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VI. 
Andala Ruard — Baczoni Incze Mátéhoz 

(Franeker, 1719. jul. 23.), 

Plurimum reverendo, clarissimo, piissimo, amicissimoque viro D. 
Matthaeo Baczoni S. P. D. Ruardus Andala. 

Id si quisquam, tu vir clarissime de me meritus es optimo tuo 
erga me affectu, nec non pietate et eruditione tua, datisque ad me lite-
ris amoris et humanitatis tuae testibus, ut grata mihi sit, semperque 
i'utura sit, tui memoria et recordatio. Quapropter committere neutiquam 
debui, ut rev. tuum fratrem sine quibusdam ad te literis dimitterem. 
Fratrem tuum ad nos venientem videre, salutare, cum eo aliquoties, 
dum heic commoratus est, colloqui, maxime cum sit vir pius, eruditus, 
modestissimus meique amantissimus, mihi sane fűit gratissimum. Post 
tuum a nobis discessum semper poenituit me, quod tibi prodesse non 
potuerim. Sed hoc eo magis me impulit, ut popularibus tuis, maxime 
verő reverendo fratri tuo inservirem. Habuere etiam mei solius conatus 
(nemine collegarum conscio, quibusdam etiam alias improbantibus) Deo 
benedicente et favente, difficillimis licet patriae nostrae temporibus, opta-
tum successum et eventum. Quibus rationibus motus anno praet. apoló
giám pro vera et saniore philosophia scripserim, et in praesentia alte-
ram, cujus titulus est Cartesius Verus Spinozismi Eversor, et Physicae 
Experimentalis Architectus, ex rev. fratre cognosces. Praeter pristinos 
apertos Cartesii adversarios prodire et prodere se jam coeperunt üli, 
qui se Cartesianos esse olim mentiti sunt, eorumque discipuli; his h. t. 
occurrere et se opponere necesse est. Post paucos dies ad finem per-
ductus érit hic meus tractatus. Proposueram per rev. fratrem jam mit-
tere; sed desiderantur adhuc paucae plagulae. Adeoque hac vice id 
praestare quod volueram, non potero. Ceterum te divinae tutelae com-
mendo, Deumque precor, ut patriae tuae benedicat omni benedictione 
corporali et spirituali, eamque liberet omni molestia et afflictione, teque 
in longum tempus servet salvum et incolumem in bonum patriae et 
ceclesiae. Vive, vale et me amare perge. 

Dabam Franequerae A. D. X. kai. Aug. Anno MDCCXIX. 
A magyar nemzeti múzeum kézirattárában az irodalmi levelezések közt 

őrzött eredetiekből közli: 
ZOVÁNYI JENŐ. 

ÉNEK, PAPOK FELAVATÁSÁRA, A XVII. SZÁZAD 
ELSŐ FELÉBŐL. 

A »Canones ecclesiastici in quinque classes distributi etc. Papae. 
1625.« czímű könyvnek, a kolozsvári ev. ref. collegium könyvtárában 
található példánya végéről érdekes feljegyzéseket közöl Dr. Török István 
az Erdélyi Múzeum ez évi februári füzetében. A márcziusi füzetben 
Erdélyi Pál közli Pathai, énekének hibátlanabb szövegét Tóth Ferencz 
Analectaiból s a szerzőről és a szereztetés idejéről mondottakat egészíti ki. 
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Az említett kánonos könyvnek csak 1642. évi kiadása van nálam 
s abban, ez a papok felavatására készült ének mint függelék, két számo
zatlan levélen szintén végűi nyomtatásban olvasható. Szerzője mint a 
versfőkből kitűnik Stephanus Pathai superintendens. Pathai túl a dunai 
püspöksége 1612-től 1629-ig tartott és így lehető, hogy a Canonok 
1625. évi pápai kiadásában is meg volt az ének nyomtatásban. Kiadta 
az éneket Tóth Ferencz is Pathai István életrajzában a pápai esperetség 
régi protocollumából (Túl a dunai püsp. élete 78—81. I.) 

Az ének Nota-ja; Oh Izrael szerető népem stb. megvan már az 
1579. évi Én. k. 188. — Az 1590. évi 271. — Az 1593. évi 274. 
és így tovább, valamint az unitárius Én. könyvekben is. 

A Vecsén 1635. márcz. 18-án tartott gen. Synodus határozatait 
először közölte Erdélyi János a Sárosp. füz. 1862. évf. 567—8. L; 
legutóbb pedig Földváry- László, Adalékok stb. 144. 1. a Simándi-codex 
után. 

Az 1625. évi október 1-én Örményben tartott gen. synodus hatá
rozatai ismeretlenek; ide igtatjuk azonban a Farkasdon 1654-ben tartott 
synodus nem érdektelen s tudtunkkal még eddig ismeretlen határozatait: 

Anno 1654, dje 14. May: Farkasdon közönséges giűlésunkben 
illien végezése és deliberatioia, némely excessusok ellen, az Egyházi (coro-
nának) rendnek, edgiező értelemmel let, az szent iras szerent, melynek 
punctumj így vannak. 

1. Az részegségben megholt embereknek szamár temetések légien : 
Harangozas, ének szóval való ki követés, az népnek kísértése az ollya-
ténokkal sem illendő és az közönséges Temetőn se adassék hely teme
tésekre, Jerem. 22. v. 19. Esa. 22. v. 18. 

2. Punctum. Az betegekhez indifferenter Praedikátor Communiot 
ne vigie, hanem minden holnapban egy vasárnapon szolgáltassák kj közön
ségessen minden heliekben, és a kinek ió lölkj buzgósága és ahoz való 
készűletj van, ackor egéseges állapotban ép észszel elmével lévén élhet az 
szentséggel: Mert sokan hoszszú ideiglen való haragtartások és (Lev. 19. 
v. 18.) boszszuságh űzések s egiéb fajtalan életben poenitentia tartatlan 
élvén, vagy soha, vagy ennihány esztendők alatt is nem gionnak, halaszt-
ván halálos betegségekre, annakokaért ackor sem érdemessek arra, hypo-
criták lévén. Hanem ha ki oly hoszszú ideigh sénlő betegségben lenne, 
ki egéseges korában giakorta éle communióval ió szível, és erőtlensége 
miat az Templomban közönséges gionásnak ideien nem mehetne, tehát 
az Praedikátor az Templomban való közönséges Communiot vigie az ollian 
beteghez, ha ahoz illendő háza uagion, és az Communio közönségessen 
ot légien. Ha penigh az betegh vigasztalást kivan és Prdrt hívat, el 
mennien olyhoz időközben is az Praedr anny üressége és ahoz való 
egéségeis lévén az Praedrnak Jac. 5. v. 14. 

Az halálra való fogliokis közönséges helien gionníanak az hol 
adatik annyra való jdeiek hírekkel lévén az közönséges gionásnak napia 
és ideié, ez is így végeztetet. 

3. Punctum,- Minden személy válogatás nélkül az nylvan való 
czégéres bűnben tapasztaltatot és léledzet emberek ellen az Ecclesiastica 
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disciplina megh tartassák, úgymint gjlkosok lopók, paráznák, szitkos 
átkos, ördögh teremtettével, és egiéb hasonló vagy még szörniűb szit
kokkal élő emberek ellen, ha szintén az Magistratus megh kegielmezis 
nekiek. Josuae 7. v. 25. 1. Cor. 5. v. 5. Levit. 24. v. 16. et sequentibus. 

4. Punctum. Vasárnapoknak főbben sátoros nagy ünnepeknek mint 
Húsvétnak, Karácsonnak és Pünkösdnek sz. napiainak, reszegeskedéssel, 
házakban vagy kin az uczákon íánczolással és egiéb éktelen cseleke
detekkel, mint öntöszködéssel, verekedéssel való meg fertéztetések az 
iffiú népektől ennek utánna tilalmaztatnak. Azon szerint vidéki Nász 
népeknek nevezet szerint Vő legenieknek törvéntelen mód nélkül való 
és helytelen sarczoltatásj azon szerént esküttetéseknek idején Templom 
ajtainak zárlásj, uczáknak lanczolasj es egieb affelik, melliekből giakorta: 
sebhetések és halálokis szoktak követkesni igen tilalmaztatnak. Vak
merők penigh és az Egyházi fényeteket semmire tartók, azoknak part-
fogójval és biztatóival Excommunicatióra Ítéltetnek közönségessen minden 
heliekben személy válogatás nélkül. Lev. 11. v. 44. Exod. 20. v. 8. 
12. Lev. 19. v. 9. Matt. 18. v. 17. 1. Cor. 5. v. 9. et 11. 2 Thes. 
3. v. 14. 

Anno, die et loco ut supra. 
Ezeknek subscribáltanak. 
Nikos János Érsek Uyvári praedikátor és Püspök. 
Perlaki Márton Lévaj prdr. és senior. 
Körösi István űrméni Pr. és senior. 
Varsáni Mátiás Szokoliai Pr. és senior. 
Száki János Szemezi Pr. és senior. 
Súri Lőrincz komáromi Pr. és senior. 
Mányaki Mihály Tatai Pr. és senior. 
1. Cor. 14. v. 40. Omnia decenter et secundum ordinem fiant in 

Ecclesia. 

Az aláírásokból az tűnik ki, hogy a felső dunamelléki ref. egyház
kerület ekkor 6 tractusból állott, nem 5-ből, mint újabban tartják. 
Ezek egyikének, az ürményinek 1712-ből való pecsétnyomója ma a 
halasi főgymnasium régiségtárában őriztetik. Ennek körirata : SIGILLVM. 
TRACT. VRMENIEN. Közepén : jobbjában püspöki botot, baljában töm
jénezőt tartó, infulás, szakállas bajuszos álló alak. Mellette az évszám, 
balról: 17 jobbról: 12. Mellén: V. T., mely két betű a vaskos pecsét
nyomó oldalába is be van vésve. 

A mi végűi Komáromi Sovadi Pétert illeti, az ő neve Komáromi 
Szórádi Péter, a ki saját feljegyzése szerint — a mit eddig nem tudtunk — 
czegledi pap volt. Ő utána következett 1626-ban Kálnai János. Vissza 
ment-e még az ürményi zsinatról Czeglédre, nem tudjuk; azonban hihető, 
hogy már 1625-ben Simándi püspök oldala mellé húzódott Ráczkevibe, 
hol in exilio commorans-nak írja magát 1629. jún. 18-án is. 1630-ban 
tassi pappá választották meg. (Földváry, Adalékok stb. 88. 91. I.) 

Sz. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XI. 15 


