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téntek, meggyöngitették, de nem s~mmtSl ették meg Dávid F -et és az 
unitárius hitfelekezetet. Számuk, illlllt befolyásuk még mind tisztelet
parancsolóan naO'y volt. Mig István fejedelem a nagy váIsáQ"l'a követ
kezett politikai ~söndet a lengyel királyi korona megszel'zésére, addig 
a felekezet ereje összeszedésére, főpapja állásának biztositására fordi
-totta. , Könyörögtek azok az atyánkfiai - igy sz61 az 1576. jan. 28, med
gyesi ol'szággyülés egyik tÖl'vényczikke - kik Dávid F. vallásán van
nak, hogy ö superintendensek legyen, és ha meghal, vagy pedig beteg
ség vagy mi egyéb okból megváltoztatni kelletnék, megváltoztathas
sák és mást tehessenek azon jognál fogva, csak hogy a vallás dolgá
ban semmit ne újitson; hanem a miben találtatott, azon állapotban 
maradjon" I). Erre indokul szolgált az, hogy a lengyel főnemesség 
közt sok uni tárius levén s Blalldrata velök személyes ismeretségben, 
néhánynál nagy becsülésben állván : az eszélyes fejedelem országa 
főbbjei közli! egyiknek őt választotta ki és küldötte Lellgyelországba 
titkos követségbe, hogya választ6k rokonszenvét és S7.avazat át az ő 
részére megllyerjék, Az orvos és társa elegendő ajándék-pénzzel, ki
tüntetési oklevelekkel , a nemzet szabadsá"ait biztosit6, sajátkézzel 
aláirt királyi hitlevéllel ellátva mentek elO a fontos küldetésbe s azt 
fényes sike~rel végezték, Az erdélyi unitáriusok is ha'Ználták a j6 
alkalmat, s ,gy jött létre az elébbi törvény, mely egyházuknak maig 
egylk sarkalatos alapjoga, 

A mint az utóbbi hitviták alatt az nnitárius tanok a legfőbb 
pontokban megállapodásra jutottak, szükségessé vált a bibliának me~-
19azlt0!'t fo,rdltása, mert a v:it,ík folyama abban több helyt beleto!d~
sokat, es tl'lmt.l'lUS irányu értelmezéseket deritett fel. E czélra DaVI ,l 
F. mell 157} , keleti nyelveket értökbő! bizottságot nevezett ki, mely
ne,k feje MaM nevü lengyel tudós volt, a ki a zsidó nyelvet j61 értette, 
M~h~lyt a~onbal1 Palaeologus Jakab Erdélybe jött, mint nagy hirű 
gOl'og tudos, e hIzottság elnókevé ő neveztett ki ~). Utasitásuk az volt, 
hogy a bibliát görög és zsidó eredeti szöveO'ekböl hibátlanul s a r. 
katholikns iránytól és színezettöl megtiszti~a fordits,ík le. Ez volt 
~gylk czé~ Palaeologusnak a kolozsvári gYllluasiumn ál alkalmazásában 
l~ . Posse"luus Antal willlai jezsuita úgy adja elé a dolgot, hogy Dávid 
]erencznek czélja az volt, a mi Luthernek és Kálvinnak ; unittÍl'ins 

II ES~rdél!,Ji Orsuí,g,f}!J. Emlékek. n. köt. 577. l. 
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szeJlemü .bibliát a~art a nép kezébe ad~i; azt remél~e att61, hogyha 
nz eredetI helyes ert~leJ:nmel forditatik ~t, a~ban vallasa tanai új meg
erösitést fognak talaluI. AZ~llba~ -:- JegyzI meg - Palaeologus né
mely tanok ban meghasonIvan tarsalVaI, Erdélyből menekült. ') Ez 
téves. Ö végig híve volt Dávid F-nek, vele levelezésben állott s halála 
után Socinival, Faustoval és a lengyel papsággal szemben védelmét i. 
ő irta. Eltávozása oka Possevinus volt Wujek jezsuita társával, a kik 
XIII. Gergely pápa sürgetései következtében arra törekedtek, hogy őt 
a római Inquisitiónak kiszolgáltassák, a mi - a mint már érintve volt 
- teljesült is, s ő hiteért életével lakolt 2). Dávid F. törekvése igy 
hiusult meg akkor, s eszméjét valósitui csak az újabb időkben szán
dékozott Simén Domokos, fájdalom! korán elhalt unitárius hittanár, 
de a kit betegeskedése és halála szintén megakadályozott. 

Az 1576-ik év súlyos csapást hozott Dávid Ferenczre - neje elvá
lását. Mint minden nagyobb mozzanatot életében, ezt is csaknem föl
derithetlen homály födi. Az a köznézet, hogy két neje volt. Én sem 
egykorunál, sem későbbi irónál ezt határozottan kifejezve nem láttam. 
Forrásaim szerint - a mik nem teljesen bizonyosak - Dávid Ferencz 
1557-n vette nőül Barát Katát. Egyik lánya, Trauzner Lukácsné is 
anyja nevét viselte. Paksi Mihály, Wolf zürichi tanárnak azon hirt ida 
1572-n ápril I O-én, hogy Dávid F. első neje meghalván, másodszor 
gazdag, ifju hölgyet vett nőnI ' ). Sei vert Sommer Jánosról azt hagyta 
emlékezetben, hogy neje Dávid F. lánya volt, a ki anyósával együtt 
1574-n a Kolozsváratt dühöngő pestisben halt el '); ezt hja Bock is. ' ) 
Hogy egyeztethető a két történelmi adat? Paksi téved-e, vagy Sei vert ? 
Való, hogy az első csak hírként beszéli el: azt mondják [dicitu,'], utóbbi 
positiv tényt ir; de nevet egyik sem, a minthogy Dávid Ferencz min
den családi és magán viszonyairól való tudósitásokban vagy bár rövid 
följegyzésekben bámulatosan fösvények kortársai és barátai. A pap
sági körökben személye iránt létezett gyülölség volt e az ok? vagy az 
üldöz~etéstöl félés? Nyilvános tényeinek fénye boritott-e árnyékba 
minden egyebet? s az őt figyelemmel kisérő csak reformátori munkássá
gát látta s minden egyebet menőzött ? Ezekben a kérdésekben mi a 
bizonyosság, tudni nem lehet. Bizonyos és elég kedvetlenitő egyedül 
az életrajz-iró állása, a kitől követelik az igazságot és a tények f61-
deritését ott és akkor is, a hol és mikor az egykoru emlékirók róla 
.teljesen hallgatnak , vaO'y a czélnak meO'felelö adatok világosságra. 
hozva nincsenek . . . Előttem '-an a vá16peori itéletnek egy régi zsinati 
gyf.jteménybőJ, szakértői felü~yelet alatt készült másolata. Ez itélet 
,Dávid P. és Barát Kata házass,i~i szövetsMének en~esztelhetlell gyU
lölBég indokából felbonlására 1576. jan. IO~ Enyede~ a fejedelem ren-

') Antonius Posserüms .. . Atheismi Lutheri, Melanchtonis . . . Wilnae 
1I0LXXX\'1. 65. 1. 'l J acobU8 PalaeQwgu8. Eine Studie . . . 8- 10. ll. 

:I 11fiscdlanea T igltrilla . .. 216. 1. 
4) Naclnichten von SiebenbUrgi~ch('n GclehTtcn .. . 406. l. 
") Rock . . . Tom, I. 891. 1. 
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deletél'e magyar és szász nemzetbeli ágostai hitva.llásu papok zsinati 
gyülése által hozatott; a viszálkodásra alkalm,t a ház szolgáló cseléde 
adván, a ki asszonyát nyelveskedé3ével megbántotta s a vett elégtétel
ért öt perbe is fogta. A férj megtag,dva hitvesétől tanácsát és vélel
mét, a cseléd részére állott s azt tanácscsal és pénzzel segitette. A felek 
elválasztatván : a nönek egy, a férjnek két évig új házasságot kötni 
me"tiltatott. Az itélet végén az van mondva, hogy bár Dávid F. super
int~ndensi tisztétöl elmqzditathatott volna; mert a ki házának nem 
tud feje lenni, kevesebbé tud az egyháznak; de minthogy a zsinati 
papságnak ahoz nincs köze, függeszsz?k fel tisztétől - igy sz61uak -
ha tetszik, hívei, s ha nem - ezek a Jelen,vol~ fejedelemnek saját sza
vai - bírják és tartsák meg őt, hogy meg mkább megrothadjon 'j. 
Possevinus jezsuita öregségi gyöngeségekből következettnek írja az 
elválást ') s megjegyezte, ·hogy midőn ő 1582. Erdélyben járt, a nő 
még-Kolozsváratt élt 'j. Midőn Dávid F. 1579. ápril havában 'l'hOl·dán a 
fejedelem nevében államfogolynak nyilvánittatott, ott volt két atyjafia 
[fmtres], Péter, Miklós, [testvérei vagy csak rokonai? nincs megmond
va]; lánya 'l'rauzner Lukácsné, [neve ennek sincs adva]; gyermekei 
[pueri, libel~], hány s mi volt nevök? nincs följegyezve; hitves nem volt 
mellette, sem meg nem emlitetik; pedig 1578. Blandrata Dávid F.-et 
aggódni irja nej éért. Midőn később rosszul lett s övei nek segélyére szo
rult, Trauznerné ápolta '). A gyermekeknek kisdedeknek kellett lenni; 
mert Sommern~ már rég meg halt, Ferencz fia egyetemeken j árt, felnőtt 
fiu volt, Trauznerné külön emlitve van ... Ez egymással részint ellen
kező, részint hiányos adatokból határozott itélet nem mondható azon 
kérdésben: egy vagy két neje volt-e Dávid F.-nek? s a kit 1576. tőle 
elválasztott.k, az 1557. elvett neje volt e, kit én a körülmények össze
találkozásánál fogva Barát Kalának tartok? vagy akkori nejének m~s 
volt a neve s a most tőle elvált s az itéletben megjelölt Barát Katát 
1572- 74. vette nöül? mely esetben, a ki botlásomat földeritl1é, e kér
dést tisztázva, inkább örömmel fogadnám, mint szégyelném. 

.. Az elválási tényt magát a törvénytelen jogalap, mely szerént ő 
a torvényes és illetékes e"yház birósága elől elvonatott, a szokatlan 
f~rmák és előre készitett körülmények üldözéssé be1yegzik. Egy éle
te:~ ;nért \Íj~b~ támadás volt az, melynek czélja erkölcsi .~itelének 
alaasasa ~ JOvo megrontásának előkészitöje volt, kevesektol kigon
dolva, a ra gyülölködő papsá,O" körében véO'rehajtva, mely azonban a 
nagy közönség előtt Dávid F. jó hirnevéno csorbát nem ejtett, s bár 
;nennyIre kizsákmányolták ellenei, kiknek sorában a fejedelem elöl
allott, azon czélt, hogy a közvéleményt tőle elforditsák, llem érték el. 

.. ') A. nagyszebeni ág. hitv. püspöki levéltárban levő cgyszcrü zsinati 
g:rüJtemény-má.solatokb61. Sajno~. hogy az eredetiek netu levén meg, teljes 
hltelcsségökben megnyugodni nem lehet. 

:~ Atheisln·i Lutheri ... czímü könyve 97. 1. 
"" "" 97.1. . ') De(e'lsio Fhmcisci D(t·vidis in negotio de non invoca.ndo Jesu Chri.sto 

Hl proelbus. lnllrC8sum in Aula, Ba.siliensi Anno CJOJOXXOI. L levél L, 2. ohhd. 
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Kedveltje volt ö város~ínak és egyházának tovább is, részvétteljes tisz
telet tárCYya cO'ész életében . . .. 

M~lt a ~emes vadat, melytől tart a vadász, szemben vaO'y oldal
vást többfelől támadja meg j üldözi, keringeti, fá,rasztja; ha °közelébe 
férh~t, vére ontásával is gyöngíti erejét j olykor t'ij les-helyt keresve 
pihenőt tart, nyug~zik maga, a ~~il í ve kifeszítve pihen s megpihenni 
enaedi áldozatát : Ilyen volt DaVid F. helyzete évek 6ta. A támadási 
es;közök változtak, a ezél nem. Különböző útakat kisérlettek meO" 
ellenében, de fi szándék felhagyva pillanatig sem volt. Az időközök, 
mikor a sors milüegy nyugtot tartott üldözésében, a véletlen s poli
tikai esélyek ruiive volt. Végzetteljes sorsával mindinkább ellentétbe 
hozták. Elé nem mehetett - a kormány erős torlaszt emelt útába; 
yisszatérnie nem volt szabad - tiltotta önérzet és becsület. Meg kel
lett állani mereven, fegyvert letéve, kötözött kézzel. A történtek s sze
mélye ellen irányult fejedelmi és törvényhozási , intézkedések fölbom
laszM és gyöngitő hatása elkezdődött, fényköre oszlani, barátainak 
szíve hüledezni, száma gyérülui, az elmék habozni, a lelkek ingadozni 
kezdettek - az egyház belső erej e megzsibbadt. Már az gyauús helyzet 
volt Dávid Fel'ellCZre nézve, midőn egy eventualis esetre snperinten
densi tisztéről törvényt hoztak. Az egyháznak vivillány, de kedélyére 
megnyugtatólag nem hathatott. Ki tudja, menuyi része volt ebben az 
egyház érdekének s mennyiben czélzott az az ö ártalmatlanná tételére? 
Roszakar6inak bizonyára volt erre annyi befolyása, mint barátainak. 
Előttem úgy tünik fel, hogy Blandratának ez az első ellenséges lépése 
ellenében . Ezt a fejedelem akarta, mert a törvényesség szinével birt, 
~~dott esetben megnyugtatta az egyházat j annak tetszett, mert bizto
sitéka volt jövőjének ; Blandratát pedig népszerüvé tette. De volt ke
belében egész sereg tehetséges és nagyravágy6 pap és tanár, magya
rok, szászok, ifjak, öregek, a kik Dávid Y-nek szelleméből szívtak erőt 
..táplálékot évek során, a kik az Ő nimbusza által nevet s tekintélyt 
vinak ki, de a kiknek voltak czéljai, reményei, tán nem kellemes em
lékei is rá vonatkozólag. Ezeknek kivánatos volt öt hanyatlani látni, 
tekintélyében csökkenni, kecsgtetö remény az ő kli.lönbféle tiszteihez s 
jövedelmeihez jutni. Hijába! az ifjuság tettrevágyó s mindig nagyobb 
hatáskörre sovárog. 

A tulaj tehát magában az egyházban lassanként rendszeresen és 
sikerrel kés~ítetett előre. Báthori István a lengyel királyi székben szi
lárdan ült. Erdélyben is jobban utána láthatott vallása teljesztésének 
s az unitárismus árja szükebb mederbe visszaszoritásállak. Két test 

• volt ö Krist6~ fejedelemmel, de egy szív és l élek. A mit ö akart, ez ~s 
a~arta; a IDlt az első kitüzött, uMbbi kivitte. A jezsuiták megtelepl
t~~e Erdélyhell az ö müvök. Egyik falukat vett számukra, a másik 
aJa~dékozott. l stv'(11 király behivta, Kristóf fejedelem elbelyezte. Azt 
a latsz~ cseké~y kedvezést, a mit Báthori István az első SUl)erillt~n
dClls-va.lasztásl jocrban adott, utóda B.:Íthori Kristóf csaknem értek
teleUllé tette az {576. aug. 3. Kolozsv;:íratt hozott 8-ik t. czikk ál tfd , 
melyben 1\ rendek elismerik e tÖl'vényaclta jogot, de meghat:írozMk: 
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,j hogy a superintendens' zsinatot csak KolozsváTatt vagy Thord~Ln tart
hasson j de a kik DéQ.es papP,,"1 egy valláson vannak, azokat eCfybe ne 
hívhassa, hanem az Ö régi authoritása az övéi között megmaradjon." l) 
Az 1577. évi octob. 12-l5-ki thordai országgyülésen a fejedem és ren
dek még tovább mentek: az 5. t. czikkhen meghatározt.ik: "hogy a: fe
jedelem a régi articulusok és a maga fejedelmi méltósága szerint minden 
rend~ket tartson és oltalmazzon meg vallásában; ha mi ínnovatiók 
pedi" volnának avagy lennének, a superintendens requisiti6i után 
ennekelötte való mód szerént biintettessenek meg" ; ') a 6. t . czikkben 
meghatározták : ,hogy Thord,,;y Sándor Andrásnak mindeniitt autho
ritása legyen az orsz,igban Ja1'nl, r~l1nden helyeket megvizsgál ni és 
mindenütt az ő vallásán va16 egyháZI személyeket, ]xLpokat ioO'azCfatni . o , 
oktatni, tanitni, megfeddeni és zsmatot tartani, sőt a más valláson 
való papoltat is serkontve, intve, tanitva - a kit lehet - az ö néze
teil'e vonui, de ne erőszakkal. A. másik félnek pedig, Dávid Ferencz~ 
nek, mint ennek elötte, most is csak Kolozsváratt és Thordán lehessen 
zsinatot tartani, a más confessión való egyházi személyeken semmi 
hatósági joga ne legyen, hanem csak az övéin. " "l· 

Ez is ugyanazon czél eszköze volt - Dávid F .. és egybáza gyön
gitése, hívei számának fogyasztása. Elkedvetlenítöleg hatott ez az uni
táriuso]na, mert látták a czélzatosságot, sértett a benne levő igazságta~ 
lanság s ajognak világos elnyomá.a. Az ö többségben létök alatt az nem 
fordult elé. Az ö lelkiismeretök nem volt eléggé önfeledett alTa, hogy 
a másik törvényesen biztositott hitfelekezet létezö joga elvevését java
solják ; söt annak és az igazságnak védelmére emeltek szót. Senkire 
~em hatott azonban ez oly fáj6lag, mjnt Dávid F.-re, a ki maga a sze
lidség s határozott ellenzöje volt minden eröszaknak, a ki imádkozott 
azokért, a kik öt káromolták, soha bosszuállásnak szivében helyt nem 
a~ott, a fejedelmet és kormányát igazs,ígtalanság elkövetésére nem ta
n.csolta, s midön az unitárius föemberek némelyike kényszerítö eszkö
zök h.sználását ajánlotta, tiltakozott ellene. ,Nem ablja: - mondá
hog.\' csak egy is legyen hívei között, a kit )riilsö befolyás vitt oda. Is- · 
ten 'fJéJímelc Icelllenni, a mi a .. embereket Isten egyházának meghóditsa. 
Egylk egyházi beszédében a szószékböl hirdette: ,A mi Krisztusunk 
az, a ki meggyözvén a halált, oly név adatott neki, mely mi~lden mások 
felett van. A ki mást keres, keresheti, de meg nem találja. En megelég
sz~m ,,~"el~ a ~ek lelke ezen meg nem nyugszik, menjen 3,. pá~a 
utan. ) KarolYl Pétenel meghasonIván, maga kérte, hogy menjen at 
Mehushoz. Lelke keresztény szeretetét tanusitj. az ho"y mÍ" Kolozs~ , t ' o o 
varat az óvári tanodában unitárius hitelvekre unitárius szellemben ta-
nították a. fél Ol'szág ifjusá.gát, a mellette levő zárdában a Domokos
szerzetbeh barátok háboritatlanul laktak s csöndben végezték imái kat ; 

~) Erdélyi Országgy. Emlékek. "ru. köt. 1877. 108. I. 
)" " "n"" 122.1. 
)" "I) 122- ~23. ll. 

~) D ávid F. Pl'éd'ik,í.cziói. A K11szt~lsll'61 ~u.16 XXVIIl-lmk hfll'llHtdik ré
szében. 



, 

216 DÁVID F. Ér..'EK-nEFORlIJA. 

a ref0l111átusok az Ö főpapsága és püspöksége alatt középutezai imahá
r.ukball öllszertartásaik szerint tartotta.k isteni ~tiszteletet, töle vagy hí~ 
veitől nem bántalmaztatva. ') Azonban bármennyire sajnos is volt ez 
türniök kellett, mint megváltoztathatlant. ' 

Ez évek történetéhez tartozik Dávid F. ének-reformjáról szólnom. 
A ki positi v adatot kiván tőlem, az előszóm kell hivatkoznom 

hol azon elszomoritó tény van hitelesen megállapítva, hogy mintha idő: 
sors és emberek egyetértettek volna, úgy elpusztult minden emlék, a 
mi e lángeszii reformátornak e téren munkálkodását pragmatikailag 
bizonyítná. Látta az 0lvas6, mily sűrűn adták ki reformátoraink hitval
lásaikat, az eszmék fejlődése, a hittani álláspontok változása szerint. 
Az énekes könyvek nagyobb terjedelmüek levén, nem követhették ez 
útat. Tovább voltak használatban az egyházakban. De még is változ
niok kellett s változtak is; mert a reformati6nak a biblia forditások, 
nyilvános imák és prédikácziók, a kinyomtatott katechesisek és hittani 
művek, végre az énekes könyvek eszközök voltak kezökben hitrendsze
rök [dogmaMkájok] megállapítúa, kifejtése s a nép közt elterjesztése 
végett. Hogy az igehirdetés és reformálás e hatalmas emeltyüjét Dávid 
F. is használta, bizonyos j de az ö szerénysége, a könyv liturgicus ter
mészete, vagy az, hogy Heltai mint nyomdatulajdonos és kiadó nevét 
mÍllden nála megjelent könyvre föltette, vagy tán együtt mindenik oko
zója annak, hogy ma egyenesen nevét viselö unitárius énekes könyv 
nincs, s hogy volt-e olyan, mit ö irt, vagy az ő neve tekintélye alatt 
más? hiteles adatokkal nem igazolható. Ezért nem tudtam én is a D,i
~id F. irodalmi emle'kei közé semmi énekes könyvet fölvenni. Az er
délyi unitáriusoknak 1568. előtt nem lehet énekes könyvük. Heltai 
1560-ban kiadott zsoltárai trinitarius álláspontuak. A mi a kolozsvári 
unitárius és ev.-református főtanodákbanDávid F. és Heltai név alatt van 
s kiadásuk az eddigelé tett nyomozások alapján 1575- 79. évek közé 
tétetik, nem Dávid Ferencz korából való, hanem sokkal későbbi. Ezt 
!lemesak a Bánczai-féle ének, de a Mihály vajda és Básta korát illető s 
i' gyulafejérvári fejedelmi palota elpusztitatásán búsongó énekek bizo
~yitják: Van egy 11 Unicum" a székely-kereszturi unjtárius középtanoda 
Jakab Elek-féle könyvtárában, a mi azonban szintén nem Dávid F. kora
beli kiadás. A ki az összes én.ekeket Erdély történetére való élesb figye
lemmel áttanubnányozz~, meg fog róla győződni. Az időkor kritikai 
meghatároz~s., mindkét p~dány tetemes hiányái, a ezímlap és bevé~ző
dés meg nem léte miatt lehetlen, csak kettő bizonyos: ,hogy illilld

kettö unitárius kiadás s a sz -kereszturÍ korábbinak látszik.1oI Az unitá
riu.ssá~ot i~a.olj~ ~z, 'hogy' 'Izokban az 1568-71-ben megállapított 
llmtánus hItelvek lelkiismeretes következetességgel meg vaDJ)~k ~r~va, 
az 15.12- 79, közötti Iúisztus.nem, imádási felfogás sehol kifejezesre 
n~lll J~tl ,tehát ~411ak v~gy 1571-ig, vagy az unitárius hitelv~knek 
1079. Julius 2-án történt körülh.t4rolása után kellett megjeleIDlt. 
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. Hogy Dávid F. nz tmitárius egyházi énekek refol'D.1átol'a, a dolog 
természetéből foly és saját elbeszéléséből bizonyos. 1567-ben az Iga. és 
Hwnis lsten 1smC1'etá'ről irt könyvben mondja.: "hogy 'a sakralllentumok 
l'eformálását a misén kezdetteK, a kürtök és orgona használását kizár
ták; elébb magyarra fordították az Isteni Dicséreteket a Luthedől be
hozott s általuk is sokáig használt német énekes könyvből; egyéb isteni 
tiszteleti dolgokról A.genda-könyv-et adtak kij 1568 után, mikor a piaczi 
nagy templom birtokukba ment, lefordították a Z soltá"okat is.' 'l Az 
énekek alakját megváltoztatták, az azon korban használt versformákat 
vették át s ez által azoknak költészeti és zenei értéket s több irodalmi 
Slílyt adtak. Felvették a hymnuszokat, a mélyebb vallásos érzésü világi 
dalokat, a llli által az isteni tisztelet érdekét emelteB:. Dávid Ferenez köl
tői érzéke megtudta vál9gatni azon énekeket, melyek ililetők, melyekben 
izlés van és költői ér. Enekes könyvében a nyelv és verselés évtizedek
kel áll magasabb szinvonalon a Tin6diénál. Nyilván kitllnik már itt 
több énekökből a nemzeti rhytmus, a dictio sok helyt meg lep s az esz
mék bősége, a képek virága és a verselés zengzetessége meghatja a ke
délyt, fölmelegiti az érzéseket. A hittani mellett párhúzamban van 
tartva bennök a szent-költészeti ezél. Dávid F. igyekszik a vallás iránt 
fogékonynyá tenni híveit; de nem feledi azok bíraadalmi helyzetére, a 
hazát és házat ért jó vagy balesetekre, szűk időre vagy bőv termésre, 
egészségre vagy járvá.ny betegsége~re, saját boldog vagy boldogtalan 
állapotukra is /igyeImét fordítni. Enekeiben nemcsak vallásosság, de 
egyszersmind az egyénnek sorsával megelégedése, félelme vagy remé
nye, aggálya és öröme nyilvánul. Ez énekek előttem a reformátiót 
szebb oldalairól mintegy varázsszinben tüntetik fel. Látszik, hogy az 
emberiség megunta volt a speculativ merengéseket, az Isten dolgai esu
dálatában való szenvedőleges áhitatoskodást, az égiekkel társalkodás
ban az élet igényeiről, a föld örömeiről és bájaiT61 e!felejtkezést. A 
XVI-iIF századi unitárius énekekben a keresztény, polgár is, alattvaló 
de jogbiró egyén is, imádja Istenét, de érdeklődik hazája sorsa által, 
elvégzi a szent dolgokat a templomban, de bőn érez s vonz6dik övéihez 
a esa~ádi ~Ietben; sz~mei ~Z ég felé vannak fug::;esztve!.szíve egr bol
d~g. es orok haza fele vonJa; de a kikkel testvérl, szülOl vagy mns 1101: 
gan Vlszonybau él, azokhoz ragaszkodik s e1etét és életöket boldogItlll 
törekedik. Előttem ugy t ünik fel, hogy a mi iste~i tiszteletum; én?k
része szebb, gazdagabb, változatosabb volt akkor, mmt a mult szazadl és 
néhány évtized előtti. Látszik azon korban n szívek fölpezsdülés., a lel
keken b~z~nyos eszményiesség, a hit-élet valódi megújulása. . 

DaVld F . ez énekes könyvben átalakitotta és rendezte az Ant,
lJhó"á7cat, átvizsgálta s az egyház hittanaihoz alkalmazta aDicséreteket, 
Jlymnuszol'at és Zsoltá"okat, irta az Acljun k hálát mindnyájan az Atya 
u.~ Istennek, . ' czÍmü szép vallásos éneke~, irb több dícséretet, néme~
boI magyarra tette át: Th,ős várunk nekiillk as Isten . .. kezdetüt, a lUlt 

uo református irók Skaricza Mátéénak tartanak. Valószinúbb, hogy utóbbi 

I) Z"Ot/zló- Uzoni, , , I. r , 744. 748, ll. 
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csak \'a11.190. hitt.'1.oa i,hoz a.lk~]~az~'tl mert l?ávid F. már min~ l:égi Vap 
folytatta. ~'eforn:#Ol:1 munkaJat, m;kor ~k~1."lcza alatt~ ~olozsva~l ta~1Ul? 
volt. Neki tulaJdollIthat6 a II. Janos [ZsIgmond] kllaly nevet vIseia 
ének is : 

Oh Ur I sten! tekints 1'cámk, ma,gas mennybOL nézz mi reánk, 
J!.'IJ könyüriiU te népeden, nyomorult keresztényiden satb. [207-210. 11.] 

A HyIlllluszok közt az ő Sílllit6 kezére mutatnak iL: Jövel teremtő 
U,· I sten czímüben c hittani helyek: 

Tc vngy a.z egy örök lsten, ft. Krisztus fLlt111 szent Aty(~nk ! 
Élő kútfö, tüz, szpretet, és mi lelkünknek gyíÍUlola - - -
- - - - -
- - - - - -
Gyujts viliígot értelmilukbe, és szeretetet szívünkbe, 
A mi erőtlenségünket crősségeddel gy,ímolitsd ... [xxv r-xxvii. ll] 

Teremtésről irt Hy""""szai közt a hétfői-ben e szép helyek vannak: 
T e elv{tln.sztúcl másod lln,p on öket, 
Az ég és föld közt szerzél messzeséget, 
A feHegeknék tágas ürességet, 
A híg egeket ... 

Hogy a nagy vizek mind az egész földet 
El ne boritmík, n. szép szigeteket , 
Csud:latosan felfüB'gesztéd öket, 
A bo esőket ... lXXX"UI. l.] 

.A. kecZdi HymDuszban igy Ü~la. le e nap teremtői míívét: 

• 

Akkoron l őnek a. széles tengerek, 
Az egész földön foly6 nagy szép vizek: 
Csor~6, patakok és kedves kútfejek, 
A lok éltetnek ... 

A valhílra térve át • Szentlélekről szóló tanát igyalkalmazz.: 
Birja Szentlelked a mi szíveinket, 
Senuui gonoszra ne bocsásson minket, 
De minden jóban épitsen bennünket _ 
Erőtleneket. 

És bcítoritsa félelmes lelkünket, 
'l'artsa csendesen te benned hitünket, 
Semmi rettegés ne illessen minket _ 
Te hívoidct. [XL. 1.] 

A hetedik nap a teremtésröl irt részt e gyönyörti helylyel végzi: 
A ~ötét éjnek reánk jövésében, 
~dJad, .hog~ lelkünk ne legyen sötétben, 
~,e pedig Intünk tökéletlenségben, 
.l!.S tévelygésben. 

Ha :~ mi t esti szemeink elhunynak, 
Lelk~ fl Z.?lll?ink l'?íid vigyázzanak, 
.~ nil Lunelllk mllld el :Lludjanak, 
J:.lj meghallj :Lll fL k. [XL\'!. 1.] 
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A Da Pro/lmdis czímii szent ének kötetlen beszédben van egé
szen az unitárius hittIlll elvei szerint forc1itva. j j ell emző benue e hely : 

• 

. Az lHlJha.tntln.n és httba.ta.tlan kil'árynak csa.k a bölcs Istennek, 
Tisztesség és dicsöség adassék. 
<? dicsértessék szcntcgybi'izltbfJJll a Jézus Krisztusnak általtt, 
Öl'ökkön örökké ugy legyen, Amen, !I.XXIl' . 1.] 

Érdekes, mint adott szerző.i e a. D e Teum La'lulamus szent Am
brus. féle buzcr6 katholikus éneknek az Istenre és Jézusra vonatkoz6 
helyek megváltoztatásával egészen unitc'Írius jelleget. Egy helyen igy 
szól az ének : 

Te vn-gy egyedü l csn.k tenmagadtól való bizony rsten, 
Te az emberi nemzetnek megszabadulásáért szent F iada.t c világra. bo

csátád . .. [XCl V.- X OYl, Lj 

A Szentlélekről nincs emlékezés. Szintén kötetlen beszédben 
késziilt külön ének van az apostoli, kiilön akaresztény symbol"",ról ... 
[102-103. 1. 

A Krisztus születését dicsőitő karácsoni, úgy a husvéti és pün
kösdi énekek valódj. gyöngyei az unitárius szeut -köitészetnek. Idézek 
hel őlük kettőt . . . Üröm napja van ma [Dies est laetiti«e . .. J 

Ez nap nekünk dicséretes nap, bizony vigasságnak napja, 
És id vességnck bizodalma . 
]\fert születék ez nap l1ekii nk , 'mi váltsfÍg ullkra, 
A Krisztus Jézus, Ist ennek Fia. 
Áronna.k ,'esszej e megvj rágozék, ti szta szűztől gyermek születék, 
Mennyei király ul n ekünk adaték, Krisztus Jézusnak n evezteték . 

A husvéti Hymnusz : 
[128.-129. 1.] 'l 

Fén,ylik a nap fényességgel, zeng n.z ég nagy dicsércttel, 
E vI lág örü l örömmel, ordit pokol ret t eg éssel . . . 

Mély :íhi tatra huzditó a MlATrÁNK-ra, mint a J ézus Krisztus által 
szerzett imádságra irt három ének. Az első igy kezdődik: 

Mi kegyes Atyáuk! kit va.llunk hitünkben, 
Jté~y segits~gi\l ll1h~dcn szükségiinkben, 
Eln ts fe l llu nket nu természetünkben _ 
Kl vagy mennyekben! 
- - -- - - - -
1\1 i . l;:.enye~'iinket , minden llapit adjad, 
1dJ J? fejede lmet, mH,rhl'i.nlmt m .... g.tldjad, 
Es llllndenekben testünket táphíljad, 
És oltalmazzad . , , [179. 1.] 

A'l. utóbbi vers-szak a másodikban ily alakbau jő eló : 
Mindennapi keuyeril. nket, nlinden test i szi.l. ksérrÜllket: 
IHi szolgItt, jó fejedelmet, egyoséO'et békűségt:}t, 
Jó .házna társat, bőséget _ eo ' 

AdJ :~d nek ii nk ma ezeket . . . [lS.1.-1S2. ll.J 

II A lapsz{~mozíla lOD-tól l.czdve nem 1'6111 ni, do arlllJ j lJgy ll. 

• 

• 

• 
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A jó feje~elemért i;nádkozás ~ngem azon g,ond?latra, visz, hogy 
vagy ez ének Iratott Bathon Istvan vagy Knstof valasztas.kor, v'~y 
azok első kiadásának kellett ez időben történni. Dávid Ji'erencznek és 
egyházának volt oka ezt imáiba szőni. 

Jrtak még éneket Dávid F. kortársai közül: Szegedi Lajos, a ki a 
gyulafejérvári második ~~vitán választott biró volt, ily kezdetűt: L égy 
i1'1lalmas UI' Islell "" "ekunk .. . [282. l.l 

Sztárai Miklós, a ki szintén választott biró S erös unitárius volt: 
Sokan vamwk most olyal{~. emberek . .. [217-19. 1.] 

Ez éneknek ethikai tartalma úgy, mint igazi magyaros gördülé~ 
keny folyama kiváló érteKet ad. 

Palatich György, a ki 1570. Váradon volt fogságban, el.,irva az 
odaval6 reformátusok által. ') Az ének czíme: Umm! benned még az én , , 
'remeu,'Ijsegem ... 

Az ének végén meghatóan panaszolja fájdalmát: 
Szivem meghasad nagy bánatimban, 
Hogy nincs részem a napnak világában 
És tagjaim vagynak nagy fájdalomban, 
Nehéz vasnak alig hordozásában. 
-------- -- -
- ---- ---- --
Ezerötszáz és heten esztendőben 
Csonka toronynak erős tömlöczében, 
A ki szerzé, igen bízik Istenben, 
Hogy nem qagyja .oká • büntetésben ... [549-552. 11.] 

Az énekbö!lcitetszöleg e fogságban többen voltak lútvitáik miatt. 
A forrongás és tusakodás tetöponlját ekkor érte volt el. Dávid F. em
!iti egyik művében, hogy papjait Melius superintendentiájában elzár
Ják, elkergetik, könyveiket égetik. Ez hihetövé teszi, hogy e bánatteljes 
éneknek az egyMz rituális könyvébe fölvétetése ez időtájt s épen Dá
vid F. akaratáb6l elégtételül történt a szenvedök iránt, erkölcsi vissza
torlásui az ö és hívei részéröl. 

Kivál6an szép Balassa Bálint bujdosásra indulásakor irt éneke, 
kezdete ez: P"sp!áb"" zsiclókat vezérlő jó Islel!! .. . [533-35. ll.]; az 
úton jár6ké, ily kezdettel: Umm lsten, ki igértél oU"I",at .. . [445-
447. ll.]; A jó lanilókérl való ájtalosság czímii, melynek jellemzö e há
rom vers.szaka : 

Ad~ ~nekünk ~r Isten! adj igaz prófétákat, 
AdJ. lllloekünk 19az lelki pásztorokat, 
És Jámbor tanitókat. 

Birjad élket Ur lsten te szent aJándékoddal 
J~azgas!lad őket a tu tanácsoddal ' 
Erösitsd hatalmaddal. ' 

Bogl: tégedet Ur Isten! és a te szent Fiadat 
PÉrédlkálják nekünk minden bátorsá.gmtl, 

8 lelki igassá.ggal. L 542. 1.] - --
l) l 'o l!ztu' U~omi. ... l. köt. 7á4. 1. 

• 
• 
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Jellemző, hogy némely ének vers-szakai első betl\jével a buzgó 
hívek nevét örökitették. Ilyen volt a hős Németi Ferenczhez kettő 
[300-304. ll. 416-421. ll.], egy Ghyczy Jánoshoz [356-359.11.], 
e"y Dóczi Zsuzsánnához [252-256. ll.] sat. Ez erős bizonyitéka Dá
vi,l F. szabadelvüségének, a kit semmi előitélet meg nem kötött vala
mely .czél helyes eszköze alkalmazásában; mi által emelte hívei vallá
sos érzését s az egyház iránt áldozatokra buzditotta. Figyelmet érde
mei az is, hogy e kiadás -214., 215., 234; és 242. lapjain négy magyar 
zsoltár lengyel daJJamra, [No.ta POlo~,"a], a 323. lapon egy, német 
énekdallamra van irva [Melodm f'~xoll1ca : Wenn "'einst.] Ez igazolja, 
ho"y ez énekek az unitárius hitvallás első megalapitása idejéből 
[1568-71.] valók, midőn a lengyel és erdélyi unitáriusok elsö hittani 
könyvüket is együtt adták ki, ') és hogy a kolozsvári unitárius egy
ház eredeti magva az odavaló szász ágost. hitü eklézsia volt .. . Még 
három zsoltárból idézek helyeket, melyek kettöjében én Dávid Ferencz 
utolsó évei tragikus részvétre inditó képét vélem látni. Amelegség 
és közvetlenség, mely az énekeket oly meghatókká teszi, mondatja 
ezt velem. I1z egyikben, mely - ha övé - befolyása fénykorából való, 
igy bnzditja híveit el nem csüggedésre: -

Emlékezzél meg Ur Isten a mi nagy gyarl6ságinkrol, 
Tekints reánk kegyelmesen a te nagy bolclogságodból - 
A mennyeknek országából. 

Hallgasd meg fohászkodását a te kicsiny seregednek, 
Ne utáljad könyörgését a te nyomorult népednek, 
Kik most neked esedeznek. 

Ezután nehány versz-szakban beszéli az emberek gonGszságát s 
Isten nevében igy vigasztalja öket: 

Megmutatom meg magamat mindeneknek Urnak lenni, 
A hamis tudománynak is végének kell akkor lenni. 
Az Ur Isten azt beszéli . 

Az én elpusztult népemért, és ő keserüségekért, 
A szegények Sil'ásáért és naO'y fohászkodásáért, 
Feltámadok az árvákért. Z) ö 

M.egmentem az én népemet és megnyugtatom én őket, 
ÉTls~tán ~ogom hirdettctni közöttök az én igémet, 
"s 19az Ismeretemet. 

Mint az eresztett aranyat és hétszer tisztál t ezüstöt, 
Melyet tűzben égettenek és az ióIdből lrivettenek, 
Igy vigasztalom meg őket. 

Tartsd meg közöttünk Ur Isten! a te áldott szent igédet, 
Oltalmazz e vilá.g ellen mindenekben Uram ! minket 
Hogy dicsérhessünk tégedet. [210.-213. ll .] 

;)J:;Uyluíztöl:tén. EmlékeT.:. II. Dávid F. irod . emlékei ~-Xr. sZ. 
) ,hz val6azmücn 1.1. kolozsvári lefejezésekre vonatkOZi k. 

• 

• 



'222 DÁVID F .• ~NRlr·RF.~·OnMJA . 

A JJHís kettő iildöztetése idejéből való, az egyikben ily helyek 
vanna];: : 

Jflj , meddig na.gy Ur Tsten! nyl1jtod nagy ha.ragod? 
Ilv svkáig tart vala. Uram ! btísuM.sod. 
Eifelf'jtesz O immár, minket. tc templomod ? 
Va.jjon s meddig szent szined s rejted el országod? 

Ugyo.n meddig leszen ily kétséges énnekem? 
Meddig elmém szüntelen kesereg én szivem? 
Vajjon s meddig ellonség kill.ltoz ellenem, 
Szida.llllaz és ká,romol, rútól Ul'ltm! engem? 

A mennyekből Ur Isten! kegyes szemeidelel 
Nózz ahi. és hallgass meg hangos füleiddel. 
Én Istenem! szent szined mutasd, nc rejtscel el. 
Hadd újuljon én arczlÍm. Uram! ne veszszek el. 

Zürzavarban ellenség ne örUljön rajtam, 
Ne kérkedjék miattam, hogy én megrolltil,ttam.. 
Az engem gyülölöknek ne töltsd ked vét mostan, 
Hogy én megt{~ntorodtam, ne knczagjoll raJta.m ... [214. - 15. il.] 

• 

Á másik azon időre vonatkoztatható, midőn szerencsétlensége 
tetőpontra ért. 

Seregeknek szent Ura! hajtsd le füleidet, 
Hallgass meg kegyelmesen mostan is engemet j 
Mert bús vagyok szent Aty.ím ! nyujtsd segedelmedet" 
Nyomoruság szorongat, gyötri enszívemet , .. 

Örök Atya, Ur Isten ! halld lUeg füleiddel, 
Könyör~ésemet vegyed fl. te j ó kedveddel, 
Beszédemet fogjad meg figyehnességeddel , 
Esedezésem Uram! egyezzen kedveddel ... 

üresek és héabava16k több Istenek, 
Nem hasonlók te hozzád az r út bálványképek. 
Oh ITr Isten! nem éri az ö tehetségek 
Nagys{tgos dolgaidat, mert ök nem Istenek . . . 

Én szent neved követvén szent tiszteletekkel, 
H~láadásban való nagy lelki örömmel, 
Dlcséretmondl'i.sokban való énekléssel 
Mind önökké ör vendék én a szent bíveldcel ..• 

Ellenem nagy Ur Isten ! kevélyek támadtak, 
Kegyetlen gyülekezet s latrok hálót vOllta.k. 
Keresik életemet s lÍtamon, futkostak 
Utánam, kik hem féltek' téged, 6hílkodtnk. 

Le:e;öje Ur Is~n! vagy de kevélyelmek, 
Ke>=» eln~es . és Irgalums t ehozzúd térőknck. 
a;az er~s l,stene, vagy te híveidnck, 

OSSzu Idelg türő, jó kedvU, szentidnek. 

• 

Inditsanak Ur Isten ! mindezek én hozznm. 
Re~yeh~ezz meg s l{egyescu tekints imlluí r reám ! 
~d~ erőt te Ilzolg{!dnak, gy6gyitsad nya.valyám, 
J (t I t sJ meg IiIzoJgu.16d fiát, add mcg édes hazám. [328--332. 1.] 

• 



UNITÁHIUS ÉNEKEK JELT.E~IZ~~8E. 223 , 

Ra. ez énekes könyv kiadása az 1570- 79-ki idöközre határozot
tan lJelll tehető is, bizonyos, hogy énekei nagy része abból való. Némi 
borongás ömlik azon végig, kivált pedig az utol só részen. Oka az 
egyház szenvedéseiben van. Val6, hogy az unitárius egyházi énekek 
.fő jellemvonása a komolyság, Ez onnan van, mert e vallásnak már f'ö 
hiteszlll~je az Egy Isten, az egyszerU és felséges legtökéletesebb fo
nalllla. Kl'isztus élete egészen megdicsöüléseig szintén igen komoly 
történet, mely a lélekben a magasztosság és méJy érzelem hangulatát 
fejti ki és müveli. Az unitári?s templomnak architecturája is erre 
irányozza a kede1yt. Groteszk nIncs abban. Fény, ékesség, pompa sem~ 
mi. KÖllUyüség, csillogás, külsőleg hat6 nincs vallásukban és cultus
formáikban, Ez átmegy egész lényökre, jellemmé válik, A,z unitárius
llak hazaszeretete, szabadságcultusa, tudományos hajlama is komoly. 
Átalában a mi igazi unitárius, az komoly s egyszerü. Ez nyilatkozik 
ez énekes könyvben is, csakhogy némileg az elegiai hangulatba megy 
át, a mi üldöztetéseik eredménye. Az énekir6k némelyikénél gazdag 
képzelemmel fejlett aesthetik.i érzés párosul, soknál a gondolatok 
fensége s a nyelv dallamossága lep meg. Nem egynél fe!tünően sza
batos a rímelés s a kis kötet a versfajok roppant gazdagságát mutatja. 
A mag.fal· nemzeti lyrának itt van egyik bölcsője, ez énekek a magyar 
szentköltészetnek mindenha tisztes emlékei lesznek, s az lijabb kor 
muzsája készül, ez idő nem messzi, midőn ezen úttörő dainokok sil'ján~ 
a nemzeti elismerés koszoruját leteszi. 

XIV. 
• 

(lűiS-lóm.) A nísztrejtö zsinot. Soetlll Fllusto Dávid F. házinsl. Dú,'ld F. l etArtóztDtÍlllll. EI
TÁIII.SII, lti1'eitöl. Dal'ld . '. Thonlím iiollamfogolyuak nyllTánltlltik. illeggyaIáztatás8. David P. 
1\ gyulll.fejénari. fejedelmi bir6silS elött. Magatartása. Az Itőlet. Fogsága ft dőr8l várban. 

.. Hlllil.la. 
Succed~mt trisUa laetis ... 
Ferendum est, quod 11mtari nequ,it. 

. Dávid F. 1578. márcziusban Blandrata bele egyezés ével, de tény
leges részvéte ne1kül köz zsmatot tartott Thordán, melyről némi rész
letet. Bla,ndratának Palaeologushoz aug. 3. irt levele tartott fenn, mely
ben 19y Jr: "Vallásunk papjai 322-ten a legszebb rendben és törvényes 
m6don mllldenki bámulatára köz zsmatot tartván, behozatott az átalá
~os ~apság [communis l Jro{etia], az egyház közönséges hitvallása meg
anapltatott~ a kisdedek megkeresztelése megszüntetett ... Ferencz m' 
betegeskedIk testileg, lelke nejeért aggódik, a kinek anyja szélhüdés
ben meghalt" 1), Az első határozási pont szerint szabaddá lett a zsinat 
,lItal el nem határozott bármily hittani kérdtsröl vitatkozni fr nélkül, 
hogy az újitókl'a nézve hozott országos törvény ellen ez által hibáznának. 
E~ az. eszméket új mozga.lomba hozta s az egyházak sz6székeire is 
batol'lt61f1g hatott. Dávid Ferencz is nyilvános beszédeket tartott a 

') Drfensio . . . X L\ 'l , l. 

• 
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