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Dál/id Ferenc theologiája. 
Irt .. : dr. Boros György . 

BEVEZETÉS. 

A Dávid Ferenc theologiája önmagában véve' is nagy kiter
jedés U. de ha vonatakozásaiban vizsgáljuk. több kötetet elfoglal. 
hat. Nekünk jelen rövid tanulmányban a fennebb eredetiben kö
zölt mü theologiája mcgvilágitására kellett szorilkoznunk. A mi 
azon túl terjed, a tartalom megértése érdekében vált szUkségessé. , 

Dávid Ferenc az előszóban jelzi, hogy ez az első mü , mely
ben ,,3Z igaz tudománynak" védelmére kél több hű szolgatársával 
együtt, mert a zsinatok és nyilvános hitviták ala11 immár meg
győződtek a felől , hogy ,,3Z igaz tudomány~ csak ugy és akkor 
fog diadalmaskodni, ha eljut a nép köze is. Dávid ferenc vál
lalkozott erre, mert ö rendelkezett az irás hatalmával is éppen 
ugy, mint a sz6lás ékes , égével. A .Rövid Magyarázat" tehát ugy 
tekintendő, mint a miveIt magyar nép igényeihez alkalmazott 
tudományos fejtegetése a napirenden levő nagy theologia i kér
déseknek. Ennek a föladatnak kitOnöen megrelel. A kOlsó hatás 
fokozásá ra szolgál a fejedelem cfmere. Azonnal meggyőződik, a 
legegyszerUbb olvasó is, hogya mi a könyvben foglaltatik, az a 
királyi fejedelem tetszése sze rint van. 

Dáv id Ferenc nem tu iajdonitja egymagának a munkát. "Az 
ö több hű szolga társával egyetem ben" szól, hadd lássák meg, 
hogy nincsen igazuk azoknak a vádolóknak, a kik öt átkozzák 
és niszórnak "minden hamis sz idalmakat" , mert sokan vannak 
veje egy értelemben. 
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Nl1tl1 l'ly hl rhlól k(ll~él{bc: VO I1 I~k , hogy el fl k l~ tlyv n I)hv id 
h ' Il' He mUVl' I'olun. Trlmn~7. kfld rHl k 111. el~:;1Ó ll ltri rflsflrn és nnn, 
h0J:"} fl ~ I)(' fnlsn Cl I'cnr ull ius De i cOg' lI lllollc s l h , ~ , 11111 ll- ik 
~S l ll- lk kJ{'l(, lévc] me cls(l, ru :'i ilOlll ll CS hnrlll ndilc rész töhb he-
1)'1' 11 (',n'c/ik. M. t'gyclés uel lol SM)vcgszerll, dc II fcldol,!;'ozns 
I)lyflll ört rl lló, II ROllll ol kol RS fl llllyim c(.:'yscJ:es , II gy l elj esen egy 
lrlf'k I11 l1 l1 kflJrl llnk ~rcn l\k , 1111unk is tckhlt j llk . Annl, hogy til 

ClIíS1.ÓIHl I( IIlr1! rln Hevét. II reh:: U:lssé~c t e~éSlW ll !IIn~(lrn vfl J1:rl tn. 
/I. InIIII IlI dOII1 r1 l1yosllhh, HéllOI léS I. 1c l cző l)h . /I. II1ngyllf lIépszc rU, 
]cn<lll IClCS, Aynko.la !o>tónokins, [gy c:;nk 111 ir, n ki slIJn t gOllell. ' 
Intt.! 61 Ul cj,tt.\yÖ1. rIcsei nclj o elő , II k i lélckb(jJ heszéL 

T!\rsn1 reszl l'el h: l! II rerorm III I1Ulctlj llhulI a lIy llvrl llOS vit ul 
I(07:ASOk OIl is , fl soj lóbll ll is. I 111'1(1 FcrCIlC voll a vczér. Ö végezte 
II fO lIIullk!l l. EZl.e l IIlIlIy i rn tiszl fl hll l l vol tak, hor,:y h:lr:ltni , fl 111 (\ 

IlIcJtjelcnéM'kor lII ege lé~c(lIek n lIév lClclISég diesösrgével. el IelI re ici 
IW(II}L ncm tUfl lllk dvi tntll i \Ölé n szc rzdi ér<ICIl ICI. 

Al n lény, hl)R:Y C III l1gyllr 11 1(1 sok helycll I1I cgegyel. ik /I 

lal ill l1ll l, A;d blzollyilJA, hORY II ' nUulI Ak is jórészl Dá vid F erenc 
\'011 n: i rÓla. , 

Il;:.lI lSI\gllk érZl: It:bcu nyl l~odllln , kercsztelly i l il rclC ltl lll cl vi
sci kk lI1 i llflcn sl idnlmlll. M ég is lIéhol InifI l kOZll llk o lY'1lI k ifeje
zésekkel, n melyek n 1wU, kor bJt~séuC~ nem fel elnek me.c. Dc II 
mn i l '1I1hrrrl ck IS '~ nlkulmn 'Inn me~Jty6zŐdn l nrról , h o~y n 
vn!l lls l t'or<h!s\' l hrunnr rö!z :r \l ll l'J ~ 11 fl kedelyek bé lc cssc~ét és ungy 
!>l'óbhrn tesl.i l< n tilri~ lr u t t. Dllvi(1 I"crene ehhe ll a l eldntetbcn 
messze fölötle ~l1oU dlcllfelci nek : M elius !'elem ek, Krl rol i PC
tcruek. l.eglM i György llck Cl' Itl rsnl1mnk. O!lvid Ferellc mindig 
h(1 :>lolgllJn, fll ilznt os 1t1lveloje és lelkes rtpOslol1l vol t [I szclid 
Jb:uslulk. Ez l elismeri $y II II kQ.d rdormOt us ir9 is: 

.Ki kell elllclnll l1k cgy vonn;', fllll ely ; ,: unTíflri llsok hn re
modortl! clóllyöse n Jellemzi és II mcll' ebbCll n II111ben jelclIlI<el.ik 
először. E~ /I rnO{IOf llnk II IlYll

e
O(l!SÓf,! (l és :'l til rclc tH lICj! Q hu,u

~Wl n lh~ lI .. M ig r-.leli llSllnk III i ll( cn inl.11I II S1Cll vcdcll' lej.l, f'rösebh 
k nknelll"nlvnl vIm lelve, 1lI {~ elleulclelt 10ly l01l btllltel llC. cgelllé, 
kövcu lé, t\(ldig tl Z Im itrlri us mU vck fIll nn(IÓnll :I I. I hnngsnlyolZl\ k. 
ho~y II hit k(' I(\csében lII ell6zlI; Itcll m;wlell erOsznko t, l ij lCHfc 
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bl zv:\tl ~ 1 UgyC !, ki a l, Ö igéje óH;I! u ~y is elvégezi a mit vá
laSzlotl at sz:h ufHa U dvősségesn e!( tMI,.) 

T :t rlal llln kÖllnyen fttlcki nthclö. Az els6 részben lörlénclmi 
~iss;w p i llan t :\s:-; 1l 1 igalo ljn ilZ uj reform sZU kségcsségél. .Most 
11II 1II ~r fl f llllclll mcnt um ra j ll IO(1 :1 dolog, mclye l fl kegyelmes 
Alynlsl cn cJ;.!ycbek áll al épit fel, hogy elrolTloljltllak a hamis 
Istcll ek és hamis Kriszlll sok és csak amaz ep:y Ö ma~:Hól való 
II l1!.:y blcn 1Ir:l lkodJ ck, kitól mindenek vallunk és ennek az ő fia 
II Jézus I(ri ~' z IIl S. · 

A m!lsodik részben megjelöli helyél az ö vallásá nak, tehát 
nz lIu i l !l ri us vll l1 :b l1 al(, II re formáció ndgy munkájában . M éltal ja 
II Lut her, ZVÍl lgl i, Se rvé! és mások lHunkásságlH, dc meggyől6~ 
eléssel lJ izol ly i t jn, hogy az iga zi gyökeres rdom l idgjeJ llD.S.lBill_el. 

A harmadik rcszben három predill:\eiót veszen löl , hogy 
hitnezelcit 111. egyházi beszed részle l rző fcj legeléseivel és magya~ 
rl'l zatílivnl, auu:\1 hizonyosabba ll mcgrögz i tse olvasói elmejeben. 
A coufcss iovnl I!1 cgloldju az ifjnk és gyengébltek kedvéért . 

Az ulolsó részben :lZ idvcss(g megnyerésére meg cgy ul 
lIIu t:II:'I51 ad es bllzdi tólag hn l ni igyekszik olvasÓir:l. A sokféle 
" v issz ll von~so l,~ közölt biz!osi tni aka rj:! őke t , hogy ~:J Z idvesscg
nck do:gflb:J lI kfl rl Ile val lj anak." 

kt. unit:l l jlls re form áto r ,shő nagy munkAjn ez. Mcgelőzöleg 

töhbel iri s f~laló!ag ll.!Ég többr i, de ezzel I':pett föl . hogy az 
islenegység tuufl nak orszflgol , ha lnlll1l1 l CS d icsősége t b~lson . 

RI ~gységta n a refo rm áto ro knál. 

A pro lcst fl lls re formncio korAbnll flZ i:; tcll egység érdekében 
az első s lel! II f1i!yobb s.:olgfllu tol Ernsmus !ell e, m idő n 1516-b,ln 
kladolt ~örög: és Int ill (uyOmt:l !ol :) bibliflj flból "'· kihagy t .. az 

' l I~ I ti n )'I I~t kllza t ol 1"0kol)' Józsc! Ih ~'OI . t~ njr lcul. II kl külömbcn 
ne lll nH!;y h~ J ' :II I(I (ls~ gV1 ItHll/l t 51.'111 .1 O~\' ld F Nl.' nc. $1.'n1 lU II n ltárlZ l11l1S \'édelmére, 
ell enheH :O' ~IIlQ~ ulkll l ll1l1 l fijl h.l lI, n~!. hQg)' H lcuyckct oly \'!I~gUli sh"l hclycuc, 
il lIu.'.( \'llt'il aI II n ll !rlllsok h l l lt ~l. cJ érc, töre k \'~sc( rc hom~l)' essék. POkoly Jo;::s~J 
/IZ EIM I},j Rcflll!lI ~I LI ' I!g) h.b tö rténete I. köl. '2OJ. m . I. stb. 

• • N OI'UIII Tcsl:nllcnl ulII 0 111111'. dIlIgentcr ;tb EmsUlO Rotcrd~mo Iccogn!_ 

(11111 Cl cnll·tl(IUl uUl. 
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egyet len tételt, mely ti Hálomság három személyét egybefoglalva 
emliti (I Jan. V. 7.) Ezzel a hitujilás meglle7.dódötl az irodalom
ban. A következő évben, midőn Lurher a 95. tételt kiszegczte a 
wittenbergi templom kapujára, megkezdődött a társadalomban. 
Az a papokna r< és a miveIt embereknek, ez a népnek volt szánva. 
Az tudományos mű, ez népíes kiáltvány. Az a gondolkozást 
akarta átalakitani, ez az érzelmeket igyekeze tt fÖlkorbácsolni. Az 
a tudományos kritika eredménye volt, ez a lelki megúj hodásra 
vágyódás. 

Erasm ust a pi:lpság életveszély<,sen megtámadta és a kiha
gyott hely visszaillesztésére kényszerítette a könyv 3· ik kiadásában. 
Ez volt a reformácio korflnak elsö harca a háromságtan érdekében. 

Luther a ke-gyelem eszközeivel való visszaélést ostromolta 
s az üdvözülés útját egyengehe. 

A .... hár_ol!1$ágta{!nal az el$p reformátorok nem szivesen fog
lalkoztak s csak 1tényszcrüségből vé~ékJ.uther ragaszkodott 
az lsten három személyüségéhez, de bevallotta, hogy ez mérhetlen 
titok, sehol sincs meg az irásban. hanem az emberek talált ák ki. 
.. Sokkal helyesebb volna Istent emlegetni, hogysem háromságot. 
(Da rum ... vicl besser spr~che man, Gott, denn die dreifaltig
keit. Werke vol. XII. 878. XXII. 20.) Melanchton eltért az Atha
na sius·féle merev tantól, mert nem;' tartotta lényegesnek (Deo 
uno. trino. verbi incarnatione, magis curiosas quam u!iles dis
pu tationes continent. Moe lJer Hist. Chrisi. Church. JlI. 39.) Hogy 
Kfllv in nem ragaszkodott a Háromsághoz, hatá rozotlan kift'jezte. 
A szentháromság-egyisten kirt!jezést nagyo n barbflrnak tartotta. 
(Sancta tritlitas unus Deus, mihi non placet, ac onnino barbaricm 
sapi!.) Serveltel nem annyira tana i miatt bánt kegyetlenül , hanem 
azért, mert erejét és hatását érezte s attól fé lt. A Socino hitének 
egészséges és helyes voltát Kálvin elismerte s azért bánt vele 
oly szeliden. (Bonet-Maury párizsi egyet. tanár, Early Sources 
of. Engl. Unit. 16.) A Zwingli istentana az evangeliumokon ala
pult s ezért egyslerübb, kriszlustana tiszlflbb volt mind a Lul
herérnél. mind 2. MelanchtonénáJ. S.;kan vollax Sweizban a ti
zenhatodik száz közepén - mondja Harnack - akik a több i 
Katholikus tanokkal együtt a Háromságtannak is a!sórendü helyet 

, 

I 

, 

I 
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jelöltek ki, mer! .nem il\ö dolog keresllény emberhez, hogy oly 
kifejezt!sekltel éljen, a melyek a biblittbnn nem taldlhatók meg .~ 
Hogy Swciz több kántonában nem fogadták el végleg és általá 
nosan, annak tulajdonitható, hogya vitatkozasok áradatában a 
vasakaralu I,$.álvin az ~ust eretnekségnek nyilvá nította. 
(Harnack liis!. of Dogma VIt. 134. jegYlcq A legkatolikusabb 
o rszág (Spanyolország) szülöttje Serveto idézte föl az első e rŐS 
antitrinitárius fo rradalm at, de ő is nagyon messze állott a későbbi, 
akár ~ocin, akár Q,á.vidi·fr lc. unitárizmustól. Servcto (Servedo) az 
Atyát teljes absolutságoan látta. Tisztában volt a7.za!. hogy ab
solul tökéletesség csak egy lehet. De ez a gondolat az ő lelké
ben metaphizikai szemlélödéssé vallozott. Szerinte lsten megiog
hatlan, a kit sem l;;tni, sem érteni nem lehe l. A nyelv ki nem 
bcszélheti, a hely be nem foghatja, az idö meg nem merheti. 
lsten mindenen túlterjed. (Deum Esse nihil ali ud, nis i Ens ab
stractum transcendentale.) 

Másfelő l azonban, a világban minden l.;tennek köszönheti 
léte lé! es fen nmaradásá!. Ez a gondolata sajfltságos fordulatot 
vesz, midőn J éZUST<! vonatkoztatja. Szerinte lsten a l:Jaga subs
tantiája szerint mértél. nélkül mltgmutalja magát a Krisztus tes
tében es lelkében. Istennek egész lényege és term észete Kriszt usban 
van, tehát nem az lsten fi3 leH embNr':, hanem az ember lett 
lsten fiává s következöleg a fiu nem egyenlően örökkévaló az 
Atyá val. 

Nyilvánvaló, hogy Krisztust történelmi személ 'nek ta Hoila, 
tehát az trinitárius fölfo~ástÓI messze eltért, de oly sok myticismust 
vegyi! elméletébe, hogy már a panlheismus felé hajlik, mint a 
következő százév nagy fiJ osofussa Spinoza. Servet nem a há
rom első evangelium Jézusával, hanem a negyedik Krisztusaval 
foglalkozott s oly mrssze ment, hogy ily kifejezést is használt: 
Ez az ember (Jézus) lenyegileg az az ige, a mely által mindenek 
teremtettek. 

A magy,lT lélek az ily homályos beszédet nem kedveli, meg 
sem érti, tehát a Dávid ferenc és Serveto közötti viszony ugyan
olya n, a milyen a Servelo és az olasz antitrinitáriusok közötti_ 
Mindenik a maga egyéni fölfogása szerint dolgozta föl. Magyar-
~ - '- ..... --...................... ~ "---.. 
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orszagon az eszme l.Inalló földolgoz3S szerin t idomult a magyar 
lélekhez. Iti is oly általánosan el volt terjedve az antilrinitárius 
gnndolkozás, min t Európának minden többi orszagában. A magya r 
Aran Tamtis J5GI-ben sokkal tiszlabban beszél, min! Serveto: 
~A Krisztus Istennel nem egye nló személy. Ha egyenlök volnának 
Krisztus nem mondana, hogy az Atya nagyobb nálan ál.-

Dávid Ferenc már az urvacsorai tan elméletében szerencsésen 
megtOllaIla a mysterium há lójából kivezetó utat. E szerint azt 
mondh atnók, hogy Zwingli és Kálvin nemcsak az urvacsora ké r

désében, hanem az istenegységben is segitói voltak. A külsó ko
rillmények közölt föképpen :I fe jedelmi udvarban uralkodó szel
lemnek és :I Blal1drala okos föllé pésének jelentékeny sze repet 
tu lajdonitunk. 

Maga Dávid Ferenc nagy sul yt helyez nemcsak arra , hogy 
a szentirlS az istenegységet tanjjja, hanem arra is, hogy az isten
egység érdekében mások is megha rcoltak. A Rövid Magyarázatnak 
igen becses része (I. rész) az, atnéiYfölsorolja a háromságtan 
behozatal:H és méltányolja azokal, a kik , ama három sze mélyil 
bálványt megmutatták" (D. 4). Ö tehat tört uton járt azért is, 
mert a reformátorok az istenegységre rámutaltak, de fóleg azért , 
mert <I három elsö száz keresztényei és a szentirás, az lsten 
egységet tanitották. Reformjához bátors1lgot es legyözh ellell eröt 
abból merített, hogy 'steni i s1l Qj..- tar~lm az. Nem az uj itasi 
vágy, hanem a mcg,ismert..Js:az.s1ljll.oz '?li> ~zil1l!d ra asz od1ls 

jel!~lti...Dávid Fe~. T~~í~~~o~~os_~a.!:. _ ..... m~~ 

DáJid FerenCI els6 reformjai az istenegys ég é rd e l(ében. 

1566·ban a marosvásárhelyi zsi naton az erdélyrészi egyet
értö papok, közöltUk fóhelyen Dávid Ferenc püspök és a vila
giak határozotl állást foglal nak az apostoli hilva llás mellett. Vall
ják: lsten csak egy mindenható alya, szerzóje, kezdete az isten
segllek, legfőbb, senkitől sem származó, minden mások fele lt 
való, de a kiből az Ige és a Szentlélei: nem záratik ki, ső t benne 
van kezdet és vég 11í!lkü1. Jézus az lsten lia a szó szorosabb ér
telm ében. 
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Kiindulásuak ez is alkalmas elmélet lelt volna, de meg 
abban az évben megszoritollák a lágulni kezdő gondolatot a 
Ca techism us Ecdesiarum c. hitlannal, a mely kivéve a tizenöt 
elsó kérdést es feleletet, egészen a Heidelbergi Káté. A szerzök 
magokat .keresztényeknek" vallják s kereszténynek mondják azt, 
.01 ki lsten kegyelméből az ó lelkének munkája által hitból a 
Jézus Kriszt usnak tagja és az ö felkenésének részesévé tetetett." 

Kijelentik, hogya pápista Ilegységes lsten ellen vannak. 
Ez a Catechesis is az Atyáról , Fiuról, Szen tlélek ről tanít, 

mint a többi , de nem tanítja a Háromságtant. . Nem, me rt 
több és különböző istenség nem lehetséges, hanem az Atya is
tensége egy, melyet öröktől fogva tökéletes teljességgel közöl a 
Hu val és a szentlélekkel. A Fiu és Léle k az Atyával egyenlö 
(aequales) az lsten pedig a Krisztusban és a Krisztusért Istenem 
és Atyám. Ö egyedi1l magától való lsten (a seipso Deus.) Ezt az 
elónyt és tekintélyt magának megtartja, de ez llelll VOll el a Fiu 
és Szen tlélek arquali tásából.· 

A Káté unitárius jellegét kétségtelenné teszi, hogy elveti 
e kifejezést .Egy Isen, há rom szem ély, hérom személy egy Isten." 
Elitéli azokat, a kik .az egy Isteni vala mi masnak akarjék az 
Atyánál. • 

Nem tudjuk men nyi része voll ebben az átmeneti munka
ban Dávid Ferencnek, de jogosan kövclkeztethctjilk, hogy vala
mint 1567-en a közösen kiadoil muben (De fal srl ct vera) ugya 
Kétéban is az egyetértés kedvcért nem érvenyesithetle teljesen a 
maga fölfogását. Mindig megh allgatta és követle az ujabb esz
mek vezetóit. Ugrást nem tell , rombolni nem akart, de félu ton 
nem állott meg. Minél többet foglalkozunk vele, annál inkdbb 
szilárdul az a meggyözódésil nk, hogya nemzeti és egyházi egy
ség érdekében az önmegtagadásnak semmi flIdozalát nem tM
tolla soknak. Ha a SZdkadás és a nagy dogmai harcok bekövet
keztek, azt !lern neki, hanem támadóina k lehet tu lajdonitOlni. Ö 
haladási kivá nt, mert megvolt győződve: .Nem szunik meg 
(Isten) ó szent felsége, mignern teljességgel kiviszen minket 

. Pokoli J. ~U hiszi, hogy cz a fOllogh még ncm gravHal 3.1: uni tárius 
j r~nyzllt IcJ~. Erd. Ref. Egyh. IÖII. ]93 sk. 
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mindenféle zürzavarból, hogy az An tikriszt usnak minden károm
lásit levetvén csak ő neki (Istennek) szolgáljunk. 

Az összes reformátorokat megbeC5üJte, s ami jól munkájuk
ban ta la It, mcgtartotta, de nem elégedett meg egyikkel is, mert 
azt !átla, hogy . az emberi szcuésnek- egy némelyiket megfar
!ották. t e~át a Krisztus ellenségeit támogatták. ~Mert csak hiába 
gondolkodunk add ig a Babilonna k elromlásáról, mig az egy 
tanitóval a Krisztussa l és annak igéjevel meg nem elégedünk. 
Az anyaszentegyházat az Isten beszédének kövéből kell felé piteni. .. 

Rendkivil! értékes tájékozást nyújt a theologiai íölfogásban 
leli fokozatos lépese iről ő maga: 

~Legelőször Luther és Filep Melankton irásait adta mi
nekünk, melyek csak 3 bíinnek bocsánata eHen való praktikái 
rontották meg, és ezeke! megtanulván, ugy ragaszkodánk aztán 
a saxoniabeli tanitókhoz. 

"Ennek utánna a csehekhez hajlánk, de nem a tudománynak 
tisztázásában, ha nem csak az anY2szentcgyháznak igazgatásában . 

• Hogy ped ig ezeknek utána a helvetiabelieknek irásokat 
kezdók olvasni, kik mind a saxoniabelieknek, s mind a csehek
nek tévelygéseket kárhoztaljflk vala, látván azoknak tisztább tu
domflnyát, mi is összvclársalkodá nk velö;' . 

.De mostan immár más vezetőket, más hadnagyokat adott 
nekü nk a mi kegyelmes atyánk, kik az Antikrisztusnak mélyebb 
tévelygéset törlik el, megtisztítván ez egy Atyaistenről, a Jézus 
Krisztusról és az igaz apostoli keresztsegr.51 való tudományt." 

Az isteni kijelentés fo lytonos es fokozatos volt, az emberi 
tudas nemcsak fokozatos, hanem részleges is. . Ha az lstennec 
lelke miniIci mingyarast megszállana, íc!liességgel ujjonnan ~zil 
leln e r.c, ketseg nelkUl nem iutnanc üdé szerent ekeppen az hit
nek minden czíckelynek igaz ertelmere ez illien nevekedcseckel, 
dc miert hogy az hit Istennek ayandcka , ő aggya az mennit ki
nec akat adni. (P. 1. 2.) 

., 

• 

• 
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1\ Dá>Jid f . the:olQgiájának a lapja a szenti rás é ~ az 

apostoli hit>Jallá s. 

Dávid ferenc egyetértett Lutherral és a refor má.torokkal 
abban, hogya biblia értéke fölötte áll a conciliumok es zsinatok 
végzésének, de nemcsak az irás értelmezésében, hanem abban is 
eltért tő lük, hogy szerinte lsten a vallás igazságait a bibliában 
kijelentette és nekünk tud Iul ad la. Az igazságok megismereséhcz 
föltéteiül nem a hitel jelöli meg, mint Luther, sem a Krisztus 
megvá ltó munkáját, mini Kálvin, hanem az isteni félelemmel 
párosult ~ I e lki bölcsességet, értelme! és világos szemet-, mely
lyel az irást vizsgáljuk. Kalvin azt mond ja: Teljesen bizonyos 
igazságnak kell tekin teni, hogya kiket a szentlélek bensőleg 

megtanilott, teljesen a biblián állan .. k s hogya bibliának hitelt 
kel ! adni önmagáért s nem kellene alávetni bizonyitásnak és 
okoskodásnak , mert azt a bizonyosságo! (megbizhatóságot), a 
mcl}'lyel mi fö h uházzuk, a Szentlélek bizonysága által nyeri. 

Dávid Ferenc szerint a szenH rás igaz értelmét a szentlélek 
és az Istennek igeje mutatja meg. A szentlélek által .a hamisat 
az igaztól megtudjuk választani és az irásnak igaz és tulajdon 
értelmét találn i. ~ (I. kor. Ill.) ~ Nincz senki oly kereszlien, kinek 
az lsten anni lelket! nem adna, hogy a szent irasból meg ne m 
erlhelnie, mícodac szuksegesec neki id vessegre, (zac a szent iras! 
meg ne vesse." 

Ezek a ha tározotl nyilatkozatok nemcsak azt fejezik ki, hogy 
Dáv id Ferenc az emberi ész és gondolat jogait föli smerte és 
fölha~ználta, hanem ut is, hogy a biblia értelmezését ugyanazon 
az alapon teljesitette, a melyet a XIX-ik száz krit ikusai elfogad
tak és kifejtettek. 

Ö kora fölfogását hibáztalta, elítélte és a helyes alapot 
megmutatta : ~Le kell tenni minden egyébIéle hiteknek, conci
liumoknak és világi doktoroknak, mcltosagol.::at , hogy (Zac az 
lstennec tiszta igeinec higyenek í..inden nepek cs abban való 
hittel meg elcgeggyenek, mellyet hogy ha mindnian nem mi
velunc, az sok doktoroknac irasokban cl tevellycd\'en, el kellene 
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vcznunk a sok l U r-zavarban; kik mindenkoron kll ]ömb-kUlöm b 
crlcJcmrc viszik az embereke!.· (E. IV.) 

A reformációnak veszedelme volt, hogy a római pápa helyett, 
papiros pápá I teremteti, anll ak absolu t jogot adott és bele vitte 
a ker(,sz l ~lIységct a bctuimád fls ba, a miből következtek a pro
ICII!.lántizrnus egyéb szé lsősége i : az ered endő hfin , az örök kár
hozat, a sza bbalarianizmus és a nevelségességig hajtoti puritá
nizmus. Ohid ferenc a szenti rási tMlotta an na k az e rős ala pnak, 
a melyrOl a vallásI meglehet jav ila ni s az egyházat uj ra lehet 
alkotni. .Csak az lsten igei lice adasscc minden mellosag (E. ll .) 
~Csak a szcn!Írashoz ragaszkod unk és al lste n igeicncl egyebe t 
nem tekintunk" (u. o.) dc czt ugy értelmezte, hogy az igét meg 
kell érleni, Illeg kell magyarázni: az irasnac egy rt:sze, mell y 
homalosb, mas iras altal melly niJvabba n vagyon, avagy vil a
gosb: Illilgyllfazlassec. ~ 

KUlöl1Ibséget tesz ar. ó cs uj testamentum kÖZÖLt. Az uj 
testalllentulII az ól1ak a világossaga. li a a kellöt egybe vetjük, 
megletszik az igazság. Ez azt jelenti, hogy nem kell az emberi 
magyarfIzaiok ra, sc m a concilámok végzéseire támaszkodn i, mcrt 
azok hlbbok és levesek. A szen t irásban vannak világo.), könnye n 
megénhelö, bizonyos dolgok. A bizonyosak allal ítéljük meg a 
bizonytalanokat: olAz irasnac bizolIsagi l eroszakkal Ile vonjuk az 
mi v!.!lekcdesLlnknc.k ertelmere. ~ 

A szent irás értelm ére ~el dolog v('z('t rá: ~a Slent Lelek 
lés az Istennek ige ie. " . 

I A szentlélek nek tulajdoni t ja azt az erőt, amely Jél US ki}
vetöivé tesz ~szen l Lel ec allal leszunc Chrislusnak iuhai.· Ez 
ismét azt jelenti, hogy a lélek ad az embernek igaz éd ell11 el. 
I s t ~ 1l minden kereszténynek ad annyi lelket, hogy megértse azt 
a mi al idvességre szükséges, .csdk a szent irast meg ne vesse." 

Az lsten igéje tökéletes igaz és örök ké megmarad, al em
berek dolga bizonytalan és ingadozó. Mindig arra kell ta masz
kodni, a mi Isten töl va n és nem arra , a mi embe ri. 

Az irás keletkezését az ihle tés C' lmélctéböl magya razza : ol a 
szent iras, mely csak a szent Lelektol iraItatott meg cs az anya-

• 

, 

I 

• 
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szentegyhaznak ha~yattaloll, hogy csak annak higyen es önmagát 
azzal vigasztalja, hOltra vetven minde n lelkeket és tanito meste
reke', kik ell nek ellene vadnak, mcl y irasba n vato tudománynál 
ki egyebet tanit átkozott legyen a mint szent Pál mondja. Gal. I • 
Nehogy azt hinné valak i, hogy ezzel az állításával a betü ~zeri nti 

ihletés hivének mutatja magtI t. Ö arra fe ktet sulyt, hogy némelyek 
olyan irásTa támaszkodnak, a mely nem a próféU klól és apos
toloktól származott, hanem azon kivül van , .sem emberi szer
zesec cs scm inem i következcsec nem szükségesec az idvességre: 
mert vala mi szükséges az idvessegre, minden be foglaltatott a 
Prophetac és Apostoloc irasiban busegesen.-

Rendk ivül neh2z helyzete volt. meri öt is fe nyegették a 
szélsöségek örvényei, de szerencsésen kievezeIt a révbe, mert az 
alapol rneg tartotta, dc a vizsgálás szabadságát is biztositolta . 
Attól iávol állott, hogy a bibliai ira toknak önálló származását s 
irodalm i értékét v~i7sgálj a , dc a fo kozatos haladás elvét k j mon~ 
dotta s fő .tárgyát ," az"lsten egységét, minden más fölfogássa l 
szemben dIada lmasa n bc bizonyitotla . 

Dáv id Ferenc mrg az ánli trin itárius irók közü1 is kiemel
kedett. A külföldi anabaptislak fölölt az az előn)e volt, hogy az 

helyezte a benső myslikus kijelentésnek, 
s az l álta l vezérelt embetj szellem szabad
ságát, a ~ocj nianismusl is fö lill multa a szentirás magyarádsában. 
Irányzatából itélve legi nkább közeledel! az olasz anlitrinitáriusok
hoz, a kik hason ló szivósságga J ragaszkodtak a szcnt irásh oz és 
azo nki vül nem ismerlek cl se mm i tek intélyt. 

ffz istenegység tana. 

Dávid Fcrcncz teljesen és :isztán megvolt győződve arról , 
hogy legnagyorb és legigaza bb esz me az isten-egység eszméje. 
Egész lényét élhaloUa az islentudal. Nemcsak hitte, hanem érezte 
is az isteni hatalom nagyságát és végtelenségél. Hitte, hogy is
ten elvégezhet mindent a mit akar s el is végez. Csak tgy ha
talom van mennyen és földön : az Istené. Ez mún káJkodik min
den ben : a Jézus Krisztusban is. Isten régen is mivelt csodákat 
most is ",ívelhet és mivcl. Minden nagy es csodás ese mény, a 

9 
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mi a szent irásban föl \'an iegyezve, az Isten nagy hatalmanak 
me gnyilal koz!sa. . . .. 

lsten tana erösen magán viseli az ó-tastamentuml bibliai föl 
fogas hatástIt. Mi sem lehetett term észeitsebb, mint hogy lsten 
ereje a teremtés nagy munkájában nyilvánult meg teljes tökéle
tességben, de szeri nte azzal nem fejeződött be. Dávid Ferencz 
nem deista az lsten és viltiga közötti viszony főlfogásában. Isten 
ereje és hatalma transce ndenla lis s egyszersmind örökké meg
újuló és örökké tartó. Ennek legszebb bizonysaga, hogy Jézust 
az idé tej jességében ad ta az emberiségnek, hogy ö végezze az 
uj teremtést. Nemcsak JézuS volt segitő eszköze az Isten te remtő 
hatalmának, hanem más választottai is, a kikról kezdettől mind
végig gondoskodott. ls ten az ö hiveit el nem hagyta soha. 

A jóság, bölcsesség, szen:tet és mindentudás Is ten lényétől 
eh'á lhatlan tu lajdonságok. lsten szellemiségéhez nem férhet két
ség , tehát mindaz, a mi ez ell en irányul , lsten elleni vétség. Ezt 
az ó test. törvény szigorA val fogta fö l s ezen az alapon jogot 
érezet! azok ostromlására, a kik a nem-isteneknek, vagy a bál
vAny-ist eneknek hódoltak. Azt is hitte, hogy Isten az övét, a 
nagy reform idejét vtllasztoUa ki munkAja befejezésére. Erre azért 
volt szOk ség, mert az isteni kijelentés szent i~azságajt megha
mályos itot lák s az emberi lelkeket <;ötétségre kárhoztatiák .• Sok 
foldozás ockal te l1ie.c;~egge l elfordittatott az Apostoloknak egyszerU 
tudománya és meghomalyositatott az egy ö magatol való felséges 
lsten az J esus Christusnac szent AtHa." (A II.) 

Ne mcsak a tiszta értelem, hanem a ki jelentésben és a lélek 
sugallatában, jóra vez érlő erejében helyezett hit is arra inditolta 
Dávid Ferencet, bogy Istent megkülömböztesse minden teremt
ménytől. MegkQlömböztette Jézustól. Is ten öröklől fogva való, 
J ézus kezdetben igéret volt, s o;al.. az i dő tel jességeben lett va
lóság. Isten az a tökéletes valóság, a kit . mindenkor az iras az 
mi urunc ;Jesusl Christ usnac szent Attianac mond lenni.· (A. 2. 

Egy lsten, egy önmagától való lsten , Izrad Istene, a ki nem 
nevezi magát sem állatnak, sem személynek, sem egyesnek, sem 
htlrmasnak, hanem a Jézus Krisztus atyjának, a mialyánknak. 

Dávid Ferenc az lsten egysége ianá! a b iblia tanitására ala-

I 
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pitotta, de ennél jóva l e' ösebb b i2on) ~ tlgo t talált a Jt zusnak ls. 
tenhez Hló \·í ~ .< cn)áta n . A" nak a kiie!n:tl sr ek h21l1~a alaII, 
melyet Jézus Idt Istenról , midőn Atyjának IÓS miatyanknak ne
vezte,. tel jes{n b~lem elü lt az istEn i II ny méJ) slg('he s eg) hen 
bel.e Jutt atta az ember! is abba a holdogstlgos viszonyba , mely
m l !og\'a minderll..i íöJkiáhhalot1: abba, azaz szerelmes atya. 

Jézusnak ez a bepillantasa nem volt kÖ2önséges, hanem ki
vételes dolog, a melyet maga lsten 2dott neki, mini ~zert:lmes 
fiának o~ziá lyrészül , a2ért meri az ali al megakarla mutatni, hogy 
ő szereti 2Z ur.beriséget és könyörG I .:I Z ö gyermeke:n, m időn 
jónak látja. A Dávid Ferencz Kriszlus·tanának ez a kiinduló 
gondolata. S ugy2nez az eszme az istennagység fogalmának leg
egyszerűbb és legérthelőbb megmagyarézása. .Semmi ninez nil
vabban lstenec igeigeben, mint az egy Istenröl valo tudoman, kit 
windenkoron és mindenüt a mi UlUI1C Jézus Krisztusnac atianac 
mongya Itnni a szent i r~s.· (L ll.) 

Dávid Feu:ncz Jstent személ)'nek tartotta, de ezzel a lénye
ges hittani fogalommal csak a héromságtannal kapcsolatban fog
lalkozolt. Mi is ott szól unk bővebben . Isten lélek, értelem, gon 
dolkozó alany. Mind olyan tulajdonságok, a melyek személyre 
alkalmazhatók csupán. Mint lélek akarat, mint értelem bölcsesseg, 
lehat a legtökéletesebb módon intézhet és inléz mindent. Ember 
föl r,(m fcghalja, ú hív(n, ~ejti s erzi mimiig és mil1denben 
Azért r2gaszkodik oly igen 2Z ~Ienhez, azért fordul hozzá oly 
bizalommal és reménységgel imádságában. lsten a fundamentum, 
lsten igaz ismerete az igaz va llás. Nem lehet annak igaz - tudo
mánya a mi Istenünkrő l és a Krisztusról . a ki Athe us azaz ha
mis ISIen, avagy lsten ellen való es Antikrisztus. · 

Dáv id fezene Jézusa . 

Ki volt Jézus? Em ber-e vagy Js ten , vagy lsten is, ember 
is ? A kere.c:zlénységgel együtt született, együtt élő és mindig 
ismétlődő kérdésrk. A XIX-ik száz utolsó éveiben általánosan 
hangoztatott jelszó volt : v is~za Krisztushoz. A Dávid Ferenc ün
nepi évében ez a kerdés foglalkoztatja az elméket: Jézus-e vagy 

90 
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Krisztus? Ohid Ferenc életcnek és erejének java reszét ez a 
kérdés foglalta Ir, ncmlcrm észcle5 halálát is cz okozta. Tehá t 
sem előtte, sem utána ncm tudott tisztába jön; a gondolkozó 
emberiség azzal, hogy mit lehel. ll!dni és mit kell !Un~~ Jf2US f e i ől. 

Ezeket II megjegyzéseket ;zéri bocsátjuk elö re, hogy jelez. 
zOk a tárgy titokzatos mélységél és azt is , hogy Dávid fere nc 
scm tisztázhatta ugy, II hogy ma szerel link tisztázni nemCiak 
positivus, hanem elvont dolgokat is. Kora fölfogásával szemben 
sokkal l.Q.!lPel mondotl és sokkal kevesebbet hitt Jézusról , m int 
II mennyit az a kor cl a alatt eltű rh etett volna. Jézusról 
szóló elmélet t egy m"'si könyvben a

Wo 

Rövid Utmu tatás-ban log· 
lalta öw;c, a mely könyv a Rövid Magyarázat párja és befeje
zője. POlad atunkhol hivek akarván lenni, nem bocs<i tkozunk o iyan 
részletekbe, a melyek a ROvid Utm uta tAs és az azt köve tő mU
vekböl tudhatók meg. Szorí tkozun k könyvllnk tartalmára . 

Dávid Perenc hitte, hogy Jézus volt a megigéri :-Aessi ásf 
hitte, hogy az idO teljessége akkor volt, a mikor Jéz us szIl Ietett, 
hitte, hogy az ö mun kája legnagyobb mllve voll az is teni jó 
akaratnak , melylyel az emberiség iráni viseltetett. H itte, hogy 
szentlélektől fog anta tott, de rend Illetle nIlI tan ította, hogy e mber 
volf. Tanitalla, hogy igaz Is t: n voll, minthogy ls te n fia voll s 
lsten ~Z ö méltóságát ráruházta . Ig az ls ten és igaz ember egy 
személyre vonatkozta tva, olyan ellentétes nek látszó kifejezések, 
melyeket nehéz volt megmagyarázni abban az izgalmas időben , a 
melyet a relor matio más nagy kérdései tere mtettek. De kön nyU 
volt vádat emel ni és zllr-zava rt tá masztani vele és miatta . 

Csak ugy és akkor jöhelll nk tisztába a Dáv id Pere ncz J ézus 
\ Krisztusával, ha tisztába n vagyunk a DAvid f e rcncz lelki viUg á

val és azzal a nagyon s!llyos ténnyel, hog y ő a szent irás sza
( vaira tá mAszkodolt a hagyom'mnyal és az e mberi MlcsclkeMsse 

l sze mben. 
A Rövid Magyarázat ha rmad ik részében közölt másod ik 

p rcdicalio egybefoglal ja a biblía föbb helyeit, a melyekből kid e
rOI , hogy J ézus nem volt ls ten, mert ö kll ldetett , szIl Ietett , lett , 
igéret volt, öröktő l fOilva rendeltetett , megszenlellelett. Ici rnagasz. 
tallatott. Is ten ado tt neki szent lelk et, hatalmat mennyen és löl-
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d ön, cl te ile apostolla, vallásunk főpapjavá, élók és holtak birA
jává. slegclelkóvf. O lelt nekünk 15h,;nlől bölcsesség és igazság, 
világcsság, mesler, proféta, lelkünk pflsztora, betegségünk orvosa, 
pap és ki raly, kit végül ls ten fölmagasztalt az ö jobbjara. 

Egyik tulajdonsagz sc: m olyan, a milyen az Atya Islent il
leli meg, hanem olyan, a milyen az Alyától adalolt neki. Is ten a 
maga akara tját megjelentette az ó- ~s az újlcstamentumban, de 
az ó lCitamentumban csak kGlsö jelekben és példázatokban, igé
retekben és jó"lásokban, az !Ijban teljrsen _mert az lörvinnec 
vq,,'t: az Christus , és az törvin a kovclkezendo dolgoknacarnieka, 
az Ch ristus kedig alaUja ~ . (Q. II.) 

A Krisztus megígértetett a mi elsö szDIcinknek, de az igé· 
ret csa k az idó .teljcsedcseben tcljc~dett be.· Az ujtcstamentum I 
megvilágitja az Ól, mert ez mag yarfIzza meg, hogy J éz us az az 
aldoU mag, ól mely nekDnk ada tolt. 

Dá vid Fe renez nagy erö l érez ebbcn a különös isteni a;lo
mts nyban, azért mert Jézus Krisztus telt minket bölcsekké, ö ál 
ta la leUUnk megszenteltek S () általa lelt váltságunk. (Igy fej ezi 
ki : ~en nec kivüle cs ennel kDl senki ked ves nem lehet az atia 
Is tennek : nem is vagyon a menetele fi hozzaja." Ez azt i~lenti, 

hogy Jézus az ls ten lia és örOkOsse, a kivel egyott valósltja meg 
az Alya az ö akaratát, köztDnk emberek közöt t. 

Tehát Jezus a Messiás , vagyis kiválóképpen lsten fia és nem 
ugy mint más emberek. Nagy lisztességc ~S fölmagasztalása ez 

J ézusnak. Akko. a mikor a földi királyok ts papi fe jedelmek is 
szerepeltek ls ten földi helytartói gyaná nt. nem volt túlzott dicsöi
tése Jézusnak. Sőt értékes és d icséret re crclemcs megmentése 
annak, a mi nem (' világba való, attól a mi egészen fOldi és 
emberi. 

A mikor Dávid Ferencz igy fog lalkozott J éz ussal, az ember 
bOnben fetrengett és várta a megigért megváltásl. Dávid Ferencz 
nem utalta a bilnbocsánat egyhazi eszközeihez, hanem az Ember
J ézushoz .• Penitent iat es az Al ia Is tenhez valo meglerest, es az 
Christu sb:n valo hitet pred icalia nekünk az iras. · (Q. IV. b.) 

Nem külső eszköz, hanem Illeglérés és a Krisztusban való 
h it. Kereszte lő János és J él.us is mCQ:terést kiv:! nt, mert azut;ln 
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ö nként következett a lelki id vezülés. Dávid Ferencz , K · t . . nsz us 
megismerésevet kiegésziti, mert mrg volt gyöződvc ~ez az örec 
elef, hogy czac tegedet egyed[JI való Isteni esrncriec f'S a kit el. 
k~l~ettel a J ezus Christust. ~ (V. o.) Ezt elcgscgesnek tartotta .a 
ml I dve~seg(J~kre," ellenben "haszonlalanr,ac ha szinte megert
hetnök IS ml legyen az lsten az ö álla tiában és mikepen az 
három szcmil vagyon az cgy alla tban. " (U. o.) 

A háromságtan kérdése. 

El van ismerve, hogya háromságta n a bibliában nem ta. 
lálható meg s csak okoskodás rendjén álli lottik össze több lé
telbő l s csak igy szerkesz teUék összefllggö egészszé.* Csak az 
Attanasi us-féle hitvaliá~alálható meg teljes egészében. Ezt is 
csa k a nyugat i egyház fogadta el, mert a keleti csak az Atyának 
tulajdo n ít eredeti és ón magától szár mazó is teni természete t . 

Ezeket a tétele~et koru nk egyik most is élő Iheologusa fog· 
lalla össze s ugyanő bizony it ja állitásait háromsághivő irókkal. 
Tehát 350 év elmultával is csak ot! állunk, a hol a reformátorok 

állottak: n~ de v~ll!k __ "" .:>~á~0!:lság tanát. Dávid 
Ferencnek meg volt minden o ka, hogy miu tán a oibl iában nem 
találta meg, teljes erejével igyekezzék elté riteni az embereket 
eitől . az ö rdögi t aláltmj nyt6[~, hogy mindenki imádja az Atyát 
a maz egy ö magától való fel séges Istent. 

A hálOmságta n elleni harcban hazánkban soka n estek alda
zatul. Dávid Ferencnek volt legnagyobb resze a- reiormació szá
zában. Ö készitette elő tani tványát Enyedi Györgyöl aira a ma-

( 

gyarázatra, a mely száz esztendőnél tovább fog lalkoztatta a há
ro mságtan védelmezői!. ... ,;: 

Könyve a Rövid Magyarázat azt mutatj a meg; . m iképp~n 
a z a ntichr istus az egy Istenről való tudo mányt meghomályosl-
totta. " Teljes erőv~l, a meggyőzés minden fegyverével fog fö l-

*) Dr. Drummond Sludles of Christ!an Doctrlnc. 12]6. 1. 

... , ú plicatlones locorum yc.leris et nOyi Testament! ex quibus trinitatis 

dogma stabili ri sole!' GeorghIS Eniedinus. 

, 

, 

í 
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adatflhoz. A h;\romságlan szármadsán a k nellezetestbb. mozzana
tait fólsorolja, tévedéseit és nagy hibáit megmutatja . lt~ má r 
észrevehető, hogya munkA! hévvel s a győzelem reménysegével 
fo lytatja. NaO'y ellenféllel áll szemben , az egész keresztény egy
házzal, a mciy sok száz eszkndő alatt .. sokféle változtatást ~ett 
az igaz valláson, a mely az egy Istenrol v~IÓ tudomány .. ~lIlt
hogy ezt az Antichristus el nem roniha tta ~o magatol a regl so
phislak altal többet tön hozza: az egy ls ,,-ent harom szemelynek 
mondva n, ki azert egy all at legyen, de megvalasztva n a Szeme
lyeket az a!attol es hogy az harom szemely az egy Istenben 
legyen, avagy az egy lsten az ha rom szemelyben. ~ 

.Nagy hibája a három.;ágtannak, hogy az egyszerü tudomány t 
meghomalyositja, a szentirást oly zu rzavarral hálozta be, hogy 
senkito\ igazan meg ne ertessec." ft Az igaz irast halra vetven 
mast hozot! be al Aniasz';!n tegyházbl !l " az igaz Kri;~t!l'; he lye tt 
II ki idő szerin t Máriától szü lete tt , két t erm észe tből fogantato tt 
Krisztust, a kiben a ket termeszet egyesült, a ki ~mbusége sze
rint ör{íktől fogva volt. Igy lelt kél Krisztus , " melynec egic sem 
volt igaz~ ~egic neh a az Istenhez egien lő volt, /leila nem volt 
egyenlő, hanem azon egy lsten volt az atiaval.- (A. ll .) 

Csupa 7.ürzavar, Babylo n, a három-egy Islenben való h it. 
Az, a ki igy tanit, ncm igaz hive a Jézus Krisztusnak, hanem el
lensége, Antichristus. A helyett, hogy épilene, megront mindent, 
mert egy helyett tanit több KrisztUSI, több keresztséget, több 
urvilc_oráját, tö bb szentséget és több ulat az ö rök életre. Olyan 
ez, mint a SAtán munkája a pa radicsomban. 

A hárornsagtan nem uj dolog. de meg scm olyan régi, hogy 
annak következtében állandóságra számithatna. A Krisztus előtt 
nem volt meg s azután is csak lassan-l assan szerkesztették össze. 
Ez az eljá rás is hibás voll, mert a mell ett, hogy háromnak mon. 
dOllák, mondották ~gy nek is : .cgy allaltiaban és ha rom szeme
Iye~c. n ." (C. ! II:) Am erre nézve is nagy eltérés volt az egyház 
tagjaI kö~ötl. ~cmelyCk mindig ell enezték a háromsagbnt. Nagy 
Kons.l<l nl lll ~flanl.!$Sá lett, Anastasius a négys~ Wl ádtalta , a 
ke l~ltek kl1lömböztek a nyugatiak tól nemcsak a háromsag meg . 
ha taroz:'tsaban, hanem a Krisztusról és a szentlél ekről alkotot! né-
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zel eikben is. Hosszu sorozata \' ~n , ok k , "k z n3. J .: I·:'IZ cgyh tlz tól 
e~lfcrtek s azoknak, ti kik a reformacio ideiében a háromstlgtant 
kl o{! ásolták. • 

. Bőven e1é~ .ok lett volna a háromságtan elvetésére az, hogy 
a.z IrJs nCm lanllJa, da areformáIOr megis nagy bátorságot me
nteH . ab~ól n, tényből, hogya keresztény egyházban minc1ig vol
tak h.'vel. Szu'csen támaszkodott o lyan hitelődökre, a milyenek 
az anilnusok voltak, el is viselte voln3 az ~a rianiLlS eretnek" ne
vCI, dc ó ne m elég~dett meg azz!!l, a mit elődei hirdettek. Nagy 
kcgyeleucl emlékeZI!! Servclo-ra , "ki ludas es az lsteunec igas
saganac crös oltalmazoia es tudakO.LOia volt" .k inec irasabol 3Z 
hamis tanitocnac a!lorczaioc megesmertelhetic ·, Gelllilisre, a 
jámbor keresztenyemberről , ki ~tulajdon vere\'cl mikor feiel 
vcttee vollla az igaz tudamant mege rösite és a pa pni tudom ant 
az Haromsag felől hamis es ördöghi tudomannac lenni megbi
zoniia." (E. I V.) Ochino ra , a ki ~eles itelelelU ember volt ... cs 
an:a haram szemeliü balvallt megmutatta." (u. o.) E hitelődök 
szom om sorsa intó cs megfélemlilö lehetett volna, dc Dávid nem 
állhatott Illeg féluton. 

Csinált iudomillly a háromságtan, Illelyet sem a Mózes 
kOnyvébő l , sem a prófétákból, evaugelíulIlokból, sem az apostolok 
írásából soha senki Illeg nem oltalmaz: . mcrt ezee ez harom 
öreeke valo Jslenekröl, kik mindenben egyenlőc. es egy modOlI 
lIlindenhaloe soha :;;Clllmit nem hallotta nac, hogy harma n vol nanae 
mcnynec fold nek teremtői. ~ (O. VI.) Antichrislusnak es a pokol
beli ördögnek hazugsága. 

SzóIloki hévvel buzditja hivei!: Btavoztassuk el ezert cz 
hazugsagokal, es ellene aJliunc a papa nac : lllert ezee mind az 
ö kohabol költenek." 

Dávid Ferenc mérseklete es szelidsege ennél a legfőbb kér· 
désnél tulcsap a magaszab!a korliltoll. de a reformacio általános 
hangnemét s killöllösel1 a saját ellen fe leit meg sem közeliti sem 
a türehnetlenségben, scm az élcss~gben . 

Itt már erezi, hogy eleven szénnel érintette az ur az o aja
ká! is, mint a prófétáké!, itt mM tüzes nyelv kéj)~ben szit i! . re~ 
a szentlélek és szól, mert nem tehet másképpen. Szól, mert hiSZI, 
hogy az lsten igaz ismeretének helyreállitásáérl semmi áldozat, 
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semmi fáradság nem sok. Győzelme nem maradott cl. A refor
máció dicsöséges betetőzést nyert az istlenegysé~ tananak diadalra 
emelésével. 1567-157 1-ig. Eldélyben es Magyarország némely 
részl'iben az unitárizmus uralkodott a sziveken a trinitárismus 
helyet!. 

Dávid fertnc:z reformjai az egyházi é5 hitélet körébtn . 

Nemcsak az istentan érdekelte David FerenczeL Kiterjesz
kedett minden lényeges kérdésre. A Jézus tanitásai és az apostoli 
hitvallás körében benne foglaltatik minden a mi az életre és az 
üdvösségre szukséges. Ezeket kellöképen meg kell érteni, hlven 
meg kell tartani s akkor biztositva lesz az egyház békessége és 
fennfl.lIása , A Rövid Magyarázat . Ulolso resze-I a eim szerint is 
kivanta kiterjeszteni minden lényeges kérdésre, hogya hü keresz
tény Baz idvessegnec utaban balran iarhasson .· 

A reformacio ugy föl bolygatta a kedélyeket, hogy néme
lyek az egyhfl.z igazságaiban való hitet elveszitették, hiszen az 
egész reform az ugyIIevezett egyház ellen irányult. Dávid Ferenc 
nem féltette .az igaz anyaszentegyházat.· Ha van nak is vissza

ha az 
, 

A kegyes e mberek lelkiismerete megllyug 
st," gondot visel az ö népére. Jézu~t azért 

adla ISIen, hogy a ki benne hiszell el Ile veszen hanem örök 
éle.te . tegye~, A hit Istennek ajándéka, ö meg~dja a meny
nyit kmek-kmek akar. Ha vannal; zavarok és félreértések az lsten 
egyhaza mégis iönnáll és rendről-rendre teljesiti az elébe adott 
fölada tokat, Bepiti az idvcssegunket az Ch rislus altal" ha az ls-
tennec igaz serege az igei nec tisztasagat követi.· (P. II.) • 

Az id.ves~ég megnyerésének egeszen sajátos föltételei van
nak a D<ivld ferenc unitárius fölfogása szerin!. ElŐször is min
den emberi közbej<irás fölösleges, lehat mindazok az eszközök, a 
melyekre az egyház támaszkodott .• Csak az lstennec igeieben 
kell megll)'ugod llunc .• 

Az irás magyarázás<iba ll segitségünka szentlélek és az Istenigéje. 
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A szent telek által a hamisat az igaztól megtu1juk kOIöm. 
böztetni. Jéz us megmondotta, hogya vigasztaló lélek mindeneket 
eszetekbe jullat. lsten mindenkinek ad annyi lelket, hogy meg. 
értse mi ~[Ikségcs neki az idvességre. 

Az idvességnek és az igazságnak megértésére vezérel: ~az 
Istennek igeie. K Ha az ó testamentumot összevetjük az ujjal, ki. 
derül az igazság. Nincs szükség az atyák irásira, sem a cond· 
luiumok határozataira, mert awk tévelyegtek, az emberi dolgot 
össze elegyílellék az istenivel, Az Ó testamentum értelmezését s 
azután az ujét részletesen megmagyarázza és végeredménykép
pen kimondja, hogy az irás szerint lsten nek[lnk a Jézus Krisztust 
ajánlja, hogy .bo1czesegunk, megsze ntelesünc és valzagunc legyen.-

Ha helyes az irás magyarázása, ha követjük tanitásait, akkor 
megnyerjük idvességunket. Ez a föltétel a tanult embernek szól. 
.Az egygyu nepec pedig, kic irast nem tudnac vegyec elö az 
Apostoli Credo! cs a Christuslol szereztetöt imadsagol. · (R.) 

A szcnli rással egyenlő értékU, mcrt ugyana~t az egy Istent 
és a Jézus Krisztust tanit ja az apostoli hitvallás. Ezt könnyebb 
megtanu lni és megtartani. Azért fektet oly nagy sulyt err~, mcrt 
mindig e]sőrcndü löladatnak tekinti az egyszerü nép lelki szük· 

sége i kielégitését. .. 
Ezek a hit alapjáboz tartozó lőtényezők. Az egyháZI elet 

fölvirágzása biztosítva lesz, ha az egy~ áz gon~os k od ik .hú lelkipás~· 
torokról. Az a hű lelkipászror, a kl szenhrás alapján és. a hit· 
ágazata i (az apostoli hitvallás) szerint tanit. .Ha valak i szol, 
szolia lstennec beszedet.· . 

A hű lelkipásztor jó gondot visel a maga háza ~epér.e: 
A hitrő l mindenki bizonyságot tegyen, de a hitet, JO cse· 

lekedettel mutassa meg. . ... 
A világi kivánságokat meg kell tagadni, Igazán es Isteni 

félelemben kell élni. ló h·t t 
David Ferenc elégségesnek tartja az igaz Istenben, va bl ~ 

a JézuS tanitásai és példája szerinti életet(("bUd)vmö:s:
g l:~ki ~t. 

é é A emberben helyeze Iza , 
dogság elnye~ s re~le:és teljeSen elégséges föltételek ncmcsa.k a~ 
alaku láS és Ujra sz házi életre is. Az lsten 19 iJé 
egyéni boldogságra, hanem az egy 

, 
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nek helyes ismerete alapján az lsten anyaszentegyházának tagjai 
egyesülnek és az egyház virágzóvá leszen. 

A szervezetre, az egyház-tagok életének szabályozására. ne~ 
gondolt. Ebben a tekintetben utódai hivek voltak h?zza. Mmdlg 
első gondjuk volt az lsten igaz ismeretére való eIJ~ltáS, az er· 
kölcsös és tiszta élet. A többi önként következeit. SaJátsagoskép· 
pen, a külföldön alakult gyülekezetek is mindig a belső erőben, 
a hit isteni adományában~ keresték és találták meg azt az zia· 

~ot, a melyre épitettek. Tehát Oávi~ Ferenc nem azé~t nem ké· 
sziteIt egyházszervezeti és szertartAsI szabályokat , mmtha arra 
ideje vagy tehetsége ne lelt volna, hanem azért, ~ert I~lösleges
nek tartotta miután a lélek, mely Istennek ereje, mmdeneket , . 
jóra vezérel, ha az irás szavait hallgatják s a Jézus példáját követik. 

Dávid ferenc reformáto ri érdemei. 

Rövid ismertetésünk befejezéséü1 foglaljuk össze a Rövid 
Magyarázat főbb eredményeit. 

Dávid ferenc eJödei a reformot megkczdették és keresztül 
vitték az egyházi élet külső eszközeiben. Luther visszaterelle a 
figyelmet a hitre, tehát az embert, ki eddig csak eszköz volt, 
tényezővé telte a hitéletben. Megtörte a hierarchia hatalmAt, mert 
az üdv eszközeit kivette a pap kezéből és biztositotta a hívőnek. 
KAlvin a hilé1etbe igyekezett belevinni az erkölcsi motivumokat 
s az egyházban az önmegadást, a türelmet és engedelmességet 
megkövetelte a jó rend kedvéért. 

A hittan fő kérdéseiben a relormalorok a régi tant még 
csak revisio alá sem vették. (Harnack) A reformalorok az ó kal
holikus dogmák és föllevésf'k kOzol sok Olyat megla,toltak, a 
melyek nem voltak összhangban alapgond01ataikkal. (Loofs.) De 
valamin~ az evangelium a .!.9r:10y ........ végét, ugyarcformatio a 
dog~!!!e~szünéséCjelenti (Harnack). Ezek a történrlmi tények 
emelik ki a Dávid f erenc igazi érdemeit. Először is azt, hogy ö 
a kor követelm ényének megfelelően a dogmákat elvetette s azok 
helyébe az ismeretet állilotta. A ki megismeri Isteni, hiszen benne 
s hiszi azl is, hogy lsten gondot visel rá. Ezzel egyenlő érték ü 
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~ a mai kor fölfogáshal összehangzó az a gondolata, hogy a 
hitnek olyannak kell lenni, a melyet az egyszerű nép is megért 
éJ megtarthat Ezért helyeselte az urvacsorán".k ket szín alaIii 
kiOSZtását, mert igy nemcsak a papok, hanem a hívek is része
sOlhellek belöle. Ezért követelte minden emberi találmány el ve
tését, hogy az lsten és az o lia a Jézus uralkodjek a szivekben. 

A magyar lélek gondolat-irányának, önálló életének, O nbi. 
zalmanak, fOggetlensé~i hajlamának kedvezett azzal, hogy értelmé
hez fordult, a nyilvános vitatkozásokat a nép elott tartotta s öt 
is belevon ta a hitvíták körébe. Ezzel az eljárással az egysze rQ 
em~r is nemcsak öntudatossá lett, hanem hitének apostol.ává . 

Igy az el rejtett lsten élő Istenné. az elfogadott hit élo hitté I~tt. A 
kOjsó forma helyébe lépett az elevenito lélek. A cselekedet hatá 
sában keresett titkos eredmény helyett, prófétai lelkesedés és 
apostoli túz mükOdött a szivekben. 

A Dávid Ferenc prófé tizmusa a Rövid Magyarázatban nagy 
tért foglal el. Figyelmet érdemel azért, mert újabb bizonyiték a 
biblia nagy befolyásáról s azért, mert ujabb bepillantást enged 
reformafori lelkébe. A bibliai irók kevés kivételle l, mind a láto
m!sokkal és jOvendőlésckkel igyekeznek hatni. A XVI-ik száz 
protestáns hí\'ói meg voltak győződve, hogy a régi dolgok a 
mostaniaknak előkepeí. A mi akkor megesett a hivővel vagy 
bitetlennel, bizonnyal bekövetkezik most. mert a go~osznak vagy 
hitetlennek kOzel van végsö elpusztulása, hogy dtadalmaskod
hassek az igaz. DAvid Ferenc igy biztatja hiveit: 

.Mostan \'agyon Otven esztendeie, hogy Luter Marton fel
kezdé bontogatni a Christus koporsóit, melliekben az Orök eletnec 

meg nierese helybeztetic vala.· 
1517. és 1567. között kerek 50 esztendo van, a ~i magába.n 

is je.lentös súm, de annál többet jelent, bo~ mtnd az el:~t 
mind az utolsó evszám 7-el végződik, ~melly mtndenkor sz 

volt.· Oe nemcsak jelekkel, hanem ígérettel is megmond~jtta ~ 
Christus hogy meglesznek a nagy dolgok, kO!önosen·tpeel ~em 
Antichr~tus országának leromlása, mert lsten s emmi épülés 

I (H ') Most van az 
kezdett, mit el nem végezett vo na. . IV. 
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'd ' most log felemeltetni a zászló, most .immar szinte elöttunc 
,~e, ~ ' 
vagyon az fidő· , de nem karddal, scm fegyverrel, . nem eml)'l;fI 
erővel leszen meg, hanem az Urnak csclekede~elVe~. Ne kétel~ 
kedjék senki, hanem biggyjen, .. nem . ha~ ez l1Iavaha.ban az ml 
Istenfinc, banem megszabadit az Antlchnslusnac lelki rabsAgá
tól.· (L m,J 

Uj otSzAg, abban uj igazság lészen és az igaz hit fog ural
kodni a szivekben. Az emberek szerelni fogják egym~t, a békes-
ség fog ural~odni kOzöttOk, s a szeretet szelfd lehelete meg~ny
híti a megsebzett sziveket, s megvaJ6sul az lsten országa Itt e 
földön. 

Ilyen theologiai és ethikai eszmékkel ~g!,u~ ~eg Dávid 
renc vezetése alatt az unitárius reformáció ·ben. 
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