
Az apostol.1 

(Emlékezés Dávid Ferenczre.,) 

Vallásos érzet, vallásos g o n d o l a t ! . . . Erezzük, hogy ezek 
megvannak, léteznek bennünk, de hogy honnan jönnek, mikép 
és miért ? É kérdésekre absolut becsű feleletet, mely mindenkit 
egyenlőképen, kétség kizárásával kielégített, megnyugtatott 
volna, még soha egyetlen tudós, szónok vagy bölcsész ajkáról 
se hal lhat tunk. Pedig voltak és vannak kiváló tudósok, elra-
gadó szónokok s a mélységnek és magasságnak titkait utol-
érhetetlen éles elmével kutató bölcsészek. Az embernek, az emberi 
tudománynak vizsgálódása tárgya mindig a világegyetem s ebben 
legfőkép az ember volt; a világegyetem számtalan tüneményei-
vel, jelenségeivel és t i tkaival ; az ember, e titkos microcosmus, 
érzelem és gondolat viharaival, vágyódásaival, tetteivel és ezek 
indító okaival, avagy, ha úgy tetszik, forrásaival. A részleges 
vizsgálódás tárgyai között mindig kiváló hely jutott a vallásos 
érzetnek és gondolatnak. Igen ! mert ezek mindig nagy szerepet 
játsztak az emberiség életében; ezektől függött sok tekintetben 
a mívelődés, előhaladás, a tudomány, az egyéni, családi, társa-
dalmi, sőt az állami, a politikai élet is. Ez érzet, e gondolat 
a szerint, a mint emelkedett, vagy esett, fentartója, emelője, sőt 
győzelemre vezetője, vagy megfordítva, szótrombolója volt az 
egyesek és államok lételének. Csak a történelem lapjait_ kell 
felütnünk vagy csupán egy pillantást vetnünk az európai mai 
viszonyokra, sőt közelebbről a hazánkban uralkodó egyes eszme-
irányzatokra s azonnal meggyőződhetünk ez állítás igazságáról. 
A vallásos érzet és vallásos gondolat épen úgy az emberhez 
van forrva, mint a léthez a halál s oly rugó az emberi élet és 
küzdelem terén, mint a mindennapi kenyérkereset ösztöne, sőt 
még ennél is erősebb, mivel a földi lét határain túl is világos-
ságot igér. Nem csoda, tehát, ha a vallással, mely a vallásos 
érzet és gondolat összpontosulása, nyilvánulása, minden nép, 
minden nemzet és minden állam minden időben behatóan fog-
lalkozott ; nem csoda, ha annyi jeles, sőt kiváló tudós, ki fényes 
elméjének nemcsak bélyegét nyomta rá korára, hanem irányt 

1 Felolvastatott Budapesten, a Dávid Ferencz emlékére rendezett ünne-
pélyen 1905 nov. 18.-án. 
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adott még a jövő idők szellemének is, kutatva kutat ta : honnan, 
mikep és miért van bennünk a vallásos érzet és g o n d o l a t ? . . . 

Megfejtést e kérdésekre mi sem adhatunk, de azért nem 
lesz érdektelen figyelembe vennünk. 

Athén, Róma hódolt a polytheismusnak, Izrael a bálvány-
imádásnak. Izrael kellő időben észretért, hogy kifejlődött mono-
theismusa fentartsa még a nemzetet s Keletnek örökbecsű kin-
cseit, mondáit, költészetét, gyakorlati bölcsészetót az ó-szövet-
ségben átadja az emberiségnek s letegye azokban alapját az 
emberiség egyetemes hitének. Athén és Róma összeestek s 
polytheismusokból mi sem hirdeti az egyetemes emberiség javáért 
küzdő lángelméket. Még jóformán nagy bölcseik is eltemetve 
voltak, míg moráljaikat fel nem karolta a keresztény vallásos 
érzet és gondolat, és szemlélődéseiket használni nem kezdette 
a keresztény vallásos szemlélődós. Izraelben a vallásos érzet és 
gondolat bezárta az Istent a Sión hegyén a szentek szentébe 
s megalapította a hierarchiát; Athenben és Rómában a poly-
theismus magasra vitte a művészetet, ma jd pedig tehetetlen 
szobraival, halhatat lannak nevezett császárai imádásával tönkre-
tette a néphitet s előkészítette az összeesést. Izrael is összeesett, 
ele csak akkor, mikor már vallása teljesen külsőséggé lett. Osz-
szeestek a birodalmak, elenyészett a vallás, az épület, de mindig 
megvolt és megmaradt az alap a vallásos érzet és gondolat 
s ezen új épület emelkedett. Azt jelenti ez, hogy alá van vetve 
a vallás is a változásnak, sőt maga a vallásos érzet és gondolat 
is módosul, változik. Most tisztán ragyog, mint a derűit, kék 
ég fénylő napja, majd egykedvű, mint az ősz komor ideje; most 
éltet és melegít, mint a tavaszi napsugár, majd pedig komor 
felhők módjára tornyosulva vészt, sötét vészt rejt kebelében. 
Igen ! mert vannak vallásos forrongások is, forrongások, melyek 
ádázabbak minden politikai küzdelemnél. Mert ha valahol, itt 
ugyancsak betelik, hogy még a világosság is; mielőtt boldogí-
tana, sok rombolást viszen végbe. 

A vallás változik és annak változnia is kell. Nemcsak a 
hit, hanem az ész világa is át kell hogy azt dolgozza, olyanná 
kell azt tennie, hogy ,az embert mindig minden időben kielé-
gítse, megnyugtassa. Ámde az ember semmiben sem conserva-
tiv annyira, mint épen vallása ügyeiben. A mívelt ember 
gondolkozásának, lelkületének megfelelően építi és rendezi be 
lakását, de lelkének belső vallásos épületére nem visel kellő 
gondot ; jó neki e tekintetben a régiek által patakkőből épített 
törpe, megnem felelő lakásban is laknia, fázódnia, szüntelen 
elégedetlenkednie és vágyódnia jobb után, de jobbat építeni 
nem igen próbál, mert ez némi kellemetlenséggel jár. így va-
gyunk vallás dolgában is. Ezért van aztán, hogy koronként 
feltétlen szükséges vallásos forrongásnak lennie; ezért van, 
hogy aztán, mikor e forrongás megindul, sohase lehet tudni, 
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hogy az mivé fogja magát kinőni, hol és miben fog végződni? 
Mint hólabda valamely hegy tetejéről in dúl az meg, s hogy 
megáll-e a következő fatövénél, avagy útjában folyton nőve 
fákat tördel k i ; völgybe esik-e, hol szétolvad s megterméke-
nyíti a talaj t , avagy pedig az alant levő folyóba esvén, ennek 
vizét szétlocscsantja, majd feldugja s áradást okozva, romlással 
fenyegeti a környéket ? ki tudná ezt kitalálni, megmondani ? . . . 

Legnagyobb ily forrongás volt az, melyet Jézus indított 
meg. Ez volt a legtisztább is. De hogy ez is hová vezet, azt 
még ő sem gondolta s aligha valaha képzelték a tanítványok; 
mert ez az emberiség általános vallásos forrongásává nőtte ki 
magát. Ily viszonyok közt állnak elő rendesen az apostolok; 
apostolok, kik a hallott, a vett, a megnyert igazságokért, isteni 
világosságért készek szembeszállani minden más akarattal ; 
daczolni minden vészszel ós viharral, áldozni életet és vért 
ama meggyőződésért, melynek megerősítésére lelkükben napról-
napra mintegy kijelentést vesznek Istentől. Nevezetes vallási 
forrongás volt hazánkban, jelesen Erdélyben, az unitárius egyház 
megalapítása a 16.-ik században. Szándékosan mondom uni-
tárius egyház, mert az unitárius vallás és hit régi. A mi hitünk, 
a mi vallásunk az Isten egyszemélyüségének hite, vallása oly 
régi, mint a mily régen kiejtette Jézus a jka in : „nincs senki jó 
több az egy Istennél", ki Jézus által nekünk is amaz atyánk, 
a kitől mindenek származnak. Mint egyház azonban, tekintve 
hogy 339 év vajmi rövid idő az eszmék s az emberiség életé-
ben, még fiatalok vagyunk; ifjak a növekvés feltételeivel s az 
állandó munkálkodás erejével. Mint minden nemes eszmének, 
vagy a kinek inkább tetszik, mondjuk: vallásunknak, egyházunk-
nak is megvolt a maga apostola, vértanuja az alapító, Dávid 
Ferenez személyében. Az ő emlékének kívánjuk szentelni ez 
estét; s emléke iránti tisztelet, szeretet és hálaérzetével ez 
apostol, e vértanú történetéről, eszméiről s eszméinek hatásáról 
kívánok én megemlékezni. 

Idők, körülmények és viszonyok szülik, teremtik az apos-
tolokat. Nem oly hivatal az apostolság, melyre előreszámítással 
készülni lehetne. Midőn egy gondolat, egy eszme, egy érzés 
megkap, hatalmába ejt, magával ragad valakit ; midőn bizonyos 
égi világosság, isteni erő ellenállhatatlan erőt ad az igazság 
mellett, egy igazság mellett, mely nemcsak az egyéné, hanem 
embertársaié, sőt Istené is ; csak akkor lesz ő apostol. így volt 
ez Péterrel és Pállal, így Luther-, Zwingli- és Kálvinnal, s 
így volt ez a mi Dávid Ferenczünkkel is. 

Azt mondám, az apostolokat az idők, viszonyok és körül-
mények szülik, teremtik. Ezek pedig nem spontán állanak elő, 
hanem a mívelődés, tudomány, búvárlatok és felfedezések, 
avagy mondjuk az isteni örökmozgató, tökéletesítő kéz által 
készíttetnek elő. Tiszta a víz, midőn a forrásból felbuzog, de 
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mennyi ízt és színt vált, míg hegyen és völgyön végigszaladva, 
tengert é r i? A völgyben m á r a sok vegyüléstől ki sem tud-
juk választani az eredetit; csak ha a folyam mentén felfelé 
haladva, vesszük figyelembe, hogy honnan mit vett fe l : akkor 
tudjuk kimutatni, mi és milyen volt az eredeti forrás. így 
vagyunk a keresztény vallással is, míg ki nem mutat juk s 
meg nem ízleljük a kútfőt, addig sohase tudjuk, milyen volt 
az eredeti, a tiszta. Mint a folyamból, iszunk most egyik-
másik vallásból, de Ízleljük csak meg a kútfőt : érezni, látni 
fogjuk akkor a nagy különbséget. 

Jézus vallása tiszta volt s méltó arra, hogy az emberiség 
egyetemes vallásává legyen. Hitczikkek, tekintély nem korlá-
tozták, a lelkiismeret volt, az ember legfőbb ítélő bírája, mely-
ben Isten szólt ; a szeretet a legfőbb törvény, mely magának 
az örök és tökéletes Istennek jelenléte a mulandó, gyarló em-
beri kebelben. Dogmaticus rendszerekről Jézus még csak nem is 
álmodott; a keresztény vallásban Pál apostol a dogmák atyja. 
Pál azzal a kiváló, tudományos készültséggel, mely megfoghatóvá 
akar ja tenni a megfoghatatlant, korlátok közé zárni az oda 
nem zárhatót és szőrszálhasogató okoskodással realizálni az 
eszmét, a szellemet. Pál apostol volt a dogmák atyja, azzal az 
elszánt bátorsággal és makacssággal, melyre fölötte nagy szük-
ség volt korában a keresztény vallás terjesztése érdekéből. Öt 
követte a következő századok sok kiváló tudósa, kegyes férfia. 
Nem kisebbítjük Pál apostol érdemét, de azt le kell szegez-
nünk, hogy a kik őt követték a dognák alkotása, vagy mondjuk 
a ker. egyház tantételeinek megállapítása körül, már nem vol-
tak mindnyájan oly önzetlenek és szeretők, mint ő s nem 
voltak mentek a világi érdek, hatalom és tekintély kereséstől 
sem. Századok folyamán sok más ízü és sok más színű víz 
folyt bele ama tiszta vallásba, mely Jézustól vette eredetét. 

Nem említve a '2. és 3. századok túlhajtásait, 325.-től 
kezdve határozottan a lejtőre lép a ker. vallás. Mikor állam-
vallássá, tehát uralkodóvá lett a római birodalomban, már nem 
tudta többé egyszerű tisztaságát megőrizni; nem tudta azt 
megőrizni se hitében, se hittételeiben, se kormányzati rend-
szereiben, cultusában, sőt még erkölcseiben sem, mert már a 
keresztényerkölcs is alsóbb és felsőbb rendűre oszlott. A szent-
háromság megállapítása jóformán csak kezdete volt az eredeti 
tisztaságtól való eltérésnek. Jö t t az ereklyék, képek tisztelése, 
imádása, a búcsújárás, böjt, az úrvacsora nagy kérdése, a mise, 
a zárdai élet, a papi nőtlenség s legfőkép, mit évszázadok után 
többé már tűrni nem lehetett, jött a papi uralom, összponto-
sítva az egész egyházi és világi hatalom egy ember, a pápa 
kezében, kinek már a kettős korona sem volt elég, hanem a 
hármas korona kellett, hogy ékesítse fejét. 

Nem szólok sok más egyházi és politikai okról, melyek-
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nek okvetlen létre kellett hozniok a reformatiót; nem mélta-
tom egyik-másik reformátornak vagy uralkodónak a vallásos 
megújhodás körüli meghálálhatlan nagy érdemét s azt sem 
kívánom felsorolni, hogy mennyi szabadságot, fejlődést, elő-
haladást köszönhetünk mi a reformationak egyéni, családi, 
társadalmi, állami, politikai, tudományos, vallásos és mívelődésí 
té ren: csak azt kívánom figyelembe ajánlani, hogy bizony-
bizony a reformátoroknak még csak sejtelmük is alig lehetett, 
hogy hová vezet fellépésük ? . . . A reformatióból mi is részt 
vettünk s a kis Erdély, mint nevezik: c Szabadságföldje, még 
tovább vitte a vallásos megújhodást, mint a három említett 
nagy reformátor; e továbbvitel az unitárizmus megalapításában 
nyilvánult. 

1520. és 1521.-ben már nyomai vannak hazánkban a 
reformationak; 1520.-ban megtörténik a mohácsi vész. Ez idő-
től kezdve Magyarországnak a Tiszáig terjedő részével kialakúl 
az Erdélyi fejedelemség, mely nemzeti fejedelmek alatt a nem-
zeti szabadságnak ós a vallásos fejlődésnek lett színtere. A 
pápa a török ellen ígért segítséget nem adta meg, s így 
mintegy indirect előkészítette a mohácsi vereségünket, szíves 
örömest hagyta el a nép ezért a római vallást, melynek fejében 
akkorát csalódott. 1529.—1550-ig a német reformátio már csak 
nem az egész Erdélyt meghódí t ja ; 1555.-igmár annyira halad, 
hogy elkövetkezik a gyulafehérvári kath. püspöki javak secu-
larizác-ioja; hiszen nincs miért itt katholikus püspököt tartani 
többé, mikor alig maradtak hívei a távoli havasok alatt. 1557-ben 
kimondja a tordai országgyűlés, hogy mindenki azt a vallást 
követheti, a melyet akar. Ekkor a kálvini vallásos mozgalom 
is kezd hódítást tenni. Miért? Nem kellett a római kath. val-
lás, mert a pápa megcsalt ; nem kell a német vallás — a 
Lutheri — mert a német már sanyargatja Magyarországot és 
örömmel ragadta magához a nép a Swcitzi, a Kálvini vallást, 
melyet Melius (Juhász) Péter és Kálmáncsehi Sántha Márton 
mint magyar vallást ajánltak a népnek; egykorú krónikásunk 
szerint azzal is kelletvén Kálmáncsehi magát a népnek, hogy 
neki nem kell több, csak egy öltözet s csak annyi javadalom, 
hogy abból szerényen megélhessen, mert nem illik a papnak a 
ezifra öltözet és gazdagság, a „né]) örömmel hallá az olcsó pré-
dikátort." Ez időben egy szelíd, mívelt, tűrelmeslelkü ifjú 
uralkodó űlt a fejedelmi trónon, János Zsigmond. 

Dávid Eerenez 1510-ben született Kolozsvárt, akkor növe-
kedett tehát, mikor forrongott a világ, forrtak az eszmék. 1540-
ben, midőn Kolozsvár, némely történetíró szerint lutheránussá 
lett, azzá lett-e ő i s? Nem tudjuk biztosan. Tény az, hogy 
1545-től ott ült mintegy 3 évig ő is a nagy reformatio főfész-
kében, Wittenbergben s talán a nagy Luthernek lábainál is 
néhány hónapig. Luther követője volt-e vagy se? 1548-ban még 

Keresztény Magvető 1906. 
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nem tudjuk, de hogy nagyon érdekelte a reformatio s annak 
nagy barátja volt, kitűnik pártfogóihoz írt leveleiből és abból, 
hogy ő volt az első, ki Bécsből az 1548.-ki augsburgi interim 
létrejöttét Magyarországgal tudatta. 1555-ben kerül Kolozsvárra 
papnak, a mikor már tisztán Luther hive s mint ilyen, 1557-ben 
Kálmáncsehi és Melius Péter debreczeni prédikátorokkal, a 
kálvini vallás hirdetőivel, kiket sacrarnentáriusoknak neveztek, 
összemérte fegyverét s főleg az úrvacsora kérdésében folyt vitá-
ban győzedelmesen kerül ki. IJgy tetszik nekem, hogy a refor-
mátort erő ekkor kezd kitörni Dávid Ferenczből, kit a vita 
előzőleg és következőleg is sok komoly és fáradságos munkára, 
tanulmányra kötelezett s valószínűleg e készítette aztán elő 
mind ama merész lépéseket, melyeket ez idő után egymásután 
tett meg. 1557-ben kérlelhetlen védője a Lutheri tannak, de 
már 1559-ben az úrvacsora kérdésében a Kálvini állásponton 
áll s 1564-ben a nagyenyedi gyűlésen, mint Kálvini püspököt 
látjuk. 

Komoly tanulmányok, forrongó érzelmek, töprengő gon-
dolatok nem hagyták pihenni. O nem akart próféta, apos-
tol lenni, de a körülmények, az idők kényszerítették. Tá-
madták, ő nem hagyta magá t ; látott sokat, de még tovább 
nézet t ; köd volt még szemei előtt, de a ködnek eloszlását 
remélte. Egy szellő s aztán teljesen kitisztúl a láthatár. S e 
szellő a nagy gondolkodó és bálványozott szónok előtt nem-
sokára megjelent s tisztává tevé a láthatárt. Az 1546-ban 
alakult vicenzai társulat tagjai, kik feladatul tűzték ki a bibliá-
nak tanulmányozását s a szentháromság kérdésének is megvizs-
gálását, melyet már a zwikkau-i próféták is felvetettek volt, 
szét voltak szórva. Socinus Laelius bujdosott ; Blandrata Len-
gyelországból Erdélybe jött, magával hozva a socinianismus esz-
méit. Az 1564.-ki enyedi gyűlésen megismeri Dávid Ferenczet, 
kit forrongó szelleme, erős gondolkozása, tiszta látköreért, a 
socinianismus apostolának szeretne látni, s a fejedelem udvari 
papjául ajánl. A Blandratával való érintkezés még több tanul-
mányra, több gondolkozásra serkenti Dávid Ferenczet. Egyfelől 
tehát e viszony volt az, mely őt egy további lépésre készteté! 
De volt még egy másik is. A nagyenyedi gyűlés után öszsze-
szólalkozott Károli Péter hittanárral. Ez azt tanította, hogy 
Isten örökkévaló ész, ez alatt a szentháromságot kell érteni: 
Dávid azt mondta: az örökkévaló ész csak az atya. A koczka 
el volt dobva. Az Isten egyszemélyüségének kérdése fel volt 
vetve. Dávid kimondá, mert kitisztult már a láthatár előtte s 
a kiejtett szót visszavonni következmények nélkül nem lehetett 
és nem is akarta. Isten egy személyüsége ! Nagy szó volt ez 
akkor ! Eddig elmenni nem mert egyik se a nagy reformátorok 
közül. Nebántsd virág volt még a szentháromság. Meliusék 
Dávid Ferenczre támadnak, ő pedig a kérdés tisztázása végett 
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országgyűlés öszszehivására kéri a fejedelmet. A Tordára öszsze-
hivott s Gyulafehérvárra áttett gyűlésen vitattatott meg e kér-
dés 1566-ban, a honnan hazajőve, prédikál Kolozsvárt egy kerek 
kövön; az egész Kolozsvár áttér az unitárius hitre, s megala-
píttatik az unitárius egyház. Ez időtől kezdve oly gyorsan terjed 
el az unitárius vallás, hogy Erdélyben azt az 1568 és az 1571.-ki 
országgyűlés már törvényesíti is; a főnemesség túlnyomó része, 
sőt a fejedelem is azt a vallást követte. 

A történetírók egy része a reformátió túlzásának, ferde 
kinövésének tekinti az unitárismust. Legyen ez akár tévedés, 
akár roszakarat; legyen, hogy tagadják meg tőlünk a protestáns, 
akár még a keresztény nevezetet i s : minket ez nem zavar, 
kötelességünktől, irányunktól el nem térít; se kisebbekké, se 
nagyobbakká nem teszen. De addig, a míg Jézusnak tiszta, el 
nem homályosított szellemét, eszméit nemcsak követni, hanem 
életünkben is megvalósítani aka r juk ; addig, míg a szabad szel-
lemet gondolatban és cselekedetben követjük, míg az útat elő-
haladásunk, tökéletesbítésünk előtt megkötött, változást nem 
tűrő dogmákkal el nem zár juk ; addig — mondom — csak raj-
tunk keresztül lehet előhaladása a most és különösen hazánkban 
ismert vallásoknak. 

De hát mik is voltak a mi apostolunknak, Dávid Ferencz-
nek amaz eszméi, melyekre támaszkodva, én ily merész állítást 
bátorkodom koczkáztatni? Isten csak egy, Jézus nem Isten, 
nem imádandó, segítségül nem hívandó, a szent lélek isteni erő 
mibennünk, aztán az embernek szabadsága, sőt joga van vizs-
gálni a mélységet és magasságot, az Istennek kifürkészhetetlen 
titkait is; szent könyvünk az ő példaadása szerint tanulmányo-
zandó, megvizsgálandó és bírálandó a lelkiismeret bonczoló kése 
alatt. Mily riadalmat keltők voltak ez eszmék amaz időben. 
Annyi nagy zsinatnak, tudós egyházi atyának, csalhatatlan gyű-
léseknek, vett kijelentéseknek egyenes megtámadói, rombolói. 
Alapjában rázzák meg ezek az egyházat, mert megsemmisítik 
a szentháromságot, tönkre teszik az oly sok ideig összerakos-
gatott Athanasius-fóle hitvallást. Augustinus hiába írta így 
vezeklő lélekkel halomszámra műveit, hirdetve a váltság mun-
kájában az Isten ingyen kegyelmét; Kálvin hiába vette így 
haszonbérbe és még építette tovább Augustinus praedestinatio 
tanát, inert mindezek Dávid szabad szellemű tanításai előtt 
öszszeomolnak. Hiába állították fel a pápai tekintély helyett a 
biblia tekintélyét, ennek fölébe emelkedett a lelkiismeret •— a 
lelkiismeret, mely csakugyan az Isten szava mi bennünk. Dávid 
Ferencz liitczikkeket nem adott, a szabadság kezét meg nem 
kötötte, dogmákat nem állított, békóba nem vert, hanem mint 
az Űr Jézus, lerakta az alapot. Azt az alapot, melyen a vágyó 
szív, a sóvárgó lélek, a gondolkozó józan ész, a lelkiismeret 
vezetése alatt örök templomot építhet magának, melyben minden 
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közvetítő kizárásával szemtől állhat az ember Istennel s köz-
vetlen beszélhet Ő hozzá. E vallás tehát nem volt csak negatív, 
a mint azt sokan szeretik mondani, az egy positivum volt, 
melyet nemhogy megsemmisítene az idő, a tudomány, míveltség 
és világosodás, hanem még napról-napra inkább igazol. 

Az ily eszmékre, mikor Dávid Ferencz még a kerésztelést 
se tartotta föltétlen szükségesnek az üdvösségre, sőt még arra 
sem, hogy valaki kereszténynyé legyen, mert utóvégre is, nem 
az, hogy megvagyunk-é keresztelve, hanem hogy követjük-e 
Jézust, a nagy mestert életében és tetteiben, tesz minket igazi 
keresztényekké; az ily eszmékre, — mondom — rosz idők jártak 
az ő idejében s még azután is sokáig, hiszen a keresztelésről 
szóló tanításával, eszméjével is egy szentség volt aláásva. Meg 
is indult ellene a küzdelem, a hajsza. Es az üldözést annyival 
jogosultabbnak tartották az illetők Dávid Ferencz és hivei ellen, 
mert ilyen vallás, minőt ő hirdetet t ; oly egyház, a milyent ő 
alapítot t ; még nem létezett ez időben sehol, s külföldi támo-
gatásra sem volt honnan számítania. Hiszen a lengyelek, a 
socinianusok, kik megjegyzem, sohase voltak egy és ugyanaz 
az erdélyi unitáriusokkal s így a rakowi kátét tévesen hasz-
nálják azok, kik azt az unitáriusok symbolikus könyvének tartják, 
— a lengyel socinianusok, mondom, még nem voltak megerő-
södve, sőt szervezkedve sem. Hittani kérdésekben nem voltak 
még megállapodva. Tanították az Isten egyszemélyüségét, de 
hogy Jézus Isten-e? nyilt kérdés volt náluk. A szel id lelkű, 
bölcs király, János Zsigmond örök pihenésre tért s az erdélyi 
fejedelemség a katholicismust forrón pártoló Báthoriak kezébe 
került. Nem volt tehát támaszunk sehol, önmagunkra s Iste-
nünkre kellett támaszkodnunk, a harczot megvívni, a küzdelmet 
kiállani és minden szenvedésen győzedelmeskedni. 

Az ellenünk folytatott harcz, küzdelem, üldözés pedig 
kemény volt. Az üldözés vallási és politikai oldalról támadott 
meg. Ellenség lett Blandrata is, Blandrata, kinek pedig az uni-
tárius eszméknek hazánkban való elvetése és fejlődése körűi 
sokat köszönhetünk. Ót, túlszárnyalta Dávid Ferencz, megijesz-
tette a Jézus nem imádása tanának eszméje. 

Már a római birodalomban az a politika idézte elő az első 
keresztények üldözését, hogy csak egységes vallással lehet 
fentartani egységes birodalmat s e nézet több uralkodónak volt 
sa já t ja a reformatio idejében is. Valószínűleg ez eszme vezette 
Báthori Istvánt is, kinek birtokába került Erdély fejedelmi 
trónja János Zsigmond halála után. Tagadhatatlan, hogy a 
politikai viszonyok is zavarosok voltak, a vallásügyi kérdések 
pedig nagy erővel forrtak. Ezek okául most az unitárizmust 
tekintették, mely az Athanasius-féle hitvallást, az alapot ránt-
ván ki az összes más vallások alól, Isten tudja, még minő 
útat lett volna megteendő, ha útját nem állják. A politikai 
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hatalom a reformmozgalmakat volt most elnyomandó, a reform-
mozgalmat pedig azonosította az unitárizmussal. A felekezetek 
is ellenünk támadtak, gúnyoltak, csúfoltak, különféle elnevezé-
sekkel illettek, mert sértettük érdekeiket. Megtámadták a fejet 
és tagokat, Dávid Fereneznek még családi életét sem kímélve 
meg. A sajtót, a betű nagyhatalmát elvették tőlünk, irataink 
fejedelmi censura alá vettettek s társadalmi jogaink is korlá-
tok közé szoríttatának. így indult meg a küzdelem, az üldözés 
ellenünk. 

Báthori István 1576.-ban lengyel király lett, helyét az 
erdélyi fejedelmi trónon Báthori Kristóf foglalta el, e testestől 
lelkestől búzgó katholikus, jezsuita kedvelő s minden szaba-
dabb mozgalmat ellenző fejedelem. A jezsuita kéz alatta már 
működni kezdett Erdélyben. Blandrata se szép szóval, se kül-
földi tekintélylyel, se fenyegetéssel nem tudta eltéríteni Dávid 
Ferenczet ama már egyszer kimondott meggyőződésétől, hogy 
Jézus nem imádandó ; s az egykori barát ezért Dávid Ferencz 
ellen fordult. S kik érezték valaha, hogyha ellenséggé lesz bará-
tunk, kivel közöltük egykor szívünk titkát, vágyaink, sóvárgá-
saink tárgyát, kinek tiszta bepillantást engedtünk saját ben-
sőnkbe, gondolkozás világunkba, ki ismeri életmódunkat, jelle-
münket, gyengeségeinket; kik érezték valaha — mondom — 
hogyha ellenséggé lesz egykori barátunk, az mennyire ádáz és 
kérlelhetetlen, sőt kegyetlenné lesz: azok elképzelhetik, mit 
jelentett Dávid Ferenczre az, hogy Blandrata, a hatalom embere, 
ellenségévé lett. Betelt ra j ta is: őrizzen meg Isten barátaimtól, 
ellenségeimmel majd elbánok valahogy. 

Blandrata maga vádolta be Dávid Ferenczet mint újítót 
a fejedelem előtt, s a politikai hatalom megtette aztán a továb-
bit — a többit. Dávid Ferencz fogoly lett, majd országgyűlés 
elé idéztetett; Blandrata megesküdött, hogy Dávid Ferenczczel 
nincs egy nézeten, mert amaz egyetlenegy, nem unitárius 
hangra, hogy hiszen, mikor Nagyváradon az Isten egységét 
kimondták, az már magában foglalta Jézusnak nem istenségét, 
mit Blandrata is annak idején 1569.-ben elfogadott, e váddal 
szemben igazolnia kellett magát. Az igazolás: a megtagadás 
volt. Aztán a vég közeledett; Dávid Ferencz elítéltetett; el, 
nem halálra, hanem fogságra, fogságra addig, míg a fejedelem-
nek tetszik. Mit jelentett ez, mit jelentett egy embernek, egy 
fanatikus ellenségnek Dávid Ferenczet kézbe adni, kiszolgál-
tatni? Elgondolhatjuk. Feleljenek ez ítéletért azok, kik azt 
hozták s kiknek lelke már rég kérdőre vonatott ezért Istennél. 
Mi rég megboesátottunk nekik, de feledni nem tudunk és nem 
fogunk soha. 

Dávid Ferencz elítéltetett s fogoly lett. 1579. jul. 2.-án 
Déva várába vitetett, hol még abban az évben nov. 8.—15.-ike 
közt bevégezte életét. Szenvedése bevégződött, az apostol meg-
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pihent, ele az unitáriusokra nézve még csak ezután következett 
az igazi megpróbáltatás ideje. Confessiót állíttattak meg velük, 
mely már magába foglalta Krisztus imádását. Aztán 300 év 
viharain .keresztül, mintegy a hatalom diktálta, hogy mit és 
mikép tartoznak hinni az unitáriusok. Elfojtva, elnyomva élt a 
tiszta unitárius eszme és hit jobbjaink és népünk kebelében; 
elfojtva, de soha cl nem hagyva. A gondolat és lélek titokban 
eljárt Déva várába beszélgetni a nagy apostol, a nagy vértanú 
szellemével. Kereste, kereste a sírt, melyre nagy szenvedései, 
erős megpróbáltatásai között leborúljon és kisírja magát. Ke-
reste a sírt és nem találta. De ha suttogott a szellő Déva 
várában s dicső elődeink felvidulva, vagy elkomorodva, de 
mindig erőt nyerve hozták vissza lelküket és gondolataikat: az 
a szellő, melylyel beszélgettek, társalogtak, a Dávid Ferenez 
szelleme volt. Keressük a Dávid Ferenez sír ját s nem találjuk 
őt m e g ; nem, mert feltámadott, mint az idvezítő. Dávid Fe-
renez szelleme a szabadság, a vallásos szabad vizsgálódás szel-
leme feltámadott és el s ma tudomány és műveltségen keresztül 
ott mozog, ott susog millió meg millió ember kebelében. 

300 év ! S Istenem, ezalatt mennyit szenvedtünk ! Szívemet 
keserűség, lelkemet bánat j á r ja át és sírni szeretnék a történtek 
felett. Lehetetlen fájdalommal ne olvasni történetünket s fel 
ne tenni ama kérdést, mit a napokban az unitárius egyház 
történelmének Bethlen Gábor alatti részletét magyarázva, egyik 
tanítványom t e t t : „hát már midvégig ilyen szomorú a mi tör-
ténetünk?" „300 év alatt még szomorúbb is lesz", mondám, s 
a legszomorúbb rósz jutva eszembe, szinte kiesett a köny sze-
memből. 300 évig viharzó tengeren egy deszkaszálon ültünk s 
a hullámok ide-oda hánytak-vetettek, mert „segélni part felé 
egy csillag sem derűi t" De fenntartott a hit, a remény s elmoz-
dítok ezekkel a hegyeket helyükről. 

Háromszáz év! Ennyi időre volt szüksége a keresztény 
vallásnak, hogy a pogányság felett győzedelmeskedjék. Eny-
nyire volt szüksége az unitárius vallásnak is, hogy a tűz- ós 
vérkeresztséget kiállva, szabadabban lélegzeljen. S mint ez 
egyház fiai és leányai most már, hála a mi egyetlen Istenünk-
nek, 1867. óta hazánkban is ujul t erővel, munkakedvvel halad-
hatunk előre a hit, a lelkiismereti szabadság mezején. Mi Jézust 
követjük s Dávid Fercnczet, a mi nagy apostolunkat, hitben, 
tettben s ha kell szenvedésben is, mert a golgothákról ú j élet 
dereng és szabadság hajnala hasad. 

Maros mentén romladozó Déva vára ! Büszke tetődről 
egy szellő támad bejárni Erdély bérczeit s az alföld rónáit. 
Mi ismerünk téged, a Krisztusi szellem, Dávid Ferenez szelleme 
vagy. Ert jük hangodat, légy üdvözölve s legyen ez este neked 
szentelve! 

C S I F Ó S A L A M O N -



Unitárius nézetek fölűjulása a közép-korban. 
Burckhardt Jakab „A renaissance-kori műveltség Olaszország-

ban" cz. jeles művében arra is rámutat, hogy a renaissanee-kor 
olasz tudósai az első kezdők a történeti kritika terén, sőt helylyel-
közzel közöttük még a bibliai történetek bátortalan és kezdetleges 
kritikája is feltünedezik. Hivatkozik többek közt II. Pius pápa sza-
badelvű nyilatkozatára, ki a kereszténységet állítólag megerősítő 
csodákról azt állította, hogy nem volna ezekre a kereszténység igaz-
ságainak szüksége. Valla Lörincz híres humanista tudósról is 
Burckhardt kimutatja, hogy Mózest s az evangelium íróit pusztán 
csak historikusoknak vélte, sőt nyíltan is vallotta ezt. Ezzel mél-
tóságukat s elfogadott tekintélyük et nem akarta ugyan kisebbíteni, 
de világos tudatával bírt annak is, hogy merész nyilatkozata ellen-
tétbe jut az egyházi fölfogással. Ugyancsak Valla Lőrincz azt meré-
szelte állítani, hogy az apostoli hitvallást nem az összes apostolok 
szerzették s hogy a Krisztushoz írt levelek közül az Abgarus levele 
szembetűnően hamis koholmány. (II. kt. 304., 305. 1.) 

Valla és tudós társai a bibliai csodákat békén hagyták, de a 
későbbi korú barát-legendákkal annál többet gúnyolódtak. 

Krisztus istenségét ekkor már nem egy pap vetette el. Zsidó-
zóknak hívták az ilyent valló eretneket. Közéjük tartozott a szeren-
csétlen Giorgio da Novara, kit 1500 körűi Bolognában elégettek — 
Isten dicsőségére. 

Ugyanez időtájt, i497-ben Bolognában a dominikánus inqui-
sitor kénytelen volt a nagy pártfogásnak Örvendő híres Gabrielle da 
Salo orvost egyszerűen csak puszta megbánó nyilatkozattal szabadon 
engedni; noha a tudós orvos ilyeneket szokott nyilvánosságra 
bocsátani: 

Krisztus nem Isten volt, hanem József és Mária fia — közön-
séges fogantatásból. Meglehet a kereszten szenvedett halált, alkal-
masint „gonosz tettei" miatt. A rólla hirdetett katholikus vallás nem-
sokára meg fog szűnni. A szent ostyában sincs meg igazi teste 




