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Kedves olvasó! 

AZ .UNIViRWS TORTENELEM" 
cím u sorozaloJ az lrallerjesz/ó Bizol/ság azérl 
i~dílja el, h~gy unilárius népünk és más ér
deklödék a -rövid lörléneli képeken ál jobban 
megismerjék Unilárius Egyházunk küzdelmes, 
de felemelő mullját. Nem folyialólagos és 
minden eseményre kiler;edő ismerlelésl fogunk 
kézre ' adni, hanem inkább arra lörekszünk, 
hogy a jelenlösebb lörlénelmi személyeken és 
eseményeken áJ közelebb vigyük a lelkekhez 
azl az unilárius gondolalol, mely elég eros 
voll nemes és kijarló, lelkes és odaadó küz,. 
delmel vívni a maga élelben maradásáéri. Szán. 
dekunk ezek állal megszerel/elni a nagy és 
szenl ügyel, mely vallásunk feladalaiban je
Jenlkezik, Ezen elsó közleményünkel, mivel 
ebben Dávid Ferencünk hile kialakulása van 
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leírva, kérjük figyelmesen elolvasni. 
Xo/ozsvár, 1939 november havában . , • 

, , DR. FIla,ER JJíNOS. . 
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. 15IT. október 31..én Németországban. Wil~ 
tenbergben a váitemplom néma csendjét kala
pácsütések hangja verle fel. A járó-kelők csodál
kozva lállák, hogy a mindannyiuk által ismeri. és. 
szereteff, barátcsuhás egyetemi tanár, Luther 
Márlon. hosszú, sűrlin teleírl lapokat - a ké; 
sőbb híressé vált 95 téleiének egy ' példányát 
szegzi a templom kapujára. Akkor talán netI) 
nagy fontosságot tulajdonítoltak neki, de azóta 
a világ e kalapácsütésekben halloIta annak a 
nagy, a vallásos élei terén meginduló mozga
lom kitörésének jeiét, amelyet reformációnak ne· 
yezünk. Mit jelent ez a szó reformáció ? E la < 
tin szó annyit jelent, mint visszaformálás. ts mi 
volt a célja? Az, hogya vallást visszaformálja, 
kezdeti alakjára, megtisztílsa a hosszú századop 
kon rárakolt, hozzátapadt jévedésektöl, kitalálá-. 
soktól. Az' érleimet felszabaditsa a. semmire sem 
néző egyházi tekintély uralma alot,. hogy sza .. 

b d n minden korlátozás nélkül kereshesse az 
ao, , Lh 

útat az igazsághoz. Luther esz~~i ~~aJS. , amar 
egész Európában elterjednek, Koveto, tan;ad. 
nak, Svájcban Zwingli, Kálvin ez eszmék app" 

lói, úszlÓvívői. Azonban 

• 
• Lulher, Kálvin csak a kezdel, 
Abálrabbak IQvábbmenlek.· 

l 

E bátrak közé tarlozott Dávid Ferenc is, a mi 
v.llá~unk, az unitárius vallás megalapítója. Ami 
.a Luther és társai szívében, mint csira fejlő.' 

désnek indult, az a Dávid Ferenc lelkében vi-
~ággá nyílott. . 

Dávid FerenCI a "kincses" Kolozsvárt szü" 
'eteH. Mint a nagy 'embereknél általában sz.,., 
kásos, akik egyszerű sorból fényes tehetségeik 
.által emelkednek fel, élete kezdetéről, szárma> 
"ásáról adatok gyéren maradtak fenn. Szüle> 
tési éve a hagyomány szerint 15\0. Apja egy_ 
szerű csizmadiamesfer , vagy amint akkor mon
dollák s aminl Dávid Ferencet is később ellen> 
felei csúfolták, .varga" volt. A szülők feli .. 
merve fiuk éles elméjét, kitűnő emlékezőtehet. 
ségét, iskolába adják. A kolozsvári városi iskola 
.,lvégzése után a papi pályára lépik. Igy jut 
Gyulafehérvárra, ahol elvégezve tanulmányait, 
pappá szentelik. Ezután is Gyulafehérvári ma.' 
rad. ami kíváló tebetsége melleff bizonyít. Gyula
fehérvár - mint azóta is - püspöki székhely 
s igy Erdély szellemi életének egyik közponija. 
Ez időben püspöke Stafileo, ki nem sokat tö
rődik egyháza ügyeivel, annál többet világi 
dolgokkal és politikával. A . püspök és kö,,", 
nyezete nemhogy rossz szemmel nézték voliia 
a reformáció . terjedését, hanem még inkllbb. 
vonzódtak hozzá. A reformáció eszméi ugpnis 
hamar elterjedtek Erdélyben. A szászok élénk 
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kereskedelmi összeköUe.frsl tartottak fenn it 

németországi városokkal. Nemcsak kereske. 
delmi cikkeket. hanem a reformáció eszméit is. , 

magukkal holl~k. Különösen a mohácsi v~sz., 
( 1526) után terjed rohamosan. A püspöki ud~ 
var sem marad mentes ai eszméktől. Míg Dá.;., 
vid F erent G yulafehérváron volt, csak forron~ 
gott minden, de ez- is elég volt arra, hogy 
hite megrendüijön a katholikus egyház hilléte~ 
leiben s meglássa a , hitújítás. a haladás, afej~ 
lödés lehetőségeil. Luther tanításait lüzeteseb~ 
ben a gyulafehérvári, 1543.ban tartolI egyház. 
gyűlésen ismufe meg. ·ahová a brassói szász. 
lutheránusok is clküldötték képviselőiket. A ki'. 
küldöttek hevesen védték elveiket, vitallák iga" 
zukat, új gyülekezet alapitásának a helyessé. 
gét. Dávid Ferenc azonban nem elégedell meg: 
ezzel. Magát a forrást akarta látni s abból me.=--· 
ríteni az új eszméket. Két magasrangú katho .... 

liluls főpap pártfogója révén 1545·ben ki ', i,. 
megy WiUenbergbe, ahor fellobbant és messze" 
világítóan lobogott a reformáció tisztító fÜze .. · 
Nagy buzgósággal fekszik neki a tanulásnak." 
A , Bibliában akkora jártasságol szerez, hogy 
szoin te az egészet szószerint tudja. ' 

, , Amig Wittenbergben ta"ull, it/hon, Erdély~ 
ben , is nagy változások történtek. A Luthei 
vallása Erdélyszerte elterjedt: A szászok mind, 
kövdőivé válnak s megkezdődik a szász evan" 
gBik,us ' egyház szervezése. . J , " "'j 

~ '.-A Wütenbergből hazatérő Dávidot Bes .. ' 

, 
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t .. c~ hívja lI'eg ískdlaiga,zgatónak. A tiizeslelkií 
ifj~ vezetése mellett , az iskola fellendül.'D, alig 
tölt üt 2 - 3 évet. a szomszédos Péterfalvár. 
megy plébánosnak. 

, Ebben az , időben Erdély' politikai életében 
:nagy változás állott be. Fráter György, Erdély 

• 
~ormányzója, Erdélyt átadta Ferdinánd magyar 
lrirálynak azzal a gondolatlal, hogy a mohácsi 
·vész után három részre tagolódott ország régi 
~gységét állítsa vissza, az ország testébe ékelő.

dött pogány törököket űzze ki. Ferdinánd meg 
is igérte. Mindenki örvendett az államegység 
oIJelyreállításának. ígéreteit azonban nem tudta 
beváltani. Egység helyett zavart keltetI. Ferdinánd, 
mint hű katholikus mindenekelőtt a reformáció 
lerjedésének akart gátat vetni. A már évek' óta 
tÜresedésben levő gyulafehérvári püspöki széket 
-betölti. Az új pöspöknek, Bornemissza Pálnak 
megrendeli, hogya reformáció továbbterjedésél 
.szépszerével vagy erőszakkal, de akadályozza 
""eg. 

, Az új katholikus főpap egy szigorúan feddő 
'hangú körlevelet küld ~zét a papságnak; majd 
Gyulafehérvárra zsinafra rendeli, hogy tanács.
kozzanak a reformáció gyors terjedésének meg' 
.a~.dályozásáról. De a reformáció szele , már 
annyira áthatolta nemcsak a nép, hanem mIR 
a papság lelkét is, hogy a p~spöki körlevél, 
>nek nem engedelmeskedtek, sőt s0kan még 
<sak nem is válaszollak rá. A beszterCeWléki 
papok álláspontjukat "egy , bátorhangú ,tIev6ben 

T 
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közöUék a püspökkel. E választ Dávid Ferenc. 
a · péle,falvi plébános készílelte és azt írja: .Ök 
eddig tévelyeg/ek. az emberi hagyoinányok ha. 
mis ösvényeih jártak, de most a szentírás tudós. 
magyarázói állal a lelkek egyedüli igaz főpász. 
lorához, Jézus Krisztushoz tértek, evangéliumát 
örömmel hallgatják. egész lélekkel elfogadják 
s teljes erejük szerint halálig követni el vannak 
határozva. Senki sem mondhatja őket kihallg ... 
tallanul és bizonyítás nélkül hitetleneknek s val. 
lástalanoknak. el sem ítélheti. bármint vádolják. 
és gyalázzák ellenfeleik személyüket s hitnéze
teiket a püspök előll. Kérik a püspököt : szün
jék meg róluk ezentúl olyan gonoszságoka~ 

tenni fel, s őket ártatlanul "eretnek« és "sza· 
kadár" címmel illetni, mert ez öket, kik semm, 
bűnüket nem érzik. szerfölölI bántja... Mi~ 
kivánhat főpásztoruk tőlük. papjaitól és szeretett 
lelki fiaitól egyebet. mint külső szabad és tisz
tességes dolg.ókban alallvalói engedelmosséget? 
Egyebek felől. mint a hívek lelkiismerete. a belső 
isteni tisztelet dolga s a Krisztus. mint főpap
rendelle igehírdetés. nyugtassa meg magát .. 
püspök s maradjon békében; mert ha máskép
pen bánik velük - Isteni tarlva szem 'előtt s . 
lelküket a kárhozallól féllvén - kijelentik. hogy· 
másképpen nem cselekedhetnek, mini amire 
az aposto1ok írásai tanítják, tudván. - hogy' 
Istennek inkább kell engedelmeskedniök. min' 

embereknek" • 
E válasz öntudatos, bátor hangja mutaija. 
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hogy Dávid Ferenc már SZÍvvel-lélekkel a rtM 

formáció harcosa. Paptársai őt tekintik vezetö
jliknek. A zsinat a reformáció terjedését nem 
tudta megakadályozni. sőt ezekben az években 
1552~54) Dávid Ferenc besztercevidéki pap_ 
' rsaival nyUvánosan kü~rt a katholikus egy

"lf-ból s lutheránussá leli. Dávid Ferenc hít_ 
neve egyre nő. Szülővárosa hazahívja és a vá
rosi iskola igazgatásával bízza meg. Itt. Erdély 
e központi városában megnagyobbodik munka
köre. ami csak fokozza buzgóságát. Elragad" 
5zón~ti erejével, írásaival védi s egyben ter
jeszti Luther tanait. Különösen Stancaro-val. 
egy olasz hittudóssal száll vitába. A. vita a 
széki zsinaton folyt le s Dávid Ferenc fényes 
győzelmével végződött. Sikerét mi sem bizo
nyíija jobban. hogy a lutherállusok püspökükké 
választják. 

Egyszerre Erdély két leggazdagabb és 
legnépesebb városa. Kolozsvár és Szeben hív
ják meg papjuknak. A választás sok töpren
gést okozott. Végül is szülővárosa, Kolozsvár 
melleU döntött. E választásért a nagyszebeniek 
s a szászok megnehezteUek rá. Fájt nekik. 
hogy Dávid Ferenc a magyarokhoz csatlako
zott. Válaszu! Nagyszebenben zsina/ot tar/ottak 
s külön szász püspököt választottak. Ezzel az 
erdélyi lutheránusokat két részre osztották. · A. 
szeUemi vezér azonban ezután is Dávid Ferenc 
maradt. De nagy szükség is voU rá. meri a 
lutheránus vallást veszedelem fenyegette. Egy 
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KáJmáncseru Márton nevű prédikátor erkezett 
E rdélybe. aki Kálvin János tanait kezdte ter ... 
;eszteni. Egyszerű , .de meggyőző érveivel egy. 
másután hódít ja meg az egyes kö:aségeket. 
Dávid F erenc vitába száll vele : szóban és 
irásban küzd az új tanok ellen. Diadalmaskodik 
Kálmáncsehi feletl. Diadalának eredményéül a 
fordai országgyűlés 1 558~ban a római kath.olikus 
és a Íutheránus vallásoknak szabad vallásgya ... 
korlatot enged. a többit pedig kárhoztatja. De 
ez sem tudott gátat vetni a Kálvin tanításainak 

• 

Maga a vezér, Dávid Fenmc is sebet kap 
a küzdelemben. Eszrevette, hogy az új tan ífás 
sokkal tisztább. érthetőbb . világosabb. Különö' 
sen az úrvacsora kérdése ragadta meg figyeimét-. 
Luther szerint Krisztus teste és vére vagy ala tta, 
vagy feletle. vagy melletle. vagy benne. de va. 
lahol ott van az ún,acsorai kenyérben és bor" 
ban s a hívők valósággal, iermészdileg....: veszik 
.az Ú r testét és vérét. Kálvin ezzel szemben 
azt tanította , hogy az úrvacsorában a kenyér 
és bor jelkép, nem változik át Krisztus testév~ 

és vérévé, a hívők szellemileg élvezik Kriszfus 
leslét és vérét s isteni erő szállja meg vételekor. 
- Dávid Ferenc i s ~ a Kálvin tanítását ·tarh?tta 
dfogadhatóbbnak. e nézethez . csatlakozoU. Itt 
tűnik fel előttünk a maga igazi nemes vonásai ... 
val Dávid Ferenc nagysága. páratlan lelki ereje: 
az igazság mellett . való törhetetlen megállása', 
Más. közönséges ember az ö. !telyében . habo' 
.. titovázotf . volna, ,bQgy: J v41Í-on . otthagy ja"'ll 

~ 

a gazdag jöveddnúh piispöki széket, .vaJJo(l'.n~ 
volnaoe jobb a megismert igazságot. elhallgatN 7 
:De Dávid . Ferenc gazdag jövedelemnél. dícsó' 
ségnél. mindennél többrebecsülte az igazságol. 
umondotl püspöki méltóságáról s nyiltan a 
Kálvint . követők táborához esatlakozotl. Mi ..... 1 
a . Kálvin hitének terjedésével szakadás, elhid", 
gülés állotl be a Luther és Kálvin követőí kö
zö". Dávid F en~nc azt a szép és nemes, ere 
nagy és nehéz feladatot liizte maga elé. hogy 
.a két felekezetet egyesítse. Magasztos . célja 
.azonban a szászok makacssága miatt nem va" 
lósult meg. Dávid Ferenc már ekkor látla, 
hogy a felekezeti tagoltságban benne van a halC 
.,Ive. Az ország a mindenfelól tornyosuló vesz .. 
delmek között csak úgy állhat meg. h. po.litikai 
.,gysége melletl lelki egység kapcsolja össze' . 
sziveket. E lelki egység hiánya azóta is és ma 
;s sok keserű órát szerzett a mindennapi átlag 
fölé emelkedő vezetők lelkében. . 
, A Kálvint követők vezetöje. Horhi Juhás. 

Péter, vagy amint magát latinosan nevezte, 
MeJius Péter voU. Debreczenból Marosvásár. 
helyre jött zsinatot tartani papjaival együtt. E 
.zsinaton. melyen ellenfelek nem voltak. meg
alapították az trdélyí kálvinista egyházat s írásb .. 
foglalták hitelveit. Ez. az elsö magyar hitvall;tt. 
Dávid Ferenc is. mint kolozsvári pap. aláfria. 
Ezzel ,Ircve, a magyar és szász egyházkiSzsé:' 
.gek egységesílése. végleg meghiusuUo. De még 
.esz, egy. utolsó kísérlete/o Az ifjú királpál J i 



10 

János Zsigmondnál . - kieszközölté, hogy egy 
kozos zsrnatol hívjon össze az eJlentétek "e" 
símiJá3ára. E több napig tarló medgyesi zsinat 
eredm.énye az lett, hogy a szász egyház Dávid 
F crencet és követÖlt végképpen kizárta kebelé_ 
ből. V ele együtt városa, Kolozsvár is elszakadt 
a lutheránus egyháztól s az új . vallás követö
jévé vált, amely "kolozsvári vallás" néven csak. 
hamar elterjedt a magyarság és székelység 
között . Igy állván a helyzet, a vallás ügyében 
országos intézkedés vált szükségessé. Mielött 

"azonban al. országgyűlés döntött volna, Med. 
gyesTe zsinatol hívatott össze, hogy még egyr 
szer próbálják meg a kiegyezést. A két napig 
tartó szóbeli vitatkozás nem vezetve eredményre~ 
az igazságtételre kiküldött országos biztosok 
elrendelték, hogy a vitatkozók írásban adják be 
té/eleik el. M indkét fél beadta. .'\ szászok el
küldték a németországi egyetemeknek is, hogy 
azok is mondjanak ítéletet róla. Dávid Ferenc 
önérzetesen jelentette ki , hogy ő a fejedelmet 
igen , de a külföldieket nem ismeri el illetékes 
bírák ul. F üggetlenségét minden körülmények 
között megőrizte. 

Mivel megegyezés nem jött létre, az 1563 .. 
tordai országgyűlés úgy határozott : "hogy min'" 
denki fogadhassa el azt a vallást, amelyik tet
szik s tarthasson szabadon vallásin levő papot". 
E szabadelvű határozat .meghozatalára nagy 
befolyással volt a fejedelem új udvari orvosa, 
Blandrata György is. Nagyműveltségü, széles· 

\I 

látkörü, sokat Útazott, látott, tapaszta\t. hires 
orvos és tudós. Minden érdekli. VaDási kú. 
désekkel is foglalkozik. A fejedelem bizalmas. 
tanácsadója úgy politikai. mint vallási .iipek
ben. Felismerte Dávid Ferenc kíváló képes~ 
geil. Megkedvebe igazságszeretetéért, szabad
elvű felfogásáért. A. fejedelemnel is támogatta 
törekvéseit. A. fejedelem 1564.ben Enyedr. 
zsinatot hív össze. E zsinatra teljhatalmú kép" 
viselőjéül udvari orvosát, Blandrala Györgyöt 
küldi el. Feladata, hogy az úrvacsora kérdésb
ben kiegyezte... az eUenfeleket, a lanácskozá. 
sokban rendet tartson. Ha a megegyezés nem 
sikerülne, mindkét félnek legyen saját püspöke. 
De hiába voll minden, a lutheránusok most 
sem engedtek nézeteikból. Igy véglegesen két. 
felé váltak. A. lutheránusok püspöke Hehl.,. 
Mátyás lett, a kálvinisláké Dávid Ferenc, kit 
a fejedelem Blandrata javaslatára udvari pap" 
jává nevezet, ki. A. nemsoltára következő torda. 
országgyűlés a kálvinisla voDásl is bevett .... 1. 
\ásnak nyilvánílotta s a Dávid, Melius és. 
Heblcr püspökségé/ megcrősítette. 

Dávid Fcrenc és Melius hosszas küzdel. 
mének gyümölcse megérett; megalakult az 
erdélyi kálvinisla egyház. Vezére és első piis
pöke Dávid Ferenc. Melius az elért eredményt 
szentnek és sérthetettennek tartotta, Dávid F .. 
renc az igazság megismerésében egy új lépcső. 
foknak, ahonnan új· és szebb kilátás nyaik. 
Folytonosan tanul, olvas. Az úrvacsora kér. 
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-dése állván előtérben, újból meg újból áttanul. 
mányozza Kálvin János munkáit. Kálvin ész" 
szerli okoskodása nagy hatással voU rá: gon'" 
-dolkozásra késztette, de nem tudta kielégíteni. 
mert az értelmet korlátok közé zárta, a szabad 
vizsgálódást béklyóba verte. E lelki kételye~ 
1usakodásai közt adja oda olvasásra Blandrafa 
Szervét Mihály híres könyvét a "Kereszténység 
visszaállításáról". E művében Szervét a szent.
háromság tanát támadja. azt szemfényvesztésnek. 
"ördögi mesterségnek" mondja, képtelenségne" 
tartja, kijelenti, hogy Jézus Názáre/ből való 
ember. A Szervét lelkéhen még homályos gon
<Iolat világosságot nyújt a Dávid Ferenc lelké
ben. Meglátja a fejlődés, a haladás lehetőségét. 
Elmélkedik, gondolko.ik rajta s megszületik 
lelkében: "egy az Is/en" gondolata. Ezzel el
iuf a reformáció fejlődésének csúcspontjára, 
mintegy betetőzve azt . . Először családi. majd 
baráti körben ad hangot az új. gondolatnak. 
Vitatkozni kezdenek róla. Lassanként mind 
szélesebb körben terjed el az új tanítás. PárJ. 
tok keletkeznek mellette és ellene. 

A kolozsvári iskola igazgatója ezidőben 
Szikszay. Szikszaynak nem tetszik az új taní· 
tás, annyira, hogya tanulókat,mikor Dávid Ferenc 
prédikál nem is viszi a templomba. Mikor pedig 
látja; hogy mind szélesebb hullámot vet, le
mond állásáról. Ulána Károlyi Péter lesz az 
új iskolaigazgató. Dávid Ferenc - . kötel~ssé~ 
.géhez haven. - gyakran meglátogaHa az Isko· 

• 
• 
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lát, felügyelt a taní/ásra. Egyszer éppen akkor 
tdt látogatást, amikor Károlyi az Istenről ma
gyarázott: "Az Istent, mini lényébeh egyet, 
személyében bármat kell imidni.· "Az lsten 
lBek, lélekben ken ót imádni, szeUemünkkel" 
szívben hozzáemelkedni" - javítja ki Dávid 
F .,enc. A kocka el voll vetve. A lelkében 
szunnyadó szikra lángralobban, amely bevilá
gította egész Erdélyt, Magyarországot, fénye 
elhalolt Genf, Witlenberg és Krakkóig. Ká
rolyi ragaszkodik a régi tanításhoz. Dávid Fe, 
rene erre írásban adja át véleményét, k~rve, 
hogy azt cáfolja meg. Ebben kifejti, hogy a 
szentháromság tana érthetetlen, mert összeza. 
varja az egyet a hárommal s a hármat az 
eggyel. Ezzel Dávid Ferenc rálépett a szent
háromságellenes eszmék unitárizmushoz vezeti> 
útjára s első öntudatos hirdetője lesz az isten. 
egység eszméjének. 

Szikszay és Károlyi >ielnek Meliusnak 
tudomására h02ni Dávid Ferenc új tanítását. 
Szervezkedni kezdenek s erószakkal próbálják 
elhangattatni Dávid Ferencet. Ez nem sikerülve, 
MeJius Debreczenböl Erdélybe jön, hogy nyil, 
vános vitán hallgattassa el az új gon<\olat tet· 
jesztőil. A fejedelemtől zsinattamsi engedélyt 
kér. Megkapva. 1566. április 24-én megk ... 
dödik ·az első gyulafehérvári hitvita, amely " 
sz<ntháronfSág< körül folyt és ·5 napig tartott.' 
V,égül 1& miAdkét.fél. enlledve . valamit állás; 
pontjábóI>. abbail egyeztek meg, hogy ezután 
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"gyik fél sem b.sználja azokal a kifejezéseket 
- háromság, lényeg, személy, stb. - ame; 
Iyek a Bibliában nem lalálhalók fel. Győze. 
lemnek is beiUó sikert jelenlell ez Dávid Fe. 
<ene számára. Meliusék azl gondolták, hogy 
ögérelüknek könnyen eleget ludnak lenni, de 
hamar belál/ák tévedésükel. A szenlháromság 
tanát e szavak nélkül kifejezni nem lehet. 
Visszatérnek -ismét e szavak használatához. 

Dávid Ferenc sem volt megelégedv. az 
eredménnyel. 1566 május 19're zsinatot hív 
Marosvásárhelyre, amelyen hittételeit a magyarp 
'Ofszági papok véleményével együtt újra vita 
.. Iá bocsátotta. Itt elhatározzák, hogyaheidel. 
bergi káté áldoIgazandó. Az átdolgozott kálé 
még a szentháromság hittételeinek szellemében 
van megírva, de már érzik rajta Dávid Ferenc 
és Blandrata hatása s mintegy átm.netel jeleni 
.. z unilárius felfogáshoz. 

Ez átmenetet az 156, február l3.ra, 
Tordára összehívott gyűlésen tette meg. Itt 
három pontba foglalja össze tanítását. E téte
tekkel nyiltan elszakadi a szentháromság vaUók. 
tól, mert e tételeket úgy tekintheijük, mini az 
~lső unitárius hitvallást. Ebben ki van mondva: 
I. Egy az Isten, az Atya. 2. Jézus nem Isten., 
3 . A Szentlélek az Atyának és Fiúnak lelke 

o és nem harmadik személy. Még meg van· 
tartva benne a Krisztus imádása, de út van 
hagyva a további fejlődésre. Nem állított fel 
szigorú korlátokat, amelyek elzárják az előre.., 
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haladást. Igy veli meg az alapját egy új vaJ. 
lásnak, az unitáriusnak. 

Teljes erővd tör ki most a harc Melius 
és Dávid Ferenc közöll. Melius düh és bosszú, 
lól tajtékzó írásokban támadja a Hozentháromság 
tagadó eretnekeket". A fejedelmet arra bíztatja. 
hogy Dávid Ferencet és követőit, .minl isten· 
káromló bűnösöket és eretnekeket az egyházból ' 
ki keH zámi és a világi hatalom áUal a palló .. 
jognál fogva meg ken ölni". Dávi'd ' Ferene is 
tollat ragad. Ö is a fejedelemhez fordul, de' 
egészen más b.ngon. Szelíden. /Ürelmesen így 
ir: .Hogy jámbor érzelmünk a felség e1őlt 
tudva legyen, kérjük, hogy vádlóink - Mé. 
Gusék - ne csak méUatlansággal ne illettesse
nek, de részesüljenek minden jutalomban, le> 
lIYen nekik szab.d írni, tanitani, minket kár. 
hozlatni s általában amit ügyökben tenni akar. 
nak, adassék mindenre teljes szabadság. Az 
Isten maga lesz az, aki a maga ügyét védel
mébe veszi." Igy csak egy próféta írhat. kinek 
jó szíve, nemes lelke előtt szent a vallás- és. 
gondolatszabadság eszméje., 

Ez idötájb.n négy műve jelenik meg a fe
jedelem áUal adományozolI nyomdában. ,F Sgon
doIatuk az, hogy az égyházat az igazság kere' 
sésére serkenlve, az utódok nak a magasabb ci
lok felé útat készítsenek, ezek csak dócsatáró' 
zások, hogy hitük megfélemlUett bajnokail a 
küzdelemre inkább felbuzdítsák s az alvó Id~ 
Iteket felébresszék. Kifejti, hogy az .egy 'az 
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19fen CI eszméje nem új, Jézus és apostolok 
tanain épül S azóta is a világosabb elmékLen 
mindig éJt. Már az első keresztény püspökök 
között is voltak, akik a szentháromság 'ellen 
tanítottak, majd elmondva a reformáció történe
tét, 'rámutat arra , hogy amit ö tanít, az csak 
ezeknek egyenes következménye. E munkák 
elterjedtek mindenütt, felrázták a lelkeket, meg
töltötték az istenegység eszméjével, a lelkiisme. 
rtl szabadságának nagy gondolatával, hogy 
nyomában megszülessék az 1568 januárjában 
lartolt tordai országgyűlés határozata . ..N em 
eng'edletik meg senkinek, hogy tanílásért bár' 
kij is fogságga l vagy helyé ről megfosztással 
fenyegessen, mert a hit Isten ajándéka, az hal. 
lá~ból leszen, mely hallás I sten igéje által 
vagyon" . E szavakban testet ölt avallássza' 
badság eszméje, megelőzve ezzel a kis E rdél}" 
E Ulópa nagy és vezető nemzeteit. D ávid Ferenc 
pr6fetai lelkéből sugárzott ki a gondolat. E kkor 
r!lár virágzott lelkében az unitárizmus, hogy a 
n~msoká ra következő második gyulafehérvári' 

gyűlésen gyümölccsé érjék. 
. , 
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t. Dávid Ferene ddelmal bitft. 
2. János Zlillmoncl az uoItár'uI feleci.lem. 
3. Hunyadi Demeter D6va karil le1réealt. 
4. Enyedi GvÖ'IIY törek,,4sel. 
5. A 8zombatolll4lt vádla. 
6. Ráv ~áty.á8 U a cl6z1i kényazer. 
7. Lenllyelol'lZ4l1llin tldödk az unlt4rlu· 

sokat. . 
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