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Bándi András

Szeli József (1710–1782) székelyzsombori lelkipásztor nekrológja

A barcasági magyar evangélikusok legjelentősebb lelkészdinasztiájának állít emlékeze-
tet egy kissé váratlan forrás, a Kézdi Káptalan nekrológgyűjteménye,1 amelyet jelenleg 
a Romániai Evangélikus Egyház nagyszebeni székhelyű gyűjtőlevéltárában (Zentral-
archiv der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien) őriznek. A 37,5 cm gerincmagas-
ságú, kartonfedeles kötet felső fedelére ragasztott címkén olvashatjuk kezdeménye-
zőjének nevét és keletkezési évét: „concinnata per Joannem Seivert,2 Venerandae 
Frater nitatis hoc tempore Seniorem Anno reparatae Salutis M, DCCC, XXXII”. 
A 142 oldalas kézirat körülbelül egyharmada nekrológokat, halotti verseket és lelkészi 
életrajzokat tartalmaz.

Az első 21 oldalon a káptalan 23 gyülekezete lelkészeinek névsorai állnak, amelyek 
a reformáció előtti papok neveivel kezdődnek és a 19. század harmadik évtizedében fe-
jeződnek be. A Székelyföld és Kőhalomszék határán, de már Szászföldön álló kis ma-
gyar evangélikus falu, Székelyzsombor 28 névvel szerepel. A falu első magyar anyanyel-
vű papja a csallóközi gyökerű Szeli lelkészdinasztia egyik tagja, a közleményünk tárgyát 
képező II. Szeli József volt, akinek neve a 25. helyen áll.

Az ezt követő dékáni életrajzokból tudjuk meg, hogy Johann Gottlieb Mild3 dékán 
idejében a már említett Johann Seivert volt a szenior, viszont a kötet nagy részét nem ő, 
hanem Georg Simonis kézdi lelkész írta tele betűivel, egészen 1834-ig.4 Az utolsó két 
dékánválasztást, 1835-ben és 1848-ban, más kéz jegyzi be.

A  lelkipásztori nekrológok két szekcióra vannak felosztva. Az első 11 olyan papi 
személy nekrológját tartalmazza, akik egyházi és iskolai célokra adományoztak. Az első 
ide bemásolt szöveg 1650-ben keletkezett, az utolsó 1834-ben. A második szekció 23, 
szintén időrendben bemásolt nekrológja 1770-el kezdődik, és 1838-al zárul.

Szeli József életrajza, a második szekció nyolcadik bejegyzése (66–69.) azért is érde-
kes, mert hármas felépítésű: kezdete egy latin nyelvű féloldalas rövid életrajz, a tulaj-
donképpeni nekrológ, amelyet feltehetőleg Simonis készített és az elhunyt pap utolsó 

1  ZAEKR Necrologia. A kötet a Segesvári Evangélikus Egyházközség iratanyagából került 2011-ben a 
nagyszebeni központi evangélikus levéltárba.

2  Johann Seivert († 1839) Szászbudán (németül: Bodendorf, ma: Bunești, RO) volt lelkész 1796-tól halá-
láig. Arz, 1950, 12/22.

3  Johann Theophil Mild († 1840), 1792-ben rádosi (németül Radeln, ma: Roadeș, RO), 1805-ben erkedi 
(németül Arkeden, ma: Archita, RO) lelkipásztor. Arz, 1950, 7/19, 186/21.

4  Georg Simonis († 1840), 1802-ben netusi (németül Neithausen, ma: Netuș, RO), 1807-ben szászkézdi 
(németül Keisd, ma: Saschiz, RO) lelkipásztor. Arz, 1950, 101/22, 159/19.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   557 2019.12.09.   14:12:07



558

szolgálati helyén folytatott munkásságát méltatja. Ezt egy német nyelvű genealógiai 
dolgozat követi, amelyet a lelkész leszármazottai küldtek a káptalani jegyzőnek. A har-
madik szöveg Szelinek mint hosszúfalusi lelkésznek a barcasági magyar egyházközségek 
felügyelőjévé (senior, subinspector) való kinevezése, három oldal terjedelemben.5

A Genealogie öt férfi életrajzát tartalmazza. Az első kettőt nem lehet a rendelkezé-
sünkre álló források alapján azonosítani. I. Szeli János, akit állítólag Magyarországról a 
brassói gimnázium rektorának hívtak meg, valójában egy brassói szász polgár, akit 
Johan nes Zeliusnak hívtak. Tanulmányait 1593-ban kezdte szülővárosában és 1595. no-
vember 17-én „Johannes Zelius Coronensis Transilvánus”-ként iratkozott be az odera-
frankfurti egyetemre. 1598-tól 1602. április 24-én bekövetkezett haláláig a brassói gim-
názium rektoraként működött.6 A  Szeli leszármazottak a vezetéknév hasonlósága 
alapján, de minden jel szerint tévesen származtatták magukat a brassói szász rektortól.

Az Erdélyben működő első Szeli vezetéknevű lelkipásztor I.  György volt, akinek 
magyarországi származását és brassói 1658-as jelenlétét a gimnázium anyakönyve is iga-
zolja.7 Forrásunk megadja viszont a beiratkozás pontos dátumát. Kassai diákéveiről 
unokája anyakönyvi bejegyzéséből értesülünk. Törcsvári jegyzői tevékenysége a Genea-
logie-ban nem kerül megemlítésre, ahogy az 1665-ig tartó krizbai rektorsága sem.8 
I. Szeli György személye főképp azért jelentős, mert ő volt a brassói magyarok első, ki-
mondottam lutheránus lelkésze. Kinevezését megelőzően felesküdött az Ágostai Hit-
vallásra.9 Pályáját apjához hasonlóan brassói magyar iskolamesterként kezdő fia, 
II.  Szeli György halmágyi evangélikus lelkész életrajzához forrásunk csupán parányi 
kiegészítésekkel és pontosításokkal járul hozzá, amelyeket részben Hajdú István porko-
láb krónikája is igazol.10

II. György fiának, II. Szeli Józsefnek11 életrajzát illetőleg forrásunk nem tud annyi 
részletről, mint Benkő József Transsilvániája.12 Nem említi a pap székelyudvarhelyi13 
diák éveit sem, viszont tartalmazza azt a helyes információt, hogy Szeli Brassóban kezd-
te tanulmányait, utána Szebenbe ment, és onnan Pozsonyba. Magántanítóként töltött 
időszakáról nem esik szó.14

Lelkipásztori tevékenységének legaktívabb éveit minden bizonnyal Brassóban töltöt-
te, ahol 1735 és 1757 között magyar prédikátorként szolgált. A korabeli szász egyházi és 
világi elöljárók számára Szeli azáltal vált ismertté, hogy 1738-ban négy magyar evangéli-
kus pap kollégáját kriptokálvinizmus vádjával feljelentette a brassói városbírónál, ami az 

 5  Ebből két oldal a kéziratba utólag beillesztett lapon.
 6  Szabó–Tonk, 1992, 107. Brassói származását kortársai is feljegyezték, Czak, 1909, 98.
 7  Schiel, 1864, 67.
 8   Binder, 1993, 95–96; Binder, 2000, 82–83.
 9  Binder, 1993, 96.
10  Bándi, 2018, 308; Binder, 1993, 96.
11  II. Szeli József az utóbbi székelyzsombori lelkipásztor. I. Szeli József († 1735) viszont a nagybátyja, aki 

1713 és 1730 között Halmágyon, majd haláláig Apácán lelkészkedett. Binder, 1993, 98.
12  Benkő, 1833, 525–527.
13  Székelyudvarhely (ma: Odorheiu Secuiesc, RO).
14   Binder, 1993, 98.
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1740. évi egyházlátogatás kiváltója lett. Thomas Tartler beszámolója szerint a kálvinista 
hatás abban is megmutatkozott, hogy a barcasági magyar evangélikus lelkészek állítólag a 
Heidelbergi Kátét használták a konfirmandusok felkészítésében, az úrvacsorát pedig nem 
az oltárról, hanem református szokás szerint, az úrasztaláról, stóla és karing viselete nélkül 
osztották.15 A vizitáció következtében a királybíró és a város vezető lelkésze elhatározták, 
hogy ezentúl csak olyan lelkészt alkalmaznak, aki a brassói gimnáziumban végezte tanul-
mányait.16 Amint számos barcasági lelkészi és rektori életrajz bizonyítja, a század második 
felében a legtöbben lutheránus tanintézetekbe jártak: a brassói és szebeni gimnáziumba, a 
pozsonyi líceumba, de akár Sopronba és Győrbe is.17

A  Szeli család férfi felmenőinek életrajzaihoz csatolt latin nyelvű másolat az 
1757. november 29-én a Barcasági Káptalan magyar eklézsiáiban megkezdett vizitáció-
val áll összefüggésben.18 A szöveg valójában egy egyházjogi okirat, amely által a jus pat-
ronatust bíró város és a hitbeli tisztaságot felügyelő brassói lelkészi hivatal szeniori19 
tekintéllyel hatalmazza fel Szeli Józsefet. Ezáltal lelkipásztorunk lett a város és a brassói 
vezető lelkészének kizárólagos képviselője a magyar gyülekezetekben. Szeli aktívan vett 
részt az 1757. évi egyházlátogatáson, és befejeztével az iskolamesterek és gyülekezeti 
tagok számára rendtartásokat szerkesztett.20

II. Szeli József brassói működéséhez fűződik a templomhasználat rendezése, illetve 
annak bővítése is. Amikor ő a gyülekezet élére került, a brassói magyar evangélikusok 
nem rendelkeztek saját templommal, hanem nyáron a Bolonya nevű magyar külváros 
ispotálytemplomát, télen pedig annak fatornácát használták istentiszteleteikre, a helyi 
szászokkal vetésforgóban.21 Gödri János, az egyházközség történetírója szerint az évsza-
kok szerinti csere 1735-ben szűnt meg, amikor a város elrendelte a megviselt kőtemp-
lom kijavítását. Szeli lelkes fáradozásának köszönhetően, és mert a magyarok száma 
megnőtt, 1755-ben ők kapták meg az ispotálytemplom kizárólagos használatának jo-
gát. A magyar evangélikusok abban állapodtak meg a várossal, hogy hívek adományai-
ból kibővítik az épületet. De a munkálatok az adakozó készség megtorpanása és Szeli 
elmarasztalható pénzkezelése miatt megszakadtak. A pénzek körüli civakodások kész-
tethették 1757-ban brassói papságának feladására is.22 Szeli egyik brassói „újítása” egy 
orgona beszerzése, valamint a város által fizetett orgonista alkalmazása volt. Thomas 
Tartler megjegyzi, hogy ezen intézkedés következtében az orgonakíséret nélküli zsoltár-

15  Tartler, 1918, 240–241.
16  Trausch, 1852, 55.
17  Binder, 1993, 17.
18  Trausch, 1852, 55.
19  A szász káptalanok ügyvezető lelkésze a dékán, a szenior viszont ennek helytartója volt. A szenior fel-

ügyelte a papok választásának és kinevezésének kanonikus jellegét, illetve őrködött afelett, hogy az ő 
káptalanjából kerüljenek kinevezésre a jelöltek. Müller, 1934/1936, 252–255.

20  Trausch, 1852, 55.
21  Philippi, 1874, 96–97; Binder, 2000, 138–140.
22  Binder, 2000, 140–146.

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   559 2019.12.09.   14:12:07



560

éneklést a szász istentiszteleten már szokásos új, feltehetőleg pietista ihletődésű dalla-
mok váltották fel.23

Szeli Hosszúfalván lett lelkipásztor (1757–1763), ahol szeniori tevékenysége mel-
lett megírta a tíz barcasági magyar falu történetét.24 Székelyzsomboron, lelkészi műkö-
désének utolsó színhelyén (1763–1782) került sor a szomszédos Homoródjánosfalva 
unitárius lelkipásztorával való összeütközésre. A vegyes, unitárius–evangélikus pár há-
zasságát megáldó helyi lelkészt egy négy tagból álló unitárius lelkészi testület azzal vá-
dolta be a Kézdi Káptalannál, hogy nem engedte meg unitárius kollégáját megszólalni 
a templomban, annak ellenére, hogy a vőlegény az utóbbi vallás híve volt. Az unitáriu-
sok hasonló esetekben megengedték a lutheránus prédikátoroknak, hogy templomaik-
ban felszólaljanak. Másrészt nem helyeselték azt, hogy Szeli nem várta be, amíg a vőle-
gény lutheránus hitre tér át. Érvelésük szerint, mivel nem engedte be az unitárius 
lelkészt a templomba, megsértette az egyik bevett felekezet szabadságát, valamint az 
unitárius pap esketési jogát.25

Szeli a káptalanhoz intézett válaszában egyházjogi és teológiai ismeretei révén köny-
nyedén és nagy ügyességgel visszautasította az unitáriusok vádjait. Azzal érvelt, hogy a 
vőlegény, bár unitárius neveltetésben részesült, székelyzsombori lakos, és házasságköté-
se ahhoz a két feltételhez volt kötve, hogy helyben marad, és a velejáró oktatást követő-
en áttér az evangélikus hitre. Azonban a kérő sürgetni kezdte az esküvőt és Szelinek már 
nem volt ideje az alapos térítésre. Amint a homoródjánosfalvi pap arról értesült, hogy a 
vőlegény megmaradt unitáriusnak, követelte Szelitől, hogy engedje őt a székelyzsombo-
ri templomban társesketőnek.26 Szeli ezt már nem fogadta el, azzal érvelve, hogy ezáltal 
stólajoga sérelmet szenvedne.

A vegyes esküvő helyszínén 1765. február 14-én megtartott káptalani gyűlés elfo-
gadta és megerősítette lelkipásztorunk álláspontját, felmentve őt az unitáriusok vádjai 
alól.27 Életrajzának ismeretében joggal lehet állítani, hogy pietista lelkülete és felekezeti 
meggyőződése voltak merevségének valódi okai.

A nekrológ és a Genealogie egyaránt kiemelik II. Szeli József fiának, III. Szeli József-
nek pályáját, illetve annak utolsó két állomását: nagysinki királybíróságát (1784; 1790–
1800), valamint fogarasi alispánságát (1784–1790).28 Mielőtt Nagysinkre került volna, 
Kőhalomban működött jegyzőként. Forrásunk érdekes információkkal és pontosítá-
sokkal szolgál életének utolsó éveiről, amelyeket halálának anyakönyvi bejegyzése is 

23  Uo., 141. Tartler, 407–408.
24  Binder, 1993, 98, 100.
25  ZAEKR, Protocollum, 608–610.
26  Uo., 612–614.
27  Uo., 618–620.
28  Binder szerint Szeli a vármegye jegyzője volt. Ennek ellentmond Georg Michael Schulz feleki lelkipász-

tor, aki 1789. december 5-én Szelihez mint Fogaras vármegye alispánjához („Vice-Span des Löblichen 
Fagarascher Komitats”) intézett levelet. Binder, 1993, 103; SJAN‒SB, Com. Făgăraș, [16] – nem meg-
számozott oldal.
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igazol.29 Ezeket a sorokat vejének, Georg Theodor Kraus30 kissinki lelkipásztornak 
(1814–1849) köszönhetjük. Míg édesapja egyházi pályán tett szert tekintélyre, addig 
azonos nevű fia a nagysinki királybíróságot, a legmagasabb világi állást foglalta el, ame-
lyet egy magyar nemzetiségű személy a 18.  századi Szász Nemzeti Egyetem keretein 
belül megszerezhetett.

A Szeli család történetére vonatkozó, a káptalan életrajzi kötetébe másolt bejegyzések 
kiegészítik eddigi ismereteinket a papi dinasztia férfi tagjairól, valamint értékes életrajzi 
pontosításokkal szolgálnak. Ezen túlmenően jó példáját adják annak, hogyan őrizték az 
immár elszászosodott leszármazottak az egykori felvidéki és barcasági elődeik emlékét.

A forrásközlemény német szövegrészének helyesírását korszerűsítettem, beleértve a 
dátumokban szereplő sorszámneveket is. A latin szövegrészt humanista átírásban adom 
közre. A tulajdon-, nép-, hónapneveket viszont nagybetűvel írtam. A rövidítéseket jelö-
lés nélkül feloldottam.

29  „Den 16. October [1820]. Starb, seinen trauernden Kindern und Enkeln noch viel zu früh, der 
wohlgeborene und grundgelehrte, rechtserfahrene Herr Joseph Szeli, mit anerkannten Verdiensten, 
streng gewissenhaft, gewesener Königsrichter des Löblichen Großschenker Stuhls. Der wohl Selige 
widmete seine letzten Lebensjahre ganz der Erziehung und Bildung seiner Enkelsöhne, aus Liebe zu 
diesen ging er selber auf Hermannstadt, um selbe unter beständiger Aufsicht zu haben. Das einzige 
Beispiel in seiner Art! Kam mit diesen zarten Enkeln in die Ferien nach Hause, wurde wahrscheinlich 
als Folge einer Erkältung, hier von einer harten Nervenkrankheit befallen, und entschlummerte sanft 
und selig am angeführten Morgen. Sein Andenken bleibt unanstößlich in den Herzen seiner noch 
einzig lebenden Tochter Johanna Catharina Maria und seines Schwiegersohnes Georg Theodor Kraus, 
Pfarrers hieselbst.” SJAN-BV, Col. Regist. Par. Cincşor, Registru de morți 1788–1849, 38.

30  Georg Theodor Kraus nyolcvanévesen halt meg 1849. június 19-én, Kissinkre 1814. augusztus 23-án 
került lelkipásztornak. Pályája elején Nagysinken volt rektor, 1792. május 10-én beiratkozott a jénai 
egyetemre, majd 1802-től Rozsonda (németül Roseln, ma: Ruja, RO) lelkipásztora volt. SJAN-BV, Col. 
Regist., Par. Cincşor, Registru de botezați, cununați, morți, 1833–1872, 149; Arz, 1950, 201/22, 
115/17; Szabó–Szögi, 1998, 284.
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Források

1.

Szeli József (1710‒1782) nekrológja és fiági felmenői
ZAEKR, Necrologia, 66–69

Domino Josephus Szeli, natione Hungarus in pago Halmágy31 inclytae sedis Rupensis,32 
patre Georgio Szeli, parocho Halmágyiensi natus anno 1710 die secunda Decembris, 
vir magnae eruditionis ex ecclesia hungarica Hoszszufalviensi33 in vacantem parochiam 
Somboriensem34 anno 1763 vocatus est, postquam in Terra Barcensi35 variis in 
stationibus per septem et decem annos satis bene meruisset. Laudem, quam in Barcia 
sibi comparaverat, in Transsilvania nostra continuavit et auxit, quippe qui primo 
pastoratus anno in juribus suis pastoralibus a Jánosfalvensi36 pastore unitario impetitus 
est, quam rem indigne ferens prius privatim se et jus stolare verbis et scriptis defendit; 
adversario autem non cedente ad Capitulum Kizdense37 causam decidendam appellavit, 
et coram hac sede judiciaria insignem victoriam ab unitariis reportavit, sicut in 
protocollo capitulari38 ejusdem temporis prolixe conscriptum reperitur.

Caeterum uxoratus fuit Szeli filiumque genuit et educavit, qui jura et politiam 
addiscendam sibi elegit, in iisque scientiis ita profecit, ut sub glorioso regimine 
Imperatoris Joesphi Secundi in Comitatu Fagarasiensi39 Vice Comitis officium 
sustineret; post obitum Caesaris vero, et post restitutam inclytam Nationem Saxonicam 
munere Regii Judicis in oppido Nagy Sink40 ornaretur. Talem filium genuisse ac 

31  Halmágy (németül Halmagen, ma: Hălmeag, RO) eredetileg magyar evangélikus többségű falu Fogaras-
tól (németül Fogarasch, ma: Făgăraș, RO) kelet-északkeletre, az Olt jobb partján.

32  Kőhalomszék (németül Repser Stuhl, románul Scaunul Săsesc Rupea), egyike a szász székeknek Kőha-
lom (németül Reps, ma: Rupea, RO) székhellyel. Erdély délkeleti részén, az Olt folyó (ma: Fluviul Olt, 
RO) bal partján, nyugatról keleti irányba Felmértől (németül: Felmern, ma: Felmer, RO) Székelyzsom-
borig terjedt. Müller, 1985, 191. 

33  Hosszúfalu (németül Langendorf, románul Satulung) egykori barcasági csángó település, Négyfalu (ma: 
Săcele, RO) város része.

34  Székelyzsombor (németül Sommerburg, ma: Jimbor, RO), elmagyarosodott szász falu Kőhalomtól 
északkeletre.

35  Barcaság (németül Burzenland, románul Țara Bârsei), földrajzi-kulturális terület Erdély délkeleti részén.
36  Homoródjánosfalva (ma: Ionești, RO), falu Erdélyben, Székelyudvarhelytől délre.
37  (Szász)kézdi Káptalan (németül Kisder Kapitel, románul Capitlul Saschiz). Az írásban először 1308-ban 

említett szász egyházi szervezet 18 falu plébánosait képviselte és területileg Segesvártól délkeleti irány-
ban Kőhalomig terjedt, északon a Nagyküküllő (ma: râul Târnava Mare, RO), délen Fogaras és keleten 
a Székelyföld határolta. A kézdi káptalan az 1861-es egyházi alkotmány reformja nyomán, az összes töb-
bivel együtt megszűnt létezni, utóda a Segesvári Egyházmegye lett. Müller, 1934/1936, 10, 41–42.

38  ZAEKR, Protocollum, 606–620.
39  Fogaras vármegye, II. József császár 1784 nyarán hozta létre és halála után felszámolták. Kővári, 1866, 139.
40  Nagysink (németül Großschenk, ma: Cincu, RO) egykori szász többségű település Fogarastól észak-

nyugatra. 
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educavisse non inter minima merita beati pastoris Somboriensis nominati referendum 
esse videtur.

Perfuncto ecclesiastico munere pastor Somboriensis jam senio confectus anno 1782 
naturae debitum solvit, spirituque suo ad regnum coelorum evolavit, exanime corpus 
suis sepeliendum reliaquens.

Placet hic adhuc subnectere Genealogiam Szelianam ab haeredibus ejus conscriptam 
atque exhibitam.

Genealogie
des in Sommerburg gewesenen Pfarrers Joseph Szeli. Derselbe stammte aus einer uralten 
adligen Familie Szili aus Ungarn ab.

Der Erste, der von seinen Vorfahren nach Siebenbürgen gekommen, war:
1. Joannes Szeli (wie der Name in Siebenbürgen ausgesprochen worden [!]) wurde 
im Jahr 1598 dem Kronstädter41 Patronat zum Rektor an das Kronstädter 
Evangelische Gymnasium aus Ungarn berufen; bekleidete diese Stelle mit Ruhm bis 
in das dritte Jahr, und starb wahrscheinlich als Rektor, nachdem er das Kronstädter 
Indigenat erhalten hatte. (Nationi Saxonicae inscriptus) wie es in der Urschrift 
heißt. Er hinterließ einen Sohn.
2. Johannes Szeli; nachdem dieser etwas erwachsen, ging er zu seinen Anverwandten 
nach Ungarn, woselbst er in Nagy Szeli42 als Pfarrer in der Familien-Urkunde 
aufgeführt wird. Dieser hinterließ einen Sohn.
3. Georgius Szeli;43 nachdem dieser erfahren, dass sein Großvater, nämlich der in 
Kronstadt gewesene Rektor Johannes Szeli bei den Kronstädtern in großen Ehren 
gestanden; kam er nach beendigten Studien in Kaschau,44 den 25. Julius 1658 nach 
Kronstadt und bat – „ut nepos rectoris gymnasii, in nationem Saxonicam inscripti“ –
bei dem Kronstädter Patronat um Anstellung und Beförderung an dem dasigen 
Gymnasium. Weil er aber der deutschen Sprache nicht recht kundig war; wurde er 
sogleich als Rektor an der ungarischen Schule in Cronstadt angestellt. Im Jahr 
166545 wurde er nach Tsernatfalu46 zum Pfarrer befördert, von hier im Jahr 1668 auf 
Kronstadt zum ungarischen Pfarrer und letztlich zum Pfarrer nach Apátza47 im Jahr 
1675 berufen, woselbst er gestorben. Er hinterließ 4 Söhne.48 Der zweitgebohren 
von diesen war:

41  Brassó (ma: Braşov, RO), város Erdély délkeleti részén.
42  Felsőszeli (ma: Horné Saliby, SK). 
43  I. Szeli György († 1693) Binder, 1993, 95–96; Binder, 2000, 82–83.
44  Kassa (ma: Košice, SK).
45  1665. március 3-tól 1667. november 12-ig. Binder, 1993, 96.
46  Csernátfalu (románul Cernatu), egykori magyar evangélikus falu Brassótól keletre, ma Négyfalu város 

része.
47  Apáca (ma: Apața, RO), falu Brassótól északra.
48  I. Szeli Izsák († 1704), csernátfalusi és apácai lelkész. II. Szeli György (forrásunkban a 4.), I. Szeli József 

(† 1734), I. Szeli Benjámin († 1748), krizbai bíró. Binder, 2000, 83; Binder, 1993, 95–98; Bándi, 
2018, 310, 317.
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4. Georgius Szeli;49 dieser wurde den 7. Juli 170050 von den Vorstehern der 
Kronstädter ungrischen Schule zum Rector dieser Schule förmlich berufen. Den 
19ten September 1703 hat er geheiratet Annam Szébenni. Im Jahr 170451 ist er zum 
Pfarrer nach Tatrang;52 im Jahr 1706. den 12ten März nach Hoszszufalu und im 
Jahr 1713. den 6sten August nach Halmágy berufen worden, woselbst er 1732. den 
1. Mai gestorben.53 Sein zweitgeborener Sohn54 war.
5. Josephus Szeli,55 geboren den 2. Dezember 1710. Dieser studierte anfangs in 
Kronstadt,56 dann in Hermannstadt,57 und ging von da mit schönen Zeugnissen das 
damaligen Rektors Andreas Abrahami58 begleitet, im Juni des Jahres 1730 auf das 
Pressburger59 Gymnasium. Von hier nahm er den 1. Juni 1732 seinen Abschied und 
langte den 29. Juni des nämlichen Jahres bei seiner trauernden Mutter in Halmagy 
an. Bald darauf, den 14ten Juli wurde er solenniter zum Kronstädter ungarischen 
Rektor berufen. Im Jahr 1735. den 23sten Januar wurde er zum Kronstädter 
ungarischen Pfarrer, im Jahr 1757 den 21sten Oktober auf Hoszszufalu,60 im Jahr 
1763, den 19ten Juli auf Sommerburg (Sombor) befördert, woselbst er den 1sten 
Oktober 1782 im 72. Jahr seines Alters gestorben. Er hatte geheiratet im Jahr 1735, 
den 26sten April, Christinam,61 Tochter des damaligen Törzburger62 Kastellan63 [!] 
Stephan Hajdu.64 Aus dieser Ehe erzeugte und erzog er einen Sohn namens Joseph 
Szeli,65 welcher die juridischen Studien für sich erwählte, und es darin so weit 
gebracht hat, dass er während der Komitatseinrichtung unter Kaiser Joseph dem 
IIten, in den 80ger Jahren die Würde eines vice Spans Fogarascher Komitat 
bekleidete,66 unter Leopolds des IIten Regierung aber als die Komitatseinrichtung 

49  Életrajzi adatokért, lásd: Binder, 2000, 83; Binder, 1993, 96.
50  Schiel, 1864, 84.
51  1704. február 15. Binder, 1993, 96.
52  Tatrang (ma: Tărlungeni, RO), falu Brassótól keletre.
53   Bándi, 2018, 308.
54  Elsőszülött fia, György († 1754) Fogarason volt ötvösmester. Binder, 2000, 83; Bándi, 2018, 318.
55   Életrajzi adatokért, lásd: Binder, 2000, 83; Binder, 1993, 98–102.
56  A brassói gimnázium anyakönyve szerint 1732. július 3-án iratkozott be. Schiel, 1865, 108.
57  Nagyszeben (ma: Sibiu, RO) város Erdély déli részén. A város evangélikus gimnáziumának anyakönyve 

szerint Szeli 1729. november 6-án iratkozott be és 1730. szeptember 12-én távozott. ZAEKR, Matri-
cula, 301.

58  Andreas Abrahami († 1749. december 12) Szebenben született, előbb Kolozsváron és szülővárosában 
tanult, 1720 és 1721 között a hallei, illetve a jénai egyetem diákja, 1729 és 1733 között a szebeni gimná-
zium rektora, utólag Szászújfalu (németül Neudorf bei Hermannstadt, ma: Nou, RO) lelkipásztora. 
Albrich, 1896, 206; Arz, 1950, 161/29; Szabó–Szögi, 1998, 46.

59  Pozsony (ma: Bratislava, SK).
60  Beiktatásának részleteit lásd: Bándi, 2018, 318.
61  Uo., 311.
62  Törcsvár (németül Törzburg, ma: Bran, RO), vár és falu Brassótól délnyugatra, az azonos nevű, Brassó 

által zálogjogon bírt uradalom központja.
63  A törcsvári porkoláb funkciójáról: Bándi−Szabó, 2017, 131.
64  Hajdú István életrajzáról: Bándi–Szabó, 2017, 129–139, 148–150.
65  III. Szeli József (1741–1820). Binder, 1993, 102–104; Gunesch, 1981, 154–156.
66  1784–1790.
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auf dem sächsischen Boden aufhörte, und die ursprüngliche sächsische 
Nationalverfassung wieder hergestellt wurde, erhielt Szeli den bedeutenden Posten 
eines Königsrichters in Großschenk. Nach mehreren Jahren einer rühmlichen 
Amtsverwaltung, resignierte er,67 und privatisierte nachher in seiner eigenen 
Behausung in Reps; sein Leben aber beschloss68 er im Hause seiner einzigen Tochter 
Catharina,69 Pfarrerin in Kleinschenk,70 nachdem er mehrere Jahre als Mentor 
seiner Enkeln im Kleinschenker Pfarrhaus nützlich zugebracht hatte. Mit ihm 
erlosch der Szelische Familienname, aber sein Andenken pflanzt sich in seinen 
wackeren Enkeln fort.71

Ein rühmenswerter Beweis von der vorzüglichen Amtstüchtigkeit des Sommerburger 
Pfarrers Joseph Szeli findet sich vom Jahr 1764 in dem Kisder Kapitularprotokoll vor, 
in idiomate latino umständlich erzählt ist, wie er seine jura parochialia, und namentlich 
das jus stolae gegen den unitarischen Pfarrer aus Jánosfalva rechtskräftig verteidigt 
und auch wirklich den Sieg über seine unitarischen Gegner errungen hat.72

Es verdient auch bemerkt zu werden, dass diesem Joseph Szeli im Jahr 1757, den 
4ten November, von dem Kronstädter Patronat die bis dahin nicht bestandene 
Würde, nämlich das Seniorat73 und Subinspektorat über sämtliche in dem 
Kronstädter Distrikt befindlichen evangelisch-ungarischen Ekklesien förmlich 
übertragen wurde. – „hic primus omnium factus Senior et Subinspector ungaricarum 
ecclesiarum“, wovon das amtlich unterschriebene und besiegelte Instrument noch 
in originali vorfindig ist. – und hier eingeschaltet wird.
Eingeschickt von einer Szelischen Enkelin.74

67  1790-től kb. 1800-ig volt Nagysink királybírója. Binder 1993, 103.
68  A kissinki egyházközség anyakönyve szerint III. Szeli József 1820. október 16-án halt meg. SJAN-BV, 

Col. Regist., Par. Cincşor, Registru de morți 1788–1849, 38.
69  Johanna Catharina Maria Kraus (1779–1838). Uo. „Jahr und Tag des Todes: 24. März 1838… Johanna 

Catharina Maria Kraus, geborene Joseph Szelli, ehemalliger Kénigsrichter des Löblichen Großschenker 
Stuhls und Ehefrau des derzeitigen Pfarrers Georg Theodor Kraus. Sie war geboren 1779 die 14 Mai in 
Reps. Alt 58 Jahre 10 Monate. Krankheit: Nervenfieber.“ SJAN-BV, Col. Regist., Par. Cincşor, Registru 
de botezați, cununați, morți, 1833–1872, 140.

70  Kissink (ma: Cincşor, RO), egykori szász többségű falu Fogarastól nyugatra.
71  János Frigyes (1770–1820), illetve Mihály József (1783–1795) nevezetű fiai korán hunytak el. Binder, 

1993, 103–104; Gunesch, 1981, 156; Dietrich, 1883, 636.
72  Ifjú Bene István, homoródjánosfalvi unitárius legény édesapja Székelyzsomborról származott. Családi 

összeköttetései révén megismert és eljegyzett egy székelyzsombori evangélikus hajadont, Angalit Helént. 
ZAEKR, Protocollum, 606–620.

73  Senior = itt: a brassói lelkész helyettese.
74  Értsd: III. Szeli József lányunokája.
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Copia

In Nomine Jesu!

Anno 1757 die quarta Novembris ex consilio inclyti patronatus et inspectoratus 
Coronensis praesentibus infra scriptis viris amplissimis praeclaro et plurimum 
reverendis, necessitate summa id exigente, communi omnium consensu e gremio 
pastorum hungaricorum, qui sunt Coronae,75 Ujfallun,76 Apátza, Crizba,77 
Czernatfallun, Hoszszufallun, Tatrang et Pürkeretz78 ad obtinendum bonum ordinem 
et finem praefixum, qui est gloria Dei et salus harum ecclesiarum atque scholarum, 
senior sive subinspector communibus eligitur votis vir plurimum reverendus atque 
doctissimus, Josephus Szelli, neovocatus pastor Hoszufalvensis, qui sequentia puncta 
stricte et sine ulla exceptione iureiurando se observare velle in publica sessione, omnibus 
et singulis pastoribus et rectoribus, stipulata manu coram Deo sanctissime promisit, 
quae seu norma omnium conaminum et actionum seniori huic, sequenti modo ab 
Inspectore79 sunt praelecta et extradita. Videatur pagina huic albo inserta.

I.
Honor et gloria Dei et emolumentum ecclesiarum hungaricarum, primum atque 
praecipuum tuorum conaminum atque officiorum esto.

II.
Inclyto magistratui, in omnibus politicis atque civilibus ceu ius patronatus habenti, tibi 
parendum est. Inspectori Coronensi evangelico etiam, ut tuo magistratui ecclesiastico, 
semper et sine exceptione subesse debes; sine cuius nutu in ecclesiis, sub-inspectioni 
tuae concreditis, immutare audeas nihil.

III.
Tui etiam est officii, ut ministrorum rectorum totiusque ecclesiae doctrinae, moribus, 
fidelitati et diligentia, pro virili invigiles, canonesque praescribendos serio observes, et 
observandos, omnibus inculces.

75  Brassó latin neve.
76  Barcaújfalu (németül Neudorf, ma: Sat Nou, RO), falu Brassótól északnyugatra.
77  Krizba (németül Krebsbach, ma Crizbav, RO), falu Brassótól északnyugatra.
78  Pürkerec (németül Pürkeretz, ma: Purcăreni, RO), egykori csángó többségű település Brassótól keletre.
79  Mivel a magyar falvak Brassó város tartozékai voltak, az egyházközségek patronátusi joga szintén a váro-

sé volt. Ennek értelmében a magisztrátus kötelessége volt a gyülekezeteket vizitálni. Ezt a feladatot vi-
szont a vezető lelkésznek utalta át, aki forrásunkban inspectori, avagy felügyelői minőségben szerepel.
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IV.
Omnes omnino etiam ecclesias, adsumto aliquo ministro idoneo,80 semper praevio 
inspectoris consensu saepe visitare teneberis, ut de commodo ecclesiarum atque 
scholarum sermones conferre, quaerelas ecclesiasticas ex utraque parte audire, in 
doctrinae puritatem, morum decentiam, ministrorum et rectorum diligentiam et 
auditorum obediantiam inquiere, proventuumve et expensarum rationem exigere atque 
redux Inspectori referre; ut proinde ministro loci, vel aedituis non sit integrum 
proventus ecclesiae suae sine praescitu tuo expendere vel dispalare.

V.
Inscio te, nemo ministrorum vel rectorum ultra triduum domo abesse et officia sua 
negligere praesummere [!] debet; quod etiam tibi respectu inspectionis erit 
observandum.

VI.
Ut scandalis et simoniae aliisque vitiis obex ponatur stimulusque virtutem sectandi 
addatur tibi, id etiam officii incumbit, ut candidatos vel ministerii vel rectoratus, 
praesentibus duobus ad minimum ministris ungaricis explores probesque, et probatos 
examini Inspectori submittas, ne amplius inidonei et indigni promoveantur.

VII.
Si qua ecclesia ministro suo, aut in alium locum aut e vivis vocato orbaretur, tuum erit, 
ut statim inclyto patronatui et inspectioni referas, ecclesiamque cohorteris ut intra 
quindenam de ministro neocreando apud inclytum patronatum et inspectionem soliciti 
esse nulli intermittant: et deinde aliquem vigilem, qui ecclesiam interea curet, constituas.

VIII.
Tuarum etiam est ut tempore inaugurationis novi ministri, vices inspectoris sustineas, 
et sermonem inauguralem pro concione, eum ministrum, declares.

IX.
Summopere tibi cavendum, ne forte, acceptis donariis, in prosopolipsiam pertrahi 
patiaris.

Ad haec inspector.
His itaque perlectis atque tibi, tuaeque meditationis propositis ex te quaero: utrum 
haec omnia et singula, ceu coram Deo observare velis? Reverendus: volo. Inspector 
pergit. Ita te Deus juvet? Reverendus: ita. Adeoque te jam vir etc. publica auctoritate et 
inclyti patronatus et inspectorali, declaro, constituo atque confirmo seniorem sive 
subinspectorem omnium ecclesiarum scholarumque Barcia ungaricarum quae scilicet 

80  A kéziratban elírásként: „indoneo”.
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sunt Coronae in Ujfallu, in Apatza, Crisba, Czernatfallu, Hoszufallu, Tatrang et 
Pürkerez et quidem in Nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti Amen: –

Deus jam tibi, et omnibus conaminibus benedicat efficiatque, ut per te semper sum-
mum celebretur numen Amen. Coronae anno et diae supranotatis.

Petrus Clos81 manu propria Petrus Himesch82 manu propria
Coronensis pastor et inspector senator

Paulus Lang83 pastor Petrimontanus84 manu propria August Ziegler85 manu propria
orator

Johann Gottlieb Kleinkauff86 archi-diaconus Coronensis

Michael Albrich87 diaconus Coronensis

81  Petrus Cloos († 1771. január 6.) 1757-től haláláig Brassó vezető lelkésze. Előtte 1751-ben Szászmagyarós 
(németül Nußbach, ma: Măieruș, RO), 1751 és 1753 között Botfalu (németül Brenndorf, ma: Bod, 
RO), illetve Barcarozsnyó (németül Rosenau, ma Râşnov, RO) lelkipásztora volt. Arz, 1950, 170/21, 
25/20, 200/18, 120/17.

82  Petrus Hiemesch († 1764. szeptember 11.), aranyműves, Brassó szenátora (1735–1763), 1763 nyarán, 
rövid ideig villicus. Stenner, 1916, 66–67.

83  Paulus Lang († 1763. május 27.) 1751-től haláláig barcaszentpéteri lelkipásztor volt. Arz, 1950, 176/19.
84  Barcaszentpéter (németül Petersberg, ma: Sânpetru, RO), falu Brassótól északkeletre.
85  Christoph August Ziegler († 1766. február 3.) 1751 és 1759 között a brassói szenátus orátora utána ha-

láláig szenátusi tag. Stenner, 1916, 163.
86  Johann Gottlieb Kleinkauff († 1788), a brassói eklézsia rangidős prédikátora (Archidiakon), 1758-től 

haláláig Vidombákon (németül Weisenbach, ma: Ghimbav, RO) lelkipásztor. Arz, 1950, 251/21.
87  Michael Albrich († 1789. május 10.), brassói prédikátor (segédlelkész). 1768-tól haláláig Szászveresmar-

ton (németül Rothbach, ma: Rotbav, RO) lelkipásztor. Arz, 1950, 202/30.
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Rövidítések és irodalomjegyzék

SJAN-BV Serviciul Judeţean Brașov ale Arhivelor Naţionale (Román 
Nemzeti Levéltár Brassó Megyei Igazgatósága).

Col. Regist. Colecția Registre de stare civilă (Anyakönyvi gyűj-
temény)

Par. Cincșor  Parohia Evanghelică Cincșor (A Kissinki Evan-
gélikus Egyházközség anyakönyvei)

 Registru de morți 1788–1849, cota 196. 
(Halálozási anyakönyv 1788–1849)

 Registru de botezați, cununați, morți, 1833–
1872, cota 194. (Vegyes anyakönyv 1833–
1872)

SJAN‒SB  Serviciul Judeţean Sibiu ale Arhivelor Naţionale (Román 
Nemzeti Levéltár Szeben Megyei Igazgatósága)

Com. Făgăraș Comitatul Făgăraș, 1785–1790, cota 68.

ZAEKR Zentralarchiv der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, 
Hermannstadt (A Romániai Evangélikus Egyház Központi 
Levéltára, Nagyszeben)

Matricula Matricula Gymnasii Cibiniani, Tomus I, 1598–1805. 
Jelzet: 400/276–3427

Necrologia Necrologia Capituli Kisdensis. Jelzete: 213‒II‒8a3. 
(A kötet a Segesvári Evangélikus Egyházközség irat-
anyagából származik)

Protocollum Protocollum hoc est, brevis et succinta actorum et gesto-
rum ab anno 1675, cum in generalibus tum articulari-
bus almi Kysdensis Capitularium congregationibus, 
consignatio, 1675–1765. Jelzet: 213‒1.

*
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