
Egyháztörténelmi adatok. 
cxxxvi. 

Kornis György levelei anyjához, Bethlen Krisztinához. 

1588. febr. 24. 
1. 

Éltemig valő szolgálatomat ajánlom Kgldnek mint szerelmes 
asszonyomnak, anyámnak. Kívánok Istentől ő felségétől Kgteknek 
mind urammal ő kegyelmével egyetemben hosszú és boldog életet 
megadatni, melyet engedjön ő felsége. Nem tudok Kgnek mit írni 
egyebet, hanem Istennek kegyelmességéből most jó egészségben 
vagyok, noha ennek előtte egy holnappal elég beteges voltam az 
szokatlan ég és étel, ital miá. Tanúságomban is Istennek hála nin-
csen még most fogyatkozásom, mert erőlködöm azon, hogy sem 
tudományomban mindennél alább való ne legyek sem erkölcsömben 
meg ne mutáltassam, hogy az én steminámtul degenerálni ne láttas-
sam. Bánfi Ferencz nem régen irt volt levelet ide énnekem, mely-
ben irja, hogy még ekkédig egészségben volt. Talán ide jő ő is ez 
mostani Francofurti sokadalomkor az mint irta vala, immár csak 
három hét vagyon addig. Bizonnyal azért nem tudom, hogy ha ez 
sok zűr zavar közben el jő-e vagy nem immár. Bernhárd uram el 
menése után harmadik levelem ez immár; ez előtti leveleimben is 
irtam kgdnek valami ingek felől, melyek talán haza nem jutottak, 
s nem is ju tnak mind haza ilyen messzül s ennyi sok zűr zavarban. 
Azért most is kérem Kgdet, hogy Kgd csynáltasson egy nihánvat, 
mind alsót mind felsőt mert én az német ingnél örömesben visel-
ném íva magyarországi inget vagy erdéljit. Az mind ennek előtti is 
irtam s ugyan Bernhárd uram volt authora, Somborinak is hogy 
onnét hazol keressön ingeket, mert Sombori uram minden esztendő-
ben fel küld az ő fiához, kitől Kgtek is, ha mit akar, küldhet. En 
azért mindent az Kgtek jó akaratjára hagytam. Kérem is pedig 
Kgteket, hogy énnekem tü Kgtek ennyi sok büsitásomról bocsánatot 
adjon. Istennek ajánlom Kgdet, mind urammal ő kegyelmével egye-
tömben és mind öcséimvel, húgaimval. 

Költ, Heidelbcrgában 24. die februári! 1588. 
Kornis György. 

m. p. 
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Külczim: Generose dominae Christianae Botion, dominae, ac 
matri meae indulgentissimae, mihi quae semper observandissimae 
exhibeantur. 

A hátlapon: Hajderbergae 24. februarii 1588. (Eredetije az 
„Erdélyi Muzeum Egylet" könyvtárában Mike gyűjt. 1. k. utolsó 
fasciculus.) 

2. 
1593. április 2. 

Eltemig való szolgálatomat ajánlom Kgnek mint szerelmes 
asszonyomnak, anyámnak. Az hatalmas Isten adjon te Kgnek mind 
urammal ő kegyelmével és egyéb szerelmes atyánkfiaival jó egész-
séget, hoszszu életet és csendes állapatot. Az mi állapatunk felől, 
mely felől Kgnek többet kellene irnom, uramnak ő kegyelmének 
bőven eleget irtain, Kgnek is ugyan azokat elé számlálnám, ha tud-
nám, hogy uram Kgnek tudtára nem adná, de miért h o g y egyéb 
nagyobb dolgok sem eshetnek az kiket Kgd. ő kcgyelmétyl meg 
nem érthetne, ezeket pedig ugyan eléggé tudtára adja, héjában való-
nak itélem róla való Kgnek Írásomat, csak azon kérem Kgdet is, 
hogy ty Kgtek az öcsém1 állapatjárul jobban és meszszebb gondol-
kodván, ne hagyja Kgtek immár az németek között, hanem haza 
vitetvén, adja oly helyre a hun mind haszonnal mind tisztöséggel 
lakhassék. Az én magam állapatja felől kylömbet kívánok, mert nem 
haza menetelt, hanem ide ki való hagyást kérek, én úgy itélöm sok-
kal hasznosbnak és Kgtek is meg vethetti, hogy ebben az ydőben 
és ydőnek forgásában, állapotjában sokkal illendőbb ki maradnom. 
I f jú vagyok s ha szintén haza megyek is, nem oly méltósággal, 
lehetek, mintha nagyobb ydőm volna, nem bíznak az ifjakra semmi 
oly nagy dolgot, mért félnek az ydőtyl és méltán is. Immár ha eddig 
nagy sok fáradsággal Kgtek eltáplált, minden szykségimben jelen 
volt, meg segitött, egy vagy két esztendőt könnyebben szenvedhet, 
de nincsen az ty Kgtek nagy szeretetiben semmi kétségem. Mihály 
öcsémnek2 az mely szép könyvet Kgd kívánsága szerént igirtem 
vala, ím meg kyltem, elég szép képes könyv, ydővel nem is leszen 
haszontalan. Kgnek is akarok vala egy selyem kesztyűt kyldeni, 
mely itt olcsóbb, hogy sem mint Németországban, de itt nem találók 
olyat az minemyt én keresek vagy akarok vala, itt mind újra 
meczcetett, elől mintegy ízűire árulnak s azt gondolám, hogy olyant 
nem szeret Kgd, egészszet mondva kell csináltatni, immár pedig az 
ydő ahoz késő, de akár test szint, akár zöldet akar Kgd, csak Kgd 
irja meg, kyldök, itt minden féle szint tudnak csynálni, mert elég 
selymek vagyon, onnat is vagyon annyi sinórok, én is immár alkal-

1 Éz az öccse Miklós, kivel előbb eggyiitt tanult 1603. tavasszán Székely 
Mózes követségbe küldötte Gazi Girai tatárkán hoz, hogy segítséget kérjen tőle ; 
a brassói csatában 1603. julius 17. életét veszítette. 

3 Szintén elesik a brassói csatában 1603. julius 17. 
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masint tudok sinórozni, majd többet, hogy sem mint németyl sely-
rnezni. Kérem Kgdet szerelmes asszonyom, hogy ha mikor Isten' te 
Kgnek módot mutat az elkyldésben, Kgd kyldjen valami ingeket 
ismét, én nem tudom mi dolog, de szertelen hamar el szakgatják az 
mosók, úgy annyira, hogy nem mindenkor merem kezekbe bizni, hanem 
niha én magam is mosom meg, főképpen az kyskeszkenőket, nem 
szégyen, mert amaz bölcs és eszesen peregrináló Ulysses, kinek eszes 
vándorlásárul egész könyvet irtanak, mind kovács, szakács, syto, 
lovász, mosó volt. Anna asszony húgomtól1 is várok egy szép kys-
keszkenőt, én is ha mikor Isten haza viszen s leszen my bői, ha nem 
egyébbel, egy kesztyűvel megajándékozom. Tartsa meg az felséges 
Isten ty Kgtek mindnyájan nagy jó egésségben és áldja meg min-
den boldogsággal. Paduában, Szent-György havának második nap-
ján 1593. 

Kgd engedelmes fia: 
Komis György m. p. 

Kid czim: Generosae dominae Christianae Betlen consorti g. 
domini V o l f f g a n g i Kornis lactissimae dominae parenti mihi indul-
gentissimae exhibeantur. Kivid: accepi 5. die julii 1593. (Eredetije 
az „Erdélyi Múzeum Egylet" könyvtárában. Mike gyűjt. I. k. utolsó 
fasciculus.) 

Közli: D R . V A S S M I K L Ó S . 

CXXXVÍI. 

Történelmi apróságok. 
A legközelebbi nyáron, a marosvásárhelyi „Teleki-thékában" 

végzett keresgetéseim között néhány érdekes unitárius egyházi régi-
ségre is bukkantam, melyek közül az alábbi kettőt vagyok bátor 
ez alkalommal bemutatni*: 

Basi l ius István 3 thesise. 

1. Aeterna Divinitas Dei Patris est in Christo et non diversa 
divinitas. Nam Deus erat in Christo mundum sibi reconcilians 2. Cor. 
5. Ergo Christus aeternus dicitur ratione aeternae divinitatis in ipso 
habitantis. E t quemadmoduin sol per suum splendorem manifestat. 
se mundo, sic Deus, qui est invisibilis, per suum unigenitum filium 
Jesum Christum, tanquam splendorem et characterem suae sub-
stantiae se manifestavit. 

1 Székely Mózes fejedelemnek a neje ; férje halála után nemsokára meg-
halt pestisben Temesváron. 

* A jeles ifjú történettudóst az erdélyi ref. egyházkerület történelmének 
megírásával bizta meg. A kutatásai közben talált amaz adatokból, melyek az 
unitárius egyházra vonatkoznak, szíveskedik itt többet közölni, mit köszönettel 
veszünk. Szerk. 




