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A XVI. századoleji nagy európai átalakulást szellemi, irodalmi .téren 
• 

a rohamosan reilódő könyvnyomtatás regítsógó\'eI - röként a humanisták • 
készítették elő. A lelkek mélyén erjedő. alaktalan vágyaknak j vajúdó problé-
máknak ők adtak határozott "irodalmi" formát1 véglegt'Een ők (ogalma:bták 
Illeg és a közvéleményben ők tudaLosították. , . 

RotJtel'dami EMSmus ennek a .,ha'adó értclmisógnek" volt egyik legkiv::i
Ió'bb képvBselőj e, majd 'közel egy negyed -századon át ver,kl'c. Ellen[elei - sőt 

talán oo.rátai is - Protheusnak tari<>iták. Túl közel voltak hozzá, igy ncOl 
láthatták egy~gben . a lényéből, munkáJihól és tetteiből könnyen Ikielemezhelö 
lál:.szólagos . l:en-iótckot. Pályája ugyani. az új kort teremtő .kaotikus idül<: 
fordulójára esett; egy.k lábával a hag)"Ományok, a közópkori (egyházi) muit , 
a má,ik~al a még kialakulatlan, önmagár~ nem talált jelen talaján áJIott. 
f:lete is ezt póldána: gl'erekr.jjel kolo.torba került, de az életet, a világot 
már nem cellájának szűk ablakából ismerte meg, hanem kilépett a monostor 

• kapuján, hogy oda többé vissza se térjen. De egy életre magával hozt{l. min-
den át nem éli küLsőség, "gépiessé vált" ceremónia -. hogy kedvenc s1.3vával 
éLjünk -, iudaismus iránti ellenszenvét., a szent dolgok iránti óvatos, "bölc!:" 
ezkepszisét, de ugyanakkor a magasahb rendű szeLlemi élet, a bonae litterau 
h<aLha.trutlan szerelmét, az E"gy<Séges, kereszi:eny, latin Európa eszményét, nagy 
emberi és kuLturáLis hivart:ástudatot.1 A Itgiből nem akart elvetni semmi 
értéket (le:;a1ább is azt, a.mit ő értkknok tartott) , de másoknál jobban áhí· 
tOltta a mogújulást, az egyházD'alk és a táriadallCnnnak olyan belső rnegtisz.~ulá

.&át és külső "ároalakulá.sát", mely lehetövé teszi eszményeinek megvalÓ$ulá~t, 
az emooohez - felfogása szerim - egyedül méltó életet. A feltörő, anyagila;; 
és szel.lle111liJcg felszabaduló, függeUenülő, "eszményil< poJgMEágnak volt a 

teol'eúikusa: 
, , 

F egyv€l'O a regiből ,a - szerinte - helytelenrt, az elavul tat lebontam. 
akaró és laz új, helyes irányt mutató, építő kritika. Ezt a kritikát alkalmazz.a 
minden téren, főként egy'házával szemoon. A volt szerzetes nem t udhatta 
nz emberibb 'életet a kereszténység, az egyház ktnetein kívül elképzelni, de 
mim a németalföldi devotio moderna . igazi tanítványa, a küls.Ó6ége-kbe vesz l> 
valláE;osság helyett egys~erű. belső Yallásos.~ágot akart. Ehhez pedig - S1,.e-

t Ez a dolgozat Erasmus és a XV I . századi magyar irodalom c. tunul~anY"
!;Ol'oza.t egyik da ra.bju, ezért feleslegesnek t..a.rwm a felhasznált Erasmus.-lrod'l-
10m részletes felsorolását. E}sősorban Erasmus müvei voltuk s:túmomra Irány t
<uJók alakjá.nak és szellemének megrajzolasában. Azonkivül Meiss-i nger. Karl 
August: Era.smus von Rotterdam. Zürich 1942. _ Pincau. J. B.: Erasme, sa 
pensée relinieuse. P nris 1924-. _ Bataillon, MaTcel : Erasme et l'Espapne. ParJs 

~ !9,31. 
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rin!c _ nincs szükség külsősége::: slc l'b..J'tú i>okra él;, dogm-atik?-i "Gzőrszál. / 
hasogat:i!'okr:l.", mert a vallásos életet élni kell. nem ])()dig · r.sodás, ésszel !V' 
nem fogható misz.tériumokat hiábavaló módon boncolg:l.tni. I' 

• 

EarTe növehő hírnevét _. pályája első felében - humanista filoló"iai - . 
munkáinak és nagy filoz6n~us szatlrájának. a Balgaság dicséretének köszön-
hetite, de érdeklődése mindinká.bb az eg,\'házatyák - Agoston és Jcrom{)!> _ _ , 
ma.jd ezeken keresztül a szentírás felé fordult. A f.orráshoz mpnt vissza, az 
('gyszerü, belső vaIlásosság forrásához, az egyná.zat alapító ~riszlus lan i
Tását és in.tencióit. megőrző teatamentumhoz.: az evangéliumokhoz, v'3.'amint 
a Krisztus tanítáJsát l eghíni~bbcn interpretáló és továbbópítö le~ki lanihány--hoz , a nemzetek apostolához: Szent Pálhoz. 

Egyik legfontosabb felnda·tának tekintet te Kl'isz.tus testamentumának Í!cf 

:11. apoó:toli üatO'knak hiteles, ronás- ~ szöveghitikán alapuló kiadisát, tS 
czzel pál1huzamosan modern, lehát ~umanisoo. latin fordításban való közzé
tételét. A következő lépése: az anyanyelvekre való fordí tás szUkségének 
pl'ogrammszerü meghirdeté...c:.c, hogy ehhez a forráshoz mindenki, még az illitte
ratus is hozzáférhes!?Cll. 

Közös, Európa legjobb tudósru~t izg,ató igényre muta/t, hO'gy egymástól 
\ rüggotllcnül, ugyanabban az időben , sőt Enrusmust 11"Iegelőzve Spanyo '

országban egősz munk<aközös..~g alakult a Vulgata kritikai szövegének koiadá· 
sára. Ez a munka - a Biblia Complutensis - jóval ENLSmUS No.vulII 
Instl'lllnentuma után látott napvilágot. Az erasmusi kétnyeJ.vií, görög-latin 
Új-.'>'.löve! .s.ég 1516.1ban hagyta el a báozeli Fl'oooniu.s- könY'Yl$ajtóját. }.Iegjelenése 
a római egyház hi vata}{)s, sok varián;;sal bővelkedő Vu.1gata-kiadásaival szem-
ben for radalmat ie~ent~t, s ettől lén ~'cges pontokon is eltért. A hurnanis~ 
filaJógus kezét nem kötötték meg dogmatik,ai vagy apologetikai meggondo
lás()k, a szent 8zövcget is c~.ak úgy kezelte, mint ,'alamcl,vik p rofán auktor -
Vergilius vagy Plautus - ll'xtusát. vagyi!'! mint egy igen fonto s GS kQmoly 
filológiai fe'adat megoldását. grre ('lég bát,orítá-st ős pél.dát adtak nag.\' 
.~ zellnnri elődjének, Laul'entju~ Vall:\na'k az Új-szövctségbez Íl't kritikai 
jegyzeteL!! . 

nizon~'{)S szempon tból nem kisebb jC]Clltőségüek a ~o\'um Testamentum 
ó:zöycg6hez írt ·kritiliai jegyzetei, az Adnotatiollcs sem. Ezek eg,,'-cgy szöveg
kritikai pmbléma megtárg~-alMán túl nem egyszer antidogmatiku;;; ma.gatar-

-, - t ásáL és felfogását hirdető morális tI'ak'tÚ tussá bővülnek , hol nem csupán 30Z 

általa tóvCBnek tartott Vulgata-szö\'eggo~ és intel'pl'etációval fordul szomlJe. 
hanem egy-egy dogmatik"13ilag fontos és kiaknázott hely,nél az egyházatyák -
erro a helyre vonatkozó _ homlokegyenest e~l('nk t>zö "éleményeinek szembe
állításá",ul mUltat rá. az á.ltala helyesnek "él t , beW.sz-winti ,.oogmamcntCb" 
~rtelclll re . 

• 

fVl.t a kÖTt i"xirják be az Új·szövet ség könyveihez írt, kOI'ában Ml ll yira 
k(>d\·c]t, lJal'arrázi~ai. Ez('kbcll megn'~sztegeW, könnyed latin stílussal oldja iel 
a. szentil'ás tömöl'ségH, és dolgozz.a bele népszerűen a snját felfogását. éa az 
Ad11otationes "tudós", sok!\zo!' antidogmatikus eredményeit. 

Erasmusn"llk C ~. a hál'om munkája. :l XVI. századeleji humanizmus 
progl'OAAz.idhlsáJlak I('g!onlosabb alapokmányai. Luthe!' is meríto{.t beló'ük, 

~ A I; llanyo!orS'l.úgi bibJia -kiadá~rn I. B ll tailton : id . Ill, 24. I. etc. 
• 



• 
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IJil>liafonfi lcí sninak üj<;zö\'e l ~cgi I' P!o'zH al. úl'U;:;IlH1 Si ;\o nlln T t:li lvnwlltulL1 
;'I 11l1)jáll for-ditoJt.a, es ~ pr:nccp,; ~iUI'lalol'ulll wk lll/ís forradaljHi gondob l.l 
is term&cn,\"em halot t ~ZIt1{;iJlek kiórlelósébcll. De Ernl;-mus Szö\"cgkrilik:l.i 
j \rcdménycillek" legradik .... .il1H\bb kihetkt'zmónyeit n maguk tcljcsségt>!Jcn ö '::{']fl 

nlllta. l e. I tt Mk,én! , j kel'f'<: "lénység eg',dk nl rq f\'c!ö tan.,ira , fi Szcnlhál·oll~F.:·IP; -
I lanr;). gondol unk. Erasmus ugY4nif:: NOorum 'J'e.stmnentumából s zö\eJk ritika i 

!lleggonc!Q'<ísok alapján kihfl f!'.\"Ia azt il dogmtl lik':l'ibg anll~' ira routo<:" egyet!t: ll 

passzust, mc l ~' a szentháromság ld rom szcmó:yét öS'Jzcfoglalv.:I cmliti . Ez a 
helj' az 'azóta is ::lnn~' i s zor vitatott "comma Johannemn": "Quoniam tr('~ . , 
"unt, qui testimoniulIl (bnt in coelo: P ater, Vel'bmn, et Spiritus Sanctus; • .. t 
hi tres unum sunt." (lJoan 5, 7.) A görög kódexekben ugyanis ezt találta: 
<' Ou rpú; liai " Ol .1/ ,(!rr:upo li "'E~, 'lO ':t I'" Ü./I tY , [{aL T~ i"c'lolj , Kút rA rr~lIIl, 
id e€t : 1'res sunt qt.:i test ifi c..'ultul', ~' piritus, (' t aqua, e t r:a ngui.s." Ugyan
akkor Il U1S szen'tí n'l si hcl~'/:'kll é l is. mc'yeket a H ál'o lll~;jg bizonyítás<Íl'íl szoktal, 
fel használni, illetve egyes r: zemé:~yeil'e yonatkoztattak, mind ig ,,;issz't\,tór a 
l extu'! - nézete szerint - ered(>ti, egyszerii. l'ilteralis értelméhez. },Iódsu'rc, 
a görög szöveg tek intélyénet elismertet&:e ffi C'lIett , az egyházatyák ilyen 

klli t ikus szcntirási he!yekhcz írt ellentmondó magy:náz::ltainak fclsor~ko7.

ta tá~a, hogy történeti kritik ,ha' is bemutalisa a z eddigi úwlmczés - re: · 
logása szerinti - tanhatatlanságlít. .. ,/ 

• 
Szövegkritikai al apol) julott el ezt\khcz a~ cl'CCllllény C'klH'z, dc az an ti -

dogma t ikus f('lfogású "Th('()]ogus" látható örömmel és buzgalommal bú:r.h , 
alá a kritikus pontokat , A nagy n,\·ihánossl.Íg felé ugy játszottla JTl('g. minL!li1 

r:: z.ímára az egész ~m je~entcllc többet holmi szövegkrittikai problém,in:i', 
1)('(lig a. logikus következmén~' C'kct önmagn számára is levonta , mint ez ki :t'! 

si'lik H il.a.r;us-ki-adá,;,<lnak ajJll l óloveIéből és cgy kései lllllllkájából, a Modu.; 
Ol'('llldiból , 

A ~O \' 1I1ll TC'!'-tamelltum és az Ar! notatiou;';3 ked\'czo rogadblá~rn 

ta' üJlak a. humanista k őrö kJx>n , de az angol Lee, és a spanyol Z.ufiiga :Ol 

egyház tall a il~ak \"éde!m6ben j Ob"ú$ aggodalOIllmai ős erélyesen mut1att:lk d 
:l. bennük nwgbúvó erohlCk lóvcdéE('kl'c. El'a~llHl s t nagy humanista teki ntély ű, 

befolyásos barátai, és az a kl.k tiikati fogü.'!o, hogy Novum Tcsta1ncnllllll;). ~ 
X. Leó páp;.ínak ajánlott a, _ il. komol yabb ,kövctkezményeklÖl mogvédclnwz
iók. Mindi\ mol.' lk tt bi>zonyc~ ( \ ngedmén ~'ek('t kl(' lIe-tt len n:e, így új· ;:zö\'ct 
&őgének harmadik kiadru:i.\ba m,Í1' (\. "comma J ohanneum"-o t j;:; yis"zaállí· 
fot.ta, - f Az egyhá ZIi cliléhetés, amit {>ld {\bcn úgy-ahogy c1k(, I' iil ~, hahi'a 
nt:ín UtóllÓI'l c. A ' 1.ridenti zI' iml,1 10bb eretnek tamiL lllegbél,vcg,pz lc, é~ [('g

jelentékenyebb munkái indexn\ k (,l'ü~tek. 

Termés'i'.otes, hogy EJ'a'mus rön,tebb cm1í t.el t " eredményei" igazi , hálá ,; 
rogadiatásl'a az anti tl' initd riu::ok kis csopol't j:.ináJ találtak. Lel ius Socinll ~ , 
fll'ibaldi , BCl'Ilurdinus Ochinus, Ya!entinus C,('n ti li". Paulus A lc i a tu ~, Geor. 
gill s Blandrata. 03 birs'a ik a pl\d l.l81i ;:.zubadgo ndolkodó hagyomány fol ytatói 
ro :tak , Ohl$ZOliijzágból mcnúk iilnii"k kello1lt, <úő áll omá,;uk lJclvetia: Genf, 

é:; Dá.zo!. Ez ut óbbi még a. 111('slCI' haJála után i:ö a z Qra;e:ni smus melcg,ígya, 
Az anl ihinitáriurwknak E I-asIl1US nem mcndot.t újat, dl) tá pot, tck illlél ~ ' ó\'(> 1 
(' r~ít óst, fl zö\'t'gkri t ik ai erod mi'nyei\'('1 JX'(lig újabb e ~ös érvcket adolf. ~í' J1l 
\éetlell , hogy a Icgmíívc1tf'bb, J e~hí!'esebb antilri nitát'iusok _ péld:iul 

I 
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Dudith András - egyúttal erasmistáik is voltak. De náluk Ecm talál juk 
meg Erasm us tekintélyónek 6s szövegkritikai eredményeinek olyan nagy
mérvű laihaswálását, mint az erdélyi unitáriuook alább i smertetendő kiad

vá.nyában.3 

• 

ErMmus magyaror'Ezági befogadása - - mint mindenütt Európában _ 
• 

több irányú. Kezdetben - s ez az egész XVI. E-zázadon végigkísérbetö -
mint a princeps litteratórum: a kla$iszikus művek kiadója és a latin stílus 
4tolérhetetlen művésze foglalta el méltó helyét a magyarországi humanista 
szívekben. Ez utöbbi szállt alább és vált népszerűvé M~anchton közvetíté-
t'oÉlvel a hazai protestáns lskolákban. \ 

A "theologus" Eraosmus sem maMdt háttérben. Dévai Biró Mát)'M, 
a "rnagy-aJr lutlher" Vlme hitelesJtteti áHáspontlJját, mikor "eretnek" tanai 
miatt fogsá.gba kerül, és igazolni aJkarja, mdért nem fogadja el egyes szent

' !légek isteni rendelM t. ~gmélyebb nyomot Novum TC.í.-tamentumávaJ vágott. 
, 

A XVI. száz,adi Új~szö"etség-fordításaink majdnem khétel nélkül ennp.k 
alapján készültek. Eraemi5ta bibliafordítóink - Komjáti , Pest i, Sylvcster -
a szövegértelmezésnél a textuson hí.1 3.rZ Adnotat iones-t és a para frázisokat 

.. is figyelembe vették, fordítáos;ukba beledolgozták, ibelesimították. Sylve.:;ter 
• mog is említi , hogy a parafrázisokab is felhasználta, mert ezekben "PUriOl' 

sinceJ'iorque tractctur Theologia." De ők még erÖ5en a hagyomány talaján 
állnak, a dogmatikailag vi·m..tal3Jt.ó, "gyanúsabb" cr.edményekoet 'fI cm veszik 
át. Ebhez nem adott elég alarot és hátteret a politikailag 65 ezcllemillJg 
ugyan bomladozó, de még mindig eléggé "konwrvatív" :Magyarorsz:ig.' 

Ezént ·nem ,·életlen és eset-ll3gCS, hogy az a.nrt:litrini táriu~k csak a 
század má60dik felében és épJ.Xffi Erdélyoon jelen.t.kelltek. E tanok hirdetőinek 

európaszcrto üldöztetés a sorsuk. Servet Mihál"t Kálvin Genfben máglyár'l • • 

küldi. Legtöbbjük a politikailog zilált Lengyelországba menekül, hol eszméi-
kot al'á11y lag nagyobb vcs·zély nélkül hirdethetik. L9ngyelorszá·gból már 
nyitott a ka.pu Erdély felé, hol szintén elég zavarosak a közál,~apotok é:: 
a. lengyel a.nyától származó János Zsigmond ül a fejedelmi trónon. Az ej 

rejedolomsége Erdély számára a lengyel politikai és szeilemi kapcsolatok mel
lett közös ,olasz, fők ént páduai EzeUemi oriénlációt is jelentett. Erdélybeu 
tulajdonképen csalk D!andrata Györggyel jelenolke7Jik komolyabb f-Qrmában 
az antitrin itü riálliz:mus. .Erö te:lje.;; JllozgalOlIIlllwá pedig ak'k(llf v:ilik, mikor 
János Zsigmond emez udvari orvosának sikerül az erd élyi ,'all á.w6 élet nagy-

~ Cantimori. Deho: Notc SIL EraslIlo c la vita tnoral(' c /"el;flíosa i la!i(lllu 
lIel liecolo XV I . Gedenksch rirt zlIm 400. TodestlIge des Er:'sm us von Jl ott e l'· 
datu. Hasell936. 9S-11'2. l. 

'Erusmus magyarországi .,sorsáró l" J. Thien en 'ann 'l 'ivn dH1": Mo/l(i c·~ 
és Ercuf1IlIIs. lliner vu. ~(l924)1--6á. I. _ ThiencnrunIl Erasmus-képét hel yosbbiti. 
módosítja Tl·enesényi-W uld ul)(cl Imre. (Erasmus éli magyar barátai. nJl. ] 9111.) 
- Dó\'ui niró Múlyil.": D iímufatio dc stalu itt quo si llt 8 colol"1l/ll m lim ae 1)0"'/, 
l/fJl1C -vitam. (ll a sileuo) 15a7. s. lcv. [RMJ\:. III. 318.J - Sylyestcr J{tnos: Vii 
7'c$tamclIl,ú Mau'ar Iletwen, .. Siir"ál· 1541. Ferdiu<l.od fiu ihoz cím7.ett Il júnló
levelébő!. 

• 

• 
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tohetsógfi V01.otö cgyélliségót, Dávtid l"'orClloot, - 15G5-ool1 - CHzm6inok 
. , 

mcgnyorlllc. 
Ezek :lZ cszm6k így n:'1ldsz~l'ú7.VC, kidolgoliva. nem Era@mus oozméi. 

Jóval régebbi gyökerek re mennck vissza, s mint már ('Julí t..ctJLOk , a páduai 
szabadgcndolkoz6 iskol;). tette üket magáóvá, s fejleszleLt tovú.bb. Csak
hogy e gondolatok bofogadnsához - a dogrnali'kus gondolkodás mcglnaf-· 
t-á.sá.\'al - Eroernus krs zítctte elő a XVL srtáza.d humanis t..áina.k szék~ 
réwgó.nél az utat. 8 az Ő Gzcntí r-á€kritika i eredmónyei t1i egyéb 81ltidobrrna
tikus nyila tkozatai igazolást étt pcrdöntőül fogadott,! (,.-vckot. szolgáltalLlak 
azok számára, a'ki k a S7.<'ntháromJ:lágtant nem érlolmi, Iiloz6fiai mcg~ 
gondo!ás<:Ik ala.pján taJ'tot,ttik cJtogadha t·atlannruk, hisz mélyen valJáJ?os Icl
kIUlo1űck voltak. l\aoom L U;tJlcrtÖ] 4<; Kálvintól "'toglllru1.ikai]ag amúgy is 
mogbonlolt légkörben továbbhaJadfuk oa " rofonn" út,ján, 8 Cf'ak a.z,t voltuk 
haj landók elfogadni. :lTrlinck biz.onyaágát <Ii Szentíráaban - az igaz hit 
egyedüli forrásában - megtalál ták. M.indon mM-t az Antik,r.iwl,t.UB t.eHdmá· 

nyának min.ős í tet.tek. , 
A gy ul.:úchérvál'q ős az cl'déb'i szász humanista, roformátor körökben 

nom ismeretlen nagyság Era'Smus. de ez a latin stilusrn(ívósz ős a Melanch
ton-fóJe pedagógia 8zürőjén á ts ziíri, az iekolakönyvek k1ilúgozútt, mcg!%Oli
:Htct t Erasmuaa. Vagner Bálint 1557·oon a k611l1yolv,ü crasmusi Novum 
Tcst!amcnturnot is ki adta iskolai hasz.nálatra Drassóban. A kósőbbi unilitriuB 
\·or.6töcrnbcrek jól j .. merték Ó$ becsülték a "princeps J..Ji t.t..crato rum"·ot. dc Rem 
az erdélyi iskolák. scm Vi-tt.cnbcrg, hol tanulmányaikat V'(:gczt'ók, 110m adtak 
alkalmat egy primér Erl).l;ffius-ólmónyre. A rot.terdami forradalmi gondolatai 
feló olyan Dab')' al akok ál lták ol a kilátást, mint I~uLher, Melancbt.-Jn 
és Kálvin, 

Dávid Ferenc és Bellai Gáspár el őbb JuUwranu8, majd heJvót lelki
pász,-OOfok volt .... tk . gondolkodásuk on ba llasz'iként vi~tkk ei".eknck a fc!ckczc
teknek too16giai "elóít6!",eit'}. A vallásos radikálizmus útján - ha szabad 
iobb híi án czt a szót h~znál n~ - nem a J'adonalist a filozMu s módS1.örea 
gondolkodása viuto öket el őre , hanem a még kial akula:t1an, tcpJ6giailllg mcg 
nem állapodQt t vis7.onyok közt Bzükeógossó váló hitviták. Ok a mai óriA> 
lemben ncm is voltak racjo ll ali1!ták, haJlem llívő, mélyen vall ásos tmbcrek, 
akik elöLt az cg)'otlcn tekin tély az Isten sza.vát ős akaratút tnagába,11f{)glaló 
Biblia, 6 náluk a ráció nak csupán csak annyi a 67.cropo, hogy a mill&l aa,Jak
ta1a.nabb szentírás.ér telmezést, és az így adódó "tiszta t.,an" megú: lapítlieáJt 
l'töscgHsoe. Tehát náluk i ri l'Sak az a llci ll a Th('oltlg iuo I< zEtrepóbél1 \1tIl 1ét.
jogosultsága. Eram ust is czt:'Il a pon ton - í:i. biblia-kritika ifd BZÖ\eg
értelmezés pontján - ragadták meg é>$ F.ajátítoUák kj . 

Ezt az útat cg(;g,zen tr'l.ékel hctően Hellai Gágpáron kcrostUil mutat.
ha tjuk be. Az 1567, év i gy u.! a fc-hérv~ ri hit vitán még Kálvin hfVl'kéllt vot t 

, Az un it/. ri usokról 1. R l: vf: sz II{IT6: Mauyar r el fJr mrl l ll ' ('lIyhÚzt{J r l Pt",t • 

. I. 1 5~ t á játó l 1G4"foI -lg , 1008 . 114- 128_ I. "fi; ~z ol t tn l6.1hl1tó ' irod ulnlflt.. _ Ofw ld 
"~erfjnc erlllnnil OluHávol már 'J'h icntJlllinn ifi: fogl al kozott, ( I. Ill. !)2-!i I , 1. ) pf,n
'Iohlt monet/, t ",.-upún og )'otlc n egy 1I (l a tra 61,it l. F cl f og /U!: ftlln k l(~n )' ('"1:A Id h/l l rh 
h án LállzJ 6 Ulu tulott r á. ( 1)61}lcl Pr>rcnc UTCU a Izcllf'mludomd l!1JI I4fl'fa (nl 
Wkr ébcn. m uj 1:.J3!l. LKerC8~té n y Magvető t ' Uzeto1 . 17.] r,.....Q . l.) 

, 

, 
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részt. Dá\'id ferenc é!; Bktndl'UÜl cl'\'készlete biz.tolll':ágában !1Icgingnlw. 
mindamellett a g."ulak·hérniri diEputának az Ö :"3 jtójan 1568·ban kiado : t. 
i!'mer tetése még MclJu !!ók olda'áról értékeli a dta anyagát, bár az előszóban 
jo~ez némi hez it-ációh Ugyancnnok n. munkának ] 570. é\'i kiadcisába n mlÍ l' 

bejelen ti "Illcglór étét": ,,1:;n m.cgg,\'cY.lödéf'Cmr t árhatatosan követtem, s czcrt 
a viselkedéremért igen gazdag jutaimal nyertem, lller t ezen az úton a vilá · 
gosság és mindon könyörüle!. atyja maga lagadott ki az Antikrisztus hihc:
tet/en té\'ooés-einek ezakadéokából, és az én ingadozó, küszködő lelk\!Jnct az 
egybehangzó szentírás·harmón iá\'8.1 megbékéltette, megnyugtatta leesillapí
totta, Most te-hit, miután hiszek , méltán szólhatok Sí".{!nt Pállal, w az ~n 

IlilomröJ SZl!l"ötJenül Sozámo t adhato'k, mint azt az előbbi pnú ícióban (itt 
céloz az 1568. mri kiadásra!) m('gigért<>m. Abban ugyanis íg~· il' tam: Hogd1a 
az én lelkem azokban, meJyrktöl most \'i!;szahökö~ , - megnyugszik , ::tJ..t. 

majd a legjobb és legnagyobb Isten pártfogásával nyilvánosan je'enteni 
fogom akkor, hogyha már a máf:. ol'szágbeli tudósok ítéletét lllegvizsgáll;lUL 
Ezt (íl'tam) akko r, i\1o~ t pedig dic&'.ret ::t legnagyobb és legjobb htennek! 
.. \ " igen tudós férri-ak - mint CeJ!a.rius ~lárton, Capito Parkas és. RIOUef
dami Emsmus - va'amint a kegyes és budós le ng,velországi lesi\rél'úknel, 
i-télclei a ~,zelltfráshal1nórda srgit"égcrve1 elln(~k a konhon:'rúán:lk minden 
nohóz csorpójáe ketté dgták,"8 

E szubjektív jo~ lcgii nyilatkorJa.t tükt'Óbcn is láthatjuk, 
komoly tekilJtély Erdéfybcn, ott a hdyc a kimondobtan 
t13nítók éi> a "fnll'es Polomi" mellett. .... 

ho:;;\' Eraslllu.:; , . 

anti brini hiriu" 

MáI' a g,\·ulaf(thérvári hitvitnn is; íelvonuJot, .. 'Üják az ant.itrinitiriu,;ok 

tck~J\té lykiént. Bbn:ll'vta. György a .,Dc porpetuibate Sacordobij" vitáz\'a 
J'úja hivatkozik: "'" et recte Erasmus w;rtit, .. "7 Az egykorú erdé:yi 
uni túrius kiadványokban is g,\'akron találkozunk ne\·ével. Dá\id Ferenc 3 

Molius Pétert cMoló ira-tában az "El Deus erat Verbum" 'Szerin-t,) helye3 
• • 
ertclmez.é:ilnél Erasmus "hil'bcdt" adagiumára, a J,Homo homini Dcus"-ra 
utal.!! i\lásuti pOOig egy fontos szcntíl'á.si helyről így ir: "De neme: Jyc:: 17. 
iras magy13rázzoc hözl5t cz igi'ket az A ttya Inem'öl magyarázzác, I~ard 
nll'g :i nagy Erafmuft Rotherodamuft. A Romabclieknx ,irt le UP énec 
kilcntzedic l'éfiél'c "a'o magyamzatban."1I P rédikációiban a "comma Johan · 
ncum"-ot Era"mus tekinté:yére hivatkozva veti el: ,.Leg el Jfi"r ez bizonfag
g'a.l mcg az Papai Doctorok fem eInek, es vgy mint idegont. meg "ol tik :lZ 

l'c~-:ck kÖZZ -ll, AgoHoll, Oyrillus. AmbroIius, Beda, cs az moftani:.l c közzü l 

Cal\'illus. Bullingel'tli>, es az 'figurum beli TmJitok az vr TeftamcntulIlok 
mag~' arazattiaban, Erafmus Roterodamus kedig az vy Tes ,amentulllnac 
Illagy:u'azatyaban fokot flol e modaf rol hOg f oholt ne taJa ltJa hane cg 
lIil"paniabol hor..ot könnybe melynec az Beli rc irtak \'Ű'lt"c z lIl olldart C~ 

~ lI:lltni lati n pr e.fációju; D ispu.ta/,io de D /Jo." KoJozs va]' Lí7u, '\6 1(' \' , 
(1:l\1K. l l. t :!.li ) 

, (
', Brevis cIlQl'ratiQ dispulatiollis Albolwc.,. G~'ul j< !chér"ür 1568, H iiijb. 

ev , I )IK. 1(. illl.) 

8 llf'/llIotio Pl'OIJOSiliOllulJt Petri. Me/ii", Gyullúehérvár Lt5G8.J L id . [ ű V, 
(1t;\IK Il , ]14,) 

• Az eg~' S mngll.tol v(llo felséges Istcurbl ... Ko]oZSVúl' If/71. M i j , lev. 
(HMK , l.85) 

-
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nell! a ' ÖL igckJl\" c tx'l1dibcn IlwllybÖl nyhlan \"ag~ on , hogy ez o. monda ., 
111.-,.11 lúullios i. Uli lilit ' nknek nganak meg er()fitdcl'C."'o - Ileltai a tn;ir 

idézet.t. lu' ].\cll kí\"Ol is em'íti: .,Mert AgoHon vgyan r oc kÖnyuct. irt <II: 

Haromfágrot, i\l cl'yekbcn l'fJ ffen kaBál a fallai ka G:1 ual etc, d<" i""""1l 
c . 

kones haBolJlluJ, sM inkáb nagy kárral. EI annyira , HOM}' a fk.geny baral 

;i, nagy crölkcdéfbt ll vgqW elblIdul, hogy 6maga \'('Ill I udia mit moni!. 
HanC'lIl "(>gre cbb~ akad Illeg &kerc. EST, NON EST: Az a z, Scm k Mten. 
Sem ben: ~lcllyet io l eBébe v&Uec egy nyihány t udos embere<: a régie,' 
kŐzz.Ü t, De e~ ö J1er alU li '(,'dönbe a tudos em1x>reknec hadl1 ag~' oc Erarmus 
Rof,hvrodamus, Mi nt meglathatod az Ó itiletiböl, mo:ly Ago l' t.o n Harom 
fágos kön,\'ueknec az végébe \'agyon.;'l1 

Jl a.;,;on lóképell, hiva tkozik rá Ba~ ilius István koloz,sniti uni tárius Jlh}lh

kát or. 19y {l,. "comm a .Iohanneum"-mal kapcsolatban: "'" Er.(' llt. bizn 
nyit.tac a magyoa,·a7.io Doc' oroki,.. kIkeL Htcn az vtolf,o l'id8bcn fel lámulHot 

, cs meg vilagoWot l1f'nt le'ke altal kic kÖzzJ.I f l) es c]fö uz EI\.'l. l'mus 
HowrodumuG kli aUt iria az V~r i tettamentullloJl va!o icgyzQfin hogy .. :' 
Ma.jd ahol a "Szenteknek egS~ógát" cikikelynek a Crto.d.o- bn \~aló "oocsusú · 
fiá.t" rejtegeti: "Meg momigya ennec okat az Er'u!mu!$ Roter'odulIlu5 bÖlc,. 
11'0, az a kCllyuebe mdl~ret neuezet Colloquiannc, nz az, cgYtlt valo b::!Gettc · 
rcnec". I ~ - - ~'h\slk munk.:ijában is yiS&'.latér a "cou:ma JohullIlCum"-ra: 
,,' .. mint eBt bizonyiUya böuf<>ggel F.rafmus TIot()rOd,UlluS Doctor az V,I i 
tcft.amentumon va10 irafaba, ... " 13 

EJ1Mmus .,doctor" műveinek ismeletét és unitárius szempoOltból való 
kamaboz.tatá_'5át eléggé bizonyítják a fentebbi idézetek, dc igilz i jclcntőség'ét 

az 1567-oon G~' ula!ehér\'t1rt kiadott "De fal'5a et \·era. \"llivs Doi Pa;lris" 
Fil~i ct Spiritus Sandi cognitone. !ibri du o" mutatja meg. A XVI I századi 
antitl'initáriU5 irodalom eme nagyhaH:: Í1 kön~,,'c igazában kompil:icio. "Vario 
haec Yirorum insignium fragmenba' ab ollluibus tanto pere ex~tita" nagy
rooz.t az eu rópai, főként le-ngyeJor'5-z-ági 'arrhtrinitá.r}us irodalomból került ki. 

~fndameHett az eg~sznek öS'5zcfogása, megkonstl'uálása cgy kézre vl.ll. 
Bú a szcrz.ők így jelöJ,ik magukat: "Authoribus minis tris Ecc!e:;iarum 
('on ~(,l1lien'tium in Sarmatül" et 'l'ran'sylvania". a SZÜIlIUllk'l'U IcgfonLo&'1bb 
részek be szőtt b%:olllélye::. vonatkoz-ások elárulják, hogy üzelmek a jrgt.ehel.· 
ségescbb erdélyi reformátor, Dávid Ferenc a l:: zcrz.őjc , vagy talán átdolgo~ 
zója. Lássuk csak közelebbről ezt a munkátP~ 

A könyvot biZ1lo~:an Dávidnak tulajdonít!lató ajánlé1!evel \-czeií bt>. 
A z epistola dedicatorin tipikusan humanista: 'Coganású és fc!tünően Eok 

benne a.z el'asmusi nyom: az Adagia legjellemzőbb példái. Az ,ljánlóle\'él 

10 E b.S ::é"'Z8 n szon l. ir lls nac k&lcn kaJcl! l'e8ze~b8[ vot prcdicncioc n<l c ... 
(j yultl [~h(; r vlir 1569. (RJ.[l{. I. 66.) 

II Jblo ... Kolozsvá r 1;,70. C 3 [el'. (IDIK. L 81.) 
12 A." AI}o~to[i C"CdIlUHC Rövid )'lagynruzatlya ... Gyulllfohérvár 1568. Z 

iiij. és nbb lev. (UMK . .I. G6,) 
11 Egynehnni kerd c~ec It kereszt-ieni igaz bitl'o[ ... Gyulafebérwár 1568. 

Q iH. lev. (RMK. I. 6:) 
u )!cgjc!enl GYIl!urché.rvárt 1567-ben. (U,MK. If. 106.) A kiilfö[di szak· 

irodn[om Rh IHlrlllúuuk tulajdonHja. P1. Caniimori: id. m. 107. I. (Ugyanő má.r 
észrevette c kÖII~' vb()n található gyakori ErasmuSl'tl va[6 u taláso.katO 

• 

• 

• 
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. ". ,'n,'''r Silcn()rulll Alcibiad is" mutat.ja be a könYI\'ct, majd tová!>b IfOJa... w 
EwrényJred:ik: ozt nem azért tct=.zi , mintha .... édl)keznri akarna "ab Aspidllm 
morsibus", vej CI.audia[}us toniLruis. Ebbe a családba tartozn.alk e fajta 
stJ1'IJsfordu[,rutai js: "Tamquam RON\~ii foro;; aperiamus", Anagyrin movemus, 
s Lb. l1Jt _. ru másulJt is - találkozunk a.z crasmusi mataeolo gia~val. melyet 
Erasmus a teológusok "szós>zátyárkordllsának" kigúnyolásál'a szokotlt fd
használ ni, mcg a tel'Tgiv€l'Satio szóval, mely körül Hispániában nagy szel
lemi csatározások folytak. Tagadhatatlan, hogy a XVL századi letin ,j.", , 
mag)1ar nyclvü irodalmuJllktban - éppen Erasmus hatására közkedvelt volt 

az "adagiás" stílus, de ~hol másutt nem találko.z.tunk ilyen &zcmooszökó 
gy.akoriságával, nU·nt éppen Dávidnak ebben az aján161eveJében. -

A ga.zdag tartalmú mHből ('.sak a számunkm fon.tos réi:i ~lctekot ragaJ
juk ki. 19y a "De origine et progressu Triadis" c. fejp.zet az. e1ödökct 

mutatja. be "hogy mindenki megéI'~, nem új tanokat hirdetünk, (mint ezt 
sokan I'ÓJunk ,híresllwlik) . . . " A szerző "issZla·megy a gyökerekig és f1:1-1-
sora:koztatja az elödöket ős a "reclamatores". Ezr.k köz,ül említ.sünk meg 
néhány ismertebb nevet: Ab('!ardus, Giochim Ol da Fiore, Joa,nnes Bc!ial'duf:;, 
Mraid mindjárt utánuk: .. .1 mi koruukban pedig elmulasztott-e valamit 
Erasmus, "ez az igen tud6s fir1ili, hO(J1J az l sten.r6f sz6ló hiábat'ul6 filo -, 
zó1idt leleplezze? trre 'l1.onatkoz6lag 1ltzzJ.k meg csak az olvasók az aláblj 
fe/ hozandó passzusokat". Azonnal utána említi: "Azonkivül Erasmus után 
mit szenvedett Servat 'Mihály.,.?" éi:; még megemlíti a kor legnevcsebb 
antitrinitáriusai L JS 

Dávid Ferenc Er:.tsmmmak az a:ll,titl'i'ni tárius fejlődésben (J lfoglait 
hclrét egy uniiárius szenllSzögből megalkotott va.JListörtéllebfilozófiai tral.:
ü~tusban' tisztázz:,!., A felvde.tt ]J)'ohléma ·itt a következő: "Sokan erodál-, 
koznak, hogya teljes igazság mié't nem egyszelU'C, egy idöben állíttatott 

, . 
helyre, hanem csak lasEan, részletellként ' , .?" A felelet : a "aksi szem nem 
bírja el egyszerre a teljes. világos~ágot. így az isrf.erri igazISág megmutrutá.:;a 
sem meb.otott Yégbe egy pillanat alatt, azt csak lépe;;ről-lépésre bonrtogatták 
ki az AntihisvUus fátylai alót Ezt ra,z utat ,Dávid saját! lelki . fejlődóstÍn ' 
mutatja be, hogy jutott O~, az cgyik felekezetet a másik u~n otihagyv;'t, 

• 
végre az igazsághoz. E fcjlődés eg)~cs állomásait képviselik az ügyes refor-
mátorok, - Isten - mipt egykor Mózest, - úgy táffiaszfutta Luthol\t, 
ö utána jött Melanchton, "A legkiválóbb bajnokok pedig - írja - Ducor, 
Oecolaml'adius, Musculus, Petrus M'artyr, Calvin u!;:, Ochinus és Viretus, !}7..ek 
a. kiváló képzotk"égü és éber férfiak , kik a pápaságot nem csupán földre 
teperték, hanem a világot az igaZ6ágban is megerősítették, úgyannyira, ~logy 
már a római egyházhoz való ,iSc>zac8usaás reménye is nieghiusult. E gyönge 
alapoknak mcgezilál-dítása után, I&OOn, aki nem tűr mog selllmi tökruoUent, 
az ö móltóságának kcgYű~égc folytán másoka.t és málsoka.t támasZlLo,tt az 
Ő fJS fia mcgi.sm('réséllck ét; ismel'etcnek kutatMára, ámbár l!gyes maogvakat 
mar egyes kOl'okban is eJS'tórt. 1'timasztotta pedig Rotterdami Eras1nust, ki 
a mi korUIlkban elsc5nek mozdította meg a követ, és az e!JIJ Aty?jstellröl 
- inkább mtisokat ktirpMva, mint valamit nyiltan kijelellt llt - tlem homd-

u L Ul , Eb, lev, 

• 
, 
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19osal! tot/ltott. EraslflUil 
dotl. i~lnílás ellen - az 

il " 't "Iti ny I",-,TI ll' •• ' 

után támadt Senet Mihály, aki 
egy A lya:8tenről és az ő fiáról 

I l 

OZ eddig cIrog'l ' 
bu z~\'ommal és , 

Ez.eJ.: 13.1JOnban mindnyájan - a traktát.us írója s7~rint - c$ak kémt'k 
voltak, akik csupán egy~gy fürtöt hozt~k ki Kánaán földjéről a.:/; An.tl
krisztus pusztaságában szemcedó népnek, de nem mer ték levonni <ll végső 

konkluziót, mogrottentek az Antikrisz.tus Gigászaitál, a királyoktól és 
kOllciliumoktól, B eme viselkedésükkel '3. népet is visszareLoonkM.ék. Ezért 
Ilom juthruttak be Kánaán o1"Szágába, M-ózoseel együtt a pusl.Itában kellett 
meghalniók. 17 , 

Ha nem engedte is be Dáwd Ferenc Erasmust a K,ánaán földjére, az , 
általa onnét kihozott szőlőfürlöt alaposan kisai tolta ; az egész kötetMk 
ogyik fontos fojewte Erru::mus Adnota1aoncs-(inek válog.a.totJc. Kom['iilác.iója. 
A fejezet címe: "Quam va:rii íuerinrt, et inconstantes interpretes, et Scripturns 
ad victo-riam deLorserll\lt, ex (l1!notationib~8 Erasmi Roterda,mi". Az "alcím 
pedig: " IiJlspioito n<ln quid sit, 6.cd quid séribat et nobis proponat Erasmus". 
1:)orra kerülnek a tnin.iJtá.s....C";3.1 , illetvo runnak egyes 6zomólyeivc1 bármi íonnában. 
k(' .. pcsohtba hozott szentíráEi helyek, és mindjárt nyomban kö .... etke4nek 

. Erasmus kritikrui megiegyzé~ci, 5áfolaiai. Nem a maguk eredeti formájában, 
hanem átírva, sommásan. Köz.be-közbe Erasmus is kar egy-egy c~ipést őt 

is bizonyos klribikával illeti. Pl. 
"Joannif; 8. Principium qu,j ct loquQr viJbis. 
Hic quoque di9SeJltiunt: Augustinus cum Ambrosio vn'lim dicunt: 

Chrysostomus, et 'nl(~ophylactus aliud: tres interpotatione aliud : et dei?la.~ 
quartam Erasmus invt'llit. Codic~ praaterea ,'arianrt, nullus COIlSC1lStlE." 

Máskor meg - ahol a i::zája íze szeri,nt' beszél nagy lelkcsedÓJt.el 
ajánlja az AdnOl<litiones bővebb olvrusáEát. Pl. , 

,.L Timothoi 1. In vaniloquium. 
Hic yebemenl.cr persistit, et Sophisticam mataeologiam epociatim dam

nat. Vide, , ' ide locuín quaeso." 
A fojezctbt pedig így zárja: "Ha valaki pedig Erasmus censuráját 

nagykópüen nem fo-gadj'a el, bárk i légyen is, nem , fogja elkorülni, hogy m5n
den tudós és kép7..eti ember ki nc nove€SC, hacsak komoly érvokkol meg nem 
győz a felől, hogy Erasmus ezen ítéleteiben ke\'65sé élesehnéjiicn járt cl. öt 
()lyannak ismerjük , 6 \"aIéban olyan is, mint a.ki a tuoomdnyok bármilyen 
fajtájában nyugodtan össwmérhető ama Arietarchurokkal. ·Még csak az van 
hátra, hogy azokat is meghallgassuk. akik őt Ariu..<>' hiDványságainak való • 
kcd\"ez~l vádolják. Bármik~.nt áll is a ]lCl.Ywt, ozek a jegyzetei - a 
solcból csak keveset válogattunk ki _ na.gyon figyelemreméhbók. Ezekben 
ugyanis ne\"<,iségcseé teszi mindazokat, akik a Háromság"ról szőrszálhasoga
tóan értekextek, ó9 Krisz.tust különböző szemClyekké alakítoLtá:k át". 

Még egyebütt is találkozunk c könyv lapjain Erasmus nevóvel, de eze~ 
már úja-t n('fi adll:ll, a kibont<Lkozó képhez, melynek lényege, hogy ,az erdélYI 
unitáTiusok, k.i.váUképen "emtó egyénisógük, Dávid Ferenc h aJlg6ulyO>Z".().~ 
ldaknázz.a Erasmus nagy tekintélyét, és e. Gyulofehérvá.rt megjelent. hlVa.-

, 

II l . m. AA ii. lev. , 

11 I. m. AA iiljb. lev. , 
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!.alos állá.stoglaJL<>t Larfahnazó miiben - némi fcrl1llartás,"a l! - E rasmu f. 
S7.cntíráskTiLikai eredményeit is rclhasznáJ ják az ellenfelek dogma t ikai fej· 
fogá.:ának cárolására, ős így \"égcredménybcn saját dog-matikájuknak ml'g

al a 1)0 zására. 
Ennek a inunkállak. egyik nk"ZÓt - éppen az említett \' allá ~tö l't.énet

lilozófiai áttekintést i .. - toglabja magában magya r áldolgoz..h ban Dá\i d 
fer(}nc " Rövid rmagYHTámt"-ja. Ht még ul yan u ta Lá..~t is lal;ilunk Er.u:mu5ra, 
_ "ki igen bölcs ember volt" - mel)' a lat in műbóL hiányz.ik. Dávid ugyan iR 

:'1 'l.8idó nép negy'"en esztendös "té\"elygé.-.ét" a pu ::rt. tába n a sajá t ideiére al
k:l 'lmazz3.; "De Já sd m~ immát, az üdót, Illel~"ben életének a lelk i Kanáán 
földének 'IOOmlői , "'ik egyil1lás ellen hadaik oZil.an~ . J::.zcrölE7.KÍzh us zonhal, hus?;!)!}-

• 
hét és hu;c;zonnyolc kezde Luther i\1 ~rton Zwingliuseal vetélkedni az ú.' \" a~ 

r.sorá.ja éG báh"ányok !.elöl. " .. Ugyanak1ko,r adá ki Brosmus az ö magyará
zatait aZ új-testaTIlcnt.umra, kit meg is (lltalmaz.va a S t uniea, a z h i:;pania: 

barát ell en , kik öLet er etmelrnek \'ádolták v,aJa , az Lsi..onröl , a KriEzLusról és 
az kere~ténYFégröl va ló tudományban,"18 .. 

• 
Ellasmu:; 2"L.eJ"CJ}l.>t a XVL s z~i erdélyi un itá rius moz.galom ki alakítása-

ban és fejlődésében nincs szándékunkban - tú~bw; üllli. Csak ('gy - de jt'!cntü' 
ól; lényeges - szál voJt az unitári us t anok kialakul.ó szellemi szőttl'E:éb>!n , 

, 

Ezt. már- -a kortárs is igy látta. 
A Dávid-féle unitárius mozgal.o mnak és má r i..:mcrtcfct.l iroda' mi 

ftlrmékeinek megyolt a korolx>li irodalmi dSEzhangja. Ki vá lt kép-.:!n a " De 
falsa ot \"era, .. oognitionc" kön i! Iángoltak Iel oa harcoko J\Hg e "i ták kap
<'-sán EI'a~mus s zcrerét a prot(' á llS ellenfelek - )lelius és Károly i P óter -

nem is érintik, (bár Károlyi erö~n kike! Luther, Melanchton és Ká:" ln an ti· 
tlitl'initárius clófutárokká \"a ló ki sajátitá;;a ellen!) addig - ~ég késön, mih, 
már az erdélyi un i tá riusok napja lehanyatlott: - ka toliku.s oldalt'ól jött 
meg a válasz, egr olasz jezsui ta. _4nton io POi':se ,i no lo ~ l ából. 

Dá\; d Ferenc és t ársainak munkáiból és megjegyzéseiből is J.. id !ágli:' 
Erasmus SZ(\Tepe a magyar oar.titr in itál"iusok t.anainak kialakít á .,,;a.ban , éc> 

propagf'.TIdájában. De Scryeto és t á rsa i, valamint a "fra t res Foloni" mellcUi 
jclent Ö6é.,,<TÓt e kh"ülálló iez.suit.a vit.aira lainak a~a pjá n tudjuk Ielmérni . Po: " 
sc:villo kívülröl, elJeru:éges szemmel, hideg ésszel nézte ezt a z erdélyi "zeHemi 
mozgalmai. ~lég hanyatló v(lltában is \"cszély~nek tarto tta, ezért halálos 
csapást ak art. r-J.mérni. K1ke~te tehát azokat a. központi pr.oblt':ma.ka t , 
li'! ]eplczn i akat't:a. azokat a s 7.ellcmi inspirátm oka t, ak iket a. leg \'e;;zélyeseb" 
bcl:m<Jk tart-ott,. IEw'ópai látókör, 8U1'ópa i míh clt6ég, ga z/Jag, <sokrétíi 
ludomá:n;yos tbJpa;;ztalaJt, és gya kor lat állt mögöt e, E zér t nagy jel >ntösé ,. ü 

és Dá.vidék munkáiból J~zürleket alálámasz.tó. h og~· P os."c\'i no g r-m nll.;" 

ban, ennE.-k tekintél yében és tnnüiban lát.ja ' e ., ll1étel~· " egr ik oká t, s ezén 
őt, illetve az öt túlélő szellemet akarja megsernll1i",ílcni. 

Antonio Possevinót a római szc nt.;zé:" 1581-ben Oro~ zországba kitldtl' 
3 Zza~ a megbí7..a.táS~<l !, hogy Bá thory l st,\'á n ](>ngycl király és a z orO:;1 car 

, 
II Divid F en' ne 'MÜvci . l. Hi,ivid .\llIgyn ráza l. Az eredet i k iudás fa c. 

li mil éjével. K oloZliv il r 1910, 40. 1. 

, 

, 
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kö~ti l1áborlls viszályokat elsimíts, a török elleni közös szövel-sóg"l>e l{,rnf;. 
rít...~, \',J!:unint a. keloti és nyugati egy-bázak egyesítésére kísérletet l(!gYí'll. 
i\f3.jd a Jer,gyel 65 ll. mngyar kirá.ly köz,ti Wkéltetésben is vezctő szere
pd vit.t. Kör.bf-n Erdély\)c)! is hos&zabb ideig tartózkodott. !tIL a iczsuitak 

• 
!etclepítésén é" fl. k o!oz~' ál'i szeminárium Iélrehozásán riradozoH. I II 

Jól látta lIund a. lengyel, rn.i.nd pedig az cr<télyi vallásos hclyze~t. 
Mi\'cl nundc-nüt.t a katolikus restauráció útj<il kész ítette elő, terméG7.<l!:.csclI 
szemoo találta mngit az .,ariá nu-sokkal" is. KoJ oz5várt éppen az unitáriusok 
imaházit 00 iskolájá.t (<az egykori dominikánus kolost.ort) akarta a szcmimi . 
riUID có! jaira le roglalni ' A katoJil.:us Báthory J:;tvá ll pártfogására l elért 
eredményekot "irodalmi" propa.gand:ivaJ, vitaqratokbl akarta még eredmé
nyesebben kallHtl()zt~llli, Ezér t támadja, tá.rg,\·a:ja, taglalja azokal az 
,.eretnekségeket", me-Iyc-k ezekben az országokban a katoLikus restauniciónnk 

• 
út.ját á1Hák. 

Jól i.::omel"Í..e ezeknetk rtz 

köztük az cnMl,ri nnikirill s.o~ 

~ munkájút. 

"erc tnekeknek" irodalmi Jllcgnyilatkozá..'l,ül, 
lGglFontosabb, m~r többszöl' c.m lített hí rCti 

EI\tSlmlsról alkotott vél l}mény;e már egy nem magyar vonatkoZiísú ml1n- • 
htjáoon is kitűnik. Chrt'I'(l CUS Dávid elleni vitaírásban így szándéksz ik :t 

~7.ö"eg.hitikus Et'aSlllus t.e:k in~élyét megtépázni : ,,~ed primum quicquid coni
ectet Braamus. h omo plus Gramunaticus "i]uam Theolo-gus, ac CUiU3 cum vellet 
t"sse omnium iudex, cuncta fere iustissimo Dei iudieio ab Ecclesia HI)losa i<ll~l 

sunt, SaM haud Ha opinol' !oquercris, si legis!':es" a katolikus szövegkri1.,iku
sok cf(dmÓJlyeit és ,&cményét. lWlát egyqk lcglényegest'bb ponoon, szöveg
kritikusi minö.OOgében támadja EraSDl ust, es hogya szent sr.öyegckh(>Z való 
hoz7..á. nem ér tését és. iJletekíelensógét még jobban kiemelje, megtagadia töle 
a ,,'l'heologus" címet és az ezzel j;1J'Ó szell~mi ra ngot, és a múso.k dolgá.ba 
kontál'kodó "Grammaticus'< -E'á degra.dália .. ~o 

A Ill~ik, kOl'a, "hel'eLikusainak a1lheiz.muS<Íról" irt könyy·ében réRzletest1n 
fogla.lkozik az el'délyi twtitrini1-árimwkkal, Dávid Fe.renc tanaiYa~, s külön 
fe jezetben taglalja és cáJlQlj.a a :,jtinistri TranSJSylvani" emJíbett fo ntos mun
káját. Ennek sorá.n itt is lciJtér Erasmusl'a: "Addtmrt vero- Eroslllum r.eeUlll 
!:>tilltirc, qui licet in multis ahis rebus pra.eoors et in"Solens (ueri·t" (u t SliO 
loco mon.strarum es.t) ct n{)vis Arianig "iam srtravell'it, qUE'mn<l.rnodwn sue 
loco ()stendemus: .ga'110 s i yiveret, re:! eg rc-gie istos excipol'et; ,'eJ se, qualis 
erat int,uB, Ilwnifestius rori s proder~t.<·' 1 

Lcgrooz,'ote6ebbcll a nyolcéves Báthory Zsigmond er<ft!lyi (ojede~emnek 
ajánlott "lud icium do Confessiofi-e .. :' c. munkájában ,,[ogla lkIJ7jk" Era~llIus 
8zemélyén». Már az a'iánlólevélben jelzi, hogya Oonf-e6.Sio Augu~tl,ll áról és a. 

~ It Frll kllu i Vilm os: BOY iezsllita~diplomata hazá nkba", Bp, 1902. (!.K ü lö n-
~enYornat a Katbolikus Sr.cnl}e XVI. évfolya mú.bó1.) 

:10 I~oss~v inll s, Antonius: Adverstl s Davidis Cl/ylraci lIacretiei. impo!ltll-

r(J~ •.• IlIgolstodii, 1583. 40. I. u' . ,I l~ossevi nlls, A.: Alhci~'mis Lutheri, MC/ lHIChlollis, Cal'vilLi , 8 ezae, U. 'QUI' 

tariOrlt1ll, Allabapti.~lal'l~ m, 1' ;cardorI/1II, l'ur i t allorUlII, A rial/orI/III. el . ~'IO/"IIIII 
IIostri l em'J}Qrill I/(Ie/"etieoru·m. _ Duo itelU Iibri Pcstil en tissimi. ~lJll s t O ~U'." 
'l' r ansylV/luoru m , cu m lhcsibus Francisci D/l "idis, adversus SIlllctls91maW rT!
uitlltClll. Vilnuc 1586. 74- 75. 1. , 
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pikárdok 6zeJct..á.jának szörny űségeiről ír "bre"iter ac ,"Ore" , "quibus nonnula 
inscr~i de Desiderio Eras mo quoniam ad ilJram, eL ad hunc reliqui scctarii, et 
Novi A rian i tum alibi, hun in primis fj1d sunt ill Traussylv1I1liu plUNa 
libenter acoesserant. "Z2 

Külön f~iezet,ben ízekre S'l'edi Era.sm.ust, hogy ~ "új ariánusok" é~ m:í
sok - akik il}1len Wécf .c.s te'idnwlyeklnek hHe'H, ,adn'alk - sze.mót 1clnyj.Qsa . .fl.. 

,.CataJogus l11ustrJmn Gcrmnuiae Scrip t.orum"-l'a hivrutlkozva isrocrteti életét. 
'f.erroész~tesen hangsúlyozza törvénytelen ;:;záf1Illazá.sit, mraid kiemeli . hogy 

felriigta szerzetesi fogadaJmát, otthagyta monosto,,*t és végig,kóbe:rolta Eu
rópa egyetemeit., mivel az omberj dicsvágy olthatatla.n tüze hajt.otlta. Possevino 
elismeri, hogy EJ'lasmus tehetséges és jó eS2ű volt, de sokat h,t, és mások 
telcintélyét el nem fogadta, ezér t minél több könyvet ad()11t hi, annál inkább' 
szaporodta.k a tévedései is. Nagyobb lett volna - hivat.kolitk iU Scal ig~r cl
mara-szta.ló ité1et6re -, ha ki96bb alkarl vol'lla lenni . Nagy hírét a ,.BalgMág 
dícSéreté"-vol ezerez.te meg, mol Ylben. Lukian.ost és a Sa.'tirikusokat követ le, l~ 

a pa.pi méLlóságró: 6.:; "deco-rum"-I'ÓI teljességgel megleledkezebt. Megindult ti. . , 
leJ·tőn a Ez€-otatvákat önkényesen hasz.nálta fel, maid "a gög szennyévol 11Ies-. . , 
kos lábait beletörölto a szentkönY'·ekbe. melyre aMinistri Transylvani a leg-
jobb bizonyság!!. Az ő könyyein keres1Jtül lopakodot,t be sokak lelkébe ez az új 
,.sceptica docbrin3 u

: Krisz.tus k"ienségé'l.:lenl és egy'éb h~ttételekben való M lel
kedós. ~lajd SOITa VeGld Erasmus téves és heretikus nézet&it. külön kiemel ve 
néhány fOlllbos sz'övegkri l~kai belyet , melyeknél - P o®vino szerint - En!'s

mus l'ossz,hisz-eműen járt el, hisz sosem volt ősziThte. Ugyan írt Luther I}I Len , 
de ez l is c-".a.k aZ'é. ... t wtltc f hogy' aa; egyház elítélését magáról - münlt egyéb 
más alkalommal is - elháritsa. Bará1ta~. közt ük Morus Tamás, többször 
figyelmeZ/tették, hogy - . mint egykor ÁgtOstJon - vonja vissza tévedéseit. 

O mindig megígérte, de ígéretó~ nem tar,totta mcg. Szörnyű "éget i6 ért. 
Nevet. ugyan hag)"oLt maga után, de ez a név telve vádda!. LegtIöbb mun~ 

kája, mint megél"denú - indexre is került. "Haec cum j'ta sint, intelligunt 
isti, qui putant maximum neseio quem et tanquam oraculum fui sse kl.bitnhl 
vel ,haoond,um E1X1S1num, num mento' siv~ a,lj~ , -slY6 mcii; scriptis Rhetorom. .. 
iltum plusquam r.nhoo~ogum \'o~wer imus: quam.ve oavendum si t istorum iudi 
cium sPqui, quorum aud::tcia, et a nOffi!inis clarikulc profeota confiden.lia prae· 
d pites illos egitt cum plul'im.al'um animal'ulll dispendio, a.tue penüoie. cc23 

POBSeyinónaK ez öl munkája is bizonyOti sze.mpont ból " pos l rest n" jeleni 
meg. Az erdély i Itnitarizmus Dávid Ferenc bukáeá\'al és halá1á\'al elvesz
tette expanzív creiét és erö~en vi sszaszŰ'rult. EI'3smus rO lT3dal.mi szellemének 
erdélyi betogadasát már csak <1OZ unitárius hósw irodalmi ki a.dványai őrizlék. 
~ igazában ezek ellen hafC'oht PO€soyino. 'l'bbbé már alig találkozunk unitári us 
I'mJllká'kban a "theolbgus" Era61DUS nev-Mct Egyedül' Enyedi György t>mlf!i 
ba'talmaa művében, do ot t is osak egyszerű ka.talogizálá.s fOl'májáb~n , hogy a 
" r om ml J ohwnneum"-ot ő sem fogadia el. :!4 

~1 P OSSCvi nu8, A.: Judicium de CQJI!essione ... l'osnilnl;!c, 1;;86. 11 3. lev . 
:!I U. o. 78-79. I. 

2 ' Enyedi György : BxplicafioJ!es locorl/m Velnis et 11'0·/); 7'es/ament/o, 
h. n., é. n . ·126. I. OB1K . IL 281.) 
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