Egy korai szombatos vitairat
A kolozsvári volt Unitárius Kollégium Könyvtárában (III. sz. Akadémiai Könyvtár) Ms 1290.
szám alatt található a „Szombatosok régi könyve" c. kézirat. Az újabban „Árkosi János-kódex"
címmel idézett szöveggyűjteményre Boros György már 1886-ban felhívta a figyelmet és rövid tar
talmi elemzést végezve a kötetben található vers- és prózai anyagban megállapította, hogy annak
másolását 1617-ben kezdték meg.1 A szombatos irodalom e korai termékének énekanyagát Varjas
Béla hasznosította és valószínűsítette azt a korábbi feltételezést, hogy a szövegek jelentős részének
szerzője az erdélyi szombatos irodalom első propagátora Eőssi András volt. Varjas szövegközlései
jegyzetei között az ún. „Kalocsai-kódex"-ből három prózai iratot is publikált, közöttük a „Moses
prophaetanak istentől zarmazot bölcziesegereol es Aristotelesnek ez világi bölcziesegereol, stb." cí
mű polemikus munkát, aminek párdarabja az ,Árkosi János4códex"-ben is megtalálható.2 Pirnát
Antal a szöveget vizsgálva megállapította, hogy a mű keletkezési ideje 1592. május 31. és július 8.
közé tehető.3 Varjas és Pirnát eredményei felhasználásával és további bizonyítékok alapján legutóbb
arra a következtetésre jutottunk, hogy az „Árkosi János-kódex" további prózai darabjainak eredeti
szövegei 1578-1602 között készültek. Az alsó időhatárt az Erdélybe érkező pfalzi menekült
Matthias Vehe-Glirius kolozsvári megjelenése valószínűsíti. Vehe-Glirius német és latin nyelvű mun
kái ettől az időponttól kerültek az erdélyi radikális antitrinitáriusok kezébe. A pfalzi teoretikus
„zsidózó" eszméinek átvételével vádolva került Dávid Ferenc is bírái elé és 1579 nyarától az unitá
rius püspök híveinek egy része kiszakadva egykori gyülekezeteikből, már közvetlenül Matthias
Vehe-Glirius tanítványainak vallották magukat. Ez utóbbiak a szombatosok, akik között vezető
egyéniségnek számított a szenterzsébeti Eőssi András. A tehetős székely előkelő 1602 nyarán halt
meg. Ez a dátum jelenti tehát a nevéhez kötött irodalmi alkotások ante quem idejét.4 Ezek között
pedig a legkorábbi réteghez tartozik az „Árkosi János-kódex" 33a—34b oldalain olvasható a koráb
ban figyelmen kívül hagyott Luther-ellenes polémia:
„Miuel hogi Lutter Marton az ó hozza tartozoiual azt uallia hogi az Ur Jesus Christus uilag terem
tésétől fogua az emberi nemzetségért es esetiért esedezet es kózbe iart mostannis közbe iar es az
gwlekezetnek vétkeiért esedezik, tanulliuk megh, hogi mikor iart kózbe es ha iare mostis az embe
reknek esetekert kózbe, az ó Attianal es illike kernwnk minekwnkis mostannis, hogi közbe iaryon
érettünk az ó szent Attianal, ugi hogi mikor iol teszwnk arra uigiazzon, es akkor megh szwnniek az
kózbe iarastol, es ha gonoszul tselekedwnk esmet mingiarast kóniórgeseul es kózbe iarasaual engeztellie erettwnk az ó szent Attiat etc. Azt mongia Lutter Marton, Az Christus ugi mind az Attianal
vilagh teremtésétől fogua, az emberi nemzetségért es annak el elesesert esedezet es kózbe iart, es az
ó gwlekezetit melj az ó Attiaual eggiwt uolna óve minden ellenségtől oltalmazta. Melj ó hamis értel
me ellenkezik az tóruenijnek második es harmadik fundamentomaual, melj nyiluan nagion azok
nak, kik az fundamentomrol irt kóniuet oluassak. Ellenkezik imez hwtnek agazattiualis melj az Mes
siásnak el iuetelinek mondatik, mert ha az ó kózbe iarasa esedezese teremtéstől fogua szwntelen
lót uolna es ha ó mindenkor szóuetseghnek mestere lót uolna, ugi semmij kwlómbsegh es wdó ualasztasz (!) az O és Uij Szóvetsegh kózót nem lehetne, es az mint az Egész szent iras as Messias ideiét
utolsó wdónek neuezj ebbenis az szent irasnak kózónseges értelme le romlana mert ha az ó tauult
létében lót uolna fundaltatua az ó kózbe iarasa es esedezese, igi sem igirtetni nem kellett uolna ónekj,
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sem az elsó elióuesekor, sem az után, es ide ualo el ióuese nem kellett uolna, ha ollian lót uolna az ó
kózbe iarasa mint Lutter ertj, es ha az emberi nemzetségtói tauul létében epitette uolna, azért sem
kwldetet uolna ide, ez után sem kellene kwldetni. Mostan pedigh nijluan, hogi Moses es az után ualo
prophetak, uoltak az O szövetségnek szolgai, es kózbe iaroi mind az Messias el ióveteleigh. Moses
utannis az wdó kózbe, az tób prophetak es kiraliok igazgattak es oltalmaztak az Isten népet Isten
(33b) Mint megh uagion irua Reg. 3. Minek utanna megh mutattuk, hogi az Christus nem Isten, hogi
szwletese elót soha nem uolt hanem mint Szent János elsó részének magiarazattiaban megh mutattuk.
Mind ezekből kóeutkezik Lutter hogi az te értelmed hamissagh nijluan meghtetzik az Apostolok
írásában, hogi ókis Mosesre es az tób prophetakra Igazitnak auagi Mosest neuezik o szövetségnek
kózbe iaroianak, es az Isten hazában fó gubernátornak, mint Pal is az Sidokhoz irt kóniunek cap.3.
es 9. Választás vagion penigh es kwlómbsegh az Moses es Christus kózbe iarasanak mind ideiji es
mogia kózót. Mert Moses bótw által uolt kózbe iaro, Christus pedigh lelek által, es ó utanna az
Apostolok az keppen. Az Moses kózbe iarasa akkor kezdetet el, Mikor az Isten az Sido néphez
kwldette Aegiptusban az Madianitak fóldókból az Ipának Jetronak iuha melle, melj kózbe iarasanak
felól, mint kel érteni ama mondásban Az tórueni es az Prophetak Janosigh megh magiarazok.
Az Christus kózbe iarasa pedigh kezdetet el harmints esztendős korában minek utána menijból
az Úristen szent lelek által megh kente kiraljasagra, az után kezdette el az ó kózbe iarasat es az
embereknek Istenhez való engezteleset, esedezeset érettek, de tsak az után az mint ide fel megh
mondám. Miért pedigh hogi be nem fogadak, mint kózbe iarasa es mind esedezese az elsó ióuesebeli
it hataroztatik megh, mikor az Apostolokért kóniórge ezt monduan nem tsak ó érettek kérlek, ha
nem azokertis kik en bennem hiendók az ó beszed(jwk) által, melj hatot azokra, kiknek az Aposto
lok paedicallottanak es kiket ók megh teritettek. El menése után pedigh Mint értetik hogi kózbe
iart esedezet eleget szóltunk arról az elsó kónyben. Jövendő azért az ó tisznek be tellissedese. lm
erted azért az wdónek az ó ualaztasat hogi nem uolt minden wdóben esedező kózbe iaro az emberi
nemzetért mint az Isten szauabolis megh tetszik mikor igi szol az propheta által, az nep felól az
kire nagi haragia uala ha Moses es Samuel kernekis azért az nepert megh sem halgatnam megh az
Egész Szent irasban azért pedigh egi emlekezetis arról nijntsen, hogi szwletese elót az Christus kóz
be iaro lót uolna, es az emberi nemzetért esedezet uolna. Hanem mi(nd)en wdóbeli gubernátorok az
mint oda fel szollank, esedeztek az nep(ert) kózbe iartak, mint irua uagion, mint esedezet Moses
mikor az népe borjú kepét imád a Mariaertis Moses kóniórge. Moses után Josue esedezet az nepert.
Utanna mind az tóbbi, sót tsak illien peldat sem oluasank az szent irasban, hogi ualamelj nepert
(u)alamelj wdóben Christus szwletese elót, az az Christusert halgatot uolna megh, hanem mint Da
vid mogia, Az mi Attiaink Vristen te hozzad kiáltottak es te megh (h)algattad ókét. Oluassuk pe
nigh azt, hogi az Attiakert giakorta az Isten irg(alm) assagot tselekedet azoknak maradékokkal, mint
am(i) Esaias szol, Ha ugi mo(nd) (34a) az seregeknek ura Istene nem kóniórwlt uolna raitunk.
Moses igi szol kóniórgeseben az Istennek, Emlékezzél megh az te szolgaidról, Abrahamroi, Isakrol es
Jákobról, Salamonnak pedigh igi szol az Isten, miért hogi el hattal engemet, megh hasitom az te
országodat, de en magamert es az en szolgamert Dauidert, az te holtodigh el halasztóm, latodé nem
Christusert Czelekedet Isten es nem az ó esedezeseert az regiekkel.
Ez ellenis Lutter az Vristen mondásat hozza be, Mikor az kegionak azt mongia Aszonij állatnak
magua rontia megh az te feiedet, mint ha abból kj hozhatna, hogi Christus esedező es kózbeiaro lót
ualna, szwletese elót. Nem mongia pedig az Iras azt, hogi Isten fia rontia megh az te feiedet, sem
mongia hogi megh rontotta. Semmit azért Lutter ez az te hamis értelmedre nem segit. Az mondásnak
pedjgh bótw szerint mi légien értelme, bóuón megh monduk oda fel. Nem tsak az Sidok kwlónbóznek
ebben te tólled Lutter, hanem megh az Christianusokis nagi sokan. Lásd megh Caluinust az Genesisben
ualo Commentariusban, az mondastis (az te magodban Áldatnak megh minden nemzetségek) etc. Megh
magiarazuk oda fel Mikor pedigh Péter Apostol az mondásnak utolsó reszet Christusra alkalmaztattia,
ued eszedbe hogi immár az szwletet emberi Christusrol szol, kit az Sidok megh fezitettek uala, es nem
oljrol ki ualagh teremtésétől kózbe iaro es esedező lót uolna. Pal Apostolis ezen ember Jesus Christust
neuezi kózbe iaronak az kj megh fezitetet, nem mongia Pal Apostolis felólle, hogi teremtéstől fogua
lót uolna kózbe iaro, hanemis óis fó es vij testamentumnak kózbe iaroianak neuezi. Mégis azt mongia
Lutter az melj Angial az Attiaknak megh ielent uellekis szollott, hogi az ugian Christus lót uolna, Ezis
hamissagh nem mongiuk azt hogi az Isten az Angialok által ielenseget nem tót uolna az Attiaknak, es
nemis szollott uolna uellek, mint Pal Apostol irija, hogi az Angialok szolgáló lelkek ki az Istentói kj
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kwldetnek az wduezwlendókert. Az ember szemtói szembe kérhet segítséget embertói, de Isten gianat
imádni teremtet allatot az tilalmas es veszedelmes. Mikor az kazdagh kéri Ábrahámot az kit lat uala, es
az Macedoniabelj ferfiu az látásban kéri uala Pal(t) hogi Macedóniába menne, es ókét segítene. Az
Angialoknakis mikor i(t) vadnak illien tizteletet adni nem bwn, mert az az tizteletet it nem tualjdonittatik ó nekik, hanem az ó Authoroknak az Istennek, az kinek ók kóueti. Nem ó maga szemelie szerint
ielen* megh Janosnakis hanem (An)gial által, sokkal inkább mikor megh ingien sem szwletet, meh nem
(ielen)hetet semmis ielent mert az mint mondám: az twz kózepiben ualo Angialt Isten fiának neuezi,
minden Angklok mondatnak annak, kit (34b) Nabugodonozor kiralj az feniessegról ismert megh, es
azért nevezi Isten fia[nak]. Egi bizonisagod nijnts Azért Lutter az szent irasban. El oluad azért az
hamisság, megh all az Igazsagh, sok az te teueljgesid Lutter de alkalm[? ] le rontanak benne."
A szöveg tehát rögzíti a szombatosoknak más forrásokból is ismert álláspontját, aminek lényege az
ószövetség „bótw szerint"-i értelmezése és ennek alapján a mózesi Törvény változatlan érvénye Jézus
és az apostolok kora után. A Luther-ellenes polémiában a világ teremtése óta az emberiség bűneiért
esedező és megváltó Jézus-koncepcióval szembeállított legfó'bb érv „az tóruenijnek, második es harma
dik fundamentuma, melj nijlvan vagion azoknak, kik az fundamentomrol irt könyvet olvassak". Az itt
említett tekintélyes mű Joszéf Albó „Ikkarim" című 1425-ben írt héber nyelvű vallásfilozófiai
munkája, aminek latin fordítását Matthias Vehe-Glirius 1576 táján valahol Köln környékén készítette
el „Liber fundamentorum" címmeL Az ebből kiemelt „második fundamentum" szerint a mózesi tör
vény istentől adatott és „soha mas teorvenj által el nem rontatik" - ahogyan a szombatos szerző az
„Árkosi János-kódex" egy másik helyén nyilatkozik. És ugyanott a „teorvenj harmadik fundamentom"-áról is olvashatunk, aminek lényege az „bün" és büntetés, a „iamborság" és jutalmazásának
tana. Ide tartozik még a „hütnek ágazata" is „melj Messiásnak el ióvetelinek mondatik".s A szombatos
szerző ennek az érvrendszernek tükrében jelenti ki, hogy a Jézus-Messiás csupán élete harmincadik
évében „kezdette el" feladatának teljesítését. Ha az ősidőktől végezné ezt a munkát, nem lett volna
szükség a Messiásra vonatkozó ígéretekre és a logikából következően magára a Törvényre sem. Ez
utóbbi pedig meghatározza a bűn és a büntetés, a jó cselekedetek és jutalmazásuk kapcsolatát. A szom
batos érvelés szerint felvonultatott, az Ó- és Újszövetség betű szerint értelmezett locusai alapján vizsgált
kérdéshez kapcsolja azt az állítást is, hogy mindig a nép szellemi vezérei könyörögtek a bűnbocsánatért
és történeti személyek érdemeire hivatkozva várták isten könyörületességet. A végkövetkeztetés egyér
telmű: „nem Christusert Czelekedet Isten es nem az ó esedezeseert az regiekkel".
A szombatos eszmerendszer lényegéhez tehát új motívumot nem ad. Annál fontosabbnak látszik,
hogy témaválasztása és forrásidézései utat mutatnak a szöveg keletkezésének ideológiatörténeti körül
ményeire és ezeket összevetve más adatokkal körülhatárolhatjuk a szombatos irodalom kialakulásának
folyamatát
Szemügyre véve a korábbról ismert szombatos polemikus műveket, megállapítható, hogy az 1592.
május 31. és július 8. között írt „Moses prophaetanak stb." második részében „Lutter tudománya"
csak mellékesen kerül szóba „a miben az papai tudomant karhoztattia, deeöys ugian azon eoruenyben
esett...". A szombatos szerző közvetlen ellenfele ekkor a „Demetriadesek" szektája, azaz a Hunyadi
Demeter unitárius püspök vezette irányzat. De a mű első részében még a felekezete érdekeit veszélyez
tető, a korabeli mozgékony elmékre ugyancsak nagy hatást gyakorló „aristotelianusokat" támadja
Vagyis itt is, ott is aktuális vetélytársakkal vitatkozik. Az „ateisták és aristotelianusok" ellen szól az
„Árkosi János-kódex"-ben olvasható „Az Szent Iras panazolkodasa stb." című vitairat is. Ez utóbbi a
korábban említett „Moses prophaetanak stb."-vei ellentétben feltehetően nem Eőssi András munkája
volt De mindkét irat megírására akkor kerülhetett sor, amikor az exjezsuita Christian Francken, az
ateista tanok terjesztője 1584 végén Erdélybe érkezett.6
S
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A szombatos polemikusok az „ateisták és aristotelianusok" elleni irodalmi harcot már kimunkált
ideológiai bázisról végzik. Ebbó'l arra következtethetünk, hoggy a protestantizmus trinitáshivó' irány
zataival folytatott tollháború már mögöttük volt. Ez utóbbinak reprezentánsa a „Sido hüteön ualok
keözül kj sakadot ember ellen stb." című munka, amiben a szombatos polemikus a mózesi Törvénynek
az apostolok halála utáni érvényességét bizonyítja. Az előadás során számos további, alapvető ide
ológiai kérdés is terítékre kerül, de a „lutterek" nézeteit itt is csak mellékesen cáfolja a szerző. A mű
maga a szombatos eszmék összefoglalása és szövegéből kiderül, hogy Eőssi András „egi barátomnak
keduiert serkentesnek okaert" szedte pontokba „Glerius Mattias vallasa"-t és „tetczieset".7 Eőssi elvei
felvonultatásakor többször is hivatkozik korábbi írásaira. E megjegyzéseket csak úgy lehet értelmezni,
hogy a „Az sido hüteön ualok keözül kj zakadot ember ellen stb." mivel ellenfelei között az „ateusokat" nem emlegeti, megelőzte a „Moses prophaetanak stb."-t és társait. A hivatkozásaiban citált régibb
szombatos műveket - esetleg csak egy részüket - újabban az „Árkosi János-kódex"-ben azonosí
tottuk. E gyűjteménybe másolt szövegek az erdélyi szombatos felekezet keletkezése körüli években
felmerült ideológiai vitatémákkal foglalkoznak. A magyar nyelvű polemikus művek az új teológiai
irányzat sajátos tételeit bizonyítják és hivatkozásaik - a kivétellel találkozni fogunk - nem más
magyar szövegekre, hanem az eredeti forrásokra, a über fundamentorum"-ra és Vehe-Glirius főmű
vére az 1578-ban készült „Mattanjah"-ra utalnak.8 Közöttük foglal helyet a fent említett Luther
ellenes polémia. Témaválasztását az „Árkosi János-kódex" egy másik helyén olvasható megjegyzése
indokolja. A szombatos szerző ott a „über fundamentorum" és a „Mattanjah" szövegeit magyarítva
írja: „Hamissan értik azért minden rendek ezt, hogj Lutter Marton kezdete uolna el az igazságot. Auagi
az kezdhete igazságot, aki az Istent sem ismeri? " Állítását azonban már bizonyítottnak veszi9 Ami
viszont azt jelenti, hogy a mögötte húzódó irodalmi rétegben kell keresnünk a szombatos istenfogalom
bizonyítását és az ellenfelei érveinek cáfolását tárgyaló műveket. Kétségtelenül ezek közé tartozik a
Luther-ellenes polémia, de az „Árkosi János-kódex"-ben olvasható fenti kijelentésnek ez nem tesz
eleget. Kielégítő választ ad azonban egyik nyilatkozata: „hogi az Christus nem Isten, hogi szwletese
elót soha nem uolt mint Szent János elsó részének magiarazattiaban megh mutattuk". Vagyis az itt
idézett műben került sona a fontos alapkérdés tisztázása. Szerzőnk a János-evangélium tárgyalásakor
bebizonyította, hogy Jézus nem isten, majd ezt a témakört folytatva tagadta a názáreti örökös meg
váltói szerepét „Mint értetik hogi kózbe iart, esedezet eleget szóltunk arról az elsó könyvben."
Mindezek a kérdések az új felekezet identitástudatának kibontakozása idején, vagyis Matthias
Vehe-Glirius erdélyi megjelenését követő hónapokban, években voltak időszerűek. Más források alap
ján még jobban szűkíthetjük a Luther-ellenes polémia keletkezésének időhatárát. Antonio Possevino,
az Erdélyt megjárt jezsuita diplomata leírásából az is kiderül, hogy 1582-1583-ban Kolozsváron már
közkézen forogtak a „Matthia Glirio" nevével fémjelzett különféle szélsőséges szombatos tanítások.
Közöttük a Jézus istenségét, megváltói szerepkörét tagadó nézetek.1 ° Mindebből következik, hogy a
Luther-ellenes polémia és az abban citált, a fenti kérdéseket tárgyaló művek már terjesztésre kerültek.
Leírásukat ezért 1579 és 1583 közé helyezzük. Ha e feltételezésünk igaz, akkor szövegünk egyike a
legkorábbi magyar nyelvű szombatos emlékeinknek.
Dán Róbert
akkor Ádámnak Cainnal es Ábelnél, Ábelt penigh meg ölte Cain, tehát kjteol volt felelme Cainnak.
Innetis kj tetczik tehát, hogj nem ugj volt az teremtés, mint Moses modgia." (RMKT XVII. sz. 5.514.)
Az újabban felfedezett Francken-féle szövegben ez a probléma nem található. Ezért jogosabbnak lát
szik visszatérni Pirnát első véleményére, hogy a szombatos szerző Francken olyan - jelenleg még
lappangó - vitairatával csatázik, melynek tárgyköre egyezik a rá adott válaszokkal. Ilyen lehetett egy
dialógus aminek egyik szereplője Arisztotelész. Ez utóbbit ugyanis egyértelműen citálja a szombatos
irat: „Szoluan Aristoteles ezt mondgia: „Sokat szol Moses, de keueset bizonijt." L. uo. 513. és
PIRNÁT Antal, Christian Francken egy ismeretlen munkája. ItK 1983.107-119.
7
Varjas szövegközlése: RMKT XVII. sz. 5. 487.
"Elemzésüket 1. DÁN Róbert, Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon. Bp. 1986. (Sajtó alatt.)
'MTAK Mikrofilmtár. A 249/XI. 40a.
10
POSSEVINO, Antonio, Transilvania. 1584. Ed. A. Veress. Bp. 1913. 104, 135-145. (Fontes
rerum Transylvanicarum. III.)
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