNOS BOLO- 
N Y A I SZÁRMAZÁSÁRÓL (1703)

Forrás
Sepsiszentgyörgyi Állami Levéltár - Arhivele Statului Sf. Ghe- 

orghe. Fond Vájná I, 127; Binder, Bodola 33 - 34.
Jegyzetek
a Binder, Bodola 20 - 22, 33 - 34.

TANÚKIHALLGATÁS APÁCAI PORKOLÁB TAMÁS  
ÜGYÉBEN (1725)

Forrás
BrÁLvt Stenner III. 278
Irodalom
Binder Pál - Vogel Sándor: Társadalom és művelődés a XVII. 

századi Apácán. Korunk 34/1975,5 sz. 385-398.
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HOSSZÚFALUSI TANÚKIHALLGATÁS ILK Ó  ISTVÁN  
ÉS JÁNOS F IA  ÜGYÉBEN (1734)

Forrás
BrÁLvt Stenner IV, 51.
Jegyzetek
1 Quellen VII ,22 (Simon Christophori) 1705: Den 29-ten Martii 

lauft Kundschaft ein, dass die Einwohner aus dener 4 Dörfern 
Bátsfallu, Türkös, Hosszufalu und Csemát auf des Mikes Befehl 
ihre Hauser verlassen und sich in Zeckelland gezogen. Diejeni
ge, so kein Fuhrwerk gehabt, haben die Petersberger und Brenn
dörfer fortführen müssen.

2 Stan Suciu és Maria Marcu nevű felesége valószínűleg 
Mikes István szunyogszegi jobbágyai voltak. Szunyogszeg földe
sura Zabolai Mikes István fejérmegyei főispán, gróf Petki Róza 
férje volt.

3 Talán Giurcari Vrancea megyében.

A BARCASÁGI SZÖKÖTT JOBBÁGYOK ÖSSZEÍRÁSA

Forrás
BrÁLvt Stenner II 112 (Zajzon), Stenner IV. 104 (Pürkerec),

IV. 106 (Apáca), IV. 107 (Tatrang), IV. 108 (Bácsfalu), IV. 109 
(Türkös), IV. 110 (Csemátfalu), V. 30 (Újfalu).

Irodalom
Binder Pál: A Barcasági és Háromszék kapcsolatainak 

történelméből. IV. Barcasági szökött jobbágyok Háromszéken. 
Aluta 1971,214-222.

BRASS A I POPULUS TUMULTUSA (1688)
- TANÚVALLOMÁSOK (1689)

Forrás
BrÁLvt Stenner II. 64/1689
Irodalom
EOE 19/1896, 233 (1687 nov.6), 249 (1687 dec.1), 436-437 

(1688 május 14).
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Quellen VI 260-262 (Cserei Mihály históriája).
Tököly Imre némely főbb híveinek naplói, Írási 1686-1699. 

(Almádi István naplója).
Bethlen Miklós Önéletírása. Bevezette és sajtó alá rendezte 

Tolnai Gábor, Bp, é. n. 423-424.
Baritiu, George: Catastrofele Braşovului in anii 1688 si 1689. 

Transilvania 3/1870,57-61.
Philippi, Friedrich Der BJrger-AufStadt von 1688 und der gros

se Brand von 1689 in Kronstadt. Gymn. - Programm A.B. zu 
Kronstadt 1877-1878, Kstadt 1878, 3-38.

Crăciun, loachim Razvratirea sasilordin Brasov in 1688. Studii 
si materiale de istorie medie 1/1956,199-210.

Philippi, Maja: Contributu la cunoaşterea răscoalei braşoveni
lor din 1688. Studii si articole de istorie 7/1965.

Philippi, Maja: Betrachtungen zum Bürgeraufstand von 1688 
in Brasov (Kronstadt). Verbindungen der Aufständischen zu Ser- 
ban Cantacuzino. Forschungen 15/1972, nr.2, 75-87.

Jegyzetek
1 Ion és Mihai bolgárszegi román iródiákok (logofăt) a XVII. 

század végén többször szerepelnek a brassói forrásmunkákban, 
loan valószínűleg a Soanul család tagja volt, apja Radu Soanul 
román tolmács és a Szent Miklós egyház gocsmánja, fia pedig 
Petru Soanul hosszúfalusi pap. Binder, Pavel: Mediul cultural 
roman- ortodox al Braşovului in secolul al XVII-lea si începutul 
secolului al XVIII-lea. Mitropolia Ardealului 23/1978,7-9,460-461.

2 Az itt említett bolonyai Fincsel János lehet az a brassói városi 
szolga, akinek vallomását közli az 1688 május 15-én keltezett 
Memóriáié (EOE 19/439): "Notandum. Akárki megítélheti, az ho
lott az bírák, tanácsok, centumpáterek s az céheknek az elei s az 
papok jó terminusban vannak, afféle feliázott község, ha hamar 
nem is, de ugyan meg szokott csendesedni, és afféle alkalmatlan 
emberek rósz cselekedetekért az embereknek az javának s jám
borának miképpen kelljen szenvedni, másképpen is mikor csen
des úton megcsendesrthetik, miért kelljen sok ártatlanoknak 
veszedelmekkel való megorvosoltatásához nyúlni? Midőn már az 
szebeni conclusumot az nemes ország is ratihabeálta, nem lehet 
gyanú sem a mi kegyelmes urunkhoz, sem az nemes országhoz,
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annál inkább miért kellene egynéhány rósz emberekért mind az 
mi kegyelmes urunknak s mind több böcsületes embereknek 
szenvedni, holott magok is azt írják, két-három napok alatt sopiá- 
lódik köztök. Szóval ezeket beszéli az brassai szolga. Hogy 
tegnap (tehát május 14-én a Fellegvár elfoglalásának napján) az 
egész barcai papok brassai papokkal együtt munkálkodtak, hogy 
megcsendesítsék a fellázadt községet. Mára az egész barcai 
bírákat is behívatták, azokkal is próbálják megcsendesítéseket. A 
Fellegvárban egy ötvöst (Kaspar Kreisch) praeficiált a fellázadt 
község. Azt mondja, hogy az embereknek a rossza s alávalója 
tumultuálódik."

3 Serban Cantacuzino havaselvi vajda természetesen hírt 
szerzett a Brassó alá vonuló Habsburg seregekről, mert 1688 
május 13-án a következőket írja Apafi Mihálynak (EOE 19/473): 
"Itt minálunk oly hír is futamodik, hogy bizonyos számú német 
hadak Brassó felé akarnának jőni, úgy vagyon-é, nincs-é Nagy
ságod voltaképpen tudhatja, mind arról s mind pedig egyéb ob- 
currentiákról is ott künn fennforgó állapotokról Nagyságod 
atyafiságos tudósítását várjuk, innet való obcurrebtiákról mi is 
hasonlót követni el nem mulasztjuk."

4 Apafi fejedelem és a rendek valóban több levelet küldtek a 
fellázadt brassóiaknak. Május 19-én a fejedelem Gyulafi Lászlót 
és Kálnoki Sámuelt küldi Brassóba traktára (EOE 19/444): 
"Hűségtekhez expediáltatott becsületes követ híveink megérkez
vén, megértettük ő kegyelmek által kegyelmetek ellenünk és ez 
haza ellen való kemény engedetlenségét, melyen nem kevéssé 
csudálkoztunk, kegyelmetek azért mégis természeti velünk szü
letett kegyelmességünkból ex superabundant! intjük, sőt paran
csoljuk kegyelmesen és igen serio, elkezdett velmeróségektől 
supersedeáljanak és meggondolván abból mind magokra, 
feleségekra, gyermekekre és közöttök sok ártatlan lelkekre és 
közönségesen ez hazára következhető végső nagy romlást s 
veszedelmet, alkalmaztassák magokat az nemes ország velünk 
megegyezett dispositiójához, valakik az eddig közöttök fenn levő 
tumultusnak indítói és részesi voltának, mind méltóságos nevünk 
alatt, mind pediglen az nemes ország három nationalis pecséti 
alatt perpetua amnistiájokról s grátiájokról kegyelmes assecura-
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tóriánkat küldöttük, egyébiránt ha ugyancsak abban mennek el 
mind Isten s mind világ előtt szomorú veszedelmeknek magok 
lesznek oka i..." Ugyanezt a hangnemet találjuk a rendek levelé
ben (EOE19/445). Ugyancsak május 19-én Fogarason bocsátotta 
ki a fejedelem a brassóiaknak címzett amnestiális és grationalis 
levelét (EOE 19/448): "Azok között nem tekintvén mostan is azt, 
hogy brassai városunkban, az nemes országnak három nem
zetből álló statusinak velünk való megegyezésének magokat so
kan vakmerőképpen opponálták, magoknak egész várostól és es 
hazának is tumultus szerzésekkel szomorú veszedelmét s válto
zását siettetik: assecuráljuk mind azokat per praesentes sub verbo 
nostro principali, valakik azon brassai városunkban indított tumul
tusnak szerzői és részesei, csak supersedeáljanak s az nemes 
országtól elegekben adatott módhoz alkalmaztassák magokat, és 
igaz hűségeket hozzánk kövessék, sem közönségesen, sem sze
mély szerint sem törvény szerint, sem törvény utján kivül bántó- 
dások és javokban való megkárosittatások tőlünk és az nemes 
országtól nem lészen, sőt mindeneknek generális amnistia s 
gratia adatik."

A BRASSÓI LÁZADÓK LEV E LE  TE LE K I M IH Á L Y H O Z  
(1688 május 26)

Forrás
EOE 19/1896, 465-466.
Irodalom
EOE 19/1896, 469.

OLASZ FER EN C  LE V E LE  (1689)

Forrás
BrÁLvt Stenner VI 82/20 N 1187.
Jegyzetek
1 Quellen VI 575 (Martin Seewaldt): "Anno 1689, die 17 

Septembris. Wird heute gesetztem Dato auf dem Consistorio 
wider unter specificierte Rebellanten in Gegenwart Ihr o Fürstli
chen Gnaden Herren, Herrn Michaelis Apaffi hierzu abgeordneten
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Herren Commissariorum, des Edlen Herrn Macskásy Boldisár, 
geheimbden Fürstlichen Rats, Herrn Kálnoky Samuel, Ober-Kö- 
nigs-Richtern der Szekler Stühle Sepsi, Kézdi, Orbai, Herrn Kál
noky Farkas, Königsrichtern des Stuhles Miklósvár, und von einer 
Löblichen Universität abgefertigter Herren Delegatorum, als Ge
neralis Storck, Vorsichtig Weisen Herrn Gabrielis Handlers, Herrn 
Georgii Simonii denn eines Miesigen Amplissim: Senats und Löll. 
Hundertmánnschaft wegen verübten Rebellion Wider Ihro Kunse- 
liche Majestät, Ihro Fürstliche Gnaden, wider eine Löll voegesetz- 
te Obrigkeit der Stadt, damal regierenden Herrn Richter."

2 Olasz Ferenc szilágysomlyói várnagy 1686 és 1687-ben 
számos jelentést küldött a fejedelemnek Karaffa hadáról (EOE 
18/238-239, 245, 19/74-75, 76-77, 118-119, 157-158, 172, 354); 
lorga, Nicolae: Braşovul si romanii. B. 1905, 1701: "Noi judeti, 
fonod si svatul ai cetatii Braşovului catra acesta facem ştire cum 
prea- luminatul si innaltatul Domn Io Constandin Basarab Voevod, 
Domn si biruitor a toata Tara Rumaneasca, au pohtit de la noi 
pentru stapanirea casii a jupanului Frantiscul Cap(itan) aicea in 
Scheai, langa Brasov." lorga, Hurmuzaki XV/2 1414, 1689:"Olasz 
Ferencz hívünk Sándor nevű fia."
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FÖ LD R A JZ I N E V E K  JEG YZÉK E

Abaújvármegye - ma Szlovákia és a Magyarország része
Ágostonfalva - Felső Fehér/Nagy-Küküllő vm: Augustin, Bras

só m.
Akirmany (Akkermann) - Neszterjefejérvár-Belgorod Dnyeszt- 

rovszki- Cetatea Albá, Ukrajna.
Aldoboly - Sepsiszék/Háromszék vm: Dobolü de Jós, Kovász- 

na m.
Alföld - Cimpia Tisei (Panonica) - Ungarische Tiefebene
Almás (Homoródalmás) - Udvarhelyszék/Udvarhely vm: Me- 

resti Hargita m.
Alsócsernáton - Kézdiszék/Háromszék vm: Cernatu de Jós 

Kovászna m.
Alsórákos - Riukes Felső Fehér/Nagy-Küküllő vm: Racos, 

Brassó m.
Altorja 1. Torja
Amstelodam - Amsterdam, Németalföldön
Apáca - Geist Brassó-vidék/Brassó vm: Apata, Brassó m.
Aranyosvize - raul Aries
Árkos - Sepsiszék/Háromszék vm: Arcus, Kovászna m.
Árapatak - Arndorf Fehér Felsófehér vm: Araci Kovászna m.

Babilonia - Mesopotámia (város: Bagdad Irakban)
Bacon/Nagy - Kis Bacon (Bardócfiuszék) Udvarhely vm: Ba- 

tanii Mari Kovászna m.
Bácsfalu - Brassó-Vidék/Brassó vm: ma Szecseleváros (Sa- 

cele) része, Brassó m.
Balaszentmiklós - Törökszentmiklós (H)
Balázsfalva - Blasendorf Fehér/Alsó-Fehér vm: Blaj Fehér m.
Bánát (Bánság) Banatus - Banat
Barátos - Sepsiszék/Háromszék vm: Brates Kovászna m.
Bardócszék - Udvarhelyfiuszékje, ma Kovászna m.
Barca (Barcia, Barnaság) - Tara Barsei - Burzenland.
Báránykut - Bekokten Nagysinkszék/Nagy-Kükülló vm: Barcut 

Brassó m.
Barkóvára (Zemplén vm) - Brekov Szlovákiában.
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Bárót - Miklósvárszék/Háromszék vm: Baraolt, Kovászna m.
Bars vármegye Szlovákiában.
Bársonyos vize (Szikszó) - a Hernád mellékpataka.
Bécs - Wien
Belgium (a középkorban) Németalföld.
Belsószolnok vármegye - Comitatus Solnok Interior.
Bereck - Bretz Kézdiszék/Háromszék vm: Bretcu Kovászna 

m.
Bereg vármegye - Beregovo, Ukrajna.
Berem - Brünn - ma Brno Csehország.
Berethalom - Birthalm Medgyesszék/Nagy-Küküllő vm: Bier- 

tan, Szeben m.
Beszterce - Bistritz (Nősen Beszterce-vidék) Beszterce - 

Naszód vm: Bistrita Beszterce-Naszód m.
Beszterce vidék - Tinutul/Districtul Bistriţei - Nösnerland.
Besztercebánya a Felvidéken/Banská Bystrica, Neuschl, 

Szlovákia.
Biese (Vág) - Trencsénmegye - Byteica, Szlovákia.
Bihács - Bihac Bosznia - Hercegovina.
Bihar vármegye - Comitatul Bihor.
Bikfalva Sepsiszék/Háromszék vm: Bicfalau, Kovászna m.
Bodola Fehér - Felső Fehér/Háromszék vm: Budila, Brassó 

m.
Bodza/Bozza, Bozzamező: vidék a régi Fehér vm, Sepsi- és 

Orbai- szék határán - Buzae, Bosau.
Bodzavára - Cetatea de la Tabla Butii - Busauri Bug.
Boldogkő várrom Bodogkőváralja, Zemplén m. - ma Szlová

kia.
Bononia - Bologna Olaszországban.
Borsod vármegye - Magyarország.
Bogdanóc (Mátyusföld) - később Bogdány - Bogdanovce, 

Szlovákia.
Borberek - Burgberg Felsó/Alsó - Fehér vm: Vurpar Fehér m.
Bosznia - Bosznia - Hercegovina.
Botfalu - Brenndorf Brassó - vidéke/Brassó vm: Bőd, Brassó 

m.
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Bozza 1. Bodza.
Bozzai harminad: Bodzaváma Fehér - Felső Fehér vm/ Há

romszék vm: Vama Buzăului, Brassó m.
Bölön - Blumendorf Miklósvárszék/Háromszék vm: Belin, Ko- 

vászna m.
Bórvár - Rumeli Hiszár (Törökország).
Böszörmény - Hajdúböszörmény (Magyarország)
Brassó - Kronstadt (Kronen Brassó - vidéke) Brassó vm: 

Brasov, Brassó m.
- Árusoknak nagy épülete (Hiú) - Podul Batusilor - Gebau (ma 

Cerbul Carpatin).
- Balogh utca 1. Kútutca
- Báthory halma - Movila lui Báthory - Kroner Bachel (az 

1611-es csata halottainak sírhalma a Középmezóben).
- Blescher Burggasse, ma: Str. Constantin Lacea.
- Bolgárszeg - Scheii Braşovului - Obere Vorstadt, r.Belgerei.
- Bolonya - Blumana - Blumenau.
- Bolonyai kapu - Poarta Portica - Purzengasser Tor.
- Cenk hegy - Timpa - Zinne.
- Csermalomutca - Str. Mohi de Argaseala - Lohmühlgasse, 

ma; Str. Matei Basarab.
- Csigahegy - Dealul Melcilor v.D. Curmăturii - Schneckenberg 

v./Burghalser Berg.
- Csokrák (Csográgban felmenő utca) - Ciocrac.
- Deszkapiac v. Fapiac - a mai városi park, a Fellegvár és a 

Belváros között.
- Deresztye (Dresztyék, Ványolók) - Dirste - Walkmühlen.
- Fapiac 1. Deszkapiac.
- Fellegvár v. Felsóvár - Cetátuia - Schlossberg.
- Felsőkapu v. Katalinkapu - Poarta de sus - Obere Tor v. 

Katharinen Tor.
- Gácsmajor - Gaci - Galchweiher, ma: str.Cuza Voda, a 

szemkórház és a Szitás utca között.
- Hegyen való templom - Biserica Sf. Martin - Martinsberg.
- Hátulsó utca Óbrassóban - Str. Lateralá - Hintergasse, ma: 

Str. Cuza Voda - Avram láncú.
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- Hús szék - Scaunele Măcelarilor - Fleischbänke.
- Ispotály - Spitalul - Spital.
- Katalin utca - Str. Ecaterinei, r. Uliţa Furcoaiei - Katharinen 

Gasse, ma: Str. Constantin Brancoveanu.
- Kétkapu - Zu zwei Porzen, a Közép- és Hosszú utca sarkán.
- Klastrom - Cloasterul (Manastirea) - Kloster.
- Klastrom kapu v. Kolostorutcai kapu -1. Óbrassói kapu (Str. 

Mureşenilor).
- Korcsoma v. Korcsma utca, később Vasút utca - Str. Carci- 

umelor - Schenkgasse v. Bahnstrasse, ma: Str. luliu Maniu.
- Kötélverók bástyája - Bastionul Funarilor - Seilerbastei.
- Középmezó v. Középső mező - Câmpul de Mijloc - Mittelfeld.
- Kút utca, r. Bolonyai vonókút utcája, Balogh utca - Ulita 

Fintinilor- Brunnengasse, ma: B-dul Eroilor.
- Leprások utcája, később Korcsma, majd Vasút utca - Str. 

Garii - Seichengasse, ma: Str. Juliu Maniu.
- Lópiac-Targu Cailor - Rossmarkt, ma: Str. Gheorghe Baritiu.
- Lőrinc temploma, később mérőház - Capela Sf. Laurentiu - 

Lorenz Kapelle.
- Magyar ecclésia vagy templom, 1713-ig a régi Klastrom 

szentélye.
- Magyar utca a Bolgárszegben - Str. Prundului - Unger- oder 

Angergasse, ma: Str. 30 Decembrie.
- Martonfalva v. Várnyak - Curmătură - Burghals.
- Mester utca - Ulita Dascălului - Schulmeistergasse, ma: Str. 

Vlad Tepes.
- Mészárosok céhkertje - Gradina Măcelarilor - Fleischer 

Zwinger Zunftgarten.
- Nagy cinterem - Tintirimul Mare - Kirchhof, ma: Curtea 

Bisericii Negre.
- Nagy templom, később Fekete templom (Cathedrális Nagy

templom) Biserica Neagra - Pfarrkirche (Marienkirche, Schwarze 
Kirche).

- Nagy utca a későbbi Kapu utca - Str. Porţii - Purzengasse, 
ma: Str. Republicii.

- Óbrassó - Braşovul Vechi v.Brasovechi - Altstadt.
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- Óbrassói kapu - Poarta Vămii - Klostergasser Tor.
- Olajszer - Uliţa Piuarilor - Öhlmühlstrasse, ma: Str. Comuna 

din Paris.
- Piac (brassai Piac) - Targu (Piata Mare) - Marktplatz.
- Szócsök céhkertje - Gradina Cojocarilor - Kürschnerzwinger.
- Szenterzsébet temető - Cimitirul din Blumana - Blumenauer 

ev. Friedhof.
- Szt. János templom - Biserica Sf. loan - Johanneskirche.
- Takácsok bástyája - Bastionul panzarilor v. Ţesătorilor - 

Weberbastei.
- Tehénpiac - Târgul Boilor - Kuhmarkt, ma: Str. Coresi.
- Törvényfa v. Akasztófa - Dealul Furcii - Galgenberg.
- Új utca - Uliţa Noua - Neugasse, ma: Str. Cerbului.
- Ványolók 1. Derestye.
- Vár (Brassó városa v. vár) - Cetatea Braşovului - Innere 

Stadt.
- Várnyak 1. Martonfalva.
- Vár utca - Uliţa Funarilor - Burggasse.
- Vöröskút utca a Bolgárszegben - Str. Fantana Rosie - 

Rotbrunnengasse.
Bren 1. Bérén (Brünn)
Brenndorf 1. Botfalva.
Breznobánya - Brezno Szlovákia.
Bratocsa, hágó - Pasul Bratocea.
Bucsák - Buceag, a Prut és Dnyeszter alsó folyásának vizkö- 

ze.
Buda (Budavára) - Budapest.
Buda 1. Szászbuda.
Buják - Nógrád megyében.
Bukarest v. Bukurest - Bucureşti.
Buzásbocsárd - Kükülló/Kis-Kükülló vm: Bucerdea Granoasa, 

Maros m.
Bücsük (Tatárország).
Cikmántör v. Cikmántor - Zuckmantel Kükülló/Kis-Kükülló vm: 

Tigmandru Maros m.
Corona 1. Brassó.

360



Csallóköz - Ostrov Schüttinsel Délszlovákiában.
Csapó (Maroscsapó) - Kükülló/Kis-Kükülló vm: Cipau Maros 

m.
Csernátfalu - Brassó - vidéke/Brassó vm: Cernatu ma Szecse- 

leváros (Sacele) része, Brassó m.
Csesztye (Nógrád m) - ma Csesztve.
Csetnek - Stitnik - Szlovákia.
Csikszék - Schöck - scaunul Ciuc - Hargita megye.
Csíkhava - Munţii Ciucului (Gyimes vidéke).
Csikszépviz - Csikszék/Csik vm: Frumoasa Hargita m. 
Csikszentsimon - Csikszék/Csik vm: Sansimion Hargita m. 
Csukás havasa - Ciucas - Krahenstein.

Dálnok - Sepsiszék/Háromszék vm: Dalnic Kovászna m. 
Dancka - Gdansk - Danzig (PL).
Dányád (Küküllódányán v. Szászdányán) - Dengel Kü- 

küllő/Kis- Küküllő vm: Daia Maros m.
Debrecen - Debreţin - Debrecz (H).
Dereztor (Darstor) 1. Szilisztra Bulgáriában.
Dés - Burglos Belső - Szolnok vm./Szolnok-Doboka vm: Dej 

Kolozs m.
Déva - Diemrich Hunyad vm: Deva Hunyad m.
Dévény - Devinska Nova Vés Szlovákia.
Diabegher/Diarbekir Törökországban.
Disznajó (v. Disznód) - Gassne Torda/Maros - Torda vm: 

Vălenii de Mures, Maros m.
Doborló - Fehér - Sepsiszék/Háromszék vm: Dobarlau, Ko

vászna m.
Döblön vize - Delghiu (Bodzamezó)
Dobrosa Bulgáriában ?
Dótene vize - Doftana.
Drégelypalánk Nógrád vm (H).
Drinápoly v. Adrianopolis - Edirne Törökországban.

Ecsed Szatmár m. (H).
Edelény Borsod m. (H).
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Eger - város (H).
Enyed 1. Nagy- és Kisenyed.
Eperjes Presov - Eperies Szlovákia.
Erdély - Ardeal v. Transilvania.
Erdóhát - Szalonta vidéki táj.
Erősd - Fehér (Felső - Fehér vm) Háromszék vm. Ariusd, 

Kovászna m.
Érsekújvár - Nővé Zámki Szlovákia.
Esztergom - Gran (H).

Fehértemplom - Béla Crkva - Weisskirch Jugoszlávia.
Fejérhegy - Bila Hora, ma Prága külvárosa.
Fejér v. Fehér megye - comitatul Alba (Balgrad) - Weissen- 

burger Komitat.
Fejérvár 1. Gyulafehérvár.
Feketehalom Zeiden Brassó-vidéke/Brassó vm: Codlea Bras

só m. Fekete sár - patak Mezőkeresztes - Eger vidékén.
Felföld, Felvidék v. Felső Magyarország - a mai Szlovákia.
Felsőrákos - Oberriükesch Fehér-Felsó-Fehér vm/Három- 

szék vm: Racosul de Sus, Kovászna m.
Felső Vadász Abaujm (H).
Felső Venece v. Venice - Fogarasföld/Fogaras vm: Venetia 

de Sus, Brassó m.
Fintaháza Marosszék/Maros - Torda vm: Cinta Maros m.
Fogaras Fogarasch Fogarasföld/Fogaras vm: Fagaras Bras

só m. Bethlen utca - Ulita Becleanului.
Fogarasi havasok - Munţii Fagarasului - Fogarascher Gebir

ge.
Foksán - Focşani Havaselvén és Moldvában.
Földvár (Barcaföldvár) - Marienburg Brassó - Vidék/Brassó 

vm: Feldioara, Brassó m.
Fülek (v. Filek) - Filakovo Szlovákia.
Fundus Regius 1. Királyföld.

Gedönvára (44).
Gelence - Orbaiszék/Háromszék: Ghelinta, Kovászna m.

362



Gidófalva - Sepsiszék/Háromszék: Ghidfalau, Kovászna m.
Goroszló Közép Szolnok/Szilágy vm: Gieruslau Szilágy m.
Gönc Abaúj - Zemlén m. (H).
Grit (Grid - Fogarasföld) Fogaras vm: Grid Brassó m.
Gyalakuta - Marosszék/Maros - Torda vm: Fantanele Maros 

m.
Gyalu - Jallo Kolozs vm: Gilau Kolozs m.
Gyéres (Aranyosgyéres) - Gieresch Torda/Aranyos - Torda 

vm: Campia Turzii, Kolozs m.
Gyergyószék - scaunul Giurgeu, Jörgau (Hargita megye).
Gyógy (Algyógy, Feredőgyógy) * Hunyad vm: Geoagiu Hu- 

nyad m.
Gyorgyó (Gyurgyevo) - Giurgiu.
Győr (Nagygyőr) - Raab (H).
Gyulafehérvár-Weissenburg (Karlsburg Fehér) Alsófehérvm: 

Alba lulia (Balgrad) - Fehér m.

Hainburg - Ausztriában.
Hajduböszörvény - (H).
Hajnácskő - Hajnacka Szlovákiában.
Halmágy - Halmagen Kóhalomszék/Nagy - Küküllő vm: Hal- 

magiu Brassó m.
Hannovia - Hannau am Main (Németország).
Harasztos - Aranyosszék/Torda - Aranyos vm: Cálárasi Ko

lozs m.
Háromfalu - Tatrang, Pürkerec és Zajzon a Barcaságon.
Háromszék - Sepsi, Orbai és Kézdiszék - Trei Scaune, judeţul 

Covasna - Dreistühle.
Hatvan Magyarországon.
Havaselve/Havasalföld - Tara Romaneasca (Muntenia - 

Bleschland) Walachei - Transalpina.
Hermány (Szászhermány - Honigberg Brassó - Vidéke) Bras

só vm: Harman, Brassó m.
Hétfalu - Siebendörfer Brassó - vidék/Brassó vm: Sacele, 

Tartungeni, Zizin, Purcareni.
Hidvég - Fürstenburg Fehér (Felső - Fehér) Háromszék vm: 

Haghig Kovászna m.
363



Holbák - Faulbach Fogarasföld/Fogaras vm: Holbav Brassó 
m.

Homoródszentmárton - Udvarhelyszék/Udvarhely vm: San- 
martin Hargita m.

Homoródszentpéter (Homoród) - Hamruden Kóhalom- 
szék/Nagy - Küküllő vm: Homorod, Brassó m.

Hondolin v. Nyitrabánya - Hendlova Szlovákia.
Horvátország.
Höltövény - Heldsdorf Brassó - vidék/Brassó vm: Halchiu, 

Brassó m.
Huszt Máramarosban - Huszt (Ukrajna).
Hutin v. Hotin - Chotin (Moldávia).

Illyefalva llschendorf Sepsiszék/Háromszék vm: llieni, Ko- 
vászna m.

Jenő (Borosjenó) - Zaránd/Arad vm: Ineu, Arad m.

Kálló, Nógrád m. (H).
Kanizsa - Magyarországon.
Kanta - ma Kézdivásárhely része - Fehér (Felső fehér) Há

romszék vm: Tg. Secuiesc, Kovászna m.
Karánsebes - Karansebesch Szörény Krassó - Szörény vm: 

Caransebeş Krassó - Szörény m.
Károly (Nagykároly) - Szatmár vm: Cáréi Szatmár m.
Kassa - (Kaschau) Kosice, Szlovákia.
Kászon (Kászonszék - Csíkszék) Csík vm: Plaiestii de Jós 

Hargita m.
Kékkálló vize - patak Nagykálló mellett.
Kékkő - Modry Kamen Szlovákia.
Kénos - Udvarhelyszék/Udvarhely vm: Sulfureni Hargita m.
Kére - Kerz Fehér (Felső Fehér) Fogaras vm: Carta Szeben

m.
Kereki v. Kiskereki - Bihar vm: Cherechiu Bihar m.
Keresztes Mezeje - Campia Turzii vagy Pratul lui Traian.
Keresztes Mező Eger mellett (H).
Késmárk - Kezmarok - Kasmark - Szlovákia.
K(ézdi) Vásárhely - Neumarkt Kézdiszék/Háromszék vm: Tg. 

Secuiesc, Kovászna m.
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Kilencfalu - a törcsvári uradalomhoz tartozó Hétfalu, Apáca és 
Krizba.

Királyföld vagy Szászföld - Pamantul Crăiesc - Königsbo- 
den/Sachsenboden.

Kisenyed - Klein - Enyed Fehér/Alsó Fehér vm: Sangatin 
Szeben m.

Kiskapus - Kleinkopisch Medgyesszék/Nagy * Küküllő vm: 
Copsa Mica Szeben m.

Kisszeben - Zeben a Szepességben - Sabinov Szlovákia.
Kocsárd (Székelykocsárd Aranyosszék) Torda - Aranyos vm: 

Razboieni, Kolozs m.
Kolozsmonostor - Abtsdorf Kolozs vm: Manastur (Kolozsvár 

város negyede) Kolozs m.
Kolozsvár - Klausenburg Kolozs vm: Cluj - Napoca Kolozs m.
Óvár - Cetatea Veche - Altenburg
Középutca - Uliţa de Mijloc - Mittelgasse.
Komorló (Komolló Sepsiszék) Háromszék vm: Comolau, Ko- 

vászna m:
Konstantinápoly - ma Istambul (Sztambul) Törökországban.
Konyárd v. Konyár, falu Debrecentől délre.
Kovászna Orbaiszék/Háromszék vm: Covasna, Kovászna m.
Kőhalom - Reps Kóhalomszék/Nagy - Küküllő vm: Rupea 

Brassó m.
Kökös - Sepsiszék/Háromszék vm: Chichis, Kovászna m.
Körös (Csomakörös - Orbaiszék) Háromszék vm: Chiurus, 

Kovászna m.
Kővár, Kővár - vidék/Szatmár vm: Chioar, Máramaros m.
Kraszna - Kraszna/Szilágy vm: Crasna Szilágy m.
Középajta - Miklósvárszék/Háromszék vm: Aita Medie, Ko

vászna m.
Krizba - Krizbach Brassó - vidék/Brassó vm: Crizbav, Brassó

m .

Krizbai vár v. Höltövény vára - Cetatea Crizbav - Heldenburg.
Kupa vize - Kulpa, Sziszeknél a Szávába ömlik (Horvátor

szág).
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Lámkerék - Langendorf Szászsebesszék/Szeben vm: Lanc- 
ram Fehér m.

Leánymezó a Bodzamezőn - Poiana Fetii - Brassó m.
Lécfalva Sepsiszék/Háromszék vm Let, Kovászna m.
Lelesz (Zemlén) - Leles Szlovákia.
Lengyelország - Polska.
Lippa - Arad vm: Lipova Arad m.
Lipsia - Lipcse (Lisca) - Leipzig.
Lisznyó Sepsiszék/Háromszék vm: Lisnau Kovászna m.
Lőcse - Leutschau a Szepességben (Levoca, Szlovákia).
Lucken - Lützen (Németország).
Lugas (Lugos - Lugosch Szörény) Krassó - Szörény vm: 

Lugoj, Krassó - Szörény m.
Lunka, a Barnaság ÉK-i árteres része - Lunca Marcusului és 

Lunca Calnicului (Farkasvágó), Brassó m.

Magyar Barad v. Bród - Uherske Brod Csehországban.
Magyar Dálya (Székelydálya Udvarhelyszék) Udvarhely vm: 

Daia Hargita m.
Magyaros - (Prázsmári határ) Brassó - vidék/Brassó vm: 

Carpinis Brassó m.
Magyaros (Szászmagyarós Nussbach Brassó - vidék) Brassó 

vm: Maerus, Brassó m.
Magyaros (Sepsimagyarós - Sepriszák) Háromszék vm: Mag- 

herus, Kovászna m.
Makra - az Aradhegyalja feletti hegy, Arad m.
Máramarosi havas - Munţii Maramureşului.
Márkos - Fehér (Felső - Fehér) Háromszék vm: Marcus, 

Brassó m.
Maros - Mures - Mieresch.
Maros portus - Portus, Gyulafehérvár városrésze.
Marosvásárhely - Neumark am Mieresch Marosszék/Maros - 

Torda vm: Tg. Mures Maros m.
Martonos (Kézdimartonos - Kézdiszék) Háromszék: Martu- 

nus, Kovászna m.
Mátyusföld, táj Szlovákia déli részén.
Nedesér- Udvarhelyszék/Udvarhely vm: Medisorul Mare Har

gita m.
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Medgyes (Szászmedgyes) - Mediasch (Medwisch Med- 
gyesszék) Nagy - Kükülló vm: Medias Szeben m.

Mezőkeresztes Eger mellett.
Mikeszásza * Fagendorf Kükülló/Kis - Kükülló vm: Micasasa 

Szeben m.
Miriszló Fehér/Alsó - Fehér vm: Mirislau Fehér vm.
Mirkvásár - Streitford Kőhalomszék/Nagy - Kükülló vm: Mer- 

cheasa, Brassó m.
Misle Miszla Tolna m. (H).
Misnia - Meissen tartománya (Németország).
Moldva/Moldova - Moldova - Moldau.
Modor - Módra Szlovákia.
Morva/Morvaország - Morava - Mahren - Csehország.
Morva vize Morava Csehországban.
Munkács - Munkacsevo (Ukrajna)
Murány vára - Murán - Szlovákia.

Nádudvar Hajdú - Bihar m. (H)
Nagyajta Miklósvárszék/Háromszék vm: Aita Mare Kovászna 

m.
Nagybacon Miklósvárszék/Háromszék vm: Batanii Mari Ko

vászna m.
Nagybánya Neustadt Szatmár vm: Baia Mare Máramaros m.
Nagybodzavize Buzaul Mare.
Nagyborosnyó Sepsiszék/Háromszék vm: Borosneul Mare, 

Kovászna m.
Nagycserged Gross Schergied Fehér/Alsó Fehér vm: Cergaul 

Mare Fehér m.
Nagyenyed/Enyed - Ennyeten Fehér/Alsó Fehér vm: Aiud 

Fehér m.
Nagygyőr 1. Győr.
Nagykóhavas - Piatra Mare - Hohenstein Brassó m.
Nagysink Grossschenk Nagysinksszék/Nagy - Kükülló vm: 

Cincu, Brassó m.
Nagyszombat - Tirnava - Tirnau - Szlovákia.
Négyfalu - Bácsfalu (Baciu), Türkös (Turches), Csernátfalu 

(Cernatu) és Hosszúfalu (Satulung) - ma Szecseleváros (Sacele) 
Brassó m.
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Németország - Deutschland.
Nagytemes v. Száraz Tömös - Timisül Sec - Tömöschbach. 
Nicopol/Nikápoly - Nikopol, Bulgária.
Nicolsburg v. Nikkelburgum - Mikulov - Csehország.
Nógrád - megye Északmagyarországon.
Nyárád patak - Nirajul - Maros megye.
Nyén Kreuzburg Fehér {Felső - Fehér) Háromszék vm: Teliu, 

Brassó m.
Nyéni torok - Valea Teliului.
Nyírség - Campia Nirului - tájegység Magyarország és Romá

nia határán.

Ojtozi szoros - Oituz.
Oklánd (Homoródoklánd Udvarhelyszék) Udvarhelyszék vm: 

Ocland Hargita m.
Oláhfalu (Vlahica - Udvarhelyszék) Udvarhely vm: Vlahita, 

Hargita m.
Oláh Dedrád (talán Déda ?) - Dedrád - Deutschzepling Torda 

vm/Maros - Torda vm: Dedrád Maros m.
Oláhország 1. Havaselve.
Olaszország - Italia.
Olt - Olt - Alt.
Omlás - Hamlesch Szebenszék/Szeben vm: Amnas Szeben 

m.
Ónod - Miskolctól délre (H).
Opulia - Opole - Oppeln Sziléziában (Lengyelország).
Ostró Morvaországban - Ostrov - Csehország.
Ósánci szoros - Sântul Vechi - Altschamzpass.
Ótorda 1. Torda.
Ozsdola Orbaiszék/Háromszék Ojdula Kovászna m.

Palota - ma Várpalota (H).
Pápa - a Dunántúlon (H).
Papolc Orbaiszék/Háromszék vm: Papauti, Kovászna m. 
Párró Mikesdorf Fogarasföld/Fogaras vm: Parau, Brassó m. 
Patak 1. Sárospatak.
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Páva Orbaiszék/Háromszék vm: Pava, ma Zabola része Ko- 
vászna m.

Pece vize Nagyvárad mellett - Peta.
Persány Fogarasföld/Fogaras vm: Persani, Brassó m.
Persányi hegység/Sárkányerdó - Munţii Persani - Geister

wald.
Petek Petsch Fehér (Felső - Fehér) Udvarhely vm: Petecu, 

Hargita m.

Petelye v. Petele Birk Torda/Maros - Torda vm: Petelea, 
Maros m.

Petrar Arabia/Köves Arábia - ma Yemen, Délarábia.
Petróc (Pietrosul) 1. Csukás havasa.
Podolya/Podolia v. Galicia - Ukrajna.
Pojana maruly (Almásmezó - Bleschbach Fogarasföld) Foga- 

ras vm: Poiana Mărului, Brassó m.
Pomeránia - Pomorze - Pommern Lengyelországban.
Porumbák- Porrembach Fogarasföld/Fogaras vm: Porumba- 

cu de Jós, Szeben m.
Pozsony - Bratislava - Pressburg - Szlovákia fővárosa.
Prága - Praha - Prag - Csehország fővárosa.
Prásmár (Prázsmár Tartlau Brassó - vidék) Brassó vm: Prej- 

mer, Brassó m.
Prázsmári Méheskert - Stupinii Prejmerului - Tartlauer 

Biengarten.
Pürkerec Brassó - Vidék/Brassó vm: Purcareni, Brassó m.

Radnót - Radnoten Kükülló/Kis - Kükülló vm: lernut, Maros m.
Rakamaz Szabolcs megye (H).
Rákos mezeje Budapest Rákos Mező.
Rakova városa Boszniában.
Ratibor - Raciborz Lengyelországban.
Ratisbona Regensburg (D).
Regéc - Zemlén m. (H).
Regius Fundus 1. Királyföld.
Rozsnyó (Barcarozsnyó - Rosenau Brassó - vidék) Brassó 

vm: Risnov Brassó m.
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Sárospatak (H)
Sárkány Schirkangen - Fogarasföld/Fogaras vm: Sercaia 

Brassó m.
Sárkány erdeje (Persányi hegység - Munţii Persani Zeidner- 

wald) Geisterwald.
Sarmaság Közép Szolnok/Szilágy vm: Sarmasag.
Sárvár a Dunántúlon (H).
Sepsiszentgyörgy Sepsiszék/Háromszék vm: Sf. Gheorghe, 

Kovászna m.
Segesvár Schassburg Segesvárszék/Nagy - Kükülló vm: Sig

hişoara, Maros m.
Sibrek (Zsibrek Seiburg Kőhalomszék) Nagy - Kükülló vm: 

Jibert Brassó m.
Silezia/Szilézia Slaska - Lengyelországban.
Sinistra - Bulgáriában.
Solymos - Arad vm: Soimus Arad m.
Somoskő - falu Salgótarjántól északra (H).
Sövénység - falu Kőhalom mellett - Schweischer (Fiser).
Spring Gespreng Fehér/Alsó - Fehér vm: Spring Fehér m.
Strasznica.
Svécia - Svédország - Sverige.

Szabadka.
Szabolcs vármegye - (H).
Szakmár/Szatmárnémeti - Szatmár vm: Satu Mare, Szatmár 

m.
Szakmár/Szatmár vármegye - Comitatul Satmar.
Szakadát Zakadat Szebenszék/Szeben vm: Sacadate Sze- 

ben m.
Szakolca - Skalica (Skalitz) - Szlovákia.
Szalacs - Bihar vm: Salacea Bihar m.
Szamosujvár Neuschloss Belső - Szolnok/Szolnok - Doboka 

vm: Gherla, Kolozs m.
Szarvaskő - vár Egertől északra (H).
Szászbuda Bodendorf Segesvárszék / Nagy - Kükülló vm: 

Bunesti, Brassó m.
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Szászkeresztur Deutschkreuz Hétbirák/Nagy - Küküllő vm: 
Crit, Maros m.

Szászmagyarós 1. Magyaros.
Szászmedgyes 1. Medgyes.
Szászrégen - Reen (Sächsisch Regen Torda) Maros - Torda 

vm: Reghin Maros m.
Szászsebes Mühlbach Szászsebesszék/Szeben vm: Sebes, 

Fehér m.
Szászzsombor Sommerburg Kőhalomszék/Nagy - Küküllő 

vm: Jimbor, Brassó m.
Százhalom Hundertbückeln Nagysinkszék/Nagy - Küküllő 

vm: Movile, Szeben m.
Szeben (Nagyszeben Hermannstadt Szebenszék) Szeben 

vm: Sibiu, Szeben m.
Szécsény - Nógrád m. (H).
Szék - Doboka/Szolnok - Doboka vm: Sic Kolozs m.
Székelyföld - Secuimea - Szeklerland.
Székesfehérvár (Alba Regia) - a Dunántúlon (H).
Szemerja Sepsiszék/Háromszék vm - ma Sepsiszentgyörgy 

része, Kovászna m.
Szeműn - Zemlun.
Szendró Borsod m. (H).
Szentbenedek Kükülló/Kis - Küküllő vm: Sanbenedic, Maros 

m.
Szentgyörgy 1. Sepsiszentgyörgy.
Szentjobb Bihar vm: Siniob Bihar m.
Szentlászló - Lasseln Segesvárszék/Nagykükülló vm: Laslea.
Szentmiklós - Dunaszentmiklós (H).
Szentpál (Homoródszentpál Udvarhelyszék) Udvarhely vm: 

Sinpaul Hargita m.
Szentpéter (Barcaszentpéter Brassó - vidék) Brassó vm: Sin- 

petru Brassó m.
Szepes megye - Spiss - Zips - Szlovákiában.
Szepes vára - Spisska Hrad Szlovákiában.
Szepes váralja - Spisska Podhradie - Szlovákiában.
Széplak (Dedrádszéplak Torda) Maros Torda vm: Goreni
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Marós m.
Szerencs - Abauj - Zemlén m. (H).
Szigetvár a Dunántúlon (H).
Sziker/Üszkidar - Isztambul ázsiai elővárosa.
Szikszó - Borsod m. (H).
Szilágy/Szilágyság - Salaj táj, ma megye.
Szilágysomlyó - Közép Szolnok/Szilágy vm: Simleul Silvaniei, 

Bihar m.
Szöllős (Keménynagyszöllós Grossalisch Segesvárszék) 

Nagy - Küküllő vm. Seleus.
Szilézia 1. Slesia.
Szilisztra (Darstor) város Észak - Bulgáriában.
Szotyor Sepsiszék/Háromszék vm: Coseni, Kovászna m. 
Szovát/Mezőszovát - Kolozs vm: Suatu Kolozs m.
Szőny Komárom m. (H).
Sztrigy vize - Strei - Strell, Hunyad m.
Szunyogszeg - Schnackendorf Fehér /Felső Fehér) Brassó 

vm: Dumbravita, Brassó m.

Tata - Dunántúlon (H).
Tatárhavashágó - Tabla Butii.
Tatárország - Ukrajna déli része.
Tatrang Brassó - vidék/Brassó vm: Tarlungeni, Brassó m. 
Tatrang pataka - Tarlung - Tartelbach.
Tatros - Tg. Trotus, Bacau megye Moldvában.
Tejkó - a Csukáshavas része (Piatra Laptelui).
Telek - Kézdiszék/Háromszék vm: Telechia Kovászna m. 
Temes 1. Tömös vize, Brassó m. 
Temesvár/TömösvárTemes vm: Timisoara Temes m.
Teremi (Nagyteremi Küküllő) Kisküküllő vm: Tirimia, Maros 

m.
Tizfalu - a barcasági kilenc jobbágyfalu és Barcaújfalu. 
Tlencze Csehországban.
Tokaj - Magyarországon.
Tohán - Tauchen Brassó - vidék/Fogaras vm: Tohanul Vechi 

- ma Zernyest város része, Brassó m.
Talmács - Talmesch Talmácsszék/Szeben vm: Talmaciu 

Szeben m.
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Topa/Pusztatopa Kolozs vm: Topa Mica Kolozs m.
Torda - Torenburg Torda/Torda - Aranyos vm: Turda Kolozs 

m.
Torja (Altorja - Kézdiszék) Háromszék vm: Turia, Kovászna 

m.
Tömösi vám v. contumacia/Felsótömös - Timisül de Sus, 

Brassó m.
Tömösvár 1. Temesvár.
Törcsvár (Tercsvár Törzburg Brassó - vidék) Fogaras vm: 

Bran Brassó m.
Torockó Eisenburg Torda/Aranyos - Torda vm: Rimetea, Fe

hér m.
Transalpina 1. Havaselve.
Turan Horvátországban.
Türkös Brassó - vidék/Brassó vm: Turches - ma Szecselevá- 

ros (Sacele) része Brassó m.

Udvarhely (Székelyudvarhely - Aderhellen Udvarhelyszék) 
Udvarhely vm: Odorheiul Secuiesc, Hargita m.

Ugocsa - Kárpátalja - Ukrajna.
Ugra - Galt - Kőhalomszék: Ungra, Brassó megye.
Újfalu (Barcaujfalu Neudorf Brassó - vidék) Brassó vm: Satu 

nou, Brassó m.
Újfalu (Teremiujfalu Kükülló) Kis - Kükülló vm: Satu nou, 

Maros m.
Utrajectum - Utrecht Németalföldön.
Uzon Aussendorf Sepsiszék/Háromszék vm: Ozun, Kovászna 

m.

Ürmös Irmesch Fehér (Felső - Fehér) Nagy - Kükülló vm: 
Ormenis Brassó m.

Vác - város a Dunakanyarban (H).
Vág vize - Vah Szlovákiában.
Vámosmikola Magyarországon.
Várad/Nagyvárad Grosswardein Bihar vm: Oradea, Bihar m.
Várhegy, rom Cófalva mellett, Kovászna m.
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Városfalva Udvarhelyszék/Udvarhely vm: Oraseni, Hargita 
m.

Vasvármegye - Dunántúlon (H).
Vaymar - Weimar (D).
Végles (Zólyom vm) - Viglaz Szlovákia.
Velence/Váradvelence - ma Várad városnegyede (Venetia) - 

Bihar m.
Veresmart (Szászveresmart Nussbach Brassó - vidék) Brassó 

m: Maerus, Brassó m.
Verestorony/Vöröstorony - szoros és vár - Turnu Rosu - 

Rotenturm Pass.
Vidumbach (Vidombák Weidenbach Brassó - vidék) Brassó 

m: Ghimbav Brassó m.
Vidombák vize - Ghimbasel - Weidenbach.
Világosvára - Cetatea Siria - Arad m.
Vingárd Weingartskirchen Fehér/Alsó - Fehér vm: Vingart 

Fehér m.
Vinitz vára.
Visoly - Vizsoly Abaúj - Zemplén m. (H).
Vitenberga 1. Wittenberg.
Vízakna Salzburg Fehér/Alsó - Fehér vm: Ocna Sibiului, Sze- 

ben m.
Vledény Laden Brassó - vidék/Brassó vm: Vladeni Brassó m.

Wittenberg - egyetemi város az Elba mentén (D).

Zabola Orbaiszék/Háromszék vm: Zabala Kovászna m.
Zágon Orbaiszék/Háromszék vm: Zagon Kovászna m.
Zemlén (Szenplén) vármegye - Szlovákia.
Zenoga - a Csukáshavas része (Zanoaga).
Zilah Közép - Szolnok/Szilágy vm: Zalau, Szilágy m.

Zselyk Schelken Beszterce - vidék/Beszterce - Naszód vm: 
Jeica Beszterce Naszód m.

Zsitvatorok - a Zsitva és Nyitra összefolyásánál Matrovce 
mellett.

Zsombor 1. Szászzsombor.
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3. Brassó Belvárosa 1750 körül.

A háttérben balra a Cenk, jobbra a Warthe őrtornyai: 
a Fekete és a (fedetlen) Fehér torony.

A Cenk alatt láthatók a vízcsatorna mentén ültetett. 
fák. A Belváros vagy vár kapui körül (balról jobbra) 

látható a Fekete utcai, a Bolonyai és az Obrassai 
kapu. Az O brassai kapu mögött látható az egykori 

domokosrendi kolostor s a középen a Nagy> templom. 
A falak előtti Fapiacon még látható egy halastó.



4. Brassó 1796 körül.
Rósa Zsigmond metszete az asztaloscéh által kiállított inaslevélen. Az előtérben a Felleg\’ár, balról a bolonyai 

új magyar evangélikus templom, mellette a katolikus temető. Jobbról Obrassó. A háttérben a Cenk és a Bolgárszeg.



5. Brassó várának alaprajza

6. Beépített részek. 
Víz a 19. században



7. A Bolonyai kapu
(A lebontás évében 1857-ben készült metszet)

8.Brassó Belvárosa 1689 előtt. Előtérben a Deszka -  vagy Fapiac, 
balra az Ötvösbástya, elől az Óbrassói kapu s jobbra a Szíjgyártók bástyája.



9. A brassói Piac és a Hiúnak nevezett Hirscher - ház 1848-ban (Ed. Hüllverding rajza nyomán).
A háttérben a Cenk, előttünk a Halpiac (Hirscher utca) jobbra a Kádársor és a Nagy- vagy Fekete templom.



10. A brassói Piacon épült Tanácsház
(A tetősisak 1770 - 1910 között fedte a "Trombitatornyot".)



11. Az 1689 évi tűzvészben megfeketedett 
Nagy- vagy Fekete templom.



12. A Kolostor utcai katolikus templom.
(Batthyányi Ignác erdélyi katolikus piispökl782-ben szentelte fel)



13. A "Hegyen való" evangélikus templom
(A fellegvár oldalában Szt. Márton templom és a mellette levő papilak)



14. A Fellegvár

15. A Nagy Cínterem vagy Fekete templom udvara.
Jobbról az evangélikus papilak, balról a Fekete templom déli 

kiugrása s a háttérben a hajdani evangélikus Reáliskola



16. A szűcscéh egykori céhkertje. A belső várfalon túl balra az új 
katolikus templom előtérben az azóta lebontott torony.

17. A mészároscéh céhkertje. A háttérben a posztószárító 
rámák, a Fehér Torony, jobbra a felső várfal és tornyai.



18. A kórház utcai azóta lebontott Ispotály

19. A várutcai egykori börtön vagy "Zuchthaus



20. JOHANNES HONTERUS 1498 -1549 
Brassó és a Barcas ág reformátora



21. Dr. LUKAS SEULER von SEU LEN 1661 - 1735 
Orvosdoktor és brassói főbíró



22. Hétfalusiak népviselete (Rajz. Gerhard Lajos) MagyarokOláhok



23. Kőhalom várának alaprajza 

A  vár területe

Felsővár 1547 m1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Középsővár 5180m2 
Alsóvár 4028 m2 
Összesen 10755 m2

i n i m i i  I 1 1 1 t 1 I 1 I I

1. Az alsóvár bejárata
2. A várőrző háza
3. Újbástya vagy Szalonnatorony
4. Szolgálók tornya
5. Várkút
6. Az alsó kapubástya vagy az alsó várőrház
7. Katonai raktár
8. A kőhalmi kalmárok hajdani 

puskaporoskamrája
9. Ötszögletü torony

10. A középsővár bejárata
11. Szászugrai torony
12. A királybíró háza

13. A székbíró háza
14. Grcbsig torony
15. Templom
16. Grcbsig kiskapu
17. A várfal kiszögclése
18. A nótárius tornya
19. A Felsővár bejárata, hajdan 
Felső vagy Puskaporostorony

20. Lőrés (Geschütz - Lucke)
21. A szék szobája
22. Vastaggombú torony
23. Feljárat a három házacska között
24. Az új vagy felső szoba

Entwurf: Dr Paul Binder 
Kartograph: Paul Orbán



24. Kőhalom vára

25. A tömösi vám 1735-ben
1. Őrház, 2. Vám és harmincad, 3.Kontúrnál vagy vendéglő intézet, 4. A Tömös



26. A Földvári vár
Fenn Franz Neuhauser 1832, lenn Rohbock acél karca 1856
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<SÄ Harcaság evangélikus krónikásaival 
foglalkozva H r .  H inder H á l, a sajnálatosan 

korán elhunyt kiváló brassói történész 
bevezetőjében nem győzte eléggé hangsúlyozni, 
hogy az általa feldolgozott kor dokumentumok 

- egyházi feljegyzések, levelek, periratok, lustrák, 
lajstromok stb... jelentősége messze meghaladja a 

szűkén vett, a zónára (Hrassó és [Rétfalura)  
jellemző, helytörténeti kutatás kereteit, 

társadalom történeti, kortörténeti, 
sőt nyelvtörténeti értékük igen jelentékeny, 

s méltán foglalhatnak helyet a magyar 
történelmi dokumentumok legjelesebbjei közt.
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