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Dávid Ferencz mint reformátor .. 
Felolvasta 1903. november 14·én dr. Boros György theol. dékán. -

November 15. az unitárius vallás történelmében gyásznap, 
Magyar reformátora, Dávid Ferencz a dévai várban e napon hunyt 
el. Fogoly volt, országának rabja, Beteg volt, a gyarló test kin .. 
jait viselte, Szabad lett, mert testileg megbalt. Élni kezdett, mert 
lélekben feltámadott. 

Dávid Ferencznek is, mint a legenda-hősöknek, csak egy .. egy 
hagy tettéről lehet tudni. Születése a reformáczió nagy korsza
kának első kerekszámával van jelölve (1510), Halála napjának 
1579. utolsó őszh6napja közepét, (15) tudtuk, de egy ujabb adat 
előbbre teszi s ennek következtében ezután nov. 15. az unitárius 
vallás történelmében nem gyász, hanem öröm, nem halál, hanem 
a feltámadás , napja, A kő elvétetett a sirróL A kik , e napon, vagy 
mint mi, előestéjén összegyülünk, nem; a halál gondolatával, 
nem is annak [okaival foglalkozunk. A kereszténység nem a 
nagypénteket, hanem a husvétot tartja főünnepnek, Ki törődnék 
hosszasan a Judásokkal, akik amugy is saját szennyes kezük-
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kel vágják el életük fonalát? Legfennebb a kiengesztelődés rneg
bocsátó szavával igyekszün~ feledtetni a bünös tettet, mely 
annak halál, de ennek átok volt. 

A XX. század 1903. október havában a kiengesztelödés em
lékaszlopát állittatta Kálvin utódaival a Servét máglyája helyére . 
Azt hiszik a kezdeményezők, hogyamultnak tesznek elege 
pedig a jövőnek vetnek uj fundamentumot. A jövö okosabb és 
jobb kell, hogy legyen a multnál. Némelyik ember 'egész életé
ben mindig csak botlik és esik s mégse m lesz okosabb. Az 
emberiség józanabb az egyesnél. Kevesebbszer téved s igyekszik 
helyrebozni a hibáját, mert nagyobb távlatból szemléli az ese
ményeket s nem akad fenn egy-egy kicsinységen, a mi talán 
nem is h;:ítrány, hanem épen e15ny, mert fölhivjaa figy elmet arra, 
ami igazán szép. 

Midön ünnepnapot keresünk magunknak a multak emlékei 
között, okulni akarunk. Lelki ösztönünk azok felé tereli figyel
münket, a kiknek örökében vagyunk. Ha kezük munkáját látjuk, 
ha lábuk nyomait felfedezzük, érezzük, hogy közeledünk ott-, 
honu nkboz, hol uj erőt gyüjthetünk. Ha lelkük szavát halljuk, 
önkéntelenül úgy felelünk, mint az egykori próféta-n övendék 
Sámuel: szólj Uram, mert hallja a te szolgád. 

Az unitárius vallás a XVL század eszmeáramlatainak egyik , 
eredménye. Kérdezik, megilleti-e a protestáns név? Vitatják "Ke
resztény' jelzőj ét. Hajdan a korinthusi keresztények is hol Apol
los, hol Pál, hol meg Kefás nevéhez ragaszkodtak, holott nekik 
is megmondatott: nincs az ég alatt más név, amely á ltal meg
tartatunk, mint a Krisztusé, aki ama názáreti Jézq.s. 

Az unitá'rius vallás nem annyi'l'a Ct ke1'esztény cse/'ekecletek~ 

/"'11 81" a kMesztény hit reformja. Minthogy pedig a hit olyan dol
goknak tudása, a melyek nem láttatnak, nyilvánvaló. hogyerre 
csak azután került sor, miután a többi kérdés már némileg 
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tIsztázva volt. Mi tehát a hitujitás munkásai közül egyet sem 
zárunk ki a munka érdemébő l, a minthogy az a februári nap. a. 
lllely az első h6pelybet elolvaszt ja" nem zárható ki a tavasz nagy 
m(ihelyéből. De valamint a tavaszi nap sugarának inkább csak 
fénye, ifju üdesége és a vele ébredő reménység élvezheW, mert 
melegét leköti a hó és jég hidege, ugy a szellemi átalakulás 
munki'jának is. Elöször rombolni kell. Azt a jégkérget, amely a 
pin anatig tartó melegség alatt fölolvadt. megfagyiaita a rá kövel
kező (~j szaka dermesztő hidege, A tegnapi kezdeményező munka 
ma akadály, de holnap s azután az idő végtelen tengerében 
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mégis csak a meleg diadalmaskodik a hidegség, és a világosság 
a sötétség fölött. 

Ilyen örökké tartó 1nunl'u a. 1'e/ 'ormáczió is. Kezdetét a fölüle
tesen néző szem egy-egy nagy eseményh ez köti. Aki az oko
zatok lánczolatán gondosan végig tud nyomozni, látja, hogy soha. 
sem szünetelt. A witlenbergi 95 tételt megelőzte az el ső görög 
ujtestamentum. Abban a külső visszaéléseket. ostromolja Luther, 
ebben az evangeliumi alapigazságokat állit ja helyre Erázmus. 
Annak visszhangja a római szent Péter templom kapuit rázta 
meg, ellnek fénye bevilágitott Európa minden kollégiumába és 
templomába. De a mai tanuló még az iskolában megtanulja, hogy 
a cseh hu szita barátoknak elődeik voltak s Servétet megelőzte 

Klaudiu s, a turini püspök, aki már 820· ban kiérdemelte volt az 
Ariánus nevet. A reformáczió 30·as éveiben egy sereg kicsiny, 
szegényes gyül ekezetet hol "baptista," hol meg ,anabaptista" 
névvel gunyolnak, akiket, ha Közép-Európában meg Angliában 
végig nyomozunk a rendszeresebb időkig, az unit:triusok között 
találunk. 

Nincsen itt megszakadás. sem ugrás. Nézzük csak közelről 

s nem az lep meg, hogy oly merész lépéseket teltek a reformá
torok, hanem az, hogy oly 6vatosan ha ladtak s oly sokszor 
visszatértek még ők is. Az unitárius vallás eszm éi kibontakozá
sának 6riási akadályai voltak. Erázmus, az igazi tudományos 
vizsgál6dásnak eme remek apostola, jó korán kiérdemelte ,az 

. átkozott antitrinitárius" nevet. Hiszen kihagy ta Ján. V. 7. versét, 
melyről azt hitték, hogya Háromságot bizonyi t ja; kihagy ta, mi
vel nem tartozott a görög uj-testamentumba. Luther és Kálvin 
gondosan kerülik a trinitárius sz6 használat,;,t. Melanchton ride
gen kérdezi: ,Vajjon Pál filozofált·e valaha a háromság titkai, 
Yagy az incarnatio felett" s mindamellett, hogy őt is besorozták 
az eretnekek · köz";, később nem botránkozik meg a Servét meg
égetése fölött. 

A mi Dávid Ferencziink éppen akkor jutott el Németország 
egyetemeire. a mikor máT kezdett nyilt szakadásra kerülni a 
dolog a reformáczi6 hivei között. Luther a nagy szónok, a párat
lanul termékeny iró, a hatalmas vitázó, a martir és a !eg)rőzhet
len ember egyszerre: a maga teljesen lebilincselő hatalm,íval 
ragadja el a már férfikorba lépett ifju Dávidot. Még ellenségei is 
elismerték, hogy Dávid kitünö szellemi tehetség, erős mem6ria, 
nagy szónoki erő és legyózhetlen vitázó. Lutherbell kedve 
szerin t való emberre talált. Több évig tanult küiföldön. Kész 
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ember vol t, midőn haza ért. Péteriakon let.t ,pap (akkor plébá

nosnak nevezték). 
Az előzmények után itélve, rel kell tennünk , hogya !)éter

laki plébánia is a reformáczi6 áradatában uszott, ha eddig nem, 
a Dávid Ferencz papsága alatt bizonnyal. A reform szellemével 
volt te le az ember s még a levegő is, de az országgyüléseken 

• 
hozott határozatok is éppen ugy vágják utjakat egymásnak, mint 
az ellenfelek. A reformáczi6 nagy vezére, Luther, maga veti a l eg~ 
nagyobb akadályt a haladás ut jába, midőn az urvacsorai vitat
kozás közben az asztalra irta e négy szót: ez az én testem. (Hoc 
est corpus meum.) 

A Dávid Ferencz ut jában is egyeW re ez volt a határkő, 
mert talán nem vette észre, hogy maga Luther .czáfolta meg, 
midőn azt mondotta: csak az az igazi irat, a mely a Krisztust 
tanit ja, ellenben szalma-irat, ha maga Pál vagy Péter irta volna 
is. De Dávid Ferenczben olyan határozott egyéni erő müködött, 
a mely rövid idő alatt ká rpótolni t udta hiányait, behegesztette 
kapott sebeit. 

Ha a természet nem tür hézagot. még kevésbbé a lélek. 
Vedd el a levegőt a legszilárdabb edénybő l s a. kivűl l evő vagy 
összetöri edényedet, vagy nyilást keres és kipótolja az ürt. .~ 

Luther-féle urvacsorai tan nem sokáig elégitette ki Dávidot. Át
látta, hogy az evangélium tanitása szerint s a dolog természete 
szerint is a kenyér és a bor a Krisztus testének csak a jel
képei. Még a püspöki állásról való lemondás sem tartotta vissza, 
hogy jobb meggyőződését kövésse. , Ni ncs miért fenyegessenek . 
számüzéssel vagy más ilyen roszszal, mert ha Istennek az lesz 
aka'rata, bá1mi S01"S1"{t. készen állok s inkább elMi'riim a szám'lüetésl, 
mintsem a megismert iqazságot meglagadjam. 

Ez az a laptétele Dávid Ferencz reformátari müködésének. 
Igazságtalanul itélik meg egyénisé5ét és meghamisitják jellemél 
mindazok, a kik nem az igazság utján való fokozátos el5rehala
dásnak mondják lépéseit. A ki a gyümölcsöt élvezni akarja, tü
relmesen viselje el a szépszinü virágszirmok lehullásával együtt já ró 
bánat érzetét. ,Azok pedig - irja 1567-ben - a kik az emlőtő l 
és tejtől elszakittattak, kik együgyüek s az Urnak beszédit tisz
telik, naponkint növekedjenek, miglen tökéletes férfiakká lehes
senek és az Istennek vi lágosságában já rván, az igaz világosságot, 
a Krisztust, a hitnek áitala övékké tehessék.' 

Nyilt és őszinte szavait, vallomásait másitják meg, a kik 
másképpen itélnek felőle, mint ő itól magáról. ,Engedni az Isten 
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beszédének és a régi idötől fogva bevett vélekedéstő l elszakadni 
nem emberi eröböl vagyon, hanem Istennek kivál tképpen való 
cselekedete, melybe az ö büneit bepecsételi, az ö lelkének általa 
hordozza ugy. mint ő juhait az ö szavának hallgatására szoktatva," 

,Bizonnyal nehéz a testnek és e világi bölcs emherek elött 
szidalmas annyi atyáknak magyarázatját61, conciliumát61, sok 
esztendőtől fogva felépitett háromság Istentől elállani. Nehéz 
atyánkfi ainak szidalmát és czivakodásokat elviselni, de mind
ezekben győzelmes a hit és szeretet. melyet a Krisztus az ö 
igéiben a hiveknek az ő szivökben gerjeszt és támaszt .' 

A Dávid felfogása szerint a hitbeli igazság alapja a szent
'ir"s. Számos nyilatkozatáb61 az tetszik ki, hogy reformátor tár
saival együtt igen nagy sulyt helyezett a biblia betüjének a te
kintélyére. A kor felfogását követte, de ebben is reformálta ön
magá t, mert átlátta, hogy csak igy tisztithatja meg a vallás 
alapigazságait a rájok tapadt hibákt61. 

,Nem pozdorjáb61, nem szalmából épit jük hitünknek vallá
sát, hanem az egész derék szentirásnak folyásáb61, melynek 
az ő folyása és ereje oly hatható, hogy a kősziklákat is meg
rontja, el, be, szinte a velőbe hat és az emberek gondolatját 
kettémetszi •. " 

Ha valakit érdekel a nagy lelkek belso világa, a Dávid Fe
renczé meglepi. Az Isten dolgaiban oly mélységesen .elmerül, 
az emberek előtt oly egyszerüen szól , hogy naiv nyiltságávai és 
tisztaságával lep meg. .' 

Ugy látjuk, hogy magával mindig tisztában volt, mert Isten 
elött tisztán állott. De bántotta, hogy lépéseit az emberek hibáz
tatták, szavait roszra magyarázták. Egyik legujabb modern birá
lója sulyos vádakkal terheli, mert azt a . törekvését, hogy a.z ' 
egyház szakadását meg akarta gátolni, nagyravágyásnak, az 
egész erdélyi püspökség gazdag jövedelmére val6 áhitozásnak 
tulajdonitja, ",e,grelelő bizonyitás nélkül. Legenyhébben sz61 va, 
méltatlan vád. 

Eszünkbe jutnak azok a szörnyü vádak, a melyekkel ellen
felei, - modernek és régiek - a Luther jellemét igyekeztek 
feketére festeni. A legkisebbek közé tartozik az, bogy őrült volt. 
Luthert nem kellett védelmezni, Dávidot igazolja élete. Midőn az 
istenegység védelme érdekében a sz6- és tollharczot föl kellett 
vennie. fájdalmasan nyilvánitja egyik jóltevője - Mikola Fe
rencz - elött: Kegyelmed bizonyságot tehet, mennyire nem 

• Rövid utmutatá.s 2. I. 
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mehettem volna én ez hadba és a tusakodásnak és visszavonásnak 
zajától mely igen rettegtem. De a ki ezt én bennem felinditotta 
és ve lem el kezdette, oly igen erős, hogy minden ellenség ellen 
meg tudja oltal mazni az ő igazságát és felépitett minden basszu
ságnak és szidalomnak elvise lésére. 

Megtalálja a megnyugvást, süt átlátja, hogy az igazság meg
ismerését ellenfelei támadásának köszöni. 11 Köszönöm az én el~ 

lenkezó társaimnak, hogy oly kiáltásokat tőnek ellenem hamisan 
és mindenütt eretneknek az ö itéletük szeTint kikiáltának, mert 
ha ezt nem rn ivelik vala, talán mind ez ideig az Istennek az ö 
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igazságát én magamban eltemettem vo lna:' 

"Isten előtt teszek vallást, hogy erre a vetélke<\ésre menni 
nem akartam. Bátran immár irjanak, kiáltsanak és minden szi
dalmat verjenek lejembez, tudom én kinek hittem, miért pedig 
hogy hittem az ö igéjének igazságát, el nem titkolhattam, hanem 
sz61nom kellett és Istennek szentségéből , sz61nom ákarok addig, 
a mig az Ur Isten az. én testemben a lelket táplálja és az irá sra 
és sz61ásra val6 erőt ad. " 

Még egy pár sort az önvédelmül mondoltakb61: 

, Nem vakmerőképpen . sem gondola tla n forgak ez ügyben. 
Könyörgök én is az Istennek, segitségül hivom én is az én 
Krisztusomat, váram és érzem napon,kint az ő lelkének erejét én 
bennem, noha az én el:enségeim különbet hirdetnek én felőlem . ' 

Dávid Ferencz l566-han el volt készülve arra, hogya re
formot, mely eddig a kül ső dolgokra irányult, a be lsőkre, lénye
gesekre is át kell vinni s különösen az istene,qység kérdését, ha 
szükség, a szakadás áran is tisztázni kell. 

Az istenegység (unitás) és a trinitás kérdése nem volt uj 
dolog. 1553-ban Servét e miatt hunyt el a genfi máglyán s még 
sok martyr fizette meg életével. Az olasz antitrinitáriusok Lengyel
országban egyházat alapitottak . Magyarországon Arany Tamást 
(1 561) és Egri Lukácsot ' (1566) már elha llgattatták a börtön falai. 

Erdélyen von a sor, mert az idő még soha sem volt ilyen 
kedvező. A fejedelmi székben egy magas miveltségü, szelidleJkü 
fejedelem, János Zsigmond ült. Az udvarban egy nagy készült
ségü • a theologiában is jártas orvos, Blandrala , nagy befolyásnak 
örvendett. A fejedelem udvari papja, Dávid Ferencz, mindenkép
pen erre a munkára termett. Az egész országban mindenki is 
meri. Ellenfelei tisztelték nagy tudományál, bará tai szerették 
bátorságát és mérhetlen munkaerejét . 
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Dávid Ferencz belefog a nagy vállalatba, számos zsinaton 
s minden országgyülésen, nyilvános hitvitában résztv;esz s a 
mellett 10-12 önálló könyvet ir ' és ad ki jobbára a maga ere
ién. Figyelembe véve, hogy e hatal~as munka egy része 
1566- 1571-ben folyt le, a Dávid munkásságát bátran össze. 
lehet mérni a Lutherével s aránylag nem fogjuk semmivel kisebb
rendün ek találni aLutherénél. 

Egy óriási csatatér előtt állok. Az emberi nyelv nyilai néha 
mtlzbe, legtöbbször méregbe mártva szaggatják a levegöt. Jaj
veszéklést, gyáva meghátrálást, kifeszitett mellet és edzett izmo
kat IMok szerteszét. 

Azt hiszem, az ösk.or titánjai támadtak fö!. Vélem, hogya 
régi nagy ell enség ellen harczol a magyar nerqzet. De a jelek é~ 
jelszavak felyilágositanak. A fegJver a legujabb csodás talál-.. 
mány: a betű. Három nagy nyomda-műhelyében , Gyulafehérvártt 
Kolozsvártt és Debreczenben készűlnek a könyvek. A badvezére~ 
a szószéket használják föl messzelátónak. Onnan adják ki a jel
szót, osztják a parancsot. Fejedelmi urak és tanácsosok s a 
nemzet nagyjai országgyűlésen töltenek egy-két hetet s a vallás 
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<;laigában óly szabadelvü határozatokat hoznak, a melyekkel meg-
eJözik az egész . világot. Templomokban és tágas termekben 
az ország legelső tudósai a fejedelem vagy ' tanácsosai el
nöklete alatt ' 8- 10 napig szakadatlanul vitatkoznak a vallás 
legfőbb kérdései fölött. Erdélyországban és a hozzátartozó ré
szekben csaknem minden nevezetes helyen: Meggyes, Vásárhely, 
Fejérvár, Torda, Kolozsvár, Nagyvárad és Debreczen városok te
hetnének tanuságot a magyar unitárius r~formáczió mellett és 
ellene csatázó nagy hösökrő!. · · . 

Mindenütt, valahol a tollni'k, a velőkig elható éJöszónak é~ 
a nagy tudásnak szerepe volt, ott találunk egyet, a nagyok leg
nagyobbikát, Dávid Ferenczet. Az unitárizmusnak azóta mostanig 
központi főheiyén: Kolozsvártt, a száz éves nagy templom ol
dala mellől megifj adva, de~ülten tekint a tudomi'ny diszes, uj 
csarnokára az a hatalmas kerek kő, a mely Dávidnak szónoki 
dicsőségét örökiti. 

A hitszabadság dicső eszm éj ének szűletése és törvé!,ybe 
iktatása helyén, Torda városban, m(jérték(j festmény birdeti Dá
vid Ferencz reformátari legnagyobb sikerét. 

Elég volna csak e két emlék, hogy Dávid Ferencznek elra
gadó szónoki erejét és reformátori sikerét hirdesse. De a külső 
emlékeknél jóval értékesebbek iratai, melyek nagy lelkébe en-
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ged nek bepillantást, s még .e ll~l é l is ink,.'tb? azok.: a~ik ma 325 
esztendő multán nyomdokam Járnak és hlven kovetJk (R 

Tragikus ,' olt a Dávid élete. 157 1-ig, mi~ fejedelmi pártfogója, 
János Zsigmond élt, gyorsan haladt utJán , mintha sasszá.rnyai lettek 
volna. Az egész orsz,:\g és a külföld ismerte és tisztelte. Szives II 

hallgattak szavára. Az unitá riz!Uus meghóditotta Erdélyt, a Szil"gy
ságot, elhatott a-z Alföldre és a Dunán tul. De csak a hóditás lő r
tént meg, a rendszeres megtelepülésre nem volt idö. l i"i7.l ·{II.' 1L 
Jál/OS Zsigmond ",egilalI. A Dávid Ferencz csillaga lebany<ttlott. 
A sajtót megbénitotta a czenzuraj a szónoklatot a szőrszálhaso
gató kicsinyeskedés. 

Ettől kezdve életének külső történelme mind szükebb kör
ben mozog. A fejedelmi udvartól megvált s a kolozsv,\ri szószé
ken és püspöki körében dolgozott, de az utóbbiban is megbénitotta 
a katholikus fejedelem vezetése alatt álló országgyülés: csak 
Kolozsvártt és 1'ordán volt szabad zsinatot tartani. 

De lelki élete továbbhaladását nem gMoJlmtta meg semmi. 
Elöbb tisztázta, hogy csak egy az Isten, az atya, de a Jézust, 
mint az Isten egyszülött fiát is Istennek nevezte még,. mert "gy
egy kétes jelentésü bibliai tételen fennakadt. Ezutá n meggyöző 

dött, hogy a reform még nin csen tökéletességre vive, valameddig 
minden kétséget kizárólag meg nem különbözteti Jézust az [sten· 
töl. Végül kimondotta s szószékér15l prédikálta, hogy egyed ül 
csak az atyát illeti imádás. 

Ezzel eldobta a koczkát. Olasz barátja, a kétszinü és okos 
politikus, Blandrata, a kit bántott nagy népszerüsége, fölhasznál ta 
az alkalmat. Dávid ellen fordul t, s miután 15 meg nem gyl5zhette, 
a másik nagy reformátort, Socinust hivta meg, hogy győzze le 
és vonassa vissza nézetét. Ez a vitatkozás már csak a papi ház
ban folyt. Ez is az idök jele. Dávid elvi dologban nem engedett. 
Figyelmeztették a veszedelemre. Nem rettent vissza. Miként 
Luthernek, neki is elébe halmozták könyveit és fölhivták , vonja 
vissza, Semmit vissza nem vont. Testben beteg és megtört, lélek
ben ép és hajthatatlan. Ez a reformátori jellem. 

Mi történt ezután. Elkészittetett számára a harmadik nagy 
emlék. Déva büszke vára kebelére zárta. I 57\). november lö-én 
sirja lett, de mégsem l A vár falába sajátkezüleg ezt véste: 

Egy lsteut t'iszteltem, nem hittem, hogy három 
S én 'td1JBSségemet csak ez egytől vlÍt"om

l 

Ez egynek szentelem tO"redékeny éU&m: 
Megsokasitami a lt,. .. remtöt (éltem. 



, 

, 

, 
En erós szent hitem tilalmaztu, hogy öt 
A részre soha nem osztható teremtöt-
Három részre osszam. R ettegtem szivetnmel . 
Össze.zavarni a "-,égest végielennel. 

Költője a XIX-ik százban igy fejtette meg, mi lett vele: 

.4 börtönéjböl el-lászálla, 

, 

, 

, 

Hajnal csilla,g lön az égen , 
Ott tündököl szelid világa, 
Ott ez, mint üdv sziveteken. 

}Ie féljetek e fényt követni, 
Nem bolygó tüz sir éjjelén, 
lVekünk a virradást jelenti, 
Jövönk1'e biztató remény! 

, 

8ondo/afok a börtönben, 
(Dávid /Ferencz emlékéreJ 

Isten veled, te szép Világ, örökre 
Napod sugára búcsu-cs6kot int, 
Pih enni térhet édes otthonába 

, , , 

A dus banízclák munkamezejéröl 
.'l fáradt p6r fia, A vándor is 
Vigan siet az enyhe völgy ölébe, 
Holott köszönti nyájas mécsvilág 
A kis fah,eska minden ablakáb6l , 

, 

Vesztett csatákon üldözött vezér, 
F egyvertelen, kétség bú gond 
B etér a barlang borus éjjelébe, 
S nem félti már vonagló életét: 
A, kapzsi pók hálója óvja védi, 
Palástja a csillagtalan magány, 

., '. 
* * 

között, 

Isten veled, te szép Világ, ö,'ökre 
Napo,l sugá,a búcsu-csókot int, 

, , , 

, 

, 
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• 

• 

J,ialvd {'énye játszva ott dereng 
E sziklavámak boi"tön-ablakán, 
Jlajrl '"my" " " leszáll . .. végkép leáldozik. 
K ön'iltem éj , kietlen némaság 
H onol . ..12 ell"'gyott családba, hol 
A hitves -- gyennek sz,:vszakad va. vár, 
Borongó lelkem vissza-vissza száll ",ég, 
Kö,-;ilrajongja mind, kiket sze"et, 
Szent lángolássa.l szeret, végtelen . . . 

• 

S vigasztalása drága gyöngyei! 
Hullatva, lelIcem vándanttra kel. 
11,indd völgyét, büszke bérczei! 
E /ás hazának el bejá,ja mind, 
A hol az ellen, vagy a jó ba,-át, 

• 

Oltá,"t emelt az örök Alkotónak, 
É s szent fohászba olvaci mindeniitt, 
R eménysugá,t esd édes nemzetére, 
Sajgó seMre gyógyilt - balzsa.mot, 
S bÚ'áinak, Istennél, megbocsát . . . 
Majd száll tovább az ismerös videken, 
Az ös akolba el-ellátogat , 

, 
Es szdlogatja "end,"e juhait, 
S a nyáj ncm érti régi pásztonU: 
Hiába feeZelés, ost,"om mindhiába: 
" Dus éltemet od'aeltam értetek, 
L emondva fényröl, áldozatja . leUem 
A szent igazság keresési"ek" . _ . 
Toveíbb, tovább _ . . ? Télj vissza börtönödbe, 
T e büszke lélek, mit ,imánkadai ! 
Rablánczaidban szabadabb vagy ·itt te, 
Mint alkuvásra hajló véreid. 
Vagy "ázel le hát a földi pm'hüvelyt, 
Rqy ernbe?'öltö gyat"a t81'hei!, 
S röpülj e vá,lok ,-ide.,! ü,-eqéböl. 
Rol a bagoly s a denevér tanyáz, 

-



• 

• 

• 

• 

Röpülj az Umak tisztet kék egébe, 
8 a tr6n eZött megállva boldogan, 
Add vissza néki szent a,jándokcít, 

• 

Hadcl szórja szét ezer világoko,,: 
•• 

"Koldus - király legy en O szent fia, 
A z ur s a szolga egy tes tvér, barát -
Zsidó - görög miJJd egy az (I nevében, 
Mint egy Atyának édes gy ermek e ; 
S a földön - égen egy örök parancs, 
Egy üdv - hit - törvény, egy : - a Szeretet." 
- E zt hirdeté Nazáret bölcse is, 
Az igaz ember, egyk01·on. Jutalm.a 
Mi 16n? K m'eszt és töviskorona. 
Ezt hinletbn én j6 és ros. idöben, 
Az uj szövetség uj apostola. 
S mi lön jutalmam ? Börtön, börtön . . . Ah ! 
Ti gyöztetek a hóditó lelett . D e 
Hanyatló napja egy/cor ~jm kél, 

• 
Es régi fényben ujra tündököl"e 
Bejá,ja népek oczeánjait. 
T i gyóztetek aboszu feqyverével, 
Erötlen aggon e"öt vettetek, 
Élö halottként eltemettetek. • 
Dobátok ninkább izzó mcígl?Jatiizbe, 
H ogy Déva Genl a lángban egyesülve 
Dicsbje fennen a nagy Alkot6t : 
Az Eszme él s ö"ökre élni fog. 

J ózan Miklós. 
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