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Valentin Radecke2

Valentin Radecke (? – 1632) 1605-től a kolozsvári unitárius kollégium tanára, 
1615-től püspök volt, s több olyan munka fűződik a nevéhez, amelyet az újabb 
kutatások fi gyelemre méltattak.3 Kolozsvári korszakának első évtizedéről beval-
lottan keveset tudunk. Neki kellett volna elszakítania az erdélyi unitáriusokat 
Dávid Ferenc hagyományától, a nonadorantizmustól, egyházpolitikája mégis 
hozzájárult az unitarizmus sokszínűségének szinte teljes fennmaradásához. Ter-
jedelmesebb tanulmányom első részében püspökké választásáig tekintem át 
Radecke életpályáját. 

Radecke életpályája püspökké választásáig

Valentin Radecke, akinek apja, Matthias, a danzigi (gdański) antitrinitariz-
mus vezető képviselője volt, valamikor a 16. század második felében született a 
régi lengyel királyság legnagyobb kikötővárosában, ahol 1587. május 15-én be-
iratkozott a Gimnazjum Akademickibe. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert 

1 Molnár Dávid a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán az 
Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója, kutatási területe a 16–17. századi erdélyi 
unitárius egyház története. E tárgyban megjelent jelentősebb publikációi: Református–
unitárius templomviták (1615–1648); Franconius Daniel gyűjteménye: Szövegkiadás; 
Valentinus Radecius: Apologia (1618) stb.

2 A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfi nanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 
kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között 
valósult meg. 

3 Tóth György levéltári kutatás alapján összeállította magyarázva: Az unitárius egyház 
rendszabályai 1626–1850. Kolozsvár, 1922, Minerva (Az Unitárius Egyház Törvényeinek 
Gyűjteménye III.), VII-120. Szegedi Edit: Valentinus Radecius és az egyházi hagyomány 
legitimitása. Keresztény Magvető, 117. évf. (2011). 287–296. Zach, Krista: Ein ignorierter 
unitarischer Kinderkatechismus von 1620 aus Klausenburg. Konfessionenbildung in einer 
multikulturellen Stadt Siebenbürgen. In Wien, Ulrich A., Brandt, Juliane und F. Balogh 
András (hrsg.): Radikale Reformation. Die Unitarier in Siebenbürgen. Köln–Weimar–
Wien, 2013, Böhlau (Studia Transylvanica, Band 44), 193–226. 
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amíg a lengyel állam többi régiójában az antitrinitáriusokat egy katolikus, etni-
kai tekintetben lengyel, társadalmi szempontból pedig nemesi többség vette kö-
rül, addig Danzigban és környékén a lutheránus, legnagyobbrészt német polgár-
ság tartozott ellenfelei közé.4 Radecke maga is német és polgári születésű volt; 
apja a danzigi képviselőtestület titkáraként tevékenykedett. 

Itt a 16. század nyolcvanas éveiben a sociniánusoknak már egy viszonylag 
nagyszámú gyülekezete állt fenn, amely teljesen függetlenül keletkezett a nagy- 
és kislengyelországi antitrinitáriusok egyházközségeitől.5 E gyülekezet létrejötte 
feltehetően a németalföldi spiritualisták, a radikális erdélyi unitáriusok 
(„quasdam hungaricas disputationes”6) és a Danzigot felkereső itáliai antitri ni-
táriusok hatására egyaránt visszavezethető, hiszen a danzigi polgárok az egyházi 
élet valamennyi külső és intézményes formájának elvetésében a spiritualisták-
hoz, Krisztus tiszteletének tagadásában pedig a nonadorantistákhoz álltak na-
gyon közel, s a kilencvenes évekig nem is került sor messzemenő közeledésre az 
egymással levelező Matthias Radecke és az unitarizmus szélesebb körben elfo-
gadható változatának kialakításáért küzdő Fausto Sozzini állásfoglalásában.7 

Ahogy azonban megváltozott az egymáshoz való hozzáállásuk, az apa való-
színűleg a lengyel sociniánusok egyik központjába, Rakówba irányította a fi át 

4 Tazbir, Janusz: Sozinianismus in Gdańsk und Umgebung. Studia Maritima, 1. évf. 
(1978). 76. 

5 Uo. 76. 
6 A Friedrich Samuel Bocktól eredő, ám nála kifejtetlenül maradt kifejezést például 

Balázs Mihály azon adatával magyarázhatjuk, amely szerint a nonadorantista szövegeket 
tartalmazó 1583-as Tractatus aliquot című kiadvány Matthias Radeckének is megvolt. 
Sajnos, a tárgy bonyolultsága miatt szétfeszítené a dolgozat kereteit, ha a danzigi 
socinianizmusról akarnék értekezni, arra azonban feltétlen felhívnám a fi gyelmet, hogy az 
első híveket Gianpaolo Alciati nyerte meg itt az antitrinitarizmusnak. Azért fontos ez, 
mert Alciati nemcsak hogy rendkívül nagy szerepet játszott Dudith Andrásnak az 
antitrinitarizmushoz való szellemi közeledésében, hanem Lech Szczucki szerint az is 
egészen bizonyosnak látszik, hogy az ezerötszázhetvenes évek közepétől szoros kapcsolatot 
tartott fenn a Jacobus Palaeologus által vezetett erdélyi nonadorantista csoporttal; ezt 
többek között az is megerősíti, hogy 1584-ben közétette Christian Francken Praecipuarum 
enumeratio causarum című rövid munkáját (Vö. Szczucki, Lech: Krakkói eretnekek a XVI. 
század második felében. Adalékok és megjegyzések. Filológiai Közlöny, 23. évf. (1977). 
388.). A danzigi sociniánusokról való bőséges szakirodalomról egyébként Siegfried 
Wollgast tájékoztat: Wollgast, Siegfried: Zum Sozinianismus in Danzig. In Sabine 
Beckmann et al. (ed.): Kulturgeschichte Preussens und königlich polnischen Anteils in der 
Frühen Neuzeit. Tübingen, 2005, Max Niemeyer, 267. 

7 Tazbir: i. m. 76–78. 
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tanulni8 rábízva egyidejűleg azon német nyomtatványainak felügyeletét, amelye-
ket Aleksy Rodecki ottani nyomdájában nyomtak (1593).9 Alioda Kawecka-
Gryczowa véleménye szerint nem lehet kizárni azt a lehetőséget sem, hogy Va-
lentint Rodecki krakkói nyomdászatában szintén foglalkoztatták, ahol Sozzini 
német nyelvű könyveinek, valamint latin műveinek nyomására ügyelt.10 Egy bi-
zonyos ideig magát a tulajdonost is helyettesítette,11 s Rodecki távolléte idejében 
gondját viselte Sozzini vitázó értekezése, a Refutatio libelli, quem Iacobus Wuiekus 
edidit sajtó alá adásának, amelyet 1595 tavaszán adtak ki, de Radecke nevét nem 
írták bele a könyvbe.12 Megtaláljuk őt ellenben Sozzini másik, ugyanebben az év-
ben kiadott művében, mégpedig a De Iesu Christi invocatione Disputatióban.13 
Ez a Dávid Ferenccel folytatott vita anyaga volt,14 amelyet Sozzini azért tartott 
fontosnak újra megjelentetni, mert Erdélyben ismét előkerült Jézus segítségül 
hívásának, az invokációnak a kérdése.15 Biztos, hogy ezzel az ifj ú teljesen tisztá-
ban volt, hiszen Sozzini hozzá utalta Valentin Schmalzot, hogy az megértse, mi-
lyen reményeket kelt a Disputatio kiadása.16 Nem rendelkezem adatokkal arra 
vonatkozólag, hogy apjához hasonlóan Radecke is tagadta-e valamikor annak 

8 Sozzini már 1593-ban igen buzgó üdvözletét küldte Radeckének az úr Jézusban és a 
teljes igazság lelkét kérte Istentől számára. A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári 
Gyűjtőlevéltárában (MUEKvGyLt.) a kolozsvári Lengyel Unitárius Egyházközség Levéltára 
(LUEL.) 52. 

9 Kieniewicz, Stefan et al. ed.: Polski Słownik Biografi czny. XXIX. köt. Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódz, 1986, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich 
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 672. 

10 Uo. 672. Kawecka-Gryczowa, Alodia: Ariańskie ofi cyny wydawnicze Rodeckiego i 
Sternackiego. Dzieje i bibliografi a. – Les imprimeurs des antitrinitaires polonais Rodecki et 
Sternacki. Histoire et bibliographie. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1974, Zakład 
Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 44, 47–48, 95–
96, 180, 186. 

11 Kieniewicz: i. m. 672. 
12 Uo. 672. 
13 Uo. 672. 
14 Uo. 672. 
15 Káldos János: Az erdélyi unitárius egyház Enyedi György püspöksége idején (1592–

1597). In Miskolczy Ambrus – András János – Gelu Păteanu (szerk.): Europa Balcanica-
Danubiana-Carpathica. Annales cultura-historia-philologia. 2A köt. Budapest, 1995, 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Román Filológiai Tanszék, 
144. 

16 „Quod quaedam ex Disputatione mea cum Francisco Davidis excerpseris, 
gratissimum mihi fecisti, nec erat cur Moscorovius noster aliter existimaret, quae spes 
hujus libelli edendi sit, ex Radecio intelliges.” Socinus Senensis, Faustus: Ad Amicos 
epistolae. In quibus variae de rebus divinis quaestiones expediuntur multaque sacrarum 
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szükségességét, hogy Krisztust valamilyen formában tisztelje, ám az a későbbi 
nyitottság, amelyet az újabb kutatási eredmények tulajdonítanak neki,17 biztosan 
nem erre az időszakra vezethető vissza, ekkor ugyanis Enyedi György és Everard 
Spangenberg kivételével többnyire olyanokkal lépett összeköttetésbe (legalábbis 
csak erre vannak adataim), akik azt sulykolták belé, hogy a nonadorantisták va-
lamennyi torz vélekedését ki kell irtani. 

Enyedinek, az antitrinitárius tábor megosztottságát gyakran elhallgató erdé-
lyi püspöknek 1591-ben, amikor apja még nem adta fel jól fi zető tisztségét, aján-
dékot küldött,18 az 1597-ig Kolozsváron tartózkodó Everard Spangenberggel pe-
dig legalább egy évtizeden át érintkezett. Erre nemcsak lappangó levele19 és egy 
olyan könyv poszesszor-bejegyzése utal, amelyet 1602-ben vett az utolsó ítéletet 
épp erre az évre jósoló tudóstól,20 hanem az is, hogy Georg Ludwig Leuchsner 
1603-ban arra kérte őt, hogy igen buzgó üdvözletét jelezze a vizionáriusnak,21 
akinek Sozzini több levélben cáfolta nézeteit. Talán nem tűnik túl merész elkép-
zelésnek, hogy ezzel függött össze az is, hogy 1600-ban épp Radeckét „használ-
ták fel” a chiliastákkal való vitában. Ezek az angol Th omas Leamer vezetése alatt 

litterarum loca explanantur. Additae sunt paucae aliorum ad Socinum Epistolae, ad quas 
ipse respondet. Raków, 1618, Typis Sebastiani Sternacii. 515. 

17 Keserű Gizella: Az erdélyi unitárius egyház megkésett konfesszionalizálódása és a 
lengyel testvérek a 17. század elején. In Jankovics József et al. (szerk.): „Nem sűlyed az 
emberiség”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. Budapest, 2007, MTA 
Irodalomtudományi Intézet, 429–449. [online] www.iti.mta.hu/szorenyi60.html (2015. 
02. 12.)

18 Káldos János – Balázs Mihály: György Enyedi. Baden-Baden-Bouxwiller, 1993, 
Valentin Koerner (Bibliotheca Bibliographica Aureliana CXXXVII, Bibliotheca Dissi-
dentium Répertoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles 
XV, Ungarländische Antitrinitarier II), 15, 153. 

19 „Missae enim sunt ad me istae Radecii nostri litterae, quas ad te dedit, ut ego illas 
tibi aff erendas ac reddendas curem.” (Mert elküldték nekem Radeckénknek azt a levelét, 
amelyet neked írt, hogy annak hozzád viteléről s kézbesítéséről gondoskodjam.) Socinus: 
i. m. 605. „Litteras Radecii nostri in Transilvaniam misi tertio post die, quam illas ad me 
miseras; qua de re ipsum Radecium brevi, ut spero, per litteras certiorem faciam.” 
(Radeckénk levelét Erdélybe küldtem három nappal azután, hogy elküldted nekem. Erről 
a dologról rövid idő alatt levélben fogom értesíteni őt.) Socinus: i. m. 355. 

20 Köszönöm az adatot Bíró Gyöngyinek. 
„BIBLIA; STEPHANUS, Robertus ed. 
Biblia… s. l., [= Genevae], M. D. LVII., oliva Rob. Stephani, in fol. 
Mai jelzet: U 60288 
Prov.: 1. Ex libris [Everardi Spannenbergi] (áthúzva) 1–2. Valentini Radekii 

Gedanen(sis). empt(us) ab Everardo Spannenbergio f(lorenis) 12. Ao 1602.” 
21 LUEL. 43. 
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fejtették ki tevékenységüket Danzigban,22 ahol az ifj ú prédikációiban és írásban 
igyekezett leküzdeni tanaikat.23 Valószínűleg fi atal korára tekintettel vezényelték 
ide segítségére ugyanezen év júniusában Stanisław Lubienieckit, aki 1601. január 
12-én könyvet ajándékozott neki,24 és Christoph Ostorodtot, akinek 1598-ban 
Rakówban valószínűleg sajtó alá adta a Disputatio wider Georgen Tradeln von 
Gottheit des Sohns Gottes című művét.25 Talán már Ostorodt Danzigba irányítá-
sára utalhatott Sozzini abban a levelében, amelyet 1599. december 31-én 
Lusławicéből írt hozzá: „Átadok neked egy radeciusi megbízást mind maga az 
ifj ú, mind az egyetemes gyülekezet miatt, amelyet itt hosszadalmasabban nem 
fejtek ki, mert bőven foglalkoztam vele szemtől-szemben.”26 

1602. február 17-én Sozzini arra kérte ugyanezt az Ostorodtot, hogy igazol-
ja Valentin előtt, amiért igen kedves levelére még nem írt vissza: „Mert már késő 
éj van, és szemeim semmiféle módon sem engedik meg, hogy többet írjak.” Még-
is kilátásba helyezte, hogy felelni fog, amikor Stoiński Lusławicébe érkezik.27 S 
habár szemfájdalmával és -folyásával még február 24-én is annyira bajlódott, 
hogy alig bírt írni valamit, mégis úgy vélte, hogy a legkevésbé sem engedheti 
odáig fajulni a dolgot, hogy valami úton módon ne válaszoljon Radecke levelére, 
amelyet egyébként Giambattista Cettis adott át.28 Ebben biztatta az ifj út, hogy 

22 Kieniewicz: i. m. 672. 
23 Uo. 672. Vö. Dobrowolski, Kazimierz: Nieznana Kronika Arjańska 1539–1605. 

Reformacji w Polsce 4. évf. (1926). 171. 
24 Köszönöm az adatot Bíró Gyöngyinek. 
BUCERUS, Martinus 
De regno… Basileae, (Anno Salutis humanae M. D. LVII. Mense Septembri.), per 

Ioannem Oporinum., in fol. 
Mai jelzet: U 88565 
Prov.: 1. G. S 1–2. Sum Georgij [Scho]ma(n)ni Dono Joa(n)nis Bal?…? Anno Chri(sti) 

Nati 1579. 3–4. Nunc verò Valentini Radekii, Liberalitate G(e)n(er)osi D(omi)ni Stanislai 
Lubieniecii, A(nn)o 1601. 12 Januarii. 4. Valentinj Radecij Gedanensis. 

25 Kieniewicz: i. m. 672. 
26 „Commendo tibi negotium Radecianum cum propter ipsum adolescentem, tum 

propter ipsum universum coetum, quae hic latius non explico, satis enim abunde coram 
id feci.” Socinus: i. m. 455. 

27 „…meque Radecio excusabis, si ad ejus gratissimas litteras nondum rescribo. Iam 
enim multa nox est, meique oculi, ut plus scribam, nullo modo permittunt. Rescribam, 
Deo dante, cum Statorius isthuc veniet.” Socinus: i. m. 472. 

28 „Etsi oculorum dolore et fl uxu adhuc <…> laboro, ut vix scribere quidquam possim, 
tamen minime mihi committendum <…>, quominus aliquid ad tuas litteras responderem, 
quas ante aliquot <…> accepi, et quibus sum adeo delectatus, ut vix quidquam iucundius 
diu mihi <…>.” LUEL. 52. 
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haladjon előre igen szent szándékában, és mélyebben ismerje meg, hogy mire 
hívja az Isten, továbbá azt tanácsolta neki, hogy gondoskodjon arról, hogy bizo-
nyos könyveket a birtokában tartson.29 Azt is előre jelezte benne, hogy a megál-
lapított pénz nem lesz elég ezek megszerzésére (amellyel különben Radecke az 
1602-es rakówi zsinaton Leuchsnert bízta meg),30 szerinte azonban a testvérek 
általában kötelesek megtoldani az összeget annyival, amennyi hiányzik.31 Azzal 
az ötlettel is előállt, hogy az életéből amennyi még hátra van, azt Rakówban tölti 
el, és a még ott tanuló Radeckénél fog lakni. Az átköltözés állandó gondolatát, 
lehet, hogy éppen az ifj ú sugalmazta,32 ám hogy Sozzini ezt tehesse, Radecke 
Nowy Ryneknél lévő házát meg akarta toldatni egy szobával.33 A válasz lappang, 
de az ifj ú valószínűleg jelezte benne mesterének, hogy mekkora összegre becsü-
lik a megbeszélt fűtőkamra és szoba építését, s értesítette, hogy megfelelően meg 
tudja-e őrizni lakásában azokat a szekrényeket, amelyekben Sozzini igołomiai 
könyvei vannak.34 Egy hónappal később, március 19-én Sozzini ismét azt kívánta 
Ostorodtól, hogy igazolja Radecke előtt, amiért semmit sem írt neki, és mondjon 
köszönetet a nevében azért, amit kérdezve értésére adott (talán a betegeskedésé-
re vagy a Rakówban lakást illető dolgokra vonatkozólag), mert könnyen megle-

29 „De libris tibi consulo, ut hos omnino habere cures: Biblia Ariae Montani, Nouum 
testame[n]tu[m] graecolatinum cum annotationibus <…> et integris Bezae, Annotationes 
Erasmi in idem Nouum testamentum, Grammaticam Hebraeam Ceualerij uel Auenarij, 
eiusde[m] Auenarij Lexicum Hebraeum et conpe[n]dium Th esauri Sanctis Pagnini ac 
praeterea biblia Tremellij et Junij cum annotationibus, grammaticam graecam Clenardi 
cum scholijs et praxi Petri Antesignani in quarto (ut vocat[ur]) atque ut ipse Antesignanus 
edidit et Scapulae Lexicum.” LUEL. 52. 

30 LUEL. 43. 
31 „Pecunia tibi decreta non satis erit ad hos libros comparandos, sed fratres omnino, 

quod deest, addere deberent.” LUEL. 52. 
32 Kieniewicz: i. m. 673.
33 „Cogitabam antea iam diu, tempus uitae quod adhuc mihi superest, istic apud uos 

transigere tecumq[ue] commorari, utq[ue] id facere possem domum istam tuam eo 
conclaui, quo mihi opus esset, augere, cum ex te audiuissem spatium et locum <…> 
commodum aedifi candi in area ipsa habitationis tuae superesse.” LUEL. 52. 

34 „Itaque <…>, ut quam primum mihi signifi ces, quanti existimetur constituram 
aedifi cationem <…> hypocausti cum suo cubiculo <…> suo loco necessario sine ullo 
sup[er]uacaneo <…> in loco isto atque etiam <…> certiorem facias, an possis commode 
nunc in ipsa habitatione tua cistas illas <…>, ubi sunt libri mei, quos numquam ex 
Jgolomia alio t[rans]uehendos…” LUEL. 52. 
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het, hogy azok hasznosak neki. Szemfolyása és -fájdalma még mindig annyira 
kínozta s feltartóztatta, hogy alig bírt Ostorodtnak is „betűket szántani”.35 

Ősszel azonban ismét arra készülődött, hogy egy Radeckének tett ígéretét 
beváltsa, ám hirtelen olyan hasmenése lett, amilyen még sohasem volt életében.36 
Ezzel csaknem egyidejűleg, 1603. október 2-án Kolozsvár elfoglalása után Basta 
az ottani unitáriusok templomát elvette, s Göcs Pál épp a lengyelországi unitári-
usoknál talált menedéket.37 Itt ismerte meg későbbi kollégáját, Radeckét, aki felől 
nagy dicséretet tett Kolozsvárnak, amikor hazament.38 Göcs már Lengyelország-
ban volt, amikor Sozzini november 23-án valamiképp felelni tudott Radecke 
újabb lappangó levelére. Ebből fény derül arra, hogy Stoiński hosszadalmas mér-
legelés és a többi testvérrel való tanácskozás után végre elhatározta, hogy a ki-
adandó katekizmus átalakításán kívül Sozzininek semmi mást nem kell tennie, 
mint mielőbb hozzá kell kezdeni a poznańiakkal ellenkező felelet, az Assertiones 
theologicae teljessé tételéhez. Ennek utolsó szavai ugyanis teljesen hiányoztak 
mind Sozzini saját kézzel írt példányából, mind abból az egy másolatból, amely 
megvolt neki Lusławicében.39 Ezért arra kérte az ifj út, hogy az Assertiones végé-
nek mielőbbi lemásolásáról gondoskodjon (már ha van hiánytalan példánya), 

35 „Quare etiam te rogo, ut me apud Radecium excuses, si nihil ad eum scribo, gratias 
illi meo nomine agens pro iis, quae me rogante, suis litteris mihi signifi cavit, nam fi eri 
facillime potest, ut ea mihi sint usui.” Socinus: i. m. 474. 

36 „Quare in animo habebam plus praestando, quam promiseram, et pro brevi more 
meo paraphrasi vel pleniorem paraphrasim vel justam explicationem ad te mittendo et 
tuae petitioni plenius satis facere et tantam tarditatem in fi de mea liberanda compensare. 
Verum cum ad id me paro, ecce quasi derepente incido in morbum, quamvis admodum 
brevem, molestissimum tamen et gravissimum, in diarrhoeam, inquam, qualem numquam 
in vita mea habui, licet simili aliqua ex parte aliquoties laboraverim, id est, tam vehementem 
et copiosam et cum tantis torminibus ac dolore capitis et ventriculi et una cum maxima 
nausea, tanta anxietate et virium totius corporis prostratione, ut jam morbum ferre non 
possem.” Socinus: i. m. 678–679. 

37 Jeney-Tóth Annamária: Az unitárius egyház és lelkészei a 17. századi kolozsvári 
városkönyvek tükrében. Egyháztörténeti Szemle, 1. évf. (2000). 20. 

38 Kolozsvári emlékírók 1603–1720. Bev. és az időrendi áttekintést összeállította Bálint 
József, A forrásokat vál. és jegyz. Pataki József . Bukarest, 1990, Kriterion, 153. 

39 „Statorius post multam pensitationem et cum aliis fratribus hac de re consultationem 
tandem, quod ad meos labores attinet, constituit, ut praeter Catechismi, qui edendus est, 
reformationem, cui una cum ipso vacare debeo, aliud nihil faciam, quam absolvam 
respensionem meam, quam vulgo vocamus adversus Posnanienses, quod quidem mihi 
gratissimum est, et quam primum manum operi illi perfi ciendo Deo dante admovebo.” 
Socinus: i. m. 679. 
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hogy azt Stoiński által elküldhesse neki.40 A katekizmusról, amely a rakówi káté 
előzménye volt, Schmalz később megörökítette naplójában, hogy „ő, Stoiński, 
Moskorzowski és Völkel 1605. április 25-én kezdték írni”41 lengyel nyelven és 
ugyanebben az évben egy lengyel–német gyermekkatekizmussal együtt 
Sternackinál nyomtatták ki.42 Radecke 1620-ban Kolozsváron kiadott kátéja, a 
Der kleine Katechismus zur Übung der Kinder in dem christlich1en Gottesdienst 
feltehetően ennek a „gyermekkatekizmusnak” a kivonata volt. A jezsuitákkal vi-
tázó kiadványok egyikének fordítása szintén elkészült a kolozsvári könyvnyom-
tató műhelyben két évvel azután, hogy Radecke meghalt (Tractatus de Deo, 
Christo & Spiritus Sancto).43 Sozzini, aki levelében megemlékezik még egy bizo-
nyos Ubiusról, továbbá szövegeket küld az ifj únak, szerette volna, ha Radecke 
igen fi gyelmesen viszont üdvözli a nevében Ostorodtot, akinek Nicolas Barnaud,44 
hugenotta orvos-alkimista nem régen kapott levelét küldte el. Remélte, igen ked-
ves lesz neki, különösen hogy abban orvosságokat zártak le oly súlyos betegségé-
re.45 Végül azt kívánta, hogy Radecke felesége, Jadwiga Simonówna, továbbá Sa-

40 „Interim (ut necesse est, ut faciam) dum quicquid hactenus scripsi, sum recogniturus 
et diligenter observaturus, rogo te, ut si aliquod isthic habetis mei imperfecti istius operis 
exemplum, ad ejus fi nem inspicere velis, an aliquid in eo habeatur non procul ab initio 
quarti numeri 20 cap. post verba illa „Antiquum etiam correctorium, quod”. Nam ea sunt 
plane omnium postrema tum in meo autographo, cujus unum saltem aut alterum folium 
periit, tum in uno, quod tantum habemus, hic exemplo. Nolim enim, si extet id, quod 
amplius scripsi, aliter, quam antea feci, particulam illam totius operis nunc scribere. 
Quare, si quid plus isthic habetis, quam nos hic habemus, cures, quaeso, quam primum id 
describendum, ut per d. Statorium ad me mittere possis.” Socinus: i. m. 679–680. 

41 Zeltner, Gustav Georg: Historia crypto-socinismi Altorfi nae quondam academiae 
infesti arcana ex docvmentis maximam partem msstis ita adornata vt cvm historiae illorvm 
hominvm illvstranda tvm dogmatibvs in vniversvm refellendis inservire possit. Accessit 
praeter alia Valentini Smalcii Diarivm vitae ex avtographo. Lipcse, 1744., apvd Jo. Frid. 
Gleditschivm. 1179. 

42 Schmeisser, Martin Hg.: Sozinianische Bekenntnisschrift en. Der Rakówer Katechismus 
des Valentin Schmalz (1608) und der sogenannte Soner-Katechismus. Berlin, 2012, 
Akademie (Quellen und Darstellungen zur Geschichte des Antitrinitarismus und 
Sozinianismus in der Frühen Neuzeit 1), 30. 

43 Az Háromságnak oltalmazására gondolt legfővebb okoskodásnak megvizsgálása. 
[Kolozsvár], 1634, [typ. Heltai]. 

44 Kahn, Didier: Between alchemy and antitrinitarianism: Nicoalus Barnaud (ca. 
1539–1604?). In Mulsow, Martin-Rohls, Jan (ed.): Socinianism and Arminianism, 
Antitrinitarians, Calvinists and Cultural Exchange in Seventeenth-Century Europe. Leiden, 
2005, Brill, 81–96. 

45 „D. Ostorodum diligentissime meis verbis resalutes velim, ad quem mitto litteras D. 
Barnaudi non ita pridem acceptas, quibus respondet iis, quas ad ipsum scripsit. Erunt, 
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muel Nieciecki, Michael Güttich és a többi asztaltársa a lehető legjobb erőben 
legyenek.46 

Valószínűleg nem tévednek azok, akik úgy gondolják, hogy az asztaltársak 
között volt Göcs Pál is,47 a korábban már többször említett Leuchsner ittlétére 
vonatkozólag azonban egyáltalán nem rendelkezünk adatokkal. Leuchsner 1595. 
december 1-én iratkozott be Altdorfb an és jogot tanult ott 1600-ig.48 Bensőséges 
viszonyt tartott fenn Ernst Sonerrel az ottani egyetem fi lozófi a és teológia pro-
fesszorával, akinek környezetében 1606-tól egy antitrinitárius csoport műkö-
dött. 1602-ben Lublinba ment, július 5-én Lublinból Solinushoz (Socinushoz?) 
távozott.49 Október 7-től 19-ig Radeckével és Ostorodtal együtt részt vett a 
rakówi zsinaton, ahol felvették a lengyel testvérek közé. Mielőtt visszautazott Itá-
liába, március 5-én közölte Radeckével, hogy arra kényszerül, hogy a kedvező 
időpontot elmulassza, s azért nem indulhat el hozzájuk, mert az ügyletet, ami 
miatt visszamaradt Krakkóban, még nem tudta előmozdítani.50 Ugyanebből a 
levélből fény derül arra is, hogy Cettis, az itáliai kereskedő és vallási menekült, 
aki Leuchsnerrel később közösen szervezte az altdorfi  antitrinitárusok és a len-
gyelországi ecclesia minor közötti levelezést,51 lázzal bajlódik és már négyszer 
roham ragadta el. Egyáltalán nem kizárt, hogy Leuchsner és Cettis később azok 
közé tartoztak, akik „közelebb hozták” Radeckét azokhoz az altdorfi  kripto-
socinánusokhoz, akik Pancratius Eubulus néven ismerték őt. Úgy tudom ugyan-
is, hogy Radecke mindössze egy alkalommal, 1596-ban járt a birodalomban, bi-

spero, illi gratissimae, praesertim, cum nisi fallor, in illis inclusa sint medicamenta pro 
eius tam diffi  cili morbo, a quo ut aliquando, quemadmodum spem habere coeperamus, 
magna solum ex parte liberetur, Deum ardentissime oro.” Socinus: i. m. 680–681. 

46 „Vxorem tuam, d. Nieciecium, d. Gutichium, reliquosque commensales tuos quam 
optime valere cupio, et pro ipsorum amantissimis salutationibus gratias illis ex animo ago. 
Deus tibi, uxori ac liberis suo spiritu et gratia perpetuo adsit.” Socinus: i. m. 681. 

47 Kénosi Tőzsér János–Uzoni Fosztó István: Az Erdélyi Unitárius Egyház története. II. 
köt. Ford. Márkos Albert, a fordítást a latin eredetivel egybevetette Balázs Mihály, kiad. 
Hoff mann Gizella, Kovács Sándor, Molnár B. Lehel, térképeket készítette Elekes Tibor. 
Kolozsvár, 2009, Erdélyi Unitárius Egyház (Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárá-
nak és Nagykönyvtárának kiadványai 4/2.), 179. Vö. Dobrowolski: i. m. 172. 

48 Schmeisser, Martin-Birnstiel, Klaus: Gelehrtenkultur und antitrinitarische Häresie 
an der Nürnberger Akademie zu Altdorf. Daphnis. Zeitschrift  für Mittlere Deutsche 
Literatur und Kultur der Frühen Neuzeit (1400–1750), 39. évf. (2010). 249. 

49 Zeltner: i. m. 1174–1175. 
50 LUEL. 43. 
51 Schmeisser: Sozininanische… i. m. 44–45. 
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zonyíthatóan akkor is csak Heidelbergben.52 Persze fi gyelemre méltó az is, hogy 
a Soner-kör legaktívabb tagjáról, Michael Güttichről az egyik forrásban azt ol-
vassuk, hogy korábban Radecke erdélyi iskoláját látogatta.53 Visszakanyarodva a 
levélre Leuchsner még azt is jelezte benne, hogy egyetlen héber nyelvtanra sem 
bírt szert tenni Johann Habermann (Avenarius) grammaticája54 kivételével. 
Azonkívül – mint közölte – egy sincs, csak Valentin Schindlerét bocsátják áruba, 
amelyet a levél megírásának évében adtak ki Wittenbergben. A levél végén 
Leuchsner igen buzgó üdvözletét küldte Sozzini, Ostorodt, Lubieniecki és 
Nieciecki (?) uraknak, amelyet Radeckének még azelőtt kellett átadnia, hogy a 
kolozsvári unitárius kollégium tanára lett.

Amikor ugyanis az ottani unitáriusok visszakapták templomaikat és a jezsu-
iták elhagyták a várost, a lengyel testvérek általános zsinata (1605. október 2.) az 
Erdélyből hívott55 Radeckét Kolozsvárra, barátját, Schmalzot pedig Rakówba 
rendelte.56 Az erdélyieknek valószínűleg Radecke azon tapasztalatai számítottak, 
amelyeket Danzig felekezeti sokféleségében, majd a szélsőséges irányokból las-
san letisztuló lengyelországi antitrinitarizmus egységesülésében gyűjtött,57 a len-
gyelek pedig az egyesülési terv zálogának tekintették őt. Mindenesetre Radecke 
csak 1608-ban jött végképp Kolozsvárra, ahol az elérhető jövedelem valószínű-
leg nagyobb volt, mint amit Raków kínálhatott.58 Ezzel függhetett össze, hogy az 
Apendix, albo zawieszenie… című névtelen „antiariánus” pamfl etben azt olvas-
hatjuk, hogy Valentin Radeckét, a „kis nyomdászt” a gyülekezet vezetősége erdé-
lyi földre küldte szolgálatra abban a reményben, hogy „vörös aranyakkal” érke-
zik majd vissza Rakówba.59 

52 Radecke itt vásárolta Poliorceticon című kötetét. Dankanits Ádám: XVI. századi 
olvasmányok. Bukarest, 1974, Kriterion. 70. 

53 Balázs Mihály: Altdorf és az erdélyi unitáriusok. Keresztény Magvető, 118 évf. (2012). 
216. 

54 Avenarius héber nyelvről írott műveit lásd: Koch, Traugott: Johann Habermanns 
»Betbüchlein« im Zusammenhang seiner Th eologie. Eine Studie zur Gebetsliteratur und zur 
Th eologie des Luthertums im 16. Jahrhundert. Tübingen, 2001, Mohr Siebeck. 148–149, 
172–173. 

55 Vö. Dobrowolski: i. m. 172.: „Eodem anno 1605 senatus populusque Claudiopolita-
nus scripsit ad coetum Rakoviensem, et maiorem in modum rogavit, ut ipsis minister 
mitteretur Valentinus Radecius, Matthaei fi lius, qui in ipsorum urbe coetui Saxonico 
(Germanicae Ecclesiae) praeesset…” 

56 Zeltner: i. m. 1180.
57 Keserű: i. m. 433. 
58 Uo. 433. 
59 Kieniewicz: i. m. 673. 
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A jóslat nem teljesült be, Argentini azonban már az 1606-os év alatt felje-
gyezte, hogy egy székely kálvinista fi atalember összetűzésbe keveredett a kolozs-
vári ariánus iskola rektorával.60 A dokumentum sajtó alá rendezői szerint itt 
Radeckéről lehet szó, aki 1605-től volt rektor, de felmerülhet Joó Márton is, aki 
1607-ben igazgatóként mondott beszédet Bocskay temetésén.61 Ugyanebben az 
évben, azaz 1606-ban Gyulaffi   Lestár, aki az erdélyi diplomácia orientációjának 
megváltozását követően visszavonultan élt Kolozsváron, egy könyvet ajándéko-
zott Radeckének,62 Paweł Szoman pedig levelet írt neki.63 Ebben az első teljesen 
önálló antitrinitárius káté megfogalmazójának fi a a lengyel állam váltakozó vi-
harai közepette köszönetet mondott barátjának egy bizonyos magyar 
Grobianusért, aki bőven tanúsította annak érzületét iránta. Ezenfelül igen buzgó 
üdvözletében részesítette a kolozsváriakat, de különösen Göcs Pált, s kifejezte 
abbéli reményét, hogy Radecke ottani időzése használni fog annyit, amennyi 
elég ahhoz, hogy az erdélyiek visszajussanak Krisztushoz, és így elnyerjék az 
örökké tartó életet. 

Egy évvel később, 1607-ben, amikor Rákóczi Zsigmond és Báthory Gábor 
versenyfutása a hajdúk táborában dőlt el, és a Zebrzydowski-felkelést szétzúzták, 
Radecke levelet írt Rakówba annak a Ioannes Ferberinusnak, aki 1606 és 1609 
között Schmalz házában tartózkodott. Levele lappang, Frobenius válaszából 
azonban fény derül arra, hogy Radecke igen pontosan megírta neki, hogy újból 
háborút támasztottak Erdélyben.64 Radecke Frobenius szerfölött tisztelt pártfo-
gója volt, akivel valamikor együtt élt. Frobenius több levelet írt neki, ám kételke-
dett abban, hogy átadták azokat. Azt is közölte Radeckével, hogy egyik szülőjét, 
akit a címzett is tüzesen szeretett, a párkák elvették tőle, s hogy a rakówiak for-
rón óhajtják, hogy Radecke minél előbb, és ha lehetséges, az övéivel együtt oda 
menjen. Végül üdvözletét küldte valamennyi erdélyinek, akik ismerik és szeretik 
őt. 

60 Balázs Mihály et. al. kiad.: Jezsuita okmánytár. Erdélyt és Magyarországot érintő 
iratok 1601–1606. Szeged, 1995, József Attila Tudományegyetem Régi magyar irodalom 
tanszéke (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 34.), 577, 584. 

61 Uo. 601. 
62 Köszönöm az adatot Bíró Gyöngyinek. 
CRINITUS, Petrus 
De Honesta… Lvgdvni, 1543, apvd Seb. Gryphivm, in 8. 
Mai jelzet: TB 02867 
Prov.: 1. Ex libris Eustachi Giulaffi   1–2. nunc verum Valentini Radecii dono eiusdem 

dono eiusdem generosi E Giulafi i 1606 
63 LUEL. 42. 
64 LUEL. 41. 
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Radecke végül 1608. július 17-én ment Lengyelországba Kolozsvár szenáto-
raival, Gellyén Imrével, Radnóti Istvánnal és azzal a Johann Beuschellel,65 akitől 
két évvel korábban egy kolligátumot kapott.66 Július 31-én érkeztek Rakówba, 
ahol miután megszerezték a gyülekezettől Radeckét, ismét elmentek,67 s augusz-
tus 20-án jöttek meg Lengyelországból Kolozsvárra.68 Itt Radecke egy ma már 
szintén lappangó levelet írt Rakówba Schmalznak,69 aki valamikor 1609 után 
odaajándékozta neki Sozzini általa kiadott Prelectiones theologicae című művét70 
és saját szerzeményét, a De divinitate Iesu Christit.71 Talán épp akkor, amikor 
1612-ben, huszonnégy nappal apja halála előtt Radecke Rakówba ment (március 
5.), és néhány napot Schmalzékkal tartózkodott, ám még azelőtt elment, hogy 
felengedett a tél.72 Ugyanebben az évben, azaz 1612-ben a sziléziai Franconius 
Daniel a rakówi iskola tanáraként verset nyomtatott Radecke tiszteletére: „Az iz-
zadságtól undorodnak, de te kerekedj felül az undoron, férfi ú, mert érdemekért 
érnek a végén a legnagyobb kiváltságok. Előrelátóként lassan siess, s a győzelem 

65 Bálint-Pataki: i. m. 138. 
66 Köszönöm az adatot Bíró Gyöngyinek. 
Koll. 1. FUNCIUS, Johannes 
Chronologia… VVitebergae, anno M. D. LXXVIII., Excudebat Matthaeus VVelack, 

Typis Iohannis Schwertelij., [für Konrad Rühel], in fol. 
Koll. 2. DIODORUS Siculus; CASTALIO, Sebastianus com., ed.; DICTYS Cretensis; 

DARES Phrygius
Bibliothecae… Basileae, (mense Avgvsto, anno M.D.LIX.), (per Henricvm Petri), in fol. 
Mai jelzet: U 74745–74746 
Prov.: 1. M F P 1579 (supralibros) 2–3. Ex libris Valentini Radecij Gedanen(sis): à D. 

Joanne Beichelio; Claudiopoli Ao 1606. 
67 Zeltner: i. m. 1184. 
68 Bálint-Pataki: i. m. 138. 
69 Zeltner: i. m. 1185. 
70 Köszönöm az adatot Bíró Gyöngyinek. 
SOCINUS, Faustus; SMALTIUS, Valentinus ed. 
Praelectiones… Racoviae, Anno 1609., Typis Sebastiani Sternacii, in 4. 
Mai jelzet: U 59540 
Prov.: 1–2. Reverendo et clariss(im)o viro D: Valentino Radecio amico et fratri suo 

donat V. Smalci(us) Got[hanus.] 2. Valentinj Radecij. Claudiop.
71 Köszönöm az adatot Bíró Gyöngyinek. 
SMALCIUS, Valentinus 
De divinitate… Racovię, 1608., Typis Sebastiani Sternacii, in 8. 
Mai jelzet: U 52680 
Prov.: 1–2. Reverendo et doctiss(im)o viro, D. Valentino Radecio, donat autor. 3. 

Valentini Radekjj 
72 Zeltner: i. m. 1195. 
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bizonyos: a győzőnek – jól van ekként! – igazi üdvöt és dicsőséget adnak.”73 
Franconius Radecke nevét két anagramma formájában adta vissza: „Suda vir 
lente vincas” (Izzadj férfi ú, lassan győzz!) és „Vincenti vera Salus D.” (Győztesé az 
igazi üdv). Talán nem tűnik túl merész elképzelésnek, hogy az epigrammát 
Szoman levele és Schmalz ajándéka után úgy interpretáljuk, hogy az a Krisztus 
imádását és segítségül hívását Erdélybe csempésző Radeckét jeleníti meg, akinek 
püspökké választása előtti életpályájára vonatkozólag már csak a kolozsvári 
számadáskönyvek szolgáltatnak adatokat.74 

Ezekből tudjuk, hogy mielőtt Radecke 1614-ben ismét Lengyelországba 
ment, Göcs Pál plébánossal együtt Ötvös András főbíró arra kérte őt, hogy hány-
ják-vessék meg a rakówi könyvnyomtatóval az Explicationes kinyomtatásának 
tervét. Amikor azonban visszajött onnan, arról kezdtek vitatkozni maguk között, 
hogy kit bocsássanak el Rakówba a nyomtatást felügyelni. Eközben karácsony-
tájban megjött Makai Nyírő János deák, aki azért forgolódott külföldön, hogy a 
könyvnyomtatást jobban megtanulja. Mivel Radecke ifj ú korában szintén tanulta 
a könyvnyomtatást, bővebben beszélgetett vele, s úgy ítélte, hogy tudománya ele-
gendő, hogy az Enyedi könyvét kinyomtassák. Radecke ekkor még a szászok 
papja volt. 

Egy kissé meglepő, ám püspökké választásáról eddig nem voltak ismerete-
ink. Minthogy a kolozsvári rendkívüli konzisztóriumi ülés jegyzőkönyvében 
történik róla először ilyen formában említés (augusztus 30.), püspökségét 1616-
tól datálták. Én azonban felkerestem Bethlen Gábor fejedelem megerősítő leve-
lét, amelyet 1615. december 20-án írtak Kolozsváron.75 Összefoglalás gyanánt 
megállapíthatjuk, hogy ebben egy olyan főpásztort konfi rmáltak, akinek az el-
hunyt püspökkel ellentétben Sozzini „Krisztus ismeretében […] mondhatni, 
atyja volt”76. 

73 Illustrium, Generosorum & Praestantissimorum quorundam VIRORUM OMINA, 
Heroicos animos, & Vitae conditionem notantia, ex eorundem Nominibus Anagrammate 
evoluta. ANNO NoMen IesV parIt DeCVs. 8r. 

74 Tóth Kálmán: Könyvnyomtató Makai Nyírő János deák. Fejezet a Heltai nyomda 
történetéből. In Bodor András et al. (szerk.): Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének 
nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 1957, Tudományos, 604605. Kénosi Tőzsérék azt is 
megörökítették Radeckéről, hogy 1613-ban örök emlékezetül azok közé írták, akik március 
22-én elhatározták, hogy ezentúl minden csütörtökön mindjárt a reggeli könyörgés után 
egy megállapított helyre bibliaolvasás és hittani gyakorlat céljából összegyűlnek. Kénosi 
Tőzsér–Uzoni Fosztó: i. m. 178.

75 MUEKvGyLt. RegA II/10. 
76 Kénosi Tőzsér–Uzoni Fosztó: i. m. 179. 
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Appendix 

1. Krakkó, 1603. március 5. 
Georg Ludwig Leuchsner levele Valentin Radeckéhez 
MUEKvGyLt. LUEL. 43. 

Pietate ac eruditione praestantiss[imo] viro, d[omi]no Valentino Radekio, 
fratri in D[omi]no plurimum amando. Racoviam. 

Redditae 9. Martij. 

Salutem a Deo patre et D[omi]no n[ost]ro, J[esu] C[hristo] 

Quod praesentem commoditatem ad vos profi ciscendi negligere coactus 
sum, caussa est, quod negotium, cuius gratia hic subsisto, nondum exspedire 
licuit. Mercatores ex nundinis Lublinensib[us] serius, quam putatum, redeunt, 
nunc tamen propediem exspectantur. Interea ipse Schillingus urbe abfuit et 
adhuc abest. Cuius praesentiae si copia fuisset adeundi, eo fortasse res meas iam 
deduxissem, ut pecunia[m] alia ratione nactus hinc discedere potuissem. Nam 
absentiam a vobis et studijs nostris tam diuturnam non possum non aegerrime 
ferre. Nunc, post abitum d[omi]n[i] magnifi ci nostri, mutato veteri hospitio 
habito hic in suburbio, quod vocat[ur] cerdonum auf der Gerberey, in aedibus 
mercatoris, alias mei popularis loco satis com[m]odo. Caeterum d[omi]n[us] 
Cettis nunc febri laborat, quater iam paroxismo corrept[us]. Deus benigniss[imus] 
ipsum liberet! Hebraeas gram[m]aticas nullas hic nancisci possu[m] praeter 
unam Auenarij, alioqui nullae, nisi Schindleri prostant. Porro rogo, ut d[omi]
natio v[est]ra d[omi]n[o] Spangenbergio praeter salutem plurimam signifi cet 
Danielem Flamin (?) mirari, quod nullas ad ipsum det literas. Et ille, si videatur, 
quod superiorib[us] dieb[us] per l[ite]ras ab ipso petij, huc ad me servum suum 
cum curru et equis mittat me petitum. Nam alias fortasse hinc nulla illuc eundi 
com[m]oditas dabitur. Si est missurus, velim, ut servus die Lunae saltem vesper 
huc veniat. Sin die Martis sequenti neminem videro, alio quoque modo mihi 
prospicia[m]. Hisce d[omi]n[o] Socino, d[omi]n[o] Ostorodo, d[omi]n[o] 
Lubieniecio et d[omi]n[o] Nieciecio (?) mea[m] salutem plurimam, illoru[m] 
amori ac precib[us] me diligenter com[m]endans. Itemq[ue] caeteros fr[atr]es 
meo no[m]i[n]e salutatos, volo. D[omi]no magnifi co velim, d[omi]n[atio] v[est]
ra praeter mea servitia signifi cet me librum, quem petijt, emisse ligandumq[ue] 
dedisse. Mecu[m] una adfera[m] Deo volente. D[omi]n[atio] v[est]ra una cum 
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suis bene valeat meq[ue] amet et precib[us] suis com[m]endatu[m] habeat. 
Cracoviae 5. Martij 1603. 

D[omi]n[ationis] v[est]rae in D[omi]no amantiss[imus] fr[ater] serv[us]
q[ue] deditiss[imus] 

Georg[ius] Lud[ovicus] Leucssner[us] 

2. Raków, 1606. február 17. 
Paweł Szoman levele Valentin Radeckéhez 
MUEKvGyLt. LUEL. 42. 

Eruditione et pietate insigni morumq[ue] integritate ornatissimo viro, 
d[omino] Valentino Radecio Gedanensi, amico optatissimo ac observandissimo. 
Claudiopoli. 

S[alutem] p[lurimam]. Mulieribus et <…> abeuntibus non potui <…> enim 
et meo <…> praesertim tanto temporis et locor[um] intervallo <…> diversitate 
solus quoddam et nefarium piaculum <…>. Volui itaq[ue] mihi et huic tam 
commodae occasioni non deesse, nec offi  ciu[m], quo tibi, tam iucundo amico 
sum obligatus, deserere, neq[ue] deniq[ue] illud a te desiderari. Licet autem, 
quod nunc praecipue scriberem, non esset, malui tamen aliquid scribere potius, 
quam alto silentio erectam expectationem tuam eludere. Domestica igitur 
quotidianaq[ue] illa, usitatissima familiari formula utar, qua amicissimi inter se 
uti consueverunt, ut ne quem cum Cic[erone] isthuc euntem sine mea schedula 
dimittam. Nos hic omnes, atq[ue] adeo ipsa Respub[lica] Christiana, quod 
Christo gratia sit, quanq[uam] in variis polithiae procellis, valemus tamen 
optime. Rex77 discessum ad suos Suecos, nescio quibus consiliis, non tantum 
molitur, sed confi denter etiam et quidem splendido Austriaci gynaecei comitatu78 
pro viribus parat et adornat. Quod propositum utinam tam feliciter teneat, 
urgeat deniq[ue] ac persequatur Stronie, quam facile sucessit (!) et qua[m] 

77 III. Vasa Zsigmond és a nemesség közötti ellenállás 1606-ban hágott a tetőfokára. 
Jan Zamoyski kancellár már az 1605-ös szejmen azzal fenyegette meg a királyt, hogy 
Svédországba deportáltatja, ha nem veszi jobban fi gyelembe az ország érzéseit. 
Zebrzydowski állítólag szintén így kiáltott fel, amikor a király elkobozta egyik házát. 

78 III. Zsigmond 1605-ben Grazban házasságot kötött Konstancia főhercegnővel. A 
frigy a szejm jóváhagyása nélkül jött létre, így nagy sérelem érte az ellenzéket. 
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ardenter omnium votis, ut promoveat, expetitur. Porro Calobus79 noster et Josua 
nondum ex Arctois illis Moschoviticis paludibus, licet frigore, astrictis 
emerserunt. Mnisci quoq[ue] Sedomiriensis palatini80 fi lia81, Moschovitico 
Basilidi82 nuptura p[ro]p[ter] nimium et exq[ui]situm ornatus luxum, cui praeter 
modum <…> suo sponso studere iussa est, nondum hinc in Moschoviam ad 
suum <…> iter aggredi potuit, sed tamen comitiis peractis et dimissis plane tunc 
statim discessura dicitur. Utinam hunc Josianum eius herois animu[m] Deus 
confi rmet conataq[ue] pia et sancta ad optatum eventum perducat. De tuo 
quoq[ue] illo Grobiano Ungarico tibi quam maximas gratias ago, animu[m] 
enim tuum, q[ui] esset erga me et quam indefatigatus in gratifi cando mihi, 
abunde testatus est. In hanc sententiam scriberem plura, quamq[uam] tandem 
in buccam venirent, nisi te a tuis uberiores, pleniores, suaviores, omni deniq[ue] 
ex parte locupletiores et accuratiores, quae tibi abunde et cumulate in omnibus 
satisfaciunt, epistolas acceptur[um] sperarem. Quod igitur restat, valebis mi, 
optime Radece, et nos, quod obnixe petimus quodq[ue] hactenus non gravate, 
nec illibenter fecisti, ut fratres frater, amore pristino prosequeris, mei omnes tibi 
salutem dicunt plurimam. Tu quoq[ue] tuos Claudiopolitanos, praesertim vero 
d[ominum] Paulum Götczium, si nostri adhuc immemor no[n] est, salute 
imperties plurima. Faxit Deus, ut tua isthac commoratio tantum apud istos 
profi ciat, quantum ad ipsos Christo reconciliandos vitamq[ue] illam 
sempiterna[m] adipiscendam suffi  ciat. Haec enim, quod ome[n] Deus avertat, 
non eff ecto, quid <…> accedere possit praeter susceptos <…> non video. Iterum 
atq[ue] iterum <…> Racovia, 13. Cal[endas] Martii. Anno 1606. <…> 
cupidissimus Paulus Schoman. 

3. Raków, 1607. szeptember 30. 
Ioannes Ferberinus levele Valentin Radeckéhez 
MUEKvGyLt. LUEL. 41. 

Clarissimo doctissimoq[ue] viro, d[omino] Valentino Radecio, fautori meo 
perquam colendo. 

79 Talán Ernest Kalbra gondol. Kalb lív volt Riga városából, s a zsinati jegyzőkönyvekből 
megtudjuk, hogy 1608-ban csatlakozott a sociniánus egyházhoz. 

80 Sambori Jerzy Mniszek, sandomierzi vajda. 
81 Mniszek Maryna. 
82 Vaszilij Suszkij, aki 1606-ban megszerezte a cári címet. 
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Per <…>

At nos te potius incolumem conspexissemus, quam l[ite]ras tuas legissemus, 
vir clarissime. Profecto si aliquam ex tuis ad nos l[ite]ris datis cepimus 
voluptatem, cepissemus te praesente maximam. Quid ig[itu]r est in causa, 
quominus ad nos venires? Bellum fortasse! Bellum certe, quod & apud vos de 
integro suscitatum esse, ad nos accuratissime perscripsisti. O dolorem! Quoties 
& ego te l[ite]ris compellassem, quoties epistolam meam vidisses, nisi id ipsum, 
quod totius mundi partes personat, bellum obstitisset? Itaq[ue] & nunc sum 
dubius perlatas iri & hasce, & olim, quas dedi, perlatas esse. Sed quicquid fi et, sic 
habeto tamen, clarissime Radeci, siue belli, sive pacis tempore me semper tui 
amantissimum futurum. Flagitat id ille tuus toties in me collatus amor, postulat 
ineff abilis & semper praedicanda benevolentia, requirit etiam meus, quo erga te 
semper praeclare fui aff ectus, animus. Vixi ego tecum aliquando, & vixisse me 
memini, ut fi lius apud patrem, ut apud patronum servum (!). Nihil erat, in quo 
ego offi  cium tuum desiderarem, in quo affl  ictae sorti meae succurrere nolles, 
erat nihil. Itaq[ue] non solum mihi, tecum viventi, sed etiam discendenti es 
opitulatus, Neq[ue] enim cuipiam, tibi soli, quod e tenebris illis cimmerijs in 
lucem prodierim, asscribo, hanc ego cum aspicio, cum mihi venit in mentem 
usum me aliquando fuisse adversa fortuna, confossum infi rma valetudine in 
lecto iacuisse, fortunas omnes meas & diem primam accusasse, nunc vero vires 
meas prostratas recolligere me iterum agnosco. Eheu, in haec verba prorumpo, 
Deus altissime, & horum conatus benedicito, quorum ego olim sum usus auxilio, 
& qui me pristino offi  ciorum & valetudinis meae vigori volebant restituere. Sed 
quo ego delabor, quasi putem, hac schedula benefi cia tua in me collata includi 
posse! Praesenti igitur potius animi mei gratitudinem off eram praesens, praesens 
Deo volente praesentis animum colam. Illud tamen addam summo nos tui, ut 
initio attigi, vir clarissime, desiderio teneri eoq[ue] fuisse animo, nempe 
conspectu tuo dulcissimo nos frui debuisse. Sed mille sunt, ut ego quidem novi, 
causae, & bellum, quod attigi inprimis, quod propositum tuum retardavit. 
Itaq[ue] non tibi vitio damus, ardenter tamen illud optamus, ad nos quamprimum, 
& si fi eri poterit una cum tuis carissimis, venires. Nos, ut dixi, periclitamur, & 
quod magis respublica. Omnis fere nobilitatis fl os est in armis, editae iam aliquot 
cruentissimae strages, direptae quaedam civitates, vastati pagi, urbes incensae,83 

83 Az ellenzéket érő panaszok miatt Micał Zebrzydowski 1606-ban fegyverbe hívta a 
nemességet, s kitört a fegyveres konfl iktus. A konföderalisták kimondták a király 
trónfosztását, a royalisták azonban minden elképzelhető engedményt megadtak a sérelmek 
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de quo, ut arbitror, n[ost]ri ad te fusius, nam & ego ob angustiam temporis 
brevius ad te scribo, quam tua humanitas postulasset, ad tuos vero ne syllabam 
ob eandem causam. Rogo, ne mihi succenseant. Salutem eis defero tamen 
plurimam. O[mn]es, quibus tua virtus nota, te quoq[ue] salutant. Parentem fata 
mihi eripuerunt, si nescis, illum, quem vehementer amasti, nam admonuisti 
erroris, imbecillitatis, peccati. Reddat te nobis Deus! Vale! Racoviae. Ultima 
septemb[ris]. A[nno] D[omini] 1607. 

Omnibus, qui me norunt & amarunt Transylvanis salutem. 
Tui tuorumq[ue] studio[si]ssi[mus], amantissj[mus] 

Ioannes Ferberinus 
[…] mp. 

orvoslására. Noha az ellenzék hatalmas túlerőben volt, a konföderalista csapatokat 
szétzúzták. 


