
külön tanulmányozásának is. A romantika 
periodizációjára vonatkozó fejezetre gondo
lok. Persze az ilyen célú tanulmányozás nem 
lehetséges többé a régi módszerrel, csupán 
a szóban forgó irányzat sajátos vonásait abszt
rahálva, hanem csak a többi egyidejű irány
zat komplexitásában, a reciprocitás figyelem
bevételével. Sőtér tanulmánya is a romanti
kát a klasszicizmus, majd a realizmus össze
függéseiben elemzi egy meghatározott iro
dalomtörténeti korszakon belül. Ez a kor 
pedig valóban az emberi tudatnak egy jelen
tős korszaka, a 18. század utolsó évtizedétől 
az 1860-as évekig terjed, bezárólag. Kezdetén 
a francia forradalom ténye áll, az 1860-as 
évekbe pedig olyan jelentős események fér
nek be, mint a felemás cári jobbágyfelszaba
dítás, az 1863-as sikertelen lengyel felkelés 
(a lengyel pozitivizmust kibontakoztató dá
tum), az olasz és a német egység kialakulása, 
a párizsi kommün. A korszak közepén pedig 
az 1848-as „népek tavasza" áll, mint bizo
nyos értelemben vízválasztó. Sőtér ezt a 
történelmileg és ;„antropológiailag" fontos 
időszakasz irodalmát a klasszicizmus, a ro
mantika és a realizmus komplexitásában tár
gyalja. A közös envező itt mégis a romantika, 
hiszen a realizmusnak csupán első periódusa 
ez. A romantikának viszont mind a három 
— a húszas évekig tartó, az 1848-as esemé
nyekig nyúló, majd az 1860-as évekre is ki
terjedő — korszakát magában foglalja. Ebbe 
a világirodalmi periodizációba teljesen bele
illik a magyar romantikáé is (az 1830-as év 
az európai irodalom szempontjából is fontos 
dátum). Szerencsés megoldás, hogy a magyar 
romantika külön fejezetként is szerepel a 
könyvben. Ez lényegében azonos szempontú 
a Romantika és realizmus című tanulmány
gyűjteményben foglalttal, de a külföldi ol
vasóközönség szempontjából is igen hasznos 
rövidítésekkel és módosításokkal. Újak benne 
az Eötvösről, Az Apostolról és a Jókairól írt 
igen világos és a mű egész koncepcióját 
ezáltal is teljesebbé és meggyőzőbbé tevő 
fejezetek. 

Az 1585-ben Rómában kivégzett főeret-
nek, lacobus Palaeologus munkásságáról az 
1950-es évekig úgyszólván semmit nem tu
dott a történelem vagy az irodalomtudomány. 
Az egyetlen vele foglalkozó önálló tanulmány 
egy bécsi gimnázium értesítőjében jelent 
meg 1873-ban, s nagyobb érdeklődést senki
ben sem ébresztett. Műveinek kéziratos má
solatai, amelyeket a kolozsvári Unitárius 
Kollégium könyvtárában őriztek, megfor
dultak ugyan egy-két magyar egyháztörté-

Hadd említsük még meg azt is, ami Az 
ember és művében is megvan már mint új 
és értékes megállapítás, de mindenképpen 
a nemzetközi tudományosság elé kívánkozik. 
A romantika lényegének megfogalmazására 
gondolok, mely Wellek hármas definíciója, 
Barta János idevágó tanulmánya stb. után 
mint esztétikai kategóriának az értelmezését 
nagymértékben elősegíti. Sőtér a romantikát 
a „különleges és autonom" művészi világ 
megteremtésében, a fokozott intenzitásban, 
sűrítésben, a mindennapiság megszűntetésé
ben látja, főleg pedig az újításban. De vajon 
nem kívánkoznék-e ehhez a jellemzéshez a 
történeti romantikának még egy sajátossága, 
ti. a mimézisnek egy másfajta értelmezése, 
mint az a megelőző irányzatokban történt, 
és amelynek révén a romantika mintegy 
magában hordja a realizmus felé való tovább
fejlődés lehetőségét? Annál is inkább, mert 
Sőtér könyve két helyen is utal erre; a fel
világosodáson belül a romantikát is előké
szítő jelenségeket elemezve, majd amikor 
szellemesen és találóan megállapítja, hogy a 
romantika kiemelte a mindennapiságból a 
különlegest, az esztétikailag érvényest, és 
így azt is lehetővé tette, hogy a realizmus 
esztétikailag érvényessé emelje a minden
napit. (182.) 

Mindent összevéve, csak üdvözölnünk le
het, hogy diszciplínánknak ilyen értékes ered
ményei most már világnyelven is hozzáfér
hetők. Olyan eredmények ezek, amelyek a 
magyar tudományosság jó hírnevének erő
sítésén túlmenőleg, az irodalomtudomány 
nemzetközileg vitatott problémáinak tisz
tázásához is jelentékeny mértékben hozzá
járulnak. 

A könyvet a magyar irodalom megismer
tetését szolgáló és a külföldi, irodalmunkban 
kevésbé járatos olvasó tájékozódását meg
könnyítő rövid magyar írói lexikon egészí
ti ki. 

Horváth Károly 

nesz kezében, de a nagy terjedelmű latin 
kéziratok végigolvasására a XVIII. századi 
Uzoni Fosztó István óta senki sem vállal
kozott, fgy aztán az a néhány hivatkozás is, 
ami a XIX—XX. századi unitárius egyház
történetírók munkáiban Palaeologus műveire 
vonatkozott, tévedésekkel és félreértésekkel 
volt tele, s igen kevés megbízható útmutatást 
tartalmazott. Rendkívüli meglepetést je
lentett ezért számomra is, amikor 1955-ben, 
romániai tanulmányutam alkalmával Ben-

IACOBUS PALAEOLOGUS: CATECHESIS CHRISTIANA DIERUM DUODECIM 
Primum edidit Ruzena Dostálová. Warszawa 1971 (Bibliotéka Pisarzy Reformacyjnich Nr. 8) 
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czédi Pál, az ekkor már a Román Tudomá
nyos Akadémia kolozsvári filiáléjának keze
lésében levő unitárius kollégiumi gyűjtemény 
vezetője felhívta a figyelmemet Torockai 
Máté és Lisznyai Gyárfás 1580, illetve 1610 
táján készült kéziratos köteteire. A két ter
jedelmes kódex tartalmának nagyobb részét 
az 1570-es években Erdélyben működött 
radikális antitrinitárius szerzők nyomtatás
ban soha meg nem jelent munkái alkották. 
E gazdag anyagból Palaeologus írásai voltak 
számomra a leginkább izgalmasak. Hallatla
nul eredetinek éreztem gondolati tartal
mukat, s egy részük mint szépirodalmi alko
tás is lebilincselő olvasmánynak bizonyult. 
A kolozsvári Palaeologus-kéziratokról első 
ízben 1959-ben, a Varsóban Ludwik Chmaj 
szerkesztésében megjelent Studio, nad Aria-
nizmem című kötetben adtam ismertetést. 
Ezt követte 1961-ben Budapesten német 
nyelven megjelent monográfiám (Die Ide
ologie der Siebenbärger Antitrinitarier in den 
1570-er Jahren), amelyben megpróbáltam 
összefoglaló képet nyújtani a magyar — és 
ezzel együtt a nemzetközi — művelődés
történet egy addig szinte teljesen ismeretlen 
fejezetéről. Hogy értékelésem — legalábbis 
Palaeologus munkásságáról — nem volt 
téves, s az első felfedezés örömében nem 
becsültem érdemükön felül a kolozsvári kéz
iratokból megismert műveket, azt jól bizonyít
ja az azóta kibontakozó nemzetközi Palaeo-
logus-szakirodalom (G. Rill: Jacobus Pa
laeologus. Mitteilungen des öster. Staats
archivs 16, 1963; R. Dostálová: Jakob 
Palaeologus, Byzantinische Beiträge, Berlin 
1964; R. Dostálová: Autografy Jakuba 
Palaeologa v Tfebonském Archivu. Zprávy 
Jednoty klasickych filologu 6, 1964; G. 
Gündisch: Zum siebenbürgischen Aufenthalt 
des Jacobus Palaeologus. Revue des Etudes 
Sud-Est Européennes, 1966; L. Szczucki: 
Jakub z Chios Palaeolog. Odrodzenie i Re-
formacja w Polsce 11, 1966, 13, 1968; R. 
Dostálová: Eine neu gefundene Schrift des 
Jakob Palaeologus. Über Beziehungen des 
Griechentums zum Ausland in der neueren 
Zeit, Berlin 1968; R. Dostálová: Traktat 
Jakuba Palaeologa „An omnes ab uno 
Adamo descenderint". Listy Filologické 92, 
1969; L. Szczucki: W krggu myslicieli he-
retyckich. Warszawa 1972). 

Az évről évre gyarapodó irodalomból két
ségkívül Ruzena Dostálová itt ismertetésre 
kerülő szövegkiadása a legfontosabb a további 
kutatások szempontjából; a Catechesis Chris-
tiana ugyanis az eddig előkerült Palaeoíogus-
művek közül a legterjedelmesebb (Dostálová 
kiadásában 475 oldal terjedelmű maga a 
szöveg), s ez tartalmazza a szerző teológiai, 
filozófiai, társadalmi és politikai eszméinek 
viszonylag legteljesebb összefoglalását. A 
kiadvány, mint arról A. de Groot érde

kes tanulmánya (J. Palaeologus, Neder-
lands Archief voor Kerkgeschedenis, 1972) 
tanúskodik, úgyszólván megjelenése pilla
natában magára vonta a XVI. századi 
egyház- és ideológiatörténet kutatóinak a 
figyelmét, s újabb kutatások, elemzések kiin
dulópontjává vált. 

Palaeologus a genovai uralom alatt álló 
Khiosz szigetén született 1520 körül. A maga 
költötte legenda szerint a bizánci császárok 
leszármazottja volt, ellenségeinek állítása 
szerint egy görög kőmíves és egy olasz cse
lédlány fia. Még 20 éves kora előtt a domi
nikánus rend tagjai közé lépett, s tanulmá
nyait a rend itáliai főiskoláin végezte el. 
Az 1550-es években a domonkosok konstan
tinápolyi kolostorában működött. 1557-ben 
vallási eretnekség s a Szent Szék számára 
kényelmetlen politikai tevékenység gyanújá
val terhelten tért vissza Itáliába. Az Inkvi
zíció Genovában elfogta, s egy sikertelen 
szökési kísérlet után Rómába szállították. 
A börtönből a IV. Pál pápa halálát követő 
zavargásokat kihasználva sikerült megszök
nie. 1561— 62-ben Franciaországban keresett 
menedéket. 1561 őszén valószínűleg jelen volt 
a katolikusok és a kálvinisták között Poissy-
ban tartott hitvitán, L'Hospital kancellár 
e látványos, de eleve kudarcra ítélt kísérle
ténél arra, hogy békés eszközökkel áthidalja 
a Franciaországot polgárháborúval fenyegető 
— és egész Európát megosztó — felekezeti 
ellentéteket. Palaeologus a franciaországi 
tapasztalatok nyomán kiábrándulva a kál
vinistákból is, 1562 tavaszán a pápa párizsi 
legátusától, Ippolito d'Este kardinálistól 
szerzett menlevelet, hogy megjelenhessék a 
tridenti zsinaton, ahol, azt remélte, sikerül 
kieszközölnie, hogy megsemmisítsék az inkvi
zíciós bíróság ellene hozott ítéletét. Miután 
e reménye meghiúsult, 1562 őszén Prágába 
ment, ahol Ferdinánd főherceg, csehországi 
helytartó környezetében sikerült néhány 
nagyhatalmú patrónust szereznie. Bár 1563 
tavaszán kénytelen volt néhány hónapra a 
lutheránus Szászországba menekülni a prá
gai érsek akciója elől, Csehországban 8 éven 
keresztül viszonylag biztonságban érezte ma
gát. Ügyesen sikerült kihasználnia a Habs
burg család ausztriai ága és a pápaság között 
fennálló politikai ellentéteket, s így elérte 
nemcsak azt, hogy Ferdinánd császár, majd 
Miksa is visszautasítsa a pápai diplomatáknak 
a szökött görög barát kiszolgáltatására vo
natkozó követeléseit, de azt is, hogy Miksa 
császár formálisan is szolgálatába fogadja, 
rendszeres évjáradékot utaltatva ki számára. 
1571-ben azonban helyzete váratlanul ismét 
rosszabbra fordult. Márciusban Prágában le
tartóztatták, majd — miután néhány hónapi 
fogság után szabadlábra került — el kellett 
hagynia Csehországot. 

Az 1571-től 75-ig terjedő időszak Palaeo-
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logus életének az a periódusa, amelyet vi
szonylag a legrészletesebben ismerünk. Míg 
a korábbi években írott művei kivétel nél
kül mind elkallódtak, e néhány év irodalmi 
termése — az erdélyi másolók jóvoltából — 
majdnem hiánytalanul fennmaradt. 1571 — 
72-ben Palaeologus nagyobbára Krakkóban 
tartózkodott, Dudith András környezetében. 
A volt pécsi püspök a Rómával való szakítás 
után is a Habsburg-udvar diplomáciai szol
gálatában maradt, s minden jel szerint Dudith 
közvetítésével Palaeologus is megtartotta 
bécsi és csehországi kapcsolatait, s politikai 
tevékenységével arra törekedett, hogy vissza
nyerje Miksa császár bizalmát. Lengyelország
ból a görög barát már 1572-ben ellátogatott 
néhány hétre Erdélybe is. 1573-ban Erdélyen 
és Havasalföldön keresztül Törökországba 
utazott, majd visszatérőben Kolozsváron 
töltött néhány hónapot. Az 1574-75. év 
nagyobb részét ismét Erdélyben töltötte, 
többnyire Olconán, Gerendi János vendége
ként. 1575 őszén visszatért Lengyelországba. 
A királyválasztással kapcsolatos küzdelmek 
során — minden jel szerint — Dudith-hoz ha
sonlóan Ő is Báthori István ellen agitált. Afelől 
azonban, hogy egyértelmű hűséggel szolgálta 
volna Miksa császár ügyét, nem lehetünk 
meggyőződve. Az 1575. évi lengyel király
választásnak ugyanis Báthorin és a Habs
burg-uralkodón kívül volt még egy jelöltje: 
Wilhelm von Rosemberg, Csehország első 
zászlósura, akivel Palaeologus szintén kap
csolatban állt. Rosemberg úr — mint a csá
szár alattvalója — nyíltan természetesen 
nem jelöltethette magát, titokban azonban 
annál inkább igyekezett pártot szervezni 
a lengyel nemesek között. Báthori István 
győzelme után Palaeologusnak Lengyelor
szágból is távoznia kellett, s a bécsi udvar 
bizalmát is végleg elveszítette. Utolsó mene
dékhelye Morvaország lett, ahol Rosemberg 
egyik párthíve, Theodorich Kunovic fogadta 
be birtokán. A nemzetközi politikai és iro
dalmi életbe innen is megpróbált beavatkozni, 
s talán ez okozta a vesztét: 1580-ban Szymon 
Budny Litvániában kiadta Palaeologusnak 
azokat a vitairatait, amelyeket az még az 
1570-es évek első felében az anabaptista 
befolyás alatt álló, pacifista rakówi antitri-
nitárius csoport nézeteinek cáfolatául írt. 
A kiadás Palaeologus tudtával és beleegye
zésével történt. 1581-ben Palaeologus szer
kesztette és adta ki lengyel barátai segít
ségével az 1579-ben Erdélyben tiltott vallás
újítás vádjával börtönbe zárt Dávid Ferenc 
ügyét védelmező vitairatot és dokumentum
gyűjteményt, a Defensio Francisci Davidis-t, 
s ugyanebben az évben még egy politikai 
vitairat kiadását is tervezte, amelyben 
Erzsébet angol királynő valláspolitikájának 
jogosultságát védelmezte V. Pius pápa ki
közösítő bullájával szemben. 

Rudolf császár vallási kérdésekben ko
rántsem volt olyan türelmes, mint apja, 
Miksa. így nem volt nehéz a politikailag 
amúgy is gyanús eretnek ellen az egyházi 
köröknek kieszközölni az elfogató parancsot, 
mihelyt megélénkült irodalmi tevékenysége 
nyomán újra felfigyeltek személyére. Palae-
ologust 1581 decemberében a császár ren
delkezése alapján letartóztatták az olomouci 
püspök emberei, s a következő év elején 
kiszolgáltatták a római hatóságoknak. Peré
ről és kivégzéséről a hivatalos akták ez ideig 
nem kerültek elő; így életének utolsó hónap
jairól csak azok a tendenciózus híradások 
ismeretesek, amelyeket halála után a kato
likus egyház képviselői — elsősorban a jezsui
ták — terjesztettek sokfelé. Ezek szerint 
Palaeologus minden bűnét bevallotta, min
den eretnekségét visszavonta a halálfélelem 
hatása alatt. A kivégzéstől ez sem mentette 
meg. Büntetését azonban kegyelemből fő-
vesztésre változtatták, s csak holtteste 
került a máglyára. 

A kortársak szerint Palaeologus hatása 
döntő szerepet játszott az erdélyi antitrini-
tárizmus fejlődésében: Dávid Ferenc az ő 
befolyása alatt tette magáévá Jézus nem 
imádásának tanát, amely miatt 1579-ben 
végül is börtönbe került. Ez az ún. „nona-
dorantista" irányzat az erdélyi unitárizmus-
nak — Dávid bebörtönöztetése ellenére — 
vezető irányzata maradt egészen az 1630-as 
évekig. A XVI. század utolsó évtizedeinek 
s XVII. század elejének legjelentősebb erdélyi 
unitárius teológusai, Enyedi György és 
Torockai Máté is ennek az irányzatnak a 
hívei közé tartoztak. Még inkább akadályta
lanul terjedhettek Palaologus eszméi a ma
gyarországi Hódoltságban, ahol hatásuk pl. 
Karádi Pál és Válaszuti György műveiben 
egyértelműen kimutatható. 

Palaeologus műveinek megismerése azon
ban azzal a meglepő felismeréssel járt, hogy 
a szentháromság-tan, illetve a krisztológia 
tulajdonképpen nem tartozott számára a 
központi problémák közé. Nézetei egy olyan 
logikus rendszert alkotnak, amelynek egyik 
szükségszerű következménye — nem pedig 
kiinduló premisszája — a Krisztus nem imá
dásának tana. E rendszernek eddig ismert 
legteljesebb összefoglalása éppen a Catechesis 
Christiana. A könyv ismertetése során tehát 
— legalábbis nagy vonásokban — képet kell 
adnunk Palaeologus egész filozófiájáról, 
egyébként nemigen tudnók érzékeltetni a mű 
egyetemes ideológiatörténeti jelentőségét. 

A tridenti zsinat után egész Európában 
erőteljesen kibontakozó ellenreformáció, a 
franciaországi vallásháború és a németalföldi 
szabadságharc évtizedeiben Palaeologus egy 
olyan ideológiát igyekezett kialakítani, amely 
a felekezeti ellentétek kiküszöbölését, Európa 
— sőt az egész akkor ismert világ — népei-
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nek vallási, kulturális és politikai egységesí
tését szolgálta volna, ha sikerül tanításait 
a politikai hatalom birtokosaival elfogadtat
nia. Mivel a reformáció történetének akkor 
már több mint fél évszázados tapasztalata 
azt bizonyította, hogy minden egyes újabb 
hittétel megfogalmazása újabb vitákat szül 
és újabb ellentétek kialakulására vezet, 
Palaeologus elsősorban azt kereste, hogy mi 
a hittételeknek az a minimuma, amelyet az 
általa ismert népek többsége addig is val
lott, s amely a nem keresztény népekkel is 
viszonylag könnyen elfogadtatható. Az általa 
megtalálni vélt minimális teológia két mon
datban összefoglalható: Hinni kell, hogy 
van egy Isten; és hinni kell, hogy Jézus 
Isten küldötte volt. Palaeologus véleménye 
szerint e tétel a Koránban is megtalálható, 
és — amennyiben bizonyítható, hogy Jézus 
az Ótestamentumban megígért messiás — 
könnyen elfogadtatható a zsidókkal is. Jézus 
istenségét és imádását tehát Palaeologusnak 
elsősorban azért kellett elvetnie, hogy rend
szere a zsidókra és a muzulmánokra is kiter-
jeszthetően egyetemes legyen. 

E kötelező minimum mellett — ezen felül 
— minden nép és minden vallásfelekezet 
megtarthatja addigi szokásait és szertartá
sait, csupán azt kell csak megérteni — kez
detben nem is az egész népnek, csak a nép 
vezetőinek —, hogy az egyes felekezeteket 
megkülönböztető dogmák és szertartások 
az üdvösséghez nem szükségesek. 

Palaeologus a jószándékú pogányokkal 
vagy a zsidókkal kapcsolatban bízott a lo
gikai és a történelmi igazság feltétlen meg
győző erejében. Semmiképpen sem bízott 
azonban abban, hogy a különböző keresz
tény felekezetek papsága is szépszóval rá
bírható volna arra, hogy addig élvezett ha
talmáról és politikai előjogairól lemondjon. 
Mivel tudta, hogy a világban békét terem
teni csak politikai eszközökkel lehet, a külső 
támadásokat — közöttük nem utolsósorban 
a papság illetéktelen beavatkozásait — pedig 
csak a fegyverek erejével utasíthatják vissza 
az egyes államok, erkölcstanában rendkívül 
fontos szerepet kaptak a politikai erények. 
Meggyőződése szerint a polgárok élet- és 
vagyonbiztonságát az államhatalomnak erő
szakkal is biztosítania kell, s a világi hatalom 
feladatai közé tartozik az is, hogy biztosítsa, 
hogy Isten igaz ismerete elterjedjen az embe
rek között. A vallásüldözést ellenezte ugyan, 
de nem tekintette vallásüldözésnek, ha a 
világi hatalom szükség esetén erőszakkal töri 
le a papság illetéktelen hatalmi igényeit. 

A világi hatalom feladatairól vallott fel
fogása egyértelműen szembeállította korának 
azokkal a szektás közösségeivel, amelyek az 
evangéliumok egyes fejezeteire hivatkozva 
tagadták, hogy a keresztény világi politikai 
funkciót viselhet, s még igazságos ügyben 

sem engedték meg a fegyverek használatát. 
Jézus messiási küldetéséről Palaeologus állás
pontja annak a vitának a során kristályoso
dott ki, amelyet az anabaptista befolyás alatt 
álló rakówi lengyel antitrinitáriusokkal foly
tatott. Felfogása szerint Jézus küldetése 
eredetileg éppen az volt, hogy itt e földön 
a választott nép királya legyen. A politikai 
küldetést tehát annak, akit öröklött rangja 
vagy polgártársai bizalma erre kötelez, éppen 
Jézus példája nyomán, feltétlenül vállalnia 
kell. Az ország fegyveres védelmében való 
részvétel pedig — ha a politikai hatalom jo
gosult, s az ügy, amelyért fegyverbe hívják 
a polgárokat, igazságos — olyan állampolgári 
kötelesség, amely alól, vallási meggyőződésére 
hivatkozva, senki sem vonhatja ki magát. 

A Jézus küldetéséről alkotott elmélet logi
kus következményeként Palaeologus nem 
félt azt állítani, hogy Jézus eredeti küldetése 
kereszthalálával meghiúsult. A megváltás 
és a kereszthalál között Palaeologus nem 
látott semmiféle olyan logikai összefüggést, 
mint amilyet akár a katolikus, akár pedig 
a hagyományos protestáns teológia feltételez. 
Sőt az ő teológiájából hiányzik tulajdon
képpen a keresztény megváltásnak még a 
gondolata is. Palaeologus ugyanis tagadta 
az eredeti bűnt, és meg volt győződve arról, 
hogy az ember erkölcsi vonatkozásban min
denkorszabad akarattal rendelkezett, és értel
me és ítélőereje is mindenkor elég erős volt 
ahhoz, hogy felismerje és megvalósítsa a jót. 

A választott nép kiváltsága Palaeologus 
szerint, hogy Isten a természetes erkölcs 
törvényein túlmenően is külön törvényeket 
adott neki, s amíg követte a törvényeket, 
megóvta ellenségeitől, ha pedig eltért azok
tól, prófétái útján figyelmeztette bűneire. 
A zsidóság büntetése, amiért Jézust nem 
fogadta el királyául, hogy ez a kiváltsága 
megszűnt, s a zsidók helyére azok a pogányok 
léptek, akik hiszik, hogy Jézus Isten küldötte 
volt. Jézus nem szüntette meg az ótestamen
tumi törvényeket és nem adott új törvényt. 
A zsidóknak tehát akkor is meg kell tartani 
az ótestamentum rituális szabályait, ha 
hiszik, hogy Jézus a messiás, a pogányoknak 
pedig elegendő, ha megtartják a lelkiisme
retük által sugallt, a józan ész által is fel-
ismerhatő morális szabályokat, az emberi 
együttélés természetes törvényeit, amelyeket 
egyébként megerősített a Biblia is. 

E rendszer tulajdonképpen csak egy pon
ton következetlen, s e következetlenség éppen 
a rendszer egészét kifejtő és irodalmi esz
közökkel is szemléltető Catechesis Christia-
nában a leginkább szembetűnő: ha a para
dicsomi bűnbeesés története puszta legenda 
vagy példázat, ha az ember mindenkor képes 
volt megismerni és követni a jót, ha mindenki 
saját cselekedetei szerint üdvözül vagy kár
hozik el, ha Krisztus érdemének a bűnbo-

387 



csánathoz semmi köze — mint ahogyan ezt 
Palaeologus több vonatkozásban is bizonyí
tani igyekszik —, akkor mit nyer a megtérő 
pogány azzal, hogy minden ivadékával együtt 
a választott nép tagja lesz? A Catechesis 
Christianában a pogányság képviselőjeként 
szerepel egy indiánus is. Palaeologus indiánja 
a „nemes vadember" típusának viszonylag 
korai irodalmi ábrázolásai közé tartozik. 
A katolicizmus — és ezzel együtt a spanyol 
egyházpolitika és a gyarmatosítás — kriti
káját a szerző ezzel az alakkal mondatja el. 
Az európai civilizáció bűneinek ellentéte
ként az indián elmondja azt is, hogy mikép
pen élt népe a gyarmatosítás előtt. Az indiá
nok, amíg rájuk nem törtek a minden em
berségükből kivetkezett spanyol misszioná
riusok és zsoldosok, természetesen mit sem 
tudtak Istennek a Bibliában kinyilatkozta
tott akaratáról és törvényeiről. Világuk, er
kölcsi szempontból, Palaeologus elképzelése 
szerint mégis egyértelműen magasabbrendű 
volt, mint bármely európai nemzeté. Nem 
ismerték a háborút, nem ismerték a keres
kedést, s ezzel együtt a kapzsiság és a hata
lomvágy bűneit. Példás családi életet éltek, 
és nem volt náluk privilegizált papi rend. 
E két utóbbi megállapítás szorosan össze
függ, mivel Palaeologus elképzelése szerint 
Európában a családi élet harmóniájának 
megbomlásáért és a nemi erkölcs minden
fajta elfajulásáért elsősorban a cölibátusban 
élő papság rossz példája a felelős. Bálvány-
imódóknak sem mondhatók Palaeologus 
indiánjai. A teremtő Isten feltételezése 
ugyanis, véleménye szerint, a józan ész szá
mára szükségszerű. Az indiánok is hiszik 
tehát, hogy a világot Isten teremtette, s a 
napot, a holdat és a csillagokat csak azért 
illetik vallásos tisztelettel, mert bennük lát
ják a teremtő hatalmának legnemesebb, leg
tisztább megnyilvánulásait. Az európaiak 
irracionális vallásos hiedelmei, mint amilyen 
például a szentháromság-tan, vagy a kenyér 
és bor Jézus testévé és vérévé való átválto
zása a miséző pap szavaira, természetesen 
nevetségesek a racionálisan gondolkodó indiá
nok előtt. 

A keresztény tanítás tehát — legalábbis 
a Catechesis Christianába beleszőtt indián
történet belső logikája szerint — nem tar
talmaz semmiféle olyan lényeges erkölcsi 
igazságot, amelyet az ember saját erejéből 
nem tudhat felismerni vagy megvalósítani, 
mindenfajta külön isteni beavatkozás, ke
gyelem és kinyilatkoztatás nélkül is. Elfoga
dása — ennek megfelelően — elsősorban a 
racionális történelmi meggyőződés kérdése. 
Palaeologus a bibliai könyvek szerzőinek nem 
tulajdonít több hitelt, mint a megbízható 
profán történelmi művek szerzőinek. A Bib
lia szövege tehát számára nem közvetlenül 
azonos Isten kinyilatkoztatásával. Abban, 

hogy Isten közvetlenül is beavatkozhatik az 
emberi történelem menetébe, hogy csodákat 
művelhet, hogy a próféták, Jézus és az apos
tolok útján kinyilváníthatta akaratát, nem 
kételkedik. A megtörtént csodák leírását, az 
elhangzott tanítás írásba foglalását azonban 
teljességgel emberi munkának tartja. A bib
liai szövegek hitelessége tehát — végső soron 
— attól függ szerinte, hogy az egyes bibliai 
könyvek szerzője mennyire volt jóhiszemű, 
és mennyiben rendelkezett hiteles információk
kal az elbeszélt eseményekről. Ahol a külön
böző bibliai könyvek egymástól függetlenül 
nagyjából azonos értelemben adják elő az 
eseményeket, ott feltétlenül hitelesnek tekinti 
a tudósítást. Ha valamely eseményről csu
pán egyetlen bibliai könyvben talál híradást, 
ott is hiteles forrásnak tekinti a Bibliát, ha 
bizonyítva látja azt, hogy az adott szerző az 
elbeszélt eseményről megbízható információk
kal rendelkezett. Ha azonban a bibliai szöve
gek egymásnak vagy a nyilvánvaló tapaszta
lati tényeknek ellentmondanak, nem fél 
megállapítani, hogy a bibliai szerzők vala
melyike tévedett, vagy pedig hibás informá
ciók alapján dolgozott. Ezt annál könnyeb
ben teheti, mivel az üdvösséghez feltétlenül 
szükséges hittételeket — mint láttuk — 
sikerült a minimumra redukálnia, s minden 
egyéb részletkérdés tulajdonképpen adia-
phoron. Felfogása szerint tehát az, hogy 
Jézus élt, tanított, csodákat tett, meghalt, 
és hogy halála után az apostolok a Jézusban 
mint Isten küldöttében hivő pogányoknak 
üdvösséget ígértek, történelmi tény, amelyben 
kételkedni értelmetlen dolog. Ugyanígy tör
téneti kérdés számára az is, hogy Isten a 
zsidók számára — de csakis az ő számukra 
— Mózes által különböző rituális előírásokat 
adott, amelyeket Jézus sem kívánt eltörölni, 
de amelyek megtartását a pogányoktól már 
nem követelték meg az apostolok. E törté
nelmi hit a keresztény számára semmiféle 
rítust és semmiféle különleges magatartási 
szabályt nem ír elő. A keresztség is csak a 
megtérő pogányok első nemzedéke számára 
kötelező: leszármazottaik már automatiku
san a választott nép tagjaivá válnak, a ke-
reszteíési szertartás nélkül is. A hit egymagá
ban azonban nem üdvözít. Az embernek meg 
kell tartania azokat az erkölcsi szabályokat, 
amelyeket józan értelme és természetes erköl
csi érzéke előír számára. A Biblia erkölcsi taní
tásainak a funkciója nem több — s nem is 
kevesebb —, mint az, hogy támogassák, 
az esetleges aberrációktól megóvják az em
bernek ezt a természetes erkölcsi érzékét. 
A Biblia és a természetes morál tehát egy
mást kölcsönösen erősítik. Palaeologus erköl
csi kódexe ugyanakkor elég konzervatív jel
legű. Bibliai és római jogi tanulmányai és 
talán a törökországi tapasztalatok és a primi
tív népekről rendelkezésére álló információk 
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alapján a legszigorúbban patriarkális elveket 
vallja. A házasság felbonthatatlanságát, a nők 
alárendelt helyzetét a házasságban férjük, a 
házasság előtt atyjuk hatalmának, a gyer
mekek függését a patria potestastól, még 
nagykorúságuk után is, természeti törvény
nek tekinti. A patriarkális családban érvé
nyesülő tekintély-elvet példaadónak tartja 
az ideális politikai berendezkedés szempont
jából is, az alattvalóktól tehát feltétlen en
gedelmességet követel a felsőbbség iránt. 
Erkölcstanának alaptétele egyetlen parancso-
csolat: „ne kívánd meg a másét". Ennek 
következtében helyesnek kell tartania mind
azon állami törvényeket, amelyek az egyes 
emberek magántulajdonát és szerzett vagy 
örökölt jogait védelmezik. Morálja ugyan
akkor messzemenően alkalmazkodik a pol
gárság — a XVI. században még feltétlenül 
újszerű — gazdasági igényeihez. Nemcsak 
megengedhetőnek tartja a kamatszedést, de 
egyenesen helyesli a méltányos kamat mel
lett lebonyolított kölcsönügyleteket, az uzso
rások megfékezésére pedig állami bankok 
felállítását javasolja. 

Palaeologus gondolatai, mint az talán e 
szerény ismertetésből is kitűnik, következe
tesen felépített logikai rendszert alkotnak. 
Az a mód azonban, ahogyan e rendszer a 
Catechesis Christiana lapjain bemutatásra 
kerül, korántsem pedánsan szisztematikus. 
Műfaji szempontból a könyv a humanista 
dialógusok családjába tartozik. A mű két 
kolozsvári diák beszélgetésével kezdődik, akik 
isten egységéről vagy háromságos voltáról 
vitatkoznak egymás között. A diákok, hogy 
autentikus felvilágosítást kapjanak arról, 
hogy az ótestamentumban szerepel-e a Há
romság, Sámuelhez, a zsidóhoz fordulnak 
kérdéseikkel. A diákok kérdései a zsidó ér
deklődését is felkeltik a keresztények között 
folyó hitviták iránt, s mivel a két diák nem 
érzi magát a teológiában elég járatosnak 
ahhoz, hogy Sámuelnek mindenben megfe
lelő tájékoztatást adjanak, elhatározzák, hogy 
másnap mindhárman a város papjához for
dulnak kérdéseikkel. A"pap életbéli modelljét 
nem nehéz felismernünk Dávid Ferenc sze
mélyében. Másodnap tehát a pap a diákok 
jelenlétében megkezdi Sámuel oktatását a 
Palaeologus elképzelése szerinti keresztény
ség tanairól. A harmadik napon váratlanul 
beállít a kolozsvári pap házába Telephus, 
az indián. Megjelenését e környezetben egy 
miniatűr kalandregény elbeszélésével indo
kolja meg: a spanyolok elfogták, rabszolga
ságba hurcolták, Európába akarták szállí
tani; az európai partok közelében hajótörést 
szenvedett, megmenekült, egy jószívű spa
nyol kalmár örökbe fogadta, s most éppen 

fogadott atyjának üzleti ügyeit elintézni 
érkezett Erdélybe, s ha már itt van, szeretne 
az itteniek vallásáról is tájékozódni, mert 
annak külső megnyilvánulásai is rokonszen
vesebbek számára, mint a spanyol katoliku
sok értelmetlen szertartásai. Bemutatkozá
sától kezdve az indián a pap és Sámuel 
mellett a dialógus harmadik főszereplője. 
E három többé-kevésbé plasztikusan jellem
zett figura mellett a dialógusnak még számos 
szereplője van, mert a 12 napon keresztül 
folyó hitvitába vagy talán pontosabban 
hitoktatásba — erre utal a munka címe is 
— nemegyszer bekapcsolódnak a város kü
lönböző felekezetű — katolikus, lutheránus, 
kálvinista és unitárius — polgárai is, s a 
pap természetesen az ő kérdéseikre is meg
felel. Palaeologus a filozófiai dialógus műfa
jának klasszikus példái szerint igyekezett az 
előre mereven megszabott terv nélkül spontán 
kibontakozó valóságos beszélgetés illúzióját 
felkelteni. E látszólagos spontaneitás a mű
faj igazi mestereinél nagyon is tudatosan 
alkalmazott irodalmi fogás. Palaeologusnál 
azonban — talán a sietős munka következ
tében — a formai fegyelem valóságos hiánya 
is tettenérhető. így a terjedelmes munkában 
önismétlés is bőven akad, olykor pedig — 
különösen amikor a pap viszi a szót — nehéz
kesen megfogalmazott és terjengős értekező 
részletekkel kell az olvasónak megküzdenie. 
Minden aránytalansága és stiláris pongyola
sága ellenére azonban a Catechesis Christiana 
jelentős irodalmi alkotás, amelyet — nem
zetközi ideológiatörténeti szerepén túl — 
tisztes hely illet meg a magyar irodalom 
történetében is. 

Ami magának a kiadásnak a kérdéseit 
illeti, meg kell állapítanunk, nogy Dostálová 
mintaszerűen oldotta meg az előtte álló 
feladatot. A kiadás Torockai Máté majdnem 
egykorú és igen pontos másolatán alapul. An
nál a viszonylag nem nagy számú szöveg
helynél, ahol az alapul szolgáló másolat hibás, 
Dostálová minimális beavatkozással megbíz
ható coniecturákat ad. Bevezető tanulmánya 
példaadóan szerény és tömör: csak a legszük
ségesebb információkat tartalmazza, de azok
ról kielégítően tájékoztatja az olvasót. A ku
tatások jelenlegi, kezdeti stádiumában na
gyobb terjedelmű kommentárt adni a szöveg
hez nem is lett volna tanácsos. A nagyszá
mú bibliai és antik klasszikus idézet azonosí
tását a kiadás elvégezte. A további források 
felderítése olyan előmunkálatokat kíván, ame
lyek elvégzése nem lehet az első kiadás 
feladata. 

Pirnát Antal 
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