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I. KORSZAK. -

I. Az unitárius egyház' megalapitásq Erdélyben és megpróbál-, 
fatásai a róm. kafh. feJedelmek alatt. 

, 1566- 1605. 
/"l ' 
. 6. ,Ddvid Ferenc élete és reformdtorl 

rnükodése_ , 
, 

, " Erdélyben az unitárius vallás elterjesztése és az egyház 
megalapitása a Dávid Ferenc nevéhez , fUződik. Éppen ezért 
ez apostoli férfi életével és munkásságával közelebbről meg 
kell ismerkednünk. ' 

, Q<!vid Ferenc 151O-ben Kolozsvár! született. Itt kezdette 
meg tanulól p ályáját. Apja egyszer!l iparós' völt; de fia nevel
te.té,s~re nagy gondot for?itott, Pa i pál~ára ~zán~~ s ,~ ~<?Iozs
var} )s)<ola~lvégzése utan, Qyula e ~~rv~~raka puspökl 'szék
Ií.elyre vitte, Szorgalma és jó magaviselete altal Kivált fiinüló
társai közül s amint végezte tanulmányait, azonnal ~egéd'p'ap
nak és ,4Inár.n1!.k alkalmazták ott, ahol a katholikus egyházi 
élet központja vo!!. ,Azonban ez a központ gyönge és ingatag 
alapon állott. A püspök inkább politikával foglalkozott s a 
vallási ügyekkel nem ,sokat !örődött, Az egyház.: vezetése nagy 
részben a káptalan kezében volt letéve, Ennek tagjai között 
~iváló emberek voltak, akik többnyire a humál)izmus és a 
terjedöben levő reformációval rokonszenveztek. Ilyen környe
zetben a Dávid Ferenc lelkébt n erős vágy támadt, hogy föl
keresse Wittenberget, a reformáció tűzpontját. Ez a vágya 
teljesült. Két nemes gondolkozásu kanonok 'Segitségével és 
anyagi , támogatása mellett ehn,en ~iJtenbergbe ~) 545-bj!n, 
}5 éves korában. Hogy mikor jött onnan haza, azt biztosan 
tudni nem' lehet. De annyi bizonyos, hogya Luther-féle' re
~?rmátori eszmékkel gazdagon megrakodva tért vissza hazá
)aba, Már !551-ben Besztercén találjuk, milli j skolaigazga.fót. 
Itt akkor a reformiÍCiÓ meg volt erosOdve, A következő évben 
a szomszédos lelkésze lét!, ahol két évig müködött. 
Itteni papsága ' , gyulafehérvári róm, kath. 
püsllök kisérletet arra, hogya reformáció terjedését meg-
akadályozza s akik melléje csatlakoztak, azokat téritse vissza 
az ő egyházába, Ebből a célból a papokat zsinatra hivta meg 
székvárosába. A Beszterce környékén lakó papok egyenesen 
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, megtagadták a zsinaton' 
bizták meg, hogy az ö 
nek a zsinati 
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s Dávid Ferencet 
fej tse ki. Dávid Ferenc

válaszirata széles körben 
a reformáció ' élére A llilott<\.. 

Ennek ogy- már 1955-ben I<olozsvárra 
került, hol a lett igazgatója, Itt heves vitái 
voltak Stancaro a hires olasz antitrinitárius hit-
tudóssal. Ezekben a hivei öt tartották gyöztesnek, 
ami hirnevét még jobban megnövelte. 

E nagy hirnévnek legszebb bizonyítéka az, hogy egy
szerre Erdély két legnépesebb városa: ~olozsvá~ és Nagy
szeben hivja meg lelkészének. Nehéz lelki tusa utan Kolozsvár 
meghivását fogadta el, mert a szülöi kapcsolatok és gyer
mekkori emlékek , ide vonzották. Itt olyan sikeres munkát 
végzett, hogy 1557-ben a magyar lutheránusok püspöküknek 
választották, mig a Nagyszeben-vidéki szászok maguknak 
külön szász püspököt választottak. 

Ebben az idöben jelent meg Erdélyben Ifálmáncsehi 
Sánta Márton, aki a Kálvin tanait kezdette terjeszteni. Az elsö, 
aki szembeszállott vele, Dávid Ferenc, a magyar lutheránus 
püspök volt. Nagy vitatkozások indultak meg a két fél kö
zött, különösen az urvacsora kérdésében. Ezeknek a vítatko
zásoknak a során uj világosság-sugarak járták át a Dávid 
Ferenc lelkét. Átlátta, hogy a K~lvin tanai tisztábbak s külö
nösen az urv[tcsora kérdésében közele5D állnak a biblia tani
tásaihoz, mint a Lutheréi. Sem álszemérem, sem a püspöki 
tekintély és méltóság meg nem akadályozta abban, hogy a 
megismert igazsághoz csatlakozzék. Amennyire védte eddig a 
Luther tanait, most olyan bátr,an szállott sikra a Kálvin nézetei 
mellett. Kisérletet tett arra, hogy lutheránus hiveit is meg
gyözze s a maga felfogására téritse. Amikor ez nem sikerült, 
önként lemondott a püspöki méltóságról s mint egyszerü pap, 
tovább küzdött azért, amit ' igazságnak ismert. Egyik zsinatot 
a, ~ásik után tartották, hogy a kérdés tisztázódjék s a két fél 
köz~tt a megegyezés létrejöjjön. Azonban ez nem sikerült, 
habar Blandrata György is, a király udvari orvosa, aki Len- ' 
gyelországb61 jött be Erdélybe, a kibékitési irányzathoz csat
lakozott. Az ö közbenjárásával rávették János Zsigmond feje
d~lmet, hogy a két fél kibékitése céljából még egy utolsó 
klsérle~et téve, hivasson össze zsinatot. A fejedelem, aki maga 
IS óhajtotta yolna az egyezséget, össze hivatta a zsinatot 
NEg)lenye.ctre _1564-ben_ A zsinatra maga helyett Blandrata 
Györgyöt l{üldötfe el, mint fejedelmi biztost. Azonban minden 
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fáradtságuk hiábavalónak bizonyult. Egyik fél sem engedett 
a maga igazából. Megtörtént a reformáció két ága között a 
végleges szakadás. A _ magyarQk a Blandrata és Dávid Ferenc 
által védelmezett Kálvin-féle irányzathoz csatlakoztak s "Dávid 
Ferencet kálvinista püsJiökké valiisztották. - - '-

Innen 'kezdve Blandrata és Dávid Feréne szoros barát-
ságot kötöttek egymással s Dávid Ferencet a befolyásu 
Blandrata ajánlatára a fejedelem udvari nevezte ki. 
Dávid Ferenc nagy buzgosaggal . valIás 
megszilárditásán és törvényesitésén s ezért ez az egyház egyik 
alapitóját tiszteli benne. Azonban a Bla!1dratá'lal való szoros 
kapcsolata folytán ismét uj táplálékot /kapott igazságot szomju
hozó lelke. Megismerkedett az antitrinitárizmussal, amelyet 
Blandrata Lengyelországból hozott magával s e mellett a 
Szervét Mihály könyveivel, amelyekböl uj . szenem áradt lel
kébe. Ez a szellem nem maradhatott hatás nélkü\. Hiszen ő 
a neki adatott világos émelem erejénél fogva, mindenben az 
igazságot és a világosságot kereste. A titokzatos szenthárom
ság mellett, mennyivel tísztábbnak és világosabbnak látszott 
előtte az egy Istenség hite I Ez lett most már az ő egyetlen 
reménye, vágya és eszménye. Gondolatait egyelőre magába 
zárta. Azután meghitt, baráti körben kitárta lelkét. Hamar ro
konérzésü keblekre talált. Kolozsvárt Basilius István, Egri 
Lukács, Szegedi Lajos magyar lelkészek csatlakoztak hozzá 
még 1 565-ben. A gyülekezet is két pártra szakadt. Egyik 
védte a régi _pápás tudományt", a másik lelkesült az "uj 
evangéliumért-. A templomokban és az iskolában, az utcákon 
és a kereskedésekben heves vitatkozások folyta~ a kérdés 
körü\. E vitatkozások során Dávid Ferenc, a püspök, hevl!sen 
összeütközött Károly} Péterrel, az iskola igazgatójával, aki azt 
állitotta, hogy az örökkévaló.J.st~nl!n az .Ajy,á.! ... Fiul és Sz.ent
lelket kell érteni. A püspök ezzel szemben azt mondta, hogy 
csak az Atya örökkévaló. E miatt az iskola igazgatója el
hagyta állását, kiment Nagyváradr;t s onnan Méliusz Juhász 
Pétert értesitette, hogy Dávid Ferenc eltért a Kálvin hitétől s 
az Arius vallásának lett a hirdetője. Méliusz, aki abban a 
tudatban volt, hogy Kálvinnal teljesen befejeződött a refor
máció, kemény szemrehányásokat tett Dávidnak ujitásaiért. 
Dávid Ferenc, hogy a ·kor szokása szerint ez a kérdés nyil
vános vitatkozás utján tisztázódjék, maga közbenjárt a fejede
lemnél egy. vitatkozó zsinat összehivása érdekében. A feJede
lem a zsinatot egybe hivatta előbb Tordára s azután Oyula
fehérvárra, a fejedelmi székhelyre, ahol 1566 április 24-28 . 
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napjain meg is tartatott. Ez az a nevezetes gyulafehérvári első 
hitvita amelyen először tették nyilvános vita tárgyává az lsten 
egységét és háromságot. A vitatkozás bevégezté~el mind a 

. két fél magának tulajdonitotta a győzelmet. DávId Ferencék 
különösen meg voltak elégedve vele, mert ők e.1érték azt, 
amit Lengyelországban a pinczovi zsinaton mondottak volt ki, 
hogyabibliaellenes szavak, mint .háromság", .Iényeg", 

. személy" ne használtassanak. Blandrata szerint pedig ez az 
~lső lépés a teljes igazság megismeréséhez. De a Dávid 
Ferenc győzelmének bizonysága az is, hogy a zsinatról haza 

I térő ut jában - a hagyomány szerint - a kolozsvári közön-
I . . ség nagy diadallal fogadta kedvelt püspökét és lelkészét, aki 
"..:. Koldzsvárt, az akkori Tordai-utca egyik szegletén, egy nagy 
,_.re::> kerek kőről beszédet intézett a sokasághoz, amelynek hatása 

alatt az egész város hozz~ csatlakozott s igy megalakult az 
uj egyház, melyet kezdetben kolozsvári vallásnak s későbben 

_ • ......",., • ..:.:~ latin unus (= egy) szó után unitárius egyháznak neveztek .el., 
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7. Kü:delem a: lstenegység fjit!!ért. 
• • 

• 
. 

A gyulafehérvári első hitvita csak zászlóbontás volt. 
Bejelentése annak, hogy a Kálvin tanaival nem fejeződött be 
a reformáció. Hogy a haladásnak még további ut jai vannak. 
De a nyilvánosan kibontott lobogóért a további küzdelem 
csak ezután következett. . 

Az első teendő az volt, hogy az uj hitet irodalmilag 
tisztázzák, hogy világosan lássék a .. c~l,. amelynek érdekében 
a harcot felvették. Ebben li tekintetben nagy szolgálato!. tett 
az a körülmény, hogy János Zsigmond fejedelem a gyula- . 
fehérvári királyi nyomdát 1567-ben rendelkezésükre bocsátotta. 
Evvel olyan élénk irodalmi munkásság indult meg Gyula
feh~rvárt, ami az egész magyar nemzeti irodalomnak diszére 
váhk. Ennek az irodalmi munkásságnak vezető lelke Dávid 
Ferenc volt, akinek . 1 567-ben három terjedelmes könyve jelent 
meg a gyulafehérvári nyomdában, u. m.: \1. • Rövid magya
rázat miképpen <lZ igaz Istenröl való tudomán.Y meghomályo-

~ sittatott". 2 .• Rövid utmutatás az Istennek' igaz értelmére, a 
mostani szentháromságról támadot! vélekedések, megfejtésére 
és itélésére hasznos és szükséges". 3. • Mélius Péter iratai
nak megcáfolása" . A következö évben: 4 .• A szentírás fun-

~ damentumából vett magyarázat a Jézus Krisztusról és az ö 
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' igaz Istenségéről" n~68). ,!~.ebben. .~z évbe~ ,ielent meg 
.De falsa et vera um us Del patrts, Fllu et spmtus sancti, 
cogl\itione Iibri duo' cimü nagyszabásu mü, amelyet m,agyar 
és lengyel hittudósok müveiből állitottak össze s amelyben 
részhitesen ismertetve van az ákkori unitárius vallás egész . 
tartalm'a, amely körülbelül egyet jelentett a lengyel antitrini
tárizmussal vagy szociniánizmussal. Ebben van közölve Dávid l' 
Ferencnek_ egy vallástétele, amely szerint ls/en csak egy, ki ~ 
.egyedül ~ fö, bölcs, láthatatlan és hatalmas, aki mindenek ( 
felett való lsten. jézus az Atya ' Istennek fia, ki nem önmagá-
tól való, hanem lsten az Istentöl, bölcs a bölcstöl, aki maga ~ 
mondja, 'hogy kisebb az Atyjánál. A szentlélek az Atyának és ' 
fiu nak lelke, de csak az Atyától származik. Nem lsten s azért j) 
sem imádni, sem segitségül hivni nem kell. Ebben a müben'-"" 
van kifejtve az, hogy a gyermekkeresztelés bibliaellenes s azért 
eltörlendö, ami a lengyel befolyás eredménye. Az eredeti bünt 
és megváltás tanát a Kálvin tanai értelmében élfogadták. Ez 
a könyv nagy jelentőséget nyert azáltal, hogy azt Dávid Fe
rencék Erzsébet angol királynönek ajánlották, ami által az ö 
antitrinitárius mozgalmuk európai jelentöségre emelkedett. 
Ezért tartotta szükségesnek Károlyi Péter, hogy Wittenbergben , 
egy hatalmas könyvet adjon ki ellene, amelyben állitásait I 
megcáfolni igyekszik. Azonban Dávid Ferenc sem késett a 
viszonválasszal. Két könyvben felelt meg a Károlyi cáfolatára. 
Az egyik cime ez: .Az egy ö magától való felséges Istenről 
és az ő igaz fiáról, a názáreti Jézusról, igaz Messiásról a I 
szentirásból vött igaz vallástétel ". A másik cime ez: .Az egy 
Atya Istennek és az ö áldott szent fiának, a Jézus Krisztus- I 

nak istenségekröl igaz vallástétel" (1571). Ezeken kivül kiadta 
egy kötetben prédikációit, amelyek IstenrŐl, Jézusról és a 
szentlélekről való felfogását tükrözik ' vissza. \ 

De a magvetés mellett arról is gondoskodott Dávid 
Fereno és Blandrata, hogy az elhintett magvak szabadon fej
Iődhessenek. Ezért közbenjárásukra a fejedelem 1568 január 
elejére Tordára országgyülést hivatott, melyen blzőnyára az 
ők sugalmazására az ország rendei a következő határozatot 
hozták: .Minden helyükön a prédikátorok az evangélium ot 
prédikálják, hirdessék, kiki az ö értelme szerint és a község, 
ha venni akarja, jó, ha: nem pen ig senki kénszeritéssel ne 
kénszeritse az ö lelke azon meg nem nyugodván, de olyan 
prédikátort tarthasson, akinek tanitása ö nekie tetszik. Ezért 
penig senki a superintendensek közül, se egyebek az prédi
kátorokat meg ne bánthassa, ne szidalmaztassék senki az 
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religióért senkitől, az előbbi constitutiók szerént, és nem en
gedtetik ez senkinek, hogy senkit f.o~sággal avagy .helyéből 
való priválással fenyö~essön az tamtasért, m~rt az hil I~te~
nek ajándéka ez ·hallasból leszön, mely hallas Istennek Igéle 

vagyono'. AmikQL I::urópa- töpl;>i. orsz~gaiban .. a Jegkegyet
üldözés.eknek volfiiKJffiéve a protestánsok, a kicsiny 

ime teljes vaiTásszabadságot hirdetnek ki az 
.. \ 

az igehirdetés szabadsága országgyülésileg biz
tositva volt, Dávid Ferenc arra igyekezett, hogy nézeteit mi
nél szélesebb körben kifejtse s a nemességet és a köznépet 
a maga részére megnyerje., Ebböl a célból' 1568 március 3-ra 
Tordára vitatkozó zsinatot hirdetett, amelyre meghivta Melius 
Juhász Pétert és a vele tartó kálvinista papságot, elöre is 
biztositva őket, hogy semmi bántódásuk nem lesz. Ez a zsi
nat a jelzett idöben meg is tartatott. Azonban nem Tordán, 
hanem a fejedelem székvárosában: GyulafehérvárI. Eljöttek 
erre a nagy mérközésre a magyarországi reformátusok, az 
erdélyi szász evangélikusok és az unitáriusok. A vitatkozás a 
fejedelmi palotában tiz napon keresztül, tartott. Maga a feje
delem is udvarával együtt végig jelen volt az izgalmas vitat
kozáson. A vitatkozás ' folyainán messzire kiemelkedett a töb
biek közül Dávid Ferenc ékesszólása és bibliai tudása. Ellen
feleit többször sarokba szoritotta. Bár a trinitáriusok nem 
ismerték el legyözetésüket; de az unitáriusok győzeimét mu
tatja az, hogy e vita alatt megnyerték maguknak a fejedelmet 
udvarával együtt s a föurak tekintélyes részét. Ez volt a 

\ gyulafehérvári második nagy hitvita, amelynek következtében 
az erdélyi magyar egyház elveszítette :kálvínísta jellegét és 

I unitáriussá lett. 
Az unitáriusok önbizalma a szép eredmény láttán na

gyon megnövekedett. Bántotta öket az, hogy a magyarorszá
glak otthon a saját gyözelmüket hirdetik. Kieszközölték azért 
a fejed~lemnél, hogy adjon alkalmat egy ujabb mérközésre 
és ped!g magya~ nyelven, hogy a közönség is megértse s 
annál Jobban táJékozódhassék. Hogy a magyarországi refor
n:átusok. minél nagyobb számban jelenhessenek meg, az ujabb 
vltatkozas helyéül Nagyvárad állapittatott meg, ahol 1569 okt. 
20-2~. napjain tartották meg, Erre a vitatkozásra mind a két 
fél leglo\;lb eröi állottak ki. Eljött a fejedelem is tanácsosai
val. A vltát a fejedelem megbizásából a nagytekintélyü Békés 
Gáspár első tanácsos vezette. Külső fényben vetekedett a má
sodik gyulafehérvári hitvitával. Hat napig tartott, amely idő 

• 
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alat! bámulatos türelemmel sorakoztatták fel a kilzdő felek 
érveiket. Közbe szólot! többször a fejedelem és Békés az uni
táriusok mell et!. A vitatkozás az unitáriusokra szép ered
ménnyel járt, mert ezzel vallásuk győzelmét biztositották 
Erdélyben s magában Nagyváradon 3000-en fogadták el. 

Ezeken a nagy hitvitákon Dávid Ferencnek , egyetlen 
)lléltó ellenfele volt: a nagy tudásu Mélius Juhász Péter. Azon- . 
ban a kilzdelem módját és eszközeit illetőleg egészen eltértek 
egymástól. Mert amig Mélius a gúny és a kicsinylés hangja 
mellett állandóan máglyával és pallóssal fenyegetőzött: addig 
Dávid Ferenc azt tartotta, hogy »a hit kérdésében nem a . 
hatóság karc\jával, hanem az ige igazságával és a lélek sze
retetével" kell harcolni. Igazsága mellett ez a harcmodor is 
segitette azokban a hitvitákban, amelyek annyi babért ter-
mettek számára. , 

, 
, 

anos Zsigmond, a: IInftarJus 
fejedelem. 

Hogy a , reformáció s ki1lőnösen az unitárius vallás 
Erdély földjében olyan gyorsan gyökeret verhetett, abban nagy 
része van apnak a IUrelmes és megértö szellemnek, amely 
Jdnos Zsigmond fejedelemsége alatt áthatotta e kis ország 
politikai kormányzását. János Zsigmond, aki 1540 julius 7-én 
szUletett Budán, sulyos örökséget vett át atyjától: Szapolyai 
Jánostól. Két erös párt küzdött t;gymással az ország birto
káért. Az egyiket német pártnak gunyolták, amely Ferdinándért 
és vele az ösi katholikus vallásért küzdött. A másik párt a 
nemzeti irányt képviselte s a reformáció felé hajlott. A két fél 
között a legelkeseredettebb harc folyt, amikor Szapolyai János 
meghalt. Halála elött tanácsosait a magyar név dicsöségére 
kérte, hogy idegen nemzetből való királyt ne válasszanak, 
hanem fia mellett tartsanak ki, őt mihelyt az alkalom kedvez, 
koronázzák meg s ez által a nemzeti királyság tovább foly
tatását biztositsák. Egyben fia gyám jává Szolimán török szul
tánt tette meg. Igy történt, hogy János Zsigmondot atyja te
metése után, alig két hónapos korában, azonnal magyar 
királlyá választották s Székesfehérváron megkoronázták. Mel
léje gyám ul édes anyját, Izabellát tették. Egyben három t~g
ból álló kormányzó tanácsot rendeltek melléjUk a P~troVICS, 
Martinuzzi és Török Bálint személyében. _. 
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Azonban a két párt között folyt versengést a török arra· 
használta, hogy az ország egy részét, a fővárossal együtt, el
foglalta s a király anyjával együtt Erdélybe jött, ahol a rendek 
neki hUséget fogadtak. De a Martinuzzi és CastaIdo fondor
kodásai miatt, el kellett hagyniuk Erdé:yt. Hosszas bujdosás 
és megpróbáltatások után, csak 556-ban térhettek vissza, 
amikor Szászsebesen az erdélyi ren e és a hozzá tartozó 
magyarországi vármegyék János Zsigm..Ql1doL ujból - urukká 

\ választották s ·ezzel megalapitQt\á~ . az _ö~ILó _ ergélyi államot. _ 
Mikor János Zsigmond másodszor vissza jött Erdélybe 

s fejedelmi székét elfoglalta, akkor már itt a reformáció győ-
. zedelmeskedett a katholikus egyház felett. A következő, 1557-ik 
évben a katholikus I egyházi javakat állami javaknak nyilváni
tották s azokat nevelési célokra rendelték forditlatni. Igy ala
kult át országgyülési határozattal Kolozsvárt a Dombnkos
rendü zárda, Marosvásárhelyen a Ferenc-rendü és Nagy
váradon a Mindszentek zárdája nemzeti iskolává. Megszünt 
a római katholikus püspökség. Ugy, hogy a fejedelemnek és 
a~yjának a gyulafehérvári püsp1íki lakást adták át. Egy ideig 
még Izabella hordozta a kormányzás gondjait Azonban 1559-
b'en bekövetkezett hirtelen halálá val a 19 éves ifju fejedelem 
vette át az ország kormányzását. Politikailag és vallásilag 
egyaránt nehéz idő volt akkor az országban. Mindkét tekin
tetben a forrongás és az átalakulás ideje. János .Zsigmondnak 
sikerült az önálló nemzeti fejedelemséget annyira biztositani, 
hogy az csaknem 150 éven át a magyarságnak tántorithatat
lan vára volt. A reformáció folytonos hullámzásai k1ízben 
pedig bölcs mérsékletével és nemes uralkodói erényeivel az -
egyensulyt annyira fenntartotta, hogy ' Erdély a vallásszabad
ság klasszikus Wldje lett. Mert amig Európa többi országai
ban bör!1lnökbe zárják, máglyára hurcolják s inkvizicióval 
gyötrik a reformáció hiveit, addig a János Zsigmond országá
ban, ha vannak is egyes kilengések, egyik országgyUlés a 
másik után hirdeti és biztosit ja a teljes vallásszabadságot. 

Maga a fejedelem, annyi más korabeli gondolkozó em
berrel egyutt, átment a reformáció kUlönböző fokozatain. 
A gyulafehérvári második ' hitvita után unitáriussá lett. Már 
emlitettUk, hogy a gyulafehérVári királyi nyomdát az unitáriu
soknak adta, ami olyan nagy szolgálatot tett á vallási és nem
zeti irodalomnak oly időben, amikor az országban levő má
sik két nyomda ilyen célból nem állott rendelkezésre. Kolozs
várt az Övárban levő nemzeti iskolát, melyet eddig a város 
tartott fenn, az unitáriusoknak adta át. Öket segitette abban; 
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hogy ez iskol;í.ban a legjelesebb bel- , és külföldi tudósokat 
alkalmazzák tanárokul, ami által ez az iskola Erdély legjobb 
nevü int~zete volt. Iskolát alapitott Nagyenyeden. A gyula
fehérvári iskolát pedig, a külföldi hasonló intézetek példájára, 
Akadémiává akarta átalakitani, hogy abban Erdély' ifjusága a \ 
legmagasabb kiképzést megnyerhesse. Ebből a célból Blandrata 
Györgyöt külföldre küldötte a hasonló intézetek tanulmányo
zására. Azonban terve kivitelében korai halála megakadályozta. 

Nem csak az unitárius vallásnak volt pártfogója és tá
mogatója. Országa minden népének a lelki békéjét védte és 
oltalmazta. Gyulafehérvárt a katholikus istentlsztelet szabad
ságát biztositotta oly időben, amikor m~r alig voltak katho-
likus hivők. ,Az 1566. évi határozatot hoza-
tott arra, hogy "a románok ' a bálványozás kitöröltessék 
és az Isten igéjé hirdettessék". l569-ben pedig az erdélyi 
román püspöknek Lámkereken egy házat ajándékozott "Isten 
igéjének nemzete között hirdetésében tanusitott lankadatlan 
munkásságáért". Udvarában jeles bel- és külföldi 'tudósok, 
müvészek szives otthont és meleg pártfogást találtak. Sőt arra 
is volt gondja, hogy külföldön utazó alattvalói ott megfelelő 
támogatásban és védelemben részesüljenek. Mozgalmat indi
tott olyan irányban, hogy a hazai tudományosság emelése 
céljából tanuló ifjak küldessenek ki olaszországi egyetemekre. 

Kár, hogy ez a nagyra hivatott és nemesen gondolkozó 
fejedelem testileg gyönge és beteges volt. Minden jó szándé
kát és nemes tervét végre ,nem hajthatta. Mintha érezte volna, 
hogy maga nem sokáig ,lehet őre és védelmezője az általa 
megismert igazságoknak, llí]J_ január l-re országgyülést hivott 
Marosvásárhelyre, hogy ott gondoskodjék olyan törvényről, 
mely a vallásszabadságot halála után is, minden félreértés 
ellen biztosiIsa. Az országgyülés a vallás ügyében a követ
kező határozatot hozta; , "Minthogy Krisztus Urunk paran- ') 
csolja, hogy először az Istennek országát s annak igazságát 
keressük, az lsten igéjének hallása és prédikálása felől végez
tetett, - hogy az lsten igéje mindenütt szabadon prédikál-' 
tassék, az Confessioért senki !\leg ne bántassék, se prédiká
tor, se hallgatók". Ez volt uralkodása idejében az utolsó 
valIásUgyi törvény, amellyel az unitárius vallást ismételten a 
törvényesen bevett vallásfelekezetek sorába iktatták s igy lett 
Erdélyben négy "recepta religio", ami e kis ország fenn
maradás ának egyik )egeroselJbmztositékává vált. 

~ marosvásárhelyi országgyülés után a fejedelem nagy
beteg lett és ugyanazon év március 14-én meghalt. Az egy--
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koru krónikairó (Borsos Sebestyén) igy jellemezte: .Ez isten
félő és tökéletes keresztény fejedelem vala, kinél drágálato
sabb fejedelem nem vala, ki az IsteI;l igéjének olyan tudako
zója lett volna. Ez a tanitóknak nemhogy rontója lett volna, 
de 'inkább nagy oltalmára volt. Noha ő az egyedül való Atya 
Istenről és annak Fiáról igaz vallásban vala, egyik fél tanitóit 
is nem háborgatja vala, a Krisztusnak tanitása szerint azok
nak kigyomlálását az lsten igéjére hagyta vala, mely lsten 
igéje őket naponkint irtogat ja vala" . 

• 

I 9. 11.: unitárius vallás eUerjedése és a: 
a: egyIJá: s:erve:ése Erdélyben . 

• 

Az unitárius vallásnak részint a sajtó, részint a vitat
kozások által elhintett magvai kedvező talajra találtak Erdély 
földjében. Dávid Ferenc mellett kiválóbb apostolai voltak: 
Basilius István, Sztdrai Miklós, Csdzmai István, Ovdri Bene
dek, Gyulai Pál és Heltai Gáspár. Kolozsváron négy magyar 
és egy szász unitárius egyházknzség alakul!. Kolozsvárról 
hullámgyürükben terjedt el az erdélyi magyar városokban: 
Tordán, hol két egyházknzség volt, Nagyenyeden, Désen, 
Gyulafehérvárt, Marosvásárhelyen, Abrudbányán, Torockón.1 
De ezek mellett a kisebb vidéki helyek is nrömmel fogadták 
az uj hitet, amely világosságával kielégitette a józan gondol
kozás!. Egész egyházknzségek lelkészeikkel együtt csatlakoz
tak hozzá. A Székelyföld lakóinak nagy része e hithez csat
lakozott. Csupán Csikszék és Háromszék havas alatti falvai
hoz nem jutott el az uj hit, amelyek külnnben a reformációtól 
általában elzárkoztak. 

Kolozsvártól északra a szamosmelléki knzségek egészen 
a radnai hegyekig unitáriusokká lettek. Nagybánya és Magyar
lápo~ vidékén sok unitárius egyházközség volt, amelyek a 
b~lso szolnoki egyházknrt alkották. Kolozsvártól nyugatra a 
Kis-Szamos, Sebes-Körös folyók knzti rész szintén unitárius 
v~lt, amely a dobokai Mrt alkotta. Kalotaszegen is volt egy
hazk~r, ametye! kalotaszegi knrnek neveztek. A szilágysági 
egyhazk~zségek alkották a Kővár-középszolnoki egyházkört. 

. (]Ilüután a fejed lern unitáriussá lett, őt követték Erdély 
kiválóbb családjai. Ilye ek voltak: Békés Gáspár, Pókai Ja

, kab, .Hagymási Kris ,Bocskai György, a Kornis-, Bethlen-, 
CSákl-, Toroczkai-, Mikes-, Mikó-, Daniel-, Zsuki-, Petriche-
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vich-Horváth-, Kemény-, Székely-, Oálfí-, Macskási-, Kun-, 
Szilvási- Henter-, Vas-, Miske-, Naláczi-, Keresztesi-, Oye-

, Balassa-, Serédi-, Pekri-, Zólyomi- stb. csa-
. is' magukkal hozták. Ennek folytán 

magyársága annyira e hithez csatlakozott, hogy ·a 
református egyháznak csak egyes töredékei maradtak. Kalota! 
szegtől a Hargitáig terjedt. Vagy, amint a krónikairó 
Sebestyén) megjegyzi: .Majd mind az ország arra vala". 

Az egyházk~~gekből alakultak az egyházkörök. Ilyen 
13 volt. 'Mindeniknek élén állottak a senioTok vagy esperesek. 

-Az ' egyh:izkörök alkották az egyetemes egyházat, amelynek 
élén állott Dávid Ferenc, mint piispök. Hogy mennyi volt az 
egyházközségek s ezekben a lelkek száma, azt pontosan tudni 
nem lehet. Az 1578-ik évben, Tordán tartott zsinaton 322 
lelkész volt jelen, Ebből jogosan lehet arra következtetni, hogy 
legkevesebb 400 egyházközség lehetett. 

Az unitárius nagy~ondoUorditottak-aua,-hog:y . a 
hittan - IsztázzAk. Erre annyival inkább sziikség volt, mert a 
vallásos eSzméKforrongásban voltak. Ujabb meg ujabb gon
dolatok vetődtek fel. A .Ielkek ösztönszeriileg vártak és keres
tek valami olyan hitet, amelyben megnyugvást találnak. Az 
unitáriusok szoros kapcsolatot tartottak fenn a lengyelekkel. 
Az ott mf!gjelent vallásos iratok, confessiók és káték hamar' 
eljutottak ' Erdélybe s itt mélyitették a hitet s tisztázták a fel
fogásokat. E mellett a kolozsvári főiskolánál jeles tudós taná
rok voltak alkalmazásban, akik ismerték az egész antitrinitárius 
irodalmat s tudásukat a fölmeriilt hitbeli kérdések tisztázására 
for.ditották. Igy a szenthároms~g kérdésén kiviil fölmeriilt az 
eredeti bűn, a megigazulás, a predesztináció, a test feltáma- ' 
dása és a lélek halhatatlanságának a kérdése, amelyeket 
részint, mint az .antikrisztus szerzeményét", elvetettek, részin! 
a biblia alapján a saját vallásos nézeteikkel összhangzásba 
hoztak. A biblia mellett általában az apostoli hitvallást fogad
ták el a hit szabályozójának. Azon sem . lehet csodálkozni, 
hogy a vallásos eszmék ezen forrongása idején a Chiliázmus 
vagy Jé;lUS ezer éves országlásának az eszméje fölmeriilt, 
amelyet az őskeresztények is el!ogadtak. Nem k.is zavart oko
zott az, hogy Dávid Ferenc és vele 'többen a kIS gyermekek 
keresztelését bibliaellenes el járásnak tekintették s azt meg
szUntették, amiért sokan az anabaptizmus vádjával illették. 

A hittannak megfelelően, az énekes könyvet is átdolgoz
ták. Legelőbb az unitáriusok Preusz János-féle zsoltáros 
könyvet hasznáfták, amelyet 1566 körül nyomattak Frankfurt-
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ban. A szász unitáriusok ezt az énekes könyvet használták 
171 6-ig. E mellett Dávid Ferenc is adott ki a magyar gyü
lekezetek számára "Isteni dicséretek" eimen egy énekes köny
vet amely három részből állott, u. m. alkalmi énekek, zsoltá
rok és isteni dicséretek. Ebbe vettek át katholikus egyházi 
énekeket, továbbá a Luther-féle zsoltáros k~nyvböl és a len
gyel szoeiniánusok énekes kOllyvéből. De Irtak bele eredeti 
énekeket is: Dávid Ferenc, Batizi András, Skaricza Máté, 
Sztárai Miklós, Dóczi Zsuzsánna és H usiár Gál. 

A régi templomok, a hivek áttérésével, unitárius tem
plomokká lettek. A kolozsvári főtéri templom használása, 
il plébánusi vagy a főpapi hivatal s annak jövedelmei körUl 
nézeteltérések merültek fel a magyarok és szászok között. 
Miután nem tudtak megegyezni, az ügyet a fejedelmi tábla 
elébe terjesztelték, amely ugy döntött, hogy a főtemplomot 
s a plébánusi hivatalt és jövedelmeit a két fél közös tulaj
donává tette. A főpapot rendre egyszer a magyar, máskor a 
szász nemzetből válasszák. Ugyanezt a szabályt alkalmazták 
a város főbirájára nézve is; mert akkor az egyházi és polgári 
község nem volt még elkülönitve, hanem a: város tanácsa 
volt az egyházközség kormányzó testülete s az választotta a 
főpapot, akit plébánusnak neveztek. Az istentisztelet külső 
formája egyszeru. volt s általában a református gyakorlatot 
tartotta meg. 

Elemi iskolák, az egyházközségek kel együtt, lehetöleg 
mindenütt keletkeztek. Azonban az unitáriusok ezzel nem elé
gedtek meg, hanem igyekeztek az Isten igéje mellett a világi 
tudományokat is minél nagyobb mértékben és szélesebb kör
ben terjeszteni. Ezért az orszag különböző részében olyan 
alsóbb foku iskolá.kat létesitéttek, amelyekben a középiskola 
kér alsó o.sztályát is végezni lehetett Ezeket partikulának 
nevezték. Ilyen partikula volt: Hidvégen, Szenterzsébeten, 
Radnóthon, Torockón. ISö.?épiskolák voltak: Tordán, Nagy
enyeden, Deésen, Marosvasá'rh1!lyt, Gyulafehérvárt és Kolozs
várt a szentpéteri kUlvárosban. Kolozsvárt volt a főiskola, 
amelyhez a legkiválóbb tanerőket alkalmazták nemcsak Erdély
böl, hanem a külföldről is. Ilyenek voltak: Sommer János, 
Paleolog Jakab, Pinczovita Mátyás, Franken Keresztély, stb., 
akik irodalmi tevékenységükkel is jó hirnevet hagytak ma
guk után. 

• 
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10 • .Il=: unitárius vallds Hagyarors=:dgon. 

Az a szabadszellemü vallásos mozgalom, melyet Dávid 
Ferenc Erdélyben meginditott, hamar áttört a kis ország ha
tárain. Arany Tamás Debrecen vidékén, akit Meliusznak sike; 
rült volt ,korábban elhallgattatnia, amint értesült az erdélyi 
unitárius mozgalomról, több társával együtt ahhoz csatlako-
zott és azt hirdette. ' 

Maradandóbb nyomokat hagyott maga után Egri Lukács. 
Ó Egerben született s Wittenbergben tanult. Miután néhány , 
évig szülövárosában paposkodott, ' Kolozsvárra hivták meg 
magyar prédikátornak. Azonban az erdélyi levegő nem ked
vezett egészségének s ezért 1565-ben visszament szülőföld
jére. De magával vitte az unitárizmus szabad eszméit, ame, 
lyeket Dávid Ferenctől sajátitott el, aki már akkor nemcsak 
I}árolyi Péterrel szemben, hanem templomi beszédeiben is 
hirdetni kezdette volt. Ezeknek az eszméknek lett bátor ,szó
szólója Magyarország északi részeiben. Azonban Károlyi Gás
pár gönci lelkész ellene szegült. Már 1566-ban a gönci zsi
naton hitvitára kényszeritette, de le nem győzhette, sőt utána' 
nem sokkal Ungvár városa papjának hivta meg s a~ ungi 
egyházmegye esperessé ' választotta. Ez a sikertelenség nem 
csüggesztette el Károlyit. Mivel egymaga nem tudott győzel
met aratni, segitSégül hivta Meliuszt és a világi hatóságot. 
1568-ban kieszközölték Schwendi Lázárnál, Felsömagyarország 
katonai parancsnokánál, hogy Kassa városában Lukács pap 
ellen zsinatot tarthassanak. Ezen a zsinaton egy hitvallást 
fogadtak el, melyben a szentháromság hitét domboritják ki, 
Egri Lukácsot pedig a Schwendi Lázár közremüködésével 
börtönbe záratták. Még 1573-ban is a börtönhen sinylődött. 
További sorsa ismeretlen. I 

Az unitárizmus MagyarOl:szág felé igazi hóditó utján a 
nagyváradi hitvita után indult el. Legjelesebb papjaik, kik 
már az erdélyi hitvitákon kitüntek, indultak el az ország kü
lönböző részébe. Basilius István, a nagyváradi ~gyházközség 
szervezése után maga mellé vette Karádi Pált, Ovári Bene
deket, Thordai Mátét, jászberényi Istvánt s velük apostolok 
módjára elindult az uj hit terjesztésére. Belényesen, Debre
ezenben, Békésen, Makón, Hódmezövásárhelyen, Csanádon 
nevezetes hitvilákat rendeztek és egyházközségeket alapitot
tak. Basilius, miutún egy ideig Belényesen paposkodott, 
1578-ban visszatért Kolozsvárra, ahol azután mint lelkész és 
esperes müködött. 
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Azonban társai Magyarországon maradtak s ott folytat
ták apostoli munkásságukat. ~"kón Thordai Máté buzgolko: 
dott, aki nagymüveltségü férlt és. köl~ő volt. ,"!,öbb ~gyházl 
éneket irt. Székesfehérvári Karádz Pal Temesvar pap].a . lett. 
Karádon Somogymegyében született. Gyermek- és If]ukorát 
Székesfehérváron töltötte. Innen kapta előnevét. Innen a törö
kök elől menekülve, Erdélybe jött. Karánsebesen Bethlen Ger
gely várkapitány · udvari papja volt. Számos hittani müve mel
lett a magyar irodalomban örök emléküvé tette nevét .Ba
lassi Menyhért árultatása" címü müvével, amelyben az ország 
romlottságát a guny fegyverével ostorozta .. Ez:n kivül irt 
oly/m szinmüv,eket, amelyekben az egyes hlttam kérdéseket 
vitte a közönség elébe. Ezek között nevezetes a ".Debreczeni 
Disputatio" c. müve, melyben az unitárius vallásnak a refor
mátus vallás fölötti előnyét mutatja be. Ezt a szindarabot az 
unitárius tanulók többször eljátszották az iskolában. De Ka
rádi, mint temesvári pap irta be nevét az unitárius egyház 
történetébe. Az ő müködése folytán terjedt el Magyarország 
déli részében az unitárius vallás. Amikor későbben a Dávid 
FerenI; elitéltetése miatt a magyarországi egyházközségek el
szakadta~ az erdélyiektől, Karádit választották meg plispő
kükké. Ovári Benedek, aki előbb a gyulafehérvári iskola igaz
gatója volt, az aradm~gyei Simánd község lelkésze lett, aki 
egyike volt a legtekintélyesebb unitárius papoknak. 

Az unitárius vallás a magyarországi részekben legna
gyobb hullámokat vetett a Dunántúl. Ezt elősegitette a török 
uralom, de kUlönösen Dudics András pécsi kath. püspök. 
Korának egyik legkiválóbb tudósa volt, ki a tridenti zsinaton 
a magyar katholikus papságot képviselte. Azonban szabad
szelJeme nem fért meg ez egyház keretei között. Előbb kál
vinis.ta lett. De itt sem találta meg lelke nyugalmát. Azonban 
kezeihez jutottak a Dávid 'Ferenc és Blandrata iratai s azok
ban találta meg azt, amire igazságot szomjuhozó lelke vágya
k?zott. Egyik, Bézához irott levelében elismeri, hogy "a leg
dicsőbb férfiak azok, akik őt a háromságos értelemről elvon
ták, akik latin nyelven kiadott irataikkal a pápaság által el
temetett. Krisztust sirj ából kiásták, akik az evangéliumi igaz- . 
ság leghsztább megértésére, mintegy ujjal mutatva elvezet
nek" . Kétségtelen, hogy ez a nagy befolyásu pfispök Pécsen 
és ~örnyékén előkészitette a lelkeket az unitárius hit befoga
d~ara. Ezt mutatja az, hogy a Dunántúl Pécs volt az uni
tánus yallás központja, hol iskolájuk volt. Az első pap Jász
berényz lehetett. Azonban a Dunántúl igazi unitárius apostola 
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Vdlaszuti György, aki megelözöleg a kolozsvári főiskola 
szeniora volt. Kiváló hitvitázó, akivel nem szivesen mérköztek 
össze a kálvinista prédikátorok. Nevezetes hitvitája volt Pé
csen Skaricza Máté ráckevei református lelkésszel. Irodalmi
lag is szép emléket hagyott maga után. Hogy Baranya vidé
kének ezen unitárius reformátora mikor halt meg, biztdsan 
nem tudjuk. 
, Még többrendbeli hitvitá mutatja a dunántúli unitáriz-

mus térfoglalását. Ilyenek voltak a laskói, tolnai, kozári, kü
!üdi és harsányi hitviták. Ez utóbbi szomoru kimenetelü volt. 
Ebben unitárius részről részt vett Alvinczi György helybeli 
lelkész és Tolnai Lukács, aki valamelyik közelebbi egyház
község papja lehetett s látogatóban volt nála,. Nagyharsány
ban. Megjelent e városban Veresmarty Ilyés hercegszöllösi ' 
református püspök több társ~val együtt shitvitára kényszeri
tették a két unitárius papot. A bírók is a reformátusok közül 
kerültek ki. Ezek a saját hitfeleiknek adtak igazat. Ezért a két 
unitárius papot halálra itélték s Alvinczit fel is akasztották. 
Azonban ez a kegyetlen el járás nem maradt megbosszulatla
nul. Élt abban az időben Visegráddal szemben fekvő Nagy
maroson egy unitárius főember: Marosi Trombitás János, aki
nek udvari papja Csapó György volt. Ezek az ügyet Budára. 
a török basa elé terjesztették. A basa maga elébe idéztette a 
református és unitárius papokat s az ő jelenlétében folyt le 
a .hires budai disputáció 1575-ben. A basa az unitáriusoknak 
adott igazat s felszólitotta öket a bosszuállásra. Ezek azon
ban kijelentették, hogy Ilyés püspöknek . és társainak a halálát 
nem kivánják s a bosszuállást lsten öfelségére bizzák. Ezért 
a. basa váltságdij ellenében szabadon engedte öket. 
. Ezek a kevés számban \ fennmaradt adatok mutatják, 
hogy az unitárius vallás Magyarországon a Duna és Tisza 
között, továbbá a Dunántúl, . Nagymarostól Szigetvárig és Sik
lósig nagy hóditásokat tett a XVI-ik században. 

- ll . .Il: első lUegpr6bdUaldsok. 

. ~ ~ános Zsigmond korán bekövetkezett halála után, az 
umt~r.lU~\egyházra nézve megindultak a megpróbáltatások 
napJaI. Helyébe a közvélemény két férfi köraJ csoportosult. 
Az unitáriusok Békés Gáspárban látták azt az utódot, akitöl 
vallásuk és egyházuk megszilárdulását és tovább fejlesztését 
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remélhették. Ö egyszerU köznemesből emelkedet! a fejedelem 
legelső tanácsosává. Vallására nézve unitárius volt. János 
Zsigmond uralkodása alatt kiváló érdemeket szerzett a val
lási és állami ügyek intézésében. Dávid Ferenc szerint őt .az 
Isten az igaz itéletnek lelkével megajándékozta". A másik 
jelölt Bd/hory Isfvdn az ösi somlyai Báthory család sarja, 
buzgó katholikus. A rendek az utóbbit választották meg. Bé
kés Gáspár nem nyugodott bele ebbe a mellöztetésbe. Az 
osztrákok segitségével fegyvert· fogott Báthory ellen; de a 
szerencse az utóbbinak kedvezett. A Kerelő-Szentpál mellett 
1575-ben vivott döntő ütközetb~n Báthory lett a győztes. 
Maga Békés ugyan életben maradt s az országból elmene
kült, de párthiveit Báthory csaknem teljesen kiirtotta. 

A Báthory István uralkodásával (1571-1576) egészen más 
szellem költözött a gyulafehérvári fejedelmi palotába s evvel 
együtt megváltozott az erdélyi közvélemény is. Ó az eddigi me
rész és szabadröplü vallásos gondolkozást a katholikus egyház 
hitcikkelyeivel akarta ut jában megáIIitani. Kétféle oka volt 
erre. Egyik az, hogy csak ettől az irányzattól várhatta a maga 
és családja számára az erdélyi fejedelmi trón biztositását. A 
másik az, hogy igy remélte Er\lélynek a nyugati katholikus ' 

való kapcsolatát helyreáIIitani s rokonszen-
vét Azonban jól tudta, hogy amiként liz unitá-

csak fokozatosan emelkedhettek a lelkek: ugy a 
katholikus egyházba sem lehet egyszerre visszaterelni az. em
bereket. Ezért egyelőre csak az unitáriusok ellen vette fel a 
kUzdelmet. Nem nyilt harcot folytatótt, hanem az ág. hitv. 
evangelikus és reformátusoknak kedvezett az unitáriusok hát
rányára. Az előbbieket hitvallásukban megerősítette, még az 
1571-ben Medgyesen tartott zsinaton; de itt azokról, akik .az 
Ariánus tévelygésbe estek", semmi emIités nincsen. Az utób
biaknak megengedte, hogy ugyanott püspököt válasszanak, de 
a Dávid Ferenc püspökségét nem akarta elismerni. Dávid 
Fer~ncet az udvari papságtól elmozditotta s ugyanakkor Ká
rolyi Péter nagyváradi lelkészt, aki a Dávid Ferenccel való 
öss~~Utközés miatt · ment el Kolozsvárról, meghivta udvari 
paPJanak. Bár ezt ej nem fogadta, de azért többször behivta 
udvarába .a mennyei tudomány prédikálására". A királyi 
nyomdát Gyulafehérváron elvette az unitáriusok kezéröl. Hogy 
az unitárius igehirdetés sikereit ellensulyozza, kiváló képzett
ségU és a szónoklás ban kitunö református lelkipásztorokat 
h?zatott be Magyarországról s azokat kedvezményekben része
sItette. Mig az unitárius papoktól a János Zsigmond által 
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adott javadalmakat kezdette visszavonni. ' A vallásos iratokat 
cenzura alá vetette, ami által az unitárius szellemü könyvek 
kiadását lehetetlenné tette. 

Mindezeknél több veszedelmet rejtett magában az u. n: 
.innovációs" törvény, amelyet 1573 május 24-27. napjain 
Tordán hozott az országgyülés, amely igy szólott: .Senki, 
akár kUlső, akár a fejedelem erdélyi és magyarországi biro
dalmában levő ember areligióban innovatiot behozni ne 
merjen; a fejedelem az efféle innovatorokat ne szenvedje, sőt, 
bünte,sse meg." Ennek a törvénynek a hatása alatt irhatta 
Dávid Ferenc Krakkóba Palealog Jakabnak, hogy 'ügyük 
napról-napra rosszabbra fordul s félő, hogy őket törvénysze~ 
géssel vá:dolják s helyükről eIUzik. Egyelőre Dávid Ferenc 
ezen aggodalma nem vált valóra. Még nem jött volt el a 
nyilt küzdeh,m ideje. De hogy milyen eszközökkel akarta a 
fejedelem az unitáriusok táborál' megbontani, arra példa ílZ 
a levél, amelyet Csanády Imre ~alotaszentkirályi unitárius 

, papnak irt, amelyben felszólitja, • hogy ha el nem akar veszni, 
térjen észre s fog kapni a gyalui udvarból egy hordó bort 
és . tiz mérő buzát. Ha téves vallását elhagyva, a katholikus 
vallásra visszatér, egész háza népe tapasztalni fogja a fejede
lem bőkezüségét." Azonban az ilyen ' igéretek és fenyegetések 
nem tántoritották meg az öreg papot. Egy más eszköz az 
unitáriusok visszaszoritására az volt, hogy, ha valahol egy 
unitárius pap meghalt, oda más vallásu lelkészt rendelt. Igy 
történt Szászvároson, ahová az unitárius pap halála után 
lutheránus papot küldetett. ' 

Báthory Istvánt nem elégitette ki az erdélyi fejedelem
ség. Ezért Lengyelország királyi trónjára vágyakozott. Eme 
politikai céljára kivánta felhasználni. azt az összeköttetést, 
amelyben az erdélyi unitáriusok voltak a szociniánusokkal. 
E célból Blandratát egy követség .élén Lengyelországba kül
dötte. Ez alatt Medgyesen 1576 január 28-án tartott ország
gyUlés hivatalosan is elismerte a Dávid Ferenc püspökségét 
s egyben megengedte, hogy ha ő akár betegsége, akár halála 
v~gy bármely más ok miatt akadályozva volna a püspöki 
hIvatal betöltésében, helyébe az unitáriusok más pUspököt· 
választhatnak. Ez a joga az unitárius egyháznak azóta fennáll. 
Báthory István terve sikerült. 1576-ban lengyel királlyá vá
lasztották s ezzel Erdély trónjáról lemondott s maga helyett 
testvérét: Kristófot ajánlotta az erdélyi fejedelmi székbe. 

, Politikailag Báthory István Erdély jobb uralkodói közé 
tartozik. Azonban katholikus irányu uralkodásával az unitárius 
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egyházat és hiveit sulyos megpróbáltatásoknak tette ki. 
Blandrata volt az, aki az ő uralkodása alatt is a fejedelmi 
kegyet csorbítatlanul élvezte. Azonban semmi nyoma nincsen 
annak hogy nagy befolyását ezek javára érvényesiteni igye
kezett ' volna. Báthory Istvánnak tulajdonitják ezt a szép jel
mondatot: "Hármat tartott meg Isten magának: semmiből 
teremteni, jövendőt előre tudni és a lelkiismereten uralkodni." 
Azonban az unitáriusokkal szemben követett magatartása az 
utolsót illetőleg, éppen ellenkezőt bizonyit. Ö a lelkiismereten 
is uralkodni akart. , 

, 

Dávid Ferenc eUtélése és .fjalála. , 

; A Báthory István által meginditott politikát utóda és 
testvére Bdthory Kristóf (1576-1581) folytatta. Sőt reformá
tus neje befolyására még több kedvezményben részesitette a 
reformátusokat s erélyesebben üldözte az unitáriusokat. Mind
járt uralkodása elején (1576) Tordán azt a határozatot ho
zatta, hogy az unitáriusok zsinatot csak Tordán és Kolozs
várt tarthatnak. Ez a határozat homlokegyenest ellenkezett a 
vallásszabadságot biztositó eddigi tőrvényekkel. Annyival su
lyosabban érintette az unitáriusokat, mert nekik éppen Szé
kelyföldön volt a legszámosabb egyházközségük, amelyeknek 
feltigyeleti jogát igy kivetté k az unitárius püspök kezéből. A 
következő évben még sulyosabb bilincset tett az országgyü
lés az unitárius püspök kezére. Midőn a korábbi innovációs 
törvényt megujitotta, Tordai Sdndor Andrds református püs
pöknek jogot adott arra, hogy az országban mindenütt vizi
tálhat, igazgathat, zsinatot tarthat; más valláson levőket, ha 
lehet, a maga vallására térithet. De ugyanakkor Dávid Fe
rencnek megtiltotta Tordán és Kolozsváron kivül a zsinattar
tást. Ez a határozat már nyilt harcot jelentett az uqitáriusok 
ellen. 

Dávid Ferenc látta a fenyegető veszélyt, amely az or
szággyűlés megváltozott közhangulata miatt feje fölött tornyo
sul. Hogy ezt ellensulyozza 1578 március havában Tordára 
zsinatot hivott. E zsinaton 322 pap jelent meg. Ez a népes 
zsmat kimondotta az u. n. "comunis profetiat" vagyis azt, 
hogy bármely hittani kérdésről, amiben a zsinat nem döntött, 
szabad vitatkozni anélkül, hogy ezáltal ujilást követnének el. 
Ez a határozat természetes következménye a protestantizmus 
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által kivivott hit és lelkiismereti szabadságnak, amelyet a ko-
• rábbi erdélyi törvények biztositottak, Azonban ez idő tájban 

egész Európában megindult katholikus visszahatás miatt ép
pen ez okozta a Dávid Ferenc bukását. 

Amiképpen eddig semmi kUlső körtilmény nem tudta 
eltántoritani az igazságtól: ugy most is rájött arra, hogy a 
szociniánizmusban nagy ellentmondás van, amidőn jézust nem 
tartja igaz Istennek, de azért imádását és a könyörgésben 
segitségtil hivását nemcsak megengedi, hanem követeli, Ezt az 
ujabbi rpeggyőződését nem titkolta, sőt az ktilönösen a székely
földi egyházközségekben gyorsan elterjedt. Blandrata, aki egy 
idő óta vallási kérdésekkel nem foglalkozott s aki ilzt : hitte, 
hogy a szociniánizmuss~1 a vallási reformáció elérte a tető 
fokát: ezt az ujabb fejlődést az egyházra nézve veszélyesnek 
tartotta, Ezért minden áron 'el akarta tériteni e felfogásától 
Dávid Ferencet. De Dávid azzal felelt, hogy Kolozsvárra zsi
natot hivatott s ott nyilvános vita tárgyává tette azt a kér
dést, hogy jézust lehet-e Istennek nevezni s lehet-e a kÖ
nyörgésben segitségm hivni? Sőt emellett a megigazulás és 
előreelrendelés tanait is kérdés tárgyává tette, Blandrata ezt 
az eseményt közölte a lengyel antilrinitáriusokkal s egyben 
megkérte a Krakkóban tartozkodó Szocinusz Fausztot, hogy 
jöjjön Kolozsvárra s Dávid Ferencet személyesen győzze meg 
tévedéseiről. Szocinusz vállalta a feladatot. Eljött Kolozsvárra. 
Mintegy öt hónapot töltött itt s a Dávid Ferenc házában la
kott. A két kiváló férfi sok szép gondolatot vetett fel az egy
mással való vitatkozásqk folyamán; de Dávid Ferenc mégis 
megmaradt amellett a felfogása mellett, hogy jézus, ha nem 
Isten, akkor őt sem imádni, sem segitségtil hivni nem kell; 
mert akkor Máriát és .a kath. egyház többi szentjeit is imád
nunk kellene. Ilyenformán egyik fél sem tudta a másikat 
meggyőzni s Szocinusz siker nélktil távozott el Kolozsvárró!. 
De már ekkor a kérdés annyira élére volt állitva, hogy békés 
megoldása lehetetlenné vált. Dávid Ferenc bizva a maga igaz
ságában 1579 február havára Tordára zsinatot hivatott, ame
lyen megállapitották, hogy a Dávid Ferenc tanitásaiban semmi 
ujitás nincsen. Az az egy Istenben való hitnek természetes 
következménye. Blandrata viszont Kolozsvárra hivott meg 50 
papot s azok elött fejtette ki azokat a veszedelmeket, ame
lyek az egyházra és a papságra következhetnek, ha a Dávid 
álláspont jához ragaszkodnak. Két párt állot! szemben egy
mással. Az egyik jelszava ez volt: Adoram us. A másiké: 
Non adoramus. 
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Blandrata most már a végsö eszközhöz folyamodott. A 
fejedelem elött Dávid Ferencet ujitással vádolta. A fejedelem 
kapott a kedvezö alkalmon, hiszen régóta szerette volna el
hallgattatni. Azonnal irt a k?lozsvá~i városi tan.ácsn~k, hogy 
Dávidot tiltsák el a templomi szolgalattól, tartsak önzet alatt 
s hozzá menni senkit se engedjenek. Igy lett Dávid Ferenc 
fogoly a saját házában. Ez a fejedelmi rendelet nagy vissza
tetszést szillt Kolozsvárt, hol Dávid Ferencnek sok hive és 
barátja volt. Dé a fejedelem evvel sem elégedett meg, 1579 
április 46-ra Tordára országgyillést hivott, amelyre Dávidot 
is megidézték. Azonban érdekében olyan tekintélyes killdött
ség jelent meg a fejedelem elött, hogy jónak látta agyillést 
elhalasztani. Ezt agyülést Gyulafehérváron junius l. és 2-án 
tartották meg. Addig Dávid Ferencet katonai örizet alá he
lyezték. A gyulafehérvári gyillésre már betegen és elgyengülve 
érkezett az agg püsp1lk. Ö, aki szónoklatának ellenállhatatlan 
varázsával éveken keresztül vezette Erdély népét, most kény
telen védöt vinni a maga igazságának védelmére. Trauzner 
Lukács, Kolozsvár város jegyzöje s a püsp1lk veje, volt tá
masza és védője. Mikor a fényes gyillésteremben megjelentek, 
maga a fejedelem adatott széket, hogy leilljön az elgyengillt 
vádlott. Mindjárt a gyülés elején Blandrata azt az inditványt 
tette, hogy miután a szóban levö kérdést a lengyel 'antitrini
táriusok elébe terjesztették, nyugodjék meg Dávid, Ferenc 
ezek ítéletében. Erre Trauzner eme nevezetes kijelentést tette: 
.Eklézsiáink szabadok, országunk s a nemesség akaratától 
függök, nem függnek más 6rszágokéitól". 
• A kétnapos gyUlésen a fökérdés az volt, hogy vajjon 
ujitó-e Dávid Ferenc vagy nem? A nagybányai. pap kifejtette, 
hogy -miután hitvallásilag-e~adták, hogy csak egy az Isten, 
azzal már kizárták Krisztus imádását s igy Dávid Ferenc uji
tónak nem nevezhetö. Amikor Dávid Ferenc megjegyezte, 
hogy Blandrata is korábban Krisztus nem.,.iWiÍdását ilIetöleg 
vele egy nézeten volt: Blandrata eskUvel bizonyitotta, hogy ö J 

jSohasem osztozott Dávid ezen felfogásában 's ha osztozott 
lvolna, most kész azt tévelygésnek minösiteni és visszavonni. 
A heves és izgatott tárgyalá,s végén szavazással döntöttek a 
kérdés felett. A szászok nem szavaztak. Az unitárius nemes- ' 
ség .a Dávid pártján o volt. Azonban a megfélemlített többség 
mégis rásUtöt!e az ujitás vádját. Az ítélet is nyomban meg- . 
történt. Másoknak .példájára" holtig tartó börtönnel sujtölIák 
azért, hogy ilyen .istentelen, hallatlan, átkozott káromkodásra 
vetemedett". Nyomban Déva várába szállitották, ahol még 
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ugyanazon év november 15-én meghalt, Vele a legnagyobb 
és legmerészebb magyar reformátor szállt sirjába, aki fényes 
elméjével mindig az igazságot kereste s mindent kész volt 
kockára tenni, ha egy-egy lépéssel közelebb juthatott céljá
hoz, Nagy tudásával és elragadó ékesszólásával egy ország
nak volt yilágitó szelleme s annak világraszóló dicsőséget 
szerzett, Az unitárius egyház megalapitóját, halhatatlan emlékü 
első püspökét és mártirját tiszteli benne, Temetési helye is
meretlen, de a dévai várban egy szerény emléktáblát állitott ' 
neki az utódok hálás kegyelete. 

13. BIondrata és Hunyadi Demeter 
egyfjá:mentö munkássága. , 

• • 
Az unitárius egyházra nézve sulyos csapást jelentett a 

Dávid Ferenc elitélése. Csak kevesen tudták az ö jövőbe látó 
szellemét magas szárnyalásában követni. A hittani kérdések 
még mindig forrongásban voltak. Az egyház szervezése a 
kezdet kezdetén volt. A pásztor nélkül maradt nyáj megria~t. 
Különösen a magyarországi hivek lelkében ébresztett nagy 
keserüséget a szeretett püspök halála. Ez a keserűség jutott 
kifejezésre abban a levélben, amelyet Karádi Pál küldött az 
erdélyieknek. nElvesztettétek - ugymond - az ártatlan em
bert, kin'ek a keresztény vallás iránt oly nagyok érdemei. De 
eljön az idö, midön Dávid Ferencet, Krisztus ez igaz vér
tanuját, körmeitekkel a földböl kikaparnátok és az életre 
visszahoznátok I '. .. Nem érhetett minket az ö elvesztésénél 
nagyobb veszedelem". Az erdélyi papokat Kain, atyjafiainak 
nevezte. Blandratát Kajafásnak és viperák fajzatának cimezte, 
Hasonló éles hangon irt Óvári Benedek Simándról, aki jelen 
volt a gyulafehérvári tárgyalásnál s aláirta az elébe tett szo
ciniánus hitvallást; de otthon hivei körében megbánta tettét 
s ismét , az elleÍ1zékhez csatlakozott. Hiába kisérelte meg Ba
silius István a fölizgatott kedélyeket lecsendesiteni. Pedig 
személyesen ment ki Magyarországra s ott végigjárta a neve
sebb egyházközségeket, melyeket ö alapitott. Az elkeseredés 
vége az lett, hogy elszakadtak az erdélyiektöl s Karddi Pált 
püspökUknek választották, Az ő felUgyelete alatt állottak az 
összes magyarországi egyházközségek s megkülönböztetésül 
nalföldi püspök" nevet kapott, ' 

Ebben a nehéz helyzetben Blandrata vette kezébe az 

• 

• , 



• 
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ügyek intézését. A veleszületett olasz simulékonysággal és 
hosszas politikai pályáján szerzett tapasztalataival feltartóztatta 
a gyorsan közelgő veszedelmet. A Dávid Ferenc elitélése után 
egy hónapra, juliu's 2-ra zsinatot hivott Kolozsvárra, amelyen 
csaknem minden unitárius pap megjelent. Itt ismételten elő
adta azokat a veszedelmeket, amelyek a hittani kérdések fe
szegetésével s különösen a Krisztus nem imádása tanához 
való ragaszkodással érhetnék az egyházat. Előterjesztett egy . 

. hitvallást négy pontban, amely a szociniánizmus értelme sze
rint szólott a Jézus Istenségéről, imádásáról, segitségül hivá
sáróI és a Krisztus országáról. Ezt a hitvallást, ha nem is 

de a külső viszonyok kényszeritő hatása 
a jelenvoltak egyhangulag elfogadták. E hitvallás a Dávid 

Ferenc tiszta unitárizmusát visszalejlesztette ugyan; de az 
akkori közhangulat mellett mégis üdvös lépésnek kell tarta
nunk az egyház megmentése érdekében. Sőt későbben is jó 
szolgálatot tett az ' egyház hitelveinek a külvilággal szemben 
való igazolására. 

Ugyanezen zsinaton a hitelvek megállapitása mellett az 
egyházi szervezet tovább építéséről is gO)1doskodott Blandrata. 
Az egyházi ügyek intézésére egy 24 tagból álló tanácsot 
{consistorium). állittatott fel, amelynek helyes voltát mind az 
akkori körülmények, mind a későbbi események igazolták. 
Ugyancsak ezen a zsinaton határozták meg, hogya fennforgó 
vitakérdések és ujitások fölött se magánlag, se nyilvánosan 
senki vitatkozni ne merészeljen. A papok aszószékről 1)0 né
pet haszontalan véleményekkel ne zavarják, hanem inkább jó 
cselekedetek gya1!:orlására serkentsék. Prédikáció előtt való 
imádkozásnál a "Mi Atyánk" tartassék meg. Egy pap se vál
toztassa meg helyét a superintendens és il consistorium hire 
nélkül. Egyben igéri a consistorium, hogy az egyházi élet 
más kérdéseire nézve rövidssen szabályzatot készit s azt zsi-
nat elébe terjeszti. . 

Egy másik intézkedése Blandratának az volt, hogy il 
Dávid Ferenc elitélésével megüresedett püspöki székre, a zsi
nat megkérdezése nélkül, Hunyadi Demeter kolozsvári prédi
kátort ajánlotta, kit Báthory Kristóf meg is erősitett hivatalá
ban. Ez az eljárása önkényü volt, mert ez által a csak nem 
régen kapott püspökválasztási jog már az első alkalommal 
csorbát szenvedett. De tekintettel arra, hogy a püspökválasz
tás abban a bizonytalan helyzetben nagy megrázkódtatással 
járhatott volna s a válságos helyzetben levő egyházra vesze
delmet hozhatott volna: Blandratának ez az eljárása az egy
ház javára szolgált. 

• 

• 
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Evvel el is tunik a nvilvános egyházi szereplés teréről 
az a férfi, akinek az erdélyi reformáció történetében elévUI- , 

hetetlen érdemei vannak s aki a szociniánizmust Erdélybe 
hozta s ez által meginditotta azt a mozgalmat, amely az uni
tárius egyház megalapitásához vezetett MéItán vonta magára 
a maga korában a szabad szellem ü unitáriusok haragját azért, 
hogy Dávid Ferenc ellen, egykori jó barátja és munkatársa 
ellen, vádat emelt a fejedelem előtt. De másfelől elismerés 
illeti azétt;, hogy nehéz helyzetben az egyház élére állott s 
azt a romlástól megoltalmazta . • Fő j.ellemlloná~a, ellentétben 
Dávid Ferenccel, az volt, hogy a kiilső Vi~zOll~6.kllitz min
denütt tudott alkalmazkodni. Ezért van, hogy azt a tekintélyt ' 
és- béfófyast" inelye! az imltárius János Zsigmond udvarában 
szerzett, a buzgó katholikus Báthoryak alatt megtartotta, Sőt 
gyarapitotta Az egyházi élet teréről való visszavonulás után 
is a Báthoryak udvari orvosa maradt egész haláláig, ami 
1588-ban következett be. Ugyanez évben kelt végrendelete 
GyulafehérvárI. Ez is arról teszen bizonyságot, hogy vallása 
igazságáról lelkében meg volt győződve s annak jövő fenn
maradását szive szerint óhajtotta. Unokaöccsét tette általános 
örökösévé, de azzal a kikötéssel, hogy ha az "a keresztényi 
és evangéliumi hitben megmarad", ha pedig a "pápistaságra" 
visszatérne, az esetben\ az örökséget rögtön veszitse el. 

Blandrata által az egy~ázmentés terén meginditott nyo
mokon tovább haladt az uj ptispök: Hunyadi Demeter 
(1579-1592). 

Vajdahunyadon sztiletett. A kolozsvári iskolában egy 
ideig segl!dtanitó, majd négy évig a nagyenyedi iskola igaz
gatója volt. Egyike volt azoknak a magyar ifjaknak, akiket. 
János Zsigmond a Dávid Ferenc ajánlatára Olaszországba 
ktildött tanulmányai folytatása céljából. Itt ismerkedett meg 
Báthory Istvánnal. Onnan haza jőve, a kolozsvári iskola rek- . 
tora s azután ugyanott magyar prédikátor lett. Blandratán~k 
tántorithatatlan hive volt de e mellett Báthory Istvánhoz IS 
személyes ismeretség és' barátság fiizte. Mindezek jó ajánló- _ 
levél!ll szolgáltak a ptispÖkségre. Mégis az unitáriusok nem 
fogadták rokonszenvvel, mert nem szabad választás utján let! 
püspök, hanem Blandrata önkénytileg tette azzá. Azonban a 
következmények igazolták a Blandrata eljárásál. Az uj pöspök . 
tudásával, szónoki képességével és szervező tehetségével gyor
san megnyerte a hivek tetszését s javára szolgált az egyhá~
nak. Szigoruan ragaszkodott a kolozsvári gy!llés határozataI
hoz, amelyeket megbolygatni nem lett volna okos dolog. 



• 
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Helyreállította a kis gyermekek keresztelését, amit Dávid 
Ferenc, a biblia tanítására és az apostolok példájára hivat
kozva, eltörölt volt. Ez által kifelé bizalmat ébresztett az egy
ház iránt. PUspöksége elején, 1579 végén érkezett meg a 
lengyel szociniánusoknak a Krisztus nem imádása tanára vo
natkozó itélete. Az ítélet Blandrata mellett és Dávid Ferenc 
ellen szólott. Ezt közölte a consistorium tagjaival, akik, három 
kivételével, aláirták. Azután a ' Kolozsvárt tartott zsinaton 250 
pap elött ,olvastatta fel. Bár többen voltak itt is, akik az alá" 
ir1lst megtagadták, de azért · a többség elfogadta. Az egyház 
belsö épitésere nagy gondot forditott. Alatta épUlt Kolszsvárt 
a szentpéteri kOIvárosban a templom és iskola, amelynek 
építési költségeire a várostól 25 forintot eszközölt ki. Ugyan
csak az ö idejében, 1589-ben, épUlt Tordán a középiskola . 
Heves vitákat folytatott az idöközben betelepitett jezsuitákkal. 
PUspöksége utolsó évében tartott TordAn egy nagyjelentöségü 
zsinatot, amelyen a~ egyház szervezetét tovább épitette. Ez a 
zsinat megrendelte, hogy a ,papok és tanitók a zsinatokon 
kötelesek megjelenni s hivatalukhoz ilIö öltözetben járni. Déva 
környékére papokat kUldött ki, hogya megfélemlített hiveket 
éspátronusokat fölkeressék s azokat ' az igaz vallásban tani
tásaikkal megerősilsék. Ezek mellett buzgón folytatta lelki
pásztori teendőit. ÖsszegyUjtötte egyházi beszédeit, amelyek 
kéziratban maradtak fenn. Prédikálás közben ' a szószéken 
szivszél1~üdés érte s 13 évi ptispökség után, 1592-ben julius 
6-án ~eghalt. 

, , ~ 
14. KU:delem a Dávid Ferenc 115:1a 

unllárl:mu5áért. , 

• 

Dávid Ferenc halála után tovább élt és mUködött szel
leme. A hatalom nem tudta megakadályozni az elhintett mag
vak csirázását s a lelkek mélységében Jolytatott további gyU
mölcsözését. Lengyelországban is voltak, akik az ő igazságait 
v~delmezték. Ilyenek voltak: Budneus Simon és Budsini Sza
mszló. Ezért a szociniánusok kizárták a maguk kebeléből; 
de tanaik Litvániában és Oroszországban sok követöre akad
tak. Németországban egy ismeretlen hittudós Akifa név alatt 
foglalt Allást a kegyetlen itélet ellen és, védelmezte a Dávid 
Ferenc igazát. 

De Erdélyben is sokan voltak hivei. Bár a viszonyok , 
---- '-----------------------



, 
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kényszeritő hatalma alatt külsőleg elfogadták és aláirták a 
szociniánus hitvallást; de lelkükben a Dávid Ferenc igazsá
gait ápolták. Az ország ktilönböző részeiben magánbeszélge
tés közben sokan kifejezést adtak belsö érzelmeiknek. Erre 
megindultak a titkos öesugások és feljelentgetések a fejede
lemhez, aki a kellő megtorlásról gondoskodott. A fejedelem 
is innovációs vizsgálatokat tartatott s a .bünösöket" szigoruan 
büntette. Voltak, akik ezt a nyomasztó légkört" nem tudták 
elviselni s inkább elhagyták az országot, minthogy itt ilyen 
kettős életet él jenek. Ilyen volt Bogdthi Fazakas Miklós ge- , 
rendi pap, a maga korának egyik jeles költője és biblia
magyarázója. Bár kényszerüségböl aláirta a Blandrata-Hu
nyadi-féle hitvallást, de egészen mást érzett lelkében. Hogy a 
zakl,atásokat elkertilje, elment a Dunántúl Baranyába, ahol 
huzamosabb ideig Válaszuti Györgynél tartózkodott s folytatta 
a lelke szerint való ir,odalmi munkásságát. Később mégis 
visszajött Erdélybe s mint kolozsvári lelkész végezte be földi 
pályáját. 

Azonban sokkal erősebb harcost kapott a Dávid Ferenc 
szelleme a Hunyadi Demeter után következett fiatal püspök, 
Enyesti GyörgY-, .p.592 ~ 597) személyében. Születési helye 
-Nagyenyal:-Ott kezdette tan ufói pályáját. A kolozsvári városi 
tanács költségén Genfben és Páduában folytatta tanulmányait 
s Német-,. Francia- és Olaszország jelesebb városaiban meg
fordult. Hazajövetele után a kolozsvári főiskolánál 20 éves 
korában tanár lett. Filozófiát és hittant tanitott. Emellett Ko
lozsvárt 'a magyar egyházközség lelkésze is volt. Püspökké 
1592-ben, 37 éves korában választották. Az akkori viszonyok 
között nyiltan nem foglalhatott határozott állást a Dávid Fe
renc tiszta unitárizmusa mellett; de hagy lelkében annak volt 
a hive, azt nagyjelentőségü irodalmi munkássága és egyházi be
szédei bizonyit ják. Nem fogadta el a lengyel antitrinitárizmus
nak azt az irányát, mely azt tanitotta, hogy Jézust imádni és 
segitségül hivni .kell", amint ezt Szocinus Faustus tanitotta ; 
hanem, aPaIIli. Gergely-ftl.e iránybQz csatlakozott, amely. 
ril1íKtisztús .imádást érdemel" s ezért lebet is imádD!, de 
ez az imádás nem egyenlő avval, aminő az Istent illeti 

, E nagyjelentőségü kérdésről levelezett magával 
Faustusszal. Ez ugyanis felszólitotta Enyedit, hogy mondaná 
el nyiltan véleményét a Krisztus imádásárá nézve s mutassa 

• ki azt az eltérést, ami kl)zte (Szocinusz) és a Dávid Fer~nc 
felfogása kl)zl)tt van. Az Enyedi levele, melyet e tárgyban Irt, 
ismeretlen. Azonban a Szocinusz válaszának hangja és tar-, 



-, 
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• 
tarma egyaránt igazolja, hogy Enyedi a Dávid Ferenc fel
fogásához hajlott s azt vette védelmébe. A Szocinusz felfogá
sára azt mondta, hogy az fél igazság s mint ilyen meg nem 
állhat. 

Ez a felfogása jutott kifejezésre abban a nagyszabásu, 
latin nyelven megjelent munkájában, mely ilyen cimen jelent 
meg: "Explicationes Locorum Veteris et Novi Testamenti ex 
Quibus Trinitatis Dogma Stabilire solet". Ez a könyv ama 
kor bibliamagyarázatának a legmagasabb fokán állott. Széles 
látókörU és sokoldalu tudomanyos magyarázatai által egész 
Európában hire volt. Első kiadását Erdélyben a forgalomból 
kitiltották, sőt sok példányát nyilvánosan elégették. Belgium
ban uj kiadást rendeztek belőle. Rómába a Vatikáni KÖl)yv
tárba is eljutott. A kolozsvári városi , tanács egy arany met
széssel ellátott diszpéldállyt készittetett belőle s azt mintegy 
száz éven át őrizte. A legjelesebb katholikus és protestáns 
irók fogtak tollat megcáfolására. _ • 

Ugyanez a szellem jutott kifejezésre prédikációiban, 
amelyek 5 ir.ott kötetben 133 beszéddel örzik a kiváló szónok 
emlékezetét. Prédikációit halála után sokáig használták, amit 
igazol az, hogy egyik kötete 1664-iki másolatban maradt fenn. 
Nem csupán Erdélyben, hanem Magyarországon is el voltak 
terjedve. Egy kötetét a sárospataki református fögimnázium 
könyvtára őrzi, három a kolozsvári, egy a székelykereszturi 
fögimnázium könyvtárában van meg. A beszédekben kevés a 
hittani elem, de annál erösebben kel ki az erkölcsi hibák és 
és fogyatkozások ellen s még a fejedelmet sem kimélte, midőn 
az kegyetlenséget követett el. Híresek voltak halotti beszé
dei is. 

Mint püspök, minden évben zsinatot tartott s az azokon 
hozott határozatokban ugy tünik fel, mint az erkölcsök szi
goru őre. Kár, hogy ez a nagy és bátor szellem gyönge test- · 
ben lakozott. Amikor tekintélye és népszerüsége a legjobban 
növekedett, amikor annyi reménnyel és bizalommal tekíntettek 
reá hivei, akkor érte, 1597-ben, 42 éves korában a halál, 
amely közbánatot keltett mindenfelé. ' 

Ha nem is akkora tudományos felkészültséggel, de 'ugyan-' 
olyan buzgósággal őrködött a Dávid Ferenc szelleme fölött 
Várfalvi Kósa János, aki Enyedi után lett püspök (1597-1601). 
!",ég püspökké történt választása előtt irhatta "Katechesis az 
Idvesség fundamentum áról " cimü kátéját, amely háromféle 
alakban volt használatos, mint Kis, Közép és Nagy Káté. 
Az első több kiactást ért s egész a XIX. századig forgalom-
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ban volt az unitárius egyházban. Az utóbbiak kéziratban . 
maradtak. ' 

Kósa Jánost Toroczkai Máté követte a püspöki székben 
(1601-1616). Előbb a küküllői körben lelkész és espere·s 
volt. Azután torockói s végiil kolozsvári pap lett. Innen hiv
ták el a püspöki székbe. Allásában Bocskai István megerősi
tette. Magyarra forditotta Enyedinek "Explicationes" eim!l 
m!lvét, ilyen eimen: nAz ó- és uj szövetség azon helyeinek 
magyarázata, melyekből a Szentháromség hittételét szokták ma
gyarázni". Irt egy kátét, amelyben már a bibliai történeteke! 
is ,teldolgozta s ez által uttörő munkát végzett. Kiadta a 
Dávid Ferenc-féle énekes könyvet több énekkel gazdagitva, 
amelyek között saját sierzemény!l énekek is voltak. 

Mindezek mutatják, hogy az unitáriusok hiven őrködtek 
mártir p!lspökük igazságai fölött s k!lzködtek a tiszta unitá
rizmusáért, mert lelk!lk szerint annak voltak ,hivei. De a zord 
idők li az egész vonalon lábra kapott katholikus reakció egy-
előre nem engedte, hogy ~zt győzelemhez juttassák. . 

15. Bátfjory Zsigmond és a je:zsulták_ 
• 

Báthory István a lengyel királyi trón elfoglalása után 
sem vette le a tekintetét ErdélyröI. K!lIönös gondja volt arra, 
hogy itt a vallási viszonyok az ő politikája szerint alakulja
nak s a katholikus egy ház régi fényébe helyreáIlittassék. E 
célját annál könnyebben szolgálhatta, mert testvére: Kristóf, 
csak eszköz volt kezében. Alatta is folytathatta ama régi 
szándékának .a megvalósitását; hogy Erdélyből az eretnekeket 
teljesen ha ki nem is irthat ja, de itt a katholikus vallást leg
alább megerösitse. Ebből a célból 1579-ben Lengyelországból 
12 válogatott jezsuitát k!lldött be, akiket a sajá! ajánló leve
lével látott el. Ezeket a fejedelem Gyulafehérvárra és Kolozs
várra telepitette le . .Az országgy!llés méltó aggodalomrnal fo
gadta a jezsuiták betelepitéséf. Hiszen tudomása volt azokról 
a zavarokról, melyeket Európa többi országaiban előidéztek. 
Azért kikötötte, hogy az ifjuság tanitásán kivül egyébbel nem 
foglalkozhatnak, nehogy a k!llönböző tanitók között háboru
ság keletkezzék. 

Amit az ország rendei sejtettek, hamar bekövetkezett. 
A. legelső zavar miattuk magában a fejedelmi családban az 
Uj fejedelmi sarj: Bdthory Zsigmond neveltetése körül kelet-
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ketett. A lengyel királytól vezetett fejedelem fía nevelését il 
jezsuitákra bizta. Édesanyja: Bocskay Erzsébet pedig minden 
áron ki akarta vonni azoknak káros és veszedelmes befolyása 
alól. A csaÍádi kilzdelem nem sokáig tartott; mert Bocskay 
Erzsébet meghalt s az alig nyolcéves fejedelmi sarjadék egé
szel) a jezsuiták befolyása alá ker!llt. Milködési terilket tovább 
terjesztették. Gyulafehérvárt és Koloz~váron kollégiumokat 
létesitettek, amely utóbbit Báthory István akadémiai rangra 
emelt. Megkezdették emellett a k!llönböző felekezetek között 
az egyenetlenség szitását. Céltáblájuk elsősorban az unitáriu
sok voltak, de nem ' kimélték a többi protestánsokat sem. 
Ezért a reformátusok és unitáriusok kezet fogtak a közöS 
veszély ellen való kUzdelemben ;. de. a vezetőszerep még min
dig az unitáriusok kezében volt. Hunyadi Demeter unitárius 
pUspök a református pUspökkel egyutt az országgy!lléseken 
erélyesen tiltakozott a jezsuiták' munkásságának káros követ
kezményei ellen, mellyel felkavarták városokban és falukban 
a vallási békét s a templomokat több helyen a pápisták ke
zére juttatták. Rámutatott, hogy a kolozsvári kollégiumban a 
babonákat terjesztik s a pápai zsarnokság utját egyengetik. 
Az ország rendei belátva a veszélyt, mely a jezsuiták milkö
désével az országot fenyegeti, a Báthory Kristóf halálával fiát 
olyan feltétellel választották meg fejedelemnek, hogy a jezsui
tákat Kolozsváron és Gyulafehérváron kiv!ll máshova be ne 
telepithesse. De a jezsuiták az ország törvényével nem sokat 
törődtek. Nemsokára Nagyváradon létesillt egy uj telep. Az
után a Székelyföldre ment egy atya. Majd Tordán, .Maros
Vásárhelyen és Kővár vidékén fejtettek ki nagy tevékenységet. 
Hogy milködésUk annál sikeresebb ' Iegyen, a pápa kiváltsá
gokka) s Bát~ory Istv~n anyagi javakkal látta el. Ahol meg
fordultak, mmdeniltt zavart és egyenetlenséget szítottak s a 
templomokat a protestánsok kezéről a katholikusoknak ját
szották át. 

Közben meghalt nagy pátronusuk: Báthory István. Az 
ország rendei pedig annyira mege!égeItéll milködésUket, hogy 
köv~telték Erdélyből való végleges kitiltás ukat s a fejedelmet 
addIg nagykorusitani nem akarták, amig a kitiltó határozatot 
el nem fogadja. A fejedelem látszólag engedett a rendek ki
vánságának s a protestánsok nagy örömére 1588 végén a 
~edgyesi országgy!llésben kitiltattak az országból. Javaik a 
kincstárra mentek át, avval a kikötéssel, hogy azok soha ba
rátokra ne száUhassanak. A fejedelem és a katholikus főurak 
tarthatnak maguknak vallásuk szerint való papot; de azt 
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maguk fizessék. A protestáns egyházak szabadsága biztosit
tatott, de 'az ujitások eltiltattak. Egy pillanatnyi szélcsend 
támadt az országban, hogyannál nagyobb erővel törjön ki 
a vihar utána. . I , 

, Báthory Zsigmond a jezsuiták kitiltása után nem volt 
nyugodt. Bünbánó levélben igazolta magát a pápa előtt. 
A pápa e'zért feloldozta az ország rendeinek tet! igérete és 
esküje alól s a jezsuitákat további jóindulatába ajánlotta. 
Nyiltan ugyan nem merte öket visszahozni, hanem az ország 
kUlönbözö részébe egyenként é~ álruhában jöttek vissza. 
A gyönge fejedelem ismét hatalmuk és befolyásuk alá ker~lt. 
A pápa ezt a kedvező alkillmat arra használta fel, hogy régi 
tervét megvalósitsa s Erdélyt a török fennhatÓságtóI eltéritse 
s a katholikus Habsburgok szövetségesévé tegye. A fejedelem 
engedett a külső nyomásnak s Rudolf császárral és magyar 
királlyal véd- és dac·szövetséget kötött. Akik ellenezték ezt 
a lépését, azokat vérpadra juttatta vagy számüzetésre itélte. 
A protestánsok igazi Uldözése csak ezután kezdődött. A feje
delem teljesen a jezsuiták és pápai . követek hatalma alatt 
állott. Ezek irtézték a vallási és politikai ügyeket. A meg- I 

félemlitett rendeknél sem találtak már. semmi ellenállást. Más
felől a török is követelte a maga jogait. Ebben a ziirzavarban . 
a fejedelem háromszor mondot! le a trónról és háromszor ' 
foglalta el azt, mig 1602-ben végleg lemondva, országát át
adta Rudolfnak. . , 

Rudolf Bdstdt küldötte Erdélyb~, aki a szerencsétlen 
országon végigpusztitott s a hit és lelkiismereti szabadság 
földjét valóságos siralombázzá változtatta, Ezt a szomoru kor
szakot használta fel Ndprdgyi Demeter, ilkit Báthory Zsig
mond a visszaállitott katholikus püspökségre nevezett volt ki, 
arra, hogy a császárnak és 'királynak javaslatot tegyen első 
sorban az unitáriusok s azután a reformátusok teljes kiirtá
sára. Terjedelmes emlékiratában azt kivánja, hogy az unitárius 
templomok zárassanak be, a papok tiltassanak el az igehir
detéstő\. Tizedeik vétessenek e\. Ellenállástól tartani nem 
lehet, Ínert két főerösségük: Torda és Deés már , meg van 
törve. Minden iskolájukat be kell zárni, mert azokban a föld
mivelő népet is annyira viszik a tudományban, hogy imi, 
olvasni tudnak s a hit felől másokkal vetélkedni képesek. 
Igy kell ezen bünös eretnekség szerzőit és pártolóit a jó utra 
vissza vinni. A püspök ezen javaslatából egyelőre semmi sem 
!ett, .~ert ez a kétségbeejtő helyzet arra indltotla az ' ország 
JobbIait, hogy fegyveres erövel vivják ki eltiprotl szabadságu-
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kat. fi. vitéz Székely Mózest, aki unitárius volt, fejedelÍnükké 
választották. Bástát kiűzték az országból. Amikor Székely 
Mózes Kolozsvárt megjelent, az elkeseredett polgárság, élén 
Toroczkai Máté unitárius püspökkel, a jezsuitákra rohant, mert 
őket tartotta az ország romlása okozóinak. Templomukat és 
kollégiumukat összerombolta s őket a városIJ\ÓI kikergette. 

A Székely Mózes fejedelemsége alig ké hónapot tartott. 
Básta, ujabb sereggel az élén, vissza jött Erdélybe s segit
ségül hivta Rddul Mihály román vajdát s az ő támogatásával 
Székely Mózes seregeit Brassó mellett megverte. Maga a hős 
fejedelem, kire az unitáriusok annyi reménnyel tekintettek, 
elesett a csatában. Básta igy ismét a helyzet ura lett. Pusz
titó szenvedélye urrá lett fölötte. Kegyetlen bosszut állott 
mindazokon, akik Székely Mózest támogatták s különösen 
azokon a városokon, amelyek befogadták. Az unitáriusok 
érezték a leginkább sujtó ostorát. Kolozsvárt elvette tőlük a 
főtéri templomot, a kollégiumot és más egyházi javaikat s a 
jezsuitáknak adta. Toroczkai Máté püspök csak ugy ment
hette meg életét, hogy Toroczkórá menekült, ahol erdőn, 
mezőn, kősziklák között és a vas bányák sötétségében rejtőz
ködött. Göcs Pál, a főpap, Lengyelországba, Csanddi Pál 
iskolaigazgató pedig Olaszországba bujdosott. Egyedül a szász 
pap: Broser János maradt otthon, aki magánházaknál tartott 
istentiszteletet a megfogyatkozott számu · hivekkel. 
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