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sír-elegia e kereslotéuyies önlemondással végződik: l!Istell megőriz 
engem kegyetlen ellenimtöl, a kinek kezében életem : neki lesz dicsé
retére s dicsőségére, akár sok.i éltet, ak ár meghalnom parancsolja:: I) . 

E \'ers Somrner J ánosé, de az alapgondolat, az ethikai és hittani 
eszmék és a hangulat Dávid F. sorsának elegiai raj za. Azon heszélgetés 
pedig, melyet ö egyik müvébeu 2) emlit, egy alkalommal közte és ur be
te" eskedö fejedelem közt valóban megtörtént. Oly szépen jellemzi ez a 
ke~yes kirá lyt és ur védője állapotá,n s egyháza jövöjeért aggodó fó
pá~ztort, hogy e részt s~ebbelnem ~~rhat0,!ll be. "Gyakorta jut eszem
be - Ug y lllOlld ö - IUlképen me1t~ I S errol emlékeznem, mikor ~ mi 
szeretett és boldog emlékezetu fejedelmünk gyakori betegségeiben 
fél, lmünk volt, hogy azoknak vége halál lenne, és úgymint emberek 
szóltu nk , hogy halála után bontakozása lenne az egész t udománynak 
- ö felsége bölcsen és Isten szerént felelte : Mivelhogy ö nem Isten, 
sem lJedig 11em oltalmazhatta az Istennek igazságát, hanem önmagá
llak gondja volt el ei től fogva és leszen - ugymond - az ö igazs.t
gára; támaszt és ad pat ronust, ha emberek által oltalmaz ni akarj a; 
ha pedig nem, ö maga elég erős és hatalmas arra." 

XlI. 

(lújl - );) j i).) A fejedelem h nHI" ror tluló'llont nz erdelyi reform"tló l örti llcl eben ft Dhld )o' , 

ki t ölI \'I:deJmi intR . . .\. szn.blUl szó és saj tó elnémitisa, II li.ünynizsgálat behozása i lhl, 
mi nt !lZ ulltt i riusok visszaesése kezIl et e. SOlllnl er János és a Krlsztus· nem-imadas hn",. Az 
lIn l til rlu~októl " fej erní.rl nyomda el n it ele. Dilvid F. ft t ön ényhozás e lőtt. Bekefl Gáspár cs 
lll\ rl,ja Lesyözetésti nek '"eSZeS hnti'sn az llnitílrins ügyre. Áz elsö hitterUélI. EgT tölderltet. 

len ellellllíuy. 

II, J ános [Zsigmond) halála me1y gyászt hozott Dávid F,-l'e és 
a hitét csak iméut kivivott szabadelvü unitárius egyházra, mindkettő. 
hatalmas oszlopát vesztvén el benne, Ázt a kevés vidám s vel'öfényes 
napot, a mit a valóban királyi szivU fejedelem alatt olt, fergeteges 
,dök, kebelébell szUntelenli! forrongó belső tüz, kivülI'öl nyilt és tit-

Moribu.s bis n1unduUl viuco, lUundique ministros. 
Jus lU me sola non habet ira. suum. 

Pulsa, loco maneo, saxis oppressa resUl'go , 
Instauraut " ires carnificina meas. 

In despel'a t is apcs angust issima reIms 
Pl'aestat, et effugiens in nece vita ma.net. 

I) Sed Deus advel'sus cl'lldeles excubat hostes, 
In cujus semper stat trI.ea "ita manu. 

mo. sibi ~e .me laud.em decusque parabit. 
SIve dIU Ju,beat "lver e , sive mori. 

A. széT.:ely-keI'C8ztUl' i miitcil' iu8 középtanoclCl Jakab Elek-féle kÖu.II t:t(' rúblu/ 
leró régi kézira tból. 

. !) ~1y1uízt ö)'ténelmi Emlékek. II. Dá.vid F. irod . emlékei A"XX1V. 8~ , 
aJá nló-level. 
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kos támadások és - szenvedések évei váltott~k fel. Folytonos válsáO' 
volt elete. Mintha örvény szélén állott volna, mely elnyeléssel fenyc~ 
geti; mintha egy veszé;yes háló~at által l~tt vol~a k?rt'tlv~ve, melyböl 
nem volt út menekülesre. Eddlg. sem buta vedeill a klníl yi paJ.íst 
ezernyi elle~sége rá9almn~ó nyi!ait?l" n;ID a toll ~s irás a mindenfelöl 
rájok özönlo guny es fenyegeto kihlV'lsok elleneben. Most felszaba
dult minden ráj ok törö szenvedély, átkot szórt nevökre ezer ajk, vesz
töket munkálkodMk gyülölségökben egyesült ellenségeik. Haner jel
lemzően fejezi ki ezt: ,Kiragadtatváu az élők közül a fejedelem, az 
országban minden ellenkezőre fordult. Arany századot hittek ráj ok 
következni Dávid F. és az unitáriusok j könyveikben irbík, hogy az 
egész világ vallásukra tér, s abban lesz elérve az egy akol és egy 
pásztor. A következő fejedelem alatt hamar más sorát érték meg a 
dolgoknak.' ') Az erdélyi reformátió forduló-pontra ért. 

MeHus és Károlyi számos támad6 könyvére tl\zetes feleleWI két 
könyvet irt Dávid b'. ' ) egyiket: .;lz egy ő magától való felséges Istenről 
éz az ő igaz Fiá"ól, a názá"e&i Jézusról. .. másikat: Az egy Atya 
I stennek és az ő áldott szent Fiának, a J. Krisztusnak Istenségekről ... 
az elsőt márczius 25-ről Hagymási K" istófnak, az utols6t ápril 22-ről 
Békes GásJlámak ajánlva, tehát néhány nappal a fejedelem halála 
után, s ut6dának, a katholikus Báthori Istvánnak 1571. m~ius 24-n 
történt lllegválasztatása előtt csaknem annyi idővel. E tény magáball 
az idő nagy változását jelzi. Látszik, hogya nyomatáss"1 siettek, de 
az a fej edelem életében nem végződhetett be. Ha él, kétség kivül neve 
védpaizsa alatt jelentek volna meg. Mindkét ajánló-levelen látszik a 
lehangoltság, melynek mélt6ságot a resignatio ad. ~1indkét főurat 
tájékozza az ir6 a kérdés iránt, magas állásnkra s értelmi felsőségökre 
súlyt fektetve, rokollszenvöket kéri maga és az ügy részére. Az első
ben fölemliti :. ,hogy amint szt. István első keresztény vértanura 
azon SZIll alatt támadtak rá kortársai, mintha az Isten és Mózes tör· 
vénye ellen beszélt volna: úgy ő rájok is az igazság ellenei könyveik
be? azért szitkozódnak, azért káromolják Melius és Károlyi minden 
l"l'asokban és levelökben, mert az ö tudományok a szentirás egyenes 
ertelmén .. alapul. De ők elviselik, tudják, hogy J ézus Ill,isztussal is ez 
történt. O - mondja D,ivid F. - a maga igazságáról bizonyos, tudja, 
hogyaszentirás igaz folyását követi tanitásaiban; azt hívei átlátják 
s vele nem ellenke~nek. A hál'omságos Isten vél'onMssal, öldökléssel, 
ámitással hozatott be a keresztény egyMzba. Konstantin császár át
térv~~ arra, pápává lett országában, Sy]vester pápa pedig császárni a 
félVllag fölött, igy szál'mazáuak innen mint kútfőből a. bálványok, 
faragott, és festett képek, oltárok. A császár megparancsolta, hogya 
r?mal papa hitét mint szentet és igazat minden ember kövesse j meg.
tIltot~a, ho~y valaki az ö h~l'omságos Istene ellen mel'j en vetélkedUl, 
hagYjon mmdent helyén fő és jószágvesztés s hitetlenség büntetés 

I) HcU/er ... 288-89. ll. 
2) A megeluzü czikkben. 
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terhe alatt. Elnémult minden . . . E fenyítés ma is irva vau a császári 
rendeletek közt. l) Nem csoda, ha a jaVitás nehéz. Elrettenti az embe
reket az iO'azsáO' követésétöl a világ itélete, lntrhoztatása, a gyalázatos 
Judál mel~lyel~eO'ölik a jámbor keresztényeket, kik megismeTték az 
iO'azs~got; s nem °akarnak megmaradni a hálvúnyozásban. Volna mit 
f:leljell ellenfelei .. k~l'omlásál'a, igazságg~,l tUdl1á me~hamisitni öket; 
de az i0'3Z boszuallo Istenre hagyta magat, s arra az Igazságra, melyet 
i(réiböttallult és tanitott j hiszi, h~gy szemei látják az álnok~ágot 
SO meO'bünteti, irfazsáO'át előbbre visz1, a csalárd nyelvek eUen öt meO'
oltal~azza. Ö adta t,;'dniok .',:zon idő elé~kez~ét, h?gy hív választottit 
egybegyüjtse, a jelek mu~atjak IS, hogy lm~a~ a ~:g nem mes~e van . . . 
Istell híveinek nem szoka.a perpatvarkodm, ugyoket nem sZIdalmak
kal oltalmazzák, a mi nem szükséges és viszont szidalmat szül j hanem 
megmutatják egyligy~e~ az igazságot, s az ell~~fél biz.onyságait erő~ 
lenné teszik. Az ócsarlast az ellenfélre hagYJak, a hknek polym es 
pozdorja minden, a mi velekedések ellen van: hányják vetik deáksá
gokat, bölcsességöket, tndománynkat, liem gondolva meg, hogy az lsten 
e világnak bölcsességét gyakran bolondslÍggá tette ... Gondolkozott 
felőle - folytatja tovább - hogy hagyjon békét a jámboroknak fel
fuvalkudlisukban s ne szóljon semmi irás ukra, melyekben derék felelet 
ugy sincs; de némely okok rá birták. Ellenfelei az ö vallásos irásait 
eretnekséggel s hamissággal vádolják; meg kell mutatnia, hogy meg
tudja a"okat oltalmazni a szentirásból, honnan vette, hogy az ö igaz
sága s az ellenfél hamissága kitessék. Nekik Isten ezen fegyverénél 
egyebök nillc~ . ... Azok gúnyolódva kicsin füstölgő szihának neve
zik vallását. O Istenre és szent. ak,watjára bizza ezt; oly nagy tüzet ' 
tud az belőle gerjeszteni, mit ök, a római Babel fejedelme egész pilés
ses seregével meg nem tud oltani; mert az igazság igen erös és ha· 
~aln:as paizsa van. Másik ok az, hogy hazugságokkal s rágalmakkal 
IlletIk őket, mikre ha llem felel, a kik llem ismerik s tanitá.át nem 
hallották, elhiszik, hogy méltán kiáltják rá. Harmadik ok, hogya kik
ben a,z Igazság szikrái immár felgerjedtek, hallgatásában megbotr<in
koznauak. V égre, hogy az által mások i s a szentinls vizsgálásara ser-
1rentes~,e~,e~, hogy. a hamis tudományt megismerjék, az igazságr6~ 
meggyozoc1Jenek s Igy nyucrtassák meO' lelküsmeretöket. Nem vezetI 
b 'll' . "" . OSszua as, nem tIsztességkivánás, sem más külső tekmtet; csak az, 
hogy az egy Atya Isten és az ö Fia dicsősége előmo:7.ditassék, a válasz
totta~ lsten igéjében épüljenek, a feketét a fejértől, az igazat a ha
J~lst61 megkülönböztetni tudják, mennyei szent Atyjokat igazán hív
.lak s~gltségül és dicsőithessék. Nem látja szükségesnek - igy végzi 
s .... avalt -- h~~y könyvét pártfogójának erősen ajánlja j mert tudja, hogy 
~z. , el~enkezo fél tudományát hamisnak ism eri i azt sem mondja, hogy 
ln~Sfll~at ~e o~vassa, sőt kéri, hogy olvassa el, s ugy itélje meg: me· 
)Ylk fél koveb magyarázatában inkább a szentirást. " 2) 
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. ' Második ajánlo-levelében csodálkozását fejezi l<i , hogy az ellen
fél őt folyvást az iránt faggatja: "azon egy, Istennek his:á-e Krisz
tust a ki az Atya? holott az apostalok és Knsztus maga mindig csak 
egy'Atya Istent prédikáltak s a názáreti J ézust Fiának .áIlitották lenni; 
sőt Krisztus Urunk azért feszltetett és halt meg, a IDlt vall Péter, ta
nit Máté [16,] J ános [6.]. Ha J ézns az Atya Isten Fia, nem azon Is
ten, mert senki magának Fia llem lehet. Almélkodik azon, bogy egy
szer azt ilj ák r6la, bogy két egyenetlen Istent tanit, máskor kárboz
ta~iák, hogy csak az egiAtya Istent vallja, s tagadja mind a Krisztus, 
miud a Szentlélek istenségét .. . .. A kettö egyikének hamisnak kell 
lenni. Ha csak az Atyát vallja az egy Istenn ek, ekkor kettöt nem vall , 
mert egy nem kettő; ha kettöt vall, nem vallhat egyet, mert kettő 
nem egy. Tudják meg ők - ugymond Dávid F., hogy ö csak aZOll egy 
Atya Istent vallja, a ki a názáreti J.;zus Atyja, mert az egész Szeut
irásban csak azt olvasta, mellé senkit nem tesz, társat neki nem :ld. 
[Esaiás 44. 1]. J ob. 9.]. Hogy az Atya istenségét, az az megszentelő 
lelkét, a mérték feletti bölcsességet és minden másoln'a kiterjedő ha
tahmtt neki adta, ezért nem egy vele. A kiknek I sten lelkét adja, nem 
mind egyek vele, Látjuk, hogy egy nap van, mely erejével s világos
ságával mindeneket éltet s fényesit; de abból senki több napot nem 
következtethet, sem annak erejét vele össze nem zavarhat ja .... . 
Nyilv.lu van ez a. szentirásban j mégis ellenségi egy kérdést a másik 
után támasztják, kárhoztatva öt, miket bizvást elhallgathatna, s csak 
azért felel rá, hogy ne lássék, mintha nem merne, vagy azért nem 
akarna, hogy - a mint Károlyi őt káromolja - vallásának ha
missága ki ne tessék . ... . Köszöni ellenségeinek, hogy naponként 
kényszeritik , hogy Isten igéje feletti elmélkedésében és tanulásba~ 
foglalja el magát, hogy nagyságát és dicsőségét, a Krisztusna,k Dll 

m6don val6 istenséget inkább megérthesse. Isten felöl még sok 19az
ság van elrejtve, mit a világnak prédikálni kell, Erőlködj ék az ellell
fe1 - kéri öt - támadjon mindinkább az elle11 , tegyen kifognso~at, 
hogy az igazsiíg inkább fényeskedjék s a világosság jobban terjedjen. 
Tudja, hogy a két j ámbor Péternek tanitásával nem használ, találnak 
feleletére ismét keresztfogásokat ; de ez öt lJem háboritja fel, Krisz
tus sem győzhette le ellenségeit ugy, hogy igazságának engedjenek, 
sem az apostolok. Megátalkodottabbak ök annáL Hadd té,'elyegjenek. 
Ha Isten országába valók, megtériti öket. Neki híveire van gondJa s 
bizonyos be~ne, hogy azok látván feleletét, eszekbe veszik s megérti}r 
szavalt, az 19azságot magok meglátják, nem tekintve az ellenfél ~Zl
d~lm~t. és káromlásait ... .. Pártfogójának azért ajál1~tn. müvét -~ 19~ 
vegzodlk a levél _ mert azelőtt is fOl'O'ott ezen vetelkedésben es az 
Isten megaj ándékozta őt az igaz itélet a~a lelkével, hogy n~indké~ fél 
eUenvetéseit és bizonyitását megolvasván : az igazat o. hamlstól ~ep~s 
megválasztani. Az az Isten, a ki ezt a jót benne elkezdette neve .dieso: 
ségére, el is végzi . Tudja, hogy a káromlók szava után nem mdul, 
mert az igazf:lágnak az az állapotja evilághan : szidahnaztatik és gya~ 
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Iáztatik, de épen az által uaponta növekedik és világosodik, nem az 
emberek beszéde, de Isten elvégzett taná~sai s akarata szerint." I) 

Mindkét könyvnek egyaczélja. 1. hója a két nagy kérdést ál
talános theologiai szempontból, a hittanok történetéből és szentir"s
ból nyomósan kifejtve s olvasóit tájékozva, saját hitvallása tanait erős 
alapokon állit ja fijl, az ellenféléit megczáfolja, s a Szentháromságot 
vallóktól a közönséget elvonni igyekezik; 2. hiveit hitökben megerő
sitio Az első műben főtételliI J ézus saját vallomását s Pál azon alapta
nát álJitja fel: Atyám! - igy szól - ClZ az ö"ök élet, hogy meg ismer
jel/ek tégedet egyediil egy bIzony Istennek len", ..... s a Jézust, a ki/, 
tc elbocsátottál s K,-isztussá tetted . .... E.qy az I sten - t"nitja az 
utolsó - amas Atya .. ... Egy a közbcnjá,'ó Isten és emberek között, 
AZ EMBER Jézu" K" isztus, 7ci önmagát váltságul adt" mindenek
ért . .. . " ') Ez alapon áll Dávid F. egész müvében. Előre bocsátj" fő: 
elvül, hogy a ki I sten igazságát meg akarja érteui, annak a szentirá
sok neni betüjét, de lell,ét ken venni s megérteni; meg kell különböz
tetnie a jövendő dolgok képeit a valóságtól és jelenlevötöl, az árnyat 
á testtől, a sötétséget a világosságtól ; vissza kell gondolnia magát 
ama két időszakra, midőn Mózes egyházilag és polgárilag külön nem
zeti theocraticus törvények alapján szervezte art Isten választott né
pét, a zsidókat, kizárván közülök minden más népet, és a midőn Jézus 
minden, népek számára alkotta fenséges erkölcsi vallását s aBban Is
ten országát. Jézus ezen szavainak kell irányadóknak lenni: A "égiek 
elmultak, mindenek megújuUak .... 

Mózes és J ézus az erkölcsi világ két földsarkaként tünnek föl e 
müben. Egy melyebb pillantás az ó- és új szövetségre s néhány főbb 
mozzanat megmutatja a különbséget. A teremtés a mit Mózes ir le, 
egészen különbözik attól, a mit János: a mint a természeti világot 
Isten, ezt, az erkölcsi világot Jé~us teremtette Isten akaratából; Is
tentöl vett Szentlelke ereje által. O maga tesz vallást arról, hogy sem
münen: tesz magát61, hallem mindeneket az Atyanevében, a ki adott 
nek, . mm den eket. A hittudósok és szent atyák eleitől fogva összeza
vartak e két teremtést és teremtőt s ebből származott a keresztény 
egyházban a sokféle szakadás, a kÜlönböző hit, a pápai hatalom és 
~nn~~ az I e:mb.~ri ,szel}emet Ienyügöző kiilönb!éle szerz~se .. . . ,M6z~s 
o~szovetseg1 torvenyeben az igéret földével bIztatta az lstenfé1öket es 
valasztottakat, mely tejjel, mézzel foly; igért nekik sok feleséget, mag
zataIk megszaporodását, testi áldásokkal bővölködést, hosszu életet. 
Lelb örömekről "örök életről nem volt sz6. Jézus új szövetsége meny
~Y.~l Jókat és kincseket igér, rt Szentle1ek ajándékát, üdyességet és 
oro~ életet; tanitváuyainak nem földi, de mennyei kincseket kell 
gyu,lteDl, lélek szerint e1ni, nem test szerint i a választottak lakása 
mennyben lesz. Az 6-szövetsécr a fejedelemnek testi fegyvert ad kezé
he : ellenségét megölheti, bal'~a,it, földje termését, házát, életét el-

1) Ajánló -levél 1- 4 l l. 
2) Cí v t C, levél 2. old. 
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veheti. Kál'hozn:tr61 nincs ~n;l~kezet . .Az új s~öv~ts6g nem szól a föld
ről, Jézus orszaga nem vIlagl j nem parancsolJa, hO(7Y más ország 't 
vagy ~~rh;.íj~~ f~gyverre~ elvegyék;, m~g h.~ .:al~~~~ bOOSZUStlg ér is ~z 
igazsagert, t?r!11~. 1.~el1 es me9boesatm. !i-ulonb~zok a szentségek is. 
Az 6-szövets,egl korulmetélkedes csak a ferfiakat ,-llette, az új szöv,t
séCl' kel'esztsege mIndkét nemet; amaz az A braham maradékit a zsi
dókat, ~Z .m.~n.~ell népeket j a~ vérontással, f~jdalommal és sirás~al járt, 
ez csalach orom i aID?tt az aldozat szentsege a husvéti ln'h'ány, itt az 
uri vacsora, nem lleki áldoZllak tulkokat, Krisztus önmagát áldozta 
rel az emberiségért. Különböző a két isteni tisztelet. Az 6-szövetsé~i 
kül~ő pepecslésben álIott~ mel! sátorhoz, templomhoz, a frigyládáho~, 
oltarhoz, a LéVI nemzetsegbell papokhoz volt kötve; naponkénti véres 
áldozatot, reggeli és esteli gyertyaégetést, klilönbféle tis"titkozást, töm
jénezést kivánt, ének, muzsika és trombitaszó kellett hozzá; e nélkül 
a nép nem tudott el lenni; meg választották az étkeket; Áron papnak 
s a többi papoknak és levitáknak különbözö öltözete volt, zsákba öl
töztek, hamuba, porba fel,üdtek. Az új szövetségben ezek nincsenek 
meg, Krisztus nem köti testiekhez és helyhez az isteni tiszteletet; 
nem testi, de lelki áldozatot kiván, I stennek lélekben és igazságban 
imádását parancsolja; eledelek válogatását nem rendeli; a zsid6 és 
nem-zsid6 közti különbséget, sátort, levita-papságot, kiilönbözö öltö
zeteket, kenetet, véráldo"atokat eltörölte; nem követeli, hogy hamu
,"al hintsék be arczukat, de inkább, hogy azt megmossák, az isteni 
tiszteletben a külső képmutatást tiltja.' ') 

,A ki - ugymond Dávid F. a két szövetség közötti különbséget 
nem tudja, Mózest Krisztussal, a törvényt az evangeliummal összeza
varja, felcseréli a leendőt és valót, a betüt és lelket, a földit és égit, a 
keresztényből zsidót csinál, az örök életet feledi, a szentirásokat nem 
érti: mi a teremtés, a halál, Krisztus testével élés, mennyben létel, a vi
lágból és pokolból lenni - fel fogni nem képes ; ') nem tudja, hogya 
törvény harcz, fe1elem és rettegés, az evangeliom a kegyelem, szerete~ 
és lelki vidámság. ') Itt van forrása a pápistaság sok értelemnélküll 
tudományának. Mindenünnen ve.s,zik a bizonyságot, összezav~n:iák Mó
zes törvényét s Krisztus evangelium át, az 6-szövetségi egy Istent, az 
uj szövetségi Krisztussal, egyik tulajdonság:át fL másikra ruhá,zzákj ~.l
feledik, hogy Pál a törvényt betünek neveZI, mely holt állat s megol, 
az evangeliurnot léleknek, mely megelevenit és éltet; a törvé~yt olyan
nak, mely fL kövekbe faraO'tatott, az evangeliumot, mely a sZIvekbe vnn 
beirva. 3

) A'l. 6-szövetség ° fiai gyermekek voltak, gyermekek ~auit.ása 
alatt, rabszolgák, nem szabadosok; az evangeliom alatt Isten fi al, ~rlS:
tus bal'átai az emberek.') A pápának inkább tetszettek M6zes tOl:~e
nyei mint Krisztuséi. Fegyvert adott a fejedelmek kezé~e, hogyo '~ 
~zt foghasson. Mint a zsidók Sion hegyén Jeruzsálemet mllldell zSlCl.?k 
feJévé tették, ugy ő R6mát az egész világ urávlÍ, hogy mmdell tole 

l} ]~-I!"-G-H iveken. 
I) t) 3) 4) 6) II) H-I- K iveken. 
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vnrjon itéletet; falun, városoJl, völgyeken, hahnokol1 és hegyeken tem
plomokat épittetett, s zsid6 módra felszenteltette ; azokban oltárokat, 
bálványokat, keresztelö köveket s egyébféle csigabigákat helyeztetett; 
ft temlJlomok mellé sok nagy és kisebb papot, külön bözö l'uháju szer
zeteseket tett; megtöltötte bucsulevelekkel, cZE>remoniákkal , melyek 
közt a legfőbb volt a mise j számtalan ünnepet és bőjtöt szerzett, szen
teket csim'ilt, s hogy országa és városa állandó legyen, az isteni tiszte
let szine alatt sok j6szágokat, nagy örökségeket, falukllt, városokat, 
erösitett várakat, különlJféle jövedelmeket, dézmákat koldult össze a 
~azdacrokt61 'l, fej edelm ektől, királyoktól és császárokt61, melyekről az 
Isten igéjében emlékezet sincsen ;' ) pilésses rabjait nagy jövedelmek
kel, szabndságokkal ajándékozta meg, hogy senki se merjen velek ki
kötni; ft purgatol'iummal felelem.ben tartotta a népet, a misével a világ 
kincseit knparitottn. magához, s 19y lassanként az egy élő Isten és az Ő 
szent Fia ismeretét felforgatta. S miután a fényes nap kioltatott, nem
de rá kellett-e következni a rettenetes sötétségnek? Megparancsolta, 
hogya háromságos, személyes, bizonytalan Istent és fl, kettős Krisz
tust imádják, ' ) s ezek mellett az aranyat, ezüstöt, köveket, fákat, ke
llyeret, füveket, vizet, tiizet, sót stb. Jézus any j ából mennyei királynét 
csináltak: ol'gonálnak, imádkoznak, énekelnek neki; életnek, üdvös
ségnek, nádméznek köszöntik j mindent vissza magyaráznak: a hit 
ágazatait, Isten parancsolatait, Miaty:ínkot, a keresztséget elforclitják; 
biivöléssel-bájohíssal az urvacsorát misévé változtatj nk; Mózes törvé
nyeivel fenyegetik, a kik az igazság mellett felsz6lalnak, az ö palást
j ával oltalmazzák a papságot, kereszteket, gyertyát, lllonstrantiákat, 
képeket, gy6nást, kegyetlenséget, a hívek üldözését és megöletéseket, 
az eledelek válogatását, tömjénezést s a többi emberi leleményeket, me
lyekkel nem tiszteltetik, de súdalmaztatik Isten,') elannyira, hogy a 
sok külső czel'emoniában az igaz lelki tisztelet egészen megszünt. " 6) 

.. A I~ásik kön yvben Dávid F-nek az egy Atya Istenről és Jézus 
KrIsztus Istenségéről való tanai vanuak előadva, hivatkoz61ag Mehus 
és Károlyi ellenállitásaikra, sok elmeéllel, folyékony erőteljes magyar 
ll'ályl,Yal; . ~em csoda, hogy a közön ség közt az eszmék ~ltelj~dtek. 
L~gkJmerltoh?en van tárgyalva e két kérdés: az Islen te~ességene". a 
l 'fUbaH la7wzc~sa s Kj'isztus imádásának 1nivolta. Ezeket, nunt a DáVId 
Ferellczczel későhb történendökre nézve elhatározó mozzanatokat a 
főbb vonásokban ismertetem rámutatva mil\' kiméletesen s mily ha-
t , " ,) 
aSOsan hnszu,Hta Dávid F. polemiájában az el cz és O'úny finomabb 

elemét, mily gyorsan torolta, vissza jáf.szian enyelegve :1Jenfelei mar
dosó gúny j át s csufo16d6 szavait. 

liA Krisztus istensége áll - mondja ö - megszenteltetésében, 
küldetésében, az Atyának benne munkálkodásában, az Atya istenségé
nek ö helll;c telj es~voltában, erejében és hatalmában. Nem rész szerint 
van ez, 11l111 t Mózesben s másokban kiket az irás JsteneJruek nevez, 
hanem teljességben, ugy, hogy méltán mondhatta: Én nem vagyok 
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ogycdUl, 111111 0 m fi? ú.1ő A tya van én bennem, ö cselekszi a csodákat. Szt. 
P,íI [2. Kor. 5.J ,szerIllt ~sten val~ vele, ,sőt Bzt. Pál dicBöitendö Isten
)lek nevezte [Hom. 9.J . .> Valmmkor u'asnukban azt olvasod - mond 
m:ís helyen ::-~ ho~'y Knsztusbau :"z Aty? Istenue~ istensége van, ért
sed nom az o allntar61 :ragy t .. ermes~etél'öl , melynel fogya lsten csak az 
ö Atyja, hnncm cUlleh: 1stensege telJes-voltáról: az erőről mindenha
t6sáur61, az isteni birodalom mélt6ságár61 és felségéről , m~lyet nr. Atya 
nekradott. " ) ,A pápáz6 paterek - így sz61 tovább - tanulják meu 
Krisr.tust61 magát61, hogy ö mag,ínak soha nem tulajdonította azt a te': 
remtö, kezdet GS vég nélküli istenséget, a mi egyedUl az Aty:lé, fl. s7.ent 
irás is csak nz Atyát mondja egyedll! ö lllag,.it61 val6 Istennek; hanem 
értette azon istenség tgljes-voltát, mit PoH több helyen lllogmagyal'á7.. 
Egy helyen így sz61: O benne lakik az istenségnek telj essége test sze
rint. E szó : test, nom teszi az istenséget, mert nlUlak nincs teste; test 
az, a mit hltuJJk s tapasztalunk s a mi az istenséghez nem fér. A test 
a jövendő Árnyéka, melyhen IsLen ereje fénylett, ez ,imyól< a Krisr.tus, 
teluit a teljesség nem az istenség természetétjegyzi." , J elenti -;- mond 
llHlS helyen - Istenllek ajnndékait, miket Krisztus egész telj ében vett, 
II mi általnlindeneket megellgesztel, kibékit, keresztfája által lidvözít, 
a IOk földön és mennyben vannak. Azt a hatalmat jelenti, melylyel a 
kinos halált elszenvedte s Megvált6vá lett.' Meg nHis helyen mondja: 
, Meghnj tom térdemet [Efez. il.] J ézus Krisztus Atyjának, kitő l min
den atyaság neveztetil" hogy adja nektek az ö dicsőségének gazdagsá
gát, hogy lelke ,ntal megerősödjetek, Krisztus hi te lakozzék a ti szive
tekben, hogy megérthessétek az ö szeretetének tudom,tnyat, hogy be
teljesittessetek Istennek teljességével ... Nyilván van ezekből, hogy 
Isten teljessége htennek ajándéki. N em értetik itt a második személy, 
a Logos, az öröktöl fogva való isteni természet vagy ,ílIat. Nem Isten 
lett emberré : az ember J ézus Kr. hivatott szliletése után vellink való 
rstennek, erös Úrnak, hatalmasnak, jövö világ Atyjának. ' l·Az ő isten 
sége az ir,ísok szerint abban ,ill, hogy Szentlél ektől fogan tatott, meg
kenetett, a tanítós batalLU,ít s dicsöségét Atyját61 vette, Atyja ereje la
kott benne, mely által csodákat tett, felMmadott .. . " 

Ezeket az Atya Istenröl mind nem lehet mondani, a kettö hát 
nem egy. Röviden : az ö vallását megmondja maga Kl'i s;" tns : lJ!lús (tS 

h~ .A tylÍm, ki én ~'ólwn tanubizonyságot tesz. . . lJ!lás a-1 Afyet s kiilih~1J 
n Fintúl . . . lJfáslij(pen monclCttik a.z Atya Istennek, hogynem mint r, 
Nu . .. ') Az ellenfél IlZ Atyának ez ,íltal megváltozását veti ellell , 
de hely telen til ; ar. Atya istensége a.zért megmarad, mint II ll apna~{ 
.íl1ata és termés7.cte nem Vlíltozik, b.ír erejét közli. Ezért vette ~al 
arró l hasonlatol'JslícrlLt midőn hoO''\7 az Istent megmagyal'lizhnssit, Knsz-

Cl 'eJ ( ' I ' ,, · tnat lst.en d icsősége fényének never.te [Zsid. l] 0). , Látod-e ! Ilr,o.)', ,,-
tor - 19y ütnsitjl1 vissza Dávid F. enllek ama vlidjlít, hogy ő ket T.~t(,Jl t 
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taJlit --' mily ])yilv~ínvaló hamisságod. Megbocsáss, de r6ka módon mi
veled, hogy két egyenetleu Istent ak",'sz Dávid F .-re kenni. Az ö val
lásában ezt uem találod. ') Felette igen eszeS vagy, hogy amit te go
noszul értesz és bolon dul cselekeszel, David F.-re akarod kenni.. 2.) El
fogyott a meszetek, sárral rakjátok 3t fa.lat, ha csak Justinusra hivat
koztok. ' ) Azt mondjátok: A miket az Atya cselekszik, a Fiu is azokat 
cselekszi j az Atya örökkévaló, tehát a Fiu is az. . . N em ugy van. 
Egyenlő cselekedetek nem tesznek egyenlövé. Mátyás király együtt 
kapált a szőlőben a budai kapások~al, ~e azért a budai kapások nem 
voltak Mátyás királyok. ') Azt mondja KarolYl Péter: a J ehova név Krisz
tusnak is adatik, tehát ő is Isten. Nem következik - mond Dávid F. 
- Melius is Péter, Károlyi is az, de azért nem hiszi, hogy Károlyi ma
O"át MeJiusnak merné mondani, mert minden megismerné, hogy bolondo .. 
~ik. Ii) Az egy bizony~ Istenről azt mondja az irás, hogy az Áhrahám, 
[~sák és Jákob Istene s a mi Urunk Jézus Krisztusnak szent Atyja. 
Amde a háromságos Isteu nem Atyja J ézusnak, tehát nem is egy bi
zony és igaz Isten . . ' "Hármat bizonyíts ez ellen Károlyi Péterko -
mond Dávid F. - l. hogy az egy bizony Isten nem Atyja Krisztusnak, 
2. Krisztus a háromság Fia, 3. a Háromság egy igaz Isten." 6) N em Is
ten a mit te tanítasz, Károlyi Péter , hanem lidércz és emberek lele
ménye ... De lássuk Károlyi többi nádkopjáit . . . ') - mondja Dá
vid F. s polemiája más tárgyra tér. 

Az isteni tiszteletben való imádkozásnál ls az Atya Isten és J ézns 
Krisztus istensége közötti l.'iilönbségből indul ki. A mint nagyohb az 
Atya, a ki önmagától vall, mint J ézus, ki az Atyától van: úgy nagyobb. 
a tisztelet és imádás is, melylyel iránta tartozunk, mint a J ézus iránti , 
a kinek tiszteletét és imádását az Atya parancsolja. A világi hölcsek 
azt I S meghomályosították - úgymond Dávid F . s mindkettőt egyen
lővé tették. Istén kivánja, hogy a Fiut tiszteljük, de megmondja, miért? 
Mert az Atya neki adta élők és holtak felett az ítéletet és minden név 
felett való nevet adott neki; megparancsolta, hogy előtte minden térd 
meghaJoljon és róla minden nyelv vallást tegyen; mert a ki a Fiut nem 
h,szteh, az Aty,ít nem tis,teli. De az Atyát úgy tiszteljük, mint mindell 
Jonak eredeti kútfej ét, a Fiut, mint a ki minden jókat ad, miket Atyjá
tól vett. A:t. .im~idkozás formája is ki.ilönböző. Krisztus" maga mondja, 
h?gy valamlt az ö nevében kérünk az Atyától, megadja; de az sehol 
lllncs parauc.solva, hogy az A tyát61 a Fiu nevében kérjünk. Krisztus a 
keresztfán könyörög az Atyának: Én Istenem, én. Istenem! miért ha
gyál el engemet ! de ez nem a Fiunak. Az Atya l stennek az 6-testamen
tomban is könyörögtek, Kris:áusnak nem ... Az imádkozás módja is 
más. ,Ill-isztushoz, mint Közbelljáróhoz imádkozunk, Istenhez mint vilá
~os.sag Atyjához, lélekben, a Közbenjáró által. [Ján. 4. 14. vers] 
Knsztushoz imádkozva is az Atya Istent dicsőítjük, mert ö hagyta meg, 
hogy ballgassnk öt, benne higyjünk, tisztéljük és imádjuk .. . 'l, de 

I), 2), 3) , G), 6), 6), 1) P-Q-S- y íveken. 
") Aa ív, l - S. levél. 

IS' 
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l.lelll megfol'ditva. A ki valaki követét befogadja s tisztesséO'et teszen 
nek,i, fr;t b~csüli meg, fL ki .. az~ el~boc.sátotta, ~. így sz61 ~a~~ .Krisztu s 
taTIltvanyalho~ . Hogy ke}l ot lUlad~l? megfejtI az Is~;n Igéje [Máté 2.]. 
Bementek a bolcsek a hazba, találak a gyermeket az o anyjával s t érdre 
esvén, imlídák öt és megajándékozák ; könyörgöttek hozzá a ny'omorul
tak; a tanítványok imádták azt, a ki a mennybe ment vala. ')' Gondol
játok jól meg ezeket . .. A tiszteletben és imádásban is klilönbség van: 
az Aty~íé önmagától van, fL Fiué az Atyától. Jézus maga mondjo.: az 
Atya na<Y]'obb énn,Llamnál. Két játszi példát idéz érvül erre nézve Dá
vid F. Midőn fL fejérvári vitában az A.tya és Fiu egyenlősége fenforgott 
s Jézus e szava Czeglédi György ellen felhozatott, ő azt felelte: A miut 
a Fiu függ az Atyától, úgy nigg [penc/ct, mert latinul folyt a vita] az 
Atya is a FiutóJ. Átajános nevetés lett. E szép vallásról szép nevet is 
kapott magának, mert Függ [Pendet] Györgynek nevezték az egész or
szágban. ') Másik példa, ft mit Károlyi ellen hoz fel Dávid F. ,Hármat 
együtt nem imádhatsz Károlyi Péter, mert nincs Közbenjá"ód; külön 
nem lehet, mert ha egyiket imádod, a másikat mellőzöd, banem ha úgy 
teszel, mint Ovidius prófétád, a ki Jám1st és Geryont csináltIstenéből, 
azt tartvá.n: akármelyiknek a szája egye meg a mézes pogácstÍt, mind 
csak egy gyomorba megy. " [Aeneis 6. V.] ') A SzentJélekröl nem szóJ, 
mert erről semmi parancsolat nincs a szent könyvben . .. 

Az akkori irodalmi viszonyokat érdekesen megvilágosító adato
kat fogJaI magában e mű személyügyi ut6só része. Dávid F. ellenész
revételeket tesz Melius és Károlyi némely észrevételeire és vádjaira. 
~Káro]yi prédikáczióiball nemcsak szidalmaz mÍllket és vallásunkat -
mondja Dávid F. - de kérkedik is zsidó, görög és deák tudományával, 
minket pedig a pad alá bútat, mint a kik semmit nem tudunk .. '. Mit 
mondhatnánk, ha Ő, rt jámbor, mindent tud, jele, hogy mi selllDut se 
tudunk, mert ő előttünk eltanult mindent, semmit se hagyott nekliuk. 
Esopussal is ez történt, mikor az ö bolond társait kérdi vala: mit tud
tok? azt felelték : mindent. "'J Mtishol vádolta Károlyi Dávid F.-et, 
hogy papjaikat eHlzi, ő azt felelte rá: "N eh-ik arra hat.,lmuk nincs, ha 
volna sem tennék, mert az nem szükséges ... Bölcs mester az rt Ká
rolyi, szünetlen olvassa az irást, mert engem tudatlannak és tunyl:íllak 
irj de ha olvasllá, megtanulná henne: Mivel tudományomat megvetet
tell - így ,.ól az Úr - én is megvetlek téged, hogy ne élj tiszted
del .. . Látod Iüirolyi, ez mozdítja el a te minisztereidet helyek~ől. A7. 
e«yüO'yüek értik az jO'azsáO'ot s a szem vaO"y tanító meO'vaknlvall, az 
. 0 o ö ö c o " t " 
19az útat llem látja. Mi leszen még majd, mikor az Istennek megemesz ,,0 

tüze a po~dorj át meO'kezdi égetni. NaO"yobbakat is kezdesz még ezekne] 
ltítni. ~ 6) Károlyi eg~ alkalommal Sel~vetusl"ól ugy nyilatkozott, hogy 

') Bb ív, l - 2. levél. 
! ) Ccc fv, l levél. 
:') 1?ft' ív, Fff levél 2 old. 
4) Eec ív. EE, levél 2 old. 
~) Jlhh ív, HhhlJ levél '2 old. • 
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;t :l emberiséget Isten álla~j<lból születettnek mondotta, teh .. ít az isten. 
ségnek némi része. Mit bolondoskodoJ Klírolyi - kérdj Dlivid F . _ 
Scm Sel'vetus, selli Dávid F. vaJhlStit nem érted te igazl.Í-u, mert nem 
akarod, csnk kétfelé kapsz, miut n. vízbe h<)'16 ember, hamisan propo. 
llIílsz s abból hamisan okoskodo1 és magadnak gyö;t,edelmet tulajdo
nit..'lsz ... Eredj, \riaskodj .. i1 tenuen ;írnyékoddal, v,ígj kel'csztUl-kasnl, 
csinálj diadfdmtls koszonlt magadnak, lmnt a gyermek, ld it bürköt tö
rök gyanánt vagdalj~ le .: . l y .. i.dolv:in ~üt lfárol?,i; h~gy ~köllyveit az 
emberekre erőszalwI.1 a, mInt Gnttl a safra.uyat, Davl(ll~ . azt feleltE} l'i.í: 
akill'n.í, hoery II mint az ö írások szahadon forog és júr közöttlik és SQ

]mdaloll1ba~, vásárokban adatik el: úgy az övéiket is szabad volna kö
zöttök ,írului; de nyilv,ín tudva van, hogy ők tilt j ,ik. A Gritti sáfr,íny
ról azt tudja, hogy az emberekre kiosztották s níküldötték. Bizony 
szinte igy van az ö irásaikkal is - j egyzé meg Dávid F. Melius Péter 
sok makulatoriulllot csinált, s kettőnek, húromnak is dedicálja ajámbo
rok közül, de - azt mondják - nem kér semmit érette. Ha nem kért 
volna, nem lenne oly díszes palotája II debreczeni piaczon. Nála m,is 
a neve: Krisztus pahistját ken foldozni. De a pahist alatt hypokrita la
kik ... Te pedig Kkolyi! Pen det Györgygyel mint hordoz."tok sM
l'lÍnytokat, jól tudjuk . . . De ti nem vagytok bünösek, csak mi. Mond 
meg, mai napig kitöl kértünk csak egy tall ért is sáfrányunkért ? De a 
ti szájatok azért szabadonjár _ . ha a szó tihes lenne, megégetné azt. De 
Károlyi öcsém! i nt/clwe lllentill,; non est 'vernl/! ... Avval is vádol min
ket - mondja D,ívid F. _. hogy gyakorta a mi boldog fejedelmlillknél 
és királyunknál törekedtünk volna, hogy öket mind életökben, mind 
tisztességökben c1vesztenök. A mi kegyelmes Atyánk és Isteniink fi mi 
hálátlallságunkért az i"az és jámbor királyt jó lelkiismerettel és i<Yaz, 
vallással kihívta közillUnk az örök életre és boldoO'sáO'm. Ezekért a~ ö 
valhístét::,Iére és bizonyságl:lra nem foghatuIlk. His~e~ pedig, hogy az 
~stell egynéhányat azokbaJl megtartott, kik ö felsége körül forgolódtak 
es. hallották, mikor az ellenkező párt felöl emlékezet lön: nem hogy 
nll tiizet gerj esztettlink volna, söt inkább valamikor ők a szerte
lens,égek és hamis cselekedetek miatt indították Ö felségét, mindellkor 
111kabb csenelesítettUk, és hoay minden bilnötök a mely törvény szerint . 
bÜlltetésre méltó lett volna ~ibívoztassék alázatosan könyörögtünk. ') 
. . Hadd zárja be e rés~tD.ívid F. érc1eke's önvallomása·-hogy magyal' 
11'61 nyelvéről képzetiink legyen - sz6szerintielézve. ,Tudják - ngy
mond - mind Melius, mind Károly j, hogy eddig val6 iritsomba.n szelllú
~yeket llem akartam sérteni, hanem azt az ígazs~igot, melyet az Ul' 
l~ten rám bizott, mind prédikálásommal, mind pedig könyveimlJok 
kllly~mta~áSl:ival ügyeh:eztem megolta.1mnzni. De it, jámborok nlfe]ed· 
kczven mIud fl. l{ü.lsö elllbel'sécrl'öl mind a tisztesséO'l'öl : minden n'lt 
kúomló könyveket, leveleket, o sziclalmas verseket é~ minden gy,-t1.lzn.
tokat, csuf's~igokat, sőt valamit csa,k gondolni tudtltk - llyilv ,iuyu]ó 

') Hhb iv, llhh 1. levél 2. old. 
2) lJhh iv, I1hh llJ levé l. 
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hazugságokat és egyéb rágalmRzásokat - mindeneket fej' emhez t 
A 'k t 'I ' It k' . ver e-nek. Dll . e szeme .remre nezve müve e , IDmdent. megboc 't k 

nem azért, mintha azokat én is val6ban mind megtol'olni nem tud
sa 

,0 : 

h " ~ k ' 't ' t· ' tal nam, mert a az o szemelye gonozsaga es aj ansáO'át elő akarn' 
, , . I 'k té b ' k " arn szamlalID, ugyan va o -a s lzonyoso at mondhatnék és pedig ol _ 

nokat, hogy szinte Sodomába beillennéllek. De nem' müvelem :e~t 
t~~~m. az én Istene,mn,ek para,ncsolatját ~s az, én Krisztusom,uak pél
da.1at lsmerem, a ki ~íkor sZIdalmaztatek, VIszont nem sZIdalmaza. 
Látják és megtndják ltélni az igaz keresztények, kinek lelke vezérli 
Meliust és Károlyit, hogy irásokuak mÜlden levelében czigányoknak, 
latroknak, hazugoknak, eretnekeknek, Istenteleneknek, Krisztus sza
kálla szaggat6kuak mondnak, és számtl,lan más ily rút nevezetekkel 
illetnek. Kérem őket, e/fele átkoz6dásaikban menjenek elé, megszok
tam m,ir, könnyebben viselhetem s élek általa, - azért pedig, a ki en
gemet bátorit és a ki ezeket mind viselte az ö vállán, mi érettünk 
átokká levén. A minemü gyalázatokkal pedig terhelik - személye
men kivül - az Isten igazságát, hiszem, hogy minden hív keresztény 
jóra magyarázza, hogy ha azokra nem bosszlÍállásból, hanem az igaz
ságnak 0ltalmazásáb61 megfelelek.· ') 

Ez volt ez időben az utolsó bátor sz6 a lelkiismerets"abadság 
ügyében a szép Erdély földén, melyet a két Zápolya kitartása s haza
szeretete tö,.ök igától s német terjeszkedési vágyt61 bölcseséggel meg
óvott s mint az egykor nagy és dicső magyar királyság gyöngyét, 
keletfelé őrbástyává tett. lll' irányu több magyar könyvet a magyar 
irodalom nem ismer. Ez volt Dávid Ferencznek a szabad sajtó terén 
hattyudala, Azért mulattam oly hosszasan vele, hogy saját szavaiból 
ismerjék meg őt minél többen, lássák korát sok századokkal megelőző 
gondolkozásm6dját, nagy hitbnzgóságát , igaz keresztény lelkiiletét 
s tenger küzdéseit ! hogy maradjon fen sokak emlékezetében e könyvek 
töredék tartalma mint a'bérczes kis hon szabad irányu reformáti6j ának 
utolsó l'evelatiój~t s tegyen tanubizonyságot történelmünk aZ?ll ~icsö
séges korszak,ír61, melyben a mit kiki érzett, kimondani, a mIt klmon
dott, leirni szabad vala ... Vessl\nk itt, annak elkomorít6 végén, Dá
vid F. maayar irodalmi munkásságára egy pillantást. Hét magyal' 
műve áll előttem' hoO"y ismerem, ez Emlékintt'J'a hivatkozom. Három 
százada, hogy ö ~zek~t ida s egyrészét önerejéll kiadta. Képz~ljük 
~ssza magunkat az ö korába, jelenitsük magunknak őt, hely.zetebeu: 
Ot származására szásznak mondják a korir6k,. népe felenek ,IrodalmI 
nyelve német, de mjndkettőnek érzülete dynastIkus, magyar es szabad 
volt. A reformatio áramlata Kolozsvárt csak hamar határozottan ma
gyar és szabad theologiai irányba terelte. Mátyá$ szülő. városának 
magyan'á léte, a vallásnak apostoli kori egyszeriiségére vlsszaV1v~se, 
oly megragad6an szép két eszme volt, oly büvös jelszó, hogy szolg:laS tában lenni érdemnek, győzelemre juttatni dicsőségnek t..'\.l'tatot,' 
meg kell vallani, hogy e népben mindkettő iránti rokons7.env, s nuncl-

-
') Fff ív, Fff UlJ levél. 
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kettő érdekében a tetterő oly hatalommal nyilatkozott, mely a siker 
biztosiie1rát mag.iban birja.. S nincs egy szó u'ás l nem maradt fenn 
cay tény emlékc, mely Dávid Ferencznek ezekkel ellenkezését JJlutatná, 
Miért tehette? Gyávaságból nem - ez nem voll sajátDa, Előnyökre 
nem számitbatott, II reform áldozatot kív,ín kezdőjétől, babér helyett 
lea-többször tövis koszorut nyujt. :M:egragadta lelkét az eszmék szép
sé~e s a közérzlUet' hatalma. Előre látta} mit tehetni azon nagy erköl
csi tőkével II mi e"y 8--10,OOO-nyi polgári társaságban rejlik, S el-'o . . 
foaudta mafl'áévá tette hallgatóI egyresze és a magyar nemzet nyel-
Yét: be~zél~, irta azt úgy} bogy aki ~lvas8a, bámull'ajta. s öröm tölti 
el lelkét, Hasonlitható akár az akkorI német nyelvvel, melyne 1 jóval 
fennebb állott, akár a XVII - X V III-ik százam linnepelt magyar iróké
yal, kiket sokban utolér, sőt a mai irodalmi hasonló míívekkel is, melyek 
mellett sok tekintetben bátran ,megállhat, ' , Szószerinti idézeteim 
igazolják kimondott nézetemet, Es ő oly tudományágban, melynek az 
erdőn tnli földön nem csak magyar ir,Odahma, de magyar a-b-c-éje 
sem volt, hires magyar szónokká és ll'óvá lett ötven éven feljüli élet
korban; a merre csak megfordult mint egyházi szónok n, János k"irály 
birodalmában, beszédei szépségével elragadta hallgatóit, az ő lútvall" sá
nak és a mi nemzeti nyelvlinknek meghóditotta a király és százezernyi 
nép szivét a Hargitától Nagy-Yáradig! megbámultatva, dicsőitve járta 
be az országot egyik szélétől a másikig, A magyar király magyal' 
préclikátOl'át minden vágyott hallalli, s a ki' hallotta, elcsábult éke. 
nyelve biibájától, )uindenfelé rokonszenvet költött vele s 1Jarátokat 
szerzett neklillk. Utja nemcsak egy tisztultabb vallás, de a magyal' 
nemzeti nyelv diadalútDa volt, szónoklat.i nyelvünk birodalmának 
kiteljesztője , , , Mint magyar irónak első miiveinlátszik a nyelv nehér. .. 
ségeivel kiizdés, van itt-ott némi pon"yolasá", de a mi később tel
j esen eltlillt, Csodálatos szerenesével küzdött me" a szentirási nyelv 
és theologia ezer meg ezer nehéz kifejezéseinek ;agyarra ~íttételével. 
De megküz'1ött s legyőzte, Szókö tési alakjai ma"yarosak, nyelvünk 
természetével e!ryezők. A kifeJ'ezések "uzdagok változatosak s a szük-

- . . ...... 1:1' 
seg szenut szelidekké olvadnak va"y erősekké fokozó,lnak. Míívei 
nyel~ünk képer.hetőségét és hajl&o;ys"gát úgy bizonyitDák, mint a 
sza~alyszel'üséget és anyagMség.et, A szólamok rövidek, velősek és ,csat
tanok} vagy bővek} l'hetol'ilaO' ál'adozók és sentelltiosusak, de 'mmdlg 
természetesek, eredetiek} tart~lmasok. Ö a hasonlatokban mesteI\ képei 
tl~lá~ók} ?ibliai és történelmi idézetei v~nasztékosak i irálya népies 
lnfeJezeseIben erő van} mi meO'győz; élczei s:l.ikra ként pattoO'va O'yujt
nak, festései plastikaiak, Azo ideO'en nyelvekbeli fo<Yalmak~t helyes 
magyar szókkaJ fejezi ki, miben a~ értelem és fogalo~ tartalma, nem 
a más lly~lv .s:l.olgai utánz ~ísa vezeti. E tulajdona szinte a purismusig 
megy. Mu~ I!'6k. gond,olatait olykor az el'edetinél szebben s vil!ígo
sa,bban feJe:l.I kI . DáVId F. müveiben mind a magyal' etymologiát, 
mmd, syntaktikánkat illetőleg eaész nyelvkillcs vall, Nemzeti nyeJviink
nek ("s a. magyar irodalomnak t~tt szolgálatai irodalmunk töl'télletir6i
nak az eddigllél igazságosbh figyelolére méJt6k. 
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Volt még egy tél', hol eddig a szabad vélemény nyilvánu1ha_ 
tott - a zsina:. D~vid F. 1571; sept .. 20-kára Vá~,írhelYl'e azt hívott 
egybe, egyb~hIvóJat ,és ,a mellekelt tIz pontb,ól alló vitatételt kiuyo
matta, ~elll hyu!afe.1ervaratt, ~la?-em ~?lo~.svaratt, nem a ku.'ályi, de 
a Heltal-nyomdabau, nelll a ~ll'alYI de ollkoltségén. ~a az egész könyv 
nincs meg; csak az egybehIvób61 tartott fen némI részletet Kénosi 
T. János. l) Előszavát Dávid F. irta, melyben az egyházi rendet ana 
intette: "hogy ha valaha, most külöuősen szem előtt tartsák az 
apostalok . pe1dáját , a kik midőn a Krisztus nevében szólástól el
tiltatt.'Lk I imádkozni kezdettek s az által megerősödve, nem szün
tek meg az Urnak igazságát nagyobb hitbuzgalommal s több si
kerrel hirdetni, mint az előtt. Az ő egyMzukat is sok ros z érte 
a mi buzgó imádkozásra és a kegyesség más cselekedetei cryakor~ 
lására indíthatja. Bárha erre sokan nem is gondolnak, de neki, a ki 
nevét Krisztusnak adta, más érzületünek kellleuni. Neki és paptár
sainak a jelen veszélyek és viszál'kodások miatt Isten igazsága llyolUO
zásától, a segélyében való bizalomtól magukat eltereltetni engedni 
nelll illik; de kötelesség, hogy lelkök reményét megőrizzék. Eroszak 
közé tartozik -- igy folytatja tovább - az irányukban levő irtóz
tató gyülölség s szakadatlan tusakochisi úgy, mely az ellenfelet 
a Háromságért eltölti, a mi által sokak lelkiismerete fölh<iborodik s 
kölcsönös szidalomra fakadnak. De ez nem indokolt, nem új s nem 
csodálható, a mint azt az egymá.ssal ellenkezőleg határozó zsinatok, 
conciliumok és a conciliumi symbolumok törtéuete mutatja. Isten -
akarat jok ellenére - bocsátotta ki azt a hajót, melynek ö kormá
nyosa, a világ nagy tengerére, hogy a habok között tov,íbb evez ve 
partot érni igyekezzenek ... Inti őket, hogy vezéröket szirt és örvény 
között, tilzen-vizen kövesseK, az öket hivó Istennek engedelmeskedje
nek s a hit és üdv igéinek paizsával vértezve, a küzdtéreu, Isten segé
lyéhen bízva, megálljanak. Ezeket - igy végződik az összehivó -
nem azért irja, mintha azt hinné, hogy ők előbbi hitbuzgóságukban 
meglankadtak volna, hanem hogy az önként haladóknak ösztönt adjou, 
s hivatalából folyólag őket kötelességeik iránt éberekké tegye. E végre 
hivta egybe - ugymond .- a zsillatot a neki e részben egyházától 
adott jognál és tekinte1ynél fogva. Hogy pedig a velök egyetértők 
úgy, mint az ellenkezők megismerjék, hogy ö az Ur igazságában meg
marad, latin összehivójához mellékelte a vitatételeket is , melyeket 
a zsinaton Isten serrél \Tével védni és merroltalmazni akar j a kiknek az 

o J o ·t t' ' igazság nyomozása szivén fekszik, azok hallgatására és VI ~ aS;1r~ 
szabad.ságot engedvén. Inti és buzditja öket, hogy azoIl. r~legJelelllll 
annálmkább igyekezzenek, mert az egyháznak más ügyel IS vallnak, 
melyekről egymással értekezniök és tanácskozuiok kell.' ') . 

Hogy folyt le a zsinat? mit végeztek? az emlékiratokball UlU~s 
följegyezve, könyv llem jelent meg r6la, a.z unitárius egyház levél ta-

I) De 'fypographiis ... czímü műve 182- S,t. ll. az én })élditnyombnn. 
2) .b'gyhríetörténelmi Emlékek. ll, Dávid F. hocI. eml. XXXL sz. 
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níball nincs felőle irás beli a.dat. Meghirdették, megtartották 8 mintha 
nem is lett volna, a~ időből és a történetil"<Ls emlékezetéből végképen 
kilTeszett minden nyom. Az ok Dávid F. és az unitárius egyház vi.í.lsá
O'os állapotán kivül a május 25-ki fejedelemvúlasztásban van, mely az 
~lhunl't fejedelem és az orsZlig akkori többsége által6hajtott unitárius 
hitti s a közép nemességl)ől származott, érdemei s ll. fejedelem bizal
ma által az orsz<ig legföbb polczárll feljutott Be1<es Gáspár helyett, 
az ösréO'i nemzetségü, római katholikus főur Báthory Istvánt helyezte 
Erdély fejedelmi székébe, II kinek ur~lkodása épen II mily szabudelvü, 
óvatos és hasznos volt politikai tekllltetben az országra nézve, oly 
korhítolt eImére DlUtató, önkényes és vészthozó a valhis ügyére átalá
hau, különösen pedig fi reformátiól'a és unitárius egyházra nézve. Ö 
személyes és családi érdekei után országlási főgondjának tartotta a 
reformáti6 tovább fejlődése Illegakadályozását; s minthogy annak feje 
és vezetője az ő birodalm,iban Dávid F. központja és magva az unitá
rius hitfelekezet volt: irtó fegyverét egyenesen ennek életgyökerére 
szegezte. Nem is ment nehezen. A. fejedelem kész eszközt talált a fele
kezetekben közösen gyülölt elleIlfelük megtörésére ... Első tette volt 
- irja Haner - hogy az udvartól minden unitáriust eltávolitott I), 
Dávid F. helyett udvari prédikátol'l'á régi ellenfelét, a csekély tudomá
nyu Alesills Dénest nevezte ki; a királyi nyomdát és jövedelmeit az 
unitáriusok kezéből kivette. Paksi Mihály azt irja 1572. ápr. 10. Bul
!ingerhez : hogya mig II. János király élt, e jövedelmeket D.ivid F. 
kezelte. Ez okn,a fogva sokan hozzá p.írtoltak. De ez most tőle elvé
tetett. Azt hiszi, hogy ezen tul felekezete csak úgy gyarapodik, mjn t a 
sk6cziai baráté, a hol a zárdák mind eltöröltettek" 'l. Az öreg Csáki 
Mihályt, a meghalt fejedelem egykori tanitóját s hí v emberét ország
gyülési ,-régzésnél fogva, a~ orszfig intel'calaris jövedellllei kezelésél'öl 
számadás ra szoritotta, mi alól azonban a halál csak hamar fölmentette; 
Békes Gáspárt országgyülésenmeg nem jelenéseért törvénynyel megtá
madta, adományos j6szágait a fiskllS nevében visszakövetelte, Fogaras 
várát éjnek idején katonai karhatalommal e!foglaltatta, bosszuló hatal
ma elöl maga is a1ig tudott külföldl'e menekUlni; Hagymási Kristófot, 
B!an,dratát, Kelldi S"ndort s többeket adománynyal és kitü.ntetéssd 
r~s~el'e von~a ... Dávid F. a~ udvarllál pártfog6it elvesztette, ,az UUl

tanus egyhaz mellől fő-fő emberei halál által s más úton kidöltek. 
Ezek a testre mért halálos csap.:lsok voltak' rá jött a sor a szellemre lS. 
Ezt támadta és ölte me" a vallásos könyv'ek elővizs"álat nélkül ki-o o 
nyo,matás~t megtilt6 1571-ki sept. 17. költ rendelet, a mit a fejedelem 
az agostal hi tvall~ísuak medO'yesi zsinata kérésére azon meO'O'yözödésé-

n f' b o 00 nel ogva ocsátott ki: "hogy a nyomdákat a jó és hiteles irók művei, 
nem rosz hil'li és veszedelmes hittanokat tartalmazó könyvek kiadására 
valóknak tadja, melyek ártuak a kegyesséanek és jó erkölcsöknek s a 
kiilnemzetek l'osszalását idézik elé. Minthogy értesülése szerint ily 

I) Haner ... 289. 1. 
2) MisceUanm l'igul'inct. II. 'l'heil ... 218. 1. 
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könyvek a könyvnyomtat6k útján engedélye nélkül .• z orszó"ban most 
is forgalomban vannak, a visszaélések megs7.üntetésére meghatározta' 
hotTy ezelltul Erdélyben és a Magyarországhoz tartozó részekben ~ 
kö~yvnyomtat6k bármely régi vagy új ir6 legkisebb könyvét és irá
sát is engedélye s megegyezése nélkiH, lefoglalás és minden javaik 
elvesztése büntetése alatt, kinyomtatni, árulni és terjeszteni ne' mer
jék; a főtisztviselők az ily engedély nélkül kiadott könyveket és 
idsokat bárhol s kinél megtalálják , az illetőnek javaival együtt 
lefoglalni, a büntetés két részét a fejedelemnek beklildeni, harmadát 
maguknak megtartani ismerje1r kötelességöknek" '). A fej edelem ez 
intézkedése Miksa császárnak a speieri birodalmi gyülésen 1570. hozott 
könyvvizgálati rendszabályzatán ') alapult, melynek 154- 155. §-ai 
épen ez elveket mondják ki, a lniket a császá.r, mint magyar király, 
Magy.rországon 1570. márczius 8. hi rdettetett ki egy külön rendelet
ben, melyben igy szól: "értesülvén arról, hogy Magyarország erdélyi 
részében az Ariánus eretnekséget tartalmazó könyveket nemcsak ter-

, jesztik és nyilván árulni merik; de olyak is vannak) a kik amaz isten
telen és nehány század előtt az egész keresztény világ megegyezésével 
kárhozatosnak itélt tudományt örömmel fogadv,;)), másoknak is nyil
vános templomi beszédekben ajánlani, vagy magánlag másokat a 
magok tévelygésére vonni nem rettegnek: csász~íri és királyi tisztének 
tartja ezen rettenetes roszat kellő eszközökkel meggátolni. Ez oknál 
fogva Vel'áucz Antal esztergomi érseknek és a megyéjebeli egyh.lzi 
férfiaknak megparancsolta, hogy ezen l1j trinitariusok, sacramentariu
sok vagy zvinglianusok eretnekségeit magukba foglal6 könyvek eladóit 
és terjesztőit nyomozzák ki és nálok talált nemcsak minden ily köny
:vet lefoglalj anak s tőlük elvegyék, hanem királyi karhatalommal "', 
lly könyvek árul6it, va"y a kik az ily eretnekségeket nyilvánosan prédl
kálják, azon polgáá h?t6ságok segélyével, a melyek alá tartoznak, elfo
gatlll, börtönbe záratni s testileg is súlyosan megbüntetni tadozzanak. 
Ez eretnekségek v.Hóit és követőit senki pártolni vagy birtokában 
tartani ne mel'észelje, sőt mint kegyetlen gyilkosokat kerülni) minden
képen elkergetni és számilzui legyen kötdes" 'l. Báthori fejedelem 
titkos esküt tett Miks. király hilségére, s mint különben is 1'. katho
likus) egészen természetes volt, hogy saját országában ama rendelete
ket - ha enyhébb alakban is .- érvélL]'esitni tartozott. De - a mint 
hátrább igazolva lesz - része volt ebben a római szent Inqmsl
tionak és a már ekkor a fejedelem udvarában forgol6dó jezsuiták
nak is. 

, E rendelet a Vásárhelyen sept. 20. tartott unitárius zsinat" elő:t 
harom nappal kelvén : kétségtelen

l 
hogy a mint az annak letreJovese-

') E,qyhúetürt. Endéke7~. L Oklevelek .. . X. sz. 
49 2) Die Anninge der Büchercensur in Deut.'lcblancl .. . Leipzig, 1870. 

- 50. ll. 
3) G. Pejér: Jurium ac Liberta.tum rel igioni!! ct Ecclesiae Catholicae in 

R. Hungariae, , . Codicillus Diplomaticus. Budae, 1847. 101-- 102. ll. 
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nél indokul, ügy e:.t. a zsinati tanácskozások eredményeinek nyilvános
Siíg elébe jutásába.n l\.kad~íl'yul volt. Ez a lutheránus egyház történetének 
nem tartozik lélekemelö mozzanatai közé, s az általa a magyar unitá
riusokkal egyformán suj tott szász utódoknak idő te1tével sokszor volt oka 
e Bzabadságellenes szövetkezés t megbánni j • a fej edelem fényes tÖlté
neti u,,'ére pedig a vélemények és sajtó korlátozása által a hit- és 
lelkiismeretszabads.íguak lenyiigözése sötét ál:nyat vet. Igy tett Julia
nus cs,lszár a keresztényekkel , eltiltva öket a pogány könyvek olvasá
sától '); Domitianus a philosophusokat kergette ki Rómából ' ) s 
könyveiket pusztitott" 'l; indokuk az volt, hogy ha azok a keresz
tény valhís várába a tudományok ezeu fegyvereivel felkészülve hatol
nak be, azt lerombolni, s a tisztább vallásnak, az lsten észszerilbb 
tisztelésének mcggyult világa többé kiolthat6 nem lesz, mig il. 

tudományok szeretetének kialvás<íval az ész világa is lassanként 
kialszik. 

E rendelet azonball legvészesebb hatásu volt az alig megalakult 
unitárius egyházra és püspökére. Elnémult nagy időre a zsiuatok 
nyelve s Dávid F. ékesszólása. Sih'ü köd fogta el a nép tiMsa elől az 
igazság lelkét s a szabadabb hitelvek teljedésének litai el-, csatornái 
bez>Írattak. Ez egyház története évIapjain, tudósaik ismeretlenlH ma
radt neve és életrajza után, kézu'ásban hátra hagyottakul bejegyzett 
milvek hosszu sora egy kinos sohajt csal ki ezerek S?.ivéből, e 'tilalom 
kegyetlenségeért, mely az unitárius szellemet önhatalmilag börtönbe 
zárt.~, számon kéri és elégtételt követel azon lelki kincsekért, melyek 
ri. hallg"atás c szomOru korában gyümölcsözetlenUl hevertek, k,irával a 
nemzeti irodalomnak és mivelt.,égnek. Az fl valóban szép jelmondat, a 
mi Erdély történetében e fejedelem nevéhez fl\zödik, hogy Isten hár
mat tartott fenIln magának: "a semmiből alkotást , a j övö tudását, s a 
1~lkiisllleretek fölött uralkodást" ' ) - utolsó pon~iában, uralkodása val
IaSI Mrgyu Összes tényei által valótlanná van téve. Öt ll. János 
[~Slglll?nd-t61] annak vallásos meggyőződése választotta el, uMda 
va!asztasakor mmt rö akadályt érvényesiteLte erős versenytársával, 
Bekessel szemben, uniMriussáo-át; 15"72. febr. 18. Listhi János vesz
prémi püsp?knél s ma.gyar kan~zellárnál azon ténye igazolás~íra : miért 
llem tett MIksa királynak nyilvános esküt? az unitáriusokat haszmilta 
fel. ~Nem kell csodálkozni ezek erkölcsén _ ugymolld - mert ezek 
nemcsa~r, ~lllberek közt, de mennyei dolgokban is ilyen acutusok és 
profe~slOJo~.az, hogy akit akarnak! megfosz tuak tisztétöl, a kit akar
llak~ oregbltlk. A K,'isztust istenségétó'l, a Szentlelket az essenUától fosz
tottuk meg, s a gyermeket keresztség nélkül is iidvöz·iUk . . . " 6) Már ez 

315. 
l) J((Cobi Goclo(r. Orat. de Arca.nis JuJiani Imperat . .. Opera. minom . .. 

l. 

2) Sueton . .. 10. Dio Cass . ... LXVII. 18. l. 
3) 'l'ncit.. Agr. 2. 1. 
<I) llallel' .. . 295. 
C» BrcMlyi Ország9Y, Emléke7 ... IL köt. 526. 1. 
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lllutatji\. B,íthol'i fejedelemnek az tmitáriusok inínti érz lHetét ... E tila
lom Zlírta. el a közönség elől Sommer Jánosna.k Károlyi Péter I) mü
vére irt czMol6 feleletét, mely juu. 24 költ előszava szerint 1572. 
iratott s csak 1582. jelenhetett meg klilföldön 'l· E könyv nem ·Dávid 
Fercnczé, de e1eth'at.Lbau nelU mellözhetö, mert tartalma az ö 1571. 
magyarul megjelent két milve 3), némely pon~jainak s főleg fL Ifrisztlts 
nem imádásct tetnának bővebb kifej tése 4), rit tudós közönség sZl:lm .. íra la
tinul, nagy görög nyelvi és bibliai ismerettel irva, mclyhcn a szerző K.L
rolyi P . és más biblia magyaráz6k zsidó és görög nyelvi tévedéseire nem 
egy helyen rá mutat 5), s az Ö felfogása szerinti akkori Unitárius 
Hitvallást is közli 'l. Fő fontossága abban áll, hogy Dávid F.-nek 
eJitéltetésekor egyik védoka az volt, hogy a Krisztusnak, mint termé
szete szerint nem Istennek, Isten ként nem-illl,1.(Msa kérdése, a~ uni
tárius egyhá7.ban tényleg még 1570- 72-n el volt döntve, ők akkor is 
e tanobt vallották, akkor mostani vMI6j a BJandrata is egyetértett 
velök, megtámadtatása teh,ít csak az ő elvesztésére keresett ür ügy, 
B1andrata eljárása hittagadás. 

A könyv czélja Károlyi Péter említett műve megczáfolása, mely
ben Ill·isztus istenségét, némely isteni tulajdonságoknál fogva védi. 
Ezek egyike az imádás és segitségül hivás, a mi a II. könyv XIl. fej eze
tében van tárgyalva. A kiindulási pont ez : ,Krisztus természetére nézve 
nem Isten, !,lem az Izrael Istene, tehát az egyedül azt illető imádás öt 
nem illeti. O mélt6s,ígban minden emberek és angyalok felett van; Pál 
szava [R6m. 14. ll.] előtle min(len terel meghajöljon, nem, im,ídásra néz, 
de öt, mint mindenek itéJö biráját illeti; e szerint öt Urnak és ítélö
bir6nak kell elismernünk. A segítségül hívás sz6 [invocCltio] a szentirás
ban sokszor tiszteletet, önalávetést és a név megnevezését jelenti. P ,í1 
szerint Jézust segítségül hívni azt j elenti, hogy őt Úrmtk nevezzük; 
szólásforma, mi annyit tesz, mint megvallanÍ, hogy a J ézus, Krisztus, 
és ezt nem szégyenleni. Mondatik az irásban : a ki hívja az Úr nevét, 
üdvezlil. Ez kettöt jelent, hinni, hogy Krisztust az Atya Isten felt,í
masztotta, és hogy ö az Atya Isten dicsőségében va:l. Más : segítsé~in 
hívni Jézus nevét s más : imádni az Istent j más : könyörögni valamlért 

---
I) Brevis, cmdUa et peJ'spicna expl'icatio sat. Fellnebb adva van cZÍl~le. 

Ha.gymási Krist6fna.k volt a.jánlva, it kinek D á.v id ]j". is ajálll?ttn. 157 1.. Ir,t 
egyik müvét. Ká.rolyi p á.rtfogÓja. ahwmus·ának nevezi tna':;rát, kmek sok Jóte.: 
teményével élt. Az unitárius évkönyvekbell az ,va.n fölJegyezve, hogy ItZ o 
költségén volt akadémiákon is. 

:!) Refutatio Scripti Petri Carolii edit i vVitebergil,(l, scripta. .0. Joaune 
Som~~lero Pil'uC'l1si, Rectorc Scbolae Claudiopolitana.e itl Transy 1 Vallll1 . . )ngol
stadll. Ex Officina Petri Ruuisii. Anno· OJOIOXXCII . S. 

a) ~"ennebb 180. lapon a 2. jegyzetben látható. 
4) Az az Ingolstad Kolozsvár volt - jegyzi meg - de nem tlmusitja. 

~ B ocl Péte/', Magyal" Athenas 155 . 1. 
ti) Lá.that6 a könyv 12., 23., 44., 102. l fl,pjai n. 
6) Az I stentóI 31- 32, Krisztltsról 33- 34, a Sr:enelélekrúl 171. lapokon. 
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Isteuhez, a mi az ég ahLtt rajta kívül senkinek nem adatott, a Fiunak 
sem, és más a mikor az imádás a Fiut i11eti. Az ellenvetés, hogy sokan 
sokat kértek Jézustól, nem igazolja az ő imádás,'t. Mikor a nép között 
járt, j6t tett, segített, gy6gyított, méltán kérték öt, jogosan nevezték 
lVlessiásnak s pr6fétának j egyik fia meggyógyítását, másik üdvözülése 
m6dja megmondását kérte. E kéréseket s esedezést mondja az irás 
"yakran imádásnak. A z apostalok kérték őt: Umm! neveld hitünket._ 
.Krisztus feleletéböl kitűnik, hogy ők csodatevő erőt kértek ... Imá
dás-e ez? Elismerte-e a Jézust valaha valamelyik tanitványa Istellllek? 
Elisaeus Heliát61 kettős lelket kért : hát ezért örök és imádand6 Isten? 
A Jézus menett megfeszítve volt két gonosz kérte megemlékezését; 
vajjon ezért Istennek tartották-e? István neki ajánlta lelkét, de tarto
zik-e ez az imádásra ? Az Atya a hívek megtart6jává tette s minden 
öröksé'-'et neki adott: mélt.1n folyamodnak hát hozzá ... Krisztus ma"a 
meghatá,,-o7-ta, hogy kell imádását érteni: A mit AtyáJllt61 az én ncve~!
bcn kb·tek - úgymond - megadatile. Miután'Isten Urrá és Krisztussá 
tette s a birodalmat kezébe adta, a mi abba tartozik, rendelkezése alatt 
áll, hatalmában van. Pál mondja, hogy lsten mindeneket alávetett Jé
zusnak, de magát nem. [I. R6m. Xv. 27.] Ezért ad a híveknek ajándé
kot, kiönti rájok az Atya áldását . .. Krisztus nevében kérni nem azt 
teszi: hozzá imádkozni, hanem a benne val6 bizalmat, melynél fogva 
- mint az irás sz61 - általa szabad menetelünk van az Atyához. A 
j;lu nevében kérés ,mal az Atya tiszteltetik; hogy tőle kelljen kérni, 
az irás nem tauítja ... Ha Krisztus Isten teljességének benne lakozá
Báért mondatik imádandónak, ez is az Atyát illeti. Ha a jövendő világ
nak az ő ,birodalmába adásáért tulajdonítatik neki az imádás, a miért 
Király, Ul' és Krisztus, akkol" is istensége maga a birodalom, a ha
talom, méltóság, dicsőség és felmagasztaltatás; de Jézusnál egyik sem 
öröktől fogva való. M6zes, a polgári hatalom, Krisztus, az angyalok s 
minden, a mit az ir,ís Istennek nevez, oly értelemben veendő, mint a 
kik Izmel Istenétől vannak rendelve. Krisztns a többiek fölé a Szentlé
lektől születés, megszentelteté8, fölkenetés és második teremtés által 
magasztaltatik fel . I sten, Isten P i ,,! J éznsra nézve lisztet fejez ki, nem 
szemely t, nem isteni természetet.Jsten fiai, kiket Isten szeret, kik hisz
nek és bízuak benne. Istenek, a kik valamire hatalommal küldetnek el. 
Jé,zus hamaráhb volt ember, Mária fia, mint lsten, vagy Isten Fia. Ha
m,s vád - mondja Sommer - hogy ők több Istent imádnak. Nem 
19az, hogy a Fiu az Atyával egyenlő állaMban. Ez az ö írásaikh~lllem 
mutathat6 meg. Mikor az irás neki imádást tulajdonít, a fennebb, érte
Jemhen teszi. Krisztus az írásban természet szerinti igaz Istennek sehol 
nem mondatik. János 1. levele &. r. nem rá vonatkozjk. Istennek henne 
lakoz6 lelkét örökkéva16nak ismerik, de az Krisztust örökkéva16 Is
tenné nem teszi. l sten lelke velök van, seO'íti, - igazgatja: l\f6zest, Ge
deont, S:-lmsont s stb. j de ezek sem örökké~a16 Istenek. Jézus igaz Isten 
csak ábrázolatban volt, a próféták előtt, jövendő időkre nézve. Neve 
segítségül hívását az evanr.1eliomi irásban mondottak szerint nem ta
gadják, imádását igen , Hogy J. Krisztus lényére és természetére nézve 

• 
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lVlárüít61 született puszta ember, az irással valljtík, megengedve, hoO'y 
a Szentlélek közrehatása által csodálatosan fogantatott. ') o 

A fejedelem tuJÍt~l"iusol~ iránti ellenszenve s magatartásának okai 
csak részben voltak a Jelen vIszonyok s külbehatások, egy része a mult
ból származott. Mint sérelmes emlék élt lelkében, midön Béke. és Dávi(l 
F. miatt fej edelmi elődénélnézetei nem érvényesülhettek s tanácsait és 
rokonait mellözték. A választáskor ezek párthí vei nagyobb része a7. ellen
táborban volt S önérzete sarkaIta öt, a hatalom hil'ásának velök érez
tetésére. A katholikus világ és protestáns egyház sokái.g háttérbe SZO~ 
l'ittatása. és a szenvedett boszantások megtorlását várta, s a fejedelem 
ajkairól siklottak ki olykor szók, mik e reményeket fokozták. Ez a 
közérzületben változást idézett elé, a mi kifejezést lelt az 1572-ki má
jus 25-29-iJd thordai országgyülés elsö végzésében, hol kimondatott : 
, hogy az ország eddigi vallási törvényei erejökben fenntartatnak 
ugyan; de ha valakik eddigi religiójokban valamit újitanának, a minő 
újitók - a mint a fejedelem elöadta - vannak is, ö nagysága Dávid 
Ferenczet és a superintendellst hivassa magi:íhoz, tőlük értse meg, s ha 
ugy találják, hogy vannak, a kik más vallást tesznek, mint amelyben 
voltak az elébbi fejedelem halála előtt, ö nagysága excommunicálja, 
melylyel ha nem gondolnak, legyen j oga érdemeik s7.erint megbün
tetni." ') Mi volt az s kik voltak az újitók? elbeszéli Paksi Mihály 
1572. decz. 4. Simler Josiás züriehi tanárhoz Heidelbergböl irt levelé
ben: ,Szinte elfeledett - ugymond - megirni egy dolgot, a mit 
olvasni is rettenetes. A mult nyáron Olaszországból haza érkezett Er
délybe a világi philosophiát tanuló három ifju. [.É,.ti az "nitá,-il.s egy
ház egyetemen volt ifj" tanámit.] Az egyik Hllllyadi Demeter volt. Oda 
mentök előtt Ebioniták voltak s most a lélek halhatatlanságát kihir
detett vit.tételek által ostromolják. Ebböllátszik, minö szellemliek ők 
és tanail" Já ték és tréfa annak minden vallás, a kire halála után többé 
semmi sem tartozik. A kegyelmes Isten vé(\je öket s egyházaikat ily 
szörnyektől .... Ezek az idvezitő igaz Istel1ségét ~agadják s hann
saknak mondják azon szavait, hogy Jsten az élők, A hraMm, Izsák és 
Jákob Istene sat. A fejedelem - ilja tovább - ezeket Dávid F.-ezel 
egyi\tt magához hivatta s kérdezte öt: egyformán gondolkozik-e azok
kal? Azt felelte, hogy némelyekben egyetért velök, de némelyeket még 
lleID hagy egészen helyben. A fejedelem boszankodva útasitotta el tekJll
tete elől e szókkal: Távozz innen, büdös eretnek ! [Apage hinc f'oedissi",e 
hae1'etice lJ Rövid időn véO'be viszem, ha Isten is UO"Y akarja, hogy szarvai d 
letöressenek ! [Effitimn b1'evi Deo 'Volenfe ut co~·nu.a tua ell"ringantur.] 
Ev:~l azt akarta jelenteni,- Jegyzi meO" a Íevéliró - hogy te1.-illtélyét és 
el'eJe~ alá. fo~Ö~ szállitani. A mit adjon oa kegyelmes Isten ! I: 3) ,Ez es-ye,t
len teuy feltarJa Báthori lelkét,politikáját s DávidF. elite1tetésenek t;tk,,;t. 

De a viszonyok még erre nem voltak kedvezők. Békes Gaspar 

I) Somtner említett müve m-y íveiből összevonva. 
2) E1·délyi Ol"8zágfJY. Emlékek, II. köt. 528. 1. 
a) Miseellanea TifJu1'ina. 11. Theil . ... 220- 21 V. 



A TÖn\1t.N" S7.IfJORÁNAK ~Ö'·EKF.DÉSE" 207 
--,----------~--------------~ 
kivülről biztatva, benn .z elégületlenség miatt több helyen forr'ongó 
székelység s kivált 8:l ország főurai ~íltal gyámolítva, vonakodott az ~íltala 
jogosan birt Fog~r,,;svárát kiboes:itni S ezz~l ,meghódolását t~nu,sitni. A 
fejedelem e tényaJlas mellett, tudva az umtanusok nagy szamat s Dá
vi'd Ferencz nevének rendkivüli népszerüségét, az ellene nyiltan föllé
pést elbalasztv~, elégnek vélte a közv~.leményt, folyv~st izgalom~~n 
tartani s irány~ban a hangulatot kedvezotlenebbe tennI, mIre a hItUJI
t6k elleni korábbi végzések megújitása s élesebbé tétele alkalmas volt. 
Igy jött létre az 1573-diki janu~r 1-;-6-ki kolozsvári ors.zággyülés 8. 
t. ezikke. ,Az innovatorok felol vegeztetett - mondatik abban -
hogy az előbbi törvény ta~:tass!k me,g. A kik ilyenek, a két superin
tendens és melléjök veendo mas tudos személyek előtt hallgattassanak 
ki és ha hittanaik mindkettőjétöl különbözni találnak s azokat vak
m~röen oltalmaznák, a fejedelem excommunicálja és számüzze, s ha 

. evvel nem gondolnak, legyen ő nagyságának hatalma, fogsággal, ha
láll.1 va"y ká,romlásokhoz képest egyéb büntetéssel megbüntetni; sőt 
ha urak,o nemesek, vagy városok pártját fogták, vagy a fejedelem ellen 
oltalmazták, a közvádló törvény rendes útján kivül közkel'eset alá fog
hassa.' ') E törvényt, mely az elébb emlitett magyarországi rendelet 
paraphrasisa, azon évi május 24-27 -ki thordai országgyülésen har
madszor is megújitották, Iriterjesztvén a fejedelem büntető hatalmát 
nemcsak az erdélyiekre, de a magyarországi részekből valókra, söt 
külföldiehe is. ,Meghatároztatott - igy szólnak a rendek - hogy 
senki, akár külső , akár a fejedelem erdélyi és magyarországi bixodal
mában levő ember areligióban innovaiót behozni ne merjen, a fejede
lem a hozott törvényeket tartsa meg minden ezikkelyében, viseljen 
alattvalói lelkére gondot, az efféle innovatorokat ne szenvedje, söt 
büntesse meg. Erre most is teljes hatalmat adnak.' ') A külföldieket 
illetö intézkedés azon olasz, lengyel és német szabad vallási nézetü 
férfiak ellen irányult, a lrik eddigelé mint hazájukból számüzött jeles 
emberek s kitünő tudósok az lillitál"ius egy házban védelmet találtak, 
tanárokká és ]oapokká választatván: a tudományokat a hazában ter
Jesztették s a kolozsvári főtanodának a külföld előtt becsületet szerez
tek. TIyen volt ez időben Sommer János és Palaeologus Jakab, mely 
~lt6~b~ e.lőbb Y Pius s azután XllI. Gergely pápa s a szent Inquisitio 
uIdozesel enen Itt talált békés megmaradást; de mióta az erdély' feJe
dehm székben Báthori István ült, az itt is mutatkozni kezdő jezsuit:ik 
IDJatt nem érezte magát biztosságban s felváltva hol itt, hol Lengyel
orsz~gban tartózkodott; de Dávid Ferencznek haláláig hív küzdő társa 
s ,fianak évekig gondviselője és atyai nevelője volt. Az erdelyi tör
venyhozás növekedő szigorának egyik oka a fejedelem ama politikájá
ha~ van, me]y szel"int folytonos rettegésben kivánta tartani Békes hí
veIt; másik a pápa és M"iksa császár n60'atása, a kik érteslilvén: "hogy 
Magyarországon a Kálvint követők és a Háromságot gyülölő Sociniánu-
---

l), Enlélyi Ol"8zciggyiilést EmlékeT,"" II. köt. 534" L 
- ) 11 11 11.,,, 540-41 ll. 
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sok vagy Ar~<íllusok a k:1~h~~i1\:~~s~~ vesztére m~dellt elkövetnek, meg
akadályozásal'a, az ottam puspokok panasza kovetkeztében, a fej edel
met felkérték. " l) 

Dávid Fel'encz sorsa ezek következtében rohamos hanyathlsunk 
indult, a j ezsu itismusn~k az ö ~~?ejtésél'e kiterjesztett hál6ja mind ÖS7;- . 

szébb és sZ'lkebbre huzodott. KltUruk ez 1573, decz, 27, Pal.eolo"us Ja
Jmbhoz Krakkóba irt levelébőL ,Levelet J..-iván tőle - ugy mon,) - s ő 
szivesell irna, ha három szóban lehetne ... Mindennap l'oszabbl'a fordul 
dolo'uk, víszályaikkal fölzavalják az egyházat. A következö év január l-re 
gyWése lesz az országnak, a hol tal"t tőle - nehogy öket, mjnt az Or
szág törvényei mcgrontóit \1ádoJják, s helyökrő l elüzzék, ba csak az Isten 
ellenségeik szánde'kát véletlen ül IDeg 11eID akadályozza. Espereseik 
egybe valUlak hivo., s azok teljes igyekezettel vesznek munkába min
dent, • mi által elleneik vádjait az ország főrendei előtt magukról el
háritsá,k s rt vallás igazságainak szabad vizsgá,lását továbbra is k-inyer
j ék. A zsinat bevégzöaése után Isten segélyével mindent megtesznek. :1 

mi az egyház fenntartása s az igazság telj esztése érdekében szükséges. 
Igen ohajtaná - ugymond - ha addig az egyház tc",,,iról [De Doc
trina E cclesiae] irt könyvét láthatná ; mert attól tart, nehogy több 
addigi irataikat meg kelljen változtatniok , ha ez nem lenne oly nehéz 
és llem kedvelt dolog, Reméli, hogy Isten kegyes igyekezeteikben meg
segiti .... Fiára nézve egyebet mondani Dem tud, minthogy marad
jon nála és tanuljon, ha neki nincs terhére, és hogy ö tar tása és okta
tása fejében nagyanyja urasszonyától fogadjon el allJlyit, rt melUlyit 
i1lőnek lát, vagy adja át őt tanitás végett Konstantinho7" [E férfiról se
hol sincs további tudósiMs,] Ha pedig ,így véli, hogy élete veszélye7,te
tése nélkül útazllatnék, kéri öt, irj a meg, ő tanácsát követni fogja" 2). 

A Dávid ~', által emlitett s valóban meg is tartott 1573. januári 
ol'szággyülésről előre r émületes hirlH beszélték : "hogy a fejedelem az 
országot hüségél'e felesketteti , az unitá,l'ius hitvallást vizsgálat alá 
.véteti, sat j" de ha ily sZl:1.ndék volt is, valósitását az ország illgerillt 
kedélyhangul ata s a fej edelem súlyos betegsége meggá.tolta; csönde
sen folyt az le s közönyös dolgokról habírozott, Az egész év a fej ede
lem és Békes hadi elökés7.\iletével tölt el, nún dell kórdést s érdeket 
háttérbe szoritva. A döntő harcz 1575. j ul. 7. az elsöllek adott igazat, 
ut6bbi menekült, párthivei közül nyilt csatában nagy számmal vesz
tek el , hat előkelő felakaszt,atott; sz,íznál többen It fejedelemtől 
egybeállitott tÖl'vényszék által jószáO'aik elvesztésére ítéltettek, kilencz 
főnr közülök august. 8. reggeli 8 ó~'tkor a kolozsvári piaczon lefejez
tetett, 34 székely kivéO'€ztetett 34-nek Szn.mosfalván ona, fiile levá
gatott, az eljtéltek elk~bzott jdvai: arall'y , ezüst s más értékes tár
g!.ak Kolozsváratt a fejed elem előtt harácsoltattak el a kntonasftg 
kozt i . pol gáriak nem kivántak részesülni fL vél'díjból; megőrzés végdt 
:t kentett városokban letett 'vagyonok fi sku s részére kiadása l'endeJ te~ 

!) Theiner . . .. " ADllfiles Ecclesiasticí .... 1856. L 127 1. 
~) ROyházWrtl:llelmi Emlékek. L Oklevél . ... IL sz. 
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tett, szóval: Békes párt j", a mint a törvény a fejedelemnek a föltétlelJ 
felhatalmasást adta, csa'",e", kiirtatott. ') 

E politikai és tr6nküzdelem oly véressé erós vallási háttere 
miatt lett. Bátborit a legyózöttek irányában - a kik pedig az ó nemze
téből valók voltak - oly kegyetlenné vetélytársa iránti gyülölete, a 
székelyek iránti haragja és bosszuvágy tette. 2) A fanatiamua csak a 
kiontott vérben lel engesztelódést, s a szivek bosszuállásra gyult 
lángja egyedül az ellenfél megsemmisülése látására lohad le ... J el
lemzó, hogy a fejedelem a lefejezt,:tés~ket:, Dávid Ferenczhez csodá
latos húséggel ragaszkod6 Kolozsvar placzan és Szamosfalván hajtatta 
végre, kétségkivi\1 a poJ~árság ~egfé!emli.tése czéljából; valamint a 
csata szinhelyén végbeVItt bak6, mútettells a székelységre kellett ha
tást ajakorolni. A Kolozsvár temetőjében és a szent-páli s radn6thi 
tér h~ntjai közé sok unitárius porai vegyültek. Ök a mi ügyünk vér
tanui s nekünk Dávid F. Emlé/ciratában meg kell róluk emlékeznünk, 
elmondanunk szívünk csöndes resignati6jával : 

Nyugosznak ők a bős fiak, duM csaták után, 
Nyugosznak és sirjok felet.t zöldel bokor, vitány ... 

Szomoru szaka Erdély történetének. Békest . csak azért nem lehet 
rédni, hogy ne kelljen vádolni Báthorit. Egyiknek szerencséje volt 
valJása, a másiknak szerencsétlensége. Ut6bbit a világ előtt menti a 
souverain jog, a törvény és a siker, az els öt terheli szív-politikája s bu
kása ténye. l!:ljárásuk s egyéni értékök mérlege megállapitása a tör
té?-etirás dolga. En Békes és elvérzett társai iránt csak együttérz"ésemet 
fejezem ki, az ő emlékezetét hálával újitom meg e helyen. O azon 
nehéz korban az unitárius hitvallás belső erejét s erkölcsi értékét át
látván, akkor a mikor leginkább kellett, mellette neve, tekintete s 
~efoJyá",~ egész ha~almát mérlegbe vetve, azt lét joga kivivásában tel.ie~ 
onodaadassal segItette. Közöttünk örökké nagy lesz emlékezete. H,
szem, hogy az elismerés ez egyéni kifejezése, azon egyháznak, mely 
nagy embereihez háladatlan soha nem volt, rokonszenvével találkozik. 

Békes bukása Dávid F-et és egyházát ért azon újabb csapás 
volt .. melynek következményeit megmérni és j6vá tenni llem le~etett. 
Az IfJU. egyháznak alapja és erkölcsi léte rendült meg általa, a Illi egy
sz~rsmllld az ö~b~zalmat és a jövó iránti hitet is megrenditett? a 
s',Ive~ben . A kIcsmy bitüek ingadozni kezdettek. A megfélemlItés 
napJaI után a hittérités azonnal elkezdődött. 1575. márez. 18. költ 
levejében maga a fejedelem irta Csanádi Imre kaJota-szentkirályi öreg 
unitárius papnak: ha el nem akar veszni, térjen eszére s ad neki a 

, 
.. ') Minekokáért - igy szól az 1573-ki october IS-IS·ki ~edgyesi or~zág~ 

gy'ulés 1. törvényczikke - Békcs Gáspár contra statum et qUletem pubhcam 
erlgá.l~ magát ... teljes hatalmat adunk Nagyságodnak büntetni és az par
toskodu;'at ~üzülűnk kiirtani ... Ed!. Országgy. Emlékek II. k. 544" 1. 

) ~ldön a Béke~-párti székelység nem akart hozzá. átmenm, azt mon
d~tta neki haragra gerjedten : Jól vall, ha a szerencse kedvez, asQI~ les~, hO,QY 
h~tlen8égükbót tiJbb bCÍ1wtJok kij vetkezzélc, mint örömük. Wolfg. Bethlen Hist. IL 
köt. ~04. I. 
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gyalui udvafb6l ' e~y hordó l;o1"t s ti~ p1érő buz~t. Ha téves vallását 
clhagyv~1 a ~ath?hku.s .. egy]:a~ ke?ele.be Vlssza~er, .. egés~ háznépe ta
paS"talll,I fo~.a ~öke"üsegét. ) ~arczlUs 20. sZ,amara ehnditott aján
dékr61 ertesltI ot Blandrata, a feJedelem levelet azon nYIlatkozattal 
leüldve hozzá, ho&,y , a~t .. ö Nagysága örö,;,,-mel adta; biztatja öt, hogy 
II levélre az Isten 1geJebol, a szerInt, a mInt kegyessége és a hála ki
vánja, őszinte feleletet adhat, őt azonban addig keresse fel." ') Csanádi 
Palaeologus Jakabhoz küldötte iraud6 levele másolatát, észrevJtel 
:végett 'l, kinek válasza nem maradt fenn. Csanádié olyan volt, hogy 
a fejedelem azt irta rá vissza: ,Te közép útat akarsz tartani az Aria
)lismus és Catholicismus között; felejted,. hogy ezek két végletet 
képeznek, s köztök érintkezési pont nincs; mert a katholikus hitben 
nincs a válogatásra jog s nincs a vélemél1ynek helye. Figyelmeztette 
öt, ne éljen kerülő szókkal, hja egyszerüen alá az annyi századok 6ta 
bevett katholikus vallást s akkor mind róla öregsége napjaira, mind 
nej éről gondoskodik." 4) Csanádi formulázta hitvallását; kérve, hogy 
vagy maga a fejedelem vizsgálja meg, vagy részrehajlatlan emberek, 
csak ne Dénes pap, a ki ágostai hitvallásu, se Károlyi Péter, a ki a 
zürichiek hitét tartja és a kik közt szeríelett nagy az egyetértő egyet
'nem-értés [inter ql<os est magna concors disconlia et ingens discO/'s con
cm'dic,] mert egyik a kapernaitákkal fogával eszi az urvacsorában a 
Krisztus testét s iszsza vérét, a másik mint Zwingli, jelképnek te
kinti azt." ' ) Ez ügy további folyamáról forrásaim megszakadnak. 
" Ez évről Szakmári István kolozsvári magyar unitárius prédikátor 
'augustus 6. Palaeologus Jakabhoz irt levelében emlékezetben hagyott 
egy tényt, melyről évkönyveinkben nem láttam emlitést. hja: ,hogy 
Fejérvártt néhány atyjoldia fogságba esett; de j6 emberek közben
járására kiszabadultak Mi lesz velök, az idő mutatja meg. Hiszi, 
hogy az Isten a fejedelmet arra bü:ja, hogy vallásukkal valami :o~z 
nem történik Csak hogy ők az imádkozásban és kötelességök telJesI
tésében lennének szorgalmasabbak ! Kéri a béketűrés Istenét, hogy 
mostani számüzetéseoen legyen vele s vigasztalja." Kik estek fog
ságba? miért? kik voltak a közbenjárók? s hol és miért volt számüzv~ 
PalaeolO<7us? - ez egész esemény részleteinek felfedezése továbbI 
nyomozó k hív gondosságára várakozik. 

I) Jacoblts Pulaeologus. Eine Studie .. 
') 
ll)" " ll" 

') ~ " "" 
~)" : ~1: 

. Wien, 1873. 40. 1. 
II ,,41. II 
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