MÁTYÁS PÁL

Csere János Apácája
A Barcaság északi szegletében, az Olt balt p a r t j á n terül el Apáca, Brassó megye
népes és jómódú községe. Az apácaiak néprajzilag és a művelődés szempontjából a
barcasági csángókkal azonosoknak tekinthetők. A községről mindmáig n e m jelent
meg önálló helytörténet. A már klasszikusnak tekinthető Orbán Balázs székelyföldi
leírásán kívül, melyben a Barcaság is benne foglaltatik, Apáca m ú l t j á t külön f e j e zetben tárgyalja Bán Imre, Apáczai Csere Jánosról szóló alapvető monográfiájában.
Apácáról, mint a törcsvári uradalom egyik jobbágyfalujáról részletesen ír Dávid
Prodan akadémikus a XVI. századi erdélyi jobbágyságról kiadott kétkötetes m u n kájában.
Apáca falutörténete nemcsak az általános históriai szemszögből nézve, de mint
a világhírű Csere János szülőhelye irodalomtörténeti és művelődéstörténeti szempontból is érdeklődésre számíthat. Ennek ellenére a XVII. század Apácájának eddig
nem akadt alapvető kutatója. A Brassói Állami Levéltár a törcsvári uradalomra és
ezen belül Apácára vonatkozóan is gazdag anyagot őriz, melyet sem Apáca község
kutatói, sem pedig Csere János életrajzírói nem használtak fel.
Az alábbiakban Csere János szülőfalujának, Apácának történetét szeretnénk a
brassói levéltári anyag, valamint a rendelkezésünkre álló egyéb forrásmunkák alapján ismertetni. Dolgozatunk célja: tisztázni Csere János őseinek társadalmi és genealógiai helyzetét, ami természetesen lehetetlen az egész apácai faluközösség gazdasági, társadalmi, művelődési és családtörténeti állapotának ismerete nélkül. Időrendi szempontból a főhangsúly a XVII. századra tevődik, de a fejedelemkori Apáca
helyzetének vázlata ismét csak csonka lenne, ha nem tekintenénk hátra és előre,
azaz a XVI., illetve a XVIII. századba is.
APÁCA FÖLDJE ÉS H A T Á R A

Apáca nevének jelentéséről az a mendemonda terjedt el, hogy a falu alsó részén
álló romos épület egy hajdani apácakolostor része lenne. Egy másik változat szerint
az apácakolostor e romtól északra húzódó Remetevölgy egyik előhegyén állott volna.
Ez az állítólagos apácakolostor létezése oklevelesen nem igazolható. A román—
magyar Apaja-Apáca helynévtől teljesen független az erdélyi szász (német) Giszt
(Geist) etimon, mely szinte kizárólagos a régi Erdélyt ábrázoló térképeken. Ez az
elnevezés mai napig is használatos a barcasági, de különösen a szomszédos szászmagyarosi szászok ajkán. Az Apáca-Geist helynévkettős szerintünk arra utal, hogy
a falu első birtokosa és esetleg alapítója egy, a Szentlélek (Heilige Geist) nevét
viselő apácakolostor lehetett. Benkő József leírásából tudjuk, hogy a régi Brassó belvárosában is volt egy Szentlélek utca (ma Str. Poarta §chei), ami a közeli Szent
Mária-, mai Fekete templom melletti kápolna nevére utalhat.
Apáca földrajzilag az Olt bal partján, Nagyajtával és Bölönnel szemben terül el.
Az 1870-es évekig érvényben volt közigazgatási beosztás szerint Apáca (Felső) Fehér
megye részét alkotta, déli szomszédja a barcasági kerülethez tartozó szabadparasztok
lakta Szászmagyaros, az Olt jobb partján pedig a székelyföldi Sepsi szék falvai
sorakoztak. Az északi szomszéd Ürmös, bár szintén (Felső) Fehér megyei jobbágyfalu volt, azonban mindig nemesi birtok (eleinte Sükösd, brassói patrícius, m a j d
Maurer családoké), lakosainak életkörülményei és a falu története sokban eltér a
törcsvári uradalomhoz tartozó Apácától, ahol a nemesi magánbirtok mondhatni teljesen ismeretlen volt.
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Apáca h a t á r a az Olt árterületén kívül a folyó teraszaira is kiterjedt, a múltban
az Apácai Erdő-nek (Gesiter Wald) nevezett Persányi hegység gerincén érintkezett
az ugyancsak Fehér megyei Datk, Oltbogát és Hévíz határaival.
' %
Csere János idejében Apáca falu határa — akárcsak a többi barcasági falué, —
három nyomásra volt felosztva. 1761-ben a brassói tanács birtokában levő nemesi *
kúria vagy majorság szántóföldeket bírt a „Felső forduló határban" („a hosszú mezőn, az eresztő vagy király Szabadja nevezetű h e l l y e n . . . az ország u t t y á n . . . " ) , a
„Középső forduló határban" („a küs Lügeten egy d a r a b . . . " ) és „Az Alsó
forduló
határban" („a Remete nevezetű hellyen egy d a r a b . . . " ) . A „Szabad Királly Brassó
Várossának ezen totális Possessiojában (vagyis Apácán) egy Nobilitaris curiaja vagy
is Majorság hellye" volt és „Kaszáló hellyeket" bírt a nevezett három fordulóban.
A középső forduló h a t á r b a n az Oláh mezőn ( „ . . . vicinusa Oláh János") elterülő
kaszálóról az u r b á r i u m a következőket jegyzi meg: „Notandum. Ezen említett kaszáló
hellyeket az előt 4 vagy 5 Esztendőkkel vették el a Város részére, annakelőtte penig
a falu bírta közönséges szükségei véget."
Az erdélyi jobbágyfal vakban általános szokás volt, hogy a szántók, kaszálók és
erdők két részre osztódtak: az egyik részt, különböző szolgáltatások ellenében, a
jobbágyok egyénileg vagy közösségileg bírták, a másik — allodiális vagy majorsági
— részt a földbirtokos, a mi esetünkben a brassói tanács (magisztrátus) és kommunitás birtokolta.
Az apácai erdő m á r ezelőtt kétszáz évvel is makktermő volt, azzal a különbséggel, hogy a tölgyerdő sokkal terjedelmesebb és jóval többet jövedelmezett. így például 1526-ban a törcsvári uradalom az apácai erdőben több mint 500 sertés makkoltatásának haszonbéréből 14 forint és 14 asper jövedelmet tudott elkönyvelni.
Az apácai h a t á r b a n máig élő Országútja hely-, illetve határnév érdekes bizonyítéka annak, hogy a Persányi hegység „apácai erdőnek" (Geister Wald) nevezett
szakaszán haladt át a Barcaságot a belső erdélyi részekkel: Hévízzel, Kőhalommal
és Segesvárral összekötő főútvonal. A Fekete-halmot Sárkánnyal összekötő út (Zeidner Wald-Sárkányi erdő) és a haramiáiról hírhedt Rikán átvezető út, a ma már
autóúttá kiépített magyaros—bogáti útszakasz megnyitása előtt, az apácai erdőn keresztül vezetett az „Országútja".
APÁCA LAKOSSÁGA
Ami Apáca népességének tanulmányozása közben a leginkább meglepő, az a
lakosság rendkívül pozitív dinamikája. Miközben a szomszédos szabad falvak népesedési szempontból aránylag lassan gyarapodtak, vagy éppen stagnáltak, addig a
törcsvári uradalom jobbágyfalvai és köztük Apáca lakossága is gyorsan növekedett.
Az uradalom 1514-ből származó első jobbágynévjegyzéke a kilencfaluban összesen
249 személyt nevez meg; ezen összeírás végén olvasható megjegyzés szerint 1498-ban,
tehát amikor Törcsvár és uradalma Brassó zálogbirtokába került, a kilencfalu lakossága csak 156 család volt. Eszerint a lakosság 16 év alatt körülbelül 75%-kal
növekedett.
A lakosság természetes szaporodással, de ezenkívül még tekintélyes bevándorlás
révén is gyarapodott. A tanulmányozott történelmi demográfiai források csak 1526ban említenek jövevényeket (Hoc anno venientes), mégpedig hat nevet, valószínűleg
családfőt. A periodikusan megismétlődő pestis és egyéb járványok gyakran megtizedelték a lakosságot. Számszerű adatokkal azonban csak a különösen pusztító
1718—19. évi mirigy esztendejéből rendelkezünk, amikor Apácán 811 halottat jegyeztek fel.
A hazai viszonylatban gazdagnak mondható apácai történelmi családnévanyag
tanulmányozása érdekes eredményekkel kecsegtet. A XVI. század eleji — főképpen
az 1514-es és 1526. évi — névjegyzék elemzése azt mutatja, hogy a családnévadás
Apácán sem volt még akkor befejezett folyamat. A legtöbb név ugyan kettős, de
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sokan csak egy névvel vannak bejegyezve. így például Anderkó vagy Fábián (1514),
aki 1526-ban már Horváth Fábiánként szerepel, és nyilván délszláv származású volt.
A családnevek nagy része keresztnévi képzés (például Sebestyén, Lukács, László,
Orbán, Jancsó, Pálfi, Mátis), tulajdonságnév (Süket, Nagy, Veress, Sánta, Sós) vagy
foglalkozásnév (Vékás, Égető, Portás, Kerekes). Jellemzőek a tisztségnévből képzett
családnevek mint Polgár, Nemes vagy a később felbukkanó Bíró, Porkoláb.
A magas halandóság, a gyakori be- és kivándorlás, valamint a dinamikus lakosságnövekedés miatt az apácai családnevek gyakran változtak. Az apácai családok
genealógiai leszármazásának követését megnehezíti az a tény, hogy bár a XVII.
századból is fennmaradtak a törcsvári számadások, azonban 1577 és 1673 között nem
találtunk Apácára vonatkozó névjegyzéket. A XVI. században gyakori családnevek
zöme 1673-ban már nem szerepel. így, legalábbis férfiágon kihaltak, elvándoroltak
vagy nevet változtattak a következő családok: Vékás, Mihály, Polgár, Sánta, Fábián,
Siket, Égető, Mátis (bíróviselt), Szél vagy Szelle, Sigmond, Bakó, Rőt vagy Rette,
Ambrus, Magyari, Marosi, Boldizsár, Csiki, Salamon, Sándor. Legalábbis névazonosság — ami természetesen genealógiai folytonosságot is jelenthet — mutatható ki a
Darkó, Veress, Lukács, Orbán, László, Kiss, György, Máthé, Kele, Bartha, Oláh,
Varga, Bölöni, Sós, Jakab, Porkoláb, Lőrincz családok esetében. A XVI. századi apácai névjegyzékekben
nem szerepel a Csere család. Az első, XVII. századi ismert
adólajstromban (1673-ból) egy egész sor ú j családnév fordul elő, mint a Szabó, Mojre
vagy Mojra, Bíró, Csere, Imreh, Halmágyi, Ferencz, Székely, Kádár, Bene, Dávid,
Gáspár, Fazekas, Szentpáli, Kispál, Simon, Demeter, Etzeli, Rab, Bartalis, Kovács,
Salvarikötő, Anis és Czerik nevek.
JOBBÁGYOK ÉS S Z A B A D O S O K A P Á C Á N

Sokáig kísértett az a nézet, hogy a törcsvári uradalom falvainak lakosságát és
ezen belül az apácaiakat is csak a XVI. század folyamán süllyesztették jobbágysorsba. Ez a felfogás azonban — mely a XIX. század második felében, a Brassóval
mint egykori földesúrral vívott gazdasági és jogi csatározásokban alakult ki — nem
igazolható egykori történelmi adatokkal. A törcsvári uradalom falvai Fehér megyéhez tartoztak, és sem a székely székekhez, sem pedig a szász Universitas vezette
Királyföldhöz. Az erdélyi királyi — majd fejedelmi — váruradalmaknak (Gyalu,
Görgény, Fogaras, Vajdahunyad, Törcsvár) elsősorban jobbágyi szolgáltatásra volt
szüksége, ezért az illető uradalmak falvait főleg jobbágyok lakták. Ez persze nem
jelenti azt, hogy a barcasági kilencfalu lakosai között, úgy mint máshol is Erdélyben,
ne lettek volna a jobbágyi szolgáltatásoktól mentes szabadosok. A XVI—XVII. században számos apácai férfi szolgált a brassói darabontok soraiban. Szolgálatuk
ideje
alatt a darabontok mentesek voltak a jobbágyi szolgáltatások és az adó alól, ezért
szabadosoknak
neveztettek.
APÁCA M Ű V E L Ő D É S T Ö R T É N E T E

Apáca művelődéstörténete szorosan összefügg a Barcaság és azon belül a brassói
és a törcsvári uradalmat képező kilencfalu kultúrtörténetével. A barcasági magyarság egyházi és nyelvi elkülönüléséről csak a reformáció (1542) utáni időben beszélhetünk, mivel ez előtt, vallás tekintetében, úgy a magyarok mint a szászok egységesek, katolikusok voltak, és csak az anyanyelvet jogaiba helyező humanizmus éí
reformáció hozott létre nyelvileg megosztott intézményeket. Brassónak m á r a reformáció első éveiben volt magyar prédikátora. Az 1541-ben említett János papot Demeter követte. 1556-ban Valentin Wagner neves humanista gondoskodott a brassó
magyar prédikátor javadalmazásáról.
Az apácai plébánia létezéséről csak a reformáció korában van tudomásunk
1555-ben az apácai lelkész (parochus) 10 forint fizetést és a báránydézsmából egj
66

forintot kap. Mivel az apácai papilak építésénél a krizbaiak is segédkeztek, nincs
kizárva, hogy a két falu eredetileg egy közös egyházközséget alkotott.
Eléggé ismeretes, hogy a Királyföldön már a XIV—XV. században fejlett falusi
iskolahálózat működött. A szomszédos Székelyföldön is, a XVI. században sok iskoláról van adatunk. Az Apácával szomszédos Bölönben a XVI. század utolsó évtizedeiben már létezett egy jól szervezett iskola.
A Barcaság minden mezővárosában és falujában volt akkor iskolamester. Részben a földesúr — Brassó város — hatásának tudható be, hogy a törcsvári uradalom
minden protestáns egyházközsége mellett működött iskola. A brassói magyar iskolamesterről (scholasticus hungaricís) ugyancsak 1571-ből rendelkezünk okleveles adattal, mégis úgy tűnik, hogy ott a magyar nyelvű oktatás visszanyúlik legalább a
reformáció hajnaláig. Gödri János, a brassói magyarság egy XVIII. századi krónikása úgy tudta, hogy: „Honterus János és az akkori buzgó Magistratus és Fő Pap
nem hagyta a kevés Magyarságot vigasztalás nélkül, hanem a régi mód szerint gondot viselt arról, hogy nékiek Magyar Papot és Mestert, azoknak Szállást, Salariumot
és oskolát rendeljen."
Hétfaluban m á r 1544-ben, mind a három egyházközség mellett volt iskola. Szent
Mihály (Csernátfalu) egyházközségében 101 jobbágy közösen fizette iskolamesterét
(ludi-rector). Külön iskola volt a legnagyobb csángó település, az akkor 73 családot
számláló Hosszúfaluban, akárcsak az 59 jobbágytelkes Háromfaluban.
Mivel Apácán is már a reformáció kezdete óta volt egyházközség, régi kell
legyen az ottani iskola is. Az apácai iskolamester (Ludirectori in Apaczya) első
ismert okleveles említése 1560-ból származik.
Az mindenesetre tény, hogy a XVI. század második felében és körülbelül 1660-ig
a barcasági magyar egyházak reformátusoknak számítottak, dacára annak, hogy a
barcasági esperesség elöljárói evangélikus szászok voltak. Ellentétben a régebbi és az
újabb irodalom (Orbán Balázs, Molnár János, Bán Imre) megállapításaival, az evangélikus földesúr és a szász egyházi vezetés körülbelül 1660—1680-ig nem gyakorolt
nyomást a kilencfalusi egyházakra. Ebben az időben a barcasági magyar diákok minden megszorítás nélkül látogathatták a kálvinista kollégiumokat (Gyulafehérvár,
Sárospatak), sok kálvinista diák és lelkész működött Brassóban vagy a Barcaságon.
Ekkor nem létezett gyakorlatilag erdélyi magyar lutheránus egyház, hanem csak
evangélikus fennhatóság alatt álló kálvinista egyházak voltak. A XVII. század elején
székelyföldi kálvinisták, így ilyefalvi Bikfalvi András, majd szemerjai Elekes János
volt a brassói magyar pap. A Kolostor utcai magyar templomot a kálvinista fejedelmek is látogatták (így például Bethlen Gábor), és a zömében alföldi kálvinista
hajdú eredetű brassói darabontokat nehezen gondozhatta volna egy lutheránus lelkipásztor.
Ebben a toleráns szellemi légkörben nevelkedtek, és később is ehhez tartották
magukat az apácai értelmiségiek is. Annak dacára, hogy ebben az időben Apáca
szomszédaitól elkülönülve, mintegy „kálvinista" szigetet képezett, sok idevalósi ifjú
kitart egyháza mellett, és kálvinista környezetben keres magának megélhetést. Apáczai István Szatmár vidéki (1606), Apáczai Miklós (1614) tordai református pap,
Apáczai Kelemen (körülbelül 1624—1648) nagyernyei, majd erdőszentgyörgyi lelkész,
Apáczai Bálint 1653-ban a kolozsvári református iskola seniora, majd a fejedelem
radnóti számtartója.
Apáczai Csere János életében és közvetlen halála után• csernátfalvi
származású
csángó értelmiségiek voltak az apácai iskolamesterek.
Ekkor sok erdélyi kálvinista
fjú m á r Hollandia egyetemeit kereste fel. Brassai'Mihály (Michael Coroneus) 1632oen, Csernátfalvi János (Johannes Schernatfalwi Transylvanus) az előbb említett
Hozgonyi Sutor Jánossal (Johannes Souterius) együtt 1638-ban iratkozott be a később
"sere János által is látogatott leydeni egyetemre.
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T Ö R T É N E L M I ESEMÉNYEK APÁCA ÉLETÉBEN

Mivel Apáca életét és az ottani eseményeket tudtunkkal egyetlen helybeli
krónikás sem jegyezte fel, meg kell elégednünk az erdélyi és főleg a brassói forrásmunkák idevonatkozó adataival.
Apáca első birtokosa 1460-ban a Forró család lehetett, valószínűleg ők alapították a falut, vagy legalábbis a lakosság egy részét ők telepíthették ide. A falu 1498ban Brassó birtoka lett, ezt a birtoklást 1530-ban csak rövid időre szakítja meg
Petru Rare$, aki Zápolya János híveként ostromolja a Habsburg-párti Brassót.
János király 1530-ban a moldvai vajda magyar íródeákjainak, Magyar Bertalannak
és Bölöni Literátus Jánosnak adományozza Apácát. Nemsokára azonban, az apácai
lakosság tiltakozása ellenére, Brassó visszaszerzi Apácát. Nincs kizárva, hogy Bertalan diák apácai származású lett volna; az is ismeretes, hogy Apácán m á r a XVI.
században éltek Bölöniek.
Ezután, vagyis 1531-től kezdve egész az 1848-as forradalomig Brassó háborítatlanul birtokolta Apácát. A falu története — mint más hazai faluközösség esetében
is — a periodikusan ismétlődő pestisjárványok, tűzvészek, török- és tatárdúlások
jegyében telt el. A brassói szász krónikák Apácára vonatkozólag a különösen pusztító 1652. évi, majd a még ennél is több áldozatot követelő, 1658 nyarán a Barcaságon végigsöprő tatárjárás dúlásait jegyezték fel. Az ellenséges hadak mindkét esetben a bodzái szoroson törtek be, és az útba eső falvakat felégetve (Hétfalu, Höltövény, Újfalu, Krizba, Apáca), az apácai erdőn átvezető országúton hagyták el a
Barcaságot.
A XVII. század végén Apácára is nehéz idők jártak. 1689-ben megint a tatárok,
1690-ben pedig Thököly Imre beütése, majd ugyanabban az esztendőben Badeni
Lajos császári serege pusztította és égette a barcasági falvakat.
APÁCZAI CSERE J Á N O S S Z Á R M A Z Á S A ÉS CSALÁDJA

Csere János gyerekkoráról és származásáról igen kevés közvetlen adattal rendelkezünk. Születési évét maga mondja meg Magyar Encyclopaedia-ja 312. lapján az
1625. évnél: „Ennek a könyvnek írója születtetik." Erdély leírásánál az Olt folyó
nevének említésekor, a 118. oldalon megjegyzi „ . . . m e l y n e k partján neveltettem.' 1
Gyerekkorában sokat barangol, főleg a közeli Erdővidéken. Erre utal a Magyar
Encyclopaedia következő sora: „Németországban sok jó savanyú vizek vannak, mini
Erdélyben is, kik közül az erdővidékiek a legnevezetesebbek, mellyek a b. e. és
mindenfelé tündöklő hírű-nevű nagy Bethlen Gábor halála előtt nem sokkal medicusi tanátsaikból három holnapig mulatott" (123. old.). Még fiatal korában járt t
homorodalmási barlangnál is, mely az erdővidékiek gyakori rejtekhelye volt a töröl
és tatár betörések idején. „Vargyas mellett a Tsudakő, melynek az oldalában egj
kerekdéd lik vagyon, kire nehezen hághatni fel és osztán oda bé rettenetes üregei
vágynák, s denevéreknek sokasága; egynéhány óráig jártam tizenegyed magamma
gyertyáknál benne, de végét soha nem érhettük; sok emlékezetre méltó dolgot lát
tam benne" (120. old.).
Amint ismeretes, Apáczai Csere János származását illetőleg döntő jelentőségi
egykori tanítványa, Bethlen Miklós feljegyzése: „Apáczai János volt
Barca-apácza
szegény, ott minémű szabadsággal élnek, olyan ember gyermeke." Az Apáczai Cser
Jánosra vonatkozó aránylag gazdag irodalom ezeket a sorokat kétféleképpen értei
mezte: Vagy székelynek vélte Apáczai őseit, és így ezek szabadságát magától értető
dőnek tekintette, vagy pedig ezt a szabadságot az egész apácai lakosságra vonat
koztatták.
Apáca, mint említettük, már a XV. századtól kezdve jobbágyközség, eltekintv
attól, hogy az akkori úrbéri kötelezettségek könnyebbek voltak, mint a XVIII. szá
zadiak. Ezek szerint nem lehet az egész apácai faluközösséget
globálisan sem szé
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helynek, sem pedig „minemű szabadsággal élő embereknek" tekinteni. Brassó Apácát
jobbágy faluként kezelte, akár zálog (1651 előtt), akár örökbirtokról volt szó (1651
után).' Az apácaiak tehát nem voltak szabadok, még csángók sem (ez az elnevezés
eredetileg csak a szecseleiekre vonatkozott), hanem (Felső) Fehér megyei
jobbágyok.
Amint egy előbbi fejezetben láttuk, Apácán kezdettől fogva éltek szabadosok^
darabontok, akik azonban csak az összlakosság mintegy egytizedét alkották. Kutatásunk lényege abban foglalható össze, hogy a Bethlen Miklós által említett „néminemű szabadsággal élő ember" kifejezés egy, a jobbágyi szolgáltatástól mentes szabadosra, valószínűleg a brassói gyalogok seregében szolgált darabontra
vonatkozik.
Apáczai Csere János ősei tehát szabadosok, darabontszolgálatot
teljesítő
emberek
lehettek.
A következő lépés lenne az apácai Csere család genealógiai leszármaztatása.
Herepei János érdeme, hogy nagy vonalakban tisztázta a Csere, Tsere, Cseri és Cserei
névformák rokonságát, egymáshoz való. viszonyát. Az is valószínűnek látszik, hogy
a Csere és Cserey nevek között összefüggés van, és nem lehetetlen Herepei feltevése,
hogy az apácai Cserék egyike költözött át az Olt jobb partjára, először talán Barótra, majd vissza Nagyajtára, és lett az ismert nemesi család őse. A történetíró
Cserei Mihálynak .is volt még Apácán, birtoka.
Herepei János fejtegetését itt csak azzal egészíthetjük ki, hogy a Cserék — természetesen csak a családnevet viselő férfiágon — nem voltak őshonos apácaiak.
1577-ben (és előtte sem) a Csere név. nem szerepel sem az apácai jobbágyok, sem
pedig a. szabadosok között. A Csere család őse tehát máshonnan, szinte biztosan a
Székelyföldről származott be Apácára. A XVI—XVII. század fordulóján, 1602-ben,
Herepei Baráton talált egy Cserei Lukács nevű szabad székelyt, 1604-ben pedig Telegdibaconban említenek egy Cserey Gergely nevű darabontot. Csíkban a Cserey ősi
családnév; a Csereyek családnevüket a csíkrákosi jószáguk Csere nevű domboldalától származtatják, 1626-ban viszont a közeli Csíktusnádon említenek egy Cserei
János nevű székelyt. Ami a Csere nevet illeti, Herepei. szerint 1602-ben csak a keresztúr széki Alsóboldogasszonyfalván éltek szabad székely Cserék, a szomszédos Szenterzsébeten pedig Cziere nevű jobbágyok.
Apácán a Csere családra vonatkoztatható első adat 1612-ből származik. Ebben
az évben Báthori Gábor Apáczai Mihályt megnemesíti a hadjárat alatt tanúsított
hű szolgálataiért, és jutalomképpen Apácán, a Nagy utcában jobbágy Égető Dávid
és Nagy Tamás puszta háza között fekvő portáját mindennemű állami és jobbágyi
szolgáltatás alól felmenti. A nemeslevélből kitűnik, hogy Apáczai Mihály portáját
azelőtt jobbágykötelezettségek terhelték. Apáczai Mihály valószínűleg beházasodás
útján, feleségül véve egy apácai jobbágy leányát, került az Apácán őshonos Égető
jobbágyporta szomszédságába.
Bán Imre szerint nem valószínű, hogy Apáczai Mihály Apáczai Csere János őse
lett volna, hiszen a hagyomány szerint a Cserék a Rabszorosban laktak és jórészt
még ma is ott laknak. Ez az érv azonban nem meggyőző. A Rab család (innen ered
a Habszoros utca — illetve sikátornév) 1673-ban is messze lakott a Cseréktől. Ebben
az évben kiállított névjegyzékben Csere György és Csere Mihály ugyanis a 8.,
illetve 9. sorszámot viseli, Rab Gergely pedig a 25-öst, ő tehát a falu másik felében lakott.
Véleményünk
szerint Apáczai Mihály személye igen könnyen összefüggésbe hozható az 1622-ben nemességre emelt Chieri (Chiery) Benedek apjával,
Mihállyal,
Bethlen Gábor 1622. november 5-én nemesi oklevelet ad Cseri Benedeknek és atyjának Mihálynak, vérrokonainak, Tamásnak és Miklósnak, valamint testvéreinek,
Istvánnak és Györgynek. Ezek a nemességre emelt személyek parasztnak és nem nemesnek születtek, és 1622-ben Nagybölönben, Sepsi székben laktak. Maga az oklevél
sehol sem tesz említést apácai származásukról. Az armális másolatban maradt fenn,
és ehhez a gyulafehérvári káptalan a következő bevezető megjegyzést fűzte: „Literal
armales nobilium Benedicti, Michaelis, Thomae, Nicolai, Stephani et Georgi Cseri
de Apácza ac exemptio domus eorum im possessione Nagy Bölön et sede Sepsi
existentis ex originalibus coram nobis praesentatis transumptae."
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Ez az oklevél sok érdekes kérdést vet fel. Vajon a nemességre emelt apácai
Cseri család minden tagja átköltözött a szomszédos Bölönbe, vagy csak Cseri Benedek költözött oda és testvérei, mindenekelőtt Cseri György nem örökölhette-e Apáczai (Csere) Mihály apácai házát? Ezek azonban csak feltevések, bizonyításuk
hiányzik.
Mindenesetre Herepei János által megállapított tény, hogy az ősi Csere névből
keletkezett Cserei és Cseri azonos szó. Tehát a Bölönbe kiszármazott Cser(e)i-ek is
ebből eredtek csakúgy, mint maguk az Apácán maradt Cserék. A baróti és a nagyajtai Cseréknek tehát nem Bárót, még kevésbé Nagyajta volt ősi fészkük.
Az előbbi feltevések után térjünk át Csere Györggyel — aki valószínűleg azonos
az 1622-ben nemességet kapott Cseri Benedek „Georgii Cseri de Apácza" nevű testvérével — az oklevelesen bizonyítható történelem szilárd talajára. Az apácai őrtorony 1658-ból fennmaradt felirata alapján Gáspár János bíró mellett Csere György
még három falubeliével együtt a polgári tisztséget viseli. Az 1658. évi felirat
fényes
bizonyítéka annak, hogy ekkor Apáca faluközössége élén — akárcsak 1577-ben — egy
bíró, négy polgár (esküdt) és két gocsmán (gondviselő)
állott.
Az 1673-as évi apácai névjegyzékben
a Csere családból Csere György és Csere
Mihály fordulnak elő, mindketten,
szinte biztosra vehetően Apáczai Csere János
testvérei. Portájuk egymás mellett volt. 1688-ban m á r gyermekeik is, mint családfők, szerepelnek az apácai talléros adóról készített összeírásban: Czere János (83),
Czere Tamás (98), Küs (azaz Kis) Czere György (102) és Czere Mihály fia (108). Csere
György vagy Csere Mihály — esetleg egy másik testvér, Csere Máté — lehetett az
a testvér, aki 1658 után négy gyermekével Kolozsváron nyomorgott. Herepei feltételezése szerint Apáczai professzor öccseinek valamelyikétől származtak a szucsáki
nemes Csereiek. Az Apácán ma is élő Cserék azonban Csere György és Csere Mihály
leszármazottai.
Az Apáczai Cserék közül ketten értelmiségi pályára léptek. Csere János öccséről — aki 1640 körül születhetett — Bethlen Miklós feljegyzi, hogy
„mindketten
tudományok által szép állapotra mentenek. Tamás tanulótársam, azután
Zemplénben
onnét beszorulván a vallás üldözése miatt, Hunyad vármegyei nótárius, igen szép
író volt, de ő tovább nem ehhez az íráshoz való". Apáczai Tamás Zemplénben szolgabíró lett, majd 1670 körül a kuruc mozgalmak egyéb résztvevőivel együtt Erdélybe
került és hunyadi nótárius lett. Apafi Mihály fejedelem 1671-ben Isztambulba küldte,
portai naplója fenn is maradt.
Mindezeket összefoglalva elmondhatjuk, hogy Apáczai Csere János egy jobbágyfaluban, de szabad szülők gyermekeként született. A Cserék a székely részekről
1577 és 1612 között, apácai nőkkel kötött házasság útján, kerülhettek Apácára. Apáczai (Csere) Mihály — Csere János feltételezett nagyapja — mint szabados (darabont) Báthori Gábortól nemességet kap, és háza mentesül a jobbágyszolgáltatások
alól. Apáczai (Csere) Mihály a szomszédos Bölönben is birtokot kapott. Legidősebb
fia, Apáczai Csere Benedek 1622-ben, mikor Bethlen Gábor megnemesíti, m á r nagybölöni lakos.
Csere Benedek testvéröccse, Csere György — Apáczai Csere János valószínű
apja — Apácán maradt, és folytatta, a falusi szabadosok életét. Bethlen Gábor 1626.
évi hadjáratában — amikor az erdélyi hadak is részt vettek a harmincéves háború
eseményeiben — az apácai darabontok is jelen voltak a szász városok (köztük
Brassó) által kiállított seregben. Apáczai Csere János gyerekkorában gyakran járt az
Erdővidéken, feltehetően a Bölönben, Baconban és más falvakban élő Csere(i) rokonságnál. Apáczai Csere Jánosnak a jelek szerint négy fiútestvére volt; a legidősebb
Csere György lehetett, aki 1658-ban apácai polgár (esküdt) volt. Csere György és
Mihály 1673-ban és még 1688-ban is apácai lakosok (a rendelkezésünkre álló névjegyzékekből sajnos nem derül ki, hogy jobbágyok vagy szabadosok voltak-e). Herepei János a kolozsvári adójegyzékben 1658 után felbukkanó Apáczai Mátét Csere
János öccsének tartja. Idősebb Csere György fiai közül kettő értelmiségi pályát választ: Csere Tamás íródeák lett, Apáczai Csere János professzor pedig a XVII. századi hazai magyar művelődés legkiválóbb képviselője.
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