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ban ily merev viss~at~ta8iM:sa lllut~tja, ~~ly Mntor~thatlall\'olt a Szé
J-en cCTybeO'yült palJsag Luther hitvallasahoz, s mIly lelkesiHten tol
l~ <ícsolta D~ívid F. az öt ID: g?izó testület ~zell ér~ületét. Ö ~étséglüviil 
naO'y sr-olgalatot tett egyhazall,ak, e~lellfelet legyozte, s mmt polemi
ku~ theoloCfiai ir6 egyszerre hn'esse lett n em csak hazájában, de Lcn
gyelorszeígball. Svúj.?Zb!\ll ~s ~ éD1etOl~szágba:~ is; ~elanchtou védel
mezése s művének UJ ból kiadasa neb sok Joakal"Ot szerzett. De az 
kérdésül tehető: használt-e a már ekkor magasb theologiai eszmék 
körébe jutott l'eformatio feltal'tóztatásával az ügynek? gyakorlatilag 
helyes volt, de jó volt-e, hasznos volt-e egyszersmind elméletben " 
" vé<Yczélt tekintve, melyre a reformatio törekedett, a hit- és lelkiismeret o • 
I;zabadstlgának? ... Rá nézve mÍllden eshetöségben rosz volt. O a vé-
delem jogát igen messze vitte: a, védekezőből t .lmadóvcí, a:.:: ellellke:.::ö 
meggyőződés üldözőjévé lett, a mi később meg is boszulta lUag~tt; u 
kiizdtéren az akkor napirenden volt hiteszmék felőli nyilatkoz<1ttüball 
kelleténél messzibb előre haladt" sok sebezhetö oldalt hagyva feuu, 
erős fegyvert adva ellenfelei kezébe önmaga ellen később vallott tallai 
és saját reformatOl'i küldetése tekintetében. V ajj on a zsinat nevében 
önneve alatt megjelent nyilatkozatai egyszersmind egyéni meggyőző
dései is voltak? ismét oly kérdés, a mire feleletet adnunk az eddig i, 
llleretes adatok nem képesitnek. A széki zsinat védelmi u'ata az erdélyi 
reformatio és Dávid F. élete történetében oly fontos tény, hogy ahoz 
csaknem 2~ év izgalmas ·története s írój .ínak sorsa legyözhetleu 
kényszerilséggel füződik. 

IV. 

(lilM - l:;:lS.) DiH'id "'. ·eL $1.olJell éli Kolo:Gs\'i'l r tlgyszerl"c hh'jn. 1111'1:\ Iln."ji,,' il; utöIJbit, fog",ljl\ 
el. Kahuii.lIOselli \' itál. Vibintok. ShIlCll\rO tíjl\IJIJl\1I fölLiiucsu ";rdél)' lJen. ,\1, ]Jj(ij·kl Itit· 
\'l\URI! CIS lC1G8·Jd KlliGl' J.:Zt:S. Kí.lmiu\()ljohl cs Lars"i legyöl,utcsc. SLI\IICl/U'O megeillifolhtii.IIl\. 

David l'. uösiilcso s g)'crekul. 

A széki zsinat végzéseinek Stancaro támadásai ellen megvédése 
az ágostai hitvallást Erdélyben megszilárditotta, megalapikín egy
szel'smind Dávid F, theologiai és il'ói hirllevét. S még is csak véletlen 
m(ive, hogy ft szász nemzeti levéltárban, e nép O'ondossága és tudo· 
llltí.nyszeretete 1555. febr. 24. költ s il. szebeni tanácshoz inté:!:ett egyet
le;> ~red~ti levelét .fentartotta, mely életének ez ismeretlen ~7.akára 
n~nn. v~lagot. v~t, }ntunvén belőle, hogy ö Szeben és K~lo :.::svaJ.· :gy: 
lmzfl.ltol e:!: IdotaJatt eO'yszerre kapott meO'hivást, a llilllelr el'kolcsl 
é l~téke a~él:t na~y, mertaz egymással s:.::él)b~ll és jóban versenyző k?t 
Varos plebanosmuak díszes és jövedelmes l:íI1.lsnknál fogva az Ol'szlIg 
(lolgail-a és köz szellemére uaO'y volt befolyása' nem eO'yszer püspökké 

'1 o' o b . ,:U ,asztattak, sőt volt idő, midőn a meglíjitott hitval1úst róluk sse , mn 
cs kolossvá,'i vallás'rtak nevezték A levélben D,ívid F. önelhatározl'tsra 
rövid vitl'akozási időt kért s igyekszett mag.Lnak mjndkét város polgl.ír· 
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Ij.í,ra jó vé] clll~l1yét hi~tositlli. ~Haz<íj á.ba jövén -- ugymond - lL ta.-
1I ;í.~stól megértette, hogy Istell uzon egyluLz;lllak, mely a~ ö szülő
v;,Íros,íball Vitu, papi tisztére lllcgviilil,sztaMsa bevégz.ett tény. Ez eHla
tlíroz,lSllak és aknratllak maig elleni111ott, clöadván okait, a melyekér t 
H ('lU lehet cngedelmeskedlúe. A tau .. ícs 11e m hirhatv.lll öt akaratára: 
m:tO'a, elhatáI'oz,ísa végett zárt határidöi.Ü a súiretidöt tüzte ki. Mint
bo:y pedig arril, fL mi vele történik, alkalmat hazája adott, szükséges, 
ho~y rt. kérés elöl kitérése ne legyen úgy, hogy ez öt )uílátla.ns.íggal 
bé~;egezze .. me~1 bane~ l'cllde:c,ll .. és oko~ útoJl-~ódon. Ha netalán 
haMrozott es ln zDnyos felelete kesese a tanacsl'a nczve nehezebb lenne, 
lIliutsem azt elvárhatmík, tetszésökben .m másról gondoskodni; nem 
kétli, ha megszabadulhat, az ö polgári társaságukban marad számáTa. 
valami hely, ho] magát fentadhassa és élhessen. ~ l) 

HOJwall ment haza? mily minőségben s mióta volt ottho)] '? 
8chesaeus emlitett följegyzésén kivlil egyéb fölvilágositó a,lat nmcs, 
valamint arról sincs : mi volt Szebelll1ek aclott végleges v.í1asza? Ismét 
llem közvetlen és egyenes, dc csak késöbbkori értesitések egymásra 
viUgot vető összehasonlitása alapján derithetem föl némileg a létező 
homályt. Bod Péter őt 1556. magyal' ágost. hitv. pUspöknek irja '), de 
kútfőidézés nélklil; abban pedig téved, midőn Dávid ~'. püspökségét 
azzal bizonyi~ia 'l, hogy egy 1556-ki hitvallást mint olyan irt aili, ez 
Jlyilván 1557. történt. H ermanll Dávid szász egyházi krónikairó azt 
hagyta emlékezetben 'l, hogy Heltai Gáspár kolozsvári plébános le
mondv,in 1557. helyébe Dávid F . következett. Ezt Seivert is ilja 'l, 
mindkettő forrás megnevezés és igy megbizhatóság nélki'll. Schwarz 
1('iroly kútfőnyomozólag iró szász tudós szerint is D"vid F . 1556. 
kolozsvári plébános volt s ugyanakkor a magyar. evangelikus eklézsiák 
supermtendensévé lett '); ér tekezése az ill' adatok ban gazdag ág. hitv. 
plispöki levéltár forrásaiból készlilvén : ,íllitása megfontolást érdemel. 
Székely S. többször emlitett müvében Bod Péterre úta16lag ') e meg
vlÍ lasztaMst szintén 1556-ra teszi, a mit a hitvitákbml és vitairatok 
készltésére befolyása s Erdélynek akkori politikai helyzete is támogat. 
Raemo,?d Flór;,;n , nanczia királyi tanácsos és egyháztörténetiró P~tro
VICh Peter kir. helytartóról azt hao-yta emlékezetben : ,hogy korman)''' 
alatt a lutheranus papokat klirtökO har soo-ása s dobpöro-és mellett hít
ták, be,melllli a katholikusok templom.riba azok elf~glalás~ végett, 
vllagl es szentségtelen énekeket énekelve, mintha az Isten haza Mal's-

I) Bgylulztürtén. E mlékek. T. Oklevelek . .. L sz. 
~) Smyrn ai Sz. l'oZyklÍrplIs . .. II. r. 10. 1. 
:I) JI[alJyM .Athen ás .. 1766": 56. 1. . 
4) Annales Bcclcsiast'ici ... ab Anno 1;")20-1659. czímü ktÍzirati króm-

~<Í.Lftn. Ismét: l)rotocOntmt A cto/'. Po/Oitico,· . sta.tus imprinJis ecclesiastici 
~a.xollum in Tra.nsylv .... Llíthat6 Gyula.-Fejél'v{tmtt a gr. JJatthyúni-kőnyvtúrb . 
.li . V r. 28. köny\'t. j(3gy ala.t t. 

1'» Nachr ichten 'von S iebcllb. Gelehrten .. . 151. 163. 11. 
:.H9. l. 6) Archi-I) des Vereins (iiI' Sieoenb. Lamlesk. Neue Folge 1857. Ll. U. 

7) Unitcír. Yall. l'Ő1't . . . . 50. l. 
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, k lett volna szentelve . .. E kegyesség llél~ü1i szivü kormányzó 
l~a deletére KolozsváJ.'att fl. templomokba.n az oltarok és szobrok össze
~g:.~ttek s az egyh~z~ "disz~e~ek megszell~ségtelenitt~ttek 'I • •• • " 1) 
Schesaeus ezt lllegerosltoleg Il]a,: "hogy IDlkor Pet;'oVlch Peter hely
tartó volt, a régi ~álv~nyoz6 papI rendet élete ,megvaltoztatására kény
szeritette; a zárdak es templomo~ ezust edenye!t elvette [Itt" Ici,.. 
(iscus, mi"t cll törvényesen se~ulCIIl1z"lt l",!", Je,valc uJ b.,.tolcosa !,·tendó] 
azon ürügy alatt, hogy mJkor avallasahoz ragaszkod6 k.ralyné az 
ol'száO'ba visszatér, ne legyen módja fl. pápistast'íg visszaállitására." ~) 
Szilá.gyi Sándo,r, ki mint ,eg~.sz miiv~t, .. úgy ,e té~yt is .~tfö m~gneve
zés de bizonyara nem kútfOI alap nelkul adja ele, azt Jl·Ja ,Errlely Tü,.
té,,;té' -beJl 1556-r61: ,hogy ez év márcziusában Kolozsvár a barátokat 
eIuzte , a képeket a templomokban elégette." ' ) A zárdák oltárai hi
·vatalosan ekkor rontattak le.') Ekkodávozván el Kolozsvárról Borne
misza püspök, az ágostai hitvallásuak püspöki széke pedig üres levén, 
másfelől Petrovich, mint az ország gyöztes visszafoglalója vonulv"íll 
be Kolozsvárra , hol nehány év előtt az özvegy királynétól német 
Mbornokok és a váradi püspök a piaczi templom főoltára előtt vették 
el a koronát és országot, hihető, a sértett jog és nemzeti érziilet elég
tételelil ez oltár- és képrombolás, valamint az új magJar ágostai hit
vallásu püspök vála~ztása is ugyan"zoJl évben történt meg ... 

Ez adatokban az összefüggést és történeti igazságot felfödi Sche
saeusnak 1580. május 8. Berethalomban tartott zsinati beszéde, mely
ben az egybegyült ágost. hit •. papság előtt, melynek nagy része Dávid 
F.-et ismerhette, úgy nyilatkozott: ,hogya Stancaro elleni viták
ban Dávid Ferencz kolozsvári tanügyvezető volt a zsinatnak ugy
szolván lelke." ') Sajnos, hogy nincs emlités téve az előtt viselt 
tisztéről. A Stancaroval folyt viták 1553- 1558. év közöttiek. Az 
év tehát itt, valamint a püspökké választatás ténye Hermannál és 
~~l1.er~él sincs meghatározva; de bizonyos, hogy 1557 -ről püs
pokI hIteles aláirása van, a mi korábbi megválasztaMsát hihetőnek 
mutatja. Ezeknél fogva, ellenkező bizonyitásig s újabb adatok nap- o 
fél1yr~ ~erültéig Dávid F.-nek mint már 1556. kolozsvári papnak püs
pokke lete történeti tényül elfogadhat6. A széki s azutáni viták na"y 
er;dmé~ye i , a királyné visszatérése fölöttí lelkesült hangulat, s m;;',t 
ne)'szeru sz6noknak és gazdag plébánosnak - a mint ez hátrább 
e~e l~sz a~va - ez évben Kolozsvár hatalmas föbirája, Bal'<ít IstVoíu 
]anyaval .jegyben lét. gyakorolhattak a ma"yar ';<708t. hitv. fő
l11'~kra, a p~ps~'lgra s a ref'ormatioban vezér v~ir~sra oly ilatást, hogy öt 
meg aZOn evben s épen Kolozsváratt pappá és pilspökké vá.laszta8sák 

l 'l . I) Historia, de Ortu, Progressu et Rllilll~ Hael'eseon IllIjUS Saeculi. Authol'U 
, unll~undo Hacmundo lFloria.n de Remond] .. . Colonna,c A. MDCXIH . tí20. I. 

... t ~) BCl'ctha,lmi beszéde. L~Uha.t6 dr. l'eutsch D. GyÖl'[J!J superint. emlitett 
gyuJ em. 352. 1. 

:) Erd: orsz. l'Ört. J. köt. ~IDCCCLXVI. 335.1.~) Erd.e".I·cf.Névköu1/v. 1869. W. I. 

l H f
) G. D. 7'el/tsch: Merke Zlll' Geschichte del' S~tChsen jll SiehenbürgclI 

ll . et. 353- 54. ll . 
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Mint az 1555-ki széki zSinat végzése Stancarot Erdélyből : ugy 

Mvolította el aZOll évi második erdődi zsinat XVl!. és XIX. czikke ') Kál
mánesem Mártont debreczeni papságából. Balogh Ferencz, ismert nevű 
eO'yhi.lZi történetír6, Lampe s más források után, 8töckel Lénárt bártfai 
p~p és tanodaigazgat6 ~ Tordai Demeter Tiszán-túli első ágostai hit
vallásu püspök ellene való föllépésének tulajdonitja azt. A dolog ter
mészete azonban azt mutatja, hogy itt vallás-el vi okok forogtak fenn, 
hogy ama zsinaton Luther és Kál vin urvacsorai felfogása ki nem 
e"yeztethetőleg Mlottak egymással szemben. Haner Kálmáncsehit 
jcllemezve rámutat eltávolitatásának aZOn mélyebb indokára , ho "y 
Báthori György és az alsó-magyarországi ágost. hitvallásu papság e 
hatalmus K,íJvin irányu szónoknak szívesen fogadott elveitől és néj'. 
szeriiségétől döbbent meg, tartván az új urvacsorai hitnézeteknek felül 
kerulésétől. ,Kálmáncse hi szilaj, fenhéjaz6, dölyfös lelkületü ember 
- irja Haner - a ki magáról sokat szeret dicsekedőleg beszélni, szi
uészies előadási modorával csodálatosan megnyeri a köznépet s nagy 
tetszést vÍván ki az egyház kárára, már is sokakot magával a legna
gyobb veszélybe sodort. Ez Stöckelt és híveit kimondhatlan fájdalom
mal töltötte el, a ki mint előbb Stancarot, ugy most Kálmáncsehit 
megtámadván, legyőzte s Erdélybe távozásra kényszeritette. ' ') Sche
sueus szintén jellemzi mind Stancarot, mind Stöckelt és Kálmáncsehit ; 
utóbbh·ól azt mondja, hogy: , vad, elbízakodott, dölyfös ember, dicse
kedik, szinészies lármával megnyerte a köznép tetszését, sok illemelle
nest és a tisztességgel meg nem. egyezöt miveit. " S) Stöckelről mngasz 
tnlólag üja : hogy az, az ö egykori nagytiszteletii tanitója, a bártfai 
hires iskolaigazgató, kihez hasonló Pannonia vidékén azon időbeli 
n~m volt, nincs most, s ezután sem lesz." 4) Látszik, hogy Schesaeus, 
" ~uther-követö ir6 mond itéletet a Kálvin irányu reformatorr61. ... 
Kalmáncsehi reformalori működését és sikereit Borsos Sebestyén ma
ros:vásárhelyi egykoru krónikairó is nehány szóban jellemzőleg raj
zolJa. ,Ez - ugymond - avval kellette mao-,(t a tudatlan paraszt!<ö
z~nségnél, hogy ö neki bár ne legyen cUoágább köntöse, hanem csak a 
10 sz~z pénzt éljen; mert - ugymond - llem illik apostoli embernek 
:1 ~raga .1'ul!:1! ls~ét: őneki fizetése csak annyi legyen, . hog! !e9'yell 
ll1;t e~le es llll;la. ~zt a közönség megértvén, az olcso predikatol't 
ket kezz~l kaptak mmden tudományával együtt, a melyet épen csa~ a 
~~lagyarsag acceptála akkor, és elhagyván a ki valahán rt. Luther-vallast 
llzte . yolt is, ehez ragaszkodott." ~) E jellemzés ugy látszó llaivsága 
emeh, nem kisebbiti Kálmáncsehi egyházi szónoklau, értékét ; mert 
:l m~l1ett, hogy ö a papi öltözet és fizetés egyszerüsitéséhen a pl'otes
tantismus két nagy elvét hangsúlyozta, egyszersmind talJintatár61 is 

l
. ') Kiss Áron: A Szathmánuecryében ta.rtott négy első zsimtt vég"ésp.i. 

Illd ~-Pel'lt, 1877. 40., 42. ll. o 

~) n ane/'. ~stor: Eccl. 'l'mnsylv . ... 226. l. 
.) ldézett zSlca.tl beszédében. 
'1) A"chiv ll. Ver. (ik Si('b. LmHlesk. Ncue F. 1857. H. H. 248. l. 
~, ) Enl(Olyi '!'1;\'Wllc lm i Ada,tok. Gr. Mik/, Imr(;löl I. kötct. MOCCCLV 34. l. 
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toolUskodik, ,l ki ismerte .a J.lép sz!véhez jubi~ kulc~át 68 útait. A refol'
Jlllltoroknak nálunk ugy JlllUt mashol egymas, a.z 1l'6knak koruk jele
sei felőli éles itéletét illetöleg megjegyzem , hogy bennök io-ell 
O'ynJn'a.ll nem igazságérzet, de kodátolt :t:ál'ts~empont, szabucl szeliem 
he1sett felekezeti szük~eblüsép t;t1InroU1?a.u Jrányu?ó,; ez~rt itéleteik 
CSille több egykOl'lll1k jnzollysagtetelevel . os~zehasonhtas uta.n fogadha
tók el. Kétsérrtelen, hogy " cleb,.eczem h.vek "agy ves.<élye a Kál vin 
llézeteire <itté~'és volt, Kálm áncsehi vetke pedig - a mint Ear10gh Ir. 
llelyesen jegyezte meg - az, hogy ö a debreczeui templomban a 
Luther-követők által meghagyott képeket és ,jelvényeket onnan kihá
nyatta. 'l Napirenden léte mellett is elég nagy bün volt ez azon időkben, 
akár halálra is el lehetett, el is szokták gyakran itélni, a kiket hatal
masok ily vádja út. De mint korábban Stancaro, ugy most K,ílmlÍn
csehi is, védőre talált P etrovich Péterben, a királyné legtöbb hatalmu 
s legmeghittebb titkos tal1ácsosában, ki a lengyelországi reformatorok
k,,1 és Blandratával, a királyné ottani bujdosása idejéből, benső vi
szonyban levén, tényleg maga is Luther v,Jlásll, de mint fenkölt .. el
lemii ember, a szabadabb hitnézeteknek erélyes pártolója volt. Ugy 
l.itszik, ez időben mind Stancaro, mind Ká.lmáncsehi ezen főnr udva
rálmn tartózkodott, s midőn Erdély Izabella és fia hívBégére 1ó5G 
visszatért, s Petrovich helytartó is egy ideig Kolozsváratt tartózkodott, 
K~nmáncsehi is vele menvén, mint buzgó refol'mator, Kálvin tanait ter
jeszteni kezdette. A kolozsvári papság élén Dávid F. állott, Heltai 
Gáspárral, mindketten irók, erőS védői Luther hitelveinek. Es meg
kezdődött ama hosszas, szenvedélyes, olykor elmérgesedett hitvita, 
mell' akedélyeket négy éven át forrongásball tartotta, s a mint a ko
lozsvári papság egy későbbi vit.:'l.ITata előszavában irja : "ez idő alatt fl 

híve~ lelkök bizonytalan Mnykodása miatt urvacsoniyal is csak igen 
ntkan vagy épen nem éltek, s az elméket lecsendesitni má·r-már nem 
lehetett.' 'l 

. A Luther és Kálvill-Ml.íspont két erős képviselője itt találko""tt 
l e~eléhb, de nem legutol.i ~íra, itt vívták egymással az elveknek 8:/'8 -

IDeIyes becsvágy, néha önérdek által is élesbült harczát. D,ivid F. és Kál
l~áncsehi személyes jelleme s mindkettőnek szónoki nagy képességei 
fogalmat adnak erről. Utóbbi irásba is foalalta nézeteit, Dávid P. és 
társai fele!tek. r~: vitatkoztak együtt és ~g;más nézeteit ostro~o1t~k, 
.~.~ amagan .vltaYal nem értek ezéIt; nYllvtínost sÜl'gettek behat lwz ~ 
Luk é. t~rsaJ~ közt, s bár a helytartó helyeselte, a Kálmáncsehi Il?Zei:m Jevok s~am~~!sebbs~gök~e való ~ekintetb~lllem f?gadvá.ll el: Da~Hl 
t -.;833. k~lozsvaIl papSag kCllyszentve volt uásba foglalm ellenné~e
Cl, ) ,,~k, Luther tanai mellett meO'maradt kolozsv~í:l'i papok - 19y 

szólnak Feleletök 1556. julius 25. irt előszavában - a hel.Yt.wtó -
l) .A. ]Jia.qya/· Protestans Történelem Részletei. Debrec1.en. 1872. 62. I. 

l - 2) F osztó-Uzo.ni: Unitá.rius Egyháztörténete IKézirat.) 1. köt. 112. I. Szé
{cly.K~reflzt. ;;)1 Ulll,~~tr. ~özéJ)t. példánya. szerint. 
.. ) .Arc1uv f. l:i ~eb .. Lmulesk. Neue F. 1857. IL B. 2,I!), 1. L<,Í" .:;a: Ji.'gyluí ::-

lI.Jltéll clmt emlékek. Il. D{~vid F. irod. eml. VI. sz . 
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megbngyúsából tö reke ~ltek ellellfelökkel, a Kálvin követökkel egyetér
tésre jutni, s híveik szorongv~'t várták az ügy elhabírozás.ít, De mivel 
fL nyilvános megvitatkozás idöhatára mindig tovább halasztatott j leO'
ahíbb az egym~is közt váltott irásokat közzé nkarják tenni, hogt a 
vitakérdésröl magának itélete.t alkotni mindenki képes legyen. Egy
szersmind egy julius 26-n költ, a templomok ajtaira kifüggesztett ün
nepélyes irásukhan tiltakoztak Szegedi Lajos h asz llai plébános által 
nyilvános prédikácziojcíban aí': un s~ent vacsora felő] Kálvin értelmé
ben kifejezett tanok ellen, azon nyIlatkozattal, hogy ők saját tan.ik 
valósáO'át s Kálvil1éillak valótlanságát és szenthároms~lO'ell enes-voIMt 
nyilvá~os vitatkozéísball meg akalj ák bizonyitni , csakonevezzen ki fL 

helytart6 választott birákat. E nyilatkozatuknak czélja az, hogy h all
o'aMik kedélye megn yugtatás t s az Igaz hitben megerősödést találj on, 
~a lall1il1t aDuak bebizonyiMsa, hogy ők urvacsora felő li tallaik nyil
vános megvitatás,íl'& és védelmezésél'e mindig készek. " I) Kálmán
csehi és fl. kolozsv.hi ágost. hitvalhisu papság ezen vitail'ataillak nyo
mára jutni nem t udván : az elébbi részlet et Sch warz U"vacsom felőli 
értekezéséből vettem át, a kinek - ugy látszik - a kolozsvári papok 
felelete kezénél volt, s olvasásából győződött meg arról, hogy az Dá
vjd F. indibísáhól .- tán épen általa - iratott; de hiteles adat hiányá
ban ezt határozottan állitui nem lehet. 

Kálmáncsehi hittani iratai ellen R ebler Mátyás is irt könyvet. ' ) 
Mint az előbbi évben Stancaro nézetei Dávid és R eitai által : ugy most 
Kálmáncsehiuek Kálvin nézeteit teljesztő inlsai a kolozsvári és sze
heui paps,ig által egyszerre l őnek megtámadva és czáfolva i sőt az ifj u 
király volt nevelője, Novicampianus Albert krakkói hires theologus 
is i rt ellene, merev katholilrus irányban, ajánlva müvét a királynak és 
n Thorclá.n egybegYl'tlt országl'endekllek ; 3) ez azonban maga után nyo
mot nem hagyott. 

E vitairatoknak más haMsa lett, lmnt a mire a vitatkoz6k számi
tottalr. A szász papság 1557 . .ianuár 13. tartott szebeni zsillatában 
Hebler t sU]lerintetldensévé választván, a t évtan ok terjesztőit és sacra
l11e~t~riusoltat kárhoztatta; ellenben a thordai junius l . országgyiilés 
a r egl és új czeremollifÍk szerinti teljes hitszabadság elvét mondotta 
lG, S országos hitvitatkozás és 7.sinat tartását határozta meg a végre : 
,, ~~.gy" a~,on kegyes ~s istenfélő papok, rt. nemesség közül vi"Ílaszt:andó 
lotuno fel'fiakkal az Igaz tudományról hitvitát tartsanak, s avallasban 
levö. e~yenetlenséget és kiiJönbözést szüntessék meg." Ez a Kálvin 
szenlltl urvacsorai nézetek irányában létezett ellenszenv kevesbülésé
nek ~olt jele. A zsinat juruus 13. Kolozsv~iratt gylilt össze, j elen volt 
Boldl Sebestyén, bélteki l,al) és az alsómaO'yarorsz~iO'i eklézsiák, Hebler 
M't ' o o , a. yus szebeni pap és a szász nemzet, D ávid Ferencz, kolozsváTi pal) 

• cs W! erdélyi magya-r nemzet superintenclense, Heltai G~íspár a kolosvári 

') Al'chiv fiil' Siebenb. LancZ. Neue F. 1857. l l. B. 249. 1. 
,.. ,.. ~) tm.eboron n,d l'úpUl:ganda Phan~ticol'. quorund. Spil'ituu~n Capitn" .. . 

A. \' , .. U. Setvtrt-nél: NachtJchten van Swbenb. Gcleh l'ten 8at. 140. J. 
") JltwlQyi(t pI'O Gatholica F'ú1e . ... A. 15.)7. kinYOJ1littott K l'lIkkól.mn I5:'H). 
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eklézsia örege [SeniorJ 'j, Derecskey Mihály ugyan odavaló pap, Ale
sins Dénes fenesi pap és gyalui dékán, s 18 más előkelő pap és dékán 
köztuk Magyarországról kettő, a zsolnai és erdődi pap. 2) Kálm.incsehi 
és a vele eay nézeten levők is különösen meghivattak, de ő bete<TséO'c 
:miatt nem Jelenhetvéll m.?g, a tanaik. vé.dehu.ére fölkért Szegedi Laj~s 
eO'yediiI vitába nem bocsatkozott, s Igya zsmat: "azokra, kik Kálvin 
nézeteit val10tbík vagy ezután fogják vallani, kárhoztaMsát kimon
dotta, " hitczikkeket Luther tana; ertelmel,en szövegezte, s K,iszt"s 
szentségi taná,"ól az alsó-pannonia'i és erdély,i mindkét nemzetbel'i e7clé
zsiá" Egyetértése [Consensus] czÍme alatt jun. l3-ki kelettel 1557. 
közzé tette. S) 

A hitczikkek előszava jellemzi az elkeseredett vitát. ,Nem képe
sek szóval kifejezni a fájdalmat - igy szólnak - a ro!. a közbenjáró 
Ur Jézus Krisztus és szentségek iránt támadt egyenetlenség és nézet
különbség miatt sziveiket eltölti, főleg azért , mert látják, hogy e 
gonosz idő.ben vettetett közéjük a vis7.álkochís almája. Sirai;ják sokak 
lelkiismerete ingadozását és naponta újabb botrányok keletkezését, s 
ha az egyház régi történeteiben hason16 példákat nem látnának, el 
kellene csüggedniök. De tudják, hogy Isten fia egyházuknak őre, s e 
vigasz felllltartja szintugy, mint Athanaziusnak az Arius-követök által 
az egyházra vitt nagy veszélyek idejében ez volt egyedii.1i vigasztalása: 
mint az óhajtotta, úgy ők is lélek szerint kivánják a hívek cgyérzel
mét s imáikban kérték s kérik az Urat, hogy e nagy roszat enyhitsc, 
vagy egészen távoztassa el. Senki sem tagadhatja, hogy ők nem kere.
ték a békét; mindig készek voltak arra, Krisztus imája értelmében : 
Atyám! kérlek, hogy ök velem egyek legyenek, mint te Atyám.! bennem és 
én bemMel, egyek vagy"nk. E szabályon kivül nem képzelik lehetséges
nek az egyetértést; mert mindenkihez szól ama parancs : A Fi" besd-
dét ),aUg,,",sák s " Z ö világos és tiszta sz(tvaúo nYllgorljanalc meg. . 

Ezeket nem csak mint történetesen igy levő dolgokat idéZIk; 
tudják, hogy az egyházban a szentségekről el eitől fogva kUlöllböző 
véleménJ:ek voltak. Ezek elsője volt : hogy nincs erejök és batlmtós
ságuk. Amde ha ez iO'az, mi lesz akkor a keO'yesséo- ? fL hit? a val1ás? 
'" 'k " "". k .l\l.aSl ellenkező nézet azon nagy nevü férfiaké, kik fL sacraIDentarll1so.~ 
felekezetével azt tanit ják : hogy a szentségek a hit azon látható jegyeI, 
melyek által az emberek egymástól megkülönböztetnek, sőt nem IS 
csak ez, hanem ábrázolatai bizonyos cselekvényeknek . . . Ezek ellen 
l1arcz0Ir:ak ők - igy szólnak - alkotott hitvallásukba~,. állitva, h0!l'v 
az Ily nezetek fl. szentségek erejét valóban JUeg gyölll::pbk. SzerIntük 
af.ok nem ~sak jegyei és ábrázolatai bizonyos cselekvényeJrnek, }}all~m 
egyszersmmd Isten igéretei telj esedé"ének bizonyitékát jelkepezIk. 

. :) A Senior sz6 j elentett n.ma.z időkben espen>si, gondnok i tisztet. ~ Z 
CkI6~s!~k ö rcgei~ . mint válas7,tott pre'Sb), tere~ ct, vfLgy oly buzg6 férfi aka,t. k.lk 
ekl ézsl.Lkat f\lt\pltottnk. N em tudható, mcl y dc (Irte le mben nlladm3ztfl.tot.t lt.t, 
JI c l la.i ra. .? 

2) 7'.'fl y1t líztiJrl. J-:m1N;/'k. n. nrLvid F. iroll. cml. V. szám it n.latt . 
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A ]utrllladik ellenke",ö nézet azoké, kik erősiLik : hogy a szent 
szer tartások Isten haragj ának megengesztel ö miivei, általuk lriérde
melhetö a biinök hocsáll iLta akkor is, ha az azokka1 éléshez hit és más 
keIY)tes indulatok nem j :ír ulllak. Th1inthogy ezek Isten fiának jótétemé-

ö. 

n)'eit elhom,ílyositják, cselekedeteik értékét megcsökkelltik: a zsinat 
tagjai hivatalukból folyóI ag , lelkiismeretök ösztönzéséböl nyilvános 
hitvnlhisu]mt e]öacbli sziikségesnek láttnk, kij elentvén, hogy az a pró
fétlÍk és apostolok irásitól semmiben nem tér el. I) .Az nrvacsQ1"Cti szcnt
s/~get Isten különös ajándék:ínü:k vallva! s.z,tlkségesnek itélik arra, hogy 
az ember bűneitől megszalnt dulJ on. ~a.llltJ~k: ~hogy e szent intézmény 
Isten parancsolatából létesült, ". mm~ Knszt~s útja és ajtaja a meny
országnak: ugy az evangeliom hirdetese ez ajtónak h."l1lcsa ... A latin 
egyház ur asztahtllak nevezi, mert az Ur Jézus utolsó órájában tanit
vttnyaival asztal mellett ülve szerezte, a görög egyház szent vendég
sé''I1ek [commu.nio, synaxis], hol Iüisztus testét és vérét hahíIa emlé
ke~etére s szeretetéért hála:Udozatul veszik, ugy, IDillt ő rendelte. 
Urvacsomi tanaikat igaZl1knak s helyeseknek mondj ák; az ostyának 
arany és ezüst tartókba :t,tírva persa fényüzéssel körül hordozása sze
rin tök sziikségfeletti, valamint a két szin alatti urvacsoravétel is ; aí~ 
átlényegülés [trc",ssubstanti"Uo] valamint Berengar, Wicleff, Zwingli 
és más sacramentariusok tanai kárhozatosak és elvetendők. Az 111'

vacsorai szentséget tisztán, épen kell fenntartani, n em véve el attól s 
nem adva hozzá semmit. Az avval élésnél öt fődologra figyeljenek a 
hívek, hogy: a hitben megerősödjenek, Istent szivből imádják, neki 
hálákat adva, az evangeliolll tanitásait kövessék, a szeretetet gyakorol
ják, az egylutz állandóság ára tör ekedj enek, a feltámadást és örök életet 
higyjék Legfőbb pedig Krisztus testének és vérének az urvacsorában 
valóságos jelenléte hivése és vallása . . . Ezek hitegységi tallu.ik rövid
be foglalva, ezeket tartják, tanitj ,ík s hirdetik most és jövőben, söt 
nyilvános vita alá bocsátni is kést-ek. Eddig sem mult rajtok, de ellen
fe leik keriHték az egyház itéletét ... " A keresztség szentsége tá,.
gy,íball hi tbeli egyességök ez : "Keresztségi tanaik eklézsiá.ikball he
]yesen adatna.k elé s allllak szent szertartása szentirásszerii.leg gyako
roltatik. Ezt szükségesnek vallják az üdvességre, ugy, 1U~nt· Kr~sztus 
rendelte; abban veli.ink Isten keO"ye11l1ét k özli, n.nnak blzollysagáu l, 
hogy a h<íroJUs~íghivök és üdYezül~ndök közé bevétett iink; csak egy
S~er keIl végbeviuni Krisztus llleghagytísa szerinti üJlnepélyességgel : 
ALj'únnk, Fhmak, Szentléleknek nevében. A keresztséO" szövetségkötés 
] ~tc)lUel. híilleink meghámísa s üdvezUlésüllk végett.oNekik harczol
mok kell - mondják - azok elleu. kik a kisdedeket nem tartjiík meg
I~ (, l"csztelendölnlek, hol ott Krisztus mondja : rIagyjútok én hoz~áJn jÜ1ú' 
oket . .. E'l, egyszer ii, rövid. vihíO"os és eO"yértelmüleg hozott lutvalltísn. 
a'l. o.,h;ó pn..nllOlliai eklézsi:íknak ~ Erdélyben mindkét Jlell1i1cwek, ki
\'éve n.ZOJl keveseket, }, ik ~L sncrmuelltnriusok fel ekeiletéhez tartoznak 
N a l,iket öl\: ] stcn egyh.lzn, tagj'Linak cJ n em -ismernek ! ]umem <ll111fl.k 

I) RfJy7/1i::lürfi:ll el mi l;:mUkl'~·.l l. Divid li'. irod . f'ml. IV. sz. 
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'téletéuél fO(tva kál'hoztatj:tk és \'elök egy vallást követő aty jokfiai 
l ö. • ~. k teki t tui l . ' I " ') , köztil k:iz:ilják s IDzarll.url. .ll e a rRL'Jlt \: . : . • 

Haner azt hilO'yta cmlé1mzetbcJl, hog'y U11Vcl:l. zsmat t~to'jai kö~t 
voltn/l\: ar. elfogadott J~itczikkektöl titkon eltérő _ Jl.ézeti.i.ek, az~l{ mcg
v1v.scrú lás és itélethozas végett Melanch tollhoz YVtttcmherghe kiildet
tek.? ~) Ez évi sCl?t. 2!3' ~ol?zsváratt a~ e,:an~eliltt1s. papok és sacr::\,
ment,riusok kö"t IS met hltVIta volt, s Itt lS UJMI klluondatott : hOflY 
IIZ I/rvacsO}'(íbrt1t rt hivek K1'isztns va~óscígos testét és vérét veszik. ~) 

E közbeu Stanem'o másodszor is Erdélybe jött s elébb Szebell 
ben vonult Jlleg j ele .J ézus felőli ismeretes tanai lUeg 11em engedett 
tCl:jesztése miatt onnan csak hamar kénytelen :volt eltávozni. Azutá.n 
Kolozsvárra ment, hol 1557 . deczember 31. az odavaló papokkal volt 
vit,íja, kik hitvallásukat igy foglalták össze: lliszsziik és valljuk, hogy 
Jez1Is K" ;szl'l!S I sten egyszülött fia, ig". I sten és ember, ". emberi nem
zet'nek nem ese~k emberi, nem is esetle isteni, ele emberi és cgyszersmiwl 
islení természet 8zerinti megváltója. Stanc:1ro evvel ellenkezőleg i1 kü
vetkező vallást tette felőle: Hiszi, hogy Jézus K,'isztlls nem csak istcn;, 
'JU'm 18 'j·steni és emberi, de csak embm·i természet szerinti k,özbenjÚJró j ő rI 
krt természet egyesiiléstJ"ől nem vitc~fkozik, csak eggszeriien azt k, f,n lezi : 
(lZ islen; tennés.et közbenjá,-J",t, kérhet, könyöröghet, elégtételt (lcUwl-e sat.' 
A nlllldkét ré, zröl felhozott érvek alapj,ín éles elvi vita fejlődött, mel 'y
ben : "Dávid Ferencz az iigyet nliuclenek bámulatára oly hévvel fol oly 
nagy tudomáuyi késziiltséggel védte, hogy senki nem yolt, fl, kl öt 
korát meghaladó elmebeli és ékesen-sz6lási adományokkal megajrindé
ko"ottnak ne mondotta volna." ') E hely Sellesaeus ismeretes zsinati 
beszédén alapul, csak nincs indokolva: nllért választatott védelmezőiil 
Dávid P . ? s mellözve az : ,hoO'y ö Stanem'o ellen több könyvet irt é" 
adott ki, melyek annak tekintélyét alá ásván, csaknem közmegvetés tár
gyává tették. " ~) Haner szerint Stil.JlCarO most is zavarba hozn.tva, 
sokaktól kinevette tv e, jónak látta a vész elől elvonulni, s Kolozsvárt 
méltatlauJwdólag elhagyva, el őbb Kendi Ferencz pártfogása alá, mmtáll 
S"ékely-Vásárhelyre menekli lt, 0) MelnnchtOJlJlak 1558. jan. 16. költ s 
Erdélybe érkezett levele a Lnthert követő egyhá7.ak hitvalhisrit hagyta 
helylJen, s ez oly hatást gyakorolt az orsz i:lggyülésre is, hogy az 
már~z. 27 . Thorclán a hitszabadságot csak rt. r égi vagy ar. kathoI. és 
az ÚJ vagy Luther-hitvallásra korlátozv}l.n: "a vetéJkedések s cgym:is 
hoszalltt-l.sa kikeriiléseért a sacramentarillsok hitfelekezetének mogtil
t:ís~t ~~ eltö~l~sét határozta." A Luthert követő magyar és szék~]~ 
cklezslllk papJamak zsinn.tn. is oda hivatván össze m .. íj us l-re : az eI JIOkl 

• 

~) E gyháztörténelmi Emlékek. ll. Dávid F. i rod. en~l. IV. sz . 
) R emel" .. . 229. l. 

ro !l) Deutsche Fundgrllben d . Geschichte Sicbcnbür .... cns. 183(1. r. köt. ű~.1. 
.~termetyllr krúnikci.ia]. ö 

4) H UJlCr: Uist. I~ccl. . .. 230-131. ll. 
. to) l:/"Ot()('on . .Actor. PublicOl·. Volulll . Altel"lllll Sfl.t. clr. TGllt.~('h D. Uy;iJ"{l!I 

liupcnnt . . Idézett .jegyzetei:~53-354. 11. 
() 7ra)),.,. HiRt . I~ccl .... 230- 231 . ll. 
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ti .szt~t Dávid F. superint. vitte, .t~rgyu! mr, ul' vn?~?ra.i és keresztségi 
Jll tczlkkck s 1\t{c]a,ucht01J ]c\Tele bhll'deteRc volt kltulve. Hosszas. szen
vedélyes viMk után most is n. közelebhi i.SilHl,t végzéseihcn lőn ~ meg

<.fllapodás MeJanchton véleménye s a wittembergi hltva1hls általa mecr
klildött urvncsorai pon~jn értelmében, A levél bélritö szellemli voit, 
nyomatékosan hangsúlyozta a fő elveket, de it l1em Iényegesekhen euO'e
dékcllységet s a. további meghason1:ís kel'ülését ajánJotta. Dávirllr a 
z~inat tárgyaMsait még azon évben kiadta, hozzá. előszót irt, melyet a 
hi tt:1JJi és mUveltségtörtél~e~. fÖ~Jb ~1a.táL'ozatokkal egylitt közlök azért, 
mert ezek it magyar egyhaz torteneb ll'odalomban eddig csaknem tel 
jesen ismeretlenek. 
, 'l Istelltöl - igy szól ::t hitbuzgó püspök e]őszav:íban - az U·aa. 
lom atyjától a lélek ,\elvét és minden jónak gyarapodását kérem KTi~z
tnsban egybegyUlt minden atyámfiá,nak! Boldog Ct nép, ",ely tltdjc. 
clicsűilni ] ,tenét - ugymond a zsoltáru'ó - a miben elénk adja az e"y
ház formáját és az isteui tiszteletet, melynek ahban tűndökölni k~ll, 
S minthogy a polgári társaság csak ugy boldog, ha nevét megérti: igy 
az e"yházball is, a ki tanit és a kik tanulnak. csak akkor van valódi o -
életök. midön nevöknek tekiutélye van s annak életet adni birnak. Az 
egyház a Szentlélek áJtalmegszentelve, Isten kűlönös jótéteményéböl, 
fl7. Ige és szentségek ált.:'tI luegronthatlanuI igazgattatik, egybegyüjtve 
a végre, hogy Istent tisztelje és imádja, részese levén a tőle megigért 
j óknak. Csak az ily gyűlekezet kedves elötte, nem az, hol kegyesség 
nélküli emberek külsö jókban találj ák boldogságukat s azokkal az Ur 
nevének sértésére élnek vissza, De azért fennáll az egyház s Istennek 
gondj a van riÍ, l\Ent a családos gazda elé hiváll csibéjt és ga.Iamhjait, 
eléjök teszi az eledelt, melyet n falánk és ragadozó valjak s hollók 
elölllk elragadoznak önvesztökre : a kegyesség nelküli emberekkel is 
cz történik, mert az egyház a zsoltáríró szerint, nem a világi hatalom: 
ban és gazdagságban áll j hanem a benső boldogságban s azon s:t.elle1ll1 
jókban, a miket neki Krisztlls v ére szerzett lueg . , , E gyUlés azért 
van egybehiva, hogy ezelu'öl köziilitnk mindenki felvilágositatviin : 
helyét megállja_' ') 

A zsinat, hitvallásában : na"y jótéteménynek mondja a keres"
tényre nézve l ha Istenröl és "a s~entségekröl tiszta. tudományt vall, 
tanul s életét a szerint rendezi mert a vallás elvei lassan gyökere7.nek 
meg, ... gyakran hallva, olvasv~ 's élethe ~í.tvive, a mi főleg a papolrt?l 
fiigg1 mert róluk mOlHlatik : (6 pap ajkcti megó'J'zik a tudományt és c~ ~u~p 
~~ IÖ1'v6nyt az ő szújából tamuljct; meghatározta : hogy a papok. az o és 
üj szövetségi irásokat olvass~lk s ismerjék, nem szivök érzelmeIt, d.e a. 
tönényt, a pr6féták és ~postalok irásait követvén. Szomorll - Igy 
~zólnak - a~ egyház arcza, s a zsinat fd,jlalva értette meg, hog.f ~ok 
]lftpl)ak bihl iiíja sincs ; hogy tehát a sötétség még. inkfí.b b eIne b?l'lts(~ 
azt, az esperesek tartsanak köreikben SzigOl'll VIzsgálatot s a kJlmel,
n inC8, hivatalukh61 mO'l,ditsillr el . . . E baj ok oka il féuy ii zés és méJ'· 

3' 

• 
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tékletlellkedés. Egyébr e vall pém:, ~l e fi mi. :t lilvatalboz S7,iH{,,':Iéges, alTa 
"DCS De ez tov~tbb eluem nézheto, J1l.ert fl, symbolumokt61 és apostoli 

~1::cdot61 e1<illaul nem szabad . . . ~ hitczil~eket illetőleg val1j~Lk: 
11oO'y az eay 10'::tz Isten személyében harom. n ln magá.t az Igében jelen
tette ki, igéreteket tett! csodák~t miveIt, n~a~ával egy. ál latu Fiát örök
től fogva szülte, de a kl az atya~ak te:t Jgel'et szermt bizonyos idő
ben jött el nz égb~l, hogl emb~r~ . te~:mes7,e~et ve~le;t magál:a, á~(l o~at 
Jett érettünk, meglgazulasunk es UdVUllk j kozbenJaro I sten1lel s l1Ua.n
kat hozzá juttatja j isteni t er mészete szerint az Atyával egyenlő, emberi
séc.rére nézve kisebb, mindkét természet tulajdonságaival össze,regyU1és 
nélkül hir j de a két természet tulajdon ságát nem kutatják szer felett, 
neho"'y azok személyi egysége LhypostCttica ""io] valamely kizárás ,ntal 
felbo;;'oljék . .. Va!lj,ik : hogy l sten fia a.z urvacsor ,ban benne vall 
nem csak isteni ereje, de teste és vére által . . . A ki ezekkel ellen
kezőt t anit, azt egyházuk elveszett tagj ának tartják, s ha meg n em téT, 
nULO"uk közi.u kizárJ'áh:: , tanait kárh oztatva sat. Melan chton ü'ását n,z o • 
l sten igazságával egyezőnek tar tják, mert az egész isteni természetről 
8'l.61, nem csak az egyikről, mint teszik az urvacsora. ellenségei, annak 
:illatát tar talmát6l megfosztva . . . A szobrok, képek nem im:\d,ísa 
ck1ézsiáikban már megvan , A továbbiakat a7. időre kell bizni j ha ön
ként eltávolítj ák, jó, de zavarg,íst idézni elé miatta nem kell . . . A 
kel'esztségnél a keresztatyák megtar tását, a megkeresztelendők vaB{is
tételét és a b(lneikrőllemond,íst szlikségesnek itélik, de azért a csecse
mőket sem zát:ják el attól, háTha erre 11em képesek is. A magán gyó
nást, hilnbocsállatot, a kö:t.önbös dolgokat [aclictphm'a], arák és gyer
mekágyas asszonyok templomba vitetését egyházfegyelmi tekintetekbő l 
megtaTtani, a hét másodjk, negyedik, h atodik napjain Isten luízáball 
llyilv~íl1osan im.idkozni s abban a felsöbbséget megemlitni szükséges
nek, de azt, hogy - mint ft szakadárok teszik - minden paraszt 
közönségbe1i a gyülekezetből prédikálni elé állj on, esztelellségnek 
tartják ; a papok isteni t isztelet tartásakor öltözzenek fejér lenrnM ba, 
ezt kivánja a köz illem . . . A zsinat közvetlenül é rtes iil t arról, hogy 
kevesen levén a papok, némelyik lóra ülve jár be több eklézsiát s 
pénzért mindenütt isteni szolg,i1atot tar t. De mivel egy ember 3- 4 
cklézsia gondját nem viselheti, a zsinat ezt szigor uall megtiltván, azt 
!:~tározta, hogy az eddig papot tartani képes eldézsiákban a papi 
.l0ycdelmeket senki elven n i ne meré:nelJ' e mao'ához semmi i.irligy alatt 

d- l ., o 
ne raga Ja, Utnem a maO'.íéval eléO'edJ' ék meO", A fi6 k ecryluízakr:.1 O'l. 

t . d k· o o o o t-l nem el'Je ,1. A részegséget, mértékletlenséget a papoknal~ meg ~ -
totta .. ~ fe! lllvt~ öket, hogy az éjj i korcsmai t ivol'llyákt61, tlsztes~ef5 
l~élküh t~rsasagokha vegyliléstöl , borár ulást61 s hozz;,~jok nem l11,o 
fogla1~oz<lsokt61 6vakodjanak, követve Krisztus ama tallibísfH : Ll ~·ltt 
nyere?egaek kiván/Ji ne legyetek. A kik ezek ellen t es7.uek, hivatalukb61 
moz(hta.~ ~mJna.k el. Az eldézsi;ík és iskolák javainak gondos felUgyeletét 
mcghat,ll'ozt:ik, Egy pn.p L':J ezen jn.vak sz:'Ímbn. vétele előtt a piispök 
6~ esp,eres tudta nélkiil eklé:l.si,-~j<~ba be ne menjen. A k ülönhe n cselok
"ok luvatnlnkat ves'l.it.~ék, A pap és lskolatrmit6 kÖ:l.t legyen kö l csü n ü~ 
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::;~el'etet : az el ső ne vonja. meg utóbbit6l a kitelhetökben az, élelmet 6s 
l'ulul~ i,L tot s ft szeretet egyéb c~elekedeteit; az utols6 amatt61 az enge
delmességet 6s Lív kötelességteljesités t. Ha az emberek - igy véCfz,i 
Latú ~'ozatai~t il. ~::;~at - kötelesse'geiket teljesitnék, nem lenne szü.k;ég 
törvenyr e es hitczikkela:c ... " 

Melanchton levelében hangsúlyozva van : ,hogy a kik az tlr

vacsol'ö:tbun l'észesUlnek, biinbán6lmulr kell lenni, megtérésl'e készek
nek; midőn szivökben Isten fiának hahila és felt.imad,isa a hit tiizét 
i'öhryujtotta, alillak j6téteméllyeire megemlékezni, a hitben meO'erö
söclést kereslli ; mert az bizonyságtétel arról, hogya ve1e élö is ré~zese 
e jótéteményeknek, tagja az egyháznak s az Ur benne van és vele", l) 

E zsinati köz viták is a Luthert követők gyözelmével végződtek. 
Haller azt úja : ,D,ivid 1<'. Kálmáncsehit mindenek jelenlétében nem 
csak a dialectika és vitatkoz~ís fin om mestel'fogásával, de a szentinis 
tiszta szavdival oly kén)'szerü helyzetbe hozta, hogy menekülni nem 
tudott, hanem mvarba j ővén, a vita helyéről fölháborodott indulattal 
eltávozott. - 'l A vitának ni nézve ezen kedvezőtlen kimenetelét Sche
saellS avval indokolja: ,hogy ő felsőbb tudományi és nyelvi ismerettel 
nem birt. ~ :l) Való, hogy töle semmi vitairat fen nem man1.(lt; de nem 
hihetö, hogy kellő tudomány nélkiil, csak szónoklata külső ereje Mtal 
Erdély magyar és székely népét e vit,ik előtt és alatt oly rövid időn 
lúílvin hitére térithette volna, főleg miután tény az, h ogy a magas 
értelmiségÜ n emesség is euu ek sorában volt. 

Dávid Ferencz vitatkozási ügyessége s a papság conscl'vativ 
iránya az ágostai hitvallás addigi jogában és elönyeiben megerösiteté
sét eredményezte ugyan; de a Kálvin hituézetüek t ámadó vitáinak is 
meg volt azon sikere, bogy a jun. 5-ki országgyülés rájok nézve az 
előbbinél enyhébb törvényt hozott. ,A vallás ügyéről - igy szól az 
ö felségének t etszése az, a mi a közelebbi országgyiilésen haMl'oí:ta
tott, t. i. kinek-kinek szabadság adatik a régi vallást régi szertartásai
val és formáival vaCf )f a Luther vallását követni, a wittembergi eldé
~;~ia tanitása szel'int,O~j felekezetnek behozása kel'ülését lJedig sziiksé
gesnek tartják főleCf a zendülések forrása és maO'va eltávolitása tekin
t~téh.öl." E. ~ör~ilmény joggal tekinthető a köz~éleményllek a .K;ÜVÜl 
lutne~ete~ ll'antI nagymél'vli s~elidülése jeleiil . . . Stancaro klserlct~ 
most IS SIker nélkül maradt. Őt üjabbi legyőzetése a vele ellenkezo 
Illtnézetü Hebler, Dávid F. és Heltai iránt annyira felböszitette, hogy 
saj ~t elitélt tanai érdekében 1558. febr. 5. Székely-Vásárhelyről " 
ldr;Hynéhoz és Erdély három alkotmányrészes n emzete kk-h~z és 
n-hel. egy szitkozód~lssal teljes levelet irt, melyben azokat: "mlJlt a 
l' cforma~io el1en ségeit és olyakat állitván elő, a kik J éz.us Kl'isz~usnak, 
hten fianak az Aty,íval és Szentlélekkel együtt had"t Izentek, oket "Z 
19az tudomány megl'ontóinak, hamis p1'6fétáknak, Öl'ult i,íbrántloz6k-

I) EtJylulztöl'ténelmi Emlékek, IL Dávid .I!'. irocL eml. V. 8Z . 

2) Ifaner . Hist. Ecel. 223. I. 
3) P rotocoll. Actor. Publicol' , 353- 54. Il. 
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mik mOlHlotta s felkérte a. kir;íJynét ~s, föreJ1d.el~et, hogy ... tov<ibh fl, 

refornmtio ügyét boszula.tlauullJ~ hagYJak. A lnralyolrnak es fcjcdel-
el ' nek tiszte :s őt az egész emhen nemuek parancsa, van I stentö] -

III , , ' t' t t I . t f' j"j l ff)'JlIOud - 1100"Y a lllennyeI ISZ a U( onul.lly ·'ogacJ<l { e , ama :szent-
l~~isi intő szóra fi.'cryeJve : JlallJcul I zrael c, te Uraclat és I steneelet ! és : 
I(eressétek l stcn ~:sZcfgcít és igazságát! Ezekben tisztán ki van fejezve 
Isten a]ml'~üja, s ő kéri, kényszeríti a kinilYllét és O~'SZrlg l'elldeit, hogy 
amaz .itkozottnkat követőikkel együtt fegyver tekllltélyével i':i kéuy
szeritsc zsinati itélet elé memll, hogy eretnek:ségök bebizollyitatvclU, 
jog;szerU biintet.é::iö~et el vegyék, ak<í~ az i ste~i jog él'te~mébe~, mely 
az eretnekeket J<1vmkkal együtt megegettetm parancsolJa, ak,n' cgy~ 
h .. lzj ogiJag, me]y azt rendeli, hogy azok s~emélyei a tü~nek, javail\: <L 

fi .::ikusnak adassanak, söt e:.-:t k öveteli a l)olgári jog is.'; 1) 
Stanc,-tl'o e káromló bes:.-:étle s l'<.lgalmaz .. lsai mindenik nemzet é ,~ 

hitfelekezet ellen intézett támadásnak vétetvén : közös védelem végetti 
e"yesülésre birta öket, A kolozsvári eklézsia lelkészei tehát az Isten 
igéjét helyesen hirdető ös"es erdélyi egyházak nevébén és akarat,íból 
"V édirat"-ot [Apologia] it'tak, melybell elébb a lllegelőző évekbeli 
Stancaroval folytatott vitáik folyamát összevontan elöaclt.~k; azután 
mös okokkal, megczr1.folhatlaunl mut.atták meg, hogy megtámadott cgy
luizaik tana nem költött és eretnek, de igaz tau, megegyező a s~ent 
aty <lk és apostolok irásival ; azután röviden s szerényell rágalmaira 
feleltek, kimutatva, hogy a7. általa felhozott v,ídak őt terhelik, ő az 
eretuek és tévelygő ; végre gyalá,zkodásaira is nehálly visszatí.tasitó 
megjegyzést tettek, s ez által őt annyira lllegbélyege~ték, - jegyzi 
meg Haner - hogy Erdélyben többé sehol be nem fogadtatl' án, kény
telen volt az országot elhagyni s menedéket Lengyelországhan keresn i, ~) 

Stancal'onak kölföldi tudósok ellen irt nagy sZioímu müve isme
retes j erdélyi ll-.. ísai s az elleniratoK ellenben, és azok között az imént 
emlitett is eltitnt irodalIllunkból. Ki anJlak szen-:őie? nincs tudva, a~ 
akkori theologiai irodalmi vis;r,onyok, előkelő álhisa az egylulzban, 
melyet Stancaro ellenében 1555, is védelmezett s Schesaeus iménti 
<il1itása, D;;ívid li'. miivének gyanita~iák, a mi az itgost<ti hitvalhísuak
nak tett utolsó szolgálata volt, Mindaz, a mi ezután következett : a 
SL.~S~ és magyal' eklézsiáknak a/z urvacsora kél'déséhen Jlleghas.OJil,-is~~! 
~a~'~dl F -~ek ~ különböző felfogások egyeztetésére irányult levelezésel! 
VItal es ZSlDll/ti müködése az orsZO:1O'O')' iUési kuldöttséO'ck békekj:sérlctcl 

t 't t ' k '00 o s(~. a. me~e l . -Uzdehnek, kéllysZerlt sodortatás egy más ,tll.íspolltl'a -
ez a. fol~\'ast nagyobb erővel nyilatkozó Ká,lvinismus. ' , , 
, ~1int a nap megtört sugarai sziV .. í.rV;.tllY szinl'c festik a felleget: 
ugY

1 
vunt d,el'ut D,:t"id Ferencz komoly foO'la lk:o:,-;,L.sok közt fo1y6 életére 

ez, evben Ylzkeresztllap után két llapPHI~1. szép Bal',H KattÍvél.] kötött 
haZaSSi.lga. Kolozsviir birája hínya s (\ kedvelt népsz6nok és hil'ncvcs 
, 

Ol. I JI)r Si.(Jler, lJJichael . , , Aclpu' l'atus ad lIistor, ITung, J) ccn.s r. MOllurtJ. lL 
Q ' ,laner , .. 2 ,1;; -- ~'~, II !lI 'les II'" t 1670 P" I ,,) ""' ' I v ,~t·,., IU'{jI: nge ,.. . v ... , . 

- Ugyallott. 
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p LilSpök frigye ]<öz öröm tárg.ya volt a polgá.rsrlg elött,. mcly a holdog
ISlÍg C;l, ilJlJlCpút emJékck]w1 tIs;.:telte meg. A czéhok IS hozzájárultak 
anuak fényéhe;l,. Az asztalos czéh fekete ebenulll fa pohár l:\;.:c'kébe 
mcL.szctt vir:ígokbal1 örökitette a menyegző napját. A;.: ötvösök 8zko
fiUIl108 derék -övet, az m'anymivesek nyolz piseta súlyu ezüst kanahü, 
két anlny forjntot s huszonöt dená.l't adtak ajándokul fl. virul 6 szépségü 
, . .,.,in"k ... 'l H,írom gyerek lőn e frigy zálloga, melyet másfél évtizeu 
ut.ín Dávid F , ellenség einek cselszövóllye mégis megk eseritni birt : 
Sommer J ,iuos konín eJhullyt hitvese, 'r rauzllcr Luk<icsnó, Kata, ki 
atyja elitéltetése előtti betefls.égébe.n .. g~edüIi >Ípol6ja volt és Fercncz 
nevli llagy tel1Ctségü fia, kl 6 - 7 eVIg , uta~ott és tanult kUlföldön fel-

,. .űbb iskolákban és cgyetemeken, S a ki atyja h aláb ubí:n a sajtó terén 
,wmlk egyik védője volt. Élő gyerekei 1579. 20 - 22 évesek lehettek s 
sútlctésök 15G7 - 59-re esik. Sajnos, h ogy fia neveltetéséről keveset, 
egyik híny,ínak nevéről sem találtam följegyzést. A mit r61uk egy pál' 
fell maradt ir olhtlmi emlék nyomán tudok, későbbi időkre t"rtozv,in, ott 
fogom megemlitlli . . . Elkomoritó ér zés sok akadályly,,1 eg ybekötött 
élctirati nllUlkáss<Ígom n em öröm nélküli folyamában! Lépten-nyomon 
újabb meg nem vihígitható árnyak a nagyemlclül férfi igy is vonz6 
életképéll ! 

• 

V. 

(I:,r,8- J:,GIJ.) UÍl I'i ~ 1 Jo'c r CIlC1. IIZ u n R(lSQfn. -k j,Írü éllb CII Killt' in ntizet ei feló hl\i li k. ,\ nézel
kiil űn hslig két hitrcl ckczctn.l uszlnt j a az o rs:.nigot. ":lIlI ok kÜ\'ct kczm é Il Yc l. U/hi d t ', és 
~I d ill s l'. cg)' .Ho lI. ,l j ,lItllol' l:u m ihoz mer e ,'c lI I'I\!:jRszkOtlö lizchclli \' llll iISSII I IIzcmh CIJ létre 
j ö ti K[,lrill szeré n Li v!lgy ko lol'am',d r ali i,!!. Kil l ri ll unRoso mi tn nn, lil i IIt R r c fOflll Rtlo Cll 

1IH1 \ ch ' ili llRti Ollk egy ik Sfl rk c lvc. 

D,ívid P. kiil s ő győzelmei benne is tÍj meggyőződé.eket keltettek, 
melyek nyilv,inulására az alkalmat az eszmék növekedő ,11'ambta llcm
f;okiLra meghozta. IIel'l1lallli az ö nézetei változását a s;.:erte}cn újitás
v~így és dlcssz;omj forrás.í.bÓl származtatja, amlyil'a kedve telvén neki 
- ugy mond - a sz;il1padias vitákhan, hogy soha pil1Clmi, vagy lllríst 
maga mellett és elött türni ne tudjon, ~) Haner anyagi e}őllyök, nép
s~~rU,ségl:cres~s s tekintélyének féltése indokaib61 ~agyarázza e:l,t. li A 
1;<I]Vl!-l llczcteIt valló f'őcmherck __ ugymond - ]utölo1ek ct magyaJ'~k 
eIS f:izckel,rck kö:d gyors tCljedése által fölbuzdulva, hogy ilJmak meg 
~lagyobh lendületet adjanak, Dávid F,-nek a l egfőhb egyll<hl,l tisd etr 
l~é~,tél~ meg, fölkúrvc, hogy Melinssal a rcf'ormation ak ny ir,iu'y b~J1 
l<lV lteler e fogjon kezet. Bele is egyezett, titokhan tartást kötve kl; 
mcrt a sZ~ls zolmak iránta val6 jó véleményét ismcrvéu, rcmélte, hogy 

-
" . . ') ,Az illető c:t.éhek eredeti jegyzőkönyve~,bö l. t~ Z .arfl JlymivúlJckét 8z68z0-
llllt J(l e ~Júgy:l.?m a,zér,t, mer t a.bb a.n a. me nyegJlo nn p,Ji t !8 Illrg va.n 11I.tt.íroJlva., 
Ad Ill1ptHtH fd me D, Stephan i Ba l':tt d e<1 imuIJ Cochlcana argenten. pllJct,~ r, éi. 
flo l', :3", d c I'"! ;'l ". 25, f'cl:i lt 8/JcMtcln 1iroxima l JOst restwl~ :b'pil)hcm-hmtllt A. 1(;(;7 , 

- Scltcsacul>, :t.sumti uernéd e ut{w. 
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