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(J\i51 - HHt.J.) UKdtl férCllCl:li uliu t hctiztu'czei trulouaig":f.gIloIÓ II Ilclerh"ki lI1QI,íUlQ • 
l ercz<:i kl'llhl"n röllarJeszlcsei. S 

A~ o]vas6 joggal kérdezheti tölem: ha meggyőző ok nélkül a.z 1510. 
évct Dávid F. születési évének elfogadtam, hol s mivel töltötte el 
egyetemre menéseig a tevés korára eső 10- 12. életévét? Feleletem 
ar.: bővebb bizonyitékom nem volt, a hagyom,inyt elvetnem nem lehe
tett, mert hahilakori életidejét, őt ismerők hagyták emlékezetben, a mit 
ktizdelemteljes életmunk,ísságán kivül testi elgyönglilése s utóbbi évei
bon ke:t,e reszkető vonásai is igazolni látsza.nak. J) A hitelesítés ma
radjon fenn II jövő kegyeletének s buvárszorgalm,inak. Sőt Wittem
bergben létére következett négy életévéből is kritilmilllg bizonyos ér
tesítést adni. nem vagyok képes, egész után törekedve, te1jesre vágyva, 
féligazsággal megelégechli kénytelen. 

A beszterczei ,igost. hitvallásuak gymnasinmi könyvtára régi 
Allmmai legelsőj ében 1771-n egy k>iptabni régi kézirat nyomán ösz
szeállitatott az odavaló tanodaigazgatók névsora, melyben a 9-ik 
helyen l"tionl ez volt irva : ,Dúvi,l Fm'encs, kolozsvári, 1551.', ubín" 
e megjegyzés : "Ezen kilencz igazgató szolgálata még a pápistas.lg ko
rára esik. Ezután az ágostai hitvallásuak következnek.' ' ) A beszterczei 
luiptalan levélt.írliban szintén van 1 599-ről egy Ív alaku kéziratgyüj -

. temány, mely ri. káptalan jogait és kiv,íltságait foglalja magába. s az 
irásmód egykornnak mntatja. Két függeléke közül egyik 1660-b61 
való, mely azon lniptalan területén 1550. vagyis az ott végbe ment 
reformatio első éve 6ta volt plébánosokat és prédik <Ítorokut idö- és 
sorrendben mutat.j"; a másik 1710. iratott. Az elsőben latinul e föl
jegyzés olvashat6: ,péterfalvi plébcínos Dávii! F'erencz.' Egy folytató
lag következő 11"i.ik jegyzés pedig ez: ,félelemből Sr.ebellbe mene
kül t.' Az utolsóban szintén jly megjegyzés.jő elé : péterfalvi pléMnos, 
lcolossv<Í'ri D,Í;vi,lli'ercncs, a ki Kolozsvárra menekült.' ") 
. Ez >laatokat én Milller Trmwott Mihály korábbi, Krall1IUer Fri
gyes jel~nl~gl heszterczei ágost. hitv. lelkész s ~rittstock Károly YoJ~ 
gYHlLHlslUllllgazgató urak leveleiböl 4) és az utóbbinak : liA bcszterczciJ 

.:l I.át.~la.t6 l ~ KŐ l'n.jzo\;: 1\' · jk sz~ima ala,tt. . ' .. 

. S/'rws Beclor. Scltolac Bi~triciellljis e vctero Mltlll1 SCl'lpto IllIe lJlscd,a. 
fiat. '1771. die (Ht j lmua.l'i i. . . . 

a) M OIlUllIcnta vctem ct l'ccenti;~ JuriullI ct Pl'ivilc .... ionilll t.)~LpltUIt 1:hs-
l.ri cicnRif4 sat. Isun. o 

En uek fü ggc1úko: Ordo ct Series Plebltnorltln seu ll(tstorulJl. .... . . ,.~b 
Anno 1550. 

") A'I. clsőó 1866. jan. 17. m{lsodiké 1878. scpt. 5. harmadiké 18G4. 
1\}Lr. 25. költ. 
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9.1J'1/'Jltasium 'rövid förténete lR czimü míhéből vettem, I) a hol D~tvid F,-ről 
ez irati}t : "A wittembergi e.gyeteme?-, a reforf!1 ati ~ bölc~öjében képzett 
ezen ferllllak iL bes~terczel tanoclaba meghivatasa hlzonyiték arra 
hogy ott és a vidéken a reformatio má,r akkor el volt 'terjedve, ~ 
tanoda is arra használtatott, hogy számára szilárd talaj készüljön. 
1551- 52-ik évi igazgatói mftködéséröl semmi sincs fentaTtva; de 
föltehető, hogy ő az új tudomány ll1eggyökere:detésél'e nagy befolyás
sal volt , mert mint el ső protest <.lns pap hivatott meg Péterfalvclra, 
honnan rövid időn K010zsvúrra távozott." Annyi tény, hoO"y Dcívid F . 
meghivatva, vagy lVlecemísa által kirendelve 155 1- 52. klilsőleg mén" 
mint 1'. katholikus szolgált, később mint Luther hitvallására ,íttért 
azon vidéken az 1552- 54. közötti éveket tölthette el; SzelJenbe va"; 
Kolozsvárra t,ívoz,isát homály fedi. A mit kortársa Schesaeus a köv~t
Jcezö évi széki zsinaton j elenlétéről emlékezetben hagyott, hátrább lesz 
elmondva. 

D,ívid F. -nek péterfalvi plébánossága idejében 1554. midön Er
dély I. Ferdinánd hatalma alatt volt, Bornemisza Pál ottani r. kath. 
jJlispök egyetemes zsillatot akart tartani Gyula-Fejérváratt a refor
matio tovább teljedése megakadályoz,ísa végett, meghivta arra a besz
terczei káptalan-köri papságot is egy feddő s egy kiengesztelni kivánó 
körlevélben ; az elsőben közpoenitentia tartclsra, hűneik megb"ll1.Lsára 
" téves ütaikról sziv ölt szerint az Urhoz visszatérésre hiva fel öket; 
" m,isodikban a zsinat awn czélj ával ismertetve meg: hogy tanács
kozzanak a vallás és keresztény hit iránt táma(lt egyenetlenségek 6s 
meghasonhisok felől, meg fogván hallgattatni az egyház minden hív 
szolgájának szeretettel, szeliden s türelmesen kifejezendö nézete, hogy 
igy az ellentétes kérdések kiegyenlítetvén, Isten igéje hirdetésében és 
a szentségek kiszolg,iltatásában a vallás egysége s ez által a régi bé~e 
és atyafiui szeretet egész Erdélyben és ahozzá tartozó részekbelllsmet 
helyre állitassék. A káptalan szász és magyar papsága teljes sz,ímban 
)l ovemb. 1.- 5. tartotta meo- o-yülését, s a püspöknek szintén két föl
terjesztésben felelt; az el;őben az ellenök felhozott vádakl'a nézve 
",.,juálatukat nyilvánitván , azokat mint rájok nem bizon)'ithatókat 
Vlsszaútasitották s kérték jövőben megkime1tetésöket. ,Ok --:. Igy 
szólnak - eddig tévelyeO'tek s az emberi hagyomá.nyok halll1s osvc-
11~é?1. j ;Íl·t~~\, ~le most a s~entirá.g tudós magyartizói által a .lelk~k .~~ye
dnl l 19az fopasztol'ához, Jé~us Krisztushoz tértek, evallgehu~at or~l~l
mel hallgatják, egész lélekkel elfogadj~ik s te1jes erejök szermt halahg 
l:övetni el vannak határozva. Senki sem mondhatja őket kihallgat~~tl,it 
Hul és bi:t.onyit.,'Ís nélkiH hitetleneknek s valhistulalloknak, el sem lte~
lieti , btL rmint vádolj ~k és gyalázzák ellenfeleik személyöket s hitbw;utl
bt" pllspök elött. Ok J ézus Krisztus segélyével, a próféták és Mozes 
t~rvényköl1yve azon helyeit, melyeket a püspök felhozott, enellel k ~'e 
vlsszahúintani készek, hebizollyitva, hogy épen azok olyanok fl n11-

l) El"stea Pl'ogmmm dcs Bvang. Gymnnsiuma zu Distritz in Sicbcl1bül'
gen 185'.:!: . 4, - 16. ll. 
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llö]ru ck öket s a velök . e,gyi'ltt ér~ö magyar pap::Hígot Erdély h,lrom 
nemzete előtt befeketítJll l~gyekeztek. ~(érték ~ PÜSl~ököt: szünjék meg 
rójuk ezelltul oly gOlloszsagokat tenm fel, s oket artatlallul eretne7.·" 
és !'I szakadÚr" czÍmmel illetni; mert ez öket, kik semmi bÜl1öÍ{ct ne~ 
érzik, szerfölött bcÍllfda i sőt mint gyermekeit fogadjr~ ölelő kal'ol~kal 
mint hív papjait, II kik a szabados dolgokban iránta enO'cdelmcRck' 
háboro-atóik és ellenségeik elleu védje s az lildöző éjji farkasoktói 
kik ~ elpusztitni akarva . - djok leselkednek, oltalmazza ; ők a;' 
egyh.íz. külső igazgatfisclra. tartozó senllni dologban ellent nom tart
nak, csak a keresztény vallás némely hittanaiban térnek el nézeteik; 
dc a miket lelkiismeretes, emelkedett szivU és kegyes férfia.k, ha mIn
dent igazságosan megfontoluak, aL"; Ul' Jézus segélyével, a hit 6s szc· 
rctet lelke tiltal, a szÍvekbell az örök üdv reményét ápolva, az orsz .. ig 
minden egyhá,zainak békés egyetértésével és egyesü1ésével végezhet
nének és csöndesithetnének el. Csodálkoznak, hogy a püspök őket, 
~zegény sorsu papokat s ahirendeltjeit, oly szigoruull megdorgálta; de 
nem dorgálta meg egyszersmind az udvaníban levőket is, kik "elök 
egyforma eretnekségbell vannak, ha ugyall a szentirás igazságának 
tisztán hivése eretnekség; őket, kik a Szent Márton-adót minden év
ben megfizetik, az ország és katonas,ig számára szükséges mindc]] 
s,-olgálatot telj esitnek, zavart, pártoskocj" st és egyenetlenséget a nép 
között Ilem támasztnak, IU1nem honfitársaikkal békében, hitegységbell 
és arulyira a Krisztlls és apostolok taniMsai szerint élnek, hogy öket 
senki nyilvános biínnel nem v~idolhatja j ök Isten igéjét a szentségek 
kiszolgáltatásával egylitt, sőt a katekismust is a tudatlan népnek hí
ven tanit j ák, hívebben és pontosabban, mint atyáik a megelőzö SZ<l,-a
dokban, Krisztusnak rájok bizott nyájáról szorgalmasan gondoskod
ván. Mit kivánhat főpásztoruk tőlük, papjaitól és szeretett lelki ti~itó l 
egyebet, mint a klilsö szabad és tisztességes dolgokban alattvalÓI ell: 
gedelmességet? Egyebek felöl, minők II hívek lelkiismerete, II belso 
isteni tisztelet dolo'a s a Krisztus mint főpap-rendelte igehirdetés, 
nyugtassa lUea ma~<í,t a püspök s maradjon b('kében j mert ha ktilön· 
ben bánik velök ~ Istent tartva szem el őtt s lelköket· kárhozattól 
féltvén - kijelentik, hogy másképen nem cselekeclhetnek, mint a mire 
az apostolok irásai tanitjrik, tudván, hogy Istennek inkább kell enge-
delmeskeclniölr, mint az embereknek." I) '. 

Az egyetemes zsinat c7,e1jára nézve második fó!teIjesztésök?en 
ugy ny~:atkozta~( : "hogy azt nehéznek, dc nel \'ösnek s ~sten segélyüycl 
el ~rhe~?ne~ vélik, ue ugy, ha. a ptispök Krisztusnak l~az eva~geh.u
nmt koveb s annak dicsösécrét keresi '1 kit iJlct mmden dIcséret 
és tisztesség, és - ft mitől lsten őrizzen' l f~ ha nem forgnt elméj ében 
valamely gonosz O'ondolatot. Ök ime hitök és tanaik felőli .... aIHstéte
löket iTott könyv ~lakjában :l) nyilvánosan elöterjesztik a végre, hogy 

I) Lásd a, rorrást lllttrább kijelölve. . t 
~) A'1. erdélyi refonnatio történetének gyarapodása. lenne, hi'L c könyve 

a. bcsztcl'czci kápta.lan levéltárfLból valamelyik, ;'1,7.011 vidéken élő, tudós Ilf~P ' 
fényre hozll{~. 
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:lht !J~rki 0,1 v~.sh~.ssa s n.~ eklézsia monc~hasso.u róla itéletet : vajjon a~ 
l sten Igaz IgeJébol vagy máshollllan szarmazlk, s hogy az ő papjaik az 
új tudomán? l~eletke.zése ,6ta egyházaikball ésiskoláikban azt helye
seu hirdettek es tamtottak-e? S ha ellenfelelk ezen tanola:a szintén 
latin nyelven czáfolatot irnak és azt az ő gyiilekezetök elé terjesztik, 
készek a Szentlélek segitsége által tallaik igazságát a szentirásb61 
újahb "údiratban [Apologia] megmutatni j nem pirulllak s nem félnek· 
miattok j azokat vallják bensőleg s nem másokat tanitnak nyilv.í.no
sau, mellettök á.llaud6ulmegmaradnak, nem tartva azoktól, kik em
beri bölcsességöket I~övet:e m~sképen ér~znek ~s másképen cselek
vést parancsolnak, bar Ilunt meltatlankodpnak IS ezért ellenök, Mr 
mint kivá,l1ják mindennap halálra üldözni, s mint a bá.rányt áldohatra 
shiÍuni azért, hogy nem az ö emberi hagyományaikat, hanem azok 
tanait követik, kik az egyházi !;égi hatalomtól eltávozva, abban hasz
IlO S változásokat hoztak létre. Ok e férfiakkal együtt erősitik, hogya 
mely eklézsiatanit6k istentelen tanokat hirdetnek, ellenök kell s,-e
gUlnl, megczáfolni s Krisztus nyájának tiszta és semmi <tlokosko
dols .í.ltaI meg nem rontott igazságát hirdetni, ugy, a mint a~t Ö, 37-

Jstennek fia kijelentette és tan.itotta, s a mi a szentiráson alapszik.' 
'fanaikat erős bizonyitékokkal támogatva, kijelentik: ,hogy ők · ma
gnlmt jogosultaknak tar~ják arra, hogy hazájokban, Krisztus S7.ellt 
evangeliom,;t a nekik J stentől adatott kegyelem szerint eredeti tiszta
siígftban visszaállitni s az isteni tisztelet igaziín gyakorlását lehetövé 
tenni segitsenek 1 a mint az Németorszi:ígban is Krisztus segitsége 
:íltal végbevitetett. Ezt a csüggedező lelkiismeretek megnyugtatás:ím 
isteni jognál fogva s ama krisztusi parancs alapján teszik: JJlenjetek 
cl és hirdessételc "Z év""geliomot [ne a meséket] minden teremtmények
nek, t(mitv(~ őket, hogy ?ninclcn, H ki hiszeflt és megkercsztelkecl'ilc, iclvesiil, 
- továbbá Pál apostol ama parancsa szerint : .Ii bíi"ösöket nyilvános,,,, 
(ed,l meg, hogy megfélemljenek. Ezt azonban csak azok irányában g.l'a
korolj,ík, kik a Szentlélekre támadnak: az ördögi tanokat hivők, 
ll~mi~ ~~szédet szól6k és azon megbélyegzett lelkiismel'etüek ellen , 
bk tütJak a há7.~sságot, nem engedik meg az ételt, melyet Isten azért 
fI.:lott, l~ogy azt hálaactfssal vegyék a hívők és az igazság i s merő,i. ~ 
ln a~ Ilyeket és hasonló hamis tanokat hirdető atyafiakat megInti, 
J{ri~ztus hív és j6 szolg.,í.ja lesz .:..- mondják az irás szavaival - a kit 
ft Int beszédei táplá.ltak, melyek követése kötelesség. Most sem sztin
hetuek meg az igazs;1,g melletti tanuságtételtöl, hál' nlint gyülöli és 
b;í.l'mily szánakozásra méltó eretnekeknek is tartja őket II yilág, kár
hOI/,tatva, mintha hitetlenek volnának, kiknek semmi köze az egyhá;.: 
m,ül híveivel. 1!:s ha ülclözőik, kik a katholiku s és orthodoxus nevet 
úg):edül magukémtk követelik, őket kárhoztatj~ík, ők megemlékezn ok 
K:1l1l és Ezsau régi esetére s ·nekik e])O'edik, hogy kinevetve, Shl.tmtihve 
I~~ Illúgölve Isten vt\lasztott örököseit,~l.z Atya dicsőségét csa,k illaguk 
hltol'olj,í:k. . . . Szokás l1émelyeknél _ iffy sz6lanak tov . .-íbb - a vilúgban 
ft hi'Lnt erény helyett ,~rulni. E-tek ki-léte s érr.ületök egyirállt homlÍ~-
1yos, ac rövid icl(Jn füldcritclllli ama unp, mic1őn Jézns Krisdus (·Iji)-
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" veud a~ itéletre. ~k a:t. . A txa Iste~l, és, fia, . Jézl.l~ !( risztus, ar. ö urok 

és n Szentl élek előtt. nyllva~ v"Upk. ?s l)l7.Ol:Y :~l.:\k, hogy " ",oslan;. 
Iti/kélelyek között m.eg1S1lleJ'/lt es. elfogadjak "lJru(e/«lt és apostaZole azon 
l'J'ttsaif 11wl!yeket k,ctUOn1 Itus konyveknek htvnak, az ú- és Ú~ SZu"vels' , . t 1"1 . t "J eg 7;,önyvét, azon alapot, ,a unD, s~en ',a sz~r~ll van epltve lsten szent 
templOJUa, melYJlek fősze.gletkove, ~~ZU.~ l\.n~7.~l~ és fl mely tudomány 
az Iste!)~le}r hatalma, :ull~de~ hl;?k u~:e.zule~ere.; mely p,r6fétai é~ 
apostoll ll'asok kegyes oS:lktol h~Iom IOVld hl~Czlkk-formaha. vonat
tak össze és SymlJolum nev alatt Ismeretesek, t. 1. az aljOstoli, niceai és 
athctnazüesi, melyeket akatekism usban is elismernek és vallanak .. . I< 

Ezután elő vannak adva tanaik : a megiga:lulásl'ól, szentek imá
dásáról, a jó cselekedetekről, urvacsor:1ról és miséröl, a mikre né:t,ve 
az olvasó t a kútfőre útalom. 

,De miér t hoznának fel többet - mondják - a miből e"ész 
könyv telnék ki, midőn összes hitczikkeik benne van nak aBrassÓban 
megjelent ,lAbel' Ref'or"'cttionis" czÍmli könyvben, ') mely a valJ,is 
udvös egysége tekintetéből, az ország főrendei s a három nemzet tÖl'
vényhozása által az erdélyi országgyülésen kihil'dettetett azon ,Agen
dáli-val együtt, mely a szentségek kiszolgáltatás.ít szabja meg, hogy 
t. i. az egész év hétköznapjain mikor és mily szertarMsokat ke ll vég
be vinni és miképen? hogy azok ugyana:lon egy országban ne legye
nek különbözők s egymástól eltérők, de legyen bennök egység, egyez
zenek a szel1tinissal s a keresztény hittel á.lljanak öss7.hang:t,ásba.n, 
melynek lllinden pontjait az eklézsiákban férfiakhoz illő en Illegtart
sák, mások kárhoztatása nélkül, Isten dicsőségére , Jézus lÚ'isztus 
hívei buzgóságának nő,"'ekedésére, a szerint, a mint azt llelrik Izabella 
királyné, mikor még az országban volt, megengedte, sőt a mely tudo
mány és czeremoniák me"tal'tásában őket György barát, ldl'. helytal'tó 
és váradi ptispök s országbirája sem akadályozta. E pontok és hitezik
kek egybe vn,nllak gyüjtve, rendezve és kiadva a. wittembergi e]dé~si;í.k
nak "zon kŐllyvecskéj ében is, melynek egyike védiratával [A,lJologw] 

. egyLi.tt 1530-11 fL:'. áO'ostai ol'száo'O'yiHésre V. Kál'oly cs<ís:'.~írnak mutat-o 00 , 

tatott be a birodalmi keresztény k"rok és rendek jelenlétében; ". ll1 a~ 
SIk, mely ugyan" wittember"i eklézsiák valhisának IDr tallluít fejtI ln 
teljesebben, 1551-n terjesztetett elő a keresztény katholikus tuil6sok 
~l~al Wittembergben ugyanazon fejedelemnek parancs::íl'~,. a. ~aX6J1~.al 
feJedelem, herczeO'ek és főrendek beleeO'yezésével, a saxomm es velük 
e9ye,té:'tö egyházak papjai aláü'ása alatt~ söt a mi olv~sás, megfon to; 
las es ltélethoz,ls végett a tridenti keresztény zsina.tra IS be volt ndv~. 
ilE két hilvallúsfonnú.t _ iO'y véO'zödik a fölterj észtés - mUlak c:t. ll~
ke~t. és szahvállyait, melyekllél Ők _ Besztercí'..e v.íros és vidéke ekle
zSlámak papjai és lelkipásztora5, a mellettök és közelökbon él? og.f.c
nesb ~ r? ?sii magyar papokkal és lelkipás:t.torokkal egyutt - JlllJ1t crot
Ion lncsmyek, helyesebbet alkotni és fl, püspök áltn.I kezdeményezett 
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erdél,yországi zsinathoz bea~~i J?-em képesek, min t a. keresztény vallás 
példányát és tlikörét, a vaJodl luttudomány végezélját, a próféták és 
apostalok id,ai uMn - melyek velejét azok magukban foglalják _ 
fiO'yelembell tartják, eklézsiáikban követik, s ezután is Jézus Kris7',tus 
s:'gedehnével végig megtartani akarják, minthogy e hitvallásformák
haJl levő tudomány a régi igazhitU keresztény katholikus szentatyák 
nézeteitől, irott végzéseitől és conciliumi kegyes határozatait61 semmi
ben llern_ klHönböznek, sőt az evangeliomi iga:t.: hitet megerősítik: 
ezeket a püspöknek, mint atyjoknak elébe terjeszteni jónak látták; 
mindazáltal, mint uagylelkü urhoz s a lelkwkben fejökhöz, alázatosan 
esedeznek, hogyamegváltó Krisztus dicsőségeért, vallása iránti sze
retetből s a keresztény egyesség létrehozása végett szavaikat kegyesen 
hallgassa meg, írásukat vegye fontolóra, fogadja béketüröleg, maO'ya
ráz;za jóra s az igar.ság mél'tékzsinorjára vonva, birálja meg: vajjon 
azok a szentirás egyszerüségével megegyeznek-e? hogy e tanok ösré
giségét és igaz-voltát mindazok iSmeljék el, a kik olvassák, hallják, 
róla elmelkednek, S ekképen ők felelősség al61 felmentő választ kap
janak; hogy igy az erdélyi részekben Krisztus segedelmével, a szent 
vallásban szilárd egyesség és egyetértés jöjjön létre, a mi a i)apság 
egybegyüléséuek czélja, s a minek teljesitésére J ézus Krisztus az 
egyedlili közbenj áró által az egekben lakoz 6 Isteu előtt szívből jövő 
könyörgéssel imádkoznak, kérve, hogy tisztelendő püspökük mostani 
hivatalában apUspöki megyéjében rá bízva levő és hatósága alá ren
delt egyházakat minél szerencsésebben kormányozhassa, az Ul' Jézus 
Krisztus di.csősége terjesztésére s minden lelkek üdvére, a kinek, mint 
minden benne hí vők megtartójáuak és Isten fiának őt hí v alázatos
ságban ajánlják, esedezvén hozzá most és mindenha, hogy cselekede
teit igazgassa s tegye szerencsésekké szent neve dicsőségére, a katholi
kus szentegyház hasznára; egyszersmind könyörögnek az Ur J éz;us 
Krisztushoz, Istell fiához, egyetlen lllegtal'tójukhoz, a ki Mueikért 
Istentől halálra adatott, de igazolásukért feltámasztatott, hogy egy
házaikat is a lll flsokéval eO'yütt keO'yelmesen iga~,gassa és oltalmazza, 
öket pedig azon hitben, s;abadsáO'ban és iO'az tudományban, melyben 

t "" I l" "ts mos vannak, tartsa meO", életök véa-eiO", a Szentléle \: álta erOSl e s 
ne engedje kialuuni eva~geliuma világát, megsziinni az eklé~si ák ke
~y~s ~"yiil~eke:r.e~eit, a melyek öt az Atyával és Szentlélekkel egyetemben 
lInadJak es segItségül hivják. I.: 1) 

E fölterjesztés bátor és erős polemiku s hangia, a sajátságo s 
latin irály s a nyelv rhetorikai formáinak használatában val6 ottho-
11osság, szerzöj eül kiváló theoloO'ust és tauári férfit O"yanitatuak, tán 
épen Dávid F-et, <1 kit a követke~ö évi széki zsinat v~O'zései védel Ille
y.ésére papM,rsai kértek fel. Ez annál valósúnübb, mert Schesaeus maga 
h~~yta fenn, hogy eklézsiáik papjai mások iratai, a közviti.ikban tett 
cloadások megczllfolásában és ölmézeteik védelmében még ekkor nem 

I) Archiv (les Vel' eins (il.'r Sieuel1biirlJische Lantlesb!1Ule ~ !felle I"oJgf'. EI" 
Bn.nd. 18:'3. :175.- 3R3. 11. Kiil'm cgy régi ktÍphtlfl.lll Cotlig[\,tll ll1L61. 
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voltak clé"gé késziiItek s j'tmtosak Nagy úR jeles szolg:\lotolmt tctt 
tehát Jlelcik akkol" D:,ívicl W. :l ki az ellenök folyt vitákban közbámu
latot keltő ékesszólást tnJlusitott s neh ,IllY könyvet is irt Stanc",'o 
FCl'ellCZ és mások e11ün. I) 

De b:íl'lci irta, tény, hogy e fölt~lj.esztések n tervezett egyetemes 
7.SillUtOll ~eg nen: .l~~eJ1t .~)e ~zter~~eV1de]n 11n.pSllg véleményét btlpl'a
csetten fejezték la. J;g~ onnlló" ontnd~tos valHsos szell em erőto lj es 
llyjlv fínnhís:ll voltak, lTllk azon VIdék, sot fL:!. egós7, Ol'sz:íg l'CfŰl:matio
jlÍllflk vezérgolldolatát, az új hittan, cnltusiigy és egyházi rendtartás 
Rzclltil'fÍson nyugvó alapeszméit és jndokn.lt l1agy kÖr\TOllalokball 11ln
tatMk. A XVI- -XVll, , sőt XVIJJ-ik századi, pmgmatismus, belső 
üss1.efuggés és a történetbölcsészeti felfogásnak sej telmével SCllI hinTa 
irt c~y~áztör~én elmi müvekben ama ~agy ~ta.l al{U]ási forrongrís ily 
jllnstlkallag kidombol'odva seltol felt.lintetve 1111leS, Lazán összefl',,-üttek, 
cszmet\l'esek, a. va16di ta.rtalom, rendszeresség és ala.k minden SZéP8tj
gét uélkUlö:-"ők amaz irók mlhei. Itt élet van 6s erő , lélek és izom, ft 

tartalom és a.lak meg]epő összhmlgja.. AUla fölterjesztésekben lllllltegy 
fÖltárulnak a kor valhLsos mozgalmainnk rng6i, megelcvmli."tInck ft 

lelkeket maló hiteszmék, a fejérv:íri plispöküt aranyos tyarával. mili t 
a hipl'al'ehia hajtlmt,ülan képviselőj ét , a beszterezevidéki papsogot 
rókatorkos prémü dollllc,Lnyban, fejér nyestes magyar stlveggcl, a J(>lki
ismeret szabadsága hajllokai ként, minthn. magn. e lőtt látllá az Olvfl8Ó, 
E fültOljesztések a multnak hoy,::íród,isa s a jövő ajtflj,inak föh'yil,ísa, , 
A r, Jmthol. püspök fl ,-sinaton vis"za akarta terehli a Luther hi tvall ást, 
papságot sa.ját vallása kebelébe; ez férfias határozottsc'iggal kij elrll
tette : "hogy az egyház iránt a ktllsőkben cngedelmcf,kedni kész, tnrto
dsnit telj esiti, de fl hit dolgáb,m I stennek kiv'tn engedelmeskedJ.i, 
l"cformatoraik tanait tartja rt s'l;cntirússal és leIlciisl11cretével egyezö 
nek, s fLz egyház régi egységét maga is helyreiLIlitanel6nak véli , ele a 
8~eJltirás a1alljára yjsszatéróssel, a mit őlc moLl' megtettek s it mirc ft 

l'lispököt is fiui ahízatossoígo-al fölkértelL " 
Megtartatott e a zsin:t s eredlllénye mi \lolt ? a7. emlélriratok ll ('lll 

szólnak felől e, A káptalan b,itor elhatározása Besztereze vidékén a 
refornmtio elébe görditni szándékolt akadályt elhál'in totta, .Izabella 
ü~vegy királyné és fia. országukba visszatérése pillanata mind közelebb 
jött, Bomemisza piispök aligha használt kényszert a feltel'j es,-tést 
tevö lXtpság ellenében, s a ::;zcnt-Mál'ton-ad6nak a püspök részére 
fh,eMse a. seculcwi$atio úJta,} nem sokára mcO"s7.Unvén, fi pap~i:1"Íg tény
le.g sa~:tt sziísz és magyal' piispökci hat6s;íg~ ahi ment {it . .. !VlinelrJl 
ll1hetös?gp:e.l 1552-54, azon évek, mclyekJJeu Di.ívic1 Perc])ez bes:t.
tCl'czevldekI több Pftlltl'tl'si1ival ccryutt ])yi]vúnos::m kitért n. l' . kn,th/ll. 
egyl'lilzb61 S ~í.tm el1 t a Lnthcr és Mclanchtoll tanait valló iígosl,lti cgy
l l ÚZ 1<ebeléhe. 

l 
I) 1\fcI'kc zur GCRchicht.c dC), Sach!'lcn in Si f'b('l1 1 Iii J'g'C'1l , ZI1MlllllllC'llgP-

Rf' zt. VO n r{rm',rl j) , 1'rmtsr]" DJ'it.v- !'I Hcf"t. !12:l- :1!í4, rI. 
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