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Emlékszel-e, a mult év őszén, méIn fenyöid árnyábau, a kis forrás 
mellett, igéretet tettünk, hogy ha az 1879. évi háromszllzados tmitá'ri'lM 
ünnepet megérjük S én Dávid Fel'encz életrajzát megirom, neked ajánlom 
azt; te tetszéseml'e hagytad, mit tegyek. ' 

Isten megadta érnünk. Az ünnep itt. A könyv elkészülve, nevecl 

paizsa alatt, ime kezedben. J ól esnék, ha az én szívem tetszése a tieclnek 
öröme lenne. Isten iránt hál ám, h02'.zád igaz szeretetem s ügyeinknek tett 
na.gy szolgálataid elismerése inditottak erre .... . 

Féltetek nagy könyvtöl, sok betü t61. Vajha n ektek ne lenne igazatok 

s ne lennék én a méltán féltett ! Fájna, ba igaz igyekezetü, hív munkál ko

chísom a j ók javallását n em nyern é meg. De öntudatom, önérzetem akkor is 

megmarad nekem. Ezt senki, semmi, soha el nem veheti. 

A férfi, ki e könyv tárgya, a hit, t udás és lélekerély hatalmas kép

viselője. Az unitárismus élet fáj a sZ<Ízadokra kitel'mette magAt benne. Neve, 

lelke, tudománya, t.ettei fényéböl nag.v időig szív lelki táplálékot egyházunk. 

Ily nagy alakot kisérlék meg e könyv szűk keretébe foglalva a jövő 

nek úgy adni át, a minő volt s a hogyan tőlünk rég megérdemelte. Örven

denék, ha bál' r észben sikerült volna. 
• 

V éleményedl'e sokat tartok. Nyugtass meg, ha te is benne megny ug-

vást t.ah'lsz. Mondjátok - te, és a kik még szeretnek, hogy egyházunk iránt 
tett e szolgálatom, szívetekhez közelebb vitt j s jelen viszonyaink közt némi 
értékkel bh. Élj tieicldel jó egésségben, s engem - az örömtel en távol Lan 

élőt - ne felej ts_ 



- ELÖSZÓ. 

Az igazságnak a történetben élő szelleme elégtételt követel 
azon férfinak, a ki az erdélyi reformáti6ra mÍJlden fejlődési fokán, 
döntő befolyást gyakorolt, s az által, hogyamáshonnan tűzzel-vassal 
kiirtott szabadabb hitnézeteknek az nnitárius · keresztény egyház hit
vallásában érvényt s az egyháznak alkotmányos biztositékot szerzett, 
nemzete és az emberiség müveltsége ügyének tett szolgálatot. 

Nyugatról messze Keleten, aFeketetenger partjái felé, egy sza· 
bad nép kebelében, önerejére hagyva, figyelemre csak hitelveiért, ezek 
megdöbbent elleneitöl méltatva, tűnt fel és hatntt azon tevékeny szel
lem, melynek - az érdekféltés és rövidlátás kárhoztató itéletei daczlÍra, 
ez eredmény örök érdeme és dicsösége. Az emberi szív és szellem val
lási magasabbvágyódásai - Ariustól Servetoig - csak itt és főként általa 
nyertek concret alakot és megtestesülést. Itt élt háromszáz évig, mint
egy elrejtőzve, ama nemes magcsira, melyet a XVII. s xvm. század 
keresztény bölcsészete oly kevéssé tudott akár fölöslegessé tenui, vagy 
értékétöl megfosztani, mint az olykor mostoha kormányhatalom, vagy 
a minden hitújítást ellenző hierarchia üldöző keze megsemmisítni. Ma 
már Magyarország alkotmánya s tekintélyes számu britt és éjsz,ak
amerikai hitrokon vallás-erkölcsi szövetsége védi, kik a vallásban a 
fősúlyt a hittanok lllellett az ethikai részre : a jámbor és igaz keresz
tény életre, a szeretet művei gyakorlása s az emberiség l{özjavára tö
rekvés által egy magasb erkölcsi létczél elérésére fektetik. 

Nemzeti irodalmunk késő ébredése egyik oka annak, hogy e férfi 
emlékezete oly soká maradt a feledés sirj áha temetve, és az, hogy az 
unitárius hitvallás törvényes bevétetésének - melylyel a l'eformátió 
eszmemozgalma a XVI. században tetőpontjára ért - elbeszélhetésére 
a vallási törvényeknek úgy, mint a politikai viszonyoknak kedvezöb
hen kellett alakulni s II közérzületnek fi társadalmat átható miiveltség 
által rá elökészittetni. 
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Ma. nincs eretnek-üldözés, az excommunicatio llt;!m-katholikusok 
előtt nem ij esztö rém : az elmék magas érettségi foka, a keresz.tény 
szeretet, II theologiai Ü'odaloDl fejlettsége, II protestámi egyletek és 
angol meetingek, ScWeienuacher és Neander, De Vette és A. Réville, 
Pristley és· Channillg, Martineau és Ballagi theologiai müvei a hit és 
meggyőzödés szabadságának hatalmas útegyengetöivé váltak. Ezek 
1á.llgelméjének mindenütt megl átszik a közszellemre gyakorolt jóté
kony hatása. Az I sten osztatlan egysége s egye,W! imádandó-volta tanát 
vaUó reformator életrajza ma szerzőjére nem VOll egyházi átkot s 
máglyatüzet. 

De vallnak a megirásnak más akadályai. fl. forrás-művek közül, 
n régiségek mt.>g nem becsülése, előitélet, vallási türelmetlenség és 
tudatlanság sokat meg semmisitett. Jezs uita tanácsadókra . hallgató 1'. 

katholikns, orthodox református uralkod6k és kormányaik m~gége

tésre iteltek nemzeti nyelven irt oly irodalmi emlékeket, melyek ma 
muzeumaink biiszkesége, val6di cimeliumok lennének. Ezek látták, 
hogy 'fheodosius csá~zár kr. e. 432. évben költ rendeletében s azutáni 
conciliumok végzéseibell ez van irva: az eretnek Ariu,st követők és 
A"i,tn"s-7oönyvek ége 'tes 'ew7o meJ - s feled ve, hogy ezer év fekszik 
közhül, ezer évet haladott az emheriség, nem véve fontol6ra a nemzeti 
irodalom érdek ét, rá olvasták ezt az általuk szintén eretnekeknek 
bélyegzett 1507- 1571. vagy korábbi unitárius magyar és latin köny
vekre, hüntetés terhe alatt összegyUjtve, néha megcsonkítva, máskor 
szétszaggatva megsemmisitették ; néhol a könyveket ir6ikkal együtt 
égették meg. II. János [Zsigmond] korában volt rá eset, hogy protes
táns püspök unitárius püspök könyveit égettette meg, mit a királynak 
kellett megtiltani. Ez lett a levelezések sorsa is. Ha üldöztek, elfogtak, 
lefejeztek vagy megégettek egy szabadeivüt hiteért, könyveit s irásait 
is lefoglalták. Midőn elfogták, Dávid Ferenczezel is ez történt .. . 
Magyarország és Bécs biographiai és epistolographiai u:ocla]mában s 
kézirati más gyüjteményeibt'll arállyla« iO'en kevés megbizható föl
jegyzé'st s csak nehány eredeti levelet t:láltam egyik híve, az 1ll1jtárius 
hiteért Rómában 1585. megégetett Palaeologus Jakabnak a bécsi ál
lamlevéltárban levő levelezései között, Szerkesztményt, életirati váz
latot, jellemrajzot vagy érdekesb episódot nem j mig Huss és Luther, 
Melanchton és Kálvin életiróinak eO'ész bioO'raphiai u'odalolll áll ren-o o 
delkezésökre, luüveik régi és üjabb telj es kiadásai val, eredeti leveleik 
még életökben összegytijtött 1 jegyzésekkel kiadott s maig folyvást 
gyampitott kötetei vel. Luther leveleiért egyik tisz telője a fél Német-
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Ol'Sl'.l:ígot .i~Íl·ta be ... A magyal' nemzet jelesei elfeledésébell mul feljül 
másokat. Nálunk nyomoruság a biographia-irás s mosolyt költ fel uo 
régi biograpbillrirodaloIDl'a gondolás. 

Legyőzött nagy eszmék s társadalom átalakitó reformok kezde
ményezóinek sorsa megsemmisités. Azoknak, kik barátai voltak, m~g
félemlitve, elleneiknek , kik a küzdtéren velölt szemben állottak, a 
gyözelem után, él'dekök sorsszel'üleg egygyé lesz : az elsók elnézik, 
engedve, csak hogy maguk ft hatalom üldö7.ö kezét kikerülhessék; 
utóbbiak teljes diadalmat 6hajtva bi'l.tositlli, akarják S kiméletlen 
erélyl)'el kiviszik, hog)' a nagyság emlékei az egyén hirnevével ele
nyészszellek. Ily történeteknél a szen tirás szava teljesül: Megverem a 
pásztort és a nyú; elszéled. 

A polgári élet ama két fő munkássági terén látjuk ezt leginkább, 
melyen a fanatismus és elvadult szenvedély erkölcsi dudvája mindenha 
oly buján termett- a politikain és vallesin ; hol pedig az emberi szellem
nek realis eredményre legkevesebb anyaga s leging6bb alapja levén, 
óvatos megfontolásra s eszélyes cselekvésre legtöbb ok lenne; hol 
mindig kétes a küzdelem, s jó és rosz tényleges mértéke a siker: 
egyiknél a társadalom eszközölt jólléte, fi másiknál az erkölcsi élet 
nde épsége. Sajuos, hogy az emberi termés~etet még is épen itt von
j ák hajlamai tulzásra, itt legönzőbb ' és legrövidlátóbb itéleteiben, el
fogult, mostoha és kegyetlen az igazság gyakorlásában. 

Dávid Ferencznek is tapasztalnia kellett ezt. A jezsuita befolyás 
alatt á1l6 Báthori István és Kristóf erdélyi 1'. katholikus fejedelmek és 
a más hit'elekezetek egyetértő támadásainak tizenkét évig ő és elv
Mrsai voltak egyedüli tárgya, nem bünökért, a mik nem terhelték ; 
nem a társadalmi rend fölforgatásáért - ők a legbékésebb alattvalók 
voltak; hanem nézetklilönbségért, Isten felől eltérő meggyőződésért. 
S a mint II föld lábai alatt megrendült., megdöbbentek badt.i, bátor
ságra gyultak ellenei : a megoszlás és rombol ás elkezdődött - veszni, 
pusztulni engedték mindenét. KolozsviÍl" népszerü és csoda ékesszólásu
főpapjának, Erdély és Magyarország legnagyobb theologusának, egy 
bámulatos muukásságll lélek évtizedekre teljedt virasr.tásainak ered
ménye, negyven évi levelezése, az eletből csaknem kitöl'öltetett: tiízhe 
(lohták vagy soha föl nelll találhatólag elrejtették, tanait kárhozlatva, 
].;önyyeit megsemmisítették ... Csalódtak azonban gyülölői, ha azt 
hitték, hogy evvel tanelvei is megsemmisültek. Ellenkt:zőelJ, azok, kik 
a vész 6níjiíban öt elhngytrik, lelkiismeretökben magukkal vitték 
h(lUeufiégök f~íjó tndatát; a kik hívek marndtllk, drága killcsül őrizték 
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meg nevét, bevésték i":Izivökbe beszédeit, mint szent legenda szállott 
örökösről örökösre szenvedéseinek emlékezete három századon át .... 
S ime, a mint a honra jobb napok derültek, az általa alapitott egyMz, 
egy háladatos érzésl\ fiának kezdeményezésére - jóvá teendő. multuak 
mulasztás,ít, meghatározta: hogy 18'19. évi zs'inaMt úgy tartjct meg, hogy 
CtZ Dávid li'e>'encz első püspökéne', hút'om százados elitéltetése és halála 
polgá,~ emlékünnejJe i, legyen, melyhez én ez EmJékh'nt-tal járulok, 
az unitárius egybázzal, ahoz tartozásomon kivül - mit fenkölt érzéssel 
ismerek el - solidaritasban művemnek akár irányát, akár az elveket 
illetőleg nem állva, s ilyenbe hozatni úgy annak érdekei, mint ir6i 
fl\ggetlenségem megóvása tekintetéből nem kivánva, Ha jót tettem, 
legyen az öröm mindnyájunkkal közös, ha nem, álljak helyt érette a 
közvélemény itélőszéke előtt csak én, 

Soká tünődtem, hogy mint nem theologus, megujam-e vagy 
elhagyjam? Tanulmányaim valláspolitikai ténynek tüntetvén föl elöt
tem ez elitéltetést - barátim koronként megújul6 ösztönzésére - az , 
elsőre határoztam el magamot. Ugy láttam, hogy ez életirat tárgya 
fömozzanatai hittani kérdésekkel vannak ugyan kapcsolatban; de az elő
adás müformájának történelmi jellegünek kell lenni, melyben inkább 
az események és cselekvö személyek beszél,nek, mint az iró; magába 
kell foglalni annak: ki volt e rendkivüli ember? honnan termett elé 
ama válságos idöben, midön Magyarország a dynasztiaváltozás , a lrirály
ság szétdarabolása és a reformátió hármas harczát vivta? Reformátori 
eljárásában mi volt czélja s mennyiben érte el? Minö vallási tallok, 
politikai okok és országvégzések következtében kellett elbuknia ? s 
mi lett ennek eredménye hitelveire és hitfelekezetére, a társadalomra és 
emberiségre nézve? Meg v{)lt e érve a kor tanai elfogadására? Meg
állott-e egészben vagy elitéltetése után m6dosulni kellett hitrendsze
rének , , , ? Igen, föl kell mutatni benne a kora gondolkozá~át száza
dokkal megelőző szabadelvü theologust és unitárius refotmátort, az 
elragadó előadásu hitsz6nokot és téritöt, az apostoli szelidségií férfit 
és a magát övéiért feláldozó főpapot, a megismert igazságért halálra 
kész hitvallót; kit sikerei 8 a királyi kegy kevélylyé és zsarnokká, az 
üldözés kislelküvé és elcsüggedtté nem tett; a kit nézeteitől sem a meg
kegyelmezés igérete, sem a börtön iszonya el nem tántoritott; békén 
tiirt Ő gúnyt és megaláztatást, s azojr ellen sem volt avagy csak egy 
keresztényhez nem illö szava is, a kik neki évekig lest hánytak, egy
házi állásától, javadalmaitól és szabadságától megfosztatták, a kinek 

• lelke a földtől elfordulva egyedül az Isten iránti bizalomban látszott 

, 

• 
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, keresni üdvét, s hitnézeteinek igazságár61 oly mélyen meg 'volt győ

ződve, ~ogy azok diadalát birái előtt és a börtönben folyvást állitotta, 
s lánczai zörgése közt u·ta azokról napjainkban t~ljesi\1ni indult e jós
latot: ,A pápák kanlja, me"ykövei, a kereszt és a halál képe .- semmi 
hatalom nmn fogja az igazságot útjában (e!t(Jfrtóztatni. Azt ;'·tam, a 
mit éreztem, s a mit érzék, bízó lélekkel igazán hiJ'dettem; -meg vagyok 
győződve, hogy az én veszt.m "tán ct h'tlnis igehirdetök tanai össze fog
nak omlani. " I) 

Megnyugodtam abban, hogy ily élet története megirására világi 
iró is illetékes. A lehetőséggel számolva, más oldalról támadtak aggo
dalmaim. Láttam ez élet folyamának szirteit és örvényeit, miket mint el
beszélő sem kerlilhetek ki, elitéltetésekor hívei megoszlását, s a többség
nek a meg nem változtathatóba kényszerü belenyugvását, a hitfeleke
zeti személyes viták érintése gyöngéd természetét, a mi most is gya
korolhat a kedélyekre visszatetsző hatást .. . Meg kellett azt is fon
tolnom : vaiion szigoruan tudományos és rendszeres legyen-e művem, 
mely szakembereknek tetszetős lesz s nekem tán némi hirt és nevet 
szerez, de a közönség nem élvezi? vagy gyakorlati irányban, történet
elbeszélői alakban és inkább a nagy közönség számára irva, hogy azt 
a mai idők átok fogta közönyéből felrázza, lelkét meghassa, s mult ja 
e homályos időszakáról fölvilágositváu, hite mellett, melyet szivében 
századok óta lúven ápol, melyért jobbjai olyelszántan küzdöttek, s 
mellette maig állhatatosak, ha kell új küzdelmekre és önelszánásra 
huzditsa? Az utóbbi látszott czélszerübbnek ... Czélom az volt, hogy 
a mű közérdekli legyen, s nem tnlzottan felekezeties, tárgyilagos és 
meggyőző, történetileg ruv és igaz. De ezt megnehezitette azon tény, 
hogy Dávid F-et meggyőződése bátor kimondásaért a biographia-, lexi
cOu- és encyclopaediaszerkesztők, egyházi és irodalomtörténetirók haj
dan és az újabb időben csaknem rendszeresen ~ mintha egyetértettek 
volna - mellözték, vagy ha szóltak l'óla, sujtották és feketítették ; 
Toldy is, a kinek pedig magán véleménye igen kedvező volt r6la, ') 
XVI-ik századi I" odalomtörténetében érdeménél jóval kevésbbé mél
tatta. Sandius és Bock, a kiket az európai összes népek irodalmi 
fonásul használnak, szintén tévesen il·tak róla, munkáit is nagyobbára 
Blaudratának tulajdonitották. 

De mindez még sem tartóztatott vissza azon elhatál'ozásomtól, 

-----
') 1i:gyháztört. Emlékek. T, Oklevel. s l'okon tárgyuak XVIU. sz. 
2) Lásd levelét Km'esztény Mag-vetö Xl-ik évfolyama 195 - 196. ll, 
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hogy Dávid F. élete és mu])káss~iga tüzetes méltatása által anna.k érté
kérő] igazságos itélet nlkoMsát lehetövé tegyem, annyival inkálJb, mert az 
által II nemzeti irodalomnak is némi szolgálatot véltem tehetni, több
nyire oly eredeti művek s kéziratok tanulmányozása eredménye levén 
dolgozatom, melyeket iróink nem hogy használtak volna, de nem is 
igen láthattak. . 

Elindulok hát járatlan úton, a multnak vészszel és rómokkal 
telje, sötétéből fölke lteni egy eltemetett nagy szellemet. Legyenek ez 
igaz Borok elégtétel a szenvedő erénynak ; egy csendesen égő fáklya, 
mely megvilágitja Erdély XVI. századi reformáti6ja nem egy homályos 
szakát s erős tusák emlékeit új itva meg, a hit- és lelkiismeretsza
badság barátait az igazság és nagy es"mók mellett hív és kitart6 
küzdelemre bátorit ja. 

Sok az uralkodó halvélemény az unitárius hitvallásról átalában, 
így az erdélyil'ől is ; az anyaországban sem ismerik jól, s az európai 
statistikusok és egyháztörténetirók csak r itkán emlitik. Tévesen fogják 
fel legtöbben e vallásnak eredetét, nevét, alapitóját és hitczikkeit. 
Művem oly élettörténet, mely ezek iránt tájékozást ad. Kitűnik abból, 
hogy Dávid F. Socini Faustón,,1 sokkal idősb volt, korábbiak és önállók 
hittani nézetei ; hogy Socini himeves Dávül F. halála után lett, leginkább 
az ő elitéltetése által és ellene akkor folytatott polemiáiért, mikor Ő már 
- fel a sirból - nem védhette álláspontját; bebizonyul, hogy Dávid 
]<'. hitelveinek Arius és Photinus, vagy Serveto és Gentile Bálintéival 
egyezé;e nem idegen hitrendszer els"játitás; de külön tanulmány és 
önálló elmélkedés eredménye, s a vallás egyetemes történetél,ől átvett 
közös tudományi kincs, melynek anyngként felhasmúlása jogosult; 
ki fog tünni, hogy Dávid F. theologiai állásponf:ja és tanai neki oly 
sajátja, mint más irók tulajdon művei, melyekben szintén van idézet 
és másoktól átvett tudományi elv, tehát, hogy a Dávid Ferencz-féle 
erdélyi unitárius vallás ne;n Socini Fausto vallása, flZ UniMrismus 
nem Socmiánismus. 

Művem beosztásában a vezérelv a történetek időrendi sora. Forrá~ 
saim kiváltképen müvei, mik a megégetést vagy más módon megsem
misitést kikerülték, s miket gondossiÍg és veletlen, kegyelet és féltés, 
épen vagy csonkitva, nyomtatásban vagy kéziratban megtartott s nekem 
használatra egybegyüjtenem sikerült. Ez, ügy vélem, neveli II mÍÍ 
értékét s hívebb tudomást ad Dávid F.-ről , mint az eddigi értesítések. 

Az }jmlékir'atot a H-ik rész egésziti ki, és pedig I., it fon'ásul 
használt oklevelek1 zsinati egybe1iv6i B más tarl6zatok j If., verses és 
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pr6zai miiveinek teljes czímbpjai, tartalmuk, terjedelmök B hollétük 
ismer tetésével s bibliographiai jegyzetekkel. Mellékelve van KÖl'ajz
nyomatball egy eredeti levele, administrativ és törvényes dolgokban 
használt kétféle pecséte raj?a s k lilönbözö életkorából három sajátkezü 
névaláirás.. Arczképét sikertelenUl nyomoztam ... Midön Roesner 
Gottfried Thorn-városi protestáns theologusnak 1724-n szabad nézetei
ért jézsnita befolyásra feje vétetett, honfitársai sírköve egyik oldalára 
e két sz6t vésették: OSSA ROESNERI. S a német nemzet elött ma is , 
szent a thorni martyr-emlék. En ez egész könyvet - mi három század 
óta az elsö - h07.om neki áldozatul. Egy tettekben gazdag életről 
szerény emlék; de nekem mindenem, a mit 30 éven át gyUjthettem. A 
ki megismeri Dávid F, éleMt s megérti halálát, meg fog rá e kisded 
mécs halvány világa mellett is emlékezni .. . 

Régi történeteket beszélek el, nem kivánva mult ja s eldődei ne
taláni tévedéseiért nem-felelős egy felekezetet is bántani a jelenre 
nem vonatkozó soraimmal. Kérem, fogj a fel azt igy az 0lvas6 is. Egy 
távol esö korszak uralkodó eszméit, közgo ndolkozását, erős küzdelmei 
közt olykori botlásait és szenvedéseit tárom fel. Birnunk kell azon okos 
akarat.erővel, hogy ne fájjon szívünk, amikért elödeinké vérzett; ne 
háborítsa fel lelkünket, a mi velök olykor fegyvert fogatott, hogy vi
selje férfiason a tapasztalás iskolájában megizmosult értelmünk amaz 
eszmeharczok és elvviták szenvedelyébresztO hatását, a minél fogva 
ők hajdan egymást - testvéreiket - börtönbe záratták, számüzették, 
javaiktól megfosztatták, megölették; hogy a mult oktasson tövisei szu
rás., a j elen bajai közt irányozzan a régi sebek felszaggatása nélkül, 
hogy leszámolásunk atyafini legyen, s az egykori szenvedések emléke
zetben élő fulánkjai eltüuvén, mint azon egy hon fiai és leányai a ki
engesztelődés, keresztény szeretet és t estvériesség érzelmeiben olvad
junk össze. 

Az unitárius hitvallás a tiszta ész, a szeretet és tűrelem, a j6t
tevés és megbocsátás vallása. A nagyobb hitfelekezetek irántunk való 
jó véleményének értéke nagy előttünk. Sokáig voltunk üldözve -
megtanultuk ismerni a rokonszenv becsét. Sokszor vétetett el tulaJdo
nunk s méltatlanul szidalmaztak - tudjuk, mily sérthetJennek kell lenni 
idegen jognak, birtoknak, becsületnek. Gyakran nyomattllnk el - a 
tapasztalás tette előttünk édessé a szabadságot, a mi nélkül elkietlenül 
a földi lét. Nagy szenvedéseken mentünk át - jól esik egyházun knak 
a béke áldott idejét élni. Az igazságot keressük s r61a Isten és emberek 
elött bizonyságot teszünk, érette háboruságot is készek vagyunk elszen-
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vedni j mert ezt Krisztus parancsolta s DtÍYid Ferencz életével rá }}él
clát adott. Az ö élete és vértanui halála egy nagy igazságot bizonyitott 
be a kereszténység történetében, azt, a mit B physikai életben is látunk. 
Mint ebben egyanyagparány sem pusztul el: úgy abban koroknál 
IDesszebb híM nagy és bátor lelkek egyetlen szép gondolatja sem veszhet" 
el. HjjáLan fojtották el ideig óráig S hasztalan üldözték s hurczolták 
föltalálóikot börtönbe és máglyára; a nagy eszmék s vallási fenséges 
tárgyu gondolatok akként maradnak meg az eltelt keresztény századok 
iszapja közt, mint az évezredek előtt szirtrétegek közé szorult gyé
mánt és arany. Isten, ez a nagy gondviselője a világnak, mint a hogyan 
egy régiségtárba vannak berendezve a mult ielők ritkaságai : úgy tar
totta fenu az irás és könyvek által az emberi szellem és tudás e szent 
kincseit és örökségét. Arius, Photinns, Wicleff, Huss, Serveto és Dávid 
Ferencz valláselveiből most csöndes észrevétlenségben készül a szebb 
lelkekben a miveIt emberiség számára oly hitrendszel', mely a kol' mi
veltségéhez és szükségei»ez való s mely Krisztus szeretet-vallására 
mint kútfőre viszi vissza minden hitrendszerek alkotóit és híveit . . . 
A gyermek nem halt meg, csak "lszik - az emberi lélek eszméiről a 
vallás terén joggal mondhatni ezt. Meghaltak ők, a kik kigondolták és 
szenvedtek érette és üldözésnek voJtak kitéve, de nevöket ,íJdja s ta
naik és hitelveik emlékét híven őrzi az emberiség közemJékezete mind
addig, mig az időnek teljességében hasznára fordithatja, s forditlli bi
wnyosan fogja . 

Buda-Pest, augustus 3-n 1879. . 
J al~ab Elel •. 


	DSCF9756_resize
	DSCF9757_resize
	DSCF9758_resize
	DSCF9759_resize
	DSCF9760_resize
	DSCF9761_resize
	DSCF9762_resize
	DSCF9763_resize
	DSCF9764_resize
	DSCF9765_resize
	DSCF9766_resize

