
emberibb lesz. A fe lekezeteket nem tekinti végleges történelmi kate-
góriáknak. Ezért az időszerű beszéd ökumenikus jellege elkerülhe-
tetlen. 

Alaki szempontból a korszerű prédikáció egyes sajátosságait már 
említettük. De kínálkozik még néhány : a régies, archaikus formanyelv 
kultusza. Legyen a prédikáció stílusa egyszerű, kifejező és szép, le-
gyen írói, a szavak je lentése fedje a dolgok jelentését , kerül je a ne-
vetségest, naiv illusztrációkat; ne ostorozzon, tudva, hogy a mai em-
ber bűntudata csekély; a bűnt úgy tüntesse fel, mint Jézus: betegség-
nek, jav í tha tó hibának; kerül je a felesleges szóhalmozást, a dagályos 
szuperlatívuszokat. Alkalmazzon é rdekes paradoxonokat , párhuzamo-
kat, antitéziseket, eredet i hasonlatokat , kérdezzen, fokozzon, használ-
jon népies kifejezéseket , rendszerezzen, alkalmazzon, összefoglaljon. 
Legfőbb stiláris köve te lmény mégis a világosság, a pontosság, a rend, 
a természetesség és bizalmasság. 

KATHONA GÉZA 

ERDÉLYI UNITÁRIUS TANULÓK KÜLFÖLDÖN 1711-IG 

Az anti tr initárizmus erdélyi út törői kezdetbeli lutheri felfogásuk-
nak megfelelően a wit tenbergi egye temen szélesítet ték ki teológiai mű-
veltségüket. Dávid Ferenc 1545 októberében, m a j d 1548. jan. 20-án 
,,Franciscus Litteratus Klausenburgensis" néven1 , Heltai Gáspár 1543. 
febr. 17-én2, Basilius István 1549. júl. 22-én3, Egri Lukács 1552. jún. 
20-án4 iratkozott be a wittenbergi egyetemre, de Dávid, amint egymás-
után kétszeri beiratkozásából is látható, megszakítot ta itteni tanulmá-
nyait s „Franciscus Transi lvanus" n é v alatt a dogmatikus merevség-
től szabadabb oderafrankfur t i egye temet látogatta 1546 végétől vagy 
1547 elejétől fogva.5 

A szász Kratzer Lukács 1569. ápr. 9-én már unitárius szemlélettel 
lépett a wittenbergi egyetem hallgatói közé6, ám még ugyanazon év-
ben a szabad légkörű baseli egyetemen tűnt fel ,,Lucas Koetzer Tran-
sylvanus" néven7, míg végül Skaricza Máté társaságában 1571 már-
ciusában visszament Wit tenbergbe. 8 Hogy Kratzer Lukács unitárius 
volt, azt Skaricza Máté a Szegedi-életrajzban megörökítet te, s ez nem 
meglepő, mert édesa ty ja , Kratzer György, előbb besztercei, utóbb pe-
dig kolozsvári szász prédikátor a harcos uni tár iusok közé tartozott, s 
mint i lyen részt ve t t az 1569. évi nagyváradi hitvitán.9 Kratzer Lukács 
ingázása a wit tenbergi és a baseli egyetem közt még az útkeresést 
mutat ja . Az unitárius eszme kibontakozásával és megszilárdulásával ez 
irányzat i f jú hivei hamarosan megállapodtak, s a szabadabb gondolko-
dást toleráló padovai és a megkötöt tségeken felülemelkedni tudó odera-
frankfurt i egyetem mellet t horgonyoztak le. 

Dávid Ferenc és Blandrata 1568 áprilisában a kolozsvári iskola há-
rom kiváló növendékét , Hunyadi Demetert, Abaiáji Gyulai Pált és Pécsi 
Jánost továbbtanulás végett Olaszországba küldték. Közülük Hunyadi 
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Demeter 3 évig, Abafá j i Pál 5 évig tanult Paciovában, Pécsi János itt-tar-
tózkodásának időtar tama azonban ismeretlen. Hunyadi Demeter Dávid 
püspök utóda, a humanista lelkületű Gyulai Pál meg Báthory Is tván 
ti tkára lett, Pécsi János hazai működését viszont homály takarja, csak 
annyit tudunk róla, hogy i f jan hirtelenül halt el, s e körülményt a jezsuita 
Possevino Antal az ,,ariánus eretnekség" isteni büntetésének minő-
sítette.10 Azt azonban nem lehet határozot tan állítani, hogy ők azono-
sak lennének azzal a három if júval , aki 1572-ben Olaszországból Er-
délybe hazatérve fel tűnést kel te t t a lélek halandóságát val ló nézetével.1 1 

1568 első felében érkezett Padovába egy másik Gyulai Pál is, aki ezt 
megelőzően, meg ennek utána is a gyulafehérvár i unitárius iskola rek-
tora volt, s unitárius részről tevékeny szerepet vitt az 1568. évi gyula-
fehérvári hitvitán. Állítólag 1569 után Bolognában is megfordult.12 Eze-
ket követ te Eössi András, aki ekkor még unitárius volt. 1582. máj . 
26-án iratkozott be a jurista fakultásra, m a j d hazatérte után a szom-
batos felekezet alapítója lett.13 

Valamivel utóbb Enyedi György tűnt fel Padovában. Jakab Elek, 
Veress Endre, ma jd Gál Kelemen a Kénosi Tőzsér—Uzoni Fosztó-féle 
kéziratos egyháztörténet azon közlésére támaszkodva, hogy Enyedi 
György 16 éves i f júkén t ment külföldre, 1571—1574-re te t ték az ő genfi 
és padovai tanulását.1 4 Ez időmeghatározást megdönti az eredeti anya-
könyvi bejegyzés, mely szerint fcnyedi az 1584-től 1589-ig ter jedő ha t 
év valamelyikében iratkozott be a genfi akadémiára. Összeegyezte tve 
ez ú j adatot Enyedinek a Szilvási János ellen írt vi ta i ratában önmagá-
ról Közölt életrajzi mozzanatokkal, kitűnik, hogy ö 1578-ban kezdődő 
kolozsvári lektori szolgálata után 1584-ben ment külföldre, s miután 
Genfben 1585 végéig másfél, Padovában pedig 1587 e le jé ig több mint 
másfél évet töltött, majd ezután még utazott is, tehát 1587 őszén tért 
vissza hazájába, hol ekkor kolozsvári rektor, 1592 őszén pedig ugyan-
ott prédikátor és püspök lett.15 Maradandó becsű munkája, az Explicatio-
nes locorum Veteris et Novi Testamenti halála után, 1598-ban adatott 
ki Kolozsvárott Toroczkai Máté által.16 Enyedivel egy időben kerülhetet t 
Padovába Dávid Ferencnek nagyreményű fia, Elér tel János, kinek itteni 
tanulásáról először 1586-ból értesülünk, 1589-től 1593-ig pedig számos 
adat igazolja, hogy kiemelkedő hallgatója volt az egyetemnek.1 7 Köz-
ben 1586 január já tó l a baseli18, szept. 15-től pedig a heidelbergi egye-
tem19 hallgatója lett. Példáját követve 1587. aug. 16-án két főrangú 
erdélyi unitárius i f jú , Komis György és Sombori Sándor lépett a hei-
delbergi egyetem hallgatói közé, harmadikul csatlakozott hozzájuk 1589. 
jan. 25-én a szintén előkelő családból való Bogáthi Miklós.20 Tanulá-
sukat, mint Hertel János is, Paciovában folytat ták, hol Sombori Sándor 
1591. márc. 2-án, Kornis György és Bogáthi Miklós pedig 1591. okt. 
21-én iratkoztak be, s Bogáthi és Sombori 1593-ig időzött itt, Kornis 
György viszont 1592-ben Pádovában elhunyt.21 

Deidrich György 1589-ben tartózkodott Padovában. Életét kolozs-
vári unitárius prédikátorként fe jezte be.22 Göcsi Nyirő Pál, a későbbi 
kolozsvári elsőpap 1599-től 1600-ig volt padovai stuclens.23 Csanádi Pál 
püspök és Cromer András rektor, orvos neve nem szerepel Veressnek 
a padovai egyetem magyar hallgatóiról összeállított művében. Az uni-
tárius írók (Kanyaró Ferenc, Vári Albert) csak ál talánosságban említik, 
hogy e két jeles személyiség olasz egyetemeken tanult. Mégis ennek 
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alapján méltán feltételezhető, hogy az általuk 1603-tól 1608-ig látoga-
tott egye tem a padovai volt, melyen Cromer András orvosi diplomát 
szerzett.24 1 629. júl. 19-én iratkozott be iíj. Csanádi Pál, a hasonló nevű 
rektornak s későbbi püspöknek unokaöccse, ki hazatérve a kolozsvári 
iskola lektora lett.23 A juristák anyakönyvébe 1627. dec. 13-án talál juk 
beírva Csanádi Gáspárt. Ennek haza tér te utáni sorsa ismeretlen.26 1 630. 
febr. 20-án kezdte meg tanulását az artista fakul táson a kolozsvári 
Ozdi Tamás, ki azután 1632. máj . 27-én orvostudorrá avattatott .2 7 Oda-
haza Ózdit a kolozsvári unitárius iskola rek torává választot ták, s 
emellett orvosi gyakor la to t is folytatot t . 1637-ben társa volt Ráv (Sző-
rös) Mátyás kolozsvári szász uni tár ius lelkésznek a Beke Dániel püs-
pökké választása miatt támasztott viszályban28 . Vele egyidőben két 
unitárius studens is tanult Padovában, Solymosi Boldizsár és Dálnoki 
Nagy Mihály. Előbbi 1630. júl. 2-án íratta be magát az ar t is ták anya-
könyvébe, s még 1634-ben is itt tartózkodott, m a j d hazatérve a kolozs-
vári iskolánál lektorságot vállalt, de már 1636. márc. 11-én meghalt.29 

Utóbbi 1632. jan. 7-től szintén az art is ta fakul táson tanult, honnan 1636 
tavaszán indult haza, s nyomban lektor, 1638. jan. 26-ától 1648. ápr. 25-én 
bekövetkezet t haláláig pedig rektor lett a kolozsvári unitárius iskolá-
nál.30 1635. jan 25-én lépett az ar t is ta hallgatók sorába Dálnoki Nagy 
Lőrinc, majd egy évve l később, 1636. jan. 25-én Dálnoki Nagy János 
ugyanoda. 1638 nya rán együtt indul tak vissza Erdélybe31, s mindketten 
Kolozsvárott lektorul alkalmaztat tak. Dálnoki N a g y Lőrinc 1661. aug. 
25-én történt haláláig e minőségben tanított, Dálnoki Nagy János pe-
dig a lektori tisztből 1640-ben Torockóra, 1648. ápr . 23-án meg Kolozs-
vár ra ment papnak, hol 1654. ápr. 11-én halt meg.32 1638. okt . 28-án 
keres te fel a padovai egyetem art is ta fakultását Árkosi Gelei Benedek, 
az erdélyi unitárizmus legfelkészültebb XVII. századi teológusa. 1645 
elejéig tanult itt, mikor orvosi diplomával utazot t haza s a kolozsvári 
iskola lektorává tet ték meg, mely tisztét az orvosi gyakorlat tal 1661-ben 
esett haláláig folytatta.3 3 Rákosi Nagy Boldizsár 1651. dec. 22-én irat-
kozott be az art is ták közé. 1655. jún 15-én ö is megszerezte az orvosi 
diplomát, s 1655 végén tért vissza. A kolozsvári unitárius kollégiumban 
1657. febr. 3-án lektornak, 1661. nov. 12-én pedig rektornak választot-
ták meg, majd utóbbi állásáról nemsokára lemondva egyedül az orvosi 
h ivatásának élt.34 Illyefalvi Mihály 1651. ápr. 20-án kezdte el tanulá-
sát a padovai ar t is ta fakultáson, ki idehaza a tordai unitárius iskola 
rektori tisztét töltötte be.35 Pécsi András, az utolsó padovai unitárius 
hallgató neve 1657. szept. 25-én v a n az artista fakultás anyakönyvébe 
bejegyezve. 1659. dec. 13-án orvosi képesítést szerzett, mely után egy 
darabig Padovában, ma jd visszatérve Kolozsvárott, 1665 őszétől pedig 
Nagyszebenben volt gyakorló orvos, végül 1673-tól 1689 nyarán be-
következet t haláláig e minőségben ú j r a Kolozsvárott működött.3 6 

A padovai egyetemhez az uni tár ius studensek számára már a XVII. 
század első felében felzárkózott, sőt e század közepén annak helyére 
is lépett az oderaf rankfur t i egyetem.3 7 Ennek a dogmatikus formaliz-
mustól elzárkózó szelleme egyarán t vonzotta a református és unitá-
rius hallgatókat. Az oderafrankfur t i egyetem erdélyi unitárius studen-
seinek névsorát ér in te t te már az unitárius egyháztörténetírás3 8 , mind-
azáltal akad azon igazítani és kiegészíteni való. A kiváló zsoltárfordító, 
Tordai János39 1624. júl 21-i beiratkozásával nyi to t ta meg az itteni uni-

32 



tárius tanulók névsorát . Öt követ te 1625 első felében a qróf Bethlen 
Péter kíséretéhez tartozó Vargyasi Dániel János40, az unitárius gyüle-
kezetek áldozatkész patrónusa. Árkosi Tegző Benedek41, a kolozsvári 
unitárius kollégium későbbi jónevű tanára. 1651. szept. 19-i beirat-
kozás után jöt tek: 1651. szept. 19-én a lengyel eredetű Pauli István42 

kolozsvári tanár, majd szász pap, 1655 második felében Szentmártoni 
Bálint43 kolozsvári, azután torockói pap, 1662. dec. 6-án Frank Ádám44, 
a hasonló nevű kolozsvári szász unitárius elsőpap fia, 1667 második 
felében Szentiványi Márkos Dániel45 kolozsvári elsöpap és unitárius 
püspök, 1672. júl. 6-án Bölöni Bedő Pál46 uni tár ius püspök, ugyanakkor 
Dálnoki János41, a kolozsvári kollégium rektora, 1680. szept. 20-án 
Guzovics Jeromos48, a kolozsvári kollégium lektora, 1711. okt. 5-én 
Keresztúri Sámuel49, későbbi tordai, majd kolozsvári pap. Törölni kell 
a Kanyaró által összeállított névsorból Felvinczi Istvánt, aki reformá-
tus és berekböszörményi lelkész volt50, de pótlólag fel kell venni az 
oderafrankfurt i erdélyi hallgatók közé a Kanyaró által mellőzött Ár-
kosi Ferencet, aki unitárius, és 1654. jún. 14-től külföldre meneteléig 
a tordai, majd hazatérése után a kolozsvári unitárius kollégium lek-
tora és a szentpéteri iskola rektora volt.51 

A harmadik egyetem, mely a XVII. század folyamán az unitá-
rius diákok fő tanulóhelye volt, a leydeni.52 Ennél különös vonzóerőt 
képviselt az ottani remonstráns gyülekezet. A remonstráns irányzat 
mellőzte a szűkkeblű hitvallásokat, s a szentírás a lapján álló szabad 
taní tásnak volt a híve, ellene fordult minden olyan kegyességnek, 
mely az egy Isten tiszteletét veszélyeztette, elítélte a vallásos érzés 
befolyásolására alkalmazott mindenfaj ta kényszert és erőszakot, a 
rövidlátó szubjektív hittel szemben pedig inkább a krisztusi példából 
táplálkozó cselekvő erkölcsi élet hordozója volt. A dési komplanáció 
kényszervilágából kikerült erdélyi unitárius peregrinusok a remonst-
ránsok szeretettel áthatott szabadelvű közösségében ot thonosan érez-
ték magukat. 

A leydeni s vele együtt az oderafrankfur t i egyetemen hospitált 
erdélyi unitárius diákokkal foglalkozott már Vári Albert is33, de ö ka-
talógus nyúj tása helyett beér te annyival, hogy példa gyanánt a 12 
oderafrankfur t i unitárius hallgatóból 3-at, a 19 leydeniből pedig 9-et 
bemutatott , közülük is Felvinczi Istvánt, akár Kanyaró, tévesen szám-
lálta az unitáriusok közé. így mindenképpen indokolt a te l jes leydeni 
unitárius névsor összeállítása. A leydeni egyetemnek a református 
diákok által való tömeges látogatása 1623-ban kezdődött el. De Ma-
kai Nyirő (Rasoris) István unitárius s tudens már jóval előbb, 1616. 
nov. 30-án beiratkozott az egyetemre, így ő, és nem Árkosi Tegző 
Benedek volt itt az első, mint Vári Albert gondolta. Ez hazatérve 
1620-ban a kolozsvári unitárius kollégium lektora, majd 1644 máju-
sában a kolozsvári magyar unitáriusok pap ja lett. 1619-ben Kolozs-
várott ő nyomtat ta ki Enyedi György Explicationes locorum Veteris 
et Novi Testamenti c. művének Torockai Máté által készí tet t magyar 
fordítását.54 Utána csak 1642. febr. 13-án érkezet t hallgatóul Leydenbe 
Kilyéni György, ki három évi tanulás u tán a kolozsvári unitárius kol-
légium lektorságát nyer te el, de már 1646. márc. 23-án meghalt.55 A 
legközelebbi leydeni beiratkozó 1653. febr. 28-án Árkosi Tegző Be-
nedek volt. Ez Oderafrankfur tból jött ide. Odahaza 1654-től szintén a 
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kolozsvári unitárius kollégium tanáraként működött.5 6 Megkülönböz-
tetendő attól az Árkos i Gelei Benedektől, kivel a padovai tanulók 
névsoránál már találkoztunk, s szintén a kolozsvári unitárius kollé-
gium lektori tisztét v i t te . Pauli István is Oderafrankfur tból érkezett 
1653. febr. 28-án Leydenbe, s ezenkívül megfordult Amsterdamban, 
Noordwijkben, Franekerben, Groningenben, Lübeckben és Danzigban 
is. 1655-től 1661-ig a kolozsvári uni tár ius iskola lektora, ezt követő-
en 1672 novemberében történt haláláig a szász unitáriusok pap ja volt 
ugyanott.5 7 Enyedi Pellionis (Szűcs) János 1657. szept. 17-én lépett 
a leydeni egyetem hallgatói közé. Ot thon 1659. okt. 21-én a kolozsvári 
iskola lektora és a szentpéteri iskola rektora lett, de már 1661. júl. 
18-án elragadta a pestis.58 Árkosi Ferenc fentebb közölt oderafrank-
furti tanulása után 1657. szept. 17-én iratkozott be a leydeni egyetem-
re, de 1659. jún. 17-én már a f raneker i egyetemet kereste fel.59 Már 
ismert hazai szolgálata után 1661. ápr. 19-én ö is a pestis áldozata 
lett.60 

1660. aug. 28-án egyszerre há rom kolozsvári unitárius studens 
iratkozott be a leydeni egyetemre: ,,Rázmán Ádám Péter, Szentiványi 
Már kos Dániel és iíj. Frank Ádám.61 Mint már lát tuk, ifj. Frank Ádám 
ezután 1662. dec. 6-án az oderafrankfur t i egyetem hallgatói sorába 
lépett. Rázmán Ádám Péter pedig leydeni beiratkozását 1663. nov. 
9-én megismételte62 , t ehá t a két leydeni anyakönyvi bejegyzés közötti 
idő egy részét másutt töltötte. E sorok írója korábban azon a véle-
ményen volt, hogy e tartózkodási hely már akkor Anglia volt. Az 
egyetemi névsorok gondos át tanulmányozása azonban kétségte lenné 
tette, hogy 1662. febr . 28-án „Petrus Adami Transylvanus Claudio-
poli tanus" néven a baseli egyetemre vétette fel magát63, hol Kratzer 
Lukács és Hertel János óta unitárius diák nem fordult meg. Időközben 
Frank Ádám Oderafrankfur tból Amsterdamba költözött a nyomdászat 
tanulása végett. Rázmán Ádám Péter és Szentiványi Márkos Dániel 
viszont Leydenből Angliába men tek át. Ennek pontos idejét nem is-
mer jük. Csak annyi bizonyos, hogy ifj . Frank Ádám 1667. febr. 15-én 
Amsterdamból küldött tudósítása szerint az időben már mindketten 
Londonban tartózkodtak és taní tásból tartották fenn magukat.64 Végül 
1667 őszén együtt hagy ták el Londont, s amint már találkoztunk vele, 
Szentiványi Márkos Dániel okt. 10-én még az oderafrankfur t i egye-
tem hallgatója lett, hova Rázmán Ádám Péter is valószínűleg követte . 
1668 júniusában érkeztek haza, s Szentiványi, aki Londonból haza-
hozta Servét Mihály híres munká jának , a Restitutio Christ ianisminek. 
egy példányát6 5 , e lőbb rektor, 1672-től elsőpap, majd 1684 júliusától 
1689. má j . 12-én tör tént haláláig az erdélyi unitáriusok püspöke volt 
Kolozsvárott , míg Rázmán Ádám Péter kezdetben lektor, m a j d 1673-
tól haláláig, 1683. szept. 5-ig a szász unitáriusok papi tisztét töltötte 
be ugyanott .6 6 Frank Ádám Amsterdamból szintén áthajózott Angliá-
ba, hol Londonban telepedet t le és könyvkiadással foglalkozott. Innen 
Kolozsvárra soha többé nem tért vissza.67 

1672. máj. 26-án ismét három unitárius i f jú indult Kolozsvárról 
külföldre: Bölöni Bedő Pál, Bölöni Benkő Sámuel és Dálnoki Nagy 
János.68 Közülük Bölöni Bedő Pál és Dálnoki N a g y János 1672. júl. 
6-án — amint találkoztunk már ve le — az oderafrankfur t i egyetemre 
iratkozott be, de valószínű, hogy Bölöni Benkő Sámuel is elkísérte 
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ide őket, mert ezután mindhármuk neve olvasható 1672. aug. 17-én a 
marburgi egyetem69 , sőt 1673 nyarán a brémai főiskola7 0 anyakönyvé-
ben is. Lehet, hogy mindhárman visszatértek még Oderafrankfur tba , 
legalábbis Bölöni bedő Pál és Dálnoki Nagy János 1676. márc. 5-én 
innen érkeztek haza Kolozsvárra, hol az unitárius kollégium lektorai 
lettek, sőt előbbi 1689-ben még az unitárius püspöki tisztet is e lnyer te . 
Viszont Bölöni Benkő Sámuel oderafrankfur t i tanulása után 1676. 
szept. 12-től még a leydeni egyetem orvosi karán tanult7 1 majd 1677. 
szept. 13-án hazaérkezve ö is a kolozsvári unitárius iskola lektorául 
alkalmaztatott , de már 1683. nov. 4-én meghalt.72 

Már tört úton haladt a szász származású Jövedécsi András, mikor 
1675 nyarán ő is a brémai főiskolát kereste fel73, majd 1676. szept. 
12-én Bölöni Benkő Sámuellel együt t a leydeni egyetemen7 4 kezdet t 
tanulmányokat . Innen Amsterdamba is átlátogatott, i t thon a kolozsvári 
unitárius kollégiumnak 1679-től lektora, 1680. jan. 27-től pedig rek-
tora volt, végül 1689-ben mindkét nemzet részéről az ottani uni tár ius 
egyház elsöpapjává választották, mely tisztéből 1710. szept. 11-én 
ragadta el a pestis.75 Almási Gergely Mihály 1680. okt. 23-án i ra tko-
zott be Leydenben.76 Külföldi tartózkodása után 1682 novemberében 
kolozsvári lektor, 1690 tá ján szentpéteri pap, 1692-ben püspök lett. 
Meghalt 1724. március 23-án.77 Kolozsvári Dimjén Pál 1682. jún. 30-án 
a bölcsészeti karra iratkozott be a leydeni egyetemen7 8 , mégis 1689. 
márc. 14-én a Trigland Jakab rektor elnökletével De gerieratione, aug-
mentatione et decretione microcosmi címen tartott ér tekezése (RMK III 
3562) alapján az orvosdoktori oklevelet szerezte meg. Gál Kelemen Frank 
Ádámnak Londonban 1689. aug. 28-án kel t levele a l ap ján megállapítot ta 
hogy Dimjén Pál orvosdoktori oklevelének megszerzése után járt 
Londonban. Azt azonban a kutatás mind ez ideig nem vette f igye-
lembe, hogy már ezt megelőzően is kellett járnia Angliában. Neveze-
tesen 1682. jún. 30-án történt leydeni beiratkozása után 1686. febr. 
22-én másodszor is beiratkozott Leydenben70 , tehát közben idegen he-
lyen tartózkodott, ez pedig alkalmasint csak London lehetett.8u Így a 
Gál Kelemen által kommentál t 1689. évi londoni időzése immár a 
második volt. 1690-ben érkezett haza, s febr. 15-én a kolozsvári uni-
tárius kollégium rektori tisztét nyer te el s 1710. szept. 12-töl fogva 
1720. jan. 4-én bekövetkezet t haláláig egyszersmind elsőpapja is volt 
a kolozsvári unitárius egyháznak.8 1 Dombói Osvát János és Hévízi 
Mihály 1687. nov. 4-én egyszerre kezdték meg tanulásukat Leyden-
ben82, egyszerre tértek vissza 1690-ben s együtt alkalmaztat tak lek-
torul Kolozsvárott. Előbbi 1696-ban a szentpeteri egyház papjának hí-
vatot t meg, utóbbi a lektori tisztből halt ki 1691. szept. 11-én.83 Kolo-
zsi Márton és Szaniszló István 1692. ápr. 3-án indult külföldre, s ez 
év szept. 1-én léptek a leydeni egyetem hallgatóinak kötelékébe.8 4 

1696 őszén mindkettő a kolozsvári unitárius kollégiumban talált lek-
tori alkalmazást s e tisztét előbbi 1698-ban, utóbbi 1704-ben tör tént 
haláláig viselte.85 Várfalvi Pálfi Zsigmond 1698. jan. 17-én leydeni86 , 
1699. szept. 7-én pedig a f raneker i egyetemen8 7 lett hallgató. 1701-ben 
Londonban tanult, mint egy ott vásárolt könyvébe eszközölt be jegy-
zés bizonyítja.8 8 1702. jan. 14-én Kolozsvárott lektor, 1707-től a ma-
gyar egyház papja, 1720-ban rektor és elsöpap, 1724-től 1737-ben 
esett haláláig püspök volt.89 Szentmihályíalvi Dávid 1702. márc. 24-én 
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iratkozott be a leydeni egyetemre.9 0 Hazatértétől , 1705-től 1710 má-
jusában bekövetkezet t haláláig a kolozsvári unitárius kollégium tanári 
tisztét töltötte be.91 

Az erdélyi unitárius s tudensek 1711-ig való külföldi tanulásának 
különféle kialakult csoport ja i t mutattuk be. Most rá té rünk még a rend-
kívüli esetekre. Cromer Péter két taní tványával , Haller Ferenccel és 
Istvánnal 1603. jün. 7-én nem a padovai , hanem a bécsi egyetemet 
kereste fel. Hazatér te után 1607 júl iusában a tordai iskola rektori 
tisztét foglalta el, s ez ál lását még 1613-ban is betöltötte.92 Egyedül 
iíj. Varsolci Jánosról tudjuk, hogy kolozsvári tanulása után 1617-től 
1618-ig a lengyel uni tár iusok rakowi főiskoláját látogatta, mely után 
a kolozsvári kollégium rektora, majd kolozsi pap lett, de 1621 áprili-
sában már i f jan meghalt.93 A kolozsvári szász nemzetiségű Regeni 
Mihály 1684. aug. 23-án indult külföldre, hol a drezdai egyetemen 
kezdett tanulni.94 Megfordult még a lipcsei egyetemen, amint az 1687/88. 
évi téli szemeszterre való beiratkozása bizonyítja.9 5 Valószínű, hogy 
eljutott Angliába is, mert 1698-ban a Londonban tanult Kolozsvári 
Dimjén Pállal együt t tért haza, tehát feltehető, hogy a szigetország-
ból együtt is indultak el. Odahaza Kolozsvárott az uni tár ius kollégium 
lektorául alkalmazták, de előbb Németországban tanúsított , hi thűségbe 
ütköző vise lkedése miatt jövőbeli magatar tását illetően reverzálist kel-
lett adnia.96 

Az viszont feltételezhető, hogy a Leydenben időzött erdélyi uni-
tárius diákok szente mindnyá jan felkeresték Amsterdamban a remonst-
ránsok 1634 óta fennálló főiskoláját . Ebből egyelőre mindössze csak 
annyi ismeretes, hogy Pauli István 1653-tól 1655-ig tartó leydeni ta-
nulása idején97 , i f j . Frank Ádám 1667 februárjában 9 3 , Jövedécsi András 
pedig 1676. szept. 12-én kezdődő leydeni tanulása során9 9 megfordult 
Amsterdamban. Ekkor bizonyára kapcsolatba ju tot tak az ottani re-
monstráns iskolával is. 

Az itt fe lsorol takon k ívül még számos unitárius egyházi vezető 
személy tanult külföldön, de ennek he lye ismeretlen. Így a kolozsvári 
unitárius egyház belső embere i közül Várfalvi Kósa János, Toroczkai 
Máté, Járai J ános és Solymosi Koncz Boldizsár püspökök, Járai Sá-
muel magyar és Brozer J ános szász pap, Gitschner Ádám és Linczeg 
Ferenc lektorok stb. külföldi tanulási helyéről nem maradtak fenn 
pontos adatok. Csak feltételezhető, hogy ezek egy része, különösen 
a korábbiak Padovában tanultak. A rendelkezésre álló konkrét adatok 
így is jelentős számú unitár ius diák külföldi tanulásáról tanúskodnak. 
Ez azt mutat ja , hogy az erdélyi unitárius egyház erőfeszítései e téren 
sem hiányoztak, s méltán sorakoznak fel a XVI. és XVII. század enemű 
törekvéseihez. 
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Dr. LAKÓ ELEMÉR 

FIÁTFALVI GYÖRGY ERDÖSZENTGYÖRGYI MESTER 
HISTÓRIÁJA 1626-BÓL 

Kerek ötven esztendeje annak, hogy ha jdan i professzorom, Szabó 
T. Attila egy addig ismeretlen és i rodalomtörténetünkben ritkaság-
szamba menő 17. század eleji moralizáló vers felfedezéséről számolt be. 
(Erdélyi Irodalmi Szemle, 1929.288.) A kéziratos másolatban talált 
vers szerzőjének nevét a versfőkből következte t te ki: GEORGIUS 
FIATFALVI1. Minthogy címe nem volt fel tüntetve, ő maga nevezte el 
Fiátfalvi György Pokolbeli Látomásának. 

Az utolsó versszakból kitetszően a verse t szerzője 1626-ban írta 
a Kis-Küküllő melletti, szentgyörgyi, azaz erdőszentgyörgyi iskolában, 
ahol feltehetően mester volt. Szabó T. professzor az Erdélyi Múzeum 
kézirat tárának egy 18. századvégi csonka kéziratos füzetében találta 
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