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DÁVID FERENC ÉS A VALLÁSI TÜRELEM PROBLÉMÁJA 

1. Dávid Ferenc, a radikális reformátor 

A vallási türelem története Erdélyben Dávid Ferenccel kezdődik. 
1520 körül született Kolozsvárt, polgári-plebejus családból. Az a szá-
zad, amelyben élt, történelmi jelentőségű időszakasz: feudális elnyo-
más, fejedelmi önkényuralom, török- és Habsburg-hódítás elleni küz-
delem, ugyanakkor egy ú j szellem kialakulása, korszakos gazdasági, 
társadalmi és vallási változások ideje. Tanuló korában nevét apja — 
Hertel David — keresztneve után Franciscus Davidis-re latinosította, 
később a magyar Dávid Ferenc nevet vet te fel. Tanulmányait Erdély-
ben és Németországban, a protestáns Európának ebben az időben leg-
jelentősebb művelődési centrumában végezte. Életút jának határ jelei : 
Besztercén tanító, Petresen lelkész, szülővárosában tanító, majd lelkész, 
Erdély szuperintendense és a fejedelmi udvar prédikátora. Humanista 
műveltségű hit tudós és tömegeket magával ragadó reformátor volt, akit 
kortársa, Bogáti Fazekas Miklós ,,theologus incomparabil is"-nek neve-
zett. Az 1579-ben Déván bekövetkezet t mártírhaláláig Istenországának 
és az ember szellemi haladásának önfeláldozó munkása volt, amint ön-
magáról vallotta: ,,a megfeszített Jézus Krisztus szolgája". 

Dávid Ferenc egész életében Isten megismeréséért és a keresztény 
vallás megújulásáér t küzdött. A katolikus egyház tanítása nem elégí-
tette ki. A hi tú j í tás lutheri és helvét irányai sem adtak létkérdéseire 
megnyugta tó feleletet . Döntő jelentőségű esemény volt számára, hogy 
a szentírásban felfedezte a keresz tény tanítás és élet hiteles forrását 
és zsinórmértékét . Ettől kezdve reformátori felfogásának meghatározó el-
veként tanította, hogy „Isten igé jén kívül semmit nem kell hinnünk, 
sem cselekednünk, vagy rendelnünk". Meggyőződése volt, hogy „nincs 
olyan keresztény, kinek az Isten annyi lelket ne adna, hogy a Bibliából 
meg nem érthetné, mi szükséges az üdvösségre. Csak a szentírást meg 
ne vesse, mert igaz. a Krisztus ígérete: Keressetek és találtok, zörges-
setek és megnyit tat ik nektek." A szentírás megértéséhez a belső ihle-
tés és értelem mellett szükségesnek tartotta Isten lelkét is, mely „még 
a szegény írástudatlan parasztnak is az írás igaz értelmét megmutat ja" . 
Az Isten igazságának megértése véget t különbséget kell tennünk az Ó-

. és Újszövetség között, el kell választanunk a betűt a lelki értelemtől, 
az á rnyékot a testtől, a sötétséget a világosságtól. A felismert igazság 
hirdetését és a reformáció folytatását isteni küldetésnek fogta fel. 1566. 
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január 20-án, Kolozsvárt lépett nyilvánosság elé, és a ,,semper refor-
manda" jegyében hirdette, hogy a keresz tény val lásnak vissza kell 
térnie a forráshoz, Isten tiszta igéjéhez, amint azt a Biblia megőrizte. 
A szentírás jegyében mérlegelte a keresztény vallás tanait, és ezek 
közül csak azokat fogadta el, melyek evangéliumi eredetűek és éssze-
rűnek bizonyultak. Ennek a lap ján tanította, hogy a szentháromsági 
dogma teológusok és zsinatok alkotása. N e k ü n k keresztényeknek Jé-
zustól és az ő taní tásától kell függnünk; senki más alapot nem vethet, 
mint amit ő vetett , emellett kell megmaradnunk. A szentháromsági dog-
ma helyett az evangélium egyisten tanát tanítot ta , mert „nincs az egész 
szentírásban vi lágosabb és nyi lvánvalóbb tudomány, mint az egy Is-
tenről való tudomány. A szentírás egy Istent mond, nem hármast, egy 
Krisztust, nem kettőst , egy hitet, egy keresztséget és egy úrvacsorát, 
semmit nem mond ket tősnek lenni." 

A szentháromsági dogma tagadása és Isten egységének hirdetése 
a dávidferenci reformáció központi tanítása lett; innen ered a ké-
sőbbi unitárius elnevezés is. 

Dávid Ferenc a reformációt egy lassú, fokozatosan kitePesülő fo-
lyamatnak tartotta, melyben Isten anyaszentegyházát megtisztí t ja min-
den tévelygéstől. Ezt példázza a hi túj í tás tör ténete is. Isten, mint egy-
kor Mózest, úgy támasztotta Luther Mártont, utána jött Melanchton, 
majd Bucer, Oecolampadius, Musculus, Petrus Martvr, Kálvin, Ochino, 
Viretus és mások. Isten, aki nem tűr meg semmi tökéletlent, ú j és ú j 
prófétákat küld a val lás reformálására. Hogy miért nem ment egyszerre 
végbe a hitújítás, erre így válaszolt : Képes-e a vak eltűrni a világossá-
got, ha szemei egyszerre látásra nyílnak meq? Ha szemeink előtt a nagy 
sötétség után, melyben voltunk, az evangélium teljes f énye egyszerre 
fölgyúlt volna, a tömérdek vi lágosság talán látásunktól fosztott volna 
meg. Isten akaratából volt tehát, hogy lépésről lépésre haladjunk, hogy 
lassan ér jük el a te l jes igazságot, mint ahogy a kisdedeket is először 
te j je l táplálják és csak később adnak nekik nehezebb táplálékot. 

Az idő megéret t a radikális reformokra. Dávid Ferenc tanítása 
fogékony talajra talált. A h i tú j í tás egyházai és a radikális reformáció 
közötti küzdelem végső eredménye lett a dávidferenci reformációnak 
bevet t vallássá va ló nyi lvání tása és az uni tár ius egyház megalapítása 
1568-ban. Erdély ezen a téren Európa minden más országát megelőzte. 

Az unitárius reformáció a hi túj í tás logikus következménye volt. 
Nem elégedett meg a keresz tény va l l á s ' i s t en tanának reformálásával, 
hanem az evangél ium igazságainak megélésében mélyen humanista el-
veke t állapított meg. Ilyen volt elsősorban a vallási türelem és a lelki-
ismereti szabadság. 

2. Vallási türelem kérdése a 16. században 

A 16. század határkő Európa tör ténetében. Ekkor szabadult fel a 
szellem az egyház gyámkodása alól, alakult ki egy autonóm értékrend-
szer, született meg az egyéniség tisztelete és indult ú tnak egy ú j szel-
lem. A társadalom égető kérdései közé tar tozott a vallási türelem és az 
egyház reformálása. 
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A vallási türelem része annak a folyamatnak, mely szerintünk az 
emberi szabadság elvének kialakulásához vezejett . Benne nem egy 
szűk teológiai elv, hanem egy minden idők fölé emelkedő kérdés vető-
dött fel: mi a fontosabb a vallásos ember számára, a hit vagy a dogma, 
az ethos v a g y a logos, a humánum vagy a teológia? Hősei nemcsak 
határkövek abban a korban, hanem a haladás útmutatói is voltak. 

a) A katol ikus egyház a 16. században változatlanul folytatta a kö-
zépkori egyház türelmetlenségét- A vallási uniformitás és kizárólagos-
ság biztosítása végett szentesítette az erőszak használatát a hetero-
doxokkal szemben. 

b) A reneszánsz és humanizmus elvileg pozitív módon viszonyult 
a vallási türelem eszméjéhez. A humanisták elismerték a türelem igaz-
ságát és benne ha tékony eszközt láttak a val lásbéke elérésére, de nem 
mertek ére t te nyíltan kiállani. 

c) A reformáció a szabadság jegyében indult és minden keresz-
tény jogát k ívánta biztosítani, hogy ő maga határozza meg, mit higgyen 
és hogyan é l jen. A reformáció kezdetben azért is a vallási türelem mel-
lett foglalt állást, hogy zavartalanul ki fe j thesse tanai t és az egyházat 
reformálhassa. Azonban miután tanaiból „egyház" lett és a világi ha-
talom támogatását megnyerte , állásfoglalását megváltoztatta. A türe-
lem elvét elvetette. A türelmetlenség nemcsak pápaság- és szektáriá-
nus-ellenes volt, hanem a politikai és társadalmi események befolyá-
sára kölcsönössé vált és val lásháborúkhoz vezetett . A türelmet Európa 
legtöbb országában a val lás és egyház iránti közömbösség kifejezésének 
tartották; az uralkodó vallástól eltérők, az , ,eretnekek" üldözését ér-
demszerző cselekedetnek, társadalmi iószolgálatnak minősítették. 

d) Az antitrinitárius Serveto Mihály kivégzése 1553-ban az érdek-
lődés központ jába állította a türelem kérdését , és szenvedélyes vitát 
váltott ki az eretnekek üldözéséről és büntetéséről . A tolerancia és 
lelkiismereti szabadság védelmére elsőnek a humanista Castellio Sebes-
tyén állott ki. Elítélte a keresztényekhez nem méltó türelmetlenséget, 
és harcolt a lelkiismeret- és vallásszabadságért . Állította, hogy ,,az 
igazságot keresni és kimondani úgy, ahogy gondoljuk, soha sem lehet 
bűn. Senkit sem lehet va lamely meggyőződésre rákényszerí teni , mivel 
a meggyőződés szabad [ . . . ] azok a dogmák, melyekér t a keresztények 
egymást kölcsönösen kiátkozzák és öldöklik, önmagukban véve meg-
lehetősen közömbösek s nem javí t ják meg az embereket . A lelkiek 
felett való ítélkezés nem tartozik az emberekre, hanem egyedül csak 
Istenre." 

e) A vallási türelem eszméjét Európa-szerte a radikális reformáció 
, karolta fel. Teológiai állásfoglalásából következett , hogy a toleranciá-
ban alapvető emberi jogot látott. Ebből a küzdelemből a dávidferenci 
reformáció is kivette részét Erdélyben. 

3. Dávid Ferenc türelemtanának teológiai alapja 

Dávid Ferenc teológiai rendszerének alapja Isten oszthatatlan egy-
sége. Ez a fundamentum, minden más hitelv csupán ezen alapuló fel-
építmény, így a vallási türelem is. A szentírásból ismerte meg, hogy 
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csak egy Istenünk van, a mindenható Atya. Jézus is az egy Istenről 
tanított. Az evangélis ták és az apostolok egy szót sem írtak a három-
ságról. Az egyház mégis üldözi azokat, akik nem hisznek ,,a lényegben, 
személyben, természetben, megtestesülésben" — állapította meg Dávid 
Ferenc —, ,,de ha mindezek szükségesek az üdvösséghez, soha egy 
szegény paraszt keresz tény sem üdvözülhet , mert ő ezeket soha meg 
nem tanulha t ja életében." 

Istent lényegében oszthatatlan Léleknek fogta fel, aki mindenható, 
bölcs, jó és igaz. Ö a vi lágmindenség teremtője, forrása és megtar tó ja 
minden létezőnek. Szeretetét az ember és a vi lág iránt ,,Isten a tyasá-
gával" hangsúlyozta ki. Vétkeznek, akik Istent nem tisztelik k e g y e s 
Atyaként, hanem inkább szigorú b í rónak tar t ják, mert akinek nevében 
keresztelkedünk, A tyának nevezi magát . Ö a türelmesség megszemé-
lyesítője, maga a Szeretet, aki „felhozza napjá t mind a gonoszokra, 
mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak". Sza-
badságot ad az embernek, de kész megbocsátani a megtérő bűnösnek. 
Irgalmasságával üdvözít és örök életet; ad. 

Imádásunk egyedüli tárgya csak Isten lehet. Jézus is azt tanította, 
hogy senki mást nem kell segítségül hívni, csak az Atyát, és hogy 
igaz imádás csupán az lehet, amit lé lekben és igazságban az Atyához 
intézünk. 

A szentlélekről Dávid azt tanította, hogy az Isten lelke, ereje , az 
élet oka bennünk. Igaz, hogy a Biblia akaratot, belső gondolatok vizs-
gálását, tanítást , vigasztalást tu la jdoní t neki, de nem azért, mintha 
személyes Isten volna, hanem hogy ' I s t e n munkásságának különböző 
módjait szemléltesse. Ez a lélek tanító és jóra vezető erő, nemcsak meg-
eleveníti az embert, hanem természetét is megúj í t j a , bölcsességgel 
ajándékozza meg, bátorrá, vidámmá és az igazság megvallásában erőssé 
teszi. Általa lehetünk Isten fiai és épülhetünk az ö templomává; egy-
ben bizalmat ad nekünk, hogy félelem nélkül mondhassuk: „Mi 
Atyánk." 

Isten lelke minden emberre k i ter jed . Ezért t an í t j a a szentírás, hogy 
benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ez az Isten lelke velünk való köz-
lésének első módja. A második, midőn az élet szépítésére bölcsességet 
és tudományt ad, mint a fi lozófusoknak, tudósoknak és köl tőknek. A 
harmadik, midőn az ember t újjászüli az örök életre. Ez az Isten meg-
szentelő lelke. 

Jézus embervoltát hirdet te Dávid Ferenc. így vallott róla: „Szere-
tem az én Krisztusomat, hogy vérét kiontotta, szenvedett és meghalt , 
lelkével pedig arra indít, hogy életemet kezébe ad jam és bizonyos le-
gyek, hogy megőriz ,és örök életet ad." Öt tartot ta taní tómesterünknek 
és ú tmuta tónknak Istenországa felé. Benne az istenhit, értelem és sza-
badság legnagyobb képviselőjé t látta. Reá utalt a Biblia-magyarázásnál 
is: „ . . . a szentírás élete és lelke Krisztus, melyet aki megismert és az 
igaz értelmét vette, az egész Biblia magyaráza tában szabadon mehet ." 
Az ember Jézus nem taní t a lényegről, személyről, az öröktől fogva 
való Fiúról, sem a ket tős Krisztusról, hanem csak az egy Atya Isten-
ről. Nekünk keresz tényeknek őt kell követnünk, aki arra tanít minket , 
hogy a boldogságot és az örök életet az egy Atya Isten és Jézus isme-
retében ta lá lha t juk meg. Jézus evangél iumával vezet i híveit az életre, 
igazságra és tökéletességre. Tanítását nem kőtáblára írták, mint íVlózes 
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által a zsidó népnek adot t törvényt, hanem szívünkbe; nem a külső 
félelem és a rabság szolgálatát mutat ja meg, hanem az élet és a jóság 
lelkét. Mi az önmegtagadás és saját keresztünk felvétele által lehetünk 
az ő taní tványai . A mi hivatásunk Jézus követése — ez a mi tisztele-
tünk kife jezésének egyet len méltó formája . 

Az emberben való hit Dávid sarkalatos tétele. Az ember a központ, 
minden é re t te van, a val lás is őt szolgálja. Isten az egész emberiséget 
egy vérből teremtette, ez a testvériség természetes alapja. Jónak és 
tökéletesedésre képes lénynek alkotta az embert, innen van az ember 
nagyrahivatot tsága; eszményeket állított eléje, melyek vonzzák; vágya-
kat és törekvéseket oltott szívébe, amelyek ösztönzik. Embernek lenni 
nem állapot, hanem megvalósí tandó nehéz feladat. Jézus is arra buzdí-
tott, hogy legyünk tökéletesek — törekedjünk tökéletesíteni magunkat 
Isten akara tának cselekvése által; legyünk Isten fiai — növekedjünk 
igaz emberekké Istenországa szolgálatában. 

Isten és Jézus ismeretét Dávid összekötötte az ember erkölcsi éle-
tével. Aki cselekedeteivel tagadja , az beszédével hiába állítja, hogy 
Istent ismeri, és hogy Jézus tanítása szerint él az, aki nem jár világos-
ságban és az evangélium ú t ján . Istenországa tagjai t is éppen arról 
ismerik meg, ha egymást szeretik, irgalmasok, szelídek, békességszere-
tők, adakozók, készek mindig a megbocsátásra, az evangélium szelle-
mében munkálkodnak, a jócselekedetek gyakorlásában versenyeznek 
és elsők a szolgálatban. Isten igényli tőlünk, hogy minden cselekede-
tünkben az igazság, az emberség és a szeretet látható legyen. 

Legszemélyesebb ügyünk a hit. Pál apostollal tanítot ta Dávid, hogy 
jr, a hit Isten a jándéka" (Ef 2,8), melyet elfogadhatunk, de visszautasít-
ha tunk is. Raj tunk kívülálló, külső tekintélytől független valóság, me-
lyet adottságaink szerint alakít tatunk és ju t ta tunk kifejezésre. A hit 
a j ándék volta kétségen kívül áll. Ha természetünkben adva volna a 
hit és nem Isten a jándékozná nekünk, akkor mindnyájan egyaránt hin-
nénk és Isten igé jének é le tünkben helyet adnánk. 

A hit tartalmilag Istenben való bizalom, megnyugvás és a vele 
való életközösség. Isten m u n k á j a az emberben, aki hit által lép be 
életünkbe, teremt velünk kapcsolatot , szól hozzánk, és mi válaszolunk 
neki. A hit tökéletesedésünk kezdete: felszabadulunk a félelem, az 
egyedülvalóság és kötöttség alól, s életünket Isten és ember szolgála-
tára szenteljük. 

A hit te l jességét Jézus élete példázza, ezért nevezi Dávid az evan-
géliumot ,,a hit legvilágosabb tükrének". Ennek ismerete erősíti, tuda-
tosít ja hitünket. A hit által akkor igazulunk meg, ha az cselekede-
tekben válik lá thatóvá. Ezért a hit és cselekedet egymástól elválaszt-
hatat lan. Isten előtt hi tünket tiszta gondolatokkal, buzgó imádkozással 
és a lelki dolgokban való foglalatossággal muta t juk meg,- az ember 
előtt pedig az igazság és szeretet cselekedeteiben. 

Isten és ember közötti kapcsolatból következik, hogy a hit öntör-
vényű és szabadságot feltételez. Mindenféle kényszer, kötöt tség lénye-
gének mond ellent. Isten elvárja, hogy a jándéka számára te l jes szabad-
ságot biztosítsunk. Nemcsak az ember, hanem Isten ellen vétkezik az, 
aki megsért i a hit szabadságát. 
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A lelkiismeret és az értelem a hit szabadságának biztosítéka; ezek 
védik, hogy ne fa ju l jon szabadossággá. 

Dávid Ferenc teológiá jának lényegét így összegezi: 
- Vitatkozzanak az emberek valamint akar ják , keressék Isten lénye-

gének re j te t t voltát, hány ják-vessék a személyek sokaságát és forgas-
sák az okosság bölcsességét, de az az örökélet, hogy csak téged, egye-
dül való Istent i smer jenek és akit elküldöttél, a Jézus Krisztust. Aki 
ezt hiszi, üdvözül. És ha valaki más evangél iumot prédikálna, vagy eh-
hez valamit ragasztana, az Isten í téletét viseli. — Ehhez még hozzáfűzi, 
hogy — amint kezdettől fogva az igazság szeretője voltam, úgy ezután 
is az akarok lenni és tehetségem szerint követni az Isten tiszta igéjét . 
Ha pedig valamiben tévedtem volna, akik Isten igéjéből igazabbat mu-
tatnak, megköszönöm- és követni őket nem szégyellem. — 

4. Dávid Ferenc és a vallási türelem 

Dávid Ferenc teológiá jának ve le já ró ja a vallási türelem és lelkiisme-
reti szabadság állítása. A tolerancia számára nem közömbösség, huma-
nista meggondolás, gyengeség, határozat lanság, meggyőződés vagy el-
kötelezés hiánya volt, hanem val lásából folyó hitelv, életút és maga-
tartás, igazság iránti nyitottság, a felebarát iránti köteles tisztelet és 
szeretet kifejezése. Benne elismerte azt az emberi jogot, hogy minden-
ki szabadon va l lha t ja és tan í tha t ja azt, amit helyesnek ítél. A türe-
lem szerinte kizár ja a félelmet, bizonytalanságot , eröszakot, elnyomást, 
fanatizmust, de lehetővé teszi ezzel szemben a gondolatok., eszmék és 
tapasztalatok szabad kicserélését, a vallásos nézetek közeledését, hogy*11 

az emberek egymás személyét és hitfelfogását kölcsönösen t iszteljék s 
egymással békében él jenek. Mindez egyet* je lent a szabadságban meg-
nyi lvánuló emberszeretettel . Isten, a békesség Ura, azért adja a iándé-
kait, így a hitet is, hogy azok a békesség, megér tés és tisztelet eszkö-
zei legyenek. 

A szentírásban sehol sem olvassuk, mond ja Dávid, hogy Isten igé-
iét és a vallást tűzzel-vassal kell terjeszteni . „Krisztus országának népe 
és áldozata önkéntes, fegyverrel és fenyegetéssel az evangélium elfo-
gadására nem kényszerí thető, hanem szabadon engedelmeskedik. Nincs 
nagvobb esztelenség, sőt képtelenség, mint külső erővel kényszerí teni 
a le lki ismeretet és a lelket, aki felett hatalommal csak a teremtője bír." 
Az irgalom, a megér tő szeretet pé ldájával maga Jézus járt elöl, aki 
azt tanította, hogy az Ö országa nem e világból való, hogy nem kell 
a konkoly t kitépni, nehogy a búza is kár t szenvedjen, hanem engedni 
kell, hogy mindkettő együtt é l jen az aratásig. Pál apostol sem taná-
csolta, hogy a tőlünk különböző hitet val ló embertársakat üldözzük, 
hanem csupán azt, hogy őket e lkerül jük. Attól pedig egyenesen eltil-
tott, hogy bárkit halálra í té l jünk hitéért. Mi sem lehetünk" Jézusnál és 
Pál apostolnál szigorúbbak — állapította meg Dávid Ferenc. A mások 
személye iránti tisztelet természetesen nem ielentheti az erkölcsi vét-
ség elnézését; az erkölcsi rosszal szemben nincs helye a türelemnek. 

Hitviták, vallási vál tozások és küzdelmek közepette Dávid mind-
végig kitartott a türelem mellett , és küzdött annak elismertetéséért . El-
lenfelei a gúny és kisebbítés fegyverét , az eretnekség vád já t emelték 
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ellene, máglyával és pallossal fenyegetőztek. Ö azonban ellenfelei tü-
relmetlenségét nem viszonozta. Teológiai felfogásához híven hirdette, 
hogy a hit kérdésében mellőzni kell minden eröszakot; nem a világi 
hatalom fegyverével , hanem ,,az ige igazságával és a lélek szereteté-
vel" kell harcolni. Az elégtételt Istenre bízza, ő lesz az, aki ügyét vé-
delmébe veszi. 

Dávid Ferenc még a bűnösökkel szemben is türelmet követelt , mert 
is ten is azt akar ja , hogy a bűnös megtér jen és éljen. Egy jó anya sem 
dobja el megtévedt fiát, mondotta, hanem ápol ja és minden módon 
igyekszik megtérí teni . A teológusok és az egyház szolgái, akik az anya 
helyet t vannak hallgatóik számára kijelölve, ugyanezt kötelesek tenni 
t isztüknél fogva és a szentírás parancsa szerint. 

Dávid arra ké r t e János Zsigmondot, hogy büntetés helyet t része-
sítse minden tiszteletben és ju ta lomban a legyőzött felet, l egyen nekik 
szabad írni, tanítani; adassék nekik teljes szabadság mindenre, amit 
ügyükben tenni akarnak . 

Dávid részletesen foglalkozott a türelem és lelkiismereti szabadság 
kérdésével . Elismerte, hogy a gonoszokat Isten parancsa szerint meg 
kell büntetni, de a szentírás értelme ebben a tekintetben annyira kü-
lönböző, hogy arról több mint ezer éve folyik a v i ta , 'de még eldönteni 
nem lehetett. Ezért aztán a földet az ártat lanok kiontott vé re árasztotta 
el. Bármennyire gondoljuk, hogy mindent tudunk és nem tévedünk, 
mégis vigyáznunk kel l — figyelmeztet Dávid —, hogy az érdemük sze-
rint megieszített la trok között Jézust is ártat lanul föl ne feszítsük. Erre 
való tekintet tel Ma jo rnak azt feleli, hogy alaptalan vádaskodásai elle-
nére mindent türelmesen el fognak szenvedni, és mennyei Aty jukhoz 
könyörögni fognak, hogy neki és mindenki másnak, akik rágalmazzák, 
róluk rosszat iqondanak és üldözik, ezeket a tévelygéseket bocsássa 
meg. 

A türelem mellett érvel Dávid szerint erkölcsi .érzésünk is. Hány 
bűnös ember él a tö rvény és ha tóság elnézéséből. Ha megtűr jük kö-
zöt tünk a káromkodókat , kevélyeket , irigyeket, fösvényeket , tobzódó-
kat, és élünk velük, legalább a puszta életet és gondolkodási engedjük 
meg azoknak is, k ik Jézus felől másképpen gondolkodnak, de senkinek 
nem ártanak, és készek inkább meghalni, mint mást szól janak vagy 
cselekedjenek, mint ami igaz. 

A türelmetlenségtől és ennek következményei tő l csak a tolerancia 
szabadí that ja meg a keresztényeket . Tűr jük meg egymást és tartsuk 
t iszteletben egymás hitét, mert mindnyá jan Isten teremtményei va-
gyunk és egymásnak testvérei . 

5. Az 1568. évi tordai országgyűlés és a vallási türelem 

Dávid Ferenc türelemtana nem maradt elszigetelt elmélet a teoló-
gusok és hitviták szűk körében, hanem átment a köztudatba. A fejede-
lem, az ország vezető embereinek többsége állást foglalt mellette. A 
vallási türelem és a dávidferenci reformáció ügye az 1568. január 
6—13. napja in Tordán tar tot t országgyűlésen dőlt el. A fejedelem előter-
jesztésére a következő határozatot hozták: „ . . . a prédikátorok minden 
helyeken az evangél iumot prédikál ják, hirdessék, ki-ki az ő értelme 
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szerint, és a község, ha venni akar ja , jó, ha nem, senki rá ne kénysze-
rí tse az ö lelke azon meg nem nyugodván, de oly prédikátort tarthas-
son, kinek taní tása neki tetszik. Ezért senki a szuperintendensek közül, 
se mások a prédikátorokat ne bánthassák, ne szidalmaztassék senki a 
val lásért senkitől, az előbbi constitutio szerint és nem engedtet ik meg 
senkinek, hogy a taní tásáért bárki t is fogsággal, vagy helyéből meg-
fosztással fenyegessen, mert a hit Isten a jándéka , ez hallásból leszen, 
mely hallás Isten igéje által van." 

Az országgyűlés nem tett mást, mint a tényleges vallási helyzetet 
szentesítette és a többség állásfoglalását fogadta el, midőn törvénybe 
iktat ta a tolerancia és lelkiismereti szabadság elvét. A határozat Dávid 
Ferenc türe lemtanának elimerését jelentet te. A tordai val lásügyi végzés 
a radikális reformáció és a ha ladó erők je lentős győzelme volt, egyedül-
álló jelenség a 16. században. A törvény végreha j tásá t J ános Zsigmond 
hitbeli kötelességének tartotta. Az 1568. márc. 8—18. napja iban Fehér-
váron lefolyt második hitvita alkalmával Csáki Mihály kancellár be-
záró beszédében kiemelte: a fe jedelem ezután is megengedi, hogy mind-
két fél vitatkozzék, „az lévén akarata, hogy birodalmában teljes val-
lásszabadság ura lkodjék" . Az 1569. okt. 20—25-én Váradon tartott 
hi tvi tán maga János Zsigmond jelentet te ki, hogy „a mi birodalmunk-
ban — miképpen arról ország végzése v a n — mi azt akar juk , hogy 
szabadság legyen, mert tudjuk, hogy a hit Isten a jándéka és a lelkiisme-
ret semmi erőszakkal nem vi tethet ik". Az országgyűlési határozat végre-
ha j tásá t mindennél jobban igazolja az erdélyi unitárizmus fennmara-
dása. A 16. században az erdélyi fe jedelemség volt az egyet len ország 
Európában, mely az unitárius reformációt elismerte és egyházi létet 
biztosította. 

Az 1568. évi tordai val lásügyi tö rvény a toleranciát, az egyén és a 
közösség lelkiismereti szabadságát k íván ta biztosítani. Sajnála tos tény, 
hogy a feudális társadalmi rend ellenállása, a fe jedelmek önkényuralma 
és az el lenreformáció miatt az 1568. évi tö rvény által nem valósulhatot t 
meg az összes itt élő felekezetek val lásszabadsága és egyenjogúsága . Er-
dély a 16. században a török birodalomtól függő fe jedelemség volt, a 
hatalmat gyakorló, kivál tságos osztályok a román népet annak ellenére, 
hogy az ország lakosságának a többségét alkotta, nem ismerték el ki-
váltságos nemzetnek, és egyháza, az or todox egyház, csak megtűrt fele-
kezet volt. Ebben a rendszerben a vallás szabad gyakorlása az ország-
gyűlésen képvisel t egyházak körében érvényesült ' . 

A tordai országgyűlés határozata mégis a kor szabta társadalmi és 
nemzeti kor lá tok között is haladó, e lőremutató cselekedet volt. Pozitív 
lépést je lentet t előre azon az úton, amely a lelkiismereti és vallássza-
badság fel tétel nélküli el ismeréséhez vezetett , úgy, ahogy az ma ha-
zánk a lkotmányában biztosítva van. 

Akik elfelej t ik a múltat, kény te lenek azt megismételni. Azok pedig, 
akik emlékeznek a múltra, benne útmutatás t találnak a je lenre és jö-
vőre egyaránt , s gazdag hagyományoka t tudnak feleleveníteni . Mi meg-
tanultuk a múltból, hogy sok idő és tapasztalat szükséges, amíg az em-
ber eljut annak a felismerésére, hogy egyetlen dogma sem érdemli 
meg, hogy éret te szembeszáll junk és vétkezzünk az emberség és a 
szeretet ellen. 
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Dr. KATHONA GÉZA 

DAVID FERENC 1566. ÉVI TÉTELEI 

I 

Dávid Ferenc 1566. évi tételei a berni Burgerbibliothek 122. szá-
mú kódexének 101—102. levelein a Gentile-per iratai közt másolatban 
maradtak fenn. E kódex tartalma már régóta ismeretes1 , magát a Dávid-
féle munkálatot pedig már Trechsel is említette jeles művében2 , anélkül 
azonban, hogy róla vé leményt nyi lvání tot t volna. Trechsel óta a téte-
lek feledésbe merültek, s mind a hazai, mind a külföldi antitrinitárius 
kutatás mind ez ideig elsiklott felette. Méltó, hogy e nagyjelentőségű 
dokumentum végre-valahára napvilágra kerül jön és méltatásban része-
süljön3. 

A 19 tételből álló hitvallást 1566 júniusának közepe tá ján kapta 
Béza Erdélyből Heltai Gáspártól és jún. 19-én külön sorok kíséretében 
küldötte el azt Heltai levelével együt t Haller J ános berni lelkésznek 
avégett, hogy róla másolatot készítsen a berni városi tanács számára, 
mely éppen akkor folytat ta főbenjáró perét az antitrinitárius Valen-
tino Gentile ellen, az eredetit pedig továbbítsa Bullingernek (TPA II. 
488—489). E tételek vol tak hivatva igazolni Bézának azt az álláspont-
ját, hogy Gentile tri theizmusa szükségképpen Servet ideológiájában ol-
dódik fel. Béza meg volt győződve arról, hogy Dávid munkála tának ser-
vetianus típusú radikalizmusa is végeredményében Gentile rovására ír-
ható, aki megfordult Erdélyben is, amint azt Haller Jánoshoz 1566. júl. 
16-án írt másik levelében hírül adta (TPA II. 490—492). 

E tételeket kísérő Heltai-levél ez idő szerint sehol sem található. 
Béza 1566. jún. 19-i Haller Jánoshoz intézett levele is csak másolatban 
maradt fenn. Ebben az ismeretlen másoló a tételeket kiküldő erdélyi 
személyt ,,Helus"-nak írta. De hogy ez a latinos „Heltus" névalak 4 el-
írása, bizonyí t ja az az ú jonnan előkerült levél, melyet Béza ugyancsak 
1566. jún. 19-én Bullingerhez írt, ahol már hibátlanul a Heltus név ol-
vasható5 . 

Dávid hi tval lásának Genfbe való kiküldése jól megfelel Heltai ak-
kori helyzetének és magatar tásának, aki kezdetben szembeszállott az 
antitrinitárius áramlattal . Nevezetesen helyte lení tve a kolozsvári tanács 
1566. júniusi rendelkezését , megtagadta a Blandrata-féle fehérvári pro-
pozíciókat érvényesí tő marosvásárhelyi cikkelyek (máj. 19.) szellemé-
ben való prédikálást, és nagyobb nyomaték okáért prédikátori tisztét 
is letette6 . E válságot megelőző lelki feszültségében Heltai természet-
szerűen fordult Bézához. 

Ha Heltai kísérő levele fennmaradt volna, különösebb nehézség 
nélkül meghatározhatnánk a tételek keletkezésének idejét. Ennek hiá-
nyában nézetünk szerint a tételek Dávid 1566. jan. 20-i nyilvános fellé-
pése és a márc. 15-i tordai zsinat közti időben a kolozsvári trinitárius 
egyházi személyekkel, közülük is elsősorban Szikszai Fabricius Ba-
lázzsal folytatot t v i ta tkozás számára készültek. Ez utóbbi zsinat három-
szakaszos hitvallása — mint már említet tük — még egészen Servet szel-
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