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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. 
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(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 
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Jézus imádása vagy nem imádá.sa, elégtétele s az elörevaló elrendelés 
kérdéseiről, ~öt házi körében, bIZalmasai; a töhl~i papok és segédpapok 
jelenlét~ben IS ~z6lott ezekrő!: B,landratan~k mm,!. te.mplomi beszédei, 
mind bazl magan eszmecserel targymt ket meglllttJe megirta ez tu
datta a fejedelemmel, a ki nem késett a thordai végzé"ben S e' hiteles 
érteslU,ésekben nye,~t j6 alkalmat felh~sználni. Országgyülést hivott 
össze aprIl 2T. - maJus 5-re, melyen e sZlgoru végzés hozatott: ,ÉrtJük 
Nagyságod izenetét areligióban, minemü hallatlan és káromló inno~ 
vatiók öregbednek, kit mi is mindenek fel ett elsö és fő dolognak ité
lünk leum, ki miatt az országokat az Ur Isten az ő csudatételei szerént 
meg is bünteti és eltörli, - hogy erre gondot viselj link nagys~goddal 
egyetembe, hogy evvel is az U r Istennek reánk következendő haragját 
és büntetését ne ingereljük. Tetszett erről, hogy min,l mostan, mind 
jövendöben valami innovati6k vannak vagy lennének, ennek el ötte 
val6 statntumok szerént, minden haladék nélkül hivassa elé az innova
tort és mind a két religi6n val6 snperintendensek által, kik mellett 
Nagyságodnak is ,nind a két religión való egyenlő számu főemberi 
legyenek, inquiráltassanak, és ha nyilván való innovatoroknak con
vincáltatuak, Nagyságod priváltassa és r emoveáltassa ab officio. Ha 
azután is nem szünnék hinteni efféle újabb haeresist, Nagyságodnak 
authoritása legyen ' érdemek szerént, valami büntetéssel abIja meg
büntetni tanácsival egyetemben. A kik pedig vocati6ban nem volná
nak, kik tisztektől nem priváltattanak, hanem csak teljesztik az efféle 
tévelygéseket, azokat is ezen m6don a dolog kinyomozása és itelethozás 
után büntess~ érdemek szerént " '). 

Dávid F. mintha az országgyülés végzése nem is öt érdekelné, 
ID?!lt eddigi útján. Aratás után ismét zsinatot tartott, az egyház ügyeit 
elmtézte, a napirendre jött hittani kérdésekről az eddigi irányban 
eszmecsere folyt. A z ismert két ellentörekedésü pap Blandratának 
ezt is tudomására adta; Bikfalvi Imre esperes; egyikök, Szathmári István 
veje három tételt, melyet a megvitatott tanokból állit61ag Dávid F. szö
vegezett '), maga vitte GyuJa-l<'ejérvárra B1andratához, a ki ennek kö
vetkeztében levelet irt Dávid F.-nek, óvta öt, hogyathordai zsinati vég
zésben bizva a házánál, a templomban és zsinaton közelebbről hinletett 
tanait ne terjeszsze, mert ha a fejedelem megharagszik, ö vagy Dávid F. 
helyét elveszti. E különös indokoláshoz még az is j árult, hogya 3 tételre 
maga 30 elJentételt irt; a mikre Dávid F. a "Kis-könyvecske" [Libe/ites 
parv"s] czÍm alatt ') felelt s azt Gyulai Pál hívétől elküldötte a 
len~l"l királyi udvarban élő egykori pártfog6jához Békes Gáspár~oz. 
E konyv eltünt, ha jezsuita kézre jutott - hihetően örökre: Tartalmar61 
vn:n fe~ e,g~ levél, mi~ a lengyel unitárius papság Socll1lnek ado,tt, 
nn~or o DaVId F. megtéritésére Erdélybe jött s a melyben azon .lllt
tam elvek vannak kifejtve, a miket fennebb feladói Dávid F. tételemek 

I) Erdf>'ty i Országm}. Em lékek. lIT. köt. 1877. 125. l. 
2) EgyluÍ,zWrtén. Eml. IC. Dá.vid F. irod. em l. XXX VII. sz . 
' ) . 
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áHitottal\: l). 1\fillthogy <l. ]cllgyel papság már ekkor Socllü és Blandrata 
l'ési'lén :íllott. értesitését J),í,vid F. fellfol'g6 lllü vél'ő} meghizhat6Jlak 
llt~ 1U tarto Ul , :l nnyival ink:lbb 1 med :11.0 U ielöben Erdélyből némel y 
ICllgyel plispökökhö:t, D:ívicl P. neye alatt hét m:1S tétel lS jutott volt. 
melye].,: teljesen költöttek volta.k azon czúlból , h ogy ott nevét és sze-
1I1élyét gyiilöltté tegyék ~). E tételeket:1) So cini az ö hal..íJn, után hozta 
fOl'O'alomba D,h-id árulói. gyuJölői és birái igazohísára; de a:lok t.ar
tnl~a és nlakja :11m y il'fL magn,kon viseli]5 it hihetlenség bélyegét, hogy 
:lZ igazsiígot kOlllo lyan keresó k figY,el.mere nem méltók. 

:BlalHh atiL eMbh fu:ra kérte Davd Ferenczet, hogy uincs ell enére 
hite ús tll dománya: csak ha11gasson , ne kö;-;ölje, n e tarut!'!oll róla, ne 
tCl:jeszs~e. De ö e;-;t, LUlu t keresztény paphoz nell illő hypocl'isist visz
I:IZ:11ít::tsitotta. Azutúll azon különös ajá,nlütot tette, hogy az igazsáO' 
)l yomoz<ís~í.ball buzgóbb papjai közül kettőt~hál'mat adjon ;1t megbtin~ 
t etés és példaachis végett a fej edelemnek; ez áHa.l megengesztelődik s 
az eklézsia békéje helYl'e.ill ~); de e kegykeresésl'e számított talHlcs a 
kegyes lelkü főpaphoz nem fért s evvel még inkább maga ellen inge
relte őt. L,itv,ín próbái sikOl'etlenségét Blandmta: saját költségén be
lúna lJnzelböl bátyja hirneve s egy florenczi tudóss al aZ elmult évben 
volt polemiája által némi hine kapott olasz földiét, Socini Faustót. Ez 
Lengye]ol'sz~lgon át jött ide, it kirá lyi udvarban kapott tí.tasitásokkal s 
:t lengyel unitárius eklézsiáktól ajánló-levéllel ellátva, november 14. 
úl'kezett Kolozsvál'l'n., B landrata közbenj,írására s költségére Dávid F. 
h,íz<ín,il helyezkedett el, ott lakott 1579. ápril közepéig, vele egy fedél 
abU háJt, egy asztalnál ett; nyitva volt háza papb.írsai elött, kik tanui 
voltak legbizalma,b beszélgetéseiknek. a hittani vitákban résztvettek. . . 
Holuapok teltek el, Socini a mit bes7.éltelt.:t mi a h,ízn:íl folyt, mindent 
megirt Gyulafej én.!íl'ra; de iUllovatj6ért elitéltetésl'e hizonyitékot ~ze· 
rezlli nem tudtak; mert Dávid F. bctccres ,'olt és - okos, inkább hall-o . 
gatta gyanus íendégei s kétszinü tisztelői vit::íit, m intsem maga vJtáz-
:r.ék. 1~kkol' Bl::tlldl'atn. önkényüleg D~ívi(l F. egyh<lzi javalmait tnmadtn 
meg. )!yomozódott. kutattatott dézmajövedelmei után, a miket Hu
nyadi Demeter é~ SzatlLJmíri h;tv~í,n prédilG'itoroknak ki v;)ut :t(~atlli, s a. 
kii1vr\l'osi préclil{átor fizetése felemelését is s lirgette á). E hir rendkivi.il 
flíjólag hn.tott .Dávid li' . ~ l'e: de :tlHHí.l nag,vohb lelki nyugalommal fo
gadta j meTt az ellene 1ll!11' évek óta fo1yamatban levő ~lattomos cse]· 
szövényegy úja,hb, de tel'lnészetes nyi lv,í.nuJás<ínak látta. Békitö levelet 
irt Hlandl'abí.hoz. kér te személye ininti megengesztelödését. De volt II 

levélben egy lle]y~ a m:i Bhtndl'at.tt csaknem öruletbe hozta, il. henne 
levö igazság összeznz6 hatalnl<iél't : ~Nem tessem (el 'rólcul l ltog,lj keg:lje~
lf>l1Cbb tégy hozzám, mint 1(ú, lvin volt f:iel'vetolwfJ, vagy Ct 1n1'lyennek olutJ -

1) lJ" {cnsio . .. XI,\' 1. 1. 2. old . 
~) n .•. X I.I\' . L 2. old. 
a) LMha,tók egész kiterjedésben : Egy7láWrt. Xml. n. Dltvid P. ú-od . 

cml. XI.I\'. sz. ala,tt. 
4) Dc(ensio ... X],\' III . 1. 
(j) Fosztó Uzoni . .. 1. köt. 245. l. 
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tottad votnu I hogy Ö hozzúcZlegyen. I: "H(~ gonclolko'?úsmócloclat meg nem 
?'á'uostatoif ---: .y;álaszol~a e~ - s iSllte}:e~es tanaid,ot el nem hagyocl, ((.z 
első orszaggyutesc!" m~nt ~n?wvat?r,lc(whozt(tttab.n (o,fJ8$ és elitéltetn'i '). 
Terjeszszük ?gy~t~zunk neh,-~ny ki,valMztott lJapJa: elébe a. yitakérdésc
ket - monda Dav~~l F. ,s ~ J~;lt h?t~n·.ozllak, nyug?dJunk meg raj ta. Blan
drata elfogadta.. 11z kltullO tuntanus papot hivattak cO'ybe, ezek ta
llácskoztak, de határozni - úgy látszik - nem akartak, Omert az cO'yik 
fél püspökjiik volt, a kit szerettek, él, másik ennek ellenfele, h-itö1 oiruk 
volt félni. Abban állapodtak meg, hogy a kérdést csak köz ZSlU,tt 

döntheti el. Ezen akkor mindkettő megnyugodt. De Blanch'atának csak 
hamar IDilS gondolatja jött. "Iljátok le - t'ígymond - nézeteiteket, 
küldj ük el a lengyelországj unitárius atyafiaknak; a. mit ők vélemé
llyeznek, tel"jeszszük köz zsinat elé s az Isten igéj ével egyező igazságot 
fogadjuk el s erősítsük meg. Addig D<Lvid F. tanait ne hirdesse, róluk 
ne rrédikálj on. I: ElfogadbLk azt is. Ekkor it·ta le legelsöhbeu Dávid F. 
a Krisztus nem imádását il lető ezen n égy tételét : l. l'IIsten szigoru 
parancsa, hogy az Atya Istenen: ég s föld teremtőjéu ki \Tül senkit sem 
kell imádni. ::? Krisztus l az igazság mestere tanitotta , hogy az égi 
Atyán kiv Ul más nem imádandó. 3. Igaz im~fdásnak mondatik az, ft mi 
lélekben és igazságban az Atyához történik: tehát hamis az, a mi fL 

Jézushoz van intézve. 4·. Az uri imádság az Atyához szól, nem a Fiu
ho" ' 'l. Dávid F. azonnal hoz"á fogott a munkáho" s bár fol.yvást 
betegeskedett, nem sokára elkészült vele. ,Nem nyughatik Socinitöl 
- lllondá sokszor övéinek - de az még hagyjá.n, hanem egyház.íért 
és a jöveudöért megteszi. I: Hogy meg ne semmisíthessék, két példány
han irattIl le s az egyiket e szók kiséretében adta ~tt Socinillak: "Imo 
Faustóm! az irat, felelj rá - kérlek - Isten világos igéiböl, teker
vényesség, syllogismus és a skolastikus bölcsek fur fangos következte
tései nélkül- 3). Socini megigérte, hogy hívell megolvássa s nehány llap 
alatt felel. Azt hitte, neki csekélység lesz az ; olasz dicsekedő tenné
szete gyakran mondatta vele : 6 tanit ni, nem tannlni jött E rcl/;lybe. De 
a mint az irás kezéhen volt s Dávid F. t iszta lel1rét s gOllllolkozásmótl
ját egész őszinteséggel fel trtl'va, látta benue, s hozzá fogván, egy le\Téll'c 
feleléssel - a mint Literati Adámnak mutatta - két hetet töl tött. 
igéretét megszegte, a feleletet elhagyta s Blau(h aMt a dologr61 ér ~c
sítette, vádolva Dávid F.-et, bogya zsidóz"lsra térnek s Krisztus t Illcg-
tagadvtl\ lVl6zest akarják behozni az eklézs.ic.íkba. Bhtlldmta fl % imt() t 
~~zollllal fl. fejedelemhez vitte, llrl'a Socinivel elIeJltételeket és fúlcletC'[ 
ü·tak s m,is iratokkal e"yütt a len"yel eklézsiáknak ,Ltkuldötte. ~1iel őtt 

l . o o " 
a. V<~ asz VISSz.aj ött, Dávid F. Blandrata ellenzése daczára, Si.~rgo s eg.r-
IUlZl ügyek elint.ézése v';o-ett 1579. febr. 24-kén ThOl'chín zsmu tot ta r
t~tt. A.z egybehív6 jan~~ir 28. költ, híveinek a bölcseség, .. itélet ~s 
vlgaszta.1,ts lelkét kiv:ínja Istentől i elmondja.: 1) hog)' <I lJolcsek I'S 

'} l i'oBztÓ· Uzo ni ... L köt. 245. I. 
~) l!:gyhrizlöl·tólClmi J:;mlékek. U. Dávi d '~'. i rod . cml. XL I. !Ir.. 
3) ])efeJ/8io ... L- IL levél. 
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közdolgokbl111 jártas férfiak l1:6é,rt .vanna~ a testületek és társa~ágok 
élére állitva, hogy a multból es Jelenboi helyes dolgokat hozzanak 
létre j nincs pedig - tlgyruond - semmi tartósabb állapot és igazság, 
nlint a mik n. szeutirások a,la.pjaiból vétetnek. A próféták és apostalok 
tudománYIÍJl épült ta.nokat szél és habok nem SOdOlják el, s Isten igéje, 
mint élö tiiz mely élesebb a kétélü kardnál, oly mély gyökeret ver 
az emberi szívben , hogy azt Olman kiszaggatni nem lehet. Ezért szük
sécres hoO')' Isten szolg<)i korollként egybegy Uljenek s a hittanokról 
t!rtek~zze~ek. Mert II barátságos megbeszélgetés által élesül az itélet, 
J\övekedik lsten benll il11k levő aján déka. Ezért van a mi egyházunkban 
_ lígymond - az a régi. jó szo~ás, ~og~ éven~~nt ~yilvános közgyü
lések tartatnak, hol nUlld a lnttam cZlkkekrol, rumd a lelki tanitók 
erkölcséröl vizso'nM vitetik végbe; egy beszél, a többiek pedig hall
gatj:ik ~ igy . a, t6bbsé,g ~at~l'oz: a n:~, helyes, me~áll, a .min~k g~önge 
I1Z alapJa, sZlI ard abba tetebk ... H'J aban való mlllc1en 1ge1lll'detes, ha 
O'onoszok a kik hirdetik. Krisztus oly tanitványainak ken lennünk, 
hocty Isten dicsöitessék mi bennünk. Heméli - igy végződik az egy
behívó - llO"y ök Isten igéje és jólelkiismeretök által vezéreltetve 
kötelességeik~t önként úgy telj esitik, hogy ö általuk Isten előtt most 
is kedves dolgot cselekedhessék ' 'l· 

Fenmaradtak e zsinatról némely érdekes pontozatok , melyek 
akár vitatételek voltak, akár végzések - a mi tisztán nem bldható -
lsmedetésre méltók. 1. "Az isteni tudomány "és igazság keresése a 
lelkipásztorok kötelessége. Isten parancsa, hogy a nekünk adott tálen
tmllot eI ne yesztegessük, hanem avval kereskedjiink 

2. A "ilágnak nincs semmi oka azok enen -támadni, kik az elte
metett igazságoknak a sötétségből elöhozásában fáradnak. A mint a 
nappal és ~j a vihígosság megjelenése és eltávozása által ismerszik 
meg: szinte úgy azon pel'czek és órák is, melyekben a meggyult igaz
ság ég, oly lángga,}, hogy azt semmi meg nem oltja, hanem a sátán 
sötétsége lekötöztetik, hogy ragyogjanak s világositsák meg a min
denséget a llap, hold és csillagok. 

3. A természet nagy épitömestere, Isten, ilyen rendjét állitotta 
meg a dolgoknak. Az evanO'eli1.1mi vak élőfáknak hítta elébb az embe
reket s csak miubíll meggyÓgyult, vette és?re tévedését. 
'. 4. Sokat 11em tudtn,k a tanitványok j mikor llagymesterük, a 

Ili. tUShtus tanította, maguk vallották meO', hoCty nem értették, szemeik 
elöl cl voltak rejtve. B a tehát senki a Oki ig~z keresztény, Istent, a ki 
n. :--;liJ·zavarból mindeut eléhozott, a világoságot a sötétségből kifénylelli 
rendelte s II kulönbözö nemeket és fajokat osztályaikba sorozta, újítás
~al nem fogja vádolni , sem Krisztust és az apostalokat el nem ítéli: 
19y azokat is, a kik az Antikrisztus sötétsége eliizésében munkálkod
nak, sen~mi jogcúm alatt büntetést érdemlöknek nem fogja mondani 
Mert az llyeuek nem újitna.k, hanem a mik hamis mngyarázatokba s 

L) EWhtÍztül't. JJ:ml. r. Oklc\'. fl rokon tárgyua.k XV. sz. 
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babollába burkolva el voltak temetve, azokat régi féuyökbe visszaállit~ 
Jll s koriÍbbi áJbpotjukba helyezni igyekeznek. 

5. Mi is Isten segede1J~lébö.l a háromságo.t megt,í'madtuk, s hogy 
ez Isten i CTéjével ll f'ID egyezIk, kimutnttuk. NyIltan val1ottuk, 11oO'y az 
egy igaz Atya Isten, Krisztus Atyj,a nem a 11árom egyi.\tt t. i . a~ ~~yn, 
Fiu Szentlélek. Ezen tudományt allhatatosan megtadJuk, s erosltJi..i.k, 
hogy abban IDeg . ak~ru.uk, u:aradni. ~inthogy Isten ez i S ~ler~té~ k;ö~et-i 
(~ hit, isteni tisztelet es 11nc~(l(tS, 11 IDI csak az cgy Istent llletl, alhtjuk, 
hoO'y azt elln ek sér elme llélkii.l , másra át nem vihetjük. Az l sten igéje 
mi~denütt megkülönbözteti az Atya Istent fl. fu·i sztust61. A mit fi " 

Atya a Finnak átadott, azénak elismerjiik, a miket nem, az Atyától cl
vellni j6nak llem látjuk Minthogy mi csak hallgatóinknak ezelőtt ré
gen tanitott egyistenségi tan.inkat épitjl\k s fej~iük tovább - kije
lentjük és tudtul adjuk mindeneknek, hogy minket inllovati6val bárki 
is törvénytelenül vádol. . 

6. Isten ez ismeretével egybeköt jük az erkölcsök kegyességét é~ 
Isten parancsai irá.nti engedelmességet. i\ied fl, ki tetteivel tagadj a, 
szavával hijában erősiti , hogy I sten t ismeri, s hasztalan mondja, hogy 
Krisztusban van és e1, a ki nem j~ír világosságban, és azon úton, me· 
lyet Jézus megmutatott. Mert ő nyilván mondotta: A mit én tettem s 
tanitot/am, ast tegyétek s tanitsátok. Pál pedig : Legyete7, az én követöim, 
mint én vayyok K1~is;;tusé. ]Yem mincle'H, ct ki azt mondj(t: U~ '((In, U?'WII! 
l1H',gJj be Ct, mennyeknek O1"szágúba. 

7. AJJi~iuk, .hogy a kegyesség cselekedeteiben szi lárdan llleg kell 
ál1auunk, mert ,:\7; az igaz hit, mely a szeretet lullveiben nyilvá,n ul. 

8. Nyilvános könyörgéseinkben megemlékezünk a királyokr61 s 
a felsőbb hatalmasságokr61, azok irán t engedelmesek vagyunk, s in
tü~ mindeneket, hogy hitöket megbizonyi tsák, az i:idveútö tudom1Íny1Ít 
Jnmdenekben ékesitsék. 

9. [Mint fegyelmi ügyet illetőt ",eUűzöm.] 
10. A dicsőségnek és Krisztusnak Atyja adja miuden híven kere

sőknek az ő akar atfit, a vih'ígosság és itélet lelkéb, hogy I sten igéjét, ft 

mi lábainknak lámpája, szilárdan megtartsnk, abban állhatatosan meg
maradjunk , bölcsessége titkait keressuk , a megtaláltakat szeressiik, 
védjiik és elömozditsuk, hogy Istenünknek minden ekben tessUnk és 
magunkat Krisztus által neki kedvesen fogadott ~ndozaMvfi tehess nk. !) 
. "Ezek voltak. a zsinat megnl1apod~isa1. De Dávid F. ellel1ségei llel~l 
19y Juttatták el GYl1la-Fejérv~trra. Minden m30"án véleményt 1 il But 
egyik másik nyilvánitott köz és hivatalos ténynek bélyegeztek; 
nagyitva adtak elé csekély 'dolcrokat · befeketítni jcryekeztek kivált D,Í-

'd FO' o 
Vll i _ ~t. ,E ~sinatl'6l hozták forgalomba, hogy ö a:.-:t trmitotta:. hogy 
J p.-:y:st 'mU~cl1U. annyi, 111,int Mózest és a meghalt szenfdet sat. A ml!Ü~ e7. 
ft fe} odel1t~l pulottí.ba eljutott, ftZ ott tart67.kod6 jezsuitálnrnkbllzgosHgit. 
s \rer~zomJulmt eIáru16 nyj1atkozatai által hatása még fokolf,ódott1 el
allnyu'a, hogya. fejedelem a Dávid P. elleni döntö lépésre mag.:tt elha-

l) F:gyll rízWrténelmi 'Rml,. II. Dávid }o'. irod. emlékei XXXIX. sz. 
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Mrozt."t :s kivite16\7el Bhmdrat .. :'í.t hizta meg j a mire j6 ajkalom volt ti. 

f'ej l'de]cJJln él1ck Kolm:svöídól egy mértfü}dll!i .t~volban ~betege,n léte. 
G.):69'J:ibísánl Bla~drata ~?a .. me~t s vele es SOC~?lv,al ta~acskozasra 50 
urntarms papot osszeO'yu.]tott ), azoknak a tortellendoket meg mon
dotta, meO'félemlitésset és igéretekkel megnyerGe, jövő maguktartására 
nézve tlta~itotta s igy egykori barátjának megsemmisitésére kigondolt 
terveit eO'ész szörny Uségében felfödö~te. Megmv6-levele és hamisan 
kés,-ult hittétel. i igazolj,ík ezt. ,Kegyelem és béke legyen veletek Isten
töl a mi UmM Jézus Krisztus Atyját61 és Unít61 - igy kezdődik az 
elsŐ. Minthogy az ápril 26-kára Thordára egybehitt legközelebbi or
szággyli léseu, h~l },t Dávid F: ur ü,gy.~röl komoly szó lesz, és, - II mint 
halljuk - r61a ltel~te: howl a nelkul ,';~"~ leh~t, hogy vallasunk üg~e 
;Í.talában vita tál'gyava ne legyen, s a uJüok ll"ant lS gondos nyomozas 
és i télethoz~is ne történj ék, amely ol'szággyülés után hamar időn köz 
zsinat foO' tartatni , s azon a~ Isten igéjével és az ország törvényeivel 
llleo-e"ye~ö Hitvallás készitetik - jónak látszott előttünk titeket arra 
illt~lli, hogy mindkét gyülésre mindazt1 a mi az r"tell d icsőségére tar
tozik, szorgalmatosan hányjátok -vessétek meg, hogy amit arra val6k
nak láttok, magatokkal hozhassátok. A mint látjátok, egész egyházunk
r61 s mindazokr61 van a sz6, a kik abban tanit6i tisztet viselnek. Hogy 
pedig azt könnyebben megtehessétek, megküldjük nektek azon téte
leket 'J, a melyeknek a zsinaton tárgyalását gondoljuk, söt hiszszük, 
melyeket hogy közületek kiki magát61 ehítasitson s uz awkkal 'ellen
tetteket elfogadja, szükségesnek véljUk, ha hivatalától megfosztatni és 
honából számkivettetni nem akar. E zt veletek nem azért tudatjuk, mint
ha valakit megPélemlitni akarnánk, hogy attól kényszeritve, lelküsme
rete ellen szóljon vagy tegyen valamit ; de javatokat akartuk anuak 
eltávoztat,ísa ,iltal, hogy anagy veszélyben senki mást szeme előtt lle 
tartson, mint ec"yedül az i"O'azsáO"ot meO'o-yőződv"e levén arról hoay . o ' 00 , o 
anl,lak sZlvében levő bizonysáatétele Isten előtt nyilván van. Hemél
j lik, hogy Isten veletek lesz, h~ seo-edelmét, mint mi, e veszedelemben 
huzgón kérni el nem mulasztjátok. Az Isten és a mi Urunk Jézus 
Krisztus szí v eiteket vigasztalja · s leO'yen lelketekkel Amen.' ' ) 
... A tételek a kétfelé osztott ha~ábon szembe voltak téve, nehány 
fobb pontot lsmertetek meg, hogy itéletemet róla megmondbassam. 

Dá'/}icl F. tételei. 

l. A názáreti ember Jé;t,us 
M!iriá~ak, József nejének fia, f~ 
J ozsef magvából foO'antatott és 
születet - lett legy~n e:r, bármi 
-- -

Blc.nd,·ata Györg!) cUe1!tételm, 

l. A názáreti ember Jézus Má
ria mébében Szentl élektől fo
gantatott és született, testi kö
zösülés nélkül j teh,it nem J ó-

L .,' ') A föbbek \·ol,ta.k: Hunya.di Demeter, Eppel János ós rshltn , Dééz ... 1i 
uk.les.: még egy. Istvan ne"ü mi~s pap snt. D e(ellfiio . .. XL IX. I. -ll- xn, L cunpe ... 306-3 11 II 

3 l' '.. " . . 
lr l ,~.f)!llw;:I.Ol' t. J',1II1. J. OkI. s l.'okon tárgy ... XVI. sz, Az al íL inís oz ; 
\.0 ozsval'att [Llm} 7. 1579. B1andrata György , Scniol' és atyl'i.tokli a, 
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lllJtlOIl . HisszHk. hogy Ö azlst.cn
,.Ől, nz Ó-Szö\Tctségucn 'megigért 
l\Lessi:ís. 

n. A", il, ll:íí',lí reti olnu{; 1' .J Ózus, 
lL ki KrisztusllflJi: hhril,tik 1 llom a. 
pl"ofét.n..i lélek, de ,csnk bzcn~lél ek 
,ntnl szólott. s bn r Jste ll kovctc, 
t1. mit szólt" uem minden IlZ I sten 
$ZUVIl. 

lU. Annak teh,ít és flZ "post:t
loktwk sztwai II Mózes tönróllyei 
és más prófétlti jöven dölések 
.mértékére ,Tollaudók j It ml azok
kal ellenkezik 1 elvetendő V"agy 
ugy ér tel Ulezeudő , hogy a:t.ok t:l
lliívnl egyezzék : il. mi :lZ erköl
csök! nz élet és isteni tisztelet 
egyedüli sznb .. iJyozója . 

- - - - -
- - - - - -
VI. J ézus uO"jrau Krisztus V;10'Y ". " I sten népének kit',Hy", de cSil.k 

rendeltetés szerint, minthogy fL 

próféták összes il'llsaibóI bizo
uyos,hogy fl '], I sten ,lItal werrjcrért 
17.' t "" .UJ'lSZ uSll a.k más Ol'SZ::íO'flo nom 
lesz, mint földi. o 

- - - - - -
- - - - - -
mr. Jézust imlÍdui s szl\ksé

ge~lk~ell se~edelJl1ét kér Ili hlIY 
nyI, nUlltha. yahtki M"íriát és m:ls 
IDeghnlt szenteket lúvnn secrit
ségül, kik nem is hnllj l1k illl~fill
kat, nem is segihhetnek. 

- -
zsef mngvlib61, Ö ft'!. ó-:::zö \T('t..séf't_ 
beH 1Uegigórt Messit~s . 

U . . \ '1. a n:l:l.:Í l'cti ember J é'l.u::: 
ki 1\l'"isztus llal, lli vatik, nom cSll, l~ 
profétai, ll l' l1.1ln,il maga sb lúlck 
IUtal s1.61ott, l sten kifejc 'lctt kép o 
,,·olt, ft kiben a7. Jst 'llllCk bi1.011y
s.Íga testi lc~ lakott, u~y. horr" 

, ". egy S'loot sem s:t.ólt olyat, a, mi 
H e lll ft 1- l shm sz~íj ii ból jött volna. 

JII. .Ióws és fiZ a]l ostaloksza
vainak akkora. a tekiutélyc 1 1lOgy 
a Inik lUó7.cS ÚS a. pr6féMk il'.\sni
ból ll zoklml ellellkoznek. \lag )' 
el vetcllc1ők vagy önlUagukb61 ma
gyar:lzanclók Iri. lulnt a melyek a. 
Móze t~S prófét,ík szavait lS - a 
hol kell - mogmngynl'.íz'l:ík, el
törlik, tökélyesitik , melyek az 
erkölcsök és élet lllél'tékzsinor
j:íul szolg,í1uak, 

- - - - -
- - - - -
VI. A Jézus \Talóuau .Krisztus 

\TIlO')' I st en népének lciriílyn.; mert 
1\Z lsten .Hbtl megigért Kl'isztns 
orsz;Íga 110lU földj, lli\llem lUCUy

uyei) a.miut Jé~ l1s maga é::i ht
uitVituy<\'i ueszédeikbell sokszor 
megmoudoHtík. 

- - - - -
- - - - - -
XIIJ. Jéznst ilH,ídui és szi'tk

séO'eiukben se,ritséO'iillúVlli ilU y-o o o . 
n y j, nu II tha Istent hÍYuók segit,-

• • • 

ségUl, a. ki I sten lle\réueu meg!:) 
hallg:1tja, s lllegftdLw~ja mUle! a.zt, 
It mire sziiksógUuk vall, I) 

. Ez~k vo~ta~ az 50 unittíl'ius Blallclrnta.-p,írti pappal k~y.~? tt X~?; 
}J~l1tból alM hlhtetelek kü:t,n l azok, melyek hlt,ha t61og blzollyJt,lak ,l!0S') 
ezeket. B~alldr<1tn Sociulvl\l D.ivid P. I.llcgbllktabísfÍJ'a. keg'ykarcsos~vl, 
~ lllUlltS febdásol-t61 fél revczettet\'e készitette1\:. Dtí.vid F.llyiIY<ÍllOS lfIl _ 

k '~ . '). E!lylu:it'Wrtém'lmj EII/IéI,'tk. 11. Dlí"id b'. irod. emlékoi XLII'. !lZ, ":g-t! :ilZ 
l\,c rJedcshon láthat.ó Lali/pc. 306-$11. ll. 
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ta ilJiLJl ezek ::;eho] elé nelU jöneJc Fennköltebh lelke, lUagasztosah\'ak 
hittani eszméj, lUé1t6s~ígosabh irály:t, hogy se ilyen kö:rnapi , erötleu és 
pongyola formá han tehette volna közzé gondolatait Istenről és Fittr61, a 
kik iránt ö oly mély és yalódi keresztény ér7.elemmel viseltetett. Az 
ó- és üi szövetségl 11'ásoln6l pedig épen homlokegyenest ellenkezők néze
tei, ml~t ellenei feltüntetik, A ki ez Bml6ki,rcdot s Soeini müveit ') meg
olvassa, meg fog en'öl győződni. Ott vau tőle DiÍvid F,-ről tömérdek 
Yáltozatbau irva mindeuféle : tétel és ellentétel, kérdések és feleletek, 
D:tvid F, egész miivei s azok rövidebb vagy hoszszabh kivonatai, Sociui 
éS;I,l'e"ételei "iMi, cz.ífolatai sat. , melyeket Ö, Dávid F, müveiből úcty 

, l' ' It' 'f I " vont ki és állitott össze, úgy )u'a es ez,), o t meg, hogy az Ö uau)' 
theolo"iai ismerete s a vitatott kérdésekben győzelme kitlinjék. Dá;Jd 
F, életében sokr6l nem is tudott, hitelessége semmivel bizonyitva nincs, 
de Socini fL Z Ö nevéhez fűzte, csakhogy magának is hirt s nevet szerez
hessen, Meg vagyok győződve, mtlukáinalt s theologiai inínyá.unk ismeré
se alapján, hogy ez úem Dávid F., hanem a Socini agya szüleménye. Mit 
,régeztek e gyülésbeu, semllll irÚSbaJl l'óla fenn nem maradt i de a 1"a])
ság egy nagy részének ettől fogva Dávid W,-től elidegenec1ése, sőt uyilt 
elszakadása téllynyé rált, köztük és Blnlldmta közt állal1(16 érdek
viszon)' jött létre. JJeginbíbb ez okmány volt awn bizonyiték, mely
nek alapján Dávid I~. elitéltetett. Blandmt.~ e gyülós végén Socillitől 
klildött levélben irta meg lleki , hopy ő m"gát " (ejedelem előtt oz ő 
"piti eltcnéne7c jelentetie lei. D,ivicl F. erről miucbdclig hallgatott, mig 
" fejedelemtől a kolozsvári tanácshoz azon rendelet érkezett : "hogy 
öt a templomi tanitás kötelességétől mentse fel, tartsa őrizet alatt és a 
fej edelem másképen intézkedéseig senkit hozzámenni ne engeeljen. A 
levél a jegyző -- Dávid F. veje - j elenlétében érkezett a biró kezébe. 
Másnap tanáeslilés tartatott, mert II biró ily szokatlan és hallatlan 
ügyben tudta nélkUl intézkedni nem mert; j61 tudta az áruL.ist, de 
tttkolta. A jegyző ipj ához menve, őt - a ki a hallatlan Mtelenségről 
s őt 61'gyükosságról mitsem tudott - beteo'en az iÍ,O'yban, Socinivel 
l 't' " ". ,nra sngosan beszélgetve találta. Hevesen megtámadta az álnok ven-
déget, hogy Ö, a ki ípja ház.tban él, asztalánál étkezik ,9· kit az csakneDl! 
lsebelében 11Ol"Clo7.0tt, elJenévé lett. Socini a dolog nem tudását tettette. 
O ?-~m tud a, dologról semmit _ úcrymond. "Tudja meg holt - mondá 
DaVId I~ , , ve~e. - hogy il fejedelem'"'parancsa itt vau, hogy ipj át fog~ tík 
el s tartsak Ol'lzet alatt, l;\ Ez olaszul szólott hozz ,1., kél'te, csöndesedJék 
meg, ne szi~kozóc1jék annyira ellene, ö egy becsületes ember kötelm e 
ell en selUimt sem tett ... E szóváltást DávidJi'. szakitotta me". ;8/1 
?;cket már -régen sejtettem - mondá Faust6uak - kérlek tá'l)ol!~ hajté
komból, ne 101'abálj, végczcl be, a 1nit elkezcletfét lU. ll'aust6 'elment, de CL 
kapl.u~álll jegy'l-őt meg\rá.l'ta, fi, ki a Jevel'ö hirt ipjával kÖ7.ö,lVéll, szintén 
h:~~a lOdn] t, lT"ansto relJdJüvül mentegette magát előtte, O nem véúett 
koteles:sége ellen I - úgymond - Ö kézzel ltíbbal elleue dolgo;l,ott 
Uhmdl'l1ta dühének; de az a D,ivid F. kü]önböjf,ö hivatalai uMn ~oyál'g6 

I) 13ibli.otltecct l i'r"tl'ulIl Polonol', , , , lü56, 
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.Onok atyjafill,i Sl'ílyos v.íc1jai á.l ~al anuyi;'a, ej vO,U va.]ri~"a, hogy taulí
cs.tit halh uL sem akarta; utol.J<u'i1. haragja. anuyIra ft!ket \'csztctt, hoO'y . 
~zeJllére hányta : :thogy az ö költségén jött ide, az .. Lltal tartja. fenn m~~ 
~.it me1tatlalls~iCt ekkora pádfog6jának nem engedel meskedni" Merr
~niatta Blalldr~ta. olaszul irt aZOn levelét, melyben általa tudbi~a. 
adatta., hogy ez~n túl tekintse öt a fej e(~ele~uél ~gy l mint el1 en s.ég~t ; az 
atyafiaknak pedIg meghagyta, hogy a mIt n1.Jok hIzott, erélyeseuJárJ:.mak 
el benne. [Es Ct B lauflrafct áltaZ Dávid F . nevében irt .') (~ világ minelen 
,.(:S3ébe ssétleüldött hC<l"is tételek üqye volt]. A jegyző ebéd utáu ismét 
vissza tért ipjához, tanácsolta neki, hogy másnap [vasárnctp lCj.;énJ ha 
fel tud kelni , pédikáljon a templomban, a népet fogsiigá1'6l értesítsc, 
nehogy amelynek aunyi éven ,it szeretett papj a volt, ,Unok atyjafiai állal 
fe1revezettessék és a talliMsb61 botrány legyen . [Ak/cOl' !!gy'''';s mind 
a két fél a "'''ya értel",e szcrint ta,·tott" egyhúzi beszédeit.] Elébb uem 
hajtott rá, de később meggondolkozott és Slll yOS betegen, mind a nagy, 
mind a kis templomban prédikált. A kik hallották, főkéut egy helyet 
jegyeztek meg. "Akármint erűszctlcolja a dolgot Ct VÜÚY, - ugymond -
nyilvánvalóvá fog az előtte lenni, hogy "S Isten csak eyy!" M :ísnap [márcz. 
28.J teljes számban gyültek össze a tantics és választott s7..1z férfiak, II 

dolog rendkiviiliségétöl leverve. Tauácskoztak, mit tegyeuek. Két elő
kelő tanácsost kiildj enek a fejedelemh" - ez lőn a határozat - meg
engesztelni haragját s kérni, hogy ily derék fér fit, a" Ö papj okat, ki 
Isten iráut is lelkiismeretében le van kötelezve, ily nagy gyalázattal 
ue illesse, jámbor főemberek, atyjokfiai kezességére bocsássa szabadon. 
Kolozsvári Bálint és Herteli Gergely volt a két választott. A f~jedelelll 
ueill hallgatta meg, D,i vicl F . őrize t alatt tar tását újabball meghagyta. 
Nem sokára megérkezett a fej edelmi eskettető par ancslevél. Rettentő 
nyomozást tartottak. Az eklézsia főbb t agjai, papok, tekintélyes polg,i
rok kérdeztettek ki a tegnapi prédikáczi6 fel ől. Dávid F . atbleta lelkét 
ez sem törbe meg . .. Elérkezett Szent-György uap, molyre a húrom nem
zet zsinati ol'szággyülésre volt Thol'dára hiva, mi nd a nemesség, mi nd a 
nép szokottnál nagyobb SZftmban. KoloJl,svárról min dkét tau::Ícsből öt
öt egyén, köztük a főbiró. Dávid F. is velök vitetett. Megráz6 volt a 
Jelenet, IUldőu há7.ától szekérbe ült s útnak indul t. Minden sze met köny 
á~tatott. Pedig még hihették visszaj öttét. Elment e kol' alig tudott meg
valm hozzá hiiu ragaszkodó llépétöl. A város követsége kéréssel j;j:
rult a fejedelem. elé. Vittek szám~íra a:iállclékot, arau)'o:tott kupát, 
ka,;,cze1!á ~ Kendi Sándornak és fej edelmi t.anácsos GáJffi J ánosuak 
dl'aga szö~nyeget ... Kérésölmek most sem lett foganata. Azután 
a nemesseg, mely min déO' szivén viselte a valhís üO'yét s ragnszko
d~tt föpásztorához, hossza~an s éretten tallá,cskoJ',ott~ mit tegj'ellek a 
k:tes hely~etLen? abban állapodtak meg, hogy llagysz~lmu követséget 
kuldenek 11'0tt kérelemmel a fejedelemhez, mert new kellett feleduiök 
a ~~a'p a rebellisek [a. kárhoztatottakat pártoló k J enen hozott orsz<lg
gyulesl végzést. D.LVid F. értesülvén erről, ezt a tanácsot adta: "llliat
t,am s~nki hávol'96St ne inditson. K ész vagyok c,z áltc,Zwn vallott ·igacscl.tJ
ett mmclenl clszcnveelni, eZe nézeteimhez mc~kacsltl nem 'ragasskocloJJ/ , s Iw 
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?·(daki II sJflmtinis fu,ndctmeHlonuíúól helyeseúúre tet·nit, sz:vesen engedele. " A 
JnJ\Te tséO' fl, fejedelem elé járult, igyekezett a l,illgoló tti.zct esi ll a,pitni, 
kérte a 1~jedeimi föltételek Illegtartását, melyek azt ta.r~i<ík, hogya fejede
lem senk·it val1;ís.íban meg nem háborit, s kihallgat!Ltlanul el nem itel
tet ; kértc, hocry el hirtelenkedett itelettel II jó férfi ellen kegyetlenség 
ne köYettesséJ~ el. De Blaudrab , Soeini és a prirtjOkOll l evők! kik már 
:lZ e]ött egy héttel ősszegyül tek volt a fejedelem körill s ott tanácskoz
tak folyvást olajat öntvén a tüzre, a fejedelmet a kegyelmesség érzel
lJlcÚől yjsszatadottálc A nemesség igyekezete is meghillsult, mert aZ 
udvar mlÍr eO'é.szen rosznl s ellenök volt hangolva. Ez. öket mélyen 
lIlecriuditotta ~ akaratlanul is kitört lelkök belső f,íj dal Illa. A fejedelem 
hitt..'t ezt s a népnek is e1kesel'edését, meggondqlkoz.ott, s zavartól és 
p,írtutéstöJ tartva, az egész ügyelintézését junins l -re halasztotta. 
Mindenki euo·edélyt Jmpott hazamenetelre, Dávid F. ay. elébhi őrizet 
alatt hagyab~ín. Megtudt,ík ezt álnok atyj llfiai S Blan(lratához mentek , 
figyelmeztették, hogy eddig az ö vezetése abt t dolgaik jól folytak, cle 
ha ő figyel em lUel nem lesz, Dávid F. megszabadul A doctor e szavak- , 
hau tört ki : "Higyje/ek nellX3 l1t! vagy minden jav(úmnt elveszte-m, vagy 
Dávicl F. meghal. Szavát még hat,Llyosabbá akarván teBui, Í~y módosí
totta: , Vagy én moghalok, vagy Dávid F." Ez abtt me::;érl<ezett Ko
lozsv,lrróJ hív szo]gtija Ádúm János - egyike a leghitetlűnebheknek, a 
ki KolozsY:Íratt n:l,ílldékot eszközölt részére, hogy a fejedelel11nél köz
benjárj on D,ívid lcerenczér t, itt pedig azt jelentette Blandmtának, hogy 
olienoi már győzelemmel ,licsokeclnek Kolozs . ámtf! Lám doclor nr! nem 
megmondottnk- igy Jd,íltottak fel Dávid F. ellenei. Blandrata arCza meg
gyult, p"hís tj,.tt vállám vetette s rohant a fejedelemhe" ; mindent elbe
szélt neki; kérte, hogy D,ívid F. szorosabb őrizet ahi vettessék s a vele 
szólástólllliildeuki eltiltassél<. Azonnal tiz fejedelmi dnrabontot ren
deltek mellé, egy Impit án)' alatt, tetszésére bízták tiszte miként telj e
sítését .. . Orvendhetnek, "étkökllek méltó eszközét tahílták meg. A feje
de1em Blallc1l'ata paraucsui alá helyezte a ka.pitányt. HozzlÍment ez a 
keresztény "aIHs psknilt ellensége - irja forr:lsol11 - hak6nál kegyet 
lenebb s csak vala.m] kcvJs il'lÍstud:íssn.l dicsekvő ember, útasitva 1.l 

doctOl·t6I , a darabantolmt elhelyezte a fo"olytól r okollait elz:írta, alig 
. ~)?csát~tták ho~z.í gyermekeit, a kik a betegségben sorvadó atynt ápol

Jak. 1\iasnap SZlgOl'll őrizet ala.tt KolozsvfÍrra visszamentek. Nagy ke
gyetlenséggel elz. ,írták tőle O')'ermekeit él) uO'y veJ 'ét sem bocsátották 
h ' j . I· I:;) 'I:;) 

OZZH, it nue r neje is naO'y kéréssel nyert enO'edélybttl'J· a látoO'atásál'a, 
kk

. . o - ' o . o 
a . Ol' IS katonák kj CJérték s csak ritkán boestították be j Ol'vos,tt eltlltot~ 
ták s csak a fejedelemtől könyör<Téssel nyertek euO'cclélyt ennek és a 
bel'etváM borbél)'nak bemehetésre.r':> Ez őrizet erry hÓnapnál valamivel 
tovább tartott, a ~itüzött jUll ius 1 -ső napjáig nOávid F. fuly\' ,~st bete
geskedett s annyIra clrryöno-iilt, hoO')' már alig tudott beszél lll. AZOll

l?~ közeledett megáld~ztat~s{[nak ~ap.ia. Parancs jött, hogy kemény 
?r1~et alatt G)"l1la-Fej érv.Irra vigyél\. A kiket metett, ft parallcsot tc]
Jef.jJt~~\. ~ ~í:erencsétlen főpap sem kezét, sem l,iblít nem volt képes 
mozthtm, félholtan szekérre tettél\:. Rettentő hítvány, miutha it bt'inat 
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felleO'e borult vol ua a szép, vidám kinézésli v!trosl'a! Csaknem az eaés;f, 
vlíro~ könyhullatás közt kisérte sz;ereteU lelkipásztorát, a ki alig t~dta 
hozzájok e pár bucSIlszót kimondani: l sten veletek, engeru többé. nem lát
tok! I) A testes kővér férfi úgy elpusztult volt, hogy veje ölébe vette fo:! 

s úO'y vitte ki a szekérre. rrhord;f.ra értek, ott atyjafiai alig tudták meg
]Jye~'ni óreitöl, hogy lássák j de rt szckérnízás és rt lég mostohas .. íga. 
niiatt már akkor zavart kezdett lenui beszéde; azt hitték, nem éri meg 
hollla.pot. OunanEllyedre mentek s harmadnap Gyula-E'ejél'v,"Íl'ra j azon 
uap az eddigi őrizet alatt volt, másnapra rt prépostság ~pületél?e vite
tett . .Alig vették le a szekérről, parancs jött, hogy menj en fl. fejedelmi 
udvarba . .A kik a papok közül hozzá. almrtak menni) megengedtetett. 
Fél 6ra telt el, míg felöltözött. Siettetik a gyUl';sbe menni. Ily gyorsau 
kit válaszszon védőjének) nelll tudtal mert senki sem volt mellette, rt. 

ki\Tel szólhasson róla. A kiket megkért: vonakodtak; utoljára vejében 
llyugvék meg. Jer (iam! te légy mellet/em. Áz az I sten, a kit tiszteléh, 
és ct kinek igazságáért kiiz{lök, velünk lesz. De hát az egyházat ki védi? 
Védje azt is Trauzner - mondják. Megdorgálta őket Dávid F. s meg
mutatta) hogy nem illik, hogy az egyházat nem-papi emher képviselje. 
V ál.szszák - úg'ymond Dávid F. veje - Sdárai Miklós urat és Ovári 
Benedeket, ő úgy is megtesz mindent ipjtíért, a mit lehet. lVlegnyug0d
tak rajta s a veszélyek belát4atlau nagy tengerére kiléptek, bementek 
a fejedelem azon legnagyobb büszke palotatermébe, hol az ebédek szok
tak leuui a fejedelmi darabuntok kiséretében, néhány atyjokfiával 
egyutt; beléptek a terembe; Dávid F .-et veje fogt" kézen . .il. mint lL 

lépcsőkön felhaladtak, tömérdek számu ember állott fel, mely a 8Z0-

moru .láték látására g.vült össze. N agy szorongás közt b~ijal tudott a 
be.teg férfi a fejedelmi szék közelébe jutni , a szenvedés és kimerültség 
Illlatt lábain reszketve állott. A fejedelem megszánta s széket adatott. 
Első telálltetre Ille"rettentő volt e gyUlekezet. Rómában lehet ilyelI t 
hitni. De az Ul' hív~ivel volt s őket ~egerősítette. A fejedelem egyedl\! 
tilt, mások, mintegy törvényszéket formálva, fell ll<í:l1ottak, kétfelől hozzá 
közel a főpapság) azok után 11 fö- és középnemesség, ;], nagyobb rész 
más vallásu, csak kevesen az llnitáriusok köz til. Az átelleni részen jobb 
fel ől három sorbau a vádlók, kiknek feje volt Blandrat., balfelől a ma
gyal'országiháromságosak s a szász papok közül is sokan; Dávid F. és tár
Imi a kétféle paps<lgtól körül véve és miutegy bezárva. KanczeHár Keudi 
S}1udor 11 fejedelem nevében előadta: .hoO'y mivel az Isten elleni K<i-

, " o 
l'omlasok továbh már tiirhetök nem yoltak, hoCty a veszélyes tanok mérge 
~nélyebbre ne hasson, az újítások tovább ne t~'j edj enek, fej edehpi tiszt
Jének tmtotta Dávid lilere~cz urat edc1i<t fo(tsáCtb~u tartatlli. Megti1tja) 
ho~y ~ás senki felhívatlallul 11 doloo'h~z h~zzászóhli ne llleljell, mint 
n, ~Ik erd,ekc1ve vaJlnak." Fehíllott ~lall(hata doctor, elöadjfl, hogy ö 
kellyszentve van alTa a mit tesz. Eve mult már IDióta fels1.ólította 
Dávid l;'el'euczet, óvak~djék líjítústól s ID,ísokat i; mérsékelj eu, de ö 

I) Vivitr . (elicl!s, qu ibus cst (OI·tlma pCl'acta., 
J (/11! ,sua nos alia e:c aliis ill (ata VOtUlItlI1', 
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JleUl ha.1lcratott s~av~í, ra, ezél'b kellett az eklézsia védelmére kelnie. Dá
vid p, halkan felelte : E mlékezel-e, hogy múl' Váradon voU szó ,'ól(t, hogy 
osellenfelet ecldigi érveinkkel mc,r; nem gyözziik s a,zóta lelloiismeretemen erő
s;;akolt lelle", ... Miel őtt BlHlldrata s7.61t volna, a kan czellár hallgatást 
l)arancsolt D .. Lyirl P.-nek. A feje delem tudja -- úgymond - hogy ö 
ká romolta Isten t és fl, KriRztnst Kolozsv .. í.r att a sz6székböl; nem hírhöl 
értette pedig. h il nem a" ö h itsol'sosni, tanítván yi, paptársai adták érté
sére tijibisait, az~k \'á~o~ták öt. a kikkel ö e~y gyUleke~etben él. Ki
vánja tehát tudni \Tnl !asn'it, hogy n e prmasz?IJ a, h~gy kIhallgatatlanul 
itéltetett e1. Dávid F. fe1allott - a menuyne er eJe megeugedte - s 
kŐ7..lebb ment a fej edelem hez. hogy j obban hallja szavát. Ll ]Jféltósú
gos fejedelem lú!haOu - úgymond -- hogy beteg és testben meg van törve j 
kezét szél/tElelés érte, nyelve szóllÍsi erejét elvette, nem tUll szólni, cngell-
tessék mey, hoyy veje feleljen helyetle. A fejedelem ]J em értette "",vát, 
kérdé környezetétől: mit kiv::ín r s azonn al megengedte. A lmnczell::í.l' 
kércle;"te: ., Igaz, hogy pl'édikácú6dbal1 azt mondottad) hogy ft Krisztust 
imádni ]Jem kelJ? a ki k imádj,ik, "unyit tesznek, nllntha Máriát, Pétert 
s a meghalt szenteket inu'í,lll ,fk p:; Elébb Hlandl'ata kér dés ii l akarta M
tetni : Magáénak iSlllel'i-e minap hozzá jutott ir ;lsát P Felel etét senJri 
nem é,·t"én, veje felelt h elyette. Ll ",it én irt"", úgymond, [mert 
minth" ipja mondaná, oly al "kban folyt"k feleletei] - "'''ymnéna/c el
ismerem) lle a miket mások hordoztak körül nevemben, azt 11la,'/wnéna7; 
nem lal'tol/!. Egyébi""nt az m.éy vita alalt van, a lengyel egyhú.c<" fclelele 
nem jött el, az nell/, kérdés tárgya. Blaudrata megint sürgeti, h ogy Dá
vid F . feleljen. E lkezdette, de ér th etlen levén beszéde, ismét vej e vette 
át a szót. "Igen - ügymond - azt p1'éd'l7cáltam, ho!!y o.&on isteni tisz
telet, a mely az I sten, igéjében plWltnCsolva nincs, Isten e7.őtt kedves nem 
lehet ; Kfi_9ztus imúdáSlt a szonti1'áslJan sehol" parcmcsolva nincs, te/teit l s
ten nem lcellvelheti. J la nem a szentirás szavai ctlapj(ín, ae o/.:osk fJdúsnál 
fogva, alcwjnk kitalálni ((,Z okot, m.iért I.:elljen imúc1ni, akkor azon okokn(íl 
foyva a SzentIeiket is imárlhettj"l,. Mí" a fejedelmi je«yző ezt megje
g j:ezte, Blandrata. gúnyosan rnosolyoo~~ közbe szólott ~ Igen, a zsicló
Z(tSJ:lt tértek. Dávid F. erre alig értbetŐleg feleJte : Doctor ur! te 1'S e vé
lemenybe~t voltál kevés év eMtt. "Felj egyeztetett szavatok - .mondá ~t 
kanczellar, de ha tagaclMtok volna, irásoddal s élö t anúkkal Igazolha
tott ;ollla." [Mert ez alkalomra a fejedelem Kolozsvá,rról hi zonyságul 
sok el'telme" hal1gat6ját és papokat is berendeIt volt.] Bh.ndrata ismét 
felsz6lalt. Tiltakozik a fejedelem és eklézsi" el őtt, h ogy ö Dávid 1Ie
rellczczel soha abban a véleményben nem volt. S ha lett, vag'y ezt irá"~ 
ban tette volna, most visszavonja, m ecrtaO'adja s jó lesz ha Dávid F. IS 

ezt cselekszi. Erre veje erélyese'u mondtí ~ Azt nem teszi, mert nem szi
lárd férfiút, ile csak léha embert illet meg ~z egyszer kimondott szót ele
gend'; ok 1"lélloiil visszavonni." Csendesedj le _ mondá Blandrnta - e1-
Ye~zted öt'is, magadat is. Mire 'rrammer meO'vetés hangj tín csnk annyit 
szolt : Legyen, (, mit I sten aklw! Ekkor Blandrata azon tételeket emlí
tette fel) mel~~k k~z~?k vita tárgyát tették; azokból --i Ú.gyJ)~Olll(~ ' -:- s 
nyomtatott konyvelbol kél)es Ö hebizonyítni, hogy DaVId li . UJ ltO, s 
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olvasni j~ kezdette a Socini á.~tal Dá .. vid F. müveiböl s ir,isn,iból össze
állitott teteleket. Trauzller kuzbe szolott : N em tartozik a dolocrra. _ 
úgymond - a fej~dclem n~lU ki;ánja tudni, melyik nek igaz vélemé 
nye, hanem a.zt.: úJ-e a.z? Bl~onylts~ be Bla.nd~~ta. ezt. Ez tagadta, hogy 
ne lenne szükseges azt tndn\. A feJedelen~ c~ondesen hallgatta vitájo

. kat. Blaudrata arcza meggynlt s fellyegetoZ1ll kedett. 'rrauzner boszall
tmri kivánva öt s elt:H"zitott arczot mutatva, igy szólt hozz,í : "Doctor 
Ur! lIfindkctten a lIféltóságos fejedelem itélő széke előtt átt.",/;. :Vc 
fenyegetöz,eél, itt nem (enyegetés, h(~nem tÖ1·vény és iga,eság sziikséges. 
bon jogom van szólni nekem is, Ct mi neked. ~ A kanczellár szerényebb 
magatartást ajánlott Blandratának, s igy aztán elolvasták, it mit akar
tak. Ekkor Trauzner ipjit nevéhen, betegsége s kimertlltsége tekinte
téből yédelme folytatásán,k holnapra halasztá",t kél'te, annyival in
kább, mert készül"i nem volt idejök, atyjafiaikkal sem él'tekezhettek. 
Az ellenfél tiltakozott, végre az elhalasztás megadatott s hogy Dávid 
F.-hez bárki szabadon hemehessen, megengedtetett. Az ellenfél azért 
ellellezte az elhalasztást, mert meghallotta, hogy Dli.tS napra lll.Vry 

számu főnemes érkezenc1ő be Gyula-Fejérvárra a Dávid F. vallásán 
levők közlll s féltek a dolog r08Z kimenetelétől. 

Kiki szállására ment. D,ivid F.-et a hörtönbe vitték. Más napra 
nagy számu unitárius gyUlt össze, :1 véletlen esettöl megdöbhenye. 
Tanakodtak a teendő!n-ől, de nem tndták, mihez kezdjenek. Dávid F. 
égett és sorvadott az egyház sorsa miatt, de kislell{ü~ég jeIét perczig 
sem adta. A fő urak s atyjafiai hozzá mentek, kérdezősködtek től e, ö 
akart volna nekik sokat mondani, de szava elhagyta; azonban minden
kit arra kért: ,hogy "Z ő esetén mcg ne botránkozzék, akkor is h" ől el
itélik: a világ meg f'ogjc, látni és valósággal tapasztatandja, hogy egy c'z 
l sten, "ki egyedül akar isteni tisztelettel imádta'ni. Ezen életveszélylyel 
jú-ró clologban, cl ki a viszonyokkal nem ismeretes vagy lelkiismerete 'rajtc& 
nem nyugszik meg, hozzá sorsát senki ne kösse, hunem lelkiismerete nyu
ya~mát megőrizve békében mCM"acl1Ú igyekezzék, mig az Isten jobb ülőket 
ad érniö/c.' A jeIenlevök mindnyájan kÖllnyeztek, de a bölcs és atyai 
tanácson lllegoyugodtak. A~ok, a lókre bizatott volt, c]ömntatt:ik a 
könyveket és irásokat a korábbi évekhöl, melyekben si\ámos hely iga
zolja, hogy akkor El.ndrata is ug'yanez elveket vaJlotta: a U.dllóthon 
készült Parutha-féle kateehesist, Sommer köunyvét és többeket, s igy 
felkészülve várbík .a másnapi vitallapot. Reggel hétkor már együtt 
~.oJt a gyülés. Dávid F. ekkor csak alig tudott felmenni a paJotaterembe. 
O és a vele tartók ki vánták hocry a védelem ecryenlö kedve~méllyeI-
l ' b c ·b 
len l'é~zesittessenek az ellenfél1el, de nem nyerték meg. Wlajd ~eDl~lll e 
sem ·vet.etett szavuk de tiltakozván ellene védellllöket eO'ész kItcIJedé-

'L ' 'c se en e~öadták, Blandratáról bebizollyitva" hogy évek~el ezelőtt ugJ:a~-
azon llezetenvolt. A kanczellár a fenforg6 bizonyltékolmt, az lde
zett könyveket bekérte s lrimenetelre őket felhívta. E közben város
szerte ulindenfelé szigoru ől'i~et rendeltetett hoO'y II D~ivid F. hitén 
~evők közül senki ki ne mehessen. Trauzner sUl'gette, hogy ar. cllenf?' 
Ifi menjen ki, de iL kanczelhír n~t hozta fe] eBenc, hogy a vád kÖl'ülUlc-
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1Jyeit nélkü]ök meg.í:Ilapitni nem lehet. Mielött eH,ivoztak volna, Dávid 
F. kér~e Blan?ra~rit:. :,"f}!! ríl~?" a teltételek mellett,. v~,júk be a lengyel 
6s err7(jlyt ek7ezswk 1tetetef , 0, ha, helyesebb1'e tantfJn7~, enged,ni Z:ész. 
Blnnch·ata. kérde7.te: megllyugszik-e aztán fl,zon? Dávid P. késett fl. fe
lelettel. Trau zucr közbe sz;ó]ott : Eklézsiá1'nk szabadok I or .... zllfjun7c s 
a nemesség akaratától liiggiJk , nem függnek más Q1·szágokéitól. Ekkor 
Dávid li1. szt felelte: hogy lenyyelországi jó emberek iléletében megnyug
szil; s magát oláveti, csak hogy kézi'ratát lcüliijf.k vissza. S akkor nem 
akar többet yitatkozni? kérde BI. Dávid F. el őre érezvén halálát 
mond,);: neJJ/, többé vihdkozni nem fogok . .. Ekkor minden Dávid F. vallá
s:ín l evők ki mentek a p.lotáM!. Másfél 6ráig tartott a tanácskoz,ls. A z 
utóbb bemubtott könyvek II helyzeten Dávid F. javára valamit változ
tattak; de miután Bland.rata és hhel a nekik iteletesen kisz.bott le
hető1egrettenetesebbb esküt tették le arr61, hogy ;;10 soh" e tanok"t nem 
valloUtik, s Dá,virl ,l i'. újitásctinnk njszesei nem voltak, azoknak bi'l,onyitó 
erejét esküikkel elenyésztették. Első, a ki megesJ,üdt, Bbndrata volt, 
utána HUllyadi Demeter s még mintegy 25-tön; ezeket köyctték a 
magyarországi triuitári llsok, a nagy-bányai pa.pon kivül, :1 Iri nyiltan 
megvallotta, hogy e tanok mM a nagyvá.·adi vitán mind fenforogtak és 
akkor senki 1'ajta meg nem botránkozott. A. szászok nem kivánnak sza
vazni, mert ök semmiben részt nem vettek, régi val1ásukon nem vál
toztattak Végre az uuitárius vallásu nemességre jö\>én a sor, ez kije
lentette : hogy ő Dá>Jid F. nézetétöl nem távozik el, s a Edszt"s nell! 
imádúsa ;'S segitségiil nem ltivlÍsa 1nellett kiván megmaradni. Utolsó volt 
fl, lmnczellár, a ki a velök volt jezsuita, a fejedelem és maga nevében 
kijrlentette, h ogy ők Dávid F. tanát károml6nak és elkárhoztatand6nak 
vallják. 

Ekkor a kanczellrir behivta Dávid F.-et s követőit; az ellenfél 
elébb kegyelmet kért számára, Blandrat. pedig hozzá ment s őt meg
ölelvén, fülébe azt Stlgt. : lYe félj, a fejedelemtől kegyel1llet kérek SRfÍ

mod,:". D,ívid F. SZl\J1Ólng nézett rá s csak ennyit sz6lt hozzá : ,JiA·edj!· 
.. ·edO ! végezil be Ct mit elkesilettél. " Ez ölelést - mon dj ák - sokan, sőt 
fl, feJedelem is ,J udás-cs6knak maO"yarázta. A magyarországi papság 
nem kegyelmet kivánt adatui deO mint istenkáromló ])amis prófétát 
M?zes tÖl'vé l~y~ szerint megöletni. "Mi tégedet, j}féttósúg~8 leje(7ele~n! 
mm,t az euy7w::/ és v-iláqi törvények őrét hitvesedclel, magzattddal s mm
den marrulélric7(7al, tisztünk szerint Jéz;(s K1'is;z;tus Ct rettenetes itélőbir/) 
c7ébr: idéziinl.·, a 7.:it ü kÚ1'OI1l0lt, ha ó't életben hagyod. I: A fejedelem e 
vali: mel'Ö kifalmd~is hallására meCTrettellt, s a lntllczel1ár itltal ezeket 
llyil váuitotta: ~A Méltóságos fej~delem mindkét fe1 kérését meghnil
t,'attl1, azon l e8~, hogy megmutassa., hogy ekkora bünt büntetlenül nem 
hagy." Ezutá.n D fívid F.-hez fordult s iCTy szólott ho~zá: "A Méltósdgos' 
reje.c1~Zel~ 1 (IZ egész ügyet megértelte, hogy te agyacZ tanfÍcs((,t követve, a,z 
f'ffylHtz beleegyezése néll.:iil ezen istentagadó, kádwzatos és hallat7an ".{t-
1·om{ús~·(t veff;meclfét s, az ország törvényei ellenére }fdi,tclso!al.t tettél; if 
Nagysagrt a:f:f'l't teged r>rclemecl szerént megbüntetve iJeldaut aU?t, hogy a,~ 
músokat is hff.ROl1ló üriilt tí.jitásoktól viss::w·e ffentsen. 11ovú.bbi hatá1'o/Jutig 

• 
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l/edig őrizet alatt fogsz tctd atn'i. - Ismét átadatott a darabantúknak 
hogy öt ezek egy, magára, e~ ~igyék. S~u kit vele llem bocsátottak . .A 
cl a..ra.ba llto~r süye$eve] soka J atsztak~ l~bukka l rugdosMk, fl. mit egy 
kegyes NICode~rl1t lt atya.fi adott nekI ,vI ss~.a ... Ez volt Dd.vid F. SQr 
s,ÍJJak végső k Ul1 eJ,l etele. A kallCZellal' k]J elel!-~ette : . hogV miutún (tZ 

átkozott tetnok for~'asc, be van clugt:CtJ gondoslrodas {esz Cf, kis l)(d(l /~ocsluík 
kissú1'ifúsúról. is · Ekkor unitár ius a,tyjafiaihoz igy szólott : l'I L útál ok mi 
történt {ej etekkel, D ávid F erenczczel, ezen biintttés é/'i miU(lazo7~at, (~ ld/,; 
e tudomány hivének j'ognak találta/ui. '" E~t mintegy feleleb-e felhivólag 
kérdezte, de azok von~dwdtnk felelni , akaník más napra halasztani j dc 
" kanczellár felsz6lit,í, hogy felelj enek e kérdésre most és hatúrozott,,,,. 
Ekkor Óvári Benedek felsz6l.lt·. ,Keserii - úgymolld - "ltalál, de ct 
lelkiismeret Fzabac7sá!Jánal.; tttánct tecncZű. '" Még ki sem volt C'l, jófol'· 
mán . mondva, felkölt az egész nemesség, kéde a papság ügye ell{~tá
roz~ísát más JHtpnt halasr,tnlli; sokan tiem tudták a dolgok ttlLi"sát -
mondák - s püspöküket követték ; adni kell n ekik meggonc101ásm 
idöt .... N eveiket felírták s igy aztán elbocsl:lttattak . . . ! N cm ü'om 
tovább a lnísí'.tor megveretése után a ny<íj eloszlását - igy végzi e tör
ténet elbeszélét forrásom. H armadik napj a va1a m .. l l' e liyomol'us,ígok
liak, midő n a papok r endre egyenkint a palotáb~n llyilatko:l<lsm s ne
vök nhíi r>Ísa mellett Bl.ndratáh07. áll ás,"" felszólittaLtak. M it volt ten
niök ? Az álnokok njjollgtak sr.lvökben, a i': i ga7.~ín é rzők a kéJl ys7.cl'iifiég 
Hek magukat ahtvetették. I) 

Az itélct kimondása uMn harmadl1 nppal :!) D,ívid P . a dé\7ai 
v .. i rba :.I) vitetett holtig lani fogságra. Koloi':sv<ir i hivei Yált ig töreked
tek megs,.abadit ,ísában, de foganat nélkül. J ul. 3. midöu fi biró Bland
rata felhivásllra új pleb<iuus választ ás véget t egybehivta a. sz:íz. vli lasz
tott polgá.rokat , kifejezve a Hunyadi Demeter megválasi':Msa in"Ín t i fel
sőhb ohttjt: alig volt JUlrom erre hajlandó, sőt "mivel Ddv ifl F . ncm 
kevés (ideig szolgúlü" a vá'rost s megszabaclulásáért (~ 'vlkos nem töreZ'e
dett, t elké" lók " bi"út " t"núcscsal együtt, hogy kettőjükct l.-iildjék el s " 
f'ejcclelemnél könyörögjenek, hogy életének keYJjdmezne meg s örökségébe 
bocsássa ,vissza. Az új plebá.nus választás ra nézve elküldötték n. v~í l'os 
r égi sz~tbadságát, az erről villó Uniot , kér ték, hogy öket ne kö tclez7.é}{ 
il püspök v:Uasztás,íhoz. ~) J ul. 5. a biró és bm:ícs B lall dmMnak lns 
ill' fLn yos l;;np .. "Ít lüildött: ",hogy törekedjél.; Dú·vid } 'crencih·t (I fej edclem-
14rt j'" 7. ot tanács Kolozsrá.ri Bálin tot és Timár [Het·tell Gel'gelyt Vil-
1asztottn. : hoy!! n s,?egény D lÍ vid F . . -.:zctbcultdúsúi·'1't (~ j lj edelf'JJ/Ufíl ~·ön.IJ ii
?'ijgjene/,;; vilt ek ajándékba íl ra.nyos kup,ít . :: A fej edel1llet semlll l meg 

I) Defellsio .... XLv rr- LV. U. 
~) S cfU:S(( t: II S ••• . bcrct.lu""Llmi beszéd e. 

.. .:1) Bnj 'l.a htth ntó : llfa.f)H(/' J"o/· SztÍ.!J ] ( épekbcn l. küt. 1867. 28f). I. hrúl'tÍry 
], /I.'.;zlu: Erdély H.égiségoi. és Hitkns,íga iLan . .. 
. 4) KoloS'l.\'lLl' \' áros 1570 . é"i eredeti j. kÖIl/lcéből . A b uuí.c$ éfl s~,íz h: .~" 
bak elébb VOlllLkodt a.k llleo·vlÍJaszt fln i Hunya.di Dcmetert· később, nH ko ~ ot 
illand ra tn, :~ foj cdelc lll lllct'" mcgerősittette. ·ju l. 20. ~ z6z:lttöbb'"'t!gg(': 1 JI1 ('g "ií, · 
laszt.ottá k. ' 

• 
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nem Ugyitotta. I) Nem az volt it két Báthori czc1:ja. A j ezsllita- l"elld-
11ek Kolozsv:írra betelepitése rég kiforralt tervök, ~ ) nb ball Blauc1rn.ta, 
Kendj S;índor hen.vatott részes s it valósi Ms csak ielö kérdése volt. A 
hi t- él' lelkiismeretszabadság e boHol' harczoslÍllak útból el kellett hári
tntui ... . Blallc1l'ata előtt a tél' kiegyengettetvén : gyors mUllkállOZ 
l.ított; juJ. 2-ra Kolozsvlírra zsinatot hi\'ott egybe j súnte minden uni
tál'itlS pal) jelen volt. Eléadta, hogy ö a fejedelmet biztosította, hogya 
pnpsiíg ü l: Ö nézetei mell,é .íll, k~rte.: tartsák meg űt szavában. Eleinte 
\Toll akodt:1k, Blal.ldrata. í ellyegetodz~tt, s czélt nem érve, cselhez nyult. 
'LeO'aMbb lleyeikct il'j;.ik fel egy papura, hogy mutathassa be a fejede
] en~nek - kéré öket. Eléaclott egy iratszöveget, mel)' S'l,eril1t icrérik, 
hom/ "bolc7ogltU Júnos k;"ály iclejé~en 7vinyo~nt"tott 7'önyvekben foglatt 
tanokat atúiJ:já'h;, kikötve, hogy a kIk I sten 19azságáról heIyesb meg
győződést kiv~tDllak szerezni, ál1jol1 szabadságukhan. Megkés:dtették 
tehftt: Jézus IstensógG?'ől, imúclásúról, segitségiit hil;úStf1'ól és K1'is;.~tHS 
orSi~ágárót a·z új Hitvallást, mely a következö : 

J. Hiss7.ük és valljuk, hogya míz:1reti Jézus a magasságbeli Isten
nek egyszülött Fia, a szentirás helyes értelme szerint következö okok
nál fogva: a) mert S7.entlélektöl fogantatott M,íté 1. Luk. 1. b) meg
kenetett Szentlélekkel és erövel más emberek felett, a Szentlelket mér
teK felett vette J,ín. 4. Zsid. 1. Csel. 10. Luk. 10. c) awn hatalomér t 
é, dicsöségér t, JUit az l sten neki teljmértékben adott menuyen és föl
dön, miuMn feltámadott Rómab. 1. Filipp. 2. 1híté 28. Efez. 1. Csel. 2. 
d) mert az Atya Jsten az idő teljességében általa teremtett és alkotott 
mindent s öt neklink ü<lviil és örökségül adta Efez. 1. 3. Kol. 1. l. Ján. 
5. Csel. 4. Rómab. 3. János 3., 5., 6. 

II. Hiss7.lik, hogy ezt a J ézus Krisztust tis7.telni és imádni ken : 
mert az Aty" mindent a Fiunak adott; Máté ll. s meghagyta, hogy öt 
hallgassuk, bmule higyjünk, öt t iszteljük és imádjuk. :Máté 3. 17, A 
bölcsesség és tudás minde u kincsét benne rejtette el Kol. 2., hogy 
rt,nua.k, telj ességéből mi is l'észesiHji'mk, Ján, 2, hogy t iszte1Yén a Fiut, 
tls~tclJük ,ai'. AtY<Í',t, l:Ívén a. Piuban, higyjük az; Aty~ít, mert a Fiuball 
''l. A ty, tísztelteb It J án. 5. 

nr. Vallj llk, h ogy J ézus az io-i1z Messi<is, midőn a földön volt, 
fal ott s most is ad híveinek tl'l, ige é s Szentlélek .Otal minden lelki jó
kat. 'reh.lt scgitségi.il kell hívni j azért adott neki I stell minden jókat, 
]~o~y ~zlikségei.l1kbell hozzá b-izalommal járnIjunk s henne reméljünk 
~zert.,1nl1, ,hogy mikor rt világri.L jött, sokan foly~Lmodll1k hozz,i, kénTe 
ot: J I'.ms, Dávicl fia, könyörülj 'l'ctjtwnk, l\fííté 15, Márk 10, Uram Jéztls! 
vI'dd hozzácl lelkemet Csel. 7, De nem úgy hívatik segitségliI, lllillt az 
Atyt~ I sten, a, kitöl lllinden v<tn 1. Kor, 8, az im,idás nem is azon fol'
m,í.j.ívcLl, it melylyel jlU~ídtatik az Atya t. i, Mi Atyánk.' ki vagy sat., 
!ln,nem úgy, hogy bizonyosak vagyunk arról, hogya. mit I sten Jleki 
adott, abból nekUnk hőven ad, rt mint megigérte: A mit nevemben k(~r-

-
:) K?l oZ~\'lí.r város 1:)70. évi birói é3 v .Lrosgn,,,d fLi eredeti 1/(/pl~j(ibl;l , 
-) T,l ~thntó HereszU:l1y Magvet.ő xrL 6v l'olyltm 1--32 ll. 
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tck, megteszem. J öin, } .lJ.. SzlÍjat ((elok, nel.:.tek és bölcsességet. Luk. 21. Örö!J: 
(,[ptet adok n eki . . Ján. 10. Nem olyan KÖ'l,hcllj,lr6nk Ö, hoO'y nekiink 
~ellllllit Ile adna, vagy ne lemlc mit kéljiink tö lc, mit "árju~k H l'cmél
j Link, JllÍ1.1t~lOgy~:t me]~ll~rei Aty,ít61 min den t a végre velt; hogy mindfL'I. 
mint tUg:)<lu a l:ank sza~ IJol1. . , 

TV. Azt IS mondJuk n szentil'usRal, hogy a J ézus Jil'isztus, rt ki 
II nli fej ünk, most is az egyh.íz királya, híveit ign.zga~ia Szentlelkével, 
uralkodik e1ők s holtak fe lett R6m. 14:., sőt igazgat minden t hatalm:'t
nak 8ZI1\,)ív.:1 ] Zsid. 1. Med KrisztuRt u\f.ért adta nekUnk az Atya, hoO'y 
hívein nra.lkodj ék s JJckik örök életet adjon, ö legyen egyedül ég a,latt, 
ki ,\Jtal iidvüzlil lillk Csel. ll. S bárha l. Kor. 13. ez Yan .: fl "'ge.,el 
akl.·oJ' .lesz, mikor a l'~u útculJa Ml országot (lZ Aty(t I stenneZ:, miZ'or neH 
mindenek alúveltetnek, abból nem következik, hogy Krisztus most Hem 
a mi I stenünk, kiní lyunJr s főpap unk, tuid őn ugya.nott az mOllClatik : 
A(lrlig kell neki 'lt'J'ulkoitm:, mig minelenel,; alájet vettefncl,;~ l). R ogy e hi
vatalos ilitvallás, Dávid F . thordai zsinaton kifej ezett hitte",; rillá8ponlj" 
kÖ7.ött a k ülönbség k önnyebbe n feJfogható legyen, itt közlöm az ij 
Jézus nem imácZásáf, 1'Uetö nyilatkozatát : 

Sommcruek Károlyi ellen irt s 1582. megjelent 2) müvében kö
zöll'e van Dávid F.-nek az 1579. ,ípr il 27 -ki lapr. 17-ki téves"1 th or
dai zsinati országgyülésre fogságából beadott Jlitvallúsct, ;nely il 

Krü::-:tus-nem-imádás elvén nyugoszik. ]~bbell ö igy szól: "Vallom, 
hogy Jézus, a megigért Messiás, Istennek ]Ii a, nem természet szcréllti, 
de tisztéllél fog v" való lsten [De"s ex Officio], a k inek tisztessége, di 
csősége s hatalma az egyetlenegy Atya Isten től fUgg, a hi F iát szavai 
és tudománya megtartása által kivánja tiszteltetn i ; élök és holtak itélö 
birája, igazság mestere stb. a kinek hatalma van megnyitni és bezárni 
az élet könyvét . .. De ő nem az, sem egyenlő Isten az A tya Istennel, 
:]. mi pápistás vélemény . . .. H ogy ul'<11kodik s j ár közben az égben !:; 

hogy nem, a szentirás egymást felvilágo sitó helyeiböl igy egyeztetem : 
Kb'ni fogom A tyámat, lJ/ús vígctsztalót kiilc7ölc, A z ember Jéus Ct mi 
szószólónl.', Un,lIcodik és ''''(lll.·odni fog. Mint egykor a földön j ' rtáball, 
most az égben n em teszi azt, ehégezte akko1', mikor magát az embe
riségért feláldozta. K érni fogok nem csak azolcé1'f , ele ct 7.· ·i7~ hisznek tanif
Vlínyctim szavaiban s ez dltal én bennem. Ez a Krisztu s elJgedcll1l€'s 
:lldozata, kél'ése, közbenjárása, ez az örök szövetsÉg köztlink és n~ 
~tya ~(özt, mit Jézus kötött. Ezér t vall , hogy im~~llkat Kri8z~l s lí lt? l 
JnttatJl1k I sten elé, nem mintha éretti.'lnli: Ö haj taná meg térdelt ~tYJ:l. 
elött vagy szóval könyörögne. Ezek rt szóln.mok pedig: Z·ö.~hendárm! 
lJ'érni, l~önyö1'ögni s hasonlók fl. szent irás ana]ogiója, n em pecbg emberI 
go.ndollroZtÍsDlód szerint értendők. Mert a minden l'ltt jel en levő Jste l~ 
n~lIlde ll t Lit és han . Nin cs szü ksége l<özbenjltr61'a, hanem ez cs~ a Jl~l 
vlgasztal:isunkért vau, h ogy az Istennek szentei, lcikot megp1'6bnltatn
folok érnek, Krisztussal, min t Illenyekbell lakó fejökkel s általa Istenuel 

l) E'!/yház/öJ·té,1. 1'.'mlékck. LOklev .... XVIII. sz. 
~) Láss l'óla.: E'y!}hlÍztöl't. Eml. lJ. Dávid F. irod." em lékei XL. sZ. nl:ttt. 
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val6 egybekötLetésökben erőt találjauak. H a emberi szokás szerint vé
te tllék is ez: nem következnék, hogy Jézust illlá<hti kell . . . , S z6val: 
fi mit ri. szenti rás Krisztusról tanit, elfogadom s neki megadom j <le 
hoO')' az Atyával egy vagy egyenlő Isten legyeu, az igazság ellenére 
ll e~ vallhatom, s fl, teremtés , megtartás, tisztesség, dicsöség muveit, 
mik nz Atyáéi, tőle elvennem s a lrillllllk adnom nem szabad, hanem a 
külöllbséO'et meg kell tartan om, hogy az legyen I!Sten, a kitöl minden 
van a Fi~ pedig az , a ki által mindenek vannak az új teremtésben, 
v~il ts{Ígball, véres. keresztje és halála ~l~alll I). " 

U"yan e zSlllaton 24 tagu egyhazl tanács allltatott fel 2) s a kö
vetke ző "fegyelmi rendszaMI.f ok hozattak: "1. Senki a fenforg6 vita
kérdésekről s újitásoln'ól nYIlván vagy magánlag vitatkozni ne meré
szeljen. 2. A papok a sz6székben ne vitatkozzanak s a szegény népet 
haszontalan véleményekkel ne zavalják, inkább serkentsék a j6 csele
kedetek gyakorlására. 3. Prédikáczi6 előtt az Atyához Jézus .nevében 
val6 nyilvános illládko",lsnál a Mi Atyá,," tartassék meg; prédikáczio 
végén, mikor a nép elbocsátatik, áldás helyett e szók lllondassauak 
Pál 2. Thessal. 2. 16-17 -ből : A mi Un",'" Jéz" s K" iszt"s pe(lig és az 
l sten, " mi Atyánk, " ki minket szeretett és aelott örök vig"szlalást és jó 
"emónységet, kegyelméből vigasztalj" meg " t·i sziveiteket és eősitsen meg 
titeket mi",len beszéclben és jó cselekedetben. Amen. 4. Egy pap is h elyét 
elcserélni vagy más helyet választani a superintcndens és cOllsistorium 
]lire nélkül ne merészeljen, A consistOl"ium igéri, hogy az egyház l'e
forlllját r övid időn ellrésziti és zsinat elé teljeszti' ' ). A j elen volt 
papság egy része meggyöződésből, a má~ik a helyzet súJya a.latt meg
hajolva aláirta. Sept. 14. a superintendens tallácsgyülést tartott s elő
tClj esztette az általa Blandratával egyetértőleg dolgozott új egyházi 
rendszabályokat [Disciplin" Ecclesiastic,,] , melyekben az urvacsora, a 
kisdedek keresztelése visszaállitatott s több gyökeres intézkedés hoza
tot t javaslatba. Az egyh ázi tanács elhalasztását kért., hogy kiki meg
fOll tolhassa, újabb gyiilés napjául nov. 1. ti\zetvén ki. 

.. Az erőszak tényein ek e folytonossóga megfélemlitette ugyan" 
tomeget, de a hit- és lelkiismcl'etszabads:lO" vágyát s az igit~slÍg ke
resése .zomj ót a szlvekhöl ki nem irtotta. Dá~d F. lelkének ható ereje 

• • • 

m.eglsmerllctö az Uj 11itvall(IS több helyén, melyek sejtetik rt szí;ek. ré.gl 
h~tét,s ?rtelmök J6za.nságána.k e rájok kénysz?ritett formákl~ó~ .1S klC~IJ 
l an~l~s~t .. A kedelyekben a forrongás még Hlmd tartott, a ml UJ orszag~ 
gYl1le s~ llltézkedést t ett szlikségessé. Az 1570-1ri octob. 21 - 24-kl 
thordm országgylllés l. t. czikk~ben fl, fej odelem eléterjesztvén : "az 
orsz~lghnn naponként való innovati6t, fl, mi már eunekelőtte is sokszor 
meg volt tiltva, s mely elleu mostan i s mind magános, mind eg yháú 
~l.emélyek a sllttogásokt61 nel1l szünnek meg: vég eí\ték, hogy akik 
mnovatoroknak találtntuak, az elébbi törvények szerént büntettesfie-

') Lásd rtz el őbbi llelyen. 
2) JJe(ensio . , . HI \'. levél 1. old . 
:I) Egyhcíztöl'ténel.l/li. E,II1éf~eli.. I. Okl evo lek , . . XIX. í!Z(Ull. 
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nek" I) . E~ jó alkalom volt Blandratának, hogy a lengyel eklézsiálrtól 
a közte és Dávid F. közt fenforg~ ügyben megérkezett feleletet elfo
gfi:dt~assa. Ki~ildöt"ték az eg~házl t~n~csosokhOJ~ meg~1va.sás végett

1 
s 

lludoll nov. l-~e elerkezett, az, egY}laZl,. reodtul'tasok targyalását mel
lözvc, ezt ,telJesztették elhatarozas ala~ s ,hog,y elfogadj~k 1 a tagokat 
komoly sZlgorral figyelmeztetteK. Sztar"l Mlld6s és Ovári Benedek 
voltak az elsök, kik aláu·ták, példájukat a többiek követték; csak h.ír
man: PictOl'is Máté, Udvarhelyi János és Erdődi András 11em ü-ták 
alá. Az egész egyház eJfogadása végett köyetkező évi vizkeresztnapra. 
zsinat hivatott egybe, melyen 250 pal' közül alig 16- 18. nem ü·t. 
alá, kikuek szigoru hallgatás pru'ancsoltatott felöll\k további intézke
désig. A körökbe 12 esperes választatott, kik az ekképen reformált 
egyház hiiségére keményen megeskettettek s igy a dolgok üj rendje 
e zsinaton végleg lllegállapitatott 'l· 

Mig ezek folytn,k, mig Blanclrata és Socini az országban az igaz 
unitárius érzést és tudományt a szÍvekből kiirtani igyekezett, Déva 
várában mindeWlap közelebh jutott sirj ához az ft. nagy és nemes fél'fi, 
a ki ezeknek teremtője yolt. Fá:i, hogy élete e szomoru szakáról egye
bet nem tudok, mint azt, hogy börtönfelügyelöj e - ki oda vitetésekor 
átvette - István tiszttartó volt; de nemzetségnevére ennek sem talál
tam rá emle1riróinkban. Csak egy inasnak volt szabad hozzá bejárni, 
Királyfalvi Istvánnak, ") a kiröl azt irja a krónikás, hogy késöbb itélö
mester [P,·otonota'·;!ls] lett .'). Ugy látszik ebböl, a Báthoriak kedvelt 
elllbere volt. Róla fogs,iga ideje alatt és Kata lányáról, semmi följe
gyezve nincs. Ferencz fiáról So cini egy önvédelmi il'ata feull hagyta, hogy 
Bázelben is tanult s Ő annak atyja halála után, a házuknál élvezett j6té
temények viszonzás~nl egyszer 50 olasz koronás, máskor 50 magyal' ko
romis aranyat küldött; Bandins azt il'ja róla. hogy az atyja védelmére irt 
Dere"sio czímü könyv irásában Palaeologus Jakabbal és Glirius Mátéval 
ő is részes 6) j O'yermekeiröl annyi van följegyezve it kolozsv~íl'i 1579-ki 
tanácsi jegyzőkönyv egyik pontjában: ,)lOgy D,ívid }'el'encz árvá,inak, 
az általa 'l'heobald Leeto, lejöttére költött 73 magyar forint fizettes
sék ki" 'l. A véletlen kedvezése, hogy D,ivid F. foságban is fentartotta 
erös JeIkének és meggyőződésének egy nevezetes emlékét, azon elegliít, 
melynek - ft. mint it hagyomány szól - két utolsó vers-szukát bör
töne falára is fölü-ta. "Kétszer tjz évig szolg<.íltUlll - ngylllolld - a 
hazát s hívségemet sokszor bebizonyitottam, Ha. kérded. mi a vétkem. 
11~iél't jöttem hazám előtt gyülöletbe? az, hogy egy s nem három .Istcut 
t1szteltem. Kegyessécrem, Illely az Istent nem engedte sokszol'oslt,nom, 
hÜllÖmlTI~ lett. RogyO a részek nélküli egészet szét nem osztottaID, s ft 

,'ógest fi végtelennel összezaval'ni nyelvem nem birta; hogy II szii1ö~tet 
féltem az örökkéva16val fölcserélni; hogy elmémet rablxí tel1111, a 

') Erdélyi O/'szciggy. ElIIli:kel.·. rn· köt. 1877. 14 3. I. 
2) Defensio . .. XLt\' .-XLV. ll. 
a) 11uesztímy 11lagl1dó Xl. köt. 194. 1. 
~) Krón ika .. . Kulc8ill' btván kiadása. Pest., 1805, 43. J. 
6) SeU/dilIs . . . 59. 1. 6) Székely S. UniM,r. Vallás 'fö d. lOti. I. 
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hamisat igaz ként himu nem birt~m; h,ogy S~bellius át~os tan~t nem 
követ tem, s it megmérhet lent, a kit a mlndenseg hefogDl nem bu, egy 
s7.\hmek méhébe zárn i átnltam j mer t t.1gadtnJll, hogy Isten gyermek
ként sirj on . éhezzék és szomjubozzék, il'toz~zék a , fájdalomtól s l'út ~m
lálln] h31jOll meg j hogy nyelvemet valrmel'oleg, tiszta lelkemet hamumt 
szólva. beszennyel.lll szégye1tem, - h?g y az iga;r,at kimolldtam, a nem
icrazat taO'lldtam , , , E zek az én büneml, ez az én isten telenségem, ezek 
:-~ én boklogtnl::m s~~om])ak o]~?Zó~, ~~zért él'd em~l ten~ hiint:etést, fl. mm 
a ké~ő kol' b:Íllluhll tog, melyrol lu szem, h ogy tIs1.tabb hltet fog val
la,ui , ' , Mikor szUnik meg az emberi ész a hamisságnak hinni? Mikor 
hncryja el a babona e földet ? Mikor fogja a vil ág a7. egy igaz és nem 
há~oiu Istent a maga egyszer üségében tisztelni? . . . Adja Isten, h ogy 
térj en vissza ismét '7. igazságban való régi állhatatosság. a földet 
10':lzO'as8a ősi j og és törvény! Mi most rabbá téve elméllk jÓZlUl 811-
g~'lll~tát tévtanokat tar tunk iga?, hitn ek, , ," Dávid I'erencz, az ár tatlan 
vér tf1ll n - igy végződik a hagyomán y - a dévai börtönben e szókat 
szokta magában mondani : ,A pápák kardja, a kereszt s a halál képe 
semmi nem fogj a az ig azságot ütjában feltartóztatni, , , Azt irtam, 
a mit éreztem, s a mit érzék, bizó lélekkel igazán hirdettem. Meg 
vagyok győződ ve, hogy az én vesztem után a hamis igehirdetők tanai 
" , k ml " 'j ORsze logna o n111 , 

Déva vára komor falai közül, ez volt :17. utols6 élő han g, melyben 
",on nagy szell emnek még e földön léte llyilatko7.ott. mely egész éle
tét a legnehezebb dolog, az Istenség eszméje Iritanulásában töltötte el, 
mely lllint egyh~iú szónok üj és ragyogó eszmékke], mint író örök 
becs ü mílvekkel, mint közUgy pmbere úttörő munk ákka1, míveltség- és 
Slabads<igte l:j esztö merész tettekkel jelölte meg azon pályatér t, me
lJ'en 69 év alatt ,íthahtdott. Maghalt 1579. november 15. Az öt e Ms 
szállásra befogad ó István tisztar t6 vitette ki s tétette örök nyuga-
10l1l1'a ' j, a városon kivül e" y messzi ellátszó római kö mellett. ' j P os-, , " o 
seVl:ll1f; J :7.sll1 ~a n'ó fo( ~ zerzetén ek kol ~,í';s vári Collegluma felállitásában 
a H:\thonak hlve, ezt nja ha láláról: ,Ot végnapj ában örulet fogta el, s 
' ~Z or~l ögök ~Iötte . megjelent nagy csoport j ához igy szólott: , Ime, 
kIk VlLl'IHlk ram, mInt útaz~ísomb3J1 kiséröim!1tI 'I) E zt mondta vagy ha
f;o n16t e rend Al'insl'ól Cerinthusr ó] Luthel'ről Hnssról s minden k t ' ' , • eresz en'y századok nagy embel'é ről Ellenkel.ől eg D::ívid F , élete olyan 
yolt, hogy há l' agyhízas beteO'séO'ben halt el in]íábh illik rá Vil'ltilnek , ~· o 1:) 0 , . o 
a~a. szep n;t0lldása: ~ 1 min t ll.. tenger köszála, meg mozdíthatlanul án. 
~~J g o~d~I Hlt ? kÖl·i.il ,o:'di tó vizhullámok irtoztató r obajj al verdesik, ö 8a
,lolt el'osúlya altaJ sZllal'dan tartja fenn magát, A körülötte l evő szirtecs-

. 
. • 'l. l !.g yh(ü tü1'ténelmi Ef/lll k, '.·. l. Ok lov. k lár.y X" s' rA 1 I, 8 1'0, ... ' , " d l , Z, 

L'e!) ISQ :et 1'c /'s- l!iza7;; látható az c(öszóban]. 

2) ](eresztény JlIafj vető, XI. köt , 194, l. 
a) E rdélyi lIltu:cllm J!/vhJnyvpi IV, köt, 186(i-61. 99, 1. 
t) .ttthei8m'i , , , 97, levél 2, old, 
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kék és habtól tajtékzó k~álló helyek reszketnek és ar. old. Jaikhoz ve
rődött hinár visszalökődlk . . . ' ) 

* * * 

Összevonom a mondottakat. Mint a kép fény és árny: ugy az em
ber egyénisége és élete szép, és rút egybeve9yülése. M~ly aránJ:b~n 
volt Dávid Ferenczben a kettő? Elmondom, en hogy latom. M, Jót 
tett? ~1iben vezette a szép és igaz isteni világa? Mily hasznos tette
ket mutat élete? Uralkodó érzése szivének az Isten iránti szeretet, a 
lelkét egészen eltöltő gondolat annak nagy eszméje megértése, erős 
hit és iO'il.z keresztény vallásosság. Ennek hiánya, lankadása vagy meg
változá~a benne nem volt észrevehető. A vallásnak az emberiségre S 
nemzetére áldásos befolyását és szükségét senki, soha igazabb!,n mint 
Ö, fel nem fogta, nagyobb bensőséggel, erősb meggyőződéssel nem hir
dette. A hit- és lelkiismeretszabadságnak rettenthetlen bajnoka volt. 
Kinek adott Isten j ogot mások lelkiismerete felett? E zt kérdezte üldö
zőitől s a türelmetlenkedőktől. A világ leggondolkozóbb fejeinek az 
volt eleitől fogva véleménye, hogy a hitre senkit sem lehet kénysze
ritni. Erasmus ez elvét vallotta : ,N em vagyok birája senki lelkiisme
retének, sem ura mások hitének.' Ezt fejezte ki Luther kérdése: ,Azért 
ííztük el az urakat, páp,ít és püspököket, hogy náluknál kegyetlenebb 
tyrannusokat kapjunk?' ,Az ér zékfelettiekre csak egy ismeretforrásunk 
van - mondja egy n émet bölcsész - a hit." A hit I sten aj áudélta, 
azt senkiben megMmadni nem szabad j a ki tesó, Istent bántja meg 
vele - ez volt jelszava. S én összes munkáiban kétszer láttam ettől 
némi elhajlást : a széki zsinaton Stancaro, egy polemiajában Károlyi 
Péter ellen. Az egyházak és confessiok szabadságát védte minden 
megtámadás ellen ; mert a'l. - - szerinte - saját n emzete politikai és val
lási szabadságát és függetlenségétis előmozditj a. Erdélyben mindhárom 
reformált vallás törvényesitését ő vívta ki. Ezt tőle elvitatni nem leh et. 
De ebbeu Bullinger, Judae Leo és a svájczi egyház nyomdokain indult 
el. ,Aláü·tuk és elismertük - igy szóltak ők első megalakulásuk alkal
máv,.! - aláirásunkkal az első helvét hi tvallást; de az által nem aka
runlt min.den egyháznak egyetlenegy hitrendszert elébe szabni, mert 
IDI semmI mást nem ismeriink el, mint a szentü"ást. Mi mindenkinek 
s~~badságára: hagyjuk, oly szólásmóddal élni, melyet egyházára leg lid
vos~b~?ne~ hisz .. Védjük egyesek hitszabadságát s a meggyőződés jogát 
a k07.onseges h,t alapjára fektetjük. Nem hiszünk többet, mint a JUeuy-

'l - - . - -
illa. velut pelagi ru pes imlUota resistit. - - _. -
Ut pelagi rllP.es l.nagno feriente fragore, 
Quae se multls clrcumlatl'antibus undis 
~ole tenet. Scopuli .1lequ~c9.uam et spumen. ci rcum 
Sn.xa fremunt, l aten que tlhsn. refunditu l' alga . .. 

Vi 1'9 ilius. .tE II eid. 
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nyit a sI'.eutirásba.n találunk. II A mi egy hitfelekezet egyházai közt jog 
s 'j <Taz sú:g, külön hitfelcke7.etek között is annak kelllenm. A vallásban 
1IZ lc1ealislllUSlJnk volt képviselője mint II bölcsészetben Kant és Leasing 
a. XVll. században, a mostanibau Strauss és Schleicl'macher a theologiá
bau, avval it klilönbséggel, hogy az elsőket két, az utol sókat három 
századdnl elöí',te meg. A rationalismus elve az ész fensőbbsége minden 
_ méO' a revclatio felett is - mondja egy protestáns iró. A mult 
századoközepe óta új irány jelei mutatkoznak magasabb tájak: az esz
ményi, ft bölcsészi, az istcJÚ feJé! Ha ezekhen most érdem ez, Dávid 
F.-ben s"'z"dokk.l ezelőtt sem lehet biln. A vallási rationalismus ellen
téte it supcl'naturaliSllluS, iL vallási szabadelvüségé az orthodoxia. Az 
utósó a conf'essionalismus sánczai közé huzódott vissza, s ott védi ma
crát j nz elsőnek az újabb theologiával való harcza hosszas lehet, de 
kimenetele aligha káros lesz a civilisatio ilgyére. Mindkettő jo
"osult ma : miért kellett jogfosztottnak lenni az ő korában? Dá
~id Ferenczet a szív valódi és mély be nsősége, a léleknek és értelem
nek ritl,a nemessége jellemzi. Ez oka, hogy soha egy reformatorban 
is - Melanchtont sem véve ki - nagyobb türelmesség nem lakott, 
mint benIle. Krisztus ez elvét hitte s követte: Valaki gyülöli az ö 
atyjafiát, gyilkos az, és tu(ljátok meg, hogy egy gyilkosnak sincs ön
magában megmaradandó élete. [Jézus aposto I. levele IJI. r. 15. v.] A 
leggonoszabb fajtája az emberelruek, a kik azt hiszik, hogy- semmi 
sem helyes m,ls, mint a mi t ők gondolnak, hisznek, szólnak. Szinte 
tiz évig volt nagy befolYÁ sa János király udvarában, s nincs egy be
bizonyitott eset, hogy valaki nézeteért üldöztetett vagy megtámac1ta
tott volna. N em szennyezte be a vallásos türelem e' szép korszakát vér, 
nem száll rá és utána átok. Büszke lehet rá II kis Erdély. Melyik or
szág képes ilyet mutatni fel ? Francziaországllak meg van párizsi vér
menyegzője , Spanyolországnak Inquisitiója; Floreucz megégettette 
1498. SavaneroIla J eromost, százada le""a"yobb theolo"usát, Genf 
1553. a l,ángkelkü Servetot, Bern 1566. G~ntilenek fejét ~étette, Zü
rich 76 eves korában üldözte el kebeléből Ochinit, elébb neje s gye
re~el, végre . Ő is bujdosásban halt el j Németország 1415. Huss 
J.a~?st, 1~72. Syl vanus János heidelbergi püspököt, a r6m~i JllqU~
S~tlO 1 5~o. Palaeologus Jakahot égéttette meg. Magyarorszag umta
n~s~któllakott részében ilyen nem fordu lt elé. Dávid F. irtózott " 
ver~o~l, mmt Luther. "Kijelentette előttem - hja MehlJlcbton egyik 
l~ara~J <tho~ irt levelében - mennyire irt6zik a kegyetlenségtől s feje 
~s h:l:~ vesze~lelmével mindig ellene szegiilt f1 vérszomjas doctorok llj 
~~~~~l anak.14 Rogeard gyönyöl'ü párhúz,amot von FeneIon és Bossuet 
kozott. Az első a halad,is előbainoka katholikus de nyilt őszinte szel-
l l' J " em, a n nyomOJ,:za, követeli az igazsáO'ot, előkészíti ll, XVID. sr.á,zad 
~szméit, sö~ azt megkezdi; a philosophiában az egyszerUséget, lroda
~mban <lZ 19azságot, politikában a mélMnyossáO'ot, valMsban a SZi\.bad
~ago,t ''',[tUja és hil'deti j pllspök, kit di csérni lel~et, erényei fényesek Js 
l~eves ~rll )' lt vau ; uralkodó tulnjdona a szeretet. Ellentéte Bossnetnek. 
O szehd, Bossuet el'őszakol:i, Ö kegyes, B. kegyetlen, ö türelmes, ez hi t-
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"Id"zo" Ó kibékülés re kész, B. harczüls tel'mészetli. s engesztelhetlen : 
II o , B h 'l'k l k' jelleme tiszta, hajthatlau, . aJ e ony; ez o yan, ft Inek szeméből 
sugárúk a szeret~t,. finom és r;emes,. Bossuet e.llenkező . : . 'l'ökéletesen 
hú jellemrajza DavId F.-nek,"s MellUsnak . Mlllden vona.s talál ní.iok. 
Nem tudnék igazabbatadm roluk . . . De 1111lldenek felett lJ1Zon yitják Dá
vid F. türelmességét hivatalos iratainál használt pecsétei . Ez meglepö, 
sőt egyetlen a történelemben. Az első egy paizs középpontjába helye
zett halmon álló husvéti bárány, zsineggel nyakához akasztott, jobb
felé hátradülő zászl6t tart, melynek nyeléből a zászl6 első részénél 
kereszt emelkedik magasra. A paizs fölött négy betü S[IGlLLUMl 
T[RASYLVANORUM] V[NITARIORUM] M[lNIS'l'ROI1VM] = az 
erilély·i uni!cú'ius papság pecsétje j a paizs két oldalán i1 felső részen van 
két betü F[RANOISOVS[ DL A VIDIS] = Dávid Ferencz. A bárány 
Krisztus emberileg kifeje"ett jelképe, a kereszt szen,edésének ábrá
zolója. Ha meggondoljuk, hogy az unit,iriusolrat a 1'. katholikusoktól 
leginkább a keresztről val6 hittau, mint II háromság jelképes kifeje
zése választja el,lehetlen meg nem hajolnunk Dávid F. szabadelvi\ hit
buzgósága előtt, hogy Ö, a ki a háromság ellen ol 'y lllegátalkoclott 
harczot vívott sz6széken és irodalomban, nem tartva hívei meg bot
ránkozását61, nem a katholikusok megrovásától, mint unitárius püs
pök, annyira toleralls, hogy e vallás ával homlokegyenest ellenkező 
pecsétnyom6t használta l). Másik pecséte egy római iutaglio , alakja 
tojásdad, a kőbe vésett idom férfi alakot mutat, arcza szakáltalansága 
s keresztbe helyezett lábai az ifjabb r6mai férfi iSlenségek közül Her
mest[Me1'curiust] gyanitatják; szemben eléfelé áll, fejével kissé jobbra 
fordulva, baljával oszlopra támaszkodik, jobbját csipőjére helyzi; bal
jában kigy6s bot, jobbjában erszény. Herme. attributumai. Legyeu oka 
classicismus és régészet iránti hajlam, vagy valamely rá nézve kedves 
dolog emléke; sőt ha véletlenség vagy divat is : az it tény, hogy ,gy 
oly puritán egyház püspöke használta I minő az unitárius, s a mily 
buzg6 hitében Dávid F. volt - minden esetben fölemelkedett lelekre 
mutat 'l. Ugy látszik, ebben Kálvin lelkével t.Wkozott gondolat.ia. Ö azt 
mondotta: az a nem-keresztény, a ki a Jupiter szobra előtt tette meg 
áldozatát, épen azt imádta, a kit mi mennyei fény ,íltal felvilágositot
tak tisztelünk. 

Irodalmi munkásságát s szónoki erejét méltattam. Csak ut6bbi te
kintetben jegyzek meg annyit, hogy r6la is elmondható Neander ama 
Bzintoly szép, mint igaz szava: lia szív teszi a valódi hittudóst" [PeotltS est) 
quod l Jlwologum facitl ; a~ ö beszédeit s müveit is bízvást mondhatui a 
szív theologiájának.Ö a protestántislllus háláját érdemli a katholicis-

" I) Debreczell vá.ros pecséte is némi m6dositlíssll l ez. Hihető , hogy Diívi~ 
". a.kkor vette fel, .midőn még hitte a. magyar eldézsiákna.k a keteszt ruegta 1-

tá·Sf\. mellett egyeslthetését. D{wid F_ pecséte zöld viaszba. vall nyomv,~ s 
négyílzögü papil'l'al födvtl . 

~) Leirása ftZ oklevéllel együtt közöl ve volt S(trosjJltta7,<i Fiizeü'k l B:í9. 
VI!.!. füzete 779 - 780, ll, Mindkét pecsét mjza bí.tható: E:fJyluiztiirt. Ellllékt'k 
utá.n a. K.6l\4JZOK lll . lV. 8~atma. alatt. 
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JUuaaaI szemben folytatott bát.ol' harczaiért. A protestántismus törek~ 
vési c~élja llell a hierarchia, de az egyetemes lJapság. Ez mint ideál 
lebeg a Illai legfelvilágosultitub reformátusok s evangelikusok elött. Dá.
vid ezt már 1578. valósitotta. Egy kitünő theologus igy jel1emzi ar csak-
11 em letelt két keresztény évezredet. "Péter kora a zsidó, l'~ílé a pogány, 
J~íllosé elZ egyetemes kereszténységé. ;o Az első letűnt, a második köze
ledik a letl'llléshez, az utols6 elkezdődött. Ebben fog a protestántislllus 
lényeO'e eO'ész teljében nyilatkozni. "A protestcíntismus uak nem áll 
él'dekében~ - mondja Scbeukel - hogy il. rá szállt hagyományos álla
potokat minden üron fellutartsa j a legnagyobb eröfeszitéssel küzdött 
épen azért, hogya mult.,tk téte]ei-' ~és inté:~méuyeitől megszahac1uljou , M 

J),ívid Ferenc"l1él e "ász lónak és j els"ónek ruvebb bajnoka nem vúlt. 
Neki érd~Ule, hogy Meliust és .társai.t a háromsá,g tlllhajtásábau mér
sékelte. Ok valóban eltértek hItalapItóik elveitől s első ti,"ta hih'end
szerétől. Ő azt mondotta: ,Az I sten felségesb s méltóságosb fogalom, 
mint It S"entMrolllság.' Luther soha nem imádkozott a Szenthárom
Slíghoz, hanem mindig It Krisztus által az Atya Istenhez. Biblia fordi
t.isából kihagy ta János apostol l levele v. r. 7 versét - Pázmány 
szerén t ezt a dl'ág(~ gyémántot, melyre n. régiek Arius ellen hivatkoz
tak ') - Hárman vannak, a kik biwuyságot tesznek a mennyben: 
A.tya, Piu., Szentlélek és ez hát'om egy, A nagy nevü érseknek - úgy 
l>ítszik - It tévely becsesebb volt az igazságnál. Zanchi J eromos 
strassburgi egyet)'mi tanár 1551. apr. 5-ki székfoglalójában ez elveit 
mondotta ki : ,En miut theologia tanára Isten igéjét tisztáu, lelki
ismeretem s a szabad vizsgálód<.ls szerint magyarázon, azt értve az 
alatt, hogy sem egyik, sem másik doctor tekintélyétől ll em függök; 
mert épen aZ tmberi tekintélytől való függés ből származtak az egyház
ban a szakadások, eretnekséo-ek: e"yik Zwinglintk, másik Kálvinnak 

L " " h' vagy uthernek mondta mao-át ... 1\iindenuek a szentirás 1 a It ú 

l egfőbb sinórmértéke s"orintkell mo"próbáltatni. Ha Kálvin inkább 
egyezik a szentirással mint Luther, aklwr ez h~Jlgassoll, ha ez inkább 
mint Zwingli, akkor Zwinglinek heU hallgatni." Szolgáltatott. e 
valaha valaki ékéssz61óbb bizouys,iutételt Dávid F. mellett mmt 
Zallchi ?", Ki:tlvin Párisból tuenekiHés~lwr Angoul(une környékén ~gy 
h,a~langban tartott beszédeket s bujdosásábau avval kezdette.; .~ltUct1n
f~m! keressük "Z iga.Z3ÚgOt; E:arechismusa I. pOJltjáball azt tallltJa, hog!} 
ermediil Ct szenti1'ás/ kell követni , minden vecryités nélkül; a 6-ban: 
cl/yecUil I s/ent keU se<Jilségiil hivni, a Közb~nj,ir6 ,íltal. Tanitott e 
egyebet D§vicl li'. , , ' S mit nom követtek el vele Kálvin magyarországI 
követői ? Ot is Ariánusnak gUllyolták Spolldanus és Rellarmillus azért~ 
h~gy ~ könyörgés ezen fonn;ijár61: Szentluiromsáv, egy l s/ell! könyörii{j 
~!~I 1'aJhmk - azt irta, 1 00-y neki llem tetszik, barbéirságot árul e1. 
.In sti~uti6j:ibal1 pedig igy i~t: V(tjha Ct háromság név ettemettetnék.' 
G,~~,tlle el1 ~?li egyik polemü~iában igy okoskodik : Ii{~ ! sten, öntény~t 
kozoitc Ct JI Mwal, vagy egészen tette vagy csctk részben: ha rcszben, lét 

l) ](alauz . , , 204, I. 
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Isten ha egészben elenyéssett. az Atyúbcm. Stmuss azt mondja: A 
J1áz~eti Jézus személye és a~ I sten világbeli megtestesiilése, e(tysé~ge 
és összessége lehetlenség. Kns:ttus helyére az emberiség lépett~holll
Jokán dicssugarakkal körülárasztva" .. . Avagy nem ezt és az elöl)bie
ket hirdette és tanitottn e háromszá·z évvel ezelőtt Dávid Ferellcz más 
alakban? S mégis mily harczot vívott elleue öt-lmt orsz<lg tudósa! 
Mennyit nldözte Mdius! Htiuyszol' el akal'á,k veszteni ellellei! S ho
o-yau semmisiték Uleg elvégre is -- az igazságér t! 
o Egyházában a tllnügy terén való hatásáról is említettem ne'h.1.11Y 
jellemző vonást; még csak a rapság iránti lelkes gondolkozását kell 
ismertetllem, hogy lássék meg, miJ;:ép minden kezébe vett kérdéSllél 
imnak mélyéig, gyökeréig hatott. "Mul1kálócljatok - igy szól hívei
hez egyik m\he ajánló-levelében - azon, hogy legyen hív lJásztol'otok, 
k i mind tudományban, mind kegyes életben próbált legyen, Hallgas
sátok ezt szorgalmatosan és kivá.nsággal , s mivel nehéz megítélni: 
kinek Yrul igaz tudománya, kinek nincs? e jelekröl megismerhetitek. 
ElőfzÖr .' valamit mond és tanit, nyilván az Isten igéjével bizonyitsa, s 
ha minden tanitása a hitnek ágazatja szerént [Apostoli Oredo] van, 
jó; de ha közönséges emberi cselekedetekhez ragaszkodik s az irás 
magyarázatokból igaz itélet nélküll11indenek et beveszen, akkor semmi 
igaz fundamentuma nincs s a biblia lrásit sem tudja. Az ilyet igaz 
munkásuak és a tanitásra méltónak n e véljétek len ni; mert törvényünk 
vall, hogy il. törvényre és a testamentulUl'a siessünk. lJfásoclszor,' meg 
ken látni, miképen rendezte a maga életét és a há"tban valókat; mert 
miképen igazgatbatja I sten egyházát, a Ici a maga háza népére gondot 
nelU visel ? Az efféléket Pál apostol alábbvalónak mondja ahitlennél, 
Utolfzor: szükséges, a mi mindenekre néz, hogy hitének bizonyscígté
tele nyilv"lu legyen, hátravetvén minden displltatiót s haszontalan ve
té lkecléseket" hitét mutassa meg jó cselekedetekkel, és a hit olyan le
gyen, mely -, mint Szent Pál szól - sZel'etetnek ,íltala cselekedjék 
s mértékletessége ar, emberek előtt nyilván legyen j cselekede~eibe;u 
legyen emberséges és kövesse az iO'azsáo'ot rueO'tartvi"Ín a~ igaz hItet es 
jó lelkiismeretet. ~ Lehet-e mais mristésOtöbbetajánlani egy kel'eszté]]y 
papnal<; ? 

Arnylll hozzák fel sokszori vallás változtatását. 
Lllthertől kezdve minden reformátor ellen szól ez, Sok vagy ke

vés vagy egyszeri ? t\Z elvre n ézve min derry. MeO'rovást érdemel, ba öu-
'lk' j .. o o tt el'( e az ill( ok, de nála nem ez volt. Ot az iO'azsáO' bübájn YOllZOt a. 0 -

vá.bb és toy,íbb, ma,O'asabbra és marrasabbra ti föl ~ t isztultabb spheník 
k " ") L o o' t ·ore)e ., . . egyetek tökéletesek, mint mennyei" Atyátok töl~él e e,s - ez 
yolt <~ lnvoO'ató szent szó mely öt cs .. íbította. Ot a narry es szep esz-"k ti, ti· l' .. lUe ragn.dt.ik meO" · ezek él'véuyesithetése vezette dicsőséaről (lCSO-

" l o' o l s:gre, (e egyszersmind veszélyb ö l veszélybe. A sors sok kesel·U po la-

l"at kellett ezért killritnie. rröbbször életét koczkáztatta. S az oly kiiz
d~s .- n:ond egy nagy német theologns - melyben az ember 1l11ndc
llt.!t veszelYllek teszi ki, elkészülve a hal.i1ra is ez a vnlUís kUzdése. A:t. 
önfehíltloz,ís ez. öröme, a. gyöz.elem ezen bi:wdaJma 11:'. elaljasodúS és 

• 
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életullottariO" korá,bau - ez a hit hatása! TI yen volt rt Dávid F. kUzdelme. 
Ezt it hitetbil'ta. ö. KálvinJ1ak érdemül hozza fel Beza, hogy követke-. 
zetes volt, elveiből egyet SCID vetett el. Nizárd azt jegyzi meg Tá,-hogy 
ö középszcl'Usécrnek tekinti, ba valaki mindenben mindig fl, régit tartja 
meO", Ez elvetOkö\'etve lúilvin sem lett volna reformátor, s Krisztus 
testét és vérét ma is úgy cDuők és inu6k, mint a kapernaiták. A r08Z 

vagy hamis elvrő~ :c ~ell mOllc!mú! ,a m~gismer.t !&azság?t el~ogadni, 
ez a valódi ész silJatsaga ... V!ldolJak Kl'lsztus feloh tamllban mgado
zással Ö nem il1~adozott, .. haladt. ~ h?,ladó kore,s~mékkel. A ki figye
lemmel áttallulmanyozza ossz es ll"asmt, megtalal.Ja henne azt az alap
eszmét mindeuiitt, minden időben, néha. mintegy fátyol alatt sejtetve, 
leplezetten, mllskor nyiltabban és nagyobb viMgossággal, egyszer az 
aliú' felislllerhetéslg elhalványult szinezéssel, máskor a megszólalásig 
Já(k,mboritva - a korHtoló viszonyok, törvények és előítéletek mér
téke szerint -- lUindig ugyanaz teszi az ő gondolatai lllagvát. Sokszor 
vaskényszert'tség nyügei közt mozog. Lesve lesik ajkár6l minden sza
\'tit, zajongó nép veszi körül, fogaikat csikorgatva fenyegetik. A hát
térben feltűnik a sz,ímára eJkészitettkereszt. Ilyenkor jól meg kell gon
dol ni a legbátrabb reformátornak ís szavait. Késni kell tudni s heVlírni 
az időt, kilesni az alkalom kedvezését. Nem annyiban ö volt ingadozó, 
mint a helyzet kedvezőtlen. Megtörténhetett vele is, a mit Pázmány 
K,ílviDnal mondat Jézusról. ,Krisztus beszéde - it:ia m(1veiben Kál
vin - sokhelyt illetlen és éHelen, bizonyitása gyarló és erőtlen; hir
telenségből olyakat mondott, melyeket viss,a kellett vonnia. Egyéb
iránt - mondja Pázmán - Kálvin a tridenti zsinat gyülekezetét is 
barmoknak, skofinmos szamaraknak, bolondoknak, disznóknak ne
vezte.H l) , 

Mondják, hogy vallása Ariusé. Tévedés. Szerinte Krisztus min
deue~előtt, semmiből sziiletett. Az egy-isten-eszmén, kivül nincs Árius 
es DaVId F. között közös ... Possevinus Luthert is Ariánusnak mondta, 
Pázmány annak Kálvint, Luther reformatioját deformationak s a 
protest~us.,biblia fordit6kat pibékeknek. Nem az igaz, a mit mondanak. 
Mondjak ot Sabelhusnak. Ez is lstent egynek, de J ézust l1em-szüle
tettnek [my.nitus] tartotta; Samoseta Pálnak, a ki mind a három 
"te~l, s~emélyt egynek , az Atyának hitte s Krisztus öröktöl fogva 
Y<'tlosagat tagadta; Cerinthusuak, Ebionnak, a kik szerint Krisztus 
csak ember s a kik tarradták az ő feltámadását· Photinusnak, a ki 
SZl11tén Sabellius és Sa~oseta nézetét vallotta a ~iél't az Ariánusok öt , , 
sZ,amlizet!".re itélték ... .. S kik tették ezt - kérdi egyik mtl
,,~.ben~pa~d F. Az l\j Platonikusok szelltiráson kivüli tanaÍllak vak 
k.?VetOl. Mik ezek? ,Csak egy az Isten -- mondják ők - Egy a leg
fohh ~te~, <~ kl magától való; azután van az ész, [1l'IeliS, 'verbum, únc,
rJ?, fil1/;s DetT Az egy 11em szorul az észre, ez igen arra. Az ige= mens 
az elso teremtmény, a tel'emtés magva [germen] isteni, de alsóbb 
Istennél, mert lénye van, második ok, Istennek alávetve . .. Ime h OUlHtll 

I) lÚ"((/Iz ... 300" 311. ll. 
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vnló szent Jónos cVl1l1geli um~í l1ak l-so része l-sö verse. A ID-ik sz,ízn rl (' 
vihígi bölcseletéu épiilt fe l a. háromság mest<' l'séges alkotm:tll ya. binuuleJ' 
Josiás öt felvihígosult SenT~tu sua.k mondotta s lll:lsok lll:ísuak. AmilI t 
a. régi sz:Íza.dok tJleologus:luHtk lll trendszcl'e az. ü\Té"eluem crtyezik _ 
a, kiktől Ö egyes ehrelmél egyebet {it n elll vett - s arról l~eYezni öt 
helyeseu 11em lehet: ú~y Sen~e.to h~telve~ és tallai elfoglHhísa, kifejtése. 
póthísa s egy concret es pOSltl\" hitvalla sbull mcgtestesitése dicsősé
gére v61ik neki, barátai nak és követöinek. Mondják. hogy t nllí1it 80-
ciuéiböl vette. hi ttudomá uyu l vallása Socin-vallás. ~'íta híbau n.z unitáriu$ 
vaU.ís=Socinianisw us. E i'. téves iiUi tás. Laelio 'ocini 1502. halt meO'. 
init igen, de nyollltat.'lsball hittani elveit h.Ltl'a. 1IelU lH\,gyt.~l, V.lvid V, 
:1:I.Ok3t n em is ismerte, mert vele él'i ntkeí<ése 11eU! ,10It. Ocse Fn..usto 
Socini 1539. szil.1etett, teh,lt nagyOll i(1U ,' olt még, mikor Dá,·id F. 
saj :ít hitv"l1 :ís~t ki f~i tette és Ulegalapitotta. i\'Ukor őt 131:1ll drata 1;;78. 
Erdélybe behí"tn, 40 éves korába.ll két-hÁJ.'mn kissebb lIl(ive s egy lHír 
vitája voJt, Hogya u vehette töle vallÁsát D,ívid .b'e l'en ~1. ? 15GG-tól 
kezdve ez Emlékirat-bau összes ltitvalhisa látható. SociniJla.k D<i\'id B. 
ha.láln. évéig El'délybell sem tanait , sem hitrelldszerét vagy couf'e::s
siójrlt nem ismerték - a mi nem is volt. Husz. h:1rlllin cz évvel később irt 
egy lengyel cOllfessio-töredéket [J. 'raflment<ltlll]. egészet akJwl' sem ; 
h all em irt nagy szá.mu, knlönböző nevii. és CZÍlllU theologiai ffi llveket. 
irt polemiai ira.tokat :)za.bad gondolkoztlsu. h iruC\res tudós t.!s llagy"lelkü 
férfiak elleu Ulandmta, B,íthori IstnínleJlg)'el király s mások felkérésé
re s czél.init szolg,\Ivn - t iszt eletdi.i ér t - " Illiket azok kiadtak. .A. lUely 
cZi.lfoln.tot Palaeo]ogllsnn.k Dávid F. melletti yédil'ahíra s ct lJol.qál'i lm
talomrúl irt lUüve elJCll irt, 131andrat;1 és Báthori Ish.Íu jutn.lmfi.zt.ik 
meg. PeH van emléke eUllek Berzeviczi Mártouhoz irt köszönő levelében. 
A lengyelek 1603. Illegbizták volt, hogy Pao!i Gergely ,í1tnl irt els,ö 
lmtechesisöket Statorius P éterrel dolgozzá,k ~t; elvállalta, de tel.JesJte
sébell 1604. történ t hahl.la meggátolta s !l, legelsö leJ.l gyel l\fl.te~hcsis. 
lengyel uye}Yen 1605., latinul 1609. jeleilt meg l). J~z ,\ Cl'elhllS é~ 
Schlichtin o'ins-f'éle hi tvnlhls. MeO'foo-]mtlan l hogyau l'ngadha,tott l'a. 

F '" '" o ., '1 S . ·t '· l ' austo Socilli neve . . . Sel'vetotól tanult D~vl(11t " de egyI;;: OCUllO 

sem. Fényes uév, ll agy irói tekin te1y, egész E Ul'óprtbfill h íres theolog11 ~ 
volt már ö akkor, lnikor Socini Fausto irói szárnynt Bazelbeu prób.í]
gatt.'1. Az \llliMriusok egy roszakarója níjok kiáltotta tt So~~in ianu.s ne
vet ezel'en uM.u mondták min- véO"l'e aJap és ok nélkul ra.Jtok maradt. 

, D1l.Vjd F.-nek nem kellett ut~uzóllak lenni - n eki öll ex~j e volt. 
De a, helyzet is kéllyszeritette. Láttuk, hogyan ragadMk ki öt - Illint 
sajl\t \lallomásuk szerint eO"yh~lzukbau eO"'yetlen !lJ.Ta hivatottat -- :lZ 
ismeretlenség hOlUíHy:íból ~.zok, a kik 1 5~5. Il szeKi zsi llittOIl ~~ Lut her
illl:lspont védö.i év~ tették s első mlivét megira.ttnk. A zóta, JlllJJ t II lég
beu z.tíg6 sz.él üzi -ha1t ja a fellco'et 1 miképen IlZ öl'vény vésze:S?1l 

• I • " • o , út D . 1 " . C' ek El rdcl)' \'0°.1 11 muga hoz, SOdOl'.ln. megr3gadt targy : tÍn(.Ll el on zu . 
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') Jo. A~ldr. Schmirll . .. ProgrfllullHt do Ca.t.ochc.si Hn co\'iclli!'i .. . 
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rcfonn3,ti6ja felzaj dult álj:itól félre vonulni nem lehetett SO~H\ j nem js 
tette. de többnyire ura rt he lyzetnek - a habok nak most SlIua, az eg 
pompáját csöndes ragyogásban vissza t~kröző, t.n aj~ iszappal , szen~éttel 
és romokkal rakott felületén haladt tovalJb, s mm(hg tovahb - egeszen 
it btis tekintetii De\Ta szild llVi'ir::íig ! RA nagyság kérlethetlen végzet -
róla is mondotta Renan, a hi rneves fra nczia. iró - melyet nem lehet 
k ikerülni. Ha lielU felelt meg i1 go udviseles á ltal kij elöl t hivat~isának, 
bllnhödui fo" n.bball, a nút elmulasztott, a v:igya.kban, melyeket nem 
teliesitett. ft, ~~eUlényekbell , lI1iket nem va16sitott IS főleg azon kimer ü
lés·beu, mely az erőn ek par1agoll .hever~~tés.ébel1 a meddő ,e rőlködéssel 
jár. ~ D1Ív.ic~ Y-ről 110m UlOll~~hatll~ e.zt: ,O ~lUden .helyzet~b.eu, ~1Z ~se
méllyek mllltlell forduhlta ko:dmlssl6Jat hIven , nyiltan, hosle8 elsz,ant-
8;:íctO'al, 1.1. ke reszténységnek és hon ának haSZllOS:111 t elj esitette. Epen 
ez61i mectlepő és megfoghatatlan , t isztelt hn,zaf1ak tól, mély tudományu, 
okos férfiak tól Iw,1ht l1 1, hogy :11, Ő munkáinak korolH~j aJ az lmit..íriu ~ 
h itvaJ1ri:s, ha Magyarol'szágoJl győz és elterjed vala, ez az országra 
és magyar nemzetre veszélyt ho~ott voln<1, nem levén az eu r6pai or
szágokban szövetségesp. En e kérdés elvi vita.tásába nem bocsátko
zom i mert hogy lui ut alakult volna Magyarors7.:íg és a magyar nemzet 
j övője, ha Dávid Ir.-et főkén t a refor mált papság egész életén ~it nem 
üldözi, megöletnI nem igyekezik, hanem nagy talentumát, b}ímulatos 
tetterejét és n épszerüségét egészen a vftlhis1 tudomállY, irodalom és a 
haza s uemxet javára és előmenetel ére hagyja hasznosit..'ttni, - mig e 
helyett legjobb erejét egy évtizedllél tovább maga és egyh:iza kényszerü 
védelmezésével meg7.si bbasztotta - s ha öt holtigtar tó fogs~ígra itél
tet'ye,~llleg 110111 sem misiti - ezt tudnuuk n em leh et. Azt is h iszem, hogy 
ez 1 ge~ytelell Emlél~i?·(tt .itolvasása e kérdésről edeIig volt nézeteket egy
b.~~. mash<l~ tán ,Ulegigazitja, s az iga7.ságnak sz6val és inisball vit..'1.tását 
fol os leges se teszI; ele kettőre meal' eo-yzést kell tennem. Egyik azon 
'jr t' l ", " a. .. 1 ~s, tOYV (t 2J1"ofestlÍnt'iSlnU8 (em!zct]"culú.sút bizfositó békekötéseket és 
tO}'/ienyeket csaknem cgyecliil 1·e(OJ·Jwíf.nsolr. P.s kúlm:n'istúlv viv/ák ki. E z 
tevedés, E7.~ket kivivta a kard és kopja, E,t pedig azon időben 200,000-
ll ~l ~ol~h. ~'l.e kely és l11?,gym' u niMl'iusság ifjai és fé rfiai viselték, ft kik fl,;', 

mdel)') ieJeuelem hadI z.lszJÓi alatt min djcr ott volt.:'lk j csak II harcz s 
eg)' szá;adig tartott küzdelme a református ~lelDzeti fe jedelmeknek s elry 
lUa~ szazadra. ter.iedt 11'y0Il1<.lsa és térit ése a r . katholiims osztrák hl.ÍzI.J61 
:al0 uralkodóknak volt képes e számot fl, mult század vévéicr 40 OOO-re 
focr)'aszta . l~"'" ' 7 j ' ::'l o ' 
. o.' . . lll. 1 I.l. (tSI~';, }ogy az w 'tdárilts lJ.{rl{Jyw·or.r;zágnalc nem lett voln a 
<t h.(J,~hoh·k~s EW'opabctn szövefs(qe.<w. E nnek ell ene bizonyit IL görög 
ke}etl va.lla~n Oroszorsd:g s a. mohamedán hi tü török ~H1am, melyeknek 
l",:lJld e Jl<L\ng keresett a barátsága.. L ett volna csak poli tikai la.ct ecty-
seges g·l.ZI..\·w tn" It ' .. 't' . o 1:1 

••. , :'.' 01. uve es eros um an us magyar nemzet, lettek volna 
szove~segt::1 .tn1l1t .amazoknak. Melius eljár á.sa ezeu vélt politikai értéke 
nenjl 19azol:l" saját nemzetbeli pa.ptársa elleni vér szomjas i nJ ula.tát 
lll\;) y aZOn Időben csalmem' 'á k ' t " jj ' b ' volt át ~f t .. t · egesz papsag na IDm egy Je ~me e lllent 
sára p ' 67 I D~r ~nt -;,volua. [Lkkor, ha If. JiíllOS [Zsigmond] els~. felhivá -

t) , ,íVld E erellczet lefejc:lteti , vagy megégette t i ? Ol' veude-
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JJének-e Y~dÖi MagyllrorszfÍg története e sötét lapj,ínak? Lemossa e 
Serveto rút ~Htlál~ s~ég!e?-ét~ell~J)evér?1 akár az oczeáll vize?Elfelejteti 
Kálvin biinet az ldo~ orokkevalo folya~a?: .. A, vallás1 erkölcs, tudo-
111,íllY, irodalom térem tett .nagy szol~a.:a~a.It e fe ... r~l1ak és tud6s. ba.rá
tainak pótolta volna e MeIll1s? Az ull1tanusok letjogküzdelme s rövid 
virágzási kora ,alatt , általuk s kel~el~kben létrejött !",~gy"r irodalom, 
ha most nem leteznek, nelll srlJualllak e Mehust ved o kedves honn
társink ? Hisz a nagy Toldy Ferencz ekorszaln irodalomtörténete 
llagyobbánt Dávid F. alatt s vele növekedett ullitárius dalnokok s pr6-
zairók életélleI{ s muuk.íinak örökitése! Hisz az 6 magyar irodalom 
cimeliumai az unitárius Valkai verselései ! A Tiszántuli superintenden
tia jelességl'inek hazai Athenaeje az idöben Kolozsvár s a kn]ozsv;íri 
gymnasium volt! S ha Dávid Feren czczel egyiltt akkor az unitárismust 
is siker ült volna kiirtani, 1810. 6ta az angol és északamerikai n,wy 
neunetek figyeImét kik s mivel vonták volna nemzetünkre a ma irá~
tunk léte,.ö meleg s termékenyitö angol-amerikai rokonszenv hol 
le]]]]e? Kiknek szolgálnajavám ? Kik s mily úton képeztetn ének London 
egyik vnilghíJ'Ü egyetemén angol anyagi és erkölcsi hathatós gyámo
litás mellett Magyarországnak évről évre mély és alapos al1go1-magyar 
miiveltségii ifju tanárokat és irókat? A kolozsvári unitárius főtano
dában az angol nyelv oly otthonos, mint egykor a latin, Szégyen-e, 
rosz-e ez? Kiket kerestek volna fel most is e n'gy s hozzánk benső
leg ,érző nemzetek tudós férfiai ? Ezek - úgy hiszem - más szinbe 
állitják a kérdést s az érintett itéletet az igazsághoz és tényekhez 
mérsékelik . . ,Engedtessék meg nekünk unitáriusoknak is élni Magyar 
ország szép földén, melynek megszer zésébell, megtartásábau, szabaddá, 
boldoggá s dicsövé t ételében őseink is fáradtak s vért ontottak, fáradnak 
s - mikor kell - híven ontj,ík véröket s munkálkodnak érette ma is, 

Végre ,tzan nézet ellenében : mintha a keresztény VaUtlB Ct Jézus 
isten,sége fanán nyugoc7nék s megclöntése (~zt döntené meg, hivatkozom ez 
Emlélci1'at-ra. Van abban erre böv ellenfelvilágositás. Itt még csuk azt 
j egyzem meg, hogy az evangeliumi dogmatételek helyes. él'~elmét az 
exegetika mecrcíllapitotta szent J ánas evan rrelillm,íval tlsztabau Va-e 1 e,. , 
gyunk. A hitfelekezetek közötti válaszfalakat a tuuomany e VJVma-
nyai lerontották, arra épitni, r omokau tartani fen~ magát , ~ffS egy
háznak sem lehet. Kant szava it,t többet használ illmden ele,'ult dog
matismusnál. Ha lü· iszt'us ezerszer született volna is B cthlelwmucn -
mondja ö - és nem te benned

1 
el vagy veszve. A dogmák és sylllb~lu~~k 

külső erődeiből, beljebb fölebb kell vonulni a keresztény erkolcslsefl 
megvíhatlan fellegvárába, A hittanitó fektesse a fősulyt annak ethIkaI 
oldahira. Fel kell mutatni a vallás és erkölcsiséet közötti szoros kap~ 
csolutot S mélyebh egybeköttet"ést keresni az Jste~töl.fiigg:és ,és em~e:~ 
8'l,abad akarat kö .... t; tökéletesítni, bensöbbé tenni a Juttalll reszt ~ ,a ~ 
l.ás-erkölcsi fogalmakká alakítni tar talmát. Bármely vallás állaLl,do csak 
ugy lesz, ha e1etgyökereit ft morálhoz füzi s hívei érzületét es mull
~ásságát ily hányban fejti ki. Avalhisszabadság baníti nO félje~ek, az 
ertelem és tudl.18 felsöségét itt is kivívja. A tl1dOlUlílly lÍ~rtott lmJdt~11 a 

• 
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pocrányok babonáinak S romlott vall ásának. Som·ates, a bölcseség feje 
delme azért itéltetett el; a bölcsek, rhetorok, mathematikusok lMmá
ból és Athenéböl azért ilzettek ki, hogy az ösi szokások s erkölcsök 
elleni tanokat hirdették; mert előre volt látható, hogy ha azon tudo
mányok egyszer fölgyu lnak, a .ióslatok és jövendölések biibájossága s 
ezen alapul6 vallás és tudomány meg nem ,.íllhat .. . Ebben komoly 
intés van a rideg confessionalismus és orthodoxia. barátihoz S mind
,"okhoz, kik elkorhadt intézményekkel, elavult tanok alapján erőlköd
nek föntartani nem e szá.zad miveltsége keretébe illő 6donságokat. Ma
uasabb szempontból kell felfogni maguk és az egyház hivatását. A pro
testántismus nem elégedhetik meg - mondja egy protestáns philoso
phus - a szokásoll alapul6 régi tényleges helyzette!. Ha oly hitet ki
válJ, mely lemond a gondolat szabad mo~oghatásár6l s az észnek a val
lástanitásba minden avatkozását elútasítJR, megtagadja öneredetét és 
hivatását. A Jézusr6l val6 egész tudomány úgy legdicsöbb s leghasz
nosabb az emberiségre nézve - mondja Kant - ba az erkölcsiség 
példányképeként állít juk elénk, mely után törekedhetünk, melyet sze
retbetünk s el is érbetüllk. Descartes Istent mint a tökély forrását te
kinti s arra irányozza minden ugyeImét. Spinoza azt mond.ia: a legföbb 
.ió, a mi iránti szeretet a lelket egészen betölti, nem lebet más, mint 
egy örök és végtelen lény. . . Ime! az ó történet, a mai kor legna
gyobb bölcsei, maga a tudomány azokról tanuskodik ma, a mikért Dá
vid F. vallá.át a multra né.ve elitéli, sőt mintegy óvja övéit egy erős 
gondolkoz6 fő s buzgó keresztény. Egyéni nézetnek veszem s vitatko
zás nélkül tárgyamban tovább sietek ... Lám az igazság isteni arcza 
az őt elfedő setétség közül felragyog s a kit egykor érette elkárhoz
ta.ttak, ma értelmi fensőségét, messzelátását s szíve ig<1.z keresztényies
ségét átlátva, uevét tisztelettel említik. Beteljesült J ézns szava : Ne 
i'éljetek "zoktól , " kik es"k " testet ölik meg, ct lelket ",eg nem 
ölhet'ik . . . 

Különös összetalálkozá,,;t mutatja a véletlen Dávid Ferencz sor
sának Crammer 'ramás kantenbm'y érsek, ano-ol reformátor életével. 
E~ l,üteért a Tower -be záratott s megégettetet~ 1556., Dávid J,'. D~v~ 
varaba s meghalt ott 1579.; nao-yobb a hasonlatosság ColensD ma elo 
angol püspökó."el, a ki 1868. egy levelében azon nézetét fejezt~ kl: 
hog~ Kn.sztus es (f.Z c/'postolo/.:; az tíj szövetségben számtalan helyen 'mt~k 
a luvelcet az Atya I stenhez imádkozásJ'c,; de a Fiuhoz imárl/cozás sehol 
nem pa1'Ctncsolfatik. Ezért Jézus imcíclása a szenti'rásból nem ·igazolható. 
I!:~ell s hasonló más nyilatkozatai ért Colenso lelkész-társát6l Dél-Áfri
kaba belebbeztetett. Legnagyobb azonban Dávid F. sorsa hasonlatos
sága Huss Jánossal, a kit 1415. hívei közt fogtak el, kik árlllói voltak; 
h~zállál katonák örizték, barátait tőle elzárták; betegség miatt magát 
Yédnl nem tudv~n, nem talált védöt, miO' vécrre tanítványa PrágnÍ Je
romos elvállalta j felszólitották tanai vis~zav~násál'a, de nem tette s mi
~t:Or n. mnglyaJáug nrcziÍl'a felcsapott, kedves zsolt(Í1'át énekelte. D'lvidot 
l S ~ elbeszéltem már - e S01'8 éde, s mikor sok gyütr~s utfÍn halál
lal feuyegették, ezt felelte: Legyen úgy, mint Isten aka/:J(/'. 
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* * * 
Mi volt Mt czélja egy emberélet Clmyi klizdelmének? Az • 

t · lék" I' S .• ug. 24-ki székely -kel'es~ lUI em. unn~p l?-egIDOll(Ja. ~ . záz ezerek figyelme 
fordul Ma9yal'o~'szag a,ma kl~ 1?o~ltJa felé, .. hol1?avlCl Ferencz hív egy
háza 300 ev utan neIn poIgarl lmnepet ul ; Szaz ezel' szív kereste fel 
sohaj~val és könnyéve] innen, Angliából és az Atlanti tengeren tull'ól 
Déva vánít s kiengesztelődve küld Uclvsz6zatot és HosiáJlDát az l s
ten ezen nagy kegyelmeél't, hogy hiv szolgája ártatlanságát na11-
fényre hozta s nevének és emlékezetének az igazság elégtételét kiszol
gáltatta ... Ott pihennek pOl'nid, nagy szenvedönk ! honi, ele nem sZiUö
földed hant jaival vegyülve. A hálás utódok nem tudják : ki virasztott 
melletted utols6 éjjeiden ? ki enyhitette fájdalmaidat? Ici hallotta bör
tönöd néma s érzéketlen falain kivül szenvedésed nyögését? áldásid
]lak , miket egyházadra liértél , s imasr.avaidnak, mikkel tieidtől búcsut 
vettél, ki volt tanuja ? és a midőn nagy lelked gyötrött porhaj lékát61 
elvált, ki fogta be szüntelen vil~gosságot kereső szemeidet a na"y 
álomra? Nem büjuk arczképedet. Erkeztél e te erre tenger ll1unkáss~
godtól ? Vagy gondolt-e e hallhatatlanitási módra szerény polO"ári lel
kiileted? S ha igen, ki mert volna foglalkozni örökitésével am','ak, kit 
ellenei annyiszor megöletni akartak s kinek személye helyett irásit, 
könyveit égették meg? N em tndjnk nyngvó-helyedet - mint mnnkás
ságod a honó, hamvaid is az egész hazát hüják sirul. EmléktelenliI, jel 
nélkül pihensz - tetteid és irásid neved örök élő emléke ! 

Be kellene immár végeznem mtlvemet I de nem tudok megválni 
a szomornan-dicsősséges tá,q~ytól. Fel kell e helyen az elnyomott igaz
ság mellett sz6lalnoLU s kimondanom, hogya vele elkövetett eljárásnál a 
haza alkotmánya nem voJt megtartva : ehonatott rendes egybázi birái 
elől, elfogatott kihallgatás és itélet előtt, elitéltetett betegen, magát 
erőtlensége miatt kellően nem védhetve, nyilvá.nos ellenségei s gyüJölő 
véleményellenesei v::ídjára, a kiket szeretett, elz~h'attak töle, meggyaláv.
tatott a közbátOl:sácr ö l'eitől , elárll ltatott. igazsága elfordítatott s igy 
lett hite s me"gyŐződése martnjávé. Hitének legszebb bizonysága 
halála, kegyess~gének elete .. . O már a czélt elérte. A hal.h~tatlans:'g 
sr.e~t csal'llokából megdicsőülve int felénk .. . Egyházunk letet koszo~, 
ne!n. Neve dicsőségével ehíl'asztott. A 11arczban tIsztult, ~1~eszméDJ~1 
nn erősödtüllk. Az üldö zés összetadóv<Í tett. Ez ős UllltUl'lUS erény 
vo:t s ma.rad. A'i. érdem övé. N épszerüsége, lángoló sz6~ok~ata Döv~.lte 
szamun~. Mikor a pohár lllegtelt, a iudás-csók hOllll?kat eg~tve. ~I!~~ 
tette, elarultatott esése egy legenda-höséhez hasonlo volt. Az OI s:-:ao 

nak elfojtott har;gja s néma buja kisérte szjklabör~Öuébe. A hü?!et~~: 
nek m6d.iát talÁiták rlltuak , nem a hűnt ... Arul61 sItelohl;", 
ellen panaszban tört Iti fi, közvélemény. Ártatlansága s büntelensege 

felől a jók meggyőződtek . .. Példája kevély ly é tesz. TörtéuetüJlkb,e~ 
ar;~n.y lap az ö élete, mely ragyog lUint a brillánt, gyUjt Dlwt a t.tiz, 
CrOSlt Illlut a szent lélek . .. .d.. vihígitó tornyokat a tenge}· sZOl·osmba 
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azért helyezik - mond egy 11agynevü iró - hogy sötétsé"ben és a 
habok között kalauznl legyenek a haj6soknak. Világit6 tOrJ~yunk volt 
ö nekünk s lesz mindenkor. Mint egy fényes sisaku Akhilles ngy emel
kedett ki bajnoktársai közül s az ellell ség sorában mig élt. Ugy emel
kedik föléjök most is neve ragyogása. A vértanuk vérével öntözöt.t 
e<Yyház földje buja termöje rlagy erényeknek. Tisztelete van a vallás
n~k, melynek ilyen a vezére s vall6i ily áldozat okra készek. Dávid 
Fel'enczet a meo-győződés vezette, Igazsága érzetének hatalmfL erÖRi
tette s fentartotta. Hányszor fejezte ki , hogy ha kell magát tauaiért 
tí ldozatul adni kész! Az igazs~gé.rt szenvedni gyönyörüségének tar
totta. Hányszor mondotta beszed eIben : A te házaclna/c szeretete emés" t 
meg engem. Bármely váJtoz,ísában az élet folyamának egyháza az ö 
szolgálatát kivá:nta, szelll. odaadással tette. Szólj U,'am! Szólj, jól halUn 
a te szolgád - ez volt mindig felelete ... Könyv nélkül tudta abibliát. 
A szentinísokban s I sten dicsőségének hításában úgy elmerült, mint a 
tenger partján kagylóival játszó gyermek, Jbig a hab tova sodorja vagy 
Syren-dal szirt. és örvény közé t éveszti ... Fennállana e ma e tulajdonok 
nélkül hitlink ? S e tulajdonunkat tőle örökölt lik ... Mennyi áluok 
tervet gondoltak ki megsemmisitésünkre? De lsten, a mi egyetlenegy 
jó Istenünk megmentette kis hajónkat, Neki tartozunk hálával, hogy 
háromsZ<Íz év alatt irigyeink annyi fenyegető7.ése, Loyola fiainak ár
mánya daczára nunket megőrzött, fölfegyverzett, oltalm iba vett, adván 
pályánkon vezérlil a kigyó eszélyét · s a galamb szelidségét ... Ime a 
hív pásztor, a ki életét adja az ő juhaiért ... Példája inditson arra, 
hogy hitünk mellett megálljunk, sel!'])]i el ne tántoritsoll, bi7.almunk 
.I stenben s j övőnkben erős legyen. Enekeljünk hymnuszt e nagy em
berünknek aZOll hihetlen lelki erőért, hogy amig élt, egés7.en nekünk 
élt, mikor meghalt ntve becsületeért s érettünk kellett meg halni. 
Fogadjuk fel, hogy soh .. oly,.t nem teszünk, a mi hozzá nem méltó, és 
soha semmit el nem mulasztunk, a mi az ö egyháza javára van ... 
K?szönjük neked, nag]' főpásztorunk! a jótéteményeket, miket egy
haznnk általad élvez ! a dicsőséget, a mü nekünk hingelméddel szerez
tél! a "~gy lelket, a mivel a fejedre tett tövis koszorut vis~lted ~ " 
",;envedeseket, miket kiállottál. N el' edre szeretettel gondol ma ket vI lag
resz, hol egyházad hivei élnek A tooorténet Íuuzsá .... ot fo" neked szol-

'11. t . I ." " " ga ~ m. tt e hazában a késő szá7.adok is magasi'-talallilják felség~s 
e~me(~ e~, :nagy szívedet, s tettekben gazdag életpfi ly}idat. ~n a~a s~ep 
szen!.rrnsl hely " avaÍval válok cl tőled és az 0lvas6tól, 11nt vajha 
mélyen szivl'lnkbe vésnénk - midőn Esaüísnál a 21. részben igy sz61 
";- Ur: ,Iuémet helyheztetem " te sz<Íclb" s jobbom ú,.,tyékával védt,,, 
{"gecl.ilogy alk?sd ",eg rt,z e,qet s fedel e,.,is ol"po7cm ft foliM. É s mond
J",l S7Onn"k: 1!,'n népem, vayy te! 



Ut~jegyzetel{. 

Hogy kétféle ki!l<lIí.st l'ondcl'.tcm, inc1okom rá :17. : !lom akal'l:un a népnek I .. S:'.Ú.llt szöve
get tu(16s dolgokkal terhelni, 8 érette ok DlHkül kÖltCtlli. Dc II tudós·vila" igényeit ki kellett 

clégitnem, adnom egyikhez DllllOlll3tRrlum -ot is. Tgy al'. cgyikff. l0 k!rulá!lllál a blvatk01.állllnn 
hézng van j mert nincs mellette, a mil'c az történik; (lc ezon 8cgltCIII nom állott hatahnumbnn. 

A szövegnek XV1·ilr sztÍ.zadi fonúsokból vett tÖlll crdc!r hlbliai ldézl' tcit cllcnörizncm 
mostani felosztás\1 bibliIikIJói Ifcm lehetett; d c a 8zal(cmhcrck pótolluttják. 

David F. kétes és elve8zett múvci l; jréziratai kritilml megálInpít:isa igy is IgOII nngy 
tcrjcdelmü nllivClllct igen elterhcltc volna, s II nagyobb olvasó közönsé- ct tán nom érdekelt e 
volna eléggé. Ezt mel1óztem. 

A m:ishol is közJöttek itt kiadílslÍ.ért méltúnyosall, s II nlli ezéJjlít megfontolva nem 
tamaszható indokolt ellenvetés. Dávid F. életrajzába bele illett bárhol talált minden oly irodalmi 
emlék, a mi az Ó teJjesb megisDleréaéhez visz. 

Most, én <1olgoztam fel legelőbb e nagy tárgya t : szükségkép Ila gy bolJ{lsaim lehelnek. 
Kérem megigazitását. Én és a tudomány megközönjük. 

Sajtó· s más apróság tévedéseket nem igazíthatok ki: It za.klnl:íslg gyors idl! és nyomatás. 
a kevés )idó és fogyó testi cro nem engedi. Ezért ehlézést kérek. A Dilllomalarinm'l"(>szi)ell 
nehAny nagy hibát azonban kiigazítan<1ónak látok. 

A Diplomatarillm 19. lapján 26. sorbalL th ordai zsinat van ellIlitve. El'. éK It 

fejérvár! j II II i U8 1- 3·ki z s i II It t is csak azért mondatik annl\k, hogy főként egyh:izi ügyet 
tárgyalt - Dávid F. elitélését. De - babár conciliumi rcn<1eltétcsü - ol'SZltggyülés a Vlllódi 
neve, mint látható ott a 75. 1110pon levő XL. oklevélben. 

U g Y a n o t t a. 75. lapon It Sommer által fentl\rtott confesaiobllll al'. O!"sZlíggyül és IÍpl'lJ 
17-re t évesen van téve 27·I,e helyett. 

U g y a n o t t a 76. lapon zavar vnn Seivert és Bod Péter ttdalai s Somme]' im ént 
emlitett idómeghatál'ozusában. Úgy igazítandó meg. mint n tónyállri s kiv:lnjn : !~ zsinati rend('l· 
t etésü Ol'sz"ggyülós ápril 26-7·kén tartatott, 8 Dá.vi<l F. - ha ·uoadtn. - arl'a adh.'ltta be a 
SOltlmer által fenntal'tott lj 75-76. IapolI le"ő hit"alllÍst. 
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