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Dáv id Fe renc el fogatMakor (1579-benj II böttönben a következ6 hitvallbt mu tatta be az orm.ággytiléllnek:
" Amit II Szentini:! Kri8zfuar6! tanit,
tlfo(JruWm , 1Icki megadom, de hog,- (I..t
Atyavai t gll, 1IflUV eOl/ert/ö It/ten leOl/ert,
IlZ igazság ellet!trc nem val/hatom , II te remth. megtIlTtM, t i3zte..tg, dUl,iMig mKlIeit. mik az A/lIáti. töle clvtmne1ll , a lill.nak 1«l!IQ/n nem uabad, hat/fm! II kiUinWBéget meg kell tartanom, hOOIl az legllefl.
l steft, akitól minden "',,,; II Fiu pedig (1.%,
aki ciUIll fllim/enek vannak (1.% 1l; tCTt mU, ben, vdlt&tlgbllll, 1I6re. keruztje AlI haMio.
áltfÚ." (Egyhblörténelmi E mlékek: XL.) -

•

Elöljáróbeszéd.
David Ferenc rMrlirllakildnak 350-ik ivlurduJ6jdTl
Budnputen 19f9. '/IQVenWer M 17. napján rcndtlzett
emUka1l1l4'1m dr. MIK (J FERENC tl1l1lut:i tSgImll'/Wk ho eJllÖkt m 8gnJlit4jq.,

M éllllm tiJIzteU Kl.iZ(Jlliilé8!
A magyal'"Ol'lzd.gi unitáriu.'l eVIIMz JgazgaUTca1láuáMk, tDlIAázunk al«plMja ti d,ö pii$pÖkII:

David Ferene hoW4no.k MTOlll$UÍZötlle!Udik év/orduM;a emUJdT8 i.i8uehivQtt dfukiizg!/ÚU8t megnIIi·
,,~

Jge'll ti8zult K6zfJvülú!

/,áJa

Az emberi Ukk legnemuebb nugnltÍlalkoza.ta,

II

ét ketnldet érzést hozott bennünket ide, hog'IJ

II

mai napot Dávid Ferenc emUktMk Izenteljük.
Enhdz1lnk alapíMja irá"i tartozó kiit~t
gii..v.: ez, ItoOIl az iránta tlrzett hálánkat kifejeu1ik.
Ennek a k/JUlu8égnek tett eleget az u1IiMri",
cgI/Ml: a multlmn U, amikor 1868-ban a tordai or.s~ggVíilh $00 iv el /ordtddjá" Tordán, 187Nml
Dd.vi4 FBTl'M halála 300 éva emUkire Székel,,....eutunm, JINO-bfrn 8riUetéllbwk .400 ivel loNu/6.

•
Dk"h., 1ge9·beft ,r.o!dWMk 350
hu emUkIre K%znr4r01l Ú DM" ./I a. mai 1\6.pMI.
e helyeJt, - minMttlwr amerikai ú anuol hitt"t,,&.
"eid: rúzvéteUtlel - unekta (lJl~ telri.
JÓIl KoloUtlárOfl h

Az Egj/Mz 1910-b_ til Uktd.bld.vol ;eURu mell CI
tUvcli várba" azt a MIlIet, ahol Dávid Fe'I't1\() hiUIrt
IOlllÓ.{Jot IZenvdeU Ú fMlIhalt. Ezt (u emUkfá.bl4t
az implri"", á"'~ttk/cqr w.neretlft keu/c: 1Juut6r.
Uk, de hdl4 az ammka.i, ango! ú /u ercUl~ magyar
fiaUlhág áUozatkúu~ghu!k. a. mult hét 6t4 "jra áll
ez tmUktáblo.
Dávid F eTe'ItC élete a vau.u igazB<igainak kt'l't-

,é,éb€7l, a hit ét Idkiism treti ,zabad$ág kivill(Í.BlUTt
loI~ott /tíi..WtkmbeJl ult el, eUrt fO(Jláqot ,>left1Itdett, amell/böl uak a haUl váltotta meg. SiriáMk
Mlllt isnuretkn, th emléke mindnIIMunk uivében
áll. K íiztklmei 'lent 't'oltak lt.iábat>4l6k, mert flW8t is,
""int mi~ hitet tuz1btk talÚt43I1i ..elUtt.
Mé/lIen tisztelt Közg1Jlllú! M élt6ztMNnak meo·
engtdfti, hoDI! neretettet IWItőnuem a.z ig6!l tisztelt

kiJzq"dget,

Q.

\'11/ 16 .- Ú

közoktatáriwi Mininter Ur

II Nagllmélt63ága. képtrise/öjét, a tutvfrtDIIWak
kiiUötteit, II hivaUlrok ú inUzmlnlltk Míliait, akik
meg1livá.nl1lkra. itt mer';ele"tek. MgII 1'elfiftk egvíjlt
á/doua1l«k D4vid Ferem: emUkht.tk.
F e/kérem d,.. T6th GIllirUlI comisto-r, ellllMzi
UOftdllOk i,. II M~uát, M illi iillnepi benMit megtartani uivnked.;Ak.

,

Dávid Ferenc emlékezele.
Az emberi tál'$8dalom fejlödését az etmlek.

II

jeluavakbe. ,sUriUtt igaz.sá.gok iri.nyitják, tekintet
rn!l kUl 11.1. egy_k éli tömegek

~'aiL'Yoni

romJá3ára éli

allJlllgi érdekeire. Ezek az eszmék időben és térben
II különbölő kulturkörök srerint éli II kulturfokokhoz
képest, mindig mások éli rnhok. de történelmi és
minden mb tudállunk azt igazolják, hogy annak II
Irulturán8k \"a.n fölénye, amely kulturinak hordozói
évszh.ados és évezredea fejl6déaUk alatt a legkiválóbb elméket tennelték ki és ha uükség \'olt rá: II
mAriirok ro1got:aútját vé~l öntörlék s II mártirlelkek II&jit életüket áldOl!ták fe!,l)
Az események azonban csak egyetemes emberi
\'onatkozásban merheMk meg. A \'ilágtörténelmi nagy
kulturkörok kÖZÖtt a kereszténység által megvalÓllitou nyugateurópai kulturkörben ; e terUletileg elhatárolt és id6belileg tagolható kereteken belül ~ II
l..gy fordulópOntQk eseményei helyesen csak az egyetemes emberi fejlődés iri.nyvonalában érUikelhet6k.

....

'I

",
\etIlnt nap

•
me rt ez a 2000 éva fejlödés ia az emberi t.i~dalom
lelki ~Jetének egymá8ból folyó és egyJllÚra uü~
szertI leg követkeUi fenséges megnyilvánu lAaa volt.! )
A világot vezet6 eszmék az emberi léleknek anya..
giauág nélküli rigi óiban a lakulnak k i és ft mai materialista világfelfogáanak is a mél yén a nagytömepk
lelki élete vajudik. hogy ft mAi tAl"Ndalomnak mélységes hittel éB gazdag erkölui tartalommal telltett új
(onnát adjon, vagy hogy egy lelki életet él6 8 a világot betöM hteneszmény szolgálatában új kulturk!!rt

houon létre.
A tömegTélek nagyméretU megnyil vánulúal a
tö rténelmi fordul6pontokon mindig Ily fonnátJanok
voltak. de világesm'lényekké azért váltak. mert tele
") A 'filip ~ eu.m.!k körfbl\l • vall ' - enmfket

fil"1el.~. ut mleljUk, hogy a. er&>. oembtrl ,",m ....,. ...1_
"_·lnIllIlDOk Urelre 03Z1ik BRt, anw:'1~Jc nll1' unn~_d

nllbok. vagy Idjelentett v.n4IOk. A kljelen\.ett "" lIbok kö-

nb61 l. Bnhm....l.mll., Budh;~m" •• M.,.I.mll8, Mokamedanla.
mUl ure1.e1 mellett ugyane.... k vlligW~neU k LenM,Unt
~umL6LhetjUk a CriAtianbm",t.
"Eme na lO' y!1',wrténetl ke retek re vonatkozlatn , 'ltaIino.. n eLfoJj'adott "'lem~nynek Jelentkezik, hogy • t'"",d.lml fejLMél a. epe. kultu rkörnklm beLUI .. e~yel nem.. ~et, mint fajll. , 1<\llönböz6 Indl .. lduumobt (I'"",d_lml
'rdekhordoWbt) "' rom ""gy 'tal.kul""n JuttatJ. h: _ va l1'"1, J»Iprl (poHtikaI) ú pzdaliLri fel..-badu". J.i r6
'tal.kullbokon.
A z.Jd6-0nd., tenlletfn keletk<!oetl oeetarl ...... KrlO1laot ko: ..... ~n,..' • tudomf.nyoan _IiIlapIlolt teJIMM nnt .... kk<>, iSrVk~letllnek tart<>lt ro"",1 birodalom kihponlJ.i_: Rhm'ban alakulI it egyete ....... vall'""' H • r6rIUIl
blroo:t.\.o", ter\l1<:lh> tal'lta mq" klfejl6db!nek feltiteIeJt: a
Nau eo..ftanUn ,Ital nabadd' telt 6. romalvi Lett vaU,"ban.

,
"ohak hittel, akaranal és jóra törelc\-ó c:selekv~l.a)
Az erkölcsi világrenden nyug>.'ó egyetemea tb ...
..dalmi fejl6dés az.emlélete mellett mai iamenrteink
~,.il\·'nv.IÓ\'á teuik. hogya római katholikus ~'.
JiU: lelki egységének megbomlaa::tá.sa a keleti egyhh
.. Iuakadiú.\"al k&dödött. 4 ) El.t kö\"ette a hitéletet
kÖlÖmbösit6 renaissance, tehát /I kel'E'Sl.t ény ködi>';
kor ~lki eg,.~ek megbomluztói nem a pl'OtelJ..

•
tá.,. rdonn'torok voltak. 6) A lelk i egyllég meabom.
I' " folytA.n II nyugateurópai kullurkörben jönnie
kellett II háborgó lel kek megnyugtatAú.ra alkalmas
\'i1ig1elloJ!'Únak és jött

ft

bibliAval :

l\.

refonnAci&!

(1517. X. 31.)
De II katholikulI egyház lelki megújhodba és az
egyhAzi fegyelem nempontj Aból jött II korazertl eez...
méket megval6sitó tridenti zsinat !J. (1542- 1558.)
A reformáció azonban nem elazakadb II kerentény egyház lelkiviJágát61, hanem II kri8ztuai kereaztényllég mCJfVII IÓ3itására való törekvős n hitélet éa

az erkölcsi megjobbulás által.
A reformáció fl lelki élet 8zabadságának, II val.
l6-szabadságnak II harsonája a. lelki rab81:o\ga8ággal

lIZemben. A reformáció st.abadabb világnézet -

II

•
dogn14tiku', megmerevltetc. hitvIlággal $%emben,t)
A renaissance pOgány erkölcsi felfogUával
, zemben fl katholikus. egyház belaő élet~nek javításAra irányult sikertelen kezdeménymsek, prób!]kodillOk utáu a vilAa' lelkiiameretét a siker jegyében a
aullemtörténelem egyik legfenségesebb h&e: Luther
au)JaltaUa meg és fl világrend erkölcsi nUk!légeo,é
gét fl szígom erkölcs és ero. hit nagy refonnátora;
Kalyin mutatta mtg az emberiségnek.

A reformáció hittillztitó kezdeményezésének tel.
Jes kifejlesztését, a refo rmáció alapjául vett evangéli um tiszta hiteszméjét éli fl hitéletnek fl tudom'nyos
ismeretekkel való telje' lelki harmóniájAt II reformáció egyi k legeszmény ibb képviselője, vallásalapí-

Dávid Ferenc váltotta valóra.
Az emberiség srellemtörténete ezt fl nagy reformátort csak akkor fogja egyetemes emberi vonatkozásban az őt méltán megilletö piedesztálra helye'w i,
am időn őt az ok nyomozó történelem a reformáció
er d é l y i és ma gyarországi keretein
fe lül emelve, a tiszta egyistenhit és
k r i l zt Uli kereszténység felismerője.
hir de t ő j e é s má r tirjaként állit ja a
k er esz t ény világ elé.1)
Mi, Dávid Ferenc hitvallá.únak követői, Caonkatőnk:

t ) A p rotestin . ~ 8'yhbak ia ma mb a: oem""r ref C""'ri ~lvfl hi~lttl Urdhekben neMun alkalma.hatJa,
ml""l hitU1e~ket dcPlikk' tet~k. A~ unltiri\LS -hitnltb

U 'l1and6 ftjlödbt jebi.
t I D'vld Fe,..,n e u !rt e melend& u erd~lyl 4. m.~.r.
oftd,cl ,..,fcrmirió kentein ftlUl, mert ó ery oly nl 00'
ta~k vol l . hlrdet6joe b m' r1.lrJ.a, . "",1,. vall..... t _
U eg)'1!umg emMrl hal ad. . lrinyvcnali ban h ..iudol< ft!·
vll'IQ. itó munkija uUin
ulkalmarnak mulatkc.Jk ......

"IÓ, '"

"
Magyarországon &Okka! szerényebb helyutben vagyunk,. !M>tTlbOln' a róla kialakitott felfogáaunkat oly
~ tudnink a nagyvil1gba belekWtani, hogy •
Divid Feren<: egyéruségének megfelel05 igazaágot as
egén: kere:srlA!ny világ eg)..zerre meghallja, de az 6
rnártirhalálAnak negyed u á za d911 fordulóján 11!1ekben
igyeka%ünk houá emelkedni, hogy ily módon an az
UÓII hitet és uik1asrilárd erkölesi erot gyUjtaUk magunkba, amely éreztetni fogja, hogy a mártir DAvid

Ferenc hiteszméje az emberi tánadalom fejl6dWben ma is hatékony tényeW.

Ez emlékünnepi hangulat azonban minket nem
tesz Dávid Ferenceel szemben elfogultakká; ml az
;je;UeI ,-allások nagyjait azintoly megbecaulésben részesítjük, mert az eszmék harcában mindenik fél a
,-élt ip.u.ág bajnoka.

A reformáció által howtt hitéleti szabaddiQt

u
sem beel!üJjUk tul, mert a katholikus egyhát 2000 év
alatt a reá nétve veszélyes minden irányzatt61 (Uagetleniteni tudta magát és minden uj emnét, meg_
feJeJI5 módon, a saját szolgálatába vont; a külöD!Jöz6
egyhhak viszonyában pedig 31f.!: nha d alatt ae történt nagyobb \'álrow; &6t a vArt eredményeket IZ
újabb és Ujabb korrnmék nagyban Ir.özömbösitették,
ugyhogy a modern racionalizmus és matenalizml1.l,
bár a teológiára jótékony haUssaJ voltak, ft tömegek
vallÚ08 hitét meglazitották és a Dávid Ferene által
prófétai optimizmussal virt hltéleti felvilAgoaodú a

tudományos ismeretek széleskörU

kifejlődése

dacira

sem ,,'It eddig valóra.S)
Mi a történelmi egyházak dogmatikus hitvallá·
sát ia épol)' tiszteletben tartjuk. mint a modern vallássz.abadság bármely nyilvánulását, de meggyőződés
sel hirdetjük art iB, hogy al: emberiség boldQg$ága

"

leIJIJtIiféle uabad"ggal nem bir.tositható addig, amia

kutturtarsadlllom ar. el6itolleteket levetkÖt.ve. a
Jelkii.etrteretaulbad&ágot minden \'onatkOÚlban A legteUesebben it nem éni és kulturnemtethez méltóan
ft tán.lldlllom összes ll'M!gTL)'ilvAllulbaiban minden
fl

fenntartás nélkUl nem ér"ényeslti.
Mi tehát megelégszünk azzal, hogy DAvid Fe-

renc nagy azellemét lélekben megköteHt eni tö rek!z(lllk és megpróbálj uk öt, ft nagy ketdeményez6 reformátorok munkájilllak merész kiCej leazt6jét , az
tb"YhAzi tanitások tisztitóját nz éi reformátori t evéken~gén At megismerni és az utókor által elillllert
I'gyszeri.l igazság nagy rnlÍrtirját ft Golgotán öt megillető mélységes érzéssel magunk közé varázsolni.
/ 8 t ~ ft. Dávid Ferenc II hitujitáa euméinek elterjedhe és II különböző irányzatok egymAuaI \'a16 kűz
delme köupette 15-16-ban ment Witlenbergbe, hogy
" nagyhirü .,Meh\nchton lábainal" tanuJnuínyoua a
kor szellemet képező vallásos eszméket.~ )

"
A korának tudománYM szinvonalát> illó Dávid
,,'enme II~ ÖSllzes reformátorok tanitásait jól "meri,
de II reformátorok sajátos, nemes hevülete öt to"abb
h tovább hajtja az igazságker~ lélekbe futó utján.
Szerinte: "csak heában gondolkodunk addig a
Babilonnak elromládról, mig 111. egy tan itóval: a
Krisztussal éli ennek igéjével meg nem elégedÜnk.
Nem volt Am soha tisztább anyaszentegyház az apos.tolokéná l, kiben csak ft megfeszült JézU! tudomlmya
·p r&likáltatott .. :' (Rövid Magyaráw.t 36. 1.)
•
Saját sUlvai szeri nt : aki az Isten iga2.ságát meg
IIkarja érteni, annak II szentirásoknak nem a betüjét, de II lelkét kel! vennie és megértenie ; .. . vissza

kell gondolnia magát arra a két idöszakra, midőn
Mózes egyházilag és polgárilag külön nemzeti teocra-

.
t iku.a törvények alapj An uervul;e 811 laten válILIllt ott népét., ft l.IIidókat, kiurv'n köttllök minden m'népet és II.mid6n Jézus m i n d e n n é p e k uimAra

alkotta fenséges erkölcsi vallását II abban laten or~t.

Jézus eme stRvainak kell irinyadóknak lenni:

A régiek elmultak, mindenek meguj ultak.
Aki a két slIövetség kfu;ötti kUlőnbeéget nem
tudja, Móust Krisztussal, fl törvényt az evangéli ummal Ö3SZezavarja: felcseréli ft leendőt és valót, ft ~
W t és lelket, ft f öldit 8 11:1; égit ... nem t udja, hogy ft
törvény (6-testamentum ) harc, félelem, rettegés, az
evangélium ft kegyelem. szeretet él lelkividAmsig. llI )
MindenUn nen veszik II bizonyságot, összezavarják Mózes törvényét II a Kri,:/.:tus EvangéliumAt, az
6-azövet.ségi egy Istent az új szöveWgi Krisztussal,
egyik tulajdonságát ft másik ra ru házzák ; elfeledik,
hogy Pál ft törvényt betünck llevezi, mely holt állat
s megöl ; az evangéliumot léleknek, mely megelevenit /jlJ éltet; a törvényt olyannak, amely a kövekbe
faragtatott, az evangéliumot, mely a szivekbe va n
beirva." )
Eme sz(!mlélet és a mai haladott felfogisnak tel·
j esen megfelelő tiszta látás Dávid Ferencet is arra
vezették, hogy tanításaiban kizárólag a Bibliára tA·
mlUJzkodott s ezért hirdette: az egyhbnak a régi ba·
bcmáktól megtisztitásában ugy kell előha ladn unk,
hogy ami az lsten igéjén kivül van, semmit el ne

l'u..

kld. rj. , h"«l' • k riadu.ol kere...
t4'vedbelett v<>lna, .mI..
ellenCtlel • • Il1di!stetl'tekor Ulaitak .
") E . vlt"ó ' Llb pont, a nf lklll, hOiJ a. t iJfcl hlt
aabadoipnak lIute1et6l ~rinttn'.
,

' 0) El: • tinta

tl'n7_~ en_kö~b6I • 1:,.;d6&l....

"
fogadjunk; egyedUIi tanitónknak es meatertlnknek
ismerjUk el azt, aki a z; égből van kUldve, mllrndjunk
meg u 8poatolok él ellŐ kereutény ekléz.fJi€lk tudominyában, melyoél tisztább soha nem volt.
:E:rthet6 tehát ez II tanitá&a: 1\10 emberek minden
taWmányát, II szirnboJumokat, conciliumi végzéseket,
régi 8zokásokat elhagyván, csak az ó- éli új·uövetség
t.uI"dgni ra támaukodjunk, csak azokban higyjünk
és azokhO%. ragaszkodj unk.

E tanitáaokhOJ. kapcsolja lelki világának, vallA·
808 hitének kifejl6déaét, mondván: Sokan CAOdálkoz..
nak, hogy miért nem ment végbe II reformáció egynerre, a miért ketd6dik hátulról eléfelé, II kisebbekrói nagy kérdésekre menve!

Vá lasZA: Képes-e vak eltürni II világosságot, ha
nemei látásra egyszerre nyilnak fej? Bizonyára nem.
A sajAt reformátori lelkét ekként énékelteti: II
lelkiismeret pedig semmiben meg nem nyugsz ik, hanem csak az iga:z.ságban!
E~rt elhibázott. té\'e3, mondhatnám felületes
felfogás Dávid Ferenc reformátori tevékenyBégit határozatlnn6ággal, !ngatngsággal jellemellnLl2 )
Maga Irja: 1=::11 elébb Luther müveit olvuván, a
S~Z ekléUliák hitét fogadtam el. Látván II reforJná..
dó tovább fejl/idését k az i d II sz e II e m é n e k

.ro e g v á I t o z á s á t, minthogy a helyét hitvallbuak
II u.á.sz ekl~i'k több tével)'gését elhagyták, awk.hoz caatlakoztam s 'I l h a t a t o s ft n velük voltam
llddig, miglen a sor az örökélet ama aarkalstos kérdésére ker üll, melyért és melynek Ilevében lB4>n belső
ihletéaét követve tölük és minden mis egyháztól el.\'álni kényszerUltem, Igy jutottam a kisebb dolgokról II fontosabbakra az Ur parancsolatjábóL'~)
E belső isteni ihletes : a három nemélyü Isten
fogalmával (trinitás), hitével szemben a z Egy-Iste1lhit kialakulása és hirdetége. Ez volt szerinte: az örök
élet ama sarkalatos kérdése, amelyért minden gyalázkodást, Uldöztetést krisztusi türelemmel elszenvedett és az egyetemes emberiség lelkiismeretbeli s:tabadságáért a mártiriumot is vállalta.
Ettől

az időtől (1566) kezdve David Ferenc nemc sak az erdélyi fejedelemség terUletén. nemcsak az
akkol'i Magyarországon, hanem iratai révén II reformáció egész területén II keresztény Egy_Istenhit
prófétája : antitrinitá r ius lett. Célja volt kimutatni
a zt, hogy: 8Z Egy Isten-eszmét tanító vallás nem új,
'~l

Hami. ptófeta u. a ki ne m hlu u iltala h irdetett
'ga",,"ban.
Jh\ls ta nit "'.. sze rint: Amint u mér e ngem az Alya,
,;n II csménm az Atyát és a~ én ,!!otemel adom a juhokért,
M b Juhaim I. vagynak n~kem mel ye k nem ez a kolból valók:
a lOut i. el6 kell hoUlom H ' az én .~mat hallptj' k. t i
lbwn e gy akol b en- r"1. tor. (J án..- : X. 15. Hl.. ) He.ner
(Him ,; .. Eecleel .. rum T ntn.ilvaniarum, 1694) .wrin' D,'vld
Verene h az uniU .iuook auny nhl dot hittek rájok követkun; ; könyve ikben irtik. hogy az egh a ,'il'g "an', ukra Ur
• abban le" el~rve u e,y ak ol fl e g)' p, .~tor. A
kiYillke&ll feSNeLem allon hamar mb liO ..... t 4rtf k
a
d ol goknak (Jakab E. 188. 1. ) .

-mt.

az ft Kriutl.ls és nz Apo$tolok tannin épül, azok halála után a legvih\go.sabba.n látó elmé\<ben folyton
élt 8 meguakitáa nélkül tanittatott s hogy • szentháromság ellen tiltakozók és nyilván tanítók a szentatyák és az el86 keruztény püspökök között ill voltak,
E tanitás folytán IIzörnyülködve vitték a hirt
!IZét, hogy; Kolozsváron "kitojta a vipera, mint IIkorpiótojást Ariusnak tudományát",
Arnde a magyar Unitárius Egy Isten-hit, akármily történeti hátteret rajzolunk ill, a reformáció tovább fejlesztéséno:ok az er edménye és éppen ez a Dá,'id Ferenc örökké ragyogó reformátori érdeme.
A r efoJmáció korában fl keresztény Egy-Isten
IJiv6ket f61eg a Krisztus istenségének kérdése választotta el - és választja cl ma is a trinitáriu80któl.14)
A hAromsAgtagadó reformátorok Nyugat-Európában Dávid Ferencet jóval megel6zve már foglalk02tatták ti köz"éleményt az Egy-Istenség hitével,
azonban a Dávid F erenc elhivatása volt az, hogy a
mai szubjektiv Egy Isten-hit ea:anéjének v i I á g t ö rténelmi m a gyar re f ormátora legyen.
Az Egy Isten·hit eazméjének teológiai árnyalatait
mell&ve, különösen azt kell kiemelnünk, hogy Dávid
~'erelle sohasem tévedt a pantheiutikua eszmekörbe
a épPf!n ezért fl protestálIS unitálius Isten-eszme A
") Rid a Iml'e' MHi ... P' t.er eml'ke~t.e (18'/3 ), ~--*lilr
V)n o.." dg- Europiban, $Ót a vilig .. "" a mel yben a J(riutu.
l.otenflfce feletU ha~ oly e r{l. lett volna, mint Mar yaron"""""
Va16t.n, eK \gr I••an, de a Kriut ... i.tensiginek UnI'' 'b61
pred6 " a lfl' I,..,Heml harc eredm',,~ aDivid F tl'ene 1~lm~
)ónel< n . Ikel'e' a 1Ila1')'''' röldön kitermelt: m UlY'" un,tblu.
hit. Ebbet! a _Heml h....,ban Mf li... II eroo Wtll, nal')' '",
db .. ' " ",,-tQ nn ~\ori munkA .... hivatottna k tNlonyulL

IS
ke~tény

vjJj,rfellogáaból ki nem upeaolbató.U )
Ebben rejlik a magyar protestáns unitáriusd g kereut.éDYi ereje éti • nyupteurópai kt~y kulwrit. való btidepett6ége és attól. való l"Ju 8kithatat! , " d p . trthet6 tebát, hogy Di\;d Ferenc a Kriaztu. tiuténél for'. való lsw-nné,ét az E J)' bUD-hit.
p Atyaisten esunéjének feliamerhe után ae tagadta,
de viszont az Eg)' lsten-esunében eljutott a szubjekti,- egyistenhitig, amely ma már at egész világon ft
peruonáliunul elveként a lekiismcn!tsulbadlágna.k II
felvilágosodott társadalom által egyetemnen ellopdalt eazméj e.
Dá vid Ferenc Egy Isten-hitének a felUÉa2l> volta
i pPfll abban van. h.ogy ő a még nagyon fogyatékos i ..

meretekkel nndelkezó XVI. vhad elmélked6 lAngelméje, ak i a kereutény 'o'8)1á _ eumik keretében
évoduoobt rm-ge!özve jutott el a \'ilAgot betöltö
nain' ign"ghoz : az egy atyaisten hitéhel es Kristtus embervoltáh.oz.
K T i, I t II So Dávid Ferenc az egyis ten-hite mellet t
Krisztus tiutéb61 nl ló isteIlllégét nem t.'lgadta, nem
voll telu\t Krisztus-tagadó, a mint mi, Dlai un itáriusok
sem '-agyunk K risrlustagadók, csak mis ft hit ünk és
tanitbunk II J ézus Kril"ltusr6l, az Ab'II- ls ten kerentre feszitett fhir61.
Dávid Ferencnek a Krisztusr61 ,'aló tnrut (t'hrist ologia) I Mi8 157t-ig, iIIen'e Hi71_ 75-ig sem \'OIt
renduerbl'liIeg rkzletesen és ,-églegesen kidolgozott,

"
s ezért hird ethette az innovati6 vádj ával ucmben,
Imgy II semmi uj at nem tanított.
Az Hi67-1571·ig terjed6 időben tett nyilatkoUttai és tanitásai azonban már alapot adnak ana,
hogy a J ézUlI ember : mert az Isten lelkének ereje ál·
tal Dál/ id magvából született.

f:a tanitja azt is, hogy mi mindnyájan Istennek
fiai vagyunk ft hitnek általa.
Mi, 8 termésutludományok mai á\lisa és ismerete mellett, tisztán beszélhetunk Jézus születéséről ,
keresztre feszitésér61, testi haláláról és a testi fel·
támadás kérdé:sér6J, de Dávid Ferenc szellemi nagysága éppen abban j elentkezett, hogy IS nem a tennéBzettudomAnyias gondolkodás utján - miként a természettudós Servét és az Orv08 Blandrata, hanem
tisztán a SzentirAs tanitása utján jutott el az igazsághoz oly i dőben , amikor az Atya-Fiu-SzenUélek
cgy-örök-Istenhit megdöllthctetJennek látszó dogma
és igazságként hatott." )
Ma már a biblia-kritika és a Renan Altal kezdeményezett és széles medrüvé vált tudományos buvárlat t eljesen tisztAzták Jézus ember voltAt, de ezzel
szemben az emberek l elkéből kihalt az ft nagy szeretet, amellyel Dávid Ferenc keblébe fogadta ft megfesz ített Kr isztust, hogy példaadója, tanitómestere,
vezetője legyen ft földi élet küzdelmeiben a uenvedésekben, ft blrésben él keresztényi alázatosságban.

'-j

A Jbu, ~mbe .... olta uempontliból jellepiu adat.
hogy T6th Mikl<>., akirol több ne m tudhat<>, 167fM.en a tuU
r~ ltimad" tanit vonta kétao!gbe. Lúd PoitoU: protu tf.ne
S:.emlt 18113. 380. l

»
A Dávid Ferone állal tanított vall'- hit: az
Egy Isten-eszme és Jézus ember volta oly lelki m~ly
~. éJ oly mennybéli magasság, amely a hivő lelket
magával ragadja.
Kant., a bölcsész, csak arra mulat r á, amit Dávid
Ferenc életével bizonyitott: Ha Jézus ezenzer ezüle-

tett volna ia Betlehemben és nem tebenned (a lelki
életben) el vagy veszve!
S z e ft t l é l li k. A háromságos-isten tagadás.'l folytán
Dávid Ferenc a J ézus em1lervoltán telUl a Szentlélek ről ezt tanitotta:
Istennek őtet nem merjük nevezni, mert sehol
az itb nzt nem miveli. Segítségre hi vni, avagy
imádni annál inkább nem, mert ~mm i hitell'e való
példa erről ni ncsen. :es a Krisztustól előnkbe adattntott könyöJ"gésnek, imádk07knak és segitségTehiv'" módjanak nekünk elégnek kell lenni.
E tanitást még vilAgos.'lbb.1n meghatározva. ekként szól : "A szent lélek is Istennek aj {mrlékIl, képesM-ge, ereje, nem pedig egy hu rmadik 8~emély, wlgy
viszony:'
"Nines lehát miért }Iyuglalll ukodnunk a kiilőub
&égek felkutatás.:lb.1.n, mikor Istennek igéje tulajdon'képpen nem más, min t maga fl be~zélő Iswn ~ a
Szentlélek ann yi, mint Istennek ereje és hlltalma.
aZ.mr. mnga a ha talmas, II Szent l~ten."]7) E zek IIZ
l'g)'8zerU, világos, érthetó umitások 8zolgfllnak a Dávid Ferenc Egy lsten-hitének Illapjául.
n) Polr.oll ""t Igy MÖ"e~l : ~Ncm ",ú n Ist.... Iét: :
mint ""'I!I' • MoRlö l sten ~ ~ $unt1~lek, l. I. ~I Atya
n
e~Je f . hat . lm,,: mint magn. hatalmaI f. $-'1 l.ten.~
lI on'fihl: EI u antit rin;!AriuI tAmad" l ulalrlonkfp •

l

E,.kQlC8.

"
Dávid Ferenc hitrendszerének tisztasá_

gáva l egybevágóan, valláserkölcsi felfogását is II JegelfYBU'rlIbb IAnításban j uttatta kifejezés~.
Ő II

hivek erkölcsi életét - az evangélium tanitása értelmében - II jó cselekedetek gyakorlhába
helyezte, de II kötelesség teljesitéeeként fogta fel.
Szerinte: II Kriutus országának igazi tagja i arról ismertetnek meg, ha ... irgalmasok, szelidek, békeueret6k, a lami7..8naosztogat6k; ha készek mindig
II megbocsátásra II II nap haragj ukkal soha nem megy
le; ha II polgár i hatalom iránt engedelmesek, nem I'ÖIItek, serenyen és hiven munki.lkodnak; ha vaU'''ért
senkit megöletni nem kivánnak, melt II Kr iutUI II
gyengéket támogatni parancsolja, az eltévelyedetteket II jó utta visszavi nni, lIem elveszteni ...
Azt hirdeti : Kövessük II szeretetben az Islent,
ki egyetlen fiát szeretetb61 érettünk á ldozatul adta;
kövessük ennek példáját, nk i magát az emberi nemért
a kereszt gyalázatos haláláig alázta meg, arra lanitva
követöit, hogy aki lsten országában a legnagyobb
p.kar lenni, legyen legkisebb,"
A Dávid Fer enc erkölcsi t anitásai nevelték Er,
<lélrben a~ un itári usokat, I18j átosan egyszerű, nemea
~ondolkodásu, felvilágosodott, &zinte jell emű emberekké és nagyértékU társadalmi tényczőkké.
Egy kiváló iró1 S) k6be vésendő, helyes megállf1 pitAsa cz: ami igazi unitári us, az komoly és CiYszerű .

"trinital" lel[uebb apoLogiija volt, dec eem • htholLkuft ( "",
t o"",tl1l) ffl nt "",«',.,...,1, .. m u e..an~Lik ... (un;Úrluo)
'oLdal t~ltOl!"i U~. nem volt. haM m folyt. kllwlo!m f~ ...
hali L.. a kH tibor kg,gtt . (I'rot. Soemle 1898. IM. 1. )
11» Jabb Elek .

"

De III unitAriusok erkölcei magllta rt.áaát abban

uomoru ko rszakban, amidőn II ktnhjyatalokböl kiziNa voltak, egy katholikus f6pap al; uralkod6h~

:l

tett jelenté&ében ekként jellemezte : ezek at eretnekek igen ia jAmborok. becsületesek, lelkii. merete&ek
és j ó igyekezetUek II ily erényeik által, ha titkos, meaterMgn fogásokkal el nem emésztetnek, nagy ártal·
mAra lehetnek az uralkodó egyházn.ak.l ~ )
Az erkölcsi magatartást szabályozó felfogást Dá·

vid Ferenc nem autonom szétválasztott.ságban, haIlem valláserkölcsi tanitásként elitéltetése évében
(1570. febr. 2-an tartott tordai ZIIinalon) igy vitette
határozatba :
•• ) L.: ~A, Unitirimok háromazilu.d<»l ""; nati ü .. ""péI)'intl! EmlfkkOnY"ében" Kriu. belllédében (36), ak i ho~ci
telte: .... ,u " rónak inkább II hic ran hia B i<.lclfl'n, magyar.
gylIlöló hat.alomthl, mint II. velünk jó- Iba1101'lIban uonegy
"".urt IIIIWó b oun~ö, bir nem uo .. modorban bi..ö él
v8116 ~.",'trektOl .sdnn:u:otL ~
A mal haladottabb felfogis mellett t rre c5IIk mint IQrt~nelml adatra utalunk, hisz mi r u Idétö V1hpűk l, honáfűzte a maga helytáH6 és a magyar történelem tanul B!gaiból
mentett éurev~l~ Avalth i tUrelme&Mg é, II humi nus
gOOdolkozJ.. Ul rJed'se folytán a vallb k Uliinb"'g tirsadalmi
JelcntlilM\~ .. tört.!nelmi keretekben fokowlOlllln csökken és
Ilal"'nyodlll. Nyugateurópáhlon II valli. é. egyhh el"'laszti" m~r "égbe il ment. Emez &\talinol n",apont mellett
helytill{l a mira nhve Tunyogi Sz. K . mepllavltiu: A felekuetleAfjl: I nagy töme~k t inlldlll mi Je1lctfnek kialakuliÁban euk egyik, d6 nem d il n t ó tényez6. Az élet 'talakitó
kll:ldelmeibn> nem a felekesetieufg, haMm II b a t {I
ll., e,ó k a döntlik." ( Prot. Sumle, 1m. 4. u.l
De "I...onl a törth>elmi fejl6dh lrinyvonal'ban van
idokuk, amikor II v all'. a hlltó tblyu6. Igya vallúh4bCJ..
nlk Itorib.n.
A ködptuf'Úpai mai kulturiban a ml .zempontunkból:
..A te\.elteHtlewpt tuluM.mYII L6 hiln<lk terjedbe b a felek~""le""gen felUI álló m a g y a r I ' II II t ó."

t'"

"
"Isten i6n1cret6vel Ö!llzckötjUk 117. erkölceök
kegyességét.
Amtjuk, hogy II kegyesség cselekedeteiben

nih\rdan meg kell áUllnunk, mert az I\Z IgAZi hit,
!Imely II szeMltet mílveiben ny ilván u!."
Lupton Dilworth helyeslő felfogMa szerint la:
nz unitárius "allbt a legkönnyebb megérteni, de
n legnehezebb gyakoroln i. (K. M. 1929. 178. 1.)
Az erkölcsi magatartás tartalmának akár II jó
cselekedeteket, akár ft kötelességet, akár II jellemfejjeutést, nkkr az erkölcstan bármely aüritett tartalmát tekintjük, mindez benne vlln Dávid Ferenc fenti
U\n itásaiban.
Ime, igy alakult ki Dúvid Ferenc lelkében II nagy
rnngyflr reformá tor és egyhfi Ullapitó .

•
Dávid, nz unitárius hitre tőrt Já nos Zsigmond
erdélyi fejedelem és ll. J á nos néven Magyaroruág
,'álasd o tt királ yá nak halála (1671. mire. 14.) után
II mcgvAltO'Ml tt politikai viszonyok köWtt .sem UUDt
meg nz á ltala hirdetett igazság utján járni, bár
hUta, hogy a hatalom _ 1\7. új fejedelem válllSztAaá·
nál is jelent kezett vallási ellentét folytán _ ellene
~!I elO' há:w. cUen t ör. ~(l )
A Genrben Kálvin állni máglyára juttatott Szo)rvőt Mihtíly példtíja és mindnw lmak II szomoru 8O r!la
'"" ) P.kol Mi"'lr 1672 ~. 4·'" Sim lemek 1",11 I_ lfben
(Mioc.. U. Tigu rin"n 1 . 220.) n InnovnUot Ultó . n un l ~riulOk

~I"'n lriny ... l" 1672·ikl toniai oradlfll'Ulbt V~lfIh kAp"M" •• t
, rjn, hogf " kkor ""m Dhid ~....,.,,"" volt ," ujitó, de. t ..Jedel_
( B'tborf hldn ) m"!ti. u ft mel'lJt.\.o!re vetett ~ll . (I'".
koU: 1'",1. 8«ml.., 1898. 3110. Lj

.
retteD tette Y;MZ8 a lel ii!Ille rt igazúg bi rdetftetOl.
akikre 6 map ubll, hogy aw k már megjárták R Kat.
,'ária utjá t.
A világi hatalom politikai érdeke ivel nem tön5dött • mert öt u Istenhit eszméje uralta . lLI'I'Iikor a
lelkek háborgidn ak a meguüntetéae eimén az innovatió ,-Adját kezdeWk hangoztatni és a z oruággy tuésen egyre szigorubb törvényekben kif('jezésnl
juttatni", 6 csak azt felelte, hogy semmi olyat nem
Ile

tanit, ami t korábban nem ta nltott.
Az em beriség történetében azonban az iga~g
utja nem egyenes vonalban halad. J ános Zsigmond
halála (1 571 mAn::. 14.) után a nagy koneepciój u ka·

tholikus Bát hori István uralomra jutásával csakhamar valóra vált a köl tő mondása : ,,8 koronás főhöz
SUlbj a magát IL világ" és vnlóban a Dávid Ferenc
vII Itásá t követő ,'ezet6 férfiak közül igen sokan \'iszszatértek a katholi kus hitü fejedelem valli.sHra, aki
Divid Ferencet az udvari papsfigból elmozditotta, 1\
gyulafehérvari nyomdát elvette s egyben 1\ vl\ l1 ásos
könyvek ny'Ommt is csak ell51eges cen:r.UI1l mellett
engedte meg.
A Dávid F erenc vaUlisi tl\ nitásl'livs l ellentétes
irá nyzat erosbödés!.! folytán a történelmi kieg)'enli thetetlenség s:r.üksé&1lzerilleg bekövetkezett. DAvid Fe·
renc a \'ilágtörténelem ama nagyságai kö:r.é wrtozi k,
akik az igazság megismerése utAn annak ves:r.él)'ei.
vel is ti u tllban vannak, de m ennek a prófétai ihlettlll
kijelölt uton az elbukásig.
Dáv id F erenc má r a nagyváradi dis putátión
(1 569) világoann látttl a reázud ulható veszélyt. amidőn nrr:l ul.'! lt, hogy fl luthereket megfOFtá k és llr n!

igazságot viuUlvonják. ci
azonban ekként ~z6lott; az en Istenem kuében vagyok, 6 lIUlb8.d em'elem, mit bocsát reám, de en mill_
ceneket kész vagyok elazenvednem az iga?.I'ág mellett, amelyeket tanitottam.
Egy máaik mu nkában ezt irja: óvakodnunk kell,
nehogy azon türelmetlenkedés II ti l d ö z e 8, mely
által a válllllztottak élete \'eszelyeztetik, ajtónk elött
legyen, amint azt igen tudós és kegyes lelkek mal."
('löre sejtik és el vannak rá k é II t ti l v e. (Jakab E.
89.1.) Ö is el volt készülve mindenre! Z1 )
Az eszmék, az ál talános emberi nagy igazságok
t<postolai ugyanis az igazság felemelő tudatában sohase a jelent nézik, hanem az öket kömyezö ve5~ély közepette is haj thata tlanul haladnak a látnoki
vezéreket igazoló jÖ\' ő vegtelensege felé
II z ör ö k k éva l os ágba. Igy haladt ö is az igazságkeresés utján hajthatatlanul.
A vel e ll z e m be n e melt vClIlá.8l1jftá8 \'ádj II az volt, hogy II J a II o II Z s i g m o n d a I II t t e l·
f o gadott h i tVIl II á s tól e I t ért és II K ri szt us n e m im ádR 8 át t an lt j a.~ ~) A háronuálr~rlYszeritették,

hogy n

21) De >"trl IInillS dei Patri~ ttt, Libe r Secllndu3 et6tita,·hban.
n ) A Dhid F el'tllC bttnhit~ntk klftj lödb~ben hel ye..,n muta tnak'" Pokol y J . ( At unitl ritmua Magyarol1lÚaon,
1888.) i>$ dr. BorWIl' ht"'n , hogy a . 1540. év köriil mq-·
alakult " ele"",! U,!"8II.ig (colle gi,. Vi",ntina) tarl.l ellbet·
vtn, en""k Ellró{»iban •• émónldOl.t t. gja; ,-t.sik .. eni, ten·
lIit ell1rnf}éT. marukk.1. E..,k kösé toort"." u Paruta ~Uk!~
lik l Bland .. ú.,·o\ eryUtt Erd~l ybe knU !. PQ rulilll khil1 a n'".
k~.U lt~1fÜ Somme.- Join". ( Oh Id F. ,..,je), Nel.te r Ad' ....
(;lln ... Mit yia b Paleol"..... J.kab 15 ;o- lG'~ kö.ön " ....
I" uvt""tt ~Intk é • • hih~t'k nl,"én n, 1Y I>I't"l yiao.l \"&J\",k
II Unta un;U,rltm.,. kia h.1r.ulb& rn.

.
gos lsten tagadá&a folytán Dávid val6ban az Egy
Ir.ten-hit oly tiszta fogalmáig jutott, amit utána a
vallásböleaéuek csak sz /i zadok mulva igatoltak és a
Kwtus ember voltának megillmeréee mellett i, oly
m~ly vall"oadggal é3 oly lelki maga&ú.gban tani.
tott róla , amit a tudományos felvilAgoeod.b da cá1"8.
a vallási dogmati~mua a legszabadabb arellemü államokban ia még azáudok mulva is tiltott.
Dávid Ferenc az embemek Istenben vet e t t
hitét mind i g az érzelem világáb6 1 fa-

kadottnak tanit ja s a tiszta éunek
csak azt a jelentőaégét ismeri el, hogy
fl telje se n és zszerütle n t6\ a hitéletet
megti az t i ta a,U )
Eu k • nagyTlevd hittudósok elhalnak, K Gloudrrlll elke rillnelr. b a Iepbeubb idóben (m kH Gbpir le~reU;1IIO
uUn 1675. juJ. 16.) Divid Fennc magára "",rad • hlr eddilt
• ne'~zett hittud610k mWlt'"B'pt csak fil}'tlte •• tanult,
mod egylze. 1'e az ellem&!y<!k homlokteribe kertl lt b • P. ruta
'Jta] tanfwtt : patrothe<» b a KriBl'tu.s nem Imidatának Ur.
<kIse az 6 reformiwri munkásságé.~ kapcllOlódott. O e~eket
1576. utAn v.Uottll. i ... de ezek a gondolawk _ amint erre a
k ronol611'ikus ...,~ndn Bolbély helye8('n figyelmedet 1~7 6. h előtt B neve ~ett hittud6sok ne"'he~ tapad , 1576
e16tt Dávid F enmeet e tételek miatt nem l, vádoltll. .enki. A~
Igautg megismerése utin azonban Dhid Ferel\( hité~rt
mert kUllienl él Búrt meg is tudott haln I. EJ tesli 6t a
lzellemtörténelem mártIrjá"'.
U ) MI az hten mindenhatóúpba vetett hltUnknf '
forva a t ii i ta me~_rh hatArin tul val6 lehet6Hgt:'ket nem
tagadjuk, lI6t ~ ppen • ...,kat B hit vilástiba utalj uk, euk a
nyllYánval6 1eMtet1entfcet nem fogadjUk el.
D"r. Borbüy l.etvin, Dávid Ferencnek ...De dllalltate"
clml1 munlt6j't mfltatv... hel)"e""", mIltat Tri, hop mri<!
..ala.- hitének 11101106 ronnuli.ú.. mir az f..ulmi vi~C'
gal benN_cel upeaolatban van. PokoU J6.,..t W u t mondj.'
Dhld Ferenc lillY'" II .Ii..be ll'Olt töM nyt mindiC t ellebb
becaI1U II kO", Il'Ott tö ..... ~nynél, de "-b. (Protee,.u.n. Slem1e.
1898. 449. 1.)

Df.vid Fel'(!llc szerint R KrisztuB őriz és meprt
ma ja; bennünket, dc nem ucmélyeeen M RZ egekből,
hanem RZ AtyR nevében egykor hirdetett e va n g é-IlumaAJtnl.
A vf.l tságról azt tanitja, hogy fl Krisztul egyucrl köz;benj6rá1a - vére huJJAaa - lia egyszeri
kön yör~8C ie hatli JY03 r eá nk minden időkre n(!zve,
csak az ő beaúdében megmaradjunk és paranCiO\atait megt.arteuk.
DAvid Ferenc llzerint n em a z á I ta l d l c 16 i ttetik a K risz tu s, h a ró la mint az egekben ur alkodó Istenről emlékezünk
meg, h ane m ha tani tván yal vagyunk
éli maradunk.
Ezek azok az egyszerü, tiszta es magaano. tanitások, amelyekért DAvi d F e r enc az örökké-valóság utján a tö rvényt ülő zainatl
ornágg y ülés e l é j utott.
Az eliU\ltetés közelebbi részletei vel nem foglalkorom, minden történelemben benne van, de Dáv id
Ferenc mártirhaJáIának negyedszázadoa évfordulóján, bármennyire befolyásol is II jól isme rt történelmi
taní tás, azt hirdetem, hogy a Dávid Ferenc vallásolI
eszmél oly tillrták, de a korabeli á ltalános felfogással uemhen oly mer4llzek voltak, hogy áruló nélkü l
ill el kellett buknia,2 4)
.. ) A KrlutuI Mm lmAdbAnak tanitlig ol<Auri1en tol,.
annak a telJlmeN Kböl, hOlY a J hu$ embe . , Ea a Uni,.
DllvId ~'eno,", lelUben bo_u bek alatt fejlMöIt
19u.ú.Ui, A n&IT",...u dlq>uUtl6 (1569) alkalmAnI err61
-tr>6. t oett B6. E ..... "'bott D4v1d Fenone elitiLteti..ko.,
a mLdGn llIandrat6.r>ak mondotta: "Emléht.tl.., ho.y mir vA·

p"",ta!

•
ze«

BlandMlla GyuriY, el. Il sok tapautalakll; .ures Jinos Zsigmond halála utin a Bátboriak szol.

pJatában is

m~.radt

diplomata jól

~Ielte

lU;

uni .

tariunusMl torlódó ,-es:zélyeket s men a hironu.ig_
ellene. tannak 6 is !!ok Uldönetest aerwedttt apoetohl " olt, érthet6. ha mindent elkont, Mtu ])iviQ

Ferencet, u 6 nagy reformátor tinil tanit+"nak
vegelyes ,-oItil"Ó1 megg}"Öue es u eazmét az alig
megen'ilödött s mir is er6s támadimak kitett ~._
hh ban a megsemmisü!é!!tól megmentse.
Blandrata Socinus Faustust nem árulónak hh1a
be. hanem hirre \"etg6dött. m~'1hó ,itázónak @S
ónlllP- a történelmi fordulóponton jellemes fertiuhOl
méltOan len~lben közölte Di\id Ferenecel, !tog)' 6 s
fejedelem elOtt magit II. Dávid Ferem: nyilt el1enenek
jt'lentette ki. As f'gykonl iratokon keresztül Biandlllta; a jobb idóktöl többet dl'Ó pral.:tikus diplo-

.
olIIta ; Dávid Fe~l1e:

lit

eumékért meghalni tudó

reformator.

E két kiegyen lithetetlen felfogás ,zerint oulotuk n~ 1'\ papok il. A Dávid Fe",nc kiközö,itésél'Öl
('Mk ft célt.atosUg beszélhet.~$ )
David Ferenc is II fejedelmi hatalom vezereumijevel uembekerillve, AZ 1579. évi április hó 26-ára
TordáNl egybehh'ott s ekkor junius hó l- re Gyulafehérvárra átlett tör\'énytüló zsinati on.zággyüléa elé
IÜlittlltott, ahol Báthory Kri~tóf fejedelem is Ke ndi

SAndor kancellár vezetésevel a történelmi tragédia
\'égbefejezéshez jutott : David Ferenc ft lege.uméIlyibb egyszel'ü igaz.sAgért várfogság-ra itt~ltetett és
Déva sziklavárában (1579 nov. IS) elszenvedte a
má I1iriumot.~e )

Dávid Ferenc t örténelmi jelentöaégü mártiriumát nagyban fokozta R Z az egyéni tn'lgédia, hogy Ó,
aki fényes u ónoki képességeinek Tagyopt.bával ezleket és ezreket tudott meggyőzni , most az ellene
emelt vádakkal &emben nem tudta magát még cuk
\'Meni se, mert az elfogntása és az on.zággy(iléa elhalasztisakor fejedelmileg elrendelt szigoru 6ri1.&
bet egge tették és a beállott • z é l li t é. következtében uArnyastegetten hagyhatta el ajkát a IZÓ.
~ ., "") A nag)' ,..11 61101 t""mék t mt kikril t'I)'MOdúi k\h.
_IM'" Dh'ld Ft~M J'tIormíitori nacY....... ak • btlre~bl~~I>t& J ud,"okra niMI "~\lkM,. A tö~ntlt m lanitúa
Utrlnt • nain' tum~k k5ultti hBl'Hloal mindi .. tllruknak bu16k ""lk\l1 i ..
.
"\ Dr. Pintir Jtl>Ö IC)' nk; u t . Urd~lt : .~ .. • _bad
..~tc'l6df. .... k Ul • klktl hl ..~t • utbolikul 61 rel'ona' tlll
~ •• cIb-al vb bélrt<in.6be juttat ta." ( A IDIC)". Irod. tört.
& Iklh>y.... Bp. Ittl. ll. köt. 100. \. )

ol

A au. elhalt, de az ö refonnátori

eezméj

és evan.

géliumi tanításai itt a:.Arnyalnak közöttUnk.
Dávid F e renc tanításai a z egyetemee emberi felv ilág080dáanak és lelkiiame retM.abadaágnak oly maglllIr8 csapó lángoszlopai, amelyek a fényellenz61l1
szolgáló dogmatizmus nélkül látni és hinni tudó új
világnak mutatják a lélekben fakadó ~ni h itn p_

badaág boldogitó mennyországát.

Dávid Ferenc az emnényeknek élt és örök erkölcsi erőt jelent az IS má rtir halála.
A történelem megállapítása szerint J ános Zsigmond fejedelem sú.j ából éveken át f ISpapja : Dávid
F erenc beszélt. Ez a megállapítás a történelem örökké
fénylő lapjairól a Dávi d Ferenc f enkölt gondolkozásAt és szellemi nagyságát sugározza felénk, mert a
bibzabadság eszméje az Egy Isten-hit memz röptll
gondolatával ezuton kapcsolódott egybe. A Dávid Fe-

renc krisztusi szelidségét mutatja az ia, hogy az IS
bcfolyád.nak rövid korszakát üldöztetés és vér nem
szennyezték be.

•
A történelmi fe jh5dé! a vallási küzdelmeken át
Erdélyben végeredményben oda vezewtt, hogy 112:
eu rópai akkori történelemben uttöni kezdeményeúa
volt Erdélyben négy kUlönbözö egyháznak (receptae
religione8: catholica, lutherana, calviniana et uniUria ) terUlet ileg Ö83Ulkevert fennállása.
Mi ezt az akkori vezető osztály vaU~ felvilAKosodáaának tartj uk, ha a mai történetiró ebben.

"
vllná,,"zabadság modem elveinek rnegvalóeitMát nem
is látja. 21 )

A történelmi tények

előtt

azonban a történetiro

is az elismerés ziszlaját meghajtani kénytelen annak
II kiemelésé\'e1, hogy az erdélyi ember mir ezelMt
negyedfélszáz évvel kénytelen volt lemondAni 8 II j á t

":'IJJásána k ki z árólagos érvényesité.
séról I ez gyakorlatilag el6futárja
lett II felekezete k béké s és egyenjog u
e g y ü Ué l és é n e k. t8 )
OT) E kén:lbt 'rinti Dotár Imre: A "·alhl .... b·ddg fl
Dávid F.,,,,nc (. tanulmllnriban e kiadmány 73. tuutébea.
28) E helyen SzedI! Gyulának II XVI. a'z_dtól in tört~nelmére utalunk. A Wrténetiráaban II "kollektlv erok" ért6kelése két.ségtelenül II bely:oet tiszta !eltárásához "czetö hel)'es lit, azonb3n II hal.du lelki t.!nynőit sem II gazdad.."
törthlelem, sein II h6ltilr«!nelem nem alkalmana hel)....en,
ha II k or lelklaé~t nem tudja hel)'esen beillitani A XVl. dud a gazdaÚI1 helyzet és II katholikus nagybirtokok súlhullása mellett is kifeje:etten a lelkliamerctunbadd.g, a ....1Ibaoabadd.g ..ázada. A lelki egya~gnek a vallbi keret egyeigéból ....ló abszolut én'én}"iI lcvc:ethe hibA, b t~"e"- At
ea)'hh a ren_iuanO!' után u e\'angéUum tanitj,sival a JeUd
eV"!éget már nem tud~ biltositani, mert n ,-HAti elem a eor·
pus juris c!viU. kulturiJiho; csatlakozott ~. Rómival Stem·
ben a nem,etl elkültinutl. ~dolat','.1 a ,,_:.rI:mlU ~
zött , E. az erede~e a "cuju. regio _ ejua religio" utólagosan
megfonnulhott eh-nek, (Thomasiu&, Groti .. &, Hobbe. é3 Spi.
noza), E feJl6déa a hitu:lbadsig londOI.U által todbb eI'Ö.;;dou a i«Y jutott le a S_eafü IUl t-... l)'esen 'rto'kelteutl
faluköwwa Caacl.:ld.,t "'e.... czet) lelki egy_lf'!nek aúte__
"'ig, E: uonbG.n '" unltárius tanok nélldll la bekl\vetkeutt
~~-uga.ton é. beki.ivdkcutt :I magyar területen él bekj;,'etke.ett volna En!~lyben la.
Divi<! F • ......., .. oaJ't kotábo .. .,Inno,-aUlr" "oLI él ValJ.Úa lapit6, Ma a ,,"bad 'iugü6d:i.a mtrtirÍlL T.Lje_ elhlbl.·
~ak ~, • mai nóha ••dlat folytin té,-u tllrúnehni be.6.ULt,h nak keLL mir.601tenllnk S,egfUnck a. unitirilm" ..... ''o-

....t k".ó emo ....,'alt: ,,:I rru::a-1C" {; hirom ,'.Ub "",LLett IrifejL6d(itt Immb a nea-yedlk, mtI)' 8" I • & I é g ••• n e~'o!ni joe-

"

!ti, unitáriUlCk nt .. uuélyi lelket houXau llk
mQ'Unkt:.n C~b·MAJO·.ro~ h!rület~n i. '- hirdetjük, ~ 1\ n'lOde.rn !rulemben vett "aUin'bad_
.agot tÖI'\'!nybe ikwl ó M/lJ1'lIrortúgon bf,k& é.
tt:Jenjop ~'üttéretbell ft ket"i!Qh!oyi _retetben
közöwu munkjJ,'. nany' ft! dic.lh·é 1~l1k • nil
m*'SOtlkitot t U~IIS ot'1lAgunkll t. d e 1'1 k~pkori
mtntaUw ft százalékos haaafiaág \'~untlllálllnl
fea.\~ik IIJ. egiu mag)'N~t.~)

l.h-emd ...... \'Ot...
" lidp. Ell r6pil>l.lI

"
Mi, uni táriusok Dávid F erenc tanítása szerint
kevéYé gondolunk a rra, hogy az embereket II mi kijlönvéleményünkre t érit8ük át, mert az eszméket lU:
idő érleli ki és a t örténelem csak évnázados lépéuk.
ben viszi az emberiséget célja felé, amin t ezt a történelem igazolj a. SO )

Mj EI • ,ondolat kell6e1l tájfk01ltat ja uobt. akik ÖD'
magukban fl mbok t!ött ia fel szokt ik ,~t"i, hogy a f .. lviIig<lsodh dacAra mié rt nem terjed U Wlitá rizmou! AI unit!ri ... tgyh.á2 nem " olt eccleala militana. A p roalita "t..wt ill
Ó\·.~1alI kerUlu. 86t paaadvltúit tal'n tl,Il ill hajtotta '" U
aktivltbt fél~rt.etu.
De e~ nem.sak a ID.Bl'yar unit.f. riusok Jondolatvl liPban
...n ln. hanem u angol él amerikai uni nusok II e\ként
gondolk<>malr..
Dr. Wendu Kiroly, u a"pl Ul\ltiritqOk tlr1'l< ~
embe,.., Igy nyilatk,aott; .,az unItáriusok nem l~nylik .. neldk
UÁnt jÖ>"end6beli " nNuralkodút ...."'Lbban, (a mi • ..,lin tunk ~lr ,..IlÚ.. lcidrt (Ohaj la dr. T . GT.) , mel"l. 161
iamerik ('ahi.uk l)'5t>afit h hif,oyalt. De ut hisul!.k, hon
jor""" '\lith.ejuk, holY bi nainli _~ viMl I• • jlIvli nI tha, "u"t6 J4pel"'''1 aK unltárilmuHl leszMk." (1910. Dh id
F erenc: ••w.tbfnek nflTnbadon h1'ordulliJ. al k·Jm'ból. )

"
Sppea Hin mi.

RDDlk :II.

fekokeuu:ö&i t S

li

ek

~"lI1Ik

Dem'uk .. uónWói. h-n ih lYUoriói ia,
bOaJ • kTbrt:u5.i ukökai tanititobt icy~
mindeD filtékenyktdes netkűl a n€t!1 nep~ lelkibe bcle'Mnni mu! jőJ bl!. toOjO \;""\ boto" ma
már .. ch;!iUJt államokban Mm .. hitbeli inlya16di_
sok küufenek eg)"1"hsaJ, banem két mú ,;ligfeJ.
fops: u ~b'zjbg tanított ",lIherkObi (tl'dOIóeiai) frifops e. .. tisrtán raeioniHs-matuiallsta fel-

álland egp";ssal szemben. A polgiri tirsanaiom es az erköloi. nlágT'elld %a\'1U'tala.n fejlOdh!
fO('Ú

Una' ; .

".,.Wn'K feiter... ki

dr. Bruai SúDad,
!eIOI .. ""-...
~ Lupe.. OiIw-onh cl , ..1aDdi ~fs: ic Ir.
,.K:iilmj"dónt DOeIII !lillY, d .. eredeti ~élJ. ".D.: IIUa
ID' I ! .. Ie ll: t , e te ll: b iT .. it .. 111.1' •• II i. b ... i'm ID' •
.. Uil" •• IUa.t nabad .... llem .. i .. e l Ie:kl kap~.ol.t. t k .... ., ... i.

..A

~ "IÜ·~ ~.

,.

érde1lében a durva materializ.mussal uemben az öu_
egyházak a felvilágositó munkAt a m a g y a r_
s á g j . g y il b e n minden félUlkenykedéll nélkül vállvetve kellene, hogy vállalják, mert azé a hatalom, aki
Jl nélel! néprétegek lelki éleUlt uralja és irányitani

ké,..
A mi meglátásunk surint ez az állásfoglalás a
magyar géniusz megmentése szempontjából Magyarország sajátos felekezetközi helyzeténél fogva ki nem
kerülheUi történelmi szük~gesség is!
Dávid Ferenc is a kicsiny Erdélyben a 8zél8%akadt felekezeteket egyesiteni törekedett, hogya magyar erőt növelje és mi ma a megcsonkitott Magyarországon szintén a magyar erő növelésének vagyunk
munkásai.
ö tlz Egy Igaz Istenr61 irt könyvét már 151)8.OOn
az angol királyi udvarhoz juttatja, hogy az általa
hirdetet.t igazságot, vallásos hitet ennél a nagy nemzetnél is megiame rlesse3 1} és mi ma angol tesh'é" ) . ) E t4;nn)~1 kI~ool .tban ld kivinunk mutatni . ....,
hog y a len~cl unitárluook iratai ls eliu.tottak abban ... ld6bfti Anllll'ba, alOnban ... ~l uralkodó épen hagyta ... tlP"hb teMéi, de a t i a r ' . fe~ leütötte ne • eaj6t koroniJ' l
tette ""Iy~b<o, vagyi . U u ralkodó lett ... anllllt!n egy"" feje.
Az an cliktn eg~hh nemuti é. uralkodó elyhb'" letl,
l _ nyel nemben a katholiku. h mi . .... nUok lÖrv.\n)~ klvOI heh'uet: "IU'ook voltak.
Egy po.rlamenti reru:1clet 1652-ben a rakowl kAt~t, b"hol
laUlj'"', . llcetnl "",deli, a~n ban t ilokban ..,kan valJotUk
lZ unil'riu. hiU!. Biddt. J áno. ki. uniláriu. elP'hhkM~1
au .... e~t Londonban fl nyildnos unit'ri", l~tenl tiut<:olelet
I. mert ta rtanI. Tani,,-"rt hamar vetelUk börtönbe é. ett
~ hoIlt _
($L 161 6. t 1&62.)
A~ unItiriu. " alIú tarv.ln~1 kcr16to"'.. dad.,.. ... uniI'ri u. hit. lelkek ,Mly(." IO"'bb feJl&Wtt _ • feM l,,,,oodb

.
reinkhu; fordulunk, hogy II magyar igudgot megismerjék és segitBenek, hogy II trianoni kerazt.nl
feszltett Nagy_Magyarol"8'dgot !eltimpeezuk!
Dávid Ferenc eulótt negyedféluáz évvel azt taoitotta: II vita a krisztusi szereteten kivül semmivel
el nem dönthető és mi ma aual fordulunk egymb
ellen tör6 kere3dény hittestvéreinkhez, hogy II félre.

értéseket, érúkenykedéséket és nézeteltérfseket
egyenJitBUk ki krisztusi szeretettel.
Mi, Dávid Ferenc vallá3alapit6nk szelidségre
haj ló lelki világá val és kr isztusi türelemmel járjuk
az élet rögös utját és hisszük, hogy a keresztény társadalomban is II lélek az a nagy erő, amely az értelem trónja mögött ez emberiség tovAbbfejl6désén
dolgozik és Dávid Ferenc mártirhalálának egyetemes
emberi jelent6ségét diadalra juttatja.
Ez emlékUnnepen Dávid Ferenc szelleméhez akko r vagyunk mélt6k, ha az ó mártirhalilának lelki
ter}edbfvel Undaey Teofil 1774-ben Londonban mepWdtoUa u t lw unitJiriu3 egyházközséget, amel), uun ujabb e.
Iljabb tphhközH gek keletkez~k, ugyhop 181S-ban n uni!iriu. u !l'n korláto«> törvényt, az eoerrulnl'ek Ilal b a alatt,
eIW rtll ~k .

b) AI an~lok f. amerikaiak k;hötti ka-pcaolat fl aNnoa n)'th-ti Irodalom A.üks.'gn eril Ilatb 6ból iinUnt folyt,
holl')' LlndAoeY mll~lt Amerikában la oh 'a,UOk f. ulI')'lnabbe.l>
U ld6tiJban floatonban unitárius tanokat kezdettek hirdemi.
AI 1780-.. evek ben B~han d r. F reemann J a kab poopáp
Illatt ep ege.. tnillekezet unit'riut'" lett •• n uun ott "'
a hlt '"'1'"1 lujedett. E mO'lplomnak "'/1'1 lendlUetet adott
" olt Priutley, akit unitárius rutefrt Anglliból 1 7~-ben kiIlldllltek.)l a tu~ilI Boatonban 28 uniUOriua templom ...n.
EnfbUnt a. uniUOriul tUbil Amerikiban u Oltani .tP<>nl'okbol Ilimul ... wnat_pibpóki ""ndutt M lkUI a l. kult kt.
AI amerlkal nBUneril unitJiriuaok kÖ11I1 Itt Charullng E.. WA
emlItem, aki Amerikihan az uniU.ri ua enmfk ijröltflelll apootola volt.

részeseiként az E gy I.ten-hitével hi rdetjük, hogy: ft
vitágnak nines aemmi oka atok ellen támadni, akik
az eltemetett igaz.dgnak ft sötétlégb6\ előhozútm fá·
radnak, de az ti ue1leme csak akkor vezethet minket, ha a Dávid F erenc törhetetlen hite cseng ajkunkról :
" Akárm int er&z.akolja ia a világ, nyilvánvalóvá
fog az előtte lenni, hogy az Isten csak egy t"
Ez a reforrnátori gondolat a Dávid Ferenc már.
tiriurnának és az ő emlék ünnepének a legfen&égesebb
himnusza !" )
a) FonWu.l lwul=otdll ..... ~k:

SZ<lktll Gy.: Ma gyar Történet. IV. k ötet. A XVI. ad_

ud . Bp. 1929.
Vargha L.: A ke",.. ty~n EV'M~ tö~n~l=. Sirolpatak, 1906.
J akab E .: DAvid F erenc emléke. Bp. 1879.
Pokoli J .: AK Unita ri.m.. a lI a n -aronUia:on. Prot.
Sl4'mlc. 1898: ~76. lapokon.
Borbély L: A mai unitári .. " h lte],·"k klaluk .. l. ...... k tört&eUl. I. R. KoloUVKr, 1926.
Bo.Wly I.: A magy" UnitJ.rilll Egy"'" hiUlI.. e1 a XVI •
.... u d ban. Forrt.IRn.. lm'ny. Kolouv" , 1914.
R.\vba I.: A rnagy.rorodgl proUlstant.hm..1 történl:le .
1926.
Zodn yi J en6: A reforrnati6 Malfy.raro. á gon 16&>-ir.
(1921.)

Kanyar(:, F erenc: As UnitárilIIOk !h .,.. rarsd ...... KoIouvi. (1891) . A_lyben m4 ma i . Oli resq I _ nved __
ken val6 elke",,~b _ S~ektll "urinl . (~ 2'. l. I . hadib. )
E ...km Jdvlll aK idev.m.tkoI6 m\llllt ... olvadi_or mer~well . ... mponlok.t i. n,yet..mbe vellem.
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Ünnepzáró.
D r. K ozma J eM

OYUaggllíUé8i k ép1Ji8e1ö. egl/ házkiiuig; gOlldnok be&zéde a.z EmUktáblG elött.

A mai v ildgbafl. divat/á vdlt, 110011 Jrereutlk a

mi

,,~r!ékeink~ t" .

A mi ,.tr Ukeink"

a

36Q

k/as$iJ.."WJ megueméille.ritöje

t Bztendövel eze/ött elhalt Dávid Ferenc, -

(lki Wbb ét-B.UÍliI/lo8 l<ir ténchn i
'Vegzi nem zctme7~tö hit'atállát.

dicső

mult ntá1l. 1M

Dávid FerCftc egyháza ma l elkgvdra a mag l/ar8áfJllak, amel yet ku ltllrtilatlan ellcnst gell tlépek ()8tro'mo/na k, de ez fl. ' cl/ f ut-ór <ütj a- az Qstromot és ci vár
védői bíznak az 18tf!7l i örijk igazságban, amely t lóbb,
00011 utób b ezt a dic8Q magyar várat is f el fouia Slabadltani .!1I e rre a ItI/egI/úr I'(!, az Un itári", EOl/ház
l12 i nmll9 !1QT8lÍUlÍ.ra job b flllpok UI fogIUl.I.:

mlÍg

vir-

radni, amikor felm en /ve (lZ elle1l86ges m cg8zál/á8
alól.• Dávid Ferenc t UI/háza 1.j b6/ ki /QU 'Vonulni a
t ermékrny 8ikm, hoOY ti lelktklnm II ku/tIlra, a uilI~ kbcm fl ~ze rctet 11IflOL'út vesse d ,
M ár lá t juk a 8cglto CBaJXllok kiJ::dcdü ét III az
él~ Dáv id Fer,'n e ::á8::lajút lobog/Ii.

"

"'ji

Dávid F erCM IEUl/háza, IUl o ~l'Ift6;1lai, ~ 6
képviselik itthQPl a M aur«r gAZ"fj'ot. Kia/6U6r& ..
lJ kU EgI/ház keltette fel külllOO8t7t A""lid~ . . .
,o\at4l111M Ameri.IM.fUlk a Nat/llar l {Wndl1 tI hiU IraekUididt. Kül/IiU, - A-nglia, - A-nk4 CI . . Bt>.
délpnk1'e, II mi valld8lmk billcBöjere ma. ~r Mim
Nj Szent Földre ukint, amelllet az elletUégu C3O"...

tokt6l meg keU tisztít«ni.
A mi külföldi hitrok011iJ.ink is Dávid Ferm.:lHa
t~ztelik O-

valld"alapíMt, -

altala, az ö EgvlNa

dltal ismerték meg jobban a magyart.

Ez a tábla , mdllet 1?rnl lekpleriM. JelemutI
békét, Izcretetet, hÜBéget, bizalmat, 18tenfélelmd la
/eltdmadáat!
Ez

(I,

tábla leUl/en ahJpklive az eljövenM

M4(IIICW

I gazságnak, hirdesl1e, mtt7lkálja, biztoBÍts6 CI Magvar
Feltámad6..st!
'E z a kouol"Ű , ame/Ilet cl tIIagyar unitánwsok lUvében he/tlezek el, II remény k08zorúja. - Adja eu
~g, Mgy ezt az alapkö vet mielöbb a hála ko3zoni;6.val diBzit heSBÜk !

