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Ime il DltVid F. szerénti keresztény lluit.lriussúg. Hódolattal 
bor ul le l sten elótt az öt híven követö kis e~yházl - édes Atyának, 
szeretet Istenének nevezve ~z.t. Ne]~ fl: keve1y.scg - .az aláll,atosság és 
szeretet lelke il Z, mely tn.~Jmt betoJtI:. m~l't Igy, tawtottn öket a mcg
\"iíltó és udvözítö J ézus Kl'1sztus. Az o tIszta es egyszerU hitnézetei, 

.a keresztény j tÍ lllborslíg , vallllsos türelem és Ul.lsokkal jóltevés, a" 
egyházhoz hü l",~g~s zk?(his s, buzgó s ~olg;ilatá,ll~k ll emzed~kl'öl-nem
zedékl'c átörökJodo crenye ugy eltcIJcdett az altaIn. alapItott eklé
zsicíkbaJJ, fl. szegények és árvák ininti részvét oly mély gyökeret ver t , 
s a jó és igaz érzése annyira természetévé "últ kicsinynek és nagynak, 
nlintha Krisztus velök élne ma is, ök a Krisztusban élnének, lábai 
Jlyomdokán szent példáját61 vonzatva j<írnának, s milltha l sten Szent
lelke hat ná át folynist szivöket, vezérelve gondolataikat és cselekede
teiket, ehlllyira, bogy az egyes és egyhá,z legyen ez elveknek s nagy 
alapit6juk <llpostali lelkületének hív visszatiikrözése. 

A könyv ll, része éles polemia a pápai hu.talom, a Szcnthárom
Stíg hitét vall6k hierarchiai és zárdarendszel'e, a papság és isteni t isz
telet féuyliző pazarl<i sa, a pogány népektől átvett cultusformák , ha
lottak imádása s ,aalában az üdv kérdéseinek kUl czeremoniákra fek
tetése ellen, Reminiscentiák s néhol szó szerinti idézetek Serveto 
R esfitutio Christiani.smi czÍmíi. müvéből, sok helyen erős szcnvedély
lyel, mindentitt tanuságosan irva; a mint ez a 6- 7 könyvnek 8an
dius AntilrinUa?'iusok1'ól id műve l) S az általam közlött ezt illeW 
könyvtartalom ') megfelelő helyei összehasonlitúsóból kitünik, de a 
mikre kiterjedést a czélomra sietés tiltja. 

XI. 

(IGiO _ lli11.) ,\z utobó hítv ltilk a TiszaI! innen élj 11. ,111 1108 (Zslglllond) blroIlAluu\bflll. 
lIleIlu s é8 0 1\1' 111 t'. 1'cgHÖ er öfeszltése 3 SRJtó teré n, Kii lsegéIy A~ utóbbi ordekében. ,l ~ 
unitárius httelvek (HadAla. A , 'RsÍ\. rltelyi h1~'ltik 8 Aló ullltar lu $ hltfl'ollRS nlkotmRuyo!l 

elismertetése • 

• 
.. Athatha~lall homály takarja el hításunk elől Melius illdokait : a 
f~~ede~~m , ~atal'ozott tih'l.lm'a ellenére miér t hívéa meg Dávid F-et és 
kov~tÖlt uJltbban az 1570-ki csellger-miskolczi egyházi vitl.Lra, Bűsz
ke~egét .. sé~,tette- e, hogy mindi U' Ő megy az liltala hirdetett zsillatokra.? 
~:lJát l,livel között er,kölesi llyo~uást akal't-e rá gyakor olni? mert meg
felemlil~sre oly tekiutélylyel szemben, minő akkor D!tvid F , volt1 

gondolm sem lehetett. Vagy gyűlölt ellenfele ártalmatlanná tételének 

,:) ~ibliotheca Antit'l'inital'iQI', 14- 14, ll, 
-) l!:yy7tcíztörtétwlm'i Emlékek, IL Dáv'd F. · I I XXV • HOC, GIU , , !IZ. 
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koczlní~tatott gondolat.-ít forga.tta elméjében? Legyözhetleu dölyfe, 
lcnekedö szavai s ft fej edelemnek az ö láb al ól eltevésére többször 
fel hívása utóbbira enged következtetést . .. Csak az erkölcsi hit nem 
vakbuzgó soha - Íl:in. egy reformált hi tvall~ísu tudós, mert a.z. ügye . 
j'''azsácr,íról bi zonyos. Minden oly meggyőződés I mely nélkülözi ot 

l)izOlly~sS iígot, melyen erősen s biztosan állhatna, mi.helyt egy li li ::;; 

meggyőződés áll vele s~e~ben, !ölhev~l . bo~.zus és ig~zságtal~n : ,blí~t 
szóval , tör-ront, s czélJa erdekeben kesz eroszakb oz IS nyulm. AlIas
})ontjának hamissága, ft dolog vnlótlansága, mit ö védelmezni kény-
telen vád marru, szemrelHíuyás igazságérr.ete ellen, melyet mag:\nak 
jCTén):el. Ez kétszeresen i ngerlő ha.tásu oly dolgokban, melyekben 
)~ Il CS absolut bizonyosság. A ki mégis tekintélyét veti latba, i tél, 8 

tUzzel vassal szava elhívését kivánja, az nem igaz ember, vagy ba az, 
hibázhatlanságot llem követel. Csak a tökéletes bizonyosság adja meg 
az embernek az igilzi biítorság soha nem ingadoz6 érzetét, az igazság 
id n ti erkölcsi hódolat a léleknek t árgyilagos iteletbeli n yugodtságát 
és az öllmérsékletet. Ez a hi t és cselekedetek erkölcsösségében gyöke-
rezik , , , Melins j ellemében ez hián yzott ; zsinati körlevelei, vitatéte-
lei, a zsinaton elfogadtatott hitezikkek , kön yve el ején a feje delemhez 
intézett ",júnló s később augustus ] O, irt magán levele telve ourván 
bántalmazó kifejezésekkel, hol őket eretnekeknek, Antikrisztusoknak , 
farizeusoknak l Pilatusoknak és Herodeseknek nevezte l), a világi 
luttalm at iildözésökl'e, eJfogatásukra, megöletésö]n·e, . a. papságo t, az 
ellenkezően érzőknek ellenállásra s elnémitás>íra felhívta ; a fej edelmet 
egyik művében : ,alkalmas festékkel ugyan csak lefestett e, mint hi té-
hell illgadozót ' 'l azér t, mert Dávid F , nézetei felé haj lott; a másik-
han, 'l ,megköszönte az elfolyt zsinati hi tvitákban hozzájuk tanusitott 
kiralYI nagylelküségét s azokon személyes j elenléteért hizelgő szók-
bau magasztalva, keO'yelmét és kerryét kereste, B ezának az ö érdemeit 
mél tánylő ~eveleit m~llékelve, kérte, hogy líj vitatar tásra adj on enge-
~l el yt, ,s Dan d F -et kényszeritse, hogy azon velök vitatkozás végett 
JelenJek" meg, ők biztosit ják a fej edelmet, hogy ellenfelöket egy óm 
alatt, sot Isteu igéjébő l vett csupá u két ér vvel legyőzik, mert azok 
ll)'el:eket nem tudnak, a forrásokat nem ismerik s czélj okhoz képest 
ferdl"tlk,el. 'l Melius önbizalmát a fi cryelmes olvasó előtt öndicseh éssé 
]~ll,nos]tik .az e ... d~igi viták folyama ls eredményei, valamint kritikája 
eJet vesztl D aVld F. ellenében azon ismeretes tényuél fogva, hogy 
Er~slllus előtt a görög bibliáknál johbak vo ltak a latin forditások, 
azert, mert a görögök kÖ7.t prédikált, de O'örö<Tül jól nem tudó tanit
Yányok, hicí llyos nyelvismeretükhöz képest biboása~ adtltk viss:t.a sok-

I) Lam]le ... 264. 1. 
Balogh F . A magyar protest. egyházWrt. részI. 1872. 94. L 

:) BocI Pé!er. Mllgyn-r Athenas . .. 173. I. 
) Con~es.slO "ern. cx "erbo Dei scripta. et in Synodo Cscllgcrina UIlO 

Consensu ~xlllblta. sat . Balo!!" F. idézett lUthe 94 . 1. 
. } Lampe ... 267-68. ll. 
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' . I:>(tfolltosabb zs idó k ifej ezések görög értelmét. Alapos tudósok 
.ZOI ,l "o . , j 't' k t .. ' It 'k B : e' :l't fi, J' elcsb ln,tlll l0r e i aSo a u::tSZUfl,. a. eZt\ maga Athunáz 
epeu Z" • . " .. .. .. ét l b b' 
éli Cyril1 atyilk dlHlogusHl reg! g,ürog. szo".e~ ? y ar arokullk és 
, "1 tl'eBeknek mondju, bogy csodálko:.uk, Dnkcllt erthette'k meg a kik 
" I C . E'l 7 . , t ' ' l 
l t ,'k ') l\felil1suak It O""'N = 'o I.mnuagyul'a,za aro eg)1 naO'y tekin-

O vas.. . J ' f " l ' " 
t ,t .. lun")la!' tudós, Lugos)' o"se ll'.la, lOgy az a:t. ö kö..lönös hitt.nri 
e II o . ' l " 1 ' ll ') 'I . f lfoO'ását nem 10"IlZOIJ R s etymo ogml ag sem II . ' n elms ezek felett 

e~nlített l eveléb~ l egy téHyelöachís ~ntal törtéll etir:ísunk irányában is 
'rosS hi .... sem~üséget tallusít, mert nemcsak bántalmazta. cl király emlé
két ellenkezésbe akUl'Vi.l l1 hozni öt önmagával, kétséget kivánt táll1asz ~ 
tnui D,ívid F. irói hitele iránt; hanem önun.gyzási indokból az ignz
s:í.tot is Dlilsképen akarta az utókorra hagyni) mint az a. valóságban 
Yolt. Azt .íllitotta t. i . a kinilyhoz ir t levelében, hogy mikor aZ a 
dmai hitvita , 1Iwlilllíval öt magáho" hivatv,íu, vele a hitczikkekröl 
s"ólott s ö uézeteit elöadt.l, a kir,íly helyeslöleg lígy uyilatkozott, 
houy ö il. Dávid F. és Blandrata tanait n em helyesli s nem foga(lta 
el, ~leIl1 is akmj n, elfogadni, csak tauuluu'Ínyozza. : vajjon igazak és az. 
I sten igéjélI ala1mlllak-e? 3) Ez fi királynak azon vita lcinlsában föl
jegyzett, s a vi1tígirodalomba átmelJt elbesz.élésé\lel egészen e11en
keúk j rt. szerint ugyanis 1\1elius haj olt a király llézcleil'e, a ki épen ez. 
alkalommal inkább mint addig valab, , nyiltan és hat,írowttan el, 
fogad ta Dávid F, hitné"eteit, a mint ezt a ,~tairat,ba beigtatott több, 
SZÖl'i nyilatkozata és egé8z akkori mngatal't,1.sa igazolja. A vitairat 
hitelességét pedig Dávid F. telj esen kimutatta egy késóbbi nulvében, 
boi ily hely fordul elé : ,A kinyomtatott Dispu.latiÓnJI nem mondható, 
llOgy hamison költ; mert miuek előtte a nyomásh oz kezdettünk, 
volua, - ugymond - fi. fel séges fejedelem, a. mi kegyelmes urunk 
.meg akarta látni, és megolvilsta az ö főnépeiból egy néhállyuyal, és 
önnÖn kezéyelllott1lta ~1.Z exelllphíl't, és h ozzá tött, a LUi ö neki eszébe 
jutott. Ugyan jÓ, hogy az ellenfél nem egyedül volt a disputatioban, 
mer t mindent kiváns!.1.ga szerint szabadon beszélne el. De n em lehet, 
mert sok j ámbor volt rajta. " ') E zek Melius j ellemén ek és hitt""" 
aethikai r észének nem féllyvOll l.tsai s iménti észrevét eIcm j ogosultscigl.l. 
mellett a mérő serpenyőben . sulylyal birnak. 

Melius és kitthIöbb hitfelei vé,,'l"sÖ er eI' öket mefTfeszitve dolfTodak 
. b ' " " ez (:lV eu a Si.1.jtó terén mind ben, mind a. hazIül kivül. EfTy évben sem 

je.~eJlt m~g tölük ünnyi és u közönséget oly sok old~Lll'ól ércleJdö 
kOllj'V, mlllt most. Szegedi Kis I stván nyitotta meg a sort $), k-övették 

I) Lrtmpc ... 270, I. 
3) Toldy Ji'. Új Ma,gyar Mul.. 1850- 51. n . k. CXX. l. 
3) L ampc . . . 266. l. 

levél 24? ~;'%?,t(íeWrt . Eml. n. Ottvid F. irod. end . xxxrv. sz, Cce ív, Coc~J 

, 6) Assedio vera dc 'l' ri nitnte con tra. quorunditlJl d cl inIlUt.l llt:L ... I ~ : ~t 
'll.~cgl 1 57~; .vitte" volt Sknriezl~ Mlt té Gen fbe, de ésn.k J 578. JI ,YOllmtott ki . 

. d / OfJlt ]O . ,(1. IIlU VC <tB. l. 
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K l' l,SEGÉLY MELiUS ÉRDEI\ BUEN. '1 üD -------------------- -------- -
JIellopeus Bálint '1, ICholyi P éter, 'l, Melius Péter ~) ;,Sváj?zb~Jl Be~" 
rl'odor Németor szuO'ban MUJor Peter, H ellopeus muvet utobbl adván 
já ' Vitt,emberO"beu, %zegecliét a.z első Genfben, egyszersmind megktHd
vén neki ellenfelökkel szemben felhasználás végett Athanáz, Cyrill és 
Bazil atyák S:6cntluí.l'omsnig1'61 irt műveiket 4) s hozzá nyomtatás vé
(tett áthHdött könyveik kinyomásáról öket biztositváll. Ezek Meliuséi 
~o1tak il. mikről ö a fej edelemhez irt augusztus l O-diki levelében mint 
már ];inyomottak1'61 emlékezik meg 11). Nevezetes , hogy Beza ezen 
levelében ma"a aj,inlotta Meliusllak, hogy ügyében inkább "tudo
mány mint a °kar fegyverét használja. Levelét igy zárja be : ,Most -
u"YJll~nd - a küldötteket elégnek vélik elvetemedett,. ellenfelökkel 
s::'emben ; de ha kell, ök is nyilatkoznak a fennforgó kérdésekről közre
hocSlitandó müvökben, a mi egyébinint legfeljebb azért lehetne 
nt jok nézve szükséges, hogy ez az ö eklézsiájok egyetértését tanu~ 
si lsa" 'l. A Wittembergben tanuló magyar ifjak jövő maguktartásár61 
Rendszabcí/'yokat "Ikottak, kézadással t éve fogadást, hogy Dávid F. és 
követői tanait ellenezni " a Szentháromság-hitezikket szentül meg 
fogj,ík tartani, s kik az ellen lesznek, kebelökböl kizárván, eltérő hitn é
,etök megbélyegzéseül az egyetemi ifjus,íg könyvéhe heigtatják 'l. A 
Tiszán inneni és tuli superintendentiák a kirendelt papok eskllforlllá-

l) Tra.ctatus contra Antitrinitarios. Irta és a witt.cmbergi egyetemnek 
HJ<inlotta lIcU,ope.us B. kiadta 1570. Madol' GYÖ1'gy, mire Dávid F. és Sommcl' 
J. felelt. Jankovl.ch M. Tudom. Gyüjt 1829. VI. köt. 731. 1. Nem ismerem. 

_ 2) a) BreVIS,. erudita et perspicua explicatio orthodoxuE' Fidei de U no 
Vero Deo Patre, Filio et Spirit u Sancto adversus blaspbemos Georgii Blanclra
tac ct :b'r~ _ ~aviclis ['l'ra.nsylvanorum Unitariorum] errores, Libris duobus com
probata. Wlttelllbergae 1571. Erre Sommer J. fele lt. Hátrább lesz róla szó. J an- . 
kovich M. Tud. Gy. 1829. VI. k. 74. l. 

, b) Az egy. igaz. rstenröl és fl, Jézus Krisztusnak Istenségéröl és Fil1s,í-
g~\ról va,ló predlkáczlÓk a szentirásból szedettek. Károlyi Péter v<Íradi Pré
dlkMor aJtaI. Debr . 1570. 4-edrét . 
. " :1) a,) Az egé~z szentirásból való igaz t udomány 1. a-z egy Jehova Isten-

101 2. J ehova ElOh.llUl'ól, l'\. Há rom bizonyság tevőkl'öl, kit Szentháromságnak 
mon.dunk. 3. A ,Knsztus örökkévaló született Fiuságáról és Egyistel?-ségéről az 
Atyával. 4-. A Szentlélek örökkévaló Adonai Jehova Istensé<J'éről és lluádásáróL 
~. eY Az ert:tnekek hamis ellenvetéseknek mC!5fejtéséröl , kik ~'1. világ kezdetétö~ 
~~~ va Isten ~l1en támadtak, mint most Servetus tanitványi. Debr. 1570. Szabo 
!J..al'oly, Rég~ ~a~ya.r Könyvtár, 1879, 40. 1. 

• b) PrmClpla quaedam iu 'l'heologia. sat . Ajánlva Csáki l\lihálynnk aug. 
14. h70. Jjaloqh F . 95. 1. 
'. c) Igaz szentir~ból mzedetett Ének L Az egy igaz Istenről , .. Az, ct 

m! f.e.l~neLb ~~ a) alattI, versbe foglalva s énekre véve : A.z H mlyadi J(Í,nQ~ éllek~ 
1totaJw·(t. l ?il. v.ers .. : lIfa.{fyar liul, A kad. péld. 

4) ~!:llOgI Graecl Athanasii .. . et CyóUi de Trinitate .. , Quinque 
Libl'i BH,süii adversus Eunomium. L ampe .. . 269-70. 11. 

6) Lamp~ .. , 267. 1. 
6) Lmnpe ... 268-271. ll. 
').E Rendszabályok [Regltlae] láthatók I -XVr. pont alatt, a.láirvtL 23 

egyetemi tanuló által , a kik mind Kálvin hitvallását követték. Minő j ogalapja 
,:~ l,t. ,e~.lI'~,ck·: H0!1y zál'~~ a~~!lk cl az egyetemtöl hnzájuk törvényei oltalllutbfln 
l,észl sulo miÍ.s llltnézetu IfJU társaikat? oly kérdés, melyre a.z évköllyvckbcn 
lelelet nem található. LamlJe ... 275-279. IL 
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. .'b is lj ben vnn: "kötelezik magukat, hogya pápist:lk és D~tvid F. 
J,I nil l t ' I ' ·t· k l II t" , . , ~'allását és más hasonló { eve~ eSeI .. Igye ~ ezne \: a . e IC oseglg megcz:~-
folnil: , a z;empléni esperességt .eskuformaban pedig: ... "hogy ,az Arllll-

. s D·< \~d ]i' és tUli S Ana'baptIsta eretnckelrnek ereJ ok szermt e11011-
111H , .. '~. . 

' ll k' 'J 
II na . ' t·k D'·d F ' ·t' · h ·t l k A mint ezekból la SZl ,a aVI l erencz es um arms l e ve . 
ir:íllyában ,raM el1el1 ]~atás ,. eg,ész KÖZ~l)-Eu.r,ópára ,kiterj edő mérvet 
vett. Három Ol'sz<í~ hlttudosaJ S:l.el1eml ereJenek lal1czolatos egyhe
kött.etése s cNyetértő működése állott szemben egy férfi s egy szülemlő 
cO'ylHíz eo-}'ccliu, erőszak nélkül, föl nem 11 áboritható keresztény szelid
saO'crel vi~'ott harc:-:ával, miO' el1enfelök val~ me]]nyi irata és könyve 
él:s

o 
polemikus jellegil, epév~l és gyülölséggel teljes, vitájok ügy mint 

cselekvésmodoruk üldözés szell emétől áthatott. K,írolyi préclikáczi6i 
ali<1 viselhetik e nevet; inkább vita- vagy gúnyirat, melyben Dávid F. 
Ba~ilius István és Heltai Gáspár a leggyalázóbh kifejezésekkel vannak 
illetve. Hasonl6 a többiek tartalma is. Mindent feljül mul azonban 
Melius verses il·ata 'l, melynek Magocsi G,íspárhoz intézett ajánló
levelében Dávid F. és mandrata ellen ily helyek jőnek elé : ,Látom, 
hogy e hamis vadkanok az Ist en szőlőjéhen , néhol erővel, néhol ál
nok szép szin alatt pásztorságnak és angyalnak képében jőnek be a 
juhok aklába, öltözvén ők - az ebek és farkasok - juhok ruhájába. 
Igen megüték és meghányá.k az undok vadkanok agyaros, e1es, hamis 
fogokkal, hamis tudományokkal az igaz szőlőtőkét, a Jézus Krisztust, 
az éló Isten örök született Fiát, "Úgyannyira, hogy gyökerét ugyan sok 
helyen meg is sértéIr, sok emberek szivében megalázák, és szinte vad 
szőlóvé, üj , idegen Istenné tevék, örökkévaló finságát és istenségét 
lUcgtagadák ' ). Undokabb bálványozók azok aunál - igy folytatja 
tovább - a ki bálványozó, mert a teremtett állatból csinálnak bál
ványt .. . Valaki tagadja a Krisztust, hogy nem egyenlő Isten Atyj,í
hoz" n.em egy Isten Atyjával, nincs annak Istene ... ') Megáldja Isten 
a DaVlddal egyetemben, kik e vadkanokat, rókákat kergetik, kinozzák, 
égetik, mint Isten parancsolja [Móz. IV. 22., V. 13-17., IS.], hogy 
megölj~ a hamis prófétát, mint ilyés levágatá a B,í] papjait [4. Kir. 
23), mmt Isten mondja, hogy .megöljék az eretnekeket ... Valakik 
Knsztus örök születését tagadták, undok halállal holtak me" mint 
Ebion, Oerinthus, Arius, Sel'vetus, A lciati, Gentilis sat .. .. JstenoéJtesse 
ö ,n?,gyságát Ullgnad 6) Kristóf urat - ezek végszavai - a;.: egri 1.a
pltanyt, hogya r6kákat, kanokat kergeti. Ti nagyságtokat is kérem, 
~ala~<:l va~)'to1r, a Sámson rókáit kergessétek, a megért húzat ne 

agyptok felgyujtani' '). 

,:) Lampe ... 720. 1. 
;) Laml)e ... 725. l. 
) Iyaz SUlltirásból kiszedett liAlek 

.~ A ív, AlJ l evél. .. . 
: A h. Al\) 1., 2. old. 
,)) A könyvben akkori kiejtéssel Ungnoil VfI.,n irva. 

A ív , AlllJ levél. 
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Tadalmából is szükségesnek látok közölni nehány jellemzöbh 
vers-sza.kot. Egy helyen J ézus Istenségét igy énekli meg: 

Az én Fiusúgom szent Atyámtól vagyon és nem a ~lál'iá.t61, 
l!;O'yetlenegy szülött Istenfia vagyok én Atyám állatjából. 
V~J6sá..,.os fsten éleszoo, teremtö vagyok Atyám szájából. 
Ember~égem vagyon Any,~mt.ól az vérből , Szentlélek erejébő l. I) 

Más helyen: 
_ _ - káromla ELion, Cerinthus, Photinus Ariussal, 
:Mostan u·)'; Servetus, Blandl'a~a, Davidis az Bil,siliufi Istvánnal, 
Hogy idővel kezdött a.z én FlUSág?lll, .és nem örök vél;\g~al, 
Ezzel Istenségöm, Ist~nfil1ságo~ ,,~smá~.Ják csak kczdéssel. ~) 
Az Atya. énneköm, FHínak, szuloJe .:lotte ez. vélágnak, 
Nincsen Anyám neköm én Tstenségomben, mncs száma nemzetem nek, 
De emböl'séO'ölllnek vagyon Anyja, de nincs Atyja emből' fiána.k, 
Száma és gyükcre, ~tga és kutfeje va.gyon rt.z én testömnek. 3) 

A Szentháromság egységél'öl igy énekel: 
Istennek egységét három Istenségre átkozott kik sza.ggatják , 
Mert az osztha tatlan Istennek egy~ége, három tulajdoll sá.gok , 
Az Atya. és Fiu, Szentlélek, különbek, tul~jdonságban hárma.k, 
Egyek rstenségben, mint nap hatalma.kban, tiszt öletökbell egyek. ~) 

- - - -
- - - -
Az Ilapban, pöcsétben, azon egy embörbell lá tsz egyet és hármaka.t. 
Azon egy r6zsába.n egy a r6zsabokol't de három külömbségök. 
Látod a gyükeret , látod a levelet, látod az verágot. 
Szent Pál i\ pöcséthöz, naphoz hasonlitja a Krisztust és az Atyát. ll) 

Vége ez : 
Ez éneköt szerzé HOrhi IHa.z PETER .Antikrisztusok ellen, 
Kik az egy Istenből sok Istent csenálta.k, támadtak Krisztlls ellen, 
:Mint az hobér Sid6k Istenfiuságát örök születésében, 
Kergetik hohél'ul, az Szentlelköt rontják ö szent Istenségében ... 6). 

. Melius e müvének - mely nem más, mint a 169. lap 3) a) 
Jegyzése alatti, versbe foglalva, ebben is utánozni akarva Dávid lI-et
naivitása ad különösb érdeket. E nemben az egész irodalmi harcz 
folyamában egyetlenegy. A mai korbeli értelmi felvilágosodás s a 
szer; tet lelkének - egyes kivételek daczára - az emberek szivét mind 
',;kabb ~gymáshoz édesitő szelid munkálkodása úgy meglng'yitotta a 
XVI. sz"zadba ,llő lelkületek kéro-ét hoo-y az ilyek tul és innen ártat
lan mosolyt keltnek inkább mintse:U s:'bez7.enek · s ha Melius abban 
az ó-szövetség sötét tanát,' az üldözést és ölést ~em hirdeti vala, e 
miive

l 
még élve~etes olvasmány is lehetne. I gy azonban az ember jobb 

t~rml~s,zete ma IS megbotránkozik rajta s szeretné, ha az a történelem 
tahlaJar61 ehnosulva, itélet tál'C'tyát nem képezué a mi rá nézve csak 
suj tó lehet. " '. 

, Bám~llato~ az a lelki nyugalom, melylyel Dávid ll. és ruvei e 
merges klfahdasokat, ellenfelöknek életökre törő folytonos izgatását 

I) B ív, nlJ levél 2. old. 
3) C ív, CUJ levél. 
, C iv, CUJ le"él 2. old. 
/) C ív, CU1J levél. 
II D lV, DlllJ le\'61 2. old. 

S) B ív, BlllJ levél 2. old. 
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focradták. Feleletök birgyi:s i rá~y~it és j ellegé t megtal:titni igyekezve, 
ol 'ai_luk banO'ulata tovabbra IS nyugodt volt, csak Itt-ott van efl"y _ po eIll I OJ o . I ~ ' . ,. i o 

I mázsás sulytí SZÓ-VIsszatOl" as, egy CSIpOS guny, vagy nevetségessé 
zgJ- lJeldaidézés. A könyvekre könyvvel feleltek, érvekre ellenérveket 
ll~:~ak fel, e\lenfelö~. sebhető . oldal~it a hiuz eles sze~ével keresve ki , 
hatalmasau sujtva r aJ ok s a b,blia es dl&lektlk. ellenallhatlan fegyve
'ével többnyire sikeresen küzdve. A "fo rt't tc'J- ~n re, svavzter ~n modo" 
~itatkozási elvet követték, ritkán tévesztve el szem elől. A két har
czoló fél lelk ulete, klizdési modora és fegyverei közöttl különbséget 
tiszta vihicriMsba helyezi a csenger-miskolczi hitvitára meghivott, de 
meO" nem jelent Dávid F . és a vele tartó uniMTius papság azon müve, 
melYet a vele közlött vit. tételekre irt, a magyarországi eldézsüík tttclo
mányokb,tn és erényeikkel jeleskedő papj",,,ak és egyházi szolgáinak 
"jániott és nyomtatásban megküldött '). 

,Mily szinekkel festi le Pál apostal - igy szólnak az előszóban 
Timotheushoz irt levele 2. fej . azokat , a kik kegyességet szinlelve, az 
igazság útát tusakodással és gyülölködő versengéssellávánják egyen
getni, i smeretes a szentírások olvasói előtt; oly módon bélyegzi meg 
öket, hogy bár mily Mvols<lg ból megismerhetők, ha csak a világ nem 
akarja magát megcsalatni, nem kerülve ki, a kik a példabeszéd szerint 
szarvukon csórát hordanak s az ármány és csel minden fegpereivel 
fel vallnak készülve. Ez eszeveszeitséget gyalo-an Isten igazságos 
boszuállása követi, a ki a roszat olykor s' ker ülni hagyja s az embere
ket álpróféták játe1rszerévé engedi, de csak azér t, hogy azok büntetése 
később annál kikerülhetlenebb legyen. Bárha most is láthatók ily 
jelenségek, a keresztény j ámborság azt kivánja, hogy inkább haj ol
juuk a jó felé s a nem szándékos tévedőket mérges szókkal ue kár
hoztassuk. De némelyek vakmerősége elvadultabb, hogysem elfoj tani 
birják, szemérmetlenebb, mjntsem avval szemben a megvetés elég, s 
árta~masabb, hogysem a minden erővel visszatorlás kötelesség ne legyen. 
Mehus ezek közé tartozik, sőt legelől áll, a ki mások szántszándékos 
k~r?mlásával keresi tisztességét, és hogy czélját érhesse, semmit meg
kiserletlenül nem hagy. Mert mit nem prób,ilt már ő el ? minő for
mákban igyekezett mind életöket , mind Krisztus evangeliull1át oly 
lllo~s~kkal illetni, hogy azt sem az idők százados folyama, sem az Oceán 
habjaI le ne moshassák ? De gorombasága nem oly félelmes e]öttuk, 
hogy azért helyöket elhagyják s az evezőt kezökből tova dobják; a 

. 'l S~'MMA CONFESSlONl S VERA.E DE DEO ET ALIIS articulis ab Haereticis et 
Aut

h
l?h l"lSt18 Oppug na t is, disputanda.e in CzenO'er ct Miskol tz. l'ETU\'S 31BLIVS OB 

HOl" l et Seniores Ecclesiae etc. o 

DE VNO DEO PROPOS ITIO l. sat. 
'1 tkA könyv ir6i Meliua 51. vitatétele közül tizre felelnek, uo többiröl úgy :l! ~ ozva . hogy a~ok a.~ ~dv. kérdés~re .nem tartozna~ ti ke,::csebbé s;o: ü,k
g"ut"tk, hogyfiem gyülölkodo VItát kelljen Irántok kezden1- A kony\' A-D IV, 

egy = 16 4-ed rét levél. 
. . ' A nar;yt!tdományu és hi1'Ü néhai Simén Domokos hittet )uil" által a ko[ozl:j

~(" !"'I~1i . , 1·~/. rtJt~Jtoda l,;i.i nYlitárábcm leró crcdcUúOl I:jajlitkeziilcg k iilünös gonddctl 
Cll t~ c81:jel l rt 111C1 8olctt1·ól. 
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muO"yarorszám papság pedig maga legiobban megitélheti, mennyiben 
l1le~tisztelö l~'Íj ok nézve, hogy Melius, a kinek hibái miatt hogy ekle
zsilik dolO'[I, minden nap roszabbra fordul, ök magok átláthatják, a 
kiknek, h~gy mind az igazságnak keresésére tudományuk, mind annak 
megértésére eléggé éles elméjök van, j6l tudják, s. legjobban tennék, 
ha ü"yöket az övével össze nem kötnék. S bár tudják, hogy hasztalan 
lUindoell fáradságuk, s a mint mondanI szokás, szerecsent akarnak 
fejérre mosni - midőn az ö kivánságok szerint is a vitás kérdések 
felett békés vitatkozás lehetöségével kecsegtetik magukat azért, mert 
közöttük is sokan vannak, a kiknek e]sőbb a győzelem, mint az igazság, 
eszök fitoO'tatása, mint a kegyesség; de minthogy a vitatkozásokból 
eklézsiáik~a mindiO' hríramlik valami has7.on, nem hogy a viták meg
szünését kivánnák~ sőt arra unszolják, hogy amit tezsnek, gyakran 
te"yék s kérik Istent , hogy másoknak is, kik az igazságot ke
re~ik, bajtsa arra elméjét; mert csak igy remélhető, hogy a 
nézetek összehasonlitá8a útján tanaik észszerütlen-voltát s az övéik 
tisztaságát és egyenességét a hallgatók előtt felfedezik és meghizo
nyitják. Ezért ök valódi jótéteménynek veszik, ha a tüzet újból meg 
újból karddal szitogatni nem szünnek meg. Vitájokra, ha akarnának 
sem jelenhetnek meg, mert fejedelmök akarata - a mint ezt már 
Váradon kijelentette - az, hogy Magyarország határain kivül vitat
kozni ne menjenek. Itélj ék ők maguk meg, illett-e, ezt tudva, öket 
meghivni ? Nekik nincs oknk a parancs megszeg ésére. De mivel az 
ilyen egyezkedéseknél mindenki gyanakodó szokott lenni, hogy ők 
nekik valami tekervényeskedést szemökre ne vethessenek - mihelyt 
lehetséges lesz, benn, ha7.ájokban keresztény szeretettel való beszél
getésre s a fennforgó kérdések megvitatására ők fognak nekik alkal
mat adni, s kedves lesz előttük és megtisztelö; ha arra igazságot ke
reső lélekkel s Isten dicsöségére és tisztességére inkább vágyva, mint 
gyülölséget és a viszálkodás érzelmeit vive magukkal jelennek meg. Ök 
egész igyel:ezetökkel azon fognak lenni, hogy szerénység és ke
gyesség tekmtetében semmi kivánni valój nk ne legyen, s hiszik, hogy 
kegyelmes fej edelmök szokott keO"yesséO'c szerint azon jelen fog lenni. v: é~ül bámulatukat fejezik ki a f~lett, hogy Károlyi, MeHus és Czeg
led, a maguk köuyveikben bizva, melyekből pedig - okos férfiak i~é
le~e szer~nt - a méltóság és józanság hiányzik, diadalmukat hirdetIk, 
nllntha oket legyőzték volna, haJl"atásukat hozva fel érvül; holott ők 
azt hiszik, hogy kiadott köuyvei kből az olvasók inkább fel vannak 
~ il ágositva, mintsem szükség legyen ugyanazon dolgok mindennapi 
lsmétlése. De mivel látják, hogy ök, mihelyt egy pTücsök szárnyát 
megfogták, már a feleletet sürgetik, azon lesznek , hogyamely dicső
ségnek lőpor és vér nélkül kivivásával ellenfelök dicsekszik, kezökből 
ll em sokára kisiklását pirulva tapasztaljl.Lk" I). 
----
, I}~Z is bizonyiték n,n'rL, hogy fl, Z{~polyá.k alatt Ma.lJym'orsz/i.q-nnk nz 
ldtaluk but ol"fn;(lg részek neve7.tettek; n. többit. a mi a török és német csá
f! 'l,lÍ.r all\.tt volt, ncm tartották magyarnak, lakói ilJ gúnyosan W~'ökllek. nE:met· 
nck Illondatta.k. 
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A "itat~telek közül cze10mra tal't?zik ~Z 1. mely igy hanO'zik: 
"Az egyedüllgaz teremtő Isten az, a ln a zSld6 nyelvben: Jah Jeho
vah, Elohim, El és Schaddai néven fordul el~. 2. Ezen az egy t~remtö 
megtartó és imádandó Iste~ a Jeho~ah ElohllU~ az az, a három hizony~ 
ságtevő : Atya, Ige, Szentlelek értetlk .. . 4. J ezus test szerint Dávid 
fia, egyszersmind I sten egyszulött Fia is, a ki minden teremtések 
előtt született az Atyát61; örökkéval6 és végnélküli, teremtő, mea
tart6, imádand6 Isten . .. 6. A Szentlélek is, mint a szent AdoJl~i 
Jehova, örök Is ten, végnélküli, teremtő, megtart6, mindenható az 
Atyával és Fiuval együtt ... 10. Az eklézsia előtt bemutatott minden 
kis gyermeket, a ki nem k .. . a és cl .. . Ó, meg kell keresztelni 
,Atyának, 11iunak, Szentléleknek nevében .. . ' ' ) 

Következik a felelet '), ruelyMI én, a következőket látom köz
lendőknek 1. ,Melius egy, mindeneket teremtő Atya Istene, a ki 
Krisztus A~yja, ki az ó-szövetségi írásokban Jah, Jehova, Elohjm, El 
Schaddai néven íratik - mondják ök - nem az a meghatározhatlan 
Isten, a ki sem Hem Atya, sem nem Fiu, sem nem Szentlélek egyl\tt, 
.llem is az Atya, Fiu, Szentlélek külön-külön, hanem egy harmadik, a 
hároIllnak állata [Essenti,,]. 

l. Mutassa meg Melius - kérdik az unitáriusok - az Isten 
igéj éből : hol, mikor, kik tanitották ezt igy? kik imádkoztak valahol, 
valaha ily Istenbez? 

2. Bogy szült ez a köz-lény [Essel/ti" cOI",,,, ... is] vagy hármas 
Isten? kit szült ? hol van erről szó a szentirásban ? ') 

II. M'1~assa meg Melius, hogy e három: Atya, Fiu, Szel1tlélek 
Egy-Isten. Ok ezt a szentirásban nem látták . .. A három bizonyság 
nem Egy-Isten [VIII. pont.] '). 

IV. Ha Jézus test szerént Dávidt61 született, halottaiból feltáma
Jott, Isten Fiának jelentetett ki: hogy lehet egy avval, a ki öröktől 
fogva s nem Dtlvid magvából született, fel nem támadott? Ha eg'yszer 
minden teremtmények előtt, máskor Dávid magvából, teh~ít kéts;f,er 
szliletett, hogy mondatbatik egysziilöttnek [Unigenit" s]? ') 

VII. A Szentlélekről azt állit ja Dávid F. és papsága, hogy az az 
Isten lelke, nem Lélek-Isten. Ha Isten, nem lebet Istenllek lelke. Mu
tassa meg Melius, hol mondatott a Szentlélek fl, szentírásban valahol 

I) A ív, A2-Aa levél. 
.. Az ell.)szó alá.inLsa: Ministri CMisti cj·uc·i(i.:d út Trans,!/lv(~1tia; dc Ú~~ n.z 

closzó s az egész mUllka szelleméböl annak t arta.lma. és logIkaI mellctébul, ft 

bibliá.ban való rendkivüli járta.'<lságból s a. napirend il k érdésckben tö.k~lete.s 
otthonosságból következtetve Dávid F. milvének tartom, bárha - poslbv hl· 
i'.onyiték hiányá.ban _ az általam közölt I1'odalmi Emlékek közé önállóan föl 
nem vcttem. 

2) A ív, A., B ív, BI levél. 
. Nem volta.m képes kürni a "Melius (tlt:LI használt szókat. A jobb érzés 

ma. I S megbotl'á nkozik ra.jta. 
:') lIRV, VIS RE~'UTAl'lO l'ltOI'OSITIOnUlll Melianal'um ... L·-X. szábrt.ll. 
4) B ív , Ei levél 1. old. 
~) e) C ív, CI levél. 
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vi1úO'os ~l.l1 ] stenllek? mert ha az, nevének meg kell lClmi. Mutassa 
meg~ hol van irva, hogy az Atyával és Fiu val egy és azokkal egyfor
mán kell imádni ? .A. Há'rom-Egy nem vehető komolyan. A szentirás
hoz adni vagy attól elvenni llelll szabad ; János pedig csak ezt mondja: 
e hci1 ·om egy, nem ezt : e h árom Egy-Isten" I). 

X. A keresztségről egy negativ nyilatkozat van a feleletben, a 
mi mutatja, hogy még akkor. arró~ úgy megállapodva nem voltak, 
hogy hitcúkké alkossák. . ,A kik ".kis~ede!, meg~~resztelését. ta,;,ilják 
_ iO'y hangzik az - Knszt us Intezmenyet mel1ozI1r s az AntikrIsztus 
lelel~éllyét követik; nem különböz!etik me.g az 6 szövetséget az új tól, 
nem tudják, mi a körülmetélkedés es kiket Illetett, nem Ismerik kellően 
az üdv alapját s a szentségek tana tisztaságát nem tart.iák szem 
l "tt "') . e o . .. . 

~'Ündkét fél eddig i álláspontj át ismert érvekkel védte. A formák 
lllutntnak eltéréseket, a lényeg nem. , . 

A fejedelem nem hajolt Melius kérésére, Dávid F.-nek engedte 
meg, hogy hitvitát tartson a vásárhelyi zsinaton, [E1'délyben, a szé-
7celyek között], a mit ő sept. 5-kére hivott össze. Hogy Melius és a 
magyarországi l)apság is meg volt híva, mutatja az, hogy az elébb 
ismer tetet t könyv végén e zsinat vitatételei is ki voltak nyomtatva s 
ozzal együtt kétségteleniil szét is küldve. E hitvi~~r6l tudtomra sem 
az évkönyvekben , sem az egyházi iratokban részletesh följegyzés 
nin cs ; indokoltnak vélem azért legalább a vit.tételek ismertetését, 
mint a melyek a fenforgó kérdésekben Dávid F . álláspontját, az esz
mék gyors érlelődését muta~iák s mintegy útját egyengették a kö
vetkező évi v·ásárhelyi nagy fontoss_águ országgyülésn ek. 

E vitatételek ' ) következők. r. Átalánosok ... Melius Péter élő 
szóval, irással Dávid F. és követői által - ugymonclanak - már 
sokszor meg volt piritva, hirhedt könyveiben rágalomnál és sületlen 
s~l1ogis lUu snál egyéb nincs1 a mi metszőkést n e érdemeljen. Ez e 
vüú.bau igazolva lesz. II: A háromsáct, személy, valóság, O,U08(JuJ, Je -
1.10V~ tulajdonságai, a test fel vétele lincru'natio], személyi egyesülés 
[UniO h1!l)Ostal ica], a két természet ectyesülése [communicatio idioma
tum] mllld szentiráson kivüli szók ' ~z Antikrjs7..tus h ármas Istenéről 
és kettős Krisztus~iról va.ló egész t~dománya, mint kárhozatos bölcse
let, Isten egyházából kiz"ralld6. A mit a rhetorok és theosophisták a 
szentn'áson kivül al. Istenről, Fiuról, Szentlélekrő l sz6val Vf1O'y beszéd
ben közöltek, mind kl:Írhoztatást érdemel. ill, A külső és b~l ső csele
kedetekröl v,d6 s",bályok [opem ab extra, ab intra] és ama tétel : 
va.lah~nyszor Isten neve a szentirásban határozatlan alakban jő elé, 
mmdlg h,irom személy értenclő - az emberek szörnytalsílmányn. 

I) C ív , C3 1. levél. 
2) C ív, CI levéL 
~ ) 'I'1I f:SI\S IN IHSI' (J l'Al'IC:H: I'uo:umn. Wn.!lflrhűlij 

Anno , 1570. 
c:<cutiendnc. !"i. !lCI)tcmbrie. 
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Következnek a külön vitapontok. 
• 

Az egy Istenről, Krisztus Atyjáról, 

J. Visszaútnsitván az Antikrisztus bálványait, Pállal oltahnazni 
fo~ák - ugy mondnnk -:- az egy Ist;n létét, ki amaz Atya, a kitöl 
JUllldenek vannak, a kl lmndenekben es mmdenek felett van s J é7.uS 
Krisr.tusnak Atyja J. kor. 8. Efez. 4. l. Pét. 1. J án. 8. 

II. Tanit ják, hogy az az egy Atya Isten egyedül, segitő nelkül 
legyen szavával, t. i. lelkével és hatalmával minden láthatókat és lát: 
hatl.nokat teremtett, sőt az utols6 időben [nem «z e{őtt], sz(\znek 
1116Mb en ugyan aZOll lélek ereje által fogantatott s egysililött fi ,it 
Dávid magvából, az igél'etek szerint elöhozta. ' 

lII. Állitják, hogy az az egy és egyedül igaz l sten, J ézus Atyja, 
magát nem maga által vagy valamely más valósággal létező fiu által 
hanem kezének munkáiban, az ó-szövetségi angyalok és proféták által: 
lelke erejének segélyével nyilatkoztatta ki. 

lY Erősitik, hogy a ki azt az egyedüli egy igaz Istent, Krisdus 
Atyját nem imádja és segitségül nem hívja, Fia által, a Szentlélek 
nevében, b.llvállyimádó. Meg is hizonyitJák, hogy ama meg 11 em ha
Ml'ozható hál'omságos Istent imádni nem lehet, mert nincs Fiu közhen
jároja s nincs rá példa a szentirásban. 

Isten egyedülvaló Fiáról, Jézus Krisztusról. 

Oltalmazni fogják Isten tiszta igéiMI a názáreti J . Krisztust, 
azon Istentöl kiválasztott férfiat, kinek istenségét Szentlélektől fogan
tatása igazolja, a ki az ég és föld azon felséges teremtőj ének Fia, a 
kin kivül más nincs és soha sem volt. Függelék. I. Azok véleménye 
hamisságát pedig megmutatják, it kik azt vélik, hogy rt szentinisb'l11 
Istennek valaha testben valóságg'ü mojelent Fiár61 sz6 lenne. ll. Ezt 
az ember J ézust, az élő Istenek Szentlélektől fogantatott, az Atya 
által megszelltelt s e világra elküldött egyszlilött Fiát Istenuek mond
j ák, azér t, mert istenségének meg van oka és módjn. Függelék. Téved: 
nek lllit azok, rt kik Krisztust is legfelségesebbn ek, természetszeÍ'éntI 
Isteunek ál1i~i ák, olyannak, rt kinek létele önmag,íMl van, mert ö~ az 
Atya tette Krisztussá és Urrá mennyben, töle vett dicsőséget s tISZ 

tességet. m. Megmutatják 1 hogy az emher J ézus Istennél öröktő} 
fogva tudva volt, s rt világnak minden idők előtt elrendeltetett, az 
Atyáknak meg volt iO'érve és sokképen előre kiábr,,"Ízolva l de soha 
senki nem Mtta, nem i~merte i nekünk az utols6 időben elbocs.lítatott, 
s IVI. igéret és hivatal tekintetéből János által Igének ll ".vezt:t .. tt. 
Függelék, Homályban tévelyegnek h át azok, kik az I sten FIát, ~;'ok= 
től fOCfva sz uletettnek V30'y az Atyához mindenekben egyell lC?nel\. 

o o IV E " ·t'k P ' I 
f'ipOÚO"LOJI vagy valamely második személynek hiszik, ,?'OSl l , ~ , ,~ -

lal, hogy az ember J ézus Krisztus Isten és emberek kozbenJmoJ~' 
];i'iggelék Megbizonyitj:ík, hogy akik a Krisztusbau it kétféle t~l'I:~~
Bzetu sziHrtést védik, azt tanitva, hogy egyik szii1etés ntya, ]~el-'\,u:: 
m:tf.! ik anya nélkiH tih'tént, két szUletett l11 int alkottak, s nlhtasu \. 
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emberi lelemény. V. Vallják, hogy azt a názál'eti J. Krisztust, a ki 
test szerint Dávid, hatalomra és szentlé~ektöl fogantatására nézve 
Isten Fiának jelentetett ki s az Atya általIstenünkké és Urunkká 
tétetett, segitségül kell hívnunk és imádnunk, nem úgy, mint az Atya 
Istent, de Drint Fiut, közbenjárónkat, a kiben Szentlelke által Driden 
teljessége szerint lnkozik. Függelék. Kijelentik, hogy akik Isten ezen 
Fiát, Jézust legfelségesebbnek és önmagát6l való Istennek avróthov 
mondják, s mint az Atyát, úgy hívják segitségül és úgy imádják, 
Isten elsőségét és méltóságat tipolják s Jll~sztus akaratja ellen 
cselekesznek. . 

A Szentlélekről. 
,Hiszik, hogy a Szentlélek az Atya Isten ereje, hatalma és aján

déka; azért adatik a Fiu által, hogy megvilágositson és megtanitson 
uzokra, mik Istenéi s Krisztuséi és hogy örizőjük legyen. Függelé/c. 
Megbizonyitják, hogy az Antikrisztus tanitása szerint nem volt vala
mely külön lény [lndivid",,,,,] vagy harmadik személy a Háromság
ban, vagy megkülönböztethetö valóság, és soha sem hivatott segit
ségül s nem imádtatott . . . Állitják, hogy a csecsemőket nem kell 
megkeresztelni, mert az Dem számukra van rendelve, 8 mert Krisz
·tus intézményének igaz értelme ellen van." I) 

A Melius és követői által kiadott hittani könyvek s hitvallások 
hatása ellensuJyozására, Sommer János könyvet irt 'J, Dávid F. a két 
főbb napi kérdésről kiadta: K önyvecske az igaz keresztényi keresztsé.q-

. "öl ' ) és Háló ') czímü müveket ; az elsőt Vilini Sándor varsói lengyel 
orvüs küldötte meg neki leforditás és kiadás végett, előszót is u'va hüzzá, 
mely a könyvvel együtt magyarra forditatott. A mü neki van ajánlva, 
mint a dicséretes er~~lyi fejedelem udvarában az Isten Fia evange
liuma hirdetőjének. ,Ürömmel hallütta -- ugymolld - hügy Erdély
ben és Magyarürszágon az Ur I stenuek, az ő Szent Fiának és a Szent
léleknek tiszta ismerete nyilván prédikáltatik ... Ezért fürditütta ő e 
m:üvet németre és küldi hozzá, mert az jó hasznüt fog tenni azüknak, 
k,k magyarul és németül tudnak. Bocsánatot kér merészségeért ; az 
~irta ~á, :mert tudja, hogy ö buzgón kivánja, hogy minden ember~k az 
~gazsag lsmel'etére jussanak és igazán megismel'hes~?1r az egy blZO.~Y 
Igaz Istent, II mi Urunk J. Krisztusnak Szent Aty!"t s megtestesujt 
Fiát, mely tiszta ismeretben áll az örök élet. Kéri, hügy ha deákul 
vag~ magyarul kiadják, küldjenek nekik is, ők árát köszönettel meg
fizet,k." ... E könyv a kisdedek megkeresztelése ellen szóló érveket 

I) Div., Dz. levél. . 
ll) Theses VIII. de Deo Papano trino, uno in essentia, trino in persoD1S 

etc. 1571. Rock . . . Tom. 1. 892. 1. 
3) Egyhát WJ'ténelmi Emlékek. IL Dávid F. irod. eml. XXXL sz. 

o 4) IIÁLÓ, melylyel a megtestesült ördllg, pápa Ántikrisztus az együgyU 
.Júmbor keresztényeket, az e,'!mgeliumnak követöi~ haUha~at1an áJnoks~gok· 
kal és mes,terségekkel megkerüli , kikeresi, megfOgja és mmden marháJokat 
elvevé,ll , kunondlU\.tlan kegyetlen mokkal megkinozza és rc~tenetes. halállal 
megöli, az ő pilésses hohéri és az él bolond azolgái, a megvakitott fejedelmek 
(lltal ... 1570. Megvan a magya)· nemzeti M~tzeunWall. 
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adja elő, bizonyitva, hogy Kris:1.tus intézménye szerint csak a.z mea
keresztelhető, a ki a ke.re~zt~ég ~czé1ját .megérteni s az m~zal egybekÖ
tött kötelességeket telJesüm kepes. BIzonyos, hogy Dávid F. annal
maCTyarra forditásában és kiadásában részes. E kérdés a reformati~ 
csaknem kezd~te óta vit~ tárgya volt, a,le.gnagyobb elmék fogblkoz
tak vele; DáVId F . IS mar 1566-n Irt es uatott róla, fordíttatott és 
latin fordításban vett át rokon értelmű reformátoroktól kisebb érte
kezéseket, a keresztséget a zsinatokon egyik vita-kérdéssé tette, szó
val: érlelte. Az ő felügyelete alatt :illó egyházban kereszteltek nacryo
kat, sürgették csak azok megkeresztelését; de általános szokás sZ~'int 
mégis a kisdedek kereszteltettek meg . . .. Ilyen függö kérdés volt 
Dávid F. korában a reformátorok közt a R eg""'" lYlillen"ri""" va"y 
Krisztus ezer évi uralkodása l), a mu'e okot az apostoli hitformáll~k 
azon helye adott, hol a Jézus mennybe menetelérő} s egykor elevenek és 
holtak felett itélettartásra eljöveteléről van szó. Evvel a reformátorok-

· nak számolni, róla valamit tanitni kellett. Dávid F. vitái rendjén is 
volt erről szó, elé jött műveiben, az imént emlitett milvet sokan épen 
neki tulajdonítják. Előttem ismeretlen, a magyar egyházi irodalomban 
erről semmit nem találtam; de azt a korszak történeIméböl s irodal
mából tudom, hogy ez az egyházak kÖzötti formaszenl hitvita tárgyát 
nem tette, annál kevésbbé lett hittanná. A ,chilias",,,s" és ,,,,,abap
ti.<taslÍg" komoly tudós által, komoly tudósok előtt nevetség felköl
tése nélkül ellene vádul fel nem hozható. 

A másik könyvnek főleg előszava fontos; nyilván mutatja ez 
Dávid F-nek a fejedelem előtt nagy kedvességben létét, annak benne 
helyezett kiváló bizalmát. ,Ezt a könyvet atyámfia - igy kezdődik az 
előszó .- deák nyelven irták Urunknak, a mi felséges kegyelmes kirá
lyunknak; elolvasván, miko, látta az iszonyu dolgokat, melyeket a 

· megtesteslilt ördög, it pápa Antilnisztus Hispániában és Olaszország
bau cselekedik az ő pilésses csimaszi és hóhéri által : tetszett, hogy 
azt magyarra forditsák s kinyomassák, költséget is adott rá. Oka az, 
mert urunk az ő alattvalóinak, híveinek és az egész magyar nemzet
nek e könyvvel meg akarja mutatni, kit tiszteltek a közel mult idők
b.en oly alázatosan. Két fő bűne van - mondja az előszó irój a - az 
Alltiln-isztusnak: hazugság és gyilkosság; hazudik, mert a mit tanit 
álllOks ~íg, s megöli azt, a ki nem hiszi. Ezek ellen szerezte a bölcs Isten 

· e két tisztet, előszö,' az egyházi szolgákat: püspököket, lelkipásztoro
kat, prédikátorokat, papokat, iskolamestereket , hogy Isten ig<\jével 
vlVnának amaz ördög hazugsága és csalárd tudománya ellen, hogy II 
s~egény gyülekezet kétsegbe ne essék és az ö szent Fia igaz is~e~·eté
tol ~eg ne fosztassék:, fL miben áll fL prédikátorság tiszte; tna.s~clszor 
fl,. vegre szerezte a fejedelemség tisztét is, hogy a kel'es.zténr feJ e?e l~ 
mek szorgalmatosan vigyáznának az ördög testi és lelki gyllkossngal 
~ll~n ... Mert nem csak az a fejedelmek tiszte, hogy ru.·anyba, bársonyba 
feloltözvén, szép lovakra felüljenek s tétova mulassanak, avagy hogy 

l) A'[Jy1tclztü).téltelmi Emlékek. II. Dá.vid F. irodalmi cml. Xx,"'{I! Sz. 
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napestig kártyázzanalr ~s kopjával fl 'dárdával hajgál6zzallak; hanem 
hocry Isten tisztességére gondot viseljenek, ügyelvén, hogy országuk
ba;; Isten igéje helyesen hirdettessék, alattvalóik igazán megismerhes
sék Istent, tisztán megérthessék szent akaratját s tiszta szívből szol
(T~ílhassanak neki II I). 
o Ezután a HáJ:olUság és ... Kris~tus öröktől fogva va16 születése 
ellen ke1ki, megr6jja a pápa Antilmsztust: ,hogy az lebilincselte a ke
reszténységet sok czeremoniáival s leglO papságával : pápa, cardinálok, 
érsekek, patriarchák, p~iSp'ökök, apátok, ~ano,noko~, papok, barátok, 
apáczák sat. ezeknek Iillsel, bucsu,la, berblte1ese, lelekya;ltsága, szen
telt vize és gyertyája, füstölés sat. ezek gyötrötték a világot ördöggel, 
pokollal, behálóztrik az emberek szemét vaksággal, gyónással, purga
toriummal, átokkal, áldással sat. csak azt ehettek a mit a pilissesek 
akartak; eltiltották a hust, csak lencsét, vajat engedtek meg; szerez
tek adventet, kántort, bőjtöt;' egybesugás és st6lázások nélkül nem 

. engedték meg a házasságot, elzárták egymástól ötöd-hatod izig a ko
rnákat és s6gorokat; nekik kellett megtisztitni és megszentelni az új 
házasokat füslölőkkel, szentelt gyertyávnl sat ..... ' A könyvet e hit
vallás zálja he: ,Hiszik és vallják, hogy egy az Isten, menny és fóld 
teremtője, nem három vagy részes, vagy meddő, mint a pápa állatos 
és szeme1yes Istene, hanem a kinek Fia van, ft mi Urunk Jézus Krisz
tus, " ki az apostaloktól mindenütt J. ]ll'isztus szent Atyjának ' nevez
tetik 'l; egyedül önmagától val6, ki senkitöl semmit sem vett, minde
nek felett van, mindenek tőle vannak, a ki a J. Krisztusnak is Atyja 
és. Is~el1e, feje, világosság és irgalmasság Atyja, mÍlldeu jók kutfeje . . . 
Hls:;nk és vftllják J . Krisztusról, hogy nem más, mint az egy élő igaz 
Istennek szent Fia, ki minden idők elött rendeltetett az egy Atya 
Istentől a mi iidvösséglinkre, hogy mint ártatlan bárány minket az Ő 
szent Atyjának vérével ruegváltson és megtisztitson saját népül. Hi
s ~ll, Szentlélektöl, szeplő nélkül fogantatását, a miért Isten Fiának 
Invotlk, s hogy Isten az ő teljes Jstenségét adván neki" Szentlélekkel 
~egkenetéssel Urrá és Krisztuss" tette, hogy rajta nyugodje1, meg az 
~ lelke, a mi ,ntal megbizonyíttatott Isten Fiának lenni és míndenek 
f~I",tt alda,;dó I stennek, az új világ teremtőjének; föp:,p, szósz6ló, 
Jr:.Ialy, kr altal szabad lUenetelök van az Atyához 'l. Mint Istennek 
J, ~át I sten l!arancsoJatjáb61 imádják és tisztelik " minden jókat töle 
varnak, testIeket és lelkieket, tőle várják üdvözülé~öket, mert nem 
adatott ég alatt Il"l' név, mely által kellene me<Ytartatni.' 'l . , . . A 
Szentlél~kről hiszik: .hogy az az egy Atya Jsten;ek mindenható ereje, 
me}y nyllatkoí'.ott 'először az első teremtésben, mikor avval mindene
~e.t teremtett, megelevenitett, melylyel mindeneket MpJál, fentart és 
O!"lZ; azután a második teremtésben áldott Fiában a J. K~'isztusball, 

I) liJlőbeszéd AlV, A4 levél. 
') D ív D levél. 
3) D ív Da levél. 
4) J) n n n 
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mikor a v;ilasztotta]mt a biinből kitéritette, újonnan szülte s szent 
F:i.ít is a halálból feltámasztotta. Az Isten az ő Szentlelkével válasz
tottait világositja, megtériti, tanítja, vid~ímitjn, minden szent cseleke
detekre fel"erjeszti s alkalmassá teszi. melyért mondatik a Szentléle]
ajándékna~ tanítónak, kenetnek, tüz~~k, e1öv~~nek, vigasztalónak 
sat. .... Ez az egy Atya Istennek, az o szent FiaMk J. KrisztusMk 
és it Szentléleknek it szentírásból vett igaz ismerete és igaz vallása, no 
iuint azt hitték és vallották az első keresztények, prófét.ák, keresztelő 
János, Jezus és az a.postalok . . . ,/o( I). 

Megirta Dávid F. ugyanez évben, sőt nyomtatni is megkezdette 
"Zon két nagy mö"ét, mely ha szerzöjével egy\\tt nem üldöztetett és 
IDeg nem semmisíttetett volna, mint theolognsnak it tudós világ elött, 
mint magyar Írónak a nemzeti irodalomban örök hirt és nevet SZCl"

zett volna számára; 2) de igy szétrobbant rneteorrrá, kialudt lámpává 
vagy legalább is véka alá rejtett mécscsé lett. Minthogy a nyomtatás 
a fejedelem halála után végződött be, itt csak jelezve, érdemileg róluk 
szólni a következő czikkre kell fenhagynom. 

Felületes vizsgáló előtt fel fog tfl11ni, hogy h itvallását mindkét 
küzdő fél oly gyakrnn teljesztette új alakban a közöli ség elé; de a 
viszonyok és népkedely ism erőj e természetesnek találja. Az eszmék 
folytonos forrongásban és fej lődésben levén : a vita Mrgyát tevő ösz
szes hittani kérdéseket fl. tömeggel sem közleni, sem megértetni nem 
lehetett; de a vitatkozás magvát és végeredményeit a hitczikkeket 
igen; ezért yégzödtek rendesen mind fl. közviták, mind a fontosabb 
tartalm u könyvek ezekkel. Több vcíltozatban jelenvéll meg ez évben 
Melius hitval]'is. : önként következett, hogy Dávid F. is ismételje a 
magáét, s bár (I.:i, a váradi hitvita leirás.í.ban már megjelent volt, "fe1ins 
csengel'-misltolczi hitvallása megjelenése annak újabb szövegezésben 
közrebocsát.ását indokolttá tette, s én azt belső okok alapján, az elő
szó hittani tnrtalmáb61 következtetve Dávid F.-ének tartom. Ugyan
azon alapelvekell nyugosznak minden ö ekkori müvci , egy 8zelle!u 
vonul át mindeniken . Mintegy jelszó",í lett volt már ekkor ne"e. At 
volt hatva hitelveitől , lelkestiJt beszédein, gyönyörködött irásiban az 
ország nagyobb része. Szájról s:lOájra adt.fk enyelgö elczeit. Az ellen
félnek gunyja és fenyegetése nem volt képes az unitárius eszméket 
hóditási útjokban feltartóztatni. Minél inkább sujtotta Dávid F.-et 
el1enfele, minél többet s O'yalrízóbban irtak ellene, tau ai anuálinkább 
hatottn.k, irásai annál gy~rsabbal1 terjedtek ft nép minden 1~éte9ébell . 
A tanokat meg kell testes itni - mondja egy kitlinö protestalls 11"6 -
s csak azután ébresztnek erős kÖ1;érzületet. A tömcO' könnyebben ger
jed él'zésekre a nevek mint elvek iránt s Ho hol ~1illdkettö kedvelt, 
midőn népszerli férfi hirdet népszerü el~eket _ tette bár azokká ö 

') D ív Dv. levél. 
~) aj Az eyy Ó magától való felsé(jes Istmwól és ft! lj igaz Fúiról. sat., k 

bJ A.e- eyy At>ya Istmrót és az lj áldott s.e-ent Piú1Utk II J. Knst:twm(l 
I see1l8éqéról sat. . 

. )':yylu't:türténe7mi emléke"·. U. Dávid F. irocl. emlékei XXX nf. XXXIV. SI':. 
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V:'IOY más - ott a diadal bizonyos és f,'Y0rs sikerü. Dávid F. unitáriug 
ret~l'Jmítiójánál ez volt az eset. Az a mindig és kitarlóan czélja felé 
tadús, a mi öt és tetteit különösen jellemezte, missi6ja iránti mély 
hite, lelke nemes lángolása: vérmérsékének minden körübnények közt 
mCCfŐl'Zött méltóságos nyugalma, tiszteletet parancsoló hatást gyal<o
rolt minden irányban. Igy 1ett ö az unitárismus képviselője, sőt mint
C(fY meú'testesülése. Elvitázhatlanul főtényező, mozgató, sőt döntő 

' té'nyezö"volt a feje~elem é~ udvarra, ue az életad6 szelle"m, a tudásD;-k 
és taucicsua.k kutfe.le, a CSIllag, mely a népet vezette, o volt, s a rev
part, hpvá a küzdök töre~vése ~rányult, az unitárismus diadala. 

Evkönyveinkhen IDmuez 19azolva vau. Olvassuk csak az egykoru 
Borsos Sehestyén kr6nikáját, Náiv, de h ü és igaz képét adja ő a kora
beli valhísi állapotoknak. "Támada - ugy mond - egy Dávid F, nevU 
tudományos emher, az olasz Blandrata és Franken. Ezek hárman egy 
akarattal felálliták n Sabellius és Arius eretnek értelmét, mely eIJen a 
kalvinianus papok s prédikátorok eleget hánykolódának ugyan mind 
disputálással, mind pedig irással, de semmiképen ellent nem állhatá
uak 'l. A pápásokat a nép már megutálta volt, ezek tekintete alá szál
lott vala, é. igy hátrább állván, csak nézték, mi lesz a dologban. A 
király - - - vigyáz. mind a Dávid F. újitásaira, mind Kálvinu. 
tudományára, lllert neki a maga vallását mindenik fe1 igen ajánlja • 
vnla; de az a három tud6s embernek értelmén állapo dék meg, azok
nak kedvezni kezde, a többiekét pedig megvetni, és igy aztán rá való 
tekintethől annak az értelemnek is követői kezdének lenni. Mellé ,ílIá
nak sokan a nagyságos urakb.n u. m. a Kendiek, Hallerek, Eőss i 
András és sokan többen is ; a vúrosok közt Kolozsvár, Thorda, Déézs, 
Vásárhely fele s pedig a nagyja, és a Székelységen is egész darab föl
dek a fő emberekkel együtt. Csak Csik-Gyergy6, Udvarhely- és Ma
:'osszékl,en a havasok alatt nehány falu, Kolozsmonostor és azon tá
.l ~n. nehány hely maradt meg a régi avas pápistaság mellett . .. . A 
kmdy nem cselekedte azt, ho«y a hol a község nem akarta az ö val
láStít tartani, elmozditsa a pap"ot, hanem csak II kik a nagy tébolygás
han megszédültek. Hallottál volna akkor egész Erdélyben mindenfelé, 
faluu és városon,' a köznépnél is nagy disputatiot, étel ital közhen, 
es.tve reggel, éjjel és nappal, közbeszédben és préclikál6 székről , söt 
k~r~mlásokat és m6d nélklil val6 kárpál6dásokat a két religi6n levök 
koz~tt 'l. A tudatlan nép nem is tudta, mit véljen, mert mind a két 
v,~lIa , u. ~. C.lviniana és Ariana igen kellette magát. De mivel, a ki
l'uly az utobblt fogadta magá,nak, majdnem mind az ors:l"ig arra hajolt 
volt, ama mondás Bzel'ént: 

A nép ingadozó, mindig fejedelme után megy, 
A koronáa főhöz szabja magát a világ 3) . 

'l (h . MiM L E,délyi Törl. Adat.!. köt. MDCCCLV 27. l. 
2) Ugyanott 28. 1, 
3) :M:obj l~ mut.'ltur semper cum Principe vulgu8. 

~e~18. a.d <:xemplum totus componi tur otbil! . 
A kromkus lMm felégett. Ugyanott 28. I. 
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ÉrdeklőeJl jellemzi <\ krónikaíró n. J.ínos [Zsigmondot]. .Ez is
tenfélö és tökéletes igaz keresztény fejedelem volt, kinél dráO'alá~to sabb 
lieDl volt a keresztények közt, a ki a.~ Isten igéjének olyan tudak ozója 
lett volna. A tanítóknak nem rontoJa, de oltalmazója volt; noha az 
Antikrisztusnak az ö találmányát mjnden szerzetivel ruecrYetette s a. 
próféták és a~o~t~lok irás~ szerént az e~yedü! való Atya ,Isteuról és 
annak az ö Flarollgaz vaJlasban vala.; illmdazaltal egylk fel t..'\nítóit is 
nem háborgatta, sót inkább azok iskoláit és tanítóit is táplálta, KriBz
tus taníMsa. s~~ri~t azoknak ~gy?mlálá~át az Is~~~ igéjére hagyja vala, 
mely Isten 1geJe oket napollkent utogatJa vala. - ) Hauer, Schesaeus 
nyomán maga is megerősíti ezt. "Dávid F. - mondja Ö - már a o"ru-
]afejérvári második hibita után nemcsak az udvart térítette vallá~ára 
de Sommer J á,nos hitsorsosa. s kolozsvári iskolaigazgató <lltal Kolozs ~ 
várt is annyira hálójába kerítette, hogy 1570. ". egész v,iros e pestises 
tudományt vallotta." 'l Istvánffi is így ír a fej edelem halála előtti kor
ról. ,Az ifju fejedelem legbizalmasabbjai közül sem hallgat másra, mi ut 
Csáki Mibályra, Blandmta orvosra és Hagymási Kristófra. A rosz 
annyira elterjedt már, hogya Blandrata 3) tanácsa által megvesztege
tett fejedelem előtt senkinek sincs becsülete, lnínt az lulltáriusoknal, ; 
rajtok kivül másnak polgári és katonai hivatalt sem adnak, s a hivatal 

• utání szertelen vágy miatt - lelkiismeretök szemrehányásától nem 
tartva - sokan elég alávalóaJl e vallásra térnek.' 'l Koller József a 
pécsi püspökség történetében azt irja: ,hogy e püspöki megyét a mo
bácsi .ész ~t<ín a XVI-ik században annyira el,Ü·asztották a Luthert, 
Kálvint és Ariust követők [lIl1ilár';"sok], hogya r. kath. hitvallás csak
nem elnyomatott.' 'l 1570. Vámdon Károlyi Péter és Czeglédy G.vörgy 
szerint Ba~ilius I stván volt unitárius pap, híveinek számát 3000-ne1 
többre teszik, kiknek nagyrészét ő térítette ~it. Alsó-Magyarorszilgoll 
Meliusnak a fejedelemhez aug. 10. irt levele szerént, Belényesen, Bé
késen, Laskón és Tholnán s.intén unítárius iskoláik voltak 'l ; Fosztó
Uzoni unitárius egyháztörténetíró szerént ez időben Ba.ranya- és Te
mesvármegyékben 60 unihírius eklézsiálléi.l több volt j püspökük a Te
IllesváraLt lakó K.irác1i Pál, lllagyar drámaköltő s tud6s, odavaló }Jap s 
egyszersmind I1 .. i,íri Bethlen Gergely káránsebesi bán udvari prédikátora 
volt 'l, a ki az egyházi iratokban alfölcli püspök néven jő elé, az 15G8-ki 
gyulafejérvári hitvitán mint választott biró vett részt j nag.rtekintélyü 
s népszeri! férfi, Dá\~d F.-nek elitéltetésekor egyik védelrnezóje. 

Oklevéllel van hltelesítve 8), hogy az unitárius hitvallás már ekkor 
a fejedelem birodalmához tartoz6 lllaO"yarorszárri északi ,ármegye"kben 

ö o 

l} u. o. 33. 1. !) H aller . .. 286. l. 3} Hauer is elbeszéli ezt, de Blund-
rata. után zárjel közé teszi [és Dá.vid F.] tanácsa áltaJ ... 289. I. 

4) Istr:cí.n{fi ... Edit. Col. Agripp. MDCXxn. 520. L 
6) Jos. KoUeJ·; Prolog. Hist . Episcop. Quiqueecel. 1808. 154--55. u. 
'I) Lampe .. . 267. l. 
7) F. Urolli Unitárius EgyházWrt. 1. köt. 184-85. Il. 
') EgyllCízt6/"t. Emlékek. 1. Oklev. s rokon tárgynak. XIV. sz. 
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is, ki a Tiszáig, el volt terjedve, szervezett eklézsiáik s papjlLik voltak, 
kiknek püspöke Dávid F. volt. ,. 

Ez évnek még két nevezetes eseményét kell megemlitnem: Egyik 
Dávid F.-nek nov. 20. Palncologus Jakabhoz irt levele, mely az Ő belső 
lelki eletének egy különös mozzanatát tárj a elénk; másile az 1571. jau. 
6--14~ki vJlsárhelyi orsz~iggylnésnek n.:r. unitár.lusokl'a nézve korszak
alkotó véO'zése s ft rá követke;.:ett végzetes történet. 

,A ki levetkezik minden emberi indulatot - Íl:ia ö -nem' fogja 
siratni e század nyomoraIt . . . De hacl~ llJon magár61 s dolgaikr61. Oly 
időket értek - úgymond .. - hogy az 19azság nyomozása. nem bátor
ságos, annál kevesebbé belső érzéseik nyilt megvallása. De a kiket Is
ten lelke megvihígosított, nem szabad hallgatniok, sem az igazsá"ot 
el nem rejthetik. Akkora a lélek ereje, hogy az emberi ész minden ba
mis leleményét megvetvén, csak ~zon czélra törekszik, hogy Isten di- . 
cBősége terjedjen, az egyház épi\lJön, dühöngjön Mr és .mondjon ellene 
az egész világ; mert a kiket az Atya Fiának adott, egyh~zzá kell alal<ul
niok s vigyázniok, hogy Krisztus köntöse a katonák kezében is fölosz
tatlanul maradjon meg. Első tekintetre úgy látszik, mintha a mos
tani nagy mozgalmak a valhís megromlását és vesl';élyét okoznák j de a. 
Krisztus halálakor támadt földrengés feltámadásakor leesillapult. N em 
azért it ja ezt - lígymond - mintha azt vélné, hogy Ő, a tudós fél:fi, 
ne tudná, hanem hogy elmqndhassa: mi ad neki megkönnyebbiilést .a 
Illostani küzdelmekben, s hogy ő bizonyos arról, hogy az Isten gyönge 
edényei által munkálkodik,' - gyakran ~zok ahra~ia és ellenére viszi 
végbe műveit s nem engedi meg, hogy igéje gyümölcs nélkiil térjen 
meg hozzá. Ellenségeíuek rosszakatata és gyűlölsége vonta bele e czi
vakod,ísba. Midőn el volt határozva arra, hogy semmi mást nyilv.án 
nem tanít és nem tel:ieszt, mint a mi az Isten igéiben világosan m~g 
van irva, még sok dolog mibenléte iránt nem volt tisztában; de ellen
feleinek sürgetése azt mívelte, hog tanaik téves-voltát egészen meg
lsmerte; más útat kellett tehát választani, az Istenről való tan vétlel, 
mére ' az eddigiektől különböző hittételeket felállítni ... Vitáik za~aro
sak voltak, de úgy kellett kiadni, a mint folytak, különben ellenfeIök
nek rágalmaz,ísm adtak volna okot ... Elolvasta vitáik újabban egybe
gyüjtött s neki megküldött adatait _ hja tovább. A dolgok és beszé
dek előadása Sora és értelme tiszMbb s az elsőnél jobb, tÍjabb kin:fom
IaM suk kétségtelenül hasznos lenne. Látja abból, hogy állításuk.,gaz, 
s Isten 19éjén alapul; de elledelök minden ellenvetését eloszlatm nem 
bírja. Ha Krisztus az Atya beune lakásáért Isten, nem látja át, miért ne 
lehetne. Fiu Atyjával egy Isten, s ha egy, miért ne végnélkiili és örökké
való .t. i. istenségét tekintve; ha pedig mint ember állítatik Istennek 
lenlll, hogy lehessen nem teremtett, 11em alkotott, sőt nem újollnan lett 
Isten! Es ha a Krisztus, - a mint az ellenfél állítja - az 6-szövetség
hen láttatott és iUllidtatott, minthogy azok csak egy I~tent hittek és 
Imádtak: nem tudja, hogyau kerülhetö ki, hogy ne II Knsztus mondas
f:lék rmmz egY .Istennek: O ugyan akar:r;tá, hl1 a szeptjrás.é~tel~le, engedné, 
hogy ők a Kr"ntust szamba" és állatban az Atyat61 külonbozőllek vall-
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.hassák; de az ?- é.s új-szövetség tartalma ~em egy és ugyanaz, vala_ 
mint az Atya es Fi,u sem ugy.anazon. egy a~l at, sem a. Szent atyáknak 
nem tujajdonithato, ~ogy K~.18ztust l~merte~, he.lille I;ittek és őt imád
ták volna. Mert ebbol sok kovetkeznek, a Dll az 19azsagot a ma<Ta e(Y' _ 

, k d 'I ' T ts "b' h " o oye Des folyamaban a a a yozna. e zesere Izza, ogy errol lleki irásba)) 
vagy e1ösz6va} V~emé!lyét ~ondja me~. It .. l) Id,-e Palaeologus vagy szó
val közölte nezetet? nmes rola adat. Mikepen allapodott merr az érintett 
hittani kér,lésben, a következőkben látni fogjuk. o 

Az 1570. évben a fejedelem szokottnál gyakrabban betegeske
dett. Az ország nősülését főleg fejedelmi utód hátrahagyásáért hatha
tósan sürgetvén: mikor arra magát elszánta s Békes Gáspár hívét e 
ezéIból Miksa római császár S magyar király udvarába küldé, a tényt 
az egész ország ujjongó örömmel fogadta, s az 1570.jan. l - G-ki med
gyesi országgyUlésen törvényczikkben is kifej ezte. Azonban a követ
ség tudósitása nem volt egészen kedvező s a fenforgott nehézségek 
közt egyik a fejedelem vallása volt. Ez őt bántotta, kedélye lehan
goltá lett s betegségét sulyosbitotta. Azonban csüggedést nem mutat
va, urallrodói t isztében önodaadólag járt el azután is. Dávid F. és az 
unitárius főemberek szükségesnek látták, hogy vallásuk törvényessége 
s a többi bevettekkel egyenjogositása alkotmányosan biztosítassék. 
Alig, hogy ez ohaj ukat kifejezteK, a fejedelem nagylelküleg hajlott 
szavukra s 1571. január G-kára Vásárhelyre ily czéIból országgyülést 
hirdettetett, melyen a bevett vallások superintendenseivel együtt Dá
vid F. is jelen volt. A fejedelem maga terjesztette elé az ügyet, s a 
rendek egyérteImüleg ily határozatot hoztak : "Megértették - ugy 
szólnak - a felséges fejedelem kegyelmes izenetét és előadását, me
lyekben az Isten igéj ének prédikálását és hazájok szükségét előszám
lálja. Hogy a felség rájok ily kegyelmes gondot visel, alázatos és ht1 
szolgálatukkal örökké meghálálni igyekeznek . . . S minthogy Kris7.
tus Urunk parancsolja, hogy először az Isten országát és annak igazsá
gát keressék, az Isten igéjének prédikálása és hallgatása fel ől végezték: 
hogy az Isten igéje mindenütt szabadon prédikáltassék, a confessioért 
senki meg ne büntettessék, se prédikátor, se hallgatók; de ha valamely 
minister cl'iminalis bünben találtatik, a superillteudells megitélhesse, 
minden functióitól priválhassa, azután az országból kiiizettesseK . .. ' 'J 
A hazai emlékiratokban van e gyülésről még más följ egyzés is. For
gách Ferencz azt irja : "e gyülésen a király azt is kivánta, hogy né
melyek, kik az unitáriusok ellen [ő A" ianusolcna7c uja] gonoszul sz61-
ni mertek, megfenyítessenek, de a rendek nem egyeztek bel~e. A 
templomban oly horzasztó lármás viták folytak a Szentháromsagr6! 
- . az unitáriusok levén az előadók - hogy a királyon és hozzátarto
z6m kivül senki sem akarta hallani. Ezek féktelensége nem ISmert 
határt, ujjongtak örömükben. A király egészen egyetértett velök, . s 
olykor hosszu beszédben erösitette meg állitásukat, olykor Csáky Ml-

,') Egyluíztört . Emlékek. L Dávid F. oklev. s rokon t{trgyuak. IX. 8Z. 
~) Erdélyi Orsg, gyül. Emlékek. II. köt. 1877. 374. 1. 
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lnHy által hagyatta helyben, számba. sem véve az ellenkezők vélemé
nyét." I) Haner - "a16szinüen valamelyik sz .. ísz káptalanban le"ő 
följegyzés alapjáu - e gyülésről azt hagyta emlékezetben: "Az uni~ 
tárius vallás jövő bizonytalan sorsától tartvá:q, D ,ívic1 F~ annak 01'
szággyülésen elilltézését a királytól megnyerte. O adta elé azt a vásár
helyi O'yülésen a király és összegyült főrendek előtt j de a legko
molyabb viták .után is sem Ö, sem.a f ejedelem, allllál többetkiesz.közöllli 
llem tudott, mlllt azt, hogy az wmta11,US valhts nevezet alatt bIzonyos 
szabályok határai között Kolozsv,ímtt maradhassanak." ' ) Borsos 
Sebestyén csak átalános kifejezésekben: ,nagy hánykolódást emlit e 
O'yülésről a religio válogatásban, mert majd fele e városnak is az új 
~retnekséget vette volt be." ' ) Schesaeus és " ruedgyesi káptalan a 
vásárhelyi gyülésről egy j ellemző episód emlékét tartották fenn: 
,Midőn a király Marosvás,irhelyen a templomban a három nemzettel 
országgyii.lést tartott - ezüttal a legutolsót - az orsz.íg ii.gyében 
folyt fontos tanácskozások után Dávid F. napirendre hozta a vallásos 
vitakérdéseket, felette sokat s lármáson szónokolt, a többek közt a 
helybeli pappal is heves szóváltása volt aZOn szentirási helyről, hol az 
van mondva, hogy J ézus Krisz tus az Isteuuek jobbján ül. A fej ede
lem is közbe szólt, kérdezve tőle: mit tesz szerinte az Atya Istennek 
johbján ülni ' Az Atyj l'val egyenlő hatalommal uralkodni - felelé a 
pap. Kik tanit ják e magyarázatot ? kérdé a király. Az orthodoxus 
atyák - felelé a kérdezett. A király e szóra elnevette mag,ít, s a gyü
lésböl hosszusan eltávozott. " ') Forgách előadását az ügy személyi 
oldalára s az ullitá1'iusok országgyülési magatartására nézve a sze
mélyek, ügy és hel'y méltósága egyaránt hihetIenné teszi; halértesité
sének s itéletében tévedésének oka J állOS király és az unitáriusok inínti 
elfogultságában és gyülölködő szenvedélyében van. Haner azOn érte
sitéséllek pedig, mitltha az unitáriusok vallásszabadsága csak Kolozsvár
nl szoútkozott volna, mint az or.szágos törvénynyel ellentétben ,íIIónak, 
lllnc~ Jogi és történeti értéke. Sőt ezekkel ellenkezőleg a, maros-vásár
hely, Ol:szággyülési tör vény megvívhatlan védbástyája lesz mindeuha 
a~ umtanusoknak, az llgyöket itt diadalra juttató fejedelem hódolat és 
haz telet, a hltöké .. t önfeláldozóla" küzdött Dávid F. peclig Mllis meg
e~.I~ezés és kegyelet tárgya. II~ János Zsigmondnak jutott az. a di
cs~s~g, hogy e hitvallást birodalmában alkotmányosan bIztoSItotta. 
DaVId F. megérte az általa hirdetett és védett i<1azsáO' győzelmét, 
1570-re tett jóslata teljesült, a népnek benne való bizah';;át kiirthat
lanul meggyökereztetve. 

A vásárhelyi gyülés utá,n kevéssel márczius 14. a llagylelkü 

') Forgács, Commenta.ria Rer. HUDO'aricar .. . 1788. 62 l -22. ll. 
') II o . ane'r ... 287. L 
3) Gr. lIW.6 I. Erd. Tört. Adatok . .. I. köt. 28. l. 
t) ~~heS(leU8 IS8I·ki zsinati beszéde. 

'J cutsch G. D . ... Merke. , . 364. 1. 
LamlJe .. . 687. I. 



186 A. FEJEDELEM. llALÁLÁ.N'AK 

uJ)itúr~11:s fej edele~ és utol~ó v~la~z:ott ma,gya.l' vérU király gY1l1a
fej él'varl székhelye~. a.z or~zag ,nepetol megsIratva meghalt. A pusz
tiM idő s az emben l:l"lgyseg mmden emléket megsemmisitett, minden 
nyomot eltö;ölt,.~ ~l~Ö} me9'tudhatnók: ~ogyan siratta meg királyi 
urát s e"yhaza fovedoJ et DaVId F. Csak Sommer Jánosnak ravatala 
felett ta~·tott világi szóno klatavan fellll, öt különböző dicsőitő elegiá
val, melyek egyikében e jellemző hely van: 

A koronás fők közt első volt s tán rtz utolsó 
Akkoriba.n, fl, ki e tiszta hitet követé. ') 

Legszebb : A vissza helyezett kegyesség ' ) czímü. Egy helyen a költő 
a bekövetkező változásokat festve igy énekel: ,Az átok szavai lerom
bolják a sz6székeket . .. Azt mondják rólam, meghalt Istenem . .. Nem 
volt ő nekem Istenem, hanemha annak mondjuk barátunkat és segitőn
ket" 'J. Más helyen igy kesereg e halál felett: ,Midőn kopors6j ,ít az 
enyészet elpusztitja, összeroskadt sirkövére emlékeztető jegyet vések be. 
Addig szomoruan panaszkodom s könnyeket hullatok, érezve, hogy meg
tettem kötelességemet. Költészet Istennője! hints violát e sina, s te 
fel séges Erény! tégy rá virágfüzért, hogy azok az ő tiszteletét egy
mást felvált6 virulással újitsák meg: amazt ápolta a fejedelem, ezt 
szerette .. . " ') Tovább e fenséges hely van: ,Fejtse ki bár az álszen
teskedés ellenem minden mesterségét és az emberi furfang uyilait 
szegezze rám: én bizva az egy Istenben, megállok mindezekkel szem
ben, erös szívemet meg nem töri semmi cselvetés. Hitemmel gyózöm 
llleg a világot és a világ szolgáit. A haragnak nincs irányomban jog • . 
Helyemet - eHízve is r61a - megtartom. Szirt alá temetye feltáma
dok. A bak6 munkája erőmet gyarapitja. Kétségbeesett helyzetekben 
legfelségesb a remény s a halálban elszálló élet fen marad " 'J. A szép 

l) Primus erat Regum, fortassis et ultimus idem, . . 
Cujus sinceram lingva professa fidem est (2-tk elegta]. 

2) Pietas Restituta ad Tumulum Illustrissimi Principis Johimnis Sc- , 
cundi, Regis Hungarorulll ultimi. 

3) Rumpunt ___ aras convitia rauca Cathcdras, 
Et meus exstinctus dicitnr esse Deus. 

Non Deus ipse mihi fuerat, misi forsan Amicum, 
Quique juvat, libeat, dicere velle Denm. 

') Tunc quoque Cum tumbam vertet damnosa vetustas, 
. Signato memori lapsa sepulcra nota. 

Intet'ea lacrymas et tristes fundo querelas, 
Spe eOlltenta ,meas sustinuisse vices. 

Calliope violas, Virtus angustll. corollas 
Spargit et alterno Roret bonore lapis. 

Nam coluit Princeps illam, dilexit et istrun .. . 
~ ) Explieet interea, quas novit Hypocrisis artes, 

Ac in me ennoml improbus error agat: 
IJni fisll. Deo. stabo tela omnia contra, 

Nec fmngent uUae pcctora firma minae. 
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sír-elegia e kereslotéuyies önlemondással végződik: l!Istell megőriz 
engem kegyetlen ellenimtöl, a kinek kezében életem : neki lesz dicsé
retére s dicsőségére, akár sok.i éltet, ak ár meghalnom parancsolja:: I) . 

E \'ers Somrner J ánosé, de az alapgondolat, az ethikai és hittani 
eszmék és a hangulat Dávid F. sorsának elegiai raj za. Azon heszélgetés 
pedig, melyet ö egyik müvébeu 2) emlit, egy alkalommal közte és ur be
te" eskedö fejedelem közt valóban megtörtént. Oly szépen jellemzi ez a 
ke~yes kirá lyt és ur védője állapotá,n s egyháza jövöjeért aggodó fó
pá~ztort, hogy e részt s~ebbelnem ~~rhat0,!ll be. "Gyakorta jut eszem
be - Ug y lllOlld ö - IUlképen me1t~ I S errol emlékeznem, mikor ~ mi 
szeretett és boldog emlékezetu fejedelmünk gyakori betegségeiben 
fél, lmünk volt, hogy azoknak vége halál lenne, és úgymint emberek 
szóltu nk , hogy halála után bontakozása lenne az egész t udománynak 
- ö felsége bölcsen és Isten szerént felelte : Mivelhogy ö nem Isten, 
sem lJedig 11em oltalmazhatta az Istennek igazságát, hanem önmagá
llak gondja volt el ei től fogva és leszen - ugymond - az ö igazs.t
gára; támaszt és ad pat ronust, ha emberek által oltalmaz ni akarj a; 
ha pedig nem, ö maga elég erős és hatalmas arra." 

XlI. 

(lújl - );) j i).) A fejedelem h nHI" ror tluló'llont nz erdelyi reform"tló l örti llcl eben ft Dhld )o' , 

ki t ölI \'I:deJmi intR . . .\. szn.blUl szó és saj tó elnémitisa, II li.ünynizsgálat behozása i lhl, 
mi nt !lZ ulltt i riusok visszaesése kezIl et e. SOlllnl er János és a Krlsztus· nem-imadas hn",. Az 
lIn l til rlu~októl " fej erní.rl nyomda el n it ele. Dilvid F. ft t ön ényhozás e lőtt. Bekefl Gáspár cs 
lll\ rl,ja Lesyözetésti nek '"eSZeS hnti'sn az llnitílrins ügyre. Áz elsö hitterUélI. EgT tölderltet. 

len ellellllíuy. 

II, J ános [Zsigmond) halála me1y gyászt hozott Dávid F,-l'e és 
a hitét csak iméut kivivott szabadelvü unitárius egyházra, mindkettő. 
hatalmas oszlopát vesztvén el benne, Ázt a kevés vidám s vel'öfényes 
napot, a mit a valóban királyi szivU fejedelem alatt olt, fergeteges 
,dök, kebelébell szUntelenli! forrongó belső tüz, kivülI'öl nyilt és tit-

Moribu.s bis n1unduUl viuco, lUundique ministros. 
Jus lU me sola non habet ira. suum. 

Pulsa, loco maneo, saxis oppressa resUl'go , 
Instauraut " ires carnificina meas. 

In despel'a t is apcs angust issima reIms 
Pl'aestat, et effugiens in nece vita ma.net. 

I) Sed Deus advel'sus cl'lldeles excubat hostes, 
In cujus semper stat trI.ea "ita manu. 

mo. sibi ~e .me laud.em decusque parabit. 
SIve dIU Ju,beat "lver e , sive mori. 

A. széT.:ely-keI'C8ztUl' i miitcil' iu8 középtanoclCl Jakab Elek-féle kÖu.II t:t(' rúblu/ 
leró régi kézira tból. 

. !) ~1y1uízt ö)'ténelmi Emlékek. II. Dá.vid F. irod . emlékei A"XX1V. 8~ , 
aJá nló-level. 
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