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D á v i d Fe renez . • \ 
(Folytatás.) 1 

A^ajjon Melius érzett lelkifurdalást a külföldi rémes hirek 
hallatára s ez is elősegítette halálát? Nem látszik meg ez utó-
dain, kik a történelem s a korszak legelemibb ismerete nélkül 
ma is csak dicsérni tudják bukott prófétájuk tudatlan bölcse-
ségét, pogányszerü hitét ós az ősvilágból még talán rájok is 
maradt Kainra emlékeztető erkölcsi fölfogását. 

A ki liiven akarja megismerni e nagyrabecsült bálvány-
képei, megláthatja itt alább, legjellemzőbb vonásaiban. 

A ki a vallásszabadság legnemesb vértanújának utolsó 
művét olvassa, eltűnődhetik azon, vájjon miféle rémek rejlenek 
Dávid Ferenez legádázabb elleneinek sötét erkölcs- és jellem-
rajzában, hogy e „nyalka és hízelkedő" Jézus apostola csak 
hallgat róluk s szánó aggodalommal elvakult szemet, elsötétült 
lelket emleget s csak egyik helyen tör ki nyíltabban a Sodoma-
Gomorrha iszonyat belőle. E rejtelem megfejtése könnyű, ha 
eszünkbe j u t : Európa leghazugabb és legszájasabb, leglatrabb 
és legszajhább, egyszóval „legkatholikusabb", ezer óv óta pápák-
tól nevelt népéhez jár t el ekkor iskolába Melius tábora vallást 
és erkölcsöt tanulni. 

Az ősvilág állatszörnyei kihaltak már. Csak egyik-másik 
monstrumnak iszonyú állkapcsa, szakgató és tépő agyarai ma-
radtak ránk egy-egy roppant csigolya- vagy gerendaszerü gerincz-
oszlop kíséretében. A tudósok gonddal egybegyűjtik és rakos-
gatják azokat, nevet is adnak az elfeledt szörnyetegnek s száz 
ősbarorn maradványából összeállított egész csontvázakat állíta-
nak ki a világ elszörnyedő bámulatára. 

így kell nekünk ma a józan ész világánál a Kálvin, Szent 
Ágoston, e Szent Torquemadákról czímzett csontbarlangok áJla-
tiás maradványait megvizsgálnunk. Oh mily hatalmasok voltak 
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ezek, mily romboló vészszel uralkodtak egykor a világot elsö-
tétítő ó-kori theologia sülyesztő vermekkel megrakott rengete-
geiben. Oh mily szent „igólései" folytak az „istenészetnek" a 
lelki Mammuth-óriások e pokoli és semminemű révészektől át 
nem gázolható fertő-tanyáinak bűzhödt posványaiban. Mily düh-
vel tépték szét azokat, a kiket háromszögű szemükkel hasonló 
szögletek nélkül megpillantottak. 

Ékes emléket állithatnánk most e szent ó-testamentomi 
álprófétáknak. A legfőbb alak e kiállítás szérűjén egy óriási, 
Egyptomból kiszabadult krokodilus, háromszögű, de már üres 
szem- és agyüreggel s rettentő gyilkos éles fürészfogakkal, 
Isten csapásaként sújtó érczpánczélos, csipkézett taréju gyík-
farkkal. Zord sziklákból rakott barlangodujának fölirata: Genéve. 
Körülte elszórtan „gyermekded" krokodiloeskák, apróbb alligá-
torok rideg vázai. Alább egy roppant nagy juhkosár „Melius" 
fölirattal, oldalt egy farkas- vagy rókalyuk „Knox" jelzéssel. 
Köröskörül vérfoltos, összemardosott embercsontok, elkárhozott 
lelkek sötét foszlányaival takarva. Gyászos maradványai azok-
nak, kiket ez újvilágra kiszabadult szent szörnyek az ő bálvány-
isteneik tiszteletére megperzselve fölfaldostak. 

Ha közelebb is megnézzük ez őskori óriás bestyéket, meg-
láthat juk, hogy agyuk nem volt nagyobb s gondolkozásuk sem 
különb egy csirkénél. Eszök nem igen volt, de jól tudtak lopni 
a máséból s iszonyú, mindent megragadó karmaikkal, ravasz, 
szentes színlelésükkel és legádázabb hiéna-kegyetlenségükkel 
(mert még az eretnekek holttestét is fölásatták) uralkodtak egész 
buta környezetükön. Erejük gigászi hatalmát tanúsítja a Mont-
blankhoz hasonló fehér csonthalom a leggóliátabb krokodil körül. 
Eretnekek és boszorkányok tetemeiből van e szent halom ösz-
szerakva. Egy tengerszabásu rózkád is ott áll közelükben, ebbe 
a „gömbölyű" kádba sirták krokodil-könyeiket a franczia és 
magyar, avagy pikárd és somogyi Kálvin abbeli szent keserű-
ségükben, hogy náluknál még rosszabbak is akadtak a Jehova-
Adonai Szentháromsági! Egybizony Isten jeles kiválasztottjainak 
szent gyülekezetében. 

E reájuk illő torzképhez már keveset adhatunk. Mint 
támasztották föl e csodaszörnyek a legsötétebb ó-kor legbalgább 
babonáit a prot. Európa lelki egének újabb elsötétitésére. Szent 
Ágoston ördöngös elővógzetét, Aquinói Szt. Tamásnak az egész 
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világot elrettentő eredendő bűnét, mely még a napot is szégyen-
foltokkal borította el ; Szt. Athanasiusnak misztikus háromságát 
egy kis változtatással a többi bitang manichaeus kakuktojással 
együtt, melyeket Kálvin a barátklastromok ezeréves szemét-
dombjáról szedett össze, hogy 30 évi kotlásával kiköltse Európa 
újabb civilisatiójának elsötótitése szent czéljából. 

A bitang kakuktollakkal oh mily szivesen ékesítették föl 
a szabadság jegyében fogant rabszolga vallásukat. Mint változ-
tatták a gondatlan vidámsággal legelő kath. bárányokat e kakuk-
tollas lelki zsandárok1 mihamar falánk farkasokká és vér-
szomjas tigrisekké; mint váltották föl a Melius bibliája szerint 
„nyerítő és bügő" szelíd ünőcskéken a régóta viselt pápás 
fajármot a helvét völgyek sziklanehéz vasjármával — mindezek-
kel most nem untat juk olvasóinkat. A kálvinizmus hivatalosan 
kívánt yvalláserkölcsó"-nek szervezeti és közéleti tényezőinek, 
socialis és kulturális mivoltuknak és történelmi jelentőségük-
nek hatása és érdemileg méltatása — e fából csinált vaskarikák 
— elkészültek ingyen íróasztalunkon s rendelkezésére bocsátjuk 
olyanoknak, kiknek erős struezgyomra meg nem csömörlik 
ez ős világból maradt rothadt orthodox — amerikai izlésü 
falatoktól. 

Az itt rajzolt szentkép kiegészítésére itt csak annyi hozzá-
adnivalónk van még, hogy a nagy Melius, magyar kálvinistáink 
330 éves szent bálványa, nem értett első sorban a legegyszerűbb 
számvetéshez sem, innen eredt az ő szentirásbeli háromságos 
egysége. Nem tudott sem a szorzáshoz, sem az összeadáshoz, 
az osztástól pedig egész életében érthetően irtózott. Nem értett 
hazánk történelméhez, a zsidókéhoz sem. Nem tanult földrajzot, 
állat- és növénytant, fizikát, filozófiát, logikát. A metafizikához 
vagy inithologiához juhászok módjára értett. Sem magát Jézust, 
sem a ker. vagy a zsidó vallást nem ismerte. A hadakozást és 
betegek gyógyítását, eső ós jóidő előállítását, a dögvész és rosz 
aer elmulasztását mind csak berbitéléssel, imádsággal végezte. 
(Balsarati Vitus, Jordanus, Fraxinus Gáspár és Blandrata hires 
orvosok korában.) A theologiához pedig annyira sem konyított, 
mint a mai somogyi juhászok borzas birgéi a Hegel világsarku 

1 Még az első hires kath. franczia leány is Jea,nne d'Arc volt. Most 
derült ki az ő igazi szent volta is a ráfogott pia frausok után. 
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szentháromságához. Mint Kálvin pajzán kis majmocskája, ennek 
minden hokusz-pokuszát híven utánozta. Kész szívvel és négy 
kézzel tapsoltak Biharország apróbb majmai és nagy gyerekei 
e zergeszerü friss bakugrásoknak. Mindjárt tányérozhatott is 
utánok. Elvakult szemével semmit sem tudott meglátni az ember 
Jézusból, kit Kálvin Júdás árnya elfödött előtte. Az ő Jézusa 
maga a teremtő Isten volt, a 3-ik világot mégis csak maga az 
Atya mutatta meg neki. Házat épített M. mind Krisztusának, 
mind az Atyának az egyik égben, a mely égnek hézagos osz-
lopai megrémültek a Háromság orrának szenes és kénköves 
fúvása előtt s ijedten verődtek egymáshoz. Ennek a hatalmas 
Szentháromságnak kénköves lehellete gyúj t ja vala meg a Kál-
vinpokol lángját is s a választott lelkek földi hitvány testükben 
körben állva gyönyörködnek a tűzben sülő felebarátok szakgató 
kínjain. Szent Ágoston fészkükbe lopott kakuktojása ez is, a 
mit Genfben is, Debreczenben is gondos anyatikjaik szentül 
kiköltöttek. 

A zsidók Szentháromságára egy helyt Mózest felül ülteti 
Melius, másutt az Atya apatárssá fogadja a juhászatból fölemelt 
Dávid királyt. Az Atya Istennek nem volt egy csöp khinai 
lába sem, de azért ráhág a cherubokra s úgy röpitteti magát 
ráülve a jó angyalokra. Ugyané tisztes öreg úr igen jó pajtása 
Sámuelnek. Mellé áll s belésugja külső füleibe: Ez az a férfi! 
Pedig valótlanság ez, mert Saul imént csak egy igen szép öreg-
ifju volt. 

Israel nagyravágyó Szentháromságistene azért szabadította 
ki a zsidókat Egyptomból, hogy ebből neki híre-neve lehessen. 
Eleinte csak ócska bőrös ládája, frigyszekrénye volt, melyben 
meghúzódott. Később Salomo király szivének nagy szélessége 
.folytán (1000 feleség fért bele) czedrus-deszkával beszőttetett 
szentegyházat emelt az Istennek, kinek azelőtt csak az egyik 
égben volt valamicsodás lakóháza. — A czedrus-deszkából egyik 
helyen jegenye, máshelyen bükk, rnajd hársfa lesz. Éppen így 
válik a húros rigó is házi madárrá, a. juh baromfivá s hizlalt 
tulokká, az öszvér poroszka lóvá és dromedárrá Melius bolond 
papirosán. A frigyládát haza szállító ünőcskék vígan „nyerítenek 
és bügnek" vala szent örömükben. Más helyen meg mind az 
e^ész föld (Károlinál csak népe) ja jga t és sir vala. 

Míg Salamon csak 40 esztendeig uralkodik, Absolonnak 
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kétszer is volt kétnapos esztendeje. Ennek leánya a hajadon 
Thamar szép személyü asszony volt. Dávidnak egy szűz leányt 
keresnek vala s találnak Israel összes határain egyet. Amrao-
niták drágaköves királyi koronáját a győző Dávid „fejébe nyom-
ják", a korona egy talent arany, vagyis egy teljes magyar 
mázsa volt. Salamon is több mázsás fél kéz paizsokat aranyból 
százszámra csináltat oszlopok díszéül. Achab király pedig ele-
fántcsontból épít házat magának. Éppen úgy van ez Károlinál 
is. Rotsehild maga fejét csóválná erre. 

Dávid nyilazásra szoktatta a harczias zsidó nemeseket, 
kik egy pénz adót sem fizettek, csak pihentek az árnyékos figefa 
és szőlőlugas alatt : ettek-ittak, vigadoztak. Maga Dávid rézből 
csinált erős aczél nyiláért ad hálát Istennek. A haragos Szent-
háromság juhász parittya-tenyeréből, avagy fenekéből lődözi ki 
a bűnös lelkeket. Dávid is több száz szekeret megölt, azaz csak 
a szekeres lovakat. Egy helyen : készitének egy fegyveres lova-
got, gyorsan járót ; más helyeken a sereg szegeleti lesznek a 
hadnagyok. Mint két kecske, úgy áll két küzdő sereg szemben 
egymással. Nabal nem akarta fejében viselni el a jármot, Joab 
pedig a szablyát, mint a jármát, úgy kötötte oldalára. 

Lássátok feleim, mily igaza van bölcs Baloghnak, kinek 
főbálványa Melius : jeleskedett bibliafordításaiban" ; hát még Poko-
lynak, ki ott szavazott Debreczenben: ker.-é az unitárius? Az 
ő keresztyéni meggyőződése szerint magyar géniusz eszméi'''' 
találhatók a reformátusság jellegzetes vezérében. Holott hősük 
még Ítéleteiben is a csecsszopó gyermek éretlenségét tanúsítja 
és sehol furcsább észjárás nincs, mint a hires biblia Debrecze-
ni ánában. 

Sámuel első könyvében megtudjuk, hogy Dávid neje, Mikál, 
egész életén át meddő maradt. Csakhamar Dávid a gibeonbe-" 
liek kértére, kiket bizonynyal ő biztatott erre, a Mikál „paráz-
naságából" született öt fiát akasztatja föl a hegyen. Melius 
helyesnek tartja ezt : a fiu is bűnös, mint akár ő is Ádám vét-
keért. Ugyanott a Saul idősebb vejét teszi meg Mikál latrának. 
Elfelejti, hogy ez törvényes apja volt az idősb Saul leány öt 
fiának. E szemtelen tudatlanság belékerült a Károli-féle olló-
zásba is s ott tündöklik 300 év óta a Szentháromság bölcseinek 
dicséretére. 

Ugyané bölcs Sámuel 2.-ik könyve 23. részében 'szól 

/ 
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Melius, Dávid egy indianus nevil bősének, Takekominak vitéz 
fiáról, a ki egy csapással levágott 800 embert. Oldalt: „3 százát 
csak megsebhette vala". Ugyané hős fiát a Sámuelhez toldott 
120. levelen, atyjával egybetévesztve, Taehkemoninak kereszteli. 
Hat sorral alább már Dáviddal zavarja össze. „Ez Dávid olyan, 
mint az fában lakozó gyermekded férgecske, akki 800-at öle meg 
egy ütközetbe". Melius ráfogja most, hogy ezt a szomszéd mu-
raközi Szt. Jeromostól fordította. Sokat boldogtalankodik ott 
még ez újabb Chekemonival is. Végmegnyugvása mégis ez: 
„mindenik értelem jó, valamellikre értik". Mint a jámbor kálv. 
közmondás t a r t j a : minden úgy jó, ahogy van. Erdélyben pedig 
ez volt róluk régen a közmondás: ne higyj neki, mert kálvinista. 

Ennyi őrültség elég most Melius bibliafordításából. Bár 
bemutathatnék Eliseust, mennyire elébe állítja példaképül a mar-
czona i f jaknak: két szent medvével 42 gyermeket öletett meg, 
mert azt mondták neki : itri kopasz! Illyést is nagyon dicséri, 
mert „álnokságos haszonnal" vágatja le a pápista módon miséző 
Baal papjait. Jó tudnunk még, hogy ő Mózes és Sámuel mód-
jaként bibliájában, sőt még azután is, az ország törvényeit és 
krónikáját akarta megírni. Frá ter György s azelőtt Tomori, 
Szatmári és Bakócs prímások bíboros példájára a fejedelem 
mellé vágyódott, hol mászkir (történetíró), bíró, kincstartó, kan-
czellár és hadvezér lenne egy személyben. Együt t vívna buzgón 
imádkozva királyával „az Isten és Anyaszentegyház tisztessé-
góért". Imával gyógyitná meg a fejedelmet is. A két epileptikus 
beteg Isten emberei mily jól egybeillettek volna. Csak a pogány 
magyar Verbőczit s az ország törvényes szokásait kell vala pad 
alá vetniök s az udvar csaló orvosát, Blandratát, szentség nem-
adó papját, Dávidot, kanczellár és kincsmegtartó Csákit, a kor-
mányzó Békést, hadvezér Báthorit kellett volna onnan félre-
buktatni. Ki hinné, hogy Kálvin Genfben, a skót papok boszor-
kányországukban ugyanezt gonosz haszonlesésből elérték. Geleji 
Katona is közel állt hozzá a csak bibliát és pénzt olvasó Rákóczi 
György alatt, a Kálvin szentségeket forrón óhajtó fejedelem 
megnyergelésével. Együtt kövezték meg azután Thoroczkai Jánost 
is a Mózes Háromság Istenének tisztességére. 

Nemcsak Mózes törvényeit a kövezéssel, de nyul- és disznó-
husevéssel is, akarta föltámasztani Melius, hanem Kálvin csömör 
társadalmi rendszabályait is életbeléptette volna egész hazánk-
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ban. Minden máskitüt kész volt kiűzni, mert Kálvin szent 
aklán kivül nem lehetett sehol semmi üdvösség. A bűnt Isten 
támasztotta az ő Sátánjaival. E Sátán nálunk a Melius juhász-
kutyáiból vedlett át. Szamarát őrző angyalnak tette meg. Kam-
pós botja, melylyel szamarai fejére kedve szerint kollintgatott, 
püspöki pásztorbottá alakult. Juhásztáskájába Krisztus liszt-
lángból való testét, kulacsába piros vérét töltötte, melyből lelki 
szájjal ettek-ittak Kálvin hivei. A kostöknek, zacskónak még 
akkor nem volt nagy becsülete magyarjaink előtt. Juhász-
parittyájával oh mily frissen hajigálta ki Debreczenből a neki 
gonosz lelkeket. Még Debreczen czimerének is beavatta a bib-
liára tapadó jámbor bürgét. Ravasz alakja a kapu tetejéről 
olvassa le birkájok fejére Esiásból a nyirésről szóló égi igéket. 
S együgyű hivei e jelenetből azt magyarázták ki, hogy prófé-
tájuk az egész Esaiást is lefordította. 

Mint kívánta Kálvin e szépen hintázó m a j m a Isten „szá-
jából szólt" ravasz papi intéseivel megnyergelni az egész orszá-
got, az bibliájából könnyen kimutatható. Itt csak a legkisebb 
bizonyíték áll jon: a Dávid király ellen lázadást szító „Absolon 
lcóvánja a bíróságot s azt hazudja, hogy nincs törvéntevő Dávid 
há ta megött . . . Ezt lássák a pártolók". 93. 1. 

Ha fölülhetett volna a hatalom kívánt lovára e deli ebliajdu 
prófétánk, ki még azt sem tudta, hogy nem az ünők, hanem a 
lovak nyerítenek, mily zenebonát indíthat vala Erdélyben, népet 
adva a török keze alá a gyűlölt kath. lengyel és német pápázók 
ellen. Mily üdvös térítés lett volna „álnokságos haszonnal" 
kiirtani azokat. 

Az országnak reménybeli kormányzása mellett három leg-
nagyobb örömét találta Melius e czudar világon. Földi szent-
háromsága állatjában ós személyében ez vol t : juhtartás — 
kosárban és akolban „ásován kút" (ez bor zsidóul! 223.) mel-
le t t ; a bibliában is a juhokat mindenütt az ökrök elé helyhez-
teti. Szőlőtermesztés : szőlőit váradi kath. papoktól ragadozta el, 
mert sok tudás kellett volna azok ültetéséhez. Házak építése. 
Azért remekelt annyira a Salamon templomának leírásában. 
Pártfogói emeltek is számára egy „düszes palotát"; mellette a 
templom azután is soká romban hevert. A fejedelmeknek ugyan 
megadta a szép tanácsot: előbb az Istennek, azután építsenek 
magoknak, 
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Bibliájában eleinte csak a papok éte-itáról beszélt. Másutt 
„iszonyú véteknek" tart ja, liogy a pápa az ételt eltiltotta. Har-
madik helyen így hagyakozik: 

„írva vagyon, liogy a tanítók ne legyenek fösvények, telhetetlenek, 
röstök, hanem az égbe gyűjtsenek, építsenek és mint sáfárok, aratók, 
arassanak. Matt. 5., 6., 1." 159. 

Aratott is, nyírt is buzgó készséggel örömest, főúri hívei-
nek gyapját bőröstül levonta, a hol lehetett, mikor bűnbánón 
kezéhez békéltek. S mikor az idők változtával minden birtokát 
pénzzé akarta tenni, az egy Isten szólította őt, háromságos 
hívét, a legnagyobb számadásra. Sír jára pedig ide alant a 
messze található legnagyobb követ vontatták föl, hogy a 
lyukba került álpróféta onnan üldöző Saulja vagy Sátánja elől 
többé meg ne szökhessen. Ez volt a nagy főpásztornak vég-
zettől elrendelt szomorú tragoediája. Úgy lehet, mind az egész 
Alföld sírt vala ezen a gyászkimuláson kétségbeesett nagy 
felszóval. (Lásd az Absolon gyalázatára rakott köveket bib-
liájában.) 

Most, hogy szemünk elől örökre eltűnt, a ki a leggyarlóbb 
ember és legegyügyübb keresztény volt, kibékülhetünk végre 
mi is Meliussal, Somogyi Horhi Ihász Péterrel. Csak Révész 
Imre hírhedt méltatása ju t eszünkbe ilyenkor, a szerinte „európai 
értékű" Kálvinról, a ki „rendkívüli erejű dialektikus és pole-
mikus" volt. — Valóban mind Kálvinról, mind hű Meliusáról 
elmondhatjuk ezt Révész és Balogh kegyelete u tán : mindkettő 
„szilárd, érczkemény lelkületű férfiú" és „sziklakeblü hitbajnok", 
„rendkívüli erejű dialektikus és polemikus", — epileptikus ós 
bolondikus volt. Isten nyugosztalja meg őket, szegényeket! 

Érdekes kulturkép lenne a magyar és franezia Kálvin egy-
behasonlitása. Ekes külsőjük, dohos belsőjük mintha mind csak 
egy gyárból került volna ki. Genf hóhér já t pokhasnak csúfolta 
Gruet, nevetséges törpének Servet. Eletükkel lakoltak igazmon-
dásukért. A mi Kálvinunkat Óriás Péternek gúnyolta Dávid, 
termete apród voltáért. A Balassi-támadás Lutheres ruhatárát 
megdézsmálta, azután mind magyar ruhában járt. — Dávidot 
nyalka hizelkedőnek nevezte. Ezt az udvari viselet tette előtte 
oly nyalkává. 

Kálvin semmi sem volt a nők előtt. Barátja! hozták össze 
végre is egy árván maradt özvegygyei, de nagy hiába. Melius 
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kurucz kis Böskójo ellenben ugyancsak kardos menyecske lehe-
tett, bár nyavalyatörős fia korán elhalt. Talán Sámuel prófétáról 
keresztelték el szegénykét. Alföldi közmondásban ma is él: 
minden papnak van egy bolond Samu fia. 

Kálvin nem tudott udvariasan beszélni a franczia nőkkel. 
Parasztos szemrehányását följegyezték Genfbe hivó pártfogó-
jának, Perrinnek, főrangú nejével szemben is. Melius is asz-
szonyállatnak nevezgeti az egyházra gazdagon áldozó úrnőit is 
s hányt-alju, arany prémes divatruhákkal biztatja őket majd a 
másvilágon. Mint egyháza száraz dajkáit, a koldus Lázár túrós 
(sebzett) lábait nyalogató ebekkel hasonlítgatja össze őket. A 
templomban meg leszidja asszonyait: ne vakaródzanak, ha 
viszket az oldaluk. Még a papok felesége se czikorázza magát, 
mint a fényes bogár. 

Révész kegyes legendái szerint Kálvin finom nyelvet terem-
tett magának a tudós viták számára. Barombügés pedig, hogy 
Melius szavával éljünk, mind Kálvin, mind Béza, Knox és 
Melius stílusa. Leckv is így tünteti ki a két első ismeretesbet. 
Castellio, előbb Kálvin barátja, szótárt akart készitni ennek 
marhákhoz illő epitheton ornansaiból. Melius juhász elméje 
sem tudott szabadulni a legpiszkosabb fogalmaktól. A trágyával 
köritett étek czukrost jelentett a régieknél. Bibliája sok helyén 
trágyadombokat találunk nemcsak a Melius szemében, de a mai 
értelemben is. 

Kálvin szerette franczia hazáját Révész meséje szerint. 
Ugyan ő nála meglátjuk Kálvin őszintébb nyilatkozatát, ki boldog 
volt, hogy elmenekült hazájából. Melius sem vágyott vissza 
Somogyba. Jól élt Debreczenben a többi hazátlan bujdosó között, 
bár itt majd senki sem értette öüző dunántúli kiejtését. De a 
bőven kicsillanó sok zápfog „igélései" közben megtette minden-
kor itt is a maga tekintélykeltő hatását. 

Kálvin okos embert nem tudott becses körében megtűrni. 
Melius is mindenkit elmart magától. Még az ifjak is sorra meg-
szöktek tőle, sőt bolondnak tartották bölcs prófétájukat. Bib-
liájában erről szánalmat keltőn panaszolkodik. 

Kálvin Institutiója nem egy helyén nemes észjárás tűnik 
föl: kakuktojások azok a biblia és Erasmus elkalandozó madarai 
látogató jegyeként. Meliusnál is vannak meglepő szabad helyek 
1563. prédikáczióiban; de egész élete meghazudtolja azokat. 
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Kálvin Szt. Ágoston manichaeusoktól lopott tojásain szokott 
leglelkéből kotolgatni. Melius Írószoba muzeuma még ennél is 
különb költőtelep volt. Bámulatosan sok mindenféle pis iér t pil-
lantunk meg itt a világ leié pislantani. Kerül t még onnan indiai 
páva, különféle gyöngyös tik, fáczán, húros madár s más baromfi 
is, sok mindenféle. Boldog Melius alig győzte a sok tenger-
kádba való tikmonyok szedését és számontartását. Balogh úr 
még orpingtont is találhatna most közöttük. 

Szász Károly kíméletlen hangon fölmutatta, mily örömest 
csalta meg a ravasz pikard Kain a benne bízókat. Melius is 
számtalanszor remekelt ebben. Blandrata, Dudics, Dávid klasz-
szikus tanuk erre. Kálvin több álnevet is vett föl álnok ezél-
jaira, Melius is kameleon ebben, Balogh is bizonysága lehet. 
Kálvin mestere volt a latin nyelvnek. Melius bevallja bibliája 
előszavában ő maga és társai ebbeli járatlanságát. Kálvint 
ékesszólónak mondják. (Hány üresfejre is ráfogják ma ugyan-
ezt.) Melius a kolozsváriaknak ajánlt Opusculumában elismeri, 
hogy ő ékesszólásban is, tekintélyben is messze hátrább áll sok 
másoknál. Kálvin utolsó óráiban őszintén bevallotta, hogy ő egy 
nyomorult, silány teremtmény volt s a mit egész életében tett, 
az mind semmi értékű. (Révész, K. élete 280—2.) Ugyané két-
ségbeejtő sötét lelkifurdalás tűnik szembe a másik álprófétánál 
is tisztább pillanataiban. Tanú erre saját bibliája is. 

Kötetre növelhetnők e ma igen könnyű egybeállítást, mely 
régen fejünkbe s a mi nincs, vagyonúnkba került volna. A 
„Prot. írod. Társaság" mégis ezer forintot igér érte, csak az egy 
Kálvinról tudnának meg bár már egyszer valamit. Az egész 
ezer forintot, vagy csak felét is, Melius ismert módjára mások 
zsebéből szívesen megadnák. 

Kálvinnál még csak a hóhérja lehetett mosdatlanabb szájú, 
mint ő volt megszokott mindennapi szent beszédeiben. Melius 
diadalmasan versenyre kelhetett volna még ebben is vele. Az 
eretnekek kénköves szalmakoszoruja e nemes vetélkedésben 
bizonyosan az övé. Olyan bibliamagyarázatai vannak, hogy a 
hírhedt „Bányászcsákány", meg a „Vén bial orrába való Karika" 
eltörpülnek mellette Kis Miskaként. Tűzbe tehetnők kezünket 
azért, hogy az „istenészet" terén a pór ízlés tekintetében ázsiai 
rekordot teremtett. Ha a leghiresb ékesszóló franczia Cambronne 
general e nembeli virtusát hősünknek meghallja, azonnal elta-
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karja viharedzett arczát szégyenletében s egész gárdájával együtt 
elpirul. Oly francziás szellemben „igéit" nálunk Melius, Balogh 
elismerő szava szerint. 

Mily lovagias magyarsággal beszélt hiveinek, mintha 
Kemény Jánostól tanult volna, ki a krimi cserzőiskolákban 
vetette magát ily szép studiumokra s magát Wesselényit tréfálta 
meg ily szép enyelgéssel: meghágta Murányvárát . . . Mily ősi 
magyarsággal hangzik Melius szájából i s : Ne hágj Isten böl-
cseségébe! Ne hágj az Isten szájába! Ne hágd által Isten beszé-
dét ! Isten ellen rugoldoztok ! — ily zamatos juhászintések hang-
zottak el a szent pásztortól. Szinte láthatjuk, a mint bal vál-
lára vetett fehér subában a legelőt buzgón tanulmányozó birka-
nyáj után halad. Nagy kampóját maga után huzza s kifordí-
tott püspökös kucsma kicsinded bozontos fején. A Csizió van 
subaujjába kötve, ebből mond jövendőket B. örömére. Naphosz-
szant billeg-ballag, meg-megáll s egész világot fumigál. 

Kálvin Institutiójában, mely kevély czime szerint „mind-
azt magában foglalja, a mit az idvesség tudományában tudni 
szükséges", rettenetes helyek is vannak. Különösen a III. könyv 
21., 22. részében. Az örök elválasztásról s más ilyen áfrikai 
homokba rakott strucztojásról van bennök szó. Mint dühös 
oroszlán, mely addig faldossa föl ellenségeit, mig magának is 
csak bojtos farka marad : oly ádáz meny dörgő hangon üvöl-
tött ez üdvösséges tudományt mardosok ellen, miért lettek ők 
emberré és nem inkább barmokká, vagy szamárrá! „Cur homi-
nes sint magis, quam boves aut asini, quum in manu Dei esset 
canes ipsos fingere". L á m az ő istene ronda kezében akár ebek 
is lehettek volna az ő nem hivei. Némely tudós még a Kálvin 
hitén is föllázadt ez ellen. De miért panaszol a tormába esett 
féreg az ott méltán talált Révész dicsőitette mennyei boldogság 
ellen ? Mily hasztalan félnek, rémüldöznek, ha prófétáik szerint 
örök időktől fogva elválasztották őket a pokoli gyötrelmekre, 
hogy a kevés szerencsés boldogult e kinban is annál inkább 
gyönyörködhessék. „Egy kis halál, az meg nem árt, Őseinknek 
szintúgy volt", énekelte Yojtina, Bernáth Gazsi poétája. Az a 
néhány kiválasztott keresztyén legalább a menyországban is úr. 
Tudják-e Kálvin 300 éves özönvize után még netalán megma-
radt tisztelői, milyen legkath. fajból eredt a nemes Kálvin? A 
franczia nemesnek törvényes joga volt téli vadászaton 3 jobbá-
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gyának hasá t fölhasítani, hogy fázó lábát abban megmelegít-
hesse . . . I lyen 3-ságokat is imádtak azok. 

Melius bibliájában is van elég ehez méltó kannibálizmus, 
de magyar disznóságairól i t t többet nem szólunk. Maradjon az 
a franczia csemegéket kedvelőknek. Még csak néhány önfeledt 
vallomás áll jon itt e szent háromságos próféták leghivebb jellem-
zésére magától Kálvintól: 

„Megvallom azt bizonyára én magam is, hogy az álnok embe-
rek sok dolgokat gondoltak ki a religno dolgában, hogy az egy-
ügyíi kösséget áhítatossá és félelmessé tehessék, hogy aztán nékielc 
engedelmesebbekké lennének(Institutio. I. kv. III. 2.) 

Melius és a skótok theologiai i rányát , ravasz poli t ikáját is 
legyalázza, sőt keményen elitéli Kálvin e szavakkal: 

„A püspökök, a kik a fejedelmek esztelen jóakarat jávai önma-
gok hasznokra gonoszul visszaéltek, csak ez egy cselekedctökkel is 
eléggé megmutatták, hogy ők nem igazi ker. püspökök. Mert ha 
csak egy szikrácskája volt volna is bennök az apostoli léleknek, 
minden kétség nélkül azt felelték volna Szent Pállal: A mi vitéz-
ségünk fegyverei nem testiek, hanem lelkiek. De mivel vak kíván-
ságtól vezéreltettek: mind magokat, mind az utánuk következőket 
és annak fölötte az Anyaszentegyházat is elvesztették"1. (Inst. IV. kv. 
XI. 10.) 

Elitéli a saját irányát is, mely eleinte a lelki szabadság 
volt, de oly pokoli sötétségbe merült idővel, hogy a sa já t fejére 
rak égető szenet a következő nyi la tkozat ta l : 

„A mi harczunknak végső czélja ez, hogy megzaboláztassék 
az a kietlen birodalom, melyet a lelkeken azok tulajdonítanak ma-
goknak, a kik az Anyaszentegyház pásztorinak akarnak tartatni, 
holott igazán és valósággal irgalmatlan hóhérok. Mert azt mondják, 
hogy az ő törvényeik, melyeket ők szereznek, a lelkekre néznek és 
szükségesek az örök életre. Ilyenképen pedig bosszúsággal illettetik 
a Krisztusnak országa és a Krisztustól ajándékozott lelkiismereti 
szabadság mindenestói fogva elnyomatik és elrontatik(Institutio. 
IV. kv. X. 1.) 

íme Kálvin utolsó és nálunk Beth len Gábortól kiadott 
nagy müvében önmaga igazolta először is a katholikusoktól az 
ő felei ellen megindított testvérháborut, mely élethalálharczot 
az ő hamis alapjokat jómagának eltulajdonítva, ő maga vitt a 
lelki térről a világi hatalom és álnok erőszak mezejére. Az örök-
lött és megszokott régi a lapon csakis a jól szervezett katholi-
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czizmus győzhetett a protestantismus fölött e legvéresebb küz-
delemben. 

És igazolja szavaival végül maga Kálvin a Dávid Ferencz 
jogos harczát is ellenök, ki a tőlük hiitlenül elhagyott alapon 
folytatva a józan ész szellemi fegyvereivel az összes orthodox 
sötétség ellen inditott súlyos küzdelmet, legyőzte végre nemes 
józanságával a lelkiekben teljesen elgyöngült, sőt sohasem is 
virágzott rideg kálvinizmust s odaszoritotta azt az őskori ortho-
doxia pokoli fertőjébe, honnan egykor a barátklastromokból 
elorzott babonák nehéz vasöltözetében ó-világi szörnyetegként 
előrontott a magyar Kálvin is, hogy magának egy újabb földi 
poklot Kálvin Genfjének mintájára elkészíthessen. Ma már e 
félszeg rajongó buzgóság is elmerült boldogtalan fölidézőjük: 
Kálvin, Melius és Knox letűnte után oda, — a mulandóság 
feneketlen mély örvényeibe. 

XIII. 

A legigazabb protestant ismus elhanyatlása. Dávid a magyar Golgothán. 

Az erdélyi újabb reformatio fölépitői meggyőződtek végre 
arról, hogy jóval szilárdabb alapot kell vetni a már-már igen 
magasba törő s sokaktól irigyelt magasztos fenséggel majdnem 
az egekkel versengő lelki épületnek. János Zsigmond, mint már 
említők, virágzó egyetemet tervezett^Jj36Z__áta. országának s 
nemcsak felekezeti, hanem magasabb, nemzeti érdekből. Meg-
bízták már 1567-ben Blandratát, hívja föl külföldi követsége 
alkalmával Ramus Pétert, majd Caelio Curiót, azt Párisból, ezt 
Bázelből, a Szászsebes erős várában épülő országos nevelő-
intézet vezetésére. (Ott volt I. János királyunk sirja.) Némelyek 
szerint Szikszai Fabriciushoz is kétszer fordult ez ajánlattal, de 
ez nem mozdult Sárospatakról, közel halálát érezte. A sikertelen 
tudakolás után Dávid Ferencz Palaeologus Jakabbal, a görög 
császári család legtudósabb sarjadékával lép összeköttetésbe, ki 
Lengyelországból bejön 1570-ben. Nemsokára kimegy családja 
után s 1573 táján visszatér megint egész háznépével. 1571 táján 
Kolozsvárra jő a heidelbergi egyetem „két szökevénye" s egyik 
papja is. Lengyelországból eljön a zsidóul jól tudó Gljriua^ s 
mint orvos él egy évtizedig Kolozsváron barátja, Dávid Ferencz 
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fogságba eséséig. Másokat is elhozott ide a nagyhírű kedves 
lelki szabadság. S nemsokára Erdély szabad menedéke lesz a 
külországokban még az elfajult protestánsoktól is halálra üldö-
zött szabadon gondolkozóknak. (Lásd Lecky, Fölvilágosodás 
tört, I. kt.) 

Dávid ezekből az ide menekült tudósokból és a kolozsvári 
magyar tanárokból szakértő bizottságit alakit, hogy a bibliát, 
szabad szellemben fordítsák le. Az olasz egyetemekre is a feje-
delem és kincses Kolozsvár több ifjút kikülclenek, hogy majd 
főtanitók legyenek. De mind e szép és jóakaró tervezgetés csak 
jó szándék maradt az erdélyi protestáns egyetemmel együtt a 
mostoha idők gátló kegyetlenségéből. 

Mert eldőlt, csaknem kétségbeejtésükre, magas épül etjük 
legszebb oromfala s legerősebb szögletköve, János Zsigmond 
váratlan kimúlásával.1 

1 Az erdélyi ref. egyházkerület hivatalos történetirója meghatón eről-
ködik, hogy a vallásszabadság alapitójának a sokkal tartozó prot. egyház 
háláját valami módon (nesze semmi, fogd meg jól!) kifejezhesse. 

Debreczeni kézzel fűzött emlékkoszorujának jellemző bürökvirágai a 
Balogh és Révész kertjéből eredtek. 

Az I. kt. 37. lapján ez á l l : „Sok jó akarattal, nemes eszményekkel, 
szépért-jóért hevülő és az igazság keresésében fáradhatatlan lelkülettel 
biró fejedelem". 

Ellenben a 243. lapon, hol a kath. Báthorit kell dicsérni: „Halála 
éppen a legjobbkor jött, hogy Erdély függetlenségét . . . és a protestántis-
must, melyet az unitárizmus . . . végromlással (sőt inkább javitással) fenye-
getett, még meg lehessen menteni". (Nem kétlelkű az ilyen meseirás ?) 

Még bolondozóbb lesz ugyanott már a 237. lapon: „Vájjon, ha sokáig 
él, hova fejlődött volna alatta az erdélyi vallásügyi helyzet: azt fölösleges 
találgatnunk". De azért mégis találgatja 8 soron keresztül. „Hivatását belöltvo, 
a legjobbkor távozott" stb. stb. Mondanunk sem kell, arról nem is álmodik 
Pokolynk, hogy ha tovább él János Zsigmond, még jobban betöltheti vala 
nemes hivatását. Lásd a 243. lapon is ugyané bűzös büröklevelet. 

Még ennél is vakabb ellenmondása : „Az ő lelkülete lágy volt, mint 
a viasz . . . közvetlen és kedvelt környezete hirt reá a legtöbb befo-
lyással, — az csak természetes". (237. 1.) 

A köv. lapon pedig nem ép' oly természetesen ez áll: „nem volt oly 
elfogult és nem volt oly kizárólagos és szűk látókörű ember, mint a kör-
nyezetében levő új apostolok". (238. 1.) Mindkét helyen csak Blandrata, 
Dávid, Csáki és Békésből állt az a környezet s az utolsó állítás mégis fej-
tetőre forditja az előbbit. Nem csecsszopók játéka ez ? 

De legérdekesb ide illő paromoeon helyett az irigység e kitörő paro-
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Dávid Ferencz csak most ébredt valóra a hiában való ter-
vezgetósekből. Elvesztette a legalkalmatosabb időt, melyben 
nagyszerű alkotásainak örökszilárd alapot vethetett volna. Óriási 
munkát végzett — meg kell adni — mind irodalmi és mind 
társadalmi téren a rendelkezésére állt néhány rövid év alatt, 
de az ideális föllendülés helyett, mint ref. törtónetiró mondaná, 
egy kis köznapibb Kálvinszerü önzéssel az életrevalóbb tartós 
alapot talán mégis jobban, vagy szilárdabban megvethette volna. 

JBáthori István, az új fejedelem, az előde politikáiáárt szen-
vedett hosszú bécsi fogsága után s a leguntatóbb visszavonu-
lásban eltöltött férfikor keserű emlékeivel lépett az őt eddig 
mellőzött erdélyiek ingatag trónjára. 

Ott is heves ellenzés fogadja; még a katholicismust nem 
igen kedvelő Miksa király is támogatja ellene a fölkelő unitárius 
Békés Gáspárt. Mikor vitézül leverte a szentpáli csatában a 
csak kath. székelyektől sikert váró ügyefogyott vezért, legelső 
dolga azt volt, hog}^ a foglyok közül nyomban fölkonczoltassa 
az ő kiszemelt személyes áldozatait. A kegyetlen szultántól, 
Szulejmántól tanulta ezt s részben Macchiavellitől. Azután kierő-
szakolt törvénykezéssel is sokat kivégeztetett közülök Kolozs-
váron, hogy megfélemlítse a kincses város büszke polgárait s 
elrabolta a megölettek ártatlan árva gyermekeitől jogos örök-
ségüket a magyar törvények ellenére, a bigott spanyoloktól 
eltanult zsarnoki felségjogon. Farkas, róka, nem falja föl faját. 
De a pápa híveinek szabad volt mennyei czélokból véres mé-
szárlásokat rendezni. Példa rá a szomszédos Bertalanéj. A két 
Pokai-testvér nemes versengése teszi feledhetlenné az undok 
önzés e pogány hekatombját.. Jeles költőjüket is unitárius anya 
nevelte az árva erdélyi ref. költészet fölgyámolitására. 

Igy megtörve a szabad Erdélyt, az imént sok véráldozattal 
fölállító s azt a szabadság erősítő levegőjében szépen föl is virá-
goztató, művelt, gazdag nemességet: a triumpháló elgazdagult 
kegyetlen Caesar lelke pokoli örömben égett. Kedvére gyönyör-

xismusa : „János Zsigmondot méltán magasztalják az unitár, irók . . „Azért, 
hogy valaki unitárius, még nem lesz egyszerre páratlan tökéletességűvé". 
(237. 1.) Vesd össze : a nap süt, de nem melegen. A czigányleány szép barna, 
kár, hogy nem fekete-sárga. P. úr igen jeles ember, de mért nem inkább 
mennyei. Ilyen szép virágokat termel ma is a Meliustól először beültetett 
hires debreczeni Herbarium. 
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ködött az elleneitől ily olcsón megszerzett töméntelen hasznos 
kincsen, melyet ezután saját önző czéljaira fordithatott. 

Telt az özönvérrel harácsolt tömérdek vagyonból azután 
bőven a sok aranyat elnyelő lengyel trónra. Erdélyből minden-
kitől örömmel várt eltávozása előtt azonban meg kellett békélnie 
egy kissé a gyűlölt unitáriusokkal is, hogy nagy befolyásukat 
a sok unitárius lengyel megnyerésére fölhasználhassa. Már ural-
kodása első átkos évében rájok mérte volt szellemi Téren a 
majdnem halálos csapást : elvette tőlük a gyulafehérvári kir. 
sajtót és a megmaradt kolozsvárit — Erdély irodalmának tár-
házát — porba sújtot ta a rámért gonosz császári és katholikus 
szellemű eensurával. Nem volt szabad semmi egyházi érdekű 
müvet ezután kiadni, mert a szabad gondolat bántotta a feje-
delemnek, sőt az ő császári német urának is tömjónfüsttől fino-
mult érzékeit. (Es erre a Pokolyaknak mind máig nem akadt 
kárhoztató szavuk.) 

Az unitárius tiszteket azonnal eltávolította a fejedelmi 
udvarból. Azután elvette tőlük a gyulafehérvári székesegyházat, 
sőt iskolát is, J ános Zsigmond végrendeleti hagyatékának 
önkónyü lefoglalásával. Ugyanott számos unitárius polgárt bör-
tönbe záratott a pápásoktól eltérő hitük miatt. Kitiltotta egy-
úttal az összes unitárius iskolákból a más vallású tanulókat s a 
lutheránus jó Madárt, Alesiust, tette meg a maradék reformált 
magyarok püspökének s a mindenben mellőzött Dávid Ferenez 
helyett saját udvari papjának. 

Majd az új rokkant alföldi kálvinista superintendenst, 
Károli Pétert hívta be az unitáriusok megtérítésére, de az ú t já -
ban mihamar meghűlve, jóllakott velük s meghalni maga is 
hazatért a gazdag szőlőkkel díszes kedves váradi Tusculanumba. 

Azután Thordai Sándor Andrást állította a fejedelem a 
kidőlt Alesius helyére s ezt is országgyűlési határozattal útasi-
tották 1577-ben az unitárius papoknak egész országban bárhol 
való átédesgetésére. Ekkor szakadt el Háromszék s vált sokára 
önálló protestáns kerületté. A gyakran botló Bod Isten csodá-
latos igazgatását lá t ja ebben s nem veszi észre, hogy egy év 
múlva már kidőlt Thordai András is. 

Dávidot megmaradt népes papi gyűléseivel csak Toiilám-
és Kolozsvárra szorították. Még házasóletét is megkeserítették 
s 1576-ban egészen földúlták a vejétől sokat váró s reményei-
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ben csalódott jószáju és furfangos „nagykontyu" kolozsvári 
anyós reá uszításával. ^ ——— 

Dávid kiválóbb tudós barátjait, Óvárit, Karádit, Palaeolo-
got, Neuser Ádámot, a volt heidelbergi lelkészt, az országból 
kegyetlenül kiüldözték. Maga a vallásügyekben tudatlanságát 
gyontatóinak őszintén megvalló fejedelem is szívesen foglal-
kozott üres óráiban az üdvözítő térítés szent munkájával. — 
1575-ben Csanádi Imre kalotaszentkirályi papot, ki Egri Lukács 
követői közül menekült 1568-ban Kassáról Erdélybe, borral-
buzával próbálta katholikussá tenni.1 

Ily sok- és különféle zaklatások közben nyertek az unitá-
riusok a szolgálatukra még számító fejedelemtől 1576-ban a 
szervezkedésre és jobb megélhetésre némi lehetőséget. Szabád 
püspök választásra biztatta őket. Az unitáriust, ref. és lutherá-
nust magában foglaló „magyar egyház" most örökre kétfelé 
vált s az unitáriusok külön püspökül megtartották Dávidot ma-
guknak. A bukását várók csalódtak ravasz számításukban. 

Blandrata ilitette ez alatt a kevély és nagyratörő, de egy-
úttaí jót és gonoszt egyaránt pontosan s csak ritkán fukarul 
visszafizető Báthorit a lengyel trónra, a Miksa király érdekében 
fáradó Dudicsot legyőzvén a sokkal szebben csengő erdélyi 
aranyokkal. (Azelőtt a magyar trónt vették meg 100,000 spanyol 
aranyon.) De meg kellett vezekelnie a megnyert nagyuraságért 
immár öregedő István uramnak is. Lekötelezte magát erős eskü-
véssel, — úgy is alig hitték el neki — hogy a kihalt királyi 
család egyetlen árva és szüntelen csak Jézus nevü jegyeséhez 
imádkozó agg hajadonát mielőbb az ő szerető hitvesévé teszi, 
így jutott a magyar katholikus, de igaz spanyol erkölcsű szeplő-
telen lovag az ő hervatag Dulcineájához. Az összes lengyelség 
füle megcsendült belé, mikor az első csók czuppanását meg-
hallották.2 

Mig az ernigy könnyedén és hirtelen fölkapott Báthori 
tövises uralmát távol külföldön a megbékült és sokban kiváló 

1 Saját „felséges" levele fönmaradt ez üdvös buzgólkodásáról. (Lásd 
Jakab, Dávid F. emléke. 210.) 

2 Melius regős bibliai stílusa ez. V. ö. „Kijőve azért Agag nagy 
festommal és kevélyön kompodi módra". I. Sám. XV. 16. „A kit minden 
valaki meghalland, mind az két füle megcsöndül beléje". U.-a. III. 9. „Még 
a föld is zönög vala belé". IY. 5. 

Keresztény Magvető 1906. 18 
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Békés Gáspár segélyével dicsőségesen élvezte, Dávid Ferencz-
nek mind újabb meg újabb nehézségekkel kellett megküzdenie 
szűkebb hazájában. Az újabb erdélyi helytartót, Báthori Kristófot 
is a bejött csalfa jezsuita gyontatók vezetgették a lélekre tar-
tozó szent dolgokban s ezeknek álnok, hazát nem ismerő poli-
tikája űzte a fejedelmet feleségével együtt a csöndes őrület felé. 
Addig is alkalmas eszközökkel elkészitgették a most már egy-
formán károgó kath. és ref. uraimék — a pápista és kálvinista 
varjak egy czélra arányzó szép szövetségeként — a gazdag 
Erdélyt a pápa szent fekete hadsergének kényelmes befoga-
dására. 

Már János Zsigmond végső éveiben több őrpontot szállott 
meg e betörni kész szent-had az ország távolibb határszélein. 
1571-ben vívták a híres lepantói pogányirtó győzelmet a kéz-
fogó s egyaránt fölfegyverzett pápa és spanyol király a török 
szultán legyőzött rabgályáin. 1572-ben esett a Szent Bertalanéj 
vérözönt árasztó szent áldozata a legkatholikusabb Párisban. 
A hármas taréju, fehérsárga lelkű kegyes pápa a tőle kitelhető 
legszentebb buzgósággal tartott emerre a diadalra is, amarra a 
gyásztorra is győzelmi és hálaadó szent miséket. A véres győ-
zelmek emlékét még szentelt érmeken is megörökitették, hogy 
az ostoba utókor a szent pápaság iránt kellő tiszteletet tanul-
jon belőle. 

Ily római szellemű isteni helytartóknak voltak a spanyol 
jezsuiták, avagy mint gúnyból már akkor nevezték őket: ezsauiták, 
hű testőrzői, megszentelt vitézei és leghűbb janicsárjai és dara-
bontjai, még ezeken kívül: felesküdt örökös rabszolgái is. Vagy 
még találóbban megjelölő elnevezéssel: ezek a sehonnai jezsuiták 
voltak az uralkodni szerető kath. egyháznak akkoriban a ter-
jedő protestántizmus ellen pápai kézzel fölszentelt hitvédő lelki 
zsandárai. 

Az Isten dicsőségének keresésére már 1572-ben csalogatta 
őket Erdélybe az új kegyes kath. fejedelem. A jezsuiták nagy-
ban készültek is, de visszariasztotta őket egy időre a fenyegető 
Békés-párti mozgalom. Majd titokban szállingózni kezdtek árva 
varjakként Erdély felé Zsigmond úrfi hasznosabb nevelése czél-
jából, kit boldogtalan kálvinista anyja, Bocskai Erzsébet kebe-
léről csaknem erőszakkal szakítottak le. Méreg vagy bánat ölte 
meg a nagyasszonyt, azt Pokoly szakértőn megmondhatná. A 
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többi jezsuiták hálát adtak Istennek, e kiváló gondviseléseért . . . 
De nagy lelki félelmek is gyötörték őket, az ekkor már legki-
válóbban pogány és eretnek szép országban, a mig itt élt Dávid 
Ferencz, ki egy néhány év előtt még az erdélyi vallásügyek 
gyeplőjét a legerősebb kezekben tartotta. 

Erdély törhetetlenül előretörő lángeszű reformátora szaba-
don lélekzett. föl a katonás István úr Lengyelországba eltávoz-
takor. Azt hitte, minden a régi rendbe tér vissza s megint úgy 
lesz, a mint volt János Zsigmond idejében, mikor az elvakult 
Meliust is csak integették, de személyesen soha sem bántották. 
Hisz' neki is a békés Báthori Kristóftól nincsen mit tartania. 
Elfeledkezett arról, hogy a jámbor Kristóf és Alfonz urak s 
általában a kath. kegyes királyok és fejedelmek lelkét a Jézus 
szent neve szenteskedő képviselői tartották fölszentelt markuk-
ban s irányozták azt szentséges szent szándékkal: az ő dicső 
istenök s annak boldogságos szüzének még elérendő nagyobb 
tisztességére. 

Ez eléggé föl nem, sőt inkább félreismert válságos hely-
zetből, vagy sokkal inkább a megszokott reformátori bizalomból 
keletkezett a Dávid tragikus bukása, melynek sötét végzete a 
jezsuitákat szívesen kiirtó Meliusnak tőle elfordulása óta látat-
lanul bár, de folyton feje fölött lebegett. Mit várhatott Rómától 
az, a kit Debreczenben, Wittenbergben ós Genfben is már oly 
régen mélységes pokolra kárhoztattak? A kik az őket folyton 
véres kiirtással fenyegető Meliussal előbb mit sem törődtek, 
most a sárgafehér pápa és a sárgafekete császár szent megbí-
zásából élénk figyelemmel kisérték Dávidot minden cselekedeté-
ben. Mert a protestánsoktól is odakínált élő vértanú könnyű 
áldozatnak tűnt föl előttük a fejedelem mindenható pártfogásá-
nak ellene való ügyes fölhasználásával. 

Dávid Ferencz az ő fénykorában a vallásüldözők ellen 
hozott törvényeket még magára a sokban túlzó, sőt vakon min-
dent merő Meliusra is átallta alkalmaztatni. Most ravaszabb 
ellenfelek álltak vele szemben, kiknek kedvéért az új törvénye-
ket mintha egyenest csak reá szabták volna. Eltiltják az ország-
gyűléseken kemény büntetéssel a papokat a vallásügyek bár-
minő csekély újitágíiM,is.. A ki e törvény ellen vét, azt előbb 
a kálv. ós luth. püspökre bizták, később a fejedelem tanácsára : 
hadd büntessék meg őket az ő érdemük szerint. 

18* 
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Dávid Ferencz, ki már 1571-ben is befejezetlennek látta 
hirtelen megakadt hitalkotását s félt annak az ő holta után 
bekövetkezhető végromlásától, a sirba is netalán magával vitt 
józan hitelve végzetes elfeledésétől: most egész élete boldog-
ságát föltette arra a nagy és szent czélra, hogy bármi történjék, 
maga még javaéletében kifejti a legtisztább unitárizmust s a 
kálvini lélek-lealacsonyitó vélekedésekkel szemben fölteszi az ő 
eddig vallott józan hitére az iidvözitő szent koronát: az egyedüli 
mindenható Istennek egyedül való imádását. 

Távol hagyta ő tiszta vallásától azokat az ábrándos sallan-
gokat, melyekkel a pápás irány Jézus vallását ezer év óta szé-
pítgetés szine alatt éktelen oktalansággal eltorzította s a kifej-
lett katholicizmust a hindu buddhizmus csodálatos bálványszörnv 
világához meglepő hiven hasonlóvá tette, mint erről a portugál 
útleírásokból értesültek. 

Dávid Ferencz már az 1569-iki váradi disputation az egész 
világ előtt kinyilatkoztatni akarta a Jézus Krisztus nem imá-
dása tanát. — Ezt nyíltan kijelentik az ő vallásáról 1570-ben 
Meliusék is, de Blandrata, ki már a gyulafehérvári disputation 
hátra szorult fogyatékos tudományával s ki a váradi magyar 
nyelvii disputation (a fejedelmet mindenüvé el kellett kisérnie, 
főtanácsos, excellentiás úr ós e mellett udvari orvos lévén) még 
csak egy árva szóhoz sem juthatott, óvatosságból-e, barátja 
iránti féltékenységből, vagy hátramaradt pápás vallási öntudata 
vak ösztönéből ? merészen megakadályozta e legsarkalatosabb 
tétel kimondását. Azután is vagy folyton ellenezte egy 1578 iki 
eset kivételével a tudákos Blandrata, vagy sehol sem került 
ennek kinyilatkoztatására országos zsinathoz hasonló elég ked-
vező alkalom. 

Dávid ha meggyőződését titkolva, tovább is nyugton ma-
rad, észrevétlenül tűnik el az élők sorából, mint 1572-beu Kál-
vin három országos apostola, kiknek rég elenyészett sírjait ma 
hiában keresnők; de ő nem sajnálta föláldozni élete szép alko-
nyát, csakhogy a meggyőződése szerint vallott igazságról minél 
erősebb bizonyságot adhasson. Mert jól tudta, hogy csak így 
fog Ő az utódok hálás emlékezetében örök időkre megmaradni. 

1578 tavaszán döntő nagy mérkőzésre, egy országos zsi-
natra hivja össze hi veit az akkor még gazdag nemes Torda 
városában. It t élte akkor tudós, csendes életét Bogáthí Fazakas 
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Miklós, Erdély legnagyobb költője, ki Palaeolognak megírja 
később Dávidnak itt kezdődő bukása igaz történetét. 

322 pap gyűlt ide a próféta hívó szózatára Erdély minden 
részéből, a tanitó-mestereket, világiakat, müveit nemeseket, főran-
guakat közéjük nem számítva. Dávid itt nyíltan eléjük tárta az 
ő elszánt szilárd belső meggyőződését, sőt legtitkosabb hitbeli 
kétségeit is. Elhatározták, hogy ezentúl általános papság (com-
munis profetia) legyen : 1 mindenkinek szabad köztük oly hitbeli 
kérdésekről vitatkozni, mélyekben a zsinat még nem döntött. 
E közmegegyezés után a papi szószékről ismét hangzani kezd-
tek olyan ú j ideális vagy költőileg szép igazságok, miket az 
orthodox országgyűlések már régóta kemény tilalomban tartottak. 

Blandrata, ki előbb örömmel tudatta Palaeologgal és a len-
gyelekkel a mindenkitől bámult tordai zsinat nagy sikerét, utóbb 
aggódni kezd a túlzásba is mehető szabados kövei kezmények 
gondolatára. Egy régi barátjának és földijének öcscsét hivatta 
el Bázelből segítségül, a hires Socini Faustot, több pápa roko -
nát és az olasz jezsuiták tudós barátját . Ezt beszállásoltatta a 
kolozsvári plébánia-épületbe, hol Dávid legdrágább vendégeként, 
sőt kedvelt barátjaként lakott csaknem egy félesztendeig. 

Mindennap vitatkoztak és vetélkedtek ott egymással latin 
nyelven a hit kérdései felől, de Socini nem tudta meggyőzni 
Dávidot az ő saját olasz, félénk, sőt félszeg felemás unitáriz-
musának helyes volta felől. Az akár Júdásnak is beillő s a 
hatalmas, gazdag Blandrata pártfogásáért mindenre kész olasz 
tudós tudat ta végre honfitársával is a nem várt eredményt, 
hogy Dávidot semmi lette képpen nem tudja eltéríteni fölvett 
útjáról. 

Blandrata ekkor, hogy a fejedelem környezetének lappangó 
és kitörésre váró haragját féltett egyházáról elterelje, más szó-
val, hogy a háttérben álló s még Socinussal is egybebarátkozott 
jezsuiták út já t a Báthoriak kedvéért egyengesse, maga is a 
fejedelmi tanács készséges eszközének szegődik s nyíltan föllép 
az új törvényeknek most vakmerőn ellenmondó régi barátja 
ellen. (A pápáktól tanult olasz ma is mindenre kapható, csak 
jól megfizessék.) 

1 Ilyen volt a kor tanulni vágyó szelleme. Melius már 1563-ban oda 
irja prédikácziói czimlapjára: ,Mindnyájan prófétálhattok és taníthattok. 
1 Cor. 14." Még asszonyai is magyarázhatták a szentírást, 
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A magát egyháza körében teljesen szabadnak érző Dávid 
teljes nyíltsággal kezdte hirdetni a kolozsvári székesegyház szó-
székén a többi felekezettől leginkább eltérő taní tását : Jézus 
ember voltát s a szentek ós az idvezitő, meg a szép zsidó asz-
szony helyett egyes-egyedül csak az egy teremtő igaz istennek 
imádott tiszteletét. 

Ezért Blandrata nyomban följelentette. A rég erre váró 
fejedelem Dávidot azonnal tisztes őrizet alá vétette. 1579 elején 
elvitték Tordára, az előbbi nagy zsinat helyére, hogy ügyét ott 
Szent György napján az egész ország színe előtt behatóan meg-
vizsgálják. Azonban az egybegyűlt unitárius nemesség nagy 
számának, sőt már-már fenyegető fölléptének láttára, kik a feje-
delmet trónra léptekor letett erős esküjére intőleg figyelmez-
tették, félbeszakították mihamar áz izgató tárgyalást s Dávidot 
kettős őrizet alatt visszakisértették megint Kolozsvárra. 

Dávidnak az útjába gördített akadályok után ez volt ész-
szerű ál láspontja: ő mindent elszenved az igazságért, de ha az 
ő igaza helyett a szentírásból igazabbra tanítják, annak is kész 
szívvel fog engedni. Senki sem hallgatott már reá, mert a feje-
delmi tanács Blandrata egyetértésével immár elvégezte Dávid 
menthetetlen elvesztet. El kellett tenni őt minden áron láb alól, 
hogy ne álljon többé oly veszedelmes gátként út jában a föltá-
madni készülő kath. reactiónak. 

Május végén vitték megint új kihallgatásra Gyulafehér-
várra, hol a fejedelmi udvar kettőzött fegyveres őrsége tanyá-
zott. Négylovas kocsin küldte a kincses Kolozsvár tanácsa, akár 
János Zsigmondot, vagy a még nagyobb urat, a debreczeni 
püspököt. Az elgyengült, fogságában elpusztult, gyönge, beteges 
embert ifjú veje hozta ki házából ölében, hogy a kocsiba ültesse. 
Kolozsvári hivei sírva váltak meg tőle. Nem érte most semmi 
öröm az úton sem, hol 'elhagyott hazájá t utoljára láthatta. Régi 
diadalai gyönyörű színhelyén, az unitárius Tordán és Nagy-
enyeden keresztül vitték fegyveres kísérettel néhai jó ura volt 
székhelyére. 

Messze belátható földön az unitárius föld népe, a köny-
nyező papok ós zúgolódó nemesség keservesen gyászolva állot-
tak ki a sebesen tova vágtató kocsi elé.1 Bérelt zsoldosok lova-

1 Hogy a régen Jézusként keresztfeszitésre, később agyonkövezésre, 
vagy lassú megperzselésre szánt eretnek tudósok iránt a buzgó katholikusok 
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goltak most előtte-utánna és nem az egykori díszbanderiumba 
gyűlt, örömünnepet ülő, vidáman ujjongó aranyosi nemes szé-
kelység. 

Harmadnapra mégis, junius 1.-én, késve értek a fejedelem 
akkoriban fényes, gazdag székvarosába, hol a fogoly főpapot 
Kristóf úr megbízottai újabb talpig fegyverben álló lovas és 
gyalog őrséggel fogadták. A fejedelmi udvarban csak fél órát 
engedtek a csaknem holtra fáradt szegény embernek a minél 
gyorsabb átöltözésre s rögtön, pihenést kerülve, minden előző 
tanácskozás és egyetlen kirendelt szakértő, hivatalos védő nélkül 
vitték a megalázott papi fejedelmet a pompás ebédlő terembe, 
hol a nemes lelkű János Zsigmond idejében n^m igy szokták 
őt fogadni. 

A roskatag és beteg öreg főpap mellé, kinek hires trom-
bitahangja csak suttogásra gyengült immár, a végső perczben 
veje és hű kísérője: az olasz egyetemeken tanult Trauzner 
Lukács, most Kolozsvár jegyzője és a két ősz tordai pap : Óvári 
Péter és Sztárai Miklós állottak, hogy az if jú jogértő jegyző 
apósát, a két öreg tudós lelkész a gyanúsított egyházat isten-
adta tehetségük szerint a hamis vádaktól megvédelmezzék. A 
fejedelem a reszketve ott álló „eretnek" főpapot megszánva, 
közelében egy székre ültette. 

Az országos nagy zsibongó zsinati gyülekezetből Kendi 
Sándor tudós kanczellár lépett most Dávid Ferencz ellen sorom-
póba, az a Páduában is tanult Kendi Sándor, ki a régi jó idők-
ben az összes Kendiekkel együtt unitárius volt az őket jól 
ismerő Borsos Sebestyén krónikája szerint s ki családi politi-
kájából most Judáskezet fogva Blandratával ós Socinival, hiv 
tolmácsa lesz a hitbuzgó fejedelemnek; sőt hű tolmácsa az urak 
háta mögött ott olálkodó jezsuita atyának is, ki a mult évben 
Zsigmond herczegnek nevelőjeként tolakodott be az udvarba az 
ország erősen tiltó törvényei ellenére s a tőle akkor semmi jót 
nem váró beteges fejedelemasszony végső kétségbeesésére. 

Kendi kanczellár tüntető ügyességgel oldotta meg kész-
séggel fölvállalt kényes föladatát. Buzgolkodásában nem is sej-
tette, liogyr mikor útját egyengeti a bigott kath. reactiónak, 
saját halálos Ítéletét irja a lá ; sőt előkészíti Összes barátjainak, 

is Kálvinéhoz hasonló kegyetlenséggel viseltettek, e különben kegyes hindu 
malom módjára sokat imádkozó „keresztényekről" nem szükség bizonyítani. 
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legközelebbi vérrokonainak végromlását, kiket a liőn pártolt 
pápai politika a rég megszokott módon immár szivesen fölál-
doz — a háromegy Isten nagyobb dicsőségére! 

Ki gondolt volna már akkor a pazar vérdíj mellett arra, 
hogy az unitárizmust Gyulafehérvárt lesújtani akaró végka-
tasztrófa nyit utóbb szabad útat a beözönlő spanyol (osztrák ? 
hisz' sohasem élt ilyen bestia), az akkori magyar nyelv szerint: 
német, olasz és lengyel szent hordának s a kezük alá nevelt 
Zsigmond és András fejedelem méltó hütös szövetségeseikkel, 
Básta és Mihály vajda martalóczaival s a pribék kálvinista 
ebhajdukkal ássák meg majdan sírját a szépen fölvirágzott, 
szabad fölvilágosodásra törekvő müveit és gazdag protestáns 
országnak ? . . . 

A katholikus ós a kálvinista udvari pártbeliek (mert az 
óvatos lutheránusok régi hitfelök iránt érzett némi csekély 
kegyelettel most is csak néma szemlélők maradtak), a János 
Zsigmond zsinatain bölcsen okulva, most nem magát az igaz-
ságot kimutatni gyűltek össze a fényes fejedelmi palotában, 
hanem pusztán a rideg jogot keresték a pápák és császárok 
rég elavult római törvényeinek példája szerint. Csak az forgott 
most előttük szóban a jogos igaz helyet t : újitó, innovator Dávid 
vagy nem ? Most is éppen ott áll az országtól törvényesen elis-
mert vallásban, a hol állt János Zsigmond idejében ? 

A várt feleletet hamar megkapták. A szenvedélytől égő 
olasz esküdözött s Tamásként Blandrata ógre-földre tagadta, 
hogy Dávid újnak mondott tanításaiban neki valaha része volt. 
(Pedig a döntő 1578-iki tordai nagy zsinattal, mint láttuk, maga 
is eldicsekedett Palaeologhoz irt örömhirdető levelében.) Ha 
valaha tette volna ezt, most visszavonja. Vonja vissza Dávid is 
vétkes tanitását. Különben hivei a zsidózásra térnek. Trauzner 
kemény hangon megfelelt az álnok olasznak rágalmaira s az ő 
kérésére nyugodni küldték Dávidot — börtönébe s a pör foly-
tatására másnap 7 órakor megint összegyűltek a beérkezett 
vidéki nemesekkel megszaporodva. 

Másnap ismét Blandrata újította meg rágalmait, a miket 
már egyszer elmondott. Hivatkozott az előre ravaszul megnyert, 
sőt ígéretekkel elhitetett papokra is. Ezek, mint Júdás Iskariotes 
társai, sorban fölállottak tanúskodni régi mesterük ellen. 

Hunyadi A. Demeter, kire az új püspökség dísze nézett, 
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az agg Szegcdi Lajos, ki szászvárosi papságát féltette, Szathmári 
és a néhai Holtai szász veje : Eppelius kolozsvári s Bonus Joo 
Lukács clézsi pap mind Dávid ellen vallottak s a hatalmas birák 
kedveért reformálni merészelt eljárását mind vakmerő újításnak 
bélyegezték. A nagybányai kálvinista prédikátor ellenben s 
valami husz unitár, pap nagy bátran kimondották, hogy ők már 
a nagyváradi zsinaton, 1569-ben, úgy értették Dávid hitvallását, 
a mint most értelmezi. (A mi mellett némileg bizonyít Melius 
és Károlyi Péter 1570-ben kiadott, Sommer 1572-ben irt könyve 
is.) A Dávidpárti unitárius papság kimutatta ezt a régibb köny-
vekből s a radnóti kastélyban készült és elfogadott olasz 
Paruta-féle kátéból is. 

A nag}- számmal begyült unitárius nemesség szintén ked-
vezőn és pártolva nyilatkozott Dávid nézetéről: az ő igaz hitü-
ket fejezte ki bevádolt hitelvével. De mindez ellenmondások 
immár semmit sem értek, a jól elrendezett komédia tragédiává 
kezdett fajulni. Kendi Sándor fölemelkedett s a fejedelem és 
ennek pápától küldött jezsuitája és végre még a maga nevében 
is kijelentette, hogy a Dávid Ferencz Jézus embervoltáról valló 
tanát mindannyian káromlónak tartják és halálos kárhozatra 
méltónak ítélik.1 

Blandrata ekkor az egész gyülekezet szemeláttára Júdás 
példájaként odafutott és megölelte az ítélet meghallgatására 
imént beszólított Dávidot, Biztatta őt, hogy ne féljen, mert 
kegyelmet kér számára. A magyarországi részek Meliustól tanult 
papsága főlzudult erre s nagy zajjal a fejedelem elé tódultak. 
Ok a debreczeni kánonok intézkedése szerint a Mózes törvé-
nyeinek végrehajtását követelik: kövezzék meg, mint Szent 
Istvánt, a hamis prófétát. A kath. klérus és főurak is az ő 
fényes-véres multjoktól sehogysem akartak elmaradni s Dávid 
Ferencz megégetését kérték a pápának és császárnak egyaránt 
alázattal hódoló félénk fejedelemtől. 

A szelid lelkű Kristóf úr most méltó lett ős Báthori nevére. 
Szeme elé tárult a fölingerült nemesség fenyegetőn zajos maga-
tartása. Másfelől megriasztotta őt a szent atyák merész követe-
lése is, kik a hamis prófétára a boszorkányok szokott erdélyi 
büntetését k íván ták : mert Erdélyben a husszita eretnekség óta 

1 Jakab, Dávid F. emléke. 237. 
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az egy váradi eset kivételével hitéért senkit meg nem égettek. Most 
a tiszamenti papok elvakult bősz fanatizmusának látása vissza-
adta hideg vérét, a kik őt hitvesével s minden maradékival 
együtt a Jézus Krisztus Mózes és nem Verbőczi szerint itélő 
mennyei birósága elé idézték, ha Dávidot továbbra is életben 
meghagyja. 

A fejedelem elvégre megemberelte magát és a vérszom-
jazó Káinok gyülekezete előtt Kendivei ékesszólón kihirdettette : 
Dávidot példásan meg fogja büntetni. További határozatig ket-
tős őrizet alatt kemény fogságban tartassák.1 

Kidőlt már régóta Csáki Mihály, 1577-ben Hagymássi 
Kristóf, 1579-ben Békés Gáspár, a kik raj ta segíthettek volna, 
mint ezt Haner s mások kárörvendve följegyezik. — Még az 
1578-ban föltűnt nagy üstököst is az ő tisztességének rovására 
könyvelik el a babonás szász krónikák. Bámulatos, mily sokan 
tartottak még ekkor is e bukott páratlan nagy embertől. 

Még egy pár napig mély bizonytalanságban maradt a 
lánczra vert reformátor sorsa. Az egybegyűlt nemesség eközben 
kereken kijelentette, hogy az elitélt Dávid vallásán megmaradnak 
s csak az egy igaz Istent tisztelik. Az unitárius papokat nehéz 
fogsággal fenyegetve re versalis adására kényszeritottók.2 

A protestáns papok szent táborának eloszlása után, jun. 
5.-én, Dévára szállították Dávidot, de most már nem négylovas 
hintón. I t t a várfok egy szűk ezellájába zárták el, honnan 
a számára kiválasztott büntetésre igen jellemzőn, leláthatott 
egyik utódának: Thordai Sándor Andrásnak boldogult, csöndes 
életére, ki püspöki residentiáját a dévai katholikusoktól elnyert 
díszes templom környékén ott alant tartotta. 

Az ellenfelén ily végzetes diadalt ülő orthodox püspök 
most elért diadalán megnyugodt lelkiismeretét az 1579 okt. 
1.-én Erdélybe érkezett jezsuita invasio már nem sokat hábor-
gatta: meghalt Dáviddal csaknem egy időben.3 

A magyarok igaz istene nem engedte meg, hogy az ortho-

1 Jakab, Dávid Ferencz ondéke. 237., 238. Bogáthi Miklós elbeszélése 
Palaeolog és Dávid F. fiának Defensiójában. 47—55. 

2 Lampe. 30±. 
3 Epitaphiuma máig azt hirdeti a templom falán, hogy a kath. hit-

vallók superintendense volt. A hazug fölirat mentette meg a század végén 
a kidobatástól, Bod, Sz. Polikárp. 37. 
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dox papok többször nyilvánított követelő óhajtása a gyönge 
fejedelem egy hirtelen elhatározásával az ó-kor borzalmas példái 
szerint beteljesedjék. A bejött olasz ós lengyel jezsuitáktól sem 
kívánta meg az ég szabad magyar földünkön az oly szívesen 
fölajánlott pogány emberáldozatot. S Báthori Kristóf más ügyek-
ben eléggé humánus kormánya megmenekült ebben is attól a 
borzasztó szégyenfolttól, mely Alvinczi György nagyharsányi 
lelkész föl akasztásával és Thoroczkai Máté püspök fiának meg-
kövezésével a vakbuzgóság deliriumából később kijózanult kál-
vinista egyház lelkiismeretét tavaszkora legszégyenletesb bot-
rányaként égeti. 

Dávid Ferencznek összes büntetése az volt, hogy hosszú 
haldoklás lett hátralevő rövid élete. Vejét a szókimondó, sza-
bad védelemért is most szabadon bocsátották.1 A vigasztaló 
rokonoknak és barátoknak tilalmas volt az elitélthez való köze-
ledés. Még orvos sem járt körüle. A bukás szivgyötrŐ szégyene 
és a rá következő hagymázos láz kivette Dávidot november havá-
ban ez árnyékvilágból. Egy unitárius ifjú, Királyfalvi István, 
később itélőmester, szolgált ez utolsó napokban mellette hűséges 
apródjakónt. Ez az ismeretlen nevü porkolábbal levitte a kimúlt 
vértanú holttestét a magas várhegy aljára s ott egy messze 
ellátszón kiemelkedő római kő 2 mellé sirba tették. Ez első emlék-
követ később valószínűleg a vakbuzgó jezsuitapárt rontotta le, 
kik kálvinista szövetségeseiktől, Kendinek és társainak kolozs-
vári kegyetlen kivégzése után, elveszik a püspöki székhelyeket 
s köztük a dévai szép templomot a virágzó iskolával, partiku-
lával egyetemben.3 

November 7.-én vagy 15.-én halt meg Dávid Ferenez. A 
költő Bogáthi az elsőt, a tudós Bod Péter mindkettőt vallja.4 

E kétes homály a vértanú halálán a dicső életpálya legméltóbb 
1 Trauznert 1603-ban Básta a dévai várba záratja, honnan a Bocskai-

fölkelés idején szabadul ki. A kegyetlen Báthori István 1575-ben ugyanott 
Ölette meg Tinódi Sándort, a költő fiát. Mondják, Ottó király is itt rabos-
kodott s nem Bálványos-Váralján. 

2 Bogáthi, ki magát is, fiát is görög névvel látja el, Lysimachus orosz-
lánját látja a görög emléknek nézett kőben. Ugyanő Dávidot a Szent Márton 
kápolnája mellé temetteti el. Lásd följegyzését Ker. Magvető. XXXVII. 265. 

3 Pokoly, i. m. I. 299., 295., 297., 311. stb. 
4 Székely Sándor és Lampe jun. 6.-ra, más egykorú kútfő októberre 

teszi halála idejét. Lásd Uzoni: História Unit. I. 237. 
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befejezése. Nem fa ju lha t el az i ránta érzett hálás tisztelet üres 
álszenteskedéssé, min t a hogy a kathol ikus atyafiak a vértanuk 
emlékét néhol megülik bálványszerü ünnepléssel. Elég most a 
reá való hálás megemlékezés. 

Déva müveit magyarlelkü lakói kegyelettel emlékeznek 
ma is a fellegvárukban kimúlt nagy reformátorról s azt állítják, 
hogy porai a ref. templom kertjében nyngosznak. Gondolni sem 
mernének erre, ha a halot t korának vakbuzgó szellemét hiven 
ismernék.. A dévai templomban, csaknem Dáviddal egy időben, 
nyugta t ták el a k imúl t kálvinista püspököt. Ha a Dávidé is 
e zord időkben valamikép közelébe kerül vala, bizonyára a liúnok 
harcza újul t volna föl a Kain-kálvini rajongás dicsőségére — 
a templom orthodox szentségét megóvni minden áron kész, 
bigott, középkori fé l tékenység pokoli tüzében. 

Vannak számosan olyanok is, kik szívesen emléket emel-
nének Dávidnak, de nem tudják elég biztosan, mely pontra 
állítsák azt, hol p ihennek áldott szent porai. 

Dávidnak még el nem senyvedt csontjai nem kérik ezt a 
ki tüntetést s nem k íván ják azt a rá juk súlyosan nehezülő földi 
emléket. Nem enyésztek még el azok, mint a Genfben örökre 
eltűnt Kálvin s a Debreczen süppedő homoktengerébe rég alá-
merült Melius. De azért e ránk maradt ereklyék a nem hábor-
gatott csöndes pihenést ma is megérdemlik. Az ily magasztaló 
emlékek nem is annyi ra a halot taknak, mint sokkal inkább az 
élőknek szólanak. 

Bárhová állí t ják tehát azt az emléket a dévai magas vár-
hegy, Erdély oly szép Golgothája mellé, ott lesz s mégis nem-
csak csupán ott lesz Dávidnak emléke dicsőn megörökítve. Az 
orthodox protestánsok legkorábban fölvilágosult modern szel-
lemű protestánsának, a legnemesebb reformátornak, kinek töké-
letes életén egy mákszem folt sem sötétlik, a lelki szabadság 
újabb megteremtőjének, első törvénybeiktatójának és legneme-
sebb vértanujának örökké élő és örökre áldott szelleme ott lebeg 
ma is Déva várromjai fölött a fenséges magasban s keletre és 
nyugatra messze ellátszón egész világnak hirdeti Dávid Ferencz-
nek soha el nem múló dicsőségét.1 

1 Maga a nagy természet is állit néha emléket a kebelén nyugvó 
elhunyt nagy férfiaknak. Ha a dévai Golgotha előtt délfelől a nyugati szem-
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. . . E legnemesb emlék nemesítő hatása alatt — bízvást 
elhihetjük! — az összes fölvilágosult protestánsok elismerik 
végre azt a kétségtelen bebizonyult igazságot, hogy a Déva 
várában 1579-ben elhalt legnagyobb magyar reformátor az újkor 
fölvilágosodásának egyik legelső alapvetője volt, a kinek rágal-
makkal be nem szennyezhetett nemes és halhatatlan érdeme 
a magyar művelődés elrégen borús egén immár háromszáz év 
óta tündöklik a lelki s'zabadságnak ma már széles e világra 
fölragyogó dicső hajnalcsillagaként. 

határ esthajnaltól borongó bérczeire tekintesz, egy ott alvó ember elnyúlt 
fekvő körvonala ötlik mindjárt az ég alján bámuló szemedbe. A tudákos 
nép Deczebált keresi a fekvő óriás emberalakban. 

K A N Y A R Ó F E R E N C Z . 



A v a l l á s : 
a n n a k v á l t o z ó f o r m á i é s ö r ö k l é n y e g e . 1 

Alapige: „Békéljetek meg az Istennel". 
II. Cor. 5., 20. 

Kedves Hallgatóim ! A vallásról, annak változó formáiról 
és örök lényegéről óhajtok beszélni előttetek, a mai ünnepélyes 
alkalommal. Kérlek, figyeljetek! 

Nemrégiben még azt hitték az emberek, hogy a keresztény 
dogma főbb elveiben, úgyszólván, örök időkre meg van álla-
pítva. Egy neves amerikai lelkész szokta mondogatni, hogy a 
theologiában mindennemű fejlődós ki van zárva. Saját szempont-
jából igaza is lehetett. 0 ugyanis úgy tekintette a theologiát, 
mint a csalhatatlan isteni kijelentés egyszerű magyarázatát. Az 
ilyen kijelentésben azután, természetesen, nincs és nem is lehet 
semminemű haladás. Alig sejthette az a nagy ember 2 is, a kinek 
ez a hely királyi széke volt, hogy az ő dogmája az idők során 
valami módon átváltozik, vagy éppen elavul. S a nagy angol 
költő,3 a ki „Elveszett Paradicsomát" a kálvinizmus theologiájára 
épitette, talán egy pillanatig se gondolt arra, hogy legjobb eset-
ben csak álmodik. E s manapság mégis úgy tapasztaljuk, hogy a 
kereszténység kötött dogmái közül egyetlenben egy sem marad-
hat érintetlenül. Kik hát, a kik ilynemű kérdésekkel állanak 
elő ? Bizonyára, nem a rossz emberek. Még kevésbé azok, a kik 
a világból ki akarják irtani a hitet és a reménységet. Nem is 
a tudatlanok, a kik mindenbe beletörődve, magasabbra úgy sem 
vágyódnak. De igenis, a mi korunkban rendszerint a jó és való-

1 Mondotta Minőt J. Savage, new-yorki lelkész, a genfi Szt.-Péter 
székesegyházban 1905 aug. 31.-én a III. Nemzetközi Vallásos Congressus 
alkalmával. 

2 Calvin. 
3 Milton. 




