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. .• ó' E t" t' t'\' ,eme cn 1.1I.1I111uSIlo , part.og Jn, ,gy ur e n e I cg !Icm Igftzolt llllgyol\\jlny. 

, Dávid Ferencz születés helye "abad királyi Kolozsvár város. A 
ml a;o; 01a87.lHl.k Velcllcze, Svá.jczl1:1k Genf, fl. mi volt LellO'yelol'~'l.áO'b:1n 
Kn,kkó, Németországnak Wittemberg, a:t. volt n XVI~ s'l.fÍzadb~n e 
város Erdélyben: fejedelmi lakhely, [\ korszak és vidék méltó kevélv
sége, keleti erő' védbástyája nemzetiségünlmek, melynck tudományos 
szelleme s polgárainak szabadságszeretete a vér és természet nemess(.
gén alapn1t S az öuszorgal omszerer,te vagyonosság tn.lajában gyökel'e
zett meg. A Kincses Kolozsvár név találóan fejezte ki ezt s a történet 
beszéli róla, hogy szépben és nagyban példányképül állott a kis ország 
városai elött. E város népe politikai nmltjára némi hősiesség jellegét 
ad.i~ az, hogy mint germáu eredetü és r. katholikus, Corviu Mátyás és 
a két Zápolya korában, bölcs intézmények által, hosszas belküzdelem 
után, a magyar állam eszme és mliveltség központj ává, az utols6 ma
gyar vérli király alatt az lildözött szabad vallásos gondolkod6k me11-
helyévé lett. Azon derekak közt, kiket e kedves hely a hazának adott 
s növelt, ez Emlélc ij'(tt tárgya egyik volt. 

E rellclkivül érdekes élet azonban hegyes-bérczes hazánk buv6-
patakjaihoz hasonlit, melyek forrásaikb61 kiszökellve, rövid pályaút 
után, nagy köszirtek al á rejtöznek, látatlan útakon, ismeretlenül f'oly
ta~ják fntásukat, sok idő elteltével, messzi tértávolball ugy tünve ismét 
látáSlllllC elé: Dávid Ferencz 'atyjának, anyjának neve sem jő elé az 
emlékiratokb"n, szárm:1zásállak csak helye is késöhbi tényekböl követ
keztetés útján mOlldhat6 meo- s alio- hoo-y nevét, sztiletéshelyét meg
'll ", O'" . l b" l a apitva, látni véljük s hiztos kiindulási pontot luszün c ll'lll, azonna 
ismét elhinik a köztuclás elöl, évtizedek telnek el, mi alatt semmi sem 
olvasható r61a, mert semmi sincs följegyezve, legalább maig az iroda
lomban nem ismeretes, miutha nem, vagy más hazában élt vol~a .. : : .. 
A csak völo-ye e"yszerii lakói előtt ismeretes patak awnban merfoldek 

" " 'k t d ' lUe~futása után - már mint folyam - ismét fel.tUul . ,.a II o.man)' 
papll' l"n. raj zolja, a hir szárnyára veszi s világra terjesztI ln ne':,e Isme
retét . . .. . m kép Dávid Ferencz életének képe. Ismerték a szereny, cs~
Hdi kÖl'ben, hol született s tán szüJöin kivül a szomszédok I S !attak 
ll üvc·ke,lését, tmJit6i b pasztaJták lelki tehetségei fej l ö .!zmosod"s~t,Je~~. 
lpme 11il.g y ftl":ínyaibfll1 gyöl1yörköcltek js .... De e kor, n. tmmlo, meo 
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csak az "iskola neve sem jött át korunkra s mi ránk j Mn közöny, tán fele
dés, tán rt 'res a'llf{./lsta dom~ ~1?ite1etének ,?~o~~~lyu fátyol~ eltakarta 
elóIünk nemcsak ot és csaladjat, ele az egesz Idoszakot, az Ismeretlen
ség ködébe temetve a lla~y jöven(~öjü f~r~ ifjusá9át. S csak majd, az 
ülőnek teljességébe~, a ,:esz derekan , ~~on ~sodalatos erélylyel küzd, 
meglepö dolgokat VISZ vegh,e, ~kkor, ml.don kenytelen vele, ismeri meg 
a h Oll akkor kezdenek beszelul r61a, mIkor csaknem egy kis u'odalmat 
terem'tett, akkor lesz történelem tárgyává, mikor fl. maO'yar efTy_ 
há7.történet egész lapjait irta tele .. .. A lant helyen született n~"y lelkek 
köz sorSa volt az övé is .... A:w nban induljunk el ez élet n~err-UleO"_ 

6 ' k" o o szakad nyomaI eresesere. 
A wittembergi egyetem Albul1lában 1545- 4ti-n e béje"yzés 

olvasható : Ferencz, lcolozsvú1'i cleák-embel' ]), 1547 - 48-n ez: Fc~cncz, 
kolozsvá," fi, Erclélyböl ' ). H ogy utóbbi Dávid F. volt, igazolja egy 
1550-ki, alább ismertetendő nyomtatvány, melynek czímlapjáu ueve 
igy van leü'va : Kolozsvá1··i Dávicl FeJ'cncz 3) ; egy há,tráb b eléjövő 
1555-ki levelébeu is ő maga mondja Kolozsvárt hazájának s róla a 
háladatos fiu gyöngéd érzelmével emlékezik meg. ' ) A Dávid-nemzet
ségnek egy 1453-ki összeirásban a vár falon kivll! két önálló polgár i 
tag ja fordul elő ll); sőt ma is vann ak, kik e nevet viselik, de a mint 
tőliik értettem, a XV.- XVI. századiakkal nines egybeköttetésök. Szii
letésidejét az Unitárius Vallástörténet , ' ) s egy fran czia életraj zgylij te
mélly 1510-re teszi 7); de az elsőnek hitelessége iránt a forrás nem 
idézése, ntóbbira nézve a kifej ezés határozatlan alakján kivll! kételyt 
Mmaszt az is, hogy a kikre hivatkozik: Haner, Sandius, Czvittinger 
erről nem szólnak. Az el ső a Fosztó-Uzoni István 1774 1778. közt 
irt egyháztörténetéhől van kivonatozva, kritik!, és tanulmány nélklil, 
il születési év abban SillCS hitelesen igazolva. En sem találtam semmi 
határozottat. E nnek tehát Dávid F. élete homályos részeivel együtt 
h~teles megállapitását üj abh buvárlatoktól , ismeretlen adatok nap~ 
f~nyre ke.l' i.ilésétől kell várnunk ... Szülői polgári állásáról s az ő csalá~l1 
vIszonya1l'ól csak azt tudjuk, hogy atyja csizmadiamester volt. Ezt IS 

il hagyomány és a közte s Melius P éter, debreczeni hires ref. pap és 
l'üsp~k között folyt vallásvit,ík tartották fenn, az utó bbi őt és követőit 
'~y' n~vvel többször illetvén. ' ) Szegedi István egy müvéhe7. ' ) csatolt 
1ablazatal utolsójának bevezetésében őt szintén varO"ának nevezt, az 
1.,3.,6., 7. pontba~ l)edig Varga Ferencznek [Francisc~s Sutoris (igy!) J 

~~ l.fagyaJ" Tört. TáT VI-ik köt. P est, IllDCCCLIX. 22 1. l. 

') 'l, ' "" .. 1. II II II " II II II ~) c.gy wztol'tenel?ni E mlékek: IL Dá.vid F. irod. eml. I. szám. 
0 ) " " II T. Oklevelek. L szá.m. 
' ) A ~o~O~svári unitltrius fötanoda könyv tár(tban levő eredeti példttJlJ' . 
1 Un~tana . Vallás Tö rténetei . .. Kolozsv(u·att, 1840. 77. I. 
,)) lfOltvelle B iogmphie Génél·al ... Pari s, IllOCCCI.v. 238. l. 
9 E lnllD:ka folyamában h(~tl"ább idézve lesz. 
) Assertio ele vern. 'l'rinit"l.tC . .. , Authorc Steph(mo Szeqerl i'lll), Ocne \'ae, 

• ' . • )UH.XX. III , . 
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Azon húom f'e]vol1ásos vigjátékban 1 melyet a hagyomány fi l'.erint. 
15ű7-n deezeml,er 4-ll VálaS?utoD [Erdélyben l adtak eJé " melynek 
tfÍrO'ya volt: "JI'lelius Péternek és D ávid F crC'nczuek az l sten háromsáqet 
és ~/Jsége fölötti lM'tfwni vittíjok s annak következtében D eln'eczen vm'osá
ba,n a bi1'ónak és nehány előkelő l'ol{/ún~ak az 'lf./llitc'wiusokltoz átté,'ése" 
al. ut6bbi többnyire Varga Ferencz gúnynéven fordul elé l), s mlnt-
1100'y e Vigjlíték az ö érd ekében iratott, hihetö 1 h ogy származásában 
nil~cs tévedés. Melins nom csak a Dávid F. erkölcsi s s:t.ellemi él'tékét 
almrta csekély sziil etése ,ntaJ kissebbitni - " kit pedig némely irók, 
bi7.Ollyitatlallnl, s zi]] té~ egy somog}i juhás~ fiáu,.-.. k irna.k - hanem 
ayakran érv gyamínt IS ezt hasznaIta, a lUl 11em bir több stí.lylyal, 
~i in thn. ' VicleJfnek ismeretlen származását, Huss atyjának fa-hOl'd~Íl'i 
"Or8fÍt vetne1, ellenébe. Kant atyja is takács voJt, Fiehteé nyerges. A 
bölesészvil"g e két nagysága kiss ebb-e ezért? érdemök csekélyebh-e? 
. .. Miles, Haner, Czvittinger és más, egy-két századdal később élt 
s:Mis7. irólmak fel őle való édesitései csak óvatosan fogadhatók el j mert 
nem egykoruak! forní sukat nem mondják meg s Dávid F. Irá.nyában 
llltheninus hitvalhísa s vélt szász nemzetisége elhagyása miatt elfo
gnltnk. Hall er egyed ei! hivatko 7.ik Hermann Ana/ectct-ira 'l; de a ki 
s"intén alig élt ho"z" nehány évtizecldel közelebb. A t öbbnyire egy
mús fül fog~ís tít után mOTIcló ezen irók itéletei közül Dávid F. ifjuság.tra. 
vOll a.tko7.ólag 0 7.vfttingel'é látszik némileg értékes életi I'ati tartaImu 
llak s túrgyülrssiígáél't elfogadhatóbbnak. "Alig hagyt,'\. el Dávid j l\ 
gyermekj ,ítélmit - üja ő - el ső oktatása a ha7.ai - tehát hihetöen 
fL ko lozsv~íri és gyula-fejérvári -- iskohikban történt, s tanitóinak l1 ív 
vezérl ete alatt oly dicséretes volt előmenetel e, h ogy elm éje ragyogásá
val kortársai t nemcsak feljiilmnlta, de jeles tulajdonai által i smerői 
nek v:1l'ako7. ását is meghaladta. Késf)bb igyekezet e egész erejével fl. 

theologiai tuclonuínyoknak szeJ.1telvén magát, elméjét pedig a szUkséges 
nyel vek ismeretével ga.zchLgitván : tanulmányainak sokoldn.lusága mel
lett a dialektika és ékesszólás fegyver eit oly bőv mértékhen szerede 
meg, h ogy il lüizcltért különböz;ő viták alkalmával hnJIgatói kö~b i~mu
latára és tapsai közt le"Wblmyire "yőztes ként luwyta el." "l A kik a , o o o 
S7.""" tud6sok közli! Dávid F. -ről útak, Schesaeus Keresztély volt köze
l ~l?hi i smerője, n. ki 1558-n kolozsvári SZ~i8Z prédikátor 8 oly na.gy ti s;,,~
lOJ e volt, hogy egy a.zon évben kinyomtatott müv6ben ~) dicsverset ut 
hO~ ~ll. " r~,c hív megfontolássa.l j ~·h· s z tisztedben - ugyJUond - 11;" eret
nekeket 19az érvekkel némitod el, s ha- testök elvész 18, lelköket igyc -

. '~ 8ze'lt-ÁbJ'(lh(illli To Jllihály kéziratban levő Uni táriu s Egyh ázWrténet e 
II G. I. Ji'08ztó· Uzoni I stván kéúratban l evő lHtson16 müvc L k öt . I G2.-l8l. lJ. 
:t sz(.k~ly-kct'c !lzturi unitú,r. középt..<tllod a. p é l(h ínYií.ba.ll . 

-) Anmdcs Ecel. Rel'. T m nsy h ·. <lL A. 1::;20 g cst :mlll1 .... Authol'c 
J)(jvirle JIeI'JJ/a1i1'. lG5!). 

~ ) ])(wü1.is (:ztlitlúl!jf'l'i . . . Specimen Hung . Litt .... FJ'fLlleo f. ct ],ip .'4. 
A. MIlCCX L. 11,1. 1. 

~) 1 (: I (·~ i :t II p th ill iII IlI'opll 0t.i R .. . . Hff.l!hríztijl' tfme1111i fmMk,'/; J. Oklrvclrl' 
• • • • I-lI'.: n H. 
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keze] roegtal'tapi. Ez érdemei~lé~·t az egyhá~ s ki1lönösen a haza hálát 
ad neked . .. Elj soká, vesznI llulult hazad halhatatlan c1icsöséO'e' 
Élj l s ne rettegd II felböszi.ilt, gonosz~ág feg;yvereit!~ Hahüa utál~ 
1580-n május 8-n II berethalull lutherUllUs zsmaton az edélyi refo '_ 
matior61 tartott nyilvános .b eszédéb~n 1) ,ell~l~ben valószinüen azél~t 
hogy n:egsz~nt, vel ö],\: e~y h~ten lenni, kQl'a~bl ltéle~éröl me~feledkezv~ 
_ il l1l111t hatrabb latul fogjuk - nem csak, hogy 1gen keves méltatni 
valót talált életében, de élesen megróva nyilatkozott róla, E történeti 
felfoaást méO'is az imént emlitett irók is jobbadán e!fogadták. A 1'0-

kOlls~env ez~n önzp indokn változása mértéke a hozott itélet erkölcsi 
llyomatékának. 

N emzetiségéröl sincs biztos egykoru adat, a közelkoruak itélete 
pedig kl\!önbözö, Schmeitzel és Czvittinger magyal'llak irja, Bod Péter, 
Seivert és többen szásznak, Benkő szász születésüllek, de maO'yal' ne
veltetésünek, Én ezt illetö saját nyilatkozatát, valamint né~etlil irt 
levelét, sem müvét n em láttam; magyal' ml'Lvein lleve igy van aláirva : 
Dávid Fm 'encs , alatillokan : F"'tnciscus D,wi,!-is, ' ) lIfidön 15G8-n 
Kolozsvár szász és magyar polgárai a politikai és egyhl.íú jogok és 
javadalmak jövendő élvezetél'e nézve a fejedelem élött megegyeztek, 
ő mint plébános, a szász polgárok képviselöje volt s állomásán mint 
szász llemzetiségl'L hagyatott meg, azon kikötéssel, hogy mikor lemond 
vagy meghal, utána magyal' nemzetiségl'L plébános következzék. E7. 
egyezkedésl1él - a mint az eredmény mutatja - 3) Dávid Ferencz 
magatartása oly kimért, tárgylagos , magyar és szász nemzetiségii 
lúveire nézve annyira egyensúlyt tart6 volt, hogy érveJéséböl rokon
szenvei és érzülete mCl-re vonz6dása ki nem tünik j pedig ha SZ,lSZ llelli-
7.etiségi hajlamai erősek lettek volna, ékesszólása s népszel'Usége <fltfll 
nem lesz vala nehéz azok javára más eredményt vivui ki. 

Dávid Ferencz plébánossága szász-Iétét teljesen nem bizollyitja, 
azért, mert midőn ft sor rá jött, magyal' egyházi beszédet magyar 
hallgatói elölt szintugy tartott az általuk haszmíJt egyik egyházban, 
mint a szász ajkuaknak ft másikban német nyel veu. Az egyesség létre
jötte utáni évben 1569-n, magyal' nyelven adta ki egyházi beszédeit, ") 
sőt már 1557-n mint a Luther tanait követö erdelyi magyarok l)Lis
]löke irta ahi a kolozsvári junius 12-ki zsinat végzéseit, ' ) 1558-11 
ln.íjus l-n n. thordai zsinatéit. 6) 1559-n a Kálvin szerénti urvac~?rfti 
t nuok elfogaclása miatt a Luther mellett meO"maradt szász ek1ézsl:ik :l 

meugyesi zsinaton il. ~elök volt Hitrokoni °viszonyt megszakitv<Íu s 

-1) Oratio de origine rep urgatae coelestis Doctrina.e in Tra.nsylv:tnia. .... 
. Iohann Sei!:erts Nachrich t ell ... Pressburg , 1788. 365. 1. 

3) E gy1uíztörténelmi Emléke7.·. II. Dá.vid F. irodalmi emlékei közt s c mii 
szövegében több helyen. 1557-k i zsinati aláirása ez: Fr. Dat'idus. 

a) H.th ább i d ő rendi h elyén elé lesz advIt. 
4) B fJYháztörténeZmi Em7ékek. H. D(LVid F. irodn.J mi cmlékei közt . 
r, ) A rchiv fiil" 8iebenMi r,fj isclte Landcslwm7e. Neue Folgf' rI. B. 2:' 1. l 
II) ' ::r,yfuiztiirt. Rm1ékck. r. Oklcvel"k fV. ~z:tm . 
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Koloz8 v . .írt egyh~ízi köteIékökhől kirekesztvén : Dávid F. a magyar 
luthel'l.íll US püspökségről l emondott, s 1564-n Enyeden a reformált 
vnIlásu magynrok, 1568-n az unitárius vallást követő szintén llla,O'ya
rok piispökévó v~ilasz ta.tott, mint ilyen, körleveleit és a megvitat~1(ló 
tételeket, theologiai müvcit és a vitail'atokat 1564-töl fogva, bár lati
lllll is kiadta, de nagy részben magyar nyelven irta. Az lS figyelembe 
veendő, hogy az 1453-ki összeiráskor Kolozsváratt annyi magyal' pol
gár találtatváll, hogy az addig csak szászok által birt kiváltságos 
polg.íri jogokat azokkal meg kellett osztani : nem lehetlen , hoCfy 
Dávid li'el'ellcz ösei is ezek közé tartoztak. Ha szász plébánossá~a 
sz,ísz nemzetiségét kételyt kizárólag bizonyitná, akkor magyar l uth~
níulls püspökségéből magyar nemzetiségét lehetne következtetni; dc 
ez Jluír elvben képtelenség, a történet sem igazolj a ; mert az ul1iM,riu
soknak az első két században volt szász, német, lengyel, görög is1l:01<1.
igazgatójuk, plébáuosuk, sőt lengyel erede W püspökük is; az akkori 
köz szoh s szerint latin levén iskolájuk és a tanitás nyelve, a jeles 
embereknek megválasztatásukkor tudománya s neve birét, nem nem
zetiségét nézték; iskoláikban ill' ]]lódon volt igazgató Rotterdami 
Erasmus János, SOll1}ner János, a lengyel Stegmann Joa.chim és görög 
Palaeologus J akab. En ez adatoknál fogva - bár van bizonyító ere
jök - Dávid F. nemzetiségét lrritikailag megállapitottnak ugyan nem, 
de ,iltaluk Benkő véleményét igazoltnak tartom. 

Felsőbb tudományokban kiképeztetése végett Wittembergben 
éveket töltött; Székely S. unitárius történetiró szerint volt a páduai 
egyetemen is l), a mi forrás megnevezéssel nincs igazolva; az első 
ellenben bizonyos, de az nem volt eddig tudva : önmaga vagy m.ls 
költségén volt-e klinn? Azon időben is a vagyonos szülőjii jeles i(jak 
önerejöken tanultak külföldi egyetemeken, a kevesebbé módosak jól
tevő ktől s pártfogóktól segitve. Dávid F. az ntóbbiak közé tartozott. 
FÖlInebb emlitott levele és költeménye fölvil,igo si~ja élete e bomályos 
részét, melyben irja,: "hoO'y előtte tudva vall P esti Gáspárnak, az ignll 
vallás és erdélyi eklézsiák békéje iránti érdeklődése , valamint mostani 
SZOlll~l'n állapotjuk részvétteljes fájlalása ; de az is, hogy ö magát a 
szentmis példáival képes vlaasztalni. melyek mutatják, bogy Istennek 
mindig . gondja yolt egy házára, h~gy a birodalmak é~, társaságok 
mostam nagy felfordu ltságában is maradtak fenn eklézsJak, melyek
~ek mÍlltegy idő engedtetett arra, hogy Isten igéje fl, viharok kö zött 
lS terj edjen s a szentségek helyesen szolgáltassanak ki . . , Elismerését 
fejezvén ki iránta, ki minwCf segélyére volt azoknak, kik Isten egy
lu1'l.<lnak dolO'aib all foO'lalato~kodtak : kéri hocry őt ismerJ' e azok egyi-
k · 1 o o , o . 1" 
pe .. n? r, s iga'l.át, a mennyiben rajta áll, pártfogójánál mozdlts.a, ~ o; 

Kerl a,z örök Istent, Jézus Krisztus atyját, ki érettök közbellJar?"u 
~~tt és "magút váltságul adta", hogy ezen ol'szágl'észekbe~ gyüJtse 
ossz e s tartsa fenn örölrre egyházát, mely öt igaz~ín imádja és bsz-

-
I) Unitárius VaZlásWI't. . .. 78. 1. • 
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telje. I: Előttem ugy tünik Jel. h?gy Dávid l:~ . hih?tÖCl;l nunt gyula
fejél'VlLri s~gédpap vag! tal1.tr: ~, ~r: hely,tH;t.6 [Ma~-tlJ~~l~ll talHícsosávuJ 
bizalmas vIszonyban allott S.lI<Ls:~n<~k :zelJa cl. pU~pOkl helyettes 1:e
gyének megnyerése volt, fl, lUI il. koltemcnybell hat'11'Ozottabban ki van 

fejezve. . j " j'l k"lt • 
"A levél-lap - Igy k~z( oc l r ~ il. . o emen} - melyet Mecená~a 

kezei közt hit, azon tar~om <tll~rokhol Jut hozza, l~ol az EIbe folyama 
hóval takart hegyek SZlrtfalmt mossa, s -- 3:. mInél semmi hecseslJ 
nincs - e<Yészséget kiv~tn szíves üdvözlettel. O nem dl'l.íga gyöngyöt 
s aranyat ~Ld l sem bíborpiros b .. il'sony szövetet : azt országok urai 
tehetik, kiknek a SO r S királyi bőséggel adta gazcb.gsclg<i,t; Ö a tndorná,
nyok szentelt helyéről, ahLí':utos-sí':iviileg, csn,k elméje adomány.ival 
kedveskedhetilt. 80ks;(,or aImrta megénekelni - ugy monel - a miket 
jóltevője" hazáért tett, de neki nehéz a vers-inís, mert A]lolló lás 
mértékben adott ni erőt. Nagy elme kell jeles férfiak tetteinek méltó 
c1i11ba foglalására, s ö nem ivott a castalio"ti forrá sokból, nem hir Ovid 
költői nyelve szelid b.~iával, nem Homeros magasb röptü s a latinrni 
Maro dalai komoly mélt6ságávn.l. Végére siet s nem szlil töbhé ily 
költőket lL kimerült természet. Ezek lettek volna hivatva nelá dics
éneket zengeni! Azonban kisebh elméktől éuekeltetni is m~g, némi 
dicsöség ! Ezért megy hozzá e költemény ajándék gyanlLnt, O méltó, 
hogy dicsőitésében hirneves és tíjoncz költő versenyre keljenek .... . 
Mint hív ]lásztor oz eltévedt juhot a nyájhoz visszaviszi : ugy igyeke
zel te, hogy tieidből egy is eIne tévelyedjék . .. .. Előre, hon disze ! 
Előre j eles férfiu! 'l'el'jeszd nevedet az égi hajlékokig, s védenci:eidet, 
kiket a mennyei végzet rád bizott - boldog tenmagadban - védel
meddel boldogitsd , fl, kik közé hogy engem is számits, ahban megtarts 
s irányomban kegyelmes légy, kérem; mely jótéteményeket mivel 
lllegszolgúlui nem tudok, érettök teljes szívbeli hi.í1adatoss.lgomat 
igérem. ~ 

"Jóságod tiltja, oh nagy pnrtfogóm! - mondja tovább egyh,i,,,j 
jóteteményeit idézve a költeményiró - többel szólanom, sőt hallgat
nom késztet, jót remélve . . . Sokszor tapasztaltak téged a fölsegitett 
~zükölködők kegyes jóltevőjüknek, ajtód a s:.-;egény előtt mindig tc.l l'VfI. 

van. Te sokak üdvére szi\lettél, oly híven teljesited kötelmeidet ; sok
szor egy szóddal naC1Jr üC1yeket véO'zel; ékesszólásod előtt az ellenvetés ° , b ° 
~~g~y~zYe némul el j lángols:.-; a kegyesség szeretetétől 8 ft. vaU,ís 
ll'antl tV3:.-;teletet fenntal'tod . .. Nem kitunő dicsösérr-e egyh.izl 8zol
gúkat t:.íplálni, kik a narry Isten szent iO'éit hirdesséko? . .. Semmi scm 
oly ll~gy, mit tisztességben feljUI ne ~uljon a pap isten,i szol~<í.lil, ta, 
cs~k an~a.tat08 legyen abban ... Volnának még -- ezek z,l rsza.val - ot 

mIket l'olad mélMn dalomba foO'lalhatnék' de a feladat s (llya alatt . "" cron: megtöl'ik, ily tárgyhoz bővebb költői él' kell. Az ~n h~vCIll.a 
llu.l)~val együtt fogyó félben van s az ily szellem kerüli a Muzsak l1iLJ
lc'kat . ,. Es most - "édenczed én - ajánlom mUO'Qmat neked, nagy 
férfi! Jdvánom, hogy soká élj! 'A mindenható Aty<~ téged - el'Ó,ll,yeJí
bCll gazdagot - - taTtson Illeg mostani sorsod ban s paizs,í.val vedJcn j 
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tcO'yell kincsekkel s mások segitésére va16 igyekezetben bővelkedő vé, 
hoctTy kezed segélyre mindig készen legyen." 1) 

o E szabad val1 ::lsi nézetek s az első reformatoroknál szokásos ls ~ 
ten- és Krisztus-fogalom a wittembergi tanul6 érettségét és felvilágo
sult szellemét taJlusitjálr, Pestit a l'eformatio hívének, Dávicl F.-et ben~ 
sőjében az új irány felé haj16nak tüntetve fö!. Látszik a papi pálya 
inínti előszel'etete, hogy ő egyetemre menése előtt egyházi szolgálat
ban volt, a püspökhelyettes kegyét birta, s mint ilyen, kérte további 
pártfogoltatását. A jó tetteire vonatkozó helyek mutatják, hogy párt
fogója nagy befolyáStl főpap é~ bőkez.li ad.,,:koz6 volt, a ki .kö~ében ifju 
papokat tartott s neveltetett, oket plebamaJában mmt kaplanok"t al
lmlmazta, egyházi hivatalokra segitette s az isteni dolgokban fál'ado
z;islÍVal nagy érdemeket szerzett. Az elegia tartalma választékos, a latin 
verselés szépen folyó, az egész illílllek némi egyházias hangulata van. 
A kezdő és bezáró részek arra engednek biztos következtetést, hogy 
DávidF.-et a wittembergi egyetemre e magas állásu egyházi férfi kül
dötte, ő tartotta ott fenn, s ezen költeményének czélja a hazájába vala
mely <illomásra visszatérhetés megnyerése volt. A levelen ,ítcsillámló 
reformatio felé hajHs, a költeményben a katholikus álláspontnak nem 
tul merev fentadása azon korszak és az akker élt kitl\nö emberek 
fő jellemvonása volt, viMgosan mutató, hogy egyik egy szabadelvll 
világi férfi hoz, a másik egy conservativ főpaphoz iratott, de a ki a kor 
cszmemozgalllllít6l nem zúrkozott el. A reformatio hullámai akkor 
már magasra voltak e)llelkedve. Ekkora forrongásban, a régi és új 
tanok ily nagy érdekharczában, a felköltött jó és rosz szenvedélyek 
tusái között senlri sem lehetett biztos, hogy ha ma egy vagy más irány 
mellett igen hat" rozottan sikra száll, holnap a közvélemény nem 
lesz-e ugy megváItozva, hoO'y muO'át elsziO'etelve lássa, vagy az ellen
kező áramlattól tova sodort;;ssék.~ .. Verá:cz Antal tiz évig volt bud"i 
kanonok, s nem tette le a papi fogadalmat, barátja volt Hon~er és Po
manus Keresztély erdélyi lutheránus reformatoroknak ; Dud,cs Endre 
r~lll . katholikus püspök, 1. Ferdinánd király lengyelországi ~öve.t~! 
bIzalmas levelezést folytatott sok alltitrillitariussal, a reformált llltu 
:~(árolyi Péten el és 1\1eliussal, elragadtatással irt az unitárius irányu 
Bblldratáról és Dávid Ferenczről' Os,ílri Mihály n. J ános választott 
kinny k~nc.zelhír~ ,haláhi.ig gyula-fejérvári kanonok, r. k~.thol; fŐpi~p 
,TOlt s meg IS a kll'aly titkos tanácsá.nak elébb Luthert koveto, maJd 
lúílvin hitt" utóbb uniMrius többségével ecryiitt maradt s politikai és 
vall,',i dolgokban azokkal itélt és határozgtt ; Wiener P,í], a Luthert 
I,övctök elsö erdéhi pU'pöke, laibachi kanonok volt, 01lll"n lépett ,(t, 
el é~)h mint diakon~s, ut6bh szebeni plélnínos, 's ugy vá.lasztatott. ge n?
l:<\11s superintendellssé j Kálmáncsehi Mártoll, legelső erdélyi .lúilvlII 
crt.elUl i.~ reformatol', beregszászi, munkácsi, utóbb debreczeni hirlle~es 
~'c f orll)atus pap, elébb gyula-fejérvári kanonok volt, már 1538-11 lU1n~ 
Iskolamestert I . Zápolya J .~nos király parancsára a Szántai István kassal 

• 

I) Egyhlizlü1·ténelmi l!.'mlékek. IL Dávid 1". il'oc1 nJmi emlékei I. SZitIlI. 
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p]éb<iJ;O;~ és a l"?1Uai ~<~t~ol. pUsp~~~k kö.-;ö~~ ~egc~vá~a~~ folyt vall ,i
sos VItaban mUlt kozbu6 yett reszt '. s ]\.l~ <,~ puspokok el akartak 
ves:6tcm, birái védMk s a l'om. kathohkus ktraly maga nyitotta meu 
előtte a szabadulás útját. o 

II kol' ezen val!á.sos .. tl~~'e~mét fontolóra ,v~vc'-:, feltiinö, hot:;y 
l'i'erencz, ayula-fejél'val'l puspo~ helyettest 1 DavHl Il. pd,l'tforróját a 
tiZ<lSZ törWnetir6k a legkathohkusabb érzelrniinek irj <'ik, a ki ~nnyira 
ellenezte a refol'mati6t, hogy azért muzsnai plébániájáb61 elihték; I) 
azután a kis-selyki plébánossá~l'a vágyott, de oda is lutheránus valhisut 
választottak 'l. Mint Haner és ~chesaeus irj ,ík 'l, oly üldözöje volt az új 
vallásnak s híve Ul. ezt csirájában elfojtani tÖl'ek"ö ~Ial'tintlúnak, hogy 
" lutheránus érzelméröl ismert s habella királyné ,íltal a fejérvári 
.zékesegyMzba temettetett Batthyáni Orbán testét a helytartó kiv,ilJ 
:;ágára onnan hihányatta . . . Ha ezek valók, lélektanilag meg nem 
fogható: hogyan pártfogolhatott és segélyezhetett a gyula-fejémiri 
püspöki helyettes a reformatio főtüzhelyén tanuló tehetséges if:iakat, lL 

mint ezt az ismertetett költemény tényei igazolj ák ... E kételyt meg
erősíti türelmességét s fölvi1,ígosodotts<lgát tanusit6 még egy m,is adat 
is, t . i. egy 1548-n ápr. 8-n költ püspökhelyettesi rendelete, melylyel Pál, 
llagy~sel'yki lJresbyternek az azon községi plébánosságot adoill tlllyozta, 
s melynek bevezetésében az akkori reformatorok egyik Ilitelve van hang
súlyozva. ,A te erényeid és erkölcseid - igy szól a r . katholikus főpap 
- melyekkel a magasságbeli Istentől megáldottnak mondatol, s a 
melyekkel benned a tudományoknak nem közönséges Ismerete egye
sül, arra birtak minket, hogy téged atyai pártfog.ístmkban részesit
sünk . . . Meghagy juk tehát neked, hogy II plébánia javait híven meg
őrizzed, az elidegeuitetteket szerezu vissza és a magasságbeli Istennek 
igéjét tisztán, egyszerUen, szenti\! és feddhetetlenül hirdessed és ta
nitsad a nép eJött." ') Ez nem mutat orthodox katholikus ,llláspontra, 
sőt bizonyíték arra, hogy ez időben a r. kathol. paps~íg magatartása a 
reforn:alorok inínyábau, csekély kivétellel, nem volt ld z[Ír6 és mel'ev, 
valamlnt arra is, hogy li'erencz; vikárius, mint gal!;dag főpap, kinek: 
a~or még az erdélyi s~ász lutheránus püspökségre is kihit<lsa lehete~t, 
rt kitünő kolozsvári ifjat épen ez évben küldhette egyetenll"e. Az elcgw, 
már érintett életirati tartaImán kivül, Dávid F . költészeti hajlamának 
s ifjukori érzületének is igen érdekes emléke; pártfogója érdemeinek 
ked vez;ö feltüntetése rt költészet joO"a, mit a nem kis sz;erencséhen 
részesülés öröme igazol. A pii.spökt helyettesnek a német és leng.>:e~ 
udv~roknál követségben létét, mit a költemény említ, megerösltl 
Statlleo püspök 1538-n nov. 13-n Veninez Antalhez irt levele, mely-

. . I) Historia Ecclesiar. 'l'ransylv. Auctore M. Georgio "muro. Frftncof'. et 
Llpstae. 1694. 215. I. 

2) Historia J~cc l. 'L'rn.nsy lv . . . . H aner . .. 203. I. 
:l) Scri ptores Rer. 'l'ransylv. Scltesaeus: RuinH. Pl~nnoníao. CilJinii L köt. 

56. l. 1Ia1U;I' a:z elébbi he lyen. 
4) A1'c1uv (ih- 8iebenb . .Lande8k.un(le .. . Neue li'olgo I. 13. 77-78. II. 

• 
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bt:ll irja, hogy midőll, l!"'el'ellCl. frau?zia kinilyhoz követségbe ki.Hdetctt, 
llIuzsllai pléb .. Lllos Ferencz doctor IS kiséretében volt. I) A k,-Ltholikus 
ü{fyháznak kitérésektöl megóvása, mit némelyek hitiildözési indok
bÓl magyanízllak, kötelességtclj esités volt; azt D.Lvid F. érdemnek 
jo,,"al mondhatta. A költemény irója tán haszmílhatott a valónál ragyo
o'ól)}) szineket raj zához ; de aligha ft szász tÖl'ténetirók is nem tuloz
t<~k, midőn róla oly sötét képet hagytak az utókorra. 

Az Unit,~·ius Valhístör ténet irój a Dávid F.-et - forrásra hivat
koz"s nélkül - Kolozsvúmak 15.W. Luther hitvallása elfogadásakor 
az ,itment r. katho!. papok közé sorozza, mint iskolai altanitót [Lec
tor-t] 'J, pedig történeimilell áll,hogy a királynét türelmességbennem 
követő vámdi püspöknek mlllt Im. helytartónak vaskar.ia, mint hierar
cMnak mindenhatósága - felv,íltva a kolozs-monostori várkastélyban 
és a gyula-fej érv,iri vá.rban tartózkodása következtében - a közelében 
levő két V>1rOS lakóin és lelkiismeretére nehézkedett leghosszasab
ban, nem engedve ott a reformatio meggyökerezését. Az új hitü és 
szellemü iskola - a mint látni fogjuk - csak 1556-57-n alallita
tott Kolozsváratt. Még 1552-n is, midőn Izabella a koronát a piaczi 
nagy templomban r. Ferclimind kinilynak átadta, Martinuzi elébb 
Hagy fénynyel tartatott római katho!. isteni tiszteletet. Ha el is volt 
fogadva Kolozsváratt 1540- 42-n, az özvegy királyné Erdelybe jöve
tele után Luther vallása, az új hívek ott, mint máshol is a v,irak 
falai közt, lappaugó életet folytattak: voltak egyházi gyüléseik elnök, 
eklézsiáik püspök nélkliI, fejlődni, terjedni, alakulni a hitüldöző Mar
tiuuzi hahíla előtt nem lehetett . . . Dávid F.nyolcz évvel később ment 
egyetemre, s mint hátrább elé lesz adva, tizzel későbben lett Beszter
czén tano,laif(azgató - akkor is mint r. katholikus. Az őt jól ismerő 
Sehesaeus 1555-ről it ja kolozsv,iri a!tanitónak, még 1557-n is élet
kora felett [supra aetMelll] érettnek és tudósnak vall va ; sőt maga 
D~vid F. is ez évben Pomarius Keresztély t mintegy atyj ának ilja, a 
lUI szintén ifju életkorra enITe,l következtetést. A fennebbi történet
e1őadás tehát egykorn emlék~k által maia nem igazolt hagyományos 
elbeszélé snél többnek nem moncIható. b 

l "t 56') JEngeZ, Geschichte des Ungarischen Reichs ... Wien, 1814. IV·ik 
i:O. ' . 

~) Székely SándoJ', megjelölt mil ve 40. 1. 
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