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Bándi András

Két székelyzsombori lelkészi nekrológ és egy önéletrajz  
(1792, 1799, 1838)

Székelyzsombort az a tény teszi különlegessé, hogy az írásban először 1453-ban emlí-
tett1 kőhalomszéki településnek 1502-től egy földesúri része is volt.2 Egyházi viszony-
latban viszont csak egyetlenegy lelkészi állásról, illetve templomról tudunk. Eredeti 
szász lakossága a 17. század közepére kisebbségbe került és idővel eltűnt.3 A kialakult 
többségi magyar lakosság viszont megmaradt lutheránusnak, és a második bécsi dönté-
sig a szász egyházkerület kötelékéhez tartozott.4 A falunak hagyományosan magyarul is 
beszélő, szász anyanyelvű lelkipásztorai voltak. Első magyar anyanyelvű lelkipásztora 
Szeli József volt, aki 1762-től 1782-ig működött helyben.5 Őt követően 1858-ig újból 
szász plébánosok működnek Székelyzsomboron. 

Az első három nekrológja, illetve egyikük életrajza belekerült abba a káptalani 
nekrológgyűjte ménybe, amelyben Szeli József fiági felmenői is szerepelnek.6 A kézirat 
142 írott oldala elsősorban a Szászkézdi Káptalan lelkészeinek nekrológjait tartalmazza, 
de emellett gyászverseket és lelkészi életrajzokat is. A gyűjteményt Johann Simonis, a 
káptalan rangidős lelkésze kezdte összeállítani 1832-ben, és egészen 1844-ig kerültek 
bele szövegek. A kötet összesen 34 nekrológot tartalmaz, a papi személyek elhalálozásá-
nak évköre 1650–1838. A gyűjtemény létesítésének célja az volt, hogy örök emléket 
állítsanak a kápta lan lelkészeinek, elsősorban azoknak (összesen 11 személynek), akik 
iskolai, illetve egyházi célokra adományoztak, illetve hagyományoztak pénzt a kápta-

1  1453. május 31-én került sor egy Vízakna és Szelindek (németül Stolzenburg, ma: Slimnic, RO) közötti 
föld birtoklási megállapo dásra, amelynek egyik tanúja a kőhalomszéki „Martinus Hwzel de Sommer-
burg” volt. Gündisch, 1975, 396–397. Magát a falut 1486. július 3-án említi közvetlen módon okirat, 
éspedig a szomszédos Homoródújfaluval (ma: Satu Nou, RO) történő határrendezés alkalmából. Gün-
disch, 1991, 436–437; Berger, 1894, 58.

2  „…quod nobilem Gaspar de Sykewsd, qualem ipse directam et equalem partem cuiusdam possessionis 
Zombor vocatam ad sedem ipsorum saxonicalem Kwhalom pertinentem … ab eisdem Saxonibus nostris 
propter omnem viam iuris, ac penitus indebite minusiuste occupasset…” ANR–SB. Magistrat. Col. Med. 
A falu földesúri része 1876-ig, a Királyföld felszámolásáig vármegyei fennhatóság alatt maradt. Müller, 
1909, 341.

3  Müller, 1929, 192.
4  A második bécsi döntés (1940. augusztus 30.) következtében a Magyarországhoz került szász evangélikus 

egyházközsé gek az úgynevezett Magyarország Erdélyi Részeinek Német Evangélikus Vezérfőesperességébe 
(Deutsches Evangelisches Generaldekanat in den siebenbürgischen Landesteilen Ungarns) tömörült. 
Párhuzamosan a magyar anyanyelvű gyüleke zetek megalkották 1941. július 1-jén a Magyarországi Ágostai 
Hitvallású Evangélikus Egyház Tiszai Kerületén belül az Er délyi Egyházmegyét, amelyhez 1943-ban 
Székely zsombor is csatlakozott. ZAEKR. LK. 2; Lackner, 2009, 164.

5  Szeli József származására és tevékenységére: Bándi, 2019, 557–561.
6  Uo., 557.
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lannak. Viszont nem min den megemlékezéshez tartozik szabályos nekrológ. Ahol a 
rokonok, barátok, egykori diákok stb. küldtek be életrajzot, ezek kiegészítik, illetve 
helyet tesítik a nekrológokat. Az 1836-os évvel kezdődően idősebb lelkészek önéletraj-
zokat küldtek be, amelyeket felvettek a gyűjteménybe. Három ilyen önéletrajzot tartal-
maz a kézirat.

A közleményünkben szereplő három forrás a Szeli József utáni három székelyzsom-
bori lel késznek állít emléket. Kettő nekrológ, a harmadik a lelkész, Michael Traugott 
Modjer egyes szám első személyben megírt, saját kezű élet rajza. Nekrológja azért nem 
került be a kötetbe, mert 1844. április 11-e után már nem jegyeztek be semmit lapjaira, 
és a lelkész 1848-ban hunyt el.

A közleményünkben szereplő első székelyzsombori lelkészről (1782–1792), a hold-
világi (Segesvárszék) születésű Martin Teutschról kevés kiegészítő adattal rendelke-
zünk. Bár nekrológja azt állítja róla, hogy a medgyesi gimnáziumban folytatott tanul-
mányai után külföldön tanult, neve nem szerepel egyet len németországi egyetemi 
anyakönyvben sem, de magyarországi tartózkodásának állomásai sem ismer tek más 
forrásból. Forrá sunk szerint 1781 és 1782 között a segesvári gimnáziumban működött 
rendkívüli lektorként.  A  korabeli káptalani jegyzőkönyv7 tartalmazza viszont szé-
kelyzsombori beiktatásának beszámolóját. Az ünnepségre 1782. november 6-án került 
sor, amelyen a káptalani küldöttek mellett egy segesvári belső tanácsos (sena tor) is részt 
vett. Először a falu öregei fogalmazták meg elvárásaikat a frissen megválasztott lelkipász-
torral szemben, akinek ezúttal megismerjük második keresztnevét is (Georg). Először 
is kikötötték, hogy a prédikáció nyelve a magyar legyen, és azt is hozzáfűzték, hogy az 
elődje, Szeli József által meghonosított szokás szerint, minden egyes halotti beszédért 
1 rajnai forintot fizetnek neki. Végül megígérték az érvényben lévő királyföldi fennha-
tósági rendelkezések által megszabott tized kifizetését.

A lelkipásztor elvárásai a következők voltak: hívei szorgalmasan látogassák az isten-
tiszteleti alkalmakat, valamint hogy a község vezetősége gondoskodjék a szükséges tűzi-
fa beszerzéséről. Mindkét kérés teljesítésére ígéretet kapott Teutsch. Végül az egybe-
gyűltek arra a következtetésre jutottak, hogy az iskolaépület felújításának, valamint a 
fiatalság oktatásának érdekében közösen kell majd fellépniük, fáradozniuk. Ezek után 
következett az újonnan választott lelkész eskütétele és a tulajdonképpeni beiktatási 
szertartás. Martin Georg Teutsch zsombori lelkészkedésének még egy mozzanatáról ér-
tesít bennünket a káptalani jegyzőkönyv. 1790-ben egy hatalmas viszály keletkezett a 
lelkipásztor és hívei között. Az utóbbiak ugyanis egy új iskolamester megválasztásán 
fáradoztak, akit viszont Teutsch alkalmatlannak8 talált, és kiállt a hivatalban lévő mes-

7   ZAEKR. BK–Schbg. Prot. gest., 131.
8  „…werden der Sommerburger Hann, der ältiste Kirchenvater nebst einigen andern Mitgliedern der 

dasigen Communitaet … vorgelassen, als … zwischen dem Herrn Pastore Loci und der Communitaet ein 
Zwist entstanden war, daß Ersterer den bisherigen Rector namens Liess noch ferner beybehalten, diese 
aber einem gewissen Reindt, ohne auf die vorzüg lichsten zu einem Rector bey einer ungrischen Schule 
erforderlichen Eigenschaften einige Rücksicht zu nehmen … ohne Mit-Einwilligung des Herrn Pastors, 
angenommen oder bestellet hatten.” Uo., 202.
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ter mellett. A falubíró vallomása szerint a kérdéses tehetségű iskolamestert inkább azért 
kívánták meghívni a zsomboriak, mert jól értett az asztalossághoz, és hasznát vehették 
volna szakértelmének és keze munkájának a templom felújításában.9 Sajnos nem is-
merjük a viszály kimenetelét, csak arról értesülünk, hogy a templom 1784-ben elkezdett 
felújítása 1790-ben még mindig tartott.10 Forrásközlésünkben viszont az is szerepel, 
ami a protokollumból hiányzik, nevezetesen, hogy ő építette fel a lelkészlakot.

 Johann Christian Roth (2. számú forrás) székelyzsombori lelkész (1792–1799) 
szemé lyével és tevékenységével nem foglalkoznak a Kézdi Káptalan jegyzőkönyvei. 
Szemé lyéről annyit lehet tudni, hogy Nagyenyedre 1778-ban ke rült lelkésznek, miután 
előzőleg Kürpödön11 volt segédlelkész,12 és ott is maradt egészen 1792-ig, amikor 
Székely zsomborra került.

Michael Traugott Modjer (3. számú forrás) személye nem ismeretlen a magyar tör-
ténészek szá mára, 1903-ban Márki Sándor közölt pár levelet hagyatékából, azokat, 
amelyeket világutazó fivérétől, Johann Gottfried Modjertől kapott. Márki a Modjer 
család viszonyait kizárólagosan a levelek alapján ismerte. Ezért pár adatot tévesen kö-
zölt, így a leveleket őrző daróci lelkészt, August Friedrich Modjert Michael Traugott 
dédunokájának vélte,13 holott valójában a fiáról van szó, és a fivérekről forrásunk elárul-
ja, hogy nem a székelyzsombori lelkésznek fiai, hanem egy brassói mészárosé és kül ső 
tanácsosé. Johann Gottfried 1791 és 1810 között küldött levelei egyébként arról tanús-
kodnak, hogy keveset tudott hátrahagyott családjának viszonyairól.

Forrásunk viszont nem Modjer egyetlen „önéletrajza”. Első szolgálati helyén, Barca-
újfalu egyházköz ségi anyakönyvébe vázlatosan bejegyezte addigi pályafutását, amelyet 
Binder Pál kivonatosan már közölt.14 Családi hátteréről ez a forrás sem árul el semmit, 

 9  „Indessen mögten sie … Reindt deswegen zum Schulmeister haben, weil er ein guter Tischler wäre, und 
als solchen bey der darmaligen Reparatur ihrer Kirche sehr gute Dienste würde leisten können.” Uo.

10  Müller, 1910, 344.
11  Kürpöd (németül Kirchberg, ma: Chirpăr, RO).
12  Arz, 1955, 63/13.
13   Márki, 1903, 226.
14  Binder, 1993, 80. Tekintettel arra, hogy szerintem Binder Pál lényeges és érdekes adatokat hagyott ki 

az anyakönyvbe beírt életrajzból, a következőkben Barcaújfalu lelkipásztora, Fehér Csilla jóvoltából 
idézem teljes egészében: „Michael Traugott Modjer Coronensis, in illustrum Collegio Reformatorum 
Nagy Ennyedensi per septem annorum decursum lit terarum philologicarum studiosus, postea Posonii 
in celebri eiate [!] scholae lutheranae studio theologico per 3. menses incumbens, inde redux collega 
classis 4ta apud Gymnasium Coronensem constitutus, occasione creationis in pastorem Neoco mensem a 
seducta per iniuriam et maliciam plebe Calvinismo accusatus, verum Birthalbinum ad maxime 
reverendum do minum superintendentem Jacobum Aurelium Müller pro ordinatione ablegatus, atque 
inde testimonialibus faventibus in structus reversusque diras praeiudiciorum caligines es animis 
auditorium suorum pepulit. Creatus in pastorem ab inclyto Magistratu Coronensi et domino terrestri 
anno 1795. die 12ma Martii. Introductus per clarissimum dominum inspectorem ecclesiasticum et 
pastorem urbicum [!] fidelissimum, Georgium Preidt, in praesentia magnifici ac ilustrissimi domini 
Michae lis Fronius, consiliarii gubernialis et judicis primarii Coronensis longe meritissimi, nec non 
spectabilis domini inspectoris dominialis atque senatoris, Johannis Ventzel, die 26ta Aprilis eiusdem 
anni. Anno 1799. die 8va vocatus ad Ecclesiam Zsomboriensem. Valedicit die 28va Aprilis 1799.” BEE. 
Liber, 1760–1819, 179–180.
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annyi viszont bizonyos, hogy már édesapja (Stephan Modjer) is brassói születésű volt és 
vezetéknevét a Fekete templom anyakönyvében olykor Modgyernek írták.15

Michael Traugott életének és tevékenységének a források alapján legjobban rekonst-
ruálható időszaka minden képpen a székelyzsombori (1799–1846). A káptalani jegyző-
könyv16 az ő esetében is részletesen beszámol az iktatá sát megelőző gyűlésről, amelyen a 
megválasztott lelkész, illetve a falu elöljárói megállapodtak tevé kenységének anyagi fel-
tételeiben, valamint rögzítették lelkipásztori kötelességeit. A  legelején ismertet ték a 
lelkésszel új egyházközségének vagyoni állapotát, majd magának Modjernek követelé-
sei kerültek napi rendre, először az a kérése, hogy a falu egy évre biztosítson neki vonó-
állatot és tűzifát. A falu öregjei nem ígérték meg, hogy biztosítják számára a kért lova-
kat, viszont azt igen, hogy „alkalmilag és lehetőségeik szerint szívesen fognak neki 
mindenkor ebben [az ügyben] is rendelkezésére állni”.17 Tűzre viszont tölgyfát biztosí-
tanak neki. Modjer további igényei a következők voltak: a lelkészlak udvarának tisztítá-
sa, egy legelőhely átenge dése, valamint hogy az udvaron ássanak egy új kutat. Utolsó 
kérésére a falu elöljárósága azt válaszol ta, hogy többször is ástak az udvaron a múltban, 
de vízre nem bukkantak, ezért sokkal előnyösebb volna a kapu előtti kutat kitisztítani. 
A gyülekezet egyetlenegy kéréssel fordult Modjerhez, nevezetesen hogy a bevett helyi 
szokás szerint a halotti beszédeket továbbra is egy forintért mondja el, amit a lelkész 
azonnal meg is ígért.

Michael Traugott Modjer majdnem fél évszázados zsombori tevékenysége alig jele-
nik meg a káptalan jegyzőkönyvében. Az 1807. április 29-ére összehívott gyűlésen 
Modjer két iratot nyújtott be. Az egyik kántora panaszait tartalmazza, akinek az iskola-
mester nem fizette ki bérét, a másik az utóbbi arra vonatkozó kérelmét, hogy nézzék el 
mulasztását, mivel pénzhiányban szenved.18 Ugyanezen év november 10-én Modjer 
azzal a panasszal fordul a káptalanhoz, hogy a Kőhalmi Kerületi Konzisztórium19 egy 
„erkölcstelen és fiatal embert” próbál a megüresedett zsombori iskolamesteri állásba jut-
tatni, aki sem a maga, sem a gyülekezete tetszését nem volt képes megnyerni.20 1839-ben 
viszont Modjer feljelentette Kádár András nevezetű iskolamesterét, aki a lelkész Carl 
fia által felvett, de meg nem fizetett kölcsön miatt az apával, egyben felettesével szem-
ben, „állítása szerint”, tűrhetetlen módon viselkedett. Modjer megnyerte a pert, és Kádár 
bocsánat kérésre, valamint a pereskedési költségek kifizetésére kényszerült.21 Tudjuk to-

15  AH–KR. Matrikel. Taufbuch, 1684–1772, 480.
16  ZAEKR. BK–Schbg. Prot. gest., 327.
17  „…sie wollen gelegenheitlich und nach den Umständen hier immer gerne dienen.” Uo.
18  „…wegen Mangel und großer Armut…” Uo., 431.
19  Szó szerint „Domestikal-Konsistorium zu Reps”. A szász egyház Domestikalkonsistoriumai az 1861-ben 

létesült egy házmegyék, illetve egyházkörök (Kirchenbezirk) elődei. Tagjaik bizonyos körzet világi elöl-
járói, a káptalan dékánja (es perese), szeniorja (rangidős tagja), írnoka és a lelkipásztorok voltak. A  Kő-
halom Kerületi Konzisztóriumhoz a kőhalomszéki evangélikus eklézsiák tartoztak. A legtöbb konzisztó-
rium 1780 után létesült. Mildenberg, 1837, 197–204.

20  ZAEKR. BK–Schbg. Prot. gest., 446.
21  ZAEKR. BK–Schbg. Prot. jud., 166–168.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   488 2021.01.19.   15:46:20



489

vábbá, hogy „felszentelésének” 50. év fordulója alkalmából Michael Traugott Modjer 
1845. május 1-jén 100 forintnyi alapítványt tett a segesvári gimnáziumnak.22

Tényleges lelkészi tevékenységét Modjer valamikor az 1846-os év folyamán fejez-
hette be, mivelhogy fia és utóda, August Modjer ugyanazon év december 8-án bekövet-
kezett beiktatásán a káptalani jegy ző a következőképpen mutatja be az újonnan válasz-
tott, valamint a leköszönő lelkészt: „…Sohn des emeritirten und lediglich um 
zunehmende Taubheit dienstunfähig gewordenen übrigens, obschon in hohem Alter 
noch sehr frischen Greises und Nestors dieses Capitels…”23 

Mindhárom forrás közös értéke, hogy kimutatja, milyen képzettségű lelkipásztoro-
kat alkalmazott a szász szuperintendencia magyar egyházközségeiben. A magyar nyelv 
alapos ismerete mindenképp elő feltétele volt annak, hogy valaki egy ilyen gyülekezet-
ben szolgálhasson. Sajnos csak Modjer esetében tudjuk pontosan, hol sajátította el a 
magyar nyelvet. A Nagy enyedi Református Kollégium már alapításától kezdve foga-
dott szász diákokat. Jakó Zsigmond becslése szerint számuk a fejedelemség időszaká-
ban volt a legmagasabb, a 18.,  illet ve a 19.  század első felében jelentősen csökkent.24 
Amit viszont Modjer, de részben Martin Teutsch életrajza is igazol, az az, hogy az erdé-
lyi és magyarországi református, illetve unitárius kollégiumok látogatása nem annyira a 
szász nemzet politikai orientációjától függött, hanem többnyire anyagi és felekezeti fel-
tételektől, sőt az anyagiak fontosabbak is voltak, mint a felekezetiek. Bár a barcasági 
magyar anyanyelvű prédikátorok esetén inkább odafigyelt Brassó vezetősége, hogy ne 
vegyenek át kálvinista szokásokat lelkipásztorkodásukban, és ennek megfelelő irányba 
igazította alumnusai tanulmányait is,25 addig a szász Modjert ordinációja után nem érte 
amiatt bántódás, hogy Nagyenyeden tanult. Önéletrajzán jól észlelhetjük, hogy a szász 
lelkészjelöltek legfőbb célja a németországi egyetemek látogatása volt, viszont ha ez 
pénzhiány miatt nem valósulhatott meg, akkor nem maradt más lehetőségük, mint bizo-
nyos külföldi (többnyire német- és magyarországi), de akár erdélyi kollégiumok, gimná-
ziumok, líceu mok látogatása.

Modjer életútja lényegesen eltér a korabeli lelkészekétől. Rendszerint a tehetsége-
sebb (vagy gazdagabb) diákok gimnáziumi tanulmányait azonnal a külföldi peregriná-
ció követte, azt pedig egy itthoni gimnáziumi tanári állás. A tanári karból kerültek ki a 
vezetőlelkészt segítő prédikátorok, és soraikból hívtak a falvak maguknak lelkészt. 
A forrásunk által leírt világi vargabetű kivételes jelenség.  Okát nem csupán a már emlí-
tett pénzszűkében kell keresnünk, hanem abban a „keresletben” is, amelyet II.  József 
reformjai a németül tudó hivatalnokok iránt támasztottak. A kalapos király felvilágo-
sult abszolutizmusa tette lehetővé, hogy szász létére Modjer magyar vármegyei jegyző 
lehessen,  és hogy egy másik párhuzamot, egy másik rendhagyó életpályát idézzünk, azt 

22  ZAEKR. KG–Schbg. PfA.
23   Uo., 267.
24   Jakó–Juhász, 1979, 59–60.
25  A református befolyás a Heidelbergi Káté használatában, valamint az úrvacsora kiszolgáltatásában nyil-

vánult meg. Bándi, 2019, 558–559.
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is, hogy III. Szeli József magyar létére egy szász szék királybírája lehetett.26 Önéletrajz-
írónk szakmai pályája csupán újrakezdett tanulmányainak 1791.  évi pozsonyi meg-
szakítása után hasonlít a tipikus lelkészi életutakra: előbb he lyettes, majd rendes tanár 
(1791-ben a 3., később a 4. osztályban) volt a brassói gimnáziumban, aztán az egyházi 
ranglétra szokásos rektori és segédlelkészi (prédikátori) fokozatainak átugrásával azon-
nal lelkésszé lépett elő. Alapos magyar nyelvtudásának köszönhetően 1795-ben Brassó 
város meghívta és beiktatta az általa bírt és patronált törcsvári uradalom egyik jobbágy-
falujába, Barcaújfalura lelkipásztornak, ahonnan 1799-ben távozott Székelyzsomborra.

A  forrásközlemény latin szövegét humanista átírásban adom közre. A  tulajdon-, 
nép-, hónapneveket viszont nagybetűvel írtam. A rövidítéseket jelölés nélkül feloldot-
tam. Az egyetlen német nyelvű idézetet viszont betűhíven adom közre.

1.

Martin Teutsch († 1792) nekrológja
ZAEKR – Necrologia, 213–87, 74.

Dominus Martinus Teutsch, pastor Somboriensis27 Holdvilagino28 inclytae Sedis 
Schaesburgensis29 pago rusticanis a parentibus ortum eluxit. Absolutis pueritiae diebus 
Mediam30 concessit, et in eiate  gymnasio literis humanioribus se dedidit, theologiam 
amplectens togatorum coetum auxit, et emenso stadio gymnastico exteras regiones 
prosequendorum studiorum causa expetivit, unde ad pu blice docendum satis instructus 
revertebatur in regnum Hungariae et per complures annos instructo ris privati vices 
sustinuit. Interim experrecto in visceribus patriae amore repetiit Transilvaniam, at que 
in medio vitae curriculo spartam lectoris extraordinarii in Gymnasio Schaesburgensi31 
amplexus est anno 1781. Corpore gravi dotatus non absque magno fatigio Parnassum 
Schaesopolitanum ascen dens, insigni hoc onere brevi tempore liberabatur, dum anno 
subsequente 1782 evocaretur in Paro chiam Somboriensem; cui officio hungarice 
administrando in Hungaria diu commoratus se aptum reddiderat. Hungarico idiomate 
ita versatus fuit ac lingua vernacula saxonica. Ingressus novam eccle siam sibi concreditam 
hactenus vir coelebs de coniuge sibi conveniente et industriosa sollicitus, Deo volente, 

26  III. Szeli József (1741–1820), az azonos nevű székelyzsombori lelkipásztor fia, 1784-ben, majd 1790 és 
1800 között nagysinki (németül Groß-Schenk, ma: Cincu, RO) királybíró, 1784 és 1790 között Fogaras 
vármegye (Fogarascher Komitat, Comitatul Făgăraș) alispánja. Karrierjét viszont kőhalmi aljegyzőként 
kezdte. Uo. 560–561.

27  Székelyzsombor (németül: Sommerburg, ma: Jimbor, RO).
28  Holdvilág (németül Halwelagen, ma: Hoghilag, RO).
29  Segesvárszék (németül Schäßburger Stuhl), egykori királyföldi közigazgatási egység, központja Segesvár. 

Fennhatósága alá tartozott 16 szabad királyi település, valamint egyes jobbágyfalvak. Müller, 1985, 
192–194.

30  Medgyes (németül Mediasch, ma: Mediaș, RO).
31  Segesvár (németül Schäßburg, ma: Sighişoara, RO).
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mox eam invenit, eaque pie sed improlis usus est, usque ad mortem, quae post annos 
octo in curanda Ecclesia Somboriensi superveniente apoplexia virum bonum abripuit 
sexagenarium. Eo exis tente pastore aedes nova simulque domus parochialis ex 
fundamento exstructa et consummata est, quo pacto grates posterorum meruit, 
nomenque suum apud auditores atque omnes, qui propius eum noverant, benedictum 
effecit. Extabuit mense Aprili anno curente 1792.

2.
Johann Christian Roth († 1799) nekrológja

ZAEKR – Necrologia 213–87, 82.

Dominus Johannes Christianus Roth pastor in hungarico pago Sombor ex ecclesia 
paupercula in opi do Nagy Enyed32 conflata commendatione Rupensis33 cuiusdam 
patroni stipatus, in hungaricam ec clesiam latiorem pro parocho consentientibus votis 
plurimorum receptus est mense Maio anni 1792. Licet peregrinus et parum notae 
originis esset, non segniter tamen suo muneri praefuit docendo, con solando vitaeque 
suae lumine lucendo. Verum breve fuit eius stadium; nam effluxo septennio sacrae 
villicationis suae morbo podagrico vix sexagenarius necatus est,34 et coniugem cum 
duobus orphanis filiis anguste dotatam post se reliquit.

32  Nagyenyed (németül Groß-Enyed vagy Straßburg am Mieresch, ma: Aiud, RO). A 17. század közepétől 
szinte szaka datlan a nagyenyedi szász lutheránus lelkészek névsora. Késő 18. századi püspöki levelezés 
tesz arra utalást, hogy egy több száz éves egyezmény értelmében a város református vezetőlelkésze a lu-
theránus lelkésznek a tized egyharmadát átengedni köteles, valamint a lutheránus kántornak rendszere-
sen bért fizetni. A református egyházközség kötelessége továbbá a lutheránusok épületeit karbantartani. 
Az egyezmény megkötésének időpontja az 1720-as évre tehető, amikor a lutheránusok a templomot a 
reformátusoknak engedték át és maguknak a várfalon belül egy kisebb kápolnát építettek. Ezek szerint 
1720-ig a két felekezet közösen használta a templomot, de a lutheránusok lélekszámának megcsappanása 
miatt előnyösebb volt a templomot a reformátusoknak átengedni. Nagyenyed lutheránus egyházközsége 
1766-ban a Szebeni Káptalanhoz tartozott és 1862-ben 207 lelket számlált. Martin Riffelt († 1949. jú-
nius 29.) lelkipásztor halála után Gyulafehérvár (németül Weissenburg vagy Karlsburg, ma: Alba Iulia, 
RO) leányegyházközsége. Comisel, 1862, 183; Fabini, 1998, 223–226; Seivert, 1866, 24–26; Arz, 
1955, 63/1–23.

33  Kőhalom (németül Reps, ma: Rupea, RO).
34  Elhalálozásának pontos dátuma: 1799. március 6. Binder, 1993, 137.
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3.
Michael Traugott Modjer (1766–1848) önéletrajza

ZAEKR – Necrologia, 213–87, 135–139.

/135./ Biographia Pastoris Somboriensis

Michael Traugott Modjer natus sum Coronae35 anno Domini 1766, die 25ta Novembris, 
patre Stepha no Modjer,36 honesto cive et lanione, nec non conmembro communitatis 
civitatensis,  matre Sara Czakul, filia meritissimi quondam chirurgi civici, Michaelis 
Czakul37 Cibinio38 orti.

Prima studiorum meorum fundamenta in classibus Gymnasii Coronensis posui. 
Absoluta syntaxi (ubi sicut in classe grammatica tunc temporis sat inconsiderate 
diligentissimi discipuli, magno illorum dispendio, per integros tres annos detinebantur) 
Collegium Reformatorum Nagy Enyediense cele berrimum salutavi, mense Septembri, 
anno 1781.39 Voto matris dulcissimae, solertis et salutem filii indefesse prae oculis 
habentis obtemperans. In hac sede musarum septem annos dedi litteris operam, sub 
auspiciis et tutela professoris Michaelis Galambos.40 Audivi et studui rhetoricam, 
poesin, logicam, philosophiam Wolfianam,41 physicam, ius naturae, historiam 
universalem et patriae, mathesin et anti quitates romanas. Ex crebris disputationibus 
theologicis, quibus interesse nunquam intermisi, non exiguum intuitu etiam doctrinae 
sacrae coepi emolumentum. Profuit inprimis studiis meis Enyedini, cohabitatio, tres 
annos durans, in camera Philadelphia dicta, cum studioso praeclaro, Joanne Here pei,42 
pastore postea Vizaknensi,43 et professore theologiae Claudiopolitano.44 Anno 1785 ex 

35  Brassó (németül Kronstadt, ma: Braşov, RO).
36  Született 1721-ben, AH–Kr. Matrikel. Taufbuch, 1684–1772, 480.
37  A szebeni születésű Michael Czakul (1707–1771) Halléban tanult (1736–1739) orvostudományt, ahol 

magiszteri fokozatot nyert. Sikeresen gyógyított Jászvásá ron és Konstantinápolyban. 1762-től Brassó 
hivatalos sebésze. Huttmann, 2000, 60.

38  Nagyszeben (németül Hermannstadt, ma: Sibiu, RO).
39  A kollégium anyakönyvében csupán 1785-ben szerepel. Jakó–Juhász, 1979, 187.
40  Galambos Mihály († 1789), enyedi diák, 1778-ban az odera-frankfurti egyetem hallgatója, 1782-ben az 

enyedi kollégium németnyelv-, természetrajz-, történelem-, valamint földrajztanára. Szinnyei, 
1891–1914, III., 949–950.

41  Christian Wolff (1679–1754) német filozófus és matematikus. Schrader, 1898, 12–28.
42  Herepei János (1763–1812), Nagyenyeden fejezte be gimnáziumi tanulmányait 1789-ben. Kétéves pereg-

rinációja után, 1792-ben Szászvároson (németül Broos, ma: Orăștie, RO) segédlelkész. 1796 és 1806 kö-
zött Vízaknán lelkipásztor, majd Kolozsváron teológiai professzor. Szinnyei, 1891–1914, IV, 751–752.

43  Vízakna (németül Salzburg, ma: Ocna Sibiului, RO).
44  Kolozsvár (németül Klausenburg, ma: Cluj-Napoca, RO).
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indultu curatorum collegii comitum Teleki45 et Bethlen,46 post rigorosissimum examen, 
in numerum toga torum sum receptus, anno 1786 vero praeceptor classis primae 
germanicae creatus, quibus distinctio nibus nullus antea Saxonum gaudere voluit.

Aderat iam serium illud temporis momentum, quo ad hunc vel illum statum 
capiendum et eligendum omnes me circumstantiae cogebant. Internus animus ad 
statum ecclesiasticum inclinabat praesertim, hic erat unica mea cupido, summum 
desiderium. Sed o heu, infelix recordatio! Res domi admodum exigua erat facta, 
parentes penitus impotentes ad continuanda mea studia porro quoque necessarias 
suppeditare expensas – et sic contigit, ut ultra duos annos a scopo praefixo mihi 
aberrandum fuit.

Anno 1788 mense Octobri secutus sum vocationi spectabilis et magnifici domini 
vice comitis Comi tatus Hunyad cum Zarand uniti,47 Ladislai Pap,48 ad cuius latus sortis 
meae erat /136./ per unum annum officia cancellistae praesidialis, et adiuncti comitis in 
castris Vulkanyiensibus49 praestare, qua occasione copia mihi data est, non tantum 
vallem illustrem Hatzagensem50 lustrandi, verum etiam, fu gam Turcarum sub ducibus 
Hohenloe Kirchberg51 et Staader52 ad Portseny53 internecione caesorum spectandi.54

Anno 1789 initio Novembris Nagy Enyedinum recessi, vocatus ab officiolatu 
Comitatus Albensis In ferioris55 locum cancellistae comitatensis primarii et actuarii 

45  A 18. század utolsó két évtizedében két Teleki gróf vállalta a kollégium főgondnoki tisztjét: gróf széki 
Teleki Sámu el (1739–1822), illetve gróf széki Teleki Ádám (1740–1792), Szinnyei, 1891–1914, XIII, 
1395–1396, 1425–1426; Szathmáry, 1868, 350–351.

46  Bethlen Gergely (1760–1816), 1791-ben lett guberniumi tanácsos, 1796-ban a Nagyenyedi Kollégium 
egyik főgondno ka. Lukinich, 1927, 534–535, Szathmáry, 1868, 351.

47  A két történelmi vármegye egyesítését II. József császár rendelte el 1784. szeptember 6-án. Szétválásukra 
az 1790. janu ár 28- án kelt visszavonó rendelet következtében került sor. Kozma, 1848, 94, 104.

48  Papp László volt az 1784-as parasztfelkelés idején az egyesített hunyadi és zarándi vármegyék alispánja. 
Végzések, 1832, 374.

49  Vulkán (németül Wulkan, ma: Vulcan, RO), város a jelenlegi Hunyad megyében (ma: Județul 
Hunedoara, RO).

50  Hátszeg (németül Hatzeg, ma: Hațeg, RO), város a jelenlegi Hunyad megyében (ma: Județul 
Hunedoara, RO).

51  Friedrich Wilhelm, Hohenlohe-Kirchberg hercege (1732–1800), császári és királyi táborszernagy. 
Az 1788. évi harcok ban tábornoki beosztásban szerepelt. Kepner, 1808, 39.

52  Joseph Staader Freiherr von Adelsheim (1738–1808), császári és királyi táborszernagy. Az 1788. évi har-
cokban vezér őrnagyként szerepelt. Schinzl, 1893, 331–332.

53  Porceni (ma: Gornăcel, RO), falu a jelenlegi Gorj megyében (ma: Județul Gorj, RO).
54  Porceninél két csata zajlott le 1789. október 7-én, illetve másnap, október 8-án. Merkur, 1789, 693–700. 

Cândea, 2010, 111, 244. Az orosz–osztrák-török háború (1787–1792) azon színterei, amelyekben 
osztrák egységek harcoltak, Hor vátország, Szerbia, a Bánság, Moldva és Havasalföld voltak. II. József 
1788. február 9-én hirdette meg a Portának a harcot. Erdélyhez közel folytak harcok 1788 nyarán és 
őszén a Bánságban, a következő évben Moldvában és Havasalföldön. A  Porceninél aratott győzelem 
megnyitotta az osztrákok számára a kaput Havasalföld elfoglalására. Fessler, 1883, 565–573.

55  Alsófehér vármegye (németül Nieder-Weissenburger Gespanschaft) egykori közigazgatási egység a mai 
Románia terüle tén, Treuenfeld, 1839, 178–180. Modjer itt valójában a II. József által 1784-ben lét-
rehozott Fehér vármegyére (Comitatus Albensis) gondol, amelyet a császár halála után megszüntettek. 
Calendarium, 1787, [a nyomtatvány nem tartalmaz oldalszámokat]; Kutschera, 1989, 14.
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apud commissionem dimensonis56 eius dem comitatus occupandi gratia, cum salario 
annuo Rhenensium florenum 250.

Stationem hanc mox dereligui, Coronam arcessitus ab inclyto Magistratu Coronensi 
mense Ianuario 1790, ut apud Forum Dominale57 sub imperio imperatoris Josephi IIdi 
erectum, vices et officia notarii gererem,58 cum 200 Rhenensium florenum annuo 
salario.

Mortuo caesare Josepho,59 et fere omnibus regni institutionibus ad pristinum statum 
redactis, abroga toque Foro Dominali apud inclytum Magistratum Coronensem 
expeditor hungaricus creatus sum, vili cum stipendio, annuis nempe florenis 130, mense 
Maio 1790.

Valedixi et huic servitio 4ta Martii 1791 interno quasi instinctu permotus et 
adhortationibus nonnullo rum fautorum, imprimis fungentis nunc temporis iudicis 
civitatis Coronensis et Districtus Barcensis60 primarii, domini Georgii de Trau schen-
fels,61 et regii perceptoris Lucae Rauss62 (qui me penes expe dituram hungaricam in 
amanuensem quoque suum susceperat) adanimatus, ut Posonium63 peterem in eiate 
Lyceo Lutheranorum illustri, theologiae solummodo studium navandi causa. Mense 
Aprili Posonium appuli, et statim, lectiones professoris Stretsko64 frequentare incepi.65 
Sed iterum, proh do lor, non inveni, quod quaerebam! Sitis in proficiendis litteris mihi 
summe necessariis non potuit seda ri. Facultatem inaudita audire non eram nactus. 
Dum animo concluderem Academiam Jenensem66 adire, nuncium mortis genetricis67 
non satis deplorandae horrendum aures meas perculit, una cum ur gentissimis patris 

56  Ez a földmérés 1786 és 1790 között zajlott le. Három felmérési főbizottságot hoztak létre: a szebenit, a 
fogarasit, illetve a kolozsvárit. A nagyenyedi albizottság a szebeni főbizottság alárendeltje volt. A terep-
munkával a bizottságok nagyjából 1789 végére elkészültek, de maga a felmérés a császár halála miatt nem 
zárult le. Friedenfels, 1846, 132, 134–135, 141.

57  A Forum Dominale (németül Dominal-Forum) 1787-ben jött létre, azzal a megbízással, hogy a város 
job bágyai ellen intézett pereket tárgyalja.  Herrmann, 1887, 255–256.

58  Stenner szerint Modjer 1790 novemberétől 1791 januárjáig a következő két hivatalt töltötte be: „Stadt-
fiskal, Prokura tor”. Stenner, 1916, 96.

59  1790. február 20.
60  Barcasági/Brassói Kerület (németül Burzenländer/Kronstädter Distrikt), egykori közigazgatási egység a 

mai Románia területén, amelynek székhelye Brassó volt és összesen 14 település tartozott hozzá. Írásban 
először 1377-ben említik és az Osztrák–Magyar Monarchia létesítéséig működött. Müller, 1985, 186.

61  Johann Georg Trausch von Trauschenfels (1759–1841), 1787-től 1822-ig a brassói szenátus tagja, város-
gazda, körzeti bíró. Stenner, 1916, 150.

62  Lukas Rauss (1745–1824) 1772-ben kezdi pályafutását mint brassói aktuárius titkár, aljegyző, szenátor, 
„perceptor regi us”, 1792 és 1818 között „senior magistratus”. Uo., 109.

63  Pozsony (németül Pressburg, ma: Bratislava, SK).
64  Johann Georg Stretsko (1729–1808), a pozsonyi evangélikus líceum diákja 1745-től 1748-ig, majd a 

göttingeni egyete men hallgató. A pozsonyi líceum igazgatója 1771-tól 1796-ig. Geschichte, 1906, 
261, 321. Scharz, 2012, 84–85. Durovics–Keresztes, 2018, 104.

65  A barcaújfalusi anyakönyvben Modjer 3 hónaposnak jegyzi be pozsonyi tartózkodását, tehát 1791 júliu-
sában tért vissza Brassóba. Liber, 1760–1819, 179.

66  Jena (D).
67  Sara Modjer temetésére 1791. június 24-én került sor. AH–KR. Matrikel. Leichenbuch, 1746–1804, 276.
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infirmi precibus, ut domum revertar, auxilium laturus contra impetum creditorum 
implacabilium. Vicit pietas filialis. Reversus Coronam liberavi patrem.

Classem quartam apud Gymnasium Coronense praeceptore carentem extemplo 
mihi obtulit inspec tor scholarum longe meritissimus Georgius Preidt,68 pastor civitatis 
et decanus Capituli Barcensis69 honoratissimus mense Octobri, anno postremum 
memorato.70

Mense Novembri 22da die71 nempe, eodem anno72 uxorem /137./ duxi Rosinam 
Roht73, filiam Sa muelis Roht,74 provisoris civitatensis primarii, viri de patria optime 
meriti. Ex hoc coniugio octo mihi nati sunt liberi. Quatuor quiescunt in pace. Quatuor 
vivunt et sunt meae deliciae: Franciscus Caro lus75 pastor Seiburgensis,76 Amalia Josepha 
Carolina, solamen matris aegrotantis, et magnum admini culum, Carolus Ludovicus 
Augustus,77 rector Somboriensis et Christianus Fredericus Augustus,78 candidatus 
theologiae, Viennae79 studiis incumbens.

Usque mensem Martii 1795 pueros mihi concreditos informavi in classe dicta, ut sic 
nominatus colle ga, quo successu et applausu demonstrant testimonia Magistratus 
Coronensis mihi elargita. (Lici tum hoc loco mihi sit, sine omni propria laude, quam 
semper abhorrui, prohibere, ex omnibus speci minibus, servitiis et officiis, in quibus 

68  Georg Preidt (1725–1806), brassói, illetve nagyenyedi diák 1743-tól 1745-ig, majd 1748-ban a pozso-
nyi líceum diákja, valamint a jénai egyetem hallgatója. 1752-ben a brassói gimnázium segéd-, majd ren-
des tanára, 1762-ben már rektora. Se gédlelkésszé 1768-ban szentelik fel, majd 1771-től haláláig Brassó 
vezető lelkésze. Nekrolog, 1808, 52–62. Schiel, 1865, 116; Szabó-Szögi, 1998, 374.

69  A szász lutheránus egyház kötelékében lévő Barcasági Káptalan (németül Burzenländer Kapitel). Első 
írásos említése 1336-ból való, az Esztergomi Érsekségnek volt alárendelve. A 14 barcasági szász település 
plébánosai mellett tagjai voltak a magyar falvak lelkipásztorai is. Trausch, 1852, 1–10; Müller, 
1934/1936, 31–33.

70  A gimnázium anyakönyve szerint Modjer 1793-ban volt a 4. osztály tanítója. Schiel, 1866, 170.
71  „Der Vir Praestantissimus Herr Michael Traugott Modjer, Collega der dritten Nationalklasse, des Wohlehr-

envesten Herrn Stephan Modjer Mitglied der hiesigen Löblichen Communität, eheleiblicher Sohn, heyra-
thet Jungfer Johannam Rosinam des Wohlehrenvesten Herrn Samuel Roth, der Löblichen Communität 
allhier nüzlichen Mitglieds, wie auch Pro visors bey dem hiesigen Publico eheleibliche Tochter…” 
AH–Kr. Matrikel. Trauungsbuch, 1775–1805, 138.

72  1791.
73  Elhunyt 69 évesen 1838. május 2-án. ZAEKR. KB. Dupl., 141.
74  Samuel Roth 1773 és 1782 között a széna beszerzésével megbízott hivatalnok („Heu-Kommissär”), 

1792-ig „Allodial-Provisor”. Utolsó beosztása 1800-tól 1802-ig „Sekretär-Aktuar”. Stenner, 1916, 119.
75  Franz Karl Modjer (1798–1872) Barcaújfaluban született és a brassói gimnázium diákja volt. Bécsben és 

Tübingenben (1818–1819) hallgatott teológiát. Kőhalomba szentelték fel segédlelkésszé 1831-ben, de 
még ugyanabban az évben Zsi berknek lett a lelkipásztora 1859-ig, amikor nyugalomba vonul. Roth, 
1970, 119; Arz, 1955, 208/18; Szögi, 2001, 477.

76  Zsiberk (németül, Seiburg, ma: Jibert, RO).
77  Karl Ludwig August Modjer († 1842. május 26.) Székelyzsomboron volt iskolamester kb. 1833-tól halá-

láig. ZAEKR. KB. Dupl., 148.
78  Christian Friedrich August Modjer († 1893. május 14.), kőhalmi iskolamester, majd 1846 és 1858 között 

székelyzsombori és 1858-től haláláig homoróddaróci (németül Draas, ma: Drăușeni, RO) lelkipásztor. 
1841-ben Halléban tanult. Arz, 1955, 22/212, 42/19; Binder, 1993, 80; Szögi, 2001, 260.

79  Bécs (Wien, A).
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versatus sum, condignas et favorabiles me reportasse litteras tes timoniales, ad manus 
habentes.)

In hoc mense Martio 1795 pastorem me denunciavit Magistratus et Patronatus 
Coronensis in pago et ecclesia hungarica Ujjfalu,80 Dominio Törtsvariensi81 adhaerente. 
Hanc promotionem in promissis obtinueram scriptis mandatis ab inclyto magistratu, 
dum Posonium proficiscerer, ut82 nempe prima vacans statio pastoralis hungarica in 
pagis Dominio subiacentibus, quam inde redux petiturus forem mihi conferenda83 
veniat.

Superintendens Jacobus Aurelius Müller84 me ordinavit 12ma mensis Aprilis 1795, a 
quo, excepto illo, omnibus   ordinatis verbi divini magistris transponi solito sic dicto 
patente, separatum adhuc, illust rissimo domino primario iudici et consiliario guberniali, 
Michaeli Fronius85 dedicatum retuli scrip tum, quod iudex mecum ad describendum et 
certificandum gratiose communicare dignatus est, et in cuius serie inter caetera 
sequentia leguntur verba: „Ich habe den nunmehro gewürdigten Herrn Mod jer in den 
Grundsätzen der Augsburgischen Confessionsverwandten Lehren gegründet befunden 
und, auch übrigens ein Talent bei ihm entdeket, [!] womit er bei Fleiß und Eiffer in 
Gottes Haushaltung nicht nur wird wuchern können, sondern auch die treue 
Verwaltung desselben mir heilig angelobet hat.”

Pastoratus meus Ujfalvensis quatuor tantum annos /138./ duravit. Postqaum 
Somborienses, amis so per mortem Pastore Johanne Christiano Roht,86 medio duorum 
suorum ablegatorum Andreae Barthi, et Andreae Antal, me, sermonemque meum die 
dominica Quasimodogeniti, 31ma Martii 1799 clam et caute exploravissent, unanimi 
consensu me in pastorem suum elegerunt, die 7ma Aprilis, 13tia Aprilis clavem templi 
mihi attulerunt, quam non sine magna coniugis amantissimae reluctatione ac ceptavi. 
Die 1ma Maii huc accessi, 7ma Maii praesentatus sum. Diebus Pentecostalibus, utpote 
12ma Mai 1799 vota Deo et ecclesiae feci. Hanc mihi sortem providentia Dei destinaverat, 
ergo vertor et adoro Te Omnipotens ad genua mea procidens.

80  Barcaújfalu (németül Neudorf im Burzenland, ma: Sat Nou, RO).
81  A törcsvári uradalom (németül Törzburger Dominium) 11 faluból állt, központja az először 1377-ben 

írásban említett Törcsvár (németül Törburg, ma: Bran, RO), ami 1651-ben került Brassó örökös tulaj-
donába 1848-ig. Trauschenfels, 1871, 8–23. 

82  Utána áthúzva: „vero”.
83  Utána áthúzva: „foret”.
84  Jakob Aurelius Müller (1741–1806), a nagyszebeni evangélikus gimnázium diákja, majd 1762-től Jéná-

ban egyetemi hallgató, 1767-től a szebeni gimnázium tanára, 1776-ban pedig rektora, 1785-től Szent-
erzsébet (németül Hammersdorf, ma: Gușterița, RO) lelkipásztora, 1792-től haláláig a szász evangélikus 
eklézsiák szuperintendense. Jelentős publicisztikai tevékeny séget folytatott. Jekeli, 1933, 216–225.

85  Michael Traugott von Fronius (1727–1799), Jénában és Halléban egyetemi hallgató, 1753-ban a brassói 
magisztrátusnál „Sekretär-Aktuar”, 1758-ban aljegyző, 1762-ben és 1763-ban jegyző, majd 1778-ig 
szenátor. 1778. október 8-tól 1781. október 16-ig városgazda (villicus). Több más hivatalt is betöltött, 
viszont 1783. augusztus 8-tól 1786. április 18-ig a Cenk alatti város polgármestereként működött. 
Szeben ben guberniumi tanácsos, majd 1790. május 1-jétől 1799. április 18-ig új ból Brassó polgármestere. 
Stenner, 1916, 45.

86  Johann Christian Roth.
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Triginta novem mox hic ago annos – annos plenos laborum, curarum, vexationum 
et iniuriarum, non tamen languescit adhuc, licet septuagenarius sum, in docendo, 
monendo, orando, hortando, compellendo, castigando, nec non solatia ferendo, animos 
placando, erigendo, recreando fervor et opera. Difficilimum sane mihi proponebatur 
pensum, dum hic officio manus admoverem. Nonnullis quidem malis attuli per tot 
temporis spatium medelam, amovi quaedam secandala, exstirpavi aliquos excessus et 
perversitates, sed exstant nihilomnius, proh dolor, multae adhuc animarum 
destructiones, quos omnes tollere vires meas superat. Numen supremum interveniat! 
Ferat clementer auxilium!

Sub functionis et operationis meae tempore sequentes contigerunt aedificationes, 
restaurationes et meliorationes notabiliores in ecclesia huiate [!], in sequelam scilicet 
multarum mearum adhortatio num, persuasionum et intercessionum:

1. Aedes scholae funditus de novo erectae, et ad illum statum, ubi nunc habentur, 
redactae.

2. Tectum novum aedifici [!]pastoralis tegulis constructum.
3. Locus templi versus plateam et curiam pastoris nec non superiorem vicinium, 

partim muro, partim asseribus circumdatus.
4. Ornamenta cathedrae in templo acquisita, perfecta et sursum ac deorsum 

adornata.
5. Horologium summe necessarium multis expensis turri impositum.
6. Coemeterium antea undique apertum et variis expositum violationibus asseribus 

firmis inclusum /139/ et novus meliorque sepeliundi [!] ordo modus introductus, ab 
inclyto officiiolatu Rupensi con firmatus.

7. Templum intus et extra albari curavi, fissurae multae, quae se in muris templi huc 
illuc ostende bant, insimul compressae et adstrictae sunt.

8. Domus diaconalis semel et iterum renovata, meliorata, nunc vero magna 
impendente ruina, con gruae et necessariae a me factae sunt superioribus locis 
repraesentationes, ut alia funditus nova do mus in rationem diaconi, ea quidem 
modalitate aedificetur, ut camera quoque una pro informandis a diacono, parce 
admodum dotato, puellis, aedificio applicetur. Ab architecto civili sic dictum planum, 
in hoc substrato iam confectum est, et ulteriores praestolamur ordinationes.

Deo, Optimo, Maximo, sit Gloria in aeternum, qui me ad hunc usque diem salvum 
et incolumem ser vavit!
Scripsi idibus Februarii, 1838.
Idem qui supra.
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