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ERAZMUS JOHANNIS „VILÁGOS BIZONYÍTÉKAI" 

Az elmúlt évtizedekben a XVI. századi Erdély antitrinitárius eszmetörténetét tárgyaló szak
irodalomban túlsúlyt kaptak a krisztológiai szempontból radikálisnak ítélt irányzatok. Hovatovább a 
kutatók egyoldalú érdeklődésének tükrében torzulást szenvedhet a tárgyalt kor ideológiai áramlatairól 
kialakuló kép is. A radikális antitrinitarizmus jelenségeinek indokolt eló'térbe kerülése mellett alig esett 
szó a konzervatívabb felfogásokról és jelentősebb képviselőikről. Ez utóbbiak közé soroljuk a kor
társak által jogosan „ariánus"-nak minősített, merész egyházkritikai nézeteket megfogalmazó Erazmus 
Johannist. 

Az antwerpeni iskola egykori rektora, Jacobinus Bernát hívására érkezett Krakkóból Erdélybe. A 
kolozsvári orvosdoktor 1588. szeptember 14-én kelt fejedelmi engedély levéllel indult Észak-Magyar
országra, hogy városa unitárius kollégiuma számára tanárt, a szász gyülekezet részére prédikátort 
keressen. Megfelelő személy után járva juthatott el Krakkóba és hozta magával az akkoriban a 
Rodecki-nyomdában latin korrektorként dolgozó, német születésű teoretikust.1 Erazmus Johannis 
erdélyi alkalmaztatására azonban csak érkezése után öt évvel került sor. Akkor is csak hónapokig tartó 
huzavonát követően, 1593. szeptember 25-én választotta papjává a kolozsvári szász gyülekezet. 
Hivatalba lépésének feltételéül szabták, hogy mondjon le Jézusnak Máriától való születése előtti létét 
hirdető tételei terjesztéséről.2 Valószínűnek látszik, alkalmaztatása e megkötéssel is csak Hunyadi 
Demeter püspök 1592. július 6-án bekövetkezett halála után kerülhetett szóba. 

Hunyadi kemény kezű egyházpolitikájáról más források részletesen beszámolnak. A radikális 
nonadorantista ellenzéket kizárta az egyházból, papjait hallgatásra ítélte.3 Erazmus Johannis több éves 
erdélyi mellőzéséből arra következtethetünk, hogy a krisztológiailag konzervatívabb, de a papi 
hierarchikus szervezet sérthetetlenségét támadó, radikális tételekkel szemben sem volt elnézőbb. A 
Krakkóból érkező vendég álláspontja mindkét kérdéskomplexumban eltért a hivatalos egyházi néze
tektől. Krisztológiai felfogását az 1584. november 29-30-án Faustus Socinusszal folytatott vitájában 
rögzítette. Erazmus Johannis Jézus preegzisztenciáját állította az azt tagadó Socinus ellenében. A disputa 
szövegét mindkét résztvevő elkészítette, de csak Socinus változata jelent meg, az is csak 1595-ben.4 A 

'JAKAB Elek, Kolozsvár története. II. Bp. 1888. 333-334. Oklevéltár II-III. 85., 159.1. m. 
- PIRNÁT Antal, Arisztoteliánusok és antitrinitáriusok. Gerendi János és a kolozsvári iskola. Helikon, 
1971.385. (Reneszánsz füzetek 13.) - Alodia KAWECKA-GRYCZOWA, Arianski oficyny 
wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. Wroclaw-Warszawa etc. 1974. 90., 95. 

2 JAKAB, Kolozsvár története II. I. m. 338-339. - Unitárius Egyháztörténeti Kézirat. ELTE 
Egyetemi Könyvtár Ms.70a/I. 237. 

3 Dávid Ferenc állítólagos nézeteivel szemben felvonultatott „Antithesis Ecclesiae" 1. Faustus 
SOCINUS, De Jesu Christo invocatione Disputatio. Rakoviae 1595.;BibliothecaFratrumPolonorum. 
II. Irenopoli (Amsterdam) 1656.801 -803. és DEBRECENI EMBERPál, História Ecclesiae Reformatae 
in Hungária et Transylvania ed. F. LAMPE. Trajecti ad Rhenum 1728. 304-311. alapján PIRNÁT 
Antal, // martire e l'uomo politico. (Ferenc Dávid e Biandrata), In: Antitrinitarianism in the second 
halfofthe 16th Century. Ed. R. DÁN-A. PIRNÁT. Bp. - Leiden 1982. 160-163. -Hunyadinak a 
nonadoranistákkal szembeni fellépéséről. Szombatos énekek. Kiad. VARJAS Béla. Bp. 1970. 517. 
(RMKT XVII. század 5.) 

4 Faustus SOCINUS, De Unigeniti Filii Dei existentia, Inter Erasmum Johannis et Faustum 
Socinini etc. Rakoviae 1595. - Bibi. Fratrum Polonorum II. i. m. 489-528. - BOOK, F. S., História 
Antitrinitariorum, etc. II. Regiomontiet Lipsiae 1784. 421-422. 
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német antitrinitarius viszont Krakkóban már 1585-ben kiadta nézetei összefoglalását „Antithesis 
doctrinae Christi et Antichristi de uno verő Deo" címmel. A névtelenség homályában maradó szerző 
kilétét Hieronymus Zanchi hozta nyilvánosságra. A heidelbergi egyetem professzora 1586-ban erőteljes 
helvét irányú cáfolat kíséretében ismét közreadta e művet. Ennek előszavában idézte Faustus Socinus 
1585. március 17-én kelt Mattheus Radeciushoz írt levelét, amiből Erazmus Johannis szerzősége 
egyértelműen kiderül.5 

Amikor 1588 végén a német antitrinitarius Kolozsvárra érkezett, Erdélyben nemcsak a Socinusszal 
folytatott vitában elfoglalt álláspontja, de anonim könyvében megírt változata is ismert lehetett. 
Heterodox nézeteiről az 1592-ben Hunyadi Demeter helyére lépő Enyedi György is tudott, de a szász 
gyülekezet javaslatára kompromisszumos megoldást fogadott el: „a Püspök Enyedi György előtt 
Erasmus Joannis declarálja maga Religioját, mivel ez a Erasmus Joannis az Arianismushoz accedált." 
Az érdekelt is alkalmazkodott a megváltozott viszonyokhoz és a krisztológiai megkötések vállalása 
után „választatik Plebanusnak Erasmus Uram, aki nem mindenekben consentiált az Ecclesiaval in 
Fide".6 Bár ez utóbbi megjegyzés nem egyértelmű, annyit mindenesetre jelez, hogy az „új Plébános" 
egyes kérdésekben megőrizte különvéleményét. Ez utóbbiakról tájékoztat az 1584-ben megjelent 
„Clare bewijshighs" (Világos bizonyítékok) című munkája. 

A flamand nyelvű nyomtatványra először K. Pagenstecher hívta fel a figyelmet. De sem a szerző 
életpályájával, sem a könyvecske ideológiai mondanivalójával nem foglalkozott részletesebben. J. C. 
van Slee a könyv példányainak leideni történetéhez talált forrásokat. Mások nyomtatási helyének 
meghatározására tettek kísérletet.7 De a késői „ariánus" szerző és egyházkritikai koncepciója elkerülte 
a szakirodalom figyelmét. 

Faustus Socinus 1595-ben írt véleménye szerint: „Erasmus ipse Johannis vir eruditus et in Sacris 
Litteris haud mediocriter exercitatus", kiváló héber tudását Theodor Beza is dicsérte. Érasme Janson 
(Janssens; Dejean) 1550 táján született a Mark Brandenburg tartományban levő Soltwedelben.8 

1570-ben már Erazmus Johannis néven iratkozott be a lipcsei egyetem teológiai fakultására.9 Peda
gógusi pályáját valószínűleg 1576 végén Emdenben kezdte meg. A város iskolája rektoraként állította 
össze a vezetése alatt álló tanintézet törvényeit. 1577 márciusában a városi magisztrátus hozzájárulását 
elnyerő okmányt és Ézsaiás 53. fejezetének héberből készített latin fordítását adta ki. A következő 
évben saját és tanítványai verseiből álló kis gyűjteményt rendezett sajtó alá.1 ° Nem tudhatni, miért 

s Hieronymus ZANCHI, Ad cuiusdam Ariani libellum, cui titulus est: Antithesis etc. ... Responsio. 
Neostadtiae 1586. L. a Johannes Sturmhoz írt praefatiót. - A szöveget 1. m. H. ZANCHI, Opera. VIII. 
Heidelberg 1619. 894-938. 

6 Unitárius Egyháztörténeti Kézirat. I. ELTE Egyetemi Könyvtár pld. 237. 
7 Karl PAGENSTECHER, Antitrinitarisches aus Nassau, In: Annalen des Vereins für Nassauische 

Altertumskunde und Geschichtsforschung. XU. (1910-1911) Wiesbaden 1912. 98-103. - Jacob 
Cornelis van SLEE, De geschiedenis van het Socininanisme in de Nederlanden. Haarlem 1914. 35-37. 
- Köszönöm a hollandból készített angol fordítást Jenneke DICK-SCHOLLnak. - A „Clare 
bewijshinghs" latin könyvként került a bibliográfiai szakirodalomba. G. BRANDT, Historie der 
Reformatie in de Nederlanden. I. 2. ed. Amsterdam 1677. pp. 74-76-ra hivatkozva F. S. BOCK 
„Discursus, in quo demonstratio", Regnum Antichristi statim post Apostolorum tempóra 
coepisse, etc." címmel idézi. További forrásokat említve francia fordításról is tud: „Discurs ou l'on fait 
voir clairement, etc." I. m. 422-423. 

"Faustus SOCINUS, De Unigeniti Filii Dei, etc. i. m. Praefatio. Dátum: 1595. június 16. 
- Christopher SAND, Bibliotheca Antitrinitariorum, ed. L. SZCZUCKI. Varsoviae 1967. 88. 
- Joachimus URSINUS, Praefatio ad Őtko Casmanni Anti-Socinum. Aubergae 1612. - J. C. van SLEE 
joggal kétkedik G. G. ZELTNER, HistorieiCrypto-Socianismi Altorfini, Lipsiae 1729. 245. véleményé
ben, hogy az 1566-ban Antwerpenből kiutasjíott_Johannes Erazmi és Erazmus Johannis azonos 
személy. Az előbbi 1611-ben még élt. N, Hunnius Aegidius Philate „Album Amicorum"-ába be
jegyzését 1. ELTE Egyetemi Könyvtár. Kézirattár Ab20. Erazmus Johannis eredeti nevéről 1. Ch. G. 
JÖHER, Allgemeines Gelehrten-Lexikon II. Leipzig 1750. 370. 

9 Die jüngere Matrikel dér Universität Leipzig. 1559-1809.1.Hrsg. G. ERLER. Leipzig 1976. 209. 
1 ° Consilium Erasmi Johannis Ludirectoris, de recte constituenda Schola Embdena exhibitum 

Amplissimo Senatini et de ejusdem voluntate ac jussu editum. Embdae 1577. - In Natalem Filii Dei 
Carmina ... aM. Erasmus Johannis Rectore et aliquot adolescentibus Scholae. Embdae 1578. 
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hagyta ott állását, hogy 1579-ben a frankfurti Andreas Wechelius nyomdájában vállaljon munkát. Itt a 
Tremmelius-Junius-féle bibliafordítás kiadása körül tevékenykedett.1' Ezt követően Genfbe vezet
hetett útja és Beza környezetében fordult meg. E kapcsolat későbbi nyoma Beza 1593. augusztus 
29-én hozzá intézett levele. A svájci reformátor kemény szavakkal ítéli el „arianizmusáért" az akkor 
már Kolozsvárott tartózkodó Erazmus Johannist. Amiből az is következik, hogy személyes ismeret
ségük idején erről még nem esett szó közöttük.12 Svájcból 1581 augusztusában az antwerpeni iskola 
rektori székébe került. Emdeni tevékenységéhez hasonlóan, itt is összeállította, elfogadtatta és nyom
tatásban is kiadta az iskolatörvényeket. Hamar csatlakozhatott a városban működő antitrinitáriusok-
hoz, akik között a Desiderius Ulricus álnevet használta.13 Antwerpenben került kapcsolatba 
Everhard Spangenberggel. A kálvinista pap is tagja volt a városban működő Crypto-antitrinitárius 
körnek. Előbb „ariánus" lehetett mint Erazmus Johannis, később sociniánus. Ha ez a feltevés igaz, 
akkor a közöttük felmerülő dogmatikai nézeteltérések miatt fogja Spangenberg 1584. június 11-én 
tájékoztatni a nassaui János grófot az Antwerpenből távozó iskolaigazgató úticéljáról és irodalmi 
terveiről. A sors különös szeszélye folytán 1593-ban Spangenberg is Erdélyben talált menedéket és 
Kolozsvárott üdvözölhették egymást.1 4 

Erazmus Johannis Antwerpenben kezdhette meg teóriaalkotó irodalmi munkásságát. Első zsengéje 
volt a Mattheus Radecius-féle nyomdában 1583-ban kiadott „Manuale hominis Christiani etc." című 
összeállítása. A néhány lapnyi szövegben 52 pontba sűrítette az általa „igaznak" vélt keresztényi hit 
alapjául szolgáló bibliai kijelentéseket. A füzetke jelenleg lappang. Előkerüléséig csak feltételezhetjük, 
hogy a későbbi műveiben elemzett, elsősorban a Pál leveleiből merített locusok szerepeltek benne. Két 
kéziratban maradt munkája, a „De quatuor Monarchiis" és az Apocalypsis-kommentar tartalmára is 
csak ismert műveiből következtethetünk. Az előbbi feltételezhetően a dánieli próféciából kiolvasni vélt 
„civitas dei" és „civitas diaboli" küzdelmét vizsgálta. Az utóbbi pedig a „civitas dei" végleges 
győzelmének körülményeit tárgyalhatta. E koncepciójáról majd Enyedi György mond lesújtó véle
ményt. Munkaadói sem lehettek elragadtatva tételeitől, mert állítólag nézetei nyilvánosságra kerülése 
miatt hagyta el Antwerpent.1 s Élete következő állomásán, Leidenben, az egyetem „Album Studio-
sorum"-jába 1583. szeptember 14-én jegyezték be „Erasmus Johannis Brandenburgensis"-t, aki a 
helybéli Dirk Rutgaerts házában húzódott meg családjával. Leidenben 1583-1584 fordulója táján 
készülhetett a „Clare bewijshighs" kézirata, amelynek címlapján az 1584. esztendő szerepel. E műben 
megjegyzi, hogy teljes szellemi függetlenségben él, nem áll semmiféle emberi hatalom szolgálatában. Ez 
teszi lehetővé számára nézeteinek minden korlátozástól mentes kifejtését. Más forrásokból tudjuk, 
hogy 1584. május 8-án éppen e könyve miatt utasították ki Leidenből. 

K. Pagenstecher útmutatása nyomán a wiesbadeni Hessisches Staatsarchivban kézbe vehettük 
az „ariánus" Erazmus Johannis-szal foglalkozó iratcsomót és a „Clare bewijshighs" bekötetlen 
példányát.1 6 A címirat szerint a mű feladata egyértelmű bizonyítékokkal feltárni, hogy az „Anti-

1J Ch. SAND, i. m. 88. - Unit. Egyháztörténeti Kézirat id. pld. 237. - Catalogue Généraldes livres 
imprimes de la Bibi. Nationale. Autheurs. CXXVII. Paris 1923. 147. A forrásokban a „correxit" 
kifejezés szerepel. E. Johannis későbbi nyomdai tevékenységét ismerve lehet, hogy csak a korfektúrát 
végezte? 

1 2F. S. Bock is úgy tudta G. G.Zeltner,i. m. 245. alapján, hogy Bezával János 5/39 értelmezéséről 
disputált. F. S. BOCK, i. m. 419-420. - Beza levele: MTAK Kézirattár Tört. Oki. 2° 37/IIL p. 17. 

1 3 „Regimen scholae auctoritate ac munificentia senatus reipublicae Antwerpiensis bonarum artium 
ac religionis discendae gratia institutae" Antwerpiae 1583. A kiadvány januárban jelent meg. L.: Leon 
VOET, The Plantin Press. (1555-1589) Amsterdam 1981. 1264-1265. -G.G. ZELTNER, i. m. 155. 
L. m. Robert WALLACE, Antitrinitarian Biography etc. II. London 1850. 374-378. Néhány magyar 
álnév: Dávid Ferenc = Liberius Erasmus; Enyedi György = Monavius; Transylvaniae = Hylaei stb. 

14 K. PAGENSTECHER, i. m. 98. szerint Spangenberg arról értesítette János grófot, hogy Erazmus 
Johannis „ezen a nyáron Lengyelországba akar utazni és Leipzigben egy Szentháromság ellen írt latin 
könyvet akar kinyomtatni", helyesen: „ . . . In Cracau ein Latinisches Scriptum..." vö. Hessisches 
Stadtsarchiv 171 R 98. p. 491. - Spangenberg Erdélyben 1. GÁL Kelemen, A kolozsvári unitárius kol
légium története. II. Kolozsvár 1935.512. 

15 A „Manuale"-ról hírt ad F. S. BOCK, i. m, 1090-1091 - J. HORNBAEK, Summa Contraver-
siarum religionis. Trajecti ad Rhenum 1653.447. 

1 'Jelenleg három példány ismeretes: Wiesbaden. Hessisches Stadtsarchiv, 171 R. 98. pp. 475-490; 
Den Haag. Koninklijke Bibliothek. No. 719. (J. C. van Slee adata); Amsterdam. Universiteets 
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krisztus" már a niceai zsinat előtt megkezdte az „igaz" kereszténység szétbomlasztását. A szerző 
magának tulajdonítja ezt a felfedezést és ígéretet tesz, hogy állítását a korai egyházatyák irataiból 
igazolni fogja. Koncepciójának kiindulópontja I. János 4/1 „Vizsgáljátok meg a szellemeket Istentől 
valók-e"? Erazmus Johannis ezt a munkát nagy körültekintéssel és viszonylag kis forrásanyag fel
használásával végezte. A bevezetésnek tekinthető első rövid összegezésben Pál apostol kijelentéseire 
támaszkodva ténynek fogadja el az Újszövetség jelzéseit az „Antikrisztus" feléledő tevékenységéről. A 
Gonosz bomlasztó módszereinek feltérképezését is az apostol szavai nyomán végezte. A pali utalások
ból vett argumentumokra építve fejtette ki az „Antikrisztus" praktikáit. A Gonosz célja a keresztény 
egyház szétrombolása, ezért nem külső erővel - hanem éppen a gyülekezeten belül kezdi meg 
aknamunkáját. Hallatlan ravaszsággal isteni tanításokat színlel és ezek bevezetésével elhalványítja a 
jézusi igazságokat. Veszedelmes eszközeivel saját céljaira használja fel az emberek hitét és jószándékát. 
Elhitetve őket, hogy isten akaratát teljesítik, amikor egyre távolodnak attól. Az „Antikrisztus" 
jámborságot színlel és bibliai példák nyomán csodákkal és varázserővel látszik bizonyítani „vallásos" 
tanításait. Teheti, mert zavarba ejtő ereje valóban isteni eredetű. De nem azért kapott lehetőséget, 
hogy áligazságait érvényre juttathassa. Csupán azért, hogy azokkal isten megbüntesse a világnak az 
evangéliummal szemben elkövetett hálátlanságát. Ebben a csapdában vergődnek az egyházak vezetői 
még akkor is, ha a „római vallás" reformját végzik. Alapvető tévedésük abban rejlik, hogy a 
megtisztulási folyamatot nem élőbbről, csak a niceai zsinat határozatainak teljes vagy részleges 
revíziójával képzelik el. Holott az „Antikrisztus" tevékenységének gyökerei korábbra nyúlnak vissza. 
Ennek megragadása, azaz a Gonosz hanyatlása, a bibliai szöveg helyes és érdemi vizsgálata nyomán 
kezdődhet meg. A csalárdságok szövevényének feltárását innét kell kezdeni és következetesen folytatni 
az apostolok halálát követő évektől az egyház egész történetén át. Ha ezt a „megvilágosultak" elvégzik, 
lelepleződik az „Antikrisztus" és megszaporodik az „igaz" kereszténység híveinek száma. Akik viszont 
a „Világos bizonyítékok" beterjesztése után nem ismerik fel az isten „igaz" útját, azok Jézus második 
eljövetelét követően véglegesen a pokolba száműzetnek. 

Az „Antikrisztus"-nak a „megromlott" egyházban való jelenlétére utaló közhely a XVI. századi 
protestánsok kedvelt fordulata volt. Antitrinitárius szempontból elsőként Michael Servet a „Restitutio 
Christianizmi"-ben elemezte. A spanyol születésű teoretikus a Koránra és Abraham ibn Ezra 
(1088-1167) Genezis4commentárjának egy részletére hivatkozva Konstantin császár és Sylvester pápa 
idejére feltételezte az egyházban bekövetkezett változást. Sok más bizonyíték mellett, vélekedése a 
radikálisok minden irányzatában elfogadhatónak látszott.17 Az antwerpeni iskola egykori rektora ezt 
is dialektikus kritika alá vonta éppúgy, mint a korai egyházatyák kijelentéseit. Erazmus Johannis 
munkájának eszmetörténeti értéke éppen a szövegvizsgálatokból levont kettős következtetésben rejlik. 
Véleménye szerint az egyházatyák és a későbbi teológusok hitükben és tevékenységükben, az „igazi" 
jámborságtól vezérelve a jézusi tanításokat akarták követni. A Szentlélek munkálkodott bennük, és 
ezért a kereszténység hasznára voltak. Másrészt viszont az „Antikrisztus" visszaélt gyengeségeikkel, 
máskor hiszékenységükkel, és szavaikon keresztül sikerült elérnie saját céljait. Az egyházatyák tehát 
tudatuk és akaratuk ellenére jó szándékból a Gonosz eszközei is voltak. E következtetést egy fél
mondatban a jelen korra is kiterjesztette és ebből levont kétségeit is hangoztatta. Számára az 
egyházatyák iratai vizsgálatának célja a kettősség feloldása. Az „isteni" és a „sátáni" tanítások 
megkülönböztetése a forrásokban a kései utódok számára ezért is. nélkülözhetetlen, mert az egyház
atyák tekintélye a „megtisztított" kereszténységbe is átviszi a Gonoszt. A reformok csak akkor 
lehetnek eredményesek, ha figyelembe vesszük az „Antikrisztus" hatását a niceai zsinat előtti 
keresztény hagyományban. 

Állítása szerint ennek leleplezésére eddig még nem került sor, és hogy helyesen történjék, szemlét 
tart az egyházatyák irataiban. Legtöbbször idézett forrása Eusebius „História Ecclesiastica"-ja, aminek 
köteteit és fejezeteit számszerűen többször is jelzi. Az i. u. 340 körül elhunyt caesareai püspök 

Bibliothek. No. 2007. C 17. Terjedelme 29 számozatlan oldal. - A mű elemzését RUTTNER Tamás 
fordításából végeztem, akinek szíves segítségéért itt is köszönetet mondok. 

17Vö. Michael SER VET, Restitutio Christianizmi Genéve 1553.399. - F . H. LITTEL, The 
Origins of Protestant Sectarianism. New York 1963. Idézi J. FRIEDMAN, Michael Servetus. A Case 
Study in Total Heresy. Genéve 1978.19, 37. 
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utalásaira támaszkodva citálja az Ignatius Theophorus antiochiai apostoli atyának tulajdonított 
II. századi leveleket. Elemzései során szövegrészleteket is ad Sozomenos (IV-V. sz.), Sokrates 
(338-440), Theorodetos (V. sz.) egyháztörténeteiből. Valószínűnek látszik, hogy e munkákat a 
protestáns körökben jól ismert, Bázelben 1562-ben megjelent egyháztörténeti gyűjteményből emelte 
ki.18 E szövegkiadásban nem szereplő Irenaeus (135?-202?) iratait és Justin Martyr (f 166) 
„Questiones"-ét a XVI. században többször kiadott szövegekből ismerhette.19 A bizonyító eljárások 
során említett Tertullianus (160-240) „De corona militis", Augustinus (354-430) „De civitate Dei", 
„Meditationes", „De cura mortuis gerenda" és az „Epistolarium", valamint Athanazius (296-373), 
Cyprianus (200?-258), Ambrosius (340-397) munkáiból merített hivatkozások kiadásaira közvetett 
utalás sincs. Nicephoros (ca 1256-1317) bizánci egyháztörténetíró művének kivonatos közlése latin 
fordításban már 1535-től rendelkezésére állt.20 A protestáns szerzők közül Kálvint általánosságban, és 
az „In admonitione ad fratros Polonos"-t cím szerint, Heinrich Bullingert a „De conciliis etc." című 
művével idézi.2' 

Erazmus Johannis „Világos bizonyítékai"-t számára két megdönthetetlen érvvel indítja. Az egyik 
Pál nyilatkozataiból következik II. Thesz. 2/7 alapján. A bibliai locus Erazmus Johannis értelmezése 
szerint jelzi, hogy az apostol figyelmeztet az egyházban működő „Antikrisztus"-ra. A másik érv az 
egyháznak az apostolok korát követő állapota. Ez utóbbi hosszabb fejtegetésben kerül megtárgyalásra. 
A kereszténység köreiben növekedni kezdő dudva, ami a legtisztább veteménynek mutatta magát,jól 
megválasztott eszközei révén a hivők igaz jámborságának látszott eleget tenni. Számos példa közül a 
legjellemzőbb erre a kolostorok megalapítása. Eusebiustól merítve mutatja be a „monasterion"-ok 
kialakulását és az azokban előírt életmódot. Fejtegetéseinek lényege, hogy a hivők a biblia szavai 
szerinti életmódot akarták megvalósítani, de szándékuk kicsorbult a Sátán mesterkedésén. A szent 
szövegekkel foglalkoztak ugyan, de annak nem egyszerű értelmét, hanem allegóriáit követték. Tiszta 
hittel babonaságokra adták magukat. A test megvetése, a böjtök, az indokolatlan önmegtartóztatások 
nem isten parancsára, sokkal inkább a Sátán sugallatára foglalták el a helyes életvitel helyét. Politikai 
szempontból pedig lehetetlenítették a keresztényeket, mert az „Antikrisztus" hatására megtagadták az 
államot és az uralkodókat. 

Az „Antikrisztus" tehát a világi hatalom ellen buzdított és ezzel egy időben lehetőségeket keresett 
magának az egyházi hierarchia kiépítésére. Erre jó alkalomnak mutatkozott az apostolok halálát 
követően a különféle irányzatok harca. Erazmus Johannis a János apostol tanítványának tartott 
Ignatiustól indul el és kronológiai sorban keresi ki és mutatja be a Gonosz erre irányuló törekvését. 
Hogy az „Antikrisztus" hatásossá tegye munkáját és kevesebb ellenállást kelljen legyűrnie, szorgal
mazni kezdte az egyházi felsőbbség kialakítását és annak az egyházi kérdésekben való prioritását 
erőltette. Az apostoli levelek az egyházszolgák alá- és fölérendeltségi viszonyát nem ismerik. Ennek 
ellenére már Ignatius korában kiemelt szerepet kaptak a püspökök. Jogot formáltak a keresztelés, az 
úrvacsora, a húsvét és más szentségek fölötti ellenőrzésre. Ez a tendencia egyre erősebb lett és végső 
formáját a „római egyház" tartja érvényben. Az egyházi felsőbbség kifejlődése az „igazi" keresztény
ség torzulásához vezetett.2 2 

Az i. u. 150 táján működő Justin Martyr és Irenaeus idejére tovább szaporodtak a hittel való 
visszaélések. A szerző szerint e két egyházatya irataiból világosan látszik, hogy az evangélium „tiszta" 
tanítása mennyire elhalványodott. Az egyházi felsőbbség megjelenése magával hozta egyes egyházak, 
gyülekezetek felsőbbségét. Ezek közül is legnagyobb tekintélyt szerzett a „római egyház". Irenaeus 

1 *Ecclesiasticae Históriáé Autores.. . Redigít. W. MUSCULUS. Basileae 1562. -Esetleg Beatus 
RHENANUS,/4ucfores históriáé ecclesiasticae. Basileae, 1535, 1555 és a további kiadások. 

19Opus eruditissimum divi Irenaei. Ed. ERASMI Roterdami. Basileae 1526. és a további kiadások. 
- Divi Justini, Martyris. . ., Operum, quae extant omnium per Ioannem Langum.. . Basileae 1566. 

2 °Azonosításra a következő kiadványokat használtuk: Opera Q. Septimi Florentis Tertulliani. 
Ed. Beatus RHENATUS. Basileae 1521. - Augustinus, Omnium operum. Ed. Desiderius ERASMUS. 
Basileae 1543. - Nicephoros Callitos, História ecclesiasticae. Trad. J. LANGUS. Basüeae 1551. 

2 1J. CALVIN, Brevis admonitio ad fratros Polonos. Genevae 1563. - H. BULLINGER, De 
Conciliis, etc. Tiguri 1561. 

2 2Idézi EUSEBIUS, História Ecclesiastice. Lib. 3. cap. 36. L. Ecclesiaticae Históriáé Autores. Ed. 
W. MUSCULUS., i. m. 46. - Ignatius levelei: Sancti Martyris Ignatii Antiochiae archiepiscopi 
epistolae, etc. Ed. H. V. SYLVIUS. Antwerpiae 1566. 24-48. 
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már kimondja, hogy ehhez kell igazodnia minden gyülekezetnek, akárhol is működik.2 3 Az irányt adó 
nézetek pedig jócskán tartalmazzák az „Antikrisztus" mérgét. Ezek közé tartozik a Krisztus megváltói 
szerepét limitáló érvelés. Justin Martyr és Irenaeus úgy beszél az emberről, mintha az szabhatná meg 
saját üdvözülését. Justin kifejezetten tanítja a szabad akarat jelentó'ségét. Irenaeus pedig azt a 
következtetést szűri le, hogy a parancsolatok csak akkor érvényesek, ha megtartásuk vagy elvetésük 
lehetséges. Egyébként nincs semmi értelmük. Erazmus Johannis mindezt képtelenségnek tartotta. 
Szerinte az ember az igazságosság számára meghalt és a jóra képtelen. Üdvözülését csak isten 
kegyeiből és Jézus jótéteményeivel nyerheti el. Keményen megbírálta és „antikrisztusi"-nak nyil
vánította Justinnak isten mindenhatósága ellenesnek vélt kijelentéseit. Pápista vakságnak tartotta 
annak feltételezését, hogy isten csak előre látja az üdvözülőket, és nem maga adja erre a szándékot. 
Irenaeus azzal is bizonyítja, hogy az „Antikrisztus" zsoldjában állt, hogy csupán külsődlegesnek 
tekintette az ószövetségi törvényeket és feltételezi, hogy a zsidóknak az ítélet napján csak ezekről kell 
elszámolniuk. Erazmus Johannis szerint ez jelentős tévelygés. Hiszen Jézus krisztusi feladatokat látott 
el már az Ószövetségben. Az „Antikrisztus" jelenlétét véli felfedezni Justinnak a kereszténységről 
kifejtett nézeteiben is. Ha a keresztség nem valóságos és örök kegyelmi szövetség, csupán a korábbi 
bűnök bocsánatát jelenti, akkor annak igazi jelentősége elvész. Mert a keresztség felvétele mind a 
korábbi, mind a későbbi bűnök feloldásának eszköze volt. Justinból arra is következtet, hogy a 
keresztség szertartása már az i. u. II. században emberi toldalékokkal lett beszennyezve. Tisztátalan 
eljárást követtek az atyák idejében, amikor a megkeresztelendőt előbb olajjal bekenték és a szertartás 
után kenettel illatosították. Erre a gyakorlatra nincs utalás az Újszövetségben, nyilván az „Anti
krisztus" praktikája nyomán terjedt el. Hasonló esetet vél felfedezni az úrvacsoraosztásban is. Az 
úrvacsora áldozat jellegűvé lett és elvesztette eredeti krisztusi tartalmát.2 4 Eusebius nyomán további 
részleteket közöl a húsvét megünneplése körül kibontakozó vitából és úgy vélekedik, hogy a dolog 
önmagában tulajdonképpen teljesen lényegtelen.2 s 

További „világos bizonyítékok" kerülnek megtárgyalásra az első latinul író atya, Tertullianus 
műveinek elemzésekor. Az i. u. II—III. század fordulójának egyházi állapotából Erazmus Johannis azt 
a következtetést vonja le, hogy a babonaságok egymásra rakódó rétegei ebben a korban már teljesen 
elfedték a bibliai kinyilatkoztatást. Példaként a korábban már említett keresztelési szertartást veszi 
szemügyre. Először olajjal és kenettel egészítették ki a vízzel történő ceremóniát. Tertullianus idején a 
megkereszteltnek tejet és mézet is adtak. Az egyházban szokássá vált a halottak számára bemutatott 
áldozat, az indokolatlan keresztvetés. E babonák megfertőzték a szent ereklyéket is. Theodoretus és 
Sozomenos elbeszélése bizonyítja ezt. Helena, Konstantin császár anyja, Jeruzsálembe látogatásakor 
Jézus szenvedésének tanúját akarta látni, de a Golgotán három keresztet talált. A három fa közül csoda 
segítségével választották ki az igazit. Erazmus Johannis szerint ez nem meglepő és erősíti Pál szavait, 
hogy az „Antikrisztus" csodákkal is praktikái. Megindultak Jeruzsálembe és Konstantinápolyba a 
zarándokok. Még Sozomenos is alanya volt a Gonosz által produkált,jótétemény"-nek.2 6 

Az egyház megromlását, a hit megzavarodását Augustinus írásaiból is bizonyította. A szentek 
imádása a IV. század táján már általános gyakorlat lett. Augustinus nem is egyhez, hanem az összes 
szenthez intézte imáját. Másutt arról esik szó, hogy a pap az oltár előtt imádkozik a halottakért, majd 
később felkéri a halottakat, hogy másokért fohászkodjanak. Augustinus többször beszél az emberekbe 
bújt ördögökről és a papoknak azok kiűzése körüli érdemeiről. Vagyis isteni hatalommal kezdték 
felruházni a püspököket. Az ember által végzett ördögűzés lényegében lehetetlenség és nem volt más 
funkciója, mint a püspöki tekintély emelése, ami nem más, mint az evangéliumi hit megzavarása.2 7 

2 3 Irenaeus op. cit. Lib. 3. cap. 140-141. L. 19. jegyzet. 
2"Justin MARTJR: ,^4d Antonium Dium oratio" op. cit., 128-130., 156. -Irenaeus: „Adversos 

haereses" op. cit. LiB. 4. cap. 72. 283-286; etc. L. 19. jegyzet. 
25EUSEBIUS op. cit. Lib. 5. cap. 23-25. L. EcclesiasticaeHistóriáé Autores, Ed. W. MUSCULUS, 

i m . 81-82., 167-170. \ 
2 6 Opera... Tertulliani i. m., (1. 20. jegyzet). „De corona militis". 416-426. - Theodoriti episcöpi 

Cyrensis Ecclesiastica Históriáé. Lib. 1., cap. 18. L. Ecclesiasticae Históriáé Autores, Ed. 
W. MUSCULUS i. m. 440-441., és Hermii Sozomenes salaminii Ecclesiasticae Históriáé, etc. Lib. 2. 
cap. 1. Lib. 2. cap. 3. L. Ecclesiasticae Históriáé Autores. Ed. W. MUSCULUS, i. m. 563. etc. 

2 7 Augustinus, Opera op. cit. (1. 20. jegyzet). „De cura pro mortuis gerenda". - Epistola uo. 105. 
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Erazmus Johannis ezzel lezártnak tekinti az egyházatyák irataiból merített „világos bizonyítékai" 
sorát. Kihangsúlyozza, hogy mindezek ellenére nem veti meg az ősegyház klasszikusait, csupán arra 
törekszik, hogy irataikat kellő kritikával olvasva a megújuló kereszténység megszabadulhasson a Sátán 
tanításaitól. A dolog azonban nem egyszerű elhatározás kérdése. Az „Antikrisztus" mérgének vesze
delme éppen az, hogy visszaél a hivők jó szándékával. Végeredményben minden kereszténynek köteles
sége megvizsgálni és kielemezni saját nézeteit. Azokat a biblia szavaival összevetve, óvakodva nehogy 
gyengesége, bizonytalansága a Sátán eszközévé tegye, egyénileg kell meggyőződnie mindenkinek hite 
helyességéről. Érvelése szerint a kereszténységben kettős folyamat játszódik le. Egyrészt fokozódik az 
„Antikrisztus" befolyása, mert az évszázadok során az egyházatyáktól merített tiszta tanításokkal 
együtt hatalmas károkat okozó tévhitek kerültek forgalomba. Másrészt a megtisztítást végző jó 
szándékú emberek maguk is a „Sátán" cselvetéseinek áldozatai lettek. Ez utóbb említett jelenség 
bizonyítéka a niceai zsinat szellemének tovább éltetése. 

A következetesen i. u. 328-ra datált niceai zsinat vizsgálatának is egyetlen helyes módszere a 
határozatok és események összevetése a biblia textusával. Ha a niceai gyűlésről bebizonyítható, hogy 
szellemét az „Antikrisztus" hatotta át, akkor minden további egyházi koncílium tekintélye megkérdő
jelezhető. A szerző fejtegetéseinek ebben a szakaszában már nemcsak az ősegyház tekintélyét bírálja. 
Athanasiust (296-373) és Ambroziust (340-397) elmarasztalva elcsodálkozik azon, hogy Bullinger is 
hozzájuk hasonló szellemben mutat rá e gyűlésre.2 B De még ennél is sokkal meglepőbbnek tartja, hogy 
az egyházak más tanítói sem ítélik el kellő módon a niceai zsinatot. Ez utóbbiak azonosítása 
reménytelennek látszik, de mivel később a nézeteihez közelállókról ejt szót, talán egyes antitrini-
táriusoknak szólt e megjegyzése. 

A zsinattal kapcsolatos fejtegetés bevezetéseként ismét Sozomenos, Socrates majd Nicephorus 
műveire hivatkozva a résztvevők erkölcsi tisztaságát vonja kétségbe. Legvilágosabbnak tekintett 
bizonyítékai a papok házassága, válása körüli viták és a babonás halott-tisztelet. Az előbbi a bibliai 
szöveggel ellentétben szentesít néhány olyan jogszokást, ami szemben áll az emberi és isteni tör
vénnyel. Azokat a papokat, akik nős emberekként lettek pappá választva, eretnekként ki akarták 
közösíteni. Az elvált papokat nem tekintették isten szolgáinak, mivel magát a válást is elvetették. 
Mindez a biblia textusával ellentétes tanítás, és mint ilyen nyilvánvalóan az ördög munkája. Hasonló a 
helyzet a halottak körüli babonáskodásokkal. Nicephorusra hivatkozva beszéli el a niceai zsinat egyik 
eseményét. A gyűlésen részt vevő 318 püspök közül kettő a tárgyalások során meghalt. A zsinat 
végeztével a többiek sírjukhoz vonultak és megkérdezték őket a Szentháromságról alkotott véle
ményükről. A határozat szövegét pedig lepecsételve a sírjukra helyezték. Másnap a pecséteket érintet
lenül, de az iratokat a két halott aláírásával találták meg.2' A szerző véleménye szerint mind az eljárás, 
mind a végeredmény a Gonosz hatása. Igazolva látja feltevését, hogy az „Antikrisztus" jelen volt a 
niceai zsinaton és csodák előidézésével is erősítette befolyását. 

A „Világos bizonyítékok" előterjesztése során Erazmus Johannis kerüli a krisztológiai problé
mákat. Eljárásának nyilván taktikai okai voltak. Egyházújító feladatát a reformáció egészére akarta 
kiterjeszteni és érvei hatékonyságát nem veszélyeztethette az aprólékos szövegértelmezési buktatók 
bevezetésével. Ezzel magyarázható, hogy csak áttételes utalások jelzik a kereszténységben a 
XVI. század végén lejátszódó újabb folyamatokat. És nem az antitrinitárius igazságok bizonyításával 
kapcsolatosan, csak a niceaLísinat határozatainak általános bizonytalanságainak illusztrálására kerül 
elő a Szentháromság problematikája. A szerző jelzi, hogy az utóbbi időben napról napra vüágosabban 
érthető a jézusi kereszténység szava. Mégis még a megvilágosodás folyamatában előrehaladt irányzatok 
is éreznek valamiféle rokonságot az ősatyák nyüatkozataival és különösen a niceai határozatokkal. 
Gondolatmenetét logikus érveléssel vezeti be. Ha olyan kiváló elmék mint pl. Bullinger már ki
mutatták, hogy a pápaság intézménye nem más, mint a kereszténység ellensége, akkor ennék további 
következményeit is/fudomásul kellene venni. A megvüágosultak egyik feladata az „Antikrisztus" 

2 8H. BULLINGER, „Dé concilliis" op. cit. Lib. 1. cap. 21. Lib. 2. cap. 12. (L 21. jegyzet.) 
"Hermii Sozomeni op. cit. Lib. 1. cap. 16. 2-23. L. Ecclesiasticae Históriáé Autores, Ed. 

W. MUSCULUS, i. m. 556., 559-560. - Socratis Scholastici Ecclesiasticae Históriáé, Lib. 1. cap. 8. 
L. Ecclesiasticae Históriáé Autores, Ed. W. MUSCULUS, i. m. 272-275. - Nicephoros Callitos, 
História ecclesios . . . op. cit. Lib. 8. cap. 19, 23. - L. m. NICEPHOROS, Chronologia secundum 
Graecorum rationem, etc. Basileae 1551. 208-209. 
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művének teljes szétrombolása, a másik a hívek visszavezetése a bibliához. Az első munka elvégzéséhez 
nyelvfilozófiai módszereket vezetett be. Véleménye szerint az „Antikrisztus" műve azokban a szavak
ban és beszédfordulatokban rejtó'zik, melyek a bibliában nem fordulnak eló', de tele vannak velük a 
régi iratok. A hitcikkelyek megfogalmazásakor ezek elhagyásával, maguk a mögöttük rejló' zavaros és 
keresztényietlen tanítások is eltűnnek. Senki sem tagadhatja, hogy az „igaz" tanítást a próféták és az 
apostolok ismerték a legjobban. Ebbó'l következik számára, hogy azok szabatos és egyértelmű ki
fejezéseihez kell visszatérni. Az „egészséges beszéd" (II. Tim. 1/13) hiánya - mint a Sátán befolyásá
nak jele - az ó'segyház képviseló'it is zavarba hozta és egymásnak ellentmondó nyilatkozatokra 
sarkallta. A szavak tisztátlanságával fellazított tudattartalmat pedig összezavarta a Gonosz. Állítása 
igazolását ismét az egyházatyák írásaiból merített részletekkel végzi. De míg korábban csak a részlet
kérdésekről, babonaságokról és rituális ügyekről esett szó, könyve végén a Jézussal kapcsolatos 
nézeteket állítja szembe egymással. Saját krisztológiai véleményét mindvégig elhallgatva Irenaeus, 
Ignatius, Augustinus, Ambrosius, Tertullianus és a niceai határozatok textusaiból idézi a legkülön
félébb álláspontokat. De szövegillusztrációiból implicite kiderül „ariánus"-sága is. Elrettentő példái 
között helyet kaptak olyan kijelentések, melyek szerint Krisztus maga az Isten. Mások ugyanakkor úgy 
vélekedtek, hogy a Szentháromságot már a próféták is tanították. Egyesek az Atya kizárólagos 
istenségéről beszéltek, de az Atya-Fiú-Szentlélek azonosságról is. Voltak kik a „nemzette" „terem
tette", „alkotta" szavakon keresztül érveltek. Ezek egyenértékét állítva. De később már csak a 
„nemzette" maradt érvényben. Az „istennek lenni" mellé viszont polgárjogot és azonos értéket nyert a 
„személynek lenni". Ebből egyenesen következne, hogy ha három személy van, akkor az istenek száma 
is annyi. Mégsem ezt állították, hanem azt, hogy az isten egy. Egyetlen természetből vannak, de két 
szubsztanciából. Mások szerint az Atya és a Fiú mind természetére, mind szubsztanciájára nézve 
egyetlen. Teremtőnek is tartják Jézust meg nem is. Az egyik vélemény szerint úgy tett mindent, 
ahogyan az Atya meghagyta. Az istent a teremtés értelmi szerzőjének, Jézust a kivitelezőnek állítva be. 
Az Atya néha magasabb rendű mint a Fiú, mert bár az utóbbi váltja meg a bűnöket, de az előbbi 
rendelésére. Mások szerint egyenrangúak. Tovább bonyolítja a kérdést, hogy egyesek különbséget 
tettek az isten Jézus és az ember Krisztus között. Amiről az egyik tudott, a másik nem stb.30 Rejtett 
antitrinitarizmusát hivatott leplezni és a meggyőzendők körét szélesíteni egy Kálvin-idézet, amelyben a 
genfi reformátor ugyancsak elítéli a niceai zsinat véleményét Krisztusnak istentől való istenségéről.3' 
Erazmus Johannis szerint a fent említett teológiai képzetekről sem így, sem úgy nem esik szó a 
bibliában. Ezeket a megfogalmazásokat sem a próféták, sem az apostolok nem használták. Vég
eredményben tehát ez önmagában is azt bizonyítja, hogy külső tényezőként jelentkeztek a keresz
ténységben. Eltávolításukkal visszatérhet a vizsgálódó elme az ősforráshoz, ami tiszta szavakkal és 
fogalmakkal tanítja az „igaz" hitet. Ezzel a módszerrel kívánja megvalósítani második feladatát, a 
hivők tanítását. A megtisztított kereszténységnek egyszerűen meg kell kerülnie az apostolok halála 
után eltelt 1500 évet, hogy az „igaz" egyházat létrehozhassa nemcsak a tanítás, de az irányítás 
vonatkozásában is. Az ó- és Újszövetség mindkét kérdéskörben irányt mutat. Ennek helyes fel
használásához éljen mindenki a maga keresztény szabadságával, és ne korlátozzon senkit annak 
gyakorlásában. Záróidézetként - nem minden célzás nélkül - , az újszövetségi mustármag példázatot 
adja. (Máté 13/32.; Márk 4/25.) 

Az 1584 tavaszán megjelent „Clare bewijshighs" példányait maga a szerző árusította a leideni 
városháza előtti árkádok között. A városi hatóság azonban csak május 7-én vett tudomást róla. Ezen a 
napon vehették kézbe az illetékesek Orániai Vilmos utasítását, amelyben követeli az eretnek eltávolítá
sát országa területéről. A magisztrátus vizsgálatot rendelt el, és megállapította, hogy az árusítóhelyet 
Casper Coolhaes felesége biztosította Erazmus Johannis számára. Casper Coolhaes, a németalföldi 
egyháztörténetből ismert toleráns kálvinista lelkész nem tartozott az „ariánus" csoportjába. Az 
1582-tól elvei miatt kényszernyugdíjban élő Coolhaes csupán anyagi érdekeltség miatt került az ügybe. 
A 17 gyerekes lelkész fizetéskiegészítésül „aqua vitae"-t kotyvasztott, amit felesége árult. A vizsgálat 

30 Az Erazmus Johannis által összeszedett különféle trinitárius koncepciókhoz 1. SCHNEIDER, 
Carl, Geistesgeschichte des Antiken Christentums. I. München 1954. 399-412. 

3 ' Vö. PAGENSTECHER, i. m. 102. Kálvin szerint a „Deus de deo, deus verus de deo verő" túl 
merész és merev fogalmazás. 
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során azonban fény derült arra is, hogy Coolhaes titkos könyvkereskedéssel is foglalkozott. A 
magisztrátus megtudhatta, hogy Coolhaesné és a szerző már 21 példányt eladtak a kifogásolt műből. A 
visitorok további 13 darabot lefoglaltak az árusítóhelyen. Coolhaesék házában megtalálták az 
1583-ban Antwerpenben nyomott „Manuale etc." néhány száz bekötetlen példányát és más hasonló 
jellegű könyveket. Erazmus Johannist már a hercegi levél kézhezvétele után értesíthették barátai. így a 
városi magisztrátus május 9-én közölhette Orániai Vilmossal, hogy a kérdéses személy gyerekeivel 
együtt (felesége még Leidenben meghalt) Amsterdamba távozott. Az illetékesek tudomása szerint 
onnét Hamburgba igyekszik. Maradék könyveit és iratait magával vitte.3 2* 

A leideni történet híre gyorsan eljutott az akkor még Antwerpenben működő Everhardus 
Spangenberghez, aki 1584. június 11-én levélben értesítette a nassaui János grófot egykori barátja 
terveiről. Spangenberg tudta, hogy Erazmus Johannis még a nyár folyamán Lengyelországba akar érni 
és Krakkóban szeretné kinyomtatni a Szentháromság ellen írt, új latin könyvét. Tervei szerint a 
következő évi lipcsei vásáron szeretne azzal megjelenni. Megjegyzi még, hogy a Lengyelország felé tartó 
útitársaságban számos tudós és diák van, közöttük Francesco Pucci.3 3 

Az olasz eretnek gondolkodó említése újabb lehetőséget nyújthat Erazmus Johannis kapcsolatainak 
feltárásához. Pucci is Amsterdamból indult Lengyelországba, ahol a következő években Christian 
Francken környezetében bukkan fel. Közvetlen adatok hiányában csak feltételezhetjük, hogy Erazmus 
Johannis személyesen ismerte Franckent. Amikor Puccival Krakkóba érkeztek, Francken már nem 
tartózkodott a városban, de még nem hagyta el Lengyelországot.34 1584 végén Erdélyben Gerendi 
János környezetében működött. Csak 1585. november 20-án tért vissza Krakkóba. A többszörösen 
vallást váltó exjezsuita radikális antitrinitárius kapcsolatainak köszönhette, hogy 1589. február 17-én 
elfoglalhatta a kolozsvári kollégium egyik tanári katedráját,3 s talán az éppen az Erazmus Johannisnak 
szánt állást. A munka nélkül maradt német antitrinitárius lengyel barátai támogatására nem számít
hatott Erdélyben, bár népszerűségére a pfalzi Matthias Vehe-Glirius szavaiból következtethetünk. 
Vehe-Gliriusnak Danzingban mondták el, hogy a heidelbergi radikálisok egykori ellensége Petrus 
Dathenus 1587-ben Erazmus Johannis előtt antitrinitáriusnak vallotta magát.36 

Végül is eddig felderíthetetlen kolozsvári személyi kapcsolatok segíthették 1588-tól 1593-ig. 
Ismeretlen elvbarátai biztosíthatták ő maga és gyerekei ellátását. Ha ez így volt, akkor a radikális 
antitrinitárius körökön kívül bizonyos „ariánus" csoportok létét feltételezhetjük a városban és talán a 
fejedelemség más pontjain is. Ezek segítségével készülhetett el az 1590-es esztendő legelején újabb 
könyve, a „Tractatus de causiis vitae aeternae", amelyet véleménykérő levél kíséretében küldött el 
Socinusnak. Az 1590. április 20-án kelt válasz elutasította a „de triplici iustitia filiorum Dei" felhozott 
érvelést.3 7 Az Unitárius Egyháztörténeti Kézirat szerzői a „Scriptum in quo vanianatur Mahu-
medanorum Eversionem" című, állítólag 1586-ban Kolozsvárott írt könyvéről is tudtak. A dátum 
megjelölése nyilvánvaló tévedés.38 E mű tárgya és érvelése valószínűleg összefügghet a „De quatuor 

32Casper Coolhaesről 1. ROGGE, H. C, Caspar Janszoon Coolhaes, etc. I—II. Amsterdam 1865. és 
BONGS, C, Arminus. A Study in the Dutch Reformation. Nashwille-New York 1971. 54-55. A lei
deni történetről nem tudnak. - J. C. van SLEE idézi a hivatalos vatokzX: Hendelingen en Medelingen 
der Maatschappik van Nederlanse. Letterkunde 1889. pp. 136. etc. Hamburgi kapcsolatai közül 
PAGENSTECHER, i. m. 99., név szerint említi Jacob Heuser kereskedőt. 

3 3 Francesco Pucci és Erazmus Johannis krakkói kapcsolatát túlértékeli Lech SZCZUCKI, Krakkói 
eretnekek a XVI. század második felében. FK 1977. 391-392. Ugyanott felhívja a figyelmet 
E. Johannis és Dudith András kapcsolatára. L. Dudith Szczuckinál idézett 1584, november 21-én kelt 
levelét. 

34SZCZUCKI, Lech, Két XVI. századi eretnek gondolkodó (Jacobus Palaeologus és Christian 
Francken). Bp. 1980. 97., 106. Francken csak 1584. november 12-ét megelőző napokban vagy 
hetekben érkezett Erdélybe. I. m. 162. 

3 s PIRNÁT, i. m. 386. javítja GÁL Kelemen, A kolozsvári Unitárius Kollégium története. II. 
Kolozsvár 1935.511. adatát. 

36DÁN Róbert, Matthias Vehe-Glirius. Life and Work of a Radical Antitrinitarian. Bp. - Leiden 
1982.203. 

3 7 BOCK, i. m. 422. Címiratát L JAKAB Elek, Magyar-lengyel unitárius kapcsolatok a XVI-XVII. 
században, Száz. 1882. 303. 

3 8 UEKI. 237-238. Egyetemi Könyvári pld. 

128 



Monarchiis" című munkája koncepciójával. Erazmus Johannis általános történeti felfogása szerint az 
isteni elhatározást nem lehet sem sürgetni, sem visszafogni. Ennek értelmében a török kiűzésére tett 
bármilyen erőfeszítés hiábavaló. Annak idejét a bibliai szövegekből lehet kiolvasni és csak az adott 
pillanatban lehet sikerére számítani. Erre utal Enyedi Györgynek az Erazmus Johannis-féle jóslatok 
ellen a szószékről elmondott kritikája. A püspök kemény szavakkal ítélte el azt az állítást, hogy 
„Ennek s. Ennek a birodalomnak" ebben vagy abban az esztendőben „végének kell lenni".3 9 

Még nem záródott le az Erazmus Johannis kinevezése körüli huzavona, amikor Faustus Socinushoz 
már eljuthatott a jelöltnek Jézus preegzisztenciája hirdetése kérdésében kompromisszumra hajló szán
dékának híre. A kolozsvári szászok jelöltjét 1593. március 14-én az olasz Fabius Genga útján küldött 
levél végén üdvözölte. A levelet Mattheus Radecki Antwerpenből postázta az időközben Erdélybe 
menekült Evehardus Spangenberg számára. A Krakkón keresztül utazó olasz levélvivő Socinus házát 
érintve érkezett a címzetthez.4 ° A kolozsvári unitárius kollégiumban tanító Spangenberget Erazmus 
Johannishoz hasonlóan a prófétai jövendölések beteljesedésének időpontja körüli elmélkedések foglal
koztatták. Socinus Enyedihez hasonló éles hangnemben lépett fel ellene.41 Spangenberg 1597-ben 
elhagyta Erdélyt, Erazmus Johannis maradt, és Zoványi Jenő adata szerint 1601. április 17-én halt meg 
Kolozsvárott.42 

A több mint egy évtizedig Erdélyben élő és tevékenykedő német „ariánus" egyéni ideológiai 
nézeteit az Újszövetség betű szerinti értelmezéséből merítette. Ebből következett a hivatalos antitri-
nitárius egyház álláspontjánál konzervatívabb krisztológiája és minden egyházi szervezettel szemben 
hangoztatott éles kritikája is. Erazmus Johannis tagadta a papi hierarchia létjogosultságát, a püspöki 
méltóságnak a dogmatikai kérdésekben féltve őrzött előjogait. A keresztényi szabadság megsértésének 
tekintette az evangéliumokból és az apostoli levelekből megismert „igazságok"-tói való bármilyen 
eltérést, beleértve az azokban nem vagy másként szereplő rituálék gyakorlásának kérdését is. Elismerte 
a világi hatalom prioritását, de a Sátántól eredeztette képviselői vallását. Mindez a hivatalos antitri-
nitárius egyház radikális ellenzékének táborába sorolná, ha Jézus preegzisztenciájával kapcsolatos téte
leivel nem zárta volna ki magát az utóbbiak sorából. A felfogásából következő kettősség minden 
bizonnyal korlátozta eszméi terjedését. A további kutatások feladata lesz meghatározni követői körét, 
eszmerendszere utóéletét. De addig is jogosultnak látszik, hogy az 1584-ben kiadott „Világos bizo-
nyítékok"-at besoroljuk az erdélyi eszmetörténet eddig ismeretlen forrásai közé.4 3 

3 9 UEKI. 238. Egyetemi Könyvtári pld. 
4 0 Gál KELEMEN, i. m. II. 512. Fabius Genga-t magyarnak tartja! - SAND, i. m. 84: Matheaus 

Radecius Erazmus Johannis Jézus preegzisztenciáját hirdető nézetei ellen írt kéziratáról tud. 
4 ' WALLACE, i. m. 378-379. - SAND, i. m. 88. Spangenberg művei között említ egy „Scriptum 

continens narrationem de Erasmo Johannis" című (? ) kéziratot. 
4 a ZOVÁNYI Jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3. és bőv. kiad. 

Szerk. LADÁNYI Sándor. Bp. 1977. 174. 
43KAWECZKA-GRYCZOWA, i. m. 149. említi Götz Pálnak „Claudiopoli ex bibliotheca Dni 

Erasmi 11. Mai A. 1601" könyvbejegyzését. Könyvtárának sorsáról nincs adat. 
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