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Előszó

Egyén és közösség számára egyaránt döntő fontossággal bír az 
önismeret és az, hogy mások is ismerjék, tudjanak róla. Fokozott 
mértékben jelentkezik ez az igény azoknál, akik kisebbségi sorban
élnek.

Ágostai hitvallású evangélikus kicsiny egyházunkra a többszö
rös kisebbségi helyzet jellemző, amiből természetszerűleg követke
zik az a tény, hogy itthon is alig ismernek, a nagyvilágban pedig vajmi 
keveset, vagy éppen semmit sem tudnak rólunk.

Dr. Binder Pál e művének megjelenése - egyházunknak első 
ilyen jelentkezése, színrelépése - történelmi jelentőségű úgy a ma
gunk, mint ama nagy közösség számára, melyhez tartozónak érez
zük, tartjuk magunkat mi is: barcasági, erdélyi magyar lutheránusok.

A Szerző több mint két évtizedre terjedő szívós és szakavatott 
kutatása, munkája által állt össze a könyv anyaga, melynek megjele
nését a nacionalista-kommunista rendszer nem engedélyezte, ám 
amely most Isten kegyelméből, a Norvég Keleti Misszió anyagi 
támogatásával napvilágot lát. Hála legyen Istennek, és illesse köszö
net az anyagiakkal támogatót, de Terray László lelkészt is, aki 
közbenjárt ennek érdekében.

A múlt feltárása nem öncélú, hanem segít helyünket megtalál
nunk a jelenben, segít felismernünk feladatunkat, tisztán látnunk és 
helyére illesztenünk az örökséget, mely jellemzőnk, abban az össz
képben, melynek sajátos színfoltja, szerves része vagyunk, de segít 
ezt az örökséget tudatosan vállalnunk, ápolnunk, gyarapítanunk, és 
továbbadnunk kortársainknak, és a jövő nemzedéknek.

E nemes küldetés teljesítésének reményében - és a folytatásra 
várva - bocsátjuk útjára és ajánljuk a Kedves Olvasó figyelmébe e 
művet.

Erős vár a mi Istenünk!

Brassó, 1993. Karácsonyán.

Raduch Zsolt
a Brassói Magyar Evangélikus Egyházmegye esperese.
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BEVEZETES

Művelődéstörténetünk fontos feladata az egyes erdélyi tájak 
iskola - és egyháztörténetének feltárása. Iskolatörténetünk terén 
példamutatónak tekinthetjük Sebestyén Kálmán összefoglaló ta
nulmányát Kalotaszeg népoktatásáról.1 A Református Szemle és a 
Keresztény Magvető rendszeresen közöl vidéki és községi egyház- 
történeti monográfiákat. E szempontból különös figyelmet érde
melnek Nagy Géza értékes tanulmányai az erdélyi vidékek refor
mátus egyháztörténetéről.2

A magyar művelődés- és egyháztörténet szempontjából a Bar- 
caság Erdély kevésbé feltárt tájegységei közé tartozik. E vidék egy
kor a Szász Egyetem (Universitas) igazgatása alatt álló Királyföld 
része volt, ezért egyházi szempontból a XIX. század végéig a beret- 
halmi szász püspökség fennhatósága alá tartozott. így a református 
hatás mellett- különösen a XVII század második felétől kezdve 
uralkodóvá vált az itteni magyar protestáns egyházak evangélikus 
lutheránus jellege. A református és evangélikus egyháztörténészek 
között nem volt eddig elegendő együttműködés, ezért erről a vi
dékről napjainkig kevés és általában már elavult tanulmány látott 
napvilágot?

Mezei István kutatásai pedig csak az önálló brassói magyar 
evangélikus esperesség megalakulásának (1887) körülményeire ve
tettek fényt.4

Az alábbiakban a barcasági egyházi és világi magyar értelmiség 
kialakulását és fejlődését ellemezzük. Mivel ez a tájegység egyházi 
szempontból 1887- ig a barcasági szász esperesség fennhatósága alá 
tartozott, az egykori barcasági magyar protestáns értelmiség hely
zetének tanulmányozása csak az erdélyi szász egyháztörténeti iro
dalom segítségével és az eddig még kiadatlan levéltári anyag 
felhasználásával lehetséges. Ezért a barcasági magyar protestáns
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értelmiségiek alább közölt névjegyzékének összeállításánál felhasz
náltam Joseph Trausch brassói levéltáros kiadatlan lelkésznévsorát, 
amelyben a brassói iskolamesterek is szerepelnek, Szebenből pedig 
elhasználtuk a berethalmi szász szuperintendensi hivatal által nyil
vántartott lelkészi kinevezési anyakönyvet, amelyben minden erdé
lyi evengélikus pap saját kezű aláírásával megerősítette, hogy 
felesküdött az ágostai hitelvekre. 4 , reformáció korától kezdve a 
barcasági és általában a szász székek területén működő magyar 
egyházak is a berethalmi lutheránus püspöknek voltak alárendelve. 
A protestántizmus első századában, tehát kb. 1540—1650 között, 
erdélyi magyar evengélikus gimnázium hiányában nem beszélhe
tünk barcasági magyar nevelésű evengélikus értelmiségiekről sem. 
Azonban ekkor és különösen a következő évszázadban a gyulafehér
vári, majd nagyenyedi, kolozsvári, debreceni és sárospataki reformá
tus kollégiumokban tanuló mind nagyobbszámú barcasági magyar 
ifjakból kialakult egy számottevő magyar nevelésű protestáns értel
miségi réteg.

Az utóbbi évek kutatásai azt bizonyítják, hogy az erdélyi szász 
evangélikus gimnáziumok bizonyos korszakokban fontos szerepet 
vállaltak az erdélyi magyar értelmiségiek képzésében is. Ez különö
sen a Johannes Honterus által megreformált evangélikus gimnázi
umra vonatkozik, ez az iskola ugyanis az 1570-es évekig az egyetlen 
erdélyi protestáns kollégium volt, ahol számos magyar ifjú is tanult.5

A kolozsvári unitárius és a gyulafehérvári református kollégiu
mok alapítása után csökkent ugyan a brassói iskola vonzóereje a 
magyar diákok számára, a XVII. század végétől kezdődően azonban 
ismét sok magyar tanulója volt. A szebeni evangélikus gimnázium 
szerepe ebből a szempontból alárendelt, de a XVIII, század elején 
mégis több magyar diák tanult itt, köztük Szeli József, az ismert 
pietista egyházi író is.6 1

A barcasági és Kőhalom széki magyar diákok a brassói és szebe
ni szász evangélikus gimnáziumokkal szemben a XVIII, század ele
jétől kezdve mindinkább előnybe részesítették a dunántúli és 
felvidéki evangélikus gimnáziumokat -Győr, Sopron, Eperjes, 
Lőcse, Késmárk, Pozsony-, olyannyira, hogy a XVIII, században alig 
volt csángó értelmiségi, aki ne peregrinált volna az említett iskolák
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egyikébe vagy másikába. Az 1740- es évekig azonban mégis sok 
barcasági és Kőhalom vidéki magyar evangélikus diák tanult a Nagy- 
enyed református kollégiumában is. Volt idő, amikor a csángó diá
kok kellemetlen helyzetbe kerültek, az enyedi református kollégi
umban ugyan evangélikusoknak tartották őket, de miután barcasági 
lelkészek lettek, a szász esperesek azzal vádolták, hogy kripto-kál- 
vinisták. Viszont Csernátfalusi József diákról például, aki 1718-ban 
tűnik fel az enyedi kollégium anyakönyvében, azt jegyezték fel, hogy 
Enyeden csak szinlelte hogy kálvinista.7

Földrajzi és közigazgatási szempontból nézve a következő hely
ségek értelmiségei képezik tanulmányunk tárgyát:

1. A barcasági Hétfalu, tehát a ma Szecseleváros néven összeol
vadt Négyfalu (Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu és Hosszúfalu), vala
mint Háromfalu ( Tatrang, Pürkerec, Zajzon).

2. A Sárkány erdő- ma Persány hegység-keleti lábánál fekvő 
Krizba és Apáca.

3. Barca új falu, mely a XVI. század óta vegyes-magyar és szász 
lakosságú volt és ahol 1788 -ig szász lelkészek szolgáltak, de II. 
József kora óta magyar nyelvű az ottani evangélikus gyülekezet.

4. Brassó városa, ahol különösen a Bolonya nevű városnegyed
ben laktak magyarok s számukra alapították az először 1542- ben 
említett brassói magyar egyházközséget.

5. Az egykori Szász székek területén, a Kőhalom széki Halmá- 
gyon, Kóboron és Szászzsomboron, a Medgyes-széki Kiskapuson 
valamint a Beszterce vidéki Zselyken is voltak és ma is vannak 
magyar evangélikus egyházközségek. Habár Szászzsombor lakossá
ga a XVI. századtól kezdve már vegyes volt, 1760-ig csak szász 
lekészei voltak. Ami Szakadátot illeti, ebben a Szeben széki faluban 
a múlt század végéig kizárólag szász papok szolgáltak8 jóllehet a 
protestánsok mind magyarok voltak. A szász evangélikus esperes- 
ségek fennhatósága alatt álltak még Vízakna, a Szászváros- széki 
Tordas, valamint a szászrégeni esperességhez tartozó Magyarrégen 
magyar egyházközségei is, de ennek ellenére ezekben az egyház-köz
ségekben református lelkészek látták el a hívek lelki szolgálatát. A 
századok folyamán szoros egyházi és személyi kapcsolat alakult ki 
az egykori Királyföldhöz tartozó magyar evangélikus gyülekezetek 
között (Barcaság, Kóhalomszék, Kiskapus, Zselyk), ugyanis az in
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nen elszármazott értelmiségiek pályafutásuk során egyaránt lehet
tek halmágyi, kiskapusi vagy zselyki iskolamesterek és hétfalusi, 
apácai vagy krizbai lelkészek; ezért nem vettük be névjegyzékünkbe 
a vizaknai, tordasi és magyarrégeni református értelmiségieket. 
Mindennek ellenére a tanulmányunk címében jelzett barcasági ma
gyar értelmiségi fogalom egy kissé kitágul.

A Barcaságban és a szomszédos székekben már a reformáció 
első éveiben működtek magyar lekészek és iskolamesterek. Részle
tesen utal erre a Hétfalu egyházi viszonyait ismertető 1544 évi 
protokollum (Proventus Parochorum et Ludi-Rectorum Praedialium 
Terrae Barcensis A.1544)9. 1544-ben Hétfaluban három egyház- 
község és három iskola működött, e falvak jobbágy családjainak 
száma, valamint a papok és iskolamesterek jövedelme a következő 
volt:

a. Bácsfalu, Türkös és Szentmihály, azaz Csemátfalu. E falvakban 
101 jobbágy családfőt írtak össze. A csernátfalusi Szentmihály egy
házban szolgáló lelkész (parochus) minden családfőtől e három falu 
egyházi tizedének felét - 10 aszpert- kapott. E tized másik fele a 
törcsvári várnagyé volt. A lelkész ezen kívül 15 hold (jugera) szán
tóföld és egy kaszáló (pratum) haszonélvezője volt. Az iskolamester 
minden jobbágy családtól évi 4 aszpert és évente egy kenyeret vagy 
e helyett egy dénárt kapott

b. Hosszúfalu 73 jobbágycsaládja lelkészüknek szintén évi 10 
aszpert tartozott fizetni családonként és egy bizonyos mennyiségű 
gabonát és tűzifát is adott. Az iskolamester jövedelmét a jobbágyok 
által családonként fizetett évi négy aszper és a lelkésznek adott tűzifa 
harmadrésze képezte. Ezen kívül minden háztól évente három ke
nyeret kapott.

c. Tatrang, Pürkerec és Zajzon falvakban összesen 59 jobbágycsa
lád lakott, amelyek lelkészüknek és iskolamesterüknek ugyanúgy 
adóztak mint a hosszúfalusiak.10

Hétfaluhoz hasonlóan Krizbán és Apácán is voltak, már a refor
máció kezdete óta, magyar protestáns gyülekezetek és iskolák, habár 
az iskolamesterek neveit csak a XVII. századtól kezdve ismerjük. 
Hasonló volt a helyzet a Kőhalom-széki Halmágyon. Kóbor szász 
lakossága az 1530-as évek hadjáratai alatt kipusztult és helyükbe
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1540-1560 között Udvarhely-szék falvaiból székelyek telepedtek le. 
Amint fennebb említettük, Barca újfaluban, Szászzsomboron és Sza- 
kadáton, a XVI- XVIII, század folyamán, szász evangélikus lelké
szek és iskolamesterek szolgáltak. A barcasági falvak egyház köz
ségei a barcasági, Halmágy a nagysinki, Szászzsombor a szászkézdi, 
Zselyk pedig a beszterceivel egyesült királynémeti szász evangélikus 
esperességek fennhatósága alatt álltak. A kóbori magyar egyházkö
zségnek református lelkésze volt, bár a falu közigazgatásilag Kőha
lom székhez tartozott.

Ernst Wagner11 szerint 1930-ban a következő erdélyi falvakban 
éltek evangélikus vallású magyarok:

1. Barcasági Tízfalu
2. Zsombor
3. Szakadát
4. Kiskapus
5. Zselyk

Összesen

A lakosok Ebből magyar
összlétszáma evangélikus

24647 62,6%
1165 77%
1172 16%
1170 67%
600 94%

28754

Az erdélyi vallásfelekezetek első összeírása alapján, 1765-ben Jo
seph Teutsch brassói krónikás közli a barcasági Tízfalu evangélikus 
lakosainak számát, az alábbiak szerint:

„ Neudorf 576 
Kriszbak 636 
Apáca 658 
Tschernátfalu 513 
Türkös 877 
Hosszúfalu 956

Tatrang 651 
Batschfalu 385 
Pürkerec 444 
Zajzon 185

Összesen 5.811 ” 12

Ha az itt közölt lélekszámból a kevés számú barcajúfalusi szász 
evangélikust leszámítjuk és ehhez hozzáadjuk a Brassó városi ma
gyar evangélikusokat, akkor meghatározhatjuk a barcasági magyar 
evangélikusok 1765 évi összlétszámát.

A barcasági magyar értelmiség kereseti lehetőségét elsősorban
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a brassói, valamint a falusi parókiák és egyházi iskolák biztosították.
Itt közöljük a tanulmányunkban többször említett magyar pro

testáns egyházak és iskolák alapítási évét:
Brassó vidéke (Barcaság)

1. Brassó 1542 ( egyh. és isk.)
2. Csernátfalu 1542 ( egyh. és isk .)
3. Hosszúfalu 1542 ( egyh. és isk.)
4. Pürkerec 1542 ( egyh. és isk .)
5. Apáca 1542 ( egyh. és isk.)
6. Krizba 1542 ( egyh. és isk.)
7. Tatrang 1686 ( egyh. és isk .)
8. Bácsfalu 1809 ( egyh. és isk .)
9. Zajzon 1830 ( egyh. és isk.)
10. Barcaújfalu 1788 X ( egyh. és isk .)

Kőhalom szék

1. Halmágy 154213 ( egyh. és isk.)
2. Zsombor kb. 1760 X ( egyh. és isk.)
3. Kóbor kb. 1560 x ( ref. egyh. és isk.)

Medgyes szék

4. Kiskapus XVII - XIX század ( egyh. és isk.)

Beszterce vidéke
5. Zselyk kb. 1590 x ( egyh. és isk.)

Szeben szék
6. Szakadát kb. 1880 x ( egyh. és isk.)

Y
Az -el jelölt helységekben a jelzett idő előtt szász lelkészek és 
iskolamesterek működtek.

Társadalmi, foglalkozási szempontból tekintve az 1540- 1848 
közötti időszakban, a barcasági és a szomszédos szász székek falvai 
magyar lakosságának döntő többségét földművesek alkották. A bar
casági falvak közül a Kilencfalu (Hétfalu, Apáca és Krizba) a törcs- 
vári uradalom, Barcaújfalu pedig maga Brassó város jobbágyfalva
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volt. A szász székek falvaiban élő magyar lakosság szabad paraszt 
volt.

A törcsvári uradalom falvaiban a lakosság mintegy 5-10% -a 
jobbágyterhektől mentes szabados volt. Az 1713 évi összeírás szerint 
például Türkösön (T), Csernátfaluban (CS) és Hosszúfaluban (H) a 
következő szabadosok laktak:

ki mentesítette
EXEMPTI (1713) T CS H az adófizetés alól

1. Folnagy (falusi bíró) 1 11 1 a falu
2 .  Polgár (esküdt) 2 1 1 a falu
3. Poroszló 2 2 ? a falu
4. Falusi pásztor 3 3 6 a falu
5. Kocsmáros 1 - ? a falu
6. Darabont 5 - 7 a város mint földesúr
7. Plájás (havasi ösvényeket örzó) 4 2 5 a város mint földesúr
8. Halász 6 4 ? a város mint földesúr
9. Molnár 2 1 2 a városi tisztek
10. Major (udvarházban lakott) 1 - 1 a városi tisztek
11. Dézsmás - 1 1 a városi tisztek

Összesen 27 15 2 4

Habár az 1713-as szabadosok jegyzékében nem szerepelnek a 
falusi papok és iskolamesterek, ők magától érthetően mentesítve 
voltak az adófizetés alól. Ez az úrbéri összeírás Csernátfalunál meg
jegyzi, hogy „a pap nem contribuál a faluban levő jószágáról” és még 
megemlíti a pap házát is. Ismerteti továbbá a hosszúfalusi iskola- 
mesterek jövedelmét és ír a pürkereci és tatrangi papok földjeiről és 
szénafüveiről14. Az 1722 évi urbárium még több szabadost, adó
mentes családfőt (exempti) említ: Bácsfaluban 10, Türkösön 29, 
Csernátfaluban 19, Hosszúfaluban pedig 35 családot. Türkösön és 
Hosszúfaluban a szabadosok nagy száma azzal magyarázható, hogy 
itt a földesurnak, tehát Brassó városának udvarháza volt. Barcaújfa- 
luban csak hat adómentes jobbágycsalád volt: a falu folnagya, két 
polgár, a falu szekerese (auriga pagi), a molnár és a falusi bába
asszony.15 Adómentes minden helységben volt, 1722-ben Brassó 
városában 162 adómentes család élt.
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A barátsági értelmiségiek a jobbágyság felső rétegét képező 
jómódú, ún. hatökrös gazdák, falusi és városi elöljárók, a szabado
sok és természetesen a falusi, vagy városi értelmiségiek — lelkészek, 
iskolamesterek — családjaiból származtak. Az erdélyi fejedelemség 
korában, majd a XVIII, században is, az iskolázás a jobbágysorból 
való szabadulás egyik módját képezte. Ezt láthatjuk akkor, ha 
összehasonlítjuk a tízfalusi folnagyok vagy bírák és a polgároknak 
nevezett esküdtek (villicus et omnes jurati praedicti pagi) alábbi 
lajstromait az értelmiségiek később közölt névjegyzékével:

1698 X

Bácsfalu. Hosszúfalu
Bartosch István v. Pajor János v.
Gyerkó Mihály Dávid János
Gyerkó Péter Magdó János
Antal Lörincz Vajda Márton
Bálinth György Köpe Péter
Gyerkó Mihály 
Jónás Péter

Zekely András 

Tatrang
Türkös Pap András v.

Hajdú Miklós v. Sára Mihály
Antal György Szász Mihály
Hajdú Márton Szász István
Máté Miklós Kajtsó Márton
Palkó Péter Barkó Thamás
Borcsa János Gotsmány Thamás
János István Pürkerec

Csemátfalu Simon János v.
Istók András v. Szász István
Lukáts Deák Foris Jakab
Ballás István Fejérvári Sigmond
Kapitány Mihály Miklós István
Lörincz Mihály Bálint János
Kis Mihály 
Tóth Márton

Gergely György
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Zajzon
Simon György v. 
Bálint István 
András János 
Kotsis Thamás 
Szász István 
Szász Márton 
Ambrus János

Apáca 
Bölöni János 
Krizbai István 
Fejér János 
Oláh János 
Ani János 
Orbán János 
Bartos István

Krizba
Giró Mihály 
Péter István 
Zavitsa János 
Istók Ballás 
Piroska Péter 
Domokos Márton 
Zavitsa György

Újfalu
Andreas Nösner v. 
Hannes Grosz 
Johannes Nösner 
Sipos Mihály 
Szűcs János 
Johannes Molnár

V

Megtartottam az eredeti helyesírást, csak az ékezeteket alkal 
maztam. v.= villicus, azaz folnagy

1781 x

Hosszúfalu
Csáki András f. 
Dávid István pr. 
Pajor István 
Sára Mihály p. 
Köpe János 
Köpe György 
Gotsmán Lörintz 
Dávid János 
Erdélyi Mihály t. 
Kapitán István 
Köpe András

Kapitán János 
Antzél András p. 
Benedek János 
Miklós Márton 
János Márton 
Magdó András 
Vajda András 
Kotsis István
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Tatrang Pürkerec
Tott István f. Lörintz Tamás f.
Barkó Mihály pr. Buna István p.
Szász György Foris János s.
Csíki Mihály j. Dávid Pál
Antal Péter Jakab Máté
Boldi Dávid Miklós Mihály
Ploszkul István György Csere Mihály
Balás Mihály Deák János

Zajzon 
Rab Mihály f.

Kajtsa András j.
Simon András 
Orsi György

Piroska Mihály pr. 
Foris István 
Bálint György 
Bálint János 17

x  f.= folnagy; pr.= provillicus, azaz tavalyi folnagy, p.= polgár; 
t.= tizedes; j.=  junior, iQú; s.= senior, idősebb

Származás és eredet szempontjából a barcasági magyar értelmi
ségiek zömükben jobbágyok, illetve szabadosok gyermekei voltak. 
Különösen Apáca, Csernátfalu és Krizba adott sok értelmiségit, de 
több lelkészcsalád származott Halmágyról, Kóborról és Zsomborról 
is. Előfordult, hogy egy-egy családból az értelmiségiek egész sora 
került ki, ilyen volt például az apácai Csere, a csernátfalusi Papp, a 
krizbai Dezső vagy Deső família. A XVII. század végétől kezdve, 
mikor Brassó város evangélikus vezetősége egy olyan magyar evan
gélikus értelmiségi réteg kialakulásán fáradozott, amely nem refor
mátus kollégiumokban tanult és így mentes volt a kálvinista 
hatástól, sok felvidéki-, részben szlovák anyanyelvű és dunántúli 
iskolamester, deák és lelkész is jött Brassóba és a barcasági falvakba. 
A XVIII, században a barcasági magyar szellemi élet irányítása 
elsősorban a Szeli, Matthaeides és Privigyei családok tagjainak ke
zében volt. A XVIII, század végétől kezdve aztán ismét a barcasági, 
pontosabban hétfalusi származású értelmiségiek voltak túlsúlyban. 
A XVIII- XIX. században a barcasági magyar evangélikus lelkészek
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és iskolamesterek névjegyzékében leggyakrabban a jellegzetes csán
gó családnevek, mint Gödri, Köpe, Sárai, Korodi, Bartos, Barta, stb. 
fordulnak elő.

A székely származású értekmiségiek közül egyesek a Barcasá- 
gon vertek gyökeret.Ez különösen 1680 előtt volt gyakori, amikor 
gyakorlatilag csak kétféle -unitárius és református- magyar protes
táns értelmiségi létezett. Ebben az időben például az árkosi Veres 
és Vaska vagy a dálnoki Gotthárd családok tagjai például fontos 
szerepet vállaltak Brassó és a Barcaság művelődéstörténetében. A 
XVIII, században az is előfordult, hogy - mint például az ajtai 
Dévaiak - unitáriusok evangélikus hitre tértek és Brassóban teleped
tek le. A Tatrosi és talán az ugyancsak tatrosi, vagyis Târgu Trotuş-i 
származású Benő család esetében moldvai magyarok is tarkították 
a brassói magyar értelmiségiek összetételét.

Akárcsak Erdély más vidékein, Brassó és a Barcaság protestáns 
egyháztörténetében is három időszakot különböztethetünk meg: az 
unitáriust, reformátust és evangélikust.

/. A Z  UNITÁRIUS VAGY „KOLOZSVÁRI’ HITVALLÁSNAK  
a Barcaságon csak Brassóban voltak követői, ahol Basilius István 
kolozsvári prédikátor testvérei- Basilius Ferenc orvosdoktor 
(kb.1546- 1562) és Basilius Ambrus (1570 körül)- mint brassói 
magyar lelkészek- illetve iskolamesterek működtek. A XVI. század 
közepe táján a kolozsvári magyar értelmiség a Királyföldön is nagy 
szerepet játszott, ugyanis 1563-ban Fodor István kolozsvári magyar 
főbíró fia, Fodor (Crispus) Bálint volt a szebeni magyarok prédiká
tora 18.

Ebben az időben futja be érdekes barcasági pályafutását az 
árkosi származású Veres vagy Árkosi Péter. János Zsigmond halála 
(1571), vagy legkésőbb Dávid Ferenc elfogatása után (1576) teljesen 
megszakadt minden kapcsolat a szebeni szász evengélikus püspök
ség és a kolozsváriak vezetése alatt álló unitáriusok között. 1570 
után Brassóban és a Barcaságon egy évszázadon át református ne
velésben részesült mesterek és lelkészek szolgálták a magyar protes
táns hívőket, ezek a papok azonban a berethalmi szász püspökségen 
fel kellett esküdjenek az ágostai evangélikus hittételek betartásá
ra19.
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II. A REFORMÁTUS PERIÓDUS (kb.l571- 1680). Ebben az 
időszakban a Gyulafehérváron vagy Sárospatakon az ottani refor
mátus kollégiumokban végzett diákok minden nehézség nélkül be- 
tölthették a barcasági iskolák mesteri, illetve az egyházak lelkészi 
állásait. Tatrosi György brassói magyar krónikás fiatal korában több 
évig Kolozsváron élt, és ott természetesnek találta, hogy az unitárius 
többségű városban a reformátusoknak egy „ csecsemőegyház ” -a 
van, melynek istentiszteleteit látogatta 2 . Ebben a korszakban a 
barcasági magyar értelmiségiek országos hírnévre tettek szert, amint 
az a brassói Major (Coronensis) Márton fejedelmi nyomdász vagy 
Apácai Csere János ragyogó példája mutatja. Az erdélyi fejedelmi 
hatalom gyengülésének korában az addig zálogbirtokként kezelt 
törcsvári uradalmat Brassó városa 1651-ben örökbirtokként veszi 
meg. Apafi Mihály korában a Brassó város támogatását élvező be- 
rethalmi szász evangélikus püspökség hithű evangélikusokká akarja 
téríteni a főleg református szellemben nevelt barcasági magyar ér
telmiségieket. Ennek érdekében először a csallóközi származású 
Szeli Györgyöt, majd más felvidéki magyar és szlovák diákokat nevez 
ki magyar lelkészeknek és iskolamestereknek. Az 1670-es években, 
amikor több magyar lelkész megtagadja az ágostai evangélikus hit 
betartására tett fogadalmat, majd Apafi fejedelem Gotthárd Jakab 
brassói magyar református lelkészt nemesi rangra emeli, a helyzet 
még jobban kiéleződik. Ez ugyanis nagyon sértette a szászok jógáit, 
hiszen Királyföldön a nemesek nem rendelkezhettek előjogokkal. 
Az ellentét 1680-ban még jobban fokozódott, midőn a református 
többségű erdélyi országgyűlés elhatározta egy református templom 
építését Brassóban, ugyanis a brassói magyar egyházközség, mely a 
belvárosi Kolostor templomban tartotta istentiszteleteit, evangéli
kus egyházközség lett. A brassói „populus” széthordta a református 
templom építésére beszerzett anyagot, ami annyira elmérgesítette a 
szászok és a nemesi rend közti viszonyt, hogy a brassói református 
templom építésének ügye fontos politikai következményekkel járt, 
melyről Bodoki Mikó István 1680-ban a következőket írta: “(...) az 
szász natión levő személyek oly szókra fakadtak volna ki, hogy ha 
mégis az magyarok ebben mennek el, készebbek elszakadni tőlök, 
és külön az ország adóját az török nemzetnek megadni, hogysem
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mind az magyar igáját supportálni; sőt kegyelmes uram kiváltkép
pen az brassai uraim az vallásukon levő templomhely adásáról való 
articulust forgatván fenn, közhírül az község között az is hallatik 
köztök, hogy csak eligha eddig is Portára az szász natio el nem 
küldött” 21.

Hogy a szászoknak a Portán tett esetleges panaszai következ
ményeit elhárítsa, Apafi Mihály fejedelem 168o-ban a következő 
utasítást adta Szekhalmi portai követnek: ,,P(ost) S(criptum). Ha 
casu quo az brassaiak az mint hirdetik, panaszló embereket küldöt
tek vagy szubordináltak volna ellenünk; igen szorgalmatosán meg 
kell tudakozódni: Kicsoda legyen az? Ki expeditiójából és consen- 
sussából lőtt? Micsoda instructioja? Kihez delegáltatott? Kivel 
communicálják dolgokat? és micsoda merituma panaszoknak? és ha 
promoveálják, ki által? Kik succurálnak nékik? és válaszuk mi lé
szen? Azonban, ha úgy kívánja a dolog, az templom iránt megmond
hatni, hogy eleitől fogván volt és vagyon most is ott magyar templom 
a városban, de az ő könnyebbségekre közönséges ország gyűlésén 
végeztetett, kinn mutassanak magyar templom helyet, s az iránt 
engedetlenkednekegynéhányan; egyébiránt sem azért nem büntette 
senki őket, sőt elébbi egy néhány engedetlenségekért is nem bünte
tést, hanem gratiát tapasztaltak eddig, várván jobb magok alkalmaz
tatását.

Hihető, gonosz indulatjuk munkáját már nem fedezhetvén, ők 
is méltó büntetésöket vadásszák. Instálni kell azon, rebus sic se 
habentibus, bocsáttassanak hazánk törvénye szerint való igazításra, 
tartozó hűségek és engedelmességek gyakorlását cselekedő kemény 
parancsolattal” 22

Az erdélyi fejedelemség bukása (1690) után megvalósult a „kié 
az uralom azé a vallás” elve. A Barcaság és általában a szász székek 
területén levő magyar protestáns egyházakban csak lutheránus val- 
lású lelkészeket tűrtek meg. Az enyedi kollégiumban tanult diákok 
közül azonban még az 1730-1740-es években is akadtak olyan ma
gyar evangélikus lelkipásztorok, akiket „kriptokálvinistáknak” nyil
vánítottak.
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Ill A Z  EVANGÉLIKUS KORSZAK (kb.1680-1887).
A XVIII.század folyamán mondhatni egész Erdély területén 

működtek olyan barcasági vagy Kőhalom-széki (halmágyi, kóbori) 
származású református lelkészek vagy iskolamesterek, akik 
szülőhelyükön nem tudtak elhelyezkedni. Az apácai Csere, a krizbai 
Deső, vagy egyszerűen a barcasági falunevekre utaló családnevek 
(Bácsfalusi, Türkösi, Hosszúfalusi, Pürkereci, Zajzoni, Csernátfalu- 
si vagy a kőhalomszéki Halmágyi, Kóbori) gyakorisága az erdélyi 
református iskolák iskolamesterei és a református egyházak lelké
szei közt bizonyítják ugyan a királyföldi alsó fokú iskolák és az ottani 
ifjak jó hírnevét, de ugyanakkor azt is, hogy a szülőföldjüket kény
szerből való elhagyásának jelenségét főleg a barcasági evangélikus 
esperességnek a helybeli magyar értelmiségiekkel szemben megnyil
vánuló bizalmatlansága okozta. E két évszázad alatt a Barcaságon 
és a szász székek területén működő magyar evangélikus egyházak
ban egy sajátos evangélikus egyházi és világi értelmiség alakult ki. A 
barcaságiak mellett volt köztük sok felvidéki és dunántúli szárma
zású is, kiknek intellektuális kötődése Pozsony, Sopron, Győr és 
általában a magyarországi lutheránus líceumok felé irányult. Az 
erdélyi magyar evangélikus értelmiségiek egy része az erdélyi szász- 
főleg a brassói iskolákat látogatta, ami fontos közvetítőjévé vált a 
szász- magyar kulturális kapcsolatoknak. A magyarok és szászok 
közös vallásának következtében Hétfaluban szász nemzetiségű lel
készek is szolgáltak, és szórványosan az is előfordult, hogy csángó 
értelmiségiek utódai (Gaudi, Korodi) szászok lettek. Erre jellemző 
példa Korodi Pál apácai evangélikus lelkész unokája, Lutz Korodi, 
aki az erdélyi német nemzetiségi mozgalom egyik vezető egyénisége 
lett és 1919-ben döntő szerepet játszott a gyulafehérvári román 
nemzetgyűlés határozatait elfogadó medgyesi szász gyűlésen. Ezek 
azonban csak szélsőséges esetek, ennél jellemzőbb és általánosabb 
volt Szeli József vagy Gödri János brassói magyar evengélikus lelké
szek példája, akik német könyvek magyarra fordításával szolgálták 
a két nép közeledését és kölcsönös megértését.

Az evangélikus csángó-magyar értelmiség másik sajátossága 
volt a Havasalföld felé való nyitottság. Sárai András például az 
1770-es években bukaresti evangélikus lelkész volt és megírta a
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román főváros evangélikus egyházának történetét.
Az 1848 -as események a csángók és főleg az evangélikus magyar 

értelmiség körében is hazafias érzelmeket váltottak ki. Ennek a 
nemzedéknek legjellemzőbb tagja Zajzoni Rab István, aki a csángó 
hagyományt igyekszik tudatosan összefonni az egyetemes nemzeti 
művelődéssel.

A barcasági magyar értelmiségiek életútja és pályafutása eddig 
ismeretlen maradt. Ezen vidék bonyolult és összetett egyháztörté
neti fejlődése az oka annak, hogy a XIX. században élt barcasági 
magyar evangélikus értelmiség nem ismerte (vagy nem ismerhette) 
református múltját. Ezen állításunk bizonyítására egy részletet köz
lünk Borcsa Mihály bácsfalusi evangélikus lelkész 1863- ban Barca- 
ság művelődéstörténetéről írt összefoglaló tanulmányából, amely
ben Apáczai Csere Jánosnak még a nevét sem említi meg, s általában 
mélyen hallgat a barcasági reformátusokról.

„(...) Erdély(...) leggyönyörűbb tájképei egyike a Háromszéktől 
nyugotra fekvő úgynevezett „Barczaság” földe, melynek regényes 
bükk,fenyő és csereerdők övezte kies rónáján vagyonos szász és oláh 
helységek közt ott díszelegnek a mészkőszirtes hegyek alján egymás
tól csekély távolban a magyar falvak: Apácza, Krizba,Újfalu és Hét
falu: Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu, Tatrang, Zajzon, 
Pürkerecz, melyekben Brassót is ide számítva 19.000 lutheránus 
magyar lakik, kik politikailag a nemes brassói szász tanácstól, egy- 
házilag pedig főtisztelendő berethalmi ág.hit. szász püspökségtől 
kormányoztatnak. Hogy az 1363 évtől - ahonan okiratok nyomán 
kiindulhatunk- mind addig mig 1651-ben e falvak Felsőfejér me
gyétől elszakasztván, Brassó vidékébe béosztattak s azután is egy kis 
század alatt e barczasági magyar nép kebeléből egyes hazafiak ne 
tűntek volna fel egyházi, irodalmi vagy politikai pályán: alig hihető 
s fájdalom, hogy annyi század után csak a jelenkor jelesebbjeit van 
szerencsénk feljegyezni, kik közt első helyet érdemelnek: néhai 
Köpe János új falusi, ennek fia Köpe János mostani új falusi, Korodi 
Pál apácai lelkészek, néhai Gödri János kápolnokmonostori járási 
elnök, Rab István a korán elhúnyt ifjú költő.” 23.

Ugyanilyen egyoldalúan ítéli meg a brassói magyarság egyház- 
történetét az evangélikus Borcsa Mihály neves és széles látókörű 
kortársa, az unitárius Orbán Balázs.
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A Székelyföld leírásához VI. kötetként csatolt Barcaság leírásá
ban Orbán Balázs annak a véleményének ad kifejezést, hogy a 
brassói magyar egyház 1662-ig unitárius volt, s így például Bikfalvi 
András, a Szemerjáról behívott Ilyefalvi András vagy a Sárospatak
ról jövö Benő Ananiás unitárius lelkészek voltak .

Orbán Balázs egyébként a barcasági falvak magyar lakóit erede
tileg székelyeknek tartotta, akiket csak a szászok, s különösen Bras
só városnak mint földesúmak a fondorlatai tettek jobbággyá, illetve 
vallási szempontból evangélikussá. Ezt az álláspontot az újabb kori 
magyar történet, illetve irodalomtörténetírás is átvette. Főleg Or
bánra támaszkodik Bán Imre is, aki a törcsvári uradalom egykori 
magyar lakóit várjobbágyoknak tartotta, s a „barcasági magyarság 
jobbágyi sorban süllyedése” csak a XVI. században Brassó zálog 
birtokaként kezdődött el, hogy 1651 után teljesedjen ki, miután a 
cenkalji város örökbirtokként kapta meg a barcai Kilencfalut.25 
Csak a legújabb történetírás tisztázta, hogy a törcsvári uradalom 
falvai 1498 (zálogba vétel) s 1651 (örökbirtok) előtt s után is job
bágybirtok voltak, s az nem játszott különösebb szerepet, hogy 
Törcsvárát s uradalmát a magyar királyok vagy brassói szász patríci
usok birtokolták. Az értelmiségi réteg kialakulásában nagy szerepet 
játszottak a barcai falvakban szépszámmal élő darabontok és sza 
badosok, közülük ( és nem a feltételezett székely szabadsággal élők 
közül) került ki a Barcaság legismertebb értelmiségije Apáczai Cse
re János is26.

Az már szinte természetesnek tűnik, hogy az általános (politi
kai) történetírást követve, az egyház és kultúrtörténetírás is a nem
zeti fogalmakban gondolkozott, s a nemzeti kereteket alkalmazta a 
Barcaság bonyolult kulturális viszonyaira is. Az Orbán Balázs nyom
dokain haladó Barcaságra vonatkozó magyar történetírás egyértel
műen elmarasztalta a magyar jobbágyokat elnyomó szászokat, telje
sen megfeldkezve arról, hogy Barcaújfaluban például szász jobbá
gyok is éltek, s őket is ugyanúgy „elnyomta” a szász Brassó. Ebben 
a kontextusban persze arról sem esett szó, hogy az erdélyi megyék
ben számos szász jobbágyfalu volt magyar nemesi birtokban. Az fel 
sem merült, hogy összehasonlítsák a barcasági városi fennhatóság 
alatti magyar községek egyházi és iskolai viszonyait a hasonlókép-
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pen jobbágyi sorban levő magánföldesúri vagy éppenséggel székely- 
földi viszonyokkal. De lássuk, hogyan jellemzi a hétfalusiakat 1936- 
ban Szilády Zoltán:... „A hét falu, Hosszúfalu, Csernátfalu, Bácsfalu, 
Türkös, Tatrang, Zajzon, Pürkerec elhelyezkedése a Barcaság szé
lén, a délkeleti szorosok torkolatában arra vall, hogy ezek kezdettől 
határőr- telepek voltak.... A határvédő hétfalusiak igen sokat szen
vedtek a külső ellenségektől is, de még talán többet a háromszázados 
szász uralom alatt. Az urbériség rabszolgasorában iskoláik, egyhá
zaik idegen kézre jutottak, ipari munkásságukat pedig kíméletlenül 
eltiltották. Nyelvüket nem vehették el, de a német szellem annyira 
lábra kapott, hogy a császáriak mellett harcoltak és koci gúnynévvel 
illették a Rákóczival tartó székelyeket”...27

A hangnem ugyan változott, de a nemzeti és felekezeti előítéle
tek nem hiányzanak Bán Imre 1958- ban kiadott előbb is említett, 
egyébként monumentális munkájában. „Brassó magyarsága meg
maradt a református hitelvek mellett- írja Bán, s egyháza - rengeteg 
nehézség közepette - a XVIII század első negyedéig fenn is állott. 
Ugyanez volt a helyzet a városnak alávetett Kilencfaluban is, mely
nek magyar lakossága az egész XVII. század folyamán jórészt refor
mátus volt, annak ellenére, hogy a városi hatóság mindent elkövetett 
a református hitelvek elnyomására. A református egyháztörténetí
rás nem vette észre a Barcaság magyarjainak a brassói szász erőszak 
elleni küzdelmét: Debreceni Ember Pál Erdélyről nem gyűjtött 
anyagot, Bőd és Benkő pedig már nem tudtak a barcasági magyar 
községek hajdani református voltáról. Adatunk így igen kevés, in
kább következtetésekre vagyunk utalva. Szeli József hosszúfalusi 
evangélikus lelkész 1763-ban összeállította ugyan amit a Kilencfalu 
történetéről tudott, de ortodox lutheránus szellemű írásából, amely
ből egyébként árad a Brassó iránti lojalitás, nem sok hasznosat 
meríthetünk: még azt a kevés adatot is eltorzította, ami tudomására 
jutott...”

A fenti állításokkal nem érdemes vitába szállani. Erdély vonat
kozásában eddig csak Marosszék (Sipos Gábor) és Kalotaszeg (Se
bestyén Kálmán) iskolatörténete készült el. Eddig mindenesetre 
egyetlen más erdélyi magyar lakosságú tájegység falvaiból sem tud
juk kimutatni azt, mint Barcaságon: itt 1544 után biztosan működ
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tek falusi iskolák, s a XVII. század elejétől kezdve többé- kevésbé 
pontosan név szerint ismerjük a Kilencfalu magyar falvainak lelké
szeit, illetve iskolamestereit. Persze, mindez nem azért történhetett, 
mert szászok voltak a földesurak, hanem azért, mert egy város volt, 
s az itteni egyházi hatóságok törődtek a nekik alárendelt lakosság 
egyházi és nevelési szükségleteivel. Az hogy a Barcaság kiváló isko
lahálózata nemcsak „helyi evangélikus” szükségletre készített fel 
értelmiségieket, kiviláglik a közelmúltban elhúnyt kiváló egyháztör
ténész, Dr. Imreh Barna alsórákosi ref. lelkész egyik kézirati bejegy
zéséből:

„Csángliának (értsd a Barcaság magyar falvainak) kitűnő okta
tása lévén , sok tanult embert adott (Marosszéknek is ) : Pulkereci, 
Csernátfalusi, Zajzoni. Türkösi, Apácai, Hétfalusi, Krizbai, Újfalu-

29si, stb. nevek.”
A barcasági s egyéb királyföldi magyar eklézsiában magyar lel

készek és iskolamesterek mellett német ( szász) és szlovák értelmi
ségiek is működtek. A XVI. század második felében a Brassóból 
hiányzó helyi magyar értelmiséget egy pár évtizedig Kolozsvár pó
tolta. Itt pedig 1568- tói az egyházi és iskolai életre is kiterjedő 
szász-magyar „unió”, azaz együttélés volt érvényben. A kolozsvári 
szász értelmiségiek közül a legtöbben kitűnően beszéltek, írtak, (s 
publikáltak) magyarul, amint ezt Dávid Ferenc, alias Franz Hertel 
vagy Heltai Gáspár, alias Kaspar Helth példája is igazolja. Buda 
eleste után az ottani német polgárok közül legtöbben Pozsonyba, de 
egyesek Erdélybe kerültek. Budai származású volt az a Hans Borne
misza is, aki 1536- 1560 között Kolozsváron a szászok részéről 
polgár, 1558-ban király-, majd 1559-ben főbíró.30 A Bornemisza 
eredeti nevén Artwein vagy Ortwein (tk. Ohnwein) család budai őse 
Bornemisza Mátyás, aki az 1480-as években budai tanácstag. Fia 
lehetett Peter Artwein, alias Bornemisza, aki a németek Budáról 
való kitelepítése után (1529), 1534-ben a pozsonyi káptalan előtt 
ingóságait a szebeni Hecht alias Csukás famíliából származó felesé
gének kötötte le. A kolozsvári Bornemiszák egyik tagja Gallus 
Abstemius 157o- ben Brassóban lakott s tanácstag volt, fia Lucas 
Abstemius, akit Martin Banfi szász krónikás 1586-ban a klastrom- 
beli templom prédikátorának nevez.33 Lucas Abstemius, alias Bor
nemisza Lukács német eredete ellenére hihetőleg azért vállalta
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Brassóban a magyar prédikátori állást, mivel anyanyelvi szinten 
beszélte ezt a nyelvet. Még a XVIII, században előfordult, hogy szász 
származású, de már magyar anyanyelvű kolozsvári unitáriusok a 
brassói magyar eklézsia tagjai voltak. 1737-ben Szeli József keresz
teli meg „Kolozsvári Néb András nevű asztalos férfi, unitárius sze
mély” András nevű fiát.

A XVIII-XIX. században az evangélikus magyar értelmiségiek, 
mivel „szász” hiten voltak, királyföldi hivatali felemelkedésüknek 
nem volt akadálya. Habár II. József koncivilitási rendeletéig (1784) 
a szászföldi városokban a (református, unitárius vagy katolikus) 
magyar nemesség nem telepedhetett meg, illetve nem vásárolhatott 
ingatlant, csak szállást tarthatott, - addig az evangélikus értelmisé
giekből lelkészeken és iskolamestereken kívül törcsvári porkolábok 
és harmincadosok is kikerültek. A legnagyobb karriert a pietista 
szászzsombori Szeli József lelkész hasonló nevű fia, ifj. Szeli József 
futotta be, aki II. József korában Nagysink szász szék királybírája 
lett.33

A XVI-XVIII. századokban Barcaújfaluban s a kőhalomszéki 
Szászzsomborban szász lelkészek prédikáltak, de mivel az eredetileg 
vegyes szász-magyar lakosság idővel teljesen elmagyarosodott, a 
szász papoknak magyarul is tudniuk kellett. Ebbe a kategóriába 
tartozott Michael Modjer zsombori pap, Josef Binder vízaknai evan
gélikus diakónus káplán, ahol a XIX században az egykori szászok 
már teljesen elmagyarosodtak . A magyarul is jól beszélő Binder 
ezért 1817 után nyugodtan vállalhatta a Hétfalu különböző egyhá
zaiban való szolgálatot is. Mivel a felvidéki szlovákok egy része 
lutheránus volt, többen közülük Erdélybe, illetve Brassóba jöttek s 
itt álláshoz is jutottak. Ismert tény , hogy az Isaac Zabanius , alias 
Czabán Izsák szlovák tanár fia , Johann Sachs von Harteneck (alias 
Szász János) néven a szászok grófja lett. A szebeni evangélikus 
Matricolában az első felvidéki a Privigyéről származó Privigyei Lu
kács ( Lucas Prividiensis Vngarus) 1602-ben teszi le az esküt az 
evangélikus hitvallásra, ő  még Ungarusnak nevezi magát, de a 
XVII. század végén feltűnő Nyitra megyei Komjáti Mátyás magát 
már sclavusnak (szlováknak) írja be 1699-ben az enyedi gimnázium 
anyakönyvébe. A szlovák Mattyoviczok (latinosítva Matthaidesek) 
1680 körül Felvidékről kerültek Brassóba, s egyházi és világi pályán
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egyaránt tevékenykedtek. A Dévai család 1679-ben Besztercebányá
ról került Kolozsvárra, majd Nagyajtáta s onnan Brassóba.

*  *  *

Miután általában jellemeztük a barcai s általában a királyföldi 
magyarság egyházi és művelődési helyzetét, fordítsuk figyelmünket' 
Brassó magyarságának kultúrtörténetére. Itt is, mint más erdélyi 
szász városban, a város vezetése a szászság monopóliuma volt, de a 
kulcsos belváros hóstátjaiban - azaz külvárosaiban - nagyszámú 
magyar lakosság élt. A legtöbbjük, major, szolga s darabont volt, de 
elvétve akadtak a kissebb céhek és mesterségek ( gombkötők, szitá
sok, kővágók, íj gyártók) művelői is.

íme néhány példa: 1577-ben a bolonyai külvárosban adófizető 
volt Haydo Balas, Sylladi Janos, István diack, Walaszvtti Benedik, 
Vaska Gergely, Halas Frans, Ballock Frans, Tatrosi Lucas, Varga 
Márton, Vaska Pétemé, Fugrasi Tamás, Hegedűs Matte, Téglás 
Ianos, 1578-ban Portas Gerich, Paysiarto Istwan, Öss Ianos, 1605- 
ben Torok Iacob, Girdo Marton, Iffíu Ianosne, Fekette Iacob, Vaska 
Anna, Ballak Miclos, Partas Simon, Vaska Georg, Ijiarto Mihalj, 
1681-ben pedig István Papné, Zillay István, Füsüs János, Gomb- 
köttő János, Teolczerüs Ianos, Hettfalusi Ianos, Szittas Ianos, Foga- 
rasi Illona, Buckur Bolind, 1688-ben Litsky János.

A reformáció előtt a városi szegénység lelki gondozását általá
ban a kolduló rendek vállalták. Ez így volt Brassóban vagy Szeben- 
ben is, ahol a szászság a plébánia templomba járt, a hóstáti ma
gyarság pedig a domonkosok vagy ferencesek klastromába. A váltá
sos vezetésű városokban, mint például Kolozsvárt a ferencrendiek 
kolostorában külön szász és külön magyar prédikátor volt. így pél
dául 1537-ben Predicator coloswariensis ad Hungaros Pater francis- 
canos Andreas de Palkó, Predicator ac Coloswariensis ad Saxones 
Pater franciscanos Andreas de Kysdemeter.36

A brassói domonkos barátok működésének egy magyar nyelvű 
bizonyítéka is van: a cenkaljai városból származik egy domonkosren
di magyarnyelvű barátcsúfolódás.37

/Miután Johannes Honterus 1542-ben Brassóban elkezdte az 
egyházi reformációt, az egyházi s világi hatóság arról is gondosko
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dott, hogy a szekularizált kolostor templomának szentélyében ma
gyar templomot rendezzen be. Hasonló eset következett be Szeben- 
ben, ahol a domonkosrendi templom kuruc korban is az oda be
szorult magyar főnemesség temetkesési helye volt. Brassóban s Sze- 
benben is a kolostor nagyméretű templom hajója városi magtárként 
szolgált.38 Az a tény, hogy az első brassói magyar prédikátorról már 
1538-ban, tehát a reformáció végrehajtása előtt értesülünk, arra utal, 
hogy itt egy katolikus (valószínűleg domonkosrendi) intézmény foly-
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tatásával van dolgunk. A magyar prédikátorok rövid ideig, csak 
egy-két évig szolgáltak, legalábbis eleinte. Sajnos, családnevüket 
nem ismerjük. A brassói prédikátornak már 1542-ben önálló háza 
volt, hihetőleg azonos azzal a lópiaci portával, ahol máig a városi 
evangélikus lelkész lakik.40 A magyar templommal párhuzamosan 
magyar iskola is létesült, s már az 1560- évektől kezdve vannak 
adataink a brassói magyar iskolamesternek és kántornak a városi 
költségvetésből való fizetéséről.41

Habár a Klastrom utcában működő magyar templom a barcai 
evangélikus esperesség s Brassó város tanácsának joghatósága alá 
tartozott általános, felekezetek feletti" nemzeti" templomnak számí
tott. Az erdélyi unitárius egyház alapítási évében, 1568-ban Brassóba 
látogatott János Zsigmond fejedelem és Csáki Mihály kancellár. Az 
egész udvar s főrendek színe előtt Dávid Ferenc február 12-én 
istentiszteletet tartott a klastrombeli magyar templomban. 42

A XVII. század elején a brassói magyar templom cíntermébe 
temették el az 1603-as barcai csatában elesett nemeseket és széke
lyeket.43 Ha Brassó városában megszállt az erdélyi fejedelem, az a 
magyar templomot kereste fel. Az itt megforduló követek vagy 
diákok haláluk esetén itt találnak végső nyugalmat. 1624-ben példá
ul „Czirmay Gáspár itt Brassóban meghala s az brassai magyar 
templumban temeték el”. Ugyanez a sors várt 1644-ben Uzoni 
Mihály alias Mark Mihály diákra is, amint ezt Tatrosi György felje
gyezte. Szintén tőle tudjuk, hogy az 1633-ban meghalt Andreas 
Gorgias bíró „nem magyar szerető ember vala, mert az itt való 
szegény magyarságnak templomát is elvette vala egyszer, de a mos
tani fő plébános Simon Albelius adatta meg.”

A brassói magyarság életében különös szerephez jutottak a
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jórészt magyar ajkú darabontok vagy városi katonák, akiknek had
nagya rendszerint magyar volt. Bár ő is a város alkalmazottja volt, de 
rangjánál és tekintélyénél fogva a magyar egyház s általában az egész 
komunitás támasza volt. A XVII. század első felében Csukás István 
s hasonló nevű fia töltötték be ezt a tisztséget. Amikor 1612-ben 
Báthory Gábor ostromolta a várost, Csukás István hozta a Barcaság- 
ra az akkor még járatlan tatrangi vagy bratocsai úton a havaselvi 
Radu Serban vajda segítségét. Ő többször járt a török portán, s az 
erdélyi fejedelmek gyakran használták fel egyéb diplomáciai ügyek
ben is. „Csukás István 25 jan(uari) 1632 meghala Brassó Bolonyában 
s gyalog hadnagyságot és ispánságot beöczülettel szolgálván viselve” 
- írja róla Tatrosi György. Ebben az időben már a bolonyai volt 
leprástemplom volt a brassói magyarok temetkező helye.

A Rákocziak korában if]. Csukás István lett a városi darabontok 
hadnagya, ő fiatal korában vámos legény vo lt. Ő is, akár csak apja, 
jó diplomata volt, többször megfordult Isztambulban. Szalánczi Ist
ván 1633 április 23-án jelentette fejedelmének, hogy beküldött pos
tái közül „Nagyságodnak az hunyadi szabadost találtam, de Csukás 
Istvánt nem találom.”45

Habár Csukás István, s általában a brassói, magyarok közt senki 
sem tartozott a nemességhez, a brassói darabontok hadnagya baráti 
viszonyban volt mind a szász polgárokkal, mind a magyar nemesek
kel. Ez kitűnik Bodoki Mikó Miklós családi krónikájából is: „Anno 
Domini 1649 die 27 Junii kereszteltem meg Erzsókot, az kissebb 
leányomat. Komák Brassóból: Herseli Lukács uram (Lucas Hirscher 
tanácsúr), Rosa András uram (Andreas Rosa alias Rosenauer tanács 
úr) asszonyommal, Cziukas István uram is asszonyommal; Hermani 
Mihály (Michael Hermann öregbíró) és Beszterczei Bálint (Valentin 
Nösner) uramék képében is Cziukás István uram volt, Herseli Kris- 
tofné46 asszonyom képében Miklós deák uram volt.47 ” Csukás 
István a városi darabontok hadnagya 1653-ban halt meg, őt is, akár 
apját a bolonyai leprások templomának cintermébe temetik. Csu
kás István lánya, Csukás Sára asszony, mivel brassói magyar viszony
latban a gazdagabbak közé tartozott, a XVII század második felében 
Nagy Andrással együtt 58 forintot testált a magyar templomnak.49

A rendelkezésünkre álló adatokból úgy tűnik, hogy a XVII.
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század derekán Brassó városa már nem folyósította a magyar papok 
és mesterek fizetését. Ezt a költséget az 166o-as évektől kezdve a 
brassói harmincadjövedelemből térítettek meg, amint az egy 1673- 
évi feljegyzésből is kitűnik: „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 berecki házbér 12 
fi” ^

Mivel ebben az időben a brassói harmincadhivatal bérlői magyar 
kálvinista nemesek voltak, a brassói magyar egyház anyagi szem
pontból is teljesen refomátus felügyelet alá került. 1676- ban hídvégi 
Nemes János volt a brassói harmincados, ő rationistákat állít a 
törcsvári, bodzái és berecki (ojtozi) vámhelyekre és intézkedik a 
brassói magyar iskoláról is: „1676 május 29. Mentem Brassóba a 
magyar eklésia mesterének helybenállítása felöl.”. Ez az állapot 
egyáltalán nem volt a brassói szász világi és egyházi vezetés ínyére, 
és az 1670-es években komoly kötélhúzás indul a brassói magyar 
egyház patronátusi joga körül. Végül is a brassóiaknak sikerül 
megőrizni az „Óbrassói kapunál az Klastromnál levő magyar temp
lomot” 52, s ide, mint láttuk mindinkább evangélikus születésű és 
nevelésű értelmiségieket alkalmaztak. A reformátusok, akkor még 
maguk mögött érezve Apafi Mihályt és a kálvinista államhatalmat, 
önálló templom építésére határozták el magukat. Ennek az akció
nak az előzménye az volt, hogy még 1675- ben a törcsvári harmin
cadból 50 forintot utaltak a magyar prédikátornak53,1676-ban pedig 
dálnoki Gotthárd Jakab brassói magyar lelkésznek nemesi oklevelet 
adományoztak.54 1677-ben Apafi Mihály fejedelem a brassói refor
mátus hívek lelki gondozásást Nemes János háromszéki főkapitány
ra és Cserei Farkas törcsvári harmincadosra, mint egyházi inspecto- 
rokra bízta55.

Mivel a reformátusok magát a magyar egyházat nem tudták 
elvenni, 1680-ban országyűlési határozattal „az ortodoxa (reformá
tus) religión levőknek Brassóban Bolonya utczában templomhely 
adatik.” 56

Ez az intézkedés azonban törvényellenes volt, s éles ellentétben 
állott az unióval, miszerint Királyföld egyházi szempontból a beret- 
halmi szász szuperintendens fennhatósága alá tartozik. A brassói
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református templomhely ügye nagymértékben elmérgesítette az ad
dig elég jónak mondható szász-magyar (és székely) rendi viszonyt s 
az ügynek, amint már láttuk, nagy nemzetközi visszhangja lett. 
Bodoki Mikó István 1680-ban azt jelentette a Portáról, a szász 
nemzet kész elszakadni a magyaroktól s a töröknek az adót külön 
akarja megadni. Különösen haragszanak a „brassai uraim a vallásu
kon levő templom hely adása miatt.” 57

1688 május 6-án a fejedelem Nemes János, Mikes Kelemen és 
Mikó István képében kommissáriusokat küldött Brassóba, hogy a 
Bolonyában templomhelyet foglaljanak.58 Ez végül nem sikerült, az 
akció ugyanis egy felkelésszerü szász ellenállásba ütközött, s a soka- 
dalomra megjelenő Nemes János „református főgondnokot” az 
evangélikus szász „populus” meg akarta ölni. Egy pár évtizednyi 
távlatból Cserei Mihály így emlékezik meg az eseményekről:

„Apaffi fejedelem idejében is, tudom, a reformátusok számára 
templomhelyet kérete a fejedelem (holott venni kellett volna tö
lünk, nem kérni), s nem adának; sőt, amely fákat hordottak vala a 
templom épületére, azokat is egybe vagdalták és elégeték. Megtaní
totta volna őket, ha Rákóczi György vagy Báthori Gábor lett volna 
fejedelem, de a szászok alattomban kitolták Telekinek és más re
formata) uraknak a szemét s a fejedelmet megcsinálák, semmi 
nélkül elengedi nekik azt nagy vétket.” 59

A reformátusok akciója tehát nem sikerült, ezzel nem bomlott 
meg a brassói magyar protestáns egyház egysége. A törcsvári har- 
mincadosok továbbra is fizették a megszokott összegeket, amint az 
Apor Istvánnak, a későbbi katolikus kincstartónak a szerződéséből 
is kitűnik; fizeti a „brassai és berecki házak bérét, ennek felette az 
brassai magyar praedicator és scholamesternek az ő nagyságok col
latiója szerint az mivel tartozom, megadom.” 60

A XVII. század utolsó évtizedében a Habsburg uralom alá került 
Erdélyben megkezdődik a katolikus ellenakció s a kálvinisták véde
kezésbe szorulnak. Bár templomot inkább csak a katolikusok javára 
kénytelenek leadni, Kolozsváron az evangélikusok is támadásba 
lendülnek, s az 1690- es években lutheránus szász egyházközséget 
alapítanak.61

Ilyen körülmények között érthető, hogy Brassóban s a Barcasá-
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gon szívós munkával folyik az evangélikus értelmiségi réteg kiala
kítása s az egykor erős kálvinista kapcsolatok leépítése. Ez persze 
nem megy könnyen, Hétfalu 1740 évi egyházi vizitációjának célja az, 
hogy a brassói bíró leküzdje az itt-ott még fellépő “kriptokálvinista” 
hatásokat.62

*  *  *

A jelen összeállításban összefoglaltuk a Királyföld magyar evan
gélikus egyházaiban, iskoláiban működő értelmiségiek életútját. 
Több mint 320 személy adatait dolgoztuk fel. Ezek közül néhány 
már diákkorában elhunyt, a legtöbb azonban végigjárta az értelmi
ségi pálya két lépcsőfokát: iskolamester (és falusi jegyző) és lelkész.

1. A királyföldi magyar lutheránus egyházak XVI-XIX. századi 
(tehát a reformáció korától, 1544- tői egészen 1848-ig) képviselői
nek nagy többsége a barcasági jobbágyfalvakból származott. A törcs- 
vári uradalom jobbágyfalvai voltak Négyfalu ( Bácsfalu, Türkös, 
Csernátfalu és Hosszúfalu), Háromfalu (Pürkerec, Tatrang, Zaj- 
zon), valamint a Sárkányerdő és Apácai erdő lábánál fekvő Krizba 
és Apáca.

A kilenc törcsvári uradalmi település mellett említjük a Brassó 
város birtokát képező Barcaújfalut is, ott azonban a XVIII, század 
végéig szász papok működtek. A barcai magyar falvak közül a leg
több értelmiségi a régi egyházközségekből került ki (Apáca, Krizba, 
Csernátfalu, Hosszúfalu, Pürkerec), s csak a XVIII- XIX. században 
nőtt meg az addigi filialis egyházközségekből ( Bácsfalu, Türkös, 
Tatrang, Zajzon) származó iskolamesterek illetve lelkészek száma. 
A barcai csángó származású értelmiségiek száma 19o, ami 60%-nak 
felel meg.

2. A Kőhalom széki magyar evangélikus falvakból származó 
értelmiségiek alkotják számbelileg a második csoportot: összesen 
39, azaz 12%. Itt elsősorban Halmágy, Szászzsombor, (később Szé
kelyzsombor) és Kóbor jöttek számításba. Elvétve Szászugráról is 
felbukkantak lelkészek, de az ottani magyarok idővel elszászosod- 
tak. A szellemileg legdinamikusabb falu Halmágy volt, az itteni 
értelmiségiek századokon át szoros egyházi és emberi kapcsolatban 
voltak a barcai testvéregyházakkal. Itt már a XVI. század derekától 
kezdve magyar papok szolgáltak. Más volt a helyzet Zsomboron,
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ahol a XVIII.századig szász lelkészeket választottak. Kóbor sokáig 
párhuzamos pályát futott be Halmággyal, de a XVIII, század után 
is megmaradt reformátusnak, s így inkább a Királyföld kálvinista 
egyházaihoz kötődött (Vízakna, Szászváros, Tordas). A Szeben szé
ki Szakadáton a XIX. századig szász evangélikus papok voltak, s így 
ez a falu csak 1848 után választ magyar lelkészt.

3. Beszterce vidékén csak Tancson és Zselyken volt magyar 
gyülekezet, az előbbi azonban kálvinista volt. Zselykről mindössze 
2 evangélikus, értelmiségi pályáját tudjuk követni. Szintén 2-3 ma
gyar evangélikus értelmiségi származott a medgyesszéki Kiskapus
ról, ahol a XVIII, századig szász papok voltak. Itt különben az 
ellenreformáció idejétől katolikus plébános is volt.

4. A királyföldi s barcasági magyar értelmiségiek harmadik leg
népesebb csoportját képezték a brassói tanítók és lelkészek, akiknek 
nagyrésze a cenkalatti város magyar külvárosából, Bolonyából szár
mazott. A brassói származásúak száma 28 (9%), s arányuk különö
sen a korai századokban volt magas. Brassóinak számítottuk azokat 
a barcai, szlovák vagy magyarországi második generációs értelmisé
gieget, akik már a városban születtek.

5. Mivel a barcai szász és magyar egyházak egyaránt a berethalmi 
evangélikus szuperintendens fennhatósága alá tartoztak, semmi 
rendkívüli sincs abban, hogy a XVIII- XIX. században a magyar 
egyházakban szász lelkészek is szolgáltak. Összeállításunkban 9 
szász (kb.3%) értelmiségi fordul elő. Ez vonatkozik elsősorban 
Szászzsomborra, ahol Szeli József papsága után is választottak szász 
papokat. Ők azonban, mivel a hívők majdnem teljesen magyarok 
voltak, magyarul prédikáltak. A XVI- XVIII század folyamán Vízak
nán két protestáns lelkész működött, egy református főpap s egy 
szász evangélikus prédikátor vagy káplán. Miután a vízaknai szászok 
elvándoroltak, vagy elmagyarosodtak, az ottani prédikátorok közül 
néhányan a barcai magyar egyházakban kaptak állást. A barcai 
magyar értelmiségiek közül olyanok is akadtak, akik - főleg szász 
nőkkel kötött házasság révén - elszászosodtak s gyermekeik német 
nevelésben részesültek. Ilyen származású volt például Lutz Korodi, 
a XX.századi szász politika egyik vezető tagja, akinek nagyapja még 
apácai magyar lelkész volt.
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6. Székelyföldön nem voltak evangélikus gyülekezetek, ezért 
művelődési és egyházi kapcsolat Brassó, illetve a Barcaság s a Szé
kelyföld között csak a XVIII, századig, a lutheránus egyeduralom 
megvalósítása előtt jöhetett létre. A XVII. században több brassói 
iskolamester s lelkész volt székely származású, mint például a foga- 
rasi emlékíróként is ismert Rétyi Péter. A XVIII, század után a 
székelyek inkább világi pályákon (prókátor, szekretárius) érvénye
sülhettek Brassóban, de a Dévai család pályája azt bizonyítja, hogy 
voltak olyan unitáriusok, akik érvényesülésük érdekében lutheránus 
hitre tértek, s ezután futottak be értelmiségi pályát. Számuk össze
sen 8, azaz 3%.

7. Az evangélikus vallás XVII- XVIII, század konszolidációs 
éveiben Brassó városa szívesen alkalmazott szlovák (felvidéki) ér
telmiségieket, akik az ellenreformáciős üldözés elől Erdélyben ta
láltak menedéket. A szlovák értelmiségieket ebben az időben az 
Erdélyben tartózkodó, az evangélikus Thököly Imre a bujdosók 
vezére is támogatta. XVII. század végén Szeben főpapja a szlovák 
Zabán Izsák (Isaac Zabanius) volt, fia pedig Zabán János alias Szász 
János (Johann Sachs von Harteneck) szebeni királybíró, tehát az 
egész Szászföld politikai vezetője. A barcai vagy Kőhalom széki 
falvakban s Brassóban működő szlovák (breznóbányai, privigyei 
stb.) értelmiségiek száma mindazonáltal mindössze 8 (kb.3%), mi
vel csak az első generációs lelkészeket számítottam annak, utódaikat 
már nem.

8. A királyföldi magyar értelmiségiek utolsó csoportját (35 név) 
alkotják a különböző vidékekről (Dunántúl, Csallóköz, Magyaror
szág, Kolozsvár ) származó lelkészek és iskolamesterek. Néhány 
értelmiségi esetében- főleg a XVI.-XVII. századiaknál - származási 
hely számomra ismeretlen maradt. A dunántúliak és csallóköziek- 
majdnem mind evangélikus vidékről, Vas megyéből, vagy Győrből 
származtak. A népes Szeli értelmiségi család alapító tagja, az öreg 
Szeli György a csallóközi Szelifalváról származott, az utódok már 
harcainak vagy brassóinak számítottak.

A királyföldi magyar evangélikus értelmiségiek közül 38-an 
világi pályát futottak be. Ezek között említjük például Apáczai 
Csere János öccsét, Tamást, Hunyad vármegyei nótáriust vagy a
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bácsfalusi Gyerkó György táblai jegyzőt. Brassói Major Márton 
Gyulafehérváron fejedelmi nyomdász lett. A legtöbb azonban Bras
sóban volt sóhivatali tisztviselő, írnok, szekretárius, ügyvéd, harmin- 
cados, törcsvári vámhivatalnok vagy törcsvári kastellánus vagy 
várnagy. A jelen névjegyzék egyetlen XX. századi tagja Walter Ko- 
rodi németországi újságíró volt. A barcai értelmiségi családok közül 
néhány orvos is kikerült, mint Molnár Ádám, Szeli Ábrahám és Szeli 
Károly. A szlovák, késmárki eredetű Matthaides Dániel brassói 
gyógyszerész volt. A népes Szeli családból falusi folnagyok, ötvös
mesterek, de királybírók s császári tisztek is kikerültek.

Ami a jelen értelmiségi jegyzék időbeni tagolását illeti, a helyzet 
a következő: mivel a XVI századból csak a reformáció utáni korsza
kot számítottuk, s ebből a korai időből amúgyis szegényes anyag állt 
rendelkezésünkre, a XIX. század nagyjából az 1848-as évvel zárul, 
ezért érthető a közbülső, XVII és XVIII, század nagy arányszáma:

A székiek, illetve barcasági értelmiségiek csak részben származ
tak jobbágy (barcasági falvak), illetve szabadparaszt (a kőhalom
széki Halmágy és Zsombor) környezetből, nagyon gyakran második 
vagy harmadik generációs értelmiségiek, tehát lelkészek vagy taní
tók gyerekei voltak. A barcai vagy kőhalomszéki falvakból elszárma
zott első generációs értelmiségiek rendszerint szülőfalujuk nevét 
viselték. A XVII - XIX. században egész Erdélyben gyakori volt a 
Krizbai, Apácai, Türkösi, Csernátfalusi, Hosszúfalusi, Pürkereci, 
Tatrangi vagy Hétfalusi családnév, amelyet rendszerint református 
értelmiségiek viseltek. Magában a Barcaságon, Kőhalomszék falva
iban valóságos értelmiségi, illetve lelkész generációk alakultak ki. 
Ilyen volt a Bartha család (XVIII, század, 3 személy), Benő (XVI-
XVII.sz. 7), Csere illetve Apácai Csere (XVII- XIX. sz. 7), Dévai

XVI. század
XVII. század
XVIII. század
XIX. század
XX. század

12 értelmiségi 
89 értelmiségi 
132 értelmiségi 
85 értelmiségi 
1 értelmiségi

Összesen 319 értelmiségi
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(XVIII - XIX. sz. 6), a halmágyi Fogarasiak (XVII - XVIII sz. 3), a 
brassói Gaudiak (XVIII- XIX: sz. 3), a brassói Gotthárdok (XVII 
sz. 4), Gödri (XVIII - XIX. sz. 3), Hajdú (XVII - XVIII. sz. 2), a 
halmágyi Halmágyiak (XVII - XVIII. sz. 6), Kelemen (XIX. sz. 3), 
Köpe (XIX. sz. 3), Korodi ( XIX. sz. 5), Koszta (XIX. sz. 4), Krizbai
XVII. - XIX. sz. 24), a szlovák származású Dévaiak és Mattheidesek 
(XVIII. sz. 5), a felvidéki származású Privigyeiek (XVII - XVIII. sz. 
5), a halmágyi Rozsondaiak (XIX. sz. 3), Sárai (XVII - XIX. sz. 5), 
Szász (XVIII - XIX. sz. 6), a csallóközi származású Szelik (XVII -
XVIII. sz. 14), a halmágyi Törökök (XIX. sz. 5), a Kőhalom-széki 
kóbori Véghek (XVI - XVII. sz. 4).

Binder Pál

A BARCASÁGI ÉS KIRÁLYFÖLDI MAGYAR PRO
TESTÁNS EGYHÁZI ÉS VILÁGI ÉRTELMISÉGIEK 

NÉVTÁRA
(kb. 1542 - 1860)

ÁBRAHAM JÁNOS: sz. kb. 1650-ben Krizbán, (1723). Hosszú
falusi (1685 - 1706 márc.2), majd haláláig (1723 márc. krizbai ev. 
lelkész.

ANANIAS TAMÁS : Kőhalom-széki királybíró (1592). Talán a 
zsombori Benő pap fia, rokonságba volt apáczai Benő Ananiás 
lelkésszel. írod. Sift, Dániel: Die Königsrichter des Repser Stuhls.- 
ArchVer 39,1913, 472.

ANTAL MÁRTON : (Brassó - Bolonya) 1797-1799 között a 
brassói ev. gimn. tanulója („Martin Antal Boloniensis Hungarus 
consilium abeundi propter iteratum furtum nactus die 23 Julii 
1799”) Irod. KM 187, Q V, 71.

ANTONIUS (ANTAL) JÁNOS : hétfalusi (Johannes Antonius 
Septempaganus). 1726-ban a brassói ev. gimn. tanulója volt. Irod. 
KM 105.
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APÁCZAI ANANIAS : 1. Benő Ananiás 
APÁCZAI ANDRÁS : 1692- 1703- ban székelymosoni iskola- 

mester. írod. Imreh, 159. Sipos 133.
APÁCZAI BENŐ AN AN IÁS : 1. Benő Ananiás 
APÁCZAI CSERE JÁNO S : sz. 1625- ben Apácán, + 1659 dec. 

31-én Kolozsváron. Filozófiai és pedagógiai író. Családjának neve 
különböző változatokban szerepel: Csere, Cserei, Cseri, ó maga 
1656-tól kezdve azonban Csierj (Cseri) névalakot használta. Sze
gény, de szabados -darabont, felszabadított jobbágy családból szár
mazott. Barcasági szülőfalujában majd a kolozsvári reí. iskolában 
tanult, akadémiai tanulmányait 1642-43 táján Gyulafehérvárt kezd
te. Kolozsváron Porcsalmi András, a fejedelmi székhelyen pedig 
Bisterfeld Henrik volt rá elhatározó hatással és felkeltették ér
deklődését a természettudományok iránt. Geleji Katona István püs
pök támogatásával jutott ki Hollandiába, 1648 júl.22-én beirat
kozott a franekerai, 1648 szept. 5-én a leideni egyetemre, majd 
1649-ben Utrechtbe ment, ahol egyetemi tanulmányi idejének je
lentős részét töltötte. Végül 1651 ápr. 3-án a harderwijki egyetemre 
vették fel, ahol április 22-én theológiai doktori szigorlatot tett és 
ápr. 26-án theologiai doktorrá avatták, ő  volt az újonnan alapított 
egyetem első doktora. Németalföldi tartózkodása alatt jelentette 
meg a „Disputatio theologica continens introductionem ad philologi
am sacram ", (Utrceht 1650), című vitaértekezését és a „Disputatio 
theologica inauguratis de primi hominis apostasia”, (Harderwijk, 
1651) című doktori disszertációját. Sajnos mindkettő elveszett. 
Egyetemi éveinek során leglényegesebb volt számára Descartes 
műveinek tanulmányozása. Minden bizonnyal erős hatással volt rá 
az angol polgári forradalom röpiratirodalma, főleg John Miltonnak 
a köztársaságot védelmező iratai. 1651 szept 30-án nőül vette Aletta 
Van der Maetet, egy jómódú utrechti család leányát. A legfontosabb 
műve a Magyar Encyclopedia (Utrecht 1653), ez tette nevét halha
tatlanná. A teljes munka azonban csak 1655-ben jelent meg, nem 
1653-ban, mint a címlap jelzi. 1653 aug. 29-én családjával hazaérke
zett Gyulafehérvárra és itt az akadémia gimnáziumi tagozatán, a 
politikai osztályon kapott állást. Puritán felfogása, igazságérzete és 
iskolai reformtervei miatt ellentétbe került tanártársaival és a hatal
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masokkal, míg tanítványai rajongtak érte. Az 1653 novemberében 
tartott tanári székfoglalója, a De studio sapientiae, amelyben élesen 
bírálja az erdélyi közművelődési viszonyokat, szellemi kiválóságá
nak és bátorságának szép bizonyítéka. A „bölcsességen” a tudomá
nyok összességét érti, terjedelmes áttekintést ad a filozófia törté
netéről. 1654- ben két műve jelent meg:>l Magyar logikátska, rövidre 
fogott kézikönyv a tanuló I Rákóczi Ferenc számára, a Tanács pedig 
Fortius flamand humanista (1479 - 1536) műveiből összeállított 
pedagógiai írás, mellyel az érettebb ifjúságot serkenti tanulásra.

Isak Basire áskálódásainak következtében 1655-ben állásából 
elbocsátották, de 1656 nyarán a kolozsvári középfokú ref. tanintézet 
igazgatását bízták rá, mely iskolát hamarosan akadémiává fejlesz
tette. 1656 nov. 20-án tartott beköszöntő beszédében De summa 
scholarum necessitate címmel, újólag éles kritikával mutatja be az 
erdélyi közművelődés helyzetét, kikkel az egyes társadalmi osztá
lyok önzése és a tudomány iránt való érzéketlensége miatt, sürgeti 
az anyanyelvű népoktatást és egy magyar egyetem megteremtését. A 
tragikusra forduló erdélyi politikai viszonyok közepette is nagy 
eréllyel vezette tanintézetét, megnyerte Rhédey Ferenc és Barcsai 
Ákos fejedelmek, valamint Lorántffy Zsuzsanna pártfogását. Ebben 
az időben írta De mente humana című filózófiai értekezését, vala
mint az új fejedelemhez, Barcsai Ákoshoz felterjesztett Akadémiai 
tervezetét A.CS.J. a magyar művelődéstörténet egyik legnagyobb 
nevelő egyénisége, a magyar nyelvű tudományosság és népoktatás 
eszméinek hirdetésével pedig a felvilágosodás nagy jelentőségű 
előfutára volt. írod. Bán Imre: Apáczai Csere János, Bp.1958; Apác
zai Csere János: Magyar Encyclopedia. Sajtó alá rendezte, a bevezető 
tanulmányt és a magyarázó jegyzeteket írta Szigeti József. B.1977; 
Fábián Ernő: Apácai Csere János. Kismonográfia. Kolozsvár-Napo- 
ca 1975; Binder -Vogel Apáca; Mátyás (Binder) P á l: Csere János 
Apácája.- Tiszatáj, XXIX, 6 sz. 1975, 64-70.

APÁCZAI CSERE MÁRTON : A kalotaszegi Szucságban 43 
évig (1777 -1820) volt iskolamester. Írod. Sebestyén Kálmán: Kalo
taszeg népoktatása a XVszázadtól 1848-ig. MT, B,1979,141,160.
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APÁCZAI CSERE TAMÁS: Apáczai Csere János négy testvére 
közül csak Tamás lépett értelmiségi pályára. Bethlen Miklós - aki 
1658 után Apáczai Csere János tanítványa és Tamás iskolatársa volt- 
így ír az utóbbiról: „Tamás tanulótársam, azután Zemplén megyé
ben, onnét beszorulván a vallásüldözés miatt, Hunyad megyei nótá
rius”. 1671-ben a felsőmagyarországi bújdosók megbízottjaként 
Konstantinápolyban is járt. írod. Herepei II, 588-592, Szilágyi Sán
dor: Apáczai Tamás 1677-iki portai követsége. Tár 1890, 38-46: Er
délyi Magyar Szótörténeti Tár. Anyagát gyűjtötte és szerkesztette 
Szabó T. Attila. II.B.1978, 394- (1673: Apaczay Cheri Tamás Hu- 
nyad-Zaránd megyei nótárius), Binder-Vogel, Apáca, 395-397, Uta
zások a török birodalomban Binder Pál kiadása. B. 1983.103 - 107.

APÁCZAI ISTVÁN : enyedi diákként hal meg 1701- után. írod. 
Enyed 121

APÁCZAI ISTVÁN : a szatmárnémeti közzsinat 1606-ban ré t 
lelkésszé szenteli. írod. Herepei 11.416.

APÁCZAI 1. JÁNOS: 1603-ban vargyasi, majd 1613-ban nagyaj
tai unitárius prédikátor. „13. Testis. Johann Apáczai pastor eccle
siae Nagyajtaiensis juratus. Épp, mikor Székely Mózest megverék, 
akkor vargyasi praedicator valék”. írod. A  Vargyasi Dániel család 
közpályáján és magánéletében. Közli Vajda Emil. Bp. 1894, 88; Sz 
T.II. 277.

APÁCZAI 2. JÁNO S: 1670- ben enyedi diák. írod. Enyed, 1001.
APÁCZAI 1. KELEM EN : nagyernyei (1639), majd erdőszent- 

györgyi (1648) ref. lelkész. írod. Herepei II. 416,Imreh, 162; EM. 
1901,448.

APÁCZAI 2. KELEM EN: enyedi diák 1675-ben (akadémiák
ról?) hazatér „venit in patriam”. Irod. Enyed 105.

APÁCZAI LŐRINC : apácai, majd 1680- 1690 között brassói 
magyar iskolamester.

APÁCZAI MÁRTON: hétfalusi. 1730- ban a brassói evangélikus 
gimnáziumban tanult (Martinus Apatzai Septempaganus). 1732- 
ben Győrben volt, hihetőleg mint az ottani evang. líceum tanulója. 
Esetleg azonos Privigyei Mártonnal, 1. ott. írod. KM, 107.

APÁCZAI MIKLÓS: 1614- ben tordai református lelkész. írod. 
Herepei II, 416.
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APÁCZAI PÉTER : 1673-ban az enyedi kollégium diákja, majd 
Béldi Pál fiának oktatója („23.aug. Paedag. fii. spect. dom. Pauli 
Beldi”). írod. Enyed., 102.

BACSÓ ISTVÁN : Lovaskapitány a székely huszár határezred
ben, részt vett a török és francia háborúkban. Pürkerecen született 
és ott is halt meg. írod. ArchVer. 17,135.

BÁCSFALUSí ANDRÁS: 1644-bem Andreas Bacsfalvi fogarasi 
diák.

BÁCSFALUSI I. GYÖRGY : csernátfalusi iskolamester kb. 
1626-1669 (sic!) írod. Józsa, 71-80.

BÁCSFALUSI 2. GYÖRGY: 1. Gyerkó György.
BÁCSFALUSI ISTVÁN : 1688-ban enyedi diák („11 oct.Hic. ut 

nomine falso se ingessit, ita se turpiter decipiens eripuit”). Irod. 
Enyed, 112-113.

BÁCSFALUSI PÉTER : 1689- ben kizárták a fogarasi iskolából, 
(„Petrus Batsfalusi eliminatus est ignonimiosi “) (?)

BAKÓ ANDRÁS : sz. Halmágyon. 1842-ben a brassói evang. 
gimnázium diákja, halmágyi iskolamester. („Andreas Bakó de Hal- 
mágy in sede Rupensi exacto anno scholastico valedixit, ludimagis- 
ter in pago natali factus”). Irod. Q V. 89

BAKÓ ISTV Á N : sz. kb.1710- ben Halmágyon. A győri evang. 
gimnázium tanulója volt, 1735-1741 között brassói magyar rektor, 
majd halmágyi iskolamester vagy lelkész? Translatus P. Halmagy.

BAKÓ JÓZSEF : az 1760-as években brassói magyar íródiák. 
1761-ben Papp Sámuellel együtt szerkesztették a terjedelmes és 
adatokban gazdag törcsvári urbáriumot (Urbárium seu Conscriptio 
Domini Törtsvár), ugyanakkor az Erdélyi Tábla Írnoka is volt. írod. 
ArhMagBv 1 1697,1700,1704,1819.

BALOGH M IH ÁLY : tatrangi. Apácai iskolamester 1813 -1827 
között. írod. CsN 1925,53.

BART ALIS JÓZSEF : hihetőleg apáczai születésű. 1831 - 1833 
között a Szebeni havasokban működő Dus (Duş vagy Dusch) vám
hely harmincadosa. ArhMAgBv .11,1833,1966,1877.
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BARTHA 1. M ÁRTO N : sz. kb. 1725-ben Apácán, + 1775-ben 
Brassóban. 1747-ben a brassói ev. gimn., majd a soproni ev. gimn. 
tanulója. Tanulmányai befejezése után brassói magyar iskolamester 
(1747 - 1750), krizbai rektor (1750 - 1754), pürkered ev.lelkész 
(1754 febr.-1757 okt. 21- ig), majd brassói magyar ev. lelkész (1757 
-1767), végül haláláig apácai ev. pap (kb. 1767 - 1775). Életéről és 
működéséről a brassói Levéltárban két irat maradt fenn: 1755 - bői 
„Pürkered Apáczai Bartha Márton a Pürkereczi Evang. gyülekezet 
lelkipásztora levele a brassói bíróhoz” (BrÁLvt, Stenner V, 156) és 
1760-ból „Bartha Márton a Brassóban lakó Evangélikus Magyar 
Pap Vallatása, hogy a Bartha családnak Apáczán volt e nemes 
levele? Relatione Nobilitatis Familia Bartha in Apatza”- ez a vizs
gálat negatív eredménnyel végződött (BrÁlvt, Stenner VII.31). A 
brassói magyar ev. egyház második anyakönyvében B.M. Családjáról 
1759-ben a következőket jegyezte fel: ,Martinus Bartha de Apácza, 
past(or) Ecclesia Ungaro Evang. Coronensis. Conjunx (hitvestársa) 
Rebeca L Privigyei. B.M.D. Lucae L.Privigyei P(astor) E(cclesiae) 
E(vangelicae) Filia Filii: Martinus unigenitus (egyszülött fia), filiae 
Rebeca”. írod. KM. 120, Q V.41 („Martinus Bartha Septem - Pagen- 
sis in scholam Hungaricam qua futurus rector a generoso amplissi
mo domino G.Rhetero notario et generoso amplissimo domino 
iudice Draut introductus in locum Fr. Borsos”). ArhMagBv. 11.471.

BARTHA 2  M ÁRTON : az előbbi fia. sz. 1754-ben Pürkerecen 
+1817 aug. 21-én Barcaújfaluban. A brassói ev. gimn. elvégzése után 
(1771), 1772-ben kérésére a brassói tanács jó magaviseletéről erköl
csi bizonyítványt állít ki, mely alapján az apáczai ev. lelkész fiát 
felvették a pozsonyi ev. gimnázium filozófiai tagozatára, (kb. 1772- 
1775). 1775 táján hazatér és feleségül veszi Kőfaragó József bolonyai 
városszolga és gocsmány leányát. 1781-ben Gödri János akkori bras
sói magyar ev. lelkész- aki sokáig tusakodott Kőfaragóval - a követ
kező epés megjegyzéseket tette Bartha Mártonról: „Itt jelen lévén 
Bartha Márton halmágyi vacans mesert (állás nélküli rektor) is, a 
város szolga academista veje, megbeszélem az ipjának három papo
kat mocskodó beszédeit (...). Meg kell itt jegyezni, hogy míg Bartha 
a halmágyi mesterségből ki nem esett és ide Bolonyába maga házá
hoz ipjától bé nem hozattatott és jó darab ideig offidum (hivatal)
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nélkül nem nyomorgott volna, a mi eklézsiánkban csendesség volt 
(...) Barthának vacantiában itt laktában esett: Az ő közte és Máté 
Márton csemátfalusi pap között való sok mocskos versengés, kinek 
fiát Bartha tanította (...) A Bartha és felesége között volt sokszor 
veszekedés, verekedés, lármázás. Bartha itt egy ideig nyomorogván, 
az ipjától tett fogadás szerint nem tápláltatván, panaszos ételt évén, 
mint nékem panaszkodott, végre itt conditiot (megélhetést) nem 
találván, mégyen Nagy Sinkre Salmen úrhoz magyar praeceptomak 
(nevelőnek), amint dicsekedett nagy salariumot nyervén. De Deák 
András mesterünk tatrangi káplánságra hivattatván, az apja ( Bartha 
1 Márton apácai lelkész) firkol, hogy Kőfaragó vejét tétesse káplán
nak és pedig nem succedálván (sikerült a dolog), magyar mesterség
re recommendálja (ajánlja), kit is minden usus és regula (szokás és 
szabály) ellen, titt(ulus) Clos Mihály úr, akkori senator és hétfalusi 
inspector hiv mesterségre a főpap híre nélkül és praejudiciumára 
(kárára)...”

Ifjú Bartha Márton ugyan már kb. 1772-ben beiratkozott a 
wittenbergi egyetemre, de tanulmányait csak az 1770-es évek vége 
felé tudta befejezni, miután Salmen nagysinki királybíró házánál 
nevelősködött.

II. József idejében (1780-1790) - mikor Brassó vidékét közigaz
gatásilag Háromszék-megyével egyesítették - Bartha háromszéki 
kancellista volt. Amint azt már Gödri János is feljegyezte, Bartha 
Márton 1783 -1787 között magyar iskolamester, 1787 -1791 között 
pedig törcsvári uradalmi asszesszor volt. Ebben a minőségében több 
peres eljárást vezet le, így például 1790. dec. 10- én Johann Wenzel 
uradalmi felügyelő parancsára felosztja az örökösök között az el
hunyt krizbai Dombi András javait, 1791 szept. 2-án, Licsken Sámu
el uradalmi provizor és Lőrincz György folnagy jelenlétében, Türkö- 
sön lefoglalja Constantin görög-keleti lelkész vagyonának egy ré
szét, aki adósa volt Csabai Katalinnak, Bartos Márton kiskapusi ev. 
lelkész feleségének. B.2.M. lelkészi pályfutását Tatrangon kezdte 
(1792 jan 8 -1797 márc.), majd Pürkerecen folytatta ( 1797- 1799 
máj.7), végül haláláig 1817 aug.21. Barcaújfaluban volt ev. pap. írod. 
KM. 138; Q V.47. („Martinus Barta, pastoris Apátzaensis filius, 
chlamydatus Posonium petiit die 4 Junii 1772”); Binder, Barca-
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ság, 12 („Martinus Bartha Pürkerecinus. Stud. Witteb. dein Paeda
goga Domini Salmen Judicis Nagy Sink Amplectitur statuis Secula- 
rem”). Barcaújfalusi anyakönyv („Bartha Martinus Coronensis, 
Antea Minister Tatrangi et post Purkeretzinensis. Hic Secundus 
Hungarus, Vocatus 1799 30 April Apoplexia tactus obiit Anni 817 
die 21 mo Aug. Anno 63”) ;  ArhMagBv.II, 379, 1086, 1131, 1138, 
1232.

BARTHA 3. MÁRTON : sz. kb. 1780-ban Brassóban, + 1852 
szept. 18-án Apácán, 1802-ben a brassói ev. gimn. tanulója, 1808-ig 
brassói magyar iskolamester, később katona. 1823 máj. 10 és 1852 
márc. 23 között bácsfalusi, majd haláláig 1852 szept. 18 apácai ev. 
lelkész. Irod. Q V,75 („Martinus Bartha Coronensis Hungarus insa
lutato rectore abivit 1804 mense Februario”); CsN.1925, 52.

BARTHOLOMEIDES SÁMUEL : túród, szlovák származású, 
brassói diák és 1682-ben az ottani magyar iskola rektora. írod. KM 
78/S.B. Turoci Rector Hungaricus.

BARTOS M ÁRTON : sz. kb.1730- ban Bácsfaluban, + 1788-ban 
Hosszúfaluban. A brassói ev. gimnázium tanulója és 1750-ben bras
sói magyar rektor, majd 1756-ban Krizbán iskolamester. Közben a 
pozsonyi ev. gimnáziumban folytatja tanulmányait. Először Pürke- 
recen (1763 aug.24- 1767 nov. 15-ig), majd Brassóban (1767 nov. 22 
-1771 febr. 24.), végül Hosszúfaluban haláláig (1771 márc. 3 -1788 
máj.) volt magyar evangélikus pap. írod. KM,122 („Martinus Bartos 
Batsfalusiensis. Die 23 Juni Scholae Hung. Rector factus 1750”); 
ArhMagBv.I.nr. 1361.

BARTOS MÁRTON TRAUGOTT: sz. kb.1755 - ben Hosszúfa
luban, + 1809-ben Kiskapuson. A valószínűleg itthon elkezdett ta
nulmányait a felvidéki ev.iskolákban folytatta. 1779-ben Káromi és 
Szúllyói Szirmai László (Ladislaus Sirmiensis von Károm und 
Szúllyó) táblabíró Anna Mária nevű lányának nevelője volt. A joze
finista időben hazatért. 1785 előtt szentpéteri falusi jegyző, majd 
1785 jan.22-1786 márc.l között barcaújfalusi iskolamester. Innen a 
Medgyes-széki Kiskapus magyar ev. gyülekezete hívta meg lelkész
nek, ahol 1809-ben bekövetkezett haláláig működött. Felesége tür- 
kösi Csabai Katalin volt. Műve: Kurzer Innbegriff nöthiger und
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nützlicher Wissenschaften fürjunge Frauenzimmer von Stande, vorges
tellt von Martin Traugott Bartos aus Kronstadt in Siebenbürgen. Kas- 
chau, gedruckt mit Landererischen Schriften (1779) 8-vo, 260. Irod. 
Trausch, Schriftstellerlexikon 1,62; Barcaújfalusi anyakönyv: Marti- 
nus Bartosch (Coronensis) Purkeretzensis. Rector Neudor: Anno 
1785 et 22 a Jan Promotus pro Parocho KisKapusiensi anno 1786 
die 1 Marty, CsN 1928,60; ArhMagBv II,nr.l231,1232,1233,1281, 
1382,1383.

BARTOS M IH ÁLY : sz. kb.1780 Csernátfaluban, + 1840?-ben 
Zajzonban. A XIX század első évtizedeiben több barcasági helység
ben iskolamester: Tatrang (1806-ig), Brassó (1806-1808), majd Bar- 
caújfalu (1808 jul.23 -1818 márc.18). 1818-tól kezdve az 1840-es 
évekig zajzoni ev. lelkész, ó  volt a pürkereci filiából máterré váló 
Zajzon első ev. papja. Barcaújfaluban iskolamesteri ideje alatt egy
ben a falu jegyzője is volt. írod. Barcaújfalusi anyakönyv: „Bartos 
Michael Csernátfalvensis, primo Rector Tatrangiensis deinde Co
ronensis. Rector Újfalu: Anno 1808 die 23 Julii. Promotus pro 
Parocho Zajzoniensis et 18 Marty 1818” CsN 1928, 60; BrALvt, 
Satele Ţării Bârsei,XXIX. 27.; „Notari Loci Újfalu 1818: Michael 
Bartos”.

BASILIUS AMBRUS : 1550-ben „Ambrosius Hungarus Clau- 
senburgensis” brassói diák s valószínűleg Basilius Ferenc lelkész 
öccse volt. Talán ő az a „Ambrosius N.” aki Joseph Trausch lelkész
névjegyzéke szerint 1572-ben brassói magyar pédikátor volt.

BASILIUS (BALASFI, BALÁZSFI) FERENC : sz. 1520-ban 
Kolozsváron, + 1570 u.o. Apja Kolozsvári Literatus Ferenc, 1524- 
ben megvette Kolozsváron a Piac és a Tordai utca sarkán fekvő 
kőházat. 1545-ben „Franciscus Litteratus Kolosvariensis Vngarus” 
néven a wittenbergi egyetem hallgatója s valószínűleg ő az a „Fran
ciscus Transilvanus” aki az Odera menti frankfurti egyetem anya
könyvében is be van írva 1546-ban. 1546- ban Brassóban hívják meg 
protestáns prédikátornak, ahol 1546-tól 1560-ig, tehát kb. 15 évig 
működött. Egy 1563-as tanúkihallgatásban szerepel Ferenc doktor, 
aki brassói magyar prédikátori minőségében eskette össze Nemes 
Ferenc hidvégi nemest egy bizonyos Christina asszonnyal. Az 1560- 
as évek elején B.F. hazatért Kolozsvárra, ahol 1564-ben a későbbi
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unitárius kollégium lektora lett. Egy 1571-ben kelt levél orvosdok- 
tomak nevezi B.F.-et, aki Kannaöntő Janos Anna nevű leányát vette 
feleségül. írod. Q. III.353/1546: „... Eadem dom venit magister Lucas 
Birthalbensis cum villicus causa d. Francisci quem vocaverunt in 
preadicatorem” ; P. Szathmáry Károly: Magyar esketési okmány 
1563.-ból János Zsigmond rendeletéből- TTár. 1881,357-363; Pokoly 
József: Basilius István apja Balásfi Ferenc. KerMagv. 33-1898, 34; 
Pokoly József: Adalékok Basilius István életéhez. KerMagv. 32/1897, 
165,167.

BEDNERS GEORG : sz. 1787 szept. 27-én talán Brassóban, 
+1860 junius 3-án Tatrangon, a brassói és pozsonyi ev. gimnáziu
mok tanulója volt. Csemátfaluban és Hosszúfaluban rektor, majd 
Pürkerecen (1817 okt.15- 1829 máj.27), végül haláláig Tatrangon 
(1829-1860) magyar ev. lelkész volt.

BEDÓHÁZI PÉTER : kálnoki. Brassói diák, 1650-ben brassói 
magyar rektor. Irod. KM.59, „Petrus Bedőházi Kalnoki Scholae 
Hung. Praeceptor 1650”.

BENEDEK PAP : a brassói források 1598-ban Csemátfalu, 
1606-ban majd 1612-ben mint Hosszúfalu magyar lelkészét említik. 
írod. Binder-Vogel, Apáca, 392, Binder, Ostasi, 51.

BENEDEK PÉTER : csemátfalusi. Az eperjesi ev. gimnázium 
elvégzése után 1797-1806 között brassói magyar rektor, majd brassói 
magyar ev. lelkész. + 1806.

BENKÓ ISTV Á N : 1791- ben kiskapusi nótárius s feltehetően 
magyar iskolamester. írod. ArhMagBvII,nr.l231.

BENKÓ M IH ÁLY: Apácai Bartha Mártonnak a bolonyai evan
gélikus hívekről 1759-ben készített névjegyzékében szerepel többek 
között Olajos György krizbai és apácai provizor, kinek felesége 
Benkő Kis Anna „T(iszteletes) Benkő Mihály Halmágyi Diaconus” 
lánya.

BENŐ - lásd még Pap család.
BENŐ (BENEO) : kb. 1560-ban zsombori lelkész.
BENŐ (BENEO) 1. A N  A N  LÁS : sz. 1545- ben Zsomboron, + 

1598- ban Brassóban? 1572-ben a brassói ev. gimn. tanulója, majd 
1585-ben brassói magyar lelkész. Vallomása szerint apja zsombori 
pap volt. írod. KM. 25 Binder KM.81. (1572: Ananias Benő, Som-

41



merburgensis); Binder-Vogel, Apáca,392.
BENŐ 2  ANANIAS : sz. kb. 1590-ben Apácán, -I- 1644-ben 

Brassóban. Benő János apácai pap fia. Kb. 1620-1626 között cser- 
nátfalusi lelkész volt, majd Sárospatakon folytatta teológiai tanul
mányait és aláírásával megfogadta az iskola szabályzatainak tiszte
letben tartását. (1627: Ananias P. Apatzai Pastor factus-Sárospatak, 
121). 1627 dec. 13-án a brassói tanács meghívására elfoglalta az itteni 
magyar eklézsia lelkészi állását és aláírásával kötelezte magát a szász 
ev. egyház törvényeinek betartására. Tatrosi György szerint „Ana- 
nyas Beneo Apaczay succedai Patakra ott volt novitius deák, a 8-ik 
collatioban, atyja apaczay pap Beneo Janos pap”. Szeli József szerint 
„Apátzai Benő Ananias, ki Magyarországról hivatott bé s itt holt 
meg. Volt ez pataki deák és ministerré lett Anno 1628, obiit Corona 
Anno 1644”. Irod. Tatrosi, 11; MatrOrd,278 (1627,13 Dec.: ”Ego 
Ananias P. Beneo alias Apáczai habens vocatione a Senatu amplis
simo Coronensis in verbi domini ministerium ad regnem Ecclesiam 
ejusdem loci Ungaricam”; Herepei I I416, Binder KM.81.

BENŐ 3. ANANIAS : a zsombori Benő vagy Pap lelkészcsalád 
tagja. A Joseph Trausch lelkész névjegyzékében Pap Ananiast „idió
tádnak, azaz tudatlannak nevezi, aki állítólag 40 évig (1631-1671) 
volt pürkereci ev. lelkész. Ez a feljegyzés azonban nem egyeztethető 
össze Benő Benjamin alábbi életrajzi adataival. írod. Trausch („ac- 
cesit Ananias Pastoris vulgo Pap Coronensis, idiota cancionem e 
Postilla lectitano, ministerio functus, annis 40, decessit 1671”).

BENŐ BENJAMIN: 1638január 23-án a berethalmi szász evang. 
szuperintendens előtt aláírásával kötelezte magát az ágostai hitval
lás követésére és a pürkereci egyházhoz tartozó Háromfalu lekipász- 
tora lett. Ellenben a Trausch féle Onomasticonban „Benjamin 
pastoris Pap” 1628-tól 1665 márciusában bekövetkezett haláláig 
mint csemátfalusi pap szerepel. írod. Matr.Ord.323 („Ego Beneo 
Beniamin vocationi habens ad pastoratu officium ab Ecclesys Hun- 
garicis Purkeretz, Zajzon et Tatrang Augustani confessione subsc
ripto Anno 1638 Die 23.1.”); Trausch („Benjam. Pastoris Pap Dictus 
obiit mense Martio 1665”).

BENŐ IZSÁK : sz. 1550-ben Zsomboron, + kb. 1615-ben Cser- 
nátfaluban. „Zsombori Izsák” 1603-ban aláírásával megfogadta az
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ágostai hitvallás törvényeinek betartását és Hosszúfaluban kezdte 
meg lelkészi működését. 1606- ban már mint csernátfalusi lelkészt 
említik. Izsák pap a brassói tanács által 1612-ben toborzott magyar 
hajdú katonák és zsoldosok lelki gondozója volt. írod. Binder-Vogel, 
Apáca 392; Binder, Ostasi,51; Binder KM 81.MatrOrd,131 (“Ego 
Isaacus Somboriensis habens vocationem ab Ecclesia in Longavilla 
ditccione honor Coronensium subscipsi manu propria”).

BENŐ JÁNOS : sz. kb. 1550-ben Zsomboron, + 1620-ban Apá
cán. 1585-ben Benő 1 Ananiás testvérével együtt kijelentik, hogy ők 
a zsombori lelkész fiai. Benő János a XVI- XVII- század fordulóján- 
amint azt egyes források az 1585,1598, 1606 és 1612 években emlí 
tették- apácai pap volt. írod. Tatrosi,254; Binder-Vogel, Apáca, 392; 
BrÁlvt, Soc.Allodiale. Törzburger Castellans - Rechnungen 111/7. 
Törzburg 1592-1619,452 (1606: „János pap von Appaltza, Lemmer 
Zehnt”), Binder KM 81, Herepei I I 416.

BIKFALVI ANDRÁS : A  Szeli József által összeállított brassói 
ev. egyházi anyakönyv szerint, B.A.-t Illyefalváról hívták meg Bras
sóba, ahol 1598-tól 1613-ban ott bekövetkezett haláláig magyar 
lelkész volt. írod. Orbán Balázs: Székelyföld leírása VI, Bp 1873,246.

BINDER JOSEF : sz. kb. 1790-ben Szászveresmarton, + 1857 
ápr.6-án Csernátfaluban. Vízaknai ev. diakónus, 1814- 1817 között 
brassói magyar rektor, majd 1817-1823 márc.12 között bácsfalusi, 
1823 márc. 4-től 1829 máj. 26-ig tatrangi, végül pedig 1829 máj. 
10-től haláláig csernátfalusi ev.lelkész.

BINDER LUDWIG JOSEF : sz. kb.l820 Brassóban. +1886 után 
Csernátfaluban, az előbbi fia. A brassói „kis iskola” (leányiskolái 
praeceptor, scholam minorum) tanára, majd 1852 jan. 10-től 1857 
májusáig Bácsfaluban, végül 1857 és 1886 között Csernátfaluban ev. 
lelkész.

BODOLAI MIHÁLY : 1663-ban enyedi diák, később brassói 
magyar rektor. írod. Enyed, 96.

BOKORvagyBOKROSANDRÁS, (BUKUR) :sz. 1776-banBras
sóban, + 1852 febr.7. u.o. 1802-ben bodzái harmincados, majd 1807- 
1849 között törcsvári kastellánus. írod. Stenner.13; ArhMagBv 
.11.1976.

BOLGÁRSZEGI GOTHARD MÁRTON - lásd Gothárd Márton
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BORCSA GYÖRGY : 1670 - 1704 között csernátfalusi isko 
lamester. írod. Józsa 76-80.

BORCSA M IH Á LY : sz. 1824 II. 22-én, a brassói gimnázium 
diákja (1839 -1844), 1848-ban résztvesz a forradalomban. 1848-ban 
Újfaluban tanító és jegyző, majd Bácsfáluban (1848 -1849), Türkös- 
ben (1849 - 1851) és Hosszúfaluban (1851 - 1857) tanító. 1857 és 
1904 között bácsfalusi lelkész. + 1913 XII. 3. Borcsa Mihály : 
Bácsfalusi kántortanító, „Kossuth Lajos futárának” visszaemléke
zései közli Seres András. Brassói Lapok 1991. III. 15. MIKK 86.

BORNEMISSZA (ABSTEMIUS) LUKÁCS: magyaros hangzá
sú neve ellenére szász volt, apja „Gallus Abstemius Waldhüttensis 
civis iuratus Coronensis” 1570-ben Brassó város polgára (szenáto
ra). Hogy Abstemius Lukács a brassói magyarok papja volt, annak 
egyetlen bizonyítéka az az adat, mely szerint 1586-ban ő volt a 
domonkosok által elhagyott Sz. Péter-Pál kolostor lelkésze. A re
formáció óta ez a kolostor volt a brassói magyarok temploma. írod. 
Q.VIII.42 (1579: „Filio domini Galli Abstemii Lucae”) ; Q.V.264 ( 
P. Bánfi krónikája : „14 Octobris habe ich von Luca Abstemio, 
Prädikant allhier im Kloster, wegen seiner Schuld, die er schuldig 
war, nämlich fl 83, alte Kleider und alte Bücher dafür empfangen”).

BOROSNYAILUKÁCS - lásd Lukács.
BOROSNYAILUKÁTS SIM ON : 1793 és 1833 között mezőpa- 

niti ref. lelkész. írod. Imreh, 152.
BORSOS FERENC : sz. kb. 1720-ban Zselyken, + 1747 után 

Apácán. 1745-től brassói diák, kb. 1745-1747 között brassói magyar, 
1747-ben pedig apácai iskolamester. írod. KM,119; Q.V.41 („Mar- 
tinus Bartha...in scholam Hungaricam... introductus in locum Fr. 
Borsos”).

BÖLÖNI LAJOS : valószínűleg Bölöni Mihály fia. Bácsfalusi, 
1841 és 1848 között barcaújfalusi, majd hosszúfalusi rektor. írod. 
Barcaúj falusi anyakönyv: „Ludovicus Bölöni tres annos Rector pas
tori eo tempore substitutus Bátsfalvensis, rector Uj falvi Anno 1841 
die 18 a Januarii Die 13 Sept 1848 promotus Hoszúfalvini qua 
Rector” ; CsN 1928,60.

BÖLÖNI MIHÁLY : sz. kb. 1780-ban Apácán, + 1822-ben 
Brassóban. A brassói ev. gimnázium elvégzése után (1798), 1800-tól 
kezdve a pozsonyi ev. líceumban találjuk, 1807-ben Göttingen egye
temén folytatta tanulmányait. Egy ideig Pest ev. templomában volt
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prédikátor, majd hazatérte után 1813-tól kezdve haláláig brassói 
magyar ev. lelkész. írod. Q.V,72; KM, 185 („Michael Bölöni Apázen- 
sis Hungarus valed.die 30 Maji 1800, Posonium petiturus”). 
SbVjschl840. 62

BÖSZÖRMÉNYI JÁN O S : Szeli József szerint hivatott (Brassó
ba) Hosszúfaluból s számkivetésre küldetett. Debrecenből hivata- 
tott volt ez 1644 esztendőben Hosszúfaluba, onnan Brassóba, és 
Brassóból vissza vitetett Hosszúfaluba, az honnan exiliumba külde
tett Anno 1645.

BRASSAI BUDAI - lásd, Budai.
BRASS A I ISTVÁN : 1681-ben enyedi diák. írod. Enyed, 108.
BRASSAI MAJOR - lásd, Major.
BRENNER GEORG : 1846-ban a brassói ev. gimnázium diákja 

volt, majd Sopronban folytatta tanulmányait, hogy magyarul is tud
jon prédikálni. írod. Q.V,95 („GEORG Brenner exacto anno scho
lastico se Sopronium contulit ad verbi divini ministri Hungarici 
officia se exculturus”).

BUDAI ILLYÉS JÁNOS alias JOHANNES BODENDORFER : 
sz. kb. 1652-ben Szászbudán, + 1717 nov. 6-án Brassóban. Apja 
szászbudai (Buneşti, Bodendorf) szász, anyja magyar volt. A brassói 
ev. gimn. elvégzése után 1672-ben krizbai iskolamester lett. 1679 
februárjában Krizbán megnősült, 1682 -1695 jan. között Tatrangon 
pap, ő volt az önállóvá lett tatrangi ev. egyház első lelkésze, majd 
1695-től haláláig brassói magyar ev. lelkész. Felesége Katona Mar
git, fia Budai János brassói városi szolga volt. Miután 1713-ban a 
jezsuiták elfoglalták a volt klastromot, a magyar gyülekezet az ispo
tálytemplomba szorult. Mivel Budai János egyaránt jól beszélte 
mind a magyar, mind a német nyelvet, 1704-ben, mikor az ispotály
templomi szász pap beteg volt, Budai eskette össze a szász párokat 
is. 1697-ben magyarra fordította a „Brassói Borbély Czéh” szabály
zatát. írod. ArhMagBv. II.nr.1609; KM 72; Q V.30. (1672: „Johannes 
Bodendorffensis patre Saxo, matre Hungarus anno 1695 factus pas
tor Hungarus Coronae”) ; Q. VII,449 (1704: „21 sept hat der ungris- 
che Prediger HJohannes Budai in der Spitalkirchen die Leut 
comuniciert, weil der Prediger des Orts Herr Johann Benckner 
krank gewesen”); Q VI,315; BrÁLvt, Nusbächer, Zunfturkunden:
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(„Én Isten jó voltából Borbély Simon, az Brassai Borbély Czéhnek 
czéh mestere lévén fordítottam meg magyarul az Brassai Magyar 
Ecclesianak Tanítója, tiszteletes Budai János urammal in anno 1697 
die 13 Martii, hogy az maradikok is érthessék meg”.

1679 : 12. febr. fahren wir gegen Chrissbach auf des Johann 
Bodendörfers Rectoris daselbst, Hochzeit; kommen am dritten Tag 
zurück Q IV. 201. Retrospective medicale B,1985.145

BÜKI JÁNOS : Sopronmegyei származású. A brassói ev. gim-ná- 
zium tanulója volt. 1724- 1725 években brassói magyar rektor volt, 
majd a beszterce vidéki Zselyk iskolamestere lett. írod. KM, 102 
(„Johannes Büki Hungarus Scholae Hung, praeficitur”) .

CSERE ISTVÁN : Apácai Cs. István előbb szászzsombori (1778- 
1786), majd 1786 szept. 21 után apácai, végül csernátfalusi iskola- 
mester. írod. Csernátfalusi Matricola 1665: Stephanus Csere 
Apatzensis vocatus ex Rectoratu Somboriensi Anno 1778 et d. 9 
April - Anno 1786 d. sept Apatsensis translocatus.

CSERE 2. ISTVÁN : sz Apácán?, + 1817-ben Csemátfaluban. 
Zsombori és pürkereci iskolamester, pürkereci (1799. VIII. 9. -1813 
V. 2), majd haláláig csemátfalvi lelkész (1813 IV.28-1817 V III18).

CSERE 3. ISTVÁN: Valószínűleg az előbbi fia. 1807-ben abba
hagyta a brassói ev. gimnáziumban megkezdett tanulmányait. írod. 
Q.V. 78 („Stephanus Csere Hungarus 3 Maii discedit”).

CSERE M IH ÁLY: Apácai iskolamester kb. 1795 -1799 között. 
Az ő rektorsága alatt épült fel az 1794- ben leégett apácai iskola. 
Cs.M. 1925. 53.

CSERE SÁMUEL : pürkereci, Csere 1. István fia. 1799-ben a 
brassói ev. gimnázium tanulója, majd 1800 június 13- án távozik 
Brassóból és Pozsonyban folytatja tanulmányait. Irod. Q.V.72, KM, 
189 („Sámuel Csere, pastoris Hungarici Pürkeretziensis filius, vale
dicit die 13 Junii 1800, Posonium petiturus”).

CSERNÁTFALUSI ANDRÁS : 1680 után enyedi diák, Pápai- 
Páriz Ferenc tanítványa, talán azonos a későbbi aldobolyi mesterrel 
és fintaházi ref. lelkésszel. írod. Pápai Páriz, 586. Enyed 109. 1683: 
Andreas Tsernátfalusi 26 Apr. Extraneus.

CSERNÁTFALUSI BUNA ANDRÁS : A csernátfalusi jobbá
gyok 1749- es összeírásában : „Buna András Marus Székben Finta-
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házán Preadicator egy fia tudjuk hogy vagyon”. Valószínűleg azonos 
Csemátfalusi Kis Andrással. írod. BrÁLvt Stenner I V.nr. 110, Enyed 
111:1698: Andreas Csemátfalusi.

CSERNÁ TFAL USI KIS AND RÁS : A csemátfalusi szökött job
bágyok 1749-es összeírásában „All Dobolyi Mester” néven említik 
1733 - 1742 között Sóváradon, 1743-1757 között pedig Fintaházán 
volt ref. pap. (1762 - 66). írod. BrÁLvt Stenner IV.nr.110. Herepei 
11.410; Imreh, 142.157.

CSERNÁTFALUSI (TSERNÁ TFAL USI) K  ANDRÁS : talán az 
előbbi fia. 1723- ban enyedi diák, Lőrincfalván (1762-66), majd 
Mezőfelén ref. lelkész (1753-1761). írod. Enyed, 140; Imreh, 150.

CSERNÁTFALUSI ISTVÁN : 1668-ban enyedi diák, majd a 
sóaknai tisztviselő lett. Enyed 100,1668: Stephanus Tsernátfalvi 10 
Dec. Ad salisfodinae famulitium.

CSERNÁTFALUSI ISTÓK MIHÁLY: Az 1749-es csemátfalusi 
fugitivus jobbágyok összeírásában „Istók Mihály házasember Bor- 
bereken oskola Mester volt, mostis ott lakik”. írod. BrÁLvt Stenner 
IV.nr.110.

CSERNÁTFALUSI 1. JÁNOS : enyedi diák, 1691-ben kézdivá- 
sárhelyi rektor. írod. Enyed, 114; Vita Zs.:A Bethlen kollégium diák
könyvtárosai al7-19 században. Könyvtári Szemle 1973, nr. 1,15. 
(1698-1699).

CSERNÁTFALUSI 2  JÁNOS : talán az előbbi fia. 1744-ben a 
németalföldi Fraeneker egyetem hallgatója volt. írod. Graaf, 73.

CSERNÁTFALUSI JÓZSEF: 1718-ban enyedi diák, majd bras
sói magyar titkár. Pap József név alatt 1720 -1726 között csernátfa- 
lusi iskolamester. írod. Csemátfalusi matricola 165. („Iosephus 
Tsernatfalusi 2.Jun. Sine valedictione fucatae religionis simulabat 
se esse Calvinianum”).

CSERNÁTFALUSI LŐRINC : A  XVIII, században Mezőfelén 
ref. lelkész. 1660 után a debreceni ref. koll. diákja. írod. Herepei 
11.410.

CSERNÁTFALUSI LUKÁCS : Lucas Csernátfalvi 1669-ben 
Szatmárnémeti György keze alatt tanult a fogarasi református isko
lában.

CSERNÁTFALUSI M ÁRTON: csernátfalvi. A brassói ev. gim
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názium tanulója, 1703-ban brassói magyar rektor., 1704 táján a 
kolozsvári ref. kollégium alumnusa. KM 86 (Martin Csemátfalven- 
sis Scholae Hungaricae rector). Herepei II, 409.

CSERNÁ TFAL USI M. JÁNOS: 1664-ben enyedi diák, 1669-ben 
Fogarason tanult, majd vízaknai rektor. 1676-ig Apácán szolgált 
mint iskolamester, innen az erdóvidéki Olasztelekre hívták prédi
kátornak, miután Gyulafehérváron pappá szentelték fel. 1682-1686 
között bölöni ref. lelkész. írod Enyed, 97, Herepei II. 409-411.

CSERNÁTFALUSI 1. PAP G YÖ RG Y : sz. Csernátfaluban? 
1644, + 1722 jun 15 Pürkerecen. Tatrangi pap 1668-1722 között. 
Ebben az időben Tatrang, amely addig Pürkerec fíliáléja volt, elsza
kadt az anyaegyháztól és önálló egyházközség le tt Ettől kezdve 
Pürkerecnek csak egy leányegyháza volt, Zajzon. A Pürkereci Mat
ricola feljegyzése (159 old.). Georgius Pap Czematfalusi: Hujus 
tempore ecclesia Tattrang que Filia Eccl. Purker(etz) hudusque 
fuerat separata est. Vocato anno 1668 discessit Anno 1722 di2 Junij. 
Ennek koporsó kövén mely itt a Purkeretzi Templomban az oltár 
előtt a napkelet felől való férfiszékek alatt vagyon ezen epitáphium 
találtatik... A lebontott pürkereci kápolna fundamentumában talál
tak rá az építők arra a régi síremlékre, amely jelenleg a templombe-

Állj meg útonjáró kérded 
Itt ki fekszik:
Tiszteletes György Pap 
Uram teste nyugszik:
Lelke pedig menyben vigan 
örvendezik:
Trombitaszó után kettő 
Eggyesedik:

ötven 4 esztendőt szolgált 
Ezen házban:
Hetven 8 penig töltöte 
Világban:
Ezerhétszázhuszon 
Kettőben meg hatván 
Tétetett ez Sírban Szent 
Iván havában.

CsN, 1926,47

CSERNÁTFALUSI 2  PAP G YÖ RG Y : 1696-ban enyedi diák. 
1720-ban „Secretarius Hung. György Deák”, 1724-től kezdve törcs- 
vári kastellánus. Felesége a kálvinista vallású Kádár Kalára sokáig 
özvegy volt és csak 1771-ben halt meg. írod. Enyed, 117; Trausch; 
BrÁLvt Stenner III. nr. 269 (1723: Amely leveleket Kolozsvárra az 
Terminusra el viszünk. Csemátfalusi P. György) Enyed 117 (Geor
gius Csemátfalusi 1696).
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CSERNÁTFALUSI PAP JÁNOS : A csemátfalusi jobbágyok 
összeírása szerint 1749-ben Pap Péter „nagyobbik fia János Sarma- 
sági Pap Academikus”. Herepei 1770 táján Szilágymegyében említ 
egy hasonló nevű lelkészt. Esetleg azonos Csemátfalusi 1. János 
Enyedi diákkal (1691). írod. BrÁLvt. Stenner IV.nr.110; Herepei 
11,410.

CSERNÁTFALUSI 1. PAP PÉTER : sz. kb. 1660 Csemátfalu- 
ban?, + 1720 júl. 2. Csemátfaluban. Az enyedi kollégium elvégzése 
után brassói, később csemátfalusi iskolamester, majd haláláig cser- 
nátfalusi lelkész. (1693 - 1720). Kisebbik fia 1749-ben kolozsvári 
diák, nagyobbik fia, Pap János pedig 1749-ben sarmasági ref. pap. 
Enyed 107 -1679: Petrus Tsernatfalusi Paedag Teleki, rursus ingres
sus paedag. Petri Daniel.

CSERNÁTFALUSI 2  PAP PÉTER : A csemátfalusi szökött 
jobbágyok ügyében 1749-ben tartott vizsgálat alkalmával a tanúk azt 
vallják, hogy „Pap Péter... kisebbik fia Péter kolozsvári Deák”. Cser- 
nátfalusi Péter 1750-ben senioija volt a kolozsvári ref. kollégiumnak. 
Ennek elvégzése után, 1751- ben a hollandiai Fraeneker egyetem 
hallgatója volt (Petrus Tsernatfalusi Hungarus Tsematfaluensis). 
1762-1766 között a szilágysági Bagos ref. lelkésze. írod BrÁLvt, 
Stenner IV.nr.110; Herepei II, 410; Graaf,76.

CSERNÁTFALUSI PÉTER JÁNOS: A szökött jobbágyok 1749- 
es összeírásában szerepel „Péter János bikfalvi mester”. írod. 
BvÁLvtStenner IV.nr.110.

CSERNÁTFALUSI PÉTER MIHÁLY: A szökött jobbágyok fent 
említett összeírásában előfordul „Péter Mihály Lisznyai Pap” is. 
Talán azonos az 1726-ban említett Michael Tsemátfalusi enyedi 
diákkal. írod. BrÁLvt Stenner IV.nr.110; Enyed, 142.

CSERNÁTFALUSI SIMON : A kolozsvári ref. kollégiumból 
1695 táján Désre hívták meg iskolamesternek. írod Herepei II, 409.

CSERNÁTFALVI JÁNOS : Kb. 1650—ben udvarhelyi lelki- 
pásztor és esperes. Talán azonos az 1638-ban „Johannes Schernath- 
falwi” néven beírt leydeni diákkal. írod. Herepei 111,64; ArchVer 16, 
1880,209. Tónk II. nr. 1223. Ekkor 29 éves, utána Franeker egyete
men is tanul.
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CSERNÁTFALVI P. MÁRTON : Az apácai őrtorony felirata 
szerint 1658-ban apácai iskolamester. írod. Herepei II.41o; CsN. 
1925,49.

CSERNÁTFALVI PAP SÁMUEL : Lásd Pap Sámuel.
CZAKÓ G ERG ELY : „Gregorius Czako Ardovius Vngarus” 

1601-ben Bartholomaus Weyrauch kőhalmi királybíró hívására lesz 
halmágyi pap s kötelezi magát az ágostai hitvallás törvényeinek 
betartására. Koszta József lelkész 1865-ben készült halmágyi falule
írásában, Georgius Androvius 1615-ben volt pap. írod. MatrOrd, 118 

DEÁK ANDRÁS : sz. kb. 1750 Krizbán, 4- 1813 III.12 Csemát- 
faluban. A felvidéki Eperjes ev. gimn. tanulója volt. Csemátfalusi 
(kb. 1755 - 1777), brassói (1777 - 1783) és tatrangi rektor (1783- 
1788), majd ev. lelkész Pürkerecen (1788 IV. 28- 1793 VI. 15) és 
Tatrangon (1797 III - 1803. IV. 17), végül haláláig Csemátfaluban 
(1803. V.25. - 1813 III. 22.). Irod. MÓL F/ 50 77 Téka 1 Cs. N. 
1926.46

DEÁK 1. GYÖRGY: kb.1724 -1735 között törcsvári porkoláb. 
A XVIII, század elején a mártonhegyi ev. egyház Brassó határán 
fekvő földeiből vett ki haszonbérbe. írod. Stenner, 28; ArhMagBV. 
II. nr. 794; Brassói Fekete Templom levéltára, Br IV. Al/15: Martins- 
berger Ackerländer um 1700.

DEÁK2. GYÖRGY: hosszúfalusi, x kb. 1720 Bácsfaluban, 4-1792 
XII. 19. Hosszúfaluban. Apácai iskolamester, később lelkész, először 
Pürkerecen (1750 -1754II.), majd Tatrangon (1754II.-1792. XII.). 
A J. Trausch-féle papi névjegyzék megjegyzi, hogy bár tatrangi pap 
volt, Hosszúfaluban halt meg. (obiit in Hoszufalu, qua emeritus 
Pastor Tatrangensi). Irod. MOL F/50 77 TEKA /1750: Georgius 
Deák rector scholae (Apatziensis) ab antiqua constitutione. Egy igen 
értékes bibliát kapott a tatrangi egyház 1777-ben, melynek második 
lapján ez olvasható: Mihók Szász György, Foris Máté ketten vették 
az eklézsia számára 1777-ben die 10 Febr... Első lapján ez áll...

Az Istennek képét viselő hir dajka,
Deák György úr Isten választott szolgája 
Akarta hogy légyen ezen szent biblia 
A tatrangi ékes szép eklézsiába. Ámen.

CSN, 1929,49.
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DEÁK 1. ISTVÁN  : bácsfalusi. A győri ev. gimn.(Collegio Jau- 
rensi) elvégzése után brassói (1741 -1745), majd hosszúfalusi rektor.

DEÁK 2. ISTVÁN  : hosszúfalusi. A pozsonyi ev. gimnázium 
elvégzése után brassói (1772 -1777), apácai és krizbai rektor (1777- 
1788), majd brassói (1788 - 1789), végül haláláig hosszúfalusi ev. 
lelkész (1789. VI.8 - 1823. II.8). 1787-ben krizbai bírónak is megvá
lasztották. írod ArhMagBv II nr. 675,1048.

DEÁK JÁNOS : 1689-1697 között törcsvári porkoláb. írod. 
Stenner, 28.

DEÁK LŐRINC : hosszúfalusi, 1683-ban ugyanott iskolamester.
DEMETER : brassói magyar lelkész 1542-1543 között. írod Q. 

II. 655. /1543: Praedicatori Hungarorum domino Demetrio in sig
num gratitudinis fl.2/; Krbl 11 (1888,98-99) 1542: Praedicatori Hun
garorum domino Demetrio.

DÉVAI CSALÁD : A kolozsvári új polgárok jegyzéke 1679 (Kv. 
Állami Levéltár) igazolja, hogy a család besztercebányai szlovák 
eredetű s csak Kolozsváron lettek unitáriusok: Matthias Deva de 
Besztercze Banya natione Sclavus religione lutherana.

DÉVAI ANTAL  : Dévai Jeremiás brassói ügyvéd fia. 1770-es 
évek elején a pozsonyi ev. líceum tanulója volt, de amikor Bécsbe 
folytatta tanulmányait, áttért a római katolikus hitre.

DÉVAI JEREMIÁS : sz. kb. 1725 Pürkerecen,+ 1772 XI. 29 
Brassóban, Dévai 1 Márton hétfalusi ev. pap fia. 1750- ben „Dévai 
Jeremiás, ország és város érdemes procuratora veszi tiszteletes Pri- 
vigyei Lauta Ananiás úr, Halmágyi Papnak hajadon leányát, Tiszt. 
Sára asszonyt”. 1753-ban egyetemi hallgató és úgy öltözködik mint 
a szász akadémikusok s második házasságában feleségül vette Szeli 
József brassói magyar lelkész leányát (Studiosus Academicus, Dévai 
gennant, aus den Bleschdörfern bürtig, kleidete sich wie unsere 
Academici). 1755 táján hazatér és 1757-ben mint Brassó magyar 
szekretáriusát említik (Jeremiam Dévai Secretarius Hungarorum) 
.Ezután éveken át a brassói magyarok jógi képviselője (procurator) 
és a bolonyai magyar eklézsia kurátora volt. Édesanyja Szeli Krisz
tina (megh.1754) révén szoros családi kapcsolatban állott a Szeli 
lelkészcsaláddal.

Lisznyói Szotyori Antal - Gróf Domokos Antal titkára- 1767- 
ben Toldalagi László szebeni házában találkozott Dévaival, aki arra
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kérte jóakaróját, hogy egy évre adja neki a „Brassói Expeditiókat”, 
vagyis ő legyen városi nótárius. A brassói levéltárban több olyan 
okiratot őriznek, melyet Dévai ügyvéd brassói házában állítottak ki 
vagy hitelesítettek. Dévai Jeremiás kérésére a brassói tanács 1767- 
ben megígérte, hogy Szent Mihály napig megfelelő új lakást utal ki 
neki. Ebből következik, hogy Dévai a város egyik házában lakott. 
Élénk levelezést folytatott különösen sógorával, Szeli Józseffel, a 
kőhalmi szekretáriussal. írod. Q.IV,444; BrÁLvt, Stenner VI,nr.2; 
ArhMagBav.1,398 és II.nr.107,112,123,124,126,132,136, 205,628, 
629,631,633,637,868; Stenner 29

DÉVAI JÓZSEF : 1789 előtt halmágyi rektor, majd 1789 -1794 
között csernátfalusi iskolamester. Innen Apácára távozott (Josep
hus Dévai vocatur ex rectoratu Halmagyiensi-cf Csernátfalusi Mat
ricola. p.166)

DÉVAI 1. MARTON : nagyajtai. Egyik őse Kolozsvárra beván
dorolt szlovák evangélikus volt. Bár unitárius vallású, 1713-ban 
mégis a brassói ev. gimnázium tanulója. 1716-ban áttér, illetve 
visszatér az evangélikus hitre és így megkezdődött az akkori barca- 
sági magyar értelmiségre annyira jellemző pályafutása: 1723-ig tat- 
rangi, majd apácai iskolamester, ezután pürkereci (1723 IV.29- 
1732), tatrangi (1732. VI.25-1750 XII.X.l.). Felesége Szeli Krisztina 
(megh. 1754)./rod. Q.V.33;KM;95 (Martinus Dévai: Nagy Aitajensis 
Hungaricus Arrianus. Fit ex Arriano Lutheránus anno 1716 die 29 
Junii.)

DÉVAI 2. M ÁRTON : sz. kb. 1720 Tatrangon, + 1803 Apácán. 
Dévai 1 Márton fia. Pürkerecen (1757 -1763), Csernátfaluban (1763 
- 1775), végül haláláig Apácán (1775 X.24.- 1803. III.25) volt evan
gélikus lelkész. 1771-ben bácsfalusi, majd 1772-ben türkösi papnak 
is mondják. Felesége a brassói szász Paur család leánya, sógora volt 
Kristóf Paurnak. írod. ArchMagBv. Il.nr. 238,399,417,588,746,931, 
932.

DÉVAI 3. MÁRTON : valószínűleg az előbbi fia. 1775 - 1803 
között apácai lelkész. Papsága alatt ég le a régi középkori apácai 
templom (1794).

Az ő lelkes buzdítására az egyháztagok gyűjtést indítanak és a 
begyűlt pénzzel új templomot építenek, amely 1806-ban készült el. 
Az apácai harang feliratán olvas hatjuk: „Aedit Ann. 1791 Past.Mart. 
Dévai”.

52



DÉVAI SÁMUEL : Dévai 2. Márton Apácán született fia. Bar- 
caújfaluban iskolamester (1786 -1795), majd Krizbán rektor, (1795 
-1818). írod. ArhMagBv II,nr.l769; Barcaújfalusi Matricula: (Dévai 
Sámuel Apatziensis Rector Ujfalvensi: Anno 786 Mense 6 July 
Anno incerto translatus Krizbainum pro Rectore, mense Majo 795); 
BrÁlvt Satele Ţării Bârsei XXIX, 27; CsN 1928,60.

DOMOKOS ANDRÁS : barcaújfalusi, 1765-ben brassói diák. 
írod. KM, 130. (Andreas Domokos Ujfalusiensis).

ELEKES (SZEMERJAI) JÁNOS : sz. 1573 Szemerján, + 1628 
Brassóban. Pályafutása elején,1608-ban, a Sepsiszentgyörgy mellet
ti Uzonban volt pap. A Báthori Gábor ellen harcoló brassóiak- akik 
több ízben törtek be Háromszékre- 1612-ben Elekest fogságba ej
tették és a Cenk alatti városba vitték. Az 1612 - 1613- években 
Brassóban kapott menedéket Géczi András és a Báthori Gábor 
ellenes magyar nemesség és vitézi rend számos tagja, akik itt János 
pap hívei voltak. 1616. március 6-án, Bethlen Gábor brassói látoga
tása alkalmával, az ev. nagytemplom, a fejedelem és kísérete tiszte
letére tartott ünnepélyes istentiszteleten Elekes János prédikált. 
Leányát, Elekes Annát, brassói Tatrosi György krónikás vette fel
eségül s a lakodalom a lópiaci magyar papilakban volt. János a 
brassói magyar pap 1628 okt. 2-án halt meg, papságának 28-ik, 
éltének 55-ik esztendejében. írod. RefSzle 1933,357 (1608: uzoni 
prédikátor Szemerjai János); Q.V.459. (1613: Maius 19. Hat der 
Janos Pap, unser ungarischer Prediger, dem Geczy András und 
seinem Anhang in seiner Praedigt rechtshaffen nach Verdienst die 
Lauge aufgossen); Q V, 546 (1616 Mart.6. Hat unser Ungerischer 
Prädiger János Pap Fürstlich Gnaden in unser Farrkirchen geprädi- 
get Ev. Lucae; Jesus ördögét űz vala; hat Fürstlich Gnaden, wie er 
dann auch in der Wahrheit ein rechtschaffen Prädiger war, sehr 
gefallen.), Tatrosy, 242 (brassay magjar ecclessjanak predicatora 
szemeryay Elekes János Pap Ioannes Zemerjay Elekes mint egy 
rabul vitetvén be Brassóba, Fejer Mihály (Michael Weiss), Geczy 
András és Heltner György); Q.VI.44. (1628: 2. Oct. moritur reve
rendus dominus Johannes N, pastor ungaricus Coronae).

FABRI (KOVÁCS?) GYÖRGY: kóbori születésű brassói diák. 
írod. KM (Georgius Fabri Coboriensis).

FEJÉR alias ISTÓK GYÖRGY : (Pürkereci?), előbb pürkereci, 
majd kb 1800-ban tatrangi iskolamester.

FEJÉR alias MIKLÓS GYÖRGY: zajzoni, majd tatrangi iskola
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mester 1849 február 28-tól, de 1849 jún. 20-án elmenekül a cári 
csapatok elől.

FOGARASI ISTVÁN : 1641-ben halmágyi lelkipásztor (Domi
nus Stephani Fogarasi de Halmágy) írod. Binder KM 254.

FOGARASI JÓZSEF: előbb a Medgyes-széki Kiskapus (1777), 
majd a Beszterce vidéki Zselyk ev. lelkésze. Öreg korában elgyengült 
és utóda Mihály nevű fia lett.

FOGARASI 1. M IHÁLY : sz. kb. 1710Halmágyon, + 1767 után 
Zselyken. A győri ev. gimnázium elvégzése után brassói magyar 
rektor (1737 -1739), 1739-ben apácai iskolamester, majd a Beszter
ce vidéki Zselyk lelkésze (1740 - 1767). Felesége Mathaeides Kata, 
Mathaeides Mihály húga. írod. ArchMagBv, I.nr. 1060,1134.

FOGARASI 2. M IH ÁLY: Fogarasi József zselyki lelkész fia. 
1801-ben tübingeni diák. 1806 után ev. lelkész Zselyken.

FORIS MARTON sz. kb. 1800-ban Zajzonban, + 1874 után 
Krizbán. 1822-ben brassói iskolamester, 1822-1841 között barca új - 
falusi és 1841 - 1851 között krizbai rektor, majd Molnár Sándor 
halála után, még 1874-ben is, ev. lelkész Krizbán. Irod. Barca új falusi 
matricola: Foris Martinus Zajzonensis studiosus theologiae cursum 
suum Coronae absolvens, Rector Ujfalv: Anno 1822 die 21 Maji Die 
16 ta Januari 841 promotus Kriszbain. pro Rectore. Cs.N. 1928.60.

GÁSPÁR JÁNOS : apácai. 1723 -ban a brassói ev. gimnázium 
diákja. Irod. KM 103-104.

GAUDI ANDRÁS : sz. kb 1760-ban Brassóban, + 1811 XII.7-én 
Bukarestben. Leánytestvérének Gaudi Évának férje, Gödri János a 
következőket írta; „Gaudi János manumissus (szabados jobbágy) 
olajos mesterségére nézve, nekem ipám. Fiait szász oskolába jártat- 
ta, az jó volt. De azután mesterségre adván, el is szászosodtanak. 
András ez klampfner (bádogos) mesterséget tanult: Pozsonyban 
általam (?) mesterré is tétetett. De még mikor rektor voltam, az 
szász papok praeperálták (oktatták) és azután haszontalan járkálá- 
sa. Bukarest- bői hazajövetele után Schoppel András úr kaputartó 
leányát elveszi, álnoksággal és fortéllyal magát az nagy templomban 
(Fekete templomban) még pedig pompásan copuláltatja, minden 
tanácsomat szüleivel együtt megvetvén és az stólával engem meg
csalván, ki tudná az fortélyt el beszélni sat..”). II. Józserf korában 
1780 V.28.-1789) törcsvári várnagy, majd haláláig a bukaresti oszt
rák követségi kirendeltség titkára.
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Irod. Stenner, 48; ArhMagBr II. 985,986,989,990, 997,1123,1152, 
1155,1282,1283,1370,1464, Arh Ver. XXV 423.

GAUDI HONORIUS GEORGIUS : sz. 1792-ben Brassóban, + 
1859-ben Bukarestben. Fiatal korában Brassóban titkári aktuárius, 
de 1828-ban kilépett a város szolgálatából és Havasalföldön telepe
dett le. 1836-1839 között a svéd királyság bukaresti alkonzulja, majd 
mint a munténiai belügyminisztérium tolmácsa vagy dragomája. 
1859 január 31-én, 67 éves korában halt meg. írod. Stenner, 49.

GAUDI JÁNOS : sz. kb. 1750-ben Brassóban, + Brassóban. 
Gaudi János szabados jobbágy fia, Gaudi András testvére. “ János - 
írja róla Gödri János - az ki ugyan becsületes sógorom, rézműves 
mesterséget tanulván, vádorlásából megjővén, Czeidner Annát öz
vegyasszonyt elveszi és arra nézve, minden gyermekeivel együtt szá
szokhoz adja magát. Midőn ezt néki eleibe tettem, szüleit okozta, és 
megvallotta, hogy bánja; de az embereknek ítéleteikről tartván, 
visszajönni (a magyar egyházba) szégyenli”. 1796-1807 IX.30. között 
törcsvári várnagy. Mind törcsvári kasztellánus 1796-ban Johann 
Gaudi néven levelezett a brassói városi tanáccsal. írod. Stenner, 49; 
ArhMagBv. Il.nr. 1619,1635,1636.

GAUDI JÁNOS JÓZSEF (JOHANN JOSEPH) : sz. 1795-ben 
Brassóban,+ 1849 X.22.uo.. az előbbi fia. 1816-ban a brassói ev. 
gimn. diákja volt, majd harmincados lett; előbb Bélboron és a zsih 
völgyi Vulkánon, majd Törcsvár vámhivatalaiban írnokoskodott. 
írod. Q V,84 (1812; Johann Joseph Gaudi anno 1816 gymnasio 
mense Maio, postquam per aliquod tempus qua chlamydatus in 
officio tricesimali exercitus esset plane discessit).; Stenner, 49.

GENYEI FERENC : 1639-ben brassói magyar iskolamester. 
Irod. QV, 17 (Franciscus Geney scholae hungaricae praeceptor).

GERÉB ANDRÁS : sz. Halmágyon, + ? 1837-1848 között Tat
rangon iskolamester, majd 1849-ben a kiskapusi gyülekezet hívta 
meg lelkésznek.

GOTHÁRD JAKAB: sz. kb. 1650-ben Brassóban, + 1686 III.13- 
án Brassóban . Gothárd Márton brassói lelkész fia. Az 1670-es 
években Apácán volt lelkész, majd 1675-ben Brassóba hívták meg 
magyar lelkésznek, ahol haláláig működött. Kérésére Apafi Mihály 
fejedelem 1675-ben, régi szokás szerint, a brassói magyar prédikáto
rok számára, a brassói harmincad jövedelméből 50 forintot adomá
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nyozott (lásd az alábbi Függeléket). Dálnoki Gothárd Jakab brassói 
református pap érdemeiért, gyermekeivel együtt 1676 november 
18-án Apafi fejedelemtől nemességet és nemesi címert kapott. A 
címerrajz nagyon gyenge, különösen a színezés sok kívánnivalót 
hagy hátra. A pajzs két mezejében alul zöld réten egy balfelé haladó 
sárga (a leírásban feketés) lovat látunk, mely díszesen van felkantá- 
rozva. A lovon középkorú fegyvertelen férfi ül, nagybajuszos és 
szakállas arcával a nézó felé fordulva, fején barna prémes kucsmá
val,amelynek széles vörös zacskója és elöl tollas forgója van. Testét 
hosszú, lila színű, vágott ujjú mente fedi, alatta hosszú, térdig érő, 
zöldes, végig begombolt dolmány látszik, széles övvel átkötve. A 
dolmány hosszabb, ujjai jól látszanak, ámbár a mentét is magára 
vette lovasunk, s a végén piros hajtókával vannak ellátva. Sárgás, 
oldalt varrott csizmáját kengyelben tartja, baljával kantárt, jobbjával 
pedig három búzakalászt szorongat. Ez a viseletkép, a XVII.század- 
beli református papok ruházatát ábrázolja, már e ruháknak a neve 
is tóga, vestis, talaris erre utal. (Gyárfás Tihamér). Gothárd Jakab 
lelkészkedése alatt, 1680-ban történik egy sikertelen próbálkozás, 
mely Brassóban egy református templom felépítését akarta megva
lósítani, amit a szászok hevesen elleneztek. Ez az ügy az erdélyi 
országgyűlésen is napirendre került, sőt, külpolitikai következmé
nyei is voltak a török Portán. 1682-ben a bolonyai Csukás Sára 
végrendeletét „Iacobus Gothárd Pastor Ecclesiae Hung. Coronen
sis”, Lakatos Lukács, valamint Könyvkötő János mint tanúk írják 
alá, az utóbbiak hihetőleg a magyar eklézsia gocsmánjai voltak.

Függelék : (1675) Brassai magyar predicator, tiszteletes Gott- 
hárd Jakab alázatos supplicatiója által találván megh bennünket 
jelenté, hogy régi időktűl fogva azon magyar ecclesiához lévén oda
való harminczadinkról rendeltetni annuatim ötven-ötven forint az 
predicatornak számára, azon beneficium bizonyos időktől fogva, 
némely előbbeni tanítónak excessusokra nézve subtrahaladott volt. 
(A fejedelem tehát tekintettel) Instantiájára és hivatallyában való 
rendes és helyes eljárására kegyelmes tekintetünk lévén, az megírt 
ötven magyari forintokat amodo in posterum nekie kiadatni rendel
tünk. (Meghagyja továbbá váradi Horváth András törcsvári harmin- 
cadosnak, hogy ezen összeget az illetőnek nyugta ellenében 
évenként fizesse k i). Fogaras, február 25,1675. Apafi mp. (BrÁLvt, 
Schnell 1.81-82.).
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(1675 áprl. 29-én pedig ugyancsak ilyen módon a mesternek 25 
frt. utal ki). (1677) Apafi Mihály fejedelem 1677-ben a brassai 
református hívek lelki gondozása ügyében intézkedik, (BrÁLvt, 
Schnell I. 83). Irod Q.VI,64 (Die 13 Martii 1686 stirbt der ungrisch 
Pfarr Iacobus Gotthard genennt). Herepei II, 409 Gyárfás Tihamér: 
Brassai Czímeres Levelek és nemes családok. Bp. 1912,13-14; Batth- 
yáneum 1,1911,157-159.

GOTHÁRD JÁNOS : megh. 1686 május 5-én. 1684-ben brassói 
magyar iskolamester, majd 1686 április 26-tól, egy pár nap múlva 
hirtelen bekövetkezett haláláig, brassói magyar prédikátor. Apafi 
Mihály magához hívatta Fogarasra, de útközben meghalt. Utódai 
katolizáltak, s 1770 körül Baróton laktak. írod. Q.VI.65 (Die 25 
Aprilis 1686 wird Johannes Gothard zum ungrischen Croner Pastor 
confirmiert. Die 5 Mai ist der gedachte Johannes Gotthard, ungri- 
sche Pfarr, gestorben): Q.VIII.391 (De rectore quodam Hungarico): 
casum tandem c.d. vice-decanus d. Martinus Albrichius percenset de 
rectore quodam Hungarico, quis coenae usum Rosonii a se expetie- 
rit, pastorem suum Calvinistam esse praetendens).

GOTHÁRD LŐRINC, Mind Gothárd Jakab, János, valamint 
Lőrinc az alább említett Gothard Márton fiai lehettek. Lőrinc 1679- 
ben brassói magyar iskolamester volt. (Laurentius Gothardt Rector 
Ungaricus 1679). írod. KM,77.

GOTHÁRD MÁRTON : sz. kb. 1625-ben Brassó-Bolgárszegen, 
+ 1682-ben Halmágyon. A Gothárd család tehát Brassó Bolonya 
nevű elővárosából származott, ugyanis 1619 - 1627 között egy Got
hárd Mihály a bolonyai Csermalom- majd Mester utca lakója volt. 
Gothárd Mártont 1649-ben Brassóba hívták magyar papnak és 11 
évi (1649 - 1660) ottani lelkészkedése után Halmágyra „vitetett” 
lelkésznek (1660 - 1682). írod. BrÁLvt. Quartale Portica (1619 
Lumill: Gotthart Mihalj; 1627: Wehr Gass: Gotthart Mihály); Ne
mes János Naplója, kiadja Tóth Ernő.EM.1902,249. (1658:23 majus 
Kis Elek (fia) keresztelék meg csak nagy hirtelen, az magyar pap 
Gothárd Márton és Ötves Pál); Köpeczi Sebestyén József, E M 1945, 
110 (Paténa, aranyozott ezüstből vésett körirata: TEMPORE. 
MARTINI: GOTHARD: ECCLESIA: HUNGARICA: PROPTII 
S: SVMPTIBVS. CVRAVIT: ANNO 1651).
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GÖDRI 1. JÁNOS : sz. 1737-ben Bácsfaluban, + 1795 II.20-án 
Barcaújfaluban. A lőcsei gimnáziumból (e Gymnasio Leutschovien- 
si) 1763-ban magyar iskolamesternek hívták meg. Nyolc évi iskola
mesterkedés (1763 -1771) után Brassó magyar evangélikus lelkésze 
lett (1771 -1788). 17 éves lelkészi működése alatt épült fel a bolonyai 
magyar evangélikus templom. Ebben az időben írta a brassói ma
gyarok és az itteni magyar evangélikus egyház múltjára és jelenére 
vonatkozó értékes feljegyzéseit. 1788. ápr. 27-én Barcaújfaluba hív
ták, ő volt az ottani magyar-szász vegyes összetételű gyülekezet első 
magyar lelkésze. Barcaújfalusi pap korában folytatta a Brassóban 
megkezdett írói tevékenységét. Felesége Gaudi Éva volt. Zsuzsa 
nevű leánya 1764-ben hat hetes korában meghalt, Rosina nevű 
leányát 1790-ben keresztelték Újfaluban.

Gödri Jánosnak következő munkái jelentek meg: Az Erdély 
országban gyakorta uralkodó marha-dögéről és annak eltávoztatásá- 
nak jelesebb eszközeiről. (Fordította Gödri János, Kolozsvár). 8-vo 
1791. Ez a könyv Martin Lange; Ueber die häufigen Viehseuchen in 
Siebenbürgen und von den vorzüglichsten Mitteln, solchen abzuhelfen. 
(Hermannstadt) művének fodítása volt. 2. Marschal Heinrich Dr. A  
Nőtelen és Nehézkéseknek, az az Anyáknak és gyermekeknek az ő 
különös Nyavalyájokban és változásaikban való gyógyításokról és 
gondviselésekről szóló oktatás, vagy a köz és falu helyt lakó népek 
számára írott könyv. Németből magyarra fordította Gödri János 
Neudorffi két Natióból álló Ev. Ekklesia Lelki Tanítója. Kolozsvá
rott és Szebenben, 1791 8-vo. A könyv kiadója Dr. Martin Lange, 
Bánffy gubernátornak ajánlja. 3. Egy sok próbákra kitétetett, sok 
országokat megjárt, sok tudományokban jártas etc. Orvos Doctomak 
Molnár Adám urnák az utolsó ellenségen, az halálon vett gyözedel- 
méről való rövid halotti Tanítás, mellyet 1780-ban elmondott Gödri 
János, Brossai Prédikátor. Pozsonyban, 1793,8-vo. írod. Binder KM 
88, Trausch, Schriftstellerlexikon II. 7, 326-327; Binder; Barca- 
ság,12; 1768: Coram et per me Joh. Goedri Scholae ejusdem Rector. 
BrÁLvt. Acte Neinregistrate Dos. VI. 89; Barca- újfalusi matrikolla: 
Gödri Johannes Bátsfalvinus, antea Minister per annos Hungaric. 
Coronensis, hic primus Hungarus Pastor Neudorfensis. Vocat 1788 
d. 27 Apr..D.Rogate introducto per duos Senatores die 11 Maii festo
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1-mo Pentacostes obiit 1795 die 20-a febr. anno, aetatis 58.
GÖDRI 2  JÁNOS : Bácsfalusi. Brassói titkársági aktuárius 

(1843 - 1844, 1849 - 1852), közben levéltáros (1844 - 1848), majd 
császári rendőrség és pénzhivatal tisztviselője, végül haláláig „Be
zirksamt” elnöke Kápolnokmonostoron (Copalnic - Mănăştur) 
(Kimpolunk Monostor).- 1855.V.5. írod. Stenner, 51.

GÖDRI KRISTÓF : sz. Brassóban,- 1805-ben Würzburgban. 
Gödri 1. János fia. 1799 - 1801-ben a brassói ev. gimnázium tanulója, 
1805-ben németországi egyetemeken folytatja tanulmányait, de 
1805-ben meghal Würzburgban. írod. KM, 189, Q.V.77, (Christop- 
horus Gödri Coronensis Hungarus valedicit mense Martio 1805 
academiam salutaturus, obiit Herbopoli 1805).

GYIRKÓ vagy GYERKÓ (alias BÁCSFALUSI) G YÖ RG Y: sz. 
kb. 1660-ban Bácsfaluban, 1704 után. Csángó jobbágyszülők gyer
meke. 1685-ben beiratkozott az enyedi református kollégiumba, 
majd 1868-ban a brassói ev. gimnázium tanulója és brassói magyar 
rektor. Az enyedi matrikola tanúsága szerint ott alumnus volt, ké
sőbb pedig küküllővári református iskolamester lett. A XVII. század 
végén az erdélyi ítélőtábla írnoka. 1698-ban I. Lipót osztrák császár 
és magyar király nemesi rangra emeli. A nemesi levél értelmében 
felszabadították Brassó város jobbágyai közül, mivel iskoláit kiváló 
eredménnyel végezte el és az erdélyi királyi táblán jegyzői teendőket 
végzett. 1704-ben beállott az erdélyi kuruc hadseregbe írod. KM, 80: 
QV.28 (Georgius Gyirko Bacsfalvensis ex 7 pagis scholae Hungari- 
cae rector, crassus Calvinianus. Qui exacto biennio repetiit Enyedi- 
num, 1686; Enyed, 110; Gyárfás Tihamér;. Brassai czímeres levelek 
és nemes családok Bp, 1912,38; Sebestyén Josef, von: Die Wappen
denkmäler des Burzenländer Sächsischen Museums II. Wappenbriele 
aus dem XVII. Jahrhundert. -Mitteilungen des Burzenländer Säch
sischen Museums III. 1938, nr.3-4,175-176.

HAJDÚ 1. ISTVÁN : sz. kb. 1660-ban Türkösön, +1694-ben 
Brassóban. 1682-ben enyedi diák , majd brassói iskolamester. Az 
enyedi kollégium anyakönyve szerint elhagyta az igazi ortodox, azaz 
református vallást és lutheránus lett. (Post pastor a vera religione 
deflexit, Mentiris) később a brassói ev. gimnázium tanulója s mint 
diák 1685-ben magyar iskolamester. Miután Gothárd János pap 
1686 május 5-én hirtelen meghalt, a brassói tanács május 19-én 
Hajdú Istvánt iktatta be magyar papnak. Mikor a zernyesti csatában 
győztes Thököly Imre erdélyi fejedelem lett, a felvidéki származású
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evangélikus Thököly a brassói magyar papot nevezte ki udvari lelké
szének, majd „Thököly ő nagyságától Törökországba vitetvén, há
rom esztendők alatt (1690 - 1693), ott való mulatása után Tököly 
nélkül haza jött és itt arestáltatván az fogságba sokáig (fél évig) volt 
a Fellegváron; amely fogságból szabadulván időre, csakhamar meg- 
hólt, maradván fia, úgymint István, mostani törcsvári castellanus, 
Gothárd Mária nevű feleségétől” (Szeli József). Feleségének, az 
1703-ban elhunyt Gothárd Máriának sírköve 1770-ben még a bolo- 
nyai magyar temetőben volt. írod. KM,79 / 1685: Haidu Stephanus 
ex Türkös septem Pagorum Scholae Coron. Hung. Rector.) Enyed, 
109; Matr. Ord. 658 (Ego Stephanus Hajdú Türkösiensis hactemus 
Rector Scholae Hungaricae Coronensis Legitime vocatum ad ss. 
Ministerium sub scribo Augustana confessione in Anno 1686); 
Q.VI.65, (Die 19 Mai 1686 vird Stephanus Haides zum ungrischen 
Pastor berufen und confirmieret), Q.VI.XXVII (Martin Seewaldt 
1694: Sequitur reverendum Ministerium Coronense:... Dn. Steph. 
Haida, parochus ecclesiae Hungáriáé. Qui ab irruptione Töckeliana 
Töckelio fuit a concionibus atque confessionibus aulicis ac ante 
semestre spatium rediit primum ad suos), Q IV,113 (1690 kam der 
Tököli wieder ins Lager: 3 Sept. empfing der Tököli das heilige 
Abendmahl vom ungarischen Pfarr in Cronen Stephan Haidar).

HAJDÚ 2. ISTVÁN  sz. kb. 1685-ben Brassóban, +1741 után 
Brassóban. Hajdú 1 István pap fia. Világi pályára lépett, 1730-ban 
brassói írnok, 1733 - 1739 között pedig törcsvári porkoláb volt. 
1741-ben Bolonyában lakott, s úgy tűnik, hogy székely rovásírás 
megfejtésével foglalkozott. Ebből látszik, hogy a nyelvészet és talán 
az irodalom iránt is érdeklődő értelmiségi volt. Felesége Budai Judit, 
Budai János ev. magyar pap leánya. Irod. Arh MagBv. I. nr. 482; Dézsi 
Lajos: y4 Csereyné Codex; Itk, 21 (1911,59). Bejegyzés a Csereynéko- 
dexben: „Ezen fellyebb meg írt Schithiai Írásokat mellyet nem min
den keresztény olvasó tudna elolvasni fordította új betűkre 
Brassóban Bolonyai Hostátban lakó Hajdú István a Törtvári Castel- 
lánus. In Anno 1741, Die 4 oct”: (Stenner, 59; Q.VII. 240. H. Haydu 
Pokulob oder Burggraben); Binder, Szeli 1,183 (Curianis; Medicina 
Salemiana 1612-ben kiadott könyv Szentágotán őrzött példányában 
a következő bejegyzés olvasható: „Johannes Salmen Schenkensis 
Transylvanus haec praecepte in lingvam Ungaricam egregie transla
ta ... in Stephano Hajduiana”).
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HALMAGYIDÁNIEL : a gyulafehérvári kollégiumból 1644-ben 
Brassóba hívták meg magyar lelkésznek, azonban onnan hamarosan 
szülőfalujába, Halmágyra távozott és kb. 1647 -1658 között ott volt 
lelkész. Talán fia le hetett az a kolozsvári református kollégiumban 
tanuló diák, aki „Dániel Halmágyi satisfecit, ductus ad rect. Szent- 
laszlaiensem” bejegyzéssel szerepel az iskola anyakönyvében. írod. 
Herepei III,34o.

HALMÁGYI GYÖRGY: 1668 után fogarasi diák, majd 1679-ben 
Halmágyi Sámuellel együtt enyedi diákok s Pekri Lőrinc későbbi 
kuruc generális szolgálatába szegődnek. írod. Enyed, 107.

HALMÁGYI 1. ISTVÁN : 1650 körül a gyulafehérvári kollégium 
diákja, majd 1658-ban bekövetkezett haláláig Halmágyon pap. írod. 
Pápai-Páriz, 585.

HALMÁGYI 2. ISTV Á N : Feltehetőleg az előbbi fia. 1656- ban 
fogarasi tanuló, majd 1668 körül a kolozsvári ref. kollégium diákja, 
ahonnan Kercsedre hívták meg iskolamesternek (Stephanus Halma- 
gyi satisfecit, ductus ad rect. Kertsedin). 1692-1703 között Jedden 
volt ref. lelkész. írod. Herepei III, 342; Imreh, 144.

HALMÁGYI KORODI JÁNOS : Halmágyon született s 1609- 
ben a brassói tanács meghívta a krizbai jobbágy communitás lelké
szének. ő  az első név szerint ismert krizbai lelkipásztor. 1609-ben 
aláírta az ágostai hitvallás törvényeit: 1609: Ego Joannes Halmagi 
Corodi habens vocationem ab amplissimo senatu Coronensi ad 
pastoratum ecclesiae Krizbachensis consentientibus etiam reveren
dis viris capituli Barcensis et colonis totius communitatis supscripti 
manu propria- Matr. Ord. 1.168. Talán azones azzal (a tévesen 
bejegyzett?) Johann Lacedi-vel, aki 1620 után Halmágyon volt lel
kipásztor.

HALMÁGYI JÁNOS : Johannes Halmagji 1675-ben szerepel 
fogarasi református iskola anyakönyvében.

HALMÁGYI 1. JÓZSEF: Valószínűleg Halmágyi 2. István jeddi 
lelkész fia. 1705-ben enyedi diák, először Jedd, majd Nyárádszentsi- 
mon (1710), végül Udvarfalva (1711 - 1727) ref. lelkésze. írod. 
Enyed, 124; Imreh 161.

HALMÁGYI 2. JÓZSEF. Talán Halmágyi 1. József udvarfalvi 
lelkész fia. Előbb Mezőfele (1727-1740), majd Mezőcsávás ref. lel
késze. (1741). írod. Imreh,150.

HALMÁGYIB. M IH ÁLY: 1676-ban enyedi diák s nagygörgényi
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(tk görgényszentimrei) iskolamester. írod. Enyed,105.
HALMAGYI PÉTER : Petrus Marcus Halmagji 1644 körül volt 

fogarasi diák.
HALMAGYI SÁMUEL 1679-ben enyedi diák s Pekri generális 

embere Enyed.107. (Sámuel Halmagyi 11 Jun Rat. gener(alis) Pek- 
ri).

HENSELIUS ANDRAS : 1639 -ben brassói magyar iskolames
ter. írod. KM, 52 (1639: Andreas Henselius Geney Scholae Hunga- 
ricae praeceptor). Q V. 17

HÉTFALUSI ISTVÁN  : 1654-ben a debreceni ref. kollégium 
diákja.

HÉTFALUSI JÁNOS : Biztosan a barcasági Hétfaluból szárma
zott. 1692 - 1694-ben Nyárádszentannán iskolamester. írod. Imreh. 
154, Sipos 130.

HÉTFALUSI JÁNOS : 1720 körül berecki harmincados.
HORNYÁNSZKY GYULA : sz. 1825-ben Hegyeshalmon, + 

1879 szept. 30-án Budapesten, ág. ev. lelkész, Hornyánszky György 
hegyeshalmi (Strass Somerein) tanító fia. Középiskoláit Pesten vé
gezte, azután a hallei egyetem hallgatója volt. 1860-ban Pestről 
Brassóba hívták magyar evangélikus lelkésznek, egyidejűleg a bras
sói ev. gimnáziumban és tanítóképzőben a magyar nyelvet is tanítot
ta. 1879-ben egy külföldi fürdőről hazafelé jövet, 54 éves korában, 
meghalt Budapesten. Munkái: 1. A keresztyén vallás vezérfonala az 
ev. prot. konfirmálandók számára, Brassó 1865. 2. Egyházi beszéd 
tartva a reformáció emlékünnepén Brassóban nov.l, 1866-ban. Bras
só, 1866. 3. Irene. Trauerspiel in 5 Aufsätze von Karl von Kisfaludy 
aus d. Ungarische übersetzt. Pest, 1868, előbb a brassói ev. főgimná
zium Programmjában. 4. Ungarisches Lesebuch, Kronstadt, 1878. 5. 
,J)er Herr ist auferstanden” Predigt, Brassó, 1870. 6. Történeti töre
dékek a brassói általános nyugdíjintézetről. Miesz János Keresztély 
után németből fordította. Kolozsvár, 1872. 7. Theoretisch - prakti
sche Grammatik der ungarischen Sprache für Schul - und Privatge
brauch. Bp. 1879.

HORVÁTH GYÖRGY: szászugrai, 1642-ben brassói diák, majd 
1656-ban Dombos (Voldorf) gyülekezete hívta meg evangélikus 
lelkésznek. Valószínűleg az elszászosodott szászugrai magyarok kö
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réből származott. Irod. KM,53 (Georgius Horvath Galatensis); Matr 
Ord; 434. Georgius Horvath Galatensis accepi vocationem ad Eccle
sia Waldorffensi 1656 die 29 Apr.)

HORVÁTH JÁNOS : 1768-ban türkösi és bácsfalusi nótárius. 
írod. ArhMagBv II,nr.l42.

HORVÁTH LAJOS : barcaújfalusi lelkész (1886).
HOSSZUFALUSI JÁNOS : 1684-ben enyedi diák. írod. Enyed, 

109.
HOSSZUFALVI ANDRÁS : feltehetően a barcasági Hosszúfa 

luból származott. Először nagyenyedi diák 1668-ban, majd 1669- 
1670-ben a kolozsvári ref. kollégiumban „praeceptor classis syntac- 
ticae”, később Gyaluban iskolamester, 1688-ban a Nagy-Szamos 
menti Bethlenben ref. pap. írod. Enyed,99 (Andreas Hosszufalusi 
ultima Mart. Hie. furtim Claudiopolim disc): Herepei 111,342 (And
reas Hosszúfalvi satisfecit, ductus ad pastoratum Gyalain).

HOSSZUFALUSI TAMÁS : 1663-ban enyedi diák, majd Ma
gyarországon folytatta tanulmányait. írod. Enyed, 96. (15 oct.1663. 
In Hungáriám).

HUSZÁR PÁL : bölöni. 1737 körül brassói diák, 1744-ben áttért 
az unitárius vallásról az evangélikus hitre. írod. KM, 119; Q.V,40 
(Paulus Corn. Huszár Bölőniensis e Sociniano factus orthodoxus), 
Fekete Templom Könyvtára T 2135 / 39 kb.

ILLYÉS JÓZSEF: sz. kb. 1785-ben Krizbán, + 1840 XII. 22-én 
Pürkerecen. 1806-ban brassói gimnázium tanulója, 1809-ben meg
hívták Brassóba magyar rektornak. 1811-től kezdve Pürkerecen, 
Zajzonban és Hosszúfaluban volt iskolamester, majd évekig, 1829 
VI. 19-től haláláig 1840 december 22. pürkereci lelkész. Ez idő alatt 
szakadt el a zajzoni filiálé a pürkereci anyaegyháztól. írod. KM, 220; 
QV 80. (1806: Josephus Elias Krizbaiensis Hungarus 1809 ludima- 
gister Hungaricus Coronae factus est).

JAKAB JÓZSEF : sz. kb. 1770-ben Brassó-Bolonyán, + ? 1798- 
ban brassói, majd 1800-tól pozsonyi diák. 1806-ig tatrangi rektor, 
később brassói evangélikus lelkész (1806 -1809).

Mint brassói magyar lelkész a magyar nyelvtanára volt a Honte
ms gimnáziumban 1809júniusáig, utóda mindkét tisztségben Koszta 
2. István lett. Irod. Q.V.72 (1798: Iosephus Jakab Boloniensis subur-
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banus, Hungarus, valedicit die 30 Maii 1800 Posonium petiturus); 
KM,185,204 (1807: Rev.Dom. Ministro hung. Iosepho Iacob lingu
am hungaricam... 1809 mense Junii demortuo Domino Ministro 
Hung. Ioseph Iacob...).

JÁNOS, brassói magyar lelkész 1541 - 1542. Irod. Q.II,645 (pe
cuniam dedit domino Ioanni Hungarorum nostrorum praedicatori 
flor.4.); Q III, 168 (1542: Ioanni praedicatori Hungarorum).

JENEI FERENC : 1638 - 39-ben brassói iskolamester. Rétyi 32.
KAPUSI VAS ISTVÁN : 1. Vas István
KELEMENT GYÖRGY: sz. 1799-ben Halmágyon, + ? Türkö- 

sön (1845 - 1849), majd Csernátfaluban (1845 - 1849) volt iskola- 
mester. 1848-ban a 15 éves György és a 21 éves József fiaival együtt 
beállott a forradalmi hadseregbe. 1849 után Halmágyon volt rektor. 
írod. Csernatfalusi Matrikola 166. Mikk 109 -110.

KELEMEN 2. GYÖRGY : sz. 1833-ban Türkösön, + 1916 Az 
1848-as forradalmi hadseregben tizedes volt. Világos után hazatért 
Türkösre, itt majd Hosszúfaluban 45 évig volt néptanító. 1907-1908- 
ban leírta a 48-as forradalom emlékeit. Fia Kelemen Kálmán, sz. 
1889-ben Hosszúfaluban, + 1975-ben Bp-en, szintén, tanító volt és 
szorgalmasan gyűjtötte a hétfalusi csángókra vonatkozó adatokat. 
írod. Kelemen Kálmán: A CSÁNGÓK, Bp.1975,103-127. Mikk 109 
- 110.

KELEMEN ISTVÁN : türkösi. Előbb halmágyi, majd 1851-1857 
között csernátfalusi iskolamester. írod. Csernátfalusi Matrikola 
166.

KELEMEN JÓZSEF sz. 1827-ben Türkösön, + Halmágyon, 
1859. Kelemen 1. György fia. Csernátfalusi rektor, 1848-ban a for
radalmi hadseregbe lépett, majd 1849 - 1859 között Halmágyon 
lelkész.

KIS ISTVÁN : csernátfalusi. Csernátfaluban volt iskolamester 
(1705-1719).

KLEES JOHANN: barcaszentpéteri szász, brassói diák és 1811- 
1815 között Brassóban magyar iskolamester.

KOBORIISTVÁN : 1627-ben a debreceni ref. kollégium diákja, 
1644 körül Stephanus Kobori fogarasi diák.

KOBORI JÁNOS : Neve után ítélve a Kőhalom-széki Kóborból
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származott, 1701-ben az enyedi ref. kollégium diákja volt. írod. 
Enyed, 121; (Johannes Kobori 2 Jul 1701. Nescitur quo factus).

KOBORI M ÁRTO N : 1668-ban Martinus Kobori fogarasi diák.
KOBORI M IH ÁLY : (Michael Kobori), 1639 után fogarasi diák.
KOBORI PÁL : 1675-ben enyedi diák, Nádudvari profeszor 

(gyermekeinek) oktatója lett, (Paedag factus Nádudvarianae). 1693- 
ban Havad, majd 1694-ben Nyárádszentsimon ref. lelkésze. írod. 
Enyed, 105; Imreh, 144,155.

KOMJÁTI MÁTYÁS : sz. kb. 1680-ban Nyitra megyében, + 
1727-ben Zselyken, felvidéki szlovák származású. 1697-1699 között 
Brassóban iskolamester, majd 1699-ben az enyedi kollégium diákja, 
(Matthias Konjaty- Komjáti F. Dec. Sclavus, venit in Sclavoniam). 
1700 után halmágyi iskolamester, majd a besztercevidéki Zselyk 
lelkésze. írod. Enyed,119.

KÖPE ANDRÁS : sz. kb. 1760-ban Brassó-Bolonyán, +1835 
után Apácán. Magyarországi tanulmányai után előbb csernátfalusi 
iskolamester (1786 - 1789), majd hosszúfalusi káptalan (Andreas 
Kópé Coronensis ex Hungária redux Mico constitutus. Accessus 
Anno 1786 d. 25 Sept. 1789 die 29 Martii Ordinatus et constitutus 
pro ad puncto seu capellano Hosszufal. propter inbecillitatus Pas- 
toris-cf. Csernátfalusi Matricola p.165.

1781 -1806 között Brassóban, majd 1806 V.29-1835,II.3. között 
Apácán ev. lelkész. II József halála után, a városi tanács határozata 
értelmében, a brassói ev. gimnáziumban ő volt a magyar nyelv 
1792-jan. 1-én elkezdett rendszeres oktatásának első tanára. írod. 
Q.V.58-59 (Ne tradatur oblivioni, notari quoque meretur, quod in 
sessione utriusque senatus anno 1791 die 22. Decembris celebrata 
probaretur consilium propositum rectoris de constituendo praecep
tore linguae Hungaricae in commodum gymnasii nostri idque mu
nus deferretur viro reverendo Andreae Köppe, suburbani Boli- 
niensis filio, ministro ecclesie Hungaricae bene merito, destinato ei 
salario annuo quinquaginta florenum Hungaricorum, quietiam ine- 
unte anno novo, nempe die 2 Ianuarii anni 1792, linguam Hungari- 
cam in gymnasio nostro publice hora 1-2 docere coepit) ; KM, 
169,177,186; CsN 1925,52.).

KÖPE 1. JÁNOS: sz. 1768-ban Türkösön, + 1850-ben Barcaúj-
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faluban. Fiatal korában több éven át volt iskolamester, először 
1797-ig Pürkerecen, 1797 - 1798-ban Tatrangon, majd 1798 XI, 1- 
1808.VI. 19 között Barcaújfaluban, végül pedig Apácán. Jellemző, 
hogy 1812- ben Apácán egy személyben volt iskolamester és a falu 
jegyzője. 1812-ben Köpe Jánost papnak hívták meg Bácsfaluba. 
(1812 -1817 XI. 17), majd Barcaújfaluba (1817 VII.30 -1849), ahol 
1850 aug.l-én meghalt. Ujfalusi rektor korában, 1799-ben eltemette 
Rosina nevű leányát. Írod. Abácsfalusi harang felirata: „Anno 1817 
tempore Johannis Köpe pastoris, Stefan Istók curatoris et villici, 
Andreas Köpe aedilis, artifex Johann Scher”. Barcaújfalusi Matri- 
kola: Johannes Köpe Türkösiensis, antea Rector Tattrangiensis et 
Pürkeretziensis. Anno 1798 die 1 ma Novembris Rektor. Promotus 
Apatzensi Anno 180819 Jul. Johannes Köpe... antea Rector hic loci 
fere per decennium vide catalogum Rectorum pag 198 post Rector 
Apatzensis, tandem Minister Bacsfalvensis. Hic tertius jam Hunga- 
rus (Pastor) Vocatus 1817 die Aug. Pater meus dilecissimus obiit die 
1 ma Aug. 1850 Anno aetatis 82 1/2. BrÁLvt Satele Ţării Bârsei 146. 
(1812 Apáca. Oláh János Biro per Johann Köpe m.p. Notarius Loci); 
CsN 1925,53; CsN 1928,60; ArhMagBv. II.nr.1712.

KÖPE 2. JÁNOS: sz. 1807 IX.23-án Barcaújfaluban, + 1876 XII. 
19-én Brassóban. Az előbbi fia. Iskoláit a brassói ev. gimnáziumban 
kezdte, a soproni líceumban folytatta és a bécsi teológián végezte, 
ahonnan 1830-ban tért haza. 1836-ig két előkelő székely családnál 
volt nevelő, majd 1837-ben a brassói szász egyháztanács 200 forint 
évi fizetéssel a Honterus alapította ev. gimnáziumban a magyar nyelv 
tanárának nevezte ki, ahol mint ilyen 1849-ig működött. 1838-ban 
megalapította Brassóban az Erdélyi Hírlapot, de szembántalmai és 
betegeskedés miatt visszavonult a lap szerkesztésétől. 1849 dec. 
21-én, apja utódául, barcaújfalusi lelkésznek választották. 1875-ben 
nyugdíjazását kérte és 1876 dec. 19-én Brassóban elhunyt.

IQ. Köpe János brassói tanárkodása alatt a cenkalji város műve
lődésének egyik vezető személyisége volt. 1838-ban az Erdélyi Hírlap 
mellékletének a Mulattató-nak a szerkesztője. 1842, január 7-én a 
barcasági magyar lelkészek megalapítják „az ágostai vallástételt 
követő barcai magyar papság társaságát”, hogy vallási és erkölcsi 
dolgokról tanácskozzanak, megismerjék a magyar irodalmat s jeles 
magyar könyveket szerezzenek, folyóiratokat és lapokat rendelje-
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nek. Ez a társaság volt a „Magyar Olvasókör” elődje. A magyar 
evangélikus lelkészek szervezkedéséről Orbán Balázs a követke
zőket írja: „A negyvenes évek kezdetén jelentkezett a közszellem 
ébredése, 1842-ben már észlelhető kifejezést nyert egy barcasági 
magyar papok által alakított társulatban, melynek programmja volt: 
egyházi, erkölcsi és népnevelési jogfejlesztés és magyar nyelv műve
lése, minek eszközlésére egy kis közkönyvtárt és olvassókört alapí
tottak, melynek tagjai voltak: Bartha Márton bácsfalvi lelkész és 
1000 híve, Binder József csernátfalvi lelkész 4000 lélekkel, Szász 
György hosszúfalusi lelkész 3000 lélekkel”, Bedners György tatrangi 
lelkész 2000 1., Türkösi András pürkereci lelkész 800 1., Barthos 
Mihály zajzoni lelkész 6001., id. Köpe János új falvi lelkész 800 1, 
Molnár András krizbai lelkész 12001. Molnár Károly apácai lelkész 
12001. Korodi Pál brassói lelkész 7001., s néhány akadémikus, azok 
közt ifj. Köpe János, ki Brassóban néhány évvel azelőtt magyar 
hírlapot is indított volt meg 15000 magyar lutheránus ébrülésének 
volt ez szebb jövőt jósló hajnalpírja. Ezen 10 lelkész valódi apostola 
volt e megmentendő népnek, a kis olvasóegylet és könyvtár magva 
azon szellemi tőkének, a mely napjainkban oly áldásos és oly bő 
kamatokat hajt e szellemgazdag nép, és a haza számára”. Ifj. Kőpe 
János egy ideig a barcasági magyar tanítóegylet elnöke is volt. Uno
kája, Köpe Viktor az Osztrák-Magyar Bank tisztviselője, ennek fia 
pedig, ifj. Keöpe Viktor tanár, ázsiai utazó (szül. Brassóban 1883 
ápr 13-án.)

Művei: Aranygyártó falu. Fordította Zschokke Heinrich alapján. 
Brassó, 1845. Irod. Szinnyei VII,74-75; Binder; Barcaság, 12; Orbán: 
Székelyföld leírása VI. Barcaság. Pest, 1873,115; Kelemen Kálmán: 
A csángók, Bp. 1975, 129-161; Q.V.85 (1837: Ineunte hoc anno 
scholastico ab inclyto consistorio locali etiam Joannes Köppe novus 
praeceptor linguae Hungaricae cum salario fl 200 in moneta con
ventionali constitutus est, ita ut hanc linguam 9-10 in classe teuto
nica, 10-11 in syntaxi et 4-5 in classe 7.doceret), Barcaúj falusi Matri- 
kola: Köpe Ioannes Iunior Academicus filius antecessoris, Pastoris 
Joannis Köpe Senioris natus in Újfalu die 27 tis Sept. 1807. Gymn. 
Coronensi peotim in Lyceo Soproniensi Aug. Conf. Academia Vi
ennensi theologica Aug. conf Add. etiam per tres annus, inde rever
sus Professor erat linguae hungaricae in Gymnasio Coronensi per 
13 annos. Electus et vocatus die 27 ma Sept 1849.
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KORODI LAJOS (LUDWIG) : sz. 1834 II.12-én Brassóban,- 
1901 1.31-én Brassóban. Korodi Pál brassói és apácai lelkész fia. 
Habár az apja magyar volt, a fia német nevelésben részesült: a 
brassói ev. gimnázium elvégzése (1853) után az 1853-1857-es évek
ben Berlin, Tübingen (1854) és Bécs egyetemein természettudomá
nyokat hallgatott, de hazajövetele után a klasszika filológiát tanul
mányozta. 1857 őszén a Brassó belvárosi német elemi iskola tanító
ja, majd a reálgimnázium s végül az ev. főgimnázium tanára lett. 
1884 május 12-én a Honterus gimnázium rektorának választották. 
Súlyos idegbaja miatt 1894 április 1-én lemondott állásáról és nyug
díjaztam magát. 1876 után két évig a szászok egyik országgyűlési 
képviselője a budapesti parlamentben. Korodi Lajos gazdag irodal
mi, újságírói és fordítói munkásságot fejtett ki. Amíg a brassói 
gimnázium igazgatója volt (1884-1893), ő szerkesztette a Honterus 
gimnázium évenkint megjelenő értesítőit. Főmunkatársa volt a 
brassói Kronstádter Zeitung és a szebeni Siebenbürgisch- Deutsche 
Tageblatt szász napilapoknak. 1859 - 1861 között Heinrich Neuge- 
borennel közösen szerkesztették a Vierteljahrschrift für Seelenleh
re, (Kronstadt) című művelődési folyóiratot. Német nyelvre fordí
totta Arany János költeményeit és Heinrich Schlandttal együtt ma
gyar-német nyelvkönyvet (1892), majd magyar nyelvtankönyvet 
(1897) adott ki.

Müvei: Nausikaa, sechster Gesang der Odyssee des Homer in freie 
Stanzen übersetzt, Kronstádter Gymnasial-Programm, 1863. Gedich
te von Johann Arany. Aus dem Ungarischen von Ludwig Korodi. 
Kronstadt, Römer und Kamner,é.n. -Magyarisch-deutsches Übungs
buchgemeinsam mit Schlandt herausgegeben. Kronstadt, H. Zeidner, 
1892. -Magyarische Grammatik für Mittelschulen. Kronstadt, Verlag 
von Heinrich Zeidner, 1897. Irod. ArchVer VII,463; Krbl 24,1901, 
140; Trausch; Schriftstellerlexikon II, 301 és IV.248-249, Szinnyei 
VI,1050-1057; Lassel, Eugen d.A: Ludwig Korodi, Kronstádter Ka
lender 1903, 1-18; Schullerus, Adolf: Ludwig Korodi und Heinrich 
Bergleiter, Kalender des Siebenbürgisches Volksfreundes, 1904,66- 
80; Kalender des Siebenbürgisches Volksfreundes 1931,51-55; Sieb. 
Sächs. Hausfreund 1977,136 ( Ludwig Korodi au Kronstadt in 7 bg, 
kam an von Berlin 1654 am 2ten September, schied am 6 Sept. 1855 
(von Tübingen) um in Wien seine naturhistoriche Studien fortzu- 
set-zen ); Sieb. Sächs. Hausfreund 1979,162.
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KORODl L U T Z : sz. 1867 IX.15-én Brassóban, + 1954.III.25-én 
Berlin-Lichterfelden. Korodi Lajos -Ludwig brassói gimnáziumi ta
nár és igazgató fia. 1886-ban elvégezte a brassói ev. gimnáziumot, 
majd Bern, Bonn, Budapest és München egyetemein teológiát és 
klasszika filológiát hallgatott. Hazatérése után a brassói Kronstád- 
ter Zeitung főszerkesztője (1893-1896), de ugyanakkor tanár is a 
brassói ev. gimnáziumban. 1896-tól kezdve a szászrégeni ev. leány- 
gimnázium tanára volt, de 1899-ben hazajött és Brassóban a Honte
ms gimnázium tanára lett. A századfordulón egyike volt az erdélyi 
szászok vezető politikusainak, akik kapcsolatot kerestek a monar
chia többi nemzetiségével, így a románokkal és a bánáti svábokkal. 
1918-ban a szászok szempontjából pozitiven ítéli meg Erdély egye
sülését a Román királysággal és Rudolf Brandschsal együtt a Consi
liul Dirigent államtitkára volt. Az 1920-as években különösen Valér 
Branişte erdélyi román politikussal állott szoros kapcsolatban. 1925- 
ben véglegesen Németországba távozott és ott is politikai tevékeny
séget folytatott, majd államtitkár lett, a berlini Fontane - iskola 
(Berlin-Schöneberg) igazgatója volt.

M űvei: Siebenbürgen, Land und Leute, Berlin 1906; Ungarische 
Rhapsodien. München, 1905; Deutsche Bilanz in Südosteuropa, Pre- 
ussische Jahrbücher Schriftenreihe, Berlin, 1936,110; Aus bewegter 
Zeit 1893-1903, Kronstädter Zeitung, Festausgabe 1936 V.24.93. 
Irod. Trausch, Schriftstellerlexikon IV,49; Krbl 1907, 14-15; Deut
sche Erde 1910, nr.2 Eisenburger, Eduard: Sie erkannten die Zeichen 
der Zeit. Rumäniendeutsche politische Zeit- und Lebensbilder aus 
zwei Jahrhunderten. Cluj-Napoca, Dacia, 1979.129-139 (Lutz Koro
di- Erprobter Freund der Schwaben und Rumänen); Siebenbürgi- 
sche Vierteljahrschrift, 1936,156; 1937, nr. 1-2, 115-117; 1937, 
nr.4,325.

KORODI PÁL : sz. 1801,1.18-án Pürkerecen, + 1872-ben Apá
cán. Korodi Sámuel pürkereci folnagy fia. A teológia elvégzése után 
tanító lett, először 1835 - 1849-ben Brassóban, majd 1849 - 1852 
között Hosszúfaluban, 1852 - 1871 között e. lelkész Apácán. 1871- 
ben nyugdíjazták. Kétszer nősült, mindkét alkalommal szász nőt vett 
feleségül, így utódai elszászosodtak. Első felesége (házasságkötés 
1828 ápr. 27-én) Johann Markus Czirner kannaöntőnek és türkösi 
uradalmi intézőnek (provizornak) Franciska (1799 - 1830) nevű 
leánya volt. A fiatalasszony azonban két évi házasság után meghalt.
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Második feleségével Theresia Julianna Schullerusszal (1807-1872) 
1831 január 11-én kötött házasságot.

A második házasságából három gyermek született: Emilie The- 
resie Korodi (1831 -1832); -Theresia Pauline Korodi (1833 -1835) 
és Franz Ludwig Korodi (1834 -1901). Ez az egyetlen fia ugyancsak 
brassói szász nőt, Julie Clementine Hiemescht vette feleségűi. Ko
rodi Pál családjának esetéből Orbán Balázs az egész barcasági evan
gélikus magyar értelmiség elszászosodására következtetett; “...a 
főpap aztán leginkább szász nemzetiségű papokkal rakta meg a 
magyar ecclesiákat, vagy ha magyar nemzetiségű papot tett is, néha 
kénytelenségből, választása csak olyanokra esett, akiknek vak enge
delmességéről és a szász érdekek előmozdítására való közreműkö
déséről előre bitosítva volt. Ezt leginkább a szász iskolákban való 
neveltetés és szász pap leányokkal való egybeházasítás által érték el. 
E métely most is meg van, s az a magyarok intelegentiája elszászo- 
sodásának még most is eszköze, mert ha szász feleségű magyar 
papnak gyermekei magyar házastársat kapnak rendesen, megmarad
nak magyarnak; de ha másod szász házasság jön létre- ami a gyako
ribb eset, akkor azok és az unokák is szászokká lesznek. Ily példa 
számtalan van. Itt csak a hazafias szellemű apácai lelkész Korodi 
szász anyától származott fiára hivatkozom, ki magyar voltát nyilvá
nosan megtagadni nem átalotta, s becsületes magyar neve s nemze
téhez szeretettel ragaszkodott hazafias atyja dacára, ma büszkén 
mondja magát szásznak, s német hírlapokban gyalázza saját faját és 
nemzetét”. írod. Orbán Balázs: Székelyföld leírása VI. Pest, 1873,113, 
Erich Jekelius; Stammbaum der Familie Jekelius-Jeckel, BrFtLev, 
146-147: CsN 1925,52.

KORODI SÁMUEL: sz. kb. 1810-ben, + 1874-ben. Valószínűleg 
Korodi Pál testvére. Az 1830-as évek végén elvégezte a brassói szász 
gimnáziumot és 1841-ben szülőfalujában, Pürkerecen, iskolamester 
lett. Miután Korodi Pál Apácán lelkész lett, Sámuel is oda került és 
1851-1874 között apácai rektor volt, de elvesztette szemevilágát és 
kápláni fizetésből tengette életét. Az 1868. okt.27-én kitört apácai 
tűzvész alkalmával állítólag így kiáltott fel: ,»Apáca, Apáca, íme 
súlyosan nehezedett reád 74 év múlva az Úrnak látogató keze; vedd 
eszedbe azokat amelyek békességedre szolgálnak”. Irod. Q V,88 
(Samuel Korodi iám ante festum natavitatis Christi magister scholae 
in posessione Pürkeretz factus est),: CsN 1925,50,53.
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KORODI W ALTER : sz. Berlin 1902 ?. Korodi Lutz fia. Újságíró 
a németországi Konstanz-ban.

KOSZTA 1. ISTVÁN  : sz. 1761-ben Tatrangon ,+  1851-ben 
Brassóban. 1795-ben Barcaújfaluban, majd Pürkerecen és végül 
1798 - 1808 között Csemátfaluban rektor, majd 1813-ig brassói 
magyar lelkész, végül pedig apácai pap. Jakab József halála után 
1809-ben az ev. gimnáziumba hívták meg magyar nyelv tanárának, 
ahol háti két órai tanításért a régi tanár fizetését kapta. írod. KM, 
206; Q V,79 (1808 Mense Junio demortuo domino ministro Hungá
ria) Josepho Jakab in locum eius surrogatur dominus Stephan Kosz- 
ta, qui salario suo aucto per duas horas linguam Hungaricam docere 
incipit); CsN 1928,60; Trausch (Minister in Suburbio Coronensi 
Blumenau dicto, post Andreám Köppe pastorem Apatziensem vo
cationem e id 13 sept oblatam res ponentem, eligitur 13 ian 813, obiit 
in statu quigentia Coronae a Decembri 851 aet. 90 annorum).

KOSZTA 2  ISTVÁN  : sz. kb. 1770-ben Tatrangon, + 1841 
febr.-ban Halmágyon. 1794-ig halmágyi iskolamester, majd 1795 
szept. haváig brassói, 1795 - 1797 között barcaúj falusi és azután 
1813-ig pürkereci, végül pádig 1813 jan. 13-tól haláláig halmágyi ev. 
lelkész. írod. Barcaúj falusi Matrikola: Koszta Stephanus Tatrangi- 
ensis primo Rector Halmagiensis, deinde Coronensis, apud temp
lum hung. Boloniense. Rector Újfalu: Anno 1795. Revocatus Coro
nam die 25 ta Sept ejusdem anni; CsN,1928,60.

KOSZTA JÓ ZSEF : 1841 - 1849 között brassói magyar rektor, 
1849 márc. 9-től 1858-ig brassói magyar ev. lelkész. 1859-ben halmá
gyi evangélikus lelkésznek választják. A Pesty Frigyes-féle hely- 
névgyújtemény számára 1865-ben elkészíti Halmágy tudományos 
leírását.

KOSZTA KÁRO LY : 1841-ig brassói diák, majd bácsfalusi rek
tor. Irod. Q V,87 (Carolus Koszta iám mense Decembris valedixit 
magister scholae in possessione Bácsfalu factus.) 1849 -1858 között 
türkösi iskolamester. Irod. Csernátfalusi Matrikola 166.

KOVÁCS KÁROLY, 1861-1868 között Apácán iskolamester. 
írod. CsN 925,53.

KRIZBAI DÁNIEL : 1715-ben enyedi diák s a kollégium anya
könyve szerint a krizbai lutheránus lelkész fia volt. (pastor Krisbai-
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ensis filius, Lutheránus, adhuc novitius). A XVIII, század elején 
Ábrahám János volt a krizbai lelkész, de lehetett egy előbbi pap, 
Dezső Mihály vagy Privigyei Márton fia is. írod. Enyed, 131.

KRIZBAI D. GÁBOR : Valószínűleg a krizbai Dezső családból 
származik, 1743-ban enyedi diák, majd külföldi akadémiákon foly
tatta tanulmányait. írod. Enyed, 156,1743; Gabriel D. Krizbai pastor 
acad.

KRIZBAI (DEZSŐ) ELEK  : valószínűleg Krizbai (Dezső) 
4. János marosszéki lelkész fia. A marosvásárhelyi ref. kollégium 
diákja, majd marburgi egyetemi hallgató (1795-1797) volt, a XIX. 
század elején kolozsvári ref. lelkész. írod. Ref.Szle. 1969, nr.3-4; 
Szinnyei 11,852.853;

KRIZBAI 1. GYÖRGY : Az iskolai törvényeket 1643 junius 
25-én a debreceni kollégiumban írta alá Georgius Krizbai 1644-ben 
fogarasi diák. Tanulmányai végeztével néhány évig Hajdúböször
ményben tanított, majd 1647-ben külföldi tanulmányútra indult. 
Előbb a franekeri egyetemre iratkozott be (május 13), majd az 
utrechti universitás hallgatója lett. 1648 Mindkét anyakönyvben 
„Georgius Farkas Krizbai” formában szerepel a neve, Franekerben 
az előbbiben hallgatott szakját és származási helyét is jelezték:

„Ungarns Theol. Stud”. Angliai tanulmányát egy kiadatlan levél 
és könyvtárának 34 angol nyelvű kötete bizonyítja.

Külföldi pergrinációiról hazatérve az Ugocsa megyei Salánkon 
lett lelkész (1654), de 1657 tavaszán már Beregszászon töltötte be 
az egyik lelkészi állást s egyben a beregi egyházmegye esperesi tisztét 
is viselte. Egy pár évig Munkácson református lelkész, majd 163 
júniusában Debrecenbe került. Itt szinte egy évtizedig szolgált, neve 
több akadémiai disputáció ajánlásában is előfordul. 1673-ban már 
Bánfi Dénes erdélyi főúr udvari papja. Itt azonban nem szolgált 
hosszú ideig, 1674 első felében kb 50 éves korában elhunyt. Végren
deletében könyvtárát hitsorosai községének adományozta, megoszt
va ezt Debrecen és Kolozsvár között. Krizbai tékája kb. 116 kötetből 
állott. A kolozsvári kollégium könyvtárosai Krizbai könyveiről listát 
készítettek s a kötetekbe is beírták a hagyományozó nevét: „Est 
Coll(egii) Claud(iaci) ex lega(tione) Claris(simi) Krizbai”. Sipos 
Gábor :A kolozsvári református kollégium a XVII században (Olvas
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mánytörténeti dolgozatok) Szeged, 1991, 28-31. Marosvásárhely és 
Gőttinga. Fogarasi Sámuel B 1974.379; Tónk II nr. 459

KRIZBAI2  GYÖRG Y : Valószínűleg nemesített krizbai Deső 
vagy Dezső család tagja, talán Krizbai Deső vagy Pap Mihály lelkész 
fia. „Georgius Kriszbai” szerepel a kolozsvári ref. kollégiumi diákok 
névjegyzékében. Talán rá vonatkoznak Czegei Vass György napló
jának következő sorai: „(1696) 29,30 dec. kolosvári négy deákkal 
mulattam: Csengeri, Pataki, Makai és Krizbai, kik közül ketteje 
nálam voltak az ünnepeken”. Krizbai 2 György 1694-ben, enyedi 
diák korában Bethlen János gyermekeinek nevelője volt. 1714-ben 
gálfalvi ref. prédikátor.írod. Enyed,l 16; Herepei HI338; MHHS, 35. 
kötet, Bp,1896,59.

KRIZBAI 3. GYÖRGY: 1701-ben enyedi diák, az 1704-es enyedi 
kuruc-labanc harcokban elesett. (Georgius Krizbai Hostilibus armis 
occisus in conflagratione oppidi). Irod. Enyed,121.

KRIZBAI ILLYÉ S : lásd Illyés József.
KRIZBAI IM R E : 1688-ban enyedi diák, a Bethlen család alum- 

nusa, (Emericus Krizbai pro nunc alumnorum Bethlenianorum pra
eses), majd szászvárosi prédikátor, 1713-ban mint főpapot említik. 
írod. Enyed,113: Protestáns Szemle, 1886,396.

KRIZBAI 1. ISTVÁN : enyedi diák, majd 1683-ban Magyaror
szágba távozik. írod. Enyed. 109.

KRIZBAI 2  ISTVÁN : 1689-ben az enyedi kollégium alumnusa 
és seniora. Innen Felsőbányára hívják meg iskolamesternek (Alum
nus contrascriba, deinde senior, ductus ad rectoratum Mediomon- 
tanum). Tanulmányait külföldön folytatta. Talán Privigyei Márton 
krizbai ev. lelkész fia lehetett, mert az Odera menti Frankfurt egye
temének anyakönyvéban szerepel egy „Johannes Przitezalwi Tran- 
silvanus” (sic!). Frankfurtban jelent meg doktori disszertációja is .: 
Dissertatio Theologica. Frankfurt, 1703. Irod. Enyed, 113; Szinnyei 
VII.315; Arch Ver 22,1889,408.

KRIZBAI (DESŐ) 1. ISTVÁN  : sz. kb. 1690-ben Kóboron, + 
1743-ban uo.( 1710-ben enyedi diák, a Bánffy család alumnusa, majd 
Kóboron ref. pap. 1714-1743). írod. Enyed ,126;Pápai-Páriz, 509- 
510.
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KRIZBAl (DESŐ) 2. ISTVÁN : 1758 -1772 között csikfalvi, 1775 
- 1785 között udvarfalvi, majd 1793- 1802-ben gegesi ref. lelkész. 
írod. Imreh,142,161.

KRIZBAl 1. JÁNOS : kálvinista. 1664-ben Joann Krizbai foga- 
rasi diák. 1640 körül brassói magyar iskolamester, a gyulafehérvári 
kollégium diákja, majd gyulafehérvári ref. lelkész.

KRIZBAl2. JÁNOS: 1654-ben a debreceni ref. kollégium diákja.
KRIZBAl (DESŐ) 1. JANOS : 1678-ban enyedi, majd 1681-ben 

brassói diák és a brassói magyar iskola mestere. Később a Kőhalom 
melletti Petek lelkipásztora (Johannes D. Krizbai Alumnus, rector 
Coronensis, denuo ingressus electus contrascriba, pastor eccl.Petki- 
ensis). Irod. KM,78; Enyed,106.

KRIZBAI (DESÖ) 2. JÁNOS : a krizbai lelkész fia. 1713-ban az 
enyedi kollégium diákja, majd 1719-ben Johannes Krizbai néven a 
szebeni ev. gimnázium anyakönyvében is előfordul. Talán külföldi 
egyetemeken is tanult (Enyedi anyakönyv: Johannes D. Krizbai 13. 
Jun 1713 Acad.). Irod. Enyed, 129,132; Pápai Páriz, 575,780; KM,78.

KRIZBAI (DESÖ) 3. JÁNOS : Talán Krizbai (Deső) 1. István 
kóbori ref. lelkész fia. 1726-ban enyedi diák, majd kóbori rektor. 
írod. Enyed, 142.

KRIZBAI (DESÖ) 4. JÁNOS : A marosszéki Ákosfalván 1769- 
1773 között iskolamester és lévita, 1785-ben Mezőcsáváson majd 
1788 -1790 között Marosszentkirályon ref. lelkész. írod. Imreh, 139, 
148,150; Sipos Gábor: Marosszéki népoktatás a XV. századtól 1848- 
ig. MT 11,1980,121.

KRIZBAI JÓZSEF : Krizbai József apácai (Iosephus Krizbai 
Apátzensis) előbb Tatrangon iskolamester, majd csernátfalusi rek
tor. (1761 - 1112). írod. Csernátfalusi Matrikola 165.

KRIZBAl M ARTON : Mart.Krizbai 1644 körül fogarasi diák.
KRIZBAI MÁRTON: sz. Kóboron,+ 1714 VIII.30-án uo. (1671- 

ben enyedi diák, majd a Macskási család gyermekeinek nevelője. 
1689-től haláláig Kóboron volt ref. lelkész. Végh Pál halmágyi szár
mazású kóbori papveje. írod. Pápai-Páriz 586.

KRIZBAI M IH ÁLY: 1701 ben enyedi diák, az 1704-ben történt 
kuruc-labanc harcok áldozata (Ferro hostili excissus). Irod. Enyed, 
120, 122.
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KRIZBAI (DESŐ) 1. M IH ÁLY : sz. kb. 1620-ban Krizbán, + 
1665 után Krizbán. Pap Mihálynak vagy Michael Deső Krizbaiensis- 
nek is nevezték. Michael D. Krizbai 1644 körül fogarasi diák, 1646- 
tól 1659 vagy 1665 (?)-ig Hosszúfaluban lelkész, majd 1665-ben 
szülőfalujában Krizbán lett pap. 1652-ben brassai rektor.(?).

KRIZBAI (DESŐ) 2. M IH ÁLY : sz. kb. 1690-bem Kóboron,+ 
1730 után Gyulafehérváron. Krizbai Deső Mihály kóbori ref. lelkész 
fia. 1712-ben a brassai ev. gimnázium tanulója és brassói magyar 
iskolamester, de később kálvinista iskolákban folytatta tanulmánya
it, (Michael Krizbai Koborensis scholae Hungaricae rector, discessit 
bonus vir sine vale 1 Junii, unius solis rector), 1713-tól kezdve enyedi 
diák. 1719-ben az enyedi kollégium rektora, majd tordai ref. rektor. 
Krizbai Mihály Hermányi Dienes József magántanítója volt, való- 
színőleg Udvarhelyt: „És mikor Krizbai Mihály brassói mesterségre 
kimene- írja Hermányi- ez az én jó praeceptorom fejérvári papságá
ban hala meg”. Évekig tartó itthoni tanulás után külföldre peregri- 
nál, így 1721-22-ben a frankfurti, majd 1723-ban az utrechti egyetem 
hallgatója, az itteni egyetem anyakönyvében „Michael Deső Krizba- 
inus Transylvanus Ungarns” néven van beírva. Cserei Mihály a híres 
erdélyi emberekről írt művében így jellemzi Krizbai Deső Mihályt: 
„Fejérvári tudós pap Krizbai Mihály”. Művei: Exercitio theologica de 
natura decalogi: Francfurti ad Viadrum 1721; Disputatio philologico 
theologica secunda, uo.,1721. Irod. Q V,32; Binder; Barcaság,ll: 
Enyed,129,135,Graaf,66; Erdély öröksége VII.239; Apor: Verses 
művei I, 285; Szinnyei 11,809-810. Veress Endre : A nagyenyedi 
kollégium jegyzői és Nemes Oskolai tanácsa. EM. 1908, 389. (1717: 
Michael Deső Krizbai).

KRIZBAI (DESŐ) 3. MIHÁLY : 1710-ben enyedi diák, majd 
bölöni ref. lelkész. írod. Enyed, 126.

KRIZBAI G. MIHÁLY: 1688-ban enyedi diák. írod. Enyed,113.
KRIZBAI P. SÁMUEL : 1689-ben mint enyedi diák hal meg. 21 

Jan. Defunctus in Domino. Mortuus miser. Irod. Enyed 113.
KRIZBAI (DESŐ) SÁMUEL : „Samuel D. Krizbai” 1715-ben 

enyedi diák. Irod. Enyed,131.
KRIZBAI 1. TAMÁS : 1639-ben a fogarasi, majd 1647-ben a 

brassói gimnázium tanulója, hosszúfalusi, majd brassói lelkész (1665
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-1668). Mivel 1667-ben megtagadta az ágostai egyház hittételeinek 
betartására kötelező esküt, a városi magistrátus kálvinistának nevez
te, 1667 októberében elmozdították állásából és 1668-ban helyébe 
Szeli György csallóközi származású ev. papot nevezték ki brassói 
magyar ev. lelkésznek. Irod. KM.57 (1647; P.Thomas Krisbaiensis); 
Q VI,17 (1667 Mense Octobri ist der ungrische Pfarr Thomas wegen 
des Calvinismus abgesetzt und ein anderer an dessen Statt eingest- 
zet); Q VIII,359 (1667 Hoc Anno Thomas Krizbai minister ecclesiae 
Hungaricae Coronensis ob introductos contra iuramenti sui sacra
mentum in ecclesiam novos ritus et mutatas in administratione 
coenae Dominicae formulas); Meder Péter (Petrus Mederus) brassai 
pap és dékán levele az általa az egyházban tett újításokért kárhozta
tott brassai magyar pap elődje (moderni concionatoris Hungarici 
antecessor) ügyében. Brassó, 1667 szept. 5-én (levél Apafi Mihály

delemnek). Közli Szabó Károly, Prot Közi. 1889,157.
KRIZBAI2. TAMAS : 1689-ben az enyedi kollégium alumnusa. 

Kiváló diák volt, tanulmányait Németalföldön folytatta (Alumnus 
juvenis modestus,eruditus, finita scholastica messe salutavit exoticas 
acad. Foederati Belgii, in pastoratu obiit in oppido Borberek ). 
1699-ben „Thomas Krizbay Transylvano Ungarns” az utrechti egye
tem hallgatója. Haláláig Borberek mezőváros lelkésze. írod. Enyed, 
113; Graaf,59; Tónk II. 2782

LITSKEN (LICSKEN, LITSCHKEN) : Brassó-bolonyai magyar 
család. 1792-ben Litsken István városi lovas legény, Litsken Sámuel 
1791-ben türkösi uradalmi provizor, Litsken Lajos székely határőr
tiszt, 1843-ban brassói lovaskapitány 1849-ben a honvédekhez csat
lakozik, Litsken József bécsi órás (+ 1838-ban) a bolonyai magyar 
templom jótevője, Litsken Károly 1851-ben órás a brassói várban 
(Belvárosban). írod. Arch Ver 17,179; ArhMagBv 11,1066, 1170, 
1171; Trausch, Schriftstellerlexikon 111,279.

LUKÁCS (BOROSNYA1) JÁNOS : sz. 1694-ben Feldobolyon,+ 
1760-ban nagyenyeden. Apja id. Lukács János hajdani jobbágy, Thö
köly uralma idején - valószínűleg a tatárok elől 1690-ben Három
székre menekült, s Feldobolyon a Bodola család egyik tagjának lett 
zsellére. Itt született fia, János, aki az enyedi kollégium elvégzése 
után udvarhelyi rektor (1735 - 1749), majd erdélyi református püs
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pök (1749 - 1760). Irod. Nagy Géza: Borosnyai Lukáts János püspö
künk élete és munkássága (1694-1760). RefSzle 1970, 364-405; Pá- 
pai-Páriz 751; Jakó Zsigmondi Írás, könyv, értelmiség, B. 1976, 223. 
Fogarasi Sámuel: Marosvásárhely és Götinga B,1974. 68, 325-326, 
329.

MAGDÓ ANDRÁS : hihetőleg hosszúfalusi származású. 1734- 
ben a győri ev. líceum diákja volt.

MAGYAROSI E L E K : sz. Nagyborosnyón ?,- + 1754-ben Bras
sóban. Gödri János brassói ev. lelkész szerint „Nemes királyi váro
sunknak egy néhány esztendők alatt híven forgolódott cancellistája, 
minthogy az mi templomunkban temettetett Bolonyába, még élő 
nyelven hagyott az eklézsia számára fi 10...”.

MAJOR ANDRAS : brassói születésű, + 1646 v. 1649-ben. A 
gyulafehérvári kollégiumból hívták meg Brassóba magyar lelkész
nek.

MAJOR MÁRTON : sz. kb. 1600-ban Brassóban, -1663 után 
Gyulafehérváron?. 1627 és 1632 között Michael Hermann brassói 
nyomdatulajdonos nyomdászai között szerepel egy Martinus Wolf
gang nevű tipográfus, aki valószínűleg azonos a később Gyulafehér
váron felbukkanó Major Mártonnal. Ezt a feltevést megerősíti 
Geleji Katona István I. Rákóczi György fejedelemhez intézett leve
le: „Nagyságodnak jelentettem volt Bisterfeldius uram által az én 
Conciómnak nyomtattatásban való nagy fogyatkozását, de a Marci 
(=Major Márton BP) Brassóból eljött s Istennek hála Albert is 
feléledett, most megint hozzá kezdtek”. Apafi Mihályt fejedelemmé 
választó országgyűlésen (1661 szept. 5) jelen volt „Keönyw nyom- 
tatto Márton” is. Major Márton, ki magát Brassainak (Coronensis) 
írta, a gyulafehérvári fejedelmi nyomda vezetője volt, 1647 - 1657 
között 16 latin és 16 magyar nyelvű művet adott ki. Nyomtatványai 
közül a következőket említjük.Kászoni János könyve. Nyomtattatott 
azon Cikó Mihály V. költségén, Gyula-Fejérváratt, Brassai Major 
Marthon által 1647 esztendőben; Index Vocabvlorum. Per Martinum 
Major Coronensem, Fehérvár,1647. Fogarasi István: Oláh Catechis- 
mus. Lugosi már az igasságot rész szerint megsimert Oláh Magyar 
Ecclesiának lelki pásztora. Feiervarot Nyomtattatott Brassai Major 
Márton által 1648 esztendeoben; -Apáczai János; Magyar logicats-
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ka... Fejérváratt, Nyomtatta Major Márton MDCLIV; Pápai Páriz 
Imre, Keskeny Vt. Nyomtattatott Gyula-Fejervarat 1657 Esztendeo- 
ben Major Marton által. írod. RMK I,nr 791, 792, 803, 883, 920: 
Binder, Barcaság, 11; EOE XII, 531; Dr. Ván>i Ferenc: Magyar 
Irodalmi Lexikon, Bp, 1926,548. Szabó T. Attila : A szó és ember B 
1971,361; Kurz Magazin 1.158.

MATHÉ MARTON : sz. kb.l726-ban Krizbán, +1806 V.18-án 
Apácán. Pozsonyban tanult, ezután először 1755-1761 között brassói 
és apácai, majd 1761-1773 között krizbai rektor, később pürkereci 
(1773 X.24 -1775 X.23) csernátfalusi (1775. X.24 -1803. V.I.), végül 
pedig 1803-tól haláláig apácai evangélikus lelkész volt. írod. Arh- 
MagBv, I, nr. 1760,1964; uo. vol. Il.nr 588; CsN, 1925,52.

MATTHEIDES (MAHAIDES,MATYJECZ) család.
A szlovák Hoczimir unokáját a magyar királyok 1355-ben emel

ték nemesi rangra s birtokáról használhatta az árvamegyei Revisnyei 
előnevet. Évszázadokon át a Revisnyeiek a Matyjecz nevet viselték, 
míg Sámuel 1609-ben felvette a Mathaides nevet. András nevű fia a 
felföldi Sáros megyében volt evangélikus lelkész s ennek fia M. Jakab 
Alsó-Kubin (Dolnij Kubin) polgármestere volt. Árva megye köz
gyűlése 1721június 27-én új nemeslevéllel ajándékozta meg. Migyel- 
ka Annával kötött házasságából született Sámuel fia Greiswald egye
temén tanult s hazatérte után 1709-től az eperjesi kollégium lektora, 
majd rektora lett. Habár az ellenreformáció alatt 1711-ben felfüg
gesztik az eperjesi gimnázium működési jogát, ő tiz éven át a város 
falain kívül tanít, majd a város lutheránus lelkésze lett (1729 október 
9). Gazdag könyvtárát a berlini Ungarisches Institut őrzi. Székely 
Erzsébettel kötött házasságából 1712április 18-án született M. 
György Eperjesen volt gyógyszertártulajdonos. Felesége Maria 
Gutsmittel volt. 1758 január 3-án született M.Dániel (1758 - 1828) 
nevű fia az ellenreformáció miatt el kellett hagynia Eperjest s ne
velője, ifj. Matthaeides Mihály hívására Brassóba költözik. M. Dáni
el 1799-ben Pesten gyógyszerész magisteri vizsgát tett. Ő Brassóban 
a Seuler féle „Arany Pelikán” (Zum Goldenen Pelikan) patikát 
bérelte, de ezt hasonló nevű fia eladta felsőmagyarországi Roll Sá
muelnek. Brassóban a Mathaides von Revisnye család 1834-ben 
férfiágon kihal, de a leányágon Gmeiner családban tovább élt. írod.
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Ernst Wagner: Zuwanderer aus der Zips und aus Oberungarn nach 
Siebenbürgen bis zum Ende des 18 Jahrhunderts (I)- B(alduin Her- 
ter); „Die Vorfahren mütterlicherseits waren Griechen...” In: Sieben- 
bürgische Familienforschung. Mitteilungen der Sektion Gene
alogie im Arbeitskreis für Siebenbürgischer Landeskunde e.V. He- 
idelberg.9-1992 Nr.l. 46-48.

MATTHEIDES DÁNIEL : 1758. I .3. brassói gyógyszerész, a 
város százak tanácsának tagja. írod. Hermann: Das alte Kronstadt 
II, 545; Benkő Lev. nr 270.

MATHEIDES 1. ISTVÁN  : Matheides 2 Mihály törcsvári por
koláb fia, 1765-ben Eperjesen diákként halt meg.

MATHEIDES 2. ISTVÁN. (Stephan Edler von Revisnye). 1835- 
ben brassói lovaskapitány. írod. Dietrichl7,181.

MATHEIDES 1. M IH Á LY : sz. kb. 1680-ban Breznyóbányán, 
(szlovákul: Mattyejovicz), + 1719-ben Brassóban. „Breznyó-Bányai 
Tót jeles ember” élettörténetét Szeli József jegyezte fel: „Matthai- 
des Mihály magyarországi tót fiú, ki béjövén Magyarországból bras- 
sai diákká, osztán a törcsvári vámon íródeákká, azután brassai ma
gyar mesterré, innenis krizbai mesterré lévén, végtére brassai pap
ságra hivattatott (vocatus 1717 December), hol kevés időt élvén 
maradott egy fiúcskája Mihály nevű, Szebeni Kata feleségétől. Mor
tuus 1719,16 sept. peste”. 1702-ben brassai íródeák, majd 1708, 
április 21-én “ Michael Mattyowiczot a brassói tanács magyar isko
lamesterré nevezi ki és megígérik neki, hogy ha tovább képezi magát, 
Budai János pap halála után, ő lehet Brassó magyar lelkésze. 1709- 
ben, Michael Matthyejovicz Rect(or) Hung(aricum) Cor(onensis) 
név alatt latin nyelvű lakodalmi üdvözlőverset közölt Martin Alb- 
rich esküvője alkalmából (lásd a 143-ik old.). Ebben az időben több 
szász diákot, így Simon Scheipnert is oktatta. 1713-ban krizbai 
rektornak nevezték ki. írod. KM,91; QV 32 (1713 Michael Mattha- 
eides de Brezo Hungarus, scholae Hungaricae rector, die 24 Aprilis 
secunda vice inscriptus. Anno 1713 Krisbachium translatus ad rec- 
toratum, hincad pastorem Coronensis ecclesiae Hungaricae); Arh- 
MagBv II,nr. 1069; Q VII, CXLII. (Samuel Scheipner: „Sind meine 
Praeceptores gewesen: Michael Matthaeides, ein Schlag aus Ungarn 
gebürtig. Dieser war erstlich ein Studiosus bei hiesigem Gymnasio 
...aber Anno...auf Törtschburg als Maut Scheiber...”).
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MATTHEIDES 2. M IH ÁLY: az előbbi fia, Szeli Józseffel együtt 
tanult külföldön, 1744 -1775 között törcsvári kasztellánus. Felesége 
Hajdú Rebeka. 1768-ban Dévai Jeremiással együtt a bolonyai ma
gyar templom kurátora volt. Rebeka leánya Pap Sámuel törcsvári 
porkoláb felesége. Leánya keresztelője 1748-ban volt, keresztapja 
Christian Bömches. írod. Huttmann A , Korodi A , Nussbächer G.: 
Exlibrisuridin TransilvaniaIV: Revista bibliotecilor 1971, nr. 12,739; 
ArhMagBv I, nr. 962,1039,1041,1060,1387,1643,1644,1646,1688, 
1793,1863,1868,1871,1877,1948,1964; ua. voi. II, nr. 61,70, 111, 
126, 127, 128, 257; Possessor bejegyzés Szent-Páli N. Ferenc: 
Verbóczi Compendiuma. Kolozsvárott, 1701 című könyvbe: „Mathe- 
ides Michaly. Possidet Michael Matthaeides... Anno 1763”. Ezen 
könyvet Meltos(ágos) Vargyasi Daniel Elek kapitány úr egy kisded 
Historia Ecclesiast(ica) és egy ezüst órával együtt ajándékozta. Anno 
1747 die 20 Juni. Szeli Iosef mp. Azután Tiszt. Bátyám Uram nékem 
adta 1748 M. M. Tipărituri româneşti existente la Braşov (1539 -1750) 
Braşov, 1980, p. 167.

MA TTHIAS (MA TYÁS) ISTVÁN : Brassó-bolonyai születésű. A 
brassói gimnázium tanulója, majd 1829-1841 között brassói és 1841- 
től 1851-ig apácai rektor, 1851-től 1871-ig pedig pürkerci ev. lelkész. 
írod. CsN 1925,53.

MÁTYÁS KÁROLY: sz. Pürkerecen. Matthias (Mátyás) István 
pürkereci ev. lelkész fia. 1858-ban mint togátus diákot Tatrangra 
hívják meg iskolamesternek, 1860-ban a brassói magyar evangélikus 
iskola rektora lett.

MIHÁLYI K ÁRO LY : sz. Nagygalambfalván. 1871 szept. 10 és 
1877 között Apácán volt ev. lelkész. írod. CsN 1925,52.

MODJER AUGUST : Modjer Michael Traugott zsombori ev. 
lelkész fia. Először kőhalmi rektor, 1846 X II8 -1858 között zsom
bori, végül homoróddacóci ev. lelkész. (1858 - meghalt 1893IV. 14).

MODJER MICHAEL TRAUGOTT : sz. Brassóban. 1785-tól 
kezdve hét évig a nagyenyedi kollégium diákja volt, majd a pozsonyi 
ev. líceumban teológiát hallgatott. 1795-ben Iacob Aurelius Müller 
berethalmi ev. szuperintendens Barcaúj faluba nevezte ki ev. papnak 
(1795III12 -1799), ez után majdnem egy fél évszázadon át (1799IV 
8 -1846) zsombori ev. lelkész volt. 1846 XI 18-án nyugalomba vonult
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és 1848-ban elhunyt. írod. Barcaújfalusi matricola: Traugott Micha
el Modjer Coronensis, in Illustri Collegio Reformatorum Nagy 
Enyediensi per septem annorum decursum literarum philologica- 
rum Studiosus, postea Posonii in celebri ejate Schola Lutherana 
Studio Theologico... in pastorem Neocomensem a seduta per inju
rium et malitiam plebe calvinismo accusatus verum Birthalbinum 
ad maxime Reverendum Dominum Superintendentenm Iacobum 
Aurelium Müller ... Neudorf 1795 die 12 Martii; Enyed, 187 (1785. 
Michael Traugott Modjer Pastor).

MODJER FRANZ CARL : Az előbbi fia, 1818-ban tübingeni 
diák.

MOLNÁR ÁDÁM  : kaposi. Nemesi család sarja sz. 1713 vagy 
1716-ban a Vasmegyei Jákfalván, + 1780 XI. 8-án Brassóban. Kö
zépiskolai tanulmányait Sopronban kezdi, majd 1733-ban Pozsony
ban folytatta. Egyetemi tanulmányait 1738-ban kezdte el Halléban, 
majd valamelyik németalföldi akadémia hallgatója lett. 1744-ben a 
göttingeni egyetemre iratkozott be, de a következő két éven át 
Lipcsében tanult, végül 1747-ben visszatért a hallei egyetemre, ahol 
ugyanez év augusztusában befejezte orvosi tanulmányait és megvéd
te orvosi értekezését. Orvossá avatása évében 1747 decemberében 
tagja lett a hallei Academia Naturae Curiasorumnak. Orvosi disz- 
szertációja (Dissertatio inavgvralis medica sistens disqvisitionem 
cavssarvm sterilitatis hominum vtrivsque sexvs ...) 1747-ben Hallé
ben jelent meg. Tanulmányai befejezése után Erdélybe jött, Kolozs
váron, később Brassóban folytatott orvosi gyakorlatot, de már 1749- 
ben Bukarestben telepedett le, ahol két évtizeden át mint orvos 
működött és tudományos kutató munkát is végzett. Havasalföld 
fővárosában 1747 - 1768 között „országos orvosként tevékenyke
dett”, e címből arra következtethetünk, hogy Molnár Ádám volt az 
ország főorvosa vagy protomedikusa. 1755-ben a csernavodai basa 
kezelésére hívták, ahol felkereste II. Rákóczi Ferenc fiának,Rákóczi 
Józsefnek a temetkezési helyét. Gödri János brassói magyar ev. 
lelkész - Molnár Ádám életrajzírója - közli a csernavodai Szent 
Miklós templomban látott sírfelirat szövegét, amit tehát Molnár 
őrzött meg az utókor számára. 1768-ban az orosz-török háború 
kitörése miat elhagyta Bukarestet és Brassóba menekült, ekkor
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szétszóródtak Molnár értékes kéziratai Havasalföld földrajzi, ter
mészeti és néprajzi viszonyairól, közülük sok megsemmisült. Brassói 
tartózkodása alatt, ahol orvosi gyakorlatot folytatott, kapcsolatba 
került Benkő Józseffel és levelezett Weszprémi István híres debre
ceni orvostörténésszel. Molnár doktor Bukarestben tökéletesen 
megtanult románul, ezért Benkő József középajtai ref. lelkész és 
jeles botanikus Molnár Ádám közreműködését kérte, mikor botani
kai munkáján dolgozott és az erdélyi növények latin, magyar és 
román neveinek összeírásával foglalkozott. Molnár Brassóban a 
magyar ev. egyház tagja volt és a bolonyai (ma szász evangélikus) ev. 
temetőben van elhantolva. Temetésére írt halotti beszédét Gödri 
János 1793-ban Pozsonyban nyomtatta ki: „Egy sok próbáknak ki
tétetett, sok országokat megjárt, sok tudományokban jártas orvos- 
doktornak Molnár Ádám úrnak az halálon vett győzelméről való 
rövid tanítás”. Kéziratban maradt művei: De Aere, Aquis et Locis 
Valachiae (Havasalföld levegőjéről, vizeiről és helyeiről); De natura 
et diaeta crassa Valachorum (A románok természetéről és életmód
járól); De morbis endemiis Valachiae (Havasalföld táj betegségeiről): 
Írod. Izsák Sámuel: Die Stellung A. Molnárs eines Absolventen der 
Universität Halle, in der Geschichte der rumänischen Medizin, Wis
senschaftliche Zeitschift Univ. Halle. Math-Naturwissenschaften 
1963. Band XVII. 1027-1029.

Adam Molnár (1716-1780)
Der Ungar Adam Molnár (1716-1780) aus Trestyénfalva in 

Komitat Eisenstadt trug sich am 8 Juli 1738 in die halleschen Mat
rikel ein, wurde aber erst am 5 Juli 1747 promoviert. Kann man aus 
den beiden letzteren Daten auf eine neunjährige Studiendauer schli- 
essen. Die prägraudelle Lebensphase sowohl von Maternus als auch 
von Molnár ist bei Weszprémi spärlich und vénig informativ behan
delt. Beide Ärzte scheinen ihm keine ausfürlichen persönlichen 
Angaben gemacht zu haben, die man bei Molnár aber erhält, wenn 
man sein der Academia Naturae Curiosorum geliefertes handschift- 
liches Curriculum vitae einsieht, das im Archiv dieser Gesellschaft, 
die im 18 Jh eine Reihe von Ungarn in ihre Reihen berief, erhalten 
geblieben ist. Hieraus erfahrt man von zwischenzeitlichen Aufent
halt Molnárs in Transsylvanien und von seiner Anwesenheit bei der
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Krönung von Maria Theresia zur ungarischen Königin in Pozsony. 
Molnár ist dann 1747 lediglich kurzfristig zur Erledigung der Pro- 
motionformälitaten nach Halle zurückgekehrt, in Anschluss hat er 
lange Zeit wieder in Transsylvanein gewirkt

Kaiser W: Molnár Ádám, Vas megyei orvos és összehasonlító 
botanikus (1716-1780) Vasi Szemle XXIX 570-575 (1975)

Kaiser Wolfram: Ungarische Mediziner in Halle während der 
Gründungsphase der Academia Friedericana Com Hist Art Med 105- 
106 (1984.13)

Benkö Joseph: Nomina Vegetabilium
„E nevek összeszedésében segítője volt Molnár Ádám nevezetes 

Orvos Doctor, ki Brassóban végzi életét 1780-ban, minek utána majd 
20 esztendeig viselt orvosi hivatalt Bukarestben Havasalföldőn. 
Egyéb segítői: Mauks Tobias kolozsvári nagy nevű Patikárius úr, 
Weisskircher, Langendorf és Birk Brassói Patikárus Urak...

Adatott ez a tudósítás Közép Ajtán 1781-ben Szeptemb 18-dik 
napján.”

Nagy Edit: Benkó József botanikai szótárai a sepsiszentgyörgyi 
Matematika -fizika líceum könyvtárában Aluta; Sepsiszentgyörgy 
XIV - XV. 1983, I I 197.

írod. Benkó: Lev. nr. 93,137 Szinnyei IX, 151-152; Izsák Sámuel: 
Molnár Ádám doktor bukaresti évtizedei - A  Hét 1980, nov. 14, 9; 
Szabó Sámuel: A  fejedelemség főorvosa. - Brassói Lapok 1980, nov.
22.

MOLNÁR ANDRÁS: bolonyai. Az eperjesi gimnázium elvégzé
se után 1787-1789 között brassói, 1789-től kezdve pedig hosszufalusi 
rektor.

MOLNÁR JÁNOS : krizbai keresztelő kád: Tempore pastor 
Molnár Janos 1659. CsN 1930/50.

MOLNÁR JÓZSEF: 1791-ben türkösi jegyző és hihetőleg isko
lamester. írod. ArhMagBv II, nr. 1331.

MOLNÁR KÁROLY : kaposi. sz. 1798-ban, + 1852-ben. Budán 
pedagógus (Paedagogus Budensi), 1822-1835 II. 16 között brassói, 
majd 1835 II 16-tól 1852 III. 2-ig apácai lelkész. Írod. CsN 1925,52.

MOLNÁR SÁNDOR : kaposi. Született a Vas megyei Ostf- 
fyasszonfa-n. 1789-ben brassói diák, tanulmányait 1791-ben Po
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zsonyban folytatta és a jénai egyetemen végezte be. Tanulmányai 
befejezése után visszajött Brassóba, ahol iskolamester és 1797-től a 
Honterus gimnázium magyar nyelvtanára (Lector linguae hungari- 
cae) volt. 1799-től kezdve apácai, majd 1803 17 -1813. IV. 25 között 
tatrangi, végül pedig 1852 I. 27-én bekövetkezett haláláig krizbai 
lelkész. Irod. Q.V, 58; KM: 164, 178, 183. (Alexander Molnár de 
Kapos, valedixit Posonium iturus).

MOLNÁR VIKTOR : kaposi. sz. 1827-ben Krizbán, + 1882-ben 
Hosszufaluban. Molnár Sándor krizbai lelkész fia. Középiskolai 
tanulmányait a brasssói szász gimnáziumban végezte, majd a lipcsei 
egyetemen teológiát hallgatott. Bár hittudományi oklevele volt, 
1849-ben mégis elfogadta Koszta József brassói magyar ev. lekész 
meghívását a magyar ev. egyház iskola tanítói- és énekvezéri állására 
(1849-1853). 1853-1858 között Zajzonban, majd 1858 és 1860 között 
Brassóban volt magyar ev. lelkész, végül 1860-ban Hosszúfaluba 
hívták meg ev. lelkésznek, ahol haláláig működött. Lelkészi évei 
alatt a nép anyagi helyzetének javítását tűzte ki célul, ennek érdeké
ben kölcsönmagtárakat alapított, jó példáját más barcasági egyház- 
községek hívei is követték. Az ő lelkészkedése alatt építették 
1860-ban a Hosszúfalu-felszegi ev. imaházat és iskolát. A gyümölcs- 
termelés fejlesztésének érdekében községi faiskolát létesítettek és 
annak vezetését Kelemen György hosszúfálusi tanítóra bízták.

A nép művelődési színvonalának nevelése érdekében népkönyv
tárakat, leány- és legényegyesületeket szervezett, szaporította a nép
tanítói állások számát. Tanügyi és művelődési munkájában együtt
működtek vele Bartha Károly, Szemerjai József székely és Borcsa 
Mihály, valamint Kelemen György csángó tanítók. Lelkészkedése 
ideje alatt, 1868-ban, az egyházi iskolákat községi iskolákká szervez
ték át és az ő indítványára az itteni tantestület tagjai beléptek a 
„Brassó megyei tanítóegyesületébe. 1872-ben megvalósította 
Hosszúfaluban a művészi fafaragás tanításával is foglalkozó felső 
népiskolát, ez 1900-ban állami polgári iskola lett. Ő kezdte el a 
harcot az önálló barcasági magyar ev. esperesség felállításának érde
kében. Ennek 1886-ban történt megalakulását nem érhette meg, 
azonban a barcasági magyar ev. esperesség első világi felügyelője fia, 
ifj. Molnár Viktor lett. írod. Kelemen Kálmán: A csángók, 1975, 
161-163; Az ötven éves fiirészmezői ev. egyházközösség. CsN. 1928, 
59-65.

Emlékezés Molnár Viktorra. -CsN. 1923, 8-9. kép.
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NAGYBOROSNYAl MAGYAROSI E L E K : 1. Magyarósi Elek. 
NÁNDORI FERENC : Nógrád v írmegyéből jött a Barcaságba, 

előbb kb. 1759 -ben tatrangi, később 1771 -ig bácsfalusi és 1771 - 
1772 -ben brassói rektor, 1777 -ben pedig apácai iskolamester és 
falusi jegyző volt. (Franciscus Nándori, Scholae Rector et jurati pagi 
scribae). Irod. ArhMagBv II, nr. 678.

PAJORKA ISTVÁN : 1694 -1697 között hosszúfalusi iskolames
ter.

PAKSI ISTVÁN : (Paksi vagy Paxia). a kemenesaljai Mihályfán, 
Vármegyében +1771 II. lo-én Hosszúfaluban. 1734 - 1761 - között 
iskolamester Csemátfaluban, ezután 1761 VII 25 és 1763 között 
csernátfalusi, majd 1763, aug. 14-től haláláig ev. lelkész Hosszúfalu
ban.

PAP A N  A N  LÁS: 1. Benő Ananiás
PAP BENJÁMIN : 1. Benő Benjamin
PAP 1. GYÖRGY: 1. Csernátfalusi Pap György.
PAP 2. GYÖRGY : zajzoni ev. lelkész 1874,1886-ban.
PAP JÓZSEF : Azonos Csenátfalusi Józseffel 
PAP JÓZSEF : (Josephus Pap superior). Csernátfalusi iskola- 

mester 1728-1734.
1734. írod. Csernátfalusi Matricola 165 
PAP PÉTER : 1. Csernátfalvi Pap Péter 
PAP SÁMUEL : sz. kb. 1720-ban Csemátfaluban, +1780 V 

28-án Brassóban, apja pürkereci Pap István. Pap Sámuel 1753-ban 
Bécsbe ment, ahol a törcsvári uradalom jobbágyainak során akart 
könnyíteni. 1754-ben még diák, s a brassói tanács támogatását kéri, 
hogy egy dunántúli evangélikus iskolában tanulhasson. 1755-ben az 
eperjesi ev. líceum tanulója. 1757-ben Feketehalomban írnok, ekkor 
„Sámuel Tsernátfalusy” néven Peschkoval, a pozsonyi ev. líceum 
conrectoráyal levelezett. Az 1750-es évek végétől kezdve Brassó 
város szolgálatában állt, előbb vicesecretarius és secretárius, a városi 
tanács krizbai megbízottja, majd 1760 után törcsvári írnok. 1761-ben 
Bakó Józseffel együtt összeállította a terjedelmes törcsvári Urbári
umot (Urbárium seu Conscriptio Domini Törtsvár Anno 1761), ami 
a csángó falvak történetének egyik legfontosabb forrásmunkája. A 
brassói Állami Levéltárban Pap Sámuelnek igen sok levelét és folya-
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madványát őrzik. Pap Sámuel brassói kancellista 1765-ben meg
nősült, felesége Mattheides Rebeka. Első leánygyermekük 1765 vé
gén született, akit meg is kereszteltek. „Tiszt. Pap Sámuel királyi 
városunk exmissus cancellistájának idétlen lánya Rebeka. Kereszt 
atya tiszt. Freind János bolonyai (szász) prédikátor és tiszt. Bartha 
Márton úr (magyar) prédikátor és hitvese Privigyei Rebeka.” 1767- 
ben született második lányuk: „Titt. Pap Sámuel Leánya Sára, ke
reszt Atya Gokesz Bálint”. Pap Sámuel 1774-ben még brassói magyar 
titkár (Expeditor Hungarius), de 1775-től kezdve haláláig törcsvári 
kasztellánus, ugyanakkor több jobbágyfalu (1775-ben Újfalu, Apáca, 
Krizba, 1779-ben Krizba) provizora. Rebeka feleségétől négy leánya 
született: Rebeka pápista lett, Krisztina pedig Weisskircher buka
resti osztrák követségi tisztviselő felesége volt. írod. Szeli Matricola, 
127, 131; Binder, Barcaság, 12; Stenner, 102; BrÁLvt, Stenner VI; 
BrÁLvt, Colecţii Urbiale. Conscripţia domeniului Bran XCVII, 
1761; ArhMagBv, I, nr. 1190, 1262, 1283, 1433, 1697, 1700, 1704, 
1819, 1948, 1965,1967; Binder, Szeli I, 181-182; Arh.MagBv II, nr. 
471,588,630,631,676,677,745,781,790,792, 793.

PARTAS MÁRTON : brassói. 1572-ben brassói anyakönyvben 
Martinas Partas Coron(ensis) néven található. A brassói tanács 
meghívására, a berethalmi szász szuperintendens 1578 dec. 3-án a 
brassói magyar egyház gondviselésére rendeli. Irod. Matr. Ord. 99 
/Martinus Partas Coronensis Vocationem habeo a Senatu Coronensi 
pro ecclesia Ungarica regenda Anno domini 1578,3 die Decembris/. 
Verset ír Laskai Csókás Péter ref. teológiai művében 1581 (Martinus 
Partas Coronensis - R M Ny 483)

PRIVIGYEI: II. Ferdinánd 1630-ban nemesi rangra emelte ezt 
a zempléni (Szlovákia) családot.

PRIVIGYEI JÁNOS: sz. kb. 1695-ben, Csernátfaluban, + 1761, 
VI 19- én uo., Privigyei 1. Simon fia. A brassói ev. gimnázium 
anyakönyvében 1722-ben, Johann Privigyei Apáciensis” néven van 
beírva. Előbb 1730 I. - 1732 VI. 25-ike között tatrangi, ezután 
haláláig csemátfalusi ev. lelkész.

PRIVIGYEI LUKÁCS: (Lucas Privigyei patria ignoratur) Cser- 
nátfalusi iskolamester (1618-1625)?

PRIVIGYEI L(AUTA) JÓZSEF : Josephus L. Privigyei előbb
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halmágyi rektor, majd csernátfalusi (1772 - 1775) s utána hosszúfa
lusi iskolamester. írod. Csernátfalusi Matricola.

PRJVIGYEI2 LUKÁCS : halmágyi ev. lelkész (1682? -1713).
PRIVIGYEI1. M ÁRTON : A felföldi származású Privigyei értel

miségi család első ismert Barcaságban élő tagja. Fiatal korában 
apácai iskolamester, majd 1659 - 1667 XI. 26-ika között Hosszúfa
luban, 1667-tól haláláig Csernátfaluban ev. lelkész.

PRIVIGYEI2. M ÁRTON : sz. 1670-ben Csernátfaluban, + 1750 
XI. 11-ben Hosszúfaluban. Valószínűleg az előbbi fia. Pályafutása 
kezdetén 1705-től 1713-ig brassói és 1713 - 1720 között apácai 
ektor, majd 1719 X. 15 és 1730 között tatrangi, végül pedig 1730 I. 

12-től haláláig hosszúfalusi ev. lelkész.
PRIVIGYEI 1. MIHÁLY: sz. kb. 1695 + 1719-ben (?). Privigyei 

1, Simon fia. 1714-ben a brassói ev. gimnázium tanulója és magyar 
iskolamester. Ugyanebben az évben a szebeni ev. gimnáziumba is 
beiratkozott. További sorsa ismeretlen, valószínűleg az 1718 -19 évi 
pestisjárvány áldozata lett. írod. KM 96 /Michael Privigyei Apacien- 
sis , Rector scholae Hung, fit d. 21 Junii 1714?; Her. M.,75-76/Mi- 
chael Privigyei Martinus Privigyei moderni in Apatza filius. 1715 
Rectorem hungaricam Coronae/.

PRIVIGYEI 2. MIHÁLY : sz. kb. 1732 -ben Csernátfaluban, 
+1789 máj.-ban Hosszúfaluban. Privigyei János csernátfalusi lelkész 
fia. Pozsonyban tanult, brassói és krizbai rektor, majd 1775 X. 24 
-1788 IV 28 között pürkereci, ezután haláláig hosszúfalusi ev. lel
kész. 1760-ban megnősült, felesége Szeli Rebeka, Szeli Izsák apácai 
lelkész leánya.

PRIVIGYEI 1. SIMON : sz. kb. 1660 -ban Csernátfaluban, 
+ 1730-ban Apácán. Privigyei 1. Márton csernátfalusi lelkész fia. 
Fiatal korában tatrangi (1686 - 1691), hosszúfalusi (1692 - 1694), 
majd csernátfalusi (1694 - 1695) iskolamester. 1695 január 20 -án 
esküvel megfogadta a lutheránus hitvallás törvényeinek betartását, 
s ekkor Tatrangra hávták meg lelkésznek (1695.1. 31 - 1704 II. 9). 
1704-től haláláig apácai ev. lelkész. Irod. Matr. Ord, 745 (1695, 20 
Jannuary. Simon Privigyei, vocatus Pastor Tatrangiensis in Septem 
pagis juro in animam meam ad Lutherane Religioni... opiniones 
erreses, Pontificorum, Calviniorum beati Lutheri Catechesi. Simon 
Privigyei, vocatus Pastor Tatrangiensis).
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PRIVIGYEI 2. SIMON : csernátfalusi. 1749 -ben brassói diák. 
írod. KM, 122.

PRIVIGYEILAUTA I. AN AN IAS : sz. kb. 1700 -ban Brassóban, 
+ 1780-ban Halmágyon. A késmárki ev. líceum elvégzése után bras
sói magyar rektor (1725 -1726), ezután 1732 VI. 26-ig csernátfalusi, 
majd 1732 VII. 16-tól haláláig halmágyi ev. lelkész. írod. ArhMagBv 
I, nr. 362.

PRIVIGYEI LAUTA 2. ANANIAS ifi.: sz. kb. 1733-ban Halmá
gyon, + 1812-ben uo. Az előbbi fia, aki 1776-1812 ig, tehát majdnem 
37 évig halmágyi ev. lelkész volt. 1799-ben halotti beszédet tartott a 
Halmágyon birtokos Michael Fronius brassói patricius felett, ami 
nyomtatásban is megjelent. Halmágyi sírfelirata: „Privigyei tisztele- 
tes, Aninias nevezetes, volt ez helység lelki attya, 37 esztendőn papja, 
Szept. 16, 1812”. írod. Trausch, Schriftstellerlexikon I, 374; Műve
lődés, 1973, nr. 3, 39.

PRIVIGYEI L(AUTA) JÓZSEF : Josephus L. Privigyei előbb 
halmágyi rektor, majd csernátfalusi (1772-1775) s utánna hosszúfa
lusi iskolamester írod. Csernátfalusi Matricola

PRIVIGYEIL(AUTA) JÓZSEF: szkb. 1730-ban, + 179611.-ban 
Brassóban. 1754-ben Csernátfalusi Pap Sámuellel együtt a Dunán
túlon tartózkodik, s egy levélben mindketten kérik a brassói magist- 
rátust, segítse őket teológiai tanulmányuk folytatásában. Hazajö
vetele után a brassói tanács szolgálatába áll, 1789-től kezdve haláláig 
törcsvári porkoláb volt, Irod. ArhMagBv., I, nr. 1262; voi. II. nr. 1282.

PRIVIGYEI LAUTA 1. LUKÁCS : sz. kb. 1690-ben, +1754 I. 
25-én Krizbán. Szeli József életrajzi leírása szerint „Brassai magyar 
mesterségről hívatatott brassai papságra, innen krizbai papságra 
vitetett. Ennek vagyon egy Sámuel nevű fiacskája Szebeni Kata 
feleségével, ismét Lukács nevű fiacskája. Translatus 1723 April Kriz- 
bachium ad pastortum; ubi mortus est (a krizbai papságra helyezték 
át, ahol meghalt) Anno 1754 Die 25 Januarii”. Az 1719-es évi nagy 
pestisjárvány után Johann Drauth feketehalmi ev. lelkész és barca- 
sági esperes „Lucas Privei”-t, Mattheides Mihály brassói magyar ev. 
lelkész halála után az egyház megüresedett papi hivatalába helyezte, 
Privigyei 2. Mártont pedig Tatrangra nevezte ki lelkésznek. Irod. Q 
VI. 161 (Johann Draudt: „die 15 Octobris 1719 werden eben allda
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Lucas Privei zu einem ungarischen Pastori Coronensi und Martinus 
Privei zu einem Pastori in Tatrang von mir ordiniert und confirmi- 
ert”).

PRJVIGYEILAUTA 2  LUKÁCS: az előbbi fia, 1765 július 26-án 
házasságot kötött Budai Margit asszonnyal.

PRJVIGYEI LAUTA MÁRTON : meghalt 1706 februárban Kriz- 
bán. Valószínűleg Privigyei 1. Márton (+  1690) csernátfalusi pap fia. 
Előbb 1662 X. 12 és 1685 között Hosszúfaluban, ezután pedig halá
láig Krizbán ev. lelkész.

PRIVIGYEI LAUTA SÁMUEL : sz. kb. 1725-ben Krizbán?, 
+ 1813 III. 19- én uo. Privigyei Lauta 1. Lukács fia. Kb. 1789-1791 
között brassói, majd krizbai iskolamester és falu jegyzője, 1795 II. 
22-től haláláig krizbai ev. lelkész.

PÜRKERECI (PÜRKERETZI) ISTVÁN  : 1713-ban ref. iskola- 
mester Nyárádszentimrén. írod. Imreh, 165.

PÜRKERECI (PULKERETZI vagy HÉTFALUSI) PÉTER : 
1694-1695 között gyalakutai, majd 1697-ben mezősámsondi iskola- 
mester. Talán azonos az enyedi kollégium anyakönyvében 1696-ban 
beírt hasonnevű diákkal. írod. Enyed. 117; Imreh, 143, 152. (1696: 
Visszatért az eb az okádásra...)

PÜRKERECI (PULCHERECI, PULKERECZI) SÁMUEL : Kü
lönböző marosszéki református iskolákban mesterkedett: Erdő- 
szentgyörgyön (1723 - 1724), Vadasdon (1725 - 1734), Backamada- 
rason (1734 vagy 1737 - 1739), Mezőménesen (1740), Mezőberge- 
nyén (1746) és Csittszentivánon (1745 v. 1746-1753). írod. Imreh, 
139, 141, 150; Sipos Gábor: Marosszéki népoktatás a XV. századtól 
1848-ig, MT. II. 1980,121-135.

RAB SÁNDOR : sz. kb. 1790-ben Zajzonban, + 1812-ben Bras
sóban. 1809-ben brassói diák. írod. KM, 102; Q V; 82 (Alexander 
Rabb Zaizoniensis anno 1812 mense Septembri domi mortuus).

RÉTYI PÉTER : brassai iskolamester 1640 - 1641: Anno 1640 
die 20 Septembris a brassói magyar iskola rectorátusságára léptem, 
folytatván azt usque ultimum Martii Anni 1641. Anno 1641 die 25 
Aprilis vétettem fel a collégiumba Fejérvárott - Rétyi 29

RISCHÁNYI MÁRTON VAGY MIHÁLY?: sz. Győrben, +1791. 
XII. 18 Tatrangon. Szakadáton volt prédikátor, 1787 májusában 
iskolamester volt, majd lelkésznek választották.
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ROMPA GYÖRGY : halmágyi iskolamester. 1857 okt. 18-án az 
akkor létesített Hosszúfalu-felszegi (fürészmezei) új ev. iskola első 
tanítója lett. MIKK. 135

ROZGONYI SUTOR (VARGA) JÁNOS : rozgonyi. 1626-ban 
sárospataki diák, innen Kolozsvárra jön. Itt hívta meg Apáczai 
(Benő) Ananiás brassói ev. pap a brassói magyar iskola rektori 
állásába. Azonban ellentétbe került a helybeli egyházi vezetőkkel és 
a fehérvári kollégiumba távozott. írod. Tónk Sándor: Rozgonyi Sutor 
(Varga) János. Acta Historia Litterarum Hungáriáé. Szeged, XI- XII, 
1971,73. Tónk II. nr. 1226.

ROZSONDAI (ROSONDA1) JÁNOS (ÁDÁM) : sz. kb. 1790-ben 
Halmágyon, +  1849IX. 9-én uo. Pályafutása elején, 1817-ig halmá
gyi, 1817-1822 között brassói és 1822-tői 1826-ig krizbai rektor, majd 
1827-1841 között apácai iskolamester, ahol 1837-ben a falu jegyzője 
is volt, végül pedig 1841 febr. tól élete végéig Halmágyon volt ev. 
pap. Testvére volt Rozsondai Katalinnak, Varga Katalin anyjának. 
írod. BrÁLvt, Satele Ţării Bârsei B V, 162 (1857: Oláh János J. Biro 
és az Esküdtek, Rosondai János Notarius által); Constantin Ucrain: 
Ecaterina Varga - şapte ani printre moţi - Magazin istoric, XIII, 1979, 
nr. 2 (febr.), 46; Varga Katalin pere, Kiss András kiadása, B. 1979,8-9; 
CsN 1925,53.

ROZSONDAI JÓZSEF : 1831 - 1904. A halmágyi Rozsondai 
János fia. A kolozsvári református kollégiumban 1858-1890 között 
a német nyelv tanára volt, majd Zsomboron ev. lelkész. Irodalom
történeti érdeme, hogy ő közölte Jókai Mórral a zsombori „lovagvár” 
képzeletbeli legendás történetét, melyet az író a Minden poklon 
keresztül, Bp. 1884 című regényében felhasznált. Pesty Frigyes felké
résére összegyűjtötte és leírta Zsombor helynévanyagát. írod. Tra- 
usch (professor lingua germana Collegi Reform. Claudiopoli voca
tus). Kisgyörgy Zoltán: Tavaszi séta a Kis-Homoród mentén. Brassói 
Lapok, 1970, IV. 16.

ROZSONDAI KÁROLY: valószínűleg Rozsondai János halmá
gyi pap fia. 1838-ban a brassói gimnázium tanulója, de az év végén 
már Bécsben folytatta tanulmányait. Irod. Q V, 86 (1838: Carolus 
Rosondai sub finem anni examini riguroso subiectus ad studia con
tinuanda Viennam profectus est).
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A Rozsondai család tagja volt még id Rozsondai Károly (1874- 
1918), előbb tanító, majd Zajzon ev. lelkésze, költő. Versei: Vadga- 
lambles, A  zsombori vár regéje, Kossuth Lajos (próza), Üdvözlet Istók 
Jánoshoz. IQ. Rozsondai Károly (1901-1957). Zajzonban született, a 
kolozsvári állami tanítóképző elvégzése után tanítóképző intézeti 
tanári oklevelet szerzett s a soproni tanítóképzó intézetben volt 
tanár, majd igazgató. Költő. írod Kelemen Kálmánig csángók, i.m., 
215-250. M IKK135.

SÁFÁR ISTVÁN : brassói. 1604-ben kilépett a brassói gimnázi
umból és írnok lett 1609-ben ő volt a brassói magyar rektor Tatrosi 
György feljegyezte, hogy „1609 nevelkedvén scholaban jartam Sáfár 
István mesterhez. Későbbi sorsa ismeretlen. 1628- ban nemesi leve
let kapott Fogarason egy bizonyos „Sáfár János fejedelmi szolga” 
írod Q V, 13; KM, 39 (Stephanus Schaffarus Coronensis valedicens 
musis scribam se professus est); Tatrosi, 242; Czimerlevelek. Gyűjtöt
te Sándor Imre, Kolozsvár, 1910,106.

SÁRA ISTVÁN : 1777 -1787 között tatrangi iskolamester. Tat- 
rangon gyakori családnév. 1762-ben az új ev. egyháznak 1777-ben 
adományozott biblia első lapján olvasható:..

Ezen szent bibliát Sára István kedve 
Kereste, szerzetté a gyülekezetbe,
Ki volt ez falunak hűséges mestere,
Isten előtt legyen kedves az ő neve. Tatrang 
1815: csináltatta Sára Mihály falnagy és párja Csabai Sára. 1777 

előtt Tatrangon volt iskolamester. 1777 november 18-án Csernátfa- 
luba hívták iskolamesternek, de mivel nem bírta a latin nyelvet 
(Stephanus Sara idiota lingva Latinae, vocatus Tatrang) három hét 
után visszatért Tatrangba. írod. Csernátfalusi Matricola 165 Cs. N 
1929,49,51.

SÁRAI 1. AN D RÁS : 1729-ben enyedi diák. írod. Enyed, 145. 
SÁRAI 2. ANDRÁS : sz. 1793-ban Türkösben, + 1850-ben Bu

karesten. 1807-ben a brassói gimnázium tanulója, 1809-ben a pozso
nyi ev. líceumban folytatta tanulmányait. Rövid ideig a morvaországi 
Brünn (Brno) ev. prédikátora (1815 -1817), 1818-ban pedig a buka
resti ev. főpap halála után, Sárai lett a munténiai főváros evangélikus 
egyházának első lelkésze. A svéd királyság védnöksége alatt álló
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bukaresti ev. gyülekezet számára 1833-1836 közötti években gyűjtést 
szervezett, felkereste Konstantinápoly, Odessza, Moszkva, Szentpé
tervár, Stockholm és Koppenhága városokat, bejárta Litvániát, Po
roszországot, Szászországot, majd Bécs, Pest és Szeben érintésével 
1836 március 19-én Brassóba érkezett. Sárai később lemondott lel- 
készi állásáról és Bukarestben egy nevelőintézetet alapított. Legfon
tosabb munkája a bukaresti ev. egyház történetének német nyelvű 
leírása. Bukarestben halt meg 1850 ápr. 10-én. Miivé: Nachricht über 
die Entstehung, Fortdauer und den gegenwärtigen Zustand der evange
lisch-lutherischen Gemeinde zu Bukarest in Fürstenthume der Wala
chei St. Petersburg, C. Hintze, 1834. írod. Q V, 78; KM, 205 (1807: 
Andreas Sárai Hungarus valedixit mense Aprili Posonium petiturus, 
1809 10. Julii iterum rediit et fit chlamydatus); Trausch, Schriftstel
lerlexikon III, 156-158; Petri, Hans: Evanghelische Gemeinde im 
Bukarest Sb Vierteljahrschrift 1931/2. 94-95. Hans Petri: Hrisoave 
domnesti ale bisericii evanghelice din Bucure$ti - Omagiu lui Lupas la 
tmplinirea várstei de 60 de ani. Buc., 1940,692,695.

SÁRAI 1. M IH ÁLY : sz. kb. 1705-ben Tatrangon, + ? 1724-ben 
brassói diák, majd 1730-1745 között Hosszúfaluban rektor. írod. 
KM, 105.

SÁRAI 2  M IH ÁLY: sz. Hosszúfaluban, + 1772-ben Tatrangon, 
az előbbi fia. A brassói ev. gimnázium diákja, majd Magyarországba 
távozott 1746-ban, hazatérése után tatrangi iskolamester lett. írod. 
Q V, 41; KM 120 (Michael Sárai Hosszufalvensis valedixit die 11 
Junii in Hungáriám tendens. 1746).

SÁRAI 3. M IH ÁLY: sz. Tatrangon, + 1816 II. 20-án uo. Az 
előbbi fia. Akövi (Symnasio Köviensi - talán Győriensi?) gimnázium 
elvégzése után brassói (1789 -1791), tatrangi (1791 -1796), barcaúj- 
falusi (1796 - 1798), majd ismét tatrangi (1798 - 1799) és apácai 
(1799 - 1808) iskolamester, ezután bácsfalusi (1809 - 1813), végül 
pedig 1813IV. 30-tól haláláig tatrangi lelkész, ö  volt a bácsfalusi ev. 
egyházközség megalapítója. S bácsfalusi régi oltár rej tekébe a követ
kező szöveg tétetett: „Anno Domini 1811 Mense Maji épült e szent 
helyre Sárai Mihály első papsága, Istók István falnagysága és cura- 
torsága alatt. Érdemes asztalosmester emberek Gödri András és 
Benkő Ioseph által, amikor a búzának köble ért Rf 100. Egy pár ökör
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Rf 1000. Nota. Oly nagy drágaság uralkodott ebben az esztendőben 
a Barcaságon, hogyha Erdélyből nem hoztak volna éhet (!), halálra 
jutottunk volna”. A templom 1811-ben épült s 1815- ben szentelték 
fel. írod. Barcaújfalusi matricola: Michael Sárai antea Rector Tat- 
rangiensis et Coronensis. Rector Újfalu: Anno 1796lmo Julj Reces
sit Tatranginum 11 me Junii 798; CsN 1925,53 és 1928,60.

SÁRDI ISTVÁN  : 1637-ben brassói diák, és a magyar iskola 
rektora. Friderich Philippi, a brassói gimnázium anyakönyvének 
kiadója, megjegyzi, hogy a matricola szerint Sárdi volt a magyar 
iskola első tanítója. A brassói magyar iskola azonban azelőtt már 
mintegy 100 évvel létezett. írod KM, 51/1637: Stephanus Sardi, 
Scholae ungaricae praeceptor. Zum erstenmale wird im Jahre 1637 
ein Studiosus als „Praeceptor scholae hungaricae” im Album ange
führt. Das von nun an fast in jeden Jahrgang ein Gymnasiast unga
rischer Nation als Praeceptor genannt wird, ist mit Wahrschein
lichkeit anzunehmen, dass unter dem Rektorate Heggyeschis (dem 
Namen nach ein Ungar) die ungarische Schule errichtet worden ist. 
Irod. 1638 -1639 (Rétyi) volt rectorom Brassóban pedig Sárdi István 
és Jenei Ferenc. Rétyi 32.

SARTOR (SZABÓ VAGY SCHNEIDER), BLASIUS : vízaknai. 
1603-ban Kiskapus evangélikus gyülekezete hívta meg lekésznek és 
kötelezte magát az ágostai hitvallás törvényeinek betartására. írod 
Matr Ord, 125 (Blasius Sartor vocatione comunitate Kiskapusien-
se).

SIMON PÉTER : türkösi. 1749-ben fordul elő először a brassói 
diákok névjegyzékében, majd 1760-ban megjegyzik a bácsfalusi (sic!) 
Simon Péterről, hogy Magyarországon töltött hét év után megismétli 
az osztályt. írod. KM, 122, (Petrus Simon Türkösiens Chlamyd); Q 
V, 44; KM, 127 (Petrus Simon Bátsfalviensis Hungarus gymnasium 
post exactos annos 7 in Hungária vice repetit).

SIPOS JÁNOS : sz. Pürkerecen?, + 1726-ban Csernátfaluban. 
Tatrangi, majd 1720 Vl.-tól haláláig csernátfalusi ev. lelkész.

SIPOS PÁL : sz. kb. 1780-ban Pürkerecen, - 1837 szept. 29-én 
Tatrangon. Magyarországon hittudományi tanulmányokat folyta
tott, majd hazatért és hosszú éveken át iskolamester volt. Pályafutá
sát Zajzonban és Pürkerecen kezdte, majd Barcaújfaluban (1818 -
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1822), Brassóban (1822 -1823) és végül haláláig Tatrangon folytatta. 
írod. Barcaújfalusi matricola: Paulus Sipos Studiosus Theologia ex 
Hungária reversus Rector interimalis Zaizoniensis oriundus Pürke- 
retzino. Rector Újfalu: Anno 1818 - 1822 translatus Coronam qua 
Rector scholae hungarica Coronensis; CsN 1928,60.

SZÁSZ ANDRÁS : 1738-tól kezdve egészen 1758-ban bekövet
kezett haláláig szülőfalujában, Tatrangon iskolamester volt.

SZÁSZ 1. GYÖRGY : sz. kb. 1700-ban Zajzonban, + 1777 X. 
19-én Krizbán. Georgius Zajzoni néven enyedi diák (1721: Georgius 
Zajzoni, 13 Mart. Lutheránus, Coronae rediit ad vomitum), majd 
brassói magyar mester (1726 -1732). Lelkészi pályafutását Pürkerec 
és Zajzon közős egyházában kezdte (1732 VII. 9 - 1750), ezután 
Tatrangon (1750 XII. 7 - 1754 II.) végül 1754 IV.4-től haláláig 
Krizbán ev. lelkész. írod. Enyed, 137; KM, 102 (1723: Georgius Szász 
Zajzonensis Rectoratum Hungar. adipiscitur); MOL F (50,77 Téka, 
1750 (1750: Georgius Szász parochus Zajzoniensis et Pürkeretzien- 
sis).

SZÁSZ 2. GYÖRGY: sz. Krizbán ? + 1848 XII. 14-én Hosszú
faluban. Szász 2. Sámuel fia. Pürkerecen és Zajzonban iskolamester, 
ezután 1816 II. 26-1823 III. 4-ig Tatrangon, majd 1823 III. 9-től 
haláláig Hosszúfaluban ev. lelkész. 1848-ban a felkelők ölték meg.

5Z45Z JÁNOS : tatrangi. Csernátfaluban volt iskolamester 
(1719 -1720). írod. Csernátfalusi Matricola 165.

SZÁSZ M IH ÁLY: türkösi. Csernátfalusi rektor (1726 -1728) s 
állítólag kálvinista volt. írod. Csernátfalusi Matricola 165.

SZÁSZ 1. SÁMUEL: Krizbai. Szász 1. György fia. Előbb Tatran
gon volt 1759 - 1772 között iskolamester és a falu jegyzője, innen 
Hosszúfaluba hívták meg rektornak. írod. Tatrang, 1771: Sámuel 
Szász Rectorius et notarius Pagi.

SZÁSZ 2. SÁMUEL : talán az előbbi fia. 1771 XL-től 1795 I. 
18-án bekövetkezett haláláig Krizbán ev. lelkész. Felesége Sárai Sára 
volt.

SZÁSZ 3. SÁMUEL: sz. kb. 1770-ben Krizbán, + 1829IV. 30-án 
Csernátfaluban. Lőcsén tanult, majd Brassóban (1791-1794) és Cser
nátfaluban (1794-kb. 1810) rektor. Először Hosszúfaluban (1798- 
1813) volt ev. lelkész, azután Pürkerecen (1813 V-16-1817 X. 17), 
végül pedig 1817 XI. 26-tól haláláig Csernátfaluban volt ev. pap.

94



SZELI ÁBRAHÁM  : sz. kb. 1730-ban Apácán, + 1750 után 
Győrben. Apja Szeli 2. Izsák apácai lelkész, anyja Csiszár Borbála. 
Orvos volt, de életéről jóformán csak azt tudjuk, amit a Gőmör 
megyei származású Baligha Sámuel orvosdoktor elmondott róla 
Halmágyi Istvánnak. Műve: Dissertatio inaug.pathologico-medica 
proponens damna graviosa ex abortibus praecipue frequentioribus ori
unda eorumque genesin. Altorfii, 1750. Irod. Szinnyei XIII, 646; 
Baligha beszéllé: Tanult az altorfi académiában egy erdélyi Szeli 
nevű evangélikus predicátornak a fia, kit csak azért az academia 
mind ingyen tartott, mind pedig ingyen tanított, hogy ex carcinomate 
(rákos daganatos) néhány embert curált fundamentaliter (alapve
tően gyógyított) és kevés idő alatt. Nagy praemiumot (pénzjutalmat) 
ígértek ezen ifjúnak, csak publicálja azon arcaumát (csodagyógy
szert), de semmi ígéretekkel reá nem vehették. Haza menő útjában 
pedig Nagy-Győrön megholt. Ezen ifjú azon orvosságot az apjától 
tanulta, ki még élőben vagyon. Kért engemet, írnék Erdélybe, hogy 
valami módon inducálnák (rábírnák) azon curának publicatiójára 
(közzétételére), reméli adnak érette vagy húsz ezer tallér praemiu
mot. lásd. Halmágyi István naplói és iratai MHH Scriptores 38. Bp, 
1906,525.

SZELI ÁDÁM  : Szeli Benjámin krizbai bíró fia. Udvarhelyre 
költözött s 1791-ben öreg Máthé Györggyel pereskedett apjától 
örökölt földje miatt. ArhMagBv. II, nr. 1219,1220,1221,1222.

SZELI BENJÁMIN : valószínűleg Szeli 2. György fia. Krizbai 
falusi bíró. Hasonnevű fia a Barkó ezred huszára volt, és a porosz 
háborúkban fiatalon elesett. írod. Apor Péter: Krizbai bíró most 
Szeli Benjámin. Apor, Verses művei, 177; ArhMagBv II, nr.1219, 
1220.

SZELI 1. GYÖRGY: sz. kb. 1630-ban Szelifalván (Horne Saliby) 
a Csallóközben, + 1693-ban Apácán. A népes barcasági Szeli család 
őse. A csallóközi származású diák előbb Kassán tanult, majd az 
ottani protestánsok üldözése miatt Erdélybe menekült. Esetleg rá 
vonatkozik a sárospataki matricola bejegyzése 1648-ból: Georgius 
Szeli 29 Április - Sárospatak, 385. A brassói ev. gimnázium anya
könyvében 1658-ban mint magyar iskolamester szerepel (Georgius 
Szellius Hungarus Scholae Hung. Rector), majd rövid ideig törcsvári 
íródeák s azután 1665-ig krizbai rektor volt.
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1665-ben, mikor meghívták Csernátfaluba ev. lelkésznek, első 
volt a XVII. századvégi barcasági magyar evangélikus papok közül, 
akik Berethalomban az evangélikus szuperintendens előtt aláírásuk
kal kötelezték magukat az ágostai hitvallás törvényeinek betartására. 
Csernátfaluban 1665IV. 3-tól 1667 XI. 12-ig volt evangélikus lelkész, 
ekkor a református Krizbai Tamás helyébe Brassóba hívták meg ev. 
lelkésznek, ahol 1668-tól 1675-ig működött, 1675-ben azonban a 
kálvinista főurak és Apafi fejedelem tiltakozása miatt Apácára he
lyezték át, ahol 1693-ban bekövetkezett haláláig lelkészkedett. A 
csernátfalusi István pap leányával kötött házasságából négy fia szü
letett, akik jelentős szerepet játszottak a Barcaság művelődési életé
ben. írod. KM. 67; MatrOrd. 539. (Ego Georgius Zeli Sancte juro 
Domino Deo qui est Pater, Filius et Spiritus me invariatem et 
ortodoxa religionem Lutheranam Augusta Vindelicorum a Carolo 
Quinto confirmatam. Signatum 8 Die Ap. Anni 1667). Dr. Binder 
PÁ\: Csallóköziek Erdélyben. A Hét (Bratislava) 1991IX. 13; 10; 1991. 
IX.20 12-13.

SZELI 2. G YÖRG Y : sz. kb. 1680-ban Apácán? + 1732, ápr. 
27-én Halmágyon, Szeli 1. György fia. 1700-ban a brassói ev. gimná
zium tanulója, 1702-ben brassói magyar iskolamester, 1703-1704- 
ben apácai rektor, majd ev. lelkész Tatrangon (1704II. 15 -1706III. 
12), Hosszúfaluban (1706 III. 12 - 1715 VIII.), végül 1715 Xl.-tól 
haláláig Halmágyon. György fia fogarasi ötvös, József fia pedig bras
sói és zsombori ev. lelkész. írod. KM, 64; Q VI, 244 (Anno 1703. Die 
13 Julii dimisso propter negligentiam Georgio Szelei, rectore Hun
gária), successor ei a senatu dictus et ab NN (Martin Ziegler a 
krónikás) rectore gymnasii Coronensis, introductus est Martinus 
Csernátfalvi, rector Helmagiensis).

SZELI 3. GYÖRGY : Szeli 2. György fia. Fogarasi ötvös, háza 
1744-ben a Piacszeren volt. Irod. Meteş Ştefan: Contribuţii la studiul 

populaţiei din Transilvania in trecut II. Boieri şi ostaşi din Ţara 
Oltului in veacul al XVIII-lea. După conscripţia din 1744. B., 1942, 
14.

SZELI 1. IZSÁK : Szeli 1. György fia. 1681-1687 között a szebeni 
ev. gimnázium tanulója, de már 1687-ben Brassóba hívták magyar 
rektornak. Lucas Hermann szász ev. szuperintendens kinevezi Cser
nátfaluba lelkésznek, de előbb 1692 febr. 10-én aláírásával megfo
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gadta az ágostai hitvallás törvényeinek betartását. Csernátfaluban 
csak 1692 - 1693-ban lelkészkedett, innen 1693-ban Apácára helyez
ték, de ott még fiatalon, 1704-ben meghalt. Martin Albrich és Mart
ha Hirscherin házassága alkalmából lakodalmi üdvözlő verset kö
zölt, melynek első verssora: Egy friss állat sétál Brassóban két lábra 
- RMK Tára XVII/14. Bp. 1991. 100, 782-783. írod. HerM, 49, 50 
(Isaacus pastoris Apaczensis ex Barczia Oct 20; Isaacus Szelli Hun- 
garus valedixit anno (16) 87 factus rector scholae Hungaricae 
Cor(onens). jam vero legitimi vocatus ad S.S.Ministerium ab Amp
lissimis Dominis Patronis Cor(onenis) viro clarissimo D.Superin- 
tendente Domino Luca Hermanno ordinatus Ecclesia Csematfa- 
lusiensis subscribo Corde... Anno 1692 die 10 Februarii).

SZELI 2  IZSÁK, ifi. : Szeli 1. Izsák apácai lelkész fia. 1713- 
1715-között a szebeni szász gimnázium tanulója volt, majd Enyeden 
folytatta tanulmányait. Innen 1717-ben Brassóba hívták rektornak, 
de már 1718-ban Pürkerecen iskolamester. Innen hívták meg lel
késznek először Pürkerecbe (1722. VII. 10 - 1723.), majd Brassóba 
(1723IV. 16 -1735), végül Apácára. Felesége Csiszár Borbála. írod. 
1750: Isak Szelli parochus Apátzaiensis. - MOL F \50, 77 Téka; 
HerM, 74. /1713 -1715 Isaacus Szelli Apatzaiensis pastoris in dist
rictu Coronensi iám defuncti filius), Herbert, Heinrich: Beiträge zur 
Geschichte von Schule und Kirche in Hermannstadt zur Zeit Carls VI. 
Programm des ev. Gymnasiums zu Hstadt 1876/77 (Im Jahr 1713 
wurden 8 Schüler aufgenommen, darunter 3 Magyaren aus Apácza, 
die jedoch schon in darauf folgenden Jahre als „laborum scholasti
cum et disciplinae gymnasticae impatientes” nach Klausenburg ab
gingen. Von den 18-1714 eingetretenen Schülern waren wiederum 3 
Magyaren, welche ein besseren Verhalten zeigten, aber durch Ar- 
muth an der Fortsetung ihrer Studien gehindert wurden. 1715 - 22 
Schülern. Einer derselben war ein Magyaré, der bereits ungarischer 
Rector in Kronstadt gewesen. Von ungarische Schulen kamen an das 
Gymnasium 12, 1 cum in schola Eperiensi studiorum fundamenta 
locasset, 4 von Enyed, 5 von Karlsburg, 2 von Klausenburg): Q VII, 
144 (1733: Pastor Ungarorum: Privigey Lucats (sic!). Isaacus Szelli- 
us); BrALvt. Sedecimal Rechnungen, 282 (1723: Isaaco Szeli Pastori 
Hungarico).
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SZELI 3. IZSÁ K : apácai, Szeli 2. Izsák fia. Pozsonyban tanult. 
1767 - 1773-ig Pürkerecen volt ev. lelkész. 1765-ben Apácán megnő
sült, felesége Olajos Kis Anna. 1773 október 12-én Hosszúfaluban 
Bács Mihály házában felakasztotta magát (Pürkereci matricola: 160 
old: 1773 Privatus offícinra ex instigtu diaboli suspendit de collo 
Hosszufalvini in aediblus Mich Bats) Irod. Q VI, 630 (12 Oktober 
erhängt sich Isaius Szelli, Pürkereczer Pfarrer); Szeli: Matricola, 145. 
Házasságot kötött 1765 Olajos Kis Anna asszonnyal az apácai temp
lomban.

SZELI 1. JÓZSEF : sz. kb. 1685-ben Apácán, + 1735-ben uo., 
Szeli 1. György apácai lelkész fia. 1713-ban brassói diák és magyar 
rektor. 1713 VIII. 22 és 1730 I. 5 között Hosszúfaluban, majd 1730- 
tól haláláig Apácán ev. lelkész. írod. KM, 95; Q V, 23; Brassói Fekete 
templom levéltára: „Josephus Szeli Past. Apátza” földet vett haszon
bérbe a Hétfalusi Földnek (Blesch Dörfer Feld) nevezett brassói 
fordulóban.

SZELI 2. JÓZSEF : sz. 1710 december 2-án Hosszúfaluban, + 
1782 okt. 3-án Zsomboron. Szeli 2. György halmágyi ev. lelkész fia. 
Székelyudvarhelyen, Szebenben, Győrben tanul, majd 1731 - 1732- 
ben Pozsonyban az ev. líceum tanulója és Jeszenák Pál házában 
magántanító volt. 1732-ben a brassói gimnázium anyakönyvében 
mint magyar rektor fordul elő (1732 -1735), 1735-ben pedig Privigyei 
Lukács utódaként - akit Apácára hívtak meg papnak - a brassói 
magyar evangélikus egyház lelkésze lett, a brassói rektori állást Bakó 
István vette át tőle. Brassói magyar ev. papsága idején (1735 - 1757) 
a városi tanács megbízásából támadást intézett négy kálvinizmussal 
vádolt hétfalusi evangélikus lelkész ellen. Ebben az időben néhány 
brassói szász patricius fiát a marosvásárhelyi református kollégium
ba kísérte. Kiharcolta, hogy 1755-től kezdve a brassói magyar ev. 
gyülekezet a bolonyai kőtemplomban is tarthatott istentiszteletet. 
1757-ben összetűzött híveivel, ezért lemondott brassói papi állásáról 
és elfoglalta Hosszúfaluban a megüresedett ev. lelkészi stallumot, 
ahova már 1750-ben is meghívták. Hosszúfaluban írta meg egyik 
fontos munkáját, a barcasági tíz magyar falu történetét. Hosszúfalu
ban azonban csak hat évig paposkodott, 1763. július 19-től haláláig 
Szászzsomboron volt lelkész. Itt teljesedik ki a pietizmus mozgalmát
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helyeslő gondolkodás- és életmódja, valamint könyvolvasó és bibli
ofil szenvedélye. 1777-ben Benkő József kérésére levélbe foglalja 
Kőhalom várának első tudományos leírását. Matthaides Mihály ev. 
lelkész leányával kötött házasságából több gyerek született, akiket 
maga Szeli József írt be a brassói magyar ev. egyház anyakönyvébe: 
Krisztina (1736 febr. 12. Szeli József uram leánya, Krisztina, keresz
tatyja Reiner Márton uram); Anna-Judit (1739,10 Apr. Szeli József 
úr leánya Anna-Judith, keresztatyja Tekintetes Nagy Mihály György 
úr hadnagy); József (1741. 20 Novemb. Szeli József uram fia Josef. 
Keresztapja a tiszteletes Dévai Márton tatrangi prédikátor úr. Szü
letett volt Die 16 Novemb.); Pál György ( 1746, 6 ián. Tiszt. Szeli 
Jósef uram fiatskája Paulus Georgius. Keresztapja Bell Mihály ób
rassói prédikátor úr, Riemer Márk aranyváltó úr, Sara Olescherin 
etc.) György Károly (Georgius Carolus 4 nov 1748. Keresztapja 
Dániel Elek úr helyett tiszt. Muner László úr...) Szeli József szemé
lyében és működésében egyesültek a szász és dunántúli pietista 
befolyások. Tanulmányai alatt megismert több pietista központot és 
Vásonyi Márton és Fábri Gergely segítségével Erdélybe jutatta a 
pietista kiadványokat. Példájukra adta ki 1748-ban Luther kis kate
kizmusát. Lefordította Francke prédikációit és saját elmélkedéseit 
és beszédeit (evangéliumi elmélkedések..., Penitencia) Hegyfalusi 
imakönyvét, a Centifóliát átdolgozta. A szász irodalomból Michael 
Albrich kozdi esperesnek valószínűleg kéziratos munkáját fordítja 
le. Több tehetséges barcai ifjút igy Magdó Andrást, Kapusi Vas 
Istvánt, Apáczai Mártont Győrbe küldte s így a győri pietisták köz
vetlen hatásukat a Barcaság fele is érvényesíthették.

Művei:
1. Boldog emlékezetű Doktor Luther Márton Kiss Katekizmussá és 

ennek rövid fontos Magyarázattya. Brassóban, 1748.
2. Evangéliumi fejtegetések /-//.
3. Franke Ágost Herman prédikácziói magyar fordításban.
4. Liliomok Völgye... Prédi/cácziók egy évre.
5. Evangéliumi Szent elmélkedések I-IVPrédikációk).
6. Penitentziának tartására serkentő Trombita szó (Beszédek egy 

évre).
7. Három hetekre való Imádságok
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8. Hegyfalusi György Száz levelii Rosájának két hetekre újonnan 
kidolgozott imádságai

9. Katekismusi Olvasások (Albrich Mihály kozdi ev. pap német 
munkájának fordítása).

10. Pfeiffer Ágost Evangéliumi Nyugasztó Órái
11. Parallelismus Evangelicus sacer.
12. Celleri Primitiva Vocabula cum exacta harmonia interpretati

one germanica et hungarica.
13. Historica Declaratio Ecclesiae hungaricae Coronensis.
14. Historica Declaratio Ecclesiarum et Templorum hungaricum 

in Barda.
15. (Görög szöveg) in qua editiones S. Bibliorum Totfalusiana et 

Komáromiana conferuntur et variationes connotatur.
Irod. Q VII, 158, 211; Q V, 37; KM, 108 (1732: Josephus Szelli 

Halmagyensis, rector scholae Hungaricae, factus pastor Hungari
cum in locum Privigyei, qui in Apácám vocatus Hungaricus renunti
atus est); Herbert, Heinrich, i.m., 48) Unter Rector Abrahami (1729 
-1733) bei Josef Zelli aus Halmagy findet sich der Beisatz: „hactenus 
non togatus gymnasii civis, more Hungarum Togatus, extra tamen 
ordinem constitutus”); Szinnyei XVI, 646; Trausch: Schriftstellerle
xikon III, 346-347; Binder: Barcaság, 12; ArhMagBv I, 962, 1134, 
1286, 1287, 1288, 1647, 1793, 1868; Q VII, 211, 240-241 (Thomas 
Tartler 1738 Julii 21. N.B. Unser Herr Stadtrichter lässt 4 Pastores 
aus den 7 Dörfern citieren und stellet ein Examen mit ihnen an, weil 
sie des Calvinianismi verdächtigt worden und sowohl in der Lehr als 
in den Ceremonien etwas geändert haben. Der diese gefährliche 
Sache entdeckt, ist der Pastor Hungaricus Coronensis Dominus 
Josephus Szeli. Er hat ein Billet an die Herren deswegen geschrie
ben, so die 18. Julii datiert ohne Namen... 1740 Januarii 5. reiset der 
Tit. Herr Herbert in die Siebendörfer zu visitieren, wie sich diese 
Leute verhalten, insonderheit die Kirche zu besichtigen und die 
ungarischen Pastores, die wegen des Calvianismi verdächtig, zu exa
minieren. Wobei er sie schlecht angetroffen und befunden, dass die 
Meisten Cryto-Calvinianer. Denn er hat sie examiniert und gefragt, 
ob Luther oder Heideibergische Catechismus der beste. Diese Frage 
haben alle unbeantwortet gelassen und sich verraten, wess Geistes-
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kinder sie sind. Der einzige Dévai soll gut geantwortet haben, der 
aus einem Socianer unter dem Herrn Rector Gassner ein Luthera
ner worden. Die Altäre haben diese Calvinistische Gesinde abges
chafft und nur Tische geordnet, ja einigen sollen gar ohne Stolas und 
Chorrocke die Sacra verrichtet haben. Es wird deswegen ein Examen 
rigurosum mit diesen Pastoribus angestellet werden und nach Bef
inden ein jeder seine Strafe bekommen.); Trausch, Burzenländer 
Capitul, 55 (Insbesondere stellte der thätige Stadtrichter Samuel 
von Herbertsheim, obwohl Katholik, im Jänner 1740, wider alle 
Siebendörfer ungarischen Pfarrer, wegen Verdacht des Crypto Cal
vinismus, selbst eine Kirchenvisitation an, worauf Magistrat und 
Stadtpfarrer festsetzen, zu Pfarrern in den Krontädter Stadtposses
sionen keine ausserhalb Kronstadt in den Humanioribus oder Gym
nasialstudien unterrichteten Geistlichen anzustellen. Am 29 No
vember und ss. 1757 stellte der Stadtpfarrer Peter Clos als Inspektor, 
Paui Heyser, Senator, Johann Albrich, Stadtprediger, und Joseph 
Szeli Pfarrer in Hosszúfalu, eine Kirchenvisitation in allen Stadtpos
sessionen unter den evangelischen Ungarn an, wobei viele gute 
Ordnungen für die Lehrer und Zuhörer gemacht wurden, die in der 
angeführten Szeli’schen Handschrift und auch im 3. Bande des 
Protokolls der Kronstädter evangelischen Ungarn bestehend in 23 
Artikeln, Vorkommen.); Q IV, 456 (1755. 22 Aug. confluiret das 
Capitul wegen der gemauerten Kirche in der Blumenau, welche sich 
die ungarische Einwohner daselbst auf Anstiftung und Vorschub 
ihres Predigers Josephi Szeli zueignen wollten und grösser zu bauen 
die Erlaubnis erhalten hatten. Es wurde ihnen aber solches abgesch
lagen. Diese Kirche gehöret den Sachsen, worinnen auch von Anno 
1718 der Spitals-sächsische Prediger geprediget. Weil ihnen aber, 
den Ungarn, das Chor im Kloster 1717 genommen worden, so wurde 
ihnen dieses Kirchlein zu ihrem Gottesdienst erlaubt, doch also, dass 
es den Sachsen eigen bleiben.); Q V, 622 (Anno 1755 die Octobris 
schicket mich (Draudt) der Herr Vater (Joseph von Draudt) nebst 
meinem Stiefbruder Joseph Gottlieb Neidei unter Begleitung des 
damaligen hiesigen ungarischen Pfarrers Joseph Szelli nach Maros- 
vásárhely.); Bottyán János: Komáromi Csipkés bibliájának hazaho
zatali kísérlete 1764-ben. - Református Egyház, 17 /1965, 157;
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Arch Ver 37/1911,617,668: Binder, Szeli I-II, 31-35.179-183; Benkő 
Lev nr.38. Gottschling Paul Rudolph: Die Sachsen in Siebenbürgen. 
Dresden, 1794 104. Josef (2.) Szeli, aus einer alten ungarischen 
Familie, welche im 16 Jhd (sic!) aus Ungarn nach Siebenbürgen 
gekommen, deren Vater hiess Georg und war Pfarrer der evange
lisch-ungarischen Kirche zu Halmajy, im Repser Stuhl der Sachsen. 
Unser Joseph ward 1710 den 2 December geboren und den Studien 
gewidnet, zu Udvarhely, theils auf dem Evangelischen zu Hermanns
tadt mit unermüdeten Fleiss oblog, hernach gieng er nach Raab in 
Ungarn und ward ums Jahr 1734 bey dem vornehmen Adelischen 
Hause des Herrn von Paul Jeszenack dem Aeltern, zu Pressburg 
Lehrer und Hausmeister. Er war zwar gesonnen, von da aus die 
deutschen Akademien zu besuchen, des Vaters unverhoffter Tod (im 
Jahre 1732) aber nöthige ihn, nach Siebenbürgen zurück zu kehren, 
und da ward derselbe im Jahr 1735 bey der ungarischen Gemeinde 
zu Cronstadt angestellet. Anno 1757 berief ihn die Langendorfer 
Gemende (Hosszúfalu) im Burzenländer Distrikt zum Oberpfarrer, 
bis 1763 bekleidete er das Amt eines Seniors der ungarischen Kir
chen, nachher kam er als Pfarrer nach Sombor im Repser Stuhl, 
endlich ward derselbe im Kyschder Capitel Beisitzer. Nach Benkő 
Angabe lebte er Anno 1778, in einem Ruhmvollen Alter.; Orbán, 
Barcaság VII. 113. „Szeli József ... Hosszúfaluban írta 1763 körül 
Krónikáját, a melynek Hétfalura vonatkozó igen sok becses adatot 
köszönhetünk. Szeli József, a mint ez irataiból is láthatni, igen tanult 
és felvilágosodott ember volt, kitűnő lelkész, csak azon hibája volt, 
hogy inkább húzódott a szászokhoz - kiknek körében tölté élete nagy 
részét - mint magyar híveihez, vagy jobban mondva, ő inkább luthe
ránus volt, mint magyar, s a hittérítési szenvedélynek feláldozta a 
nemzetiséget; hívei s általában a tízfalusiak előtt ez okon népsze
rűtlen volt; de annál inkább szerették a brassai elöljárók és papok 
elannyira, hogy őt a brassai káptalan a barcai magyar egyházak 
alesperesévé rendelte, a mi sem azelőtt, sem azután nem történt soha 
sennkiver.

SZELI 3. JÓZSEF : sz. 1741 nov. 16-án Brassóban, + 1815-ben 
Nagysinken. Szeli 2. József brassói, majd zsombori ev. lelkész fia. 
Fiatal korában Kőhalom széknek és mezővárosnak jegyzője. 1768-
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ban háztulajdonos Kőhalomban és sógorának, Dévai Jeremiás bras
sói ügyvédnek elpanaszolja, hogy állandóan támadásoknak van kité
ve, ugyanis attól tartanak, hogy kőhalmi királybíró akar lenni s ilyen 
körülmények között mint jegyző is aligha maradhat meg állásában. 
Pap Sámuelnek azt írja, hogy a szászok ellenségesen viseltetnek 
iránta, de mivel a szász Universitás is bizonyítja, hogy a „Szász 
Nemzet” igazgatása alatt álló területen született és ott nevelkedett, 
reméli ezért megszűnik a „natiójá”-val kapcsolatos gyanú. 1781-ben 
az erdélyi országgyűlésen Georg Glatz királybíró és Szeli József 
nótárius képviselték Kőhalomszéket. 1784 után Nagysinkre költö
zött, ahol a szék királybírójának választották meg. A II. József ren
deleté értelmében történt közigazgatási egységek átszervezésének 
ideje alatt Fogarasra, az új megyeszékhelyre (Fogaras megyéhez 
tartozott akkor a Fogarasföldön kívül Nagysink szék is) helyezték 
mint jegyzőt. Az 1790-1791 évi erdélyi országgyűlésen a szász nem
zet képviseletében vett részt s „Szeli József N. Sink Széki Király 
Bíró” magyar nyelvre fordította a Királyföld szász jellegét bizonyító 
politikai feliratot. 1796-ban a Cód és Nagydisznód közötti határper
ben, mint nagysinki királybíró, tagja a hivatalos bizottságnak. Az 
1800-as évek elején a 60 éves Szeli Józsefet kiérdemesült királybíró
nak nevezik (1801 -1804: emeritierter Königsrichter). Szeli 3. József 
az apjától és Károly öccsétől örökölt gazdag könyvtárát új munkák
kal egészítette ki, könyveibe magyar - majd idősebb korában német 
nyelvű bejegyzéseket tett. Értékes könyvtárát és kottagyűjteményét 
fia, Szeli János Frigyes örökölte, a téka ma szentágotai múzeum 
birtokában van. Irod. ArhMagBv II, 122,124,134,135,136,143,144, 
145; Wittstock H.: Heltau, Hermannstadt, 1883,73; Antoni, Erhard: 
Die reiche Notensammlung des Königsrichters Joseph Szeli in Gross- 
Schenk von 1790 bis 1801. Neuer Weg, 1970, dez. 3. 6.; Brassói 
Feketetemplom levéltára T f 58; Binder; Szeli II, 33-35; Beschreibung 
im Jahre 1781 in Siebenbürgen abgehaltenen Landtags. ArhVer II. 
Band A. F./ 2 Heft 1846, 203 (Die Deputierten der sächsischen 
Kreise. Von Reps: Der Königsrichter Georg Glatz, Der Notar Jo
seph Szeli); Q V, 396/1783: Herr Josef Szeli, Notarius in Reps/; 
ArhVer 25/1896, 564/1791 dec, 12. Von Seiten der Nation waren 
Szelli, V. Steinburg, Hirling und Hermannsfeld allhier /1 . Joseph
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Szeli Königsrichter von Gross-Schenk; 2. Carl von Steinburg, Bür
germeister von Reps; 3. Johann Georg Hierling, Königsrichter von 
Leschkirch; Zur Vorgeschichte des Vereins für siebenbürgische Landes- 
latnde, - Krbl. 38/1915,35 / In Gross-Schenker Bezirk: THerr, Königs
richter Selli, H. Pfarrer Gölner in Gr. Schenk, Baltes in Schönberg/; 
Calendarius Maius Titulare pro Anno Dom. 1787. Cibinni, Martini 
Hochmeister. / D. Josephus Szeli de Eodem Ordinarius Notarius/.

SZELI KÁROLY : sz. 1748 nov. 4-én Brassóban, + kb. 1780-ban 
Bécsben, orvosdoktor. Szeli 2. József szászzsombori lelkész fia. A 
brassói gimnázium elvégzése után Bécsben orvostanhallgató, majd 
ugyanott gyakorló orvos. 1778 áprilisában római katolikus hitre tért 
át. A kolozsvári líceumban a szülészet tanárának nevezték ki, de még 
mielőtt állását elfoglalta volna, 1780 körül Bécsben meghalt.

Művei:
1. Haen Antalnak oktatása... mellyet a nemes magyar Hazánknak 

hasznokért magyar nyelvel megajándékozott. Bécsben, Trattner, 1775.
2. Szeidele János, Magyar Bába mesterség. Bécs., 1777.
3. Theses inaugurali med. practici Bécs. 1778.
Irod. Szinnyei XIII, 647; Trausch, Schriftstellerlexikon III, 347.
SZELI MIHÁLY JÓZSEF : sz. 1783-ban Kőhalomban, + III. 

17-én Luxemburgban. Szeli 3. József kőhalmi nótárius, később nagy- 
sinki királybíró fia. Katonatiszti pályára ment s a gróf Miítrowsky 
császári gyalogezredben szolgált. Luxemburg erődítésének ostromá
nál elesett. írod. Dietrich, 636.

SZEMERJA I JÁNOS : 1. Elekes Szemerjai János.
SZENTANNAI ISTVÁN : krizbai. 1641 - 1665 között Krizbán 

evangélikus lelkész volt.
SZENTGYÖRGYI S. PÉTER : 1686-ban hosszúfalusi rektor, 

majd zselyki ev. lelkész. + 1740-ben.
SZENTMIHÁLYI ÁDÁM  : magyarországi születésű. Brassói 

(1700 -1703), majd kiskapusi rektor.
SZOKOLYAI ISTVÁN : 1689-ben enyedi diák, 1692-ben Leiden 

és Utzecht németalföldi egyetemein tanult. Hazatérte után lelki- 
pásztor Nagybaconban (1702 -1706), majd Marosvásárhelyen (1716 
-1721) és marosi esperes (1716 -1720), 1694-ben mint brasói magyar 
rektor latin, verset Valentin Greissing tiszteletére (lásd a 142-ik 
old.). írod. Enyed 113, 1689: Stephanus P. Szokolyai 6 Dec. Acad. 
Belgicus salutavit... rector Stephanopolitanus. Tónk II nr. 2702.
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TAMAS : 1546-ban brassói magyar pap. írod. Q III, 342 (1546: 
„d. Tornám Hungarorum nostrorum condonatorum duxit ad Foga
ras exp. asp. 25”).

TATRANGIANDRAS : tatrangi születésű. 1728-ban a brassói 
gimnázium tanulója. Valószínűleg azonos Szász Andrással. írod. 
KM, 106.

TATRANGI JÓZSEF: 1747-ben enyedi diák. írod. Enyed, 158.
TATRANGI PÁL : ugyancsak 1747ben fordul elő az enyedi 

kollégium anyakönyvében. írod. Enyed, 158.
TATROSIGYÖRGY: (1599-kb. -1650), a XVII-század egyetlen 

brassói magyar krónikaírója. A Tatrosi család a moldvai Tatros - ma 
Tárgu Trotus - városból származott Erdélybe. Apja, id. Tatrosi 
György, Brassó város darabontja volt, majd mint pattantyús szolgált 
a gyulafehérvári udvarban. IQ. Tarosi György anyai nagyapja bolgár
szegi házában nevelkedett. Sorsa Kolozsvárra sodorta, ahol a refor
mátus iskolában Kassai István kancellár fiának szolgája lett. Fel
váltva él hol Brassóban, hol Kolozsváron, brassói szász és kolozsvári 
magyar előkelő gazdag polgárok szolgálatában. 1625-ben feleségül 
vette Elekes János brassói pap Anna nevű leányát. Később kitanulta 
a szappanfőző mesterséget, brassói áruval kereskedett, megfordult 
Törökországban is. A Székely István-féle krónika egyik kötetének 
utolsó lapjaihoz csatolva vázlatosan leírja családja és élete történe
tét, valamint Erdély és Barcaság 1561-1640 közötti krónikáját. Apor 
István levéltárából került elő verseskönyve, melyet 1618-ban 56 
levélben írt össze Tatrosi György deák. E versek között találjuk 
Szamosközy István versét is az 1610-es évi Kendi féle összeeskü
vésről. írod. Tatrosi, 238-261; Binder: Barcaság-10: Kanyaró Ferenc: 
Árgirus históriájának 1618-ki kézirata. Ethnographia, 1914,305-312; 
Dézsi Lajos: Tatrosi György verseskönyve. Etnographia, 1914, 313- 
315; Szádeczky Lajos: Szamosközi magyar históriás éneke az 1610-iki 
Kendi féle összeesküvésről - Századok, 1899, 211-215, 310-341 (A 
másoló bejegyzése: „Finis huius Historiae, per me Georgium Tatrosi 
scripta, anno 1618 incepta die 9, Juny finita Die 12 Juny Laus deo 
semper”); BrÁlLv, Catharina III, Db 8,1660, (549 -1663: „Catharina 
Gass: Gorg Thatrisschien” -Tatrosi Györgyné, tehát Tatrosi özve
gye); Régi magyar költők tára XVII század. Szerkeszti Klaniczay Tibor 
és Stoll Béla. Bp, 1959, Mátyás, Tatrosi 305-311.
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TESSINI JÁNOS : nagyszombati. 1644-ben a brassói ev. gimná
zium tanulója és a magyar iskola mestere, majd 1645-től Feketekőrö
sön (?) pap. írod. QV, 18 (Johannes Tessinus Tirnavia-Pannonius, 
Hungaricae scholae moderator, 1645 2. Januarii pastor in Schwartz- 
kreisch).

TÖRÖK ALBERT (ADALBERT?) : Türkösi és 1776 - 1778 
között krizbai lelkész, talán katolikus káplán? írod. Arh.Mag.Bv.il. 
nr.725,744, 745.

TÖRÖK 2. JÓZSEF : sz. 1797-ben Halmágyon, + 1860-ban 
Brassóban. Halmágyon, 1822-1829 között Brassóban, végül Krizbán 
ev. iskolamester, majd Zajzonban és 1852 X.-1860. VI. 16 között 
Hosszúfaluban ev. lelkész.

TÖRÖK 2. JÓZSEF : sz. Brassóban, + 1829 XII.5. Egyetemi 
tanulmányait Berlinben és Türbingenben (1851) végezte, majd 1860- 
ig Zajzonban és 1874,1886-ban Tatrangon ev. lelkész.

TÖRÖK M ÁRTON : sz. Halmágyon. A brassói gimnázium elvég
zése után Pozsonyban folytatta tanulmányait írod. KM. 199 Q V 78 
1764 - 1807: Martinus Töröck Halmágyiensis Hungarus valedicit, 
Posonium profecturus.

TÖRÖK KÁROLY : Kiskapusi ev. lelkész 1837 -1842.
TÜRKÖSI AN D RÁS : sz. Brassóban, + 1850 VII. 7-én Pürkere- 

cen. A brassói és pozsonyi gimnáziumok tanulója volt. 1827-ben 
Brassóban, majd haláláig Pürkerecen ev. lelkész.

TÜRKÖSI 1. ISTVÁN : 1650 körül uzoni iskolamester. írod. 
Széplaki Károly: Három évszázad iskolamesterei Uzonban. A  Hét, 
1979/18 VII. 13.

TÜRKÖSI 2. ISTVÁN : a kolozsvári ref. kollégium diákja, 1659- 
ben Sárospatakon tanul és 1670-ben Stephanus Türkösi néven a 
debreceni ref. kollégium tanulója, majd Bihar mezőváros iskola- 
mestere. Irod. Herepei II, 338.

TÜRKÖSI HAJDÚ ISTVÁN : 1. Hajdú István
TÜRKÖSI (MAJOR) JÁNOS : 1728-ban Brassói diák, majd az 

1749-es évi szökött jobbágyok jegyzékében ezt olvassuk róla: „Major 
János ezelőtt Gyéresi, azután Vízaknai Mester volt”; „Türkösi alias 
Major János egy Fiával valahol a Maros mellett Mesterkedik”. írod. 
KM, 105 (Johannes Türkösi Septempagensis); BvÁLvt. Stenner IV. 
nr. 109.
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TÜRKÖSI1. M ÁRTON : 1666-ban Fogarason tanul, majd 1670 
körül a kolozsvári ref. kollégium diákja. Irod. Herepei III, 344.

TÜRKÖSI 2. MÁRTON : Született Türkösön, de eltávozott a 
Barcaságból. 1719-ben enyedi diák. Az 1749-es évi szökött jobbá
gyok összeírásában Türkösön említenek egy Tót György Mártont, 
aki „Al-Dobolyban mester is volt”. írod. Enyed, 136 (Sine valedicti- 
one, factus rector Türkösiensis); BrÁLvt, Stenner IV, nr. 109.

TÜRKÖSI M IH ÁLY : 1719-ben enyedi diák. Világi pályára lé
pett. (Türkösi, sine valedictione, pol), 1726-ban Brassóban az erdé
lyi tábla írnoka. írod. Enyed, 136; ArhMagBv I, nr. 557.

UJFALUSI GYÖRGY : 1691-ben enyedi diák, majd a Gyulafe
hérvár melletti Borosbenedeken ref. iskolamester, de fiatalon el
hunyt. írod. Enyed, 114.

UJFALUSI JÁNOS : 1713-ban sóváradi ref. iskolamester. írod. 
Imreh,

UJ FALUSI SÁMUEL : 1716-ban sóváradi iskolamester, majd 
mezőkölpényi lelkész (1716 -1718). írod. Imrah, 151-157.

VAS ISTVÁN : Kiskapusi. 1731-ben brassói diák, de 1732-ben 
már Győrben tanult (?) írod. (Stephanus Vas Kiskapuschensis).

VASKA JAKAB : brassói. 1566-ban a bécsi egyetem hallgatója, 
(Jacobus Waskay Coronensis Transylvanus). írod. Binder; Barcaság, 
10. Tónk II. 949.

VASKA LŐRINC : brassói. 1614-ben a debreceni kollégium, 
majd 1616- ban a brassói gimnázium tanulója. 1627-ben Kolozsvá
ron ref. másodlelkész, 1628-ban borbereki birtokos és Bethlen Gá
bor udvari lelkésze. írod. KM, 44 (1616: Laurentius Waska Coro
nensis); Herepei I. 99-100 (Coronaeus Vaska Lőrinc) 1643: Vaska 
Kata - Századok 1881. 572 Mátyás: Tatrosy 311-314

VÉGH M ÁRTO N : 1663-ban kóbori pap. Végh (Vigh) Mátyás 
unokája.

VÉGH (VIGH) M ÁRTON : sz. Halmágyon. 1603-tól kb. 1663-ig 
kóbori lelkész. 1604-ben aláírásával kötelezte magát az ágostai hit
vallás törvényeinek betartására. írod. MatrOrd, 134 (1604 ego Mar- 
tinus Vigh habens vocationi ab Ecclesia Koboriensi ad Pastoratu); 
Enchiridion (1641: Martinus Vigh Koboriensis... pastor, 1640: Mar- 
tinus Végh pastor Koboriensis). Binder: KM. (1641: Martinus Vegh 
pastor Koboriensis)
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VÉGH (VIGH) MÁTYÁS : sz. Halmágyon. Kb. a XVI. század 
végén kóbori lelkész.

VÉGH PÁL : halmágyi. 1663-ban kóbori lelkésznek említik.
VERES PÉTER : sz. kb. 1520-ban Árkoson, +1572 szept. 13-án 

Feketehalomban. A háromszéki származású Veres Péter abban az 
időben(1544-1545) volt a brassói gimnázium diákja, amikor ezt az 
iskolát Johann Honterus és Valentin Wagner protestáns szellemben 
átszervezték. A wittenbergi egyetem elvégzése után, 1552 - 1556 
között, a brassói ev. gimnázium rektora volt. Később brassói prédi
kátor és egyben a barcasági értelmiség egyik vezető személyisége lett. 
Gyakran képviselte a barcasági szász esperesség érdekeit a fejedelmi 
udvarban. 1557 -1572 között keresztényfalvi és feketehalmi ev. lel
kész volt. írod. Binder; Barcaság, 10: Binder Pál: Árkosi Veres Péter; 
a brassói humanista gimnázium rektora. Művelődés, 1978,9 sz. 25-26

ZAJZONI GYÖRGY: 1. Szász 1. György.
ZAJZONI RAB ISTVÁN : sz. 1832 febr. 3-án Zajzonban, -1862 

máj. 15-én Brassóban. Pap György zajzoni ág. ev. pap 1863-ban ezt 
írja róla: „Született 1832 febr. 3-án Zajzonban. Szülői Rab István és 
Miklós Kata ev. földművelők. Hét éves korában a zajzoni népis
kolában jár”. Apja húsz évig a zajzoni ev. egyház gocsmánya vagyis 
gondnoka, a falnagyi hivatalt is két évig viselte s egyházközösségének 
templomot épített, harangot és orgonát szerzett. Négy gyermeke 
közül csak István fiát taníttatta, akiből papot akart neveltetni. István 
9 éves koráig atyja marháit őrizte a Csukás havasa sziklái közt 
elterülő szécseken. „1842, Brassóba megy a szász főtanodába - foly
tatja Pap György -. A Cenk tetején levő tornácnak egyik lábára 
rajzónnal ezt írta: Rab vagyok és Rab a nevem”. A Honterus gimná
ziumban szolgadiák volt. Itt kezdett németül tanulni s a VII-VIII-ik 
osztályban annyira német lesz, hogy anyai magyar nyelvének fele már 
feledésbe ment. Brassóba magánórák adásával kényszerült életét 
fenntartani. Ekkor írja apjának: „Annyit megérdemel egy hétfalusi 
csángó fia, hogy némi javadalmakban részesüljön, hisz Brassó városa 
Hétfalu vagyonából uraskodik”. 1848-ban midőn Brassó szász diák
jai az ellenforradalmi szabadcsapatokba tömörültek, Buna Sándor
ral és Borcsa Mihállyal együtt Árkosra sietett a Kossuth huszá
rokhoz, hogy cselekvőén részt vegyen az eseményekben. A forrada
lom leverése után visszatért Brassóba, és 1854 július 29-én érettségi
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zett. Ebben az időben Körösi Csorna Sándor példája lebegett előtte, 
ezért érettségi után a török nyelvet tanulmányozta. Pesten a keleti 
nyelvek tudósának, Repiczky Jánosnak kiváló tanítványa lett s emel
lett teológiát is tanult. Pesten Hunfalvi János támogatását is élvezte. 
1855-ben Bécsbe ment, 1856-ban az osztrák belügyminisztériumban 
dolgozott. Ebben az időben verseit kötetbe foglalja: A magyarok 
kürtje, Bécs, 1857, Kordalok, Bécs 1859. 1859-ben hazalátogat s 
bejárta Háromszéket is. 1860-ban Pestre ment, hogy bevégezze teo
lógiai tanulmányait. Ekkor a Táncsics Mihály féle mozgalomban 
részes, részt vett egy Habsburg-ellenes ifjúsági tüntetésben, emiatt 
1860-ban bebörtönözték. Hat hónapi budai várfogságából legyen
gülve szabadult ki. Fogsága élményeit a Börtön dalokban, 1861, írja 
le, de emellett néhány népköltészeti írása a csángók múltjával fog
lalkozik. 1862-ben hazajött és hosszú szenvedés után a brassói kór
házban halt meg. írod. Ifj. Ábrányi Kornél: Zajzoni Rab István, Pesti 
Napló, 1883; Végh Mátyás: Zajzoni Rab István életrajza. Brassó, 
1887; Zajzoni Rab István: Válogatott versek. Halász Gyula kiadása, 
B., 1957; Erdélyi Pál: Adatok Zajzoni Rab István életéhez. - Erdélyi 
Múzeum, 1931, 10-12 szám; 409-420; Fodor Sándor: Zajzoni Rab 
István (1832-1862). - Művelődés 1973, 3. szám, 46-47; Zajzoni Rab 
István levele Pap György zajzoni ev. lelkészhez (Nagyvárad, 1855 szept. 
25/uo. 47; Kelemen Kálmán: A csángók, h.n. 1975, 283-320; Mátis 
Bálint: Zajzoni Rab István Csángó költö életrajza. CsN. 1923,22-32; 
MIKK158 -159. Erdély zugából. Zajzoni Rab István prózája. Kiadja 
a Zajzoni Rab István Líceum Szecseleváros (Négyfalu) 1992.
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FÜGGELÉKEK

A. A SZÁSZ EVANGÉLIKUS PÜSPÖKÖK (SZUPERINTEN- 
SEK) ÁLTAL KINEVEZETT MAGYAR LELKÉSZEK ÉS 

ISKOLAMESTEREK NÉVJEGYZÉKE 
(Válogatás)

1574 Ego Iacobus Koppani - vocationes mihi obtullit
Almas 65

1601 Georgius Czako Ardovius Vngarus - vocatione
Bartholomeus Weyrauch Rupensis 118

1602 Lucas Prinidirusis Vngarus -Colmannus Lodingi-
vus 119

1603 Blasius Sarctoris Salisfodiens - vocatione commu
nitati Kiskapusiense 125

1603 Ego Isaacus Somboriensis habens vocationem ab
Ecclesia In Longavilla ditionis honor Coronensi
um subscripsi manu propria 131

1604 Ego Martinus Vigh habens vocationi ab Ecclesia
Koboriensi ad Pastoratu 134

1627 Ego Ananias P. Beneo alias Apaczai habens voca
tione a Senatu amplissimus Coronensi verbi domi
no ministerium ad regnem Ecclesiam ejusdem loci 
Ungaricam 1627.13 Dez. 278

1638 Ego Beniamin Beneo vocatione habens ad pasto
ratu officium ab Ecclesys Hungaricis Purkeretz, 
Zajzon et Tatrang Augustani confessioni. Subsc
ripto - Anno 1638 Die 23 Janu(arii) 323

1642 Stephanus Grummius habens vocationem ab Ecc
lesia Sofaluicense subscribo 350

1656 Ego Georgius Horvath Galatensis Accepti vocati
onem ab ecclesia Woldorffensi-1656 die 29 Aprilis 434

1662 Ego Franciscus Batzoni Pastor Ecclesia Tordasi-
ensis 505

1662 Ego Stephanus Halász singulari providentia Dei ex 
officio Rectoratus Schola Magyar - Regnensis
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legitime in Pastorem Totsensem vocatus et ordi
natus 1662 13 Sept. 525

1663 Ego Georgius Zeli Sancte juro Domino Deo qui 
est Pater, Filius et Spiritus Sanctus me invariatam 
et orthodoxa religionem Lutheranam Augusta 
Vindelicorum a Carolo Quinto confirmatam. Sig
natum 8 Die Aprilis Anni 1663 539

1686 Ego Stephanus Hajdú Türkősiensis hactemus 
Rector scholae Hungaricae Coronensis legitime 
vocatum ad S.S. Ministerium subscribo Augusta
na Confessione in Anno 1686 658

Catalogus ordinatiorum Ecclesiarum nostrorum. (Matricola or
dinatiorum) Bd. 1. 1513-1743. Archiv d. ev. Landeskirche A  B. in 
Rumänien.
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B. JOSEPHUS TRAUSCH LELKÉSZ- és ISKOLAMESTER NÉV
JEGYZÉKE (IOSEPHUS FR. TRAUSCH: ONOMASTICON)

1. Brassói magyar evangélikus prédikátorai (Ungarische Prediger 
Augsburgischer Confession in Kronstadt)

.A  1572 
A  1598 -1613 

1613 -1628

1628-1644
1644

1644-1645

1646 -1649 
1649 -1660 
1660-1668 
1668 -1675 
1675 -1682 
1682 -1685

1685 -1694

1695 -1717 

1717 -1719 

1719 -1723 

1723 -1735

Ambrosius N.
Andr. Bikfalvi voc(atus) Illyefalvino
Jon. Szemeriai voc. Szemeriána (cfr. Hegyes Di-
ar(ium) ad a(nnum) 1616 p. 242).
Ananias Benő voc. r. Collegio Patak 
Dan(iel) Halmágy voc. r. Collegio Alba Jul(ia) 
transl(atus) Halmágy
Jon. Böszörményi Debrec Crypto Calvinista voc 
ex Hosszúf(alu) reductur Hosszúi, et exinde in 
pulsus exilium
Andr. Major Cor(ona) voc Coll(egio) Albensi 
Mart. Gothárd Bolgársz(egi) transi. Halmágy 
Thom(as) Krizbai Crypto Calv. pulsus in exilium 
Georg. Szeli voc. e Csemátfalu, transl. Apátzam 
Jac(ob) Gothárd voc ex Apátza 
Joh(annes) Gothárd Crypto Calvinista. Ad Prin
cipem citatus, apoplexia tactus obiit in itinere 
Steph(an) Haidu Türkösiensis, a Comite Tököly 
pro concionatore Aul. in Turciam abductus, 1690 
inde 3 annis praeterlapsis Coronam redux per 1/2 
annum in arce Coron. captivus, tandem ex vincu
lis emancipatur et obiit.
Joh(annes) Elias Brendörfer (sic! recte Boden
dörfer, BP) Saxo, transi. Tatrang 
Mich(ael) Mathaides Slavus ex Rect. Krizbaensi 
ob. peste
Lucas Lauta Privigyei e Rector hung. Cor. transi. 
Krizbam
Isaacus Szeli e Rect. hung. Cor. transi. Hosz- 
szuf(alu)
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1757 -1767 

1767 -1771 

1771 -1788 

1788 -1789 

1789-1806 

1806

1806-1808 
1808 -1813

1813 -1822

1822 -1835

1835 -1849

3 M art 
1849-1858 

21 Aug.
1858 -1859 

24 Juni 1860

1860 -1879 
1879 -1926 
1927 -1953 
1953 -1977 
1977-

M art Bartha Apátz e Past. Pürkeretz transi. 
Apátzam
Mart. Bartos Báts. e Past. Pür(keretz) transi. 
Hosszúi.
Jon. Gödri Báts(faluensi) e Rect. hung. Cor. 
trans. Ujfalvam, ubi primus fuit pastor hungaricus 
Steph. Deák Hosszúi, e Rect. Krizb. transi. 
Hosszúi
Andr. Köppe a subst. Past. Hosszúi, transi. Apát
zam, ob. ibid 1835
Petr. Benedek Csemátf. e Rect. hung, obiit eodem 
anno
Jós. Jakab e Reet. Tatrang ob. 1808
Steph. Koszta Hosszúi, e Rect. Csemátf. transi.
Halmágy
Mich. Bölöni Apátz. e Ministr. Pesthiensi ob. 
1822
Carolus Molnár Cor. e Paedag. Budensi prom. 
Apátzam 16 Febr. 1835 ubi obiit 2 Martii 1852 aet. 
54 annos
Paul Korodi Pürkeretziensis et Praeceptore Clas
sis 3 tia
Jos. Koszta e Rect. hung. Cor. resign 21 Aug. 858

Chr. Victor M olnár e Past. Zayzon transi. 
Hosszufal.
Julius Homyánsky, Pfarr Vicar in Strass-Somme-
rien in Ungarn
Homyánszky Gyula
Moór Gyula
Nikodémusz Károly
Raduch György
Raduch Zsolt

Josephus Fr. Trausch: Onomasticon... voi. I., A Brassói Fekete 
templom levéltára 1/65, IV F 53, Tq 1571. nr. 42,44. (A továbbiakban: 
Trausch).
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2. Brassó magyar iskolamesterei (Praeceptores hungarici 
AC. ad. Coron.)

Steph. Szokolyai ex Hung, oriund. Debrec(en) Calvinista transi. 
Arcopol(is)

Steph. Pétfi(recte Rétyi) Calvin e Coll(egium) Albensi, voc. in 
Siculiam

N. Kosztolány Slavus e Cottu Nitriensi profugit in Moldáviám 
Joh. Krizbai Calvin e Coll. Alb transl. Past. Alba Jul.
N. Jakab Cor. Bolon.
Petr(us) Csemátfalusi Csernátf. Calvin e Coli. Enyed, transf. 

Csemátf.
1680 -1690 
1690 -1697 
1697 -1700

1700 -1702

1702 -1705 
1705 -1713 
1713 -1715 
1715 -1717

1717- 1718

1718- 1724

1724 -1725

1725 - 1726

1726 - 1732 

1732 - 1735 

1737-1739

Laurent. Apátzai, Apátzaensis, Dines Saxo 
T. A  Sz.
Math(ias), Comeaty Slav(us) e Com(itatu) Nitri
ensi transl. R(ector) Halmágy 
Ádám Sztmihályi e Hungária transi. R(ector) 
Kapusinum
Georg Szeli Apátz, transi. P(astor) Halmágy 
Mart. Privigyei Csernátf. transl. P. Tatrang 
Jós. Szeli sen. Apátz transl. P. Hosszúi.
Mich. Matthaides Slavus e Bresnyo-Bánya, voc. e 
Castello Törtsvár, transl. R. Krizb.
Isaac Szeli Apátz e Coll. A lbensi, transl 
Pürk(erec)
Lucas Lauta Privigyei Halmágy, e Lyc. Eper(jes) 
fii. Past. h. Cor.
Jon. Büky Hung e. Cottu Sopron transl. R(ecto- 
ratu) Schelk
Ananias Lauta Privigyei Halmágy e Schola Kaes- 
mark tranl. P. Csernátf.
Georg Szász Zayzon e Coll. Enyed transl. P. 
Piirk(erecini)
Iosephus Szeli J. Hosszuf. e Lyceo Poson, fil. 
Min. hung. Cor.
Mich. Fogarasi Halmágy e Coll. Jaurin transl.P. 
Schelk (Zselyk)
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1739 - 1741

1741 - 1745

1745 -1747

1747 -1750

1750 -1755

1755 -1761 
1761 -1763 
1763 -1771

1771-1772

1772 -1777

1777 - 1783

1783 -1787

1787 -1789 

1789 - 1791 

1791 -1797 

1797 - 1806 

1806 -1808 

1808 -1809 

1809-1811

Steph. Bakó Halmágy e. Coll. Jaur. in transi. P. 
Halmágy
Steph. Deák Bátsfalusi Hosszuf. e. Coll. Jaur. 
transi. R. Hosszuf.
Franc. Borsos Selykin e Politz. Theol. transi. R. 
Apátz
Mart. Bartha Apátz e Gymn. Sopron transi. R. 
Krizb.
Martin Bartos Bátsf. e Gymn Poson transi. R. 
Krizb.
Mart. Máthé Krizb. transl. Apátz 
Mich. Privigyei Csernátf. transl. R. Krizb.
Jón. Gödri Bátsf. e Gymn. Leutsch fu(it) Min. 
hung. Cor(onensis)
Franc. Nándori e Cottu Neograd R. Bátsf. transl. 
P. Tatrang
Steph. Deák Hosszuf. e Lyceo Poson transl. R. 
Krizb.
Andr. Deák Krizb. e Rect. Csernátf. transl. R. 
Tatrang
Mart. Bartha Pürk. Stud. Wittenb. dein Paedago
ga Dni Salmen Judicis NagySink Amplectitur 
statum Secularem
Andr. Molnár Bolon e Gym, Eperies transl. R. 
Hosszuf.
Mich. Sarai Hosszuf. e Gymn. Kőviensi trans. P. 
Tatrang
Sam.Szász Krizb. e Gymn. Leutschov transl. R. 
Csernátf.
Steph. Koszta Tatrang e Rect. Halmágy transl. R. 
Piirk(ereciensi)
Petr.Benedek Csernátf. e Gymn. Eperies fii. Min. 
hung. Cor.
Mich. Bartos voc. R. Tatrang, transl. R. Neudorf 
Martin Bartha Neudorf militiae nomen dedit 
Jos. Elias Krizb. e Gymn. Cor., transl. R. Piirk.
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1811-1815 Jon. Klees Saxo Sztpéter e Gymn. Cor. Sponte 
resignavit

1815 -1817 Jos. Binder Saxo Rothb. ex Adj. P. Vizakn. transl. 
P. Bátsf.

1817-1822 Joh. Adam Rosondai Halmágy e Rect Halmágy 
transl. R. Krizb.

1822
1822 -1823
1823 -1827

Mart. Foris Zayzon e Gymn Cor. transl. R.Ujfalu 
Paul Sipos Pürk. e R. Újfalu, transl. R. Tatrang 
Andr. Türkösi Bolon e Lyceo Poson, transl. R. 
Krizb.

1827 -1829 Jós. Török Halmágy e Rect. Halmagy, transl. R. 
Krizb.

1829-1841 
1841 -1849 
1849

Steph. Mathias Bolon e Gymn. Cor., transl. R. 
Jos. Koszta Cor. e Rect. Rupensi 
Victor Molnár Cor. Stud. Lips(iensi) -CsN. 1923, 
8-9.

Trausch, nr. 66.
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3. Apáca lelkészei
(Pastores Ecclesiae Apátzaiensis)

1675 Georg Szeli a. Diacon Coron. vocatus
1693 Isaac Szeli antea P(astor) Csernátfalvensis
1704 Simon Privigyei antea P. Tatrang
1730 Joseph Szeli antea P. Hosszufalv(ensis)
1735 Isaac Szeli antea Diaconatu Coron. voc(atus)

1775 d. 24 8 bris

1803 d. 1 May

1806 d. 29 May 
1835 d. 16 Febr.

1852 d. 3 8 br

187110 Sept 
1888-1940 
1941 -1986 
1987-

1658
1799
1799-1808 
1808-1813 
1813 -1827 
1827-1941 
1841 -1851

Mart. Dévai antea P. Csernátfalv denatus 25 
Marti 1803
Mart. Máté ex Csernátfalu vocatus, ob(iit) 18 
May 1806
Andr. Köpe e Diac. Coron. ob. 3. Febr. 1835 
Carol Molnár de Kapos r. Diac Coron. ob. 2 
Mart. 1852 d. 14 Martii electus Martinus Bart- 
ha de Apátza, antea P. Bátsfalv obiit 18 Sept. 
1852
Paul Korodi, antea P. Hosszúi, coetus, emeri
tus 1871
Caroli Mihányi Galambfalvensis • 1887 
Bohus Pál 
Krajcsovitz Tibor 
Rudolf Ede

Iskolamesterek
Martinus P. Csernátfalusi 
Csere István 
Sára Mihály 
Ujfalusi Köpe János 
Tatrangi Balog Mihály 
Krizbai Rozsondai János 
Mátyás István

Trausch, 35

117



1641

4. Krizba lelkészei
(Pastores Ecclesiae Krizbacensis)

Steph. Szent Annái Krizbainus obiit 1665

1665

(Tempore Pastor Johanne Molnár 1659 - CsN. 
1930,50).
Mich. Deső Krizbainus voc ex Hosszufalu

1706 2. Mart.

Mart Lauta Privigyei voc. ex Hosszufalu ob. 1706 
m(ensis) Febr.
Joh. Abraham Krizbainus voc ex Hosszúi, ob.

1723in April.
1723 m. Mart.
1723 in April. Lucas Lauta Privigyei voc. Corona

1754
ob. 25 Jan. 1754
Jos. Szeli Past. Ung. Coron vocatus, ast non di

1754 7. Apr.
missu, in cujus locum vocatur
Georg Szász Zayzon voc. ex Tatrang, ob. 19.8 bris

1777 1 nov.
1777
Samuel Szász filius prioris, Diaconus Krizbaens.

1795 22 Febr.
per 21 annos ob. 18. Jan. 1795
Febr. Samuel Lauta Privigyei per 5 menses Di

1813 25. April.
aconus) Krizbaens +19 Mart. 1813 
Alexander Molnár de Kapos ex Ostffyaasszonfa in

1851 6 Maji

Hungarie Cottu Castriferreo ortus, Academicus 
Jenensis, voc. e Past. Tatrang ob(iit) 27 Jan 1852
(?)
Mart. Foris Zayzon Rector Krizbaensis in Subs

1873 - 1884

titutum senis Alex. Molnár per Comunitatem 
Ecclesiae electu, post hujus mortem Pastor actu
alis (1873)
Jakab János

1884-1891 örtel János
1891 -1899 Korbély Géza
1899 -1904 Rozsondai József
1905 - 1937 Sexty Kálmán
1937 - 1941 Osgyáni István lévita
1941 -1976 Máté János
1977 - 1985 Szász Árpád
1985- Szász Árpádné Pandi Etelka
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Iskolamesterek
1705 Privigyei Imre
1706 -1713 Giró Mihály
1713 Matheides Mihály
1755 Bartha Márton
1755 -1775 Privigyei Mihály
1775 -1777 Deák István, Szász Samu
1777 -1788 Privigyei Samu
1788 -1829 Dévai Sámuel
1821 -1827 Rozsondai Ádám
1827 -1829 Türkösi András
1829 -1841 Török József
1841 -1851 Foris Márton
1851 -1898 Szemerjai Károly

Trausch, nr. 36 ,37 - CsN. 1930,53-54.
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5. Csernátfalu lelkészei
(Pastores Ecclesiae Csemátfalvensis ad quam pertinet pagus

Türkös)
1620
1628

Ananias Benő, 1620 transi. Coronam 1628 
Benjam(in) Pastoris Pap dictus Steph. Sz. Annái 
Pastoris Krissbacensis socer 1628 ob. m. Martio 
1665

1665.3. Apr. Georg Szeli ex Ungaria oriundur Nobilis tempore 
persecutionis in Transilvaniam delatus Szeliano- 
rum stirpt. Stephani (?), Sz. Annái Past. Krisba 
Gener ex Rectoru Krizbacensi 1665 d. 3 Aprilis 
transi. Coronam 12 9 bri 1667

1667.26 9 br. Mart. Privigyei Tsernátf. voc. ex Hosszúi. 1667 d. 
26 Nov decessit 1690

1690 Isaacus Szeli, Georgii primi filius ex Rect. Ung. 
Cor. 1690 transl. Apátzam 1693

1693 Petrus Pap Tsernátf. vocatus ex. Studiis Enyedi- 
ensibus 1693 ob. 2 Julii 1720

1720 m. Jul. Joh. Sipos Tatranginus voc. ex Tatrang 1720 ob. 
1726

1726 Ananias Lauta Privigyei vocatus ex Rectoratu 
Ung. Cor(onensis) transl. 1726 Halmágyium 25 
Jun. 1732

1732 9. Jul Joh. Privigyei Tsernátf. 1732 voc. Tatrangino ob. 
19 Jun. 1761

1761 25 Jul. Steph. Paxi ex Vngaria ortus Comitatu Castrofer- 
rei, Districtus Kemenyes allya pagii Mihályfa. voc. 
Kemenyes Reet. Csernátfalvensi, 1761 transl. 
Hosszufalv 1763

1763 mart. Dévai vocatus. Pürkeretzino, 1763 transf. Apát
zam 1775

1775 24.8 bris Mart. Máthé Krizbac. vocatus Pürkeretzino 1775 
transf. Apátzam 1 Majii 1803
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1803 25. may Andreas Deák Krizbacensis vocatus Tatrangino 
ob(iit) 22. Martii 1813

1813 28. Apr Steph. Csere Apátz voc. Pürkeretzino 1813 ob. 
18. Aug. 1817

1817 26 9 br. Samuel Szász Krizbac voc. Pürkeretzino 1817 ob.

1829 10.
30. April 1829
Maji Iosephus Binder Marienburgensis vocatus 
Tatrangino 1829 ob. 1857 6 April.

1857 May Ludovicus Binder voc. r. Bátsfalu 1857 obiit 10

1886 Junii 29
Aprilis 1886
Árpádus Kiss voc. ex Türkös 1886 obiit die 22 
Dec. Anno 1929

1931 -1951 
1951 -1985 
1985-

Kiss Béla
Kiss Béláné Füzessy Irén 
Török László

1612-1625? 
1626-1669 
1670-1704 
c. 1760 
1770 
1773 
1790 
1808

Iskolamesterek

Privigyei Lukács 
Bácsfalusi György 
Borcsa György 
Paksi István 
Deák András
Privigyei L. Joseff, Csemátfalusi Rect. és Scriba 
Apáczai Csere István 
Szász Sámuel, Koszta István 
Kelemen József

Trausch, nr. 35,36; Józsa 76-80
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6. Hosszúfalu lelkészei
(Pastores Ecclesiae Hosszufalvensis)

1646

1659

1662 12 dec bri 

1685

1706 12 Mart.

1713 22 Aug.

1730 12 Jan. 

1750 25 gbr.

1644

1750 7 dec. br

1757 21 oct. br.

1763 14 Aug.

Joh. Böszörményi Debrecino voc. ob. Calvinia- 
nismun in exilium pulsus 1646 
Mich. Deső Krizbacens. nobilis familiae Krizbai- 
ana Deső, qua maximam partem est reformata 
stipes, Mihály Pap doctus, transf. Krizbam 1659 
Mart. Privigyei Csernátf. e Rectoratu Apátz. 
transi. Csernátfalv 26 nov bri 1667 
Mart. Lauta Privigyei, fine fomine deficiens 
transi. Krizbam 1685.
Joh. Abrah(am) Krizbainus transl. Krizbam 2 
Martii 1706
Georg Szeli, filius past. Apátz. ejusd. nomines 
voc. e Pastoratu Tatrang transl. Halmágyinum 6 
Aug. 1713
Jós. Szeli prioris frater vir eruditione et morum 
aequitate clarus, a feris auditoribus multum vexa
tus, r. Rect. Cor. voc. transf. Apátzam 5 Jan 1730 
Mart. Privigyei Csernátf. Past. Simonis Privigyei 
filius 11 novbr. 1750
Jos. Szeli e Past. Coron. vocatus sed a Coronensi
bus non dimissus, d. 27 nov. 1750 Ind. Patronatu, 
Ven. Inspectoral et Auditoribus svadentibus vo
cationem fine exemplo factam deprecatus 
Mart. Dévai sen. ex Unitario geminus Lutherano, 
familiae Dévaianae stirps voc. e Past. Tatrang ob. 
1. oct. br. 1757
Jos. Szeli repetita vocatione agre a Coronensibus 
dimissus, qui simul publica auctoritate communi
bus fratrum votis Subinspector et Senior Ecclesi
arum per Bardam Ungaro - evangelicarum d. H. 
dec. br. 1757 primus creatur die 19 Jul. 1763 in- 
Past(oratu) Sommerburgensem vocat(us).
Steph. Paxi ex Mihályfa Cottus Castriferrei ortus 
ob. 10 Febr. 1771
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17713 Mart

1788 m. May

1789 8 Junii. 

1823 9 Mart. 

1849 21 Jan.

1852. novem. 
br(is)

1860 -1882 
1883-1908 
1908-1911

1911 -1927 
1928 -1955
1955 -1956
1956 -1981 
1981 -1982 
1982-

Mart. Bartos Bátsfalv e past. Coron. ob. 1788 m. 
Majo
Mich. Privigyei Csernátf. e Past. Pürkeretz ob. 
1789 m. Majo
Steph. Deák Hosszúi, e Past. Cor. ob(iit) 8 Febr. 
1823.
Georg Szász filius Past. Krizb. voc. e Past. Tatran- 
giensi, 1848 d. 14 dec br. a Valachis trucidatus est 
Paul Korodi Pürkeretz Past. Ung. Coron. electus 
per communitatem Ecclesiae Hosszúi, d. 15 Jan. 
1848 voc. Apatzam 1852
Jos. Török Halmágy. Past. Zayzon, ob(iit) Coro
nae 12 Junii 1860, aet. a 63 
Victor Molnár de Kapos e Diac. Coron(ensis) 
Masznyik Gyula
Harsányi István, Kiss Árpád, Deák Sándor, Pet- 
rovics Pál - helyettesek 
Nikodémusz Károly.
Sipos András 
Antal Márton helyettes 
Kerekes János 
Kovács László helyettes 
Daragus Endre

Iskolamesterek

Deák Lőrinc cca. 1683
Szentgyörgyi S. Péter 1686
Privigyei Simon 1692- 1694
Pajorka István 1694- 1697
Gyerkó János 1697- 1730
Sárai Mihály 1730- 1745
Gyerkó Deák István 1745- 1772
Szász Samu 1772- 1775
Privigyei L. József 1775- 1787
Molnár András 1779- 1798

Szász Samu 1798 -1813 
Bedner György 1813 -1817 
Illyés József 1817-1829 
Türkösi András 1829 -1841 
Török József 1841 -1848 
Bölöni Lajos 1848 
Korodi Lajos 1849 -1851 
Borcsa Mihály 1851 -1857 
Kelemen István 1857-1859

Trausch, 37,38, Józsa 81-98; CsN. 1927,65.
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7. Tatrang lelkészei
(Consignatio Pastorum Tatrangiensium) ab 1686

1686

1695 31 Jan. 

1704 15 Febr. 

1706 22 Mart. 

1720 13 Jul.

1730.12 Jan.

1732 25 Junii

1 7  5 0 
dec(em)bri. 
1754 m. Febr.

1787 m.

1792.8 Jan

Job. Eliae Budai, natus Saxo de Bodendorf, ling- 
vae Vngaricae peritus, primus hujus Ecclesiae a 
matre ecclesia Purkeretziensi separatae Pastor, 
transi. Coronam 31 Jan 1695 (1686 -1696) 
Sim(on) Privigyei Csemátfalvinus, Martini 1 mi 
filius Rector Tatrangiensi translatus Apátzam 9 
Febr. 1704 (1695 -1704)
Georg Szeli, Georgii 1 mi filius Rectoratu Apat- 
zensi transi. Hosszufalvium 12 Martii 1706 (1704- 
1706)
Joh. Sipos Tatrangiensis, Studiosus Enyediensis 
Simoniacus, transi. Csernátfalv. 10 Jul. 1720 
(1706-1720)
Mart. Privigyei Tsernátfalvinus Simonis filius 
Rectoratu Apatziensi vocatus transi. Hosszufalv. 
12 Jan 730 (1720-1730)
Joh. Privigyei Tsernátfalvinus Simonis filius, Ad
junctus Apátz transi. Csernátf. 25 Jun. 1732 
(1730-1732)
Mart. Dévai Senior Past. Pürkeretzensi transi. 
Hosszufalvinum 7 dec(em)bri 1750 (1732 -1750) 
Georg Szász Zayzonius P. Pürkeretz transi. Kxiz- 
bachinum 1754 m. Febr. (1750 -1754)
Georg Deák Bátsfalvinus Past. Pürkeretz ob. 19 
decembr. 792 in Hosszufalu, qua emeritus Pastor 
Tatrangensis (1754 -1792)
Majo Mart. Rischnyi ex patria Hungária natus 
urbe Jaurino oriundus e Pago Szakadáth qua Mi
nister Substitutus vocatus, ob(iit) 18 decembr. 
1791 (1787-1791)
Mart. Bartha Coron. Transylvanus Academicus 
Wittenberg Rector hung. Cor. dein Actuarius 
Inspectorate Coron. transi. Pürkeretzium 1797 
m. Martio (1792 -1797)
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1797 m.

1803 17 Apr.

1813 d.30 April 

1816 26 Febr

1823 4 Mart.

1829 27 Maji

E lig 1860 26 
Aug. -1899 
1899-1941 
1941 -1981 
1981 -1988 
1989-

Martio Andreas Deák Krizbacensis Past Pürke- 
retz transl. Csemátfalv. 1803 die 17 April (1797- 
1803)
Alexander Molnár de Kapos ex Com. Castriferrei 
R. Hungaricus Academicus Jenensis, Adjunctus 
Apátz trans. Krizbacinum d. 25. April 1813 (1803 
-1813)
Mich. Sárai Tatranginus past Bátsfalv obiit 20 
Febr. 1816 (1813- + 1816)
Georg Szász Krizbacensis Reet, et Notar in Tat
rang, Pürkeretz et Zayzon, transl. Hosszufalv. 4. 
Mart, 1823(1816-1823)
Jos. Binder Mariaeburgensis P. Bátsfalv transl. 
Csemátfalv, 26 Maji 1829 (1823 -1829)
Georg Bedners Coronensis (natus 27 septembr. 
784) P. Pürkeretz obiit 3 Junii 1860 (1829 -1860) 
Joseph Török, antea Pastor Zayzonensis, Acade
micus Berolino-Tübigensis (1860 -1899, +1903) 
Szórády Lajos 
Mezei István 
Mezei Botond 
Antal László

Trausch I, nr. 40,42.; CsN (Luther Naptár) 1929,55-56.
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8. Pürkerec lelkészei
(Consignatio Pastorum Ecclesiae Pürkeretz et Zayzon inde a 

tempore Reformationis)

1631

1671

1722 10. Jul.

1723 29 Apr.

1732 9. Jul. 

1750

1754 m Febr. 

1757

1763 24 Aug 

1767 29 oct. 

1773 24.8 br.

acessit Ananias Pastoris vulgo Pap Cor(onensis) 
homo idiota, Concionem ex Postilla lectitanus, 
ministerio functus annis vocatus Anno 1631,40. 
decessit 1671
Georg Pap Csernátfalusi, hujus tempore ecclesia 
Tattrang, quae filia ecclesia Pürkeretz hucusque 
fuerat, separata est, obiit 15 Jun. 1722 
Isaacus Szeli Cor(onensis) nepos Georgii Szeli, 
et filius Isaaci Szeli Rector Scholae Coron(ensis) 
dein Pürkeretziensis Rector vocatus 1722 trans- 
loc. Coronam d. 16 Apr. 1723.
Mart. Dévai ex Unitario Jesu Christo manceps 
factus, antea Rector Tatrang et Apátza, vocatus 
1723 dec. 29 Apr. translatus Tatrang 1732 
Georg Szász Zayzon Rector Scholae hung. Cor. 
vocatus 1732 d. 9 Julii transi. Tatrang 1750 
Georg Deák Hoszuf. Bátsfalvinus Rector Apátz 
vocatus 1750 transi. Tatrang 1754 m. Febr. 
Mart.Bartha Apátz ex Rectoratu Cor. Rector de
inde Adjunctus Ministerii Crisbacensis vocatus 
1754 m. Febr. transi. Coronam 21 Octobris 1754 
Martin Dévai II. superioris filius Academiis vo
catus 1757 die 21 Octobr. Past. Hoszufalv trans
lat. Csernátfalv 14 Aug. 1763 
Mart. Bartos Bátsfalvinus Posonis redix. Rector 
Cor(onensis) dein Krizbac. transi. Coronam 15 
November 1767
Isaacus Szeli, Isaaci Szeli filius, Acsinctus Pastor 
Apátz constitutus 1773 officio privatus suspendit 
de collo Hoszufalvini aedibus Mich. Bats.
Mart. Máthé Krizbac(ensis), redux Posonio Rec
tor Cor(onensis) dein Apátz-transl. Csernátfalv 
d. 23 8 br. 1775
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1775 24. 8 br.

1788 28.Apr.

1793 15 Mart.

1799 9 Aug. 

1813 16. May 

1817 15 octobr.

1829 10 Junii

1840 29 decbr. 

1851 5 Jan.

1871 -1876 
1876 -1913 
1913 -1921
1921 -1922
1922 -1932 
1932 -1973 
1973-

Mich. Privigyei Apátz Rector Cor. dein Krizbac 
Ao 788 d. 28 April constituitur Past. Hoszuf. sed 
reductantibus 20 May se suaq ipse cogitur trans
fere
Andr. Deák Krizbac Eperiesino redux, Rector 
Tatrang, inde Coron deniq Diacon Tatrang, fuit 
Past. Tatrang 15 Mart. 1793 
Martin Bartha II. Martini Bartha I. filius, Rector 
dein Cancellista Háromszékiensis, deniq Assesor 
fori dominalis Törtsvár exinde Pastor Tatrangen- 
sis consacratus 4 Jun. 1792 tandem transi. Neu- 
dorf 7 Maji 1799
Steph. Csere Apátz Rector Sombor Csernátf. et 
Apátz transfertu Csernátf. d. 2. Maji 1813 
Sam. Szász Krizbac Rector Cor. dein Csernátf. 
deniq Hoszufalv. transi. Csernátfalv. 17 8 br. 1817 
Georg Bedners Cor(onensis) Posonio redux 
Rector Csernátf. dein Hoszuf. transi. Tatrang 27 
May 1829
Jós. Illyés Krizbac Rector Cor. dein Pürkeretz et 
Zayzon inde Hoszuf. hinc Pastor Pürkeretzien- 
sis, filia Ecclesia Zayzon jam ab Ecclesia Pürke
retz separata. Obiit 22 decembr. 1840 
Andr. Türkösi Cor(onensis) Posonia redux Rect. 
Cor. dein Krizb. ac Hoszufalv ob. 7 Julii 1850 
Steph. Matthias Cor. Reet. Cor. dein Apátz pri
mus Pastor electus -1871

Török József 
Fejér Gyula 
Vietorisz László 
Egyed Bertalan 
Argay György 
Mátyás Béla 
Mátyás Lajos
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Zajzon lelkészei (ab 1818)

1818-1848 
1848-1853 
1853 -1858 
1858-1860 
1861 -1892 
1893-1899 
1899-1908 
1908-1913 
1913-1940 
1949-1953 
1954-1962 
1962-1971 
1971-

Csemátfalusi Bartos Mihály 
Halmágyi Török József 
Kaposi Molnár Géza 
ifj. Török József 
Hosszufalusi Papp György 
Szórády Lajos 
Rozsondai Károly 
Jónás András 
Dávid Károly 

Raduch György 
Lóricz Samu 
Raduch Levente 
Rab Gyula

Trausch, 38,39 CsN. 1926,50.1931,53 (Zajzon); Józsa; 131-135.
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9. Bácsfalu lelkészei
(Pastores Ecclesiae Bátsfalvensis) ab 1808

(: die hiesige evang. Kirche wurde zu bauen angefangen 1808, 
beendet 1813 und eingeweiht 1815, die Gemeinde war bis dahin ein 
Filial-Gemeinde von Csernátfalu. Die älteste Matrikel derselben 
von J. 1761 enthält eingetragen von der Bätsfalver Ecclesia:)

1809

1811

1817

1823 10 May 

1852 10 May

Michael Sárai antea Rector Apátz. translat. Tat
rang 1811
Joh. Köpe antea Rector Apátz. translat Ujfal. 17. 
septembr. 1817
Joseph Binder, Rector Scholae Hung. Coron., an
tea Diacon Vizaknenesis, translat. Tatrang 12 
Mart. 1823
Mart. Bartha antea Rector Tatrang prom. Apát- 
zam d. 23 Mart 1852
Ludov. Jos. Binder, antea Praeceptor Scholam mi
norum Coron, prom. Bátsfalu 1857 m. Majo Mich. 
Bortsa

1857 - 1904 Borcsa Mihály 
1904 -1920 Kiss Béla
1921 -1927 Bodiczky Pál
1828 - 1932 Kessler Ede
1932 -1978 Gillich Fülöp
1978 - Veres Károly

Trausch 39-40; CsN. 1935,55.
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10. Barcaúj falu magyar lelkészei
Barcaujfaluban vagy Neudorfon 1788-ig szász ev. lelkészek 

szolgáltak

1788 27Áprl. -1795 Joh(ann) Gödri (stirbt 1795 20. Febr.) von 
Bátsfalu gebürtig, Krönst, ungar. Prediger

1795 12. Marz. -1799 Mich(ael) Trau(gott) Modjer, 17999. Aprl. 
Nach Sommerburg berufen

1799 29. Ápr. -1817 Martin Bartha, vom Pürkeretzer Pred., von 
Kronstadt geb(oren), stirbt 21 Aug. 1817

1817 30. Aug. -1849 Johann Köppe aus Türkös, gew(esener) 
Schulmeister in Bátsfalu, stirbt 1. Aug. 
1850

1849 27 Sept. -1876 Joh(ann) Köppe, Sohn des Vorigen....
1876 -1883 Foris János
1883 -1912 Horváth László
1912-1921 Jónás András
1921 -1925 Bánczik Aladár
1925 -1934 Molnár Sándor
1934 - 1949 Raduch György
1949- 1951 Lányi Pál
1952 -1956 Kerekes János
1956 -1989 Jakab Mihály esperes
1990- Fehér Csilla

Trausch 39-40; Bálint András: Barcaújfalu, CsN. 1928,55-60.



11. A kőhalomszéki Halmágy lelkészei
(Halmagyensis quoq. Sedi Rupensi ingremiato)

1528
1615-1620

1620-1647

1647 -1658

1658-1660
1660-1682

1682-1713

1713 -1732

1776 -1812 

1813 -1844

1844 -1849 

1849-1859 

1859-1884 

1884 -1890

Johannes Condonator in Halmagen 
Gregorius Androvius (recte Ardovius, B.P.) fuit 
pastor 1615
Johannes Locedi 1. Lecedi (Lokodi?) conf. Cibi- 
ad  1620
Daniel Halmagyi conf. 1647 (?) subscr. 1652 Ecc- 
les. patria obiit 1658 
Stephan Halmagyi + 1660 
Mart. Gotthard past. hung. Eccles. Coronensis 
+ 1682
Lucas Privigyei antea Rector in Hosszúfalu 
+ 1713
Georg Szeli past. Hosszufalv. subscr. cf. 23 Novb. 
715, obiit 732 27 April
Ananias Lauta Privigyei past. Csernátfalv. 
subscr. 16 Julii 732, obiit 1780 
Ananiás Lauta Privigyei praedentis ani adhuc 
vivo at invalido substit. 776 filius + 812 
Stephan Koszta Minister in Suburbio Coronensi 
Blumenau dicto, post Andreám Köppe pastorem 
Apatziensem vocationem eid 13 szept. oblatam 
responsentem eligitur 13 Jan. 813, obiit in Statu 
quiqentia Coronae 8. d. Dece(mbri) 1851, aet(at- 
is) 90 annorum
Adam Joh. Rosondai subscr. et elect. 1841 m. 
Febr. obiit 1849 d. 9. Sept.
Georg Kelemen, subscr. et elect. 1849 d. 23 Sept., 
antea Rector Csernátfalv + 14 X 1860 
Koszta József, előbb brassói prédikátor, halmá- 
gyi lelkész + 1885
Rozsondai József szül. Apáca, előbb Szakadáton 
lelkész, majd halmágyi pap, innen Zsomborra 
távozik
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1891 -1933 Csömör István előbb kolozsvári tanár, halmágyi 
lelkész

1933 -1937 
1937 -1952 
1953 -1962 
1963 -1977 
1978 -1989 
1992-

Csömör György 
Kerekes János 
Rigó János 
Szász Árpád 
Dénes Attila 
Székely Levente

Vide: Catalogum Pastorum ab. Ao. 1616 in Sede Schenkensi 
constitutor hinc inde ex Archivis publicis eratorum.

Trausch; Sb Fam 8/1991 Nr. 2. 49 (Series Pastorum von Gustav 
Arz)
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12. A kőhalomszéki Kóbor lelkészei és iskolamesterei 
(Kobor-Kiwern-Koborinum, eine ungarische reformierte 

Pfarrgemeinde)

a. ) Pfarren

- Petrus Aegidius
- Matthaus Végh von Halmágy
- Martinus Végh von Kobor 1603
1604: Martinus Vegh vocatus ab ecclesia Koboriensi Matr Ord. 1. 

137.
1641: Martinus Vegh pastor Koboriensis - Binder: KM 256.
• Paulus Végh Halmaginus 1663
• Martinus V. Krizbai, der Schwiegersohn des Vorgefundenen, wir 

Pfarer 1684, + 30. Aug. 1714
- Stephanus Desö Krizbai der Sohn des P (!) wird gewählt 1714,11 

May
- Stephanus Komáromi wird von der A(lsó) Rákoscher Pfarrer 

1743 D. 24. Jan. zum hiesiger Pfarrer gewählt
- Paulus K. Komáromi
- Samuel Bodosi von Köpetz der Schwager des woringen 1775, 

stribt 1801
- Johannes D. Krizbai
- Samuel Veres gewählt 1819 25 Aug., stirbt 1855
- Samuel Nemes gewählt 1855

b. ) Prediger / Schulrektor/

- Johannes D. Krizbai
• Moses Böj the
- Salamon Nemes

Trausch
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13. Hosszúfalu - Fűrészmező lelkészei

1888 -1890 Dendély Sámuel
1891- 1896 Boór Jenő
1898 Hajás Lajos
1899 -1919 Petrovics Pál
1920 -1926 Boldis János
1927 -1957 Bíró László
1957 - Kovács László

14. Türkös lelkészei

1886 -1934 Deák Sándor
1934 - 1973 Antal Márton
1973 - 1982 Antal Béla
1983 Domokos Jenő

Megjegyzés: A brassói esperesség újkori (1886 - 1986) lelkész
névsorainak összeállításánál felhasználtuk Török László Csernátfa- 
lusi lelkész képesítői dolgozatát:

A  Brassói Magyar Evangélikus Egyházmegye száz esztendeje 
1886 - 1986 (1988).
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No.

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15. Tatrang iskolamesterei
(Catalogus Rectorum in Ecclesia Tatrang) 

(1686 -1860)

Nomen et Patria 

1
Simon Privigyei, 
Csernatfalvinus,Mar
tini 1 mi filius primus 
hujus ecclesiae a Mat
re Ecclesia Pürkeret- 
zinse parata Rector 
Benk, forţam septi
mus
Andreas Szász Tatt- 
rangiensis
Franciscus Nándori 
ex Hungária oriundus 
Samuel Szász Kriz- 
bacensis

Michael Sárai I-or 
Hosszufalvenis 
Andreas Deák Kriz- 
bacensis

Accesus

2
Anno 1686

circa 1738 annum

Anno 1759 

Anno 1772

Discessus vei 
obitus 

3
Anno 1695 die 3 l a 
Jan. ad Pastora- 
tum Tattrang. vo
catum

amotus Anno 
1738
Anno 1758 d. 5a 
aug. mortuus

Anno 1772 d. Ho- 
sszufalvam trans
latus
Anno mortuur

Michael Rischányi ex 
H ungária oriundus 
urbe Jaurinus

Michael Sárai ll-dus 
1 mi filius Tattrangi- 
ensis

Anno 1787 mens 
May ex Poss. Sza
kádét vocatus qua 
minister substitet 
rector
Ao d. s Rector 
Coronensis

Anno Ad Pastora- 
tum Pürkeretz vo
catur
Anno 1791 d. 18 a 
decembrj mortu
ur

Johannis Köpe Báts- 
falvensis

Michael Sáray Il-dus 
Tatrangiensis

Anno 1797 d. 13a 
MayexRectoratu 
Pürkeretz vocati 
Anno 1798 die 
l l a Juny ex Rec- 
toratu Neocmen- 
si revocatus

Anni 1796 die 1 
July tra n s la tu s  
Neocomi [Barca- 
újfalu]
Anno 1798 d. l l a

135



12 Michael Bartos Cser- 
nátfalvensis

13 Georgius Fejér Istók 
cognominatus. Pür- 
keretziensis

14 Andreas Jakab Coro
nensi

15 Michael Balog Báts-
falvinus

16 Martinus Bartha Co
ronensis

17 Paulus Sipos Pürke-
retziensis

L8 Anton Geréb Halmá-
gyensis

19 Fejér alias Miklós 
György qva Scholas
ticus Zajzoniensis 
vocatus

20 Andreas Bakó, Hal- 
mágiensis, qua Scho
lasticus Zajzoniensis 
vocatus

21 Carolus Matthias fi
lius Pastoris Pürke- 
retziensis qua studio
sus togatus

Anno 1803 Die 
12 decembris qua 
absolutus studio
sus Eperjesiensis 
vocatus
A nno D ie qua 
rec to r  pulsus 
Pürkeretziensis 
vocatur
Anno die qua stu
diosus Posonen- 
sis vocatus 
Anno 1806 die 1 
decembry Poso- 
nio redux vocatur 
Anno 1813 die a 
Marty

Anno 1823 d. 6 ta 
Martii
Anno 1837 d. 7ma 
Qctobris vocatus

Anno 1845 d. 28 
Febr, acces us

Anno 1849 die 
2da Sept vocatus 
29 Sept accesus

Anno 1858 d. 1. 
oct. ad secundum 
R ecto rem  seu 
substitum ludima 
gistralem vocatus

Anno 1806 die 23 
M artii Coronam 
translatus

Anno Die Denno 
pulsus

Anno a Pastora- 
tum Coronensem 
vocatum
Anno 1813 Die 
183 May Apátzám 
translatus 
A nno 1823 d. 
Marty ad Pastora- 
tu Batsfalvensis 
Obiit d. 29 Sept. 
1837
Anno 1848 die 23 
dec. ad Pastora- 
tum Kis-Kapusi- 
ensem translatus 
anffugiter[rore]eo 
Russorum eodem 
Anno die 20 Junii 
[1849]
O biit d. 6 Nov 
1878

Transiit Coronam 
die 16 Nov. 1860 
qua magister scho
lae hungarica

Tatrangi Matricola, 173 -174.
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C. A SZÁSZKÉZDIESPERESSÉGHEZ TARTOZÓ 
SZÁSZZSOMBOR, A MEDGYESI ESPERESSÉGHEZ 

TARTOZÓ KISKAPUS ÉS A BESZTERCE VIDÉKI ZSELYK 
LELKÉSZEI

I. Szászzsombor lelkészei

Johannes Siculus
Franciscus Rheter aus Bodendorf
Nikolaus Ramasinus
Lukas Binzig
Gregorius Scheck + 1607
Johannes Rheter
Johann Thomä 1622
Georg Arzt 1631
Stephan Fabritius... ex policia Rupensi 1639 
Johann Stomp aus dem Repser Ministerium beruffen im Jahr 1640, 

stirbt an der Pest 1647
Michael Benedicti, vom dasigen Rectorat am 18 Febr. 1647 beruf

fen, erhält im Jahr 1650 die Vokation nach Tikos 
Petrus Schochtert 
Stephan Fabrizius + 1688
Michael Alberti, beruffen von Repser Notariat 1689-1691 
Thomas Rhenner 1691-1715
Johann Poor, tritt aus dem Repser Diakonat 1716-1735 
Johann Klementis beruffen von dem Draaser Diakonat 1735-1751 
Georg Poldner 1751-1763
Joseph Szelly Pfarrer von Hosszufalva auss den 7 Dörfern von 

Kronstadt beruffen 1763 und präsentirt am 27-ten July, welcher aber 
am 3 Octob. 1782 mit Tode abgeht 

Georg Teutsch aus dem Lectorat des Schässburger Gymnasium 
1782 - 1792
Christian Roth, Evang. Pfarrer in Gross Enyed, erhält die Voka

tion am 10 April 1792, + 6 Marz 1799 
Michael Traugott Modjer, Pfarrer in Újfalu aus dem Barzenser 

Distrikt im J. 1799 erwählt, und am 7 May öffentlich vorgestellt
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1799 -1846 Michael Traugott Modjer
1846-1854 August Modjer
1854-1880 Rozsandai József
1880-1890 Eóry István
1890-1912 Czinkóczky János
1912-1926 Rozsondai József
1927-1953 Rigó János
1953-1956 Fejér Katalin
1957-1959 Mózes Árpád
1961 -1963 Rab Gyula
1965 -1976 Dani Péter
1976-1979 Sikes Attila József
1979-1983 Domokos Jenő
1983 -1989 Székely László
1989- Kunos Lajos

Chronologisches Verzeichniss sämmtlicher Pfarrer des Schass
burger. oder nach dem alten Stil Kissdenser Kapituls. Siebenbürgis- 
che Provinzialblätter IV 12,1811,132-135
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1603 -1618

2. Kiskapus lelkészei
Blasius Salisfodiens Salisfodiens vocatione a

1618-1635 
1635 -1640 
1640- 
1662-1686 
1682- 

-1715 
1715 -1721 
1721 -1737 
1737 -1757 
1757 -1775 
1776-1786 
1786-1809 
1809-1831 
1831 -1848 
1849-1883 
1884-1889 
1890-1906 
1908-1943 
1943 -1973 
1973 -1976 
1976-1978 
1978-1982
1982- 1983
1983- 1988 
1989-1991

communitate Kiskapusiense - Matr Ord 1.125.
Jacob Fabritius aus Wurmloch
Johann Sutoris aus Wurmloch
Georg Textoris aus Durles
Paul Dendorfius
Paul Durkosius (!)
Stephan Hermann
Georg Kästner - Kessler aus Boikatsch 
Franz Orth oder Ortheus 
Johann Tömer
Alexander Mesko von Felső Kubin1 
Joseph Fogarasi 
Martin Bartos aus Hosszufalu 
Martin Török
(dessen Sohn) Karl (Emil?) Török
Andreas Geréb aus Halmagy
Orbán István
Mihályi Károly
Foris András, zajzoni
Foris Tibor Zoltán
Sikes Attila József
Papp Zoltán
Daragus Endre
Köncze Árpád
Máthé Csaba
Oláh Zoltán

1992 - Antal János
1. Der erste Pfarrer mit einem ungarischen Namen 
Bis 1669war hier kein ungarischer Pfarrer. Erst dass die Sachsen 

weniger geworden bis zum Jahr 1757 haben alle Pfarrer deutsche 
Namen.

Auszug aus der Matrikel der evang. Gemeinde Klein - Kopisch 
bei Mediasch. Ortspfarrer Joseph Fogarasi 1777. BrFtLvt. 1II(B7,1 
FG, Tq 161) III. 237; Sb Farn 8/1991 N. 2.85 (Series Pastorum von 
Gustav Atz).
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3. Zselyk lelkészei

- Dominicus Baptista, stirbt 1554..
- Peter Soos, ehehin Domherr von Weissenburg, nun aber evan

gelisch + 1577
- Georg Jung + 1582
- Martin Jung + 1592
- Severinus Mundelius + 1602
- Petrus Parvus (Klein), stirbt 1645
- Stephan Grummius, von Klein-Sajo beruffen, stirbt 1655
- Stephan Keunzel, von Tatsch beruffen, + 1710
- Matthias Comiati, ein Slowak, +  1727
- Adam Szent-Mihály, aus Klein-Kapusch, beruffen von dasigen 

Schul-Rectorate, + 1740
- Michael Fogarasi, als Rector von Apaza beruffen, stirbt 1767
- Andreas Pallus, wird wegen seines dem Trünke ergebenen Le

bens, abgesetzt 1777
- Martin Penteker, vorher Prediger in Lechnitz wird nach Wer- 

mesch beruffen 1785
- Joseph Fogarasi, vorher Pfarrer in Klein-Kapusch. Diesen ward, 

als er die Dienste Schwachheits halber nicht mehr versehen konnte, 
mit Successionsrecht substituiret sein Sohn

- Michael Fogarasi, im Jahr 1806
1816- 1868 Michael Schatz
1868- 1876 Fóris János
1876- 1908 Hunyadi Imre
1908- 1950 Mikola János
1950- 1966 Schemmel Victor
1966- 1970 Rab Gyula
1971- 1975 Oláh Zoltán
1975- 1981 Mezei Botond
1982- Harcsár Sándor

Verzeichniss des Sächsischen Pfarrer des Bisiiizer Capiiels. si-
ebenbOrgische Provinzial-Blätter IV/3,1813,224.
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D. A DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ANYA
KÖNYVÉBE BEÍRT BARCASÁGI DIÁKOK NÉVJEGYZÉKE 

(1627-1691)

1627 Stephanus Kobori
1643 Georgius Crizbai 25 Juni Böszörményinum 

ductus, tandem academicus
1647 Michael Koronensis 19 Aug.
1654 Martinus Csernátfalvi
1654 Stephanus Hétfalusi
1654 Johannes Krizbai
1655 Stephanus Türkösi, 26 Mart.
1660 után Laurentius Csernátfalvi

Laurentius Csernátfalvi Demio receptus -
Ductus in Marmatiam

1682 Johannes Apáczai Transylvanus
1691 Johannes Csernátfalvi

Iskolatörténeti adattár. Szerkeszti Thuiy Etele III. Pápa, 1908
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E. BRASSÓI MAGYAR ISKOLAMESTEREK 
LATIN VERSEI

1694

Stephanus A. Szokolgai (recte Szokolai) 
Reet. Sch. Hung. Cor.

Moris erat quondam Romanis Martis alumnos
Pro Virtute sau condecorare rude
Sic etiam famulis secretae Palladis olim
Post longos cursus Laurea missa fuit
Sic Tibi, qui celebris fueras per castra Minervae
Tempus adest Studii praemia colligere
I felix ergo merito, pars maxima nostri,
Fercula doctrinae distribuasque tuis 
Vive decus cathedrae, gentis laus vive Lycaei 
Ingenio ue orna secula sera tuo
Parnassus Coronensis exulans seu Caudia Publica quum Vir 

nobilis praecellens atq Clarissimus dominus M. Valentinus Greis
sing... Laetitiae pariter ac debitae venerationis contestandae ergo 
ipso inaugurationis die qui erat XI Novembr Divo Martino sacer 
Anni 1694 Carminibus votivis exposita ab Athenae Coronensis Rec
tore, Lectoribus, Collegis, civibus (1694), (p 271) BrFtLvt. Tq 135 p
32.
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1709

Mich(ael) Matthyejevicz Rect. Hung. Cor.

Difficile est iterum, tendes per devia casses 
Quae semel evasit, fallere pesse feram:
Quique semel tumidas expertus naufragus undas,
Haut facile aequereis carbasa credet aquis;
Sic qui faemineo semel est ereptus ab astu 
Connubi cautus jura molesta cavet 
Vincula quisque fugit Ubertus omnibus una 
omnibus immunis vita dolore placet 
Tu tamen en! jam bis laqueis exemptus, itemque 
Bis factatus aquis, Fata priora subis.
Applaudent pauci, pauci haec tua coepta probabunt,
Dignus at hinc etiam nomen habere Sophi.
Non geminus casus, duo non discrimina terrent,
Tertius insurgit fata probare labor:
Ter Tibisam Thalamus, ter Sponsae Hymenae parantur 
Tertia cordatis Lucta brabia dabit.
Esseque cum stabilem Parium duntaxat Amorem 
Nesses, legisti non nisi sorte parem 
Par sibi iuncta pare. Fama, Virtute, Lepore 
Ut paribus veveo sit diut urna qvles!

Tertia Nuptiarum Solennia. M. Marco Fronio...Dn 
Martha Hirscheria, viri summe veneritabilis clarissimi domini 

M. Martini Albrichii, Rosoniensium Ecclesiae Antistitis, Capituli 
Decani... Coronae, Typis Seulerianis, excudebat Steph Müller, Anno 
MDCCDÍ p 304 - BrFtLvt Tq 135/37
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Jegyzetek
Rövidítések jegyzéke

Apor: Verses művei

ArhMagBv.

ArchVer.

B.
Batthyáneum. 

Benkő Lev.

Binder, Barcaság

Binder KM. 
Binder, Ostasi

Binder, Szeli I-II.

Binder, Vogel, 
Apáca

Bp.
BrÁLvt.
BrFtLvt.
BrMEE.

- Báró Apor Péter verses művei és levelei. 
(Szerkesztette Szádeczky Lajos), Bp, 1903.
- Arhiva magistratului oraşului Braşov, 
voi. I-II. B, 1959-1961
- Arhiv des Vereins für siebenbürgische 
Landeskunde Hermannstadt
- Bucureşti, Bukarest
- Batthyáneum. Gyárfás Tihamér Brassói 
tanár folyóirata
- Benkő József levelezése. Commercia Lit
teraria Eruditorum Hungáriáé. Magyaror
szági tudósok levelezése I kötet, Szerkeszti 
Tamai Andor Bp, 1988
- B inder Pál: A barcasági magyarok 
művelődéstörténetéből. Művelődés 1973/3, 
9-12
- Binder Pál: Közös múltunk B 1982
- Binder, P.: Ostaşi din Ţara Românească 
In solda magistratului din Braşov (1612). - 
Studii şi materiale de muzeografie şi istorie 
militară 3 /1976,47-58
- Binder Pál: A Szeli család könyvkultú
rájáról. Adatok az erdélyi csángómagyarok 
kultúrtörténetéhez. - Könyvtári Szemle 
1969/4,179-183; 1970/1,31-35.,
• Binder Pál-Vogel Sándor: Társadalom és 
művelődés a XVII. századi Apácán. Ko
runk, 1975/5. 385-398.
- Budapest
- Brassói Állami Levéltár
- A brassói Fekete Templom Levéltára

- Brassói Magyar Evangélikus Egyház
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CsN.

Dietrich

EM.
Enchiridion.

Enyed

EOE

ErdProtL

ev.

Graaf

Herepei.

HrM

Imreh

ItK
KerMagv

- Csángó Naptár. Szerkesztik és kiadják 
Dr.Papp Endre, Bálint András, Sipos And
rás és Nikodémusz Károly, 1922 - 1939.
- Dietrich, Gustav von Hermannsthal: Un
ter Österreichs Doppeladler. ArchVer. 17. 
1883,592-704.
- Erdélyi Múzeum. Kolozsvár
- Enchiridion rerum variatum... Zaharias 
Filkenius Notarius Segesvarensis Publicus. 
Segesvári Levéltár, letétben a BrÁLvt-ban.
- Jakó Zsigmond-Juhász István: Nagyenyedi 
diákok 1662-1848. B. 1979.
- Erdélyi Országgyűlési Emlékek. Szilágyi 
Sándor kiadásában, I-XXI. Bp, 1875-1898
- Erdélyi Protestáns Lap. Az erdélyi ev. ref. 
egyházkerület hivatalos lapja
- ágostai hitvallású evangélikus, vagy luthe
ránus
- G. Henk van de Graaf: A németalföldi 
akadémiák és az erdélyi protestantizmus a 
XVIII, században 1690-1795. Kolozsvár, 
1979.
- Herepei János: Adattár a XVII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez I-III. 
Bp. - Szeged, 1965-1971.
- Hermannstädter Schulmatrikel - Briebre- 
cher, Rudolf: Mitteilungen aus der Nagysze 
bener(Hermannstädter) Gymnasialmatri 
kel. Programm des ev. Gymnasiums in 
Nagyszeben 1910 -1911.
- Imreh Barna: Papok, léviták, mesterek a 
marosi református egyházmegyében a 
XVII - XIX, században. Egyháztörténet II. 
1944 nr. 1-2 (jan.-jun), 137-162.
- Irodalomtörténeti Közlemények, Bp
- Keresztény Magvető, Kolozsvár
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KM

Kbl

MatrOrd

Mátyás, Tatrosy

MHHS

MIKK

MÓL.
MT.

Orbán, Barcaság 

Pápai - Páriz

ProtKöz

- Schiel, Friedrich: Matrikel des Kronstadt 
ter Gymnasiums vom Jahre 1544 - 1810.
Programm des evangelischen Gymnasiums 
in Kronstadt 1862 / 1863. Kronstadt, Jo
hann Gott, 1863.
- Korrespondenzblatt des Vereins für Sie- 
benbürgische Landeskunde
- Matricola ordinatorium (Catalogus ordi- 
natorium Ministerium Ecclesiorum nostro
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Kirchen- und Schulgeschlchte der 
evangelischen Ungarn in Siebenbürgen 

(1542 - 1860)

Die heutige ungarische synodo-presbyterianische evangelische 
Kirche besteht nur seit 1887. Bis dann gab es in Siebenbürgen nur 
die sächsische Landeskirche, die „ecclesia Dei Nationis Saxonicae in 
Transilvania”. Also dem sächsischen Bischof von Birthälm waren 
auch einige bulgarische und ungarische Kirchen untergeordnet. In 
Baumgarten (Bungard), Reussdörfchen (Ruscior), Gross-Schergied 
(Cergäul Mare) und Klein Schergied (Cergäul Mic) lebten Slawen 
(Bulgaren und Raitzen oder Serben), die allmählich rumänisch als 
Muttersprache annahmen, und im Zuge der Reformation evange
lisch wurden und blieben. Also lebten in Siebenbürgen - und nur hier 
- auch protestantische Bulgaren; sonst ist dieses Volk, wie bekannt, 
orthodox oder in Einzelfällen (wie im Banat in Vinga) auch katho
lisch. Im 20. Jahrhundert wurden die evangelischen Bulgaren 1948 
zur Ortodoxén Kirche gezwungen, heute gibt es nur in Reussdörf
chen evangelische Bulgaren, welche jetzt rumänisch und deutsch 
sprechen. Bei der offiziellen rumänischen Volkszählung im Jahre 
1930 gaben die rund 560 Evangelischen aus Reussdörfchen an sie 
seien deutscher Volkszugehörigkeit, obwohl sie bulgarischer Ab
stammung mit rumänischer Mutterschprache waren.

Weil die Mehrheit der siebenbürgischen Ungarn zur reformier
ten (kalvinistischen) oder unitarischen Kirche gehören, ist die Kul
turgeschichte der eveangelischen Ungarn wenig bekannt. In dem 
vorliegenden Buch versuchen wir die Kirchen- und Schulgeschichte 
der evangelischen Ungarn zu ergänzen.

Dazu benützen wir ausser veröffentlichten Forschungen auch 
archivalische Quellen, wie zum Beispiel die Sammlung Trausch aus 
dem Archiv der Schwarzen Kirche in Kronstadt oder die „Catalogus 
ordinationum Ministerium Ecclesiarum nostrorum” das jetzt in 
Hermannstädter Staatsarchiv aufbewahrt ist.

In Zuge der vom Kronstädter Humanisten Johannes Honterus 
im Jahre 1542 angefangenen Reformation entstanden zunächst je
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eine ungarische und eine sächsische Lutherische Superintendentur. 
Wegen des Territorialprinzips unterstanden mehrere ungarische 
Kirchengemeinden auf Sachsenboden dem sächsichen evangeli
schen Bischof.

1. Die Kirchengemeinden in Salzburg (Ocna Sibiului), Broos 
(Orăştie), Tordesch (Turdas) - im Brooser Stuhl, dann Kiwem (Co
bor) im Repser Stuhl waren reformiert. Ihre Bewohner waren schon 
vor der Reformation Ungarn.

2. Die der Stadt Kronstadt untergeordneten Magyaren des Bur
zenlandes waren nach der Reformation kalvinistisch und wurden 
nach 1680 Lutheraner. Bei dieser Gruppe handelt es sich zunächst 
um die sogenannten Tschangomagyaren, die zur Törzburger Herr
schaft gehörigen Siebendörfer (Şapte Sate, Hétfalu) besiedelten. Die 
Dörfer Batschendorf (Baciu), Zemendorf oder Michelsdorf (Cerna- 
tu), Türkeschdorf (Turcheş) und Langendorf (Satulung) bilden he
ute die Stadt Säcele. Die, sogenannten Drei Dörfer sind Pürkeretz 
(Purcäreni), Tatrang (Tärlungeni) und Zeizendorf (Zizin).

3. Hinzu kommen noch die ebenfalls zur Törzburger Grund
herrschaft gehörenden Gemeinden unter dem Geisterwald: Krebs
bach oder Krizbach (Crizbav) und Geist (Apaţa).

4. Das unmittelbar zu Kronstadt als Grundherr gehörende Neu
dorf bei Heldsdorf (Satu Nou) war im Mittelalter von Sachsen und 
Ungarn bewohnt. In der Neudorfer lutherischen Kirche dienten bis 
1788 sächsische Pfarrer und nur nachher ungarische Geistliche.

5. In Kronstadt war die Innere Stadt nur von Sachsen bewohnt, 
aber in den Vorstädten siedelten auch andere Völkerschaften: in der 
Oberen Vorstadt oder Beigerei Rumänen, in der Altstadt sächsische 
Bauern und in Blumenau Ungarn. Die Letzteren bildeten die unga
rische Kirchengemeinde der Stadt Kronstadt. Das Chor der ehema
ligen Klosterkirche in der Klostergasse wurde seit der Reformation 
als ungarische Kirche benützt.

6. Auch auf dem Königsboden lebten evangelische Ungarn. Um 
1760 waren im Resper Stuhl nur drei ungarische Dörfer, nämlich 
Halmagen (Hälmeag), Kiwern (Cobor) und Sommerburg (Jimbor). 
Zu dieser Zeit waren die Nachkommen der magyarischen Einwoh
ner von Galt (Ungra) und Deutsch-Tekes (Ticuşu Vechi) schon
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weitgehend eingedeutscht, obwohl bis vor etwa hundert Jahren in 
beiden Kirchen an bestimmten Tagen neben dem deutschen auch 
Gottesdienst in ungarischer Sprache abgehalten wurde. Die refor
mierten Ungarn aus Kiwern wurden bereits erwähnt. Die evangelis
chen Kirchen in Halmagen und Sommerburg waren vollbereich- 
tigte Mitglieder des Kosder, beziehungsweise Kisdér Dekanats. Im 
Nösnergau gehörte der Schelker Pfarrer seit je zum Kiralyer Land
kapitel, die ungarischen Einwohner waren vollberechtigte Zugehö
rige des Bistritzer Distriks. Im Jahre 1930 waren in Schelk (Jeica, 
Zselyk) von den 564 Ungarn 535 evangelisch. Die Gemeinde Klein- 
Kopisch (Copşa Mică) im Schelker Dekanat war ebenfalls von Un
garn bewohnt. In Szakadat (Säcädat) bei Hermannstadt lebten seit 
den 15. Jahrhundert evangelische Ungarn, aber die Pfarrer waren bis 
ins 20. Jahrhundert nur Sachsen.

Im Zeitalter des Fürstentums waren zwischen den protestanti
schen Kirchen in Siebenbürgen noch keine untrennbaren Grenzen. 
In den grösseren Städten gab es evangelische Gymnasien - so in 
Kronstadt, Hermannstadt, Mediasch, Bistritz, Schässburg und 
Mühlbach, aber alle hatten Lateinisch und Deutsch als Unter
richtssprache. Die evangelischen Ungarn konnten nur in deutschen 
evangelischen Schulen studieren; oder sie besuchten die reformier
ten und unitarischen Kollegen in Weissenburg (Alba Iulia), Klau
senburg, Enyeten (Aiud) oder die kalvinistischen Schulen in 
Debrecen oder Sárospatak in Ungarn. Bis um 1650 besuchten die 
ungarischen Schüler vom Königsboden und aus dem Burzenland 
kalvinistische Kollegien, aber sie legten den Pfarreid vor dem evan
gelischen Bischof in Birthälm ab. Im kulturell - konfesionellem Sinn 
kann man bis ans Ende des 17. Jahrhunderts von keiner ungarischen 
evangelischen Geistlichkeit sprechen. Die burzenländer und die aus 
anderen auf dem Königsboden liegenden ungarischen Dörfern stam
menden ungarischen Jugendlichen konnten ungestört an reformier
ten Kollegen und nachher an kalvinistischen Hochschulen in 
Deutschland (Heidelberg, Göttingen) und in Niederlanden (Gro
ningen, Leiden, Utrecht) studieren. So ist die glänzende Karriere des 
aus dem burzenländer Geist stammenden Gelehrten Apáczai Csere 
János erwähnenswert welcher eindeutig zur reformierten Kultur-
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geschichte gehört.
Obwohl die ältere ungarische Kulturgeschichte die Sachsen bes

chuldigte, dass sie die ungarischen Leibleigenen aus dem Burzenland 
ausbeuteten, entstanden die ersten ungarischen Schulen in Sieben
bürgen nicht auf Komitatsboden oder im Szeklerland, sondern im 
Burzenland. Schon die Volkszählung aus dem Sachsenland (1488 - 
1510) erwähnte in fast allen sächsischen Dörfern auch Schulmeister 
(scolasticus). Bei der ersten Kirchenvisitation aus 1544 waren in den 
von Tschangomagyaren bewohnten Siebendörfem nur drei Kirchen
gemeinden. Die Einkommenaufzählung der Siebendörfer Kirchen 
und Schulen (Proventus Parochorum et Ludi Rectorum Praedialium 
Terrae Barcensis Anno 1544) erwähnt Kirchen und Schulen in Lan- 
gendorf (Hosszufalu), Pürkeretz und Zemendorf oder Michelsdorf 
(Csematfalu). Protestanische ungarische Kirchen und Schulen gab 
es auch in Geist, Krisbach, Halmagen. In Sommerburg und Neudorf 
bei Heldsdorf wirkten am Anfang sächsische Pfarrer und Schulme
ister. Die evangelischen Ungarn zählten um 1760 ungefähr 6000, 
Seelen und 1930 ungef. 29 000.

Ohne ein kräftige Bürgertum und freie Bauern, konnten die 
evangelischen Ungarn am Anfang keine intellektuelle Elite haben. 
Im 16. Jahrhundert stammten die ungarischen Pfarrer in Hermann
stadt und Kronstadt aus dem schon etablierten ungarischen unitari
schen Bürgertum aus Klausenburg. Um 1580 fing der kalvinistische 
Zeitabschnitt an, und bis um 1680 dienten in allen ungarischen 
Kirchen und Schulen auf dem Sachsenboden aus dem Szeklerland 
und Ungarn stammende Pfarrer und Schulmeister. Der kalvinisti
sche Einfluss der Törzburger Kastellane und Zollbeamten und der 
Versuch des letzten kalvinistischen Fürsten, Michael Apafi, in der 
kronstädter Blumenau eine neue ungarische reformierte Kirche zu 
bauen, löste den kräftigen Unmut der sächsischen Bevölkerung aus. 
In diesem Zusammenhang notierte der kronstädter Chronist Paul 
Benkner: „1681.7 Maii waren die Commissarii Principis, als Mikesch 
K(elemen) und Nemes János, zum andemmal hier für der Blume
nau, dass man ihnen ein Ort zeigen sollt, wo sie eine calvinianische 
Kirche bauen sollten. Weil sie zum ersten Mal vergebens kommen, 
sind auch Fürsten-Diacken hier gewesen, die Stadt zu praedieren auf
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fl. 600, quod etiam factum. N(ota) B(ene), Im nächst verschiedenen 
Jahr ist’s im Landtag in die Artikel gebracht worden, dass man den 
Calvinianern hier ein Ort zu einer Kirchen geben sollt... Am h e ili
gen) Pflngsttag ist ein kalvinianischer Pfaff in die Blumenau (den 
Calvinianern daselbst zu predigen) ankommen, welcher aber bald, 
wie 2 Ratsherrn und 2 Hundertmännern in die Blumenau hinabkom
men und es ihm gewehret, sich darvon gepacket hat... 3 Junii bringen 
die Zeckel etlich Führen Ruten und Stecken bei die Lederer - Mühl 
auf den Platz welches Ort die, die 7 Maii hie gewesene, Commisarii 
ihnen abgemessen hatten, und wollten jetzund diesen Platz zu einer 
kalvinischer Kirch umbzäumen. Wie aber solches die gemeine Bür
ger, dass nämlich auch Stecken aufgesetzet sind, innen werden, 
laufen derselben ein ziemlich gut Teil zusammen dem Hundert
mann-Wortmann ins Haus, fürgebend: Es scheine, als hätte die 
Obrigkeit schon zugegeben den Calvinem ein Ort zu einer Kirch. 
Wenn dem also wäre, wollten sie alle hinausgehen und Gut und Blut 
drauf wagen, massen die Regimentsherren ihnen einer Hand breit 
nichts zu vergeben hätten. Darauf der Centrumvirorum Orator sie 
mit guten Worten besänftiget, aufs Rathaus mit hinleitet, da ihnen 
denn gesagt wird, sie sollten sie nicht besorgen, dass nur etwas sollte 
vergeben werden. Also wurden auf diesen Tumult die Stecken aus
gerissen, und Alles in den Fluss daselbst geworfen” (Quellen IV 205 
- 206). Um diese Zeit verbot das Burzenländer evangelische Konsis
torium den ungarischen Studierenden kalvinistische Kollegien zu 
besuchen. Für die ungarischen Jugendlichen war der Weg zu den 
ungarischen evangelischen Schulen in Niederungam (Raab - Győr, 
Ödenburg - Sopron), oder in Oberungam - die heutige Slowakei 
(Pressburg - Bratislava, Eperies - Presov, Leutschau - Levoca, Bart
feld - Bardejov) frei.

Der typische Intelektuelle dieser Umbruchzeiten war Szeli 
György (ca 1630 - 1693) aus Nagyszelifalva aus der Insel Schütt 
(heutige Südslowakei).

Er fing seine geistige Tätigkeit in Kronstadt als Schulmeister an 
(1651), wurde dann Sekretär des Törzburger Burgrafen und nachher 
evangelischer Pfarrer im Zernendorf (1665 - 1667) und Kronstadt 
(1668 - 1675). In den Zinnenstadt noch war der Einfluss der kalvi-
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nistischen Adeliegen vom Zollamt und Törzburger Kastellanamt 
noch zu gross, so dass Szeli weichen musste. Er schloss seine geist
liche Laufbahn in Geist. Nach dem Tod des kalvinistischen Fürsten 
Michael Apafi und in der Zeit des Gubemiums war keine politische 
Kraft mehr, die die lutherische Restauration der sächsischen Lan
deskirche dämmen konnte. Seit 1680 können wir schon von einer 
selbständigen evangelisch-ungarischen Intelligenz sprechen.

Das Personal der siebenbürgisch-ungarischen lutherischen Kir
che und das der Schulen stammte aus folgenden sozialen und ethni
schen Kategorien:

1. Der Gross teil der evangelischen Intelligenz stammte aus Leib
eigenen und Befreiten Familien des Türzburger Dominiums, also 
aus den Siebendörfern, Krisbach und Geist. Aus den Siebendörfer 
wurde der geistliche Dienst, am Anfang von den Jugendlichen der 
älteren Pfarrgemeinden bewältigt (also aus Langendorf, Zernendorf 
und Pürkeretz). Später schlossen sich auch die Mitglieder der Filial
kirchen (Batschendorf, Türkeschdorf, Tatrang, Zeizendorf) an; un
gefähr 60% aller evangelischen Geistlichen waren also Tschango- 
magyaren, aus den ersten oder den folgenden Generationen. Wie 
auch bei den Sachsen, so entstanden auch bei den evangelischen 
Ungarn Pfarrerdynastien, wie auch der Tschangofamilien des Bartha 
und Benő in Geist, Pap, Deák, Gödri, Koszta, Köpe, Sára, Szász aus 
Siebendörfer.

2. Aus den ungarischen Dörfern des Repser Stuhles (Halmagen, 
Sommerburg und Kiwern) stammen ca 10-12% der ungarischen 
lutherischen Intelligenz. Die meisten stammten aus Halmagen, wo 
die ursprügliche sächstische Bevölkerung schon im 15. Jahrhundert 
ausgestroben ist; in der alten romanischen Basilika dienten nach der 
Reformation ungarische Pfarrer. Sommerburg lieferte wenigere un
garische Geistliche, weil hier bis ins 17 Jahrhundert sächsische Pfar
rer wirkten. Die aus Kiwern stammenden Ungarn gehörten zur 
reformierten Kirche, und nicht zur evangelischen Landeskirche. Aus 
Schelken bei Bistritz und Kleinkopisch bei Mediasch kamen nur 
wenige ungarische Intellektuelle.

3. Ungefähr 10% der evangelischen Geistlichen stammten aus 
Kronstadt, beser gesagt aus den kronstädter Vorstädten Blumenau
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und Obere Vorstadt. Die Zahl der kronstädter Ungarn war in frü
heren Zeiten grösser. Zu dieser Gruppe zählen wir auch die Söhne 
kronstädter Geistlicher die im Burzenland, Ungarn oder der heuti
gen Slowakei wirkten.

4. Weil die siebenbürgisch - lutherischen Ungarn zu sächsische 
Landeskirche gehörten, ist es kein Wunder, dass ungefähr 5% der 
Geistlichen Sachsen waren. Einige waren früher Prediger in Salz
burg (Ocna Sibiului) bei Hermannstadt, wo der Stadtpfarrer kalvi- 
nistischer Ungar, aber der Prediger ein lutherischer Sachse war. So 
konnte um 1700 der von einem sächsischem Vater und einer unga
rischen Mutter stammende Johann Bodendorfer alias Budai auch 
ungarisch aber auch sächsisch predigen. „1704 21 Septembris hat der 
ungarische Prediger H(err) Johannes Budai in der Spitalkirchen die 
Leut comunicieret, weil der Prediger des Orts Herr Johann Benck- 
ner krank gewesen” (Quellen V II449). Der Grossvater des sächsis
chen Journalisten und Politikers Lutz Korodi war noch ungarischen 
Pfarrer in Geist.

5. Im Zeitabschnitt der lutherischer Konsolidierung um 1660- 
1700 stellte der kronstädter Stadtrat und das Burzenländer evange
lische Konsistorium mehrere aus Oberungam stammende slowa
kische Literaten und Pfarrer an. Die meisten flohen wegen der 
katholischen Restauration in der Zips und in Oberungam. Infolge 
der Gegenreformation (vor allem zwischen 1671 -1681) sahen sich 
vor allem Pfarrer und aktive Protestanten gezwungen, das damalige 
Oberungarn zu verlassen oder nach dem offiziell verbotenen Studi
um an protestantischen Universitäten nicht mehr zurückzukehren. 
Die meisten entschlossen sich, in norddeutsche Staaten auszuwan- 
dem. Andere wählten den Weg nach Siebenbürgen. Damals wirkten 
mehrere Zipser Sachsen aber auch Slowaken in Siebenbürgen. So 
war auch „Isaak Zabanius der freien Künste Magister und Stadtp
farrer zu Hermannstadt... Johann Zabanius, ein Geistlicher von 
Adel und Pastor zu Bressna (Zabanius nennet sich Breszna - Lypto- 
viensis) und Sophia geborne Nieholcz waren die Eltern unseres 
Zabanius. Er wurde 1632 am 5 Juli geboren. Endlich in Allem 
glücklich, war er der unglücklichste Vater. Was muss sein väterliches 
Herz empfunden haben, als sein Sohn, Johann Zabanius, des heili-
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gen rümischen Reichs Ritter von Sachs von Harteneck, geheimer 
Gubernialrath, Graf der sächsischen Nation und Königsrichter zu 
Hermannstadt, am 5. December 1703 öffentlich auf dem Marktplatz 
enthauptet wurde” (Johann Seivert). Ungefähr 3% aller ungarischer 
Prediger und Rektoren im Burzenland und in Repser Stuhl waren 
Slowaken. In diesen Prozentsatz habe ich nur die Slowaken aus der 
ersten Generation gerechnet.

6. In die letzte Kategorie gehören die nicht ortsansässigen Un
garn, also solche Geistliche die aus dem Szeklerland, aus Ungarn, 
aus der heutigen Südslowakei (Csallóköz - Insel Schütt) und Raab 
oder Ödenburg aus dem ungarischen Transdanubien stammen.

Bis 1848 waren die Pfarrer der Ungarischen Gemeinden „Unter
geordnete” des Burzenländer Capitels, wurden dann aber als vollbe
rechtigte Kapitelsmitglieder aufgenommen. Im Jahre 1887 schlossen 
sie sich dem Kirchendistrikt Theiss der evangelischen Landeskirche 
in Ungarn an. Diese Kirchengemeinden zählten 1885 nach der lan
deskirchlichen Statistik 17.173 Seelen, 38,6 v. H allen Evangelischen 
des damaligen Burzenländer Kirchenbezirks” (Ernst Wagner).

XXX

Von der evangelischen Elite hat die überwiegende Mehrzahl 
eine geistliche Laufbahn betreten. Trotzdem blieben einige in bür
gerlichen Berufen. So wurde Thomas, Bruder des Gelehrten Apáczai 
Csere János Notar in Komitat Hunyad (Hunedoara), Georg Gyerkó 
aus Batschendorf wurde Notar bei der siebenbürgischen Kanzlei; 
Martin Major wurde Hofbuchdrucker in Weissenburg. Die meisten 
nichtgeistlichen Intellektuellen aber blieben in Kronstadt und wur
den Angestellte des Stadtrates oder des Törzburger Kastellanen 
oder Mautamtes. Adam Molnár, Abraham und Karl Szeli waren 
Ärzte.

Die ungarischen lutherischen Geistlichen dienten Gott und un
terrichteten die Kinder. Die zur sächsischen Landeskirche gehörige 
ungarische Intelligenz hatte aber auch eine andere kulturelle Rolle: 
neben der Unterstüzung der eigenen ungarischen geistlichen und 
weltlichen Kultur, bildeten sie eine Brücke zwischen den Deutschen
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und Ungarn in Siebenbürgen. János Köpe (1807-1876) Professor für 
ungarische Sprache am Honterusgymnasium gründete die erste 
kronstädter ungarische Zeitung (Erdélyi Hírlap). Der grösste 
tschangomagyarische Lyriker der 48-ger Generation war István Rab 
Zajzoni (1832 - 1862), ehemaliger Schüler des Honterusgymnasi- 
ums. Franz Ludwig Korodi (1834 -1901), Sohn des Apatzaer (Geis
ter) Pfarrers Paul Korodi wurde Direktor des kronstädter deutschen 
Gymnasiums und übersetzte die Gedichte des ungarischen Dichter 
János Arany (Gedichte von Johann Arany. Kronstadt, 1863) ins 
Deutsche.

Die ungarisch - rumänischen geistlichen Kontakte fehlen auch 
nicht. Der erste Chronist der evangelischen Gemeinde in Bukarest 
war Andreas Sárai. Er ist in der kronstädter Stadtherrschaft Türkös 
im Jahre 1793 geboren, studierte 1807 am evangelischen Gymnasi
um zu Kronstadt. Er schrieb: „Nachricht über die Entstehung, Fort
dauer und den gegenwärtigen Zustand der evangelisch - lutherischen 
Gemeinde zu Bukarest im Fürstenthume der Walachei”. Zum Bes
ten der evang. lutherischen Kirche in Bukarest. St. Petersburg, 
gedruckt bei C. Hintze 1834. Der Arzt Adam Molnár (1716-1780) 
aus Trestyénfalva in Komitat Eisenstadt (Ungarn) studierte in Halle 
(1738 - 1747) und war fast 20 Jahre (1747 - 1768) Protomedikus in 
der Walachei.

XXX
Wir hoffen das unser Versuch eine Kultur - und Schulgeschichte 

der lutherischen Ungarn aus Siebenbürgen zu schreiben willkom
men ist und dass er einige Stützpunkte für weitere Forschungen 
enthält. Auch aus der Biographie von mehreren Hunderten Intelek- 
tuellen kann man schlussfolgern, dass in Siebenbürgen und im wei
teren mitteleuropänischen Raum eine enge Zusammenarbeit zwi
schen Lutherischen und anderen „Kulturträgern” war.

Zum Schluss möchten wir der Evangelischen Kirche aus Norwe
gen und dem Herrn Dechant Zsolt Raduch für ihre geistliche und 
finanzielle Hilfe herzlichst danken. Ohne diese Unterstützung hätte 
diese seit 20 Jahren geschreibene Geschichte und das biographische 
Lexikon der evangelischen Ungarn nicht erscheinen können.

Dr. Paul Binder
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Istoria parohiilor şi şcolilor evanghelice 
maghiare din Transilvania (1542-1860)

Biserica evanghelică synodo-presbiteriană maghiară există ca o 
entitate ecclesiastică distinctă numai din 1887. Până atunci în Tran
silvania a existat numai biserica evanghelică săsească cu sediul epis
copal la Biertan, de care ţineau, afară de parohiile germane, şi cele 
câteva „eclejii” maghiare şi bulgare. Ca o curiozitate a istoriei tre
buie să constatăm, că pe lângă bulgarii ortodocşi şi catolici (cum sunt 
în Banat de ex. cei din Vinga) în Transilvania trăiau şi „şchei” (adică 
bulgari), care erau păstoriţi de preoţi bulgari şi saşi luterani. Comu
nităţile şcheieşti din Bungard-Sibiu, Cergăul Mare s-au stins mai de 
mult, cei din Cergăul Mic după 1948 au devenit ortodocşi, numai cei 
din Ruşciori au rămas până azi evanghelici, deşi ei nu mai folosesc 
vechea limbă bulgară, pentru comunicare curentă folosesc însă lim
ba română şi germană.

Deoarece majoritatea protestanţilor maghiari din Transilvania 
sunt reformaţi şi unitarieni, cunoaştem relativ puţin despre istoria 
culturală a ungurilor evanghelici. Lucrarea de faţă îşi propune să 
contribuie la istoria bisericilor maghiare luterane din Transilvania, 
folosind în acest scop pe lângă bibliografia publicată şi material 
arhivistic din Braşov (Colecţia Trausch) şi Sibiu (Catalogus ordina- 
torium Ministerium Ecclesiarum nostrorum 1 1573-1743).

După Reforma religioasă - începută în Transilvania în 1542 de 
către umanistul braşovean Johannes Honterus, primul pleban lute
ran al Bisericii Negre - numai locuitorii de Pământul Crăiesc au 
rămas evanghelici. Acest Pământ al Saşilor, administrat de Uni
versitatea Săsească, avea o autonomie politică şi religioasă. Biserica 
luterană săsească era receptă, deci oficială, iar pe teritoriul autonom 
săsesc conta a fi religia dominantă. Următoarele comunităţi rurale 
şi urbane maghiare aparţineau de episcopia luterană din Biertan:

1) Cele Şapte Sate din Ţara Bârsei, adică cele patru sate care azi 
întră în componenţa oraşului Săcele (Baciu, Turcheş, Cernatu şi 
Satulung), precum şi aşezările Tărlungeni, Purcăreni şi Zizin.

2) Satele Crizbav şi Apaţa situate la poalele Munţilor Persani.
3) Satu Nou de lângă Hălchiu, care din secolul XVI avea o 

populaţie luterană mixtă formată din maghiari şi saşi. La această
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biserică până în anul 1788 au slujit preoţi saşi, iar din data menţio
nată pastori maghiari.

4) în cadrul oraşului Braşov, unde din cele trei suburbii situate 
în afara zidurilor Cetăţii Braşovului (Şchei, Braşovul Vechi şi Blu- 
măna) numai cel din urmă era locuită în număr mai mare de maghi
ari. Aşadar plebeii (orăşenii mai săraci) din Blumăna constituau 
majoritatea enoriaşilor bisericii maghiare menţionată din 1542.

5) Pe teritoriul scaunelor şi districtelor săseşti existau comu
nităţi maghiare luterane la Hălmeag şi Jimbor (cândva scaunul 
Rupea a judeţului Braşov), apoi în scaunul Mediaş, Copşa Mică (azi 
judeţul Sibiu) şi la Jeica din districtul Bistriţa (azi judeţul Bistriţa- 
Năsăud). Deşi satul Săcădate era populat cu luterani maghiari, aici 
până la sfârşitul sec. XIX. slujeau preoţi saşi.

Administrativ şi bisericesc tot de Universitatea Săsească ţineau 
comunităţile maghiare din Cobor (scaunul Rupea), Ocna Sibiului, 
Orăştie şi Turdaş (ambele din scaunul Orăştie), dar în bisericile din 
aceste aşezări au slujit preoţi calvini.

în epoca principatului autonom Transilvan încă nu erau graniţe 
de netrecut între diferitele confesiuni protestante. Biserica luterană 
avea gimnazii latino-germane puternice la Braşov, Sibiu, Mediaş, 
Bistriţa şi Sighişoara, dar nici una maghiară. Astfel că tinerii maghi
ari fie că frecventau liceele germane menţionate, fie că studiau la 
colegiile reformate (Alba Iulia, Aiud, Cluj, Debreţin, Sárospatak), 
sau la cele unitariene (Cluj). Până prin 1650 s-a încetăţenit practica 
destul de neobişnuită: studenţii unor şcoli calvine au depus jurămân
tul de preot în faţa superintendentului luteran. în acest sens până la 
sfârşitul secolului al XVII-lea nu putem vorbi despre o intelectuali
tate maghiară luterană. Elevii originari din Ţara Bârsei sau din alte 
sate ale Pământului Crăiesc aveau acces liber la colegiile calvine şi 
apoi la universităţile germane (Heidelberg, Göttingen) şi olandeze 
(Groningen, Leiden, Utrecht) de orientare reformată. Astfel putem 
menţiona strălucita carieră a lui Apáczai Csere János din Apaţa, care 
deşi s-a născut într-un sat subordonat magistratului luteran al Bra
şovului, după studii din academiile din Olanda, a devenit cel mai 
cunoscut şi apreciat cărturar maghiar reformat din secolul al XVII- 
lea.

în ciuda opiniei unor autori mai vechi (cum a fost Orbán Balázs), 
drept care ceangăii din Ţara Bârsei ar fi fost expuşi exploatării
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patriciatului săsesc, pe Pământul Crăiesc erau cele mai vechi şcoli 
săteşti menţionate documentar de pe teritoriul României de azi. 
Astfel recensământul din 1488 în toate aşezările săseşti libere men
ţiona dascăli (scolasticus). Cele mai vechi şcoli maghiare din Tran
silvania nu erau în aşezările stăpânite de nobilii maghiari, nici cele 
din Secuime, ci în satele iobăgeşti ale oraşului Braşov. Domeniul 
Branului, care din 1498 a fost arendată de Braşov, avea în compe
tenţa sa cele nouă sate maghiare (Şapte Sate, Apaţa şi Crizbav).

Conform vizitaţiei din 1544 (efectuată probabil chiar de Johan
nes Honterus), în cele Şapte Sate erau doar trei biserici şi şcoli. 
Conform registrului de venituri ale parohilor şi dascălilor (Proven
tus Paroharum et Ludi Rectorum Praedialium Terrae Barcensis 
Anno 1544), biserici luterane şi şcoli erau la Satulung, Purcăreni (cu 
filiale la Tărlungeni şi Zizin) şi Cernatu sau Sf. Mihai (cu filiale la 
Baciu şi Turcheş). Comunităţi protestante maghiare la începutul 
reformei religioase mai erau şi la Braşov, Crizbav, Apaţa şi Hălmeag, 
însă la Jimbor (Sommerburg) şi Satu Nou (Neudorf) atunci încă 
predomina elementul săsesc. Numărul maghiarilor luterani nu era 
mare: în 1765 se cifra în jur de 6000, iar în 1930 la 29000 suflete.

Magiarii de pe Pământul Crăiesc neavând o burghezie puternică 
şi o ţărănime liberă, la început erau lipsiţi de o intelectualitate 
proprie. în secolul al XVI-lea atât la Braşov cât şi la Sibiu sunt 
amintiţi pastori maghiari, recrutaţi din rândul burgheziei maghiare 
unitariene din Cluj. De prin 1580 începe perioada calvină, în care 
bisericile şi şcolile maghiare din Ţara Bârsei şi din scaunele săseşti 
erau deservite de intelectuali calvini, recrutaţi şi din secui sau ma
ghiari din Câmpia Panonică. Tutela calvină a castelanilor nobili ai 
Branului, apoi încercarea principelui calvin Mihai Apafi de a ridica 
la Braşov o biserică reformată, au dus la reacţii radicale din partea 
populaţiei săseşti din Braşov. După ce populaţia urbană a risipit 
materialul de construcţii adunat pentru ridicarea bisericii calvine din 
Blumăna, consistoriul evanghelic din Ţara Bârsei a interzis tinerilor 
maghiari din satele iobăgeşti subordonate, să frecventeze colegiile 
calvine. Accesul a fost însă liber spre liceele luterane din Ungaria de 
Jos (Győr, Sopron) şi Ungaria de Sus - Slovacia de azi (Bratislava, 
Presov, Levoca, Bardejov).

Personajul caracteristic în această perioadă de trecere a fost 
György Szeli (cca. 1630-1693) născut în Nagyszelifalva din regiunea
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de Câmpie Csallóköz din sudul Slovaciei de azi. El a fost acela, care 
fiind la începutul carierei dascălul şcolii maghiare din Braşov, (1658) 
apoi secretar la castelul Bran a început seria pastorilor luterani.

El a preoţit mai întâi la Cernatu (1665 - 1667), apoi la Braşov 
(1668 -1675). în oraşul de la poalele Tâmpei însă influenţa nobililor 
calvini era încă mare, astfel ca preotul luteran Szeli a fost transferat 
la Apaţa, unde a preoţit până la sfârşitul vieţii. După moartea lui 
Mihai Apafi, ultimul principe calvin, nici o forţă politică sau eccle- 
siastică n-a putut să împiedice dezvoltarea unei intelectualităţi ma
ghiare luterane de sine stătătoare.

Preoţimea şi dăscălimea luterană maghiară din Transilvania se 
recruta din următoarele componente sociale şi etnice:

1) Majoritatea intelectualilor luterani proveneau din iobagii sau 
libertinii mai înstăriţi ai satelor maghiare din domeniul Bran, deci 
din Săcele, Tărlungeni, Purcăreni, Zizin, Crizbav şi Apaţa. Din cele 
Şapte Sate prima dată au adoptat cariera de preot tineri din satele 
cu parohii mai vechi (Cernatu, Satulung şi Purcăreni), dar ulterior 
şi din aşezări, unde biserici evanghelice de sine stătătoare se organi
zează mai târziu. Din totalul intelectualilor luterani circa 60% erau 
deci maghiari „ceangăi”, atât intelectuali din prima generaţie pre
cum şi fiii pastorilor şi dascălilor. Dintre „dinastiile” de preoţi 
amintim familiile Bartha, Benő şi Csere din Apaţa, Pap, Deák, 
Gödri, Hajdú, Koszta, Sára, Szász din Şapte Sate şi alţii.

2) Din sateie maghiare ale scaunului săsesc Rupea (Hălmeag, 
Jimbor şi Cobor) provin cca. 10-12% din intelectualii maghiari 
luterani. Cei mai mulţi erau originari din Hălmeag, unde în vechea 
biserică luterană romanică încă din secolul al XVI-lea au slujit preoţi 
maghiari. Din acest sat era Ştefan Halmágyi, căpitanul dorobanţilor 
din Braşov şi apoi comandant de oşti în slujba lui Mihai Viteazul şi 
Radu Şerban. Tot din Hălmeag era Ecaterina Varga, cunoscuta 
luptătoare pentru drepturile moţilor în preajma răscoalei din 1848. 
Din Jimbor au provenit mai puţini intelectuali, deoarece aici până 
în secolul al XVII-lea au slujit preoţi saşi. Intelectualii proveniţi din 
Cobor fiind calvini, ei au slujit mai mult în comunităţi reformate. 
Mai puţin intelectuali maghiari au provenit din Jeica de lângă Bist
riţa şi din Copşa Mică.

3) A treia categorie geografică a intelectualilor luterani maghiari 
(cca. 10%) provine din oraşul Braşov, mai precis din suburbia Blu-
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măna. Procentul lor a fost mai mare în timpurile mai vechi, deci în 
secolele XVI-XVII. Printre braşoveni am enumerat din fiii acelor 
preoţi sau dascăli, care la rândul lor erau din Ţara Bârsei, Slovacia 
sau Ungaria.

4) Aparţinând aceleaşi biserici evanghelice săseşti, nu e de mi
rare, ca în satele maghiare uneori au slujit preoţi saşi, care cunoşteau 
limba enoriaşilor. Procentul lor nu era prea mare (3%). Printre 
preoţii saşi mai mulţi au provenit din Ocna Sibiului, unde pe lângă 
primpreotul calvin, mult timp au slujit şi un capelan luteran. Prin 
căsătorii unii dintre preoţii maghiari s-au germanizat. Astfel amin
tim cazul politicianului şi jurnalistului sas Lutz Korodi - un militant 
pentru Unirea din 1918. Bunicul lui a fost preot maghiar la Apaţa.

5) în perioada consolidării credinţei luterane din secolele XVII- 
XVIII, magistratul Braşovului sau consistoriul luteran al Ţării Bâr
sei angajat pe post de dascăl sau pastor pe mai mulţi luterani slovaci, 
care au emigrat din Ungaria de Sus datorită persecuţiei religioase. 
Punctul culminant al acestor relaţii era prin 1690, când pricipele 
Transilvaniei pentru câteva luni devine luteranul Emeric Thököly, 
sau când fiul preotului slovac Isac Zabanius, sub numele de Johann 
Sachs von Harteneck, avansează comite al Naţiunii Săseşti. între anii 
1680-1730 în satele maghiare din Ţara Bârsei şi a scaunului Rupea 
au slujit cca. 8-10 (3%) intelectuali slovaci. Din acest procent am 
inclus numai slovacii din prima generaţie, pe urmaşii lor deja nu.

6) în ultima categorie am inclus intelectuali maghiari proveniţi 
din Secuime, Cluj apoi din Transdanubia (Ungaria), Csallóköz (azi 
Slovacia). Mulţi unguri au venit la Braşov din comitatele trans- 
danubiane Vas şi Győr, unde confesiunea luterană a fost şi a rămas 
puternică.

XXX
Pe lângă marea majoritate a intelectualităţii luterane care a 

parcurs carieră ecclesiastică, întâlnim şi câteva cazuri de cărturari 
laici. Torna, fratele lui Apáczai Csere János a devenit notarul comi
tatului Hunedoara, iar György Gyerkó notarul cancelariei ardelene. 
Márton Major Brassói a fost tipograful principelui Gheorghe Rá
kóczi I la Alba Iulia. Majoritatea intelectualilor laici însă a rămas la 
Braşov, unde s-au angajat ca secretari sau oficianţi tricesimali la 
Bran. Chiar printre castelanii cetăţii Bran au fost mai mulţi intelec
tuali maghiari braşoveni. Dintre intelectualii luterani Ádám Mol-
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nár, Ábrahám Szeli şi Károly Szeli au îmbrăţişat cariera medicală.
Afară de menirea oricărei intelectualităţi - de a sluji Dumnezeu 

şi a educa tineretul - preoţimea şi dascălimea evanghelică maghiare 
a avut şi rosturi speciale. Deşi subordonaţi bisericii săseşti, ei au 
cultivat limba maternă, au scris şi redactat cărţi în limba maghiară, 
în perioada renaşterii naţionale, Braşovul devine centrul publicisti
cii din Transilvania. Paralel cu editarea Gazetei de Transilvania, 
János Köpe (1807-1876), profesor de limba maghiară la liceul Hon
tems în 1838 pune bazele periodicului maghiar Erdélyi Hírlap. 
Poetul ceangău al generaţiei din 1848 a fost Zajzoni Rab István (1832 
-1862), unul dintre cei mai de seamă lirici al Transilvaniei. Deoarece 
intelectualii evanghelici cunoşteau bine limba germană, ei au slujit 
contactele culturale maghiaro - săseşti prin editarea mai multor 
traduceri. Unii din ei cum a fost Lajos alias Ludwig Korodi (1834- 
1901) directorul Liceului Honterus, au desfăşurat o activitate publi
cistică în limba germană. N-au lipsit nici contactele româneşti ale 
elitei luterane maghiare din Braşov. András Sárai (1793-1850) mai 
multe decenii a fost pastorul bisericii luterane din Bucureşti şi în 
această calitate a redactat în limba germană istoria acestei biserici, 
care a fost editată în 1834, tocmai la Sankt Petersburg. Medicul 
Ádám Molnár, decedat la Braşov în 1780, între anii 1747-1768 a fost 
protomedicul Ţării Româneşti şi în această calitate a editat mai 
multe lucrări de pionerat al istoriei medicale româneşti.

XXX
Editarea acestei lucrări privind istoria intelectualităţii maghiare 

luterane din Transilvania sperăm că va contribui la elucidarea unor 
aspecte privind istoria bisericească şi şcolară - domenii neglijate în 
perioada comunistă. Sperăm că încercarea noastră va dovedi, ca şi 
cea mai mică biserică protestantă din Ardeal a contribuit atât la 
dezvoltarea culturii maghiare, dar şi la strângerea legăturilor cultu
rale tradiţionale dintre popoarele conlocuitoare.

Ca încheiere ţinem să mulţumim Bisericii Evanghelice din Nor
vegia precum şi protopopului Zsolt Raduch pentru sprijinul acordat. 
Fără ajutorul lor această lucrare, cizelată timp de două decenii, n-ar 
fi putut să apară.

Dr. Paul Binder
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A Brassó - bolonyai
evangélikus 

magyar templom 
Építette Gödri János 

lelkész 1783 - ban
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Apaca.
Evangélikus templom
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Krizba. Evangélikus templom.

Csernátfalu.
Evangélikus templom.



Ilosszúfalu - Alszeg.
Evangélikus templom.
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Tatrang.
Evangélikus templom



Csernátfalusi Pap Gyögy 
(+1722 junius 15) pürkereci 

templomkerítés falában.
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Pürkerec.
Evangélikus templom.



Zajzon.
Evangélikus templom

Bácsfalu.
Evangélikus templom.



Ilosszúfalu - Felszeg
(Fűrészmező) 

Evangélikus templom.

Barcaújfalu.
Evangélikus templom.



Barcaújfalu. Az evangélikus egyház matrikolája.

1. Das KIRCHEN BUCH 
für das Predigt u(nd) 
Pfarr Amt und dessen 

SvBvRDINI Rte bey der 
Ecclesie in zur Inspectice 

Ecclesiastica in 
Cronst(adt) gehörigen 
FILIAL NEU DORF 
oder NEOCOMIUM 

Anno 1760

2. CATALOGUS 
Inspectorum oder Pfarrer

bey der Stadt kirche 
(Az egyházak inspectorai 

azaz a brassói 
Nagytemplom - Fekete 
templom - főpapjai).
1. Jeremias Jekelius 1 

M(agister) Joh(annes)
Flonteri Coronensis

2. M(agister) Valetin 
Wagner 3 Caspar Heltus,

Pastor Claudiop:
3. Titus Amicinus

1 -»r



A barcaújfalusi evangélikus egyház 
anyakönyvének lelkésznévsora.

CATALOGUS 
I. Pastorum huius Ecclesia



Barcaújfalu. Evangélikus egyházi levéltár.

Károli Gáspár Szent 
Bibliája (Várad, Szenei K. 

Abrahám 1661)

Az első őrlapon Gödri 
János német nyelvű 

bejegyzése 1789 március 
16-án.



I 7*

Türkös.
Evangélikus templom.

Kiskapus.
Evangélikus templom



barcasAg
Lutherani (Evangeiici)

BURZENLAND 1766-1832
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BURZENLAND Distrikt Kronstadt 
(Brassó)

Bevölkerung an 
1869

Entwurf Dr Paul Binder 
Kartograph: Paul Orbán

sächsische ev Kirche 
ungarische ev Kirche 
ungarische ref. Rirche 
Römisch -Rath. Kirche 
ungarische unitarische Kirche 
rumänische (ort. und qr Rath 

Kirche)

Einwohner 83.090
Dörfer 55.324
Stadt Kronstadt 27.766
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