es ha igaz. követni mások tanitá sát. Egy másik helyen így nyilatkozik: ,A világnak nincsen semmi oka azok ellen támadni.
kik az ellemeiett igazságoknak a sött"tségböl elöhozásában fáradnak" (NulIam legitimam mundu s lumultuandi causam habet

contra eos, qui varii s erroribu s se-pultam verita tem in lucern pro.
ferre conlendunt). "Isten szeretetével egybeköt jük az erkölcsök kegyességét" (Divinae notitiae conjungendam esse pieta tem morum
ct sludium obedientiae Preceplofl1m Dei censemus). €s végül
ezeket írja, csaknem élete végén: "Allítjuk, hogy a kegyesség
cse!ekeieiben szilárdan meg kell állnunk, mert az az igaz hit,
mely a szeretet műveiben nyilvánul" (Operibus igitur Charitalis omnihus piis insistendum esse cont end imus, E'am veram esse
ccnsemus fid em, quae per openl ex diledione elficax est).
Hog y az itt idézett igazságot méltóképpen értelmezte a vilá g. az is megkívántatik, hogy méltóvá legyen Dávid Ferenchez.
Dudich András irta az 1570-es években: a legnagyobb dolgot
azok tették. akik az elh!metett igazságot sírjából kiásni és napfén yre jutni segítették. Ilyenként nevezi meg Dávid Ferencet.
Vajj on nem volna hozzánk is méltó. hogy Dávid Ferenc igazságát sírjából kiássuk és napfényre jőni segítsük? Nyerne vele az
igazság, megis.mernök Dávid Ferencet és a kettá által meggazd agodnánk mi, akik az ö igazs ágot szomjazó lelke örököseinek hi sszük magunkat.
K,étségtelen, hogy Dávid Ferenc a XVI. századnak, e nagy
századnak legszabadabb lelke és leghaladóbb szelleme volt .

Dávid Ferenc értéke világ-viszonylatban.
Mindenek előtt szti.kségesnek látszik, hogy egészen röviden
foglalkozzunk Dávid Ferenc életével. Közfelfogás szerini Dávid
Ferenc l51O-ben szU:etett Kolozsváron, s amint megá!1apítható
különböző források alapján, 1 5.!5-től 155O·ig Németországban,
Wittenberg városában, Luther Márton reformátori székhelyén
folytat ott tanulmányokat. 155O-ben innen ir Medgyesi Ferenc
gyu[afehérvari-r. kath. fjUspöki helynök nek egyelégiát Pesti Gá s·
pár közvetítésével, amelvnek tartalmából kitűnik, hogy a nevezett föpap neki támogatÓja volt. Azt ígéri ebben az elégiában!
hogy ha hazajön, mint, .. pap, isteni szolgálat"·ot óhajt teli~sílenr
egyházában, hogy így lsten igéjét terjeszthesse s a szentsegeket
13
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szolgáJtatb.assa ~i. Az Istcn igéJének terjesztése s a
szentse~ek helyes k:s:olgaJt~lásána.k a kerdése arról tesz tanubizonysagol, hogy o eppen ugy, mint Luther MarIon, saj át római katholikus egyházá I szeretné rerormá l ni.
I smeret es ug~anjs, hogy kezdetben Luther Márton se m akarta

elh~~y~i a ~ómai kathol!k~s egyháza.t. h~nem annak csak meg-

javl!asara torekedett. Dnvld Ferenc IS nzal a gondolattal tért
haza, hogy eddigi egyházának megújhodását és a helyes ut ra
való térésél fogja szolgálni minden erejével. Ebben a haladó szellemű században a reform áció főfé szkébe n feltárult lelki szemei
elött az emberi vatlás-erkölcsi élet nagyfontossága és megértette,
hogya jobb jövő érdekében a megrögzött multat fel kell frissíteni.
Itthon Besztercén ' kapott igazgatói állást 1551-ben és amint
,a források igazolják, Besztercén Ö volt az utolsó római katholikus vallású igazgafó és a nem messze l evő Péterfa:ván mar az
első protestáns lelkész. Bornemissza Pál r. kath. püspök felhívására 1554-ben a Beszterce I(örn yéki káptalanköri papság (magya r és szász) nevében ö ír egy derekas választ, am elyből kitű
nik, hogya lelkészek lste n igéjének igaz terjesztésére és a szentségek helyes kiosztására mindig készek, s arra kérik a püspököt,
hogy egyházát irányítsa ebben az irányban és ők engedelmes követői lesznek. A Szentíráshoz a maga valóságában azonban mindenek felett feltétlenül ragaszkodnak. Dávid Ferenc tehát, mivel
régi egyháza nem volt hajlandó a reformáció szelleméből semmit átvenni, tovahaladó életében a lutheránus egyház kebelébe
lelkész, püspöke is lett. Itten <:gész munkásságát az a nagy gond
jutott és azoknak, mint a legtekintélyesebb és a legkészü!tebb
hatotta át, hogya szászokat és a magyarokat össze tudja tartani.
1 5~9-ben azonban a Medgyesi Zsinaton a szászok nem voltak
haJh:ndók elfogadni az eddigihez képest reformált (kálvini) úrva~sorai tant, amelyet hitelvi alapon Dávid Ferenc haladó szellemevei magáévá tett s így Dávid Ferenc ott hagyta ;j lutheránus
püspöki széket és átment a Kálvini ecryházba, ahol később ugyan.,
csak püspök lett (1564) .
Az eddigi kisebb jelentőségű javítások és reformálások után
a .legnagyobb ra kerUIt a sor s ez a szenthá romság alapvető kérdcse volt. E kérdés foglalkoztatja 1566-ban a Gyulafehérváron
tartott nagy vita résztvevöit és ettől kezdve a reformál ori egyházaknak ez lesz a középponti legégetőbb kérdése. Az 1566--iki
nagy vitában Dávid Ferenc és követői vit'ték a kimagasló szere14

pet. Ez ,ncrn k~zön~égcs lelkierőt követelt, meg .. mer! amint lud·
juk eJ vdeg mar beven fo glalkozott A haromsag levelygeseivel
(163 1) Servét ,"\i hJly, akit 1553-ban Kálvin

János

Genfben

Christianismi Restit utio. (A kereszténység helyreállitása) címü
művével együtt méiglyán (~ge\lelett meg· D<'ivid FCfcnc műveiben
teljes öntudatosságga I állapítja meg (pl. De fal sa et vera .. "
Rövid Magyarázat stb.). hogya reformáci ónak vissza kell mennie a kiind,ulási ponti~,.az ~po5t.ol~k koráb~? levő egyházi életig,
illetőleg Jezus EvangelIumaig, es Igy elkerull"\etetlen, hogya három ság kérdésével ne foglalkozzanak. Ugya ni s az lsten igéje -a
teljes Bibliában jelenik meg s a Szentírásban ped ig ahárumság
nem található. A háromság a niceai zsin~ton (325 J. u. Krisztus
)stensége) es 3 Konstantinápolyi zsinaton (381 A Szentlélek istensége) fokozatosan alakul ki az egyház hatalmi érdekéból.
amit a Szentirás nem támogat.
Igy aztán Dá vid Ferenc elveti a háromságol s 15G8-ban uni·
tárius püspökké választják az egy Isten eszméj ének, az Isten
igazi igéjenek és a szentsége k (keresztelés, úrvacsora) hel yes
kiosztásának szolgá!atára. ű szentírá snak és a keresztény hitvallás alapforrásának csa k a DibHát (O - és Djtestamenlum)
ismeri el. A Bibliába n is fők6 pp en az őröműzenelre (Evangeli um)
fekteli a fősúlyt. Ezt az őrömüzene tet pedig a próféták, Jézus és
az apostolok hírdették. J\\eg kell állapítanunk, hogy az Evangélium, vagy öröműzenet a vallás-erkölcs i élet történetében minden időben optimista jelenség. Dá vi d Ferenc műveinek lapjain
gyakran találkozunk az Evangélium említésével és is~rletésé vel.
E_ ~Jfejezésl ~.ályája kezdetén átfogóbb értelemben használta és
kesobb már tobbször csak a jézusi eva ngé liu mokat érlette e nevezeten. Az Otestamentumban általában az iO"éretek (prófétai jóslások). az árnyék, a sötét éld, a szörnyü kÜzdelmek talá lhatók.
'!Iig a~ \Jjt~stame n tumbll n az örömme l teljes beteljesülés, aZ,uj
elet: Jezus elete és tanítása. Egvszóval az Otesta mentum a regl
törvén.y!: az ~j ~edig az igazságokat és a megigazulást hoz ta az
embenseg sza mara .
Dá vid Ferenc az egész Bibliát szentírá skép pen kezeli s en·
nek. következtében Pál apostol írásait is fenntartás nélkül . f?,"
gadJa el és ezért helyez olya n nagy súlyt a megfeszUIt. I}r~s~
tusra. Dá vid Ferenc teológiai pályarulásán elöszőr antltTJOItaria~,:, s, háromságe1!encs, majd pedig hosszú időn keres,zt.UI .olyan
dualista (kettösseg ), ahol a röszerepet az Atya-Isten VISZ I, de
K.riszt us is lsten szá mban megy. Kezdettő l kezdve ha lad nagy
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..:clja felé, amj~,t fok~zato~n kiala~~lr:'ak ~ dolR'ok a maRuk ter-

mészetes rendjeben cs a lIszta umtanussagot akkor éri cl ami.
kor a De dU,alitale (-'? kett?sségröl) szó.ló érlek~zé?ét m~girja,
amely munkacsk.8 halala utan a "D.cfen~1O Fr3nclscl Davidis in
ncgotio de non mvocando Jcsu C1msto ln preci bus" címu munkának fUggeléke volt (Márkos Albert 1943-ban fordítotla magyar nyelvre). Ez a kis munka roppant nagy hordcrejű, mert az
erdélyi unitárizmus ettől kezdve és ennek a nyoman virágozhatoH
föl s lehetett mind inkább öntudatos pillyafulasában. Már t. i.
akkor és úgy, amikor és ahogyan annak helyes értékét felismerték. Eszerint csak az Atyaisten, aki egyetlen egy, imádandó és
segítségül hívandó, Krisztus nem lsten, így nem imádandó és
segítségül nem hívandó. Dávid Ferenc iratai tanulsága szerint
a Szentlélek személyes istensége legelőször maradt ki gondolkozása köréből s mikor Krisztus istensége is ilyenformán kiküsző
bölődött, egyedül csak az Atya istensége ismertetett el. Röviden
utalnunk kell arra, hogy 1526·ban Olaszországnak Svájc felöli
részében, Ilauz városban, Erdélyben pedig 1557·ben es 1563-ban
hoztak korlátolt jellegű olyan határozatokat, amelyek hasonlóak
voltak az I568-iki tordai Országgyűlésnek a vallás és a lelkiis·
meret szabadságáról szóló egyetemes értékű halározatához. E
szerint Dávid Ferenc megállapítása, hogy a hit Isten ajándéka
és ezért szabadnak kell lennie, vagyis a vallásszflbad\ág korlállan
hirdetése korlátoltabb formában történelmi elózményeiben áll
előttünk. Nyilvánvaló, hogy ez az országgyűlés i határozat, mini
majdnem egyedüli a maga nemében, feltétlenül - világviszonylatban egyetemes emberi értékkel mérve - a lehető legnagyobb
értéket képvtseli. Dávid Ferenc életében és halálában, aki vértanúságával pecsételte meg hitvallását. éppen úgy 3Z emberi
haladásról ,tanúskodik, mint a názáreti Jézus golgotai megfeszittetés~ben. A mi felfogásunk szerint ezek nem is tra.gédiák.. m;:rt
Iragedia csak ott van, ahol bukás van. Ezek emben megdlcsoUlések az lsten országáért vívott nemes kilzdelmekben. , .
Miután így röviden főbb vonásokban áttekintettU~ ~avld Ferenc életét, hogy annak értékél világviszonylatban r?ltarhass~k.
szükségesnek látszik, hogy az emberis(-g életében eddig fe!mer;tlö
legfontosabb vallás-erkölcsi és teológiai fogal~a~at megf:leloen
altekintsük. Dávid Ferenc ugyanis egy nagy vIlagszellem! mol.'
galolnnak volt az egyik öntudatos művelóje s ez ,a szellen;' m?~
galom arra törekedett, hogya világnak egység~t a vallas vil~·
gában is kifejezésre juttassa. A világ s így az umverzum ugy.ams
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IcgliiblJ gondolkodó felfogá~ában
aránylag kevesen v8!1nak, akIk
lóbbesnek, nem egysegcsnck
lágnak szemléletét a Jézus
kint het jük iit és azt
a vallás mezején kiala. tritheistikus (háromsákulnak polilheislikus
gos i s l.e~ség ).
. i.
(k ettős isten s~g~. mo~othei s tikus (eg~
Islenhlvo), henolhelshkus (egy nemzetI 1stenseg) és pantheistikus (minden Islen) fogalmak. Ez természetesen csak nagy jaban öleli fel az Isten fogalmakat, melyek némely esetben határozo ttan muta Inak az egyetemes világ egysége~ szemléletére.
Pol itheizmusl ta lá !u nk pl. a szu miroknál, Babilon-Asszl riában.
Eg)'iptomban. a görögöknél. rómaiaknál s kezdetben még a hébereknél is, hogy csak ezeket em\itsük fel. Tritheistikus a kereszténység háromság Istenrogalma, ahol általában egy I ste nről
beszélnek, de ez az egy Istenség három külónbözö személyböl áll.
Duali slikus pl. a Perzsa kései vallás Zoroaszternek a halála után.
Henotheistikus iste nrogalom a Bibliában némely iróknál a kizáról agos nemzeti egy isten foga lom. Panlheizmus található a leg·
gya krabban nagy vallás filozófusok gondolkozásában (Spinoza)
s ,a világon a legrégebbi monotheistikus vallási felfogá s az ösi
Perzs iii ba n Zoroaster (Zaratrustra) vallásában található. Van
olya n vall<ís is, amely nem ismeri az Isten fogalmat s nem beszél soha I s tenről, amint erröl tanllskodik Golamának az ú. n.
Buddhának a ila nitás3 , de ö is úgy jár követőivel Keleten, mint
Jéz us, akinek tiszta monotheizmusat a kereszténység a szentharomsággal váltotta feJ. A szentháromság kérdésével kapcsolatban föl kell említenünk, hogy a kül önböző vallcísokban az
Ü. n. trias istenfogatom. vagyis
a háromságos i sleniog alo~
gya kran megtalálható pL Asszír-Babiloniában Anu, Bel, Ea .es
az egyi ptomi misztérium vallásban Isis, OS!ris, Horu~: EgyiP.:
tomban az ásatások alkalmával tízezer szamra keruItek elo
olyan ki s szob rocskák, amelyeknek tökéletes utánzasa a k:reszlényeknél található Mária és fia Jézus. Egyiptomban. I S1~ .az
anya és Horus a fia, akik egyutt próbillják .megmentem OSIriS!,
a férje! és apát az alvilágból.
th .
Visszatérve a legfejlettebb vallásos fogalomra, a mono elzmusra. az edd ig ismer! világ egyik legelső és legnagyobb li~a~
bású monolheistája volt Zoroaster, a perzsa prór~ta ~s va/s
alapító. Ahura Mazda v.olt az Istennek a neve, akI atYJ.a vo 8.'emlx-relmek és az emberek fó hivatása a magvetés volt. vagyl~
il
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8 .földnek. 8 ~ üvel.~se, ami 8zt. jelenti , hogy Zoroaster eppen olyan
p.!lsztor C~ ~oJd.m uves kultit reletbe n éjt , mi nt legnagyobb követ<?je, a Na.~8fe t.1 Jézu,s. Zoroaster n~"!csak az egy atya Istenröl
hJrd~.tte ... oromJzencte ~, hanem ,a vllagot is egységesnek látta,
dC' koveto~ , ~Angr;l _~~ mal" vag~ J s Ar,manl megtették. mint ordf1gi
elle~sze-gu l ot, .a sotetsé,g l ste~enek es így egy emelkedett szellemu monotheizmus utan a hlrhedt perzsa duálisztikus vallásos
foga:om lépett e l őté r be.
Jézus volt az emberiség életében a legtisztábban gondolkodó
és a legnagyobb szabású. szellemi ember, aki a világegyeteme!
a maga nagy összetettségében szem lé!te, de egy kicsi tiszta
kristályos tükörkép ben, az ember családi életében, illetöleo- a~
emberiség nagy családjában tarta előnkbe. Ez a na~y c~lád
lehetöségében és jövendőjébe n. tökéletes kialakulása folytán, az
Isten gyermeke iből álló testvériségbe n éri el kialakulásának tel ·
jességét. Az Evangéli um ezt a közösségei Islenországának nevezi s úgy ánilja oda az ember et é, mint az emberiségnek lassú
fejlődésével elérhető igazi hivatásos közösséget, amiben teljes
mértékben kifejezésre jut a világegyetem hivatásának a lényege,
az ember életére való tekintett~1. Erte lme az, hogy van egy sze·
relő, gondviselő Atya, az lslen és neki gyermekei a1. egész em·
beriseg, amelynek az a hivatása, hogy állandó kUzdelmek folya ·
mán megval6sítsa a jelzett szent egyseget és testvéri állapotol.
Az emberiség kialakulásában, aki át tudja tekinteni az egész
mezőt, láthatja, hogya vallások <Hetében valósul me~ az emberiség eszmei világa és a lassan kia:akuló emberi élettel a
vallási közösségek értéke is elmélyül. igazi emberivé lesz, a~
ember nemes hivatásának tiszta eszközei tűnnek fel. a halado
emberiség Iste.nországaért küzdö közósségeiben. Az lJjtestamen.
tum rő alakja, Jézus, az emberi élet egés;a. mezején ~gyi~ ~~g
kiválóbb embertestvérUnk és mondhatnók emberi eszmenykepunk
egyultal. Annyira egyszerü és annyira ~ristály~is:ta .volt ~v~n
géliumi tanítása s abbnn az ember hivatasa a foldon.es a vdaW
egyetemben, hogya h.,l,ila után kialak~l~ ~~reszteny egy' haz ,
nem voll képes azt elfogadni, mert a rcgl vIlagból egyrelo,~ ?Z
Olestamentumon keresztül, másfel ól a többi régi né~ek és a ~oro,g
és a római világ tanításában, valamint a keleti nepek .. mlszte·
rium-vallasában található felfogások ellenállhatatlan erovel nyo·
multak át az (l j világba. Ennek az lett a ,követk~zménye, ,h~~y
az ember Jczust és Eva ngéliumát fé!retettek a m ;n~en~~p,l e.et
mezejéről és helyébe ültetlek Kriszt ust és a vele e.gyutt jaro val18

Jásos tanításokat. Krí!'-ztus egy teológiai eszme lett ~ keresztényséf! világában, amely eszme egyfelől az Ö1estamentumból, másfelől a kelelí mi~zlérium vallásos gondolkozásb61 tevődött össze.
Gyakorlatilag Jrzus tehát Evangéliumával együtt kiközösittetett
a keresztény közösségbő l s helyét a föltámadott Krisztus, mint
lsten fia ~s lsten és a kl!rcsztény egyháznak minden fajta színes
tanítása töltötte be.
JI'7US után a monotheizml1s továhb éU a héberek (zsic16k)
vallasában, és Mohamed követőinek hitében és életében. A XVI.
száz<,dban elérkezett a reformáció ideje. A kialakult keresztény
egyház annyiféle tant, oh'an sok ceremóniát fogac1ott el és vett
gvakorlatba , hoe:v az embE'ri élet azt már nE'm tudta elviselni.
Föl1épet tehát több más kisebb jelentőségű, de jó szá ndékú iavítás i kísérlet ubin Luthcr Márton Wittenbergben 95 tételéve\.
Minden tiszleletUnk. minden ió akaratll emherrel szemben s igy
Lu ther MAdonna!. Zwingli Ulrichkal. Melanchtonnal s más hasnnló $zellemü reformlitorokkal szemben is. Azonban, amint
Dávid Ferencncnk müveibf'n világosan olvashatiuk, a vallás és
az egyház reformMá!ifl elösznr csak aránvlag lénvegtelE'n vonásokban és jelentö$égű dohrokban jutott kifejeződésre. Egyszerű
rituális, ceremoniális kérdések s kisebb jelE'ntöségű fe!foO'á,,;ok
juto/tak szóhoz anélkül, hogy egyetemes emberi szempontból a
leglénv('gescbb kerdés, a iézu$; monotheizmus megragacHa volna
valam elyiküknek figvelméL A jélllsi monotheizmus a világ életében nag v elöl-ményekkel rendelkezik s egyetemes emberi szempontból óriá si jelcntö,,;rge volt annak, hog" az ember jövőjét
illetően is kel:ö értékel~ssel forduljanak feléje. Történelmi teny,
hogy aháromság kérdése a reformáció folvamán cc:ak részben
ol dódott meg s ezt a megoldá$t nálunk kfllónösen Dávid FE'rcnc
e.~zközö1te. A kereszténvségnek legnagyobb része ma is s~ent
ha rom$á g hívő és szá7.milliókra rug l'Izoknak száma, ak1k ~z
Istent az At yában, a fil_ban és' a c:zentlélek Istenben mej(sze-meIyesitve ti sztelik és imádják. Dávid Ferenc önmagához és a történel mi kia.laku!á shoz tel jesen hiíségesen ragasz~odva, lehá~o
zolt avall as fogalmim'l' minden olvan tételt. 3mlt a kereszteny
~gyházb a n mint egy 1200 évalal! állapítottak meg s visszajutol!
eles elméj ű . bátor kritikával magához az E'mber Jézushoz és az o
EvanlZé liumilhoz. Ebből nyilván látszik. hogy nem csinált egye·
bet, mint fölá sta más félezer esztendőnek talaját, elhányta a
g\iiledékct s föltárta II tiszta evanO"cliumi a~apot. Lehetövé tette
Il'hal azt, ho gy az ember Ílgy fogja "föl újból ezt a világot, amelyben vagyunk, hogy itt a (öld élelében s a röldi élei ben van az
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embernek élete alapja és legszentebb föladata. Az embemek, aki
tiszta hillel, lslen szeretetével és embertársai megbecsülésével
egy eszményi közösség kialakításán fáradozik, amit Istenországának nevezünk, s ami érték szempontjából a lényege> az egész
világegyetemnek. Ez egy egységes, gyönyörű világ. amelyben
hivatásunk va n mindannyiunknak, amelyben állandó tökéletesedéssej célunk felé kell lörekednLink, amelyben egy testvéri élet·
ben egy igazságos és fejlődő társadalmi közösseget kell kialakítanunk, ahol mindanny ian élelszemléletiink, egészséges világnézetünk, vallás-erkölcsi meggondolásaink és állandó tevékenykedéseink alapján vagyunk megitélendők.
Miután így ért jUk, hogy Dávid Ferencnek, mint az unitárius
egyház megalapítójának és martí r püspökének, milyen óriási hi vatása van világ viszonylatban, bizonyos szerénységgel kell
bejelenteniink, hogy az unitáriusok, vagyis Dá'lid FerencOI:'k
erdélyi örökösei, akik a legrégebbiek á iöldőn a reformáció óta,
valamint más unitáriusok és szabadelvű vallásos emberek eddig
tartott világ konferenciáink tanulsága szerint mintegy 20,000.000·
nyi hivő! mondhatnak magukénak. Ez csupán csak kovász a két
milliárd négyszáz milliónyi ember-áradatban, de e1egenedő arra,
hogy a világ gazdag kialakulása közben utat mutasson az eljöV('I](Jö világosság felé és jelezze az ösvC'llye.kf'l az Islcnorszag<l
megvalösulása érdekében.
.
Dávid Ferenc tehát nem mér hető olyan kicsiny és alantas
gondolkodásr.a valló je l zőkkel, hogy szombalos volt, szektás volt.
mert a katholikus egyházból kiindulva nemcsak lutheránus, refor.
mátus és unitárius püspök volt, hanem ő volt mint egyházalap1tó,
az új monolheizmusnak s igy az un ilárizmusnak leg.szerencsésebb,
legbátrabb, legtisztábba n látó szószólója és bajnoka és abban a
különös szerencsében részesült. hogy 1579 november 15·én megdicsőült a dévai várban.

Unilárizmusunk szülelesnapja .
. E;gyháztörténetunk függő kérdései sorába tartozik a tiszta
umtanz-mus születésének idöpontja is. Tudvalevő, hogyetekin·
tetben a kü!önbözó egyháztörlénei írók hozzávetései között évekre
llyil l6 eltérés van. Kétségtelen, hogya reformáció ezt a bátor,
ha ladó eseményét nem lehel egy pillanathoz kötni. Maga Dávid
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