Mivel az elsá világháború zivalarai elsodorták ezt a táblát,
Egyházunk 1929 november ~av~ban.
e~lék.táblát. állított fe~ a
már ismert szöveggel. A masodlk vll3gha,boru ezt IS elsodorvan.
1948 augusztus S:án az Egyház új emléktáblát állít.
Déva vára áJtnlában a multban unitárius Golgotának szam itott, de Egyházunk nem jajveszékelő bánattal és szomorúsággal
gondol rá, han;m h~i<ít.. <ld. az iste~i ~on~vi.selésn~k,. hogy eg~
kori alapítója cs elso puspoke prMetal marhr lelkenel fogva iol
tudolt halni e nagy multú vár mártir hivatásáig. Örömmel gondolunk arra, hogya legnagyobb és legfenköltebb emberi eszményhez, Jézushoz hRsonlóan Dilvid Ferenc is kiállotta a történeti próbát s megalapozta nagy lelkével és mártir szellemével
Unitárius Egyházunk örökidőkre szóló létjogosultságát.
Amikor ezzel kapcsolatban a multra gondolunk, mindig a
jövöt látjuk szemünk elött , amint Unitári us Egyházunk egyete.
mes emberi hivatásából folyóan törhetetlenul kuzd az emberi
haladásért, az anyag és a szellem fejlödéséért, szívében az islenországá,nak örök gondolatával, amely szerint földi életében lsten
akaratát kell, hogy teljesitse.
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Mikor élI Dávid Ferenc.
A címben rölvetett kérdésen nem azt értem, hogy mikor szü~ etett és mikor ha lt meg Dávid Ferenc. Ezek az időpontok köz·
l s~erl e k. Igaz ugyan, hogy születésének időpont ja bizonytala n.
Kozvetlen forrásunk eddigelé nincsen és [lern valószínű, hogy
ezutá!l kerülne napfényre olyan adat, mely ezt a kérdést végi:
ge~ ~s megnyugtató megoldásra jutlat ná.
Halála időpontjat
!!lar Jobban iSlTlerjük. Az esztendöben mi nden följegyzés egyet·
er_t: 1579. A hÓnap(8 nézve már eltérések van nak az egykoru és
kozel egykorú adatok között. Az unitári us történetírás novem·
berl fQll.adta ~1 és ennek a valószínűsége nem kétséges. A halál napJa.. ~:klntetében má r határozott bizonyta la nság va n, de
adat?k hlllan ez..időszerint nem lehet a kérdést véglegesen . 1=
zárOl. l(?z~egegyezés szerint 15.ike az elfogadott nap. Ez Idopont~k ko~őtt élt tehát Dávid Ferenc és ezeket az idő(lQntokat
álta~ab~n Ismerik. Ez alkalommal azonban nem ezekkel a részlelkerdesekkel kívánunk fogla lkozni.

FeJadatunkna~ azt tekintjük. hogy beál1its~ k D,ávid Feren.

cet a maga kora ba, a XV I. századba. Ugyanis ál.and6an azt
t apasztaljuk, hogya saját karunk fogalmaiban gondolkozunk,
saját élményeinket ~S éJetlaraszlalatainkat vetiliUk vissza letunt karok ra. elmult századokra. Dávid Ferenc Kolozsváron született és éle tének tól nyomó idejét ebben a városban töl tötte. Mi
kolozsváriak hajla ndók vltgyunk a mai Kolozc;vár életét a XVI.
század Kolozsvá rjának életébe visszakövelkezletni és talán nem
is sej tjük, hogy milyen hamis, mennyir e más életet képze:Unk el,

mint amilyen az valóban volt.
A XV I. század Kolozsvárja sokkal közelebb áll, mondjuk az

I 250-es, mint pé~dául az 1950-es évekhez; holott errefe lé is 400
és visszafelé is 400 esztendőt számítottunk. 1720 eló!t negy esz tendőve l veszített ük el a piaci nagy templomot. Ha a 150 esz.
(endős unitárius birtoklás idejét 1570- előttre
15 esztendővel
vissza vetít jük, azt látjuk, hogy 1420-ban már állt ez a templom
Kolozsvár piacá n, sőt éppen abban az időtájban rej<!zték be építését a kolozsvári polgárok, már amennyiben az ilyen tWületról
eln;lOlJdható, hogy építése be va n reje-zve. Ugyanis a most is álló
tornyot, mely immár harmadik tornya, száz eszte n dővel" eze l őtt
építették melléje, de nem hisszük, hogy ha az idő kedvez neki,
valamilyen átalakulás előtt még ne vo!na.
A Dávid Ferenc városának nagy temploma tehát ott áll a
piacon és a város közepén, ezen a szabályos négyszögű területen, a négy sarkán négy utcával, melyek középkori városaink
legszebb piacat hozták Iéire. Azaz, hogy a mai város közepén
áll. Mert a Dávid Ferenc korában a vá ros mértani és kormányzási központja az Óuár s csak lassan, fokozatosan tevődik át
a mai nagypiacra. AL Ová r aklwr mig valamennyire zárt terUlet
iskolájával, rendházával és a Domokosok templomával. A szellem központja éppen a XV I. században tolódik <lt II nagypiacra,
amikor a p!ebánia épü lete is már keszen volt a templom nyugati homlokzalávaJ szemben. Maga a templom "is egy lépéssel
közelebb csa'k valamive l korábban jutott mai alapjához, mert a
plebániát építtető Scheunig G~rgely plebános címerének tanusága
szerint , mely a templom délnyugati sarokhelyiségének gót!k~s
boltozatán a zárókövet diszili ma is, arra mutat, hogy az epillelnek ezt a szakaszát - a röbejáratlól északra és délre - e
korban emelték, az északnyugati sarkon magas tornáco~ t?ronnyal és az sem lehetellen , hogy portáléja, mely mil mertanJlag szabálytalan és elhelyezése is aszimetrikus, díszítése átépí6
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tés alkalmával

megcsonkul~ak látszik., ekkor a Schleunig Ger~

gely plebános idejeben nyerte mostani alakját. A gótikus tem-

plom mellett a már renai ssance je~ yeket is ,viselö plebfmia ház !
Mintha ez is mondana már valamIt a korral, amelyben Dávid
Ferenc élt!
Gótika, renaissance? S az utóbbival csaknem egy lélekzettel

•

szoktuk kimondani: humanizmus. Említettük, hogy városi polgárok emelt~k a te,mpl0!1l0t.
Dehát ":lilyen ~7. a tár?adalom,

amelyben mar po:garok. ls va~nak és varosla~ok? Polga.rok t varoslakó iparos. kereskedo polgarok? A XVI. szazadban mar nagymultú társada lmi csoport a városlakó polgár népség. Ilyen polgárcséitád sarja hösünk, Dávid Ferenc is. Hogy szegény volt-e,
vagy gazdag, nem tudjuk. De hogy tulságos:m szegény lett
volna, nem bisszük, mert az akkori K.olozsvár polgárának oka
arra, hogy szegény legyen, nem igen volt.
David Ferenc a közcpkor szülötte. Az erdélyi középkort történetileg, műv és zeti szempontból, mlivelődéstörténeti vona tkozásba n a mohács i ut köze t zárja le. Az erdélyi középkor negyedszázaddal késpbb vé gződik, mint Európa középkora. Vannak tájai
ennek a föfdrésznek, ahol a középkor fél és egész századdal késöbb zárul, mini itt. Tehát Dávid Ferenc a középkor szülötte.
Ezzel nem a ka rjuk azt mondani, hogy David ferenc középkori
ember. Ped ig ha ezt mondanók is, nem mondanánk rosszat és
megve tendöl tól a. Sok tekintetben valóban középkori ember. Ez
pedig éppen dícséret és ncm elmara sztalas. Ha igaz az, hogy
151 0- ben szü! etett, a sors fordu:ót jelentő mohácsi utkőze! idején 16 esz tendős ifjú volt, aki hallhatta és felIétleniiI hallania
ke l~ etl a végzetes csala kimenetelét. II kiraly és serege halálát.
érsekek, püspökök és a nemzet ifjús ágának s irbaszallá sát s azt,
hogy két királ yt vá !as ztolt a nemzei:, kettőt koronázott meg
csaknem egyszerre s ezzel az ország két részre szakadt, hogy
h~n:arosa n haromfe lé sz~ kadj on. A nemzeti törzsből vá_Ia.szto.tl
k1ra ly aztá n az elköv e tke ző e sz tend ő kben mindinkább kozeled1k
az erdély i hegyek relé. A fo rgandó hadiszerencse, de hisz a Zá P?lya János esetében hadi sze r e n cs éről nem, csak bal szerencsérol beszélhetünk. la ssa n ideköti, idekapcso lja véglegesen. .Itt
van ma is közöttünk. t S ha össze lehetne szedni a török dulaskor s~étsz6rt cson tja it, elmondhatnók, hogy porninak nyugv6helYG 1S Erdél v.
Amikor D~vid Ferenc szü letett, Luther 27 esztendős ifjú és
hét esztendövei később lesz is mertté wittenbergi föl lépésével a
7

.

szellemi és vallási világban. Na~y ~evek és óriási e~mén)'ek
fé mjelzik e korl Európa életében. a~ un itári us reformáció ifjú .
sá(tába n. 1517 a vallá si középkort zúrja le s ha a vallás újkorát
WUtenberg városának neve ra gyogja be, mégis, a mi városunk
neve sem marad fénytelen bolygó: Kolozsvár hivatva volt és hi .
vatva van, hogya vallás íljkorát nappali fénnyel ragyogja bE'.
Zwingli idősebb kortárs:! és Dávid Ferenc 21 esz·tendős, mikor •
c hős reformátor csatában es ik el a kappefi mezőn a reformáció'
eredményeinek bátor védelmében. Serveto egy esztendővel születik utána a távoli spanyol fö~dö n , dc ahogy megismeri Luther
szellemét, ahogy melegszik Zwingli lelkének melegénél, ugy
Serveto tilzénél is, legye n az szív tüze, vagy a genfi máglya
föllobbanó fénye, nála is melegedik, fölhevUI, sőt kitúzesedik,
mint az izzó parázs köze tett acél, mely arra vár, hogy az élet
pörölye alatt a lelkekben szántó ekevassá alakuljon.
Amikor Dávi d Ferenc születik, Werbőczy már meglett férfi.
Négyesztendős, amikor elkészül és bemutatja együgyű királ yi
urának a Triparlitumot, mely arra lesz hivatva, hogy egyelő re
egy országot, majd két országol kormányozzon jogi elveivel s
amelyből majd itt kihajt az új ága cska az örök megújulás és
a lélekben való újjászületés jegyében.
Kolumbusz, aki 18 eszte nd őve l korábban tette meg nagy feliedezését, talán még élt, V. J(ároly. a hatalmas, de üres erszényű császár, majd csak akkor. amikor DlJvid Ferenc mlJr püspök
Erd élyben, vonul vissza a tróntól, hogy csalódolt életének vé~ére pontot tegyen a halál. V. Károly császár is bolygója a
Dáv id Ferenc korának s a történelem olya n szerepet juttatott
neki , mely kevés rokonszenvre telte- méltóv<Í. ezl a legfényesebb
trónon ülö császlJrL
Harminc esztendős megl ett fórfi , amikor megszületik az ő ké~bbi szeretett ura és fej edel me, János Zsigmond. Az első olyan
szereplöje e nagy történelm i század nak, akivel majd hosszú
időn át együtt fog élni, egy célért fog dolgozni, akivel sok kér·
désben együtt érez majd s akinek korai halála, amikor Dá vid
Ferenc 61 esztendős, annyira megrendíti, hogy esak nem erejét
veszti. János Zsigmond lesz az a munka társa. a~i vála ~ztott .királyi és fejede lmi hatalmával, önzetlenségével. fiatal SZI Vt; mUl,~
den megértésével fordul fe léje, de a kitől a díszes és megtl sztelo
udvari Ilredikálari állásan kívül má s természetű donáció! nem
ka p és .em vár soha. Nem részesül ház, szőló és másfóldi javak
fejedelmi kézből sza rmazó adományában. mert hiszen ezekre
8

szüksége sincsen; Hadd ál,dozzon. inkáb~ ~z i,IJ u f-cjede.lem a
rnuzsáknak és crenyeknel< es zengJcn az 1don at: "don aho regis
sum ... ", melyet későbbi korok országos végzései és jóváhagyá_
sai ecősítenek meg. A rejedelemmel, nagy korlársával való viszonyára egyeUcn helyet idéze~ Dávi d Ferenctől, egyik művé_
nek Békés Gáspárhoz írt aján~ó soraiból: "Gyakorta pedig jut
eszembe, miképpen méltó is erről emJékeznem, amikor a ml szerelmes és boldog emJékezeW Fejedelműnknck ~yakortfl va ló betegségében félelm ünk volt, hogy azoknak a vége a halá! lönne
és ügy, mint emberek szóltt1nk, hogy halála után bonta kozása
lönne az igaz ludómánynak, - ö Felsége bölcsen és Isten szerén! Feleli: Mivel én nem vagyok Isten, nem is oltalmazhatom
meg a Felséges Crnak igazságát. De az Iste nnek gond ja volt
önmagának eleitől rogva és lészen is gondja eztá n is az ő igazságára. Támaszt ő és ad P atronust, ha emberek á lt al akarja
megoltalmazni. Ha".pooig nem támasz!. ő maga is elég erős es
hatalmas annak olt almára ... "
Ime, parányi abból a korból, amelyben Dávid Ferenc éli és
csöppnyi az emberi viszonyból, amelyben fejedelm i jó uráva l
"gyakorta, mint ember szóltak" egymással! Dc már más üt a fe jedelmi széken, e t övisből készűlt erdélyi trónon s az i d ők méhében készül már a korszak, amikor a va ll ásszabadságot megteremtő fejedelem csontjait is szétszórják ö gyularehérvá ri mezőn s nekünk emlékeztetöül csupán az üresen hagyott koporsó
mara~ a püspöki székesegyház hasonló sorsú i n tője l ei között.
M!nket azonba n az is érdekel. hogy mil tudott, de mielötl
~~dott volna, mit tanult, kitól és kiktől, mHyen szellemi téreket
Jad be 1520 és 1550 között és azutá n Dávid Ferenc. Hogy mil
tanult, azt írásaiból ta nulhatjuk meg. KépzeHsége scho la sztikllSteológiai, mely mélyen :i titatódott a humanizm us szel1eméveL A
scholasztikát Erasmus meglehetösen lenézte, amikor így írt róla:
"Minden erőfeszítésük abban áll, hogy kérdeznek, fe!osz·tanak,
megkülönböztetnek és dcfi niálnak: az egész három részre oszli.k, a .három. rész közül az első négy további részre, a négy közill mmdegYlk ismét három további részre. Allhat valami ennél
távolabb a próféták, Krisztus és az apostolok m ódsze rétől?" De
~ehet tanulni tölük, tehetjük hozzá e lesújtó kritiká hoz .,. CélJuk, ~ogy a valhi st, az Isten világát, a transcendens, lát hatall ~n
csak érezhető világon a h i vő lélek számára megroghatobba tegye. Ná lunk a hit és tudás örök kérdései szövődnek
egybe. Tanulta és jól ismerte a bi bliát, a nna k v(ll tl mennyi
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könyvét. A reformátorok közül Luthert, Zwinglit és Ká lvi n írásai t. Az egy házi aty:ík közül gyakra n uta l Justinusra, Tert ullia nusra , Hila riusra, római Kelemenre, Ignatiusra. Idézi OrigenesL
Ismeri Nazianzi Gergely i, l3a s iliu s Eunomi ust, Ambrosiust, az
arab bölcselő k közül Aristotelc-s közvetítöjéL Ismeri AugustinusL Ismeri Sabelliust, Nestorius, Eutiches t.a nítását, Chrisostornos, Epiphanius, Cyrillius, Theodoretus, alexandriai János mű
veit. A "summák" írói!: Petrus Lombardus, P. Abelar du s, Belatus Já nos könyveit. Tud a hirhedt Joachim Abbaásró l. A korban hozzá közelebb es.ők közül Erasmust, akinek teológiai levékenységét kü!önösen ntlgyra értékeli. De ismer i Serveto köny_
veit, azokból indítást kap és hitrendszerét fejleszti ki, ismer i
Gentilis Bálintot, Ochino Bernátot, Beatus Renatust hogy csupá n néhányat s talán a legnagyobbakat enútsük. Micsoda sereg fl szellem és könyv birodalmából! Tanítója Csáky Mihály
gyulafehérvári kanonok, később kancellár és fejedelmi tanácsos,
Pesthy Gábor, Medgyes Ferenc, Ká lmáncsehi Sánta Márton a
kiemelkedök és a tanárok fejedelme: Melanchton Fűlöp a wit·
tenbergi egyetemen, ahol maga is bizon nyal ott UI lábainál az
utókor álta l "preceptor Germaniae"-nak nevezett nagy tudósnak Nem állagos műveltségű teológus hát, hane-m !<,ivá lóan kép·
zeit hittudósa korának
De kortársai a haza i földön Melius Juhász P éter, legnagyobb
ellenfele, kivel legkeményebb küzdelmeit vívja, bár ismeretségük
az úrv acsora lényegéről folyó viták idején a barátság jegyében
fogamzott. Kortársa Káro lyi Baldi Sebestyén, Károlyi Péter s a
harmadik Károlyi, a bibliafordító Gáspár is, akit felekezete és az
utókor az " istenes vénember" megtisztelö je l zővel tüntetett ki.
Közeli munkatársa a nagy Heltai, tudós, teológus, predikator, refo rm átor, nyomdász, író, maga is bibliafordító és az újkori Ko~
lozsvár egyik m egteremtője. Tanítványa Eg ri Luk ács, a kassai
mártír, iskolájában tanul Skaricza Máté, a híres Enyedi György,
Basilius Ist ván, Szeged i Lajos, Karádi P ál, a neves drámaíró.
i smerőse, hitbeli küzdőtársa vagy ellenfele, tanítványa és munkatársa ez óriás század csak nem valamennyi na gy embere: papok, irók, tanárok, tudósok, hösök és hadvezérek. A vele egy táborban sorakazók közül a lenO"yelek és a ná luk dolgozó unitárius
előfutárok leveleznek vele, kapnak indítást tóle és ő is azoktól.
~zelleme, ez a rendszeres, ki tartó szellem bejárta a multat,
kora na k szellemi Európáját, mindazokat a tájakat. amelyeket ma
a tudomány világának nevezünk.
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De ' folytalha1juk az események és világit6

szellemek

által

meghatározott kor tény~inek felsorolását. Amikor az első öntu.

dalos unitárius szót a proteslánssá lett Erdély kimondja, akkor
fejezik be az újkori kalholicizmust megteremtö tridenti zsinatot.
E kori fémjelzi Tinódi Sebestyén: megszületett már és a végvárakban vitézkedik Balassa Billint. A legelső nagy unitárius hit.
vita esztendejéről ez! írja Kanyaró Ferenc: "az 1566. évet két
esemény teszi fontossá nemzetünk életében. Egyik a törők hó<litó politiká jának sírb" szá llta Szigetvá rnál; másik az unitárius
va llásnak megszületése az erdélyi gyűléseken."
Az adatoka! tovább nem szaporiljuk, pedig jó néhányat lehetne még megemlíteni. Tény, hogy nagy korban élt Dávid Ferenc. AzI azonban még megemlíthetjUk, hogya XVI. század ese.
ményeinek a legiöbbje Európa, e földresz egyes népei, az egyetemes kereszténység es a proteslántizmus életében sorsford ulót
jelentő események mindenikénél, mint halárkönél, befejeződik
"'alami régi és elkezdődik valami új, eladdig soha nem látott. A
század csaknem valamennyi óriásának halálakor a maradék fájón ismételhetle meg Ovidiussal: "ultima coelestis terrns Astrea
reliqu it".
Onként kínálkozik mindezek után annak a föltevése, hogy mit
adolt saját korának és mit adott <lZ utókornak a teológiai szempontból ha!adó szellemű Dávid Ft!renc.
Dávid Ferenc ajándéka korának és az utána következö koroknak az értelmes vallás adománya volt. A vallás formalisztikus
alakja hel)elt a bensöleg átélt vallásos eimén)! adta és hagyta
örökségü l. Olyan kereső volt, aki ta lál t és termékenyített a ha·
ladó szellem örök törvényei szerint. A mi országrészUnkön kétségtelenül,ö a biblia, .el ső kritikus~, azaz o.IY,an bibli~kutal?, aki
a hagyomanyokon !LI !menően az erlelem vllagosságaval koz.eledik a bibliához. A credok korában, tehát a racionalis·dogmatJkus
korban a szerete I vallását hirdeti és terj eszti. Egy helyen ilren
szövegel közöl Serveto nagy művébő]: "Akj nem szer;t, nem ~llSZ.
Lélek a hil szerzője . Szerete t sz ül szeretete!. A szentJ rás gyakra n
összeköti a keltőt s a hitnek ad elsőséget. A hil nagyobb, mert
alapja az lidvnek, de magasztossága nem ön~agában van; nem
ellentmondás tehát ha a szeretet tétetik elsobbnek, mert lsten
nem érdemeinkért, • nem is hitiJnkéri üdvözít ... Sok sz61 .azo nban a szeretet elsősége mellett. A szeretet szélesebbe.n kIárad,
m ini a hit. A hit csak szemlélet, a szeretet levés. A hIt csak Istent illeti, a szeretet Istent és emberbarátokat. a röt és tagoII

•

kat ... A szeretet mege.leveníti a hitet ... Felség~sebb szerelni,
mini hinni. .. A szeretet minden sulyost eHHe, elvisel, megkönynyíl, - meg a szegénységet es halált is ... A szeretet állandóbb
s mintegy jelképe a jövendőnek., hol egyedül ez lesz uralkodó. A
hit a tökéletesség kezdete, a szerete-t legm ag asa bb foka. Krisztus országának alapja az és élet. Szent Ignác szerint a hit az
éret kezdete, vége a szeretet. A hit elkezdi a jól, a szeretet elvégzi, A gonosz is hisz Krisztusban, de nem szereti, akkora a
szeretet nemessége. A szeretet végcél. üdv forrása, Isten szeretete mihozzánk. A szeretet lsten s az Isten szeretet, mely a
Szentléleknek mintegy belénk öm!ése által minket fö!gyúla szt ...
Miér! mondják Istent inkább szefetetnek, mint hitnek? Mert az
isteni természet tulajdonsága nem a hívés. de a szeretet. .. Nagyobb ismeret kell ahhoz. hogy K.risztust szeres5ük, minthogy
higyjünk benne." Igy lesz a scholasztiku s teol6giából gyakorlati
kereszténység, a dogmából erkölcs.
Dávid Ferenc próféta is volt, saját korának és minden késöbbi
kornak prófétája, ki akkorára nött, amekkora az igazsága volt.
A prófétára jellemző, hogy az általa hirdetett igazság hatása alatt
ál1. Dávid Ferenc e hatás alatt állt és nem ingott me g. Amikor
élete nagy fordulója elkövetkezett. prúfélei törvényszerüséggel
e~ yed ül, magára maradt, de prófétai egyedülvalós<'H~'ában megtámadott egy egész e!tünóben levő, dogm ává dermedt világot és
mi bizonyságot teszUnk róla, hogy benne az unitárius életakarat
erej e lobbant fel messzevilágító fénnyel. Ebből a fényből ma is
merítUnk, belöle !áplálkozunk.
Nagy el!enlábasa, a megkötö mult nem tudta legyőzni. S ha
l·assan az emberiség az értelmi férfikort eléri a vallás dolgaiban
is, ebben mi feltétlenül az ö hatalmas életcéljá! ismerjük fe l.
Olyan ember volt, aki fennhangon és ífásban gondolkozott.
N\fl tartozott az egykönyvű emberek közé. A gondolat·fejlődés,
a szellem evoluciója sohasem lehet egykönyvü, mert lezárt s
minden kiejtett szava, leirt betűje a jövendő felé mutat. Az egykönyvüseg statikus, lezárt, dogmává jegE'Cesedelt állapot. Már·
pedig a megállás, ha csak pillanatig tart is, lemaradást jelent.
Dávid Ferenc nem állt meg, haladó szellemű próféta volt.
Dávid Ferenc nagy korban élt és e nagy korhoz egészen méltó
ember volt. 1564 április 12-én írta Modus Concordiae néven
ismeretes iratban a szász lutheránusoknak: "mi azoknak a szá ~n~ból vagyunk, akik másokat, ha tlZ lsten igéjéböl jóra intet nek,
orommel követünk". Ami azt jelenti, hogy hajlandó meghallgatni
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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
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