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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Ferenc is évek hosszú során Jutobt lelki fejlödesében oda, hogy
az istenegység gondolatát a keres zténység másfélezer éves úti
orától megtisztíthatta.
'"
~
•. ,
p Iróink se Dávid Ferel}c muve,bö.l, ~e az. egyemseg~ez és
nagyságához mérten keves adatemlekbol ~okálg nem tudtak pontosan megállapítani, .azt, hogy_ez a me.res,z és ,folyton ha~adó
reformátor mikor lepett lege10bb a nyilva nossag, hallgatómak
tömegei elé
egy lsten tisz,ta hit~. hir~ e~ésév~l.
. ,
Szerencsés véletlen erre a sokalg vltas kerdésre megfe]test
.adott Dávid Ferenc egy kor- és munkatársának elökerült krónikatöredékében.
Egy zsi bói orvos mintegy negyedszázad elött három regi,
egybekötött könyvet hozott meghatározásra és értékelésre a
kolozsvári egyetemi és múzeumi könyvtárba. Ezekből egyik
Honterusnak, ,a'z erdély i szász reformátornak egy külföldön megjE'lent unikum kozmográfiája. a másik az I. Rákóczi György
támogatásával l648-ban Gyu!afehérvári kiadott zsidó nyelvtan
volt. Az utóbbival egykorúnak látszó könyvtábl ák bel ső két olda
lá n egy Grarfius nevű szász pap kézírá sával Jdvonatok állottak
Fil stich Péter egykori kolozsvári 6tvöscéhmes ter és többször
vá rosi királybíróságot viselt kolozsvári unitáriu s vezérember
elveszett krónikás följegyzéseiből.
A könyvek unitár ius á1nézője föli smerve a feljegyzések becsét.
a tulajdonos engedél véve! rögtön lemasolt a azokat. A kötetet
pedig az orvos kÖlülbelü! egy évtizeddel később újra behozta
eladni Kolozsvárra. Ekkor aztá n azt egy tört énetesen Budapestről
itt tartózkodott Szemere nevű titkár vásárolta meg, aki utóbb
Párisba kerlilt s a könyv vele együM így a nagvvilág és a háború
forg.atagá1>an eltün t. Szerencsér-e azonban a Fil stich-krónika tőre·
dékeinek másolój.a a latin szöveget fe:·kü1dött.e (elhasználásra
Budapestre Dotár Imre tanárnak, aki: Egyházunk történetét
Toroczkai Máté püspök haláláig (1616) már akkor megírta volt.
Botár aztán a kivonatokat magya rra ford ítva, közölte a budapesti
Unitárius E.l etben.
Ez a fordítá s azonban romániai hibtestvérei nkhez nem juthatott el s így csak most, Dávid Ferenc halála 375. évfordulóján
adhatjuk itt is köztudomásra, hogy a kis krónikatöredék szeren·
cSése,n fönntartotta azt a napot, melyen Dáuid Ferenc e!öször
beszelt a kolozsuári főtéri nagytemplomban a Szentháromsdg
ellen.
. Maga a krónikás, ki ezt a nagysllly(l eseményt följegyezte.
Dav!rl Ff'rencnek kortá rsa. reformátori míívében ré~i híve t\~

az
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segítsé~g~: F~lslich. ,?~ter

kolozsvari ..ötvös-mester s a városnak
többszoros ki rá lybiraja volt.
Módos, ősi szá sz polgárcsalád tagja volt, melynek két háza
egymással szemben ma is áll Kolozsvár féterének ész'l.ki és déli
során. Akkor még Kolozsvár magyar és szász polaarai Mátyá:;,
kora elejétől egyességgel szab ál yozva , évenként váltakozva vj.
selték a városi rötisztségeket S a kis és a százas nagytanácsb~n i!'
egyenl ően vettek részt. E tanácsban
állandóan találkozunk a
Filstichek nevével s a főlgazda go d ott szász csalá d szerepére jellemző, hogy Báthory Gábor fejedelem testvérhugának lakodalmát
e család egyik házánál tadotta meg s ennek az ágnak utol só
két leány tagja két erdélyi gazdag főúri nemzetség fiához ment
férjhez.
Kr6nikairónk is vezetö városi ember volt. Már 1565-ben céhmestere a kolozsvá ri híres ötvös -céhnek. Ebben a tisztségében
ő vitte át akkor a céhszabályok reformját. Eltöröltetett minden
oly szabályzatpontol, mely a céh régi 0ltárfenntart6 társulat jellegére emlékeztet ett. Igy leltek 87. 9tvösök tisztán iparos tesllilelté. Egy évtized mulva, 1575-ben már a város főkirálybírója
s e tisztségben ta lál juk 1577-ben és 1579-ben is, midőn Dávid
Ferencet a Báthoryak megb ul<tatták és dévai börtönében hitvértanuvá t e tt ~ k.
Maga vá rosával m ind en lehetöt elkövetett nagy pü spöke men
lésére, de e nnek sorsa már elfogatásakor meg volt pecsételve.
Filstich Pétert épen úgy kora váltakozó eseményeinek meg·
rögzítés-szükségérzete indíth atta krónikáj a írására, mint közel·
kortársát, Borsos Sebestyént, a marosvá rás hel yi un itári us város·
bírót, kinek följegyzései hasonló tennészetüek a Fil stichével.
A mi kol ozsvári fökirálybí ránk aligha gondolt arra, hog)
eltű nt munkája még kis töredékében is mekkora szolgálatot tesz
valaha egyháza történetírá sának is, midőn feljegyezte a rövid
mondatot : "Dávid Ferenc 1566 január 20- án kezdette először
tagadni a háromság dogmáját , ellenmondván annak."
Ez a nap az unitárius tiszta egyisteneszme napfölkeltének
napja .
. Nekünk egyenlő értékű Luther \\"ittenbergi föll épésével s 8
Világ unitáriusainak épen oly nagy jelentőségű, mint má s világ·
viszonylatban is.
Tudjuk tehát és <.>mlékezzUnk meg róla Dávid FerenC' halála
emlékUnnepén .
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