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cll/wk J'VII ts (I. Szel/tlNel.- iyaz ofimtCl'cte" tzímii könyv -) hatás", A küzdelem tubii.sai 
. mIntlkit részen. Az unitárius t8nok gyors terjedestIl VI,16 köz megtlöIJbellts. 

A mint az 1566. év hitvitáinak sarkelve a Szentháromságnak 
oJy meghatározására törekvés volt, a miben Dávid F. és Melius híveik~ 
kel együtt megnyugodjanak : ugy az 1567-dikiekben az egyik félnél e 
tanok megszilál'c1itása l másiknál ft tiszta istenegységi eszme útjának 
egyengetél:ie volt. Innen van, hogya maros-vásárhelyi zsinati közös h~tá
rozatok, a miknek kiegyezést kell vala eredményezni, szétválás okává, 
tij meghasonlás forrásává lettek. A mint látók, magukat a végzéseket 
az egyik fél egy, másik másképen adta ki, igazolva, hogy a fejedelem 
előtt folyt vitában, a helyzet kényszerü nyomása alatt elfoglalt közös 
hitalapot a szétoszlás után elhagyva, mindenik saját álláspontjára tért 
vissza. Dávid F. még mind hívén a kiUönböző nézetek kiegyeztetheté
sét: a l ehetőségig az ő nézeteinek érvényesitése mellett arra törekedett 
is ; csak igy érthető meg a thordai és fejérvári szabadelvü és a maros
vásárhelyi orthodox határozatok és hitvallások neve alatt megjelente
tése, ha csak -- a mint fennebb már érintettem -- az utóbbi nem 
meghátrálás volt. Azonban nem sokára a valót megtudta. A bekövet
kezett tények bizonyitása szerint a kedélyekben a meghasonlás már 
ekkor végbe ment volt. Melius és Dávid F. maguk felfö dték a nézetek 
kiegyeztethetlenségét, midőn az első azt irta '): ,hogy ök 1566. febr. 
24. a Dávid F. nézetein levők eretnekségeit megczáfolván, elveik alá
írására szoritott.ík, a miről irásrtk van" ; a zsinat ellenben czáfol6 irl:L
t~ban ' ) a királyt és egyházat hívta bizonyságul ellllek helyreigazit,i
sar~, mert köztudomásu - ugymond : ,hogy a dolog nuískép történt, 
a v.ta .után Melius biratott rá a kiegyezésre s a Dávid F. nézeteit valló 
zsmat. föltételek elfogadására." 

Meliust hitfelei bizalma s öneröérzete a klizdtél'l'ől 1564. letlint 
Kálvi~ után - ugy látszik - itt a Tisza-Duna mentében az ö refor
maton küldetésére vélte hivatottnak. Birta annak vallásos él'zUletét, 
,'asakar~t~t, ~t1nkagyözö erejét s véleméllytürelmetlcllségét, de ?"Cill 
:he~l~g.al ~elységét és önállóságát, logikája hatalmát s alk~tó lang
es~et l ezenklVlll azon nagy ki.ilönbség volt közöttii.k, hogy Ullg allu:tk, 
~l~t a.,g;~fi köztársaság tényleges fejének, mondhatni ~,protestu lls 
,"lag papaiának befolyása kiteIjedett Angol-, Skóto, Franc",a-, Német-, 
Lellgyel- es Magyarországra, teljesztve nevét s hitl'endszel'ét, oktatva, 

-
7)) L1i;9Yhúztürtén. Emlékek. II. Dávid F. irodidmi emlékei X. sZItm. 
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buzdi t,'a hitfelekezete bajnol",it, üldözve az ellenvéleményüeket, kiir
üllli igyekczy.e ll. vele el1enkezö nézet~ ;l'etnekeket, föként pedig ll. kik 
Serveto tanalt helyeselve, emléke Hant rokonszenvvel viseltettek: 
addig ez csak Magy.wország és ]h-dély egy részében kivánt ily hatalmat 
gyakorolni - a mjnt ezt róla késöbb a fej edelem maga mondotta __ 
megfosztva az észt a szabad v:iz~gálódás jogától, ott akart a sziveken 
és lelkiismereteken uralkoclni. O már 1566. oly veszélyesnek nyilat
koztatta a f~jedelem elött Bl~dratát} a kinek tanai mellett a keresztény 
vallás nem aJJhat fenn, kit meg egy alla",ban Sem tii,·te7. meg. ny szán
dékkal vett részt II fej érvári vitában, a hol azonban Dávid és Blandrata 
nézetei "yöztek, az ö áll ásuk megerösbödött az udvarnál tekintetük 
az országba.n. Más útra tért tehát. A Tiszán tnli papságot' 1567. febr. 
U -re Debreczenbe zsinatra hivta meg; ott volt Károlyi Péter és Ska
ricza Máté is, kik Kolozsvárról nem rég távoztak el, Dávid F. irányá
ban idegenségnél többet vive magukkal s a dolgok ottani állapotáról 
társaikat felvilágositván. A zsinati viták tárgyát és szellemét mutatja 
az ott költ, Genf példája nyomán miuden pap által aláirva még azon 
évben kiadott 12 pontból álló Deb,.eczeni "ővid Hitvallás 'l, melynek 
1) pontja tanit az egy Istemől, 2) a Szentháromságról, 3) a Közbenjáró
róJ. .. 12-dikben a Sabellia.nusok érvei czáfoltatnak ... N év uiucs emlit
ve, de II személyeskedő irmodor és gúnyos vonatkozások mutatják, hogy 
D,ívid F. és követői ,' au nak értve. N ehányat idézek, hogy iteilli lehessen 
Melius theologiai érvelése, urbaJlitása és vitamodora felől, a mi egyébkint 
azon kornak ismertetö jelleme s a reformatio szenvedelyesen vivott 
harczába.n tán természetes is volt. Egy helyen igy okoskodik: ,Mint 
az ;\-tya élete magában van, úgy adott életet a Fiunak, a minő az, olyan 
ez lS, nem mint a Servetot követő d ... nók mondják, hogy a Fiu az 
At.rában vau. ' ) Más helyt a magy"" nyelv erélyéböl [energia] ~izo
ll)'l.tJa az állat- és személy-név meglétét. Ugy van - jegyzi meg DáVld F. 
az maeliták már akkor ma"'yarnl beszéltek. Tovább ismét az elöbbi 
gúnyos jelzővel zálja be egy syllogismusát; ') söt ugyan ezt harmadik 
okosk<idásánál is ismétli. Mózes V. könyve 20. részében - ugymond -
a J ehova Elohim-nak iratik ez pedi". az Atya Fiu és Szentlélek, tehát 

J 'b' h 't eg)' ehova, mert mindhárom egy a bizonys,igtételben; 'ta/mgo" te ~ 
Serveto követői, kik tao-adják, hoo-y az egy Isten három. ') Eg.y. mas 
hel!en - ,Dávid F. szer~t - azt ';ondja: Pál az Igéröl szól a FJ!lppl; 
l:ehekhez n ott levél 2. rész 6. v., midőn ü:ja, hog)' öröktől fogva valo 
es Isten formájában létezett; azután két Fiuhól egy Krisztust alkot, 
egyik, it ki az Atyával öröktől fogva egy.enlö volt, másik, a ki ?,Z idő
hen yaló j ez kisebb, egyik a ki malYát meO'alázta másik, a kl nem. 
V étkesen cselekeszn~k tehÚ a Serv;tot kö;etö cs';zmcuZiák - jegyzi 

I) Brevis Con(essio pastorum ad synodum Debl'ecini 2~.; 25." ~~' . febr. 
AD. 1567. celehratl\Ul cOI1 \'ocatOl'U Ill. Debrecini. Excudebat MIchael l Ol'ök A. 
D . \ 567. 4 '0. 
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meg Melius - a kik az Isten ~á: az ember ~ fi~tól n~m különhöztetik 
meg. I) Az állat ,sz6na:k. a szelltll'asball megletet ~ Kolossebeliekhez irt 
Jeve1, ~. r. 9. v. blzonJ?-tja, h?l ez vall ,: az, rst~n :mlllden teljessége 1n.ko
zik KrIsztusban; t~sti aJ]~Jlt te~z ml~t álJ?,b, Innen következik, hogy 
az istenség vagy IS az allat SZú betu szerInt meg van a szentil'ásban . 
h(lz,,{lnakteh~t a Servetóval tartó k .. . dk,. kik ezt tagadják. ' )Egy hel;Ol: 
a Szent~elekl'ollgy okosk~d~. : A Szentlélek egy Is:ellllek, egy Urnak 
mondatIk sok helyen az 6 es uJ testamelltumhan, tehat tévednek fl.. f'siz'll/(( 
di" lG ... ák, kik azt állitják, hogy a Szentlélek hetü szerint egy Isten
llek és Urnak nem mondatik. Dávid F. mindezeket k ... a-bölcseséO'
nek [canüw SCtlJlen-tia] nevezve, csak annyit jegyzett meg : ne terhel
tessék az olvasó" Melius által idézett szentirásheli helyeket megnézni 
s azután itélni felőle, mily arczczal mert ilyeket állitni l' ') 

E hitvallást MeHus ugyanazon évben kiadta magyar nyel ven is, ') 
Ugyanazon zsinat, Kálvin nyomán indulva, az egyháE belszervezetét és 
a papok irányáhan a fegyelmi elj árást szabályozó LXXIV. pontu egy
házi rendszahályt alkotott, melyet a Tisz"vidéken levő összes refor
mált egyház aláirt s rá megesküdt, miMI későbh kivonat is készlUt. A 
latin szövegű hitvallást Melius II. János [Zsigmond] Magyarország 
választott királyának ajánIta 1567. jun. 28., mint az igaz egyház táp
lálójának és védőjének , az egyházból kiátkozotlalc és A ntikrisztust valló 
eretnekek ká,·hoztatójának és kiútójának; a magyar kiadást pedig jul. 
IS-ról : lia magyarországi jámbor keresztyén ár08 népeknek, a kik 
Debreczenben, Szombathan, Kassán és Váradon laknak, azért, hogy 
tétova járván, " Szenthá'·01nságot tagadó .,·etnekek száját betöm jék. 
Ezeket - ugymond - noha az Isten szava gyözi meg elöször, de az 
önnön irások, végezések, kit kinyomtattak , a vásárhelyi végezés, fi 

Katekizmus, kit tavaj 1566. nyomtattak, kihen az egy Istent, Atyrl
nak, Fiunak és Szentlélelmek vallják, vallják a Szentháromságot, hogy 
a Krisztus állat szerint örökké szilletett Isten fia, Atyjával egyenlő, a 
Szentlélek bizony Isten, állatja , val68ága van, az A ty<íval , Fmval 
egyenlő , noha most immár tagadj ák, ebMI is eretnekségek [hogy nádal.;, 
v<Ízak, (övényen épültek, üstökös csillagok Apoc. 8. 9.J meglátszik, nincs 
igaz fundamentomok. ' ' ) A mit a két ajánlat csak ohaj tásképen fej ez 
ki, mintegy sucralmazva a királynak, izgatva rá a népet, az egyh.h~l 
rendszahályok "kötelező törvénynyé emelték. Az 5-ik czikkben nyilván 
lü van mondva: az eretnekek 'megkövezése, a 6-ikban : minden 'uril lkod6, 
teMt ll. János erdélyi fejedelem is fel van h íva, a Sabelli'/lSt, A,·;"st, 
~?llOti-1!UBt és Servetot követők eretnekségének, (I, Iú '';'sztus és ~zentlé!c7u 
'l,ste1'llsege,tag(ulóinak megbiin.tetésére, a kiknek eretnek néze~el - mmt 
a 61. cZlkk szól - naponként, sót óránként változnak, kIk - a 64. 

~) Refutatio SCl'ipt i P etri Mclii ... Z ív, Z levél 1 oIdrlJ.. 
v) " " II 11 ' • , II ív, Rij levél l olda.!. 
~ ) " nil»' •• U ív, Ulllj levél l oldal. , , 

, 4) A D ebreczc11be összegyii.U keresztyén l)l'éd'ikátoroknak (fJa& és szedll'o$ 
szcl'etlt~1'a~6~ ~allá80k. De~r,cczcnben nyomtn.ttatta Töröc .Mi lI/ii, ".edré! !5ü7. 

) l'otl81.tcletü BercsE Im re ur 1878. febl". 18. levele mcJléklctél)ol. 
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czikk szerint - mint a.z Isten egysége, állata és háromsága, a Fiu és 
Szentlélek istensége ellen ta,nitók - mitItán az igaz tanok védői által 
türv{myesen megrzá{olt(tttak és elitéltettelc, istenlcárom,ló bümösölc és eretne
kekk""t az egyluízból ldzámndók, s a világi hatalom általlJrdlós-jognál fog
v{t1Iwgöllm{lők.' 'l ... Téves felfogása a helyzetnek és v:iszonyoknak. A 
mit Genfben Jüílvinul1k ki lehetetl vinni, Erdelyben, melynek s7.abad 
I1lkotm:ínya s politikailag leglUűveltebb nemessége volt, az új tanok felé 
pedig legill.kább ez és a szabad székely nép hajolt , kisérIetnek is 
vakmerő. Onúlló m'szág ",,10110111 Jog" papság" felelt egy k;Usőnek akarni 
itél .. i ! .. . Hogy a zsinat folyamáról és végzéseiről teljes ismeretünk 
legyen, ismernilik kell Mehus egybehlVó levelét és v:itatételeit Az első 
mécr nincs fölfedezve; Bod Péter egyik műve ' ) ez iránti közléséből 
föl,;'g lJedig tartaImáb61 ugy jő ki, mintha a Lampe által közölt 1567: 
aeezember 14-ki keletü szikszó-debreezeni zsinati egybehivó ' ) lenne 
az ; de én azt Dávid F. egyik vitairata 4) előszavaiból következtetve, 
15G8-n tartottnak vagy rnegtal'tani szándékoltnak gondolom s tárgya
lását a következő évre is soroztam. A vitatételeket fentartotta Lampe "), 
s ezeknek már eúme súlyos kárhoztatást fejez ki az ellenfél irányában. 
,A Szentirásokból vett igaz tételek [Propositiones] -- igy hangzik az -
az egy Istenben levő egységről és háromságról a Sabellius és Socinus 
tévelygéseitől megfertőztetett eretnekeknek szörnyeszméi [1II0llstra ] 
ellenében, kitüzve az emlitett debreczeni zsinatra. ' Hét téteIbe van 
összevonva Melius hitvallása, melyet ugyanannyi ellentétel [.Anti
thesis] követ. Minthogy az egyházé az, a mit a zsinat elfogadott, az 
pedig, mint szintén a Dávid Ferenezé is, ennek czMoló müvében elő
fo rdul, itt csak nehány jellemzőbb vonást emlitek meg belőle. Az 1. 
hittételbeJl éles kárhoztatás van kimondva azokra, kik az Atya Istent 
ugy tanit ják, hogyegységéből az Ige és Szentlelek Ici legyen zá.rva; a 
ll. visszaútasitja Melius, ~abelliust, Photinust és Samoseta Pált, kik az 
Atya Istenbe z",ják az egész istenséget; a III-ikban kárhoztatja Ariust, 
Serveto-t és társaikat, kik az ecrész istenséget az Atyának tnlajdonit
ván, attól a Fint és SzentIeIket mintegy megfosztják ; a IV-ikben ha
zug~knak mondja, kik a Krisztust, Isten testben megjelent és nem 
tulajdon fiának mondják; az V-ikben kárhoztatja, kik a Finnak véges 
kC7.detet [initiUl" {inita",] tulajdonitnak s az istenségben való egyen
lőséget tőle elveszik; a VI-ikban v:isszaútasitja a Servetot követők ha
zugságát, a kik tőlük a val6sácr ,íllat és személy nevezeteit el akarják 
vitatni ; a Vll-ikben kárhozta~~ Nestoriust és Ariust, lcik Isten egy
. ,-ülött fiát önlétünek tanit j ák, mert az Atya soha nem volt a Fiu nél
kül, az Ige azért Isten és J ehova, mert Isten fia. Ol Itt az idegen nem-

l) Látha.tó: Canones Meliani Vftuy Articldi Majores . , . czímü könyvben. 
:!) Histo1'ia UnitariQntlll .. . 27. L 
II) Lali/pe . .. 176-178. ll. 
~) l?erllta~io ProjJositionuln P etri lIfelii non inquirondnc vC l'itn.tis ergo, 

!lúa ad contendendum pl'oposita. l'um ... .h:lőS1.6 kezdete. 'l LculI!)e ... l G4 - 1ú9. ll. 
o T,ml/pf' .. . 140- 169. ll. 
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zetbeli régi s mai korbeli újitók neve alat~ Dávid F., Bl.andrata és fl. 

, rk eO")'llézetüek vannak leplezeUen megtnlli,-tdva s pOl"mkban régóta 
~;h~llÖ ~zabad gondolkozásuak ,e~nJéke hélyegeztetik meg csak azél't, 
hONy a kál~hoztatás sebezze az eloket. . . . , 

" Az ellőtt nyil talált. A harcz Debreczen es Kolozsvár-Gyulafejér
vár ft Tiszán tuti és inneni Thiagyal'ol'szág és Erdély magyarsága s szé
kelysécre között elkezdődött a zsinatokon és sajtóban, szóval és tettel, 
mindkét fél legjobb eröive!. Az egyik fe1 sor-élén Melius állott, h-it a 
későbbi kol' irói magyar Athanaziusnak és magyal' Kálviuuak neveztek, 
a másikon Dávid F. az erdélyi hitviták fényesen kimagasuló alakja, 
önmaga által teremtett nagy nevével s távoli országokra kiteljedt m
réve!. .. . Melius nem várta a dolgok tovább fejlödését, maga nyult az 
idő kerekéhez , visszafOl'ditni akarva azt, vagy IDi:lS irányba tere1ni, 
nem engedve időt az ellennézetek terjedésére; czélja volt, hogy Dávid 
P.-et és Mrsait legyőzze, a saját hatóságu ünnepelt főpapot, hatalmas 
hittudóst és dialektikust elnémi!sa, ugy, mint - nem erkölcsi piron
ság nélkül - elnémitotta az ö egyházi hat6sága alaU álló Arany Ta
mást és Egri Lukácsot. A nemesség nagy része még Erde1yben. is Kál
vin llézetü volt, nyiltan kevesen tértek át, de sokan ingadoztak; fl 

debreczeni zsinat irányában a püspöki egybehivó és vitatételek nyers 
hangja s Mnro modora által a papság és a nép között nagy érdeklő
dés volt költve, mit a zsinati vit,ík és nyomtatványok még fokoztak ; a 
fejedelinnnek a fegyveljog használására, a népnek hitelvei mellett ma
radásra felhivása, itthon két nagy superintendentia küzdésre feltiizeJt 
gazdag, bátor és beszédes papsága, a klilföldi egyetemeken tanul6 szá
mos nemes és papságra készülő ifju élénk érdeklődése, kik Wittemberg 
és Genf theologusait it Magyru:- és Erdélyországban történő vallási moz
galmakról folyvást értesitették, igen találó ferryverek s a czél biztos 
eszközei .voltak Melius kezében. E felett fels6ségi vágya, theologiai 
lSlllm'etel t\llbecsülése, irásainak epés és sértegető, néha túlságos éles 
n~odol'a, fl mi fl köznép elött neki tekintélyt, SZaVállrLk súlyt szerzett, s 
k.'váJt ha gyönge és félénk ellenfélré talált, azt a küzdelemtől is vissza
J'lasztotta, állását erőssé tette. Dávid P. azonban nem tartozott ezek 
k~zé, ügye nemes ügy, ö annak méltó bajnoka volt .. ; de fl tényleges 
vlsz~nyokbanrá nézve nagy nehézségek rejlettek. O ekkor még csak 
Erdelyre Mrnaszkodhatott, melynek szász népe, KolozsvárOll kivül, 
Luther tanaihoz ragaszkodott, az oláhok kivül maradtak a reformatio 
moz;galomkörén, fl marryal'ok és székelyek külsőlecr Melius hitnézeteit 
v.l1ották, tehát egy, a "törvény által biztositott hitfelekezethez tartoz
t~k. Ol'szág,gyülés~. végzések s kormány i tények igazolták ugyan, ho~'y 
az udvarnal a tohbség, a vármegyéken és székekhen a. llemesseg, 
nagy?hb városokban a polgárság, sőt a papsllO' közt is . számosall vol
~ak tito~han D~ívid F. nézetein ; az ut6bbi . év~k szentháromság} vjt,íi 
~8 kétsegtelen~n ;gész~n átmeneti jellegi.i.ek voltak, oly értelmezését 
.ldván fl valódI haromsagnak, mely az isten-egységi tanoknll,k akarva 
nem akarva útját egyengette, hidul szola,ilva arra hoCl'y azok miha
Inal'áhh nyilv,Íllosságl"ajöjjenelt, h a. lehet ~ucgnízlw(lfiS ]~é Jknl, s vnllÓ'i 
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a forl'ong6 nagy sokaslig köziil kiválva, üj hitfelekezetté alakulhassa
nak. De a régitöl eltérés, a váJtoztatás mindig bajos, s Dávid F.-re 
nézve annál inkább az voJt, mert hirtelen jött j ö Kálvinhltü felekeze
tének superintendense, a születendönek első papja volt, kinek tehet
ségei, állása és népszerüsége irigységet, gondolkozásm6djának és vallá
sos meggyőződésének akor szelleme által követelt többszöri változása 
miatt boszut és gylilölséget költött rel ellenei szivében. Ehez járult a 
macryarnak a Iétezóhöz, a megszokotthoz ismeretes ragaszkodása. A 
papság állása szintén k~nyes volt. H~ maga az ~j hit:'ézeteket fogadja 
el hí vei elállhatnak tole. Ez eshetoséggel szamolmok kellett; de az 
er~dmény csak a tényleges lépés után volt megtudható, a mikor - ha 
az balul üt ki - a téves lépés személyes ártalmai jóvá tehetök nem 
voltak. Mozduljanak? Megálljanak? e végzetes kérdés előtt állott az 
egész papság ... . E sok nehézség daczára volt Dávid F.-nek egy egé
szen biztos és meghitt kis köre, részint tekintélyes társadalmi állásu, 
részint tudós férfiakból álló, a kikkel ő évek óta egyetértett arra nézve, 
hogy a pápai hatalom megWrése, az egyházba becsuszott visszaélések
llek a szerzetes élet és papság állapotjáuak reformja, az eklézsiai ön
kormányzat, az isteni tisztelet külsöségei : ima, ének, prédikáczio és a 
kisebh hittani kérdések, keresztség, urvacsora sat. megtisztitása im
már be levén végezve: a további reformationak magasb irányt kell 
adni, a szertartásokat egyszeriisitni s nemzeti alapra fektetni, az em
bernek Istenről és a hozzá való viszonyról, Krisztusról, a kereszténység 
megalapitój,iról észszerübb felfogást állapitni meg, a közfigyeImet az 
apostoli korszakbeli keresztény egyházi elet visszaállitására, az emberi 
szivben a szeretet, jócselekedetek, egy tisztultabb erkölcsi érzet és 
nemesebb kedély-élet fölelevenitésére és megalapitására forditni. Ez 
eszmék uralják Dávid F. egész lényét, áthatják gondolatait; lritlinik 
ez egyházi beszédeiből, meglátszanak elméleti és vitairatain, vezérlik 
tetteiben, vigasztalják és fenntartják válságos kiizdellllei között. Ez 
Hlőtöl fogva egész élete e nagy és dicső keresztény czéInak volt szen
lelve. A szinte két évtizedre teljecIt szünteleni tanulás, sok jónak és 
rosznak tapas/.talása, a folytonos küzdés, dicsőségei és gyaláztatása 
clkészitették lelI,ét e nagy feladatra' ; számot vetett anuak nehézségei
vcI, akadályait meN'ismerte tudta előre a bekövetkezendőket, mert 
ismerte az előtte élt s hoz:.'.~ és a közj6 iránt hasonl6ul érző és gondol
l<o:'.ó jeleseknek élettörténetét s martyrsorsát, a miben a magáét is 
mintegy előre visszatükrözve és megírva látta; mindezek megedzették, 
lelkét elkészitctték a töl'ténelldőkre, s lribékitvén a jelennel és jövővel, 
öt határozott cselekvésre bírták. Dávid F. egész nagyságában felfogta 
" dcb,.ec.eni hitvallás által teremtett új helyzetet; látta, hogy ez a 
l'cf'ol'matio iigyét Erdélyben, l\1agyarors7.ágon, sőt azon túl más orszá
gokra. IS l-ihn.tóla.rt a leO'v::'ilsáO'osabb pontra. juttatta, hogy a megállás 
v~gy lmIadás, n. ll~o~gnfolU el~yomása, vagy tovább fejlődésének bizto
~ I t:lsa l ét.- és l1emlét·kérdés. Nyilvános tettei és irásai JUlltntjll,k, hogy 
:'l kid:ly kegyét teljesen hirta, ·s ell,t méltán ; mert fejedelmi székének 
erös támn8ZI\ volt i nemzetsége hirnevét s királyi nagyle1kiiségt:t lEla-
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gaSí\tnlta i 11l1'ivei J~Dt a tudomány ~e~ellasá.t ]~utaH.ák ?e a világnak, 
s el őszavaibau az Igaz kegyelet ben~ose~é~e~ szo~t. ml~dl!S felőle. Meg 
kell a",t neki adnunk, hogy.tudo~ ?annl 1cir,-~lya lfJ,?- .sz}vevel, melynek 
lehetlen volt kegyelmes ha}I~lldos'l%ra nem ebre~lll Iranyában. Itt van 
a főforrása Dávid F. befolyasanak. U feJedelmI mat a teendŐkl·ől mind .. 
aunyiszor értesitette, ~ az.száll~1éka~ak előre .. meg volt nyerve. Hasonló 
volt Blandrata befolyasa IS, ml a feJedelem valtoz6 egészségi állapotá
ban taWja okát; s hihető, hogy Kálvin üldözésének emléke benyomá
sai alatt e férfi is ösztönözte, hogy Dávid F. a harczot elfogadja . .. . 
Ö erre a kellő tulajdonokat birta. Neve a hazában s a hazán kivül is
meretes volt; nézeteit. Magyarországon is sokan vallották ; Arany 
Tamás és Egri Lukács véleményfelei voltak; saját körében s egyházá
ban Kárádi Pál, iT álaszuti György, Basiliu s István, Gyulai Pál, később 
Sommer János, Palaeologus Jakab tisztelöi II barátai, a főrendek közül 
kanczellár Csáki Mihály, a fejedelem csaknem mindenhat6 első taná
csosa Béke, G,ispár, Hagymási Krist6f, P6kai Jakab, Mikola Ferencz 
pártfog6i. A védelem terve és fegyverei ügyesen voltak kigondolva, s 
mélt6ságos nyugalommal, megdöbbentő eredménynyel fölhasználva. 
Ez évi egész küzdelmökben alig volt egykét eszköz indokolatlanul hasz
]lálva, ez is azért, mert pártfog6juk a király, jelszavuk a haladás levén 
s lobogójuk nEgy Isten" felirata oly vonzó és népszerU, mely egészen 
megfelelt a kornak s egyezett a magyar szabadságszeretettel - győ
zelmük előre láthat6 volt. 

A király ez évhen adott nekik Gyula-Fejérváratt könyvnyom
tatási szahadaImat, gazdagon fölszerelt könyvnyomdát ; hozzá szedóket 
és metszöt külföldről hozatott Hof!11alter Rafael, val6di nevén [Skrzetus
ki] lengyel nemes volt a felügyelő, kit a jezsuiták gyaláztak, a rövidhi
tás és vallási elfogultság elitélt ; de a ki mélt6 arra, hogy a magyar nem-
7.eti irodr~lom, a gondolat és lelkiismeretszabadság baráti, csodálva ön
odaadását S t.nuhisi türelmét, mely öt egy ismeretlen nyelven, kezdő 
"zedőkkel, oly szép kiadványok létesitésére képesitette, háh\s emlékezet
ben őrizzék meg nevét. Ez intézet magyal' és latin nyomtatványai dicső
ségére válnak ama kornak s alkotóinak .... Dávid F. és elvtársai nem 
csak segélyül vették a sajt6t, de annak nemzeti irányt is adtak, minden 
nevezetesehb mtívöket a tLldós világ kedveért latinul, a magyar nép sZli
mára a magyar nemzeti joO" iránti tiszteletuél foO"va. - ecYy szebb jövő 
él?ületéhez a szegletköveket rakva le - magyar °nyelven is kiadták. A 
kovetk~zö évek eml ékei azt mutatják, hogy az emlitett királyi nyomda 
] 567. főként D::Ívid F. és a vele eo-yetértök reformatori művei nyom
tatásaival foglalkozott, s költsé~eit a király és állam fedezte .... Muu
klí~sá.guk három iníllyban nyil~ánult. A debl'eczeni zsinat latinul irt 
Ib.tvaltús-ára és az evvel kapcsolatos vitairatl'a Dávid F. és a vele 
eg?,etél'~ök a ml\l'osvfísárhelyi zsinatról sept. l-n költ latin szel'kezetii 
J btvr,z"«-snl és Vé,li1"llt-tal feleltek czáfolva Melius álliMsait is. ') A 
mii ft királynIlk van ajtinlva, s előll;emzetségi és kinílyi czímere dis..:e-

') 1'.'rJ!JIII;zWrth~elmi RmU:l.-el.:, rJ. D{LVic1 :F. iroda.lmi Dm1 6kt:lí. XIV. s:t,;Í,m. 
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siti; négy rés,böl áll: az elsőben előadják Melius lritvallását és a ma
O'ukét j II m(Ísculil"balt ellenfelök hitvallását honczolják, kimutatva, hogy 
~z a szentirással nem egyezik; a luwmacZ'ilcban él'veire és fejtegetéseire 
felelnek j a negye(Ukben Stancl1ronak a közhenjár6ról való tanai ellené
hen saj:ít tanaikat ismertetik meg, A czímerhez irt versezetheu : 
"örömre és háhíra huzditják az olvnsót, hogy a nemzetnek nemzeti 
fejedelme és atyja v",n, a Ici az erények legnagyobbikával, bittel ékes
kotlik. Miért keresnők - ugymond irója - idegen földek batárain 
azt, a mi közeliinkbe~ van ~ Megtal:'-ulhattuk sok véráldozat árán, saját 
veszedelmeinkböl, Imly karos az Idegen batalom ... . Térdeljlink le, 
Ilunt Urunk elött, élj link szerencsénkkel. ... Ha felszikkad a vér, meg
szárad hazánk földj~. , ' , Mn~yar ,a, lly~l;e" magyar nemzetsége, szive 
ke"yes, kegyelmessege nagy es saJat kiralYI székünkben Budán szüle
tett . . . . Sz linjetek meg - e lelkesitö fölbivás a vers végsora - oh 
főrendek, II pártokra szakadástól!" Az ajánl6-levél szintén a fejede
lemhez van illtézve : !!mint Magyarország választott ldrályához, ki 
Isten egyházának védője s a l-i szereti az igazságot. Elismerik - igy 
szóluak abban - a polgári hatalomnak az egyházi férfiak feletti fenyítő 
hatalmát, zsinat-egybeluvási s más vallásos ügyekben főfő intézkedési 
jogát; de a szentirásban seholsem olvasták, hogy Isten igéjét és a val
lást tüzzc]-vassal kelljen terjeszteni. Krisztus országa népe és annak 
áldozata önkéntes, fegyverrel és fenyegetéssel az evangeliom elfoga
dására nem kénysze l:ithető, önként engedelmeskedik az. Nincs nagyobb 
esztelenség, söt lehetlenség, mint külső erövel kényszeritni a lelkiis
meretet s a lelket, a ki felett hatalommal csak teremtője bix. Az anya 
nem tapossa lábbal eltévedt gyermekét, de megjavitni igyekszik. A 
lelkipásztornak is. ezt kell tenni, Nem tudják eléggé csodálni ellenfe
lök vadságát, kik ellenök a fejedelmet, még lribáik bebizonyitása előtt, 
tilz és fegyver használására ösztönzik. Ha hlbásak lennének is, Isten 
parancsa szerint meggyógyitni kellene öket, nem elveszteru. E meg
gondolatlan hitbuzgalommal azt muta~iák meg világosan, hogy ök 
nem J ézns Krisztusnak, mesteröknek béketürését, de Pelagius pápa 
ere~ekirtó ren~eleteit követik. . . . Elég súlyosak, ezek -, mondjá,k 
tovabb - de meg elszomorit6bb, hogy Istennel valo szent !~rsalkoda
,ukat gyalázzák, papsácrukat s tanaikat eretnekeknek vádolJ"k, s olya
kat gondolnak ki felőlük a mikért megbazudtolhatnák ilket; de távol 
legyen, hogy ők a kegye; szivekhez nem illő gyalázkodást folytassák. 
A felség látta s megismerte mily alapoJn-a van épitve tudományuk, s 
összeornl~ni készülö háromszemélyü Istenöket minő oszlopok támo~ 
gat ják. Ok is megirták Hit'vaUás-ukat, ellenvetéseikre feleltek, azokból 
:1 fel ség luegitelendi: mi igaz, mi hamis? nem kétlik, hogy ha Isten 
velök lesz, az igazság napfénYl'e jő, s győzni fog, a sophisták tudomá
nya mint köd szétoszlik. Hogy jámbor érzelmök a fel ség előtt tudva 
legyen, kérik, hogy vúdo16ik ne csak méltatlansággal ne illettesselle~1 
de· részesüljenek minden tisztességbel] és jutalombau, legyen llekl~ 
szahad ü'ni, tc'1.nitni, öket k~trhoztatlli, S átalában a mit ügyökben tenlll 
akarnak, adassék mindenre teljes szabadság, Az Isten magn lesz a.z, II 

v· 



k · 19" iiayét védelmébe veszi s azt lUíveli, hogy amint Krisztus 
laIU,,,, CI ~ cl I te é Urunk időben és bölcs:.segben l1:eveke e,tt s II s emberek előtt: 

. "k is minden nap tokéletesedJenek. Ők az Istennek bennök levő 
ugf dOék.it nem szé«yenlik, el sem vesztegetik ; hálát adnak hogy lelki 
"Jan, "'·1" , k ' t . bb . ' foO'sáO"llkból az igazsag VI agossagar~ napon en .10 an-Jobban kive ... 
zé~elt Az sem búsitja, ho~y ellenfeleIk állhatatlansággal vádolják; sőt 
azt hiszik, inkább nekik IS meg kellene gondolni: vajjon nem érett 
férfiakká kellene-e immár növekedulök ? Ok KrIsztus azon tanitásait 
követik: Vizsgáljátok meg, ha Istentől van-e (tina lélek? A jövendőlé
seket meg ne vessétek. A lelIcet Ici ne oltsátok. Azt gondolják, hogy 
minden kegyes kereszténynek igy kellene cselekedni. A kik ellenkezőt 
tesznek, a napot és holdat homályosi~i ák el, az egyházat kietlen pusz
t.ívá teszik, a csillagokat befeketítik, az angyalokat könyre és sirásra 
birják, magukat vérrel undokitják be, a mi azok jelvénye, a kik hom
lokukon a kigyót viselik bélyegül." ') 

Az olvasóhoz is rövid elöszó van intézve. ,Oly mőre - mondja 
Dávid Ferencz - mely érvek helyett gyalázkodással van teli s maga 
magát czáfolja meg, nem kellene felelni; de az együgyl\ek kedveért 
némely fontosabbakra megteszik je«yzéseiket, egyebekben hadd vag
dalkozzék Melius saját árnyáva!. ('5 a szentirás szavait czélja szerint 
ferditi el, a nu különösen ott tílnik ki, a hol bizonyit ja, hogy az Atya, 
Fiu és Szentlélek egy Isten, hogy a J ehova jelenti az egy állatot és 
három isteni teremtö személyt; hogy mind a Krisztus, mind a Szent
lélek személy, s mindkettőt imádni kell; az ö Istene egy és három, 
három és egy; a szentirás ezen helye: A Szentlelek vitetett a vizek 
felett, szerinte teszi a két isteni személy lelkét. Nem t\l(lható, honnan 
vette az egy állatot és három isteni személyt, miröl l\Z irás nem tanit, 
az Atyák nem szólottak; Pál nem állatnak [essentiaJ, de minden állat 
forrásának [essenti(wwn fons ] és szerzöjének nevezi az Istent, az Elo
him pedig azt teszi, I stenek, nem azt : állat és háTOlI! isle"i ssemély. 

. Ezután következik a két Hitv"llús, elől a debreczeni. ,Hissik -
igy 11angzik az magyarra forditva - hogy egy az I slen, "ki a Jehova Elo
him, ((.Zaz a hc'wom bi.zonJlságtevő Atya, Fiu és Szentlélek, s a mint Ct 

háromságban a VClló [,· .,.lisJ és állati [essenti(disJ egységet hiszik, 
azaz csak egy I stenséget vagy isteni {ormát: "gy" v(!lóságos egy teJ'mé
szetii, [h o mo" s i o nJ egy állatI<, egymással egyenlő há,·omságot "lanyaag 
[s l< b s t a n t i a l i t e,·] megkiilönbösteteUnek, de nem elválasslottnak, (tri 

Atya, Fi" és Szelltlélek külön személyi ttllajclonságából [p ,. o p ,. i e t a s 
I~ y p ~ s :" t i, c a.J szánnazó"ak vallják, c, kik egymástól tisstök~él {off vc, 
es ny,lv,anl<lasw.kban különböznek, mert az Atya az Igében, a Fu, a (erfi 
fonnáJaban, a szentlélek galamb képében jelentette ki magát. A:" egp 
Istent h"tSZlk, mert a szentü'ás mindenütt Jehovát emZit, a luí'ro'Jnsugot ~S 
if/en, .mert ezen egy Jehovát ne'vesi EZohimnak, hát'om bizonyscíg tevó1!ek, 
e~ 'I1~'tVel az egy Jehova Elohimnak a szentirásban gyakran v(t'J~ többse[let 
k'feJező é,.telme. Esek,.ől vallják, hogy c, J ehova vc'gy as állat [essent·w] 

I) Az elébb i{lé~ett műben. 
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név alatt értetik az egy I sten formája, vagy az úllcttjábctn levő l sten a 
személy alatt a hypostusis és ábrázat-kifejezés [l) 'J' o S o lj o n]; a háJro~n
súg alatt az Elohim t. i. az l sten há'J'omságct, mert az EL zsidóul teszi 
(IZ Atyát, a HO a F iut, a V A a Szentlelket ... Hiszi/" hogya K"isztus 
az igaz Jehova, l sten, vagy egyedül való, egy, a li,"in kivül más nincs, I sten 
formájában létező, önlétii, egyenlő az Atyával teJ"1nészetére, munklii1'a, az 
únádásnt nézve, különböző az A tyától és Szentlélektől, szemé7yi tulajclon
ságánt t·isztére, megjelenésére nézve; :nert csak az örök Fiu j elent rneg 
(IZ ember K risztusb,,,, és egyedül" F", a fb'fi for"'cíjáb"n keresztelte
lett meg szent J ánostól a J 01;dán vizében. Vallják továbbá, hogy "gy is 
mint Jehova, J eltov,íból valo J ehova, Istentől való Isten, s a szent;"ás 
szerint Krisztus, mint Fi" és ",int I sten az Atyától van . . . Hiszik, hogy 
" Szentlélek is egy és igaz Isten, Urak Um, szetzője és teremtő I stene 
[J o v "J mindenelmek, ""jta kiviil más nines, I sten fm'májában létezik, 
önlétii, egy t"'mészetü és egyenlő az Atyával és FiI .. al, állata az Isten
tol jő, I stentöl való I sten, lmt i",á,lni és segitségül kell hivni; háromféle
kép." kiilönbözik az Atyától és Fiütól s háromképpen egyezik azokkal: 
külön személyisége [h y l' o s t "S i s J van, teremtö és J ehova; azaz, a ki 
éltetle a teremtett ''''yagot, megjelent Abmhámnak férfi és angyal alal,
jáb,,,, , tiizb.,. és felhöben, a vál"sztotlakat ",egeleveniti és üdvözíti; 
K dsstas áUal ",ás vigasztalónak mondatik, ",eg jelent a favalomban, szél
bm, galamb képében, , ," Dávid F, és hitrokonai az olvas6ra bizzák 
annak megitélését, hogy egyeztethetök meg mindezek másképen, mint 
a sophisták szörnytalálmányai segélyével?! ') 

A. másodikat: ,Az Ji}rdélyb.,. egyetéttő eklézsiák papjainak az 
igaz Hé.,.omságrÓI való Hitvallás" -át Dávid F, adja elé: ,Hiszünk cgy 
I stenben, ki amaz Atya, kiMI mindenek vannak és mi ö benne; lm egyedül 
(O, felséges és magosságbeli ; esak egyedülláthatlan, bölcs és ItalItataIlan ; 
csak egyedül mindenek felett való Isten; egyeilii! igaz I sten, egyediil 
Jehova A.tya, kinél több nincs; egyediil a mi megigazolás",," kútfeje és 
világosság atyja; mincleneknél nagyobb; egyediil atyja és feje K,iszt2lS
nak, s 2Iuyanazon K";szt2lsnak Istene és atyja. Ebben az egy felséges 
I stenben, K,'iszt2ls atyjában, menny és föld teremtőjében "'ős hittelltiszünk 
Hzé'rt, 1/W1·t csak ő képes minket i'rgalmassága szerint üdvezitni, az úJo~~
n~", v;,ló sziiletés, "",egmosódás [k c>' e s z t s é gJ é~ Szentlélek meg"J1.
t'''a altal, melyet "ánk bőségesen kiöntött K ,'isztns aUal, a k. a "" meg
vll.ltónk .. . Hiszünk a Jézus Krisztusban, 'Ini egy U'I"l(/nkban, ki ált~l 
",,,,,lenek vannak, a felséges I st.,,,,ek fiában, a ki az Atya I sten e"eJe 
megámyékozásából, SzentlélekIo" Szilz Mó"'i,, méhében fog"ntatolt, mely 
](risztztsban az Atya, Isten az 'lItolsó iclőben magát megjelentette. Ezt as 
I slen fiát sem láthatlem, sem halh"tat/an, mindenek felett való, vagy 
olyctn Istennel.;, a kitől 1Jundf31lek vannak, ugy önmagcÍfól valónak nem 
erősifjiik lenni j hanem azt hiszszük hogy mint edd1g, tegy most is Isten
től való bten, világosságtól való vildgosság, 1'gaz Istentől való igaz Istf!»' 
bölcstó'l való bölcs, teremtőtől való tm'emtő, és attól a halhatatlan, senkttól 

I) Euyháztört, Eml, II. D(tvid F. irod. em!. XIV. szám. 
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.. "örök AtYlítól 'Vltló halhcf,tatlan" Ct kinek ct Fiu, a vilá!! végeze-

nem ("Jgu, ., ' ., ' t . t l ' , 'l e's'ell nemcSCt/c egyuc Vltgy masuc tcrmesze szenn, (~a 'O Y vettetni 
leve eg " , . 'll .' A 'á l .. ' 

/..: \'1 a Fiu magut 'vtsebbnek va otta s Ct k~t t gJ va egyenlonek csak 
" .1.ne A" . t "t . d l" , , .t l istliink mert (tS tya aZ o tS ensege , mtn en te'{)essegevel vele 
"zm' , ,. ''''11'' "t közölte s hatalmat aclot~ uelii~ l1wnnY,en es IO.C on, s o az cmgycüoktól 'is 
'. ,,'dtatni akada, Valljuk, hogya Jez"s Knsztus Istennel, azon egyetlen 
,m b'l"t tttt b' , . Fia, a kiről az Atyct a menny o /r,e. sZ,er e Ctn:u , 'tzonys~go.t j h:,{}cla.n 
1111!gigérle Adám"ak, hogy az aszany' allat magv"bol, "patnMl,,,kn,,", 
hogy Abrahám ágyéká~ó!, Ilávicl,.'ak, hogy "Z Ö magvából fog szQ1"1llami, 
mely (elől minde>! pró(etakJo.endoltek, a l .. t az apostolok (CIIinak es ember
"ek "eveztek, az"tán máso,Uk Adámnak, mely K,"isztust meg feszitetése
kor ct mellette levő százados embernek és I sten (iának I1lOndott, M"'űl 
Mózes azt jövendölte, hogy az Isten a zsirlóknak hozzá hasonló prófétát 
tá",aszt "Z ő "tyjokfiai közül s a leiről szent János azt" tan"bizonyságot 
tette, hogy utána (é"(i jövenri el. Ezt a látl",tó K"isztust monilj"lc az 
Atya egyetlenegy szülöt/ének, " kin ki)}ül más nincs, egyetlen közbenj(lJJ"ó
nak, élők s holtak itélő bÚ'ájának, az ,,,,yaszentegyház egyerliiU fejének, 
" ki mindörökké ,Ucsérendő I sten, kit imá,h",k, neki luí,lollmk és a kit 
tiszteUink, benne ö"ökké bizunk a Magasságbelinek örök végzése s:;erint, 
l11egvallván Pállal, hogy" kereszt're (esz-itett Jélms K"is:;t"son kivül mást 
nem ismerünk , . . Hiszszük, hogy a Szent/élek az Aty" és Fi" lellee, 
mely az Atyától szá,'mazik s Ct Fi" által adcttik a)dvö7cnek, Istentől acla
tott vigasztalónk, tanitón7.-, ct lelki ctjánrlélcolc osztogatója, Isten 'tjándélm, 
kegyelme, I sten 'tjja és ereje. Istennek nevezni nem l11eljiik, l11ert ezt az 
iTás sehol nem tanit j", imádni és segitséyül hivni ",ég kevesebbé, mert 
erre nézve semmi hiteles bizonyiték nincs, s a Krisztus által elénk id 
imádkozási fonnát elégnek ta,·ljuk." ') 

E ,Hitvallás' -ban a bitczikkelyek mondatai után idézve vannak 
a bizonyit6 szentirási helyek; végén az olvas6 a kettönek összehason
litása után itélet alkotására kéretik fel. 

Ezután Dávid F, és a zsinat az ellenfél hittételeit és érveit sorba 
véve czáfolja, a negyedik részben külöÍlösen Stancaro közbenjárói 
tanát helytelenitette azért, hogy az Isten.séget ö is a háromságban hiszi s 
Kálvin követöitöl csak abban tér el, hogy Jézus közbenjár6i tisztét nem 
isteni, hanem emberi természet szerintinek vallja. A zárszóban kijelen
tik, hogy az ellenök val6 ragalmazásokat és szidalmakat béketüröleg 
hordozzák Jéz:,s ama szavaira gondolva: Boldogok vagytok, ha ére~ 
te~ sZl~almazast szenvedtek ! De kérik ellenfeleiket, hogy a csúfoJo
da.t61 es szeméJyök sértegetésétöl tart6zkodjanak; crondol.l,(k meg, 
ho~~ 1{ö:nnyii ID,íso]mt gyalázni, de evvel hittanaik tel'j~dö világát nem 
oltja.~ l? j csak ~Z igazság győz meg s bir más véle~ény~·e. Az Udv 
alap}a!ol van szo, azt maguktól elvétetlll nem engedIk, mlg az el1en
k~Z?l:ol meg .nem gyözetnek. Tanulni akarnak, a7. isteni igazs<íg kere
s~setol nem Idegenek, lelkiismeretökkel ellenkező dolgoln'ól soha nem 
vltatkozllak, sőt épen ezért vetnek mindent a szentírás és Jézus iga:/.-

') Az elébb idézett filóbeu. 
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".í'Tl.l lllért.éke ahl, hoO'y lelkiismeretüket megllyugtathassák. Biznuk 
, o . o talnak l . ől t . " t·' , Istenben, kit dicsöltve lungasz ,-, ft n \:.e az Jgazsag l\ J,H'a veZe~ 
rejte si szivökben al. Ö ismel'etéüek világ~ít felgyujtotta, hogy n em sok.lra 
It köd eloszlik, s ök meg fogjá'k ismenu, mi elhivabísnk reménye, s 
kérui fogj<ik Isten egyszülött s közbenjáró Fiát, föpapjokat, hogy n 
mit bemlÖk elkezdett, végezze be. Ha ö Lelke által az emberek benső
jében öket m~gerösiti, reDl~lik, hogy "keg~es~lnlek felöl~ik, enyhébb 
lesz itélete. lUmt el1cnfelmke, a kJ1;;:et testiseg es ,'akbuzgosag vezet." 

Ez n: zsinat hivatalos nyilatkozata volt, tárgyins, komoly és erős 
tartalombm, modora kiméletes. Más volt lényege és formája ama m,isik 
két mtlnek, mely kevéssel korábban kelt li szintén azon nyomd,íból. 
Czímöket : ,Két könyv az Egy Aty" I stennek, a Fiuu,," és Szentlélel,
uek hamis és igaz ismeretérólfl. l). Ez az első könyv,lllelyet alakja külön 
állónak mutat, de valóságban a. következő ily czÍmü músocl'ik egésúti 
ki: "Az Atya Istennek, Fiunak, a mi egy U'J"ltnk Jé~'us Kris .. -tltsnal.·, 
" kit elbocsátott és " kettönek Lelke igaz ismeretéről. ' JlIásodik könyv. ') 
Az elsö II fejedelemnek mu ajánlva 1567. aug. 7. (I Z egyetértö ekléf:siák 
nevében j szerzők a czímlap szerint a lengyelorsz,ígi és erdélyi eklé
zsiák papjai, a mi cl két ország szabad \'alIásos gondolkozóinak azon 
időbeli szorosb viszonyára S hihetöeu II könyv közegyetértéssel létre
jöttére mutat. A czÍm kedvezés a lengyelek inínyábau. Mindkettő 
latinul volt irva a müveltebb osztályok szám,ír" . Az első kilencz feje
zetből áll. Az I - ill-at "ki\löu előszó és bezáró rész, az egéswek tar
talma és szelleme, aInk és irály s később az Ö neve alatt magyarul 
kiadása Dávid F. müvének bizonyit ja ; kiváló érdekü fl Dl-ik, melynek 
czélja: 1. Kimutatni azt, hogy az egy-isten-eszmét tanit6 yalIás nem 
új , a Krisz!ns és apostolok tonain épül, azok halála után a leg"ihígo
sabban látó elmékben maig élt s megsznkitás nélkül tanitatott ; 2. hogy 
a Szentháromság-tan ellen tiltakozók és nyilván tanitók a szentaty,ik 
é~ első keresztény püspökök között is voltak. Ezeknek hosszu sorát szám
lalJ". elé Dávid F.Origenestöl és Ariustól kezdve Serveto-ig és a könyv 
megjelenése évében épen ily ellenkező tanokért megöletett Gentile-ig. 
A.. ,IV. fejezet szintén ömilló 1 elősza,ya. vall és záradéka. Erröl hátr.ibb 
~zo lesz .. . .Az V. és VDI-kat elöszavuk önállóknak llluta~ia, utóbbi 
es a berek~sztö vers D~í"id F. müve 3) j evvel tartalom, alak és eszme
lli:llet .. teb~tetébell számos összhangzó verse igazolja ezt. A IX. fejezetet 
~epezo ~lii IS övének hítszik, de bizonyitékom nem levén, ennyit meg
.~ egyezDl.e,légllek tartom. Ezek, mint a nem ismertetett VI. - VU. fejezet 
~~ llluta~lak, hogy D~iYid F. és a vele egyetértő papsáO" a r. kath. vallásnak 
ussz~s alapkérdéseit, a hitczikkek ágaiban KrisztusOuMll areformatiojg 
elterJe(lye volt elöitéleteket, babonákat 1 a zsinatok és conciliulliok 

I) Eyy11riztörtéueZmi Emlékei;. II. Dá.vid E'. irod. Cml. X. sziÍm. 
2) J.)fl!/1IúEtö,·ténelmi 1l:mlékek. H. Dávid F. irod. cml. XL szám. 

. , :I) Sct"l.utius ... műve 81. '14. lapján Pauli GerO'elyének il:ja azért lUCI'j 
lSUlcn lilás IIJ' " .... rs.,·t· ]Í • 'hó ' " , ." ,. ." IS. ' Ii magá.llak a. ver9nek tHrtalnut I s a "D ehol'tatto ' 
CZIUlÜ maslk Ily tartahuu verese! rokolHníg<íllúl fogva D,1vid F.-ének tlll"tom, 
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téves tana.it, uz egyhlízb~~ beh?zott - ~zel~~tök iil'~s - kl'tlső czel'C
Illol1üíkat, szóval: a ,Tullus egesz mezejét uJ megmlvelé:-J alá vették, a 
Krisztus és apostolok egyszerii. vall,isa felséges ábrázatát elrutitó folto
kat .uról eltöriilni, az evangeliomra borult sok százados homl'tlyt el08,,
latuit az egyházba~ a s~?badabb gondo~oz~s és ,tud<i: s á.Ita.l Mmogatott 
hit vihígát rneggyu.Jt.:llllgy~ke~:e. Az aJanlo-levelbeu .~)eval1ják: ?,hogy 
több jeles férfiaktól Irt s ket konyvre osztott ezen toredékek kiadása 
már régóta közoha:i tárgya volt; nem hizelkedöleg, de igaz ahizatos
ságban ajánlják a fejedelemnek, nem azért, hogy öket a mérges kigyók 
marúsátóI vagy claudiusi megkövezéstöI megvédje - a rágalmaz6k nyel
vC a teremtőt sem kiméli _ .. hanem, hogy az egyhi:ízat az ignzság keresé
sére serkelltvén s az utódoknak magasabb ezélok felé törekvésre útat 
késútvén : egyszersmind ellenfeleik rágalmazásának okait megszüntes
selI, s az igazságnak oly hosszas vajuclás utf~ll világ elébe jutásál'a HZ 

ajtót mint előküzdők fóltárjúk. Ez - ugy mOl1(lanak - mintegy 
bevezetés és előcsatározás lesz, azon czélból, hogy hitök megfélemlitett 
ifju bajnokait a kiizdelem alatt inkább felbuzditsák, s az alvó lelkek 
megébredjenek. Kérik a felséget, .. hogy ezen valódi tudós férfiak tarló
zatait kegyes indulattal fogadja. Orvendenek, hogy az egyház jelenlevő 
csüggesztő állapotában az Isten nekik ol y M~~enast adott, a ki az 
igazságot nem tilzzel-vassal kivánja teljeszteni. Orök bálát adnak azért 
az Atya Istennek, fia, Krisztus áltnJ, serkentvén ő felségét, hogy Gama
liel tanácsát követve, kegyesen figyelmezzen arra, nehogy az ügynek 
érett megfontolását éretlen itélet előzze meg, s királyi székéből ne azt 
nézze: kik? hanem mit tanitnak és irnak? hogy végre azon kősziklát, 
melyet ők mozgatnak, jól megismervén, a helyesebbet biztosan meg
választbassa. Ellenfeleiket arra kérik, hogy kitérés nélklil két fődolgot 
bizonyitsanak be: 1. Isten tiszta igéjéből azt, hogy az Atya, Fiu és 
Szentlélek egymá~sal minden tekintetben e"yenlő, e"yöröklétii, s . . I o o 
megls va óSl.ígban különböző három személy j mutassák meg : ki van-e 
valaboI a szentírásban fejezve, bogy az Atya, Fiu és Szentlélek egyiitt 
egy Isten? bizonyitsák be a Fiunak az Atya ,íllatából öröktől fogva 
születését, mert az Isten, mint Isten - az ö vallásuk szerint - nem 
sziilhet; mutassák meg ft szentírásból: boI volt a Fiu testben megje
lenése előtt megnevezve ? bizonyitsák be az örökkévaló Fiunak a világ 
teremtése előtti valós,ígos létét a szentiníshól és canonicus könyvekből, 
11em a szenta.tyákb61, a cOllciliumi véO'zésekből vaO'y symbolumokból, 
mely~k ha, I~ten tis~ta igéjén nem alapulnak, nem l)izouyitj.ik n, h,itta
nok l?aZs~gat. A. illI személyöket illeti _ ez végSZI.l\Tllk - Iste~. e~:lz 
e~'yhaz elott vallJá,k, hogy ök az egyetértésre, engedelmességre s o,~elk
nel helyesebb tanok aMirására minden tétovázás nélkül készek; mert 
s~eretnek t.'\llulni s csak Isten dicsőségét és az egyh::íz épUlését kere
SIk. Hog~ e háborgó iclökbeu ily kellemetlen tárgy vit"MslÍho~ kezdet
tek, tuh1Jdollltsa a felséO' és orszá.CT ellenfeleik eröszakoskodá:sall1itk. 
K?rllek Dljnd~n1rit, hogy °miután ök~t a' szükség és Istell e1rej~ett tl~
~acsa akamtJok ellen vonta a küzdtérre 1 magyarázzák ezt J6m es 
19azra. \I 
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A músOtlik könyv külön az erdélyi l:cfol'mati6val foglalkozik; 
tartalmlit I - XV. fejezet teszi. Az I-IV. fejezetet a czíJl1, elős:l6 és tar
t • .JoJU rendszeressége, a bevégzö sorok és azon tény, hogy későbh m6-
dositva ffingyant1 neve alatt is megjelent, kétségtelenül, az V -X-et 
ar. irály és eszmemenet rokonsága szintén Dávid Ferencz művének 
mutatja; valamint a XIJI. 'l - XIV. 'l xv -ket is, melyek s köztük" 
XIV. előszóval ellátva klilön is megjelentek. 

Az I- IV. fejezet hittaJl i egyetemes és magyar, sőt külön unitá
rius ·e"yháztörténeti szempontból is oly fontos, hogyelőszavát s tar
talm"Onémely részét ismertetni müven érdekében állónak velem .... 
,Miután az elsü könyvben híven előadták - ugymond az iró - hon

lHLJJ, s mely századokban keletkezett a sophisták üres szóbeszéde a 
lu'rom Istenről és két Krisztusról? lák tanitották, tCljesztették és gya
rapitották? minö idegen szókkal homályositották meg? mily változé
kony, nevetséges és hihetlen tan ez, és hogy kik voltak ellenkező 
nézetben, s mily erös érvekkel ostromolták: ideje, hogy saját hitvallá
sukról nézeteiket szivök rejtekéből kitálják, bárha nevöket, mint eret
nekekét ellenf'eleik jóformán megbélyegezték, a fejedelmeket megöle
tésökre felhívták, s azon kegyeseknek, kik velök egynézeWek, elég 
kiméletlenül még porait is káromolják; ieleje, hogy a világ elött egye
nesen megval~ják: mit hisznek az egy Atya Istenröl és Fiáról és mind
kettöjök Lelkéröl; kérik az olvasót, hogy mindkét fél irásit és érveit 
fontolja meg, s maga itélje el: melyik egyezőbb a szentirással? Czéljok 
az, hogy egyedül Isten igéjét tartva szem elött a szentirás egyszerü és 
józan értelmét kövessék. Figyelembe vétetni kérik: mit kell tartani 
oly vallásos gyiilekezetröl, mely a vallásért vért ont, mely az Antikrisz
tus hároms>ígos Istenét védi, mell' másokat káromol s a bosszuságot 
11em tiiri, de maga követi el? Fontolják meg azt is, hogy az U r a hívők 
mai nagy megaláztatása közepette a viszálkodás Eris-almáját nem ok 
llélkiil bocsátotta közzéjök. Ovakodniok kell, nehogy aZOll türelmet
lenkedés s üldözés, mell' által a választottak élete veszélyeztethetik, 
ajtójuk elött legyen, a mint azt iaen tudós és kegyes lelkek már előre 
"ejtik és rá el vannak készülve. Akármint legyen, kérik ellenfeleiket, 
hogy Isten igéje ügyének roszabbra fordultát elő nem segitve, velök 
ezután bánjanak szelidebben vitatkozzanak iIlendöbben, hogy ebből is 
MSS;K meg az eklézsia kegye'ssége ; kérik s kényszeritik, ne forgassák 
to~abb fegyvereiket saját bensőjükben. Nem ez út visz iidvösségre .. Az 
u~azato88<íg lelke az, mi által az egyház épül, az igazság gyarnpodlk, a 
tel'cl.n~ök jó útra térnek, a béke helyre áll, a lelkek megengesztelőd
nek. Nem ,ras fegyverrel, de az Ur lelkével, szeretettel küzdve gyözték 
I~ Isten fiai a .,'táut s zaboláz ták meg az ellenség vad kegyetleuségét. 
Ok nem hogy eJlelleiK káromlását viszonoznák, de illbí,bb szi1ntelen 

') A'ntithesis ... l<~gyhá.ztörtéllelmi J~mlékek. IL Dávid F. irod. cml. 
XX. szá.m. 
o 2) Pltrascs Aeqllipollcntes sat. Egyháztörténelmi Emlékek. IL Dávid F. 
irod. oml , XIX. lIztím. 
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. 'dkoznak awkért, a kik öket átkozzük és üldözik, az elégtételt hívő 
lma k· ., b k t t ·1 f· dd· lélekkel Istenre bizva, ~ l a Jam oro a a YaI ag e l meg, szigoruan 
biilltetve a biinösöket es kevely~k~t." .. 1) .. .. ,. 

Az 1. fejezetben az európai atalanos s a kulon enlelYl reformatio 

f "JJlozzanatai a közvetlenség élénkségével vannak előadva. MUltho<Yy 
o '·t' ·t d fl " Dávid F. azokban IllU vezer vagy supenn en ens o yvást részt vett, 

saját tudását, sokszor önművét beszéli el, nem hallottakat vagy egyszá
z~ddal később olvasottakat, mint Hermann, Haner és Párizpápai. Ily 
úton tudni meg amaz események valódi folyamát nem ismétlés,de ismere
teinknek az eredeti forrás nyomán hítelesitése. "Sokan csodálkoznak 
_ uc:rymond - miért nem ment végbe a reformatio egyszerre s miért 
kezdŐdik hátuh·ól eléfelé, a kisebbekről a nagy kérdésekre menve? 
Képes-e a vak - kérdi - eltürlli a világosságot, ha szemei egyszerre 
látásra nyilnak föl? Midőn J ézus egy ilyet meggyógyitott - a mint 
az evangeliomban iratik - élőfákuak látta azembereket. Ha szemeink 
előtt a nagy sötétség után, az evangeliom teljes fénye egyszerre föl
CfyUlt volna, n. tömérdek világosság tán látásullktól fos~tott volna meg. 
Isten tanácsából volt, hogy lassanként, fokról fokra haladva deritetett 
fel előttlink az igazság, mint midőn a kisdedek előbb tejjel éltetnek s 
lassanként szoktattatnak táplálóbb eledelekhez. Az elvénült világban 
második Mózes-Mnt elébb Luther és Melanohton jelent meg, kezdve a 
symbolumok megú.iitását ugyszólva a végén: a bünbocsál!aton, mfg
igazuláson, az indulgentia-árulás eltörlésén, a mit a leghomályosabb 
látásuak is istentelenségnek láttak; azután" különböző büvöléseket, a 
tisztitó tüzet [p"·rgato,.i",,,], halottak segitségül hívását, a szentelt viz 
és aZOn miseénekek eltörlését, melyekkel a papság osztogatta bünbo
csá.natát, <a mire csak Jézusuak volt hatalma: . , . Zwingli magasabbra 
emelkedett, a szentségek tana megtisztitására, a templomokból a képek, 
oltárok, orgonák s más b"bonás és mythologiai énekek eltávolitására 
törekedett, de kevesektől pádolva s Luthertől is megtámadva, kevés 
SIkerrel. Utána még eszesebb férfiak következtek, .ieIesek a tudomány
ban, hív gondviselői az egyháznak: Bucerus, Oecolampadins, Musculns, 
Martyr Péter, Kálvin, Ochíni és Viretus. Ezek a pápai hatalmat gyön
gltették meg, s a világot az evangeliom igazságában megerősítették. 
Végre jött Rotterdami Erasmus, a ki burkoltan az Isten egységéről 
ke~de~t tani~i, de inkább czáfolva a más nézetüeket, mint saját tanait 
n)'llvan megallapItva. Ezt Serveto tette merr a ki nyiltan tanitotta 
Ist,en eg~ségét, s m(\veiben az ellenkező tanok~t és a sophísták theolo
gl~Já~ k~l'hozatosnak nyilvánitotta ; de l)ál'tolói nem levén, ellenfele 
~alVlll a-l~l a kegy~s l~lkek mély megbohánkozására me~ége .. tte~e tt; 
a~~~l)i\ll k~OlltO~t vere a.Jtal tudománya megszilárdult, tudos mt~veIben 
Iul eJ tett hIteIvel sokakat azokról való elmélkedésre birtak, a mIk által 
a ~lagy kérdés vitatárgy~ivá l ett, s nem lehet kétsé<Y iránta, hogy bál'~ 
n:~l~r ~e~y~t1~lle~ ~~lenségei, él;iék bál' öket a legnugyol?b üldözések, az 
Cc) hoLZ II l égI koltott Istenektöl s a két tel'lllészctii KrIsztustól lnssiln-

I) E,!!yhdztürtbl. Emlékek. IL Dávid F. irod. eml. XI. szám . 

• 
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J{ént meg fog szabadulni, mert az Ur az övéit tudni fogja a kisértetek
höJ kiszabaditni." 

Áttérve az erdélyi reformatiora, annak fokozato s fejlődése előa
dása után azon reményét fejezi ki, hogya ba.byloniai Isten is, melyet 
némelyek személyében háromnak, állatában egynek tanitnak, idővel 
me<YszUnik s a szentirás tiszta igéiből mindenek meg fogják ismerni az 
eg)~edül ,'aló felséges Iste~t, Krisztus atyját, a kitöl J?i~denek vannak. 
Minket - u<Yj'lllond - kot Isten parancsa, hogy Slmltott vagy fara
"ott kövekbŐl oltárt ne csináljunk; el ken vetnÜllk az emberi bolond
~áO' vas fe<Yyverét, s egyházunkat egyszerü köböl kell fölépitnünk, az 
ist~lli tiszteletet régi egyszerüségére visszavillllünk; emberi találmá
nyokból Isten oltárára erdőt plántálnunk nem szabad, sem semmi ide
"enszerti, kiilönböző magból való földi termény t, a mi Babylon és Baal 
papjai istentiszteletére emlékeztessen. Küzdelmekre készen kell len
niU;k - igy folytatja. Mózes 40 évi bujdosás után vitte be népét az 
e"yptomi fogságból Canaan földére, elvesútve legjobbja't. A mi bujdo
sásunk is a római papság lelki fogság:íból 40 éVl'e terjed. Luther és 
Zwingli voltak az első vezérek, kiknek az üdvezi\lést s a szentségeket 
illető tanai ma is feun vallllak; Erasmus, Cellarius és Serveto az igaz 
Istenről és Krisztusról az apostolok tiszta tudománya szerint kezdet
tek tanitni; de ők a szentatyák, conciliumok s a r égi egyház tekiuté
Iyei oly nagyellenállásával találkoztak, hogy legjobb vezéreik a küz
delemben elestek. Nagy szégyen ez, s ezért egykor számolni ok kellend, 
hogy maguk a vezérek is egymás ellen támadtak. Olvassa meg bárki 
Zwingli és Oecolampadius 1548-n Baselben megjelent könyvét, mely
ben a Luther és Zwingli közötti kimondhatlan keserüséggel folyt vita 
van leirva; Kálvin czáfolódó irásait Servetom, CastaJiora és Blandra
tára, Beza káromló és sértő vitairatát Hesshusiusra és Alciatira, sőt a 
rég meghalt Origenesre, a hasonlithatlan férfira Emsmusra, századunk 
dísr.ére, Ochillira, Lismanillra, Gribaldora, Gentilére, SociuÍ Laelio-ra. 
Olvassa meg Stanearonak és Osianderuek Kálvin és a zii.úchiek, Wie
gauc1n.ak 6s Simlernek Stancaro ellen, Heblernek Melius s ennek amaz 
elleu ut iszonyu gyalázkodásait s emlékezzék vissza, hogy Luthernek 
és ZWlllglinek tulajdonitják, hoooy az Anabaptisták ZUrichben megö
lettek, Kálviuuak, Serveto a l~ernieknek Gentile me"öletését. N em 
csoda, hogy ily sokára kelle' haladni az ÍO"az Isten és fia, oa Jézus Krisz-
tus tiszta ismeretének. o 

"De a mint Krisztus lelkének az utána következő századokban 
az egyháztól eltávolítása elhomályositotta az evangeliomot s az ö igaz 
tudOID.Íllyát : ugy mostani visszatérése ismét napróillapra inkább meg
semmisíti az Antikrisztust, s visszaállitandja az eO'yházat eredeti tisz
tnságá.ba, a mire egyetlen tH az, hogy az emberek ~inden találmányát, 
rL symbolumokat, conciliumi véO'zéseket, ré2i szokásokat elhagyván, 
c~ak . az ó és új szövetség taullságaira táma~zkodjul1k, csak azokban 
lngYJOllk és azokhoz ragaszkodjunk. Ez által győzött Pál apostol és 
Luther. Az egyháznak a régi babonákt61 merrtisztitásában tehát ugy 
keH elöhaladnunk, hogy a mi az Isten igéjén kivül van, semmit el ne 



92 
KET FONTOS ·r.\RTAL~1U «ÖNn, 

fo(rndjlUlk, egyedüli tanitónIn:a.k és mesterünknek ismerjük el azt, a 
ki~lí~ égból VUll küldv~, ~itradJullk meg nz . apo,stalok és első keresz
tény eklézsiák tud?many,~ban, " ,-,,-",ynél tl szta~b soha ~em volt. E. 
legyen a IIl!ndnyaJll~ altal. halahg kovete~do eg)'"düh ,út . . .. Ne 
féljenek it ln vek ellellsege~b.-101, a dolog , neheze~)b resze mar Illeg van, 
az 'Urnak útát többé senki fel nem tartóztathatja. Ho"y az ös kerest
tény egyház vlsszaállitásának bizOllyO~b j.elei nillc~enoek, azon a hívek 
ne csudálkozzanak, mert sok az Antiknsztus meg a reformált eklé
zsiákban is, de fl, kikuek száma nem sokára megfogy. Szüliséges, hogy 
az ilyen vitatkozások :.iltal a világ a népeket gyahizó, dicsekedő istell
káromlókat és mások lelkiismeretének vérszomjas birálóit színről szin
re ismerje meg. V nkmerö bátorságuk, kevélységök és árnlkodásnk má,r 
lWy is mindenki előtt tudva. van. A gyermekek is látják türekvésök 
gyümölcseit, s hogy van-e szivökben a~ igaz reformationak avagy csak 
nyoma is. Hiszen ezen másokat gyalá,zó szájhösök közt minden szent 
dolog iránt akkora hidegség uralkodik, hogy nem tudjuk: nevekedett-e 
korbácsaik alatt avagy csak egy kegyes is ? S ennek legfőbb oka az, 
hogy az egy Istent, Krisztus atyját llem ismerik, egyetlen fiát, Jézus 
Krisztust, a kit ö küldött el, úelll prédikálják, a szenti.rások tanuságát 
nem követik, hanem mindent emberi találmányokkal zavarnak meg. 
De mivel soha sem volt fogság, melyMl szabadulás ne legyen, s a mi
böl öröm ne következzék, közel az idő - higyjék el a hívek - midön 
az Urnak igérete be fog teljesülni. " 

"Vál:iuk hát hívő lélekkel - ez bezáró szaVlUr - mig ránk is 
elkövetkezik a mi hajdan Izrael népével történt, a kik az új Jemzsá
lern alapját aka,rván lerakni, az ellenség dühe és gonoszsága miatt 
kényszerültek egyik kezökkel lllagukat védeni, másikkal az épitést 
folytatni. Hánk is szabadulásunk elött még e sors vál'. Bor.asztó ká
romlásokat és kereszteket fognak elleneink ráJUr szórni, hirdetik, hogy 
mi a királyoktól el akarunk pártolni, a. adófizetést lllegtiltjLlk, a népet 
fellázitjuk. Cselt fognak vetni roszakaróink, mint a zsidók Krisztust 
többször meg akarták ölni; de a mint a babyloniai Pharaok az Urtól 
elkezdett munkát megakadályoz ui nem tudták: ugy ami elömenete
lünket is sem a gyalázás, sem kard, sem semmi AnLikrisztus feltartóz
tatni nem fogja, mert az igazság hatalmas világa immár ajtónk előtt 
van, s Isten az Ő mllvél'e segedelmét adja." l) 

A IV. fej ezetben Dávid F. előbb hitnézeteit átahínosságbau, az
után hitvallását adja elé Istenről, Fiuról, Szentlélekről , utoljára az 
e~enfél föbb ellentételeit [Antilhesis], s azok el nem fogadását ponto!,
kent ludokoha, mindenik pontot szentinísl'a a.1apitott külön Sy1l0g1S
~ussal zál:ja be. Az elvek és formulázott hitezikkek eO'yezők a. zsinat 
llitvallás-ában levökkel, csak abebizonyitás böv, fes~telenebb, itt-ott 
meré~z . I.Játszik, hogy itt Dá,vid F. egyéni meggyózóclése, a zsinaton az 
~giThazé volt kifejezve . ... E két könyvben a szenthál'ömságenen~s 
n ok theologiai- irodalmi és bibliai fegyverei, a köza.nya.szentegyhaz 

') Az el/bb jelzett mil . 
• 
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hitfelfogását61 eltérő szentatyák [Meliua szerint: etetnel,ek] nézetei 
«ondo. választás.al vannak egybegyüjtve, vO'.lz6 irálylyal és modor
ban, sok helyt az ellellfélre irányult csípős humorral szerkesztve j kü
lönösen gyöngéiket mindenütt élesen lát6lag keresték ki, s a logika, 
rhetorica és dialeetika fegyvereivel is hatalmas ostromlás alá vették. 
Az első könyv első három, a második könyv szintén néhányelsöbb 
czikkébell Dávid F. élénk szelleme Serveto é. Gentile-féle reminiscen
tiákkal szillezve meglep, il'álya sok ?elyt ma.gával ragad, az eszmék 
ulindenikben me1yek, merészek, radlka~ reformirányuak, magukat a 
kedélybe behizelgők. A második könyv feJezeteiben Bland,.at. nehézkes 
művét [XT. - XII. fejezet] 1-lvéve, a modor nagyobb simasága ml!lden 
czikkbell tetszetős irálylyal párosul, a tartalom gazdag, kivált Dávid 
F, dialektikája több helyt összezuz6. Az első könyv VIn-dik fejezeté
ben: Serkentés az Isten igazságának keclvelőihez czÍmü versezet, mint 
vallásos költemény ') a második könyv IX. fejezetében a Sophisták Há
"om Istenének nevetségessé tétele, valammt a xm. fejezetben: Az igaz 
és hamis K1'isztl<s-t illető ellen tételek, ') végre a XIV. fejezetben levő: 
Egyenértékii képes szólamok ama kor sajátságos vallási vitatkozási mo
dorának érdekes példányai. E két könyv az akkori hazai sajtó igen 
becses terméke, maradandó emléke az erdélyi unitárius reforma,torok 
theologiai és bibliai nagy ismeretének és bátor harczának, melynek tör
téneti értékét - az itt-ott levő tnlzások daczára is - a támadások 
nem csökkentették, fényét a későbbi hitü1dözés és szenvedések gyásza 
sem volt képes elhomályositni. 

Különös, hogy később a nagy eszmék és merész reformok szo
kott végzetes SOrsa épen ezt a két könyvet érte, s a politika és korszel
lem megváltozásával ezek irói vagy a kiadásban résztvevők lettek kö7.
gyülőlség és lildöztetés tárgyai vá, részben áldozatokká. Oka az, hogy 
ct. Unitá"ius Hitvallás és Egyház létezésének alapkövei ezekben voltak 
letéve: Az itt kimondott eszméket és tanokat az ország nagyobb részé
ben úJongó örömmel fogadták, s a közrészvét az isten-egység eszmé
Jének hihetlellül gyors elterjedését eszközölte. Nem igyaTiszavidéken 
s klinn a r6mai katholikus és protestáns orszáO'okball. A czélja közele1,e 
Jutott mozgalom, Lengyelországot kivéve, mi~denütt rendkiviili vis ::za
te;'Zést s bo SZUB ingerültséget keltett. De a többiek ~öl"ött az !: könyv 
n -lk fejezete volt az, mely csaknem fellázaBztotta a hlvok lelkusmere
tét, hol az isteni állat [essentia] és három-egy isteni szeme1y [hyposta.';s] 
~ana, 1.- VIII. profán kép-rajzban volt a gúny fegyverével megtámadva 
es nepszerütlenitve, Az 1. rajz négyszögű kőoltároll levő három isten-arcz 
V?~t, koronás süveggel, az iró' e megjegyzésével: Róma a kétfejii J(í,nnst 
Inuzte templomaiból, s helyére a há"om-egy ].,tent állitotta be. A II. 
k6pen egy krakk6i kápolnában levő eredeti után a külön arezu Atya 
• 

') Ef/yháztih'té11, Emlékek. n, Dá.vid F. irod. emlékei X, RZ;~1ll M ív, Mili,) 
-~l!tII.J lapj(m. 

~) Jj.'gyháztöl·tén. Emlékek, II. Dávid F. il·od. emlékei Xr. BZ!í.n'l N iv, NI,) 
- NuJ h\.lJján, 
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és Fiu cer)' testtel, de két fővel ugy van lel'ajzolva, hogy a fejök körüli 
viláO'oss6eráramlatb61 galambképbell a Szentlélek száll ki. A m. ecry 
:1 p:-tpai u~lval' egyik palotájllball még nkkor meg vo~t s Kelemen p:'ipa 
által készitetett képről volt véve, mely az Ul'vaCSorm ostyában - mi a 
r. katholilmsok közt imádás tárgya - az Istent, Krisztust és Szentlel
ket ostyadambokká átváltozva [trctnssltbstantiafio] ábrázolta. A IV. 
képen egy asztal aJ~k~ p~dszékbe~ ~.z .. Atya, Fiu, .. S?"entl,élek, mn:t egy
iiröklétü- s egyszemclyu.- es e,qyenloseguek egyenlo lstem mélt6saghan, 
ülve, az V. képen J ézus, mint Jstentő l mennyből test nélkül alá szálló 
alak vall ábrázolva, a VI-ikban a Szentháromság, még pedig az Atya 
ülve, ölében tartva a kereszu'e feszitett J ézust, mellén közbül ga1amb 
képében lebegvén a Szentlélek; II VII. Stanearo t.tnainak jelképe: egy 
egyenkaru kereszt, végein és k Özpontjá.n kis karikák, melyekhe arczhau 
nézve, fön van az állat [e.,.entia], szemben alol az ember Jézus, jobb felől 
a Szentlélek, balfelől az Atya, középben a Fiu. Az ir6 ezt Stanearo 
~íJnuillak mondja, a. ki fl, Hároms~ígoll 1..'"ivü] kitalálta még az. emher
közbenjárót is, s az Egységet it Háromságban három l'étlJe fogott 1 s 
azután kibontott köpenyével bizonyitotta. A VIIJ. kép Melius által fel
talált négy I stenséget jelképező 1 hál'omszögii S ugyallallllyi drága 
gyöllgygyel ékesitett gyiirtl , a mik együtt az ő Jehova-Elohimjá.t t.. i, 
az állatban l evő három személyt ábrázolják. Ezután idéztetvén a Brah
minok három-koronás I stene, a Szabinusoké, a J ord,ín mellett fölfede
zelt hároms~ígos I sten : a bántó rajzokat még bállt6bb megjegyzések 
zárták be. ,Ime - igy szolnak - az Antikrisztus Cerberusa s a pápis
ták szentségtörő bálvá.nyai, it kiknek mérgét eddig szÍvtuk némán, 
hidegen, vakon, melyek némelyike · sok templomokban ma is fen van, 
híven ,íbrázolják Geryon-bálványukat! Kérik híveiket, figyelmezzenek 
ellenfeleikre : a minő Isteneket festenek maguknak, olyanok élnek 
lelkökben. I stentagad6, a ki hoborljaikat védi és követi. Ök el vannak 
tökélve arrl1, hogy azokat templomaikb61 elilzik, hogy az Atyát, Fint 
és Szentlelket ugy, a mint a szentirás tanit ja, megismerhessék. II l) 

E közlésre Dávid F. tulz6 követőit Servetollak Kálvin ellen azon 

') l!..gyháztörténelmi Emlékek. lL Dávid F. irod. cml. X. sz,í.m IV. fej ezet. 
E köny,", gúnyképeiért hosszasan volt Uldözés tárgya.. Az l 63S-ki cleézsi és 
fejérvári országgyUlésen L Rákóczy Gy. erd. fejec1elem alatt meghatároztn.tott; 
"hogy bárkinél volnának oly könyvek, irások és ká.romlásra formáltatott, ké
l?ek, melyek 1\.Z akkor eligazitott U1i"itm·ia rel(1·io ellen valók, ntinden ember 
lelk.erc~"én. tartozzék azon évi Szent M.tlionnapig a gyula-f~jél"vári k{LptalaublL 
bc~·mlll." ... E "égzés egyenesen a szóban levő köny vet illette, s nem ru1J
nyIban az unitárius, mint a más vallásuak elleni tartalmáért ; az orszá.ggyiilés 
bezár~ után fl, fej edelem rendeletére azonnal mindenkitöl s mindenünnen ös?-
8zcgyuJtet.tek , It képeket tárgyaz6 IV-ik fejezetet belől e kivágták 8 megéget
~k, ugy adbík vissza a tU~'1jdonosok~ak. Sokat egészen megsemmisitettek. 
t Z ?k\,ho?~' a ma felIn ~evo llluzeUIDI s más .. péld~n,}:okbalI :: kárhoztatott G 
r~v él )ll , ~n yzIk. Rgy ép peldány a nn-gy nevu erdeIYl ud"art krlll celh'i r. gr. 
l ;-I?kl ~t~n~l e l m:u·os"ásárbelyi köny\·tárában maradt meg, hOllnan én :L kolozs~ 
~l.n Ulll~al"IUS főtfl.llodai könyvtár sx intén csonka, példányát kicgésxittcUem. Bo(l 

/:tCI' f 1I1~tol'ia Unitnrior. sat .. 173. l . Uj 1If. ]J[uz.1850 - tíJ. I I. köt, Cf. l. Bell/af/i 
A laI7(1)'; A m. nyomcl(lf~xat i"ört .. fejlödésc snL Budn-Pell t, 187l:!. 87-tS, lall. 



;llkaJommnJ tett egy szenvedélyes kifa,kadása hirt..'l., midőn ez öt spanyol 
k/(tyának nevezte, ö pedig ctanal;; Istenét 7uvl'(ymfejü jJolcoU kutyána7;;, 
Cerbel'zes-nalc s MUt dlmaclosásnak. Lismanin, Kálvin különös tisztelője 
és védellcze, a ki neki C01nl1wntru'ia czímü könyvét emlékül adt..'L, Kálvin 
:iltnl sok más j egyzései között, az Apostol. Cseleked. XX. r. 28. versénoíl 
látt .. l ServetonL sajátkezüleg megjegyzésképen irva az idézett elneve
zést, l) melyre ö ugyanazon könyvbe olcla.lvást e verset jegyezte be: 

OWI' tibi sún, Calvine, canis? t'üus eff~cit w'do1' : 
l.re cCMa.is heu dicm', sed misenmda cinis. 2) 

EO'y nemes lélek keresztényi megrovása. ez, mely johhan volt 
válaszb~ és inkább sujtott Serveto kifakadás án ál, a mi egy nagy és 
tiszteletTe mélt6 egyházat bánt - századokon át majdnem egyedüli 
oktatój"t a keresztény emberiségnek - keseritve, j6t nem eszközölve, 
mig Lismnnin szelid szemrehányása megdöbbenteni képes a legkevé
lyebbnek is lelkiismeretét .... A mai kor Kálvint élete minden müvé
nek összemérése után a végeredmény szerint ítéli meg : magasra emeli 
nagy szellemél, s mint II mai civilisatio egyik zászlóvivöjének, a hatalmas 
reformált egyháznak teremtöjét méltán dicsöiti; de e tényt s Serveto 
ellenében val6 magatartását iIletöleg átalános irányában barátainál a 
sajnálat, roszal6inál a megrovás. , Mikor Kálvin kisebbitette Castaliot 
s bántalmazta szegéuységét - igy itél r6la Nisard - nígalmazta életét. 
Ha neki mentségül nem szolgálna meggyöződésének jó-hiszemilsége, 
n hittud6s-hohér , ki világi karhatalommal gyujtott máglyát Ser veto 
alá, s bántalmazásaival Gentilet Beruben megölte, sJ alatta állaua az 
emberi nem gyülöletének és megvetésének ; vitáinak személyeskedö és 
bántalmaz6 modora gyalázatára válik polemiáinak." 4) ... Ama képek 
l,özlése is viszonzás volt IVleIius lealacsonitó és sértő csúfolódásaira, 
kihallgatás és itélet nélkül megöletésöket kiván6 inquisitori szerepJé
sére. Beavatkozása teljesen j o<Ytalan s illetéktelen. Dávid F. és társai 
nem tettek mást, mint más ref;rmatorok - éltek a reformatio és gon
dolatszabadság közös j og" val, melyet Erdélyben a törvény biztosi
t,ott - s Melius mégis életökre tilrt, ellenök ingerelvén a fejedelmet 
es népet, Ez megérdemelte a visszaútasitást és megrovást; de az e11e
néhe~l használt fegyver a meCftorlásé volt, élével nem jó felé irányozva, 
csak 1gen gyöngén sehezve a~t, a kit akal't.:'l.k j de azt, a kit II képközlés 
felelössége csak másod sorban illetett, Dávid F .-et idővel II dévai vár
fogs,ágha.vjtte, Ez az erötu}súly visszaélése, rt. hitbuzgalom tulzása voJt, 
a mlVel ll"odalmi csatát nyertek ugyan, de maguk és az ügy iránt oly 
gylilöletet költöttek, a mi engesztelődést később eltiport.,tásukban 
keresett és talált. 

E milvek által elterj edtek Dávid F, és a vele tartók istellegységi 

~,) A,'" illúzcU hely nem iga.zolja. Itzt. 2) San(l'i~tS '.' . 3r;. I, 
, ) I,. 11a.l(tl két évvel ké~öbb következett be mint Kálvmé, 
~) Nisal'd 1) . A tmncziit il'odalom Tört. rdl'ditottfL Szász J(/í.l'il!J 1878, 
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hitnézetei az akkori tudós-világban s a. hazai felEőbb Mrsadalmi k' ."k 
ben, mel~ek nY,elv,e akkor latin .vol~. De mivel ~eliu s It négy 0íZbb 
maoyar varoS nepcluek magyarul IS knlyomatta HItvallását e ek . 

o 'k l t E k t l'd ." dó t 'kn ,z scm mulasztotta e az. une II aj Ollllu.'tll anal ak fl nép z·O '1 
'é "k' A k" ome 'en eltmjedese s meggyo erez;.se.. ~nnyeu megértett dolog hamar 

me"fo"ant a lelkekben. Az uJ hiteszmeket az anyai nyelv bübájos ked 
ves~ég~ észrevetleni.U ,:itte be a szivekbe, vallásos meleget és ihletet 
keltve föl bennök. DáVId F. két müvet irt magyar nyelven e"yiket" 
lcirál:>:,:-ak, másikot M.ikoJa Ferencz tu~ós é~ tek~télyes m;gy~r föm:
nak fi:l anJ va, a mIvel ugyenek a nemesseget es a val'osok miveit polaál'
s~ígát nyerte meg. Ugyanez időben három erős hittani beszédet tm·t~tt a 
kolozsvári föegyházbau, mely külön l.-inyomatva országszel'te elterje
dett s azokat e müvébe is fölvette. ') Az első könyvet a király czímere 
diszesiti két vers-párral; négy részből áll : 1. Miképen homályositatott 
meg Isten igaz tudománya? 2. Miképen rontatik meg ma is az ő Leli<e 
ereje által? 3. Mi az igaz tudomány az Atyáról, Fiur61 és Szentlélek
ről? 4. Miképen igazodhatik el a keresztény a mostani visszavonások
ban? E m ü a fenn ismertetett latinul irottuak népszeriien s élénken 
szerkesztett kivonata, miben csak a kifejtés és bizonyitás formája IllÓ'. 

Az elősz6ból s részekMI idézek némely főérdeIrueket. Az ajánló-Ievél
hen Istent hivj ák itélő bir6ul köztiik és ellenfeleik közt; hiszik, hogy 
ha vallásukat megértik, jobban itélnek felőliik. Hálát adnak Istennek, 
a ki öket az emberi vélekedésektöl naponként megszabaditja, Krisztus 
országát hozzájok közelebb hozza s felséges fejedelmök szárnyai alatt 
kegyetlen. elleneik diihétöl megoltalmazza; kérik, erősüse meg azt test
ben, lélekben, hogy az Isten országa az ő birodalmában épiilhessen s " 
választottaknak legyen ebben igaz öröme. Lellciismeretök bizonysága 
vigasztalja, hogy ellenségeik megszégyenülnek, mert nem l sten :igéjé· 
vel, hanem szidalonímal vetélkednek és oly dolgokat hintegetnek felő
lük, miket álmukban sem láttak: hogy ök tanitották volna, hogy az 
asszonyoknak nincs lelke, a bün oka Isten, egy feleségnél többet tar
tani szabad. E vádakkal megmutatták, kiknek fiai, s hogy ne,;" követik 
Isten ama parancsát: Hamis tanuságot ne tégy! .. : Az erdely' refor
matioróI itt is érdekes részleteket beszél el DávHI.F. a lluket latm 
m{ivéböl kiegészitve ismertetni tanuságosnak látom. ,,1550. u~Ylllond 
fi mise római czeremoniái rontattak el, a ruiseénekek átalaklttattak, 
kizárahán az éneklésböl a trombita és orgona; eltöröltetett rt keres~t
ségbeli kenet [clwismct], a hálántékok olajjal megkenése, ny~l, s6, gyer
tya; ') egyéb megmaradt. 1553. eltöröltettek, az oltárok, fak;pek,.tet! 1' 
lomi ékességek, czifra papi ruhák a keresztséO'ben a babonázas~k, 01'( og
üzés[ exorcismus],kereszthányás ~lelyek a. szá~zo]má] még most IS [156:

1
·J 

, l '" l I ~t nr. I( -meg vamutk· 1555. Krisztus testének a. kenyérben va O Je eu e e S < • 

vességnek a s'zentségekhez hit nélkül kötelezése, a. fülbe gyónás, bet~gel~ 
gyol1tatása töröltetett el ; 1556. it hábák, dajhik paraszt s~ell1élyel:: n./t.a 

') E,rJyllti:~tüj't. Emlékek. ll. D{~yid F. irod. eml(jkei XII. s~ .. 
ll} Ezeket kiseLb eltérésekkel lat.in IUlivében is igy lwszt'l, ... 1. 
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való keresztelés, a mit Stancaro a helvetikusok ellenére megtartott; 1559. 
a. térdhajtás kirekesztetett a fennállással, a fennállás leüléesel, az ur
vacsorában a kovásdalan helyett közönséges kenyér hoza.tott he s igy 
szünt meg végre az egész mise. A komaságot kárhoztatt..'t Lengyel
országban Lasko János, de azért sok helyen ma is [értetik 1567.] 
megvan; eltöröltetett a gyermekektöl való kérdezősköMs. Igy ken 
meO'sziblIú a háromságos 1stennek, a két Krisztusnak, a conciliumok 
és ~tyák irásinak, hogy csak az egy Isten igéjének adassék minden 
méltós,," ; el kell pusztu1n:i a kÜlönböző symbolumolmak, hogy csak az 
apostolt'Credo maradjon meg, a mmé,l ök még eddig catechismusokba 
semmi e"yebet be nem vettek. Nekik - mondják tovább - Isten 
parancsa °tiH,ja, hogy kőből való oltárt csináljanak s az oltár körül 
képekből, gyer tyákból és szentedényekl?ől mintegy barlangot emelje
nek; el kell vetniök minden emberi szerzést, a világi bölcsesség fegy
vereit, s az anyaszentegyházat az Isten beszédének kövéből kell föl
épitniök, hol az Isten csak lélekben és igazságban imádtassélc Ezután 
megjövendőli. mikor fog az ő vallása elfogadtatni . . . A szentirás 

·szerint - ugymond - a zsidók 40 esztendei bujdosás után értek be 
az igéret földére. :K:.risztos a szent ) elket vigasztalásuha 50 nap 
mulva küldötte el tanitványaihoz. Ok is kör.elednek az időhez, 
melyben czéljukhoz eljutnak, mert a Luther és Zwingli közötti 
meghasonlásnak, a mi I 529-n volt, immár csa.]mem annyi ideje . .. 
A zsidók közt az ötvenedik volt az öröm esztendeje, midőn a 
szolgák elvesztett j6száguha visszatértek. E z öröm esztendeje nekik 
is nemsokára el jő - mondja Dávid F. - s akkor egészen 
megszabadulnak az Antikrisztus fogságából, megtérnek elvesztett 
j~vailn-a, amaz apostoli anyaszentegyházba, melyet a sátán igen elpusz
tItott volt, uraJlmdván a Krisztus helyett. Azért reméli ezt, mert már 
50 es,tendeje, hogy Luther 1517. bolygatni kezdette Krisztns kopor
s6it, melyekbe az örök élet helyeztetett vala: a búcsut, purgatoriumot, 
szentelt vizet, misét sat. A mi Babylonunkon is látszik a régiről az 
~j ra áltn1 me?-etel, a végéröl ,szinte aq; elejére jutottunk, t. i, Krisztusra 
e~ az apostoh keresztségre, Es mikor hauO'osabban megzendül a tJ.·om
bIta és eltöl'et.uck a korsók, melyekben va~ il láIl1:Pás, a Krisztus , a~kor 
el kel1 VeSZlll az ellenségnek minden fcO'yverelvel. .. . Ezt a hIvek 
1570~ esztendőre várják, mert a babyloniaf fogságllnk is az 50-i~ es,z
te,ndo~en volt vége. Azonképen az Isten az Ö evangeliomát megtlsztit
van llllllden tévelygésektöl , 1570-n jelenti ki iL világnak, és azt, mint 
az apostoli egyházban tette, égi jegyekkel bizonyitandja meg, A mint 
János látásokról irt könyve 18. részében megvan irva j nkkor lesz az 
el~bel'e~l1ek hiilleikhől megtérése, prédikáltatik az evangel iom mind a 
gzeles vllágon, az igaz anyaszentegyház megépittetik, és oly békesség 
lesI'. a földön, fi mi még nem volt, mert akkor minden fegyvernek meg 
kell égettetni, II szablyákb61 szántóvasak lesí'.nek, a háboruság meg
csendesedik I II Babylon pus:ztulás<.tll való sjrn]om jaj-sznva hallatik 
luindenf'eló, ll. Sion 7.1.1sz1ójn. felemeltetik a népek között, Krisztus kilé}) 
koporsójl'ib61 , a tudomány virágozui fog az egyhá:zbnn, az Isten beszé· 
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de fogttU;'ttos l~sz , mi~t hajdan , m~ko.~· ~éter egy p>~:édikácÚ6jára 3000 
ember tert KrIsztus Ismeretére, es orome lesz a foldnek, és a válasz
tottak az Isten dicsőségének arczát meglátják. De ez nem lesz e1111>er 
erejével - mondJa tov"íbb - sőt nekik el kell tenniök Péterrel a 
fegyver t, nehogy fegyverrel vesz~zene~ el, meg kell várni az időt, nri
kor népeért maga az Ul' hadakOZIk. RaJ ok nagy munka vár. Mint Izrael 
népének Babylon pusztulása után az új Jeruzsálem építésében funda
melltomat is tíjat kellett építni: azonképen keH nekik is, mert az Au
Wil'isztus semmi czikkelyt ]J.elyén nem hngyott a tudományban. De a 
mint hajdan a zsidók semmit sem árthattak a hatalmas Isten ellen, ki 
népének gondját viselte a szükség idején: ugy nekik is most~m sok 
boszuságot és szidalmat kell szenvedniök. de nem hagyja el Istenök, 
hanem megszabadi~ia lelki rabs,ígukb61. N em késik el az Isten, mivel
hogy immár az üdv kapujánál vannak. , , ." l) 

Mikola lIerencznek - az istenfélő és igaz nemes férfiunak - 1567. 
dec. 28-ról ajánlott meglepöen szép magyarsággal irt mü\rétavval indo
kolja: "hogy azokllak,kik tudomáuyát szidalmazzák, meg ak'-l.lja mutatni , 
llOgy hitvallása nem szalmából s pozdOljáb61 va16, hanem az egész derék 
szentirásnak folyásából, melynek ereje oly hathat6s, hogy a kősziklát 
megrepeszti, behat a velőkbe és az embereknek gondolatjokat ketté met
szi L Zsid. 4.J és avval, hogy a kik eddig áz emlőtől és tejtől elszakadtak, 
kik az ő egyszerU tanitása szerint tisztelik az Ur beszédét, naponkén t 
nevekedjenek és a megismert igazságban épülve öregbedjenek 1 mig 
tökéletes férfiakká levén és I stennek világosságában j árván, Krisztu st, 
az igaz világosságot a hit által magukévá tehetik. Tudja Ö, hogy bajos 
az al1l1yi aty4k és conciliumok által sok esztendőktől fogva felépitett 
háromságos Istentöl elállani, nehéz atyjokfiaillak sok szidahnát és csú
fol6dásait viselni; de hiszi, hogy mindenekben győzedelmes lesz a hit 
és szeretet, melyet a Krisztus az ö igéjével a hívek szivében gerjeszt 
és támaszt. Ha ezt a keresztények elméjökbe veszik, a világ szidalmát 
és k~iromlását könnyen elviselhetik, lelkiismeretök bizonyosan vigasz
talni fogja őket. Ho"y magáról szólj on, ő [",.ti páirtfogóját] bizonyságot 
tehet, mil y nehezen °ment ezen hadba és a tusakodásnak és visszavo
násnak habjától mely i"en rettegett. De a ki azt bel1l1e felbuzditotta 
és vele elkezdette, oly igen erős, hogy minden ellen ségi ellen megtudj.a 
ol tallllazni az ö iO'azsárrát és felépítette öt minden boszllságnak és SZ1-

dalomnak elviselésére~ Köszöni ellenkezöinek, hogy oly kiáltá.sokat 
tönek ellene, s az ö itéletek szerint hamisan mindenittt eretneknek 
kiáltották ki j mert ha ezt n em mívelik vala. talán - mint eddig is -
az Isten igazságát magában eltemette volna, Az I sten elött, ki minden 
embernek szive titkát érti, semmi el nem fedeztethetik j az előtt teszen 
vallást. hogy erre a vélekedés l'e menni nem akart, s alluak minden 
c~ikkelyét elébb nem értette j ele minekutána irtak és j obban ,lllqzgat
tak " dolgot u"y vette eszébe hO"J' minc1abb61 a mi t az Antikrlsztn, '0 'o , . . 
az állat ra és személyre nézve hamis fundamelltomra. épitett, semmJ nem 

-
') Az elébb 1IlegjeWlt md, 
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jO"az és meg nem állhat. Il .. • Helyén val6nak látom itt, a történetek 
b~llSŐ kapcsoJatánál fogva - habár közbesz616lag is - Dávid F.-nek 
nr. Bglf igaz Z,ten ismeretéről irt köny',v L fej ezetében hitváltozt.tása 
irlÍJl t kifejezett indokait megemlitni. "O - ugymond - elébb Luther 
ml.lveit olvasván, a szász ekJézsiák hitét fogadta eL L::ítván a reform a
tio tovább fejlödését s uz idő szel1eme megváltozását, minthogy a hel
"ét hitvalllisuak a szász eklér.sj,ik több tévelygését elhagyták, azokhoz 
csatlakozott s ,mhatatosan velök volt addig, mig a sor az örök élet 
ama sarkalatos kérdésére jöt t, melyért s melynek nevében, Isten belső 
ibletését követve, töluk is és nlÍnden más egyháztól elválni kénysze
rült. Jo-y jutottak a kisebb dolgokról a fontosahbakra az Ur parallcsá
ból." .0 .. "Bátran üjanak immár és verjenek fejéhez minden szidalmat, 
ö tudja, kinek hitt, s mcrt hitt, az ö igéjének igazságát el nem titkol
hatta, hanem szólnia kellett, és Istennek segitségéből szól Ili akar addig, 
mig az Ur Isten testében a lelket táplálja, és az irásra és szólásra val6 
eröt ad. Bízik Istenben, a mi Urunk Jézus Krisztus szent Atyjában, 
hogy az ő áldott szent Fia igéretét benne megtökéli és vele nyomorult 
s:t.olgájával kegj'elmessége szerillt cselekszik. Nem vakmeröképen, sem 
egyedüJmaga gondolatlanul forog ez ügyben. Könyörög Istennek, se
gitségül hívja Krisztust j válja és érezi naponként az ő lelkének erejét 
ő benne, noha ellenségei különbet hirdetnek felÖJe .... Irását - ugy
mond tovább - két okból intézte hozzá: 1. hogy magát vigasztalhassa 
az igazságnak ismeretével, mert a vetélkedéseknek elejétől fogva gyU
lölséges volt az ö neve sok jámbor barátinál és atyjafiánál, hogy tehet
sége szerint oltalmazta. az Isten igéjének igazságát és az apostalok 
inls,ínak igaz folyását, ~ hogy ezeket megolvasván és ta.nulván : bátor
ságosabb lehessen ezután s a vádolás és kárhoztatás ellen az lsten 
igazsága felől vallást és hizonyságot tehessen; 2. hogy legyen nyilván 
elötte, mit relel az ellenkező félnek, mert ök föképen ezeket az iráso
kat forgat ják és ezekkel aka,ják az ö egy állatu és háromszemélyü 
Isteneket támogatni . Mennyire nem illenek azok a bizonyságok aZ An
tikrisztus Istenének erösitésére, ct kik az Isten igazságának szeretői, 
ezekböl könnyen meO'itélhetik." Ez Dávid F.-nek hittani tartalom, 
Ol:Ö és, irály tekintetéb':.n egyiránt kitünö miive, EI~enfelei:,ek ~étf?ér
vet veve alapul: az 6-szövetséO"böl az Elohim szot, az uJ-boI Jano:; 
cvangeli01}1(t l-ső 'ré.:;zét, melyek~t azok a szent h,íromság legerösb bi
:t.onyite1mikéllt kivántak érvényesitni : az elsől1ek ezen magyarázatát 
al', 6-szövetség több helyeiből , a szent aty c:í.kb61, az azon kori később 
élt szabadgondolkozók irásiból meg nem "Uhatónak illntatta ki, leg
nagyobb theologusoln-a, Klilvinra is hivatkozva, a ki Mózes első könyvé
ről irt magyarázatában feddi azokat, kik ama sz6b61 magyarázzák II 

h;írom isteni szeme1yt, azt eröszakosnak <illitja, s mindenkit int, hogy 
kerUljék, mert ez a Sahel1 ianismus támasza. A második érv cZ~lfolatául 
;). ;1. Í1j szövetségi ir .. ísok összevetéséből kimutatta, hogy János nem :l 

M6:t.es últalleirt els ő , természeti világteremtést, de fi Krisztus ;:í1Wi er
kölcsi, azaz második világteremtést a keresztényséO' megah!.lJiMslít ér-
t 'o l . otte: s Krisztust anllak teremtőjének mondotta i idézetekke J) i 7.0lJYl-
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totta hocry Krisztus magát soha I stennek, teremtőnek nem nevezte an
llak J;eve~tetlli nem l?v<~nt, ~Z Istent Atyj~ának és ~?tenéllek, végper~zei
ben is elismerte, tawtvaJlyal sem neveztek ugy, elotte leO'kedvesehb név 
volt: az I sten fia.l ... \I Bezáró szavaiban összevonva o fL mOll(lottakat 
ugy nyilatkozik! hog~ ~niivé~ az ~gyügyi.iek. épülésére, az istenfélők 
viO"a sztal~'Ísára es talutasa vegett uta. IlErti -- u0'Yillond - sokak 
bú~u lását a mostani háborgások miatt i de jobb m~pl'ób<aniok hitü
ket s az il'ásokban való ellenkezést jól eszökbe venni, s most tusakodJJi 
azokkal, mint későbben lelkiismeretökben megbotráukozniok. Szoká:$ 
II világbau, hogy valamikor Isten az ö igéj e tisztitását elkezdi, szidal
maztassék igazsága. A próféták, Krisztus és az apostalok ellen is afféle 
kiáltás volt, hogy a békesség és egyenesség megrontói, amazok ökát 
Krisztus szent J ánosnál a 3 részben, nem az ő igéihell, de i llk~íbb az 
emberekben lenni ,mit ja, midőn igy szól: .A világosság " világm jött, 
de az emberek 'inkább sze'J'ették a sötétséget . .. , Az igazscíg most sem 
megy elő háboruság nélkül, mer t a sötétség gyermekei fogva tarhjcik 
a hitetleneket s mindjárt feltimadllak, h it, az igazsággal annak orszá
gát kezdik ostromolni. Példa erre az apostalok Cselekedeteiben a I D-ik 
rész. Efesushau a Diána templomában, a hamis isteni tiszteletnek 
paMstja alatt nagy csendesség és békesség vala -- hja az apostal- azért, 
mert nemcsak a papoknak vala bőséges j övedelmek, hanem az egész 
orsz<lgbau a főfő mesterek: ötvesek, képirók, képfaragók, gyöngyfíizők 
nagy fizetést vesznek vala a hamis isteni tiszteletből ; mihelyt Pál oda 
jutott s a hamisság ellen az igazsággal kezdett tusakodni , nemde 
11em nagy háboruság, vete1kedés és pártUtés lön-e mindjárt ? Ezért 
Pált méltán nem lehet feddeni, hanem igen a sötétség szolg.íit, kik 
neIU szeuyedhetik vala, hogy az ö tévelygések és hamis isteni tisztele
tek lrimutattassék. Igy tesznek a mostani időben is azok, a kik a I"í
rOlUságos Istent oltalmazzák, s azt kiváuj~lk, hogy az emberek hunyj oík 
be szemöket és semmit se lássanak, se hallja.nak, se olvassanak, han em 
ft mint ők értik, ugy prédiká·~ianak és Íic'1.ui tsauak, Gonosz egyenesség és 
békesség az, meIy az Isten és az ö igéje ellen van. Nem a vihíg bölcses
ségét kell né:milnk, hanem a le1ekét, mert ez a~z, ol. mit Jézus II keresz
tényeknek adott. A hívőknek az irással való hadakozás ártalmas nem 
lehet; mert a mely félne 1 az igazság van, az ellenkező bizonyságokkal 
meg nem homályositható, sőt inkább megerősitetik és <lZ egész derék 
szentirásuak értelmére viIáO'ossáa szereztetik, a hamisság pedig Jlyil~ , I o o ' ; k van va óvá lesz, P ál a})ostol tanácsát kell követuünk, hogy IlZ u-asna · 
az ö magyarázatát mea ne vessük, a lelket meg Ile fojtsuk s cl ne 
öljük, tüzzel-vassal, szidalommal ne keraessük, mert evvel mind Istent, 
mind lelkiismeretünket megbán~luk. I; . ~. ') • ~ .. 

. Dávid F. és birsai - ugy látszik - jól ismerték a sajtó h"t;tsnt, 
lUIdőn Melius egy latinul és egy magyarul irt könyvére három-ha~'olU 
kÖlly"vel feleltek, az első esatonlá.n a fel sőhh értelmiség, az utol ~on ;"l 

magya l' és székely nép közé j uttatván el eszllléiket. A képekkel !11ns-

') .E!I!lfu'~Wrtémlmi Emlékek. Il. Dávid F. irod. emlékei X nL s1.d.m. 
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tdlt művck lw,tása főként rcndkivüli volt: ingereltc a:6 új után va16 
kiváncsis~lgot, csiklalldozta az elméknek a. pikánt iránti fogékollysá
,Tát j ezenkivU1 vegyult hO:6zá a magyarral vele szUletett szabadságsze
~etet némi tuhása is. A reformatio szokatlan eszméi mint galván
folyam áthatották a kcde1yeket, s a száz meg száz példányban megje
lent könyvek izgató tartalma árként sodort magával mindent. Meg is 
hítszott megdöhbentö hatása az egész országban, más ábrá·zatot váltott 
" társadalom. A betegeskedő király halála esetére végrendeletet készit
vén, a. szept. 8-17-il'i országgyülés annak végrehajtására a három 
nemzetből és a titkos tanácsosokból nyolcz biztost választott, s bár 
közöttük mindenfe1e vallásuak voltak, a hüségesküt mindenkitől uni
hírhIs esküformával kivánták be. "Esküszünk - igy szól az - <lZ 

Atya mindenható Istem e, mennynek és földnek teremtőjére, a mi Ul'Unk 
Jézus Krisztusra, az ö szent Fiára, és ezeknek -Szeutlelkére, hogy 
mi e]szak,1dás nélkül ország javát, megmaradását keressük . . .. !; l)~_ 
lénk színekkel festi, főleg a magyarországi közhangulatot Thuri Mátyás 
a Tiszamellékéről , wittembergi egykori tanáraihoz irott levelében. 
Megkiildvén Bullingerhez B1andrata és Dávid F . műveit, iIja, hogy 
lelke SZÖl'llyli fájdalma nélklil emliteni sem képes e veszedelmes em
be,'ek tanainak előhaladását. ,Irt - ugymond - erről Wolf tanárnak 
is, a miből meglátszik, mekkora veszélyben forognak boldogtalan 
eklézsiáik. Ezek sikere felMtoritotta közöttük Egri Lukácsot, hogy az 
Erdélyen kivtili eklézsiákban is hasonló mozgalmat inditson. De ki
sérletének llem volt amazokéhoz hasonló sikere; mert a zsinatra egy
llChívott papság erősen ellene szegült s a mint értette, most Svendi 
Lázár - német tábornok - által fogságba van téve. V"jha Isten 
megmutatná mjtok boszuállását! Vajha elkeseredett szemei meghít
nák azt, a mit egykor olV kimondhatlanul kedves elöad,ísában tőle 
hallott, s a miben ö most is némi vigasztalását találja, hogy egy szá
.(tdban ';s senki büntetlenül JÚ;szt"s eUen nem szegült. Sok veszély érte 
s"el'encsétlen hazájukat a közelebbi időkben, de azoknál nagyobb s 
gonoszabb ezen eretnekek dühe által sok jámborok lelkiismeretének 
,::,osta~ v-"szedelme. Nekik _ ugymond - kik látják .?zekne~ l sten 
o felsege es FIa elleni vakmerő törekedését, és a. kik az o IgazsagaIllak 
llemcs~k ~r.iesz~öi, de védői is, kötelességök ezt h,üntetlenül.~ovább 
11em ~unll. Kezelkbe~ vannak ama fegyvel"ek, a mlkkel ellenok h~r
cwlm kell. Istellibb jótéteményt velök nem gyakorolhat - ezek veg
sz!wai - mintha ir valamit a mi ezek dühe ellenében öket tud6sab
hakká teszi.' ' ) Ugyan W olfhoz irt levelében ü:ja: ,hogy B1andrata 
törekvéseiről mtir S'l,ólt vele, most az azutilmakat üja. meg. Ez a vesze
delmes orvos - ugymond - már szinte az egész belsö Erde1yt meg
mérgezte. Meg kell vaUaniok, hogy sem Ariustól, sem a 1'6gi századok 

----
') E,'délyol'8zúg l 'ö l'ténete·i 1Ura, Gr. Kcménytől és N, Aj tai Kovács 

lstvú'lltól. I. köt. 82 - 92. ll. 
2) MisceUa11e€t Tigm'inct . TI. 'l'hcil. Zürich MDCCXXtn. 209- 212. ll. Lali/pe 

. . . 219 - 220. ll. 
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1ll.ís ereruekeitöl Is teJl és Fi~ ellen eUJlyj ktLromhis nem kel'illt ki 
mÜlt ezektö] most. Gel'yoll- es Jauus-képckhen s hál'omszÖo'ii cryl' ,..: 
ahkjiíban, hal1atlan Juódon gúnyolttík "k; a S~ellth<Íroms áO'~t ~ l3. ~~ 
A ntilo'isztusoknak csüfoljúk. Magyarol'szlíg méO' mentve ~'a~ tli l ~l ' 

E ·Ll' D ' ·IE .1 0 
" csak az egy gl} unt.?s, - . 11Vl~ ;ere~cz c;t,~.m)or;íja kezdette volt ti t-

kon mérgét m~sokl'n IS lQtel:l e.~z t~lll. ~lkuldött~ könyveiket - ll'ja 
tovább -- H111lillgernek, most k111cli BeZ!l.llllk) s 11lluttÍu azokból hitha,t
ják, mily méltatlanul Mnt ják Istent ama kutyák, az ő tisztök az eklé
ZS111 jövőj éről gondoskodni. Ne engedj ék e düllÖS fenevadakat ÖL kl"O'yc
sek seregében bi.'qltetleni.H dilliö]Jgeni. Erösitsék IDeg iL már csak~em 
ingadozni kezdő eklézsi<ikat. A 'mint értesiilt, fl, tndós Simler Jos iti s 
ta.nár e tárgyról nemsok!:írn. könyvet bocsát közre j ha teszi , isteni jó
tétet gyakorland eklézsi,íikkn.l, ft, mit hogy tegycn mcg, kérik, dc li:ér
jék ök is, inditsa lUeg öt legtöbb eklézsitíjnk elszomol'itó ~ínal) obL, iL 

mi a vélekedések mostani nagy változásában igen sok jámborok lel k~
ismeretét veszélyezteti . . . . " I) 

E levelek 1568. unírcz. 28-ról vannak irva, az 1567-n megjelent 
unitárius könyvek és 1 568~ki márcziusi fejérvári nagy hitvita utóha~ 
tása alatt ; de hogy Wittembergbe a Tiszamelléki papságtól 1567. fo 
Iyam,íban is, erkölcsi gyámolitást kérő levelek mentek, kitetszik H.ihini 
egyluíztörténetének ez évre tett feljegyzései bő l. , Telj edni hítv,ín -
hja ő - él wittembergi cgyetemi tanárok egési', Erdélyben és ~Magyar~ 
orslltígon Socin vallását, 1567. májusban Magyarországra, jUllinsban E1"~ 
délybe levelet irtak, s hőv szavakban fej ezték ki az ö veszedelmUk és 
sanyargattatásuk miatti fájdalmakat. Az elsőben üják, hogy nem simt
hatllák meg eléggé a köz nyomort és veszélyt, il mi fl, Sociniallismus 
ügye miatt az egész emberiségrc, főleg .pedig egyházukra háramlik, :; 
annak romlását siettetik, még ha könnyc:iknek oly nagy lenne is tÖll1 e~ 
ge, mekkora a mellettök elfolyó Eibe-vizén naponként alágördUI vngy 
a mennyit a folyamok és tengerek mindennap el~ és visszagörge t:nek 
[in dies "Volvltnt ac ,·cvolm",t]. S bár nehezökre esik, hogy az Arius-fólo 
tévelyek ismét megt'íjulmtk, és az :igaz Isten iníllti kegyesség so]mkb,LH 
hüledez, [algcrcl, bíznak még is, hogy Isten Fiának egyh.lzára s It hu]
lámolrnalr leginkább kitett erdélyiekre gondja lesz, l~ert" ol?, l;at,,!rn."s 
Krisztus örgondjáuak segedebne, hogy egyhllzát lhma koszI kim kozott 
is megvédelmezni birja. Serkentik azért, hogy az egyenetlenke~~ések~ 
től szüllj enek meg, s kegyes eszközökkel hassallnk oda, ho~! fol eg. a 
sl.ász eklézsiák, melyek az eva.ngeliom igaz tudományát val1Jilk, SOClll 
té,'elyeitöl menten maradjanak." ~) , ,, .. . . 

Ez év az U nitárius Egyh,íz történetében fl, szant:_ts-v~tcs l(~CJ.U 
volt i u. mag jól meguúvelt földbe lőn elhintve, CSltk az Istem goudvJ
selés védő kegyelme, az erkölcsi viH,g ll apj ~ílluk életadó , Il1c] ege \'ol t 
)o:ztil~séges , hogy kikeljen s az időnek teljességéhen nra.tusrn. ké8~ g !L

bonavá fejlödjék. 

I) Lampe ... 220 - 228. 11 . Ji 
' ) Memora.bilia. Allgustanne Canfessionia in Hcgna 1-lunga.riiV\ SlIt. QCU/.

/lCS l{ibini, 1787_ 216. 1. 
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