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Erdély politikai helyzete Dávid Ferenc korában. 
IrM: Sz~n tmirto"1 IUlm'n. 

A XVI. s,lázadban alig v~lt csöndes, nyugodt hely egész 
EurópAban. Mmdenlclé Iülekedes, szorongás; erős csatákat vlvoak 
karddal és lollal s nagy átalakulások vannak. A politikai és l:\r
sadalmi ellentékk mellett most már egy ujabb válaszfal is van: 
a vallás. A reformált egyházak egymtIssal s a kalholicizmussal 
szemben úgy állanak, mini ádáz ellenségek. Ellentétek, ellenmon
dAsok mindenben ll~y, hogy megkölcll!ö[cg is nehéz volna e 
korról tiszta képet adni. Rombolás, építés, gyűlölködő ellenségek 
testvéri frigye, a világosság harca a sötétséggel, a tudatlansággal, 
a durvaság találkozása a krisztusi szeretettel, az érzelmek és indu
lalok sotét chaosa, melyböl új élct, új világosság, új társadalom 
SZületik. A relormkió szelleme megleremli a politikai- és vatlás
szabads!g eszméjét s cz veget vel a közepkornak, mely csak pápát 
és császArt ismerI. Hódít a nepfölség clvc, a demokratizmus s 
már hirdetik, hogy a nép előbbre való a királynál. 

Az Európában fe llalfllható eme álla lanos vonások nagyrészt 
Erdélyben is meglátszanak. 

Erdély, mint végvidék, kezdetben csak földrajzilag volt kulOn
álló tcrület, Magya rország egyik része voll, mini napjainkban. 
A mohácsi vész kOvclkezrnényó azonban kulön politikai oruággá, 
választó lejedelemséggc fejlesztették. 

Mohácsnál a koronás fő eleselt. A nemzeti akaratot kép
viselő köznemesség, a nemzeti párt, azt akarta, hogya magyarok 
által szerzett hazál magyarok kormányonák, a másik, a némell/ek 
nevezett párt, a helyzelleJ mcgalkuva, idegent is szívesen latolt 
a magyar trónon, kulönösen, ha sa j;!;1 célját elérhette. Mindké! 
pári törvényes alapra hivatkozva, megválasztotta jelölt jél, az elöbbi 
S~apolyai János erdélyi vajdát , utóbbi Habsburgi Ferdimindol 
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Ulóbbit llert. mert remClltIk. hogy boit)'ja. a hat almas \ ' 

Kj roly cs4sdr. :\lagprorszlll!OI a IOr()k ellen meg: fogja n~delm('mi. 

Al új-kor elejen :J Habsburgok $zl'rt'lIcses h:izlssjgaik rhc.tn 
\'iljgbirodal m91 alkoUak. E nagyhatalmi lútsuly eHen megal~kul 
• legrl1rntétesebb elemekből az egyetemes tcrtenelem l'lsó poli. 
tikai szövetsége. (Cogllacban 1527-bl'II.) E S20H'tseg tagjai: I· 
Ferenc francia kin'!!y , kinek birod ;l ht1~t a Hab5bll'gok minden 
oldalról frn)'cgcl tck. :I kc.csztcnység feje. a pi\pll s a kcn,'sztenyck 
legnagyobb ellensége. Sznleimdn szultdn. A cognaci li g~ba SZll

polYli JlI.nos is bclt>pd l. Ezt 320nb::111 ne l{"ki11150k vildgtOrlcncti 
szerepnek. hanem annak. llOgy lU európai diplom:kia törekvése 
I Habsburgok elleni kfizdelembcn megegyczett a magyar nemzeti 
lörekvé$l.'kkel. 

Magyaromégnak I. Ferdin4nd kezén 11"\'6 reszét szlnti.'in 
Habsburgbirtoknak tekintették s mint ilyent kezdte meghódllani 
Magyarországo t Szulejmlln. 

A törököt tehát Ferd inánd hozta a nyakunkra. mert Szuk j
m.tn politikd ja il Habsburgok ellen ir .tnyult s Magyaro rszág meg
hódítása csak rnflsodrangiL kérdes volt. 1 

Ezenkivill az ellcnkirdl)'ok is harcol nak cgymllsslll, mig 
végre a nag)'varaá i lickt'-ben megegyeznek. 

Szapolyai! idegen szövetst'-gesei nem st"gitettek s Ö 1I1 Dg'a 
nem volt elég erős Magyarorszng l"g)'scgének helyrdlht4sára. 
Hal.tla uUn lia, János Zsigmond, klt a nt' lUzct i kirMysllg e$zrné· 
jének örököse s Magyarorslflg \'lÍlaslIott királya, aki t61 Fcrdin~nd 
Buda dr4t el akarta fO j!laln i. A szu ltan azonban nem {,Ilg~'dhelll'. 
hogy Buda né met kézre jusson S 1541·bcn cicllel elfoglah'D, ma· 
gAnak mcgtartotta. Erdély t iladia Izabell.tnak és fillnak. J4nos 
Zsigmondnak ~ igy a ke l t ős k i r4 1ys~g után al olullg hlirom rés: r.' 
szakadt. 

Umln cllog1al~~a a nyugnti ke rcs:t t ény~égc l i ~ rnq,~' rénnlcttl' 
s FCldin~nd kéu)'le\ l' lI \Jol! belcnyugodni M ag:y!lrország h~rOIll 
részre Oszthllba, ahol a jogi egység is mdr csak a szulUIl foh,rWI-
1114b:m \Jolt meg. 

Ez a s.zOlnOTU kOrill rnéuy \ClClell Erdély Ou:ilJó állami ,Ik-

I IköIhy Á A malU~' 'Lu,n!"'!: Ifjl,\,J"ot. 2'11. l 
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jt:r~. A nagy és hatalmas középkori MagyaroTszflg romJ31n epllll 
fel a kis Erdély, hogy megmentse a jövőnek a magyar nemzeti 
áUlmeszmel. E korszak történetét János ZsiJ!;mond nyitja me~. 

Erdélyben minden törekvés oda irAnyu1t, hogy önkormény_ 
zatlal bíró kilJOn :ll1ammá fejlődjék, ami meglátszik mdr az 
1542-iki or5zággyüJésen, ahol: .Marlinuzzil a királyné és lia hely
larlójAVl! váJaszloliák, mellé tal1áCSl'sokká a hét magyar megyé
ből, hét székely és hét ~ ztlsz s:ékböl hét_hét egyént lettek , akik 
k~bb a fejedel mi tanécsol alkották.· (1. I.-ey Ugyanezen ország
gyűIésen a három nemzel uni6ját megerősítették. 

Az 1543-iki orsdggyűlésclI mér elismerik Izabellá! és János 
Zsigmondol fejedeimUknek s aua kérik a szultánt, hitlevélben 
erősítse meg azon szabadságukat, hogy ennek halála esetére a 
magyar nemzetböl azt, akit tetszik, .fejedelmtlkké választhass!k."t 
1544-ben már a részekre is köte\ezö törvényeket hoznak Erdélyben. 

E törekvesekkel szemben Martinuzzi, a kor legnagyobb dip
lomatája: Magyarorsz<'lg egységét akarja helyreállítani. MiuUn 
látta, hogy ez János Zsigmond al all nem sikerUIt, osztrákellenes 
politikáját megvtlltoztalta s I55I -ben r~vette IZ!1bellál Erdcly át
adástIra. Izabella nem vonakodott, mert Erdélyt nem szerelte, 
Martinuzzit pedig gyülölle. 

Az egész Magyarország örvendett az államegyseg helyre 
!11iUs:'nak, de Ferdinánd Erdélyi se átvenni, sc megvédni nem 
tudta. A tov:'bbi kDzdelemben sem voll a törökkel szemben soha 
elég erős, hogy Erdély alkotmányos életének :'rthasson. 

A szuliánl ámító Martinuzzit CastaIdo megölte s az alkotó 
szellem elpusztíUsával .az egész mUvelcl összeomlott. · Az oszt
'ik uralom ellen Erdélyben mindenUtt zugolódtak s azt mondtak, 
.hogy inkább lesznek a töröknek rabszolgai, mintsem a zsoldos 
hadat házaikba logadják.-' 

A szultán az egységre törekvO békéről hallani sem akar.1 s 
a . prófétára, atyái Ta s kardjá ra eskI!dött meg, hogy készebb biro
dalmának szétbomlásál me~érni, mintsem, hogy Magyarország és 

L Mlkó Imre, Erd~ly kill(lnv;\lás3 M~gy8lorsdgtól. Tud. Akadémi. ~vk' 
ll. k. OS drb. 18 - 19. I. _ Szlhll/:yl S., Erdélyoruj g: torténctc. I. 283. I. 

I Szn~gyl, I. m. L ~85-286. I. és Kőv'tl : üdtly lét«~nelmc UI. ss. I. 
a Bc01.hy, I. m. 297. l 
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Erdély kirtllyjnak birodalmából csak egy kődarabo l is kivétctni, 
elvétetni, e!idegeníttetni, vagy azl az iffú Jdnos királyon kílJal 
bllrki jllal is biratni megengedje!1 A török szultánon kivol 8 
francia király IS: .fényes igéretekkel kecscgiette IzabelIál az 
Erdélybe visszalérésre."1 A János Zsigmond iránti eme nagy 
jóakaratnak magya.Tázata abban, van, hogy az eu~6pai, kuli)nO~el1 
a francia diplomácla Erdélyt kl akarta használm a Habsburgok 

~yengítésé rc. 
Izabella visszajött s 1556-han a kolozsvári országgyűléscn 

Erdély s a részek közjogi lag is egycsUltek és megvetelték alapjAI 
az erdélyi nemzeti fejedelemségnek, melynek törlénelrnUllkbcn 
oly dicső szerep jutott. A kirtJlync kölele1.t<! magAt, hogy a lOr
'lényeket s a h:.rom nemzet kivo'lltságait tiszteleiben tartja. Erdély 
a foggetlenségi eszmét nemcsak a politikai szervezkedésbe vi tie 
be, hanem a vallásba is. A mér úgyszólván 1542 óla protesláusso'l 
letl Erdély végrehajtotta az egyhézi Javak secularisaliójU s a 
lefoglalt egyházi javakat az állam céljaira használták feL' 

Erdély kutagyi politikája Izabella s ennek halála (1559.) után 
János Zsigmond alatt 1566·;g libelldló volt, a két versengő nagy 
hatalom köznl, hol az egyikhez, hol a másikhoz húzódtak. 

Miksa azonban elárulta a Slultánnak a János Zsigmonddal 
kötött 1565·iki kiegyezést: .Ismerje meg a szultán ezekből, hogy 
a fejedelem nem méltó pártfogására.' . Im micsooás hillök legyen 
egymAshoz a keresztény (e-jedt:lmeknek - mondá a szultán a 
divánban _ lAthatjátok. -. 

János Zsigmond elhatározta, hogy személyesen mondja el 
men.tség~t a Szultánnak. A követeknek ez a kijelentése a szultAn t 
leo;,l1apll.otta s 1566·ban a zimonyi lAborba n szivélyesen fogadta 
Jtmos ZSlgmondol s szerelmes fianak sz6Htva a nlindenkori párt. 
fogásáról bizloSilolta. Ugyanezévben athnamcl kaldötl II szultlln 
~ános Zsigmondnak, melyben rnegeskLldött, . hogy a fejedelmet 
s Erdélyi szabadságában örökké mcgtartja, oltalmazza. A fcjcd~· 

lemnek választ.ha. legyen mindenkor a le országoonllk hala llllj· 

~ ~ó I. m. 101. I. és Sz'de(liky L : ru~lIa b Já""" Zs. 44~S. I 
• d«zky L.' Izabella és J'n.- ZsIgmond 89- 90 L 

Köv',1 I. m. 152. I. b Szll'gyl I m 335. I. . 
• Slil'ICYI I. m. 35.5. t. • . 
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ban és szabad akaratjában. Mindezekért kivánja, hogy a fejedelem 
s az utánna jövők az évenken!i adól (10.000 arany) heslolgal_ 
lassák, "l 

Ugyanekkor a francia kövel is felajánlotta urának szövetségét. 
János Zsigmondnak a törökkel 1566-ban kötött eme SzöveI_ 

sége Erdélyre nagyjelen!őségUnek mondható. Erdélynek czt a 
;Jolitikáját alaptalanul itélik cl, mert János Zsigmondnak a lörök 
szövetséggel nem az volt a célja, hogy II mohamedán világgal a 
XVL század erős keresztény szellemét elnyomja, hanem politikai 
szükségszer(iségb~[ ezzel akarta megmenteni a magyar nemzetet, 
annak alkotmányát s a vallásszabadságot. Buda helyett Gyula
fehérvár leli a magyar nemzeti politika középpontja s János 
Zsigmond ezzel véget vetett II bizonytalan kapkodásnak, mcly 
hol a Habsburgokhoz, hol a török portához vonta az orstág sor
sának intézöil. Ezzel biztos hitet és bizalmat öntött a lelkekbe a 
IIlggtllen választófejedelemség, a szabad ErdeIy önálló kialakulá
sára, fejlődésére. 

Az osztrákok még napjainkban is szemilnkre vetik, hogya 
törökkel cimborállunk, pedig azt csak nem róvhatja fel senki 
ErMlynek, hogy két rossz közU! a jobbikat választotta, nem 
különösen azert, meri e politika helyességét Erdély belélele fénye
sen igazolta. 

Szolimán atyailag bánt János Zsigmonddal s végrendeleté
ben is meghagyta, hogy Erdélyre, .az 6 teremtvenyere jól gon
dol viseljenek, kedvezzenek neki, szabadságában ne gátolják.·! 

Tévedés volna ezek ut~n azt gondolni. hogy János Zsig
mond és Erdély a szultánnak kedvence volt. Nem az alkotmány 
s a szahadságszerelete vezette a szultánt, hisz hevesen tiltakozott 
a magyarság azon kérésére, hogy Hnos Zsigmond királysága 
alatt egyesítse az egész Magyarországot. Törökország politikáj~
nak a szétdaraboltság elve felelt meg s így Erdé!ynek nem a szul
tánok, hanem a nemzetközi viszonyok kedveztek. 

. János Zsigmond maga is érezhette, hogy a törökbaráts<ig 
Oszmte nem lehet, mert a szövetség megkötése után is a Habs
burgokkal való családi összeköttetés! kereste. 

I Mik ... ; . m, Iig, I 
• Mik'" I. m. 121. 1: 
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JAnos Zsigmond halálával Lijra felmerült a Habsburgok és 
a tOrOk lennhalós~g közölti \lélaszt~s kérdtlsc, dc az Onállósflgu 
kal feltö I'rdélyiek az utóbbit fogadták el, .mert 3 szultan bel
IIgyekbcn !eljt!s szabadsAgot. adoll az .. erdélYICknCk. ~\y hal1gu~al 
ut~n a megválasztott Báthori Islván IS a lörök barátságol kereste 
főtörekvése az volt, hogy János Zsigmolldnak a szultánnal kOtötl, 

~mlilett szövetsége továbbra is érvényben maradjon, amit cl is 
ért, mind 6, mind u!óda, Báthori Kristóf. A Habsburgok törek· 
véseit az unitárius Békes Gáspár képviselte a !ellázított székely
séggel, de a függetlenségre törekvő nemzeti úaraUal s7.cmb('1I 
gyengéknek bizonyultak. 

A politikai élet hIggellenségevel a vallásszabadság elve kar
öltve járt. Az új egyházak demokratikus szervezetiIkkel a politikai 
alkotmAnyba is szablldelvüségel vittek be és viszont a sajlltos 
politikai helyzet telte lehetövé, hogy a lelkiismereti szabadsllgnali., 
a politikai szabadság ikertesh'érének tulajdonkcpeni szUlöföldje 
Európában a kis Erdélyorszag leli. Míg Európaszerte véres val1411s
haborúk ~olynak, addig Erdély, megelőzve egész Európát, törvé
nyekkel biztosítja, hogy: .Kiki vallja azon hitet, me/y neki 
tetszik. _l 

E jelenségekből helytelen Ul következtetne valaki, hogy e sze
dnt Erdély volt a XVI. szlIzad legfelvilágosultabb, legműveltebb 
orsdga. 

Európa legtöbb uralkodója, köztUk a Habsburgok is, az 
Allamegységért a vallásegységet fenn akarták tartani s természe
tesen a katholikust, mint amely az egyéni önállóságot elnyomta 
s szervezeténél fogva is az egyeduralomnak, a monarchiának a 
kifejezője. 

Hogy Erdély ~zabadelvüségben az egész Európát megelőzte 
annak legfőbb okát sajfllos belpolitikai életében és alkotmány 
szerevezetében kell keresnUnk. 

Erdély lakói köz· és magánjogi tekin tetben nelll vollak 
egyenlők.! A tulajdonképeni politikai nemzetet három nemzet 

, SZjlágy~ i. m. 331. I. és I(őv~,i i. m. 155. I. \ 5:;7·lk l tord.i.o'!"'I:IU·ii!Cs. 
l I.ásd T'mon A~O!I: Magy .. alkohn;lny. és jOl:tOrt., Nagy Emo: MaI:P' · 

Ofsdll kOzjoga és DÓI" ELek: Erdélyhoni jogtlldom~n)' C. m"vck idc"()1lJtk~o} 
'~"eH. 
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alkonl: Q magyar, a Jl~It('1y ~S a Jldu s ,)OlIlIkli Jog.i C\a!.: 
czeknek voltlk. A magy.rok II hon fogl111ő TOhOtOm IItÓd,,; kl 
\'dllSllgokRl élvc!n!.'k s 111intI .. ('mesek, kOtvcHcn fejOk : II 'lJ/Il/ifI . 

A uéktly~ég mCJ.:larhUlII ösi Sl('r\lezel~t . Minrlt'n "zék~ly ncrnc:s 
volt s II legmesszebbmenll ki\!~l ' stlgoklll éivellek, semmiféle adÓI 
ucm HztBek. Fejnk IlZ ispáll (comes sicolofUlU). A StdSwknllk U1 
1224. iki diploma Ant!l('tlllulIl érlclrnéhc n szinten kivllltS.6gDik és 
széJcskOnl lIulol1omiiljllk \'011. EHH:On II sub/'II' IlfÓ! (COUles 
dbinicnsis) fIlIoII . Mind II hflr0l11 nemzetnek héJ-hél v~rmegyéJc 

VIIII, melyek kOJDn kOl igazglltllsi kernieici képeznek il c $zcrint 
EldéJybeu Itdrol/ljllle kIJ:lga::gafds volt. 

A vajda. Il székelyek ispánja s II sz:lszok grófja volt az cr. 
délyi korrmlnyszervezelben a kirtllyuak II legfObb liszlvlselöie, dc 
ezek egynl~s l ól InggeHen!l1 iJltéll ~k l1Cl1Iletnk ngycil n kirMy k~]l' 
viseletébell. Azonban c kíllönböz6 kOligazgat~si kcrUlctcknck vol· 
lak közös Ugyei is. melyeket n vAjdll elnOklCIc nlnlt tartotl kÖll}s 
gynlcsl~ken illt~l!tek eL EgyUlések Icginkftbh n honvédelem kér· 
désével foglalkozlak s egymásnak II kUl· és belellenségt61 való 
mcgvMésérc lIf/iót kOtöltl'k, nmit később kOzjogilag is clis mertek 
s az e!,:ycs nemzclek kiváunlmait még II hiv ll tnlok bctOltésénél ls 
tekin tetbe vetlék. 

Erdély lObbi lakóinak, közIIlk II 11lIgyszflm(J olfl hsAgnak II 

kOzcpkori szokás szerint úgyszólván semmi joguk scm voll. A kOz· 
.:~ lI1ag!mjol;oknak ilyen cJlyclllöHclI megosztása nl! crooménycltc, 
hogy Enltly többi lakói fcjlődni nCI11 tud tak s crzésbel1, erkOlcs· 
hen kUlönOsen az ol~hság alant lIIarlld1. 

Természetesen az állanlpolg~ri kötelességeket is elsll sorban 
:I k!)zjogokal élvezök teljesfteHék. 

Ilyen helyzete. szervezete volt Erdélynek, midőn a nyugatról 
JOvő Irl0l111 Jl ció ~le ll e llle a lIlohflcsi v6lz után nálunk is kezdeti 
nl ind erősebbé v~lni. A sz(iszoJk kOzOIl ltIt::g Szapolyai J:'1108 arall, 
~Cl n c lr. akarata ellenére is akadalytalanul terjed ti proteslflntb:rnus 
" 1533 Ola már Ilont (:fI.s is mll kOdötl. Martinuui. a halil scm 
~tlves(! n (I ~z le ~ protestánsok SZI.porodlls!i1, dc politikai okokból 
,",lenO!. k l1 t'pl ll nem merI. 

KC/dctbcn .l Luthe. \' atl~sa h!rJ C{1t cl. klllOnO$C1l II szászok 
kO/ÖH. l.uther liUUlI! lI1 (!g If.S8.ban a lángcszlI Dávid P,-fene is 
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.~.. d hiába \'ollak at egy~ztetö zsinatok. mcrt mét a követ-
, ...... Ie,e .~. 'dtK'" kező é\'bcn az erMly; protesUnhzmus kd Teszre sza a s vm-

k · sok követő,'c akadt a magyarok és székelyek közölt. Az 
na IS 'ó'd"bb' 1562.iki trienti zsinat utAn az .elle~rrlormIlCl . I~m Ln ~ t ~t 
hődii s J;'wos Zsigmo,ndlól is klVAIl)l\k a kalhohcu:mus VlsszlU\I1,l. 

IAsat. amire az cTd.!lylCk 1564-ben anal felelnek, hogya Klllv\II 
valll\;;lI1 is be\'clt val1~snak nyilvánít jAk. Erre kön'tkezl"lt azltm a 
rcforrnl\ció történeti logikjjAnak kényszcnlségc : az I/nitárizmu$, ft 

legliszlullabb kereszténység, ahol mé.r az ész avallAs lIormflja 
és haszontalan mindrn, ami II józan érlelem itéletévd nem egye
zik meg. 

A mindig forrongó Erdélyben is folyion változlak II vallési 
Dgyrk, mini aJtaJában mindenntt a XVI. szbadban. Az Erdélyi 
foglalkoztató kérdések közlIl a kgfon tosabb a vaHa!> volt. Egy· 
koru feljegyzés szerint - ft fejedelemtől kezdl'e mindenki -
.este.rtggel, éjjel, nappal, falun -v:\roson, éld-ital közOtt " a kOz
nép is vallllsos kérdésekkel foglalkozol1 s vitatkozoll . Ezenkivlll 
a nyilvánosan tartolI disputatiók is nagyban elősegítettek a refor
máció terjedését ügy, hogy az 1569·iki nagyvaradi l'illltKozas ul~lI, 
melyben a fejedelem is részt vrtl, az ul1i lárizmus Ugye diadalra 
jutott. 1571 óta pedig az unitárius I'ullás a törvényesen elismert 
negyedik .recepta religio.' Közt ll(\a1tJII átmenően tOrvenyhe ik !" t· 
ták, hogy: . lslell ig~j(: ",int/enIUt s:abflf/QIl hlfl/l'lIessllk • ... mr,! 
a hit Isttnnek ajandika." Első sorban ezért lehet és szoktAk Er
délyt a szaba(\Ság hadJ~II~k nevelni. 

E törvények szelleme igaz világih\sban mutatják be János 
Zsigmondot és tam\csosllit, de a \'ezetőség bölcs, a viszonyok"! 
felismerő belátása melll'lt, Enlély SiljlltSágos helyzetéhen kell 
keresnOnk az akkor szoka tlan 1'311:\s i szabadcll'í1ségcl. 

Az egyéni, a lelkiismereti szaba(!ság elvének, mind az erdélyi, 
mind a nemzetközi I'iszouyok ke(\ve1.tck. Erclély knlpolitikai tekill ~ 
tetben a török birodalom polilikájátóllOggöll. dc az IIMr('ndeltsé~ 
a szabadelvűség kifejlődését nem gátolta, mcrt bclUgyc1he II t"rök 
nem avatkozoH. Sót II fC llnhatóshg II proleSI:\ntlwllIsnllk ha lárO
zottan kedvC2eH, mert II tör"k a val1:\ssal ncm löród"" $ /I 

katholikusokal éppen nem lilerelle, II1crl l"Iabsbnrg-jlflrtia lumk 
tartotta, 
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Erdily !pK1tlis 5Ui"'lI!~k tS b.aNDflt az uI ~'gybizalllii7' 

lU nd<ilyi. kjedelemstg aaqalakulis3nak kt!Zili:~1J ll: birom _III:_ 
~r ki1lOoNie jog3i Mm en~tt!k I nemzet ~ ~ilcu. 
3et. t\brtwuni is tlm'eit csak ugy tudta rn.,inrti., ha 6 m. tS 

alkotmJ.!lYOS es \'~Ust engedmotnyektt kU 5 igy már il " .. !:holi_ 
cUllIIIS elő51t~isirY törekvő /Iotar:tmun't helytartó 3latt me:gbonáli. 
II törvényt, bogy: .s::abad l€gye" lIlilukflltiJu.k I1U!gmaradIU az 
Istl'tcJrJl adott lli(beJf.. ~ 1 

A UáSlOk is székelye k kidltságaikhoz Ilitad óan taKaszkcd~ 
tak s III érdelu:i.kkel eUtnkm IOrv€nytli:: Létrejöttét tnegakadMyoz~ 

tik:. pedig milldm tt-rdésben szl!k..~ge'j .. olt. twgy a barom. ~!DI
lel eg)'~n ttabirozron.. 

A IOrOkntk fi,;reteit adókban. kudetben csak a magyarság 
~ ~ok H:ttrlt re'llt. ami iguságtala.tJj \olt. M.artinuz:.r:i rivette 
ug,rm II Sl'(l..dy~--rl. hogy megfelelő o&'Ö(Siltéssd (b8y~és) 

jJ.rul]a.tt3k bNl1 ö is. de balJta uta a sz6elyseg az aCót IDeg
tagadta. E \' i$::;r.is helynte! ~ Z .. .tgawcd ugy szilntdte m.eg~ 

~ 156!!-toea a t~.iz.adt sdktly~~töl ruYaltságait dYe.ttt. 
i\~ mktyi omággyiil6nek ' ·k.Ot:e sou,at sztkstbb .. ott.. 

mm! II mOl t magyar ocszagg} tlt~sn(t.. E.: n~t~tte ti u ' adót s a 
hiln"\SId~lnr"l IS el intohkroe!t. A köz,;~U~g oly «Ö~l:IJ nyil
,;inali we~ ~ &:yül6eken. ho~' ~~ ellen tenru neID ~a. te,b«etL 
,.\, ftl«1d~mll(k: UllUJtg Iln. kelttit ti.\rf'ked.uit. "ogy . ' ~m 
uettL:ttet ln ' uyet]t IlUn<.kn o.~} ~en. ett lL:: Q(S.ljggylUn II t-d-
~ k.tl1rohtu..a1 ~'(J,. Ultt:l t kn(~n r.mottL NetD:CSal- boz:ta 
II tö.,enyt (t. hilIl~W azoknak \~«'halt4Sát t:J.etlÓl:i.ztl!' s N~;' 
:u.t il kWd~t annden t~ren II tOrWtl.) l~tl.. iC an}-ag, é$ $iZe'" 
I(at t ([(t~1l mmJ,«tul! t~eny(":).;.t'(ttt s "' tll't~~ a ... a).. 

1",-'.\ Qb}~kbt"1l IS. Olr.m :$l(~II.\\r~ f.>g eld.. y II X\l· 
s.:,uill1 \4[0.> ÚI~a. ra ut""," csat ,Jl .tt>r..md 'l'iJága. kb:el 
Uy~n I.'fS.lJI·t:)llk'S tud,~u tnl:'lt.ltl ldH:teU lU.oodmi.. 1Wl(,'iI. 

k~t.tn;.l..'J.p kOHl\4.tt}1U1:mJ.. md:)~n il p' "4.I.,:;!to: töbt-' ~ ~~~ 
un \ oltu. mmt .u t:tdd~ tá. J.m,,,,, i~tuQt\d /ll(!U3l: ~ w;d--

OO.ua. .. lali Etl1dyt>t-u ~.uok ... t..'tI. lw..~ J ntw-..~ II 
rohl\'i.1I1 :;':J.b~tuk. t):.., l4. t('\fI:"'1~ t ~a a ~J.t-~. k,N'-
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",.uyll)II"."II' '11.11t"luk Il'lj.ft'ibb J1J'"y"ttO .... Ut u Lllrópjh'll 
~~l.)r Ilm.·,dl. ti v,lIhtJwy' ~l.b.<b'ltrl.k I:.t .~yHm'nl "' III 
• 1.111yl ~I,III)/jlt~. ~,J", hlll' HI 1.)",k.1 ./Uk"('~~u·rO-',,. Wt'll Will' 
!j'lI Qrt/."II'~ tőrvtluy" k,pc~hltl),n ""11 'l or"d" .. )not vl,.w· 
IIY'IV", ,JUIII' MQut"l>'jU'''u !U'>~'"lIp/t!)ttf 

AJ , '"ykQrill~),,,), So'b .. _lyt'J II11y81l ktQnrkJj.b.JI ul !U(lf}dJf, 
1I.,,,y /11 1'0'11'1 • kJI'Jy, J'II'.I'i Z~I"moIJd u unrUnu'i .... lIh .. thI 
.1II'ldll",,1 mwd IjJ Ot."" .rt. h_lvII .... )11, ,ur, kŐ/lJJoudb '.tt'llIIt 

A /II'" IIIK.do/O, '",lId,1C Iqc.'ddtnt UUII oll::ICY, 
A korqll" Il}hl)l lubJ' ma"., , vii'". 
(M<lI)II.' "1U1.lu' I>c'Itll~r cum 1)""(Jpe vulijUIi, 
I~"w j. 111<1 .. '({'UtI,lum IQlu~ OOlllf)t)lIIlur orbi •• "I 

AJ.mh,u 1!i'1Il kl/'ról'W II koron!!! lölJen, ntlll • &tellenI! 
h "'kllkll tll.'1 IIIM". ~ lejli'lIlIé"c!btll. hlllllfJl kOIOn~" Erdély éJ 
" h~,'lltl 11""Inl ~'J.to.l "lv.jJl,!i~'lIb," . a kOt/)): érddtck k'Clytn
IIltlttlhclI I at ~"y li IIl:pf'IQk 1'.llchc'JIQICI'J.bau kell kcre.nOuk .. 
tn~"y.r.t/'IQt il I ulh",-, KtUvln t. ol Od'flld J-trt'lU'-félt! ,!!for 
mikló 1'1,~,jt'dt~hlI I!, .. kj "i.'I~III!lek • l.ntWdÓm." vallbl 
II , .. " Vlf/.dl ~Id mél nenl kll~d,bftl, UII' rt a le~rL;lKyobb bOlcsuég 
I vl~l()lIyok IcIl~rtl\;lé~jlhcrI II II 1II:IylClhl:t való alk,lm,zkodb· 
h~tI v~lt , 

ft. IIttlrttktl l "hnA" hll marad ntmzctl reforlll~tor!hol, 
1 ull1 ... I1"I, dt' .. IIIU"Yllll4" • ktll0n()1jCII a Iltkclyftg u.badelvfl 
h'lmh/elo;'"tll , II/III'!hll"Vt1tIClénél 'QI;"" IOmCiCltC1I csatlakozik 
• tlIQIlY'r 1t"lIlI~ I I éllé.nek éli ucllcmnck Jc~mk'bb megfelelO 
unll$l!u~ v~I1$~hO/, A IIlllh"d~_1j: cive. lI.ttlctc tt bCllnc van, m. -
1l)'1" \' lI llIer ... ~,éh\' II . jdlcntébcn. Ez II maijy.rnak III egyellen 
KI-Ie lről hO/OIt \' I~lIyC, IlItIlI a lIy",,3\1 kull6ra még ncm ludott 
ult'lI~e lll tllhlt elll Illi II hOll fo~lll ll1~korl tnlljJy, rllág ösi, pog'"Y 
1~'\' II(lbl.'lI II l:tllHldlllHdl vtddrnczh:. (I"y kOl1uycll megé rthetI). 
hOllY 1111tr! Oill llllkolott oly I OmCIj:~" ahhoz a vallásbol. amely 
Il'II"I.'III\'1)1) cllyénl IOW~lnkll 1I11al.tnot~ Il!Sn 

Ot/filii , .. ,"". I~ui. ti'! lo'OkcrCf "U't;ytr volt. Erőtte .l 

ll!lCIll'II. ho~y It tI'llull.hh unUtrlWIII.b al ;r ~ O~nclI "rolesUII50 
k.' ~IIY tG\)Olhll ~üntllltJ", C l t~r J ~li:t1l U Ílj ... allllsl ~ ~ ol~hdll 
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kOlOtt s fgy Erdtlybtn u: umtiru:mu~sal megvalósithat6 l~ aI 

"gy akol. egy ~:>.lIor. A \'.Ilob;m fQ;:gcth:n, eg)::totgl!'S ~I\amf()rma 
m.'lIt itépzcltlt ts hirodt" a jO\'U \'alli ... anillk .. .I unit.allusl. El ill 

gyOnyOnl gondolat I ft'jroelt'm s a nagy ,daudlor halilh'.1 ~llba 
u.allt, mert a katholikus B4thoriaknak to; az erdélyiekre t'!""'l1lkol! 
jt'l3ulliknak mJs t'szményQ\r, .. olt s lU unit~tiusok a !('lIIdt, rÓz...as 
ariul}s.!i.zadnak csak a tö\'iseit erezhetlek. 

Srabadsdg. s:abadel,'usf!g CI r<ll/dsban, a,; államban. r: t'Qlt 
Dádd Fer"flC hitt'al/dsQ. A XVI. sdzadnak. a r('fofm~ci6n3.k I 

teremtménye ez a két uj eszme: a politikaI es \'allbsubadság 
eszméjt'. Csodisan \áltozatos ~S II IOrlí."nelem rgyik leggazdagabb 
szAlada \olt Dá\' jd Ferenc kora. amely ily értékes eslmeket ler
melt. Gazdag aunyira, hogy mi lIegy SlIhad mulUn fehilago.<:o
dottnak hirdetett és Sl3badelninck hazudott századunkban is 
tanu l haln~l1k iettt!kben nyilvánuló idl'ilizmust. szahadeh usrget 
annak a kornak egyik igaZI, 1e~I1:1gyohb aposl01ától, Dá\'id Ferenc
lől. Vissxamru\'e a ~zabadrhü \ollá·ossflg r2 Lgazi. ősi, hs.:la 
fornlsáhol, Innulhnln:1nk Idkcsedcsl s CH'S, törht"t(·tJen IILrggyö
zödést aitól. akL Illeg a dévai börtönben is hitt a szabadrh üség 
győzelmében, hittr, hogy a késői kor uz 6 tisztultabb hitét fogja 
ndiLmi, hitte, hogy az Ő \ eszte után : .ll hamis jg~hjrtfl'f6k lanaj 
Dss:.' lognak omlani, nu·,t - sm,mi ts seMmj n~m jogja az 
iga.::sdgot utjdban /dtnrfo:tlltn;!' I 
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SAJTO I li llA : 

10. oldal utolsó hckclllés igy olvlI ,IIamló : J){rvid Ferenc iKtlZl , 
!Osgyökcrc8 lI1 agyo l érzésű vult. Sth. 


