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IV. 

Dávid Ferencz emléke. 
(Bmlékbeszéd.) 

Mondotta: 

Kozma Ferencz egyházi és kir. tanácsos, a Magy. Tud . Aka
démia levelező-tagja. 

Midőn magyar unitárius egyházunk alapitója és első 
püspöke születésének négyszázadik évfordulóját ünnepli , 
ország-világ előtt vallomást kiván tenni arról, hogy hálával 
eltelve a vallásos élet nagy munkása és bátor harczosa emléke 
iránt, szellemi és erkölcsi szilárd közösséget tart fenn vele 
a szabad vizsgálódás és hitbeli meggyőződés elkobozhatatlan 
emberi joga mellett. 

Ennek tolmácsolására s a Dávid Ferencz életének és 
munkásságának vázlatos fölelevenitésére a bizalom e kima
gasló helyre állitván, felekezeti elfogultság nélkül igyekszem 
e megtisztelő kötelemnek eleget ten,ni s rl\eghajtom a kezembe 
adott zászlót mindazok előtt, akik az emberiség lelki üdvéért 
hittel és szeretettel, szent lelkesedéssel és önfeláldozással 
küzdöttek hol egyenként, hol egymás mellett s olykor épen 
egymással szemben. Mert ha a mindig feltételezhető emberi 
korlátoltság, a kornak tudásban és szellemében uralkodó 
befolyása alatt tévelygések és igaztalanságok fordultak is elő, 
ezeket az egymásra következő s a haladásban fel nem tar
tóztéitható korszakok, az előítélet, szenvedély és gyülölködés 
levetkőzésével , helyrehoz hat ják és kiengesztelhetik; de az a 
mozgató erő, ami bennök megnyilvánult és tömeg-lélek hul
látnzását fölverte és irányitotta, az emberiség számára volt 
náluk raktározva. 

\ 
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Ez elismeréssel tarloz"unk minden vallás nagyjai iránt. 
Sőt kiterjesztjü k ezt a tudomány és müvészet, az állami és 
polgári élet niindazon h ősére, akik azegyetemes emberi szel'. 
lern zászlóvivő i voltak. De ez alkalom arra utal, hogy csupán 
az egyházi téren maradjunk s itt is különösen a mi Dávid 
ferenczünk emlékének á ldozzunk, aki ha nem is volt elég 
szerencsés országokra kiterjedő egyházbirodalmat alapitani, 
de vele hiven kitartott követőinek egy kicsiny táborát a 
magyar földön örökre nevéhez lánczolta, akik sok sulyos 
megpróbáltatáson átment önfenntartó erejöket már fokozva 
érzik ugy az országos törvényhozó hatalmak igazságszolgál
tatásában, mint a testvér hitfelekezetek barátságos magatartá
sában, sőt a míivelt világ minden részébő l feltünedező s a 
hatalmas . Angliából és Am erikából erőteljesen és nagy meleg
séggel ápolt rokonszenv és hitbeli testvériség megnyilvánu
lásában, aminek ez alkalommal is minket fölemelő, mély 
hálára kötelező bizonyságát tapasztaljuk. 

Dáv.id ferencz 69 évre terjedő életkora (1510-1579) 
az eseménydus XVI-ik évszázra esik. Arra az időszak ra, 
amikor földrészünk legélénkebb érdeklőd ésének homlokterébe 
ismét a vallási eszmék nyomulnak . 

Egyfelől két világvallásnak, a keresztény és mohamedán 
hitnek világhatalmi mérközése, melynek ütköző pontja hazánkra 
esvén, duló harczai minket végpusztulás veszedelmébe sodor
nak. De a kereszten y vallás átható ereje sok századok után 
ismét csodás lángolásra emelkedik e küzdelemben. 

Másfelő! magában a keresztény egyház kebelében egy 
inlensiv mértékben jelentkező hatás, a tudományok és böl
csészeti iskolák sztilöttének, a renai ssancenak hatása, mely 
első sorban az egyház legiskolázottabb köreiben ébreszt élénk 
érdeklődést, épen mint az első századokban a görög bölcselet. 

Ez a hatás uj nézőpontokra és sok oly dologra irá
nyitja a kritikai figyelmel , ami addig az egyház tekintélyének 
védőszárnya alatt érinthetIennek látszott. Kezdetben az ugy
nevezett visszaélések okoznak megbotránkozást, majd ezek 
kapcsán lényegesebbekre fordul a figyelem. Emlékezetbe j ~nek 
lelOnt századok felmerült és elfojtott törekvései, hogy az egy-
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ház bensö lényegének, isteni rendeltetésének alapkövei meg
vizsgáltatván, onnan a szétfeszitö elemek eltávolitlassanak. 
Szóval: mindinkább napirendre kerül a keresztény hitrendszer 
alapos restaurálásának szükségessége, I)Qgy az az emberi 
szellem táguló látköréve l és világfelfogásával összhangban 
maradhasson. 

Kegyes életli, elmélyedö, vallásos lelküle!ü hivők emel
nek erre figyelmeztető hangoka.t; de a tekintély elvére helyez
kedett egyház csak a kétely romboló hatását félvén a törek
vés ben, azt mereven elutasitja. Sőt az elfoglalt álláspontból 
ennyi nem is levén elég: az elnémitás fegyveré hez nyuJ. 
pedig a vértanuság hoditó erejének hatását saját történetének 
e lső századaiból ismerhette. S tudnia kellett volna, hogy a 
merev mozdulatlanság nem bir végletekig menő ellentálló 
képességgel, s a szellemi és erkillcsi erők nagy forgatagában 
kiejti kezéből a vezető irány tű t. Sajnos, az egyháznál is ennek , 
be kellett következni. Aliol az első nagy szakadáson nem 
okultak, ott a második kikerülhetetlen volt. 

S ez épen akkor következett be, mikor a kereszténység 
a mOhamedánismussal, Nyugot a Kelettel mérte össze hatalmas 
erejét. Az egyház a viharnak kifelé ellentállott s benn egy 
lágy fuvalom ellankasztotta. Igen, mert a vallás ereje akkor 
ragadta meg teljes bensőséggel egyénileg a hivő lelkeket, 
akkor Qszlott meg az egyház letéteménye millió meg millió 
egységgé, és e· megoszlás önállóságot, tudatos hitet vagy arra 
való vágyódást oltott a lelkekbe. Mindenki magában érezte, 
magában hordozta az egyéniségének megfelelő egyházat s 
kész volt befogadni az ahoz formált tanokat. 

Ez volt az idő telje.ssége egy új korszak kezdetéhez. 
Talán csak a kereszténység elterjedésekor lángolt oly 

hévvel a hitélet, mint a XVI-ik században, amikor nagyok és 
kicsinyek, fejedelmek és népek, tudósok és tudatlahok mámoros 
lélekkel fordultak a hit malasztjához; a javak legjavának 
tekintették a vallást, fölébe helyezték mindennek, ami körü
löttük és bennUk létezett; nyilt fülekkel hallgatták s tárt 
lélekkel fogadták az irásmagyarázatot; valami ujat, fölemelőt 
éreztek bensejökben, ami viszi, ragadja öket a föld porából 
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egy sejtelmes szép világba, hol megujhodás váltja fel a földi 
tévelygést. És az igehirdetők átszellemülve érezték, hogy meste
rük helyeit maguk hajtják végre a megváltás isteni munkáját. 

Milyen fenséges, talán soha nem i smétlődő vallásos élet
nyilvánulása ez a kereszténységnek. 

És az egyház, sajnos, a vallásos lelkek egyetemes veze
tésének magaslatára emelkedni épen ekkor nem birt. Egyedül 
a tekintély védelmére gondolt, s hosszu, nehéz küzdelmek és 
véráldozatok után is tűrni volt kénytelen, sőt a kényszerü
séget maga idézte elő, hogya kereszténység tagozatökra 
bomoljon. Pedig az ujitók kezdetben szakadásra seho l sem 
gondoltak. Csak később szán ták arra magukat, mikor minden 
ellenkező törekvésük merev visszautasitással találkozott. 

Mi, külön ösen Magyarországon, bensőleg sajnálhat juk 
ez erőmcgoszlást! 

Ez a mi Dávid Ferenczünk évszázadának a képe. Korá
nak minden gyermeke, hivatásához mérten, e szellem hatása 
alatt élt. Fokozott mértékben a papság s közöttük még külö
nösebben azok, akiket a gondviselés vezető talentummal 
ruházott fel. Ebben fejlődött és alakult ki az ő vallási esz
mék iránt fogékony lelki világa. 

* * * 
Itt született ez őseitől s azok polgártársaitól körül bás

tyázott város falai között 1510-ben, hol atyja egyik munkás 
tagja volt azon iparos társadalomnak, me ly szorgalma gyü
mölcsével a kincses jelzőt szálló igeként hagyta reánk Kolozs
vár hajdani jóllétéről. 

Hogy az atya szász nemzetiségü lett volna, némelyek 
állitják. Kétségtelenül megbizható adatunk azonba n e kérdést 
illetőleg nem állván rendelkezésünkre, a döntést függőben 
kell hagynunk, azon megjegyzéssel azonban, hogy Dávid 
F. nagy terjedelm ü irodalmi munkásságát a tudományos 
theologiai köröknek igénye szerint ugyan részben latin nyel
ven, de a hazai nagy közönség számára magyar nyelven 
fejtette ki s ez által lelt méltóvá a magyar irodalomtörténet 
elismerésére. Német nyelven tőle semmit sem ismer[ink. 

• 
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Sajnos, hogy családjáról és magán életéről alig találunk 
az egykoruaknál egy pár szük szavu feljegyzésnél egyebet, 
ugy, hogy e tekintetben r61a hü képet nem adhatunk. Annál 
csodálatosabb ez, mert kor- és munkatársai s barátai között 
nagy számmal voltak az irodalom munkásai. 

Mint a következmények tanusitják, szellemi képességei
nek kifejlése gondos iskoláztatásnak és nevelésnek köszön
h ető, ami bizonyosan szülővárosában és a szülői háznál vette 
kezdetét. Innen a papi pályára szükséges tanulmányok végett 
a gyulafehérvári püspöki székhelyre ment át. Ifjukori fejlő

désének összeredményét jellemző leg igy ir r61a az egykoru 
Zwittinger: "Alig hagyta el gyermekjátékait, első oktatása a 
hazai . iskolákban történt, s tanitóinak hiv vezérlete alat t oly 
dicséretes volt előmenetele, hogy elméje ragyogásával kor
társait nemcsak fölülmuita, de jeles tulajdonai által ismerői
nek várakozását is meghaladta". Ennek köszönhette, hogy a 
helytartó (Martinuzzi) tanácsosának Pesti Gáspárnak és Statileo 
püspökhelyeitesnek kegyeibe jutván, általuk, magasabb kiké
peztetés czéljából a wittenbergi egyetemre küldetett, ahol a 
nagyhirü Melanchtont, Németország tanitómesterét (Germaniae 
praeceptor) a reformáczió előhaladott korában (1545-48) 
négy éven át hallgathatta s "elméjét - folytatja Zwittinger 
- a szükséges nyelvek ismeretével gazdagitván, tanulmányai
nak sokoldalusága mellett a dialektika és ékes-szólás fegyvereit 
bő mértékben szerezte meg". 

Innen hazatérve, két évet - ugy látszik - szüleinél és 
Gyulafejérváron tölt s 1551-ben a beszterczci tanoda igazgatói 
állását foglalja el, két év után pedig azon vidéki pélerlaki 
plebániára megy. Itt szintén két ével töltvén, egyszerre kap 
meghivást a nagyszebeni és kolozsvári papságra. Mindkét 
állás oly előkelő és a bizalom oly kitüntető, hogy az 
elhatározásra időhaladékot kell kérn.ie. Végre is - szive . 
sugallatát követve - szülővárosa tanácsának meghivását 
fogadja el, ahol nemsokára lehetségeinek megfelelő be
folyáshoz és vezető szerephez jut a közügyekben ép ugy, 
nlÍnt a sz6széken és iskolában. Döntőleg foly be az akkor 
még tulnyom6an szász városban a már erősbödő magyar-
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ságnak a közhivatalok- és javadalmakban való méitányos 
részeltetésére . 

Barát István városi főbiró leányával, Katával kötött 
házassága az egyháznak, tanácsnak és hatalmas czéheknek 
valóságos üllnepévé emelkedik.· 

Diszes állásában és nagy tek intélylyel övezett hatás
körében aztán hozzá lát azon munkássághoz, mely irodalmi , 
szószéki és hitvitázó tartalomban és terjedelemben a magyar
országi reformáczió történetének irányitó magaslatára emelte. 

Hogy Beszterczén és Péterlakán a régi egyházzal forma
szerint szakitott volna, az nem mondható. Hiszen az Olt
vidéki, névszerint szász papság is, daczá ra a gyu lafejérvári 
püspökhez intézett, ujitást védelmező emlékiratának, magát 
még mindig annak fennhatósága alatt állónak ismeri el. De 
hogy magában a hitujitásban már együttesen benne voltak, 
az kétségtelen . Magával hozta azt Dávid F. a reformáczió 
bölcsőjéből , hol ennek hatása alatt, tanainak rokonszenve -
nélkül négy évet nem tölthetett volna. Sőt Beszterczére hiva
tása egyenesen azon czélzattal történt, hogy a hitujítási törek
vések ottan benne egy hatalmas eröt nyerjenek. Ennek 
tulajdonitható szebeni meghivatása is. 

A nyilt szakadás is azonban nemsokára bekövetkezett s J 
Dávid F. mint kolozsvári pap és ludi magister az ágostai a k 
1555 évi széki zsinatán már mint a Luthert követők szóvivöje 
jelenik meg és a mindenütt zavart okozó Stancarót szóval és 
irásban oly sikerrel czáfolja, hogy ennek hatása alatt a rákö
vetkező évben pü<pökké választják. Két évig volt ez állásban, 
mely idő alatt a szintén nagy tudományu Heltai Gáspár 
kolozsvári szász pap társával Kálmáncsehi Márton Kálvinhitü 
pappal szemben védi a lutheri tanokat. 

. A reformácziót azC/nban nem szabad ugy tekintenünk, 
. mint egy készen adott programmot, amelyet csak el kell 

fogadnunk s azután annak szabályai szerint végeznünk napi 

'" E házasságból született egyik leánya a szintén jeles egyházi 
jró Sommel' János kolozsvári iskolaigazgató hoz, a másik Trauzner Lukács 
varosi ti sztviselöhez ment nöD I. Ferem z. fia pedig külföldi iskolákon 
tanul! s később sógorával cllyütt irodalmi téren atyja védelmére kelt 
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do lgainkat, - vagy mint azt az egyetlen lépést, amelylyel 
egyik ország határszél én a másikba átléptünk s azzal abban 
a pillanatban, minden okoskodás nélk ül , ennek törvényei alá 
jutottunk. Oh a reformácziót ilyen könnyüszerrel végezni nem 
lelletett ! Az az emberiség lelki életének egy fejlődéstani kor
szaka, amelynek periód usai messzire visszanyulnak és soká 
folytatódnak s befejezv~ még maig s incsenek. Épen a refor
máczió elve tiltakozik az ellen, hogy egy régi helyére áUitott 
L1j tannal az emberiség lelki . szükségletei felléUenül örök 
időkre kielégitve lehetnének. Hiszen ha a hitbeli dolgok ilyen 
természelüek volnának, akkor a már létező t magának a refor
mácóónak sem lett volna szabad . megbolygatni. Vagy azt 
mondják: edd ig a határvonaiig lehet, azon tul menni nem 
szab3d? De hát ki érzi magában a jogot és hatalmat : a 
mindenség számára határvonalakat huzn i? S ki kényszeritheti 
a jövendőséget azok respektálására ? Nem inkább ta.nácsos-e 
olyan keret felállitása, melyből a lelkiismeret szabad mozgá
sának bilincsei már il priori ki vannak küszöbölve? és e 
bili ncsek széttörése nem hoz uj meg ujabb rázkodtatásokat 
az emberiségre? Mert a bilincseknek végre csak el kell lünniök 
a lelki élet világábó\. 

A hitujitás a reformátorok lelkében is, épen mint az 
egyetemes néplélekben, csirázott, napfényre jött, fejlődött, 

virágiott és gyümölcsöt hozott, mely mozzanatok mindenikéhez 
megfelelő idő, hőmérsék és táplá lék volt szükséges. S tudjuk, 
hogy nem egy, hanem több melegágyban ment végbe ez a 
müfolyam, és a gyüm ölcse is ennélfogva különböző volt. S 
ha az egyik ezt, a másik amazt találta a maga izléséhez 
alkalmasnak, ehez való természetes jogát el nem vitathat juk, 
meri a lelki szervezetnek az erre való elhatározási szabad
ságot a gondviselés adta meg. 

S Dávid F. abba n különbözött főkép a többi reform á
toroktól, hogy ő a vázolt elveknek hódolván, a vall ási igaz
ságot megállás nélkül kereső lelkében a reformácz ió müfolya
mának minden ph asi sa jelentkezett és meg nyilatkozott, s a 
miben ell enfelei és birálói á llhatatlanságát, nyugtalan ujitás
vágyát vélik megálla pit hatni , abban mi épen az elfogu latla n 
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eszményi törekvésnek látjuk elismerést érdemlő bizonyitékát. 
Áz II lelki szabad mozgása az általa végül megtalált keretnél 
szükebb határok közzé szoritható nem volt. 

Ezeket azért kellett közbevetnünk, hogy lélektani alapon 
nyujtandó igazságszolgáltatással kisérhessük őt hitbeli meg
győzŐdésént;.k fejlődő fokozatain végig s megérthessük, hogy 
rohamosan elért nagy népszerüsége, tekmtélye és magas egy
házi állása mellett s ezek koczkáztatásával mi késztethette uj 
meg uj hitnézelek vallására. A hit még ha nem subjektiv hanem 
objektiv természet ü volna, akkor is annak megismeréséhez bizo · 
nyos utat kell megten.nünk. S hogy ő ezen az uton nemcsak 

• 
végigment, hanem azt szokatlanul gyorsan tette meg, az maga-
nak a megismerés tényének értékét és jogosultságát nem csök
kentheti. De kisérjük nyomon I élete és munkássága folyását. 

A reformáczió müfajának Kálvin saját urvacsora-tanával 
ujabb irányt adott s Dávid F. ezt aLutherének föléhe he
lyezvén, nem habozott ahoz csatlakozni. Ám mint ágostai 
püspöknek meg kellett e kérdésben hiveinek s első sorban 
papságának véleményét ismernie. Az e ezéiból összehivott 
medgyesi zSinaton a szászok ellenállását legyőznie és egyet
értést létrehozni nem sikerülvén, püspöki <illásáról l559-be.n 
lemond s már most függetien elhatározással megy át a Kálvint 
követői{hez. De még mint ilyen is az első nagyváradi-, ujabb 
medgyesi s majd a nagyenyedi hitvitázó zsinaton előterjesztett 
irataiban és élőszÓval további kisérleteket tesz a megegyezésre 
s igy a hazai protestánsok erőegyesitésére . Mind hijába. A szászok 
a wittenbergi egyetemhez vitt jetentésükre onnan aLutherhez 
való ragaszkodást nyerték utasiJásul s a mellett meg is ma
radtak. Amint Melanchtonnak künn, ugy Dávidnak sem sikerült 
idebenn az egyeztetés, s az éveken át vitatott urvacsorai tan 
fölött a szakadás végleg bekövetkezett. 

. D~vid most már . Meliussal kezet fogva, az uj egyház 
szervezesét vette munkqba. E:.;yütt szerkesztetlék meg a maros
vásárhelyi zsinaton az urvacsorára vonatkozó hitvallást. S az 
1564 évi tordai ?rszággytilés mindkét hitbelieket törvényesen 
elismervén, DávId az erdélyi helvéthitüek püspöke s János 
ZSIgmond udvari papja lesz. 
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Ez a , iker - természetesen - önbizalmat nagyban 
fokozta. Meggyőződésének áldozatul hozott első püspöki állása 
nemcsak kárpótol va, de a fejedelmi udvar bizalma és az ottan 
rendelkezésére bocsátott könyvnyomda használata által több 
mint kiegyenlitve lett. Már most emelkedett reménységgel 
adhatta magát hivatása betöltésére. S miközben mint pap 
elmélkedésekbe mélyed, mint egyházfő számbaveszi az elért 
eredményeket és kitüzendő feladatokat, s a vallás-irodalom 
terén áttekinti a korszak minden irányu eszmeáramlatát s a 
reformáczió által fölébresztett mély vágyakozást a teljes meg
ujhodásra: nyugat felől ujabb hullámverés indul felénk, mely 
a ker. dogma pilléreit kezdi csapdosni. Krisztus isteni és emberi 
természetenek s ezzel a szentháromság tanának feszegetése 
ez, ami Schweizban és Németországban szenvedett elfojtás 
után, egy soha el nem alvó máglya tüzécől átcsap Lengyel
országba és onnan mihozzánk. Az első szikrát Debreczenben 
és a gönczi zsinaton Mélius Péter és Károlyi Gáspár sietnek 
elfojtani. ' 

• 
Ezzel szemben Dávid egyelőre tartózkodó állást foglal. 

Ovatosságból-e, az udvar iránti felelőssége tudatából-e? vagy 
mert bensejében már ő is érezte a kétely jelentkezését ama 
dogmával szemben? Eddigi irataiból ezt megállapitani nem 
lehet. De hát a Leibnitz-féle tétel alapján: "nihil est in intel
lectu, "luod ante non fuit in sensu" kizártnak nem tekint
hetjük. S erre vonatkozólag egy mellékkörülmény itt minden
esetre figyelembe veendő. Ez az ő összeköttetése a fejedelem 
udvari orvosával, Blandratával, aki hivatásán kivül mellékesen 
theologus is és Socinusnak segitőtársa volt a lengyelországi .. . 
antitrinitárius felekezet szervezésében. O kétségtelenül itt sem 
mulasztotta el a jó alkalmat, hogy egy oly nagy tekintélyü 
és s7.ónoki hatalmas erővel rendelkező egyházfőnek és hit
tudósnak figyelm ét -- s ha lehet: rokonszenvét erre az. uj 
irányra ne terelje. Hiszen a már elfogadott utvacsorai tan 
azzal amugy is vonatkozásban áll . 

S ez a körUImény és Dávid hallgatása Melius előlt nem 
ok nélkül vált gyanussá, annyival is inkább, mert a közösen 
szerkesztett vásárhelyi confessio értelmezésében közöttük már 

• 

• 
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is controversia keletkezett. Ö tehát, szokott harczmodorával 
be sem várva a vélt ellenfél jelentkezését, meginditotta a 
támadást s zsinatokon szerkesztett tételekkel a fejedelemre is 
nyomást kivánt gyakorolni , hogy őt az udvarába~ és ?izal
mában levő környezetétől elidegemtse. Ezzel aztan Davldot 
tartózkodó állásából kikényszeritette. Legelébb is "Refutatio 
Scripti Petri Melii" czim alatt (1567) a maga és papsága 
válaszát adja meg 'a debreczeni " Hitvallás"-ra. S még ugyan
azon évben megjelent négy :nüvében ("De falsa et vera unius 
dei patris, filü et spirit. s. cognitioae", "De vera unius dei 
patris . .. ", "Rövid magyarázat", "Rövid utmutatás") és három 
egyházi beszédében nyiltan és határozottan állást foglal a 
hárvmságtan ellen. 

Kezdetét veszi a dráma harmadik felvonása. 
Ez az unitárius hitva ll ás megalapitásának előkészitésévd 

inoul, minek lehelöségéhez a következő (1568) évi örökké. 
em!ékezete.s tordai országgyűlés szolgáltatja a nyitány t ezen 
végzésével: "Urunk őfelsége, amint az ennekelőtte való gyü· 
lés~kben országával együtt végezett a religio dolgáról, azon-

• 

képen a mostanin is ezt megerősiti, hogy t. i. a predikátorok 
minden helyeken hirdessék az evangeliumot, ki-ki az ő érleime 
szerin I, és a község, ha venni akarja, jó, ha nem, senki rá 
ne kényszeritse, az ő lelke azon meg nem nyugod.án; de 
lar/hasson oly predika/ort, akinek /ani/asa őneki te/szik. És 
ezé ft senki a superintendensek közül, se mások a prediká
torokat meg ne bánthassák, a religioért senki ne szidalmaz
tassék, az előbbi constitutio k szerint. Nern engedtetik meg 
senkinek, hogya tanitásért más bárkit fogsággal vagy helyétől 
megfosztással fenyegessen , meri a hi/ isten ajandéka, az hal 
lásból lészen, 'TIely hallás isten igéje által vagyon' " 

Tehát teljes szabadság az igehirdelöknek és ugyanaz a 
hallgatóknak. Vagyis: az egyéni meggyőződés szabadságának 
glorifikácziója! Egy olyan században, ahol a hitujitókat, sőt 
ezek is a más meggyőződésüeket füzzel-vassal üldözik, sahol 
a keresztényi fürelemnek és krisztusi szeretetnek mintha hirét 
se hallották volna . .. 

Mily lélekemelő látvány e bből a kegyetlen századból,itt 



, 
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Európa keletén, a fajunkba oltott isteni szikrának ez a fel , 
lángolása! Ez a "Lu x ex Oriente!" 

Erdély fejedelmének és nemes rendeinek magasan szár
nyaló szellemét minden időkön átragyogó dicsfénynyel övezi 
e törvény, melynek előkészitésében Dávid Ferencztinknek 
elhomályosithatlan érdeme van, Valóban méltó becsvágy ul 
szolgálhatott ez országgyülési jelenet egy festőmüvész ecse-, 

tének a megörökitésre, (Kriesch Aladár milieniumi képe Torda 
város tanácsterme számiira.) 

Dávid előtt már most megnyilt az ut szabadon és bátran 
haladni előre a czél felé, Felveszi az élőszóva! vivand6 döntő 
mérkőzést is az ugyanazon év március havában Gyulafehér. 
várra s a rákövetkező év októberebel'l Nagyváradra össze
hivott nagy hitvitázógyülésen, Az első kilencz, a második hat 
napon át iartott, Ot! a tárgyalási nyelv latin, itt magyar. A 
fejedelem egész: udvarával mindkettőn jelen van mindvégig. 
A gyülés a két fővitázó rövid imájával kezdőd ik, A vitatkozók 
egyik részről Dávid F" Blandrata; Bocskay György tanácsos, 
Heltai Gáspár, Kárádi Pál, Hunyadi Demeter az enyedi és 
Gyulai Pál a gyulafejérvári iskola igazgatója, - másik rész
ről Mélius Péter, Czeglédi György, Erdőói Gáspár, Sándor 
András, Turi Pál, Klein Lőrincz és Károlyi Péter, hallgató
ságui mindkét fel papsága nagy számníal és Leleszi je2.suita 
pater. 

Mindkét zsinat tárgya ugyanaz levén, ismétlések mel
lőzeseért csak a másodikról szólok, 

Itt az elnökséget Békes · Gáspár titkos tanác~os viszi s 
a következő szavakkal nyitja meg a tárgyalást: "Öfelsége, a 
mi kegyelmes urunk tüteket azért gyütetött öszve e dispu
tatiora, hogy az istennek igaz és tiszta igéjéből a mü üdvös
ségünknek fondementoma megbizonyittassék az egy Atya 
i stenről, enek az ő fiár0l, az Jézus Krisztusról és a szent 
Lélekről, hogy az hiveknek az ő lelkiesmeretek megcsende
sedjék, miérthogy ez lelkünkben jár és üdvességtinkben, Ezt 
kéványa Öfelsége (ölletek, hogya disputatio Istennek igéjé~ek 
igaz magyarázattyából legyen, ne sillogislllusok és kapclók 
által. Csendességgel és Keresztyéni szeretettel legyen , Első-
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nap láttassék meg, ki legye.n az Egy lsten, melyről az irás 
gyakor helyen emléközik. Masodnap, kl legyen a~ Atya Ist~n· . 
nek egyetlenegy Fia. Harmadnap a Szent Lélekről, negyed-
nap a Krisztusnak Istenségéről: " . . 

Ez a programm a hltvltak eddigi körét messze tul ha
lad·a. Nem szoritkozik egyes, izolált hitezikkre, hanem a ker. 
aliás fundamentális elemeit együttesen öleli fel s utolsó pont

~ában az unitárismus határ~t érinti, a.mi azt jelenli, hogy a 
fejedelmi udvar is azzal mar foglalkozik. . .. .. 

A vitatkozás szabályozása megfelel Dávid allaspont]anak, 
aki a bizonyítás egyedüli kutfejéül a bibliát ismerte el s abban 
_ egykori feljegyzés szerint - oly otthonos volt, hogy leg
több helyét könyv nélkül tudta. Szerinte a hit dolgában sem 
a hagyomány, sem a zsinati végzések, sem a bölcselők és 
szent atyák döntő bizonyitékul nem szolgálhatnak. Egyedüli 
kutfő az isteni · kijelentés és annak a tudomány módszerével 

• 

végzett értelmezése. 
A tárgyalás rendén a fejedelem is és Békes is intéz kér

déseket, még pedig Dávid szellemében, Meliushoz. 
A nagy tcrjedelmü szóharczból a kilüzött kérdések felől 

• 
minket ezuttal elsősorban a Dávid felfogása érdekelvén, azt 
rövidbe foglalva igy körvonalozhatjuk: 

Az isten sem hármas, sem négyes, hanem csak egy, 
kinek magával nlindenben egyenlő társa nincs, soha sem volt 
és nem leszen; a mi urunk Jézus Krisztusnak atyja. Ez az 
egy Atya lsten egyedül önmagától való, senkitől semmit nem 
vett, mindeneknek felette van, mindenek tőle vannak, ő a mi 
urunk Jézus Krisztusnak Istene, Atyja és feje, világosság atyja, 
minden jók kutfeje. 

A mi urunk jézus Krisztus ennek az Atya Istennek áldott 
szent fia , ki öröktől fogva rendeltetett az egy Atya Istentől 
üdvösségünkre, hogy mint ártatlan bárány az ő vérével níeg
váltana s tisztitana saját népül. Isten ezen fia az ó-testamen . 
tum ban különféle ábrázolatokban jelentetett ki: áldozatokban, 
mannában vagy mennyei kenyérben, vizekben, kősziklákban, 
Jákób lajtorjájában stb. Született az utolsó időben asszonyi 
állat magvából; test szerint ember, az Istennek és szent Lélek . 

• 
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nek bennelakozása által bebizonyittatott lsten fiának, kiben az 
Atya lsten üdvösségünket megtökéllette, halhatatlanságot és 
boldogságot adván; a benne való hitben üdvözölUnk és örök 

• • 
életet veszünk, mert nem adatott mas név ég alatt emberek 
között, melyben üdvözülhetnénk. Senki más fundamentumot 
nem vethet, mint a Nzus Krisztus. Azért jelent meg, hogy a 
hozzáférhet/en világosságban lakozó Istent meglátnók s velün'k 
való Istennek megismernők. 

A szent Lélek az egy Atya Istennek mindenható ereje, 
mely megjelen tetett előbb az első teremtésben, azután a má
sodik teremtésben, az ö Fiában, a Jézus Krioztusban. A szent 
Lélek ajándék, tanitó· mester, oktató kenet, tűz, élöviz, vigasz
laló, mely tanit, oktat, vidám it és minden szent cselekedetre 
felgerjeszt és indit s alkalmatossá tesz. Mondatik igazság le!
kének, mely bizonyságot tesz arról, hogy Isten fiai vagyunk, 
a mennyei jók örökösi, s az Istent Atyánknak kiáltat ja velünk. 
Az Atyának és Fiunak lelke, melyet ö neki mérték felet! adott. 
Az lsten szent lelkének kibocsátása és kiöntése, az ö erejének 
velünk közlése s örökké velünk maradása, Jézus Krisztusnak, 
az ö Fiának, a mi üpvezitőnknek általa. 

Látható, hogy ez mind őszinte bibliai értelmezés, dog
mába foglalás mellőzéséveL 

Az ut'Jlsó tételnek, Kri~ztus istenségének tárgyalására 
nem került sor, mert a fejedelmet politikai ügyek sürgős távo
zásra kényszeritvén, ő a gyülést a hatodik napon a következő 
intelemmel zárja be: 

"Hogy Mélius Péternek a mü szónkot megmondották, 
hogya mü Birodalmunkban nem pápáskodik és a Ministere
ket az igazi vallásért ' ne kergesse, a könyveket meg ne égesse, 
senkit hüttel az vallása mellé ne kötelezzen, ez az oka, mert 
a ' mü birodalmunkban mü azt akarjuk, hogy szabadság legyen. 
Továbbá tudgyuk, hogy a hit Istennek ajándéka és a lelki
ismeret semmire erőszakkal nem vitethetik. Ezokáért ha ez 
határban meg nem marad, szabadon a Ticzán tul mehet". 

A nagyváradi disputation, az orthodox és liberális irány 
ez utolsó személyes mérközésen, e szerint a pör il Dávid 
hitvallása javára dölt el. . 

• 

• 
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A fejedelem állásfoglalását követték tanácsosai: Békes 
Gáspár, Hagymási Kristóf, Gerendi Jár.os, Szalánczy János , 
Pókai Jakab, Blandrata György, Csáky Mihály, Ni30wszky 
Szaniszló, Bornemisza Farkas s más főbb tisztviselők és a 
nemesség nagyrésze. A városok közül Kolozsvár, Torda, Dés. 
Enyed, Marosvásárhely, Gyulafejérvár, Abrudbánya. "Továbbá 
Aranyos-szék, á Székelyföld nagyrésze, Kalotaszeg sat. Az 
eklézsiák száma Erdélyben és az Alföldön ez időtájt a 400-at 

meghaladja. 
A megelőző gyulafejérvári gyülésröl hazaérkező Dávid 

Ferenczet szülővárosa oly le lkesedéssel fogadta, hogy neki a 
mai Mályás király-tér és Egyetem-utcza szögellésén egy nagy 
sarokkőre lépve, be5zédet kelle a sokasághoz intéznie, minek 
végeztével hallgatói vállukra emelve vitték egyenesen a főléri 
templomba, me ly azután, az egész város az uj hitre térvén, 
az unitáríusok birtokába ment át. 

A kegyelet azt a sarokkövet a D. F.-utczában a mostani 
templomunk mellé helyezve ma is őrzi. 

Dávid Ferencz ekkor unitárius püspökké választalik, az 
alföldi eklézsiák, szám szerint mintegy hatvan, Kárádi Pál 
temesvári. pap püspöksége alatt maradván . 

A sikereinek tetőpontján álló főpap, hivatásának magas
latán, jövőbe néző tekintettel siet most nagy müvének bizto
sitására a törvényes garancziát is megszerezni. 

Az 1568. évi tordai országgyülés ugyanis csak átalános
ságban mondotta ki a teljes vallás-szabadságot. De mint ezt 
ő korábban az ágostai és helvét hitü egyházra kivívta, most 
már legsajátabb alkotására is kifejezetten megszerezni kivánja, 
annyival inkább, mert legfőbb patronusának, szeretett fejedel
mének betegeskedése aggodalomrnal töltötte el lelkét. Meg
nyeti tehát urát, hogy a törvényesitésre országgyUlést hivjon 
össze. Ez meg is történik s 1571-ben Marosvfsárhelyen a 
fejedelem személyes előterjesztésére s Dávid hathatós felszó
lalására törvénybe iktatják a negyedik bevett vallást, s ezzel 
Erdély alkotmánya a három nemzet (magyar, székely és szász) 
és négy hitfelekezet (róm. katholikus, ev. református, luthe
ránus és unitárius) unio;a betetőzést nyer. Ezek jogvédelmére 

• 
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esküszne k fel azóta fejed elmeink. E törvényesités joghatálya 
érvényesü l később a Lipót-féle diplom ában, az 1848. évi XX-ik 
s 1885. évi VII . t.-cz.-ben s azóta ahitfelekezeteket ilktö 
törvényhozási s kormányzati intézkedések ben . Ebben találtunk 
mentő horgonyt olykor megse mmis itéssel fenyegető hullám ok 
közepette. 

Áldassék emlékök, akik egyházunk hánykodó hajója szá 
mára ezt a világitó tornyot épitették! S közöttük első helyen 
a mi nagy reformátorunké! 

S vajha emlékezésünket e nyugvó ponton zárhatnók le! 
De a legnagyobb és legszentebb eszmék harcza, a dicső 

feje,delmi szózatban isten ajándékául magasztal/llit egy igaz
ságért szomjuhozó, szabadságért lángoló léleknek és lelki 

• 

tusakodásra hevült korszaknak nemc~ak verejtékes munkáját 
és kü zdel mét, hanem áldozatát is követelte. 

* * * 
, 

Az uj hitva llás diadalába az ellenfelek nem birtak bele
nyugodni , A szakadatlanul megujult támadásokkal s külföldi 
hittudósokhoz vitt apellátákkal és ezektől szerzett kárhoztatá
sokka i, szemben szün : t nélkül tovább is védeni és ujra meg 
ujra kifejteni kellett tanitásá!. És e már harmadik évtized óta 
szakadatlanul folyó munkáball, küzdelemben és idegpusztitó 
harczok ban kimerithetetlen szellemi és lelki e rővel. elnémit
hatlan bátorsággal rendelkezett Dávidunk. Tizenkét inter
cunfessionál is hitvitázó gyülésen kivül, hol tudós és gyakran 
sze nvedélyes ellenfelekkel állott szemben, - saját egyháza 
kormányzási . teendői, - szorgalmasan te ljesit~tt egyházi 
szónoklatái, - iskolai tanitása és ellenőrző munkája mellett 
42 darab nyomtatásban megjelent müvet hagyott hátra, köztük 
azo n kor legjelesebb magyar egyházi beszédeinek terjedelmes 
kötetét. 

Ily rengeteg munka követel te sok tanulmány, elmélyedés, 
fo ntolgatás é r lelő, fejlesztő, fokozatos hatásárói, a mi a hit 
dolgában lelkét áthatotta és lépésről-lépésre tovább vitte, 
őmaga igy számol be: "Én elébb Luther műveit olvasva n , 
a s'zász eklézsiák hitét fogadtam el. Látván a reformáczió 

• 
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tovább fejlődését és az id ő szellemének megváltozását, mint
hogya helvét hitvallásnak a szász eklézsiák több tévelygését 
elhagyták, azokhoz csatlakoztam s állhatatosan velök v~ltam 
addig miglen a sor az örökélet ama sarkalatos kérdesére 
került' melyért és a melynek nevében ls/en belső ihle/ésé/ 
köve/:e tőlilk is és minden más egyháztól elválni kényszerül
tem, Igy jutottunk a kisebb dolgokról a fontosabbakra az ~r 
parancsolatából ", .Mert - mondja más helyt egyIk egyhazl 
beszédében - a lelkiismeret semmiben meg nem nyugszIk, 
hanem ' csak az igazságban és a szentirásnak a Jézus Krisztus 

, 
felől való fundamentumában " . .. ' 

A lelkiismeret e nyugtalansága, ez a benső reveláczió, amit 
lelkében ihletéssé érzett magasztosulni , ragadta aztán ellenáll
hatatlanul az utolsó nagy és akkoron hallatlanul merész lépésre, 
amelylyel reformátori rr,uvét ~etetőzte s egyszersmind élete 
sorsát is megpecsételte, a Krisztus imádásának meg/agadására 

Pedig ez, ha eddig kifejezetten hirdetve nem is volt, a' 
háromságtannak elvetéséből és az elvetés .megokolásából , 
természet szerint követk~zett. Ha az egyiket elfogadtuk, annak 
következményét már el nem utasithatjuk. S Dávid a három
ságtan evolucziójának végpont jára jutván, összes eddig , előre 
tett lépéseinek e bezáró lépcső-fokára logikai kényszerUséggel 
kellett emelkednie, És elejétől fogva kizárólag az evangélium 
alapján állván; mé;; arra az erősségre is támaszkodha:ott, 
hogy Krisztus imádását az irá~ nem rendeli, ' 

. Si~tnie is kellett, hogy követői az ő hittani felfogásának 
teljességévél tisztában legyenek, mert János Zsigmond halálá
val vallásügy.i dolgokban a legszabadelvübb korszak ra reak
czió következett. A közvetlen fejedelmi utódok a jelsuiták 
befolyása alá kerUItek s igy a reforrnáczióva' nem rokon
szenveztek. S abból a körülményből, hogy Báthori Istvánnak 
fejedelemségét épen az unitárius és nagyrészt ezek által 
támogatott Békes Gáspár ellen felével szemben fegyverrel kel
lett kivivnia, csak baljóslatokka; nézhete!t a jövőbe, - s nem 
is kellett a következményekre soká várni. Szemei előtt a 
kolozsvári főtéren lefejezettek közt nem egy unitárius főur 
veszté életét. Ömaga az udvari papságból elmozdittetva, egy. 

• 

• 
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szersmind a gyulafejérvári könyvnyomda hasznáÍatát is elveszti. 
Hog)' a Békes-párti székelyektöl elszigeteltessék, zsinat-tartása 
Kolozsvár és Tordára korlátoltatik. A czenzurát feláll it ják s 
az innovácziót országgyülési tilalom alá vetik. 

Cselekvőképessége igy kifelé megbénittatván, sőt a 
visszaszoritásra irányuló vészfellegek mind fenyegetőbben 

tornyos)llván, az ellentálló erő fokozását saját egyháza belse
jében kellett fejleszteni. H:)gyazért főként papságát az eltán
torodástól visszatartsa s a kitartásban megerősitse , az évi 
zsi'natokat szorgalmasar megtartja, azokon a hivatalos ügye-
ken kivül vallási megbeszéléseket vezet. , 

Ilyen - általa utolsónak Tordára össze hivott - zsinat 
volt az 1519 évi február havi. Ennek már ' összehiv6jából 
kiérezhető a jelzett törekvés.' 'l A bölcsek és közdolgokban 
jártas férfiak - igy szól abban - azért vannak a tesIületek 
és társaságok élére állítva, hogya multból ésjelenböl helyes 
dolgokat hozzanak létre; nincs pedig semmi tartósabb állapot 
és igazság, mi::t amik a szentirások alapjaiból vétetnek. A 
proféták és apostolok tudományán épült tanokat szél ég habok 
nem sodorják el s lsten igéje, mint élő lüz, mely élesebb a 
kétélű kardnál , oly mély gyökeret ver az emberi szivben, 
hogy azt onnan kiszakgatni nem lehet. Ezért szükséges, hogy 
lsten szolgái koron ként összegyüljenek s a hittanokról érte
kezzenek, mert a barátságos megbeszélés által élesül az itélet, 
növekedik lsten bennünk levő ajándéka. Ezért van a mi egy
házunkban az a régi jó' szokás, hogy évenként nyilvános , 
közgyülések tartatnak, hol mind a hittani czikkekről, mind a 
lelki-tanitók erkölcséről vizsgálat vitetik végbe; egy beszél, a , 

• 
többiek pedig hallgatiák s igy a többség határoz: ami helyes, 
megáll, aminek gyönge az alapja, szilárdabbá tétetik ' . (Ez 
eljárás több mint kétszáz éven át gyakorlatban volt.) 

Ezen zsinat megáilapodásai Dávid felfogását tukrözvén 
vissza s részben az ellenük szőtt vádaskodás visszautasitására 
irányulván, azokból a következőket emeljük ki: 

. Az isteni tudomány és igazság kertsése a lelkipász
torok kötelessége. Istea parancsa, hogy a nekUnk adott tálen
tumot el ne vesztegessük, hanem avval kereskedjUnk" , 

• 
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A világnak nincs semmi oka azok ellen támadni,. kik az 
eltemetett igazságoknak a sötétségből előhozásában fáiadnak. u 

,,50kat nem tudtak a tanitványok, mikor nagy mesterük, 
a Krisztus tanitotta ; maguk vallották meg, hogy nem értelték, 
szemeik elől el voltak rejtve. Ha tehát senki, aki igaz keresztény, 
Istent, aki a zürzavarból mindent eléhozolt, a világosságot a 
sötétségből' kifényleni rendelte s a különböző nemeket ég 
fajokat osztályaikba sorozta, ujitással nem fogja vádolni, -
sem Krisztust és az apostolokat el nem itéli: igy azokat is, 
akik az Antikrisztus sötétsége elözésében munkálkodnak, semmi 
jogczim alalt büntetési érdemlőknek nem fogja mondani. Mert 
az ilyenek nem ujitnak, hanem amik hamis magyarázatokba , 
s babon ába burkolva el voltak temetve, azokat régi fényökbe 
visszaállitni s korábbi állapot jukba helyezni igyekeznek. u 

"Mi is lsten segedelméből a háromságot megtámadtuk,. 
s hogy ez isten igéjével nem egyezik, kimutattuk . Nyiltan 
valloltuk, hogy az egy igaz Atya lsten Krisztus Atyja, nem a 
három együtt, t. i. az Atya, Fiu, Szentlélek. Ezen tudományt 
állhatatosan megtartjuk s erösitjük, hogy abban megakarunk 
maradni. Min/hogy ls/en ez ismere/ét követi a hit, is/eni tisz
/elei és imádás, ami csak az egy ls/en/ illeti, állit juk, hogy azt 
ennek sérelme nélkül másra ál nem viheljük. Az isten-igéje 
miw!enült megkülönbözteti az Atya Istent a Krisztustól. Amit 
az Atya a Fiunak átadott, azénak elismerjük, amiket nem , az 
Atyától elvenni jónak nem látjuk. Mintho; y mi csak hallga 
tóinktól ezelőtt régen tanitott egyis/enségi /anainka/ épi/jük s . 
fej/jük tovább, kijelentjük és tudtul adjuk mindeneknek, hogy 
minket innováczióval bárki is törvénytelenül vádo!''' 

"Isten ez ismeretével egybeköt jük az erkölcsök kegyes
ségét és lsten parancsai iránti engedelmességet. Mert aki 
telteivel tagadja, szavával hijában erösiti, ho~y :stent ismeri, 
s hasztalan mondja, hogy Krisztusban van és él, aki nem jár 
világosságban és azon uton, melyet Jézus megmutatott. Meri 
ő nyilván mondotta: "Amit én teltem s tanitottam, azt tegyétek 
s tanitsátok l" Pál pedig: , Legyetek az én követőim, mint éol 
vagyok Krisztusé l" _ 

"Allitjuk, hogya kegyesség cselekedeteiben szilárdan 
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meg kell állanunk, mert az az igaz hit , mely a szeretet müveiben 
nyilvánul. " 

"Nyilvános könyörgéseinkben megemlékezünk a kirá-
Iyokról s fel sőbb hatalmasságokról, azok irimt engedelmesek 
vagyunk, s intünk mindeneket, hogy hitöket megbizonyitsák. 
az idvezitő tudományát mindenekben ékesitsék." 

"A dicsőségnek és Krisztusnak Atyja adja minden hiven 
kereső kn ek az ö akaratát, a világossag és itélet lelkét, hogy 
lsten igéjét, ami lábainknak lámpája, szilárdan megtartsuk, 
abban állhatatosan megm aradjunk; bölcsesége titkait keressük, 
a megtaláltakat szeressük, védjük és előmozditsuk, hogy Iste
nünknek nlindenekben tessünk és magunkat Krisztus által 
neki kedvesen fogadott áldozatává tehessük. " 

A zsinat e megállapodásainak kegyes, bölcs, igazoló s 
egyszersmind szilárdságot visszatükröző tartalma mintha Dávid 
Ferencz végrendeletét tolmácsolná ... Valószinü sejtelmével 
az elkövetkezendőknek - paptársait'mintha confirmálni, lélekben 
megerősitni törekeclnék ... Mintha lelki szemei előtt az utolsó 
vacsora szent képe lebegvén, hitét még egyszer tanitványai 
emlékébe és hüségébe vésné! ... 

* * * 
Ezután aztán gyorsan és feltartózhatlanul jő a vég kifejtés. 
Blandrata udvari állásána~ és befolyásának s ezzel járó 

előnyeinek állandó biztositásáért-e, a Socin-féle tan megirá
sáért-e, vagy mindkét okból együttesen, meghasonlásba jő 
Dáviddal , akin ek befolyásolására behivja és házában félévnél 
tovább tartatja Socin Fausztol. A midőn meggyőzést nem 
tapasztaln ak, sem rábeszélés, sem megfélemlités nem hásznál: 
előbocsátott besugások után, neve alatt szerkesztett hamis 
tétel ek felmutatásával , ujitóként vádolják be Báthori Kristóf 
fejedelel11nél , ak i állásából azonnal felfüggeszti , barátaitól és 
hi veitő l házi fogság utján elzárja s az innovatio (hallgatagon 
épen Dávid) ellen nehány hónap el őtt (ápril 27.) hozott tör
vény alapján perbe fogják. Az itélkezésre összehivatI ország
gyü lést - a kedélyek lázongásának hatása alat! elnapolva 
Tordáról a nagyobb biztonságot nyujtó fejedelmi székhelyre, 
Gyulafejérvárra teszik át. 

• 
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Mint bántak itt el a sulyos betegen poroszlókkal ide

hurczoltatott és védekezésre képtelen nagy emberrel, annak 
megrázó és inquisitiora emlékeztető szomoru jeleneteit mel
lőzöm. Hisz ami már előre elvégeztetett, az ellen amugy IS 

bármi erőtelje~ védekezés hijába való lett volna . Hitének meg
tagadására pedig menekülése árán se volt rábirható. 

Kulozsvár tanácsának ismételt közbelépése és az ország
gyülésen .megjelent unitárius nemesség határozott állásfogla
lása legfölebb csak enyhitette az elleneitől követelt és a kor 
türelmetlen szellemének megfeielő itéletet; de a merész refor
illátort és hatalmassá lett egyházát meg kellett törni. ts meg
törték abban a reményben , hogy; "megverem a pásztort és 
a nyájnak juhai eloszlattatnak." 

1579. évi ju'nius 2-án, a Krisztus nem imádásáért, holtiglartó 
fogságra itélik, 5-én Déva várának bÖj tönébe szállittatják, hol 
ugyanazon év november hó l 5-én, 69 éves korában ki szenved. 

Sirját nem ismerjük, de keresztényi kegyes éle!ének, 
igazság után szomjuhozó bátor lelkének, a hitszabadság ret-
tenthetetlen bajnokának s korából hazánk és e város első- , 
rend ü diszének emlékét és vallását annál melegebben zárjuk 
szivünkbe és adjuk át -megőrzés végett hitutód~inknak. Benne 
egyházunk alapitóját és első püspökét tiszteljük s nevét a 
reformátorokat megillető piedestálra emeljük. Martyrhalálával 
megpecsételt hitéhez . való tánlorithatatlan ragaszkodásáért n.eki 
erkölcsi elégtételt abban nyujtottunk, hogy a közvetlen utódá-
nak papsága egy részével, kényszer hatása alatt szerkesztett , 
s az u. n. "deési complanatio" alapíául szolgáló "Consensus"
ról már régóta a Tordán és Marosvásárlielyen proclamált, 

, bevett és megerősitett hitvalláshoz, az ő küzdelmes életének 
koronájához tértünk vissza s azon, e törvények védelme alatt, 
lelkünk teljes meggyőződésével és hozzá méltó hűségge l meg
maradni szent elhatározásunk. 

E vallástétel szolgáljon engesztelésül e napon közöttünk 
különös melegséggel világitó szellemednek : mesterünk! 

Előttünk e pillanatban lehull a te nagyságod ról az a 
kicsinyes mérték, amelylyel megmérettél és elitéltettél s azóta 
is itt· ott megitéltetel. 
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S áldjuk em lékedet, hogy a tanitásaiban és példájában 
testvériséget és felebaráti szeretetet hirdető Jézus Kri sztusun
kat az emberi tökély eszményi magaslatán hozzánk közelebb 
hoztad s az Ő megközelithetéséböl a lehetetlenség csüggesztő 
gondolatát kiküszöbölve, keresztényi tökéletesbülésünknek 
szárnyakat kölcsönöztél ; a mindenséget alkotó és fenntartó 
istenség eszméjét pedig, a maga osztatlanságában azon magas
latra emelted, ahonnan bünbánó és üdvözlésre vágyó lélekkel 
remény teljesen várjuk a segedelmet, hogy nyomdokaidban , 
haladva a kereszténység, vagy, ha ugy tetszik, az emberiség 
nemes társaságának szeretetben élő, vallásos tagjai, - földi 
vándorlásunk sz~mára kijelölt édes hazánknak pedig hü gyer
mekei lehessünk és maradhassunk. 

, -
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