
éppen csak oldalszám szerint sorolom fel eze
ket — már csak terjedelmi okok miatt is, de 
hisz különben is a könyvet forgató olvasó 
rögtön érti, hogy mikre gondolok — a kissé 
zavaró, fárasztó ismétlődéseket (48., 81., 
145., 361., 410., 420., 470., 515., 520., 528., 
534., 540., 563., 565., 572,584., 591., 592., 606.) 
Hatvány „summálásai" szerencsésebben sike
rültek ilyen- szempontból. Mintha nem 
bízna Kovalovszky még annak a szűk körű 
társaságnak a memóriájában sem, akinek a 
számára ez a gyűjtemény készült! Hiszen 
ha már eleve feltételezi az Ady-irodalom 
alapvető könyveinek ismeretét, akkor néhány, 
az emlékezésekben ismétlődő, s főként kirívó 
tévedés felismerését is előlegezheti. Azt taná
csolnánk hát, hogy a következő kötetekben 
ne emlékezésenként, hanem talán életrajzi, 
időrendi emlékezésegységenként írja meg 
kommentárjait, s egyben korrigáló megjegy
zéseit is: így mindjárt kisebb a lehetősége az 
ismétlődéseknek. 

Minden vonatkozásban nagy teljesítmény 
azonban ez a vaskos kötet: akár a gyűjtést, 
akár a gondos sajtó alá rendezést, akár a nagy 
tudású kiegészítő magyarázatokat nézzük: a 
végső szavunk csak a teljes elismerésé. S ha 
ehhez hozzávesszük a gazdag dokumentációs 
és mellékletapparátust, családtörténeti és idő
rendi tábla, képek (még hozzá nemcsak' az 
Ady családról, de pl. diákkori barátokról is), 
származási táblák, térkép-mellékletek, kéz
iratok hasonmásai, különféle részletes muta
tók — bízvást elmondhatjuk, hogy hathatós 
segítője lesza könyv Ady hiteles, tudományos 
életrajza írójának. 

Kovalovszky Miklós: Az élő Adytól az 
Ady legendákig és a legendáktól az igazi 
Ady-ig veszi számba kötetnyitó írásában az 
Adyra való emlékezések tanulságait. 
Nagyon-nagyon igaza van amikor egészében 

Bp. 1961. Verlag der ungarischen Akademie 

Pirnát Antal könyve jelentős könyv, új 
korszakot nyit az erdélyi antitrinitárius moz
galom történetének kutatásában. Ő az első 
magyar kutató, aki felekezeti érzékenység 
vagy elfogultság nélkül nyúlt e fontos témá
hoz, amely — egyetértünk a szerzővel — na
gyon fontos részlete a magyar reformáció tör
ténetének, s egyben fontos XVI. századbeli 
előzménye a XVIII. század polgári felvilágo
sodásának. Az erdélyi antitrinitárizmus 1571-
től jelentkező radikális irányzatában a ma
gyar teológiai gondolkodás kilép az egyházi 
keretekből, s egy rendkívül bátor, eredményes 
és következetes biblia- és dogmakritika útján 
— Pirnát szavaival élve — „eljut a vallás csak

is, igen szép, ötletgazdag, Adyra találó írásá
ban így menti a bőséges jegyzeteket, kiegé
szítéseket és kommentárokat: „Ady költé
szetének eddigi magyarázataiban többnyire 
az elvontságok uralkodnak, holott a verseket 
elsősorban születésük konkrét körülményei 
közt kell vizsgálni." (17.) Élet és mű egybe-
tartozása, minden művészi vizsgálat kétszer-
kettője, de Adynál enélkül egy lépést sem 
lehet tenni. Aki nem innen indul el: spekula
tív, megalapozatlan általánosságok hínárjába 
téved. Németh László írja egy helyt az emlé
kezések fontosságáról — amiktől maga is 
viszonygott egykor: „ . . . az élet nyoma i . . , 
A műemlékek mögött ők a természet... . 
A kortársak visszaemlékezései, a legpontatla-
nabbak és legrosszabb akaratúak is teljesebbé 
tehetik a művet, sőt ezek inkább, mint az iro
dalomba nagy áhítattal beleemlékezők." 

S e kötet ellen Adynak se lehetne semmi 
kifogása, hisz, hogy egy másik nagy írónkat, 
Mikszáthot idézzem, aki Jókairól írva maga 
is szembekerült ezzel a kérdéssel s felhasz
nált ilyen írásokat, „ . . . a legszebb festéket 
az igazság adja a megörökíteni szándékolt 
archoz." Igaz, vérbeli realista voltához 
híven rögtön hozzáteszi: „Nem a fotografus-
féle rideg igazság, hanem a művész igazsága." 
(Jókai Mór élete és kora epilógjából.) Rajtunk, 
Ady magyarázókon is múlik, hogy a rideg 
igazság — az emlékezések kendőzés nélküli, 
de nem öncélúan vájkáló, családi titkokat ok 
nélkül feltáró áradata — mindig a művészit 
szolgálja: a művet magyarázza, azt segítsen 
jobban, mélyebben megérteni: annak a lel
két tárja fel. 

S mert ez az igényünk,s mert a további 
Ady-kutatásoknak ez nélkülözhetetlen elő
feltétele — várjuk minél hamarabb a követ
kező köteteket! 

Varga József 

nem teljes likvidálásáig''. A mű tárgya: e fo
lyamat ábrázolása az irányzat irodalmi em
lékei alapján. 

Eredményeit látva, igazat kell adnunk a 
szerzőnek: a protestáns egyháztörténetírás, a 
református és unitárius kutatás dogmatikai 
megkötöttsége, hagyományos érzelmi szálak
kal és aktuális személyi indulatokkal át- meg 
átszőtt szemléletmódja miatt nem tudta fel
ismerni a magyar antitrinitárizmus fejlődésé
nek ezt a menetét s e fejlődés értelmét, végső 
jelentését. Megérdemli az ítéletmondásban 
mértéktartó Pirnát kemény szavait: „Mind 
az, ami a kérdésről íródott, nagyon vigasztalan 
és megbízhatatlan. A vallási előítélet durva törté-
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nethamisítástól sem riadt vissza, egyházi törté
nészeink a XX. században is XVI. századba 
való hitvitákat produkáltak." Az antitrinitáriz-
mus történetének kutatása a jövőben sem 
nélkülözheti az egyházi történetírás segítségét, 
de ez minden bizonnyal értékesíteni fogja 
további munkásságában a Pirnát könyvéből 
adódó nagy tanulságokat. , 

Az antitrinitárius mozgalom, amelyet jobb 
szó hiján kell ezen a néven neveznünk, s 
amelyet Pirnát olykor következetlenül, saját 
érvelését gyengítve ,,egyház" szóval illet, 
rendkívül bonyolult teológiai, politikai és iro
dalmi törekvésekből összeötvöződő folyamat, 
amely a XVI. század második felében átjárta 
egész Európát, s hatása Erdélyből átterjedt 
a királyi Magyarország területére és hosszú 
időre meggyökeresedett a török hódoltság
ban. A mozgalom egyetemes európai történe
tének legfontosabb fejezete Erdélyben játszó
dik le, Nyugatról kiszorulva Keleten veti meg 
lábát, Erdélyben és Lengyelországban bonta
koznak ki biblia- és egyházkritikájának szel
lemi eredményei, radikális tanainak gyakor
lati következményei. Méreteiben és eredmé
nyeiben egyaránt tiszteletreméltó az a fára
dozás, amelyet a lengyelek folytatnak anti
trinitárius múltjuk felderítésére. Gondoljunk 
pl. arra a nagy tanulmánygyűjteményre 
(Studia nad arianizmem), amely Pirnát első 
Paleologus-tanulmányát is közölte. Ez a ta
nulmány jelezte elsőnek azt, hogy a magyar 
tudományosság végre felébredt közönyéből és 
jelentőségéhez méltó módon kíván foglalkozni 
az erdélyi magyar antitrinitárizmus történe
tével. A Pirnát könyvét elismeréssel ismer
tető külföldi recenziók utalnak is erre a köte
lességünkre, hiszen az antitrinitárizmus nagy 
problémája csak a szakemberek nemzetközi 
együttműködésével oldható meg. Pirnát kitű
nő kezdeményezése után nem szabad újból 
megrekednie a magyar kutatás munkájának. 
Helyes, hogy a könyv nemzetközi jelentősége 
miatt német nyelven jelent meg, de ne hall
gassuk el a fordítás „hungarizmus"-októl 
nyüzsgő németségét. Pirnát német szövegét 
igazában csak az értheti meg jól, aki magyarul 
is tud és a szöveget olvasás közben vissza
fordítja magyarra. A mű teológiai műveltségű 
olvasói fennakadhatnak a pontatlan szavakon 
és kifejezéseken. Szóvá kell tennünk azt is, 
hogy ez a külföldnek szánt könyv nem elég 
gondos és tetszetős kivitelben jelent meg. 

Vessünk egy pillantást Pirnát könyvének 
világánál a magyar antitrinitárizmus tör
ténetére, amely — mint már mondottuk — 
nem mindig azonos az erdélyi unitárius egy
ház történetével. Hősi korszaka Arany Ta
mástól (1561) a Dési Complanatióig (1636) 
terjed. Arany Tamást, különösen ha erdélyi 
működésére gondolunk, nem küszöbölhet
jük ki az antitrinitárius mozgalom fejlő
déstörténetéből, amely voltaképpen csak 

akkor erőtlenedik meg, amikor az erdélyi 
református fejedelmi hatalom megtöri és a 
korábbi radikális tanításokkal szükségkép
pen szakító, csaknem jelentéktelen egy
házzá formálja Erdély nagy szellemi forra
dalmát. E csaknem nyolc évtizedre terjedő 
gazdag történetből Pirnát csak egy szakaszt 
ragadott ki, azt a forradalmi évtizedet, amely 
Paleologus fellépésétől (1571) Dávid Ferenc 
peréig (1579), illetve haláláig terjed, de ezt 
sem a maga történeti teljességében. ,,Csak 
azokkal a szerzőkkei és művekkel foglalkoztam 
-— mondja könyve bevezetőjében —, amelyek 
az 1570-es évek, radikális polgári ideológiáját 
képviselik" Érdeklődése tehát nem terjed 
ki a teljes antitrinitárius ideológiára, hanem 
csak a radikális, a felvilágosodás irányába 
előre mutató mozzanataira figyel, s ami 
ettől az antitrinitárius ideológiában eltér 
— gondoljunk a fantasztikus chiliasztikus 
váradalmakra, a törökösség problémájára 
vagy a szombatosság eredetére —, azokra 
csak utal. Ezek a rövid utaló mondatok, 
egyébként Pirnát másutt megjelent tanul
mányai is azt mutatják, hogy a szerző kitű
nően ismeri az erdélyi antitrinitárius moz
galom egész problematikáját. 

Pirnát könyve irodalomtörténeti inté
zetben készült, a szerző szándéka szerint 
csupán irodalom- és kultúrtörténeti tanul
mánynak, azokról a rendkívül fontos kéz
iratokról, amelyeket antitrinitárius szerzők
től másolatban a Thoroczkai- és a Lisznyai-
kódex őriz. E két kódexet korábban is ismer
ték már, hivatkoztak is rájuk, apró történeti 
mozzanatokat emeltek ki belőlük, de senki 
sem vette Pirnát előtt azt a fáradtságot, 
hogy ezeket el is olvassa. Az egyházi kutatás 
sekélyes voltára mi sem jellemzőbb, mint 
Borbély István véleménye Paleologus nagy 
művéről, a Catechesis Christianaról: egy hit
vita jegyzőkönyvének vélte, s szerzőjét a 
vita jegyzőjének. Pirnát roppant türelemmel 
és szorgalommal, mély érdeklődéssel és pél
dás gondossággal tanulmányozta át ezt a 
kétezer lapra terjedő kézirattömeget. A kó
dexek kéziratai között olyan értékekre 
talált, mint a Catechesis Christiana és a Dis-
patatio Scholastica, amelyek nem csupán 
az erdélyi, hanem az egész nemzetközi anti
trinitárius irodalom legértékesebb, s egyben 
legművészibb alkotásai. A feltárt iratok esz
metörténeti jelentősége igen nagy: jelzik az 
antitrinitárius gondolkodás végső határait, 
amelyeken túl már csak a vallás teljes lik-
vidációja következhetett volna, amint ez 
néhány bátor antitrinitárius. gondolatvilá
gában meg is valósult. Vagyis az a folyamat 
zajlott le Erdélyben, amelyről Harnack 
beszélt, aki jól felismerte az antitrinitárius 
dogmakritikában „a haladás óriási lehető
ségét", s azt is tisztán meglátta, hogy „éppen 
a legkitűnőbb antitrinitártusoknak sejtelmük 
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sem volt Luther és Zwingti hitjogalmáról, be
érték a puszta morálizálással s az észbeli fel
világosodással" és „ha irántuk a 76. század
ban türelemmel lettek volna, akkor ez valószí
nűleg az evangéliumi hit felbomlását vonta volna 
maga után, legközelebb a Kálvini-befolyás 
területein". Amit Harnack valószínűségnek 
mondott, az Erdélyben bekövetkezett. Pirnát 
könyve remek, meggyőző illusztráció Har
nack tételének igazolására. 

Nagy szellemi dráma zajlik tehát előt
tünk az erdélyi antitrinitárizmus történeté
ben, de ebből a drámából a kutatás figyelmét 
eddig csak egyetlen mozzanata, Dávid Ferenc 
bukása ragadta meg, s ezt sem a maga tör
téneti valóságában ábrázolta. A további 
kutatás érdekében fel kell tennünk ezt a 
kérdést: vajon helyes volt-e, hogy Pirnát 
csak egy részletet emelt ki a történeti folya
matból, annak is csak egyes, bár éppen a leg
fontosabb forrásait állította az olvasók elé. 
Kérdeznünk kell, vajon helyesek-é azok a 
korlátozások, amelyeket magára szabott, 
amikor könyvét eltervezte és módszerét 
megállapította. Hasznosnak bizonyult-e, 
hogy csak a korunkat közvetlenül érdeklő, 
csak. a leglényegesebb jelenségek és ered
mények előadására szorítkozott — olyan 
szűkszavúsággal, amely szinte egyedülálló 
tudományos irodalmunkban. Mi a magya
rázata ennek az aszkézisnek éppen egy olyan 
kutatónál, aki sokkal többet tud tárgyáról, 
mint amennyit könyvében elmondott belőle. 
Ki volt-e szabva mondanivalójának határa 
vagy a terjedelem volt korlátozva? Ha ez 
történt, nagy hiba történt! Főként azért, 
mert — különösen külföldön -— ronthatja 
Pirnát nagyértékű és alapvető könyvének 
hitelét. 

A mű bevezetőjében — néhány oldalra 
összetömörítve — kapjuk a téma felvetését, 
a módszer meghatározását és az egy évtizedre 
visszatekintő történeti előzmények tömör 
summáját. A történeti visszatekintésben — 
jelentőségéhez mérten —- nincs szó az erdélyi 
antitrinitárizmus első szakaszának szellemi 
vezéréről, a „fatális doctor"-ró\, Blandratá-
ról, és nem bontakozik ki előttünk Dávid 
Ferenc meghökkentő és igen elgondolkoz
tató christológiai válsága sem eredetében, 
sem folyamatában, amely arra kényszerítette 
őt, hogy Paleologushoz forduljon tanácsért. 
Ezzel a lépésével,idézte fel a non adorantis-
must s mind azt, ami főképpen Paleologus 
hatására bontakozott ki az erdélyi antitrini
tárius mozgalomban. Erről azért kell szóla-
nunk, mert az antitrinitárizmus fejlődése 
a radikális irányzat fellépéséig éppoly mér
tékben tisztázatlan, mint volt a radikális 
irányzaté Pirnát kutatásai előtt, s a fejlődés
nek erre a kezdeti szakaszára is érvényes a 
szerző elmarasztaló kritikája az „egyházias" 
történetírásról. Vagyis hiányzik az a biztos, 
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tudományos értékű alapvetés, amelyre teljes 
biztonsággal lehetne felépíteni a további 
fejlődés konstrukcióját. A kutatásnak ezt 
a hiányosságát Pirnát könyve is megszen
vedte: nem nyújt, mert nem is nyújthat pl. 
Sommerről és Paleologusról szólva többet, 
mint a feltárt iratok gondos értelmezését 
a szerzők vázlatos életrajzának keretében. 

Itt említjük meg Pirnát könyvének fel
tűnő hiányosságát: ő is — mint általában 
az egész antitrinitárius irodalom — mellőzi 
Paruta személyének és befolyásának meg
beszélését, nyilván azért, mert a kódexek
ben nem maradt fenn nagyobb irata. Pirnát 
őt a mérsékelt unitárius Blandrata köréhez 
számítja. Egy darabig valóban Blandrata 
nagyenyedi házában lakott, amint ezt Pirnát 
értékes forráspublikációja is bizonyítja, de 
1573 őszén Dávid Ferenc házában, Kolozs
várott volt családjával. Erdélybe Morvából 
került, ahol a radikális anabaptisták közös
ségében találjuk. Jelentőségére utal az is, 
hogy a Pirnát által említett irata (De uno 
verő Deo Jehova) 1578-ban Loskban nyom
tatásban is megjelent, éspedig Budny egyik 
vitairatával együtt (Brevis Demonstratio, 
quod Christus non sit ipse Deus, qui est Pater). 
A Disputatio Scholastica bizonyítja, hogy 
Paruta jelentőségét Paleologus is felismerte. 
A további kutatás feladata tisztázni Paruta 
munkásságát és jelentőségét. Kétségtelen, 
hogy Blandrata tanítványa volt, de amint 
éppen egy értékes — sajnos Csak töredék
ben megjelent — magyar tanulmány mondja: 
,,Amikor azonban Paruta csatlakozott Sommer, 
Neuser és Paleologus „non adoramus" teoló
giájához, Biandrata egyre bizalmatlanabb lett 
vele szemben és amikor ez a veszélyes mozgalom 
a maga teljességében kibontakozott, Parutát 
már nem tartotta követőjének." 

A művek elemzését olvasva csak dicsér
hetjük Pirnát alapos tájékozottságát, min
dig a jelenség lényegére tapintó remek intu
ícióját; a kódexekben talált iratok teológiai
világnézeti értékelésén aligha fog változtatni 
a további kutatás. Jól ismeri és jól megis
merteti azt a különös, érdekes világot, Erdély 
szellemi forradalmának világát, amelyet ő 
fedezett fel a két kolozsvári kódex irataiban. 
De könyvében van egy nyugtalanító mondat 
arról, hogy a szövegek olyan problémákat is 
vetettek fel, amelyeket nem tudott meg
oldani. Ezeket azonban — mint mondja — 
könyvében meg sem említette, mert ezek 
szerinte csupán másodrangú jelenségek. Ezt 
nem jól tette: az antitrinitárius kutatásban 
a másodrendű kérdések is nagy jelentősé
gűek, s könnyen meglehet,, hogy elsőrendű 
kérdésekként fognak jelentkezni, hiszen sok 
tekintetben még csak a kérdések felvetésénél 
tartunk, s valószínű, hogy még nem is jutot
tunk el minden probléma felismeréséig és 
megoldásáig. 



Pirnát könyve valójában tanulmány
sorozat az erdélyi antitrinitárizmus radi
kális korszakának legfontosabb személyei
ről: vitázóiról és íróiról. Külön-külön tanul
mányban beszél Sommerról és Paleologusról, 
majd a heidelbergi menekültekről: Neuserróí 
és Vehe-Gliriusról. A sorozat utolsó tagja 
Dávid Ferenc perét tárgyalja, gondos visz-
szatekintéssel az eljárás történeti előzmé
nyeire. Az utolsó fejezet előtt álló fontos 
tanulmányban a lélek halhatatlanságát tagadó 
három erdélyi prédikátor ügyéről van szó. 
A könyv nem is lehet más, mint a tárgyat 
több oldalról megvilágító s önmagukban is 
megálló tanulmányok sorozata, mert a szerző 
eleve lemondott a folytonosság és teljesség 
elvének alkalmazásáról. 

Erdély ebben a korban s még azután is 
menedékhelye az üldözött, menekülő vagy 
éppen csak élelmes és könnyelmű, de min
denképpen érvényesülni vágyó szabadgon
dolkodóknak. Pirnát éles, tárgyilagos tekin
tete valamennyiük jellemében felismeri a 
kalandorokra jellemző vonásokat, de nem 
törekszik arra, hogy emberi valóságukban 
is megragadja őket, pedig jellemük és sorsuk 
részletesebb ábrázolása közelebb hozta volna 
őket az olvasóhoz. Valóban, kisebb-nagyobb 
mértékben mindannyian kalandorok voltak, 
de lehet-e a XVI. században más egy szabad
gondolkodó, mint kalandor — kérdezhet
nénk némi megszorítással —, ha életben 
akar maradni, meg akar élni, tanait és meg
győződését érvényesíteni akarja; számukra 
ez az egyetlen lehetséges életforma. Viszon
tagságos, változatos sorsukban századok 
múltán is átérezzük a reformáció századának 
kialakulatlanságát, izgalmát és bizonytalan
ságát. Csak sajnálni tudjuk, hogy Pirnát 
nem fordit elegendő gondot a művében meg
tárgyalt antitrinitárius szerzők életsorsának 
felderítésére, és hogy ezen a téren nem érvé
nyésül eléggé az a törekvése, hogy források 
alapján dolgozzék. Példaképpen megemlí
tem, hogy Paleolögus életrajzát kutatva meg
elégedett Costil kitűnő Dudith-monográfi-
ájával, de nem ment utána a Costil által 
ajánlott forrásoknak, pedig ezek még tovább 
vezették volna Paleolögus életének felderí
tésében, s így könnyen kitölthette volna az 
irodalomból és forráskiadványokból az élet
rajzában mutatkozó tízesztendős hézagot. 

Paleolögus nem tűnik el szemünk elől 
az inkvizíció börtönéből való szökése után; 
1562 elejétől egészen lefejeztetéséig — ha 
nem is mindig elég részletességgel •— de főbb 
vonásaiban mégis nyomón tudjuk kísérni 
sorsának alakulását. De hogy mit csinált, 
merre járt az 1562-t megelőző évtizedekben, 
erről valóban csak szűkszavú, szórványos 
adataink vannak. Azonban ezek az adatok 
is nagy jelentőségűek. Teljesen hiteles bécsi 
forrásból tudjuk, hogy török szolgálatban 

is állott <— mikor máglyára vitték, abba a 
török köntösbe öltöztették fel, amelyet el
fogatásakor nála találtak —, s ez a körül
mény elfogadhatóvá teszi chiosi útjára való 
visszaemlékezésének sok, valószínűtlennek 
látszó adatát. Pirnát ama következtetései, 
amelyeket az útirajzhoz fűzött, helytállóak. 
Bizonyos, hogy Paleologusnak a török és a 
nyugati világban — úgy látszik, Melanchton 
környezetében is — sok befolyásos ismerőse 
volt, ezért a Disputatio Scholasticában nem 
túloz annyira, mint ahogy azt gondolhat
nánk. 

A Paleologus-kutatást nagyon megnehe
zíti — Pirnát ezt is jól megfigyelte—, hogy 
a műveiben előforduló életrajzi adatok nem 
megbízhatóak. Hajlamos volt még bizarr túl
zásokra is, amikor saját személye, munkás
sága vagy jelentősége került szóba. Pa
leolögus császári házból származtatta magát, 
de a kihalt Paleologusokhoz éppúgy nem volt 
köze, mint a többi Paleolögus nevet viselő 
kortársának. Akkor sem mondott igazat, 
amikor Paleotto bíboros testvérének adta ki 
magát és a bíborosnak tulajdonította viszon
tagságos sorsát. Családi neve Massilara volt, 
az ellene indított egyházi perekben ezen a 
néven említik őt. Helytállónak látszik az az 
adat, hogy 1520-ban született, hiszen Dudith 
öreg embernek mondja őt elfogatásakor. 
Nagy tekintélye lehetett a nyugati országok
ban is, jó példa erre a szász fejedelem fel
háborodása, amikor hírét vette Paleolögus 
elfogatásának. A nyugat-európai antitrinitá
rius kutatás egyre nagyobb figyelmet tanúsít 
iránta, különösen azóta, amióta Kot profesz-
szor a vatikáni levéltárban megtalálta Servet 
védelmében írt művének (Contra Calvinum 
pro Serveto) kivonatát. Paleolögus, „a nagy 
ismeretlen", „éppoly kalandos, mint titokzatos 
múltú férfiú, finom elme fú és merész gondolkodó 
s figyelemre méltó helenista". Ezeknek az idéze
teknek világánál látjuk — nemzetközi mér
tékkel mérve is —, mily nagyjelentőségű. 
Pirnát felfedezése és feldolgozása, s azt is fél 
kell ismernünk, hogy meg kell találnunk a 
módot a kódexekben levő Paleologus-iratok 
kiadására. 

Teljesen homályos a nyugati országok
ban való bolyongása, arra azonban még nem 
került elő adat, hogy antitrinitárius tanokat 
hirdetett volna; ilyen gyanú a bécsi udvar
ban és hosszas csehországi tartózkodása 
alatt sem merült fel ellene. Nem tudjuk, mi 
volt az az eretnekség, amelybe háromszor 
is visszaesett, de ha ezek antitrinitárius tanok 
lettek volna, sem a pápa (IV. Pius), 
sem a tridenti zsinat atyái nem bántak volna 
vele akkora türelemmel, mint ahogyan tették. 
Mennyire érdekes, hogy Olaszországba való 
visszatérése után nem fogta el újra az ink
vizíció, a tridenti zsinat alkalmával szabadon 
vitatkozhatott ő, a teológia doktora két 
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püspökkel és hogy a pápa az ő ügyében ma
gának tartotta fenn a döntést azért, hogy 
valami jogtalanság ne érje. Egy homályos 
utalásból arra lehet következtetnünk, kímél
ték, hogy esete nyugtalanságot ne keltsen 
a Keleten élő keresztények valamiféle közös
ségeiben. Prágában is, ahol a Melanchton-
tanítvány Collinus környezetében élt, s ahol 
sok ellenséget szerzett magának, senki sem 
gyanúsította antitrinitárizmussal. 

Tridenti tartózkodása két okból is fontos 
a magyar kutatás számára: először azért, 
mert a magyar Draskovich püspök ad róla 
véleményt a bécsi udvarnak, tehát a zsinaton 
résztvevő magyar püspökök ismerték Pale-
ologust, s feltehetjük: Dudith és Paleologus 
ismeretsége tridenti eredetű. Másodszor azért 
fontos, mert Pirnát szellemes feltételezése 
szerint a Disputatio Scholastica „mennyei" 
zsinatában Paleologus a tridenti zsinatot 
karikírozta. 

Nem térhetünk ki ama súlyos kérdés fel
vetése elől, amely — véleményem szerint — 
egyik sarkkérdése az erdélyi antitrinitárius 
mozgalom radikális szakaszának: mi indí
totta Dávidot arra, hogy éppen Paleologus 
tanácsát kérje ki christológiai problémájában. 
Osztom Pirnátnak azt a véleményét, hogy 
e levelet megelőzően Paleologus nem volt, 
életrajzi adatai szerint nem is lehetett Erdély
ben. Azt hiszem, Pirnát téved, amikor a 
probléma felvetését Dávid sajátságos lelki 
alkatából magyarázza. A problémát — úgy 
gondolom — nem Dávid, hanem — a Pale
ologus fellépését megelőző erdélyi christoló
giai fejlődés készítette elő, kétségkívül Dávid 
hatékony közreműködése nélkül, vagy éppen 
ellenére. Abban azonban egyetérthetünk 
Pirnáttal, hogy a non adorantismus tanát, 
e tan minden következményeivel együtt 
Paleologus vitte győzelemre Erdélyben, de 
Dávid figyelmét bizonyára Sommer irányí
totta Paleologusra. 

Paleologus jellemének és magatartásának 
találó rajzát nyújtja az erdélyi Squarcia — 
lupus Socinus Faustushoz írt levelében: 
„Paleologus ut audiot doctissimus, magnus 
philosophus, theologüs, disputator, exercitatus 
in contentionibus acerrimus, audens, pertinax, 
facundus item, Graecus demum in caelum 
avolans, si iusserit venter" Paleologus jelen
tőségét a kortársak világosan látták: „Quid 
si cognitum haberet, ut quidem ego habeo, quot 
malorum caussa, non isthic tantum in Tran-
sylvania, sed in Ungarka quoque, in Lithva-
nia, et aliis in locis Paleologi auctoritas, et 
scripta fuerint? An non ipse primus omnium 
in provincia ista, sententiam illám maximé 
impiam et detestandam de non adorando neque 
invocando Christo, una cum aliis complaribus 
pestilentissimis erroribus docuit et scrip
tum reliquit? Nonne eius doctrina hodie, 
quae a quibusdam Francisci Davidis doctrina 

esse creditur, integrae eaeque non paucae 
Ecclesiae in Ungaria foedissime sunt corrup-
tae?" 

A kortársak azt is helyesen látták, hogy 
az erdélyi Judaismus a non adorantismus 
gyümölcse volt. Pirnát könyvének egyik 
külföldi ismertetője a De Tribus Gentibussal 
foglalkozva annak a véleményének adott 
kifejezést, hogy Paleologus tanítása a keresz
ténység, a mohamedanizmus és a zsidóság 
lényegbeli azonosságáról török tapasztalatai
ból és szimpátiájából táplálkozott, s. az otto-
mán világ felé egyengette az utat. Ha — 
Pirnát tanácsát követve — Paleologus utó
életét kutatjuk Erdélyben, el fogjuk utasí
tani ezt a feltevést.és benne, a nagy racioná
lis gondolkodóban a Judaismus útegyengető-
jét fedezzük fel. Paleologus nagy műveit a 
Gerendi-család udvarában írta, mint a csa
lád pártfogoltja, talán éppen udvari papja. 
Helyére — távozása után — Bogáti Fazekas 
Miklós került, ő fordította le, szintén a 
Gerendi-udvarban Paleologus Commentarius 
in Apocalypsin c. munkáját és egy másik 
művét, viszont a zsidózás Erdélyben a Geren-
di-udvarból indult ki, s az első erdélyi szom
batosokat „Gerendistdk"-nak nevezték. 
Az antitrinitárizmus nagy látomása a három 
nagy vallás közeli eggyélételéről nem kevésbé 
misztikus és megfoghatatlan, mint a három 
személyű egyistenség dogmája és amint 
Pawel Grzegorz jövendölése bizonyítja, nem 
az ésszerű meggondolások, hanem a messi-
anisztikus váradalmak világába tartozott. 
Ez a példa is jól mutatja, hogy Paleologus 

• és társai racionális gondolatait csak akkor 
tudjuk helyesen értelmezni, ha ezeket nem 
szakítjuk ki természetes történeti környe
zetükből. Ha ezt a módszert alkalmazzuk, 
Paleologusnak és az erdélyi szabadgondol
kodók társaságának történeti jelentősége 
.nem csökken, sőt inkább megnövekszik, 
mert világosan látjuk létrejöttük körülmé
nyeit és indokait. 

íme, Paleologus esete mutatja, hogy 
Pirnátnak csak a leglényegesebb történeti 
és életrajzi adatokra szorítkozó szűkszavú
sága — gondoljunk még Sommer részleteiben 
is jól ismert életrajzára — az antitrinitárius 
személyiségek ábrázolásában inkább hiba, 
mint erény. De — hozzá kell tennem — ép
pen a magam tapasztalásából tudom, milyen 
fáradságos, időt rabló munka feltárni — 
csak megközelítőleg is-—az országról-országra 
hányódó-vetődő antitrinitáriusok életét. 

ízig-vérig racionális gondolkodó az erdé
lyi antitrinitárizmus történetében egyedül 
csak Sommer. Bizonyos, hogy Paleologus ő 
reá is hatást gyakorolt, de semmiképpen sem 
merném mondani, hogy Sommer Paleologus 
tanítványa volt. Paleologus műveiben, amint 
ezt Pirnát jól megfigyelte, nem tudja soha
sem egészen levetkezni a scholasticát: Som-
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mer a klasszikus tudományok embere, a 
filológia ébresztette fel benne a kételkedést. 

. Persze, a korabeli szabadgondolkodók szer
telen fantáziája olykor őt is elragadta: 
amidó'n pl. arról beszél, hogy a Háromság 
egyes személyeit a pogány filozófia terem
tette meg, Krisztus kettős természetét Homé
rosz Odysseiájából magyarázta, s Krisztus 
ősképének Héraklészt tekintette. Feltéte
lezhetjük, ha valóban hitelt érdemlőek az 
adatok, hogy szülőföldjéről, a Drezda mel
lett levő Pirnából hívták meg a kolozsvári 
iskolába, ahol talán rektori tisztet is viselt, s 
ebben a minőségben elődje lehetett Paleolo-
gusnak. Az egykorú forrás szerint az ő köz
vetlen egyénisége, ,,bőáradású" érvelése tette 
fogékonnyá Kolozsvár polgárait a radikális 
unitárius tanok elfogadására. Nem lehetet
len, hogy tanait Németországból hozta ma
gával Erdélybe. Acontius-f ordítása valóban 
olyan jelentős cselekedet volt az antitrini-
tárius ideológia kialakítására, mint ahogyan 
azt Pirnát megállapítja, tractatusainak és 
egyéb iratainak részletes vizsgálata különö
sen azért lenne fontos, hogy pontosabban 
feltárhassuk Paleologus műveihez való vi
szonyát. Mostani ismereteink birtokában 
úgy látszik, hogy a radikalizmusban ő ment 
a legmesszebbre: az emberi lélek problémáját 
vizsgálva messze meghaladta Paleologust. 
Pirnát figyelmét elkerülte Radecius érdekes 
tudósítása: „Omniitm verő atrocissimum illud 
est, quod ipse Faustus Socinus tribuit Som
mer o, dogma, negatae puta resurrectionis mor-
tuorum." A Refutatióró) szólva tekintetbe 
kell vennünk Blandratának Dudithhoz írott 
egyik leveléből azt az adatot, hogy Paleolo
gus írásban hozzászólt Sommer véleményé
hez. Valószínű, hogy az erdélyi antitrinitáriz-
mus történetének további kutatása még sok 
újat fog feltárni Sommer személyéről és 
tanításairól. 

Az erdélyi antitrinitárizmus kutatása 
. azért is nehéz feladat, mert tanai — különö

sen a mozgalom radikális szakaszában — 
nem erdélyi földön termettek, nem magyar 
elmékben alakultak ki. Pirnát könyve min
denkit meggyőzhet arról, hogy az antitrini
tárizmus Erdélyben külföldi import, de mégis 
jóval több, mint külső hatások befogadása, 
mert azok az idegenek, akik merész tanaikkal 
Erdélybe jöttek, ezeket itt, az egy ideig 
szinte korlátlan lehetőségek világában fej
lesztették ki rendszerré, s formálták ki az 
erkölcsi magatartást is szabályozó normákká. 

A heidelbergi menekültek esete mégis 
azt bizonyítja, hogy Erdély is gyakorolt 
hatást a nyugati antitrinitárizmusra. Sylva-
nus ladenburgi superintendens halálos íté
lettel végződő drámáját, társainak: Neuser-
nek, Vehe-Gliriusnak és Suternek menekülé
sét, s aztán Neuser tragédiáját voltaképpen 
az erdélyi antitrinitárizmus hatása idézte 

fel — szinte minden részletében. Nincs még 
egy olyan mozzanata az európai antitrini
tárizmus történetének, amelyet akkora rész
letességgel és gondossággal tártak volna fel, 
mint éppen a heidelbergi pert. Alig lehet meg
érteni, hogy sem a Pirnát könyvét ismertető 
nyugati kutatók, sem Pirnát kezéhez nem 
jutottak el ezek a fontos források és Horn 
kitűnő összefoglalása az eseményekről. 
A kutatás általában megelégszik a Lessing
nél található forrásokkal. 

Sylvanus 1566-ban még a református 
orthodoxia egyik védelmezője. Kételyei a 
háromságtan igazságáról akkor erősödtek 
meg benne bizonyossággá, amikor a lengyel 
református Lasitius közvetítésével kezébe 
került Blandrata könyve, amelyet Simmler 
vitairatára írt cáfolat gyanánt. Sylvanust, 
a ,,doctus philosoplms"-t bízták meg — fel
tehetjük, hogy a provokáció szándékával: 
cáfolja meg Blandrata írását. A cáfolat készí
tése közben ismerte fel teljes határozottság
gal: a Bibliában egyetlen bizonyító érvet 
sem lehet találni a Háromságról és Krisztus 
istenségéről. Ekkor fordult el az orthodoxiá-
tól, s lett radikális gondolkodású antitrini-
táriussá. Neuser más utat járt meg, benne 
a Korán tanulmányozása ébresztette fel a 
biblia- és dogmakritikát. Vehe-Glirius és 
Suter csak másodrendű részesei a heidelbergi 
antitrinitárius mozgalomnak. A gyanú egyre 
erősebben körülvette Sylvanust és Neusert, 
menekülésre kellett gondolniuk. Mikor Bekes 
az erdélyi fejedelem követségében Speierben 
tárgyalt" titokban találkoztak vele, s általa 
levelet küldtek Blandratának. Neusernek 
Szelim szultánhoz írt levelén csak azok cso
dálkozhatnak, akik nem ismerik azokat a 
naiv váradal mákat, amelyeket az egész 
reformáció, tehát nem csupán ennek antitri
nitárius ága táplált a törökök megtéréséről. 
Még félszázad múlva is akad olyan rajongó, 
aki egyenesen a szultánt akarja rábeszélni 
a conversióra. Neusernek ezt a nevezetes 
levelét ebbe a történeti környezetbe kell he
lyeznünk, hogy helyesen tudjuk értékelni. 
A magyar antitrinitárius kutatás egyik első
rendű feladata a törökösség problémájának 
tisztázása, s nem szabad megriadnunk attól, 
hogy ez a munka átvezet majd minket az 
antitrinitárizmus racionális világából az anti
trinitárius eschatológia világába, hiszen a 
XVI. század szellemiségében ez a kettő egy
mástól elválaszthatatlan.' Mennyire máskép
pen nézzük a szultánnak írt levelet, ha tekin
tetbe vesszük azt a magyar családi levéltár
ból előkerült szöveget, amely arról szól, hogy 
a törvény és evangélium könyveit törökre 
fordítva, valaki a szultán figyelmébe ajánlja. 
A heidelbergi menekültekről szóló fejezet 
egyetlen olyan részlete Pirnát könyvének, 
amely lényeges kiegészítésre szorul. 

A heidelbergi ügynek van egyéb magyar 
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irodalmi vonatkozása is. A pfalzi uralkodó, 
III. Frigyes a kor híres teológusát, Zanchit 
megbízta azzal, hogy' írjon cáfolatot az 
1568-as gyulafehérvári hitvita antitrinitárius 
tételeire. így született meg a kor terjedelmé
ben és jelentőségében legnagyobb vitairata 
az antitrinitáriusok ellen. A könyv Báthori 
István erdélyi fejedelem figyelmét is felkel
tette és protonotáriusát, a Paleologus levele
zéséből is ismert Sulyok Imrét bízta meg, 
hogy vásárolja meg számára Bécsben Zanchi 
könyvét (De tribus Elohim sive de uno verő 
deo). Az is szorosan hozzátartozik az erdélyi 
antitrinitárizmus történetéhez, hogy Zanchi 
könyvére viszont Paleologus készített 150 
lapos terjedelmű cáfolatot. Ez az adat is 
világosan mutatja: milyen erős szálakkal szö
vődik össze az irodalmi viták területén is az 
erdélyi és a nyugati antitrinitárizmus. S még 
egy érdekes adatot a heidelbergi ügyhöz: 
Suterről •— akinek életrajzát szintén jól 
ismerjük — az a hír járta, hogy Paleologus 
neve alatt rejtőzött. 

Milyen mértékben vett részt a Pirnát 
könyvében részletezett roppant átalakulás
bari Erdély társadalma? Ma már senki sem 
gondolja többé, hogy az erdélyi antitrini
tárius mozgalom a magyar reformáció ple
bejus, társadalmi változtatásokra is hajlamos 
bálszárnya volt. Pirnát jól látja: a mozga
lomnak két erős bázisa az udvar és néhány 
magyar vagy magyar—német vegyes lakos
ságú város polgársága volt. A szász városok 
falait nem törte át az áradat, amely Erdély 
és a Részek falvait és mezővárosait teljesen 
elborította: ,,Az imperitum vulgus nem tudta, 
mit mivel fen, mert mind a két vallás, úgy mint 
a Calviniana és az Ariana valóban- kellette 
magát a szeginy ítélet nilkül való vulgus előtt. 
De mivel a király választá magának az Ariana 
vallást, majd mind az ország erre hajol vala.. • 
Akkori napokban hallottál volna egész Erdély
ben minden helyeken a köznéptől sok 
esztelen disputatiót és pántolódást: falun, 
városon, étel-ital között, estve-reggel, éjjel és 
nappal" (Borsos Sebestyén). Egyelőre csak 
kérdés formájában szólhatunk arról, hogy 
a „XVI. század magyar társadalmának egyes 

Még a megelőző XVI. század poézisét is 
jobban ismertük eddig; azt legalább kiadták 
valamikor, kötetekbe rendezték, ha azóta rá 
is férne a bővítés és korszerűsítés. Ami vers-

rétegei meddig jutottak el a polgári gondolkodás
mód kiformálásában és elsajátításában". Arra 
kell törekednünk, hogy a további kutatás 
során, óvakodva minden praeconcepta opinió-
tól, minél pontosabb választ tudjunk adni a 
kérdésre. Azt hiszem, az antitrinitárius taní
tás mélyebb gyökeret vert a falvakban, mint 
gondoljuk, a magyar parasztság racionális 
gondolkodása nem idegenkedett a teológiai 
racionalizmustól sem akkor, sem későbben. 
Gondolhatunk arra is, hogy a szélsőségesen 
Zwingliarius Kálmáncsehi Márton kultuszi 
radikalizmusa is egyengette az utat az anti
trinitárius radikalizmus előtt. A Catechesis 
Christiana „mennyei" zsinatán az antitrini
tárius prédikátorok egyedül Zwinglinek adóz
nak tisztelettel. 

Még néhány szót Blandratáról. Az ő maga
tartásáról, különösen Dávid perében, még ne 
mondjuk ki az utolsó szót addig, míg nem 
tisztázzuk a kolozsvári jezsuiták részességét 
a Dávid-per felidézésében és Blandrata viszo
nyát a jezsuitákhoz. 1579-ben a jezsuita 
atyák így vélekednek róla: „Blandratae, 
signijeri arianorum, mira erga nos charitas 
et benevolentia", s reménykedtek közeli meg
térésében, amelyre nyomatékosan fel is szólí
tották. 

Pirnát Antalban a magyar tudományos
ság megtalálta az alkalmas kutatót az anti
trinitárizmus nagy problémájának felderíté
sére. Alkalmas ember arra, hogy áz egyre 
erősödő nemzetközi antitrinitárius kutatás 
világában méltóképpen vegyen részt a mun
kában, amelyet Erdélyre és Magyarországra 
nézve csak a magyar kutatás végezhet el. 
De bizonyára ő is felismerte már, hogy olyan 
sokrétű és bonyolult jelenséget, mint az 
erdélyi antitrinitárizmus, nem lehet csupán 
az irodalomtörténet eszközeivel megragadni. 
A lengyel példát kell követnünk: minden 
lehetséges oldalról kell a problémához köze
lítenünk. 

A magyar antitrinitárizmus történetének 
kutatása a jövőben sem lehet egyéb, mint 
Pirnát úttörő, alapvető munkájának folyta
tása. 

Esze Tamás 

féle azonban a függetlenségi harcok évszá
zadából megmaradt, amit tűzvészek, dúló 
hadak meg nem semmisítettek, közömbös 
unokák el nem kótyavetyéltek, csak mosta-
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