
EGYHÁZTÖRTÉNELMI ADATOK. 
CXXII. 

VIRASZTÁSAIM,1) 

XII. 

Nem tehe tek róla, ha némelyek dicsekvésnek veszik, én száraz, 
rideg ténynek s valóságnak állítom, hogy ilyes kissebb közléseim 
anyagát akkor készitem el, mikor mások csöndesen alusznak ágyaik-
ban. Engem felkölt a gond, elűzik szemeimről az álmot az élet küz- \ 
delmei, s irkálással, másolással töltöm el a ha jna l i órákat, vagy ily 
munka közt megyek be a késő éjfélbe. A napnak munkára szánt 
részét nagyobb dolgaimra, kenyéradó foglalkozásaimra forditom. így 
jö t t létre ez is, a mi következik. 

Én már-már letelő hosszú életem sok kutatásai közt soha 
sem láttam uni tár ius superintendensi vagy püspöki fejedelmi meg-
erősítést a régi időkből. I t t elém került egy. Közlöm eredeti latin 
szövege szerint, elmondva röviden magyar t a r t a lmát . Jó azonban az 

i) E czim alatt unitárius egyháztörténeti adatok közlését kezdettem meg 
a „Keresztény Magvető* 1875. évi X-ik kötete 257. lapján, a legelső közlésnek a 
258. lapon I., a másodiknak II. számot adtam. A 390. lapon ismét közöltem a 
III-ik számú adatot, a 392. lapon a IV-ik, a 399. lapon az V-ik számú adatot 
Ez utóbbi hármat a szerkesztőség e gyűjtő czim alá sorozta: „Egyháztörténelmi. 
adatok XVJII—XX. szám* ; t. i. kapcsolatba hozta e rovatezim alatt már ko-
rábban folyamatban volt, mások által közölt egyháztörténelmi adatokkal, de az 
én közleményem külön számozását is fentartotta. Az 1876. évi XI, kötet 193—202. 
lapjain is az Egyháztörténelmi Adatok gyűjtő rovat czim és Virrasztásaim külön czim 
alatt jelent meg a VI., VII., VIII., IX. számú adat. Az 1883. évi XVII-ik kötet 
99—113. lapjain ismét közöltem egy adatot, az elébbi gyűjtő rovatezim alatt, 
de a Virrasztásaim külön czim véletlenségből elmaradt; ennek X. folyó számá-
nak kell vala lenni. Az 1884-iki XIX-ik kötet 159 — 163, lapján megint közöltem 
egyet, az is az elébbi gyűjtő rovatezim alatt jelent meg, az én czimem ismét, 
elmaradt. Ennek XI. számúnak kellett volna lenni. Jelenlegi közlésemnek ezért 
adtam e czimet és a Xll-ik számot, a mit ezután is — ha lesz időm és módom 
közleni — megtartatni kívánok, de a gyiijtőrovat czim ellen nincs kifogásom. 

J. E. 
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unitárius papnak ma is érteni a latin nyelvet, hogy a XVI—XVII— 
XVÍlTTszázad latinul irt történelmi adatait eredetiből olvashassa és 
megérthesse. Mert még sok homály van régibb történetünkben, sokat 
kell felderítenünk s megtanulnunk, hogy mások is megtanulják tőlünk. 

Az alább közlendő megerősítő fejedelmi levelet Bethlen,. Gábor 
fejedelem adta 161?>. november 6-án Kolozsváratt Erdély fejedelmi 
széke elfoglalásakor, a miben nagy segítségére voltak a kolozsvári 
unitáriusok. Megnyitották előtte a város kapuit , de kérték is azon-
n al püs pök ük meg erősítését. A fejedelem elé kérte a korábbi meg-
erősítési eseteket, s meggyőződvén felőle, teljesítette a kérést s meg-
adta a megerősítést, a mi három korábbit foglalt magában. 

Az ügy lefolyása ez volt. 
A kolozsmonostori konvent Erdély egyik hiteles helye volt 

1848-ig, a levélkeresők egyike mindig unitárius, azt a törvény ren-
delte, s az unitáriusok meg tudták védni e jogukat. Jogbiztositó ki-
rályi és fejedelmi leveleiket az unitáriusok mind átíratták itt, részint 
hogy elpusztulástól megóvják, részint e jogok nagyobb erejűvé tétele 
végett. Dávid Ferencznek nejével való vitája után az egész fejedelmi 
korszakon át tömérdek unitárius jogvédő kegylevelet és kiváltságot 
láttam én i t t átiratban. A levélkeresők collegiális viszonyban éltek, 
egymás felekezetének szolgálatot szívesen tet tek, joguk meg volt 
arra, hogy hiteles átiratokat készíthessenek, bíztak egymásban, s így 
jogos kívánságuknak útjában nem volt akadály. 

A három püspöki megerősítés közül első a Csáki Istváné, a 
ki azt mint császári tanácsos s az erdélyi hadak fővezér kapitánya 
1601. január 25-én adta ki Kolozsváratt. I t t is megjegyzem, hogy e 
megerősítés is a kolozsváriak te t t szolgálatainak viszonzása volt. 
Porradalomban levén a nyugtalan lelkű Báthori Zsigmond ingado-
zása, s országának ismételve cserébe adása mia t t az ország: Kolozs-
vár nevezetes hadi positió volt, vára hatalmas védelemre, népe ellen-
állásra; Csáki mindent igért Kolozsvár rokonszenveért, csakhogy az 
a keresztes mezőre Mihály oláh vajda ellen katonát küldjön az er-
délyi zászló alá. Ez az összefüggés Erdély akkor i politikai helyzete 
és az unitárius püspök megerősítése közt. 

„Elébe járul tak t. i. — ir ja a megerősítésben Csáki — az egy 
igaz Istent és a közbenjáró Jézus t vallók t iszteletes pap urai, a kik 
azon évi január 24-én Thordán tar tot t zsinati közgyülésökben köz-
akarattal s mindnyájuk egyező szavazatával tisztelendő Thoroczkai 
Máthé urat, tudományára, ismereteire, erkölcsei s élete feddhetlensé-
gére nézve ki tűnő férfit a superintendensi hivatalra megválasztották; 
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s illő alázattal esedeztek előtte, hogy ez egyetértőleg tett választást 
ő is ismerje el érvényesnek, bevégzettnek és erősnek. 0 tehát , hoz-
zájárulván e kéréshez némely előkelő férfiaknak kiváló ajánlása, a 
k ik előtt nevezett Thoroczkai Mátlié ur erényei, tudása, szelid erkölcsei 
és tisztességben lefolyt eddigi élete sok okoknál fogva és alkalmak-
ból bőven ismeretes volt, s bizonyos reményben levén az iránt, hogy 
ő testének és lelkének minden tehetségeit ezen terhes és fontos hi-
vatalra fogja szentelni, és soha semmi, tisztével ellenkezőt megki-
sérleni vagy tenni nem fog ; ezeknek tekintetéből ő ezen Thoroczkai 
Máthét, (a ki t isten tegyen szerencséssé!) az elől megirt eklézsiák, 
papjaik által megválasztótt superintendenséiiek és püspökénok elis-
meri, őt abban az ország akaratából neki nyilvánosan átadot t és 
átengedett t iszte tekintélyénél fogva kegyelmesen megerősítendőnek 
lát ta , a minthogy meg is erősíti s abban állandósítja jelen levelének 
erejével, teljes és mindennemű hatalmat és tekintélyt adván arra, 
hogy ő Erdélyben a maga vallását hirdethesse, espereseket választhas-
son, jámbor erkölcsű papokat nevezhessen ki, azok fizetését megkí-
vánhassa, az elromlott templomokat és papi házakat újra épitet-
hesse, s minden egyházi kötelességeit teljesíthesse; a házassági és 
egyházi törvényszék körébe tartozó más ügyekben nyomozást vitet-
hessen végbe, azok felett Ítélhessen, s döntő' határozatokat hozhas-
son, a papok botrányos cselekedeteit és hibáit megfenyíthesse, az 
engedetleneket megbüntethesse; a világiaknak papok elleni ügyében 
a törvényt és igazságot kiszolgáltassa, eklézsiáit jó és illő rendben 
igazgassa, s mind azt, a mi tisztében áll, kellő módon s helyen 
végrehajthassa és elintézhesse. Sot e hata lmat neki formaszerint 
megadta és megengedte azon levele által, Minélfogva minden espe-
reseket, alespereseket (Diaconus), plebánusokat és minden egyházi 
egyéneket, valamint más világiakat is, bármily sorsuak és állapo-
túak legyenek, a kiket ez illet vagy ezután illetni fog, ezen levele 
által kegyelmesen megtalálja s nekik nyilvános hivatala tekinté-
lyével meghagyja és erélyesen parancsolja, hogy mostantól kezdve 
a kinevezett Thoroczkay Máthét az egy igaz Istent és a közbenjáró 
Jézus Krisztust valló eklézsiák püspöke és superintendenseként 
üdvözölni, elismerni, annak tekinteni, s hivatalos működése körébe 
tartozó minden tet te és eljárása iránt t isztelettel és engedelmesség-
gel lenni tartoznak, hivatalából folyó jövedelmeit neki egészen 
adják meg s másokkal is megadatni minden módon igyekezzenek 
a tartozzanak, Máskép nem cselekedvén s e levelet az előmutatónak 
visszaadván . . . Kelt (mint fennebb.)" 

6* 
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Ezt Bocskai István erdélyi fejedelem megerősítette szintén Ko-
lozsváratt sept. 23-án 1605-ben, Rákóczi Zsigmond fejedelem Maros-
Vásárhelyt márt ius 20-án 1607-ben. A hármas erővel bixó püspök-
megerősito levelet átiratban kiadta 1609-ben Quadragesima vasárnapja 
után ötöd napon (márt. 9.) a kolozsmonostori konvent, s végre azt 
megerősítve, fejedelmi á t i ra tban (Transsumptum ) kiadta Bethlen 
Gábor a fennebb már megir t napon. 

Thoroczkai Máthé átél te Erdély viszontagságait Báthori Zsig-
mond, Básta, Mihály vajda a la t t ; ő sokáig rejtőzködött a thoroczkai 
vasbányákban, védelmet ta lá l t Csákinál és Bocskaynál, Báthori Gábor 
alatt csak a kolozsmonostori konventtől eszközölt ki átiratot, a feje-
delemtől nem nyerte m e g : végre megpihent Bethlen Gábor alatt, 
zavartalanul élvezhette püspöki jogait és javadalmait. 

Az unitárius püspökök megerősítése történetéhez szükséges 
lenne megismernünk, a mit Dávid Eerencz Báthori Istvántól és Kris-
tóftól. Hunyadi Demeter Báthori Kristóftól és Báthori Zsigmondtól, 
Enyedi György szintén Báthori Zsigmondtól, Kosa János ugyanazon 
fejedelemtől nyert . Meghalván^utóbbi 1601. január 3-án, helyére — 
a mint elől emlitve volt a jun. 24-iki thordai zsinaton Thoroczkai 
Máthé választatot t meg, a kinek megerősítését eredeti latin szöve-
gében adni a történeti hűség kedveért szükségesnek látom. 

íme itt következik: 

Confirmatio Officii Episcopatus Colosvariensis. 
Nos, Gabriel Bethlen, Dei gratia Princeps Transsylvaniae, par-

ti um Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc. Memoriae 
commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit Uni-
versis. Quod pro partibus et in personis Reverendi et Honorabilium 
Matthaei Thoroczkay Super in tendents caeterorumqoe Concionatorum 
Colosvariensium, ac universorum Pastorum Ecclesiarum in Trans-
sylvania vnum verum Deum et Mediatorem Jesum Christum per 
Spiritum Sanctum profitentium, exhibitae sunt nobis et praesentatae 
quaedam Literae, Nobilium Requisitorum Literarum et literalium 
instrumentorum in Sacrist ia sive Conservatorio Conventus Monastery 
Beatae Mariae Virginis de Colosmonostra repositarum et locatorum, 
ac aliarum quarumlibet Iudiciariarum Deliberationum, legitimorumque 
Mandatorum nostrorum Executorum Transsumptionales in simplici 
papyro patenter confectae, sigilloque eorum Conuentuali ab extra in 
dorso earum, in Cera Candida impressive communitae, continentes 
in se Transumptive alias l i teras Serenissimorum quondam Sigismundi 
Rákóczi, Regni nostri Transsylvaniae, ac Stephani Boczkay Regni 
Hungáriáé et Transsylvaniae Principum, Siculorumcjue Comitum, 
foelicis recordationis: Item Spcctabilis ac Magnifici dudum Stephani 
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Czyaki de Keresztszegh. Sacratissimae Caesareae Regiaeque Majestatis 
alias Consiliary et Exerei tuum pet' Transylvaniam tunc Generális 
Capitanei omnes confirmationales Superintendentis antefati Matthaei 
Thoroczkay; Supplicantes nobis humillirae. ut nos quo que annotatorum 
Pastorum Electionem. praescriptasque literas Transumptionales ac 
etiam in eisdem insertas confirmationales. pro rato atque firmo 
haberes easdemque ac omnia et singula in ipsi-s contenta, ratos. 
gratos et accepta habentes, praesentibus Litteris nostris Confirma-
tionalibus verbotenus inseri et inscribi facientes, pro praedeclaratis 
Matthaeo Thoroczkay et Pastoribus antefatarum Ecclesiarum, Ipso-
rumque Succesoribus Universis perpetuo velituras gratiose confirmare 
dignaremur. Quarum quidem Litterarum Transumptionalium tenor 
sequitur in huné modum : 

Nos Requisitores literarum et literalium Instru mentor ura. in 
Sacristia sive Conservatorio Conventus Monastery Beate Mariae Vir-
ginis ele Colosmonostra repositorum et locatorum. et quarumlibet 
Iucliciariarum deliberationum legitimorumque Mandatorum Serenissimi 
Domini Principis Transsylvaniae Executores. Memoriae commendamus 
tenore praesentium, significantes. quibus expedit, universis, Quod 
Honorabiles viri Martinus Sammarianus hungarorum, et Johannes 
Broserus Saxonum Colosvariensium Ecclesiae Cathedralis C 'ivitatis 
Colosvar Concionatores in suis ac Reverendi ac Honorabilium Mat-
thaei Toroczkay Superintendentis, ac Caeterorum Concionatorum Co-
losvariensium universorumque pastorum Ecclesiarum in Transsylvania 
unum verum Deum et, Mediatorem Jesum Christum per Spiritum 
Sanctum profitentium personis et nominibus nostri personaliter ve-
nientes in praesentiam, exhibuerunt et praesentaverunt nobis quas-
dam literas super Confirmatione Superintendentis praefati Domini 
Matthaei Toroczkay, Illustrissimi quondam Domini Sigismundi Rá-
kóczi, Dei gratia principis Transsylvaniae, partium Regni Hungáriáé 
Domini et Sicnlorum Comitis etc, patenter in pergameno sub appen-
dente ejusdem Sigillo manusque suae et Cancellarii Subscriptionibus 
roboratas in Oppido Marosvásárhely, die vigesima mensis marty in 
Anno Domini Millessimo Sexcentessimo Septimo confectas et ema-
natus, simul etiam in sese experiment.es alias Confirmationales literas 
Serenissimi quondam Domini Domini Stephani Dei gratia Hungáriáé 
Transilvaniaeque Principis et Siculorum Comitis etc. super Uteris 
Confirmationalibus Spectabilis ac Magnifici quondam Domini Stephani 
Czaki de Keresztszegh Sacrae Caesareae Regiae Majestatis Consiliarii 
et Exereituum per Transsylvaniám Generális Capitanei etc. Simul 
omnes de praescripta Superintendentia sonantes, petentes nos instando, 
ut Copiam seu paria earundem Transsumpto literarum nostrarum in-
serere et inscribere, et praefato Domino Matthaeo Toroczkay Super-
intendent! sibique ipsis ac caeteris Concionatoribus Reverendisque 
Pastoribus praescriptarum Ecclesiarum sub sigillo nostro Conventuali 
Turium suorum futura pro Cautela extradare vellemus, quorum tenor 
et verbális Continentia sic se habebat : 

Nos Sigismundus Rakoczy, Dei Gratia Princeps Transsylvaniae. 



86 e g y h á z t ö r t é n e l m i a d a t o k . 

part iura Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes etc. Memo-
riae Commendamus tenore praesentium significantes, quibus expedit 
universis, qod pro Part ibus et in personis Reverendi et Honorabilium 
Matthaei Toroczkay Superintendentis et Concionatorum Colosvarien-
sium Universorumque pastorum Ecclesiarum in Transsylvania unum 
verum Deum et Mediatorem Jesum Christum per Spiritum Sanctum 
profitentium Exhibi tae sunt nobis et praesentatae quaedam literae Con-
sensus sen Confirmationales Serenissimi Domini Stephani Dei gratia 
piae memoriae Principis praedecessoris nostri super quasdam |sic| alias 
literas Spectabilis ac Magnifici Domini Stephani Cziaki de Kereszt-
szegh etc. Electionem Episcopatus dicti Matthaei Thoroczkay con fir-
mantes in pergameno patenter confectae, sigilloque ejusdem Serenis-
simi Domini Principis pendenti et authentico ac manus Subscrip-
tione communitae ac roboratae tenoris infra scripti. Supplicantes no-
bis debita cum instantia, ut nos quoque hanc dictorum Pastorum 
electionem praedictasque literas Confirmationales pro rato ac firmo 
habere, easdemque ac omnia et singula in eis contenta, ratos, gra-
tos et accepta habentes, praesentibus Uteris nostris similiter Confir-
mationalibus verbotenus inseri et inscribi facientes, ac pro praede-
claratis Matthaeo Thoroczkai et pa toribus antefatarum Ecclesiarum 
ipsorumque successoribus universis in perpetuum valituras gratiose 
confirmare dignaremur. Quarum quidem l i terarum tenor talis est : 
NOS STEPHANUS, DEI gratia Hungáriáé Transsylvaniaeque prin-
ceps et Siculorum Comes etc Memoriae Commendamus tenore prae-
sentira significantes, quibus expedit Universis. Quod pro partibus et 
in personis Reuerendi et Honorabilium virorum, Domini Matthaei 
Tlioroczkoy, Concionatoris Coloswariensis et Superintendentis IJni-
uersorum pastorum Ecclesiarum in Transsylvania Unum Verum Deum 
et Mediatorem JESUM CHRISTUM per Spiritum Sanctum profiten-
tium, Exhibitae sunt nobis et praesentatae quaedam literae Confirma-
tionales Spectabilis ac Magnifici Domini Stephani Cziaki de Kereszt-
szegh, Consiliary nostri, alias Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis 
pariter Consiliary et per Transsylvaniam generális Capitanei super 
Electione Episcopatus dicti domini Matthaei Thoroczkay in dupplici 
pappyro Regali patenter confectae, sigilloque ejusdem in inferiori 
earundem margine in Cera rubra impressive communitae, ac manus 
subscriptione corroboratae tenoris infrascripti. Supplicando nobis de-
bita cum instantia, ut nos quoque hanc dictorum dominorum Pas-
torum Electionem pro rato atque firmo habere, easdemque literas, 
ac omnia et singula in eisdem contenta, ratas, gratas et accepta 
habentes, praesentibus Uteris nostris similiter Confirmationalibus ver-
botenus inseri et inscribi facientes, ac praedeclaratis Matthaeo Tho-
roczkay, et pastoribus antefatarum Ecclesiarum, ipsorumque Succes-
soribus universis in perpetuum valituras gratiose confirmare dignare-
mur. Quarum quidem literarum tenor talis est: Nos Stephanus Cz'aki, 
de Keresztszegh, Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliarius, 
et Exercituum per Transsylvaniam Generális Capitaneus etc. Memo-
riae Commendamus tenore praesentium, significantes quibus expedit 
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uniuersis. Quod posteaquam Honorabiles viri, doraini Pastores Eecle-
siarum unum verum Deum ei Mediatorem JESUM Christum profi-
tentium, in' generáli ipsorum Synodo et Congregatione Thordae, die 
vigesima quar ta Januarii habita, communibus suffragiis et unanimi 
consensu Honorabilem virum, dominum Matthaeum Thoroczkanum, 
Doctrina, eruditione, morum integritate, vitaeque innocentia praestan-
tem, ad obeundum munus Superintendentis elegissent. Supplicarunt 
nobis debita cum ins tan ti a, u t nos quoque hanc ipsorum Electionem, 
pro rato a tque firmo habere vellemus. Nos itaque accedente prima-
riorum virorum, quorum virorum [sic] praeclara commendatione, qui-
bus virtus, eruditio, probati mores, et inprimis vita ipsius Domini 
Matthaei Thoroczkani honestissime acta, multis argumentis perspecta 
fűit, atque etiam certa spe ducti, quod ipse ad sustinendum hoc la-
boriosissimum et grauissimum munus, omnes ingenii corporisque 
sui neruos sit collaturus, nihilque unquam alieni ab Officio suo, nec 
privátim tentaturus aut commissurus sit. Eundem Matthaeum Tho-
roczkanum [quod Deus feliciter vertatj in Episcopum et Superinten-
dentem Ecclesiarum praesriptarum, ab ipsis Pastoribus electum, in 
eadem functione roborandum, atque ex auctoritate Officii nostri pub-
lice nobis commissi et concrediti benigne confirmandum duximus, 
quemadmodum roboramus et confirmamus praesentium per vigorem, 
dantes et concedentes eidem omnimodam, plenariamque potestatem 
atque auctoritatem ubivis per Transsylvaniam, Religionem suam pro-
fitendi, Seniores eligendi, ministras probatos constituendi, eorumque 
proventus exigendi diruta circa [helyesebben: Sacra] templa et do-
mos pastorales restaurandi, ac omnia et singula ecclesiae munia exe-
quendi, causas matrimonii et alias quaslibet fórum spirituálé concer-
nentes cognoscendi, dijudicandi, sententiamque de eis decisiuam fe-
rendi, scandala et errata Ministrorum corrigendi, rebellesque debito 
modo puniendi. Item laicis aduersus Clericos contendentes Jus et 
Justitiam dicendi, Ecclesias suas bono et decenti ordine regendi, Ea-
que omnia, quae sui muneris esse continebuntur, rite peragendi et 
exequendi. Imo damns et concedimus hisce Uteris nostris. Quaprop-
ter uniuersos et singulos Archidiaconos, Diaconos, Plébános et sin-
gulos universasque Ecclesiasticas personas, alios etiam Seculares ho-
mines, cujuscunque status et conditionis, quorum interest, seu inter-
erit, serie praesentium bene volerequirimus, Eisdemque Authoritate 
publici Officii nostri committimus et mandamus diligenter, ut a modo 
in posterum denominatum Matthaeum Toroczkanum pro vero et le-
gitimo Ecclesiarum, unum verum Deum et Mediatorem Jesum Chris-
tum profitentium Episcopo et Superintendente salutare, agnoscere et 
reputare, ac in omnibus ad ipsius functionem spectantibus debitam 
ipsi reverentiam atque obedientiam praestare, Imo prouentus etiam 
universos ipsi ratione Officii sui cedere et provenire debentes eidem 
integre administrare, et per eos, quorum interest, administrari facere 
módis omnibus debeant et teneantur. Nec secus faciant. Praesenti-
bus perlectis exhibenti restitutis. Datum ex Civitate Colos varién si, 
vigesima quinta die Januarii , Anno Domini Millesimo Sexcentesimo 
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primo. Nos itaque, praemissa humillima supplicatione, nobis modo 
quo supra porrecta benigne exaudita, et admissa, praescriptas lite-
ras non abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte suspectas, 
sed omni prorsus vitio et suspicione carentes, praesentibus literis 
nostris de verbo ad verbum, sine diminutione et augmento aliquali in-
sertas et inscriptas, quoad omnes earum continentius, artieulos, clau-
sulas, et puncta, eatenus, quatenus easdem [sic] rite et legitime 
existunt emanatae, viribusque earum Veritas suffragatur, acceptamus, 
approbamus, roboramus, ratificamus et pro memoratis Matthaeo Tho-
roczkay et Pastoribus praelibatarum Ecclesiarum, ipsorumque Suc-
cessoribus perpetuo valituras gratiose confirmamus, harum nostrarum 
pendentis et authentici Sigilli nostri munimine roboratarum vigore 
et testimonio li terarum mediante. Datum ex Civitate nostra Colosvar 
die vigesima ter t ia mensis Septembris Anno Domini Millesimo Sex-
eentesimo quinto. Nos igitur praemissa supplicatione. nobisque modo 
quo supra, exhibita, benigne exaudita et aclmissa, praescriptas literas 
dicti Domini Principis in eisdem insertas Stephani Czaki Confirma-
tionales, non abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui parte su-
spectas, sed omni prorsus vitio et suspicione carentes, praesentibus 
literis nostris de verbo ad verbum sine diminutione et augmento ali-
quali inseri et inscribi facientes, quoad omnes earum continentias, 
clausulas et artieulos et puncta eatenus, quatenus caedem rite et 
legitime existunt emanatae, viribusque earum Veritas suffragatur, 
gratas et ratas ac accepta habentes, acceptamus, approbamus, et ra-
tificamus, nostrum superinde consensum praebentes beneuolum pari-
ter et assensum, pro saepedictis Matthaeo Thoroczkay et pastoribus 
praeallegatarum Ecclesiarum, ipsorumque Successorum perpetuo vali-
turas perbenigne confirmamus, harum nostrarum pendentis et au-
thentici Sigilli nostri munimine roboratarum vigore et testimonio 
literarum mediante. Datum in Oppido nostro Maros-Vásárhely, die 
vigesima mensis Marty, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sep-
timo, infra vero ad levam, prope sigillum pendens, manus ejusdem 
Principis his verbis subseripta e r a t : Sigismundus Rákóczi m. pr. ad 
dexteram vero Cancellarii manus bis verbis: Joannes Petky, Cancel-
lar. m. pr. etc. Nos itaque instant i postulationi, placidum praebentes 
assensum, paria praeseriptarum literarum non cancellata, nec in aliqua 
sui parte suspecta, sed omni prorsus suspitione carentia, Transsumpto 
praesentium li terarum nostrarum, de verbo ad verbum sine diminu-
tione et augmento vei variatione aliquali inserentes et inseribentes, 
sub Sigillo nostro conventuali Jur ium futura pro cautela, annotati 
Domini Matthaei Thoroczkay et Caeterorum Concionatorum, univer-
sorumque Pastorum praeseriptarum Ecclesiarum duximus fideliter et 
conscientiose extradandu, communi etiam aequitate suadente. Datae 
feria quinta proxima post Dominicam Quadragesimae [márt. 9. | Anno 
Domini Millesimo Sexcentesimo Nono. Nos itaque praemissa Suppli-
catione nobis modo quo supra porrecta, benigne exaudita et admissa, 
praescriptas literas dictorum Requisitorum Transsumptionales ac in 
eisdem insertas prememoratorum Principum, dictique Stephani Czaki 
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Confiimationales, non abrasas, non cancellatas, nec in aliqua sui 
parte suspectas, sed omni prorsus vitis et suspitione [sic] carentes, 
praesentibns literis nostris de verbo ad verbum, sine diminutione et 
augmento aliquali insertas et inscriptas, quoad omnes earum conti-
nentias, articulos, clausulas et puncta, eatenus. quatenus eaedem rite 
et legitime exis tunt emanatae, viribusque earum Veritas suffraga-
tur, ratas, g ra tas et accepta habentes, acceptamus ; approbamus et 
ratificamus. nos t rumque superinde Consensum praebentes benevolum 
pariter et assensum, ac pro antefatis Matthaeo Thoroczkay et Pas-
toribus praeal legatarum Ecelesiarum ipsorumque successoribus per-
petuo va l i turas benigne confírmamus, harum nos t ra rum pendenti et 
authentici Sigilli nostri munimine roboratarum vigore et test imonio 
literarum mediante. Datum in Civitate nostra Colosvar die Sexta 
mensis novembris Anno Domini Millesimo Sexcentesimo decimo tertio.*) 

Eddig a püspöki megerősítő levél. Thoroczkai Máthé püspök 
1616-ban hal t m e g : halála napja nincs fel jegyezve; de utóda, Rade-
cius Bálint még azon évben választatot t meg, hihetően Kolozsváratt , 
azért, mer t Göcs Pál_ kolozsvári plebánus volt az. a ki Básta alat t 
Erdélyből hozzá menekülvén: ál ta la vendégszeretői eg fogadtatott , iránta 
való hálából az ő Lengyelországból papságra meghivatását a kolozs-
váriaknak a jánlo t ta , s hihetően püspökké választatásában is a nagy 
befolyású kolozsvári ekklézsiával munkás volt. Azonban egyháztörté-
netünkben e választás helye és napja szintén nincs feljegyezve. Egy-
házi tör ténetnyomozóinknak i t t kell folytatni a kuta tás t , s föl kell 
keresni püspöki megerősítő levelét Bethlen Gábor fejedelemtől, az 
1632—-36-ban volt püspökét, Csanádi Pálét I. Rákóczi Györgytől, az 
1636-tól 1661- ig szolgált Beke Dánielét szintén I. Rákóczi György-
től, a kit h ihetően II. Rákóczi György is megerősített , s így tovább 
az 1692. és 1724. között püspökséget viselt Almási Gergely Mihályig, 
a kinek, va lamint az u tána következet t püspököknek megerősítő le-
vele a kir. volt főkormányszék vagy az erdélyi udv. kanczellaria le-
véltárában meg van, s a k i t érdekel, azokról másolatot vehet. 

E megerősí tő levelek tar ta lom és alak tekinte tében érdekes 
képeit t á rnák fel azon változásoknak, a melyeken az uni tár ius egy-
ház egyházi feje a fejedelmi és Habsburg-házi korszak a la t t á t m e n t ; 
mint gyűj temény az egyházi főtanácsi levéltárnak értékes alkotó ré-
szét tenné s az unitárius egyház tör ténetének egykori megíróját ké-
pessé arra, hogy a püspökök tör ténete küzdelmeikkel és szenvedé-
seikkel élet-hiven kidomborítható legyen. , -

*) Az Országos Levéltárban levő ily cziraü királyi könyvből: VII. Liher 
Ttegius Gabrielis Bethlen, a á. 8. 4. 5. 6. 7. lapról szószerint hiven kiirva. 



CXXIII. 

ADAT A HOLLAND-MAGYAR ÉRINTKEZÉSEK TÖRTÉNETÉHEZ. 

Általánosan tudva van, hogy .17. és 18. százévben mily sokan 
látogatták Németalföld egyetemeit a magyar református i f jak közül, 
különösen a lelkészi pályán levők. A kik ismerik régibb theologiai 
irodalmunkat, meggyőződhettek arról is, hogy az ez uton támadt 
gyakori érintkezés mily nagy befolyású volt egyházi Íróinkra nézve. 
De nemcsak a reformátusok, hanem az unitáriusok is összeköttetés-
ben állottak a holland prtestánsokkal s hasonlóképpen sokat köszön-
hetnek ez áldozatkész és buzgóságteljes nemzet derék fiainak. Egy-
háztörténelmi tanulmányaim közben erre vonatkozóleg egy igen ér-
dekes adatra talál tam S e p p Keresztély, holland mennonita lelkész 
és jeles egyháztörténetiró „St ins t ra en zijn t i jd" czímü műve II. 
kötetének 165—166. lapjain. 

Stinstra Jánosnak, e hírneves holland mennonita lelkésznek 
ugyanis 1744. májusban Crellius Sámuelhez Amsterdamba írt levelé-
ből közli Sepp a következő részletet: 

„Binas tuas literas mense Novembri superioris anni ac die 
tertio hujus mensis ad me da tas accepi mihi perquam gratas. Ad 
priores jam responsum dedissem, si quiquam habuissem dignum quo 
animum adverteres. Intimé gavisus sum, te summi Numinis beneficio 
oculorum usum recepisse, quem ut ad vitae finem integrum conser-
ves, enixe voveo. Jucunda et iam imprimis fű i t illa ex St. Agh epistola 
decerpta particula, quam mihi tu is in nuperis descripsisti. Yalde aveo 
cognoscere, quidnam de Libertate Unitariorum in Transsylvania cum 
tribus caeteris sectis aequa demum a Regina statuetur. Hi quidem 
favore principum ac statuum, quornm jam auxilio eget Regina, ab 
ea, forsan, quod aequum ac justum est impetrabunt. At quis pro 
illis nusquam alibi nequidem toleratis, intercedere volet? Omni auc-
toritate hujus mundi, et in pat r ia et ubique ter rarum sunt destituti . 
Felices itaque ter et amplius sunt, si privilegia sua ecuperent; quod 
sanequam fieri nequit, nisi eorum causa cum duarum aliarum secta-
rum cobaereat, ipsi peculiarem consideration em fugientes communi 
Protestantium nomine contineantur. — Ubi literas ad Professorem 
Agh posthac dabis, rogo, u t íIli salutem mul tam impertias meo no-




