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1595 febr. 4·én D. Joannem Szentmargitanum reClorem seholse 
nostrae Tőrös Máté uram mennyegezejére Désre vitte biró uram 
paranesolatlyából alá Déesig Colossy István 4 lova. Attam 
Colossy Istvánnak 2 tallért". (Tőrös pap és esperes volt.) 1595 
szepl. 7-én Tordára viszik 3 lóval (dr. 75) s megjegyzik: 
.. Püspök uram külUe egy nehány praedieatorl)oz". 159ö·ban 
feljegyzi. hogy Sz. M. seholamesternek fl. 50. Ugyanez év dec. 
9.éről: Az iskolamester portékáját hozzák Tordáró1. Ez az iskola
mester azonban már az ő utódja. Szent-Mártoni Bálint. 

10. Enyedi GyörgylO (1586 aug. 1592). Szülőiről. szüle-
tési helyéről semmi egykorú adat nem maradt fenn. Uzoni 
születési évét 1555-re teszi s Enyedről a Mészáros·nemzetségből 
származtatja. Szilvási János egyházi segélyen külföldön tanult 
s azután a ref. hitre tért. egykori tanítványával folytatott vitá
jából tudjuk. hogy 3 és fél évig volt külföld ön. Genfben l és 
fél évet. Páduában ugyanannyit töltött, a többit Német-, FUlOcia 
és Olaszországban. 1574-ben jött haza. Hat évig volt a dialek
tika tanára. egyidejűleg a logikát is tanította. előbb mint lektor. 
1587 óta mint igazgató s mint ilyen a hittant is tanította. Szilvási 
egyszerűen professzornak mondja. Uzoni azonban azt mondja. 
hogy kevés hiján 14 évig volt lektor (1574 87) s II·ig rektor 
(1587 1597 nov. 24.). mert e tisztét püspöksége alatt (1592 97.) 
is megtartotta. Uzoninak ez az állítása nem helyes. amint 
Szent-Margitainál láttuk. Uzoni (I. 292. 1.): G. Enyedinus post
quam in officio lectoratus annos 14 etsi non complecte -
in officio rectoratus annos sex desudasset. et per sexennium -
non abdicato rectoratus officio usque anni 1596. 27 septembris 
- fideliter. magno cum fructu officio episcopatus functus fuisset. 
Anno 1597. 24 Nov. hora 4-ta pomeridiana in flore aetatis suae 
A. 42. feliciter in Domino obdormivit. l592·ben püspökké vá· 
lasztották. Meghalt 1597 nov. 24·én. Mint hittanár két kézi
könyvet írt: Tractatus theologicus és Symboli apostolici fons et 
origo. Mint a logika és dialektika tanáráról Szilvási 1587 aug. 
l5-én Heidelbergből Szent-Margitai János rektorhoz azt írta az 
ottani egyetemi tanárokról : szeretné. ha azok hallgathalnák 
En~edi . előadását (Uzoni I. 279. 1.). Székely Sándor szerint. mint 
tanar faradhalatlan buzgóságú. mint igazgató szigorú rendet és 
fegyelmet tart. Kanyaró. aki elég mélyen és alaposan bele
tekintett a 16. század szellemtörténetébe. a 16. század végén 
Erdély legnagyobb egyházi szónokának mondja (Ker. Magvető. 
1898. 22. 1.). aki 10 éves papsága alatt 300-nál több beszédet 
írt. de amelyekből a mostoha idők miatt csak a Hunyadi De
meter felett mondott jelent meg nyomtatásban. a többi kéz· 

10 Jakab Elek : Enyedi GyÖrgy élet~. Ker. Magvető, 1890. 
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iratokban mar~dl. Be~zédei e~kölcsi és társadalmi tárgyúak. 
sokszor a napl eS,emenyeket elesen. eszmeileg megvilágitók. 
Kikel a városI tanacs ellen. mert eltörölte a régi törvényt hogy 
a kapúk ünnepeken egész nap zárva legyenek. hétközna~okon 
pedig napkeltéig. hogy az istentil!ozteleteket csendben tarthassák. 
~el a törvén~~e1 ki~elt, az eI?berek lelkéből a buzgóság. 
SZlgoruan megroJJa a hllvaltoztatast. mert kivált a főurak közül 
világi érvényesülésért sűrűn kezdtek eltérni az unitárius vallástól 
Nem félt megdorgálni Báthori Zsigmond fejedelmet is midő~ 
1594-ben 5 tanácsosát a piacon lefejeztetle. . 

Mint püspök minden évben zsinatot hivatolI egybe. szi
gorú fegyelmet tartott. Nálunk ő egy új tudományos irány. a 
hitelvek természettani és filozófiai exegetikájának megalapítója. 
Egy magában képviseli az isten-eszme észszerű és tudományos 
kritikai alapon való felfogását és fejtegetésél. Kanyaró meg
állapítása szerint ő a legtudósabb unitárius püspökünk. A 
Blandrata Hunyadi-féle consensussal szemben a Dávid ralio· 
nálizmusát hirdeti. Hogy Dávid eszméi halálával nem merültek 
feledésbe "az rajta múlt. mert hiteszméinek legbátrabb és leg
tudósabb magyarázója. terjesztője. az egyház körén belűl állan
dósítója volt. Eszméi a sajtó útján elterjedtek határokon. ten
gereken túl. Explicationes első kiadása a forgalomból kitiItatotl. 
sok példányát Báthori Zsigmond alatt 1599-ben nyilvánosan 
megégették. De Belgiumban Gröningenben másodszor is kiadták. 
habár sok hibával. Bethlen István. a fejedelem testvére. be
mutatta e munka magyar fordítását az országgyűlésen. miről ti 
város jegyzőkönyvében 1620-ról azt jegyzik fel. hogy egy ara
nyos kupát ajándékoztak neki az uniláriusok. Geleji Katona 
István szerint Enyedit az uniláriusok Plátójának tartják s ke· 
vélyek nagy tudományára. Ú maga meg azt mondja róla. hogy 
az ő nagy rabbinusok. az anthropomorfisták. a dolgok egészen 
emberies felfogása iskolájában tanult. sőt szivében merőben 
zsidó~lt. , 

Sokan irtak ellene különösen rer. egyházi irók. Támadták 
a gyűlölet. kicsinylés és gyalázat szidalmaival. De ~t _ n~m 
rettentették meg. Mélyen élt a lelkében az a meggyo~ode~, 
hogy eszméi igazak s a jövő neki fog igazságot szolgalta!n!; 
Korát megelőzte. Az a szellem élt lelkéb~n. amelyet k~so 
utódai, Anglia. Amerika nagy unitáriusai, Pnestley, Chanmng. 
Marlineau képviselnek. . t ·I-d··tt k' 

Explicationese körül nagy irodalmi po~emla lej o o l. 
melynek részleteiről egy más fejezetben szolunk. 

Munkái: I I' "I' az 1. Igen szép história az Tancredus ki,rá y . eany'a~.o esbo_ 
királynak titkos tanácsosáról. Girquardusrol. kik kozotl fel 

2S· 



388 

molhalatlan szeretet lévén, egymáséri halálba adták magukat. 
Olasz nyelvből az Boccatiusból deákra fordíllatván Philippus 
Bervaldus által, magyar nyelvre pedig fordílIaiván G. E. T. 
által. Debrecen, 1577. Mint a versfejekből kitetszik, a fordító 
Georgius Enyedinus Transilvanus. 

2. Oratio funebris ad tumulum Clarissimi viri Domini 
Demelrii Hunyadini superintendentis eccIesiarum unum Deum 
patrem et Medialorem Jesum profitenlium, ac pasloris Claudio
polilani, qui 6 die Julii Anno 1592 expiravil Claudiopoli. 

3. Scriptum de invocando aut non invocando in precibus 
Chrislo. Socinus Fauslushoz írt levél. 

4. Responsio ad Michaelis Cserényi de Balásfalva asser
tiones scholasticas de Sanclissima el individua Irinilate. A. D. 
1593. 23 Nov. 

5. Explicationes locorum veteris el novi Testamenti, ex 
quibus trinitatis dogma stabil i ri sole!. 1598. A kiadást Torockai 
Máté eszközölte, ki 1619-ben magyar fordításban is kiadta. 

6. A lengyel eklézsiák 1574-i katechesiséhez 'írt magyarázat. 
7. Kézirati munkája : Conciones a sárospatakí ref. kollé

gium könyvtárában. 
11. Szent-Mártoni Bálint (Valenlinus Sanclo-Marlinatus) 

(1596 1600). Tordáról hozzák be igazgatónak Szent-Margitai 
halála után. A város jegyzőkönyvében ezt olvassuk róla : 
1596 szep!. 27-én tordai mester Szent-Mártoni Bálint hivattatik 
ide Kolozsvárra oskolamesternek. Dec 9-én meg "portékáját" 
behozzák Tordáról. A város számadáskönyvében 1580. XXII. 
fűzetben a 17. lapon olvassuk : az mostani oskolamesternek, 
Bálint deáknak fl. 55. Vajjon nem Szent-Mártoni! kell itt érte· 
nünk, akit szükségből ideiglenese n a rektori állásba teltek? 
Kénosi Uzoni első tordai rektorként emlitik, ami, miként 
Bogáthinál láttuk, tévedés. Megfelelő képzelIségére, tanuItsá-

. gára és szervező erejére épen abból következtet, hogy oda
rendelték igazgatónak egy iskola megalapítására és megépítle
tésére (1589-ben kezdték építeni). Enyedi püspök 1596 febr. 
7-én levelet küld Varsólczi János és Udvarhelyi Máté szent
mihályfalvi papoknak, hogy Sanclo-Maltinates tordai rektort, 
aki Óvári Péter tordaaranyosi esperest súlyosan megsértelte, 
elébe idézzék. (Uzoni. I. 286.) Kolozsvárt 4 évig volt igazgaló. 
1600-ban a papsággal cserélte fel állását. Cromer Péler kona
borator, későbbi tordai rektor, írja róla naplójában : 1600 jun: 
28-án Bálint kolozsvári pap kiment a mezőre . ahol Héjasfalvl 
Péter. egy nagy és paraszt tanuló, fején és kezén megsebesí: 
!elle és a hüvelykújjál majdnem levágta. Csanádi Pál, a torda! 
Iskola rektora , 1599 okt. vége felé Mihály vajda puszlításal 
elől Kolozsvárra menekült s ill Szent·Mártoni mellé rendeltelett 
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seg!lségül. Szent·Mártoni, mint igazgató, kátét iratott a kolozs
vári iskola részére Basilius Istvánnal, melynek cime: Exercitium 
pielatis puerilis per catechesim in schola ClaudiopoHtana. 
Kézirat. Basilius írja: Ego Stephanus Basilius scripsi hanc 
catechesim ad rogatum viri docli Valentini Sz.-Martini, ludi 
liIerarii Colosv. praefecti, cujus haec fuit epistola ad me in 
patria existente, cum dialogos quosdam de religione Christiana 
a me scriptos illi dedissem ad legendum initio mensis SeP
tembris: S. P. D. Libenter tua scripta, quae mecum communi
casti, pater et Reverende Domine, etiam inter tantas occupatio
nes legi, valdeque probavi. Sunt certe maturo atque adeo 
(absit verbo invidia) doclo ingenio digna. Ne haec in scribendo 
exercitatio exarescat, verum noslros quoque hortulos, fons idem 
tuus, ex quo hi dulcissimi Iiquores emanarunt, suis irrigil hu
mori bus, tuam Dominationem peto, scribat aliquam catechesim 
seu instrucliunculam in usum meo rum puerorum. (UzonI. I. 
312.) Basilius ezt a munkáját 1583 szepl. elején végezte be. 
Szent· Mártoni BasiHusl pater et Reverende Domine-nek szólítja, 
azután uraságodnak (Tuam Dominalionem), a mi kertecskéink
ról s az ó .. gyermekei" használatára írandó .. instrucliuncula"·ról 
beszél. Mindez azt sejteti velem, hogy ez a felhívás 1580 végén 
kelt s az átmenetileg igazgatással megbizott Bálint deák csak
ugyan Szent-Mártoni. Erre látszik mutatni az is, hogy nem rek
tornak. hanem ..Judi Iiterarii praefeclus"·nak mondatik. Seges· 
vári Bálint kortársa 1608 juL 17-én feljegyzi: Bálint kolozsvári 
pásztor GilIyén Imre és Radnóti István szenátorokkal lengyel
országba küldettek s aug. 20·án 8 órakor Kolozsvárra vissza
tértek. Uzoni Szent-Mártonira gondol. Jakab Elek (Erdélyi Törl. 
Emlékek. IV. 190.) Radeciust vé!i alatta. Nem tudjuk, mikor 
halt meg. 

12. Göcs Pál. (1600 1605.) 1570-ben született Kolozsvárt. 
Atyja kolozsvári nemes, borbély és chirurgus. Enyedi és Szent
margitai igazgatók alatt tanult. 1599 ószén külföldre ment Pá· 
duába. Október 13·án iratkozott be az artisták anyakönyvébe : 
Paulus Geoczius Transylvanus Ungarus, nomen suum pro
fessus cum solutione VI. !ib. consuetar. A. D. M. D. I C. 
(Veress: A páduai egyetem magyar tanulói. 108. l. Neve al~ 
jegyezve: Reddidit animam deo a quo acceperat, 1622. qUI 
maximo erat emolumento suae patriae pascens oves Christi 
fidelissime aetatis suae 48.) Félesztendeig tanult itt és 1600 
május elején érkezeIt haza Kolozsvárra. Az 1600. évi egyház
fiúi szfimadás szerint: .. midőn Pál deák, a sch ola mester Olasz' 
országból megjött. látván szükségét. a biró adatolt számára 
május 12·én 2 frto!. (Jakab E. Kolozsvár története II. 41. L) 
Uzoni május 15-rc teszi igazgatói állása elfoglalásá!. löOl 
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március 2-án plebánussá választották. A közgyűlés jegyző
könyve így írja le beiktatását : "Az unió szerint egyenlő sza
vazatlal választották a magyar nemzetű Göcsi Pált, az iskola

A gyűlés az idösb esküdt polgárok közül 6-01. a két 
s 4 más polgárt külde üdvözlésére, kik felkérjék őt 

a sz.ázférfiak gyűlésében megjelenésre. Midőn feljött, a magya
rok nevében Radnótfáy István egyházfi üdvözölte, mire a vá
lasztott szép ékesen felelt. Ezután a papi renddel együtt a 
szentegyházba indult, kisérve a tanácstól. hová a harango
zásra, ösi szokás szerint, már az egész város népe össze volt 
gyúlve. A tanács a kapu között rendbe állott. legelől a biró 
s az új plebánus rendre mindenikkel kezet fogott. Azután a 
biró a tanács nevében röviden üdvözölte, amit a plebánus is 
röviden viszonzott. A biró a plebánust asztal elé állítván, a 
tanács és város nevében az egész nép előtt újra köszöntötte, 
megáldotta és szerencséltette, kihírdetvén a választást a papi 
rend és a város egész népe elött, amire T oroczkai Máté ko
rábbi prédikátor, most püspök felelt. Az új plebánust a két 
egyházfi a két idösb esküdt polgárra! együtt fölemelték az 
asztal elött, ami után az rövid beszédet tartott. a választás 
iránt engedelmességét kijelentette s szolgálatát felajánlta. Ez
után az előbbi rendben a plebánia-házhoz kisérte az egész 
tanács és város s a kapu között megállván, a biró a tanács 
és város nevében teljhatalommal ajánlta a prédikátori rendnek, 
a plebánia-házat minden hozzátartozó örökségekkel és jöve
delemmel gondviselése alá bízva, kezénél hagyá. Ekkor a pré
dikátori rend nevében Máté püspök által igérte a városhoz 
való engedelmességét. (Jakab E.: Kolozsvár tört. II. 412.) Ple
bánussá választása után igazgatói állásáról nem mondott le, 
csak késöbb 1605 juliusában. Kiváló készültségű, szép latin
sággal beszélő férfiú volt. "Vir timoratusnak· mondják, üldöz
tetések közben is hitében állhatatos, az ifjúság nevelésében 
buzgó. Brosserus főjegyző jegyezte fel: 1613 március 22·én 
végezték Toroczkai Máté püspök, Göcs Pál és az eklézsia 
többi papjai Radecius Bálint, Brosserus, Sammarianus Márton, 
hogy ezután minden csütörtökön mindjárt reggel a preces után 
az iijúság összegyűljön theologiai gyakorlatra és megbeszélésre, 
melyröl senki se hiányozzon súlyos ok és többi társai enge
délye nélkül. Ez a kezdete még az én idómben is létezett 
csütörtök reggeli ú. n. concionak, melyen minden egyenruhás 
diák rendre egyházi beszédet mondott el, társai meglették rá 
megjegyzésüket s végűl az igazgató mondta el birálatát. 

. Ez penig az ember mondja róla Segesvári (Erd. Törl. 
Emlékek. IV. tW.) oly igazságszerető volt és bálványgyűlöló , 
hogy az bálványt Kolozsvárból kitisztítá Toroczkai Mátéval. 
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ki akkor kolozsvári püspök volt. Az város népével arccal az 
kalastromra menének és elronták az kalastromot és az bál
ványt, az papokat Hid-kapun kikisérék az 1603. esztendőben 
Még meg is öltek volt egyet az kalastromban az paterekben'" 
Hogy miben állott a város "kilisztítása" és a klastrom elron: 
tás a ", I. a Jáno.s Zsigmond . ha.I~la . után c!~)Í fejezetben. Itt 
most. csak t;t~nYlt, h08'?:' a. "hszhtas es elrontas miatt a püspök
nek IS, neki IS menekuIme kellett, mert Basta halálra kereste 
Lengyelországba ment, ahol Bocskai felkeléséig Radecius Bá: 
Iintnál meleg és barátságos fogadtatásra talált. Mikor aztán 
hazatérhetett, nagy dicsérettel és elismeréssel szólot! róla a 
városnak. Erre érte küldtek s 1605-ben Bocskai alat! Kolozs
várra hozták. 

1622 március 4-én halt meg. Husz évig volt plebánus. 
Nagy tisztességgel temelték el. 

13. Radecius Bálint. (1605 jul. 1607.) Göcs Pálnak búj
dosásában vendéglátó gazdája és barátja volt, akit Segesvári 
tanusága szerint (Erdélyi Törl. Emlékek. IV. 190.) az ő ajánla
tára hívtak meg a másodpapi állásra. Danzigi születésű, 1603-ban 
a lukJavicei iskola igazgatója volt. 1616-tól püspök, 1622-től 
főpap haláláig, 1632-ig. Segesvári így ír róla: 1632 .. 18 aug. 
éjjel hora l-ma halt meg amaz jámbor, bölcs és istenfélő Valen
tinus Radecius, az kolozsvári főplebánus és püspök, az szász 
nation, német nemzet, az kinek az deák szó mint az méz, úgy 
folyt ki az szájából; noha penig nem egyeztenek religióban 
való dolgokban, de mégis kedves volt az fejedelemnél az ő 
bölcsességiért és deákul való ékesen szólásáért ; prédikállolt 
penig az kolozsváriaknak 27 esztendeig; felette víg és maga 
szereltető ember vala: szép szál ember, piros, nagyszemű, 
kemény tekintetű, nehezen járó testes ember. 22 aug. temetteték 
el az nagytemplomban, sok szép oratiokat mondván vasárnap 
prédikáció után". 

Uzoni és Székely Sándor azt jegyzik fel róla, hogy alatta 
az unitárizmus nagyot sülyedett, mert nem tudott magyarul. az 
eklézsiákat nem látogatta. AlaUa tértek át a háromszéki eldé
zsiák a ref. vallásra. A kolozsvári szász és magyar unitárius 
eklézsiák között kellemetlen viszály támadt Ravius Mátyás 
szász pap nagyravágyása miaU, minek kellemetle~ k<?vetke.z
ményeit a dézsi Complanalio alig tudta lecsendesJien~: ~~~t 
hozta az 1632 szepl. 2. zsinat azt a határozatot, hogy puspokot 
többé mást, mint magyar nemzetből valót ~e ~álaszthassanak. 

Igazgató volt 1605 juliusától nem tudm bizonyosan, med
dig, mert Bocskai temetésén már Szemeriai Joó Márton az 
igazgató. . . 

Művei: Gesangbüchlein, Kolozsvár, 1620. Az egyha~a 
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énekek az unitárius hitelvek szerint vAnnak átdolgozva. mit a 
szerző a városi tanácshoz irt előszóban mond el. 

De matrimonio tractatus. U. o. 1621. 
Laudatio funebris Komis Judit felelt. u. o. 1621. 
Formula administrandi coenam Dominicam. cui annexa 

est quarundam quaestionum ad eandem elucidandam specian
tium solutio. U. o. 1638. (Függelékűl: Praecationes matulinae 
és Vespertinae. Magyarul is megjelentek: Reggeli és estvéli 
könyörgések. U. o. 1638. 

Disciplina ecclesiastica. In usum ecclesiarum unitariarum 
in Transilvania dispersarum conscripta. U. o. 1626 ... 

Kiadta Schmalz: Der kleine Katechismus zur Ubung der 
Kinder in dem kirchlichen GoUesdienste. Klausenburg. 1620. 
c. munkáját. 

Kéziratban: Magamentő felelet azoknak kárhoztatásoknak 
ellen. kik az Erdélyben lévő az egy Atya Istenről és az ő 
egyszülött fiáról. az Jézus Krisztusról egyetértő eklézsiának 
vallásokat török vallásnak erősítellék. 1618. Radecius latin mun
kájának (Apologia adversus criminationem ... ) fordítása. 

14. Szemeriai Joó Márton (1607 1608 ápr.) Irják Samma
rianusnak. Samoriainak. Szentmáriainak és egyszerűen Joó Már
tonnak is. Uzoni szerint a háromszéki Szemeria községből szár
mazik. a nemes Joó-családból. Az eklézsiának másod papja 
volt s igazgató is. Bocskait kolozsvári temetés én 1607 febr. 17-én 
a piaci nagytemplomban Alvinczi Péter kassai főprédikátor után 
Samarjai Márton kolozsvári rektor latin oratioval búcsuztatta 
el. mondja Pokoly. Az unitárius egyház. amely vallása szabad 
gyakorlatának s javainak visszanyerését neki köszönhelte. 
készséggel nyitotta meg főtemplomát a .. háromságos" fejedelem 
ravatala számára. A nép zokogva kisérte fejedelmét a tordai 
kapun át. A gyászkocsi után elől mentek a szász papok. élükön 
a püspökkel. utánuk a magyarországi és erdélyi ref. papság. 
azután a deákok. köztük a .patakiak és kassaiak. végül az 
unitárius és román papság. Es a tenger sokaság. Rektor volt 
1608 ápr. ll-ig. Ekkor "Isten Csanádi Pált meghozván onnan 
felülről és · Samarjai Márton a scholamesterségről lemondván. 
ítélték a két nemzetségbeli predikatorokkal egyetemben. hogy 
Pál uram helyeztessék a Márton uram helyébe s végezték. 
hogy ennek utána is soha egyik nemzetség is a másik ellen 
semmi praerogativát ne vegyen. hanem ha a szász !lemz~t 
közül találtatnak oly tudós férfiak. ezen nemzetből valonak IS 
kell 3 esztendeig következni. mint a magyar n~mzetbelieknek. 
Ez az unionak is nem lenne praejudiciumára . (Jakab Elek : 
Századok. 1887. 154. 1.). Uzoni följegyzi . hogy a főkonzisztó
rium jegyzökönyvél írni kezdte 1627 aug. 21-én s írta ugyane 
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kéz 1646 dec. 4-ig. Fia Mihály procurator causarum volt. 1622·ben 
pestisben meghaltak Göcs, Brosserus és Lisznyai pásztorok ; 
életben maradtak Radecius, Varsolcius és ő. Hogy a házassági 
ügyek birósága teljes legyen, vidékről hívtak be papokat, pl. 
1627 nov. 4-én. 

15. Csanádi Pál. (1608 1632). Temesvár vidékéről való 
erszénygyártó atyja Kolozsvárra került. Pál {ja ill született 
1572-ben. Iskoláit Enyedi alat! végzi. 1595-ben a torockói iskola 
igazgatója. 1597-ben Enyedi utódjául Torockai Mátét hívják 
Kolozsvárra papnak. Csanádi követi papját s itt kollaborator 
lesz. Járai János utódja, aki Torockai Máté utódjául Torockóra 
megy papnak, Egy év mulva Tordára megy igazgatónak. 1599-ben 
Mihály vajda egész Erdélyt feldúlja, elpusztítja. Ö 1599 okt. 
végén Kolozsvárra menekül , ahol Szentmártoni igazgató mellé 
adatik segédül. 1603-ban Cromer Andrással külföldre megy 
Olaszországba, ahol 5 évet tölt. 1608 ápr. ll-én érkezik haza 
s mint Szamariainállátluk, ennek lemondása után igazgatónak 
választják. 24 évig egyedül vezette az iskolát. 1632 szepl. 2-án 
a dicsőszentmártoni zsinat püspöknek választotta (Fasc. I. 40.). 
1636 dec. 2-án d. u. 6 órakor gultaütés éri, másnap 12 órakor 
meghal, dec. g-én temelték. (Fasc, I. 141.) 

Segesvári (id. m. 203. I.) így ír róla: .2. szepl. választák 
püspökké az kolozsvári scholamestert Csanádi Pált magyar 
nation, nőtelen legényt, nagy ősziben elegyedeU kisded embert ; 
nagy hertelen haragu, száraz ember, bölcs, okos medicus; az 
fejedelemhez igen hordozták, igen gyorsan járó, konventségetll 
is ugyan viselt akkor, mikor püspökké választották". Halála 
alkalmával pedig Od. m. 211. L): 1636 dec. 5. halt meg nagy 
hirtelen ama bölcs, tudós, istenfélő Csanádi Pál, a kolozsvári 
pispek, aki pispekséget viselhete csak 4 esztendeig s két hold
napig nagy szorgalmatossággal. aki a fejedelmek körül is 
kedves volt jó medikusságáért, nőtelen volt mind életének 
rendében. aki a várost szolgálta 28 esztendeig és holt meg 
64 esztendős korában. Lött temetése 9-na X-br. nagy solem
nitással" . 

l6l8-ban Gyulafehérvárt a ref. és unitáriusok között a 
fejedelem jelenlétében disputáció tartatott, közel félszázad óta 
először. A cél az volt, hogy az unitárius vallást a recepta 
religiók közül kivessék azon okból, hogy nem állanak már a 
János Zsigmond korabeli hitvalláson. hanem azon túladtak. 
A reformátusok részéről Geleji Katona vitte a szól. Tőlünk 

II A kolozsmonostori Konventnek. mint Erdély mlÍsodik hiteles h-:ly~ 
nek 166re. A nemzeti feiedelmek alatt. mig a piaci nagytemplom a mIenk 
volt. az unitárius plebánua viselte e hivatalt. késöbb a r. kath. plebánus. 

• 
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Csanádi állta a harcol. A vita hevében minden óvatossága 
mellett is "csinált istennek" (Deus faclilivus) találla mondani 
a JézusI. A fejedelem nagyon felindult ellene s csupán előre 
megnyeri menedéklevele mentette meg a komolyabb következ
ményektől. Ez után a vita után a reformátusok gyakran vádol
ták az unitáriusokat, hogy nekik a Jézus nem több, mint a 
törököknek. Sót talán még annyi becsülésben sem részesítik.12 

Nevezetes és nagyjelentőségű munkája: az iskolai törvé
nyek összeállítása (Fasc. I.). Kétségtelen, hogy a főiskolának 
már több mint félszázados életében lehettek törvényei és rend
szabályai, melyek az iskolai élet belső rendjét szabályozták. 
Valószinű, hogy ezek a törvények akkor semmisültek meg, 
mikor Basta az iskolát, templomokat és épületeket a jezsuiták
nak átadta. Csanádi összeállítolta ezeket s 1626 junius 24-én 
Köpeczi Miklós szeniorral kihirdeltelte. A megállapított törvé
nyeket kemény határozoltsággal megtarlolla és megtarttatta. 
Példa rá az az eset, mely öccsével történt. 26 vádpontban 
hibásnak találtatván a püspök és a tanácsosok jelenlétében 
kitagadta s csak ezeknek hOf.szas könyörgésére bocsátott meg 
neki, fogadta vissza s küldötte ki saját költségén külföldre. 
Alatta történt az is, hogy a 30 ablakos Apellatiumot, me Ilyet 
János Zsigmond építtetett, Bethlen Gábor elvétette a szász 
reformátusok részére 1628 okt. 2-án Erdélyi István és Cserei Far
kas fejedelmi biztosok által. még pedig minden kártérítés nélkül. 

Uzoni (II. 208 213. 1.) közli Tordai Jánosnak, a későbbi 
lektornak hosszú búcsubeszédjét (1620.), melyben hálás szívvel 
mond köszönetet a hűséges, fáradhatatlan és buzgó tanílásért 
és nevelésért, különösen neki s Makai István és Járai Sámuel 
lektoroknak. Egyben megjegyzi, hogy ezt a beszédet úgy 
látszik benn az iskolában az egész ifjúság előtt mondta el. 
Ez a szokás megy ki a divatból. Most (a 18. sz. közepén), az 
igazgató hoz, tanárokhoz és polgárokhoz házanként mennek el 
búcsuzni s csak ritkán és rendkívüli esetekben fordul elé 
hasonló példa. 

A beszéd nagyon terjedelmes. Gondolatmenete ez : Nem 
tudja szavakkal kifejezni az igazgató érdemeit. Mert amit taná
ra itól tanult, az is mind tőle származik. Ezeknek nagy tiszte
lettel tartozik, neki a legnagyobbal ; azoknak sokkal, neki a 
legtöbbel, azokat szereti, őt öleli. Neki köszön mindent 
nemcsak most, hanem mindíg, mindenütt, beszélve, hallgatv~, 
elmélkedve, minden helyen, minden időben . Többel tartozik 
neki, mint szüleinek. Ezek csak életet adlak neki ; ő tette azt, 
hogy jól éljen, tanult legyen. Szülői mulandó javakkal látták 

II Pokoly: Az erdélyi ref. egyháZ történelme. ll. 69. I. 
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el, de ő szellemiekkel, erényekkel ruházta rel, ésszel. amely 
elválaszt és megkülönböztet az állatoktól. "Ha valami vagyok. 
amiért embernek mondhatnak, mindazt tőled kaptam-o 

Igy folytatja a mélységes tisztelet és ragaszkodás hangján. 
Bámulja vallásos kegyességét és szorgalmát. Hallotta, hogy 
tanulók javára üdvös szavakat mondott. helytelen kivánságokat 
elnyomott. egyik hibát megszüntelte. másiknak hasznos taná
csokat adot!, másoknak szegénységét enyhítette. mindent fárad. 
hatatlanul végzeIt. Mindezt jóakaraltal. vallásos lélekkel. kér
kedés nélkül s elérte. hogy készséges. hű. illedelmes tanítvá
nyokat bocsátott ki. Nemcsak az iskolán belől. hanem künn 
is szeretik. Ellenségei irigylik, barátai csodá' ák. Nemcsak tanít. 
hanem a szűkölködőket étellel felűdíti. ital al tápláija és min
den jóval ellhalmozza. Valóban úgy tetszik neki, hogy nem 
tanítójától, hanem édes szülőjétől válik. De a szeretet kötelékei 
nem szakadnak el távozásával. hanem megerősödnek. 

Boldog lehet ma is az a tanító, aki hálás tanílványától 
ilyen elismerést kap. S a mai tanulót is meggondolkoztathatja 
a meleg szeretetnek és őszinte hálának az a hulláma. amely 
a Tordai szivén keresztül ezen a beszéden átömlik. Bod Péter 
szerint az unitárius vallásnak szeme. szivt>. szája volt. 

Művei: Amaz Szent Máté szerint való igéknek: Keresz
teljetek Atyának stb. szentírás szerint való igaz magyarázata. 

Colloquium inter P. Cs. Samosatenianum reclorem scholae 
Claudiop. et Stephanum Geleinum orth. colleg. Albensis reclo
rem. 1618. 

Argumentorum de doctrina triadis solutio. 1620. Mind 
kéziratban. 

16. Stegmann Joachim. (1632 nov. 3. 1633 március 10.) 
Brandenburgból származik. A danzigi reformátusok papja volt. 
de ez állását szociniánus elvei miatt elvesztette. Ezért Lengyel
országba ment. hol a rakowi iskola igazgatója lett. Innen hiv
ták meg Kolozsvárra. ..1632 okt. 22-én érkeztek meg az új 
pappal Lengyelországból Rakowból Rózás István uram és az 
város notáriusa, Canndert István uram-. (Segesvári Erd. Tö~l. 
Emlékek IV. 204. 1.). ..31 okt. prédikállolt elsőbben az kiS 
templombanIs az új pap. kinek volt neve J. s.. kit is RaC?viá
ról hoztak. jó termetű ember s jó magaviselő. 3 nov. vett bucsu! 
a scholától az mesterséget hogy letelte Csanádi Pál uram. ~I 
is kolozsvári fiú volt. Eodem die vilték ugyan meslerségr~ d 
be az oskolában az új papot úgy, hogy mmd papságot. mm 

la Szent János Kápolnája melyet János Zsigmond ~plltellltt id .. · A ké· 
.őbbi katonai őrség helyén volt: alil S lépés távolságra a nagy templomtól. 
amiért 1116 ut6n a kath. lebontolták. 
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penig mesterséget egyszersmind viselné; sZÁsz nation akarták, 
de az magyarok nem lakhattanak meg feletle. Az alatt az sok 
nehéz betegségben meghala, hogy nem szolgálhatá az becsü
letes várost-. Uzoni szerint Ravius Mátyás, a szászok papja, 
felbújtotta, hogy az iskola régi szokásait törölje el. Ezért meg
tiltotta a magyar diákoknak "secundum anliquos ritus vivere 
in schola-. Ezek Köpeczi Miklós szenior vezérlete alatl nov. 
130án 45-en az audilóriumban hagyták őt magára a szászokkal 
s az iskolából eltávozlak. Ezek egyike ifj. Szemerjai Bora 
András, a felsőrákosi pap Cia feljegyzéseiben írja: Tanulás 
végett két évet Tordán töltöttem, innen Kolozsvárra mentem, 
ahol alig voltam félévig ama lázadás miatt, midőn Köpeczi 

szeniorral a magyar diákok egytől-egyig 45-en az is
kolát elhagyták s többé nem mentek vissza. Az eltávozás nem 
azon a napon törlént, mikor az igazgatót 'az auditóriumban 
hagyták. meri a városi tanács nov. 26·án a papokkal megjelent 
az iskolában, hogy lecsendesílse a zajongást a tanulók és a 
főnök. másfelől az igazgató között. De semmit sem tudott elérni, 
akkora volt az ellentét közöttük. Midőn dec. 4-én az igazgató 
leányál temellék. a lemetési menet minden ének nélkül csend
ben, a diákság kisérele nélkül kisérle ki a temetőbe, ami akkor 
hallatlan dolog volt. {Fasc. I. 2K. I. 41. Uzoni I. 170 171. és 
Jakab Elek: Magyar lengyel unitárius éríntkezések. Századok, 

Ezek a jelenségek a különben is beteges embert annyira 
megviselték, hogy 1633 március 100én meghaJt. De az ifjúság 
haragja még akkor sem csendesült le; a halál sem vetett 
végei annak. 12-én temették. A háznál és a sírnál a magyar 
ifjúságnak kellett volna énekelnie, de nem énekelt, A szász 
diákok éneke mellett vitték ki a holttesteI. (Fasc. I. 32.) A lélek 
betegsége és a test sebei csak nehezen és simogató kézzel 
gyógyulnak leszi hozzá Uzoni. 

Arannyal futtatott érctáblán ez a sírirata: Joachimus Steg
mannus Ruppin Marchicus primum Tahrlandia in Patisia eccIe
siasles, paslea veritatis causa carcerem et vincula passus, atque 
in exilium pulsus, scholae Rachoviensis in Polonia septennium 
Rector, tandem in hac urbe ob mortem praematuram quinque 
tantum menses ecclesiae saxonicae minister et seholae rector vir 
pietalis zelo atque erudilione haud vulgari 5-t.a Idus Martii J 633. 
Fasc. V. 90. lapján olvassuk, hogy Magyari György a Steg
mann sirjában talált egy táblát. melyet könyvtárba helyezés 
végett beadotl. Felirata ez: Joaehimus Steglllannus SIegmanni 
filius. Vir nalura quidem morlalis. sed immortali virtule prae
ditus hoc tumulo condilus est. Hic eum ob insignem pielalem. 
eruditionem et vitae inlegrilalem paslor ecclesiae Chrisli in 
Germania sua patria fuissel crealus, illo munere eum annos 
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XII. síngulari cum Fide, insigni cum laudp., ingenti cum fruclu 
esset perfunctus, placide in Domino obiit anno salutis Chris
tianae MDCXXXIII. V. Id. Mart. hora diE'i prima aetatis suae 
An. XXXVIII. ex Polonia Claudiopolim adductus An. MDCXXXII. 
electus est in primarium Saxonicae gentis ecclesiastem et seholse 
rectorem die XXI. Oclob. Quinque solum menses suo hoc 
munere functus obdormivit. S. T. T. L. 

Hogy mi volt az ifjúság lázongásának tulajdonképeni oka 
nem lehet bizonyosan tudni. Uzoni szerint az, hogy régi szo: 
kásokat szüntetett meg. Mik voltak ezek? A nyelvet. viselete!, 
vagy rendtartást illetők? Segesvári szerint az, hogy a szászok 
azt akarták, hogy mindkét tisztet viseUe s a magyarok ebbe 
nem egyeztek bele. Szinyeinél (Magyar írók élete és művei) 
azt olvassuk, hogy vallási újításai miatt távoztak el a tanulók. 
Benczédi14 szerint a hivatali előde alatt némileg meglazult fe
gyelmet fiatal eréllyel kezdette helyreállítani. Ezért s Ravius 
Mátyás buHogatásai miatt keletkezett a lázongás. Az előbbinek 
sehol semmi nyomát nem találtam. Beke Miklós szenior szerepe 
nincs tisztában. Ú Uzoni szerint már Csanádi alatt 1626-ban 
főnök volt, azután lengyel akadémiára ment, honnan 1632 jun. 
23-án jött haza s megint főnök lett. Nincs·e valami szerepe 
ennek a külföld ön járt s tanárszámba menő ifjúnak is? Az 
aranyozofl díszű emléktábla, melyet később a koporsóról le
vettek, mutatja, hogy a közönség nem osztozott a diákságna k 
Stegmann elleni ellen&zenvében és szeretetIenségében. 

Munkái: Testament, treulich aus dem Griechisehen ins 
Teutsche übersetzt. Rackau. 1630. (Cellarius Jánossal együtt).
Eine Probe der einfaltigen Wahrheiten für die neue Socinia
nische Lehre gegen Botsak. U. o. 1633. Von der Gemeinde 
Christi. . . Von den Kennzeichen der falschen Lehre. (Szá
zadok, 1892. 306. 1.). . 

Egy nevét viselő 15 éves fiút hagyott hátra, aki szintén 
kolozsvári szász prédikátor lett és 1648-ban 30 éves korá
ban halt meg. 

Kézírati műve: Brevis disquisilio inter duos de Sancta 
trínitate disputanlium partes, utri tandem post longa certamina 
victoria Iribuenda sit. A. 1649 seribebat Magnus Amícus Ho
nesti. Betűcserével (anagramma) ez jő ki belőle: Joachimus 
Stegmannus.15 1657-ben jelent meg (nincs jelezve hol?) ilyen 
címen: Doctrina de Deo et Christo et Spiritu Sancto; ípsis 
Scripturae sacrae verbis, ante paucos annos, a quodam divinae 

11 Unitárius haloltak és temetések. Ker. Magvető, 1886. 154. I. 

S 
. " SeiverI: Nachrichten von Siebenbürgischen Gelehrlen und 

chnflen, Pozsony, 1785. 425-426. I. 

• 
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veritatis confessore. in sermone Germanico concinnata: nunc 
vero in gratiam exterorum lali ne edita: subjuncla est brevis 
disQuisitio. inter duas de S. Trinilate disputanlium partes. utri 
tandem post longa certamina vicloria tribuenda si\. Bister
feId (De uno Deo. Lugduni Batuvorum. 1639) könyve elő
szavában elmondja. hogy szükségesnek látta az orthodox egy
ház érdekében e könyv megcáfolását. mert "az ellenkezők 
egész nyiltan dicsekednek vele és neki is sokan a mágnások 
közül bizalmas beszélgetés közben nem egyszer azt mondot
ták. hogy ez a könyv prorsus inviclum. semmi módon meg 
nem cáfolható. maga pedig a mi embereink minden feleletét 
bőségesen megcáfoltaM. És mondja tovább hitelt érdemlő 
férfiaktól hallotta. hogy Lengyelországban is az őket követők 
mind ebben a tévedésben vannak. 

17. Ozdi Tamás (1633 1637). Segesvári Uzdinak irja, 
kinek atyja, István. vargamesterember volt. Páduában tanult. 
1630 febr. 20-án iratkozott be az arlisták anyakönyvébe : 

. Thomas Ozdy Claudiopolitanus Ungarus huic florentissimae 
Clarissimorum doclorum. philosophorum, medicorum ac theolo
gorum, Lauro, nomen. Bononia reversus. deposita prius cen
sura hodie consueta sponte proprium dedicat A. D. (20 Febr.) 
1630.16 1632 május 22·én tett doktorátust s avattatott orvos
doktorrá.n Bejegyezték a bedellusok doktori jegyzőkönyvébe is 
igy: A di 27 Maggio 1632. Si adottoro in filosofia e medicina 
nel CoIIegio Veneto il Signor Tomaso Ozdy Ongaro. Veress 
közli a doktori diplomája szövegét is: .. 1632 indiclione 15, die 
Mercurii, 26 mensis Maii. Coram me Pelro Merio nolario col
legio Palavino el cancellario uItrascriplo comparuerunl domini ... 
et Thomas Ozdi Claudiopolilanus Transilvanus Ungarus, Quon
dam Domini Slephani, asserentes habere licentiam ab Excellen
tissimis Dominis eorum promotoribus sese promoveri, videli
cet . . . el Dominus Thomas in philosophia el medicina. Ideo 
sese praesenlaverunt in diclis facuItatibus pro die craslina hora 
21. cum gratia sibi facla dimidiae pecuniae speclanli aerario 
universitatis, pelenles eis assignari puncla el nominantes in 
.eorum promolores infrascriplos Excellentissimos dominos doc
lores, ele. . 

Puncla suprascripti Domini Thomae : 
In philosophia : P. phis. lex. 50 ... Quod igilur conlraria." 
In medicina : Aph. 2. p. parle: In perlurbalionibus venlris. 
In Christi nomine Amen 1632. indiclione 15, die Jovis 27, 

mensis Maii. hora 21 in Excellenlissimo Collegio auclorilale 
Veneta in studio ordinario .. . Dominus Thomas Ozdi Claudio-

18 Veress : A páduai egyetem magyar lanulói. 120. L - 17 U. Q . 121. I. 

• 
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poli tan us. . . fuit per Excellentissimum Dominum praesidem 
eundem dodor in utraque facultale pronuntiatus me et prae
senlibus Excellenlissimis dominis promotoribus suis infrall<:riptis. 

Segesvári szerint 1633 febr. 2-án vitték scholamesterségre 
Kolozsvárt Uzdi Tamást, kolozsvári fit. Uzdi István fiát. "Varga 
mesterember volt enne~ az me~ternek az atyja, végtére elhagyá 
az mesterségé t és medlcus lőn . (Id. m. 205. 1.) A Fasc. írója 
(Fasc. I. 28.) febr. 3-ra jegyzi be. hogy az eklézsia papjai és 
népes szenátus igazgatónak választják s szépen kidolgozott 
előadá,t tartott külföldj u~azásáról. 1638-ban házasodott. nőUI 
vette Adám Annát. 1638 Jan. 23-án a tanács és a _ papi rend 
jelenlétében kibúcsúzik az iskolától (Fasc. I. 1St.). Uzoni sze
rint szenátor lelt s orvosi gyakorlatot folytatott. IgazgatÓSága 
alalt kezdtek kitönni a Dálnoki Nagy-testvérek. Egész sor híres 
ember került ki keze alól. Lengyel főurak látogatták meg az 
iskolát. De nevét beszennyezte a Ravius Mályással való egyet
értésével. 

Úgy látszik. J663-ban halt meg, mert Naplója (1638-1647. 
évekről). melyet a Tud. A adémia 1854. évi okt. 2-án tartott 
ülésében (Magyar Akad. rtesítő. 1854. 213 217. 1.) ismertettek. 
ebben az évben ápr. 4-én szállott hagyományként Linczeg 
Jánosra. 

18. Dálnoki Nagy Mihá/y (1638-1648). HáromszékrőI. 
Dálnokról jött ki. midőn Keserüi Davka ref. püspök nyomor
galla az ottani unitárius eklézsiákat. Ott eladta vagyonát s 
Kolozsvárt lett tanuló. 1631 aug. 9-én indult Itáliába (Fasc. I. 
21.). 1632 jan. 7-én iratkozott be Páduában az arlísták anya
könyvébe: Michael Dalnoky Transylvanus Ungarus inclytae 
Germanorum natíonis albo solutis solvendis nomen suum in
scripsil. Anno Dom. 1632 die 7. Januarií. Pro inscriptione 
Michaelis Dalnoky II libr. 10 sol. 1626 május 20-án jött haza 
(Fasc. I. 138.). jun. ll-én lektornak iktatják be. A diákok és 
kisebb tanulók sűrű sorai között nagy tapssal fogadják. 1637 
május 28·án Tolnai János magyar bírót magyar beszéddel 
temelle. 1638 jan. tO-én Petki Jánosnét Derzsben szintén. 1643 
nov. 26-án Járai Sámuel plebánust. Mindenkit könnyekre indi
toll ... potens enim erat in sermone u. 1638 jan. 26·án 
választják s ugyanekkor Bohemus Jánolt lektornak I. 
15t.). 1638 szept. l-én házasodik (Fasc. I. 158.). 1645 febr. 12-én 
kolozsvári papnak választják. de rektornak is megmarad. 

Amelyik évben rektornak választották. sok baj és vesze
delem fenyegette az egyházaI. Beke Dániel püspökkel sokszor 
ke~letl utaznia. most a fejedelemhez. majd az orszóggyGIésbe: 
zs~natokra. egyházi gyűlésekre. Igy juniusban az ádámOSI 
zSInatra. jul. l-én Dézsre. aug. 9-én a dicsőszentmártoni zei-
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natra, okt. 22-én megint a besztercei országgyűlésre. Tanácsá
val, segitségével mindenüll 011 volt, mig a Ravius és Ozdi kel
teile zavarok után az eklézsia élete megint lecsendesedett. 

1645 aug. 21-én a napfogyatkozást nézte s majdnem tel
jesen- megvakult. De kitünő emlékező tehetségét mutatja, hogy 
Boethius könyvét De consolatione philosophiae azután is min
den nehézség nélkül előadta és magyarázta, amint Benkő 
Trai1silvaniájában emlékezetül hagyta. 

1648 ápr. 25-én meghalt 36 éves korában hosszú, súlyos 
betegség után . . 28-án temelték. Beke püspök, Dálnoki János, 
Keresztúri Demeter, a szentpéteri iskola lektora és Solymosi 
Boldizsár beszéltek felelte (Fasc. I. 274.). Művei: Prolegomena, 
elucidationi tractatus theologici, a clar. viro Georgio Enyedino 
concinnati, praemissa. Praeces. Compendium theologiae 
Christianae. Utóbbit halála miall nem tudta befejezni. Mind 
kéziratban. 

19. Baumgarthus Bálint. (1648 1661 és 1664 1668.) 
Memel porosz városban született 1610 május 5-én. Atyja, 
György, a város főbirája volt. 17 éves korában Königsbergbe 
ment tanulni. Itt 3 év mulva az egyetemre iratkozott be és 
1634-ben a szépmúvészetek és bölcsészet mestere lett. Ugyanitt 
bölcsészeti előadásokat tartott. Azután Belgiumba ment s a 
leideni egyetemen végezte be tanulmányait 29 éves korában. 
Ezután Regensburgba ment, hol szabad gondolkodása miatt 
ellenmondás ba került Luther tanaival s menekülnie kellett. 
Lengyelországban a luklavicei iskola igazgatója lett. 7 évig 
tanította itt az unitárius hitelveket. Kolozsvárra hivatván, 1648 
május l-én tFasc. I. 274.) megbizzák az igazgatói teendők 
végzésével s május 23-án .. rector primarius"-szá választják. 
Az igazgatói tisztet kétszer viselte. Először 1648 május 23-tól 
1661 junius ll-ig. Másodszor 1664 aug. 23· tól 1668 jun. 16-ig. 
(Fasc. II. 202.) 

Élete történetéről Szentiváni Márkos Dániel emlékbeszéd
jéből és Uzoni egyháztörténetéből értesülünk. Jakab Elek raj
zában hibás egy pár évszám (hogy 13 évig volt igazgató s 
mégis 1648-től 1655-ig). Az állapotok rajza a tanulmány elején 
és végén élénk színekkel van festve. Elején béke volt az or
szágban, sok a Maecenás, sok a tanuló és nagy a szorgalm uk. 
A végén veszélyes és sanyarú időben állott. mint első pap 
az eklézsia élén, mikor a városban német őrség volt, kívül 
ostromló hadak remegtellék a lakókat, kik naponként szök
döstek ki a várból. Baumgarthus nagy buzgalommal végezte mun
káját. A tanuló ifjúság száma alatta megnövekedett. 19yekj!zetét 
fel tudta kelteni és fejleszteni, a tanulásban nemes versenyt 
kelteni. De különöse n haladott vallási nézeteit tudta meggyőző 

-
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el Irino in personis Elohim. Cibinii. 1667. Anlilrilheia. seu 
disserlalio vulgalae opinioni de Iribus Elohim . .. 1654. Kéziral
ban még a következők: 1666 juHusra közmegvilatásra kitűzött 
8 tétel; vegyes vitatételek utolsó része; közvitalkozásra kitelt 
44 kérdés; vegyes vitakérdések utolsó része; a háromságról 
tarlotl vitatkozás megvizsgálása ; könyörgések; latin kalechesis ; 
a legfőbb jóról; Kriszlus megleslesülése ellen. l B 

20. Rákosi Boldizsár (1661. jul. 22 1664. aug. 23.). Ara
nyosrákosról a Nagy-családból származik. 1646. febr. l7-én 
véletik fel a deáki lársaságba. (Fasc. I. 265.) 1651. jul. 16.-a 
körül megy sajál költségén külföldre. (Fasc. ll. 56.) 1651. dec. 
22-én iratkozott be a páduai egyetemen az artislák anyaköny
vébe : Balthasar Rákosi Transilvanus 22 dec. Anno 1651. Pro 
inscriptione domini Balthasari Rakosi Hb. 18. sol. 10. 1655. 
jun. 15-én lett orvosi doktorátust (Uzoninál II. 199 202. I. 
orvosi diplomáját). 1656-ban 4 munkát ajándékozott az egyetem 
könyvtárának. 1657. elején már itthon van s febr. 3-án lektorrá 
választják. a papi rend és a tanácsos urak nagy számának 
jelenlétében beiktalják (Fasc. ll. 124.) s egyben a szentpéteri 
iskola rektorságával is megbízzák. hol utána Szentiváni Márkos 
Dániel működött. 1661. jul. 22-tól. minthogy jun. ll-én Baum
garlhot plebánusnak választották. 1664. aug. 23-ig az iskola 
nmoderalora" is volt. Pauli Islván a konzisztórium jegyző
könyvében írja 1661-ből : nov. 12-én igazgatónak beiktallatott. 
1662. jul. 29 én Rákosi az iskola nmoderatora" (Fasc. II. 189.) 
Nemsokára lemondott az igazgatói állásról s orvosi gyakorlatot 
folytatott. Utána mint lálluk megint Baumgarth követ
kezett. (Fasc. II. 202.) 

Fraknói Vilmos a magyar nemzeti múzeum könyvtárában 
egy könyv táblájában egy naptárt fedezett fel. Címe : Kalen
dáriuma Rákosi Boldizsámak. erdélyi astronómusnak. Krisztus 
urunk születése után 1658. esztendőre stb. Váradon. Nyomtat
tatolt Szenci Ábrahám által. (Magyar Könyvszemle. 1878. 261.-
273. 1.). Fraknói megjegyzi Rákosiról, hogy személyéről és 
munkásságáról semmi egyebel nem tudunk. 

Körmöczi a Fasc. I. ulolsó két oldalán összeállílván a 
püspökök és rektorok sorát IS26-tól, azt mondja. hogy Bongárd 
után nsokáig mint helyp.tfes igazgatta az iskolát Rákosi Boldizsár". 

21. Szentiványi Márkos Dániel 0668-1680). Sepsiszenl
ivánban született 1637-ben. 1657 febr. 5-én már mini nemes 
szekundánus a szentpéteri iskola rektorává tétetik Rákosi Bol
dizsár utődjaként (Fasc. II. 124.). 1660. aug. 28-án a leideni 
egyetemre iratkozik be Frank Ádámmal és Ráz·mán Péterrel 

18 Jakab E.: Baumgart Bálint élet- éa jellemrajza. Ker. Magvető. 1888. 
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együtt (Prot. Egyházi és Iskolai Lap, 1888. 438. 1.). 1667 február 
IS-én írja Frank Adám Amszterdamból, hogy Szentiványi Adám 
Péterrel együtt Angliába ment, tanítással foglalkoznak s 011 
élnek úgy tudja derék módon, (Ker. Magvető, 1888. 33. 1.) 
s azt is közli, hogy Szentiványi nemsokára hazamenni szán
dékozik. 1667. okt. 16-án az Odera mellett i Frankfurtban irat
kozott be. 1668 jun. 5-én Rázmánnal egyült hazaérkeznek 
(Fasc. II. 246.) »Ionge gratissimi atque desideralissimi" . Jun. 
16-án ő rektornak, Rázmán pedig lektornak választatnak nagy
számú polgárság jelenlétében. Beiktató beszédje: De religione 
Christiana. (Fasc. II. 246). 1672 jan. lS-án, a lJ.án elhalt 
Baumgart utódjául a nagy templomban plebánusnak választják, 
de a rektorságot megtartolla 1680. jan. 27-ig. 1684. jun. 4-én 
a dézsfalvi zsinat püspöknek választolla (Fasc. II. 398.). 1689. 
május 12-én egy heli súlyos betegség után (köszvény) meghalt. 
Május 14-én a nagyobb tisztesség okából halotti verseket nyo
mallak. IS-én temelték az egyház nagy bánatától és gyászától 
kisérve s oly nagyszámú papok, minden nemzetiségű polgárok 
és nemesek jelenlétében, hogy az idegen nemzet is (a német 
katonaságot érti) nem közönséges csodálkozásra ragadtatott. 
Bedő Pál magyarul, Almási Mihály latinul beszélt felelte. A 
veszteség felelti fájdalom kifejezéséül ezen megyének és Aranyos
széknek papjai és rektorai a koporsót leveli kalappal kísérték 
ki a temetőbe. A tordai diákok közül 20·an voltak a temetésen, 
akik a mi célusunk előtt mentek a sorban (Fasc. II. 458.). 
Szentiványi hozta Angliából Servél Reslilutio Christianiasmi c. 
hires könyvét. mely a püspökök személyes őrizetére volt bizva 
s melyet Lázár püspök, hogy a nemességét annál biztosabban 
és hamarább megkaphassa, Gróf Telekynek aj' ándékozoll. 
Uzoni elmondja, hogy Londonban akadt rá va ahogyan a 
könyvre, hazautaztában magával hozta s Brandenburgban 
Preussius ritkasága mialt leiralta. 

Munkája: Oratio funebris. qua Rev. ac Clar. viro VaIen
lino Baumgartho, ecel. unitariae Claudiopolitanae Primario 
Ptlstori ... die XlII. Januarii ... Moestus parentavit ... Claudio
poli 1672. 

22 Jövedécsi András. (1680-1690). Uzoni szerint a Kü
küllőmegyei szász lakósságu lutheránus vallásu Jövedics faluból 
származik. Mint szegény fiu a magyar nyelv megtanulása végett 
jött Kolozsvárra s egy szász unitárius tanuló vitte a kollégiumba, 
ahol rövid idő alall annyira kitűnt, hogy társait messze felül
multa. 1675 május 21-én ment kütröldre ez a .. nem középszerű 
tehetSégű ifjú" (Fasc. Il. 314.). 1676 szept. 12-én a leideni 
egyetemre iratkozoll be (Prot. Egyh. és Isk. Lap, 1888, 439. 1.). 
1679 aug. 26-án lektornak iktatják be. (Fasc. Il. 370.), 1680 

26· 
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jan. 27-én rektornak választották, mikor haz egész iskola új 
rendet kap, mert az egész cétus öt osztályba soroztatik". 
(Fasc. II. 372.). 1683 szept. havában azt a hosszu ideig fenn
maradt törvényt hozta, hogy a theológusok vasárnap reggel 
6 órakor rendre eglJházi beszédet mondjanak. S hogy ez a 
hosszas szokás lassan el ne enyésszék, 1684 május g·én kihir
dette: aki e kötelességét elmulasztja, 50 dr. a büntetése, de 
azért a következő alkalommal köteles megtartani a beszédet 
s jelenteni a következőnek a sorát. Ha nem jelenti, ugyanaz a 
büntetése. A beszéd legyen szépen kidolgozoll, tiszta, világos, 
meghallgatásra érdemes és építő, nehogy az lsten szava és a 
vallás profanáltassék. Aki a maga sora szerint nem beszél, 
l forint a büntetése. Ez a rend még a 19. század 80-as éveiben 
is megvolt. 

1689-ben mindkét nemzet részéről plebánusnak választották 
(Fasc. II. 459.). Huszár Mihály és Brozer Péter emelték fel. De 
a rektorságát is meg tarto lia, míg Dimény hazajött külföldről. 

Az iskolának "rektor vigilantissimusa", az eklézsiának, 
különösen a szászoknak kiváló patrónusa volt. Éber gondja 
volt arra, hogy azokban a zavaros időkben minden jóravaló 
szász ifju az iskolába kerüljön. A frekventációnak azt a tör
vényét, mely szerint egész hónapon át fedetlen fővel kellett 
ülniök, a szász tanulókra nézve eltörölte, mihelyt plebánus lett. 
A kissárosi zsinat a tordai iskolának főgondnokává tette 1687 
jun. I-én. Püspöki teendőket is végzett, mikor azok távol voltak, 
vagy betegeskedtek, zsinat határozata alapján. Zsinatokat hivott 
össze, azokon elnökölt. Szóval azokban a zavaros, szeren
csétlen időkben igazi fenntartó oszlopa és támasza az egy
háznak. Halála után fiai elhagyták vallásukat. Pál az eklézsia 
költSégén külföldön volt, sok adósságot csinált, melyektől csak 
úgy tudott szabadulni, hogy katholikus lett. Másik fia, András 
is, a városbirói állásért áttért a kalholikusokhoz. Atyjuk 1710 
szep. II-én halt meg pestisben. 

23. Kolozsvári Dimén Pál. (1690 1720.). Kolozsvárt szü
letett I 655-ben. Iskoláját Tordán kezdette, 1674 febr. 9-én Ko
lozsvárra jött, frekventált és felvétetett a deáki társaságba. 
1680 jan. 14-én a poézis kollaboratora lett (Fasc_ II. 372), aug. 16-án 
szenior (Fasc. II. 375.). 1682 ápr. 20-án, mint "senior vigilan
tissimust" , az oratoria classis és ars poetica praeceplorál kül
földre küldik (Fasc. II. 381.). 1682 jun. 30-án a leideni egye
temre iratkozott be (Prot. Egyh. és Isk. Lap, 1888, 439. 1.). 
1689-ben dqktori vizsgálatot tett. Lehel, hogy Londonban is 
volt. Frank Adám ugyanis 1689 aug. 28-ról levelei ír,lg melynek 

III Kerelztény Magvető. 1891. 230- 232. 
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v~gé~ ~~ndja : Qui~ de hinc in Ho.lJandia vel in Anglia gestum 
ent, ~,?mf,ca~o per ht~ras, quas c1anssimo doclori Paulo Dimjén, 
bre~, m .patnam redlturo tradam ExcelIentiae Vestrae redden
das . . Mmtho?'y. az.on.ban Fr~nk e .levelében azt mondja, nem 
tudja, hogy rovld Ido alalt vIssza ter-e Hollandiába, vagy egy 
évig még ill marad, lehetséges, hogy visszatérő útjában Hol
la':ldjában adt.~ át a h~~aviendő leveleI. 16~ jan. 27-én Régeni 
Mlhallyal egyult hazaJolt (Fasc. II. 469.). Jovedécsi lemondván 
a rektorságról, febr. 15-én Dimént ajánIta maga helYébe. Hár
mas beiktató ünnepélyt tartottak ez alkalommal. NagySZámu 
polgárság, vezető ellenfeleik, (adversarii) I. i. a refolmátusok 
ezek igazgatója és diáksága volt jelen. Dimén beszédje : D~ 
summa bono, quod in conservatione sui consistit. Ugyanakkor 
köszöntötlek be Régeni Mihály és Dombai O. János. (A rész
leteket l. Régeninél). Ez időtől kezdve 1720 jan. 4·ig állotl az 
iskola éléJl nagyon súlyos, károkkal és veszteségekkel teljes 
időben. Atélte az óvári iskola elvesztését. a piactéri iskola 
helyének megszerzését. felépítését. berendezését. leégését. ujabb 
felépítését. aztán nemcsak iskolájának. hanem a főtemplomnak 
és minden ahoz kötött vagyonnak és jövedelemnek elvesztését. 
az egyháznak mindenéből való kivetkőztetését s végül a tanu· 
lóságnak a Huszár-féle belső Magyar-utcai házban való meg
vonulását és új élet kezdésél. Átélte a kururuc-Iabanc kor háborus 
viszontagságait. 1710-ben és 1712-ben egy-egy rettenetes pestist. 
mely a tanulók között dühöngött. sokat közülök elragadott. 
amiért az iskola 58 napig elhagyatoUan. üresen állotl. Két ulat 
tett külföldön. egyet a hollandi testvérekhez építési segélyre 
könyöradományok gyüjtése véget! s egyet Bécsbe iskolánk meg
mentése végei!. Az első meglepő szép anyagi eredménnyel 
sikerült. de kellemetlen gyanusítgatásokkal végződött. A másik 
sikertelen maradott. Négyszer házasodott. Nejei : Gyulai Irén. 
Eötvös Hedviga, Joó Zsuzsánna és Takáts Sára. 

17lO szept. lO-én Jövedécsi plebánus pestisben meghalt. 
Másnap minden ceremonia nélkül eltemették. 12-én reggel a 
nagytemplomban Pálfi Zs. rövid beszédet tartott s aztán az 
egész gyülekezet előtt plebánusnak választották Diménl. ~z 
egész gyülekezet előll felemelték. a gyermekeknek az egyha~
fiak pénzt szórtak. három ízben viva t-ot kiáltottak. A templomboi 
nagy kiséret mellett a plebánia házhoz vonultak. itt üdvözölték 
a püspök, nemzetes Hadnagy úr és Bongárdus Jáno;; ~urátor. 
Dimén igazgatása idejében a Fasc.-ban a következo erdeke
sebb feljegyzéseket találjuk : Hévizi János szenior a Fasc. lll . 
3. la?jára bejegyzi az igazgató rendeletét (1699 jan. U. hogy 
ezutan senki az iskolába idegen nevet be ne hozzon s magat 
olyan faluról. vagy városról ne nevezze. ahol uniláriusok nin-
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csenek. Senki az igazgató engedélye nélkül szolgát fel ne 
fogadjon, el ne bocsásson. Szabályozza és megállapítja az 
ökonómus felelősségét, midőn rendeli, hogy a szolgálat átadá
sakor a helyiségek, kapuk épségéről és romlásáról számolnia 
kell, különben a kárról. bármikor keletkezett, mindig a szolgá
latos ökonómus felel. A konzisztórium a dohányzásról törvényt 
hoz: akinek szobájában dohányfüstöt vesznek észre, annak 
hospe se 25 nummust fizet. Ezt a rendeletet a cétus azzal a 
feltétellel fogadja el (Fasc. III, 21.), hogy a hospes először igaz 
lelkiismeretére tegyen hitet, ki dohányzott s az büntettessék, 
különben ártatlan szenved a hibás miatt. 1702 okt. ll-én (Fasc. 
III. 105.) feljegyzi, hogy Dimén Eperjesi Istvánnal Bécsbe indult 
.. communis emolumenti gratia" s 1703 jun. 23-án (Fasc. II. 114.) 
hazaérkezett, míkor a cétus hálája és öröme kifejezéséül egy 
köszönő-iratot adott neki. 1706-ban és 1707 -ben, a megszállás 
alatti nagy éhinség idején, sokszor ellátta a diákokat házánál 
étellel (Fasc. IV. 21.). 1707 febr. elején a megszállotI város 
segítségére felmentő katonaság érkezett, mikor szálláshiány 
miatt 15 katona betört a kollégiumba, feltörvén az iskola be
zárt kapuját; a templom cinterme is tele volt katonasággal, 
úgy, hogy istentiszteletet nem lehetett tartani. 8000 frt hadi
sarcot felhajlva, elvonult később a sereg, de rettenetes drága
ság és éhinség keletkezett, mert a malmok nem múködtek, 
minthogy a kurucok a belső Szamosárok vizét a külsőb e 
vezették s a meder víz nélkül maradt. 5 hónapig és 2 hétig 
tartott ez a megszállás, mely alatt nagy kárt és pusztulást szen
vedtek aszöllők. 

Az iskola, a két templom, egyházi épületek 1697 május 
6-án leégtek. Olyan nagy volt a kár, hogy a maguk erején, 
saját maguk körében elrendelt gyüjtés útján nem tudták helyre
állítani. A belgiumi hittestvéreket is fel kellett keresniök ado
mányokérl. Dimén május 24 én indult Hollandiába, 100 arany 
és ISO frt útiköltséggel. Távolléte alatt prorektor volt Kolozsi 
Márton lektor, aki azonban még visszatérte előtt, 1698 márc. 
19-én meghalt. 1698 aug. l-én érkez~tt haza. Olyan nagy rész
vétet keltett elesett helyzetünk, hogy minden várakozást felül
mulóan 17.201 frt 07 pénzt adományoztak. 

A hollandiai gyüjlés eredménye amilyen kellemesen lepte 
meg a sok csapástól. háboru s pusztítástól leszegényedetl híve
ket, elszámolása épen annyi kellemetlen civódást és megha
sonlást váltolt ki a rektor és az eklézsia vezető tagjai között 
mindaddig, mig aztán a vásárhelyi "unitárius státus" közbe
lépéSére az ügy békésen intéztetett el 1707 ápr. 25-én. A meg
hasonlás o~a az volt, hogy Dimén igazgató visszatérése után 
nem terjesztett elő pontos számadást. Hollandiai útja után 
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nemsokára Bécsbe kellett mennie, hogy a piaci templomot és 
iskolát megmentsék. Mig oda volt, pletykák, gyanusítások kel
tek szárnyra, sőt fenyegették is, hogy még maradékain is meg
veszik az eklézsia követelését. Baj volt, hogy Dimén rektor, 
habár az eklézsia alumnusa volt, nem akarta elismerni azt 
itélkező fórumául, ami bántotta az eklézsia vezetőil. Sőt az is 
hogy több adomány gyűlt, mint amennyit legmerészebb 
álmaikban is remélhettek. Mikor Dimén a gyüjtött összeg har
madát követelte, a vezetők ezt túlságosan soknak találták. 
Dimén a vásárhelyi urak, az • unilá·rius státus" előtt való pana
szolkodása alkalmával arra hivatkozik, hogy még a kántáló 
diákoknak is kijár harmada a gyüjtött összegnek. 

Különben ennek a szomorú ügynek a lefolyása ez volt: 
Dimén visszaérkezése után nem számolt el gyüjtése eredmé
nyérőL l702-ben a konzisztórium számadása előterjesztésére 
hivta fel. Ekkor beismerte, hogy 3500 frtot a hazahozott ösz
szegből fáradsága jutalmául megtartolI magának. Jövedécsi 
plebánus meg igazolta, hogy a kollektából 6000 mfrtot tőle 
átvett. De a dolog ezzel nem hozatolt tisztába, sőt éveken át 
húzódott. 1706 aug. 23-án Almási püspök Ajtai Mihály és Pálfi 
Zsigmond jelenlétében a palrónusok gyűlésében jelentette, hogy 
Dimén megbizta őt a következők előadásával: l. hogy neki 
annak idején vocatio legitime nem adatolt: 2. hogy a hollan
diai dolgokról vegyen számot s ha most nem érkeznék, igérjék 
meg, hogy életében eligazítiák, hogy maradékait ne hábor
gassa az eklézsia; 3. hálralékát adja meg (I. i. fizetését nem 
adták ki épen a számadás be nem adása miatt), minthogy má
soknak is kiadták a fizetést; 4. az eklézsiától injuriáltatván, 
már három ünnepen nem kommunikálhatott. 

Erre az előterjesztésre az eklézsia a következőket feleli: 
Ad l. a vocatioban semmi illegitirnum nem volt; sokan vá
dolták Dimént nemcsak Kolozsvárt, hanem külsők is, de ő 
semmi fogyatkozását be nem ismerte. Hivatalát nem kon
tinuálta, elfelejtkezvén reversálisáról. Az eklézsia két küldöltjé
vel ezért megintette, de ő ezeket .sok becstelen szókkal illette·. 
HallIladszor márciusban a kurátorok intették meg, hogy tanít
son a scholában; de ő azt felelte, hogy amig az eklézsia 
sallariumát egészen meg nem adja, addig nem fungál. 
Az eklézsia békelüréssel volt eddig, várván, hogy megfér 
és beismeri hibáját. Ad 2. Az eklézsia eddig is követelte ti 

számadást de Kolozsvári számadásnak még emlékezetét is 
abhorreált~ s azt mondta, hogy tudatlan embereknek, .kik méJI 
ha~jukból, vagy még csak a halárból sem v.oltanak 
SZ8mot nem ad. Az eklézsia kész őt meghallgatm s a 
végképen eUgazítani. Ad 3. A hálralékát mejJÍizeti, .csak 
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üsztének és hivatalának", Hogy a bordézsma tavaly nem 
adatott ki. abban nem vétkes az eklézsia. Ad. 4. Amint né
melyek referálják. privatus emberre megneheztelt s mégis az 
eklézsiára hárintja. Tanító lévén sokan megbotránkoztak azon. 
hogy nem kommunikált. mert neki kellett volna jó példával 
elől menni és lenni. 

Dimén ezután megjelent az aug. 29. közgyűlésen. minden 
sérelmét bőbeszédűen előadta s kérte. hogy fáradságáért a 
gyüjtött összeg harmadát kapja. Az eklézsia erre azt felelte. 
hogy számoljon el előbb s majd azután fáradságát megjutal
mazza. Erre így számolt el: 

Amslerdam -
Londinum 
Hoorn 
Embden 
Rudkers perceptor gen. 
Harling --
Harlem 
Rotterdam 

• 

6359'06 
1055'18 
450'03 
7rtO 

5678'17 
650'-
430'-

2505'13 

összesen 17201"07 
Az eklézsia most azt kérdezte: ebből mi folyt be. mi van 

nála s mi van oda fel? Dimén erre azt kívánta, mielőtt ki
mutatná. mi jött le Kolozsvárra s mi van fenn. határozzon. 
adja-e harmadát. vagy nem? A kérdés tárgyalása alatt fel
merűlt. mit mondanának az eklézsiáról oda fenn s az itt valók 
és mások is. ha haliuadát odaadnák. EI kell kerülni gyűleke
zetünkben a "harmadvétel" becsúszását. mert attól tarlhatni. 
hogy "az alamizsnának követése az jó lelkekből kigyomláltatik". 
De igérik. hogy fáradságához mérte n megjutalmazzák. Kolozs· 
vári felelete erre az volt. hogy épen azért ítélik meg az eklé
zsiát. "ha harmadot íly nagy hasznot szerző és keresőnek meg 
nem ad az eklézsia. mert ez mindf'n keresztények között usuál
talik és szokás. hogy harmadot adnak az ilyen munkásoknak. 
Azért én nem is kivántam az eklézsiának eziránt való deli be
rátumál. mert ennek megvan az a törvénye; én nem is kérem 
az eklézsiától a harmadot. mert az az enyém s nem is adom 
azt másnak". 

De azért számadást adván. kimutatta. hogy mi van még 
odafenn. A szepl. 4. ülésen megint hosszasan lárgyalták az 
ügyet. de nem vitték dülőre. Szept. 5-én azt halározták. hogy 
a nála maradt összeget adja be egészen s majd azután fárad
ságát illően megjutalmazzák. Ehez az összeghez és kamaljához 
igényél fenntartja az eklézsia s mig ezt nem effektuálja. fel
mentési nem kap. Harmadot pedig azért nem igér. mert sala-



riumos szolga yolt, kinek salariuma fogyatkozás nélkül kijárt, 
útra elég költséget adott az eklézsia, 100 aranyat; nem avval 
az elmével ment el, hogy harmadot vegyen; a nála levő 
pénuel eddig keresett 2-3 ezrei s vissrajövő útjára is vett el 
146T02 frtol A plebánus pedig intse meg a mesteri. bogy az 
ifjúságot a scholában tanítsa. hogy eddig elveszteglett ideje 
az ő kegyelme SZOlgalmatos és hasznos tanilésa állal re com-

sáJódiék·. 
pen A dolog a tárgyalások közben annyira elmérgesedett. az 
ellentétek annyira élesen állottak szemben egymÁssal az eklé78ia 
és aJumnusa között. hogy az ügyel a U. Rákóczi Ferenczlól 
Marosvásárhelyre rendelt országgyúlésre .státus· elé 
terjeszteHék. Az ekIéz.sia Rákosi Pétert és Mihályt 
küldte követeiül. OH voltak Almási püspök és . ple-

is. Külön elment Kolozsvári is, ki a hollandiai kollekta 
ügyét . az unitárius státus elébe terjesztvén eklézsiánkat rútul 
böcstelenílette. denigrálta". A státus 1707. ápr. ll-én az eklé
zsiának azt írta. hogy küldjön V ásárhelYJe két küldöttet. vagy 
bízza meg Rákosit társával cum plena inslructione •• hogy ez.en 
lsten dicsőségét fenékkel felfordító rossz consequentitiju con-
fusiókat minél szebben és helyesebben vehessük. 
nehogy ad prostitutionem inclyti status fomlllra menjen 
a dolog". Az eklézsia ápr. 14 én kiküldi és Régenit s 
elmondja. hogy kész mindenre, . csak az a valami ne jőne ki 
belőle, hogy a mate r eklézsia eddigvaló authoritása ne 
litálódnék és az vakmerő alummusok reversalisok ellen har
colni és denigrálni eklézsiájokat magoknak ne praesumálnák " . 
Kivánja. hogy a hollandiai kollektáról való legyen a 
zsinat előtt, hol eddig sok contentióval és dispulatióval folyt 
ez a dolog. hol mindeneket rendesebben 19azíthalnak .mind
azonáltal cmn ea proteslatione, hogy a máler-eklézsia eddig 
usuáll rendtartása és szokása mellől nem recedal" . 
• Az mi a scholát illeti. 7 vagy 8 fogva miért 
vacált. azt is igazságosan hozzuk napfényre és akkor fogja 
tapasztalni kegyelmetek. kiben lészen az vétek·. Az 
fél. hogy Kolozsvárinak többet engedett. mint kellett volna és 
azért támadott már fel nevelő édes ekIémiájára; .az mely 
határkövet tőtlenek az mi atyáink az schola quaM iránt és 
az mely úton egy nehány fogva foJytatták. mit 
igyekezi bontogatni ilyen időben . kérik. hogy ne higyje-
nek el mindent e szófogadatlan és vocationak 
engedelmeskedő embemek. ki .nemhogy tanított volna. 
de a praeceptorokat is tiltotta a tanitástól: enyém az iskola 
stöbbeléle, melyból már itt nagy botránkow és szeretetlenség 
vagyon, még a szegény deákok iránt is·. 
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