
, 

agy és kiváló férfiak emlékezete minden 
nemzetnek szent öröksége. amelyet el nem ve
het senki és semmi tőle. sem vészes idők. sem 
ármány. sem erőszak. sem leveretés. sem jog
fosztás. nem még a rabság és a szolgaság sem I 
Valamely országot feldulhatnak. szétdarabolhat
nak kegyetlen ellenségek. de az ot! élő nemzet 
lelkét el nem olthat ják. Ezeknek a férfiaknak 
az emlékezete. mint égő szövétnek világit a sötét 
éjszakában. vigasztalást nyujlva. reménységet 
keltve. bizalmat ébresztve s hitet erősilve. Az 
emlékezet felkeresi fáklyájával a dicső multat. 
a nemzet kimagasló eseményeit és alakjait. hogy 
azoknak nemes példájával erőt öntsön már-már 
csüggedő szivekbe. Mert soha el nem pusztul
hat az a nemzet. amely nagyjait megbecsülve. 
abban a tudatban küzd és él. hogy ezek emlé
kezetében a nemzet géniusza őrködik a nem
zet sorsa lelet!. És e szomoru idökben a mult 
lényes emlékeiből meriti az erőt és kitartást a 
további nehéz küzdelemre. 
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Ugyanez vonatkozik a trianoni magyar 
unitáriusokra is. A hazánk és kisded Szentegy_ 
házunk mostani megcsonkitott, elhagyott szomoru 
állapotában nagy elödök emlékezetét elevenitjük 
föl. hogy a dicsö multra támaszkodva. belöle 
vigasztalást meritsünk a jelenre. hitet eröt. bá
torságot s reményt a jövö küzdelmeiben. 

Az erdélyországi magyar unitárizmus is sok 
értékes történeti nagyságot adott már hazánknak. 
akire nemcsak mi unitáriusok. hanem nemzetünk 
minden tagja büszke lehet. Ilyen volt a többek 
között Heltai Gáspár kolozsvári iöprédikátor is. 
aki a XVI. század béli erdélyi reformációban. 
mint Dávid Ferenc kortársa. mint bibliaforditó. 
mint történetíró és reformátor. Dávid Ferenc 
után az elsö helyet vivta ki magának. 

Heltai Gáspár unitárius bibliaforditó mun
kássága. hazafias és vallásos tevékenykedése 
által unitárius hitvallásunknak el nem hervadó 
értékes áldozatokat hozott. Ezekkel a sokoldal u 
munkájával örökhalhatatlanságot vivott ki hitünk 
nagyjai között magának. amelyre minden uni
tárius büszkén. bizalommal tekinthet s elhagya
tottságunkban eröt meri the t magának. 

Heltai a magyar reformáció tudós férnai 
közé tartozott. O nem állot! a küzdelemben az 
elsök között, de a sokoldalu "kitartó munkás
~á:gával .. mint reformátor. mini egyházi és világi 
~ro s mmt könyvnyomdász az utókor hálás el
Ismerését érdemelte ki. 

Heltai 1510. és 1515. között született a 
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szebenmegye.i Na!IYdisznód0!l (~~Itau). er~etére 
nézve erdélYI szasz nemzehségu volt. aki c8IIk 
később tanult meg magyarul. Amikor elsajálilotta 
a magyar nyelvet. igazi izig-vérig tősgyökeres 
magyarrá lell.lijuságáról kevés adat maradt reánk. 

Heltai szász szülőktől származván. magya
rul csak felnőtt korában tanult meg. de miután 
magyarrá leli lelkében is a magyar irodalomnak 
kiváló szolgálatot tett. Alsó iskoláit Besztercén 
végezte el. az akadémiai felsőbb tanulmányai 
elvégzésére Németországba Willenbergbe ment. 
ahova 1543. február 17 -én iratkozott be. Tanul
mányait főleg a jámbor Melanchton vezetése 
alatt végezte. ahol csak egy évet töltött. itt is
merkedett meg szintén szász eredetü Vizaknai 
Gergellyel. akivel örökbarátságot kötöttek. Ök 
kellen hozták Erdélybe a reformáció szelének 
!riss leheletéI, ahol segitő társakra akadtak s 
inditották el utjára az erdélyi magyar reformáció! 
világot megváltani akaró utján. Amikor haza
jöttek Kolozsvárra. itt hozzájuk hasonló lelket 
találtak Gyulai Istvánban a magyar prédikátor
ban. E három ember nevéhez füződik Kolozsvár 
reformáCiója. Érdekes fe/jegyeznünk. hogy Erdély 
akkori reformátorai és a reformáció meginditói 
mind erdélyi szász eredetüek voltak pl. : Hon
terus János. Heltai Gáspár és Dávid Ferenc: 

Heltai egész életét általában a csendes ter
més.zete. szelid lelkülete jellemzi. Amikor haza 
kerult 1544·ben Kolozsvárra a szász lutheránus 
egyház megválasztolla papjának s aztán közel 
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30 évig iH éli munkás életét jóban rosszban 
egyaránt. Mint lutheránus pap a legkiválóbb 
papok közé tartozott. Ezt mutatja azon körül
mény. hogy négy év mulva Nagyszebenbe. 1557-
ben pedig Brassóba hivják meg az oltani evan
gélikus eklézsiák. Ö azonban egyiket sem fo
gadta el. mintha érezte volna. hogy az ő sorsa. 
hivatása egészen Kolozsvárhoz köti. 

Heltai a magyar bibliaforditáshoz mindjárt 
pappá választása után hozzá fogott. Lelkészi 
müködése alatt két munkája emelkedik ki. mint 
ífju életének ideálja: a biblia magyar nyelvre 
fordítása és egy sajtó {nyomda} felállítása. Ebben 
a munkájában hüséges társai voltak Ozorai 
István és Vízaknai Gergely iskolamesterek és 
Gyulai István magyar prédikátor. Egyík legsür
gösebb feladatául tekintette ,:az egész bibliának 
magyar nyelvre forditását. amelyet jórészt tel
jesitett is. ebből a munkából az oroszlánrész 
természetesen Heltainak jutott. Ebben az érdem 
is az övé. mert ő mint pap. iró, bibliaforditó és 
nyomdász fáradhatatlan munkásságot, fejtett ki 
a 'reformátori eszmék majd egy. majd más 
alakban diadalra juttatásán. 
, A nyomdáját Kolozsváron az Övárba vezető 

keskeny utcában állítoUa föl. Maga mellé vette 
munkatársul színtén szász nemzetiségü Hoifgréif 
György nyomdamestert. Müködését a nyomda 
már 1550. körül megkezdette. A nyomtatáshoz 
szükséges papirt Brassóból Fuchs és Benker 
papirgyárából szerezték ba. Heltai jóval később 
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egy papirgyár felállitás.~n .is fáradozo«. de ezen 
irányba kifejtett munkru sIkertelenek maradtak. 

A nyomda fontosságát Heltai felismerte 
jól tudta. hogy ez hozzátartozik a relormáció 
sikeres kereszlülviteléhez. Mert kezdetben a szó 
és belü volt a reformáció egyetlen biztos fegy
vere. Az ország három részre oszlásának e 
szomoru korszakában. amidőn a töröktől és 
némettől megszállott területeken nyomor és 
szenvedés volt osztályrésze a magyarságnak. 
ahol csak nagy küzdelmek árán tudta magát fenn
tartani a magyar nemzet. Ekkor Heltaiék nem 
a maguk jólétükért harcoltak. hanem a magyar 
laj fönnmaradásáért küzdöttek. minden lehetőt 
megtéve ennek az érdekében. Ez a nyomda is 
a reformáción keresztül ennek a nemzeti ellen
állásnak és a fejlődésnek induló magyar kultu
(ának veti meg az alapjait. 

Heltai ugy a papi hivatásának. mint irói 
munkásságának igazi lelkesedéssel tett eleget. 
A bibliaforditás kora (1550-1565). mondhatni. 
egyébként is mozgalmas volt. ugya kolozsvári 
evangélikus eklézsiára. n.int őreá nézve is. 
Martinuzzit 1551. esztendő vége felé meggyil
kolták. s ezzel Kolozsvár megszabadult attól a 
nagy nyomástól. amit a katholikus kormányzó 
rá gyakorolt. A nyomás alól felszabadult kedé
lyek a katholikus papságot és szerzeteseket a 
városból kiüzték és ezzel a ténnyel a lutherá
nusok az egész várost hatalmukba keritették. 
Ahogy ez az esel megtörténI, a lutheránizmus 
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hivei egész sulyukkal vetették magukat a luthe
ránizmus terjesztése érdekében a hitbeli küz
delmekbe. 

Ez a nagy változás Heltai tekintélyét is a 
hivei előtt nagyon emelte. De a papi állását 
azonban nagyon nehézzé tette a napirenden 
levő hitbeli vitatkozások, amelyek akkor kez
dődtek meg igazán, amikor Stancaro Fülöp 
Kolozsvárra érkezett és ott családjával lete
lepedett. 

Stancaro mantuai születésü orvos és theolo
gus volt. E tudós férfi 1542-ben Vicenzából mene
kült, a szabad vallásos elvei miatt. aki 1543-tól 
egész 1550-ig Bázelben, Chiavennában és Velen
cében tartózkodva, theologiai műveket irt és 
adott ki, ami miatt onnan is távoznia kellett és 
Lengyelországban, Pinczowban telepedett le, 
Olesinszky Miklós lengyel nemes birtokán. Innen 
mint Izabella királyné hive költözött Kolozsvárra. 

Stancaro Kolozsváron hirdetni kezdte a 
maga (kálvinista) tanait, amivel kihivta maga 
ellen az akkor még lutheránus vallásu Heltait. 
Ámde a nagyképzettségü Heltai az uj tanok 
elött nem hátrált meg, hanem vallásos könyvek 
kiadásával erösitette meg hiveit. 

A harcok már tartottak Heltai és Stancaro 
között, amikor a küzdelemben váratlan segitség 
érkez:tt Dávid Ferenc személyében. Mert ebben 
az ,doben csatlakozott hozzá és lett segitötársa. 
majd vezére Dávid Ferenc besztercei katholikus 
pap, aki az egész besztercevidéki papsággal 

10 



egyUtt hagyta ott a katholikus egyhÁzat 8 ment 
át Luther táborába. 

Ettől kezdve Dávid Ferenc és Heltai Gáspár 
alakja egyijtt jelenik meg a reformációs kUzdel
mekben. Dávid Ferenc. a lánglelkU szónok és 
Heltai. a csendes munkás. Ezekben a kUzdel
mekben szinte kiegészilik egymást. Dávid Ferenc 
lényes szónoki tehetsége. szilárd, férfias jelleme, 
erős hitbeli meggyőződése s harcias egyénisége 
magával ragadja a csendes természelü Heltai! 
is, aki ezután vele együtt küzd és védelmezi 
hitvallását, róla könyvet ad ki s néha ő is bele
vegyül a hitvitákba. Heltait azonban az irói és 
nyomtatással járó munkák annyira lekötötték 
és háttérbe szoritották, hogyavezérszerepet 
emiatt Dávid Ferenc kezébe játszotta át. Dávid 
Ferenc erősen izgató szellemével, elragadó 
szónoki képességével s azáltal is, hogy Kolozs
vár szülötte volt, Stancarora mért hatalmas 
csapásával az események vezérévé avatta magát, 
amig Heltai inkább higgadt mint bátor, inkább 
tudós mint szónok, inkább közkatona mint 
vezér volt. 

Heltai a bibliaforditáson kivül más iroda
lommal is foglalkozott. A nyomda első terméke 
egy kis könyvecske : "Ca techismus Minor, azaz 
a keresztyéni tudomá nyna k rövideden va ló sum
mája" volt, amely az ágostai hitvallás tanait 
Toglalta magában. Ezt a kis kátét még ebben 
a:" évben kövelte a • Ritus explorandae verita tis" 
elm alalt kiadolt munkája. Ennek a műnek az 
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előszavában bizonyit ja be Heltai törhetetlen, je> 
magyarságál. Ezt a művet méi Martinuzzi nyo
matta ki, ami fényes bizonyiték arra, hogy milyen 
jó hirnévnek örvendet! a nyomda, mert kevés 
idővel azelőtt Martinuzzi pénzbirsággal sujtotta 
Heltait a nyomdája miatt. 

1551-ben hagyta el a sajtót: .. A Bibliának első 
része, azaz Mózes öt könyve". A forditás elé 
érdekes előszót irt Heltai, amelyben kifejezésre 
juttatja hiveinek, miszerint .Egyéb tudomány 
nélkül üdvözülhetsz, de enélkül soha' . Még 
ugyanazon esztendőben jelent meg a "Jézus 
Sirák könyve" forditásában. Ugyancsak ez évben 
kerül még sor a Bölcsesség könyvének kiadá
sára is. Ez esztendő Heltaira nézve elég szeren
csésen végződött. O a Martinuzzi halálát követő 
események diadalát az uj egyháznak könyvelte eL 

Heltai, mint !őprédikátor az uj vallás kér
déseinek nyilvános megtárgyalásán kivül időt 
szakított magának a város rendezésére és a 
a városi polgárság lelkületének megnyugtatására 
is, azonfelül, hogy a magyar bibliafordítást sem 
hanyagolta el. Kiadott még más olyan szellemü 
munkát is, amely hozzátartozott a reformáci6 
által teremtett erkölcsök javitásához. Ilyen tárgyu 
könyve volt nA részegségnek dialógusa' és a 
"Trostbuchlein" németnyelvü munkája. Ezeket a 
könyveket a protestáns reformáció által kezdet
ben életrekeltet! részegségek és könnyelmü 
tobzódások ellen irla, illetve forditotta le. 

Még két könyve jelent meg ebben az év-
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ben. (1552.) Ezek közül a nevezetesebb: .. Evan
géliumok és Epistólák" eimmel. mig a másik 
.. A Bibliának negyedik része. azaz a Próféták 
irásai" voltak. Ha vizsgáljuk a biblia kiadás 
sorrendjét első. ami a szemünkbe ötlik. hogy 
két apokrifus könyvet teltek a szent iratok közé; 
másodszor. hogy mellőzték a Krónikák két 
könyvét. Ezsdrás. Nehemiás. Eszter és Jób 
könyveit. Miért? l Könnyü erre a választ meg
kapnunk. Heltai aBibliát bibliakritikai szem
pontjából nézte. amely emberek által irolt könyv. 
amely élni és életböIcsességre tanit. Heltai sze' 
rint a Krónikák. amely a papi felfogás szerint 
is megbizhatatlanul adja elő a zsidók tör
ténetét: Ezsdrás. Nehemiás és Eszter pedig. akik 
folytatólagosan jegyezték föl a zsidó nép törté
netét. a magyar keresztényeknek semmiféle lelki 
épülést nem nyújtanak. Heltai ugy gondolta. 
hogyha éppen történet kell a magyar kereszté
nyeknek. van a magyar nemzetnek olyan fáj' 
dalmasan szép története. hogy az kiállja a ver
senyt bármely nemzetével is. Hogy ezt igy 
akarta és igy érezte Heltai. a Bonfinius Króni
kája latinnyelvü. később pedig a magyar nyelvü 
kinyomatása bizonyit ja. 

Kihagy ta a Jób könyvét is. mert szerinte 
ez az idő nem kedveze!! Jób sanyaruságainak 
olvasására. mert nem fájdalom. hanem siker. 
"k em megveltetés. hanem rögtönvaló szeretet 
. ellett az elsö magyar protestánsoknak. 

Megemlitjük Heltaim,k egy igazán érdekes 
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könyvét. amely eddig a legelső magyar ábécés 
könyv volt. A cime: .. A keresztyéni tudomány
nak fundamentuma". Ugylátszik ezzel a kiadás
sal Heltait az a nemes gondolat vezette. hogy 
aki bibliát szeretne olvasni. előbb tanulja meg 
a betüt olvasni e könyvből. 

Dávid Ferencnek és Heltainak a közös 
munkájuk gyümölcse volt az a szép kiállitásu 
könyv is. amelyet .. Responsum ministrorum 
ecclesiae Colo.variensis 1556." eimmel adták 
ki. Ez a mű a hiltételüket foglalta magában 
Kálmáncsehi irásba foglalt kálvinista tanaival 
szemben. 

Hiszen azokon az első heves hitvitákon. 
amelyet előzőleg Stancaro és Kálmánesehi ellen 
vivtak. mindjárt nem járt a kellő eredménnyel. 
Dávid Ferenc beszéde izzik a tűztől. amelyben 
az általa hirdetett igazsága fokról-fokra acélo
sedott meg. Heltai. ki már a hitvitákban a fő
szerepet átadta Dávidnak. kiadja a .. Confessio
ját" amely hideg zuhanyként hullott a vitatko
zókra. mitől a szenvedélyek ideig-óráig lelohad tak_ 

Az 1558-ik esztendő is még a lutheránu
sokra nézve szerenesé.en kezdődött meg. Május 
l'én zsinatot tartották Tordán. ahol a zsinat 
elnöke Dávid Ferenc volt. A zsinaton a vitat
kozások oly hevesek voltak. hogy még a csen
des természetü Heltait is később már félelmetes 
vitatkozóvá tette. A vitatkozások most már egy
részt Dávid és Heltai. s másrészt pedig Kál
mánesehi és Szegedi Lajos között folyt. mint a 
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kálvinisták kevésszámu ~övetőinek SZÓ8z6l6i. 
Dávid és Heltai még a zsinat előtt kiadták az 
Apologiát", hoiY a benne foglaltakkal kimu. 

i'assák az ellenük intézet támadások jogosulat
lan voltát és hilüknek igazságál. A zsinati hit .. 
viták egyelőre Kálmáncsehi legyőzésével vég
ződtek. 

A siker nem sokáig biztosította a felekeze
tek közötti békét. A legerősebb harcot Dávid 
és Heltai a kálvinizmus eszméit követő Kálmán
csehi Márlon ellen vivják meg, de később eme 
nemesítő harcok közepett kifejlődött tisztultabb fel
fogás Heltait a vezérrel Dávid Ferenccel együtt 
arról győzték meg, hogy másutt van az általuk 
keresett igazság, s ez az igazság keresés mind
kettőjüket a kálvinisták táborába vitte át. Ez a 
jelentős változás azonban nem változtatott Hel
tai tervein és munkarendjén. 

Tehát bevégzett ténnyé vált, hogy a kolozs
vári evangélikus egyház két legkilünőbb tagja, 
Dávid Ferenc, aki eddig az ész és tudomány 
fegyvereivel sikerrel védte az ágostai hitvallást 
és Hellai, aki irodalmi munkásságával szerzett 
magának érdemeket, az urvacsorai hitviták foly
tán nyiltan a kálvinistákhoz csatlakozta k. 

Dávid Ferenc az urvacsora kérdését illetően 
zsinatot eszközölt ki. Az á ltala kieszközölt zsi· 
natott 1559·ben Medgyesen tartották meg. Ezen 
a zsinaton Heltait és Dávidot a lutheránusok· 
kal szemben vereség érte és ezért Heltai visz' 
szavonult a vitatkozások teréről és ismét a 
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nyomdáiába menekül s kiadja az .. Ágenda. 
azaz keresztyéni cselekedetek. melyeket követ
nek közönségesen a kere~ztyén ministerek és 
lelkipásztorok" eimmel. Erdekes kinyilatkozta
tása az akkori keresztény világ veszedelmeiről 
való értekezései. 

Heltai a lutheránusokkal szemben. az ala
kulófélben levő kálvinista vallás megerősitése 
érdekében ez év novemberében megtartoH 
székelyvásárhelyi zsinat határozatait is kiadta: 
.. Az Urnak vacsorájáról való közönséges keresz
tyéni vallás" eim alat!. 

A Székelyvásárhelyen tartott zsinati hatá
rozat nem hozta meg a békét a lutheránusok 
és kálvinisták között most sem az uri szent 
vacsora ügyében. Ezért a lutheránus vallást 
követő szászok ebben a kérdésben Medgyesen 
egy ujabb zsinatot tartottak. ahova 1560. január 
ID-ére Dávid Ferencet és Heltait. Hebler Mátyás 
szász lutheránus szuperintendens meghivta. 
Ezen a zsinaton a lutheránusok előterjesztették 
az urvacsoráról való hitvallásukat. melyet Dávid 
és Heltai kilenc pontba foglalva igyekeztek 
azokat· megcáfolni. Ugyanekkor pedig bemutat
ták a Kolozsváron szerkesztett 15 pontból álló 
kálvinista hitvallást is. A vitatkozó felek ered
ményt elérni nem tudtak s ezért mindketten 
János Zsigmond erdélyi fejedelemhez feleb
beztek. 

Heltai. hogy ügyük kedvező elbirálásában 
befolyásolja a' nagy fejedelmet. kinyomalta . a 
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hires Zsoltáros-könyvét. A könyvet II. János 
választott magyar királynak ajánlotta. Heltai e 
zsoltárforditására - amely a magyar irodalom
ban a negyedik helyet foglalja el - népies 
magyarságánál fogva elismeréssel tekinthetünk. 
Ezek a zsoltárok eléggé szabatos pró~ai fordi
tások voltak. erőteljes és érthető magyaros for
ditásánál fogva igen jelentősek voltak a biblia
forditások történetében. 

János Zsigmond nem zárkózott el a hozzá 
folyamodók kérése elől. ő a vitatkozók kérését 
teljesiteni kivánta és ezért Gyulafehérvárra 1561. 
február 6-ára nyilvános vitatkozást rendelt el. 
ahol Hebler szász szuperintendenst Heltaival 
és Dávid Ferenccel kiakarta békiteni. Ezek a 
békitési kisérletek neki nem sikerültek s ennél
fogva ugy határoztak. illetve abban állapodtak 
meg. hogy felebbezni fognak a lutheránusok 
Wittenbergbe. mig Dávid Ferenc kijelentette. 
hogy ő Genfbe fog felebbezést benyujtani. 

. Ebben a várakozásteljes esztendő (I 562.) 
vége felé Heltai nem nyugodot! meg. hanem 

.. kiadta a .Jézus Krisztusnak uj testamentumát". 
amit Nádasdy Annának. Majláth István özve
gyének ajánlot!. 

Ebben az esztendőben év elején érkeztek 
meg végre a felebbezésre a kivánt válaszok. 
amelyek ugyancsak nem hozták meg a feleke
zeti békét. hanem azzal az eredménnyel járt. 
hogy a lutheránus fejedelem hite megingott s ő 
is a kálvinisták vallását vette föl. Mig az er-
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délyi szászok megmaradtak konokul a lutherá
nizmus mellett. addig a székelyek és magy8lOk 
követték a vezért és Heltait a kálvinista hit
vallásba. akik ismét az események élére kerül
tek és azt hitük és meggyözödésük szerint ala
kitották. 

Mig ezek az események lejátszódtak volna. 
Heltai kinyomatta Bonfinius krónikájából Mátyás 
király históriáját latin nyelven. (Magyarul később 
unitárius korában forditotta le.) 

Békésen munkálkodtak Dávid Ferenc és 
Heltai Gáspár egymás mellett. Egyizben azon
ban Dávid Ferenc egy váratlan kijelentése meg
zavarta a kedélyeket s Dávid Ferenc a vezér 
és Heltai e kijelentés miatt meghasonlottak egy
mással. A meghasonlás oka Blandrata által 
terjeszteIt hittételek voltak. 

Az 1565-ös esztendö nevezetes dátum ma
rad a reformáció történetében. mert ekkor kezd. 
Erdélyben az unitárizmus eszméi szárnyait bon
togatni. Ekkor kezd Dávid Ferencben az eszme 
iránti gondolat kibontakozni. Dávid Ferenc. 
mint János Zsigmond udvari papja. a fejedelmi. 
udvarba meghivott és letelepedett udvari orvos
sal Blandratával került szorosabb nexus ba_ 
Blandrata szeretelttheológiai tudományokkal 
foglalkozni. Blandrata ismertette meg Dávid 
Ferenccel az unitárius eszméket. ami ellen eleinte 
Dávid erős ellenállást fejtett ki s hitvitát kez
deményezett Blandrata eme tanai ellen. Ezek
ben a vitatkozásokban Dávid arról győződött 
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