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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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. ll-ét ll€Jll z:et fhdt s mindkét lütné:t.et val1óit egy hitul~~'p111 viheti l) 

mnu- ' t' t't'tl l'~ "'JN' k " , . k"zöttuk jO'az es tar os egye er es loZ eure. lUCS o a kiilso 
WJ o ' o , lá ' , 't" E ~~ anyn,O'i indokok hatasa. tagac < sara, sem szepl csere. ~ z az embertől 
~S embe~'i törekvésektől elválas1,thatlan. De Logy D.ivid 1i' .-llck mn/'Fa
~.:bb vezérlő O'oIHlolata: a két nemzet és két hitvallás egysége fcnt~U'-
>, o l't '16' lé' blsa, az egyh~ízlla!;: :nc9"0sz a~ o n:-eg vaSa s az lU:v~csora: . ;: rcleshcn 
észszeriibb felfogns ervcnyre Juttatasa volt, messzelato elmcJc, egye:t.
kedés} kisérletei, maguk az események és a szász tÖl'ténetirók tallusit
j.ík. "Midőn látta ---: irj~ Hanel: - hogy M~lius a n~me~ség legna
cryobb, a magyarok es szekelyek J6 nagy részet tudomanyara von la, s 
~ál' csaknem mindenki a Kálvin nézetiiek Mborában volt: hogyarosz 
ar. eklézsiá.kban még inkább el ne harapózzék, öt ismételt vitákban 
hej yesb meggyözöc1ésre birni, a népet egy heizi bes~édei által oda, hon
llau eltávozott, visszavinnj törekedett j de e:t. sok ]uÍllykolódássa], szit
kokkal, gyakran közfelháborodással végzödött, s ö a nemességtöl csá
bit.a, Meliust61 ostromol va, Melanchton irásaiból vett enenvetések és 
az ágostai hitvallás különbözö szövegalakjai miatt lelkében kételynek 
adott helyet, a kih delemben kifáradt, hitbur.gósága meglankadt, ezek 
által ar. egyháznak rendkivlili kárt okozva." ' ) 

Érdekes mozzanatát j egyezte föl Raemond Florián a Dávid
Melius-féle llitvitáknak, mely azok ekeseredett jellemét s Dávid F.-nek 
Melius hitére áttérését igazolja, ,Ez a Dávid F. kiröl azt mondj,ík, hogy 
a bibliában aIlJlyira járta~ volt, hogy legtöbb helyét könyv nélkliI tudta, 
egy alkalommal vitázvá.n a kálvinistákkal, azok a szentirásllak ar. ö 
állitásai támogatására idézett helyeit olyaknak nyilvánitották, hogy 
azokat a szent atyák értelme és tekintélye szerint ken magyarázni. 
Val6ba." kedves emberek vagytok ti - monda visszaútasitólag D,ívid 
F. -:- Ink "'.t akaljátok, hogy én ismm:jem el a szent atyák tekintélyét, 
:' illlt ha a pápisták nektek ellenvetnek, mindjárt azt mondjátok: ar.ok 
lS emberek voltak, tévecThettek. Nem sr.égyenlitek ma"atokat? Ha 
el öttetek oly llagy awk tekintélye, miért nem fogadját;k cl a p,ípai 
tallok~t, m~lyeket mind a szent atyák, mind a conciliumok elfogadtak, 
s" mJket tI most ar. IsteIlJlek általam idézett ""avai ellen vettek?" ' J 

, . J:)ávid 1I,-nek a magyar és szász nemzet egy vallásban egyesiM
s~re ll'(~nyzott törekvéseit Haner - a ,szász közérzelem lllegh~íntód <lS~tt 
l)1~ollyl,tólag - érclekesen ilja le , ,,6 ugyruoncl - hogy clérhesse a 
n~re ,vag~ott, a személyéhen egyesitni akart két vallás sU]1erintelldcwsj 
tlSi.',tet, YIss:mélve a síI,ási',ok hecst'tJetcsséO'ével kilalek n eselről nom 
,'ol~ t",udo n:a-áS1.lk, eléhh lutheránus atyjafialt nehá.ny hitC7.:ikk megvC:ÍJtoz;-
tatasal'" bu·ta· . t' kl' ,' . I l . e 't ' 

.. < , azt1 an C1U1C o <ut h:6t terjedelmes Iraban nleJ veIJ, 
szemel)'es I'·'l··:t··'l·t·· vall' . "1'" ' I' " t k ' ., . t '. <~ w w ( aSI eO'ycsu CS u(rJ'e )C11 maO'an cr e ezüsl'c , J V a 
llleg. E- ek 'tI ott ' l, . ,o. t>..o.. 

. '" 'I. a a a \, illI varbat6 a.tt6l, a, kl nekik egj'ldCJg oly nagy 
s'I.olgalatokat tett, s viss:.mútasjtva meghí vását megkérteK: tél:jCll vis.~za 

• 
:: ~ }3{~ncr .. . ;4-7. 1. 2) Tla~tcr ' ,- . 246. I. Schc!Jcwuli zsinati ht'fiZédéLon. 

E k D ' ~ o.~t lt , 1/"ofjrcIí8/t ct R 'U'ma 1Jaereseon aa.t. CoJoniao, MOOXUJ. 530. J. 
IIIlC aVHl E, uniMriuss.i létc utáu kell ett történni. 
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C]JHWyott útj;íl'a, mel' t ök, ]llL e vés:-.tcljes dolgoktól nem óvakodik, 
Wbb6 atyj okfiának cl nom ismerik, s llllnt eretnekséget, visszaú tnsltj ák 
a vele érintkezést, a. minek szerencsétlen kimenetel ét előre hít ják. E 
o'Sí',erült a mit tölük D~tyjd If. cseneI kivivni törekedett, SZ.lSZ banitai 
llyilt föllépéssel igyekeztek att61 visszarettenteni. De ez öt llem tör te 
meg, sőt inkábh sa.rka.lta .. . Ha megvetették banttai - igy szólt hoz
z!íjol, irt l ev?lébe~ - m~j (~ ]1;t.egh~tj,:tk. következményeit j kijelentett~, 
ho(l' Y ezen tul egeszcll. tI: .Kal vlIl nezetelt val16kkal tart s Lutllel' valhl,
sáteretnelmek fogja tekinteni ... A nemességnek azonna,} hizelegni 
kezdett ... A Kálvin-követők két k ézzel fogadták, ajándékkal hal
mozták el s többre és nagyobbra buz<htották." ') Schwarz e tényelő
adlÍst uzzal egésziti ki, hogy il. szászok öt nylltan kebel ökből kiz~irással 
fC J'j'egették, a, meghívás vlsszmí.tasitását m-:r.al is igazolni kivánva, 
hogy II vitát egyát"lálJHn czéltalannak vélték. ' ) Sc hesaeus ismeretes 
~sjnati beszédében - honnan Hermann és Hallcr adatait vettc - ki
vál6 érdekli más részleteket is mond el erröl. ,Kálmáncsehi halála 
ut,ill - igy sz61 - Delll·eczenben és szolIllJzédságában új tilzot gyujtott 
neMuy társával Melius Péter, a ki v"lóban tud6s és három nyelvben 
volt járatos, - [épen midőn Saxornában még Melanchton életében 
némely heidelbergiek vakmerősége e kérdésben vetélkedést t,ím.sz
tott,] s nyom,íban rögtön Dávid F. - hasonl 6 Valla Lörmczhez, kiröl a 
kö l tő PallJlOnillS a7,t irta : hitjc.vitó, " ,·éginelc ",egve!űje, ",inclen újitás
,,,,To Fúrlolój" [conector , veterum eontemptor, Valla novorum] - a 
ki előtt rajta kivül senici sem volt elég tudós. Egyéni nagyrav<Így,isá
hól, arra senkitölnem kénYRzeritvc, a magyal'országiakJral vitába ve
gyült, vetélkedett, prédikált s vitái és vetélkedései nem egyszer egy
m,ls szicla,lulftzásával és a nép zaval'gásával végzödtek. Végre a Kálvin
hitre tért nemesség kecsegtetései által csábitva, a vitában kimerülve, 
sö~ azt is l'eméJve, hátha öt a mugyru'ok a leg főbb egyházi tisíítbe 
állitják, s azt a szászold61 is megnyerheti, a kiknek jó érzelméről jöve
delmes plébániákba nem egyszer meghivatásáb61 meg volt győződve: 
~lg'y vélte, hogy örök halha.tlanság dics őségét szerzi meg nevéne~, h~l. 
19yekezete által mindkét nemzet lelkét erös és igaz békére tudja bum. 
Ezen gondolatok befolyása alatt a Kálvin nézetűek táborába ment ;it, 
velök titkos baráti szö;'etsé" et kötött . ... Ösztönözte őt a fel éjök haj
hiSJ: fL Molnár Gergely koloz~v~Lri tanodaictazgat6, egy kitÜllÖ elméjii s 
ll~m közönséges tallllltság ll fé rfi .. . Lelke immár csaknem el volt b(í
volvo annak. elnyerésétől, tl. mire oly igen véiO'yott, mort felhasználva it 

tudósok cseleibe beavatatlan szászok cgYÜfTyU becsületességét, a kik az.
e~öt~ kevéssel ~Z egyesii1és czéljából néhán; ekléz.siábul1 egyházi szertar~ 
t;'\I") ;.L1k n.émclYlkét megváltoztntták. Ez irányhan régi hanitaival inísheh 
esz.mecserét kezdett, mit ezek vlsszaútasitván, D~ívjd F. megvet6snck 
vette, nlilltha veje nem akarn~inak szóba cilla11Í, s Polykarpus példáját 
követnék, a ki az eretnekekkároml6 beszédi elől fülét elzárta. Némely 

') H aliCI" ... 247-4-8. L 
:l) .L11·cl/iv (Ül· Bieb, Lande~k. sat, Neue Folgc 1857. U. B. 254. I. 
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föunl k p1.í,rto]ó küz;];cnj,"tnlsa liltn.l te]uít it kinílYllótól pantl1cslevelet 
eS1-kö"ült ki, fl. végre, ,hogX a. .. szászol~ il fenforgó kérdésben tartandó 
,iMra akara.tuk ellcnere IS kellyszentesscnek. Ez az ecryh<í.~ lwheM. 

J:CJl w~gy fclluíbol'ochist és ,félchu.ct idézett elő, az iga~ság ügyének 
\r c::;zélyedetésétől tar~o~,t 1tlll~cleJll? j l;tCl't :oH ugyan több éltes öreg, 
it kik cl kcdvczötleJl Idok flllatt InkalJb tlszt~letl'c méltó szcrényséO', 
mintsem vitatkozlÍsi ngyesség ,ataI tüntek kj, dc mind gyakorlott és 
harezban edzett viv6k állottak velök szembelI. Kegyes im,;kban kérték 
"jó Istent, hogy ügyét acsahird hazudoz6k ellen oltalmazza meg.' ') 

Schesaeus előadása közvetlellségén kivül kiHöllÖS él'dekil az 
eg'yéllités ereje s a kOl'l'ajz hiísége áltl11, mely Dávid F. magasb amhi
tioit, h"birozott czélra törekvését s m,í .. ekkor nem közönséges befolyá
~lLt kétségtelenné teszi, igazolva azt, hogy Ő bármelyik hitvallibi 
bí.borba ment, mag,íval vitte annak elvei biztos győzelmi k.iJá.tásait. 
Ebből érthető meg " vallási pártok merev szemben álhisa, a Luther 
tlrvacsorai tanát kö\'etök szorongatott helyzete, s Dávid F.-nek később 
a s7-ászok kebeléből s rokonszenvéböl s7.lilővárosával együtt kirekeszte
tése ; de egyszerslnind az is, miért folyamodott ő czéljai érdekében" 
kir:ilyuéhoz; mert az a szabad gondolkodású Petrovieh tamicsára hall
gatott, ismerték ft királyi tekintélynek a kedélyek fölött uralkodó be
folyását, s minthogy a németországi reformatio is a fejedelmekben 
keresett és talált oltalmat, önként tám"dt mindkét félben ez eszközzel 
élés gondolata. . 

A királyné ft vallásos \igyi gy illés-tartásra rendeletét ki is adta. 
A Luthert-követő szászok piispöke 1559. augusztus első felében hívt" 
üssze a zSÍnatot. A szebeni tanácsnak aug. 14. ahoz intézett levele Sl,e
rint, az e mpon Medgyesen már együtt ült. ') De hitvalhísukat előre 
f~rlUuhtl,\ra, mind Zsigmond lengyel királylyal, luind Izabella özvegy 
kmílynéval megerösittették. Hebler, a Luther taJlait követő szász, Alc
:sius, it súntén H'i~ok mellett megmaradt magyar llemzetiségiiek püspöke 
vo]~(\k a vitá~ók egyik, . Dávic1l!-' . és Heltai Gáspár n, másik részről. Itt 
a ntatkozás Dtívid F. és a vele egyné:;,etüek hátrányával végződött. 
A szász történetirók kicsinylőle" s "tlnyosan emlékeznek meg 1'61a. 
Eklk 

Ob. .. 

.". I ze ~ o.y evélyell, ;:tkkora késziHettel mentek n. gyiilésrc - llJa 
1101ne1' -, nlintha 6riás bátorságukkal az egeket a]mrM]( volna mog
ostr?n;ohli; de hamis okoskodásaik erejökből szerencscscn kiforgattat
tak.- .,) Schwa.rz K.íroly is a~t mond]'a hoO")/ : e vit<.l, Dá"jel J~ . fényes 
' ] ' ] , .' ti " l e(~sszo Hsn, i'tgycs di~lcktilmi fogásai és nagy tekintete dacz;,íra ~r~t -
meJlytelen voJt; tt S'l.H8Zok Luther és 1\1:c]anchton tll,nai mellett sl,llill'
~la~l JllCglí.l1otkl,k l ;], mire clöntölcO" folyt be 1.\ szeheni tnJHlCS imúnt 
ld;i",ctt lovol; 1 ~~l yben értesitvén ~ zsiJ~a.tot, hogy előtte tud.va VIUl a 
l1e~~l:ly cklez~laikbll,n Limadt sl,akadás ldegyenlitése végett] egybo.
gyulose - Imnthogy a szÜlemlö tévelygésnek addig koll ellene áJlalll , 

~) J· roto.collllm ...letOL ,Publico/" ... 356-SS. Il. 
~) ~ Irdltv (iit Sieücllb. L ctlldesl.'. sa.t. Neue F. 1857. H. 13. 266. l. 
3) llnl/er ... 257. l. 
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lt ro::!zn.t addig elfojblJJi , mig c::)il'ájá.ban vau, és mivel a taná.cs meg van 
O'Jözödve arról, hogy }l. tudonuLuy, melyet egyh.:íznk vall, a legtök éle
tL'sebb igazs~ig, egyező az apostalok és szcntatyl:ík il'á.sival - kijelen
tette, h ogy ők att6l egy körömuyire is el nem Mvozllak; de h ogy '-~ 
tuda,tJall és előre n em Mtó solms,-íg s ll. szegény nép se essék tévely
O'és;be, kérték és serkentették a papságot, hogy l:íllhatatos legyen, min
den szél fuvallatára ne ingadozzék, a keletkező tévelyn ek álljon ellene 
s a Szentlélek és tudomáJlY egységében súlárdan maradjon meg, mert 
ők az ecldigitöl kUlönböző tudomány behozását semmikép en mcg nem 

1'] .. J) 
eJlge~ ] \. ~ . . . 

Ez vi)"íO"osan ni mntat a medgyesl zsmat klv .. lnt eredményét llleO'-
'" . l [ " ' 11' o Jtiusit6 okra, láttatva azt IS, lOgy .aV1C i , a magyar és szász nemzet-

J]ek a Kálvin szerint i ul'vacsorai tau alapján egyesitésében nULl" jól 
elöhala.dt volt, midőn il. 8~ebeni tanács a barátságos egyezkedésllek úgy, 
mmt II zsmati tárgyalásoknak fonalát tiltakozásával egyszerre k etté 
metszette, megfélemlítve D,ívid F. barátait , kik p edig, föl eg a beszter 
c"i káptalan területkörében számosan voltak. A jáádi plébános nyil
tan 3~ Ö pártján állott, mb,t az egyesülés barátja. Pomarius K eresztély
lyel bensö viswnyban élt. Sokakkal levelezett. Most mind ezek meg
döb],enve visszahúzódtak. A szebeni tanács csalrnem eröszakosan lökte 
vissza a. haladó válto~tatásra kész szász eklé:6siákat a régi álláspontra 
ti határ~ szabott a zsinat végzéseiben ér~elmöknek ugy, min~ lelkiisme
retöknek . . . Hogy Dávid F . e tárgyu levelezése s7-emélyes barátival 
ti~kos szövetkezésnek vagy cselvetésn ek b élyegét viselje, vagy hogy ö 
II fellyegetés szeretetlen eszközéhez n yult volna, nincs bizonyitva, de 
az bizonyos, hogy erre csak hamar a teljes hits:6akadás megtör tél)t j 
p<LvidP:<~ magyar luth el'ánm; piispökségröIlemondott, vagy, mÜJ t n émely 
Il~ók ,íl~tJ';k, plispöki méltóságával együtt átment az urvacsora kérdé
seben ]üilvlll tanait k övetö egyh á:6ba, a vallásukban megmaradt magyar 
eklézsi,ík pedig Alesius D énest választották plispökké. ' ) 

, , HOf?Y, Dávid F. 1559. márcz. 16. még püsp ök volt, tanu sit ja egy 
",:IOI?Cn ltelete ' ) ezen kifejezése : .jYIi, Dávid F. lcolozsván l)('P cs 
]~!'ilellJo/"szá[J egyhámin"" superin!cn,lense. Adjuk emlékezetlil . .. .. " 
' ~'! gycl~l1.ct érdemel, hogy magát az erdélyi eklézsiák egyhá:á .fel~:~D'clö
.lelJék !lJa, sem. gener~ílis, sem ágostai vagy szebeni hitvallás~t J e] ~ut lle!ll 
ha'Sz.nalva, a Dlll)en ]uhetöen R ehIer piispököt követte, eO"yik az or.'izng 

, 'k " ' . v H~ag\'<1r, ma~il - ft szász eklézsit'í.k egyetemes püspökének tartv~Lll magal!o, .6 
~e!l.yJ1 'ye l csak úgy egyeztethető Schwarz. azon előadása, h ogy AleslUti 
J t)f)8. lL lllagyar és egyesült sajó-tekei lníptalan tLfrostai hihvalhísu ::;Z I.L ~Z 
pap:s.ígCtnak superintenclense volt, mit azon évbe~ m egjelent nyomta
tott müvéve] igazol o'), ha a Dávid F. lemondása már 1558. mcgtörtéut, 

:) .d1'chiv (it?· Sieb. L andesk. Neue Folge 1857. IT. B. 266. 1: -j n n ' " n " '1 2".J.-5~. ll. 
a Rqyhri.zWl'lénclmi l!:lIIléke7~. I ~' Okle~~lck . n • . V. ázám n.latt. . 

, 4). S,tatut~ .ct Articuli prO Eeelesiis l:lung. eisquc. udj unetis Sn,xon iCJs 
t :~ Lel~cl cS SIL,J ÓI káptalan területén] cnmn at!L, Supermtcndentc cal"undclII 
bcclesmr. Dionysio .Ale~io Kolos,,:uicnsl. A, 1558. Arch iv sELt. id6zctt kötete 254, J. 
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vagy Im. a tiz <ÍS~ ,cl~ló~siá,k .;1. l:J.tlOlld~ís~ be s~ln " ~ltr~:a, .. a. mint Kiihiu 
nézetei fel é h~~l]asat eszrevettek, hel.ycl'c ma~ puspokot ,i1Etottak ~ ö 
] 559. mÚlt Knlvin nézeti.i \ragy sacramcntanulS pUspök hozta emÜtett 
itéletét, cí.lllb.lr ez se lU ér thető, ha ~ag~ival ~íyeit is .it nem "itte. lia 
nem ez a tény<í l1ás, tÜ::k.or fi." .Alesllls e~J:~1(,~Zl l'elldszabályalból vont 
következtetés nem mcgbn,ható, vagy ez Idotol fogva az 15Sn. a\lO"usz
tusi medO'yesi zsinatig Erdélyben két magyar superintendensnek k~l1ett 
leuui: Alcsius a magyar <.lgostai hitvalhlsuaké, Dávid F. az urvac.<::iOl';Í
hHJJ. Káhiu né;(,eteit vnJlóké; de ez nem valószillU, mert még ekkor SCLU 
szervmwe, sem il. törvény által elislllcn1e 11em voltak. .Alesius superin
tcudensi tiszte iránt kételyt Mmaszt még aZOll tény is, hogy ö az 15ö1. 
febr. 6. költ ágostai hitvallást mint fenesi lutheranus pap irta ahL ') Mi 
olm lett volna S szabad volt e - ha superintendens volt - ezt ily fon
tos oklevél aláirúsánál mel!őzni? E kérdésről a homú.!yt csak új, h ite
les adat, vagy Alesius mííve oszlathatná el, mit én nem találtam fel. 
.. Dávid F.-et törekvései meghiusnlása m;ls út v"í1aszt<Ísára. birta. 
O és vele egy ;uezettl más nyolcz pap azon évi aug. ] 8. N agYY,ll'ac1on 
egyll<ízi gyülést tartottak, az lU"vacsorár61 tanaikat irásba foglalt.ik, 
egyebekbell az ágostai hitval1ást megtul'tva, s a.zt még azon évben 
J\olozsv.lratt kinyoma.tták. Az ágostai hitvallásban - az ul'vacsorai Gm 
móc10sitása mellett - megmaradni akarás t::l.llusitja, melUlyire ragas;t, 
koclott ö az eklézsüík egysége eszméjéhez s mint óvakodott azok meg
oszlatfÍlj,lt61. Haner azon értesitése, hogy a medgyesi zsinat aug. 18. 
lett volna, ' ) - hol, a Illillt Schwarz Üja - Dávid F . és társai is jelen
voltak 'J, téves. A zsinat folyhatott, de mHok nélkiiI, ők két gyülésell 
azon egy ielöben j elen nem lehettek. Vagy a váradi gyülésnek kellett 
más. napokon leli,JlÍ, mert hog)' volt, egy 1564. kinyomtatott miivéhell 
Melms Üja. ' ) O is jelen volt - úgymond - s ott az lU"vacsor.1ról 
ll1egállapochls történt; de én sem ezt, som vitairat..'1it nem híttam j 

Schwar~ igen -" hihetöCll valamelyik SZ}lSZ lníptala.ni levélMrba..u -
mertö fellllehhi értesitésén kivil! a"t is Üja, hogy Dávid IC. az itt kelt 
lutczlkkeket egyszeri.l.en mint ko]ozsyári pap irta. ahi. á) l\finthogy Ö 
él'tekeí'.ésében igazolásul ily czímii. iratot idéz : .il kolossvá,l'i egylui"s ts 
az erelélyi ek/ezsi"k helyesen tani tó többi papj"i""k az "rv"cso)""t illeM 
egyecliil igaz [or thodox] tanainak 'Vécleime ' ): ebből vagy az következik , 
hogy az áltab látott hitcúkkek ehhe voHak bele szőve vag)' boz", 
mellékelve, ~ag'y hogya Vécli1'at va]amelyjk 1mb hitvalhis véde l1lle;-;és~ 
volt, mell' ketell' annak eredetije előkerlilése nélklil elllem o.zlat.haLo . 
. _--

1) Ugya.nott. 
~} 11mw!· ... 256-257. ll. 
} .lh·ch-tv ... az idézett kötet 254-55. Il. . 

.. ~) R;e(utaUo Conl'essionis dc Coelm }JolI/"ini ]!ctlhúw Hcbla, lJioJ/yliÜ 
ile.li~l Det ~~"t li .. coni-lt1~ctOI'~~m s~t: Ao. 156 1 . .. l~dit;L Dobl'oczin i A. O. 156't, 

IV I.tIJJ <LIl , R IV KIJ l apJIllIl. 
1.) .I11·chiv sat. n, többszöl· idézett kötete 254 l. 

I 
a) Bgyháztörté1lClmi Emlékek. II. Dávid F. il"oc1n hui emlékei. V1. sz.Í,ma 

a att. 
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Ez évi medgycsi: váradi: kol~zsvári és maros-vásárhelyi zsinatok és 
ea)1házi gytUések irataiból mmg az első és utolsó ismeretef:l j a közbül
sÖk nem; a KolozsvlÍratt megjelent Védi1,rtf-ból van kivonat Kénosi 
Tőzsér Jánosnak az unitárius nyomt.-'ttványokról irt művében I), vala
mint Fosztó-Uzoni egyháztörténetében is 'l, mely annak tartalmáról 
és irányál'ól fogalmat ad s képessé tesz a szász történetir6k Dávid F. 
:íttérését illető t6nyelőaclását megigazitnunk, de nem vagyunk bizo
nyosak: a kolozsvári vagy váradi gyi.Ué3 végzéseinek védelme-e az? 

Az ajánló-levél II keresztény vallás minden iO"az hívéhez van 
intézve , elmondatván benne l. az egyházakban az ~J.J:vacsora miatt 
1556. óta a magyar nemzet közt támadt nagy egyenetlenség, mell' miatt 
kivúlt Kolozsváratt nem is éltek vele; 2. be van bizonyitva, hocry ők a 
szentséO'ek iO'az, örök és csonkit..'1.tlan tanát tar~ák és tanitják~ hoO'y 
trniaik ~em °sacramentarius tanok, a kik szerint az urvaCSOl'a bel~ö 
tartalom nélkiili Ü)]nepély, hogy a szentség a vele élés nélkül semmi s 
hogy avval csak hit által lehet élni; 3. aLutherkövetők urvacsorai 
tanainak nem igaz-voltát hat érvvel mutatják meg s az ő hyposthasist 
V.lgy a két természet egyesülését és Krisztus mindenhatóságát illető 
két ellenvetésöhe felelnek, valamint azt, hogy Iú-isztus testét nem 
valósággal és szájjal, de szivvel és hittel kell venni, három érvvel bizo
Jlyitják; 4) ellenfeleik azon állitását, hogy a bűnösök és hitetlenek is 
veszik Krisztus testét és vérét, a szentatyákh61 megczáfolják, végre 5. 
védik magukat, hogy ők nem okai az egyházban támadott egyenetlen
ségnek. ,Ezeket - igy folytatja a szerző, Dávid F. - röviden közre
hocsátni szükségesnek látták részint urvacsorai tanaik védelmére, 
részint annak tanusitásául, hogy ök híven megtartják It proféták és 
apostalok tanitásait, a miket ellenfeleik oly mérgesen ostromolnak. 
Nem akarnak viszályt támasztani, nem kivánják senki lelkiismeretét 
fölháboritni, sőt lecsöndesitni a fölháborodottakat is. A kik most nekik 
lest hánynak, nem tagadhat ják, hogy őket ne kérték volna a köztük 
fen forgó kételyeknek szerény és istenes magán beszelgetés útján ki
egyenlitésére ; de ők a fel~ivást visszaútasitották, személyöket meg
vetették, velök érintkezni sem kivántak; méltáll panaszolhatnák azért, 
hogy ellenfeleik a népj oO' ellenére szidalmazzák és sértilr. Valóbau 
fájlalják azon harátság Ul~gszakiMs~Lt, melyben ők eddig velök éltek, 
s ft melynek el a máglyü láuO'jáiO' becsben tal'Msá.ra el voltak határozva, 
~a az lildözés és g yalázkOdás f~gyverét akarnák használni , bizonyára 
ta~ mez? nyilna számukl'ais, mert alig képzelhető nagyobb esztelenség, 
mmt Knsztus testének az uri vacsorában szájjal evése tana, a mit ~k 
ol 'y szerfelett véduek 9 De ezt máskorra lmIasztják, nehogy ellenfelOlk 
11lég mld,hb hal'aara O'el'J' edvén irántuk mcnvkö és fenycO'etés :í] tal F ' 1"1 o o , J o 
d~el'c .J e c meg az ügy e1hatál'ozásá,t . 

. - ~~ 

. 1~ Or . TCcm / ny ,7ÓZf;p{ erdély i mU'l.CllllJi gyüjteményc Mscpt. Hist. Miro!'. 
"Unltn.I'I ~~" .c."ímii XX I \'. köteMben . 

. 2) ]i'{Jsztú.Ue011i ké."il'a.ti Ull itf~!'i ll '! Egyhá'l.töl'Wnetc T. köt. lI7 - II S, II . 
a. Kz.·k,·l y· kc l'cs'l.tul'i kö.,,<!vtan. pc.: lcl. 
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MeO"tnrthatta volna ö is - inonclja. továhb - birt tisztesaéO"ét 
és Jl1éft6s~íg,it, JUl eJlll~k Isten egyh~za szo]Wíi f,ög,on<1:1itnak kell~ne 
lellni, fl, miért ellel1fel ~il~ most -, a mUlt level.: )l~~)oll<1.tszlk - egym;ls~ 
sa l versenJgenek, s JUlt o az orsza~ba.n Jl~~U ko.zonséges mértékben birt 
addig, mig nézeteiket követte . . N1UCS Dllert fenyegessék SZálllüzésscl 
vflCYV" más ily roszszal, mert ha Istennek az les7. akarata, bál'mi SOl'Sl'a 
ké~;'en áll , s inkább elWri a 8zámüzetést, mintsem a megismert i (1a7.sá~ 
o'ot ll1cO'taO'adja. De ő a jobbat reméli, mert rt. királyi felség sZ~Tébcn 
~endUl et!tle~ek hiszi amaz isteni iga?ságot és kegyelmességet, hoO'y 
megJmllgatatlanul senkit el nem itél. Onként ajánlja szi.ve alázatossá
O'lÍban, sőt tiszteletteljesen kéri kihallgattatását, s ez ügynek e yérrl'e 
~gybelúvandó zsinat által elintéztetését. Sőt reménykedi.k a szász ~á
rosok tisztelt tanrí.csai előtt is, hogy Istenre és at: igazságra tekintve, 
papjaikat in tsék, ne vitatkozzanak szitkozódva és epél'el, hanem a ki
tüzött helyen j elenjenek meg. s a vitaligy határoztassék el nem az em
berek, de Isten igéjének tekintélye által, mert az igazság nincs kötve 
az emberek, hanem az Isten szavához, mely bizonyosan győzedelmes
kedni fog s a hívők lelkét üdvöziti az Ur ,Jézus Krisztus á ltal." 'l 

A kolozsvári zsinat 'l 15. pontba foglalt hitvallása valahol moig 
elfelejtve vagy elrejtve lappang; az erdélyi Kálvin hitü papságnak a 
magyarorsz,ígiaklml egylitt Maros-Vásárhelyen n ovember 2. tar tott 
zsinata urvacsora felőli vallá~tétele közelebbről fedeztetett fel, nincs 
pontokra osztva s hátrább ismertetve lesz ... A Dávid F. által sü rge
tett közös zsinat a király rendeletére Hebler plispök elnöksége alatt 
1500. jan. 10. tartatott meg Medgyesen, hol a szászok urvacsorai tanai
kat nyolcz pon tban fejtették ki, s Tétel és Ellentétel alakjában tábláza
tosan ugy állitották össze, hogy a Luthert és Kálvint követők tanai 
közötti kiilönbség első tekintetre kitünj ék. Dávid F. és Heltai G. szin
tén előterj esztették ellennézeteiket és érveiket, 15 pontból ,ílIó, ko
rábbi évi hitvallásukkal együt t, s az ellenféllel több napon át vitatkoz
tak, hm1gStl]yozva főleg azt, hogy e kérdés a szent atyák il'ásai nlapján 
el nem dönthető . 3) Heblel' és a szász eklé7.siák ul'vacsorai tanainak 
sarlrpontja ez : JÚ'isztlts alanyi/ag lehet egyszerre c,z égven és (öl
előn, minclmH'itt J tehát az w'vacsorában is; abbcm, mint imúrlcmdó 
szentségben [(,-isztus valóságos teste és vérc adatik c, híveknek, ",éltóknak 
és ,1.)~éltatlanolcnalc egl}i1·ánt, s ezt azok természetileg, valósággal, .te~ti 
sZ(~1Jal eszik és isz!"oIzál:;. I~z az ő ismeretes tanjok a. cousllbstautiatlo 
felől. Dávid F. és Heltai G. szerint, ellenben aí~ Ul'vncsora : K risztus 
megi.tJért Jótétcnu]nljeinek velünk közlése szent szövetségkötés, ö1'ökélct 
J1Cf'séte, ué~~c és megengcsztclőclés, nem K 1'ff:ztus megtőretett teste ,t:~ .vhe, 
de, annak Jegye, élő kenyér és vér, men,nyei eledel, melyet nem SZ(f:lJ(t~, (!e 
sztvvcl, nem. testileg, ele Mt últal kelt venni , . . Ut6bhiak a cOllsuhst..'l.ntIfttlO 

l) Ji'osztó- Uzoni műve idé~ett helyén. 
~) AI·ch iv (les Vercins (Ül' Siebc'lu. LaJnlesk. Nene F, 18!>7. ll . H. 25;'. ,l. 
.1) 1/(,,1/(>/' , .. 2:í9. J. SChPIjMlIF; idé~ctt z;;inftt i bÚ!I'l.é!lébf'1l :1!"i!l. I. AI·dm' 

... Qfl.t .• SCh WlLl":t. többsxür idú'l.ct t (h·tckcxPRéb('n. 

• 
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t;U1:ít ('lfog~fI,dni, ft Sí'.:ísí'. yaps:íg ft1TÓ~ az. 104..iJ-~~ 1~lcdgYC8i zsiml.t \'6g
l.ései ellencl'(, ]cll1ollda.m n em almrvan : DaVld It. es fl. vele eg)'llózC'l,i.ick 
n tühhség ;;Í,ltal k~íl'hoz.t:t~vf\, ~y. cg'yllih~ kebel úhő l formailag é$i végkép 
ld?:Ll'attllk . .. A'/. ordély] és Erdélyllcz. tartoi'.6 mn.gyf\.rol's/.:tgi. lllltN yftl' 

és sz.lísi.I ekléz.siákllftk !\:f. 1l 1.' VftCSorn. kérdésében IIlcghasonl:ísa a. n~{vid 
Ji', 6s Sí'.i,ísz.ok között eddig fl, n em7,etiség és .hitvn.ll :ís közössége :ílt:d 
fC11Jl tn.rtott sr,j,Télycs v.is;I,onyt mcgsza.kitoUn, l\ol O7.8vllr a többi s:t.:.ísz. 
v:)1'080kt61 cgy hn.7.i tekintetben el vált, . ~lö]~és7.:it\'c mintegy ünkéllyLC
lelliiI rt. nom sok~t l'ft hllküvctkczctt pOhtllGl1 elv:ihist lS. I tt kezdett nl'. 
ul'vncsora-kérdésucn Ln t~l ~ 1' foH'o~á~nt köve~ö~t valhisfl. cgyidcig szebeni, 
:l. Kahiu tanait kövctöke 7.;olozsvnn vagy D etvicl l l'. valHs.lna.k n cvc~ 
tetni, Enn ek oka. az, hogy s7.el'vc7.ctök s Illal di])lomatikns nevük csak 
késöbu, az 1504-ki enyedi ol'sz.ngos Z.SiJla.tOll türvényesltetott. D.l.vicl 1( 
és Melins P. ekésöbb elJ enfelekké v,iIt két m:tgyar i'eform"tol', ltos"zns 
harcz ntán itt egy ,iJl,íspontl';1 jutott; söt midőn p,h él' mulva H ebler 
plispük utóbbi t és " koJo7.svárialmt megt:ímadta, Melius vette öket 
vécl'elmébe , , . A kolozsv,lrj hitvallás lényegileg ogy a. maros-vás;tl'
helyivel, a mi ismét a nagy-v;tl'adival vagy azonos, vagy a kettő fol \':1.11 

cserélve, A tanok egészen Kálvin ér telmUek s nagybecsibTé a sz.n.uall 
elvek mellett a szép és erőtelj es magyal' ir.í1y teszi, s mint a mngyal' 
rgylliÍz.haD első magyttr hitvn.llás e kor és it. l'CfOl'lUatio lIicsöségél'c 
válik. Mindkét tekintetböl méltó ismern link. 

A m.-vásárhelyi hi tvaJ bís szerint: .Krisztus emberi testet vevén 
fi; l, lidvösséglinkért h"l ,íl t szenvedett; megtestes lllése és h"I,,1a Illi éret
Wn k Jön, minden has~Utt 1u iellk; ft testnek fölvétele oka, hogy ami tC8~ 
tunk el ne veszne,halála és föltámadása, hogy örük életllnk legyen. Hogy 
e jótétel emlékezete elménkböl és lelklinkböl ki n e veszszen, sr.erezte 
l<risztl1s a végvacsorát, melynek kl\lsö j egyeiben emlékeztet jótétemé
nyeire s e jókat tt hit .tHa] köz.l1 híveivel ugy , mint fl, végvacsorán kii;t,-
1ötte az l1postaloklml , , , Mikor azt mondja K l'is;"tus II végvaCSOl'ií:1l n. 
kenyérről : EfJ az én testem - nem egyebet ért l'l'~jtiL, mint ft. mi t SZ.Ollt 
;r,íllos mond evangeliomáb:1ll : j:n va.1yo7, 0,2 ó/dnek kenyere. ,h ű tes te 
tehút mi n el<ünkkenyerllnk és étkü nk melylyel él és tápl,ílkozikl elk iillk 

• , • Ő '6t 
8 az. .í1tal a test ; mert a test n lólekkol él. A7. ö testét C11JIUnk s it:'. vu!" 
innunk 110m egyéb, mint sz.iv Ullk teljes reményével s bizalmá.vlLl hin,
Jl iink 1 hoO'y teste érettunk töretett mcO', vére érettünk ontatott ln, 
l!iin eink b~Csánatjál'a, s ('zon Ö fchílcloz}lS~ ;Utal tar tatunk meg ;tz. öl'ök 
életre, , , 10'y l'észeslllün k JCrisztus testében és vérében a hit ;íJtal, a 
mi lelki és ~lem testi l'észcsti.lés; mert [L hi.t, moly üz.t ves?'1, ,fl. 'léleké; 
~lClll n. testé j n. jók :i s, miket az 11l'VaC801'fÍhan veszünk, mennyel és l e~kl 
Jók, nem testiek. Mennyei ft. Krisztus szent teste ős szent vére, testi a 
lu'nyé l' és n. bor, s n. m~nt kétféle rt?, eledel, kétfé le az. evés is: II tf'st 
vesz.i ft. tCiiti eledf.'lt

1 
a kf.'l1yol'et és bod,;) mit SZC11tség szerilIt vnl,l) 

l~t(llnck 1ll0l1dullk, a lélek veszi ft7. 19é1'cthcu ft Krl8z.tns SZC'llt testét c',! 
sze II t vérét h i t ál tal, , , A l'J'iL 11 éz. VC : n:ti végro kell V(> II111 az. II r\'aes~ma ? (' 
hi ~\'a.l l ;ís Krisztus e7.OI1 s",n.vall'a úta,]: Vagyf.tf'k h; (![J,IJ,(.frk, , ' f.fJ.IIfttok 
('IJfdit mi11.(lI1,ytÍjrtn, s. !plJ!Jf.lc!i, oz ,~n mnlN(.('zalmn1'(! ! ' ' , I IftS?,lla. fL'" - ugy 
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mond - hog.y meg~rösit,i 11itflllket I~ten i g~l~eteibell ... megújllhís és 
elevenedés szall belole rank ... clnlekeztet Jotéteményeiért való l ál _ 
ad.tsra, melyeket haJ.Llával és feltámadásávl\l ~zerzett. Szent Plíl i;<i: ' 
tanit cn'öl : VaZahcínysz01' esztelt, e keny(;rböt (js isztok e borból az ~'n~),: 
hahíMt liirdessétek ... Az urvacsora szeretetre iut, egyessé~re tanit ', 
:1 miké]JCll egy II ke~yél\ ugy .. szü.k~ég, hogy S~k~ll egy test l~gyunk .. : 
mcgkmöll,böztet a, hltetlellel~~l, k!-k ne~ tagjai a ker;sztéllY egyh:'tz
llak ... vIgasztalas ennek vl lag vegezetelg megma.rndasáról, amaz iO'c 
szerint : IIirdessétek (l·z U1"I'U(k lwlúláf, miglen eljő . .. " ') 1::1 

Ime a két hitvallás közötti áthidalhatlall távolság! Két ellentétes 
sarkpont, me]y egymáshoz nem közelec1hetik. Egy szó értelmén fordult 
meg az erdélyi egész l'efol'luatio, az ország poli tikai jövöjének s két 
nemzet polg,íl'i életének végzetes sorsa - ft con<::llustcmtiatio fogalom
szav~~n. Hogy Dávid F. ft ki a viMkban mluclig a sor élén vczél'ként 
küzdött, a maros-vásárhelyi hitvallás s7.erkesztésében fötóllyezö volt, 
ugy vélem, nem vonható kérdés alá; hogy Kálvln felfogásához cs:ttht,
]WZVtl, IVlel iussal egyoldaloJl legyen , szintűly termés;"etes, ll1i nt kivána
tos volt az ügyre nézve, mely vn,lóball igaz iigy s a vitatott urvncsorai 
tall , mint a halhatatlanság hitének alapj a, a l'cfol'matio és mai civilisa
tiOllk egyik sftl'kelve volt. 

VI. 
• 

(1r.(~O-l;j(H.) A 1,llt her is Ki,lrill 81;erti nti. urnU'lso .. ni ,·ití,k folyll\tílS:I.. "ltAirl\tok és lLih"nl
lílsok. ,\ ~zil~1. lln.j)fOílg n né met egyet emt k chi \'i sú nz iig)'eL, Hín' il l ..... é.~ n \'ele t.:lrtú 
mngynr llnll!!í,&, nem. Ujn.ll lJ l.~iun.tI \' iti,k' s \'ég1.ése k. A fej etle Icm é~ ors1.ilgg)' iités s1.IIIJn. ,I. 
I\ lvii ~égc n \' n.lIÍ1fO ii gyclJc lI: A1. cnrelli o r s1. :', gos Jl:fOiunt l i,64 , ,\ ),ut,her cs Ki,l l'i n hi lU.,];: 

elvi,lil!;n. Din' ltI )o', lliis lliikké \'I\In.lIztdik II n. fl'j etle lem IIth'nr! )lrcdlkiltorílríl l c!!z. 

Dávid LJ1. -nelr a Luthert követők egyházá ból, Kolozsvál: refo l'n~á~t 
népének a szászok l'okonszenvéből kizárása. <1, meghasoulás ]neg'yelll ~tc
sének nem volt alkalums eszköze, sőt nagy ellenhat~ist és kölcsönös p:trt
tömörülést idézett elé, -- a kiegyezés reménye folyvást halványult és fo
cryott miO' véO'r e eO'észen elenyészett A medoITyesi vita. eredméuytclClJ -
0 1 000 ' ~ 

sége s csaknem egész országra kiteJjedő vállásos forrongás Ol:~zagos 
intézkedés t. tett s:d.iks:égessé. Az 1560. nov, ll. tlt,l'tott o;'s,z::íggyui és ~1. 
llt\TitCSOl'a kérdésében támadt egyenetlenségek és vItatkozaSl :mvar?k I !ll

att a f'enforg6 tanoknak mindkét fél papsága s világiak áltnlmcg\1Itatas:t 
végett 1561. febr, 6-kára Medgyesen nyilvános 7..sinatot rendelt tfl..r~at:J~ I . 
a ne mességböl hat taO'ot, a szász j elenlevők közül lleh:í.ny egyént, b!:l.v:tn 
meg j il. kik napokon ~t naO'y llá{lyko]ódássn.l vetélkedtek néh,t n'a~ha ll 
folytatva a felelgetözést, Vrivid J?, fl.. lúilvlll né-.etliek által a1. nrva~so
nírál Kol o~sváratt alkotott 15, fl, Luthcrt követő s:üts1.ok Jlle~lg)'(>,,,~ 14 
pontu hitvall áRukat tCljesztettel" eJé j az el sők most is elébbI tn,na-llmt 

' ) J'.flfJ fHí.::lürt(melmi E'mli.:kck.11. D.h' id I~, irod, Emlékei VII. :;z:'illl lt alatt, 
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