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UJABB ADATOK DÁVID FERENC ÉLETÉHEZ 

Már Jakab Eleknek feltűnt, hogy Dávid Ferenc kétszer van matrikulálva a witten
bergi egyetemen : 1545 októberében és 1548 januárban. Általában egyszer anyakönyvezték 
akkoriban a diákokat. Azóta kiderült, hogy Dávid Ferenc 1546 novemberében az oderai 
Frankfurt egyetemére iratkozott be, egy évet ott töltött, úgy jött vissza 1548. januárban 
Wittenbergbe. Ennyit már tudtunk, de azt még mindig nem tudtuk, miért ment el Witten
bergből, a híres egyetemről az eddig kevésbé ismert odera-frankfurtira s ha mégis elment, 
miért jött azután egy év múlva vissza. 

A választ a wittenbergi egyetem történetéből tudjuk meg.1 A háborús események 
kényszerít ették erre a lépésre. Ugyanis, az 1546-ban kitört schmalkaldeni háborúban János 
Frigyes szászországi választófejedelem Wittenberg várost védelmi állapotba helyezte, a 
felesleges lakosságot a városból eltávolította, így az egyetemi hallgatókat is, s 1546. október 
25-én az egyetemet bezáratta. Ezért kellett Dávid Ferencnek máshová mennie s a következő 
hónapban beiratkozott az Odera-frankfurti egyetemre. A háborút azután János Frigyes 
elvesztette s V. Károly császár Wittenberget 1547. május 19-én elfoglalta. A császár az ország 
nagyobb részét s benne Wittenberget Szász Móricnak adta, aki az egyetem tanáraival egyet
értésben 1547. október végén — pontosan egy évi szünet után — az egyetemet újra meg
nyitotta. A diákok lassan szállingóztak vissza, ahogyan hírt vettek az egyetem újbóli meg
nyitásáról, így Dávid Ferenc is csak 1548 januárjában. 

Az újból megnyílt egyetemnek a következő tanárai voltak : Melanchton, az egyetem 
dísze. Ebben az 1547—48-i tanévben Pál apostolnak a Kolosse-beliekhez írt levelét magyarázta. 
Az egyetem rektora ez évben Cruciger Gáspár volt, aki.egyháztörténetet adott elő, továbbá 
héber nyelvet s ezzel kapcsolatban zsoltárfordításokat. Nagytudású ember -volt s hír szerint 
kriptokálvinista. Az ó-szövetség professzora Bugenhagen (másképpen Pomeranus) János volt, 
aki e tanévben Jónás profétárói hirdetett előadást. Ezek voltak a theológiai professzorok. 
A humanista képzést a többi tanárok nyújtották. Marcellus János Vergilius Aeneisét magya
rázta, valamint Cicerónak »A kötelességekről« szóló művét. Winsbein Vitus görög klasszikust, 
Sophokles Philoktetes-ét adta-elő, Theodoricus Sebestyén pedig lélektani előadást hirdetett. 

Mint látjuk, Dávid Ferencnek alkalma volt a latin, a görög és héber nyelvben képeznie 
magát a tulajdonképpeni theológiai tárgyakon kívül. 

A következő tanévben Flacius Illiricus is tanára volt az egyetemnek, a Magdeburg! 
Centuriaták későbbi híres szerkesztője, tőle bizonyára sok ösztönzést nyert Dávid Ferenc. 
De tanuló társaitól is, akik között volt 1550-ben Socinus Laelius is,2 továbbá Pauli Gergely, 
aki a hatvanas években a lengyel unitárius egyház egyik megalapítója s akivel akkor Dávid 
levelezésben állott. 

. * ' • . ' • ' • 

Kolozsvári papságára vonatkozólag is néhány fontos adat került elő újabban a Filstich 
Krónikából. 

Filstich Lőrinc kolozsvári polgár s a város főbírája feljegyzéseket csinált a maga korá
ban városában történt nevezetesebb eseményekről. Feljegyzéseinek másolatban fennmaradt 
kéziratát Kelemen Lajos, az Erdélyi Múzeum nyűg. főigazgatója találta meg a múzeum könyv
tárában levő egyik Honterus Kozmográfiáját tartalmazó kötetben.3 

Filstich adatai közül itt csak kettőre hívom fel a figyelmet. Mindkettő fontos volt 
Dávid életében s idáig sok vita folyt körülötte, még most Filstich pontos adatai eldöntik 
mind a két kérdést. 

Az egyik így szól: Anno 1555, 6 Oct. Franciscus Davidis, filius Davidis sutoris, ad 
officium pastoratus vocatus, et 9. Octobris primum concionatus est. 

Ez az adat tehát pontosan megmondja, hogy Dávid Ferencet 1555. október 6-án 
választották meg Kolozsvár város főpapjává s ebben a minőségben először okt. 9-én prédikált. 
Eddig is tudtuk már Jakab Elek müvéből, hogy Kolozsvár város meghívta 1555-ben a plébá-
nosi állásra, csakhogy ugyanakkor Nagyszeben város is meghívta főpapi állására. A levél, 
melyet Dávid Ferenc szept. 24-én a nagyszebenieknek ír, olyan hangon volt írva, hogy abból 
sokan arra következtettek, hogy Dávid elfogadta a meghívást s egy évig Nagyszebenben volt 

1 W. Friedensburg: Urkundenbuch der Universität Wittenberg (1502-1611). Magdeburg. 1926. 2 Giovanni Pioli. Socinus (1952), 15. 1. a Kelemen Lajos felhatalmazásával magyar fordításban közzétettem a latin nyelvű krónikát az 
Unitárius Élet c. folyóirat 1949. januári számában. 
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plébános. Ezen a véleményen volt Zoványi Jenő, a kiváló egyháztörtcnetíró is, amint ezt 
kifejezte a Ker. Magvető 1936-i évf.-ban megjelent cikkében. Filstich egykorú feljegyzéséből 
most már nyilvánvaló, hogy Dávid sohasem volt szebeni pap, hanem mindig szülőföldjén 
mííködött. 

A másik döntő adata Filstichnek Dávid működésére vonatkozólag a következő : 
Anno 1566, 20 Januarn coepit Franciscus Davidis primum dogma Trinitatis negare, eidemque 
contradicere. 

T th í t 1566. január 20-án fordult először Dávid a Szentháromság dogmája ellen nyil
vánosan, bizonyára a nagy templomban tartott prédikációjában. Erről a kérdésről is sok vita 
folyt, hogy mikor kezdődik az unitárizmus Erdélyben. Az kétségtelen, hogy Arany Tamás 
már előbb hirdetett antitrinitárius nézeteket, de az ő kísérlete elszigetelt jelenség volt, 
nagyobb hatás nélkül. Dávid Ferenc 1566-i fellépése indítja meg a tulajdonképpeni mozgal
mat a Méliusszal való hitvitákkal s az 1566. január 20-i dátumot elfogadhatjuk, mint Dávid 
elhatározott ezirányú akciójának kezdőpontját. 

Dávid Ferenc és a két olasz, Blandrata és Socinus Faustus viszonya is jobb megvilá
gításba került Socinus Faustus egy munkája révén, amelyet idáig a magyar tudományos világ 
nem vett figyelembe, mivel ez a műve hazai könyvtárainkban nem volt fellelhető. A munka 
címe : De Jesu Christi invocatione disputacio. 1595. Typis Valentini Radekii.4 Ennek a mun
kának a becses része az Előszó. Magát a vitát későbbi kiadásokból, amelyek Socinus halála 
után jelentek meg, eddig is ismertük s egyes tudósaink nem nagy hitelességet tulajdonítottak 
a Socinus Faustus által közölt tételeknek és ellentételeknek. Ellenben a munka előszava 
figyelemreméltó, mert mikor a mű megjelent, még sokan éltek az ügy szereplői közül s így 
megcáfolhatták volna Socinust, ha valótlan dolgokat állít. 

Socinus az-Előszóban tiltakozik az ellen a vád ellen, hogy ő hálátlan vagy áruló lett 
volna Dáviddal szemben. Hálátlan azért nem lehetett — mondja — mert semmi jótéteményt 
nem kapott Dávidtól. Igaz, hogy nála lakott és étkezett négy és fél hónapig, de ezért a Dávid 
Baselben tartózkodó fiának Ő 40 itáliai tallért küldött a nürnbergi Turrisani bankár útján. 
Ezt neki Blandrata később visszafizette. Blandrata Dávid fiának Baselbe menetelekor is 
pénzt adott sjíésőbb 40 magyar tallért küldött neki Baselbe, mikor atyja már el volt ítélve. 
Hogy emberségesen viselkedett Dávid^vele szemben, az igaz, de úgy viselkedett bárki más, 
alacsony rangú emberrel szemben is. »Ő nem saját jószántából, sem az éri kérésemre fogadott 
be — írja — hanem mert Blandrata, aki engem meghívott s akinek Dávid különféle címeken 
nagyon sokkal tartozott, így rendelte azt«. 

Figyeljük meg Socinus védekezését. A feudális .világban egy olyan előkelő úrnak, 
mint ő és Blandrata, egy varga-ivadék, mint Dávid semmi szívességet nem tehet. Amit tesz, 
azt köteles megtenni, mert elrendelik neki. 

Abban igaza volt, hogy Blandrata nagyhatalom volt Erdélyben. Nemcsak udvari 
orvos volt, hanem az ország kormányában is részes volt, a 12 tanácsúrnak egyike volt. S ami 
fő, dúsgazdag ember volt. Egyik honfitársa 200 000 aranyra becsülte készpénzvagyonát.5 

Dávid Ferenc pedig szegény volt, járandóságát nagyobb részben természetben kapta, készpénz
fizetése mindössze évi 100 frt. volt. Fia baseli egyetemi tanulmányai költségeit ebből nem 
tudta fedezni. 

De hogy emberséges volt Dávid Ferenc mindenkivel szemben — rangra való tekintet 
nélkül, az a jellemvonása abban a rendi világban mindenesetre megkülönbözteti kortársaitól 
s humanizmusát mutatja. 

Még csak annyit, hogy Socinus saját beismerése szerint jelen volt Dávid perében 
Gyulafehérvárott és készült rá, hogy előadja Dáviddal szemben álláspontját Krisztus nem 
imádása kérdésében. De Blandrata nem tartotta megfelelőnek Socinus ezirányú tanítását, 
mert szerinte az némileg kedvez a Dávidénak. Ti. Socinus elismerte, hogy a Szentírás nem 
rendeli el Krisztus imádását — de azért lehet őt imádni. Míg Blandrata szerint kötelező 
Krisztus imádása.6 Ezért Socinust nem léptettékfel a gyulafehérvári perben, hanem Blandrata 
volt a fővádló. Azután sem adta ki Blandrata, ez a dúsgazdag ember, Socinusnak Dáviddal 
való vitájáról szóló munkáját — mert nem tartotta eléggé erősnek. Csak 16 évvel később 
jelent az meg, egy »jámbor és bőkezű« lengyel költségén — mint Socinus elmondja az Elő
szóban. 

4 A munkát ifj. Ferenci Józ&ef a bécsi egyetemi könyvtár példánya után magyarra fordította s a 
kézirat jelenleg a budapesti unitárius egyházközség könyvtárában van. 6 Kárpáti-Kravjánszky. Magyar inkvizíciós perek Velencében. (Bpest, 1933.) 10. 1. Marinoni-nak 
hívták az olaszt, aki 10 évet töltött Erdélyben. 

• Pioii, i. m. '208. 1. 
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