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Jár fOl'lllas z~rtl. átté~'és ét pedi~ én -, b l~l: az egyk~ru ~8tvánff'y i ~ ll.'ja
mindeu kételyfelett l1Jck 11 em latom] e 8 N 180YSloky Szaniszló. Uni t;,hiusok 
voltak BorDemisza Farkas, a föllndi tanács tagja, az Ol'SZ[lO' föbb t iszt
visel ői, ft fejedelmi, tábJa bj l'ái s~t . ~6mai ka.tholikusok l~aradtalt : a 
két Báthory-testver : Istvan és Knst6f kevesed-magukkal . .. D,ivid 
F. ez évben hív f~íradozásai elü:meróseül tényleg 1l1.íl' unitárius hitet 
valló eo-yluíza által un itál'ius püspükké választatott ... . LeO'hathatósabb 
hizonyiték azonban Dávid F. és hitfeleinck P?; évi Hagy silcel'ei mellett 
egy mind en unitárius szívben maig lS élő hagyomány lelkesitö emlé
kezete. l\1:időn t. j, fL gyu]a-fej érv~í.ri hitvi t.íról ckl é:t.siáj ,iba. öt :íhitva 
váró hivei közé visszatért, it nép"az ö kettös diadala által föllelkesülve 
elébe ment s ujjongva fogadta, O kérésökre rrhordn- és Belközéputcza 
szögletén - hol híveivel találkozott - egy l1agy kerek köven beszé
det tartott hozzájok s az Egy Istenről oly elragadó ékesszóhíssal beszélt, 
hi telveit oly útalános te t"és közt fejtegette, hogy a nép, a közte - söt 
allnak élén - volt ősz Heltaival egy ütt vállain vitte be öt ft piacú 
nagy templomba s ft;t, egész v • .'Ír os az uruMrius hi tvallásra tér t át ' , , 
E hagyo1l)ányt némelyek 1540-re min den alap n élkül teszik; mások 
156G-ra. En a Cornides-gyiijtem ényb ell talált egy följ egyzés s a fen
n ebb előadottak után ez é,-ben tör téntuek tar tom. Az 1568. év igaz 
joggal viselhr·t i az Unitú1-i'us hitvallás és egyház szilletése é,"'ének n evét, 

- X. 

(l iiH'J.) Kelsii lis kii!sö ,' lsszallntiIS. iIlajor Györ gy líuuall:isn S Dit,' j" 1-'. Ön vCll elm e. ,\ nngy
l':hndl tlönlü hitvita. A Tisz{~u inneni es t.uH reform illt SUll r riulend eniiák s a wiUemlJer gl 
egyetemi mnS'J'llr tanulók clleul'égúsei. »ill' ld f'. l) rétlikí~cziói s 1,ol(lmll;.u lI és egy l':I ;.: i 
szónok lnln j elh'JlIz tSI' . Kris;.:lu s ors ;.::~gil t·6 l irt köuY" c ('fk ülcslnlli nisze. ,\ Uil,' ltl ~'. ~zeré lll.i 

LIII i til r i ussilg. 

A gyuln-fej él'vál'i második nagy hitvi ta erős visszahattíst idézett 
elé ll, J ános [ZsiCtlUond] birodalmában , a mi mind benu, mind a kül
föld Kályiuhitü egyházaiban ellenséges irányu tényekhen nyilv:íllUH. 
D:ívi tl F. zsinati' egybebivó levelében élénk raj zát adja az elsönek. 
lIMagyal'ol'szági egyházi szolgatársaink és atyánkfiai - ugymond ~ -: 
nem csak minket gyaláznak, a kik Isten megismert i gm~ságát véc1m c:; 
megszl lál'c1itni tartozunk ; banem a velünk egy tucl om;tllyt vaJló pnpo
kat is az orsz:'ig törvényei ellenére helyöln'öl elk~rgetik, hitök lUe~
tagadás:ira kéuyszeritik ; a kiket közéjök eklézsiába kirendel unk; ~Z~
dal mazzitk, maO'án vetélkedésre hivJ' ák ki a 't i0'3zsáO' oltalma,zas ,l tol 
I til "'k o 1 ö o t ' e tJa , öllgyözelmlik röl s a miei])k zavar ba jöttéröl mes ersegeF<cn 

h-igonc101t birek et közöl vén : a keresztény és atyafiui szeretetet lll?g
~zegik, botrányt és veszek edést támas;t,tna kl s a.zoknak, ki k még . t~l.ln\l1 k 
19a~s líg:iban eléggé megerösödve nincsenek, s~ ívét sehezye1 ]e]1-l1sme
retet meghábor jlják." ') 

l) 1';!JyTláztörténelmi Ji.'mlékek. r. Oklevelek l'! rok. tÖl'gy. nu, ~7" 
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Németország tudós-világa harezra készen állott szembe Dávid 
Ferenczczel és BlandrátávaJ. Zanchi Jeromoson kivül Major György 
wittembergi egyetemi tanár is könyvet irt ellenök 1 8 izgatva a népet 
és fejedelmeket, czáfolva a fejérvári hitvita tételeit: az Ist.,.t állatába" 
egynek, s~emélyében há?'O'Inn~dG ,8 egyetl~ F,iát egys~en~élyii, de ké~tern;é
szetiinek >gyekezett bebi .. ony' t .... ') Az ollvedelem 11"Ó' annak a Vllaker
Jésekre vonatkozó tartaImát bőven, sok helyt szó szerint adják, cse
kJly tudományi értékére indokoltan rámutatva. ,Major művénél -
u"ymond Dávid F. hidegebb, izetlenebb és meddőbb ez időben világ elé 
n~Pl került. Ö a szentirásról csaknem egészen megfeledkezve,okoskodásai 
erejét cOllciliumokra, a ,szentatyák irásira, symbolumokra, pápai ren
deletekre és templomi énekekre alapit ja. " ... Való, hogy e művet sem 
a kérdések új oldalról felfogása, sem ismeretlen érvek nem teszik 
irója nevéhez méltóvá, s mint olyan, daczára annak, hogyafejérvári 
hitvitán már tárgyalt kérdésekkel foglalkozik, allIlak theologiai szin
vonalán alól áll. A Há,·omság és K,·iszt"s ö,·öktől fogva sziiletése az 
orthodoxia oly elhasznált s tartalmatlan érveivel van benne védve, 
melyek egyfelől a gyermekesség, másfelől az obscurantismus határiba 
csapolIgnak át, mig Dávid F. és Blandrata theologiai álláspontja a 
védirat folyamában szilárdul s tanaik igazsága tisztább és határozot
t"bb körvonalokban emelkedik ki e vitából, homályba boritva az ezen 
müvével tudományos Irirét nem gyarapitó német theologust. Dávid F. 
illllve tál'gybeosztás, logikai érvelés és irá.ly tekintetében az ö rhetori
kai és (ualectikai erejét itt is nagy arányokban mutatja . Major Csáki 
kanczellárnak levélben ajánlotta támadó müvét, Dávid F. is védiratát ; 
Major ajánló-Ieveléhen kisebbiti őt, jó indnIatát irányában megingatni, 
sőt ellene föllngerelni igyekszik; Dávid F. szellemdlis feleletet irt rá, 
finom ehueéllel, megnyerő modorban, a személye és tauai elleni izga
tásokat ártalmatlanokká téve vagy ügyesen forditva ellenére vissza. 
Azután a mti czMolatára tér át s ellenfele érveit és okoskodásait izeire 
szétszedve, kimutatja a szentirások igaz értelmével összeegyeztethet
le,ns,égöket" azt is b~bizonyitva, hogy Major nem a reformált egyh~z 
hIvehez . ,llő, de egeszen katholikus álláspontot véd, azoknak nyujt 
k~zet,. kik a reform~tio legnagyobb ellenzői, miIltha a pápa szolgála
taba anott volna, kmek zsarnoki hatalma megtörése volt a reformatlO 
egy,k legfőbb ezelja s jogalapja s ho"y ő ép azon fegyverekkel har
cz?1 most ellenök, melyekkel ez;lőtt .ckatholikns egyházban félisten
kent uralkodó pápa és követői Luther és Melanchton, a lelküsmeret
szabadság ébredést hirdető ezen pacsirtája ellen. 

,Felhozza Major - ugymond Dávid F. álJitásai mellett a régi 
sZeJ~tatyák hosszu sorát j de mellözi a legelsőt, Polykal'pust, János 
tamtvállyát, a ki mindig egy Istenről, KI-isztus atyjáról szólt, ahoz 
Imádkozott, nem emlitve háromsáO'ot állatot személyt s más értelem 
uclküli szókat; mellőú Ignáczot, ~ ki az Adtiochiabeliekhez küldött 
levelében világosau irja, hogy Krisztus soha más Istent nem hirdetett, 

') bUyhd,ztöl't. Ell/l. II. Dávid F. irod. emlékei. XXX. sz, 
o 
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. , '1:1. C<7yetJcn co-yct, az Ö 1\tyj~í.t; mcllőz.i Kelement il. harmallik 
IUHII> "1:1 0: . ~ ki "Ié J " ' 
II't!lHLClIst fl, uegyeclik szcJJtatyI.L.t" ~ Ir J:~:lCg e 1\ ten emlekeztek az. 
. )ost:11ok lUl,'''Y0JnLLnyszcl'U tllllltm,ll'a s lnmd az egy Istent tartotbl.k 
,ll o " I "J" 'J l ," k J t l JÚ'isztus egjfluíza. ~lal?Jallf1 { s, eros, .,ruSZl (!~.~ ::LlJ.a -, lll,C y II ? s6nak ide-
jében azonball Jllal" kC,:l~ettek f)Juket fel11tn~ ,a hal'OlU~sag?sak, .... ') 
.,Major - ugyIlloJld Dand F . szamtlJ.l~n .~O~C] hlll~lot sz.amlal elo, csak 
:lY.él't, hogy ö~et e,luyoll;hassa, b~bylolll . duhehen fele~lve, hogy ha, eg~
ll Ck tekiutélyet ehsllicn , el kell lsmermc valamenllylét, sekkol' lsmd 
vissza,térhet a misére, a hét szentségre, a. purgatorium, bará.t-élet., pap
uötJcll ség tanail'a, a szentek és halotti ereklyék imád"ís.h-a, mod ezeket 
is mind conciliumok határozták. Borzaszt6 hatalommal uralkodtak ezek 
cer}' évezrednél tovább n, katholilrus viMgall : eltörölték az igaz valhist 
é;'isteni tisztele let, a p1'6feMk és apostalok korabeli isteni dicsérete
ket zsid.ó és pogi.~ny szel'tal'tásokkal cserélték fel, idegen nyelvet el'ő
í:izakoltll.k az eklézsiákra s vénasszol1yi siralmas llóMkat és Imszol1talall , 
p,ípistás énekeket hoztak be. AlJj on itt közüjök egy-kettő. 

Oh boldog fén y, Szel\tlH~rOll1Slíg ! 

Á ldott légy oh Sz enth{~l'omság! 

[O lux beata, 1.h,litctS 1] 
-

[Bene17ictct sit S'mutrt J'J"inil(js!] 
-

Üdvöz légy t enger csillaga.! . [Ave 11Ictris Stell(~!] 
- -

Üd vih: légy Kirtdyn ő, irg<l lomn a.k llnyj.~ ! [8ctlve R e,fJ i lla., 'I/utle}' mi.<ier i cord iac 1] :!) 

Meg más kettő: 

Mária , kegye lem a.nyja., irgalomnn,k édes a.nyj1~! 
T artsd távol ell enséginkct, sil'unknál végy llO?'Z'í.cl minket . :I) 

Üdv özlégy ma.gyarok létrája, 
Melylyel Krisztus, ég kiní.lya 

~findent magának szerze . .. ~ ) . 

Ki vágyik vissza e sötét korba ? Kinek eléO"itik ki hithuzgós;ígá.t 
e~ I értol~ll1nélklHiségek? N agy meggondolat] aJ\ :s~g ez l\1ajort61 - igy 
kmlt fe j Dávid F. ki bölcs férfi és r égi theoJogus ! Hát e70ért ontott" 
v.érét annyi yértanu ? Ezér t kUzdött az emheriség j ohb fde fl. refo rm:.l
tio szent harc:-:~thall? . . . Major annál jnlnibb érdemli fl. mogrovást -
ugyn,l?n d Ö - illCl·t csak iL szolgaságot és bahOlll.ls ~ötétséget te l:iesr.tö 
COllCLh ulUokr61 emlékezik meg, mel1özvc a. sfl,n.ljkft.it, mely .ttok a];Í-

---
~) A ív, Af>-As levél. 
-) A ív , Aa levél. 
.1 ) Maria, Mater Ű'ratiae, 

lI'fn,te l' mifl el'ico~·dia.e. 
Tu nos a.b host e pl'otcge, 
l n horn mortis sU fl cipe. - B ív, Bo le vél. 

4) A vo Sertht lLungarorulll ! 
1\:1' Ijll rtm Christu!! R ex Coclol'um 

All se traxit omn ia. Q ív . Q~ le"éL 
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vetette azokat, kik a Krisztust szuletettnek és nem-születtnek mon
dották, millt Lombard Péter, a Major tanitója j a sirmiumit, mely kár
hoztatta azokat, kik Krisztust a mindenség teremtésében Isten szolg:í.
jának [minister J?eiJ hirdetteK.; az efes~sit, mely az ör~k igét az .At~a 
örök áJlailibol születettnek álhtotta. b'bt mond erre MaJor? ké"dl Da
"id F. megengedi e, hogy. Kri sztus született állat [essentia genita], 
Isten szülő állat [essentu, 9'9"""S] legyen? I) 

Ezutáu yádja.ira tér át . .. Eretnekséggel vá}lolja öket Major -
hja Dávid F. ho~y tagadják Isten hároms:ig~t. A,;, tegy~, de ők álli~
j,ík, hogl' e szerm t Knsztus, az apostalok es proféták IS mandl,atok 
eretnekeknek, mert azok sem tanítottak más Istent, mint ök '). Pál oly 
Krisztusról tanit, a kit ök láttak, érintettek, a kiről Péter [Cseleked. 
4. 10.] prédikált; a miket ha Major megfontol, látni fogja, bogy a7. 
apostaloknak soha gondolatában sem volt egy láthatlan, megfogbat
Jan, llem szenvedett, halhatatlan, örökkévaló, soha sem látott Fiu, a 
ki önmagától voJ6, önmagában létezett Isten legyen, legfel sőbb Je
hova, ég és föld teremtője ' ). Arius tanai követésével is vádolják őket, 
de alap nélkül. Nagy Constantin egész hirodaimában Arius mluden 
kÖllyvét összegylijtetvéJl megégettette ; ellenségei irhatbik tanairól rt 

mi llelak tetszett. A mit ő valóban tanitott, meglehet basznos lenue 
tud'liok a mostani zavarok közt; de a mit hitvalJás" ról Sán,lor, alexan
d"iai püspök, győztes elJenfele hagyott hátra, nem teljes hitelességü, s ha 
az, nem egyező Dávid F. és Blandrata s ruveik tanaival. Hosszu üres 
és relii letes okoskodások ut"n, melyek ellenfele hittauait meggyöngitni 
IHm, voltak képesek, utolj ára Maj or gyáva lelkek szokása szerint a 
vérontás védeszkö,~éh ez folyamadik, evvel is elárulva, hogy a pápa 
lelke vezérli ... "Ok is emberek - jegyzi meg erre Dávid F. gyarl6-
saguk rt sértés nem türésére s visszatorlására öS7.tönözl1 é. De Jlem 
te~zik, Istenért és sl,ent FiMrt, söt egy keresztény atyával azt felelilc 
M~kor valrLlti téged gyal/íz és bántalmaz, erőszakosságra csábit s vÍs:f.on
HZldaloml'ft ösztönöz, o]ya.nkol' hallO":1ss , mara(lj )) éma s 11C pirulj j 

hünös a ltihiv6, fl, ki téged is magáho~ hason16vfÍ. akar te11ni. Ha ha1l
~n.ts z, gyalázkocJ6 lesz a neve, s te az, a ki öt méltán megvetetted. Ha te 
:8 azt mh'eled, min dkettőtöket eli télnek fölmentve senki sem lesz. Az 
~ ga:f. türje sz6tlrmul a méltatlauságot, n'e gyakorolja, hal1gasson lellri
lsme~etél'e, fi~ycljell a jók véleményére inkábh, mint a rágalmazók 
~yalaz~odásaU"a. A kj hoszut áll, Krisztus egyházának nem tagja. Jár
Janak ok ennek nyomán ... lllesse hát - mo))(lja Dávid F. - eJJen
felok az eretnek eg-ész viláut61 Cll/ülölt sza"ával s üO'yöket teO'Jle utálttá, "k l 'l ' . .... . CI O. CI e-o le ren vIselik, lmádko:;Hra. azokért, kik átkozzák, lelki ismeretök 
n 'y ~lgalm,:'it s U'l. által uk hirdetett i gazs~i('T ügyét mi ndenn ek szivök 
tcl.le~ gyöllyijróvel te~zik cléhe, hálát °f\c]va Istennek azon nagy 
kcgYf!lcmért, hogy öket: méltatlullokat, méIt6kllflTr tartotta arra,l, ogy 

I) A iv a~-ll,6 levél. 
~) C ív , Cll lov612. olda!. 
!I) I) fv , Ih ll levél 1. c lda.L 
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azért 307. emberek boszantását, kárhoztat6 itéletét és szitkait hordoz. 
'k' ') 

za '. é d ' ''I " 'd I " t t"bb h 1 A Vlta ,t' .emero. az <:nve e,~l na . o , e ~en sz6l, de az érvek 
az isten-egyseg! s Major harom.agI tanaI targyalasánál központosul_ 
nak: ,Egymást61, szem~yileg" é~ tu!jdons ,i~aikr; nézve - mondja 
Dávid F. -:- .val6saggal kül~nbozo ~arom Istenrol a próféták és apo
stalolj: Irasalban sehol emlekezet mncs. Isten a legegyszerübb lélek 
mely összetételbö] llem állhat, mpgosztást nem t lir, mert számszerint 
egy, kettőt vagy hármat nem jelenthet, senkitől nem született, örök
tö] fogva s egyedül önmagában való Isten; ezen tulajdonsá:-ráért mOIl

datik a szentirásban számtalan helyen egy [itnits], egyediili [solits] 
Istennek. Ha több lenne, legfőbb isteni tulajdonsága, egyszerUsége 
szünnék meg. Ezt a nem összetett, nem is megosztott, nem mást6l 
származ6, nem változó, egy igaz Istent, Krisztus Atyját tisztelték és 
imádták minden icjők igaz szentei és valódi keresztény lelkei, mint 
mindenek teremtőjét és fenntartó Atyját" '). 

Ezzel szembe állitják a védirat szerzői a három. ágos Istent, 
három képben, útalva arra, hogy olyak mindenfelé találhat6k katho
likus egyházakban. Az 1. kép hármas emberi ábrázattal rajzolt Isten, 
ülö-helyzetben, vállain hullámos re,]őjü palást, melle előtt a testet le 
a lábig elfedő paizsban párhuzamos vonalokb61 alkotott háromszög 
~íbra, melynek szögei ugyan annyt köröcskékben végződnek, az el sőbc 
latinul beirva: Atya [P.], az evvel szemben áll6ba: Fiu [F.], az egybefuM 
szögbe: Szentlélek [S. S.] a szögök felső vonalába irva: az Atya nem 
Fiu, a jobb felső és als6 szög vonalára: a Fil! nem Szentlélek, , bal 
szögök vonalába : a Szentlélek nem Atya. A három szög kÖ7.éppontján 
egy kör s belé szintén e s7.6 van irva: Atya [PM.,,] ebből három sugár 
megy a három külön szög köröcskéjébe, a három sugár vonalában e 
három mondat olvashat6: (tz Al,ya bten, a Fiu I sten, (t Szentlélek Is
ten . .. A kép fölé ez van irva: Va,n és nincs [EST ET NON EST.] 
E bál~ánykép - ugymond szerző - a Háromságr61 val6, Düse .elébe 
van téve azon könyvben, melynek neve: A boldogsáJos sz"z ", ,,clko,,,!ve 
[Officium beatae VirO'inis], s a mely Rómában 1553-n nyomatott h') 
E kép a három-egység k .iptelenségét csaknem mathematikailag tlil~
teti elő. A n. kép buja tenyészetü keleti növények közlH látszIk ~l
emelkedni, termetes nőalakot ábrázol, fején hármas korona, raJ~a 
kereszt, a korona al61 három dús hajfonadék ágazik ki s mindemk 
gazdag szalagcsokorban végződik j vállán papias öltöny szabásu lCl)~J, 
melynek két olclalár61 két-két kereszttel diszitett hoss" , szalag nyllhk 
alá, baljában arany-alma s rajta kereszt, jobbjában szint~n }6korrt 
nagyságu kereszt, mely derekán szalaggal van :ítkötve. E balvitllykép 

1) b ív, b. - b6 levél. 
2) T:l ív, H levélI. oldltl. 
l') II ív, H~ levél. 
4) H ív. Ut- ffi levél. 
li) 11 ív, U. 1evél. 
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I.\. krakkói vártemplomba.n van s minden úv Szenthál"omság-va.~árnap
ján a nép elé imúdás tárgyllul szokott kitétetni,lengyelneve: 1·achos I). 
Mint mü\'észi tárgy, kezdetleges, duna mü, mint vallási jelvény bor
:tadúJyt, nem ájtatosságot ébreszt a szivben. A Ill. kép ivalakru. fara
gott s csillaggal diszitett ptÍrkányzatu kÖVel) ülö-helyzetben I'énysu
g;irral köritve raj zolt három fi atal koru emberi ábrázat, csupasz ajakkal. 
dús szaJuíUal, fejöket háromszögü l !1poS csucsív-vonal, a testet bö 
redőzetü lepel födi, mindkét karon htírom-három kéz, mindkét láb 
három-három lábfőben végződik. E rettenetes bálványkép neve : LI
G AEUS, Felső Magyarországon Beregszász mezövárosban volt meg, 
Munkács vára alatt. E bálványokat a könyv irásakol' tisztelőik hihe-• 
tően Agoston könyvéből vették - ugymond iró - a ki a három"ág 
tumínak kifejtöje és buzgó müvelöje volt, s a ki szerint a szelltirásb~ll 
egy hely, s őt szótag sincs, a mi az Isten háromságát ne mutassa. Bár 
Ilová forditson az olvasó, az egy, két és három Isten mindenütt elébe 
kell hogy tünjék . .. Oh mélységes lelki sötétség! kiált fel D"vid F. 
VilágossIig Atyja! Sdnd és szabaditsd meg e vakságbans;nylődőket a 
tc szerető szent Fiad által! ' ' j 

Major t.heologiai álláspontja ezen nagy gyöngéi mellett , alig 
lenne felfogható a szerfölötti gyülölség és üldözési viszketeg oka, mely
lyel ő Dávid F. és mandrata iránt viseltetett, s mely müvében lépten
nyomon felt iillik, ha nem lenne ismeretes amaz igazság: a kitől féliink, 
gy'Ülö7jük. Személy öltet már az ajánló-levélben gonosz indnlatulag 
rója meg. ,A keresztények - kérdi e1es szemrehányás hangján - az 
.zeréven tnl élt katholikus és orthodoxus egyháznak, a szentatyáknak, 
martyroknak és hitvallóknak hisznek-e inkább, vagy Dávid F.-nek é8 
Blandratának, e Samoseta és Arius-féle pokoli szörnyeknek, az ördög 
azon förtelem-edényeinek [eloaca] , a kiknek vakmerősége oly nagy, 
hogy a világ ez utolsó nyomorult és felháborodott századában azon 
ti'szteletre méltó és sze nt egyház közönségének ellene mondani, tanait 
marczangolni és megugatni nem irtoznak ?' Sj. Sőt állását és régi hir
~evét Illegc"orbi~ó ezen gyalázkodásnál sem áll.podva meg, n~m 
ata1!otta , nem pirult nem csak a fejedelmeket, de csaknem egesz 
Európát felhivni. nekik mint szokás az elitélt és kárhoztatott szakad
i:Íroknak és eretnekeknek, vérök kiontására, és azt sürgősen kivánta, 
azért! hog! a rosz tovább ne harapozzék. Majort epéskedő .gyülölséfle 
aunyna VItte, hogy rágalmazás ában rég meghaltak poralt sem kl
mélte 'j. ,Nem irigylik - ugy mondanak ők - a nagy doctor és 
theologus ezen főbenjáró itélete által szerzett dicsőségét, hogy a 
római pápaként dühöng ellenök, s bámulatos feHil valkodottsággal 
hadat izent Istennek és egyházának, ff' m.lyé egyedül az itél.thozás 

I) t'ach08 szlávul gyülést is jelent; itt fl, szó az egyházi ö88zegyüle-
kezéne vonatkozik. 

ll) R ív, H.& levél. 
3) p ív, P3 levél 2. old. 
') A ív, Av levél. 
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j O{J'U ' nem bámulják Major jogbitorlásttt, sem el nem csügrr du k. 
iu~rt'látták azt Ill'isztus életében is j tudják, hogy Isten néh: m:u~ ' 
tökre hactyja a felfuvalkodotta.kat, azért, hocry másokat vicry'-" t " 
serkentse~. Jól látják e~ új lelkiisn:eretbir6k °döl.l'fét s ellllé.iÖk·L~;b\~ 
zakod.lsát, ur~lom~a J vagyasuk~~t, :e~szomJas tel:mészetöket s súvök 
telhetlen fösvenyseget, mely uJ papakként tünb fel öket a ki!' ha 
éber victyázat nem lesz ráj ok s tanácscsal és ima .iltal ~issza. "-~lel~ 
lÍLasitt~lnak, rövid időn llj zsarllokot hozn ak az Ur Jézus Krisztus 
llyájál'a S irgalom llé1kül összemarczaugolják és elszélesztik. Bár mint 
dühöugjön azouball Major az ö személyök elIell , eretnekséggel vl:tdolva, 
itélet nélkül, gyülöltté téve a világ előtt s vesztökre mindent mecr
kisérelve : öket más l élek vezeti, tudják, hoO'y ferryverök nem a testi
ségé, hogy amit Krisztus eltűrt, nekik is el kell °türniek, el is tűrnek 
mindent s égi Atyjokat kérik, hogy Majoruak és másoknak is. kik 
őket k.Íromolj ák és üldözik, vakmerőségét kegyelmesen bocs,íssa 'meO' 
s ne verje, de áldja meg I). Azonban meggondolatlan buzO'almukba~~ 
és följgerjedésökben bármint forrongjanak, szentaty,íikkatés symbo
lumaikkal őket boszalltva, s bár az eretnekség bélyegét süssék ezerszer 
rájuk; ők Luther buzogányát, melyet kezeikbe vettek, s a melylyel ő a 
római pápát meghajlásra birta, szilárdan tartják, és sem Major , sem 
más nagyobb theologus által elvétetni nem engedik, a harcz kimene
telét jó lélekismerettel Isten igazságában s szerető szent Fiában való 
bizalommal békében elvárj ák, bizonyosak levén abban, hogy munkájok 
sikertelen nem l esz, és hogy közel az idő, midőn Isten Sionnak segit
ségére jövend 'l. Az ö tisztök az Ur akaratának betöltésére, tudom.t
uyának dicsőségeért minden veszedelem elhordozására készen l eJl]]i . 
Minő lélekismerettellátandja majd Major az ő véröket kiomlan.i, kik 
magukat a legártatlanabb embereknek tartják s a próféták és aposta
lok tudományának megrontathtnul engedelmeskednek az aposto.!i hit
forma értelmében? az az ő dolga, számolj on érette önmagával . ' . 
Major könyve végén izgatva serkenti a királyokat, fej edelmeket és pol
g.iri: hatóságokat, hogy az ő három személy U Istenét oltalmukba 
"egyék; azon kegyes férfiakat, kik szörnyét ostromolják, az egy~<i,z 
rágalmazó pestiseinek nevezve, érdemesekuek mondja arra, hogy klát
lroztassanak, elkergettessellek s az emberek közt haj lék S?<'í.mukra. 
sehol ne adassék, hanem COllstautinus és Theodosius császár rende
letei szerint megölettessellek, . . "Nagy a Major b~zgósága - j egyzi 
meg Dávid F . - de nincs Isten tudománya szerin t, nem t~~z vel~ 
~nást, mint lelke beteges hóbortjá.t ~hulja el, a kit az. ellenok vtdo 
Igazságtalan gyülö}ség, harag és boss.zuállás sová.r vcí.gya Izgat. G~llOSZ 
vezeti öt, bűnös indulatok mocsár"iban fetreng, hazug ~ ~s g;Yl1~o~, 
mert véres bosszuállásra vágyik, s ugy menydörög és s~orJa, VÜl i.l~~llt 
ellenök, mintha Isten és eg)'háza ellen valami JJlegbo~sathatlan bt~~t 
követtek volna el ... De téljen eszére - kérik őt - hirtelen hal"ag)at 

I) A ív. A V-VI levél. 
2) B ív. Bn levéL 

, 
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ll]t.i'r sékcJjCj r qsz tal1<'Ícsadó az, a ki öt e csel ek edet re ösztön zi I); ti sztes 
.í1l;lSltt, tud ománya. t ek intélyét lrimélje, s vénasszonyos szaba~kozásai
val, az erryházért való siníllkozásávalne tegye magát gúny és neveU3ég 
Mrgy<ívá~ Ily ]lagy ügyhez férfias, komoly elj;í]'á~ illik, nem gyenue
keskedés, fl, JUit senki számba nem vesz. Higyj e el Major, közeledi4:. az 
iclö, midőn n sötétség elmulik s a nagy Babylon nagy zÖl'ejjel omlik 
őssze, az Istennek igazsága visszatér és a. földőn újra eltelj ed, a világ és 
annak fej edelme ellenkezése daczára is. Major és társai ok nélkül sze
«üln ek ez ellen . .. 10: 2) 
o A sajtó terén folyt ,ezen k~zd~l~m :' r á figyel?,ezö elméket annál 
luld bb izgatta, mert IDeg a fejenran lll tvlta bevegezve llem volt j a 
h hrek lelkiismerete nyugtnlanul várta a vitatott kérdések ir ,"Ínti meg 
,Ll1apod ást. Dávid F. ::t,,- t csak országos közzsinaton vélte ,elérhe töuek. 
Thfillt llevezetes fordulat volt észl elhető a közszellemben, h ogy kivált 
<LZ erdélyiek azt a lUngyarorsz<ígi részekhen s a yitatkozást magya.r 
nemzeti nyel ven ohaj tották t ar tatni. Az országban az a hit volt elter
j edve - ll1ondj,ík Melius és hívei - hogy ez az utolsó és döntö hit
vi ta lesz 3). Az idö és események igazolták is. De nemcsak ez okok, 
hanem főleg ft magyarorsz,ígi részekben a Dávid F. reszén levő papok 
háborgaMsa s e miatt püspöküknél panaszolkodásuk befolyással vplt 
arra, l.-ikllek ez hántotta lelk iismeret ét , s a baj ol"voslását, hitvalhí
sukban a királynál tör"féllyes megvédelmeztetésöket sÜ l"gett~k. Zsinati 
egyhehivó leveléhen érinti ezeket Dá,vid F, hangsúlyozva, hogy ö mást 
nem tehet: li a mit eddig tanitott, a minek igazs:ígáról meg Vi\U, győ
ződve - ugymolld - hitvallása egyszer üségét és tisztaság,ít neki 
védelmezni oly kötelesség e, mitől el nem állhat, s hiszi, hogy a kegyes 
hívek ezt át fogják hitni. A vele egy értelmen l evők a" ellenfóltöl 
gyakran M ntalmaztatDak, vitára kényszerittetnek s naivel könyveiket 
valmuen nvien olvasni nem tudJ·ák kérték őt hoO"y ma"yal' nyelven ~ . , ' o o ~ 

lej(yen a vitatkozás, a kéts ég alatt álló kérdések terj esztessenek nyil
\'anoss~g elé s ugy jöjjön létre köz meg:ílIapodás. Ezen lregye~elret meg 
11em Ylgasztallli s az igaz hitben meg nem erösitni nagy vétek lenne 
Js:en és el~lb~,.ek elött. Ezért határozta ö - ugymolld - oktober 10-re 
V,-H"adrn, lnVlll egybe a zsinatot, s h itvallása főbb pontjait mngyar nyel
~7en t~telekhe foglalva össze, kibocsátotta híveihez j a Tiszán tuli és 
lIm~nl superintendelltiákhoz a fejedelem tett iránta intézkedést. 4) 
Mehus elebb nem akad megj elenni , a fejedelemhez irt levele ar m 
mutat 5) j mint öuhatósácru superinten dens nem ismerte el Dávid F. 
meghi~á~i j~gá t. de késöl~b az udvar föemhereitö] megértette aDnak 
akara.tat s hlZonyos föltételeket kötve ki, ellen1<ezöt lmt.írozott. Mel1t
ljégei során most is jellemzö kifej ezésekkel él Dtívid F. és követöi 

I) F fv , P V! levél. 
2) C iv, Ca levél. 
3) L CUlt1'C . . . 266. 1. 
'I) Ji:gyhúzW,.Um. E mlékek. L Oklev. a l'ok. tárgy. VIlI. Sz. 
l» La1ll1JC . . , 252- 54. ll. 
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ellen. ,P,íl tanítja - ugymond - hogy az eretnekeket kerülni kell 
de azt, hogy ellenfelöket legyőzzék, mint eddig is sokszor tetteK I 

ü~yökér~ s~envedjellek, sz~épnek és di,csöségesnek tat·tják i ezért, Yala~ 
I11lllt az~rt IS, ~og~ ~ felse~ parancsa~a~ euge.d,elmeskedjenek, Isten
llek az O gondVIselesokre blzott egyhaZ&lt vedjek s Krisztus aklától a 
farkasokat távol tad sák, bár eredményt most sem várnak' _ ~ 
1rit~zöt~ zsin~to.n lD:egjele~ni késze~ j kikötik. azonban, hogy Tiszáu
tuli atYjokfiait IS hivhassak meg, tllzessék kl alkalmas idő, hogy az 
elmenetelben akadályozva ne legyenek, választassék czelszerü és biztos 
hely, s a vita rendje és módja határoztassék meg a felek egyetédésé
vel. Most - ugymond Melius - ezek közül semmire sem volt tekin
tet: elhatározta Dávid F., eljött véletlenül, joguknak erőszakot tett 
ellenébe, Tiszán-tuli atyjokfiair" nézve hozzá férhetlen helyet válasz
tott, szüreti dőre, mikor mindenki el van foglalva, nem küldetett s?á
nmkra menlevél s oly rövid időhatár tüzetett ki, hogy ők császári 
uroktól eljövetelre engedeImet sem nyerheUek; ezen akadályokat im
már nem egyszer tapasztalták Dávid F. -től , a mi méltán költi rel gya
nujokat, hogy ö mindezeket mesterségesen azért gondolja ki, hogy 
ellenfelei idejében meg nem jelenhetvén, a jog és igazság ellenére 
szörnyü tévelygéseit annál könnyebben terjeszthesse. Kéri azért a 
fejedelemtől ezeknek megfontolását s orvoslását. ' ') 

Ugy látszik, a fejedelem ez ellen észre vételek dacz,íra kivánta a 
zsinati hitvita megtartását. Melius egy másik előterjesztés ében rá 
újból készségét j elentette ki, csak egy heti halasztá. t kivánt, a mít 
meg is nyert s föltételeit irásba foglalta, a miknek megtartása nélkül 
a vitatkozást lehetlennek itelte. Első volt : ,hogy a vitatkozás a szent
irás szavaiból legyen , hozzátétel s elvétel nélkül; ő és Mrsai a szent
Írás régi magyarázóinnk s az egyház orthodoxtls tekintélyeinek, meg: 
hallgatását -;-- mint a kik az ellenfél által idézni szokott új.bb Időbeh 
irásmagyarázóknál szav.bevehetőbek - követelik, az új szövetségi 
világos irások elleni magyarázatokat el nem fogadj ák, a? ellenfél 
hosszas beszédei, gúnyolódásai és az ő állitásaik nevetségessé tétele 
ellen tiltakoznak 3-4 felelcretőnek a vítatko z>ísba bele vonását nem , ,, t ·t" tl'trik, a vitatkozás vezetésére s a tá.rgytól eltérők rendre ú :nBI asara 
két-két biró választását, a vita folyamán ak fi felség által latlllrll for
ditva az európai nevezeteseb b egyetemekre megküldetését kérik, !"e
lyeknek itéletei a kétes kérdések felett dÖlltőleg h.tá:·o~za~ak,. vegre 
ezeknek megtartása iránt magukat királyi levéllel kivantilk. blZt~Sl: 
tatni. ' ' ) A király az utolsón kivülieket elfogadta, valamlll,t nemI 
észrevétellel Dávid F . is ; utóbbi a következtetés által blzOll)'ltast nem 
akarta megengedni, azt sem, hogy ö egyedül vitatkoz~e1r j mlé~~ h~v!.~ 
vo~na akkor meg _ ugymond - atyjafia~t Erdély.J~ol é~ M:'oYaI,O, 
szagb61 ? Végre a vita folyamának külsó akademlak el~ teIJesztes~t 
sero fogadta el, mert szerinte azok is az ö peres ellenfelel j nézete az, 

l) Laml>e ... 253-54. ll. 
') Laml)C . .. 254 -250. ll. 
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hOfTy ök vitatkozziJnak, s az itéletet hagyj ák a. hal1gat61n:a és az Istenw 
.. nek· tüzére, mely megpr6bálja az aranyat, ezüstöt és polyvát. I) Az 

,iltala országos zsinat elé teljesztett vitatételek ezek voltak: , I . A 
római pápa ,íltal vallott Háromság tulajdonképen négység, söt ötség: 
egy állat, mely Isten, három külön személy, melyek milldenike Isten, 
és egy ember Krisztus. Dávid F. szel;'nt az Isten esak egy, az az Atya, 
kitől és lá által minden, s a ki mindenek felett van, a ki bölcsesége 
iO"éjével s szája leheJJetével mindent teremtett. Ezen kivlil más Isten 
cin es, sem három, sem négy, sem állat jában, sem személyében levő, 
mert a szentirás ilyen hármas Istenről sehol nem tanit. ll. Egy az 
Isten Fia, a J ézus Krisztus, Isten és ember. ID. A szeutirásban az Isten 
állatáb61 öröktő l fogva született s valóságban, létezett Isten-Fiu sehol 
nem emlitetik, nem olyan, a ki a Háromság második személye lenne s 
mennyből. szállva le, megtestesült volna. Ez elveteuclö emberi talál
mány s babonás vélemény. IV. Más Isten Fi. nincs, mint a ki Szent
lelektől asziiz méhébeu fogantatott és született. V. J ézns Krisztus 
Isten és ember, de nem lllagát61 való, hanem a kinek az Atya adta 
istensége teljességét, ő fogantatta a Szentlélek által, megszentelte s vi
lágra küldötte. VI. Krisztusnak I stennel egyenlősége olyan, • milyent 
neki Isten adott, megmarad ván Ő mindenek felett való isteni fölségé
llen. VII. Isten Fiának, Isten örök gondolatában létét nem tagadja, 
mert előtte az időben különbség nincs, neki minden jelenvaló; de 
hogy öröktől fogva született volna, a szentirás sehol nem taniitia. 
VIII. Krisztus az Isten Fia, nem volt sem tisztán ember, sem tisztán 
Isten, miel őt.t az angyal Máriának s a pásztoroknak megjelentette; Ő 
testileg Dávid fia, lélek szerint I stené, fölkent közbenjáró, főpap, biró 
és Ur nlinden mások felett, reményünk, üdvünk. IX. A Szentlélek 
nem önmagától való Isten, nem harmadik személy a Háromságban, de 
az Atya és Fiu lelke, örökség pecséte, éltető erő, kiöntve ránk, hogy 
bennünk és cselekedeteinkben megláttassék. " 2) . 

Ily előzmények után nyilt meg 1569. octob. 20. a nagyváradi 
országos nagy hitvita. ,Jelen voltak - ugymond az erről készült leirás 
előszavában Dávid F. a fejedelem és uuvara minden népe, minde,n 
seregInek hadnagyi és vitézei és sok más jámborok" - Erdélyből es 
a magyarországi részekből Dávid F . és követői, Magyarországr6l Me-

l) Egyháztörtén. Emlékek. II. Dávíd F. irod. eml. XXVI. sz. A ív, A4 
levéL 

2) L ampe, a reformált egyházak tÖl·ténete czímü latinul irt műve 223-
2~O .. lapja~n. ily czím alatt közli e vitatételeket : p.ropositiones aliae IX. J!lrall
elsel Dav,"(hs ex 1vnga1"ico sermone in latinum conversac et in eadem Syno(lo 
Varadiensi exhibitae. Hogy ezek a váradi hitvita tételei voltak. vnl6; de nem 
azok. CI: 2~6--:-227. l!l'pon levdk, melyeknek czÍme ez: PropositioneS Francisci 
Dav.td~8 . unpla e et ln sac:~ sanctam TrinUatem blasphemae, pe UnD vero ])eo, 
Cl~nst~ Patr e ... D e Filto ... De Spi1-itu Sancto. Ez DáVId Ferencz azon 
HItvallása, melyet még 1567-n megjelent ily czímü müvében az A ív, AllJ
lUJ levelen ~ebet SZ? szerint feltalálni : Refl.,tatio Script'i Pet·J··i MeZii , qua n?
" I~t1~e Synod~ D~brecmae sat . lIDLXnJ [LáthR.t6: l!.:gyháztörtén. Emlékek: ~I. DáVId 
E. IrQcl. emlékeI XIV. 8Z, Uo. magya.rul kivonatban e mű 85-86, laPJQm.] 
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Ji llS és a 'l'iszán iUlIeni és tnli superintell denti;ik papsága. A vitt\tkoz~ís 
YJl<'Í(ri vezetője Békes Gásp;ír volt, közbeszólók Dávid F. részéről: 
Boc~kilY György fej edelmi ~~mícsos, H eltai Gáspú kolozsviíri l)1'é<1i
]oítor, Kozál'v .. il'i Pál és B~\Slhus István kolozsvi.lri préclikátol'ok, V i.l l'nÍl'
helyi Ambrus, Snsvári Gergely, Kl'accel' György j Melills P. részé ről: 
l~adics G.íspár gönczi plébáno~, Erdődi Gáspár, Károl,Yi P éter, Thuri 
]"l<Íl, Czeglédi György, rrol'dai Adám, Hellopeus Bálint, min dkét részről 
l-ilencz-kilencz vitatkozó, s mindkét fél fö lött állott maga a fejedelem. ') 
Jellemző e gyiHés egybealkotására és il " itatkoZ<"í~ra nézve, Blandra
Mllak rt vitában részt 11em vevése, a minek oka hihetöen a vitatkozl.is 
lll<lgyal' nyelven folyása, mlí sfelől az, hogy iL millt Dávid F. a magyar
orsj';;Ígi részekbeli uniti:írius egy házak papsúglit, ugy Melius is meghivtn. 
a felső magyarorsz,ígi Kálvin szerint r efol'máltakab, kiknek nevében a 
"ita, ltuísodik napján Radics Gáspár azon figyelemre méltó nyi latko
zatot tette : ,hogy ők mint Meliussal egyenlő vallásban és tudomány
hall levők, ezen atyj okfininah: segítségére j elentek meg, hogy tehf'tsé
gök szerint az igahságnak oltalmazásában velök együtt lenn ének és <1, 

hamis tudományt megmutatll ák. Nemcsak személyökben vannak pedig 
j elen - ngymond - hanem a több magyarorsz,ígi atyafiak képe1)cn 
is, kiket a fejedelemnek ajánl ... Megjelenésöket avval indokolja, 
mcrt ör vendettek, hogy az I sten a fej edelmet arra vitte, hogy közöu-
8éges dispntatioball az igazság kiválasztassék és a hamisság eItávolit
ta, sék. Ezt tették hajdan is az igaz jó fejedelmek, mint Nagy COll

stautin, a ki Nicenum vá,rosáh all egybegyLijtvén az egyh,í7. tagjait, 
Ariusnak a szájcít hedugaszoU s eretnekségeillek véget vete. Minthogy 
ök ö felségélJen is oly ügyekezetet l átnak, mint az egyház egyilgyil 
szolgái, örömmel j öttek városába ... I: 2) Az ötödik napi vita kezde
tén ismét Rarucs k érte a fejedelmet: hogy biníkat nevezzen ki, a kik 
megitéljék mindkét fé l feleletét, s a,:.::után a ves~tes fél meghüntettes
sék, különben a vetélkeclésllek vége nem lesz. A felföldöll, Kass líu 
közöttük és Egri Lukács közt is támadott volt ilyen vetélkedés -
ugymond - ők arhitereket választottak és kevés heszéddel szóltak, 
Isten igéjéről itéletet tőnek és minden tévelygését meghamisitották. 
[Ekkor történt a német főparaucsnok által börtönre vettetése]. Az 
egész keresztényséO" a. feiec1elemre néz - iaJ' véazi beszédét - könyö-c J o o . 
r ögnek, vessen véget il vete1kedésnek, nevezze n ki hirákat, mert II lllJg 

ezt llem miveli, scn t a7. Ö felsége, sem a. közön séO' szive llleg nem csen
c1e.sedik, hanem sebes lesz ... ~ 3) E nyilatkozat Cvihigosabban cMrul,ta; 
llllllt az. eddigi iratok és beszédek, miér t jött el fi fclsö-lllag;yll.rOl't'lZHf:P 
papság.a ,v~í~'aili vit.h·a; ők azt hitték, hogy D~ívid F.-et el~t,éltethctJk 
s ,~Z ullltl\l'l':lS ta.nok tmj edését és h6clitását feltart?ztat]Ht:tJa~. l\zO~
ban UUD:1k epen ellenkezőjéről O'yözőcltek meg II mlllt a VIta folyama-
ból kitünik. c , 

.1) A ha.llgatóság közt volt pater L eleszi j czsui ta. i tt, mint Fej érvíu·at,t .~8 . 
, J) l!.:(jyháztül' tén. Emlékek. jL Dávid P. irod. emlékei x...'{VTI. sz. C, I V, 

(~~-G 3 levél. 3) U!J!Jcmott, l' ív, 1'3 Ic vél. 
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Békes G<ísp~i l' a 'Vita kezdetén a. fejedelem nevében kij elontette, 
hogy :l fels~g ~ pap~:lg.o,t ~zél' t .. hi~~~, egybe e vit,~tkoz~sra: ,,1;lOgy ~\Z 
l sten 100<1Z es tIszta IgéJeboi az UdVO.::.8ég fundamentomat megblZonylt
súk, azOegy Atya Is:cnről, a.t;,nak FiliI'ól uJ é ZU 8 Kris~ tusról és. a Szent
lél ekről, holYy a hIVek lelknsmerete megcsendesedjék. S mlvel ez a 
lelkek üdve~ségének dolga, kiváoja tőlltk, hogya Disputatio Isten 
ictéje i<Yaz magyarázatából legyen , ne syllogislUusok 65 captio,k által, 
c~ende~ség<Yel s keresztényi szeretettel, "megbecsül vén a felek mind ő 
felséO'e 8ze~nélyét, mind önmagukat. O mint a vitatkozl.ls vezetője, 
hivá~ja, hogy az jó rellddellegyen .és értelemmel. Első nap vitattassék 
meg: ki (IZ Islen ? második u~p: l:, az ,Aty" I stennek egy~tle"egy Fi,,! 
harmudnap le!Jyen " v,ta (t. Szentlelel",ol, negyednap K,',szblts I stense
!Jéro"l. Levelet ő felsége a fel eknek nem ad, - mondja a fej edelmi bi"
tos - de iO'azsáCfáball mind két felet mogoltalmal.za, ha valamelyik 
fol a vita fo]yam~ Ieid sát valaho vá elkiHdeni akarja, arra szahadságot 
ad. Ujabban határozott'1ll kiv,ínja, hogy " vitatkozás csak a szentirás
hól legyen" 'l, Ezut,ín a vitatkozás föltételei megállapittatván, mind 
Dávid F, mind Mehu, P. rövid imát mondottak; az el ső az igaz itélet 
és értplelll lelkét kérvén Istentől, hogy az igazat a hamistól megvá-
laszthassák s az igazat követhessék ; az u tolsó a próféták és apos tolok 
Szentlelkét kérte, s hogy azt tegye tllzzé szájukb:1ll , mely a hamis 
tudományokat mint a pozdorját megégosse és megemészsze - a mi az 
ördögé, megrontsa, a mi az Istené, megépitse. 

A vitát Melius P. kezdette meg, kivánta Dávid F,-től annak a" 
apostalok és próféták irásiból bebizonyitását, hogya lei egy állatot és 
luh'om sze~élyt tanit, négységet vagy ötséget tanit. Ez megjegyezte, 
hogy azon Időben még nem volt meg e tudomány j ez a pápák későhhi 
találmánya; az apostulok é, próféták a Jézus Krisztus Atyj át irj,ík 
Istennek 'l, Már most raj b tok a sor bebizonyitui - mond közbe szólva 
a ~l'ály szelllJlyese - hogy az egy állatban három s í\emély van j h,L te
,zIte~, vallástokra állunk. Melius azt felelte : attól, hogy az állatbanhárolll 
szemely legyen, még fi fejél'vári vitán elállottak j most azt tanit ják, 
h~g~ Ist~usége egy a, háromnnk, Dá-,.,id F. megjegyezte erre, hogya 
p~,p:lsok ~S ezt tanitj rik 3). Ezutá.n Melius Krisztus Istenségét nvval 
l{l ~an ta .1ntOJ;t.yítlli,. hogy az La'ael népét az egyptomi fogs~gb61 augy~] 
~l?zta ki, a kI a Knsz,tus volt. D.ivid F. azt Isten küldötteuek, szolga
.1'-mak mondotta j tehát a ki kihoz,ta, nem miÍs, mint az Isten. Melius 
cZ"t t~gad"í", a király személyese felsz61alt: hogyan mered ezt tenni ' 
ke~'d e, hIszen fülünk van, halljuk, hallottuk, hogy llyi1vl:ll1 megbizo
nyItotta 1) j kérdi tőle: az az angyal, ki a csipkebokorban volt, ttz o 
a~ egy Isten? Az a Krisztus - fel elé l\1:elius, Az a~ an .... yal az Isten, 
Ylszonzá Dávid F. s a szelltirásh61 bizonyitotta. E ké;'(léS ~anyu1t a 

'l U,QYCtnott, A ív, A,1l e vél. 
2 U(Jyanott B ív, BI levél. 
3) C ív , C levél. 
4) D ív, Da-D4 levél. 
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IDlísodik, harmadik és negyedik napra is. Melius és társai ez.után avval 
kiván ták Krisztus Istenségét bizonyitni, hogy a teremtéskor angyal 
volt Isten mel~~tt és .az a Krisztus volt, teh~t Krisztus az első világ
nak is teremtoJe, ml~ DáVId F. csak.a masodikra vagy az erkölcsi 
vilá<Yra ismert el. E Vlta oly gyakran Újult meg, s oly hosszason folyt 
hogy Heltai kétszer szólalt fel ~llene. ,U~~im - ugymond - kík ~ 
község pásztol'l vagyunk, gondolJnk meg, lillert gyültünk össze? hogy 
tanuljunk, Isten igazságát keressük, a szegény község lelkét megcsön
desitsük, hogy az lS épüljön s kétségben ne bolyongjon . A kérdé .. az: 
egy-e az Isten ? s ha egy, a7. a Jézus Krisztus Atyja-e? vagy a ti H,i
romságtok három személye? Ezt bizonyitsátok meg itt" 'j. Dávid F. ' j 
is felsz61alt ez ellen, kérve, hagyják abba az angyalokr61 vetélkedést, 
s térjenek annak bebizonyítására, hogy a háromságos szeme1y egy 
Isten 3). Ha nem akarjátok - ugymond -;- minthogy nem tudjátok 
bebizonyitui, töröljétek ki vallástokból. En bebizonyitottam a szent
irásokb61, hogy cBak egyedül az Isten teremtő és seuki más vele nem 
volt, a mint ezt maga Krisztus is megvallotta [Jáuos. 8. 17.] s több 
helyen. A kérdést a király nevében szeme1yese tette fel. Ö felsége azt 
kivánja - ugymond - mutassák meg a szentírásb61: ki legyen az 
Istennek Fia? ') Melius, János azon mondásából indnIt ki: a ki minden 
teremtett állatok előtt született az Atya állatából, az a Krisztus; tehát 
örökkévaló Fia Istennek, teremtő Isten, egyenlő az Atyával 'j. Dávid 
F. az elsőre azt felelte, hogy az a jövőre szól, a Krisztusnak az idő 
teljességében eljövetelét illeti; a másodikra, hogy • második vagy 
erkölcsi világ teremtését, Krisztus evasgelillmának kezdetét j elenti ' j. 
Ebből ismét hosszas vita fejlődött. armadnap Heltai felszólitotta 
MeHust: bizonyitsa be, hogy Krisztus az első világ teremtője. Hello
peus látva a kérdés élét, e tréfás kéréssel kívánt az elől kitérni. , Sze
"ető apá",! kédek, ülj le; légy veszteg, jó apám.! ') A király közbe 
szólt: ,Bizonyitsátok be - ugymond - de az Isten nyilvánvaló igé
jéből és nem következtetésekkel" '). HelJopeus bizonyitás közben 
második személynek mondván Krisztust: a király személyese kérdé: 
ha egyenlő hatalmu volt-e az Atyával? s midőn az igen-nel felelt, 
Békes viszonzá: Miképen adta hát ez Atya Isten minden hatalmát 
annak a Fiunak, a ki fogantaték Szentlélektől, születeK Szűz Máriától? 
Két hatalom van tehát? s kétszer adatott? Ezt a szentirás sehol nem 
mondja 'l. Melius azt felelte, hogy kétfélét tanit az irás, egyik az 
istenségre néz, másik az emberségr~ Ez ám a két Fiu és két Krisztus, 

I) K ív, Kl levél. ~1 ív, M4 levél. ' 
2_ K ív, Ka levél. 
a) K ív, Ka levél. 
t) L ív, L levél. 
S) L ív, Lf levél. 
6) ld: ív, Mt levél. 
1) N ív, N levél. 
8) N ív, Na levéL 
0) N iv, Nt levél. 
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kit ti v.Hatok - jegyzé meg a király személyese'- öröktől fogva való 
Fiu kinek születése szerint adatott a hatalom, és idö szerint született, 
ki :ninden hatalmat Atyjától vett 'l· Károlyi Péter, Pál Zsid6khoz 
irott leveléből bizonyitotta Krisztus öröktől fogva val6 születését. ,Te 
Jehova - mond ő - kezdetben fundáltad a földet, és a te kezednek 
munkája az egek. It~ ,~z és a ~um ,;,éz." . , Et·-á-,·á. - hogy jő "á -
viszonzá O"únyosan Davld F. s:tepen bIzonyIt. Et-sml~cet == semmIt. Ö 
ellenben ;'egbizonyitja - ugymond - hogy ez az Atyáról szól, a 
teremtés e«ész foly,;sáMl. Monda Isten kezdetben: Legyen! És minde
.. e7, lettek. ~1iképen állhat meg a~, ha Pál szava, a Fiura értetik? ' ) 
N em mehetsz te is, mint Tordai Adám, sem ide, sem oda, mindig csak 
ugyanazon bakot nyuzod' S): Károlyi ekkor bizonyitás helyett a kö
zöuségre hivatkozott. ,HaJlJa kegyelmetek - ugymond - Ferencz 
uram azt állit ja, hogy csak az Atya legyen teremtő, mit mi tagadunk ; 
nem csak az Atya, hanem a Fiu és SzeJ;l.tlélek is az!" A királyi sze
mélyes közbe szólott: ,Igaz az, a mit ök tanitnak, hogy az Atya a 
teremtö, a Fiu a megváltó, a Szentlélek a megszentelö" '). Ekkor Me
lius hivatkozott a J ános által leirt teremtésre, mit Dávid F. a második 
vagy erkölcsi teremtésnek állit, Károlyi pedig következetlennek mon
dotta öt, a ki néha az Atyának, máskor a Krisztusnak tulajdonitja lL 

teremtést. nékes ismét közbe sz610tt: ,Miért mondod ezt , ha mind
nyájan j01 hallottuk és halljuk , a mit mond. Mindkét teremtés az 
Atya Istené, de a második azzal választatik meg, hogy a Krisztus által 
lőu" 'l. A negyedik napi vi ta vége felé Erdődi Gáspár fölemlitve: 
,hogy immár néhányszor gyültek össze, nagy fáradsággal és költség
gel, a visszfl.vollásnak és vetélkedésnek semmi vége mégis nem lehe
tett; Isten tisztességeért s a keresztények üdveért kér te a fejedelmet, 
vessen immár véget a vitának, melyért sokak lelkiismerete meghábo
rodott s a szegény község közt nagy romlás lött; kényszeritsék mind 
a #két fe1t, magya.rázzák az irást, ne keressék a maguk tisztességét s 
htrek-nevek oltalmazását, legyen immár egyszer vége a viss zavonás
nak, hogy a község ide s tova ne hurczoltassék" 'l. A király szemé
lye,e helyeselte a felsz61alást; de a felek tovább mentek a vitatkozás
ban. Egy idö mulva Dávid F. felhivta Meliust, igérete szerint bizo
n>:>ts. be, hogy a Krisztus szintuO'y láth.tlan és halhatlan Isten, 
mmt az Atya. Melius kifog,ist tett ellene. Most nincseu annak m6dja 
-~ugymond - egyebekben van a disputatio rendi .. . A király közbe 
sz~lott. ,Nem szükség ebben halasztásnak lenni - ugymond - bizo
nYl~sd be, hogy érthessük tudományotok igaz-voltát" '). Bizonyitásai 
SOrau Mehus Zachariástól idézte azon helyet, hol a J ehovár61 irva 

• 

') O ív, 0 3 levél. 
~ ) p ív, Pa levél. 
a) P ív, Pa levél. 
4) P iv, P" levél. 
' l Q ív, Q levél. 
II) R 'v, Ri levé l. 
,) S ií, St levél. 
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nUl, hogy U bai :illn,a.k az o]a,jf,ík hegyén, ll;ely Jel'u í'.s,tl em ellenében 
,'an keletre .. . Dávld F. fI,:t.t Jcgye7.tc meg Ta, hogy ZncLari clS szavai
ból 10 nem l ej;~úk, ~og): fL ]üisdus öl1mn~<í~61 v~16 Ist.en, az a jövcu 
előről szól. M~llt1s ,VlSSZ:1l1?ztn, 1~o9Y a. Knsztusrol kell s:t.61nia, merL 
flZ Atyának labn. lllIlCS; )\1:11"e, fL J~1raly sze~nélyese :lZOll kérdést t ette: 
Híit az öröktő1 fogvl1l1 val0 Fiuuak, P eter uram, volt-e lába ? Am 

]~ísd ha nem jövendő dolog ábrázoltat j];.: itt" l). 
, A't ötödllapi vitán n evezet es jelenet fordult elö. ]\IIelius cery hos'l.

s;.:ns beszédét annak tagfldásával végezte, hogy Dávid lil. megbizOllyi
totta voln:1, hogy csak az Atya legyen :t teremtő Isten. Kijelentette, 
hogy már most ö azt is megbir.ollyitja, hogy a Krisztus önmag:ítól 
m ló láthatlan 6s llalhntlan l sten ; de minthogy ez l sten t isztességét 
11(;zi, mos(l."l,tla.n kézzel nem nyul h ozzá, hnneru azt kivánja, hoO'y ní'. 

Ö atyjnfiai Uélj ék meg llliud az ö vall,1.sát, mind ft Dávid Fe.re~ezét, 
legyenek közöttük azok ítél ő binik Erre ft ltid.ly személyese tette lll ('g 

az el ső észrevételt. lIEv\' el a. hossz u con ciova.l - ugymond - nom 
akar egyebet kegyel med , mint a hal1gatók fülét becl llgn i. Már Debre
ezenbC'll igérted volt; e bizonyitcíst s még is te mondod, h ogy Fereucz 
umm nem bizonyitottn. be, hogy csok az Atya a teremtő lsten, Csod,í.l
kozom, hogy nem szégyenl ed, holot t ö nzt nyi lvánosan tette n, prófé
ták és apostalok irásiból j t.i pedig csak sopbistikáltatok. Igazán mon
dom, h,\ ti dolgotokat úgy bizon:yitottátok volna mi nt Ő , fl. dobot réócll 
mcgütötbék volna, ~ "l\1ivégrc ki".ín ocl te azt - kérdé fL ki r,l ly - hogy 
az itéletet közte,d és l,1erencz prétlikátor között a te aty:ídnn irfL hngy
juk?' ' ) ,Két okra nézve - felelé Melins, 1. hogy csak Tsteu t,;s7.1;" 
igéjéböl legyen ft dispuMl,ís, 2. abb6l legyen az itélet is, mely 11em 
mindenekre, han em csak n. tudÓSO]n-fL n éz, fök6pell pedig fLZ Ö atyj:l.
fi aira, kikkel egy va.ll ásban vnn, ~ lI H iszen eddig is megcllgedtc ij fel
sége - jegyzi meg a kircH)' személyese - hogyelküldjétek ft Dispu· 
tn t,Íot Be7.i.íllfLk va.gy Simlerusnak, vngy vVittembergbc Majorho7. j de 
azok itéletének neru engedhetnek l mivel min denik ellcufé1. ~ Ekko\' 
f'elszóhtlt Uadics G.lsp:'Íl', mag:\ is itélöbirák kinevezését r-; iil'gettc oly 
módoll, mint 1\iclins. Fmmcbb már iSlllcrtettcm néz.eteit, miket azon 
panaszával rekesztett be, hogy elég bos~zt1 si.lggal illettettek s haz.t1-
gokua.k is ne veztettek, főként atyjoJdla, Mclins Péter, ElTe fL kiní ly 
prélye8cu Vlsszrtútnsit61ag f'eleH. :l1\1i tőlünk - llgYUlOll d - 6s a 
Illleinldöl b6.nt6(ltístok 11em volt. Hogy pcdig Meliusl1f1.k l:.l 1.ó J]l~a~ l11rg-
11\01 Ldották, hogy ami birodnlunmkba)) n<' p:ípálkodjék, fL I)1J11 I $ t.e r~ 
li:ot az iga~ vall,ísúrt 11e kCl"O'esse ll. könyveket. meg 11 0 6gci-: sc, SClI k i/j 
hi ttel:1 mngtt "",l1tísa menó ~c kÖtelezzell, oka ttíl, mert a mi bil·o ~l:tl. 
ml1llkhan - miképen an ó} ország vécrezése "ali - mi .a,;f,t ~kít r,~lIk, 
ho~y s;f,abadsl.ÍO' leO'yún mort tndJ"nk '10")' )\ hit TRtC'll l1,jftlldclm ~ ..... a 
I II ' · ~ o' , ,I r.:I , ; I I t ' C tllsmcret ~omtnire crö~zaldml IICJlI vitothctik. ITIz oknél't m ez nt n r~ 
brLll m eg 11em llUl.fl1d, sU1.1)f\.doll a "Tisz,Ln tul Ill ellot" , ' ' Akiníly :'IZOw 

1) 8 ív, 83 lo\' é l. 
~ ) U!JY(UllltL. 'J' ív, ' I '~ 10\'61. 
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lllélTese szintén elütasitot,t,\. magától a vád a.t. "Igazsággal nem mond
hn,tjátok - ugymond - hogy én valakit közületek szidalommal 
illettem volna, halJem mikor s:.o;ertelenködtet(k és a községet fdil1di
tottátok, tisztem szerint megszólitottalak, és a mikor fenyitékkel S:'-;ó
lék rtlllocla, a kö:.-;ségnek szóltam, nelll ti nektek, , . De értem, mit 
kivántok : hogy ti mag,-l,tok lennétek mind percsek, mind birák, ezt 
])cdig aZ igazság nem mutatja .. . " Most a nyilatkozat sora Dávid F.-re 
jött. "Kérte ~z Istennek ~í;e~~, hnllgass.?k .. meg bes~é~lét. Péter~' és 
Gfispár nr mIndketten bvanJ<l k, hogy o tölek meglteltesseK, s Itélet 
után meO'buntet tessék: hogy vele is úgy cselekedhessenek, mint Ecyri 
Lukácsc~al Kassáll j mert - azt mondják ,- addig sem ö felségén~k, 
sem Ö nagyságoknak: meg nem csöudesedlk szivek és lelkiismeretek. 
Itélje IDeg nlinden keresztény, micsoda lélektől vezéreltetik az ellenfél, 
11 em mindenben a p,íp,ít követi e? Mikor enuek előtte val 6 időkben 
Isten igazságát kinyilatkoztatta , nemde a pápások egybegyültel, , a 
J,:idlyolmak és fejedelmeknek azon könyörgöttek, hogy a Luthereket 
megfogják és megöljék? S megfogván öket, arra kénysZel'ltették, hogy 
az igazságot visszamondják ? Az Isten kezeoen van - ugymond - ü 
szabad vele, mit bocsát rá; de ö mindeneket kész elszenvedni az igaz
ság mellett, melyet tanitott, mert eleitől fogva tanitásának czélja csak 
arra nézett, hogy az egy teremtő Isten megismertessék és felmagas~
tal tassék, ennek pedig egyetlen egy fia, a J ézus Krisztus, a ki fogan
tatott Szentl élektől és született Szüz Máriától, ki büneinkért a kereszt
fán megholt. Ha azért szenvednie kell, örömest, jó lelkiismerettel szen
ved, senki gratiáját nem kéri, félelemért avagy kedvért vallását meg 
lleill változtatja, mint ők, kik ezelött elhagyták az állatot és személyt, 
azután három kulönböző tulajdonságot találtak, mo"t pedig ismét az 
állat és személy mellé állo ttak ' 'J. Okunk volt rá, hogyelálljunk -
mond,í Melins - de most már valljuk s be is bizonyit juk. Erre Dávid 
F: megjegyezte, hogy a Zakariá~ által emlitett hadakozó J ehov,ínáJ, a 
Int az olajfák hegyén áll6 Jézusnak állitnak, egyéb erősséget fel nem 
hO:t.tak, ö pedig az 6 és új szövetségböl idézetekkel mutatta meg, llOgy 
azon Jehova nem más, mint az Isten. Melius czáfolta állitásait, miből 
oll: heves vita fejlett , hogy a fejedelem belső tanácsos,. Bocsk~i G.f?rgr, 
csondc::Iebh VItatkozásra intette öket, s hogy egymast ne r~ to].1 (t.k, o 
felsége személyét s jelenvoltát becsüljék meg '); Meliust pecllg annak 
belnzonyitására. hivta fel, hocry a. Jll'isztus fi, szentirásban l,ithatlan és 
h.lhatJan Istennek mondatik.° Czeglédi György kijelentette, hogy Mr 
J lSpntáljon Péter ur Ferencz urral, de ők protest,ílnak arr61, bogyha 
Pé~l' Ul' valamihen megfogyatkozik, ők melléje vallásukat 11em köte: 
lez lk. Erre Dávid 1,1, is fölkérte Meliust annak rt szentirás beW szeréntl 
szavaib6l hebizonyiMsill'a, hogya Kl;sztus hLthatlan és ~alha~~aT1 ~s tcn
nek mondatik s ö engedni kész i ha pedig meg nem blzony Lth~t,PI no 
versengjen ö is, hanem engedjen az igazsí'lgnak. Kész rá - VlS Z011:.-;(i 

• 
') Pgya1wtt. '1', ív, T!- T4 levél. 
~ ) 11 V. Í\', VIJ levé l. 
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ez - csak hagyja Dávid F. az itéletet az ő atyjafiaira 'J. El" l tt 
érveit Dávid F. m~gtáma~\'án, Cze~lédi Gy. felsz61aH s állitásai~a~~t_ 
ségbe vonta, a. mll"e a fe}e.de!em kozbe s~61o.tt. "Ha te azt hiszed _ 
uO'ymolld - hogy F. predlkator magyarazatJa nem iaaz maO'yara" l 

" d I l " ' k ' k k h . 9 I 1:1 < (z( mea rnaO'u., lOgy assa meg maso - anna amlssuO'átl: 2) Mel' 
" .oá ' d' h D " d F' k ' I " . lUS :lZOll állit sa ~:a pe 19, ogy aYI,.' IS -et stent .. tanit, a fejedelem 

Jgy szólott kozbe : "Mutasd meg Peter uram, hogy Ferencz prédikátor 
két Istent ,'all, mert llli soha az ö szájából nem hallottuk, sőt inkább 
az Atya Istent magasztalja l és megmutatja : miképen mOlldassék 3. 

Krisztus Istennek" 'J. Egyik az Atya Isten - felelé Melius - m,isik 
a Krisztus, kit Istenné az Atya tett. ,A Krisztus Istensé"e nem más -
jegyzé meg Dávid F. mint az Atyáé. Mint a nap és belőle ktiövő fény nem 
két nap, a forrás és abból kiáradó viz nem két viz : ugy Krisztus isten
sége sem különböző az At)'áétól 'J. A kiri ly nevében pedi" személyese 
azon kérdést intézte Meliushoz: ,Második személye az hten a Krisz
tusban, vagy a Krisztus istensége az, melyet az Atya adott neki mér
ték nel1dil ?" Más az atyaság, más az istenség - felelé Melins - amazt 
magáuak tartott<'1 meg, rt teljes istenséget neki adta i rt fin ság is egye
dül rt mag;lé, az istenség mindkettöé. Ez nem felelet - jegyzé meg 
Dávid F. A kérdés az : Krisztus istensége az örökkévaló Fiué e, a 
ki egyenlő az Atyához? vagy az Atya istel1Ségének teljessége, mely 
azon Fiuban van, ki 870entlélektól fogantatott és szü70tól szuletett ? ' ) 
E vita az ötödik nap bevégzetlen mamdt, s midőn a hatodik napon 
MeH" s feleletre felszólitatott , Hellopeus Bálint akart felelni azért, 
mert a község nibizta. A kiroíly közbe szólott. ,Metins kötötte mag,H 
feleletre - u"ymond - szükség, ho"y ó felelj en ; ha nem tud, liljön 
le és azutánOrendre mindenik felelj~n annyit, rt 'mennyit kivIÍn:! 6). 
Felelt is, de feleletéből kitünt a zavarban létel. A királyi szemelyes 
kérdé tőle: "Ez e a. llyihán való igazság? Kérdezd lOeg a községet, 
érti e, mit mondál ? Tedd el az inist a kezedből, és ha te magad el 
tudod azonkivül mondani, egy hordó borral tartozzam:! 1). Erre 
Czeglédi Gy. haragra lobbant s szemére hányta. Dávi~l F-nek :. "hogy 
nem áll vitatételei mellett, nem meri oltalmazUl, nekIk szolmok sem 
enO"edi, mikor meo- kezd győzetni, l-ifogásokat tesz, éjjel nappal a7-
ol~z doctorral tra~tál, IDiut vihesse elé dolgát, s módot talált, hogy a 
disputatio véghez ne mehessell. 1I 

, . ; " , 

D~ívid F. kérte rt közöllSég~t, hogy e hamls vad~k el~el1l l~rr. 
maga lllentségét hallgassa meg. "O - ugymon,d -, az .lgazsa~ , va.l :r 
sácak megbizonyitásáért és erösitéseért jött ki atYjafiaival Eldelybo , 
minden kérdésre felelt semmi keresztfoO'iÍssal neUl élt i a. (h Sp~lt.~tIO 
kérdezösködéssel s fel~ettel jár, meg kelt él'teniök egyIDlls beszedet s 

I) UgymlOtt. X h', X!-X3 levél. 
3) n y ív, Y!- Y3 levél. 
3) n Z ív, Z2 levél. 
',) II Z iv, Z~ l evél. 
) " Z~ levél, it ív, :l. levél. 

0)) UgyltIH1:<.on levél. 
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" szók értelmét; az élő Isten tudja, ki minden szívek titkait látja, hogy 
ő sob. B1and~·.ta Ul'1':,1 nem tanácskozott arról, hogy a disputatio végbe 
ue menjen, sot most l S kész arra, semmlben magát Vlssza nem vonja, 
A kel'csztfogás, az igazság meghomályositása, beszédeinek el magyartÍ
zása mind nz ő munkÓ:jok. Isten igazsága ezek nélkül világosabban 
nyilatkozott s a keresztények jobbau épültek volna. Ö az irás lilleáját 
követte, ele ellenfelei azt zsákba bútatják, a világosságot sötétségre 
változta~iák; mint az egy Atya Istent állatba és személybe helyhez
tett,Hi:, AZ egytt háron'imá CSillttlták : tígy II Krisztust is kettövé változ
tattnk, egyik, ki azon Isten legyen állat jában, ki az Atya, személyében 
pedig más. Vallásuk úgy ellenk.ezlk önmagában, hogy semmiképen 
maguk sem tu(lják összegyalulm. Azzal áltatták a községet, hogy ö 
bálvány imádásra almrja vinni s nem igaz Krisztust tanit: pedig ellen
felei tagadják meg azt, kit azAtya mennyből ajánlott, ki igaz.ság, szent
ség és váltság, a törvény teljesedése, az üdvesség fundamentoma. Ök 
H6romságol; tanitunk, de nem imádkoznak hozzá, banem csak az Atya 
Istenhez. Nyilván nem mOl·ik vallani, hogy a Krisztus, ki Szűz Máriától 
sz.ületett, Isten Fia volna; olyat vallnak s prédikálnak, kit sem a prófé
ták, sem az apostalok nem prédiklÍltak, kiről az Atya a mennyből bi
zonyságot llelU tett. Bizonyságot tesz a gyülekezet előtt, hogy ők nem 
nzt a Krisztust tanit,i,Hr, kit az Atya Isten ajánlott, hanem mást t ,dál
tak fel. De meglátják, hogy akarat j ok ellen is ez az I sten az ő igaz
s:ígát előviszi és kinyilatkoztatja' l). Melius e7.t szidalmazásnaIr vette 
s ellenészrevételeket tevén Dávid F. állitá' aira, a királyra hivatkozott, 
lL ki a következő igen fontos nyilatkozatot tette. ,Ma reggel behivattuk 
volt - ugymolld - hozzánk Melius uram ot és ÜltÖIr, hogy az Isten
nelr igazsága mellé állana s lelkiismerete ellen azt ne oppugnálná, 
mert lehetlen dolog volna, hogy ne értenéje. Mi nekünk ö azt mon
elotta: Él az Isten, ugy vigyen ki békével Felséged ajtaján hogy enlJek 
el ötte soba nem tudtam, mi legyen a Krisztusnak istensége; hall em a 
tegnapi napon, hogy lL j ámbor Ferenez uram veté a kérdést előmbe, 
t~gy bujélr a fejembe az éjj el, és Felséged meghallja, mit felelek ma ,a 
] erenez uram kérdésére II község előtt . .. ' Később megint igy szo
loU: ,Csudállrozunlr némelyiteknek vakmeröségén, bogy még ngyan 
ltt, IS fW.t mel'itek mondani: A kinek ura perese, annak Isten orvosa, 
~l ne,.lll. vagyunk senki pOl'ese, hanem intettünk kegyesen, hogy Isten 
19a~~ilga ellen ne tusakodjatok, hanem annak engedjetek; de a nag! 
~\evelység és tisztesség kívánns titeket ana nem ereszt . , . II "Jó lelki
~ smerettel megmondom, a mit Felséged kérd - szólt Melius, hár pirul
JOu meg arczám , cFlalr menjen elé az igazság , Vallom, hogy soha. 
~7.e}ött oly nyilván meg nem ismertem a Kl'isztus i stenségéről való 
19azs:lgot I mint tegnAp a. disputatioban és azután az éjjel gondolkoz
ván felől e, eszembe v~tte~, hogy az istenség nem az, a mi .a~ at:raság, 
hanem 1{ülöllb, a Fm l S különb a fiuságt61. A proposltlOk IS azt 
mut.ntj lík, hogy az Atya istenségét adta a. Fiunak, nem Atyaságát, A 

') Ugyanott A ív, a3- a... l evél. 
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mint én ma a papirosb61 plé olvastam, azont vallom mostan is A , t 
irás kettőt Mmaszt előnkbe az lsten felől; lectelőször. hogy e~zell ,
r sten .. . H~lltl meg I zrael . .. Minekünk egy I stenünk van . .. 1I1Js ~: 
,Jn AtJlá1~~, k~ engen!et elbocsátott . .. Egy az UI}' {éz'Us K?'isztus ... E{,f 
(~ Szentlelek . ', ' Ha1'man vannak m~nn'!Jben, Ct klic bizonyságot teszne~'~ 
nem mond lta1'om Istent. H ármat lS mond, egyet is mond hocry 0' 

h , ' t t J ' " .. z eO'yséO'ben a aromsago megmu assa. Az sten ezt minden teremtett 
áUatb~n megmutatta: a füvekben más a gyökér, más a sz:.}r. m:is:\ 
levele és fnve j a violában különböző a füve a szárától és Rz-inétöl. Mi
kor a7. Istennek tel jes-volta vétetik egy I stenért, természeti va"y teljes
voltáért vétetik, a háromról t, i. Atyáról, Fiuról , Szentléleluöl; de 
mikor értetik:1 Kristus1'61, az ö emberségben lakó istenségéről véte
tik " .. Erre a kidly azon rövid .észre;ételt ,tett~: ,~:Ia csak most hujt 
a feJedbe ez a' Krlsztus, eddIg mIcsodast predlkalott.I?" 'l 

Meliu, e nyilatkozata után Dávid F. is elé akarta adni vallását: 
de Rellopeus B. indulatosan szólalt fel ellene: ,Ihol propositioid -
mond - disputálj, ha akarsz, vagy ketté szakasztom." Dávid készségét 
jelentette ki most is, ha pedig a vitatét eleket elszakitják - ugymoncl 
- avval megmutatják, ki fiai; neki semmit nem ártllak, ö ezeret nyo
mat helyette. Lám igy cselekedtek a papi,ták is Luther irásival, neki 
nem árthatván, könyveit égették és szaggatták el. A királyfélbeszakitá 
ft heves szóváltást. "Miután - ugymond - Isten kegyelmességéböl e" 
szegelet földnek választott fejed elme, tiszte szerint ahtta valóilwk 
nemcmk testeknek oltalmazására akart gondot viselni, hanem lel
kekre is, hogy az ignzságban megépülhes~enek s az Antikrisztns tudo
mányától megszabaclulbassanak j továbbá, hogy eltörölje n. gonosz hirt 
nevet, mit felőle idegen országokban hirdetnek, mintha török hitet 
vallana j de látja, hogy az ellenfél csak tétováz és az iga7.ság . kij elen
tésére nem igyekezik . . . .A~t kivánják, hogy prédikátora DttVld F .. kö-
7.éjök illC'njen. Birodalmában szabadon, vIllahol akarják és valamlkor 
akarj ,ík, disputólhatnak. Pl'édikátOl'át mindenkor elö ' lJitj • . Szahadon, 
minden bántás nélkül minden eljöbet. Elég jövedelmek vall, csak ne 
kiméljék a költséget. Sőt azt kivánmí, hogy más ors~ágokból is főtudós 
emberek eljőnének, bátor ugyan maga Beza avagy Simlerus, hogy ~7. 
Istennek tiszta igéjéböl az igazság kinyilatkoztatn ék. De mivd .lá~)3., 
hogy csak keriHik az igazságot, és a kérdésekre egyenesen felelm n~n~ 
a.karnn.k, most a dispntatiollak véget vet I mert a or.szág egyéb gondjai 
kényszeritik, hogy Erdélybe bemenjen ... " ~) " 

A helyzetnek a zsinati hitvita gyors bel'ekesztése ~l~ah e:;(>11 rnrg
változása lehetlenné te.tte,.h ogy Dávid l ~~erencz IlitvalZctwt elondbassn. 
s M('lius ntósó nyilatkozat:íra ellen nyilatkozatát megtehesse j 3.7.01110.11 

il 7.siuati vita Ieh'ása végén közzé tette. Nem a Confessiol .. ismel'ete~ 
alakjában, egyszerU rövidséggel készült Hitvallás ez, de sze~n?c Yal1l~ak 
állitva és helytelenitve egyszersmind a7. ellenfél hitté telel IS , a lU III t 

') Ugyanott b ív, b, - b, lovél. 
~) Ugyanott b ív, b~-ba levél. 
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azok a vita rendén eléfordllltnk, a maga hittétclci ignr.ságlÍ.nak kitün
tetése mellett. A főelvek ezek : 1. Az Egy lstenriJl, " mi Urunk 
)(risztus .Jé1.llsnak Atyjr.ról. Hisszük - ugymond Dávid F., hogy 
egy az Isten, menny és föld teremtője , mit 11'1. eg~sz s'l.cntirás bi~onyit. 
Ez sem hármas, scm négyes: hauem csak egy, kinek magával mmden 
hen egyenlő társa nin cs, soh~ . scm v~lt, sem ~ eszen. Nem o.1ynn az, fi 

kinek Fül. nem vobla, de a ml Urunk .JéZllS j(l"l8ztusnak AtYJa. Er. vá
laszlja meg a keresztények val1á .. ít ft pOíl~.nyokétól. Ey. alt egy Atya 
:Isten. egyedü] önmagn,t61 vaJó I~ ten., senkit~~ sem;rut 110m ,vett, mln.de
nckuek felette vall, mmdenek tole vannak, o 11 ml Urunk .Jézus Krisz
tnsnak M ene, .A.tyja ós feje, világossá~ Atyja, mmden jók kntfeje. Ez 
az igaz prófétai és' apostaii vall'ís)J: ~ mi Uruuk Jézu's KrisztuS"ól, 
az A tYlllste .. nck egyetlenegy Ji ,{wol. A ml Urunk Jézus Krisztus 
eunek az Atya l stellJl ek ,íldott szent Fia, Ici öröktől fogva rendeltetett 
az egy Atya 'Istelltöl üdvességfmlG'e, hogy mmt ártatlan bárány, az il 
vérével megváltana s tisztitana s'\irtt népüL Isten e?en Fia az ó te.ta
mentmnhan különbféle áhrázol.tokban jelentatett ki: áldozatokban, 
mann áhan vagy memlyei kenyérben. a vizekhen, kö~:t.iklákban, Jákob 
lajtorjájáhan sat. Szentlélektől fogantatott, szü letett az utolsó időben 
a.':iSZOllyj fí lJnt magváhól, 87.üZ Máriától, n.z igúetek szerint; test 8zerént 
ember, a SZClltlélek és Jstennek henne lako?.s,. által hebiwnyitatott 
Jsten J/iának és Istennek, kiben az Atya Jsten üdvösségünket megtökél
lette, halhatatlanságot "S boldogságot adván. Istennek ezen Fúít 
parancsolalja szerént tiszteljük és imádjuk s mmd testi, mind lelki 
jókat tőle várunk, mmt a kmek az Atya mindeneket sajátul adott. A 
benne való hitben iidvözwlink és örök életet veBzüllk, mert nem adatott 
má, név ég alatt, emberek között, melyben iidvözlillWtnénk. Senki más 
fundamentumot nem vethet, mint a Jé?"s KriBztn s. O mindenét, isten
ségét i, .az Aty,ttól vette. Azért jött a világra, hogy nem a maga, de 
mennyeI Atyjának akaratát cselekedje, ki őt magáhO? egyenlővé tette, 
Jobhjára ültette. Azért jelent meg, hogyahozzáférhetlen vil ágosság
bau lakozó Istent meglátnók s velünk val6 Istennek megi smerhetnők, 
k~ az Atya lsten dicsöségének fénye, természetének vagy valóságának 
ln metszett bélyege, hogy miképen a krisWyhól csmált edényt a nap
nak fél1~e teljességgel heboritja, hefoglalja és megtölb: azonkéI?en ay. 
Atya teljes lStenségének hajléka és temploma az emberJézus KrlBztus. 
Ez az egy Atya Jstennek és az Ö Sy.ellt Fi"nak It Jézus Kri .. tn8nak 
)ga~ lsmerete é!!J r61a való vallástétel , a ml örök é1etiink és üdvessé
giink fundamentoma " nem török bit vagy vallás. IlI. A Szc"tléleJ,,·iII. 
A Szentlélek az egy A.ty. Jstennek mindenhat6 ereje, mely megjelen
~.tett elélJh az első teremtésben, azután a második teremtésben, az ö 
I\\lnban, :.t .Jézus Krisztusban. A Szentlélek ~i 6ndék! ta;nHó mester, 
(,ktnt6 kent:!t,_ tűz, éJ8vi7., vigasztal6, mely tanit, oktat, vjclámjt és mJn
dC'n szent cse lekedetekre föl crerjeszt és indit 8 alkn]matoBs;i tesz. Mon
datik finv tí. fogadásu ak, igaz~ág 68 bizonyosság lelkt5nek, mely hizony
ságot teS7- arr61, hogy "Ste11 fiai vagyunk, n mennyei j6k örökösi fi az 
IstentA tyánkmk kiált'lj" miveliink.AzAtyftnak 6sFiunalr lelke, melyet 

10' 
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Ö neki mérték felett adott. Az Isten Szentlelkének kiboe.,;tása és ki
öntése, az ö erejének velünk kö.zlése s örökké velünk maradása, Jézus 
Krisztusnak, az ö Fiának s a IDI üdvözítönknek általa." 1) 

A nagyváradi hitvita eldön~ötte ~r~él~ben. ~i~d a ~zentháromság 
f6lött évek óta folyt küzdelem, mmd DaVId 1< . umtárIUS hItvallása sorsát. 
Kemény és tanusrígos harcz, a minő az egyháztörténetben kevés volt. 
A magyar ~zabad gond~]ko~ásu papság két nag~ táb?ra állott itt szem
ben egymással s az egyIk reszen maga a koronas fejedelem udvara né
pével és predikátorával. Hat napon át folyt az, változó taktikával, 
fegyverekkel és sikerrel. Melius elébb ugy akarta a zsinatot öS8zeál
littatui hogy az egyszersmind egyházi biróság is legyen, az ő hitét 
vallók legyenek Dávid F. peres ellenfele és birái. Radies Gáspár másod 
és ötödnapi emlitett sürgetéseinek ez volt czélja. A király főleg Békes 
felszólalásár. nem engedte meg. ,Micsoda arbitert adhatunk - igy 
szólt ö - az eddigi disputatiokban is voltak, még sem használtunk 
vele, mert azok egymás között sem fértek össze." "Egri Lukácscsal is 
ugy disputálának Melius arbiter bir ái - ilja II vi ta folyamának leirásá
ban Dávid F . . _- mig Szádvárra hedisputálák." ') Azután Melius a pápá
kat utáno"va, a megfélemlités eszközét akarta mind a fejedelem, mind 
Dávid F. ellen használni .. A harmadnapi vita eléjén izgató beszédet 
tartott a gyülekezethez, melyben a fejedelmet serkentette, hogy ne 
hagyja Isten tisztességét meggyaláztatni, oltalmazza. igazságát és öket, 
a kik Krisztus iSttllSégét védik. Ha ezt teszi - ugymond - hire, neve 
örökké megmarad és öregbül, ha nem, örökké való gyalázat és szida
lom következik rá; mert a j ámbor és keresztény fejedelmeknek, kik 
,isten tiszte" égét oltalmazták, hirök, nevök megmaradott, az istente
lenek neve pedig megszégyenült. Ezután Dávid Ferenczhez fordult 
s csaknem menydörgöleg igy szólott hozzá: "Te pedig, ki az egész 
kereszténységet meghi:Íboritottad, gondold meg, hogy rt hotránykozás 
nak kövéről szólunk, mely megront tégedet, ha eszedbe nem veszed 
magadat. Lelki pásztor ~agy, gondold meg, hogy egykor számot kell 
adnod. Ha eddig tud"thmságból müvelted, télj meg immár; ha vak me
rőségböl és tisztességkivLinásból, az Ul' Isten rontson és szégyellitsen 
meg. ~ A fejedelem nem engedte Dávid F.-et, s:l,ólnj, maga ViS:Wllozta 
~1eliu s jogtalan és igazságtalan kitörését. "En is azon könyörgök az 
'9"1' ~steunek - ugymoud - valaki érti az igazs<Ígot s külső haszor~ért 
es tlsztességért. eltitkolja, a hatalmas Ur Isten rontsa és szégyellltse· 
meg." 3) Dávid F. csak későhb nyilatkozott erős metTO'yözödés hang
ján, méltós~iggal s kf'resztélly önmegadás~al. "Háhit~d - ug~~ond 
:- men~lyCl szent Atyjának a Jézus Krisztus áHal, hogy szell~ Il lanak 
u!lmere~e~'e hozta s könyörög hozzá, hogy Szentlelke álta! ot ebbe.ll 
megerosrtse, adjon észt és elmét, hqgy azt a megfeszitettKnsztust SZI-

b 
') E gy7uí.ztört. EtIIl. II. Dá.vid F. irod. emlékei XXV II. RZ. U ív, b!l-

4, C iv, C-C3 levél. 
~) Vonatkozás azádvári fogságára. '1' ív, 1'4 levél. 
.) Ugyanott K Ív, K. levél. 
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vébell megoltalmaz hassa s mindenkor hátorságga.l vallhassa. Lelküs
lUel'ctére hivatkozik, bogy ö a vetélkedést nem halaszt j a, bövebhen 
csak azért sz 61, hogya hallgat6k megértsék, minden föltétel~knek en
O'ed s minden szidalmat örömest elszenved, mert tudja, hogy igaz, a 
~it tanit, noha némelyek mást itélnek. De Tsten most is megmutatta 
s az idő ennek utána is megjelenti." l) ... A vita eredményét Melius 
és hivei önülYyökre most is kedvezően magyaráztá.k; de hogy Dávid F . 
is meg volt clégedve. s!kerei,vel, I?tünik. m~ve elö~za;áb61. "Hogy min
denik fél cselekedeti 19azsaga ~S hamissaga nyIIvan legyen - ugy
mond - ime a disputatio a llllut volt, igaz rendben kinyomattuk, A 
tisztessé« és dicsöség legyen Istené. Ámbátor pirulj on meg a mi or
czánk. Elég JI~inekünk, hog~ a~~rmin:t fedezzék is~ a tüz ég és nagy
sokakban az Igazságnak SZIkraI get]edezn~k, SZldaJomban és a világ 
itéleti szerénti gyahízatban győzedelmes az Igazság. ürömest engedjük 
a világ tisztességét és annak itélete szerént va16 győzedelmet art ellen
kező félnek, csakhogy mi láthassuk, miképen [hála Istennek!J látjuk 
is, hogy az ő igazsága naponként előmegyen. " ' ) Hogy Dávid F. a nagy
váradi hitvita eredményét magára és a vele egynézetüekre nézve ily 
szerényen és tartózkodólag fogta fel, óvatosságát tanusitja, és azt, 
hogy a helyzet nehézségeit jól ismerte. A tények ez élethü képe mu
tatja, hogy a fejedelem, Békes és az udvar, sőt a gyülekezet többsége 
az unitárius hitfelfogásnak teljesen meg volt nyerve, hogy Melius né
zetével kisebbségben maradott, s ez időn túl János Zsigmond fejeclelem 
unitáriussságát kétségbe vOllJJi a tényekkel és történeti igazsággal el
lenkezik. Erdély közvéleményében a Dávid F. által hirdetett unitárius 
hitvallásnak teljes diadala e gyülésen bevégzett ténynyé vált, elvi nyil
VI.1.nos vitatkozásra többé ez országrésznek szüksége nem volt, s a mi 
mégis történt, az e,ldigieknek csak bádjadt utóhangjául tekinthető. 

Az ellenfél a nagyváracli hitvitát külön neID adta ki. Közzé van
nak azonban téve Lampe müveben I) a Dávid F. által zsinat elé ter
Jesztett I- IX. vitatétel első hat pontjára Melius és zsinaton jelen volt 
köv.etöi által szerkesztett Érvele 'l, a mik a három-egy istensági theolo
glal álláspont védelmére felhozható bibliai helyeket és okoskodásokat 
terJedelmesen magukba foglalják; ll) az orthodox vaJlást Dávid F. és 
Blan,urata és az erdélyi unitáriusok ellenében védő és köveW magy~r
Ors~agl papság Egyér telemmel hozott Hatá1'ozata vagy kathohkns hlt
l~e\>állapodása ') . I - VI. pontban, melyet aláirt Melius Péter s a váradi 
y\tan Jelen volt vagy képviselt 59 pap; III) a Tiszán inneni és túli 
orthodox egyház papságának Hitvalláslt, a kik a váradi zsinaton az 

l) G ív, G. levél, 
2) A. ív. A3 levél. 
3) Ai'glttnenta adversus Propositiones Francisci Davidis . . . Varadini die 

20 octobris 1569. propositn~. Lampe ... 230- 246. ll. 
4) Sententia Catholica seu Consensu~ Ministror. in Hungaria. orthodoxam 

scntentlam profitentiulU et defcndentiwD contra Franciscum Davidis ... in 
Synodo Varadiell8i die 10. octobr 1509 receptus et confirmatus. Lampe . . , 
246- 2,19. ll . . . 
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eretnekeknek ellene szegültek. I) Ezek tartalma és szelleme a vita foly
Mu Meliu~ é~ ~övetöi á.~tl!l elöad.?~tak~.al e~észell ?gyező; l~tszik, hogy 
n váradi hltVltat megelozo egyhaiH gyuléseikben lly czélbol hozattak. 
Adtak ki tlg.vanazon évben ft. vittembergi egyetemen tanuló magyar 
i(j.k is egy I - X,VI .. pontból álló T,·inita,.i"s Hi!mllást'); két első 
pontja az~nban hla,?-yzik. ~bben a manlCh,,:eusok~ol ke~d~e Dávid Fe
renCZl':7 lluuden antltnllltanus, s a lengyel es erdelYl UJl1tarmsok klilö
nösell °kárhoztatva és megbélyegez ve vannak. Ez Major vagy Wolf 
egyetemi tanárok művének látszik, 16 magyar ifju ,Utal volt aláir"" 
kik annak megtartását egymásnak kézheadással eskü alatt igérték meg, 
sőt mjndazon magyal' ifjakat, kik jövőben ez egyetemet tanulás végett 
meglátogatják s javaival élni kivánnak, kötelezték aláirására s esk r. 
alatt megtartására ; a ki megszegné, min t istenkároml6 impostort Isten 
rettenetes itéletének vetve alá. ' ) A jogosulatlan és túlzó bitbuzgolko
dás e ténye a megemlitésnél többre alig minősült ; némi érteke azért 
vall, hogy az idők és társada.lom vallási erős forrongásának jele s Me
lius és követői megfélemlésének bizonyitéka. 

Döntő harczot vívott hitelvei mellett Dávid F. ez évben az egyMzi 
szónoklat terén is, kiadváu Istenről, Kbsztusr61 és Szentlélekről magya
rul irt hatvan beszédét aj ánlva a fejedelemnek, a ki t magasztal azért: 
,hogy Krisztus igéjének igazsága ki váltképen az ő birodalmában hirdet
tetik, hogy má, királyok és fejedelmek intésére annak vizsgálását és 
megtisztitását ut j ában feltartóztatni nem engedte; ezt benne bizonyár. 
az Isten igéje iránti szeretet és abban val6 gyönyörködés mivelte, vala
mint Isteu klilönös ,,:jándékának vallja azt , hogy a vil ág szidalmait 
állhatatos szivvel viseli; erősen hiszi, hogy a mely Isten ezt ajót benue 
elkezdette, tökéletességre is viszi szent nevének dicsőségére. Jó lelki
ismerettel teszen vallást, hogy külső bölcseség vagy haszon és jutalom 
nem vezette és nem igyekezett a fejedelem elméjét ilyenekkel meg
fogni j előtte egyediH Isten dicsősége állott, az ö igazságát igyekezett 
predikálni s predikáczióit azért teszi közzé, hogy mindenek láthassák, 
minő tudományt 'hirdet. Eleitől fogva az igazságnak volt híve és val-
16ja, az akar lenni ezután is, s ha valamiben megcsalatkozott volna, iL 

kik Isten igéjéből igazabbat mutatnak, megköszöni s követni nem szé
gyenli; de abban bizonyos - ugymond - hogy iL Hál'omság Istent, 
kit az Antikrisztus talált, a szentirásból soha meg nem mutatják. Utol
jára kéri a mindenható Atya Istent, hoO'y az U r Jézus Krisztusért sze
meit forditsa a fejedelemre és mindeu "testi lelki ellenségeitől oltal
mazza, hogy az ö szent gyülekezetének dajkája lehessen. ~ .. 

Az előljáró beszédben hja : , hogy tudva van elötte az eIIenkezo 

. ') Oonfessio Pnstot·. totins Ecclesiae orthoc1oxae Cis et Ultra, 'L'ibisculll eOl'llm 
o~umulll , qui in Synodo Varac1ina. haeretici s sese uno Spiritu oppoSllerullt. 
LulltjJe ... 250-252. ll. 
. 2) COII(essio hael'eticis Ecclesias Hunglll'icas et Transyl vauicas exagitrtn. 

t lbu8 0ppoRita .. . Lampe 267-262. ll. 
3) Lumpe ... 262. 1. 
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féJ llek szidalmazi.ísa, hogy az által sokan az igazságnak keresése iránt 
clidegellittettck; de azt is tudja, hogy mégis h!.\Sznos lesz munkája. 
azokra nézve, a kikről a Krisztus így szólott : "Minden, a ki az én 
Atyámtól hallott és tanult, eljö énhozzám, mert tudom, hogy ezekben 
az igazságról való kérdezösködésnek és tanulásnak szikrája él, mely

ek idővel fel kell gelj edui és Mngot vetni. A hívek tudják, hogy ez a 
nítók közt nem új dolog, hogy ök ~\ gyülekezet előtt egymást kár

h tat ják ; de ez lllégi~ azt .mí \7eli Ö benn~k, h~gy mindjárt minden vá
log ás nélkül meg new llldulnak, hamIsat Igaznak nem mondanak, 
hane Istentől és az időtől várnak, mely az igazságot napfényre 
hozza .. Ö minthogy lá~ja, hogy az Antikrisztusnak sok Isteni van
nak, t. h~Lromság, állat, egy háromban, három egyben, három :;ze
mélyü va y három tulajdonságban különböző, és sok Krisztussa, t. i. 
örökké va ó és idöszerint megtestesült, összeszerkesztett, felépitett, 
kenyérből, ából és kőből, ._- és ő minLlezt a derék szentirás ellen
valónak itéli a végre, hogy a hívek ezt a Háromság-Isten bélyegét 
homlokukról vethessék, a predikácziók kinyomtatásának munkáját 
és gondját ma 'Íra vette. Ezt azonban - ugymond - azért is tette, 
hogy az együg . tanitóknak és lelkipásztoroknak néminémü forma 
",latne'k elejökbe, a mit kövessenek, mikor az Atya-Istenről, annak 
eg-yetlenegy Fiáró 's a Szentlélekről tanítani akarnak. Most csak az 
első részt adja ki, d ha az Ur Isten életét meghosszabbitja és erőt ad 
hozd, a keresztén) domány több czikkeleiről is irni foO" prédikáczió
kat. Ha mit használ Istennek gyülekezetében - ngymond - nem övé, 
hanem Istené; ha n 1 használ, [mCI·t elismeri gyarló és tudatlan-vol
tát] akarata ellen let mert nem a maga hasznát, hanem az Istennek 
gyülekezetének épités akar ta keresni. Hadd zúgolódjanak hát és k,í
romoljá~ őt ellensécii; világos8áO'uak Atyja, a ~ézns Krisztusnak Is
tene látja és érti minden embernek szive titk~it. O lesz igaz itélŐbi.ró.' 

Beszédei és sz6no ta jellemzése végett idézek néhány érdekes 
helyet s pár hittani és ho ·letikai beszédWredéket. III. beszérJéuen a 
jJapnak, mikor Istom·öl és ri"ztnsról tanit, ajánlja szorosan a bib~ia 
szaVal mellett marad'lst, új s . decrell szóhísmódok és saj~Lt agya talal
lllá.uyai ~erülés~t, tükörül állI v~ eléje Pál apostalt, Ti.tust és Ti-';ll0-
theust, kik ~ zs~d6k és görögö1il.közt oly nagy sikerrel J;irdette'k ,Kns~
tus ~va~ge1.lUmat '); a Jézusró~ írt XXXII-ik beszédeben a ne!'.et es 
kevesbe muvelt embereket az Isten iO'"azs;1O'"ának keresésére buzdItJa a 
Jézus tanitványainak lJéldájávalL kik szintén szegény földmívesek s 
~e~~:remberek voltak. Roszul itélhek azok - úgymond - a kik azt 
allítjak, hogy ezeknek semmi közük az i'i clvesséO'" tudoID!.fnyához és a 
hitnek dolgához. N e lll kell a szabad akarat szeri~t való tlldatlans'[got 
ol hLl~azllj. Ezektől is kivi.ínja az Ur Is~en, hogy hitekröl tudjanak vn.l1<l~t 
oonm, mert: Az iga-z ember az önnön hitéből él azt mondja az ir<ls, és : 
Mindennek kész .. ek kell lenni (tZ ő hi~röt ,,(.grelelni. J. ·Pét. 3. r. ') A 

') B ív , B5-/l levél. 
~) C ív, C3 1evél, 2 . old.tl . 
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Szentlélekről irt JI-dik prádikáczióbau gyönyörtt párhuza.mot VOu az ó 
és llj ember közöt~; sze~·inte.: "a~. ó . ~ teEl~.i , l~j a le~.ki ,vagy belső ember. 
Krisztus azt mondJa: k, a folílbol Jatt, fold, és fald,eket besze1. Ezért 
az 6 vagy külső e~beren ~;·tetik a test és az e~beri lélek., a be1 ső és új 
emberen az elme es Istentol adott megszentelo lélek. BIZOnysáO' erre 
Szent Pál Zsidókhoz ü·ott levele 4-ik részének ezen helye: I steg igéje 
oly"", 1I>"nt ct kétélii tő,., mely slhat et velők megoszlásáig. A külső életet 
a test élteti lélekzettel, a belso t az Istellllek Szentlellre; az ó és küJro 
ember Ádámtól való, az új vagy belső Krisztustól; egyik világi és t4isti 
eledellel tápláltatik, a mcisik mennyeivel és lelkivel; ai első eledelről 
Mózes azt irja: Ime minden füvelcet, mel:/jek magot teremnek, eleclel!íl (td
t"", tinéktek; a mcísodikr61 igy emlékezik meg Krisztus : Én vOJyok az 
életnek kenyere, Mózes pedig így: Nem, csak kenyérrel él ctZ eHíberJ lut
nem Istennek minden. igéjével, mely (tz ő szájából szá1'1nctzik; az tíj em
ber Isten igéjéböl születik és tápláltatik, míg Krisztus életé.J.ek tökéle
tességére jut. A lélek eledele az Isten igéje, úgy :mint a t<sti kenyér a 
külső életé. Irva van: Földet eszel a te életednek napj"i""'; " méhek 
"i,·ágokkal, az ökrök füvel, azo,,',épe,. a szen'eknek elméi iltetnek az igaz
ságnak igéivel. Minden azzal tápláltatik, a miből szár mazott. Mint "" 
embernek teste, mely földből van, táplánatik azon gyámölesökkel , me
lyeket a föld terem: azonképen az elmék, melyek Isten lelkétől újj'; 
születtettek, az igazság mesterétől, Krisztust61 ne~eltetnek a mennyei 
és örök eletre, mint Krisztus mondotta: Én vagyok az út, a·z igazság és 
élet . .. " '). 

Hasonl6 szépségü az V-ik predikáczi6ban a Krisztus és világ sze
rénti emberről való párhuzam, lIAkinél a Krisztus lelke nincs, az nem 
Kisztusé. Nem csoda, hogy a világi emberek, kik egészen a IrüIsőj6knak 

, adták magukat, Istenn ek lelkét sem nem ismerik, sem neru veszik, 
mert mindenestől ellenkezik az ő természeWkkel és cselekecleteikkel. 
I sten lelke mellllyei, ezeké földi és testi; az Stent és tiszta, emez szent· 
ségtelen s tisztátlan; az igazmondásnak lelke, ez a hazugságnak, és csa
lánlságban s képmutatá. ban gyönyörködik. A testi ember nem gyö
nyörködik azokban, melyek az Isten l elkétől valók, mert testi érzékek
kel nem foghat6k meg, hanem csak hittel, mint ezt a J ézus tanitvá
nyainak igérte. Hogy engemet követtetek -- tígymond ő - mikor hivta
lak, hogy velem ed,!ig megm".-a,Uatok, hogy engemet szeFetletek és az ,én 
(udományomban gyönyörkö,Uetek, és nyitván megll",t"ttátok, hogy e 'mlag
tól idegenel, vagytok: ez okáb·t az I st ... nek ajé!l!,léka, a Szentlélek n?ue
kedik és mind végig megmamd t·i benne/ek . .. hogy megújuljatok és úJon
nan sFJ iilessetekJ az ő ismeretének v-ilágosságát 'Vegyétek és az ő félelméuek 
é,s sFJC):eteténe7.; Uizét, mely által őt egykor sz-im'ől szin1°e látjátok és meg-
wmm''/,tek , , o " 2) 

A Szentlélekről tartott VI-ik prédikáczi6ban Ananias példájával, 
- a ki a feleségével Saphirával egy örökségét eladván, árát az apostalok-

1) Ff ív, ij levél. ll) E ív, &-5 levél. 
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llak adta, de egy részét eltitkolta, - a kép lllutatást és istentelenséget 
Jl~tllltt6san ostorozza. ,Klilsöképen tetteti ö magát - úgymond - hogy 
buzg6 az egyházhoz, de szivében és elméjében különben érez; 'látszik, 
hogy Istenben nincs bizalma, Krisztus igéretének nem hiszen, a ki meg
mondotta, hogy híveinek minden sz.ükségeiben jelen van, különben 
csalárdságát nem palástolta volna. ~zt hitte, emberekkel van ügye, nem 
Istennel, a ki miIIdeneknck lát6ja és megmértékelöje. E mellett ö a kc
resztény O'y lilekezet Qrva és lopója; mert el akarta hitetni, hogy az 
örökséO' t;ljes árát oda adta, melyet megaj ,ínlott Istennek, az ö gyüle
kezete táplálására. Péld,íja ö minden hamis keresztényeknek, kik akké
pen akalják Krisztust v"lInm , hogya mmtt kút ne valljanak, látván, 
horry " mely nemzet között a'l. igazság prédikáltatik, aképen rendelik 
dolgokat, hogy h . kés öbb változás leszen, ök meg ne fogyatkozzanak 
és a miaU nyavalyába ne jussanak. Igyekeznek két urat swlgálni, 
Krisztust és e világot. Isten gyülekezetéhez némi jó cselekedetet mu
tatnak időszel'int, de a kereszténység palástja ala tt kereskednek, lel
kekben elszakadtak és megtagadták az igaz hitet' '). 

A nemesb értelemben vett pathosnak nagy tel'e volt az egyházi 
beszédekben, s a mint a műszerkezetből következtetni lehet s a mint 
az emlékirók felőle szólnak, Dávid F. avval nagy hatást idézett elő. 
Egy helyen a KrisztuSl'ól tartott XX-ik prédikaczióban tűzzel, érvekkel, 
lelkeslilt hangulatban hosszasan bizonyitgatva, hogy Krisztusl'ól nz 
ó-szövetségben csak jöven dőlések szólnak, de ,íltala végbevitt személyes 
cselekedetek nem, igy kiáltott fel: ,A könyö':qésről is olvasd meg az 
egész bibliát, S h" egy betilt találsz, hogy a K ,·isztus az ó törvényben 
lcönyö,"yött val"",it, bátor égesd meg a fejemen I' ') Más helyen ugyan
azon részben levő VI. prédikáczióban a Krisztus öröktől fogva való 
születését az ó és új szövetség csaknem minden vonatkozó helyeivel 
ostromolván : ez emphatikus mondattal végzi be érvelését : , Oh ",; .. -
üenható Isten 1 ha a szent;,·úsban csak egy betil, avagy egg ;,·úsbeU nyil
vánvaló bizonyság is volna alllaz Antikrisztustólköltött örökkévaló F'iu
nak, az Alyc, személgéMl való születésének igazságá,·ól, ",icsoda isten-
telen embe1: volna az, a ki azt megmerné vetni?" 3) . 

. E!íylk classikus beszéde az egy Istenről t artottak közt · az V-lk 
a l,,~~ó alnokságá,·úl, mell' Evát megcsalta s melytől Pál a gyülekeze
tet felt. [ll. Kor. ll.]. A kezdő részben Romát másodIk Babylonnak 
nevezi. "E szó zürzavart jelent s onnan indult ki - ugyJnond - min
den zavar és tévelygés I.tellnek ~yülekezetében, mit K.risztus és Pál 
apostal ~zemeivel előre látott és ;egjövendölte azt, a mi következendő 
volt. Knsztus gyakorta intette tanitványait, hogy távoztassák el a 
té~elygö tudományt j munkálkodjanak, mig nappal van, mert majd 
elJÖ fi sötétseg és hamisság, melj elnyomja az igazságot; még egy ke
vés Ideig velek lesz, de aztán eltávozik a világosság s cJjő az idő és 

I) Gg ív, Gg6'-e levél. 
2) X ív, XII levél 1. oldal. 
3) N ív, NVllJ levél 2. olda.l. 
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lesznek olyanok, kik az Atya akaratj~it nem tisztán s igazán hirdetik 
hnuem sötétséggel ö,"zeelegyitik. Pál panaszkodik [Filip 1.] hogy má; 
az ö idejében nem tisztán kezdették volt hirdetni Isten igéjét. Mikor 
Azsiából ki;"ene Rómába, [Apost, cs, .~O,], öszvehivt" II tanitókat s igy 
szóla hozzajok : Ti tudptok, az elso naptól fogva, hogy bejöttem 
Ázsi,iba, mind az idötöl fogva veletek voltam, s7.olgáh án az Ul' Isten
llek alázatossággal, könyhullatással és kisértetekkel, melyek én rajtam 
Jöttek a zsidó k kételkedéséhől; hogy semmi hasznos dolgot el nem 
titkoltam tőletek, hanem megjelentettem közőnségesen és lllind házan
ként, tanubizonyságot tevén zsidóknak és pogányoknak az Istenhez 
való megtérésről és a J ézus Krisztusban való hitről. Nem kime1tem 
lJlagamat, megjelentettem az Ur Istennek minden tau<ícsát. De nem 
sok idő mulva támadnak közöttetek férfiak, kik eltékozolják a nyájat, 
meg nem maradnak az igaz tudományban és a helyett az ö gondolat
jokat veszik be ' , , Timotheushoz pedig igy szól: KényszeritJek az 
Istem'e és fl, Jézus Krisztusra, hogy eszedbe vedd a mit mondasz. Isten 
adjon neked igaz értelmet mindenekben , , ' Mi szükség lett volna ,
kérdi ~ Pálnak tanitványát megeske111i s könyörögni érette Istennek, 
hogy fl, Jézus Krisztus felől való evallgeliumban megmru:adjoll, ha nem 
tudta volna, hogy jövend idő, melyben neID a megfeszült Jézus Krisz
tust prédikálják, hanem rajta kivül mást ? Szent J ános is ugyan ezt 
prédikálja, hogy jól eszökbe vegyék magukat, ha Istennek fiai akarnak 
maradni. Arról a Krisztusról kelJ valJást tennünk - ugymond - a ki 
testben jött el, llem azonkivül, fi ki fogantatott Szentlélektől és Szűz 
ilf,[riától született. Csalárd, ki nem igy ,'alJja J ézust, s ez az Antikrisz
tus, a ki megcsalja a népet, eltagadja az igaz hitet, kétfelé szakasztja 
]U'isztust, egyik ember, másik nem ember, hanem Isten. Igy csuszott 
IJe lassanként a tudománynak meghomályositása, eképen kelJ kigyon
láltatni és a világosság gyertyájának meggyujtatni. Ime, értjük - ~gy 
végződik az elsö rész - hogy szent Pál, Krisztus és az apostalok llllnd 
megjövendölték az Istenről és Krisztusr61 va16 igaz tudomány meg
homályosodáS;lt 1 a mi meg is lött volt . . . A második részben illeg 
van mutatva: ki a csalárd kigj'ó, a ki mérgét kiönti az emberi nem
zetre, a ki megöli az Istennek szeuteit és kárvalló beszédet szól Isten 
ellen, Ez az új Babylon ura. Vedd jól eszedbe, A kigyó az első embert 
elveszté, mondván, egyék a tiltott fa gyümölcséből s hasonlatos les" 
Istenhez, s testi halált szerze vele neki és maradékinak. Azonképen 
vivé a Kl'isztustól újonnan teremtett embert tévelygésre a pokolbeli 
ördög s n;érgével megsebesité. Ez a kigyó, mely ~lvonj a, az em?erek 
l~l~é~ Knsztustól s örök nyomoruságra viszi, a kik lleki szolgálna~, 
p~ls~t s bélyegét viselik. E zeket az irás mondja, nem én -:: ' mondJ.t 
D~'Vld F., - szóval: valami álnokságnak titka és valami cllell se~e :olt~,l 
nepnek test szerint az mind meg volt az Alltikrisztusbau, a kl klgyO
ként mérgével itatta uo királyokat s fegyverrel kergette az igazokat. Ez 
az, il miről szent Já.llOS írja, hogy az igazság llleghomlnyo~odott! az 
?,~yaszelltegyház elbujdosott, azokat, kik il Krisztus hitét vallják, m~ud
Jarl ABsis-ba küldik I1zok, a kik Babyloniában bilrsonyban járnnk, Erre 
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c~éloZllak Esaüis és Jeremiás, midőn a testi ruhák és öltözetek buja
slÍ~O'áról és féuyességéröl sz6lnnk j erre II mennyei jelenések ir6ja [18. r.], 
midőn moudja" hogy vannak olyanok, rt kik e vjl~igi dicsöség szerint 
felöltöztetve vannak, biborban és bársonyban járuak, az Istent csengő 
pen«ő cselekedetekkel tisztelik [Dániel 12.], a misét gyertyákkal és 
dni~a kenetekkel tartják, Ez az egyiptusi fogság - ugymond Dávid 
l.i', ~elyhen fogva tal'tatank II keresztények és megkötöztetnek emberi 
leleményekkel, mint ezt Krisztus Urunk panaszolja az irástudók és 
1'h'l'izeusok, e!len, hogy en~bcri szer~ésekért hátra hagytá~. rs~en tör
vényeit. [Mate 15.] Ezek 'lyrusnak es ~ydonnak kereskedOl, bk Jutal
mokat elvötték ! Ez az Edom, a ln verbe mártott ruhában jál', a ki 
felinditotta egym,ís elleu az atyafiakat, kik vedék, vágák egymást. 
Szent Mboru volt a neve, vérrel folyt, nunt az elsö Babylon kOl'!íban, 
"éresek voltak a második Babylon cselekedetei is, miért Isten meg
nyomoritia. Ez azon idő, melyben a Jézus Krisztus megfeszitetett. 
IMenuyei jel. 14.] Ez azon ember, kinek szájából kigyók jönek ki, 
kinílyok imádj,ík az ő lHrom-Istenét, az állatot és személyt s a kik 
nem mivelik, fegyvene itélik ... Egyet sem szólok, mit irtak a proféták 
erröl, oll'asd meg, keresztény! Ez a kigy6 és ördög az, mely megron
totta a Krisztustólújonuan teremtett embert, hamis értelmet vitt be 
Jsten gyülekezetébe, ekképen a csillagok alá estek, a nap meghomályo
sodott és a hold elüzetett a pusztába, J ézus gyülekezete latrok barlang
jává lett ... Mivel csalta meg a kigyó az embert? avval, hogy azt 
mondotta: ha esznek a tiltott gyümölcsből , Istenek lesznek ... Con
stantinus császár pápává lőn, Sylvester llápa császárrá, felfordult a 
világ, ': né~eken királyaik uralkodtak, a nép engedelmeskedett. A p,ípa 
megeve a tIltott gyümölcsöt, két kardot vőn kezébe s bezzeg ő lőn a 

. vi lági Isten. Krisztus beszédét elhagy,í a világ s annak hitt, a ki meg
csalta, mert az ig,'z Krisztus helyett mást hozott be, kiről soha nem 
emlékezett az irás, hanem a kit a conciliumok koztak be s emeltek 
fel .. . Miért féltette Pál a gyülekezetet? Mert látta [2. Thessal. 2.] és 
azt mondotta : Irtam nektek ez álnoksá" fiáról, és mert tudta, hogya 
~~ládat1a~ság~rb az Isten e vihigot megbünteti és setétséget bocsát rá. 
Slrta~ raj ta e~ panaszoltak az angyalok [Jerem. 4.], fi csillagok meg
feketültek az egen [Luk. 21.], az angyalok felindultak rajta, panaszol
kodtak a proféták, látván a vakulást az álnokságnak fia által .. . ' 'l 
E beszéd. m~gragadó epil6gusát hátrább én is epil6gllsként adom. 

, Gyouyorü a Szentlélekről irt első prédikáczio, melyben alélc," 
szonak, a szentirás alapján értelmezését adja s a vallásban és keresz
tén! hltéletre b efolyását meghatóan festi. , A lélek _ igy kezdődik az 
elso vagy tamt6 rész - a zsidó (TöröO' és latin nyelvben bővebb érte-
l l b' , 'ti h 
:~~e U', mmt a magyarban, mert mi a~on az ember okoskodó lelkét 
ert.1uk, cl. melyet a fogantatásban nyerünk, nem Isten h<~thatós erejét, 
lllely onll~n feljlil a világosság Atyját61 adatik [Jakab ap. I.] E sz6 lélek 
a szentll'nsb:ur először szelet jelent, a. mi a látható ég mozgása, c, mi 

I) C ív, ClIIJ-ClllllJ lcn;l. D ív, D levél!. oldal. 
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l1únden mozgó áltc#okat meg(oghatatlctnul és 1n"gmondhatatlanul indi t és 
mozgat. Kriszt~ls szent, János;nál [evanfS' 3. r.] igy ~~61: A lélek vagy (~ 
szél a hoZ a1c~wJa, ot~ fu, senk~ nem tttd~c(" honna,~t JO s hová megy, meg
foghatatlan es korlatozhatl,m. Mózes [1. k. 4. resz.] mondatik, ho<Yy " 
Jehova erös szelet vagy lelket támasztott az özöuviz fel száraztá~áru. 
Ez bár kulsö mozgás volt, mely azt végbevitte, még is ábrázolta ama 
mennyei szelet, lllely pünkösd napján a tanítványokat megfllvalván és 
mozgatván, zugásával a.z egész föld betelt s minden bálv" nyoZlist, ,, 
mivel a világ el volt bOl'ltva, eloszlatott és a.z evangcliom áldásos vilá
g,it mindenfelé kite.j esztette. Mint a szél látatlanul ingat és feltar tóz
tatás nélklil mozgat minden eket : úgy az Isten is hatalm"nak láthatlan 
ereje által illditja meg azok szívét, kiket ö szent Fill. fUtal magának 
választott ... De nem csak az, hanem minden állatok belső élete és 
'llOi gása is mondatik léleknek vagy szélnek. [Mózes 1. 6.J ez van irva: 
Bemenének No éhoz a bá,-),ába ketten-ketten mindenféle állatok kö_ii!, 
kikben lélek va.la; [Jób k. 17. r.] pedig ez : 1I1inden test lelkét kibocsát" 
és minden ember, kinek orrában CtZ életnek szele fuvall. Innen van min
deu teremtett állatokban a lélegzés, de a mi különhöz az emberi okos 
lélektől. E kifejezéssel élt Jézus Krisztus, midőn [szent J áuos evang. 
20. r.] a SzentIeIket adta: Vegyétek a Szentieiket : kine/, bii1,ét megbo
csátjátok, meg lesz bocsátva, kinek megta1·tjátok, meg lesz twrtva, a mivel 
annak erejét és természetét akarta megmagyarázni. Mint a szél a vil.lg 
lelke: ugy akarja Isten magát is elénk terjeszteni, mer t az Isten le1ek 
és minden életnek, léleknek és mozgásllak oka [Apost. csel. 14., 17. 
sat.] Mon,htik a szél vagy lélek a szentinísban erőnek is, melyet rsten 
minden teremtett állatnak osztogat, hogy legyenek és e1jenek, mint 
bele fuvallotta az el s ő emberbe az életnek lelkét, a mint azt Krisztus 
,atal kiöntötte az apostalokra, melylyel teremtette a mennyet és 
földet s a mik a mennyen és földön vaunak. Szent Dávid is azt bizo
nyitja [163. ének] ; A Jehova igéjével edisittettek ",eg ftZ egck s aZ ő 
lelkének általa vagyon az Ő erejek. Job is igy szól [26. r.J: Az ő hafal
masságából egybegyiiltek a tenJerek, bölcseségével megrontotta a kevelvt, 
lelke ékesitette meg az ege/cet." 

"ESZlinkbe kell azonban itt vennünk - ugymond - hogya 
mikor Isten lelke eképen minden teremtett állatokra kiterjed, a szeut 
vagy megszentelö nevezet nincs hozzá értve, mert ez által az .élet llll!.CS 

megszentelve, hanem csak ereje mozgatja és hordoz:.:a, il. mlllt a koz
mondás tartja: ö benne élünk l mozcrunk és vagyunk. Ez az Isten 
lelke velünk közlésének első módja.. l\fásodik, midőn .nem élct~t , ad, 
hanem allnak szépitésére bölcseséget és tudományt, mlDt Saul k-u:aly
nak a profétál,is lelkét, a philosophusolmak és poebí.k~ak atermeszet 
felett való erőket és indulatokat, a kik nyilván vallattak, hogy Isten 
k~lönös ihletése nélkül egy sem lehetett jelessé. Harn~adlk m6.cl~.a! 
mIdőn az emberi természetet megtisztitja megúji~ja, és ~Jonnan szu h 
az örök e1etre. Istennek e lelke, a megszentelö lelek. A klt Isten szent 
Fi 'It l ' , ., I· • F ·án.k élő a a a maganak elvalaszt , templomma szente l , az o l . 

tagjáva teszi, hogy gytimölcsöt teremjen, az igazság cselekedetlbeu 
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bővölködjék, megigazuljon s megdiC8őitesse1r " Ezért a Szentle1ekért 
könyörgött sz(>nt Dávid midőn igy szólott: Tiszta szívet teremts én 
belém, oh Istenem! és az igaz értelemnek lelkét újitsd meg én ben
nem! " 

"Ezeket - igy végzi beszédét - azért számLílta elé, hogy a hívek 
megértsék, miként csin~lták némelyek?, Szentlélekből a:z ? agyasko
(lások szel-int az Istellsegben a harmadIk személyt, s mikepen mOll
dotMk Istennek lenni azt, a mi bennOnk és életünkben a mindennapi 
mozg,ls, lélegzés, nem külön személy ~i tőlünk, kikben ~z ~an , hanem 
lelkünknek ereje és hatalma, mely a cselekedetekben nY'lvanul, s nem 
más mint az 'ő erejének és hatalmasságának a teremtett állatokkal 
sokképen való közlése, rájok kiöntése. " ') 

Ugyan a Szentlélekről való III-ik beszéd, melyben az tűzhöz van 
hasonlitva, e"yike a legmeghatóbb egyházi beszédeknek. ,A pokolbeli 
ördög - ugymond - az első ember megesésekor annyira felélesztette 
a. kivánságnak tüzét, hogy az gelj ~dez és lángol a gonoszságra és 
minden vétekre; ez ellen viszont Isten támasztott tüzet, mely meg
emésztő tüznek mondatik, melylyel megégettetik a bűn; de a Jézustól 
gel:iesztett tűz sokkal sebesebb, a mint Lukács [15 . r.] irja: Tüzet 
l,ocsútok e világra és senki meg nem tilthatja, hogy ne égjen. Ez az 
új !estamentumnak és irgalmasságnak tüze - mond Dávid F. az ő 
Szentl elke, melylyel felgerjeszti szivünke! és lelkünket, hogy égjünk; 
áldozatok megemésztő tüze, mely a Krisztust mienkké teszi; olyan, 
mint a tÜ7.es nyelvek a PÜllköstnek napján, az a tüz, melyről keresz
telő János irja, Krisztusról szólva, hogy ö tiizzel és vizzel keresztel. 

,A tlizben főképen három dolgo! látnnk - mondja a lI-ik rész
ben - a melegség erejét és a megemésztésben való sebességet j ennél 
lln.gyobb hatalommal semmi sem melecYit, meO" nem emészt, meO' nem " . L o o o ",sztll. átjuk ezt nyilván szemeinkkel. Szinte olyan legelőször az 
Istennek lelke ereje mi bennünk, hathatósan s hatalommal indit fel 
és hajt, hogy az Istennek igéjének prédikáláscíban minden ellenvetés és 
b~ntás nélkül elj"rhassunk. Miképen az ágyukban látjuk, a tűz sebes
sege, hogy haj.tj. a golyóbist és az mely hathatós : azonképen szól az 
Isten IS JeremIásról könyve e lső részében. Másodszor látjuk, hogya 
mll:emU sz~nnyet külsőképen a viz elmosogat s a tílz belsőképen meg
e~eszt: SZInte 61yau a mennyei tűz is, mert belsőképen a hívek ter
meszetét,megváltoztatja és semmiképen az emberi leleményeknek és 
Isten Igejének összeelegyeitését (>1 nem szenvedheti hanem mint a 
pozdorj;Í~ megemészti. Harmadszor a tüzben a megválasztásnak ereje 
m~tat~atIk meg, melP:öl Pál apostal szól, hogya tiiz mindennek tudo
?l~ny:tt"és cs~lekede~elt megpróbálja és megválasztja, a mint a mostani 
ldo"!?c"? l S a hIvek s~lVében felgerjesztett tüz az egy Atya Istenről és 
:.1% o aldott s%ent Fiáról va.ló iCJ'azsá<:tot me<:tvál3osztJ"a és me<:ttisztiha II 

L '11 ' o o o . o UJ pa.pm e emellyektől. " 2) 

') Ji: h', E. - 6 le\'él. 
~ ) Pf iv, f3- t levél. 
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Homiliái közül idéz cm a KrisztnsróJ való lX. préd]k!ícú6j ~íhól :17. 

icrazsngra vonatkozó utolsó rés~t. llA megigazulás következése - ugy
]~oud ő - HZ üdvözülés vagy IS az öl'ök e1et . .Azt mOlldja Krisztufi 
Mátén::íl [5. r.]: B oldogok, (~kik éhezik és ~zomjuhOZZ(lk az igClzHígOf, 
mert azok megelégitetnek, s bár rt. hívek itt e világon h:iborus{igot szen
vednek érette. övék lesz a mennyelmek országa. Igy szól Dávid is 
[]JI. zsolt.] : Ö,-öl,kévaló emlékezetben lesz az igaz embe .. és gonosz hü·től 
nem fé/.. Ii példab. könyve [8. r.] szerint: .A z igaz mi.nt egg oroszl"n 
7JátorslÍgos levén, meg nem 1'eiten. Az igaz ember mint. Ct Libanuson való 
czed1'us, meg1JiTágozik és megsokasodik. A z 19C/zoknak lwjlékokban vi
gasságnak és iidve.'ségnek szava van. [11 8. zsolt.] Az igazaknak az ő 
'Útjok mint c~ hctjnali csillagnak vilá,r}o.c:scígct előmegyen é.:; vilrígo.c-it mincl 
a löké/ete, ""pigIan. [Példab. 4.] Az igoz sol", meg nem mozdul, a 
hitetlenek lJetli9 nem mmradludnak e {öMön. A.z igozaknak oz ű szújc, 
bölcsesérjet szól . .A. kik Isten országának iga.z.":LÍgcít keresik, azo7cnal~ min
denek megadatnak. A z Urnak szemei néznek az iga~'akra s fülei hClll

-gatnak az ő 7cönyö"9é.~eikrf'. lJ:fegigc,zulván. a hit cíltctZ, béke . .::égiinlc tan az 
btennel. 

, Ezt oz Istennel való megbékélést, Istenn ek frigy(t, lelkünk 
csendességét és blítorsrigát n. vi lág nem ad.hatja meg. Az igazak (ény
lenek mint a nctp e világnak végezet&iglen. Kimennek az angyalok h; 
kiválasztják a gonoszokat a.~ igazalü közül. [Miít. 13.,25.] Szükség a,.ér t, 
igy zárja be beszédét - megismernünk az igoz.·ág útát, a bii11/1wlJ meghal
",,,,,, és gyülö!niink a I", ,,,isságot [Zsid. J.], heteIniink oz igazság gyii
mölcspvel, éhezniink és szomduhlJznunk azt, I stennek szolgálni .""zent
ségben és iga.z.t;ú!Jbcvn s keresnünk az ű o'J'szágrtt és 1°gazságftt ... " I) 

Ugyan e .. észből idé7.em " Xl . prédikác7,ió végét, melyhen hívei
nek a keresztélly j6akaratot és vCl1dégszerctetet köti lelkökre. "Abra
h IÍm t. i. egy alkalommal ,'endégeket fogadv .. tll h ,lzi:ihm:, ~z.okat a. 
Mambl'c hegy cserfás vőlgye1)en nagy szeretetben részeltetteo Ezt :M6-
zes hagyta emlékezetJ)('n [J. k. XVIll r .J, de az cval1geliumban is 
számos hely szól hasonlóról. Mátéuál [XXV. r.l Kris"tus Urunk maga 
azt mondja: Éh valék és szomjn, s ételt és italt aclá.tok énne"kC1u. A po
gányoknál mind fi. jövevények! mind az úton j ,lrók iriÍnt 'való jó indil
lat magasztaltatik. E z áltnl intetünk mindny:íjall, hogy igaz szeretet
ből és j ó akaratból evvel egymást megtis"teljUk s a jöyevényektöl és 
útonjár6kt61 kezeinket és segítségünket merr ne vonjuk. 1~sai ásl1ál e 
tanuság ol \'nsható: Szegrl meg (t te kenyeredet ~I.Z éhezőnek, Ct szükölköcl,j
ket és bujdosókat viclcl be házadba mikor mezitelent látsz, 1"lt·házd {('t, 
en~bertá1:scul~tt meg ne 1ttáfd. J!.'kk~,· Ct te vilcígossá.fjocl mint l! lwj1~~ti 
~S1.lla[J fenyltk, egészséged hamw'ább tánw(l If) igazságocl ct tr szmed elutt 
JÚ1' f; Ctz Ur clicsö.r;ége körm veszen tégedet. Jde cz';;loz P:íl intése .: LHóm. 
12.J ~ szenteknek szükségében fiegitségiillegyetek, ta"ka1·i-lro.~sá.r;ot köresse
te!(;, etelben és i ta lban, a lakadalomnak lcészités{ben mér{f~klet(',sek legyf'
tek. E zut.án igy sz61 Dllvid F . s~.elid feddés hangján: Ábraluím, midőn 
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.endéffét megemberelte. nem voltak k ülönféle borsos étkek, borok. 
idege; országokból való italra és ételre inger1ő dolgok, hanem vaj, 
tej. hus és a mi a házánál volt; nem ékesen mef,1'f.eritelt asztalok és 
ezüst poharok, hanem a fa alatt telpedtek meg. Isten szerént való 
ételek ég itslok, Isten CBoda dolgairól való beszo1getés, n<m bnjaságra 
és tYonoszságra inditó éktelen sz61ások - minden a természet táplá
lására volt, nem romlására. Ha igaz keresztények akarunk lenni, szük
,ég. hO!!y ezeket kövessük s a világ gonosz szokását eltávoztassuk. 
melybe';; a mi időnkben a lakadalrnak a természetnek romlására, az 
e"ész""""ek veszedelmére rendeztetnek, dobzódásnak és terkosságnak 
\·ége-fe~eke nincsen, elannyira, hogy az emberek maf,'tlkat rnarhájok
ból kipusztitják, betegségekre adnak okot, s hiában való költségekkel 
az atyafiui szeretetet megrontják: mert a mivel szegényeket lehetne 
segitni, elköltvén, minden igazság ellen csalárdsághoz nyulnak, bogy 
a mit elvesztegettek, ismét begyiijthesseK ... " ') 

Dálid F. e beszédeiben is a napirenden levő hittani kérdéseket 
igyekszik és pedig épen saját egyházában tisztázni és bö,ebben ki
fej teni s köny>e által mindenfelé elterjeszteni. Lgy lát-zik. ismerle az 
éJőbeszéd és szónoklat b.~lalmá . Prédikáczióit ezerenként ballgattaK, 
s őt dicsőitve, elveit elfogadva s"ájrol szájra adták. E könyve is nagy 
"ámban litte szét az orsz '"ban eszméit. Természetes ,olt, hogy gyó
zelme közeledését előre lá la s több ízben megj6solta. Egy helyen a 
J ézusról írt XlJl. prédi!<áczi6jában ily sajátságosan fejezi ki hitét : 
_ Yajha ke..-elységünket s elm.:ink felfn,alkodását mindnyájan levet
ke-Lnók s lsten igéje együgyü vallását " .. ünkbe whemők! De hadd 
szálljon le csak a hályog szemünkről ada. .... ék a Dávid kolcsa kezünk
be. megláted keresz ény atyámfi a ! noha szidalmas erről sz6lni, hof,'Y a 
mint a purgaterinmosokat meg zégyenitette az LT Isten, azonképen 
ezeket is megszégyeniti. Győzd csak elvárni hidd el. hogy lsten az ó 
igéjének együgyii-voltát megoltamazza . .. ' ') XXX-ik beszédében 
még hathatósabban fejezi ki jövőben ,aló bitét : _Xekünk - ngy
mond - nem Athan.ziusr. hanem a mit Kristus mond. azt kell köret
DÚUk. Senki más alapot nem vethet, mint a mit ö vetett. E mellett 
kell ~maradnnnk. Hiszem, hogy sokan megbotránkoznak ben?~nk, 
~ogy elallottnnk a régi tévelygő magyará7-st mellől és csak a pro~eta1< 
es apostalok uá91t követjük. 110% bizony igen idegennek tetszik az 
Isten igazsága. de megmutatja L~t.en ó szent fe!sége, hogy ez az örök 
élemek mdom,ínya. Akármint dühóskiidjék a világ, megtudja Krisztus 
o1t~]mazni az ó országát és annak igaz.ságát: és azoknak. kik őtet ke
resIk. ürök elelet és boJdogságot ad- '). 

Hadd álljon itt az Eyy ;,az Letmrm .,..ló Y -ik beszéde sz6p "1'i-
1~:. _ ~Iiérl. he gy az idő elmult - igy szol ö - hogy J.teo igaz
.-"'a kimotatta .. ék. cl kelletik mennem és II keresztény atyafi.kkal 

/. l ív. l.1IJ levéL 
J R ív, RIll) levél. 2. old . 

.. ) Hh jy, Bl-n levél, 2. old. 
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szembe lenDem [É~·ti valamelyil~ . .'~ityitáját, d~ év, ét tudn~ nem lehet.] és 
az anyaszeutegyhaz l'cndelésélol es tudomanyar61 szolnom. fi'[ost a 
keresztényeket Istennek ajánlom és intem, hogy megismerj ék azt, fi. 

mit })rédikáltam. Igérem arra magamat, hogy mikor l sten módot ael 
megtérés~mbe1;:' a bo} azt elhagytam, azon k~zdem cl, és megmutatom 
azoknak Igaz ertehnet, melyeket az ellenkezo atyafiak a. Három-Isten
llek oltalmára vouszanak, melyeknek nem az értelme, melyet ök mon
danak. Azért a keresztények meghocsássanak és velem egyetemben I1Z 

Ur Istennek könyörögjenek a közbenjáró Jézus Krisztusnak nevében, 
hogy az 1260. esztendö betelvén 'J, mondhassák az éneket : L. elölt 
B abylon! hogy a pápa találmánya megromolj on, a Kri sztus gyözedel
mes legyen az ö fiaiban, és kiesvén a fegyver kezéből , ne kergethesse 
a keresztényeket és az Istelmek igazságát ne olthassa meg, hogy az 
evangeliumnak tiszta magyarázatja ].;:öztünk megmaradván, az ö 1(e
gyelmessége az anya-szentegyházhoz megláttassék minden népek 
között és elkezdett. igazságát elé vigye az Ö nevének tisztességeért 2). 

A könyv végén, az utolsó prédikácúóban Dávid F. szövegl)e 
foglalta Hitvallását, mely rövidebb mint a Vi/aimt-ból már ismert, 
polemikus mint az, de az elvek ugyanazok, ismertetését szükségesnek 

I , f nem a_om .. 
Dávid F. hitvitái, polemikus művei s egyházi beszédei tanulmá

nyozáslíból csaknem plastikailag domborul Iri el öttem baráti, mint 
ellenségei, kortársai, mint a késöbbkori irók által magasztalt ékes
szólása, a mi reformatori működése sikerének föemeltyüje .olt. Ö már 
a természettől megnyerő külsöt, ép és szónoklatra Iri.álóan aThahuas 
szólási szerveket örökölt. P olemikus szónoklataiban és a vitairatok
ban az uraThodó elemek : gyors dologfelfogás, sebesen születő észre
vétel, az ellenfél gyöngéinek s a ezáfol6 érvek egész során ak a villám 
gY0l'saságával versenyző kitalálása. Ha közönsége figyelme lankadt, a 
tárgynak új oldalról feltüntetése, vagy más vitakérdésre térés által 
élén kitette meg. A vita komolyságát tiho;teljes érvelés, az előadás 
nemes heve és erélye által mérsékelte, s a vitatko"ást találó ötletek, 
ép humor, szikrázó élez, olykor a gúny kimélettel használt fegyveré
vel tette változatossá. Rhetorik~.iának fénye úgy meglep, ·mint bámu 
latra ragad dialektikája ereje. Ot megfogni nem lehetett. Felelni lim
deme, mindig kész. Mikor ellenfele feDnakadtnak ~élte, egy üj kérdéssel 
vagy a vitatételen tett egy forditással kisiklott s támadói fölébe kerül:: 
e7.er átváltozásra képes Proteus, Horner csodái egyike. Most a~ elm~
leti vizsgál6dás mélységébe merül, ha nyomán akarsz elindulni, ffiO:Jd 
a" okoskodás labyrintjában vagy a bibliai helyek feneketlen tengeré
ben, vész el érveid sebző nyila elől; fölgyúl mint a láng, é!5et,l Dl1U t 

a tt\z, ha sértö szó irányul rá; mint a kevély pálma emelkedik fel, h:1 

.. . ') Érti az 1570·ik évct, mint azt más helyen is kifejezte, azért; mer,t 
Q ~rll~ztlla tiszt.1. eVlIoll gelillma clbomti.lyosodását a Szenth (tron~ság·tall nu,k .t 
lll'lk keresztény szá.zad közepén hittnnn(L emelése i dejétől SZiÍlllltottH. 

2) D ív, Dij levél 2. oldal. 
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megalázni akarják; haragos párduczként áll szemhe ellenével, ha 
megtámadtatik j az elhibázott érvelés valam ely résén át rá rohan, 
érvei zömét logikája erej ével szétbon t ja, saját érveivel összezuzza s 
személyét egy-egy csat tanós apostroph~ivnl nevetségessé, néha egészen 
semmivé teszi. Az okokkal és okozaookkal, a hasonlóság és Msoulatlan
ság rhetorikai alakzatával , az ellentétekkel é.!i syllogismufifial érvelés oly 
fecryverek az ö kezében, mikkel csak győzni szokott, meggyözetni 
sol~a. Önérzetes de megnyerő udvariassággal simul a hatalom és főurak 
felé, a nép képzeImét élénk észrevételekkel s meleg tárgyelőadással 
indit ja és nyeri meg, mely azt az ügynek valódi szeretetéről s szavai 
és meggyőződése összhaugjáról győzi meg. A kigyó n em lopózhatik 
be észrevétlenebbiil a vinigok közé, mint ő szónoklata által a rá fi
gyelő közönség , úvébe. Szinte két évtized alatt alig volt egy-két hitvita, 
melybe ll l egyőzt· tett, 11em volt egy polemiája, a hol vesztes maradott, 
nem egy nyilvlÍnos szónoklata , mell' addigi dicsőségét t1jjalne tetézte 
volBa . .. Csod,Hatos ész, ünnepelt szónok, irigylendő szerencséjü 
vitatkozó! 

Egyháú szónoklatait is classikus erő és siker jellemzik. Beszédei 
Mrgya és HZ lllventio a htllgész műve, beosztása a szónoklati technika. 
r emeke ; a hevezetés, érvelés és bizOllyitftS, a meginditás és rábil',ls 
mesterre mutat. A prédikácziók hibliai alapigéj és a szép epilógok ma 
is nagy értéküek. Hallgatóiban maga s tárgya iránt eJ'ösehb rokon
~zellvet ébreszteni alig volt képes valaki, mint Ö. A ki egyszer meg
hallotta, megszerette, s a ki megszerette, mintegy bevésődtek szivébe 
rokonszenves lénye és népszerü tallai. A beszédek előkészitö sz,wai 
~'ö~idek s érdeklők, eszméi újak s ragyogók, a szentirásnak á.Itala 
Hlezett gyöngyeit , a tör tén et i és erkölcsi példákat kedves képek s 
hasonlatok, metapho,.,ík, olykor hatásos költői felkiáltások fö szerezték, 
s"ónoklatának ellenállhatlan varázst adva. Ha beszéde akadályra JJem 
talált, csön des folyam volt, haladása méltóságteljes, nyugalma a ten
geré.; mikOr t.árgya mellett felhevült, meggyújt maga s meggyujtotta. 
~ sz~ve,ket j midőn az erény fi keresztény jóság mellett szólt, mérséke!t 
es, vldall1 volt, eszmejárása fenk ölt j ha a hit és jámbor e1ct boldogsa
ga.t festette, szelid s hauCfulatos crondolatai szé])séo-eivel, gazdag élet-
t t I , " , " "l'·d·· apasz a a-sa cry ii mölcsei böség~vel betöltötte híveinek le ket j ml on 
n pápa ellen ~zólott, a bünt ostromolta, mérges oroszlánná lett, szavilÍ 
lllcuykőkéut sujtottak s feddése nyomatékos, éles, rohamos, vagy 
mint a fergeteg magával sodort és letiport. Az ékes sz6kötés virágai, 
nyehünk alaki szépsége és ereie, a formák és szin O'azdacrsága, az 
idil~7 ékességei elhájoltak i az ér~és melegsége, melyly~l a s~épet! j ót 
és 19aza.t festette! tiszteletet költött, lelkesedése mindent magával 
rag,ldott. A lHiny ötlet, annyi vil'ácr, a h .. í.ny kép, annyi szellemszikra, 
a 11 ::l11y mondat, annyi esz me. Beszédei fl, Lit, .D1eggyözödés és szép~l'~ 
'I.elmck öss'l.cséo·e, mega.unyí s ikerll.lt sr,el1emi alkobís , az egyhml,l 
i r? dfLlon~ öl'ök ~'emckl ' i, a keresztény p3opsá,g soha el nelll muló dicsij
Rúg-emlel .. e .. . 

H ,ltra volt még. hogy D;í.vid F. I lltva]t.í~fI, erkölcstani részét is 
II 
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kifejtve llyilválloss~íg el~ b~csássa. E czéh:a ~rta: ,,,K~'isztus Ol'szágá
ról első könyv, az AntikrIsztus ország.u'ol masodlk könyv" czímü 
mÍÍvét. I) El is jött volt ideje, izgatottan várta az ország, s midőn 
megjelent, örömmel fogadta a nagyobb rész s káromomoltu. a mllsilc 
Ez is azok kö~é tartozik, fi miJ,ből alig t~lálható ma péld,íny. Elpusz
titották, mege~etté~( ... ~ kon~v blZO~ylt~k al?:u, hog~ ö ll. régi apos
tali egyszerüsegl'c Igyekezett Vissza Vllllll az UJ egyhazat s reform.l.
tOli missiójn tiszta tudatával birt. Minden vallásnak birni kell ethikai 
tartalolllmal. Hosszns hittani munkásság után Dávid F. végre erről is 
kifejtette nézeteit, Isten országának oly magasztos képét tüntette fel, 
Jézus erkölcstallát oly vonzóan adta elé, hogy hívő ember s keresz
tény lélek áhitattal gondol meg"lapítójára s tisztelni kénytelen lel
kes hirdetőjét. A könyv tartalma s egyszersmind Dávid F . sajátul fo 
gadott erkölcstanainak szépségei a VIT. és IX-ik fejezetben érnek tető
pontra, feltárva keresztény lelkűlete s nemes kedélyélete egész gilZ

dagságát. Dávid F. ezt is mint más, nagyobb szabásu s IDm'észen irt 
mlivét a fejedelemnek ajáulotta, mely a könyv czélja, az író és az 
akkori vallási viszonyok ismerete szempontjából igen érdekes adato
kat foglal magában. ,Gyakmu gondolkozván- igy szól - Krisztus újj,í 
születő országában a kegyesség és szeretet müvei csekély-voltáról s a. 
hívek meghidegüléséről : okát abban találta, hogy az embereknek 
Isten felőli nézetei tévesek, bálványokat imáduak, az engesztellletlell
ség magvai elhintvék az egyházban, fe "hordja fejét a dölyfösség lelke, 
vérontásra kész t abosszuállás. RODstantin császár és Sylvester pápa 
behoz ták a háromságos I stent és kettős Krisztust, a zsidó istentiszte
let papi ruháit és szertartásait s Krisztus .ifju nyáját Isten igéjének 
tiszta értelmétől coneilumi végzésekkel s emberi tahílmánJokkal elh~i 
litották. A kik ezt tették, nem Krisztus, de önmaguk dicsőségét ke
resték, üres szavakkal s czeremoniákkal cserélték fel annak üdvös 
tanait j II mi hogy az ő eklézsiáikban el ne terjedjen, miuhín az Egy 
igaz Istenről és cwnak egyetlen Fiúról Z) tanaikat már megismedették, 
eljött ideje, hogy e könyvet is kiadják s a híveket fokozatosan felvih(
gositsák Krisztus országáról, melyben a hit, remény, szeretet és öröm 
lakozik, oly czelból, hogy akiket eddig élőszóval és irással az üdv 
útjára téritui nem tudtak, II szeretet művei és kegyes :társalkochís áIt,d 
birják rá. S mivel az igazság ellentétek által tUnik ki legjobban, elé
adják a beretvált fejüek sátáni országának leirását is, a kis gyerme
kek kereszteléséről irt s a könyv végére fölvett értekezéssel együU" 
egyházuk nevében a fejedelemnek ajánlva azt oly végre, hogy általa it 

sZ:~'ete~ cselekedetei gyakol'hísára hajlandóbbá legyen, a Bab!].ont au· 
ll,:lmkabb. megvesse s az iga~súg terjesztésére föllelkesüljön. Kel'~k, ~ogy 
mmt edchgi könyveiket, ezt is keoyelmesen védelmébe fogadja. ló ••• 

Ezutú,ll fl. keresztények tusakodását s eo-ymásnak feO'yverrel üldözé
sét megr6vtíll: iL szellemi harcz földi fegyverekkel vivását örUltsJ'gnek 

I) Egyháztört. 
') " 

8mlékek. lL DÍtvid P. 

" " " " 

irod. adata,i XXV sz. 
n XL sr.. 

" 
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Jle'\"ezik ~A keresztények ellenei - igy szóluak - fi, vétkek, melyek 
ellen erénynyel kell küzdeni s a roszat ellenkező szerekkel gyógyitn i, 
hogya tudomány üzze el a tudat~anságot, n. méltatlanságot mulja 
fe Hi,1 a béketUrés, ll. kevélységnek álljon ellene a szerénység, a l'östség 
ellenébe állittassék ll. lUu1]lní ss~íg, a kegyetlenséggel harczoljon a ke
<YyelmesséO', a tettetést győzze le őszinte s Isten előtt magát tettleg 
bcbizouyit6 valIasos érzelem. és .tiszta lé!ek, mel! ! sten;tek ~etszeni 
buzgón igyekezzék. Ezek az 19.a.~ l k.~.resztény ,val1a~ 19a~an gyozelmes 
fegyverei, llelU az, hogya .tallltas .. ~lszte bakol'a }nzassek S a kehely 
kU]sóje megtisztítassék: IUlg belsoJe :o~da. Ezeket azonban csak a 
vallásra értik j mert a bünösnek a pol gan hatalom büntető itélete alá 
vetve kell len11i, ha - :1 mint most gyakran történik - hajlékaink
ban lllegfojtatni nem akarunk; s ha az a jókat örizve, az elitélt gonosz
tevőt kivégezteti, senki, maga a gonosztevő sem meri védelmezni. De 
fl. vanás dolga más, igazságai nem oly világosak j ezer évnél régehhen 
foly már azokról a vita, eldöntés nélkül, ártatlan vérrel - tudatlan
ság és vakbnzg6ság miatt - sokszor e\tölt a fóld. Mind hiába. E vita 
a szereteten kivül semmivel el llem lesz dönthetö . Nagy vigyázat 
szükséges tehát, nehogJ a bünössel együtt Jézus is megfeszittessék. 
Ha élni engedjük közöttünk nemcsak a törököt és zsidót, kik közül 
egyik :1 Krisztust nem szereti, a másik megfeszitette; ha nemcsak 
eltüljiik, a kik káromkodnak, kevélyek, il'igykedök, fö svények, szem
telenek, dobzóc1ók, luwem élünk is velök, étkeziink, vigac1ullk: legalább 
a su"bao. léget és gOllc1olkozást engedjUk meg azo1."1lak is, kik Krisz
tus felől másképen gondolkoznak, de senkinek nem ártanak s el van
nak határozva, inkább meghahu, mint hogy mást szóljanak vagy cse
lekedjenek, mint a mi igaz S a kikne1 kevesebb é félelmes osztál.va az 
embereknek nem lehet. A ki szereti Istent, engedelmes a polgári ha
talom ir.-ínt is. A ki hama!' itel, hamar is csalódik. Sok ember meg
b:íntn. már gyors iteletét, eay sem az abban késedelmezést. A 1.-i haj
htnd6bl) ll1egbocsrításra, nrillt haraO'1'a, az Isten természetét követi, 
Inel)' midőn bünös-voltunkat tudja I:\s, megté1'ésünla'e kegyelmesen 
várakozik. Nyilváu való hoO"y a ki erról másképen CToudolkozik, más 
'ét. . ' c o vel' ,szoIDJuhozza. Lássa. miképen számol érette I stennek. A kegyel-

messeget, béketill'ést, irctalmassá<Yot és enO'ede'kenyséCTet lehetetlen 
I • o o o o 

meg baunl, a kegyetlenséget és vahJllerö itéletet ellenben lehetlen 
~eg nem bánni. Az első út h.ítorságos, az utolsó vészteljes - esztelen, a 
lu .tudva mégis azon jár. Fogadd tehát - ezek az ajánló-levél végszn
vm - oh király ! e müvet nyájasan és emberiesell, olvasd a szentiní
sokat keg)Tes és vall:íssos lélekkel s birodalmad kOl"máu.fzására llgy 
készülj előre, mint halandó ember, a ki egykor a halhatatlan Istennek 
8z,imolni tartozol. Ohajtjuk neked Mózes kegyelmességét, Dávid ke
gyességét, Salamon bölcsességét !;; 

A könyvnek cze10mra tartozó, emlitett két fejezete közül a V11-
-ikben a hituek fL szeretettel [Fides et Clwritas] gyönyöl'U egyhehaso~li 
Mss 01 \' asható. ~ A h.-i nem szeret _ igy kezdődik az elsó - nem hISZ. 

Lélek a hit s7.crzójc. Szeretet szUl szeretetet. A szentirns gyakra II ÖSZ-

. ll· 
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szeköti a kettöt s a hitnek ad első.séget} okokknl támoga.tva. A hit na
gyobb -:- ugy mond - mert alapja az ü~d,:nek, de magasztossága nem 
önmaO'aball van, hanem Isten kegyelmeboI ; nem ellentmondás tehl'Ít 
ha fl s~eretet tétetik elsöbbnek, mert Isten nem érdemeinkért nem i~ 
hiti.l.llkért idvezit, hanem saját irgalmállál s kegyelménél foO'va. Sok szól 
ftzonball a szeretet elsőbbsége mellett. A mit Ill'isztus o megigazulá
sunkban nekünk adott, főképen a szeretet miiveiben s gyümölcseiben 
áll. A szeretet szélesebben kiárad mint a hit. A hit csak szemlélet, a 
szeretet tevés. A hit csak Istent illeti, a szeretet Istent és emberbará
tokat, a főt és tagokat. Krisztus bennünk a szeretetben épül rel egy 
tagnak a másikhoz vonz6 köteléke által. A szeretet megeleveniti a 
hitet . .. Felségesebb szeretni, mint hinni . .. A szeretet minden su 
lyost eltűr, elvisel, megkönnyít - még a szegényséO"et és halált is. 
Krisztus is szeretetből szenvedett halált érettünk .... A szeretet állan
d6bb s mÜltegy jelképe a j övendőnek, hol egyedül ő lesz uralkodó. A 
hit a tökély kezdete, a szeretet legmagasb foka; Krisztus országának 
alapja az és élet; Szent Ignácz szerint it hit az elet kezdete,' vége ft 

szeretet. A hit elkezdi a jót, a szeretet elvégzi. A gonosz is bisz Klic;; z
táshau, de nem szereti, akkora a szeretet nemessége. A szeretet vég
ezél, üdv forrása, Isten szeretete mi hozzánk. A szeretet Istell s az 
I sten szeretet, mely a Szentléleknek mintegy belénk ömlése ,iltal minket 
fÖJgyulasr.t .... Miért mondatik Isten ink,ibb szeretetnek, mint hit
nek ? Mert az isteni természet tulajdonsága nem a hívés, de a szere
tet . .. Nemesb, felségesebb, Istenhez hasonlóbb a szeretet. A Jézus 
új paral1esolatként aclta ki Isten országa fiainak a szeretetet, három
szor - s mily esenkedőleg kérdezte tanitványát61: Péter! szeretsz-e, 
sseretsz-e, kedvelss-e engemet? Hagyj el mindent s kövess. Pál azt 
mondja: üt a szeretet tette (hflVá, gyermekségéből kiemelve. Nagyobb 
ismeret ken ahoz, hogy Krisztust szeressük, minthogy higyjünk 
benne. Szel'etet által közeledik lií'isztus az emberhez ; ő most közelebb 
van hozzánk, mint midőn csak eljövendő volt. A távollevőt ha látjuk 
sem szeretjük úgy, mint a jelen levőt. Mikor a Krisztus tökéletes sze
retetére eljutsz, mintegyelmerülsz benn e, szived egészen övé, töle 
fUgsz teljesen, sem fe1elem, sem halál el nem választ tőle. Pál mondja 
[Rom.b. 8.J : Ha valamit ragaszkodóan szeretek s tudom, hogy én is 
szel'ettetem, egésze II azé vagyok, oda visz, a hová akar. A szeretet ter
mészete, hogy belsőd megnyilik az előtt, a kit szeretsz, mdi~en aka
ratod benne él, mindenestől tetszik neked. A szeretet KrIsztussal 
egyesit, betölt, tökéletesit .... Nézd és szeresd őt, Krisztust a ki 
ilye~nek mutatta magát hogy szeretheted, mint atyá{lfi~t, J.tünt "s~.ó 
sz6lodat Isten előtt ... Bizony nagy az ily szeretet, nllt h, t elozott 
meg ! ... ?~ l) . 

A JX-ik fejezetben a szeretetnek van megrngad6 képe ~d\'~., liA 
szeretet mindeneket felül mul [T. Kor. 13.J, de azzá tulajdollsngm nltal 
les oz. A szeretet hasoll16bb .. í tesz Istenhez, a kit megközelitIli töl'cked-
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nünk kell. A törvény tökéIye a szeretet, s a ki szeret, betöltötte azt. 
lRolll. 13.] A szeretet a törvény összesége és vége, Kl'isztus szerint a 
törvény teljessége a szeretetben áll. A ki szeret nem óroz, llelll öl ... 
A menyegzői ruha, melybell j,'irni kell , a ki II Krisztus menyegzöjéhe.-; 
j.írul, a. szeretet. Az azon olaj, mely azok lámpáj ában örökké ég, a kik 
azt az Isten országaball a hit által meggynjtottá.k. [Máté 25,] Fensé
O'es a szeretet útja [1. Kor. 12.J A szeretet épit, fentart, megmarad. 
A szeretet kegyelmes, nem álnok, . nem felfuvalkodó. A szeretet nem 
gyi.ilöl, llem önző, nem .. bo~za~k?dlk, g:onoszat.nem ,gondol, az igaz
sáO'talans~ígball nem gyonyol'kodlk, de Igen az 19azsagban. A szeretet 
llli~1Clellt elvisel, eltilr, mindent remél. A szeretet a tökéletesség kötele. 
[Gabt. 3.] A szeretet királyi törvény. A szeretet a valódi szabadság, 
mihez a szolgas~g félelme nem járul. [I. Péter 4.J A két legfőbb pa
rancsolat is ez : Higyj J ézus Krisztusban, szeresd embertársaidat. A 
szeretet felmagasztal, eltakarja a bűut, összesiti a v,iIasztottakat, Istent 
a világgal, az embereket Istennel. Szeretet a világ éltető lelke, a jók 
legföbb kincse. Szeretet nélklil nincs boldogság a földön és semmi 
sem kedves Isten előtt, tökéletessége a nélkliI kimilgyarázhatlan; em
bernek legföbb dolga: Istent és embertársait szeretni! ... " 

Ez D,ivid F. hitvallásának ethikai tartalma, a mit ö mintegy 
gyupontba fogva össze, il. következő gyakorlati irányu kötelességi 
fogalmakban fejezett ki : "Krisztus orsz,ígállak igaz tagjai megisrp.ertet
nek arról, ha hiszik az egy igaz Istent, Jézus lllisztusnak szent At y
j.ít és a szüztöl születet J ézus Krisztust, úgy, il. mint azt az apostali 
hitvalhís tanit ja ; ha elhagyván a bálványozást a szabad eklézsiák tag
já.vá lesznek, ha elméjök és erkölcsük megújulása á.Ital újonnan szü
letnek; ha hitben, félelemben és reményben élnek és járnak Isten és 
emberek előtt ; ha az élet kereszteit béketüröen viselik; ha jót kiván
nak azoknak is, a kik öket átkozzák; ha buzgók az imádkozásban, 
hallgatj,ik a szent beszédeket s az euyházi szentségekben gyönyör
ködnek j ha il. szegényekről nem fel~dkeznek meg s Isten egyh~iza 
ügyét elölllozc1itják; ha hitvallásuknak meureIeInek s mások ügyeibe 
nem :1Vatkoznak, hitökről sZ~Lmollli mindig készek; ha il. hit dolg~iba? 
senkit el nem itélllek, banem az itéletet az eklezsiára. biz",::ík j senklt 
nem b..-intalmazuak, nem O'yülölködnek 11em irigykednek, nem kevély
kednek és nem bosszuállók j ha az ár~ák és özvegyek ügyét felveszik 
s szeme1yválogatás nélkül mindennek iO'BzsáO'ot szolO'áltatllak; ha . I o o o k uga masak, szelidek, békeszeretők, alanllzsna osztoO'at6k; ha késze 
mindig a megbocsátásra s a nap haragi nkoll soha se~ megy le i ha. a 
polgári hatalom iránt engedelmesek! nem l'östek, seréllyen s híven mUll
kIí1kodnak; h it VaUáSl:lért senkit megöletni nem kivánnak, mert a Kris:t.
tus a gyengéket támogatni }mrancsolja, az eltévedteket a j 6 útra visszt~ 
vinni, 11em elveszteni, a konkolyt ai aratás idejéig ki nem tépni ... 
Kövessük htit It szeretetben Istent ki eO'yetlen Fiát szeretetböl érettünk 
.. íldozatul adta j kövessük ennek példáját, ki magát az elllberi, nemért II 
kereszt gyilhizatos haltíMiO' alázta meg arra tanitva követöü, hogy It 

ki Isten Ol'sz<lgábal1 legnagyobb akar l~nni, legyen legkisebb . . . " 
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Ime il DltVid F. szerénti keresztény lluit.lriussúg. Hódolattal 
bor ul le l sten elótt az öt híven követö kis e~yházl - édes Atyának, 
szeretet Istenének nevezve ~z.t. Ne]~ fl: keve1y.scg - .az aláll,atosság és 
szeretet lelke il Z, mely tn.~Jmt betoJtI:. m~l't Igy, tawtottn öket a mcg
\"iíltó és udvözítö J ézus Kl'1sztus. Az o tIszta es egyszerU hitnézetei, 

.a keresztény j tÍ lllborslíg , vallllsos türelem és Ul.lsokkal jóltevés, a" 
egyházhoz hü l",~g~s zk?(his s, buzgó s ~olg;ilatá,ll~k ll emzed~kl'öl-nem
zedékl'c átörökJodo crenye ugy eltcIJcdett az altaIn. alapItott eklé
zsicíkbaJJ, fl. szegények és árvák ininti részvét oly mély gyökeret ver t , 
s a jó és igaz érzése annyira természetévé "últ kicsinynek és nagynak, 
nlintha Krisztus velök élne ma is, ök a Krisztusban élnének, lábai 
Jlyomdokán szent példáját61 vonzatva j<írnának, s milltha l sten Szent
lelke hat ná át folynist szivöket, vezérelve gondolataikat és cselekede
teiket, ehlllyira, bogy az egyes és egyhá,z legyen ez elveknek s nagy 
alapit6juk <llpostali lelkületének hív visszatiikrözése. 

A könyv ll, része éles polemia a pápai hu.talom, a Szcnthárom
Stíg hitét vall6k hierarchiai és zárdarendszel'e, a papság és isteni t isz
telet féuyliző pazarl<i sa, a pogány népektől átvett cultusformák , ha
lottak imádása s ,aalában az üdv kérdéseinek kUl czeremoniákra fek
tetése ellen, Reminiscentiák s néhol szó szerinti idézetek Serveto 
R esfitutio Christiani.smi czÍmíi. müvéből, sok helyen erős szcnvedély
lyel, mindentitt tanuságosan irva; a mint ez a 6- 7 könyvnek 8an
dius AntilrinUa?'iusok1'ól id műve l) S az általam közlött ezt illeW 
könyvtartalom ') megfelelő helyei összehasonlitúsóból kitünik, de a 
mikre kiterjedést a czélomra sietés tiltja. 

XI. 

(IGiO _ lli11.) ,\z utobó hítv ltilk a TiszaI! innen élj 11. ,111 1108 (Zslglllond) blroIlAluu\bflll. 
lIleIlu s é8 0 1\1' 111 t'. 1'cgHÖ er öfeszltése 3 SRJtó teré n, Kii lsegéIy A~ utóbbi ordekében. ,l ~ 
unitárius httelvek (HadAla. A , 'RsÍ\. rltelyi h1~'ltik 8 Aló ullltar lu $ hltfl'ollRS nlkotmRuyo!l 

elismertetése • 

• 
.. Athatha~lall homály takarja el hításunk elől Melius illdokait : a 
f~~ede~~m , ~atal'ozott tih'l.lm'a ellenére miér t hívéa meg Dávid F-et és 
kov~tÖlt uJltbban az 1570-ki csellger-miskolczi egyházi vitl.Lra, Bűsz
ke~egét .. sé~,tette- e, hogy mindi U' Ő megy az liltala hirdetett zsillatokra.? 
~:lJát l,livel között er,kölesi llyo~uást akal't-e rá gyakor olni? mert meg
felemlil~sre oly tekiutélylyel szemben, minő akkor D!tvid F , volt1 

gondolm sem lehetett. Vagy gyűlölt ellenfele ártalmatlanná tételének 

,:) ~ibliotheca Antit'l'inital'iQI', 14- 14, ll, 
-) l!:yy7tcíztörtétwlm'i Emlékek, IL Dáv'd F. · I I XXV • HOC, GIU , , !IZ. 
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