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BALÁZS MIHÁLY 

HELTAI HÁLÓJÁNAK FORRÁSÁRÓL ÉS ESZMETÖRTÉNETI 
HÁTTERÉRŐL 

Szinte egy időben azzal, hogy Kőszeghy Péter1 szövegkiadása, valamint Szöré
nyi László2 tanulmánya hosszú idő után ismét Heltai művére irányította a kutatók 
figyelmét, újabb megfontolások váltak publikussá Nyugaton is Reginaidus 
Gonsalvius Montanusról, az erdélyi antitrinitárius munka forrásául szolgáló latin 
nyelvű mű szerzőjéről, a Sanctae Inquisitionis hispanicae artes megjelenésének 
körülményeiről, valamint a mű eszmetörténeti jelentőségéről. Az alábbiakban 
részben arra vállalkozom, hogy ismertessem ezeket a bizonyos tekintetben a 
Bibliotheca Dissidentium c. sorozat munkálatai során felgyülemlett kutatási 
eredményeket, másrészt észrevételeket teszek arra vonatkozóan, hogy mindezek 
miképpen hasznosíthatók Heltai művének, illetve az erdélyi antitrinitáriusok 
nemzetközi kapcsolatainak és gondolatvilágának értelmezésében. 

Nincs mód annak részletes bemutatására, hogy a XIX. század második felétől 
megélénkülő inkvizíciótörténeti szakirodalom ki mindenkit hozott összefüggésbe 
a Reginaidus Gonsalvius Montanus álnévvel. E hipotézisek nagyobbik része 
ugyanis a modern - immár levéltári forrásokat is megszólaltató - kutatások 
fényében tarthatatlannak bizonyult, s egyre inkább az a Ket szerzetes került 
előtérbe, akik tagjai voltak annak a tizenkét fős csoportnak, amely 1557 első 
felében megszökött a sevillai San Isidoro kolostorból. Az először Genfben feltűnt, 
majd az Alpoktól északra szervezkedő spanyol protestáns közösségekben 
tevékenykedő Antonio del Corróról (Antonius Corranus, Antoine Corran, Antoine 
de Bellerive) és Casiodoro de Reynáról (Cassiodorus Reinius, Cassiodoro de 
Reina) van szó, akiknek gazdag irodalmi, kiadói és szervezői tevékenységével 
bőséges irodalom foglalkozott az utóbbi időben.3 

Ahhoz azonban, hogy a kutatás egyikükre vagy másikukra koncentrálódhasson, 
félre kellett tolni a mű jellegére és keletkezési körülményeire vonatkozó néhány 

1 Háló. Válogatás Heltai Gáspár műveiből. Sajtó alá rendezte és a szöveget gondozta KÍSZEGHY Péter. 
Budapest. 1979. (Magyar tallózó) 

2 .SZÖRÉNYI László, Heltai Gáspár és az inkvizíció. Világosság, 24. 1980. 639-643. (Olaszul: La 
traduzione antitrinitaria fatta da Gáspár Heltai del manifesto contro l'inquisizione di Regionaldo Gonsalvo. 
Antitrinitarianism in the Second Half of the 16th Century. Eds. Róbert DÁN and Antal PlRNÁT. Buda-

;I pest-Leiden, 1982. 243-251. - Studia Humanitatis 5.) 
E szakirodalomról lásd a szerzőkről készült bibliográfiai összeállításokat. Corróról: Antonio del 

Corro. Bibliotheca Dissidentium Repertoire des non-conformistes religieux des seiziéme et dix-septiéme siécles. 
Edité par André SÉGUENNY in collaboration avec Irena BACHUS et Jean RÓTT. Éditions Valentin Koerner. 
T. VII. Baden-Baden, 1985. 121-176. - Arthur Gordon KINDER; Reynáról: Casiodoro de Reina - T. IV. 
1984. - Arthur Gordon KINDER. 

167 



korábbi elképzelést. A szerzőség kérdését ugyan másképpen látó B. A. Verma-
seren4 és Carlos Gilly5 egymást kiegészítő érvelése meggyőzően bizonyítja, hogy 
a mű egy ember alkotása. A szöveg alábbi mondata - „Caeterum quae hic exempla 
recenséhtur, unius modo ex Inquisistoriis tribunalibus, nempe Hispalensis sunt, 
cuius solius mysteria cognoscere, et maiori ex parte in se ipsi experiri traduc-
toribus est dátum"6 - alapján ugyanis sokan két vagy több szerzőre gyanakodtak. 
Bizonyos azonban, hogy itt fejedelmi többes Tíaszhaíatáról van szó,Tiiszerraniű 
három egységében - Artes aliquot detectae, Exempla aliquot és Elogia martyrum Christi 
- folytonosan utalásokat találunk egymásra, s ezek a megjegyzések átgondolt 
kompozícióról tanúskodnak. Nem lehet tehát arról szó, hogy az esetleg más 
szerzőtől származó második és harmadik egységet utólag csatolták volna hozzá 
a főszöveghez. Másrészt véglegesen elvethetőnek bizonyult az az elképzelés is, 
hogy a címben szereplő artes... detectae, ac palám traductae kifejezés alapján arra 
kelljen gondolnunk, hogy egy eredetileg spanyol nyelven íródott munka fordítását 
adja a szerző. A mű mindkét említett szerző szerint egyértelműen jelzi, hogy 
elsősorban Spanyolországon kívüli olvasók számára készült, s a földrajzi nevek 
használata is egyértelműen amellett szól, hogy nem volt korábbi spanyol nyelvű 
változata. Gilly ráadásul azt is kinyomozta, hogy az az állítás, hogy a művet 
spanyolból fordították volna, először 1611-ben bukkan fel Casiodoro de Reyna 
műveinek német nyelvű kiadójánál, Joachim Beringernél, tehát aligha tekinthető 
hitelesnek. Roppant érdekes az a megfigyelése is, hogy E. Van der Vekené7 

inkvizíciótörténeti bibliográfiája egy 1625-ben Londonban megjelent inkvizíció
ellenes pamflet címét fordítja le spanyolra, s ezt tünteti fel Montanus 1558-ban 
Heidelbergben megjelent kiadványaként. Mindezek alapján teljesen egyértelmű, 
hogy a palám traductae kifejezést a triviális napvilágra hozni, megjelentetni értelemben 
használta a szerző. 

Antonio del Corro és Casiodoro de Reyna azonban még azelőtt eltávozott a 
városból, hogy az inkvizíció gépezete 1557 októberében igazán beindult volna, így 
ahhoz, hogy szerzőként szóba jöhessenek, cáfolni kellett azt az elképzelést is, hogy 
a mű írója szemtanúja volt a Sevillában lejátszódott borzalmas eseményeknek. Ez 
az elképzelés is a latin mű imént idézett helyére épül. A személyes jelenlétre 
vonatkozó elképzelés ellen legalaposabban érvelő Carlos Gilly ugyanakkor 
megítélésünk szerint joggal állítja, hogy itt nincs szó arról, hogy a szerző az 
inkvizíció börtöneit is megszenvedte volna, s a menekülés, javai elkobzása7-az „in 
starua" való megégettetés, valamint a külföldön is vele élő állandó rettegés az 
„utánnyúlástól" éppen elegendő alap volt annak kijelentésére, hogy a saját bőrén 
is megtapasztalta a „szervezet" hatalmát. Ráadásul Gilly további meggondolkod
tató mozzanatokat is felsorol. Montanus nem tudja, hogy pontosan hány 

4 B. A. VERMASEREN, Who was Regionaldus Gonsalvius Montanus. Bibliothéque d'Humanisme et 
Renaissance, XLVH. 1985. 47-77. 

5 Carlos GILLY, Spanien und der Basler Buchdruck bis 1600. Ein Querschnitt durch die spanische Geistes
geschichte aus der Sicht einer europäischen Buchdruckerstadt. Basel-Frankfurt am Main, 1985. 373-385. 
(Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 151.) 

6 Sanctae Inqusitionis hispanicae artes... Reginaldo Gonsalvio Montano authore. Heidelberg, 1567. 174. 
(A továbbiakban Artes.) Magyarországi kutatóelődeimhez hasonlóan a bécsi Nationalbibliothek 
példányát használtam. A róla készült mikrofilm jelzete a JATE Központi Könyvtárban: Mf. 2482. 

7 E. VAN DER VEKENÉ, Bibliographie der Inquisition. Ein Versuch. Hildesheim, 1963. 8. (N°. 28.) 
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hitsorsosát küldték máglyára, körülbelül 20-ról beszél (prope aut ultra viginti), 
holott Sevillában mindenki tudta, hogy számuk 39 volt. Montanus 800-ra teszi a 
letartóztatottak számát, holott ez nem volt több 150-200-nál. A latin munka 
szerzője habozik Fray Iuan Chrisóstomót (Heltainál Arellaniai Kristóf) is besorolni 
a mártírok közé - „Huius quia supplicii causas omnino ignoramus, in hoc ordine 
illum reponere ausi hactenus non sumus"8 - , ugyanakkor rendíthetetlen 
hitvallóként tünteti fel Don Juan Poncé de Leónt (Heltainál Pontius János), holott 
őt megtörték a kínzások. Mindez azt bizonyítja, hogy a szerző az 1559-1563 között 
rendezett autodaféknál nem volt jelen, hanem azokból a beszámolókból merített, 
amelyeket a sevillaiak küldöztek meg hazai és külföldi barátaiknak. Ráadásul 
annak is nyoma van a műben, hogy nagyon is foglalkoztatta e beszámolók sorsa. 
Leírja ugyanis, hogy az inkvizíció egy idő után azt is megtiltotta, hogy különféle 
privát beszámolók íródjanak, s csak az általuk megadott formulák betartásával, 
hűvös tárgyszerűséggel lehetett „továbbadni" az eseményeket. E megfigyeléseket 
Gilly abban a megállapításban összegzi, hogy a mű szerzője biztonságosabban 
mozog az 1557-ig terjedő események elmondásakor, mint a későbbiek ecsetelése 
során. 

Mit tudunk most már ennek a szerzőség gyanújába hozott két egykori szerzetes
nek a Spanyolországon kívüli tevékenységéről, s milyen érvek szólnak egyikük és 
másikuk mellett? Nincs mód persze arra, hogy teljes részletességgel felidézzem 
sok szállal továbbra is egybeforj^dá_£le±úfjiikat, s csupán a leglényegesebb 
mozzanatok kidomborítására törekszem. Elsősorban annak bemutatására, hogy 
mindketten annak a típusú protestantizmusnak a jegyében élik le folytonos 
helykeresésre és vándorlásra ítélt életüket, amely képtelen volt elfogadni a 
megmerevedő ortodoxiák kemény dogmatizmusát, s amelynek talán Sebastian 
Castellio volt a legnagyobb hatású képviselője. 

A zsidó származású Antonio del Corro rövid genfi tartózkodás után Bernben 
folytatott tanulmányokat, majd 1559 nyarán Navarrába ment, ahol a menekült 
spanyol protestánsok gyülekezetének megszervezésében tevékenykedett, illetőleg 
IV. Henriket tanította spanyolra. (Az uralkodónak írt spanyol nyelvtana jóval 
később, 1586-ban Oxfordban nyomtatásban is megjelent.) 1561-ben a College of 
Aire sur l'Adour vezetője lett, majd miután ez a katolikusok kezére került, 
Toulouse-ban, majd Bearnben, illetőleg Délnyugat-Franciaország más városaiban 
tevékenyekedett Jean d'Albert királynő támogatását élvezve. A spanyol protes
tánsok egybeszervezésén kívül elsősorban a Biblia spanyolra fordításának 
gondolata foglalkoztatja, ám folyamatosan konfliktusban áll a benne főleg a 
predestinációról vallott elképzelései miatt eretneket gyanító francia kálvinistákkal. 
A konfliktus még nyilvánvalóbb lett akkor, amikor széles körben publikussá vált 
az a levele, amelyet 1564. március 12-én küldött el Londonba Casiodoro de 
Reynának. Nem tudta ugyanis, hogy egykori menekülttársát akkorra már 
elüldözték a külföldi protestánsok gyülekezetéből. így aztán a levelet felbontotta 
a francia egyház konzisztóriuma, s szent borzalommal eltelve olvashatták benne, 
hogy a zavaros eszű spanyol Schwenckfeld, Krautwald és más olyan szerzők 
műveinek megküldését kéri Reynától, akik úgy tárgyalják a vallás ügyét, hogy az 
a lelkiismeret épülését szolgálja. Kifejti ugyanis, hogy neki elege van a hebra-

Artes, 236. 
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izmusokkal és hellenizmusokkal teli bibliakommentárokból. Arra kéri továbbá 
Reynát, hogy fejtse ki, miként vélekedik Krisztus létezésének három stádiumáról 
(földi léte előtt, földi létében, illetőleg azt követően), s ezzel kapcsolatban 
megküldi neki Oslander munkáit. Nem kevésbé érdekes, hogy az adiaphoro-
_nokrólr a lelki^épülés számára fölösleges dolgokról akarja tudni egyköfT 
szerzetestársa véleményét, valamint Aconciorol és Justus Velsiusról, akikről egy 
református pap nagy fejcsóválások közepette beszélt neki. A két egykori sevillai 
szerzetes mindenesetre hamarosan „kitárgyalhatta" a történteket, mivel az 
álruhában elmenekült és Antwerpenbe, majd Párizson keresztül Orléans-ba menő 
Reynát Corro ebben a városban fogadta, hogy aztán magával vigye Montargisba, 
ahol a francia királynő udvarában találjuk egy ideig mindkettőjüket, egykori közös 
patrónusuk, Juan Perez de Pineda társaságában. 

Miután azonban Reyna már 1565-ben északra távozik innen, hogy Strasbourg-
ban telepedjék le, 1566, „a csodák évének" vége táján Corro az itteni kálvinisták 
s különösen a nagy befolyású Marcos Perez hívására Antwerpenben bukkan fel. 
Mivel az egyik hipotézis szerint az Artes megírása itteni tevékenységéhez kötődik, 
erről részletesebben szólunk az alábbiakban, s életútját tovább követve most 
Londonba jutunk, ahová 1567 áprilisának második felében érkezett meg, 
nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy újraszervezze a Reyna eltávozta után szétszóró
dott spanyol protestánsokat. A megérkezése utáni 4 esztendőt azonban a 
Londonba menekült protestánsok egyházának vezetőivel való folytonos küzdelem 
tölti ki. Hiába kap igazoló leveleket Antwerpenből és Montargisből, sőt hiába lép 
fel érdekében William Cecil és Edmund Grindal, többszöri vizsgálat után egész 
Angliában eltiltják az egyházi szolgálattól. Patrónusai csupán azt érik el, hogy a 
spanyol raboknak, illetőleg egy ideig külön engedéllyel az olasz gyülekezetben 
prédikálhat. Az angliai egyházpolitikai helyzetet kihasználva persze meg tudja 
jelentetni két erősen irenikus szemléletű munkáját, s a hetvenes évek elejére egyre 
közelebb kerül az anglikán egyházhoz. 1571-től a Cecil és Leicester által patronált 
Inner and Middle Temple-ben teljesít szolgálatot, majd 1577-től az oxfordi Christ 
Church-ban kap megbízást. 1586-tól megkapja az angol állampolgárságot, s az 
anglikán egyháztól nyert további megbízások teljesítése tölti ki életét 1591-ben 
bekövetkezett haláláig. Ám a heterodoxia s ezen belül az antitrinitáriusok iránti 
érdeklődése továbbra is ébren maradt. 1575-ben Castellio bibliaparafrázisa é 
Ochino dialógusai iránt érdeklődik leveleiben. A további erre mutató mozzanat/ 
kon kívül persze az a legfontosabb, hogy közreműködött Fausto Sozzini, De Sacrkt 
Scripturae auctoritate című művének 1588-as bázeli kiadásában, amelyet R. i 
Dominicus Lopez Societatis Jesu álnév alatt s hamis nyomdahely - Hispali apus 
Lazarum Ferrerium - feltüntetésével jelentet meg. Ráadásul Gilly azt is kimutat
hatónak tartja, hogy Fausto Sozzini a Rómaiakhoz írt levél 7. fejezetének 
értelmezése során Corro 1574-ben megjelent Dialógus theologicus című művét 
használta. 

Visszatérve a számunkra izgalmas periódushoz, Corro 1566 végétől 1567 
márciusának végéig Németalföldön, közelebbről Antwerpenben tartózkodott, s két 
munkát is megjelentetett: Epistre et amiable remonstrance aux pasteurs de VEglise 
Flamengue d'Anvers és Lettre envoyeé a la maiesté du Roy des Espaignes. E munkák 
megjelentetését az a kálvinista spanyol nagykereskedő, Marcos Perez pénzelte, aki 
1566 októberében azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy 3 millió guldenért kellene 
megvásárolni II. Fülöptől a vallásszabadságot, s akinek politikai orientációja közel 
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állt Orániai Vilmoséhoz. Ennek megfelelően az Epistre nem csupán a lutheránusok 
és a kálvinisták közötti dogmatikai viták megszüntetését javasolja, hanem 
mérsékletet kér a pápa és a szerzetesek elleni támadásokban is, azért kardoskodik, 
hogy mindenki szabadon gyakorolhassa vallását. Erőteljesen hangsúlyozza, hogy 
az erkölcsök tökéletesítése jóval fontosabb a hitvallások dogmatikai makulátlansá-
gánál. Ez a gondolat még markánsabban van jelen a Lettre envoyée-ban, s éppen az 
argumentáció rokonsága késztette Vermaserent arra, hogy Corróban lássa az Artes 
szerzőjét is. 

Lássuk immár konkrétabban ezeket a közös mozzanatokat! Vermaseren szerint 
mind a Lettre-ben, mind az Artesban jelen van az a tipikusan Németalföldön 
aktuális érvelés, hogy a rosszul informált királyt fel kell világosítani az inkvizíció 
rémtetteiről, hiszen neki alattvalói érdekében is fel kell lépnie ellene. A királyi 
hatalom elismerése és ugyanakkor megóvni akarása, valamint az állam érdekeire 
való hivatkozás - az inkvizíció tönkreteszi az országot - markánsan kidomborodó 
közös mozzanatai a két munkának. De közös annak többszöri hangsúlyozása is, 
hogy az inkvizíció tombolása az evangéliumi eszmények megcsúfolását jelenti. 
Mindkét műben azonos részletekből építkező és hasonló hangvételű megemléke
zés olvasható Juan Gilről, azaz Egidióról (Heltainál Doctor Egyed János). Mindkét 
műben olvashatunk arról, hogy a szerző sok információval rendelkezik azokról a 
kémekről, akik folytonosan figyelemmel kísérik a Spanyolországból elmenekültek 
sorsát. Mindkét mű csaknem ugyanazokat a skolasztikus doktorokat sorolja fel a 
bibliai tudomány meghamisítójaként: Petrus Lombardus, Aquinói Tamás, Duns 
Scotus, Gregorius Ariminensis9 még sorrendiségében is azonos egy helyütt 
mindkét műben. Mindkét mű fájdalmasan fejti ki az inkvizíció kegyetlen 
aktivitásának azt a következményét, hogy elpusztítják áldozataik lelkét is, hiszen 
sok zsidó és mór visszatér régi hitére a tortúráktól való félelmében. 

Ezek a hasonlóságok Vermaseren szerint egyértelműen amellett szólnak, hogy 
Reginaidus Gonsalvius Montanust Antonio del Corróval azonosítsuk. Mivel azok 
az utalások amelyek az Artes szövegében olvashatók, 1563 utáni s 1566-1567-ben 
való szereztetésére utalnak, az elképzelést összeegyeztethetőnek tartja a Corro-
életrajz eseményeivel is. Úgy képzeli, hogy ezt a munkáját Corro az Epistre és a 
Lettre megírása után, 1567 március közepe és május dereka között szerezte. így 
anne ugyanis lehetséges, hogy Reyna - alább idézendő levelében - 1567. szeptem
ber 27-én már arról számoljon be, hogy a mű megjelent Heidelbergben. Az 
sősorban a motivikus egyezésekre koncentráló szerző egyfelől nem tulajdonít 
olönösebb beszédességet az álnévnek, hiszen példái szerint a Montanus álnevet 

gen sokan használták: Petrus Dathenus, Thiebold Berger vagy Benito Arias. 
Másfelől cikke végén mégiscsak „megszólaltatja" az álnevet is. Leírja, hogy Corro 
nagybátyja, így valószínűleg apja is: Santanderből származott, amelynek környékét 
mai napig is La Montanának nevezik. A Corro zsidó származásáról nem tudó 
Vermaseren ezt kiegészíti azzal, hogy a szinonimaként kezelt „montanes", 
„vizcaino", „asturiano" szavak arra utalnak, hogy viselőjük nem mór vagy zsidó 

A latinban Gregorius Arithmeticus, Heltainál Számveti Gergel szerepel. Kőszeghy az idézett 
kiadás jegyzeteiben (480.) „a Riminiből származó skolasztikus filozófusra gondol". Ugyanezt teszi 
VERMASEREN, i. m. 71. is, aki szerint a kéziraton e szerző állandó jelzője, „doctor authenticus" 
szerepelhetett, s a nyomdász hibájából vált Arithmeticus-szá. 
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származású, s hogy őseik harcoltak a mórok ellen. Végül Vermaseren McFad-
den10 kiadatlan disszertációja alapján Corróra vonatkoztatja Gerau de Spes 
londoni spanyol követ egy 1569. április 2-án írott levelét is. Ebben a követ arról 
számol be, hogy Angliában tartózkodik egy spanyol, aki korábban Spanyolor
szágban szerzetes volt, majd megszökött az inkvizíció elől, amely ellen írott 
káromló könyvét három vulgáris nyelven is megjelentették. 

A másik gyanúba hozott s már monografikus feldolgozásban11 is részesült 
spanyolországi menekült életútját részben már érintettük. Casiodoro de Reyna a 
Sevilla melletti Montemolinban vagy Reinában született 1520 táján, s ő is a sevillai 
egyetemen folytatott tanulmányai után került a San Isidoro kolostorba. Az inkvi
zíció őt tekintette a leleplezett protestáns közösség vezetőjének, ám Corróétól 
eltérő útvonalon neki is sikerült elmenekülnie. Először ő is Genfbe ment, ám 
Erzsébet trónra lépését követően 1558-ban Frankfurton keresztül, s valószínűleg 
a visszatérő angol emigráció társaságában, Londonba érkezett. Nyomban hozzá
látott a spanyol gyülekezet megszervezéséhez, ám az ő tevékenysége is hamarosan 
viták kereszttüzébe került. Nyilvánvalóan gyanússá tette az Adrian van 
Haemstedével, a londoni flamand egyház anabaptisztikus eszmék miatt kiközö
sített, majd 1560 októberében Angliából száműzött vezetőjével való barátsága és 
az a szoros munkakapcsolat, amely közte és az 1559 végén Angliába érkezett 
Jacobo Aconcio között alakult ki, akit egyébként ő tett meg 1561-ben a spanyol 
egyház konzisztóriumának vezetőjévé. A gyanakvás azonban nyílt támadásba 
ment át, miután 1560-61-ben megfogalmazta a spanyol egyház hitvallását. Ennek 
dogmatikájáról eltérő vélemények olvashatók a szakirodalomban. Vannak, akik 
„csupán" irenikus szemléletét, senkit el nem ítélő békülékeny hangvételét 
hangsúlyozzák, valamint azt tartják benne különlegesnek, hogy szövege szerint 
a Szentháromság műszavai, valamint a gyermekkeresztelés parancsa nem található 
meg a Bibliában.12 Úgy vélem azonban, hogy a történeti kontextust jobban 
figyelembe vevő Gillynek van igaza, amikor hangsúlyozza, hogy a niceai hitvallást 
figyelmen kívül hagyni mást jelentett a korábbi évtizedekben és mást 1560-ban. Az 
olasz eretnekek (Gribaldi, Gentile, Alciati, Blandrata) fellépése után az ezzel való 
megelégedés további üzenetet is hordozott. Ráadásul az egymástól sok ponton 
eltérő latin és spanyol nyelvű változat elemzésével kimutatta, hogy különösen a 
spanyol változatban olvashatók olyan krisztológiai fejtegetések, amelyek 
egyértelműen Servet műveiből eredeztethetők. De különösen a megigazulástan és 
az ekkleziológiai területén fogalmaz meg nagyon határozottan olyan gondolat
meneteket, amelyek Castellio műveiből származnak, s egyértelműen a genfiek 
felfogása ellen irányulnak.13 így aztán az is természetes, hogy a hitvallás 
megfogalmazását követő felelősségre vonás során a meghallgatottak rendre olyan 

William MC FADDEN, The Life and Works of Antonio del Corro (1527-1591). Queen University, 
Belfast, 1953. 

1 Arthur Gordon KINDER, Casiodoro de Reina, Spanish Reformer of the Sixteenth Century. London, 
Tamesis Books, 1975. 

Arthur Gordon KINDER, „How much did Servetus really influence Casiodoro de Reina?" Hispanic 
Studies in Honour of Frank Pierce, ed. John England. University of Sheffield, 1980. 91-109. 

" GILLY, Spanien..., 361-368. Rendkívül érdekes az a megfigyelése is, hogy Reynát az a Wessel 
jelentette meg németül 1600-ban, aki a korai pietista és a rózsakeresztes művek kiadója volt. 
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vádakat fogalmaztak meg ellene, amelyek az említett két nagy XVI. századi 
eretnekkel kapcsolatosak. Egyesek szerint kijelentette, hogy a jogtalanul 
megégetett Servet nagy ember volt, „s nagy hasznára volt népünknek". Mások 
tudni vélték, hogy Genfben könnyekre fakadt Servet mártíriumának helyén, s 
amikor Frankfurtban kezébe akadt Servet egy munkája, azt megcsókolta, s azt 
mondta, hogy nálánál jobban senki sem értette meg a Szentháromság misztériu
mát. Megint mások arról számoltak be, hogy már Genfből levelet írt Castelliónak, 
s hogy kedvenc olvasmányai közé tartozott a bázeli humanistának az a könyve, 
amelyben arról értekezik, hogy az eretnekeket nem szabad megégetni. Felmerültek 
persze további vádak is. Most már őt tették felelőssé a genfi spanyol gyülekezet 
szétzilálásáért, hiszen ő javasolta a város elhagyását, s ezért sokan a „spanyol 
Mózes" (Moise des Espagnols) gúnynévvel illették. Az utóbbi évek kutatásainak 
fényében egyre valószínűbb, hogy a Reyna minden lépését követő inkvizíció sem 
maradt tétlen az eljárás alatt. Minden valószínűség szerint ők eszelték ki, hogy a 
szodomita életmód is bekerült a vádak közé, ami alól csak jóval később, 1578-ban 
tudta tisztázni magát. E kettős szorításban nem kis ügyességre volt szüksége 
ahhoz, hogy az elfogatására már konkrét terveket megszövő inkvizíció csapdáját 
kikerülje, s 1563 szeptemberében álruhában Antwerpenbe meneküljön. Kálváriája 
azonban ezzel nem fejeződött be, hiszen a Londonból és Genfből egyaránt táplált 
gyanakvás és bizalmatlanság innen is elüldözte, s mint korábban már említettem, 
Dél-Franciaországba ment, ahol egykori menekülttársa, Corro biztosított neki 
helyet egy ideig. Innen is tovább kellett azonban állnia, s 1565 és 1570 között a 
Strasbourg-Bázel-Frankfurt közötti folytonos vándorlás tölti ki életét. Ennek az 
időszaknak az Artes szempontjából legfontosabb részleteire még visszatérünk, 
most csupán azt említjük meg, hogy miután hiába próbálta Strasbourgban elnyerni 
az ottani menekültek egyházában a lelkészi állást, selyemkereskedelemből élt, ám 
közben szívósan dolgozott már Londonban megkezdett nagy vállalkozásán, a 
teljes Biblia spanyolra fordításán. Az Erzsébet angol királynőnek ajánlott nagy mű 
végül is súlyos nehézségek után 1569-ben jelent meg Bázelben. A nehézségeket 
nem csupán nyomdászának, Oporinusnak a halála okozta, hanem a személyét és 
nézeteit körülvevő szívós bizalmatlanság is. A kiadás csak úgy valósulhatott meg, 
hogy még a bázeli cenzorok is csupán a grammatikai jellegű kommentárjai 
hozzátételét engedélyezték. (Többszöri átdolgozás után végül is ezt a bibliafordí
tást használták a spanyol protestánsok egészen a legutóbbi időkig.) A hetvenes 
évek elejétől ugyanakkor megfigyelhető bizonyos eltávolodás korábbi heterodox 
nézeteitől. Frankfurtban telepszik le, s itt kiadott művei már e revízió jegyében 
íródnak. 1573-ban megjelent János evangélium-kommentárja mérsékelt hangú, de 
félreérthetetlen polémiát folytat Servettel, ám a Szentháromság műszavainak 
használatát továbbra is kerülni látszik. Még többet őriz meg a 60-as évekbeli 
hangoltságából az ugyanebben az évben megjelentetett kommentárja Máté 
evangéliumának negyedik fejezetéhez, amely a régi szenvedéllyel érvel az egyházi 
hatalom zsarnokivá válásának veszélyeiről. A frankfurti francia gyülekezet 
tagjaként él ebben a városban, s Sixtus Senensis Bibliofheca Sandájának kiadásával 
folytatja a bibliai filológiával való foglalkozást is. Talán az sem kizárt, hogy 
továbbra is fenntartotta korábbi kapcsolatait a heterodoxia képviselőivel. 

Számunkra mindenesetre nem érdektelen, hogy 1577 szeptemberében, illetve 
1578 áprilisában azt írja Theodor Zwingerhez címzett levelében, hogy egy igen 
megtisztelő meghívást kapott Lengyelországból. A referált szakirodalom nem 
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foglalkozik részletesen ezzel a meghívással. Gilly14 ugyan nem tartja kizártnak, 
hogy az antitrinitáriusoktól kapta az invitációt, míg Kindert15 téves irányba viszi, 
hogy a meghívót az 1574-ben elhunyt Mikolaj Firlej (egykori krakkói vajda és 
nagymarsall) fiában, Jan Firlejben keresi.16 1578. április l-jén ugyanis Reyna a 
következőt írja Theodor Zwingernek: „De mea profectione in Poloniam nosse 
cupis. Quiesco... Si illuc venissem, sensisses fructum commendationis tuae cum 
D. Firleio in illó negotio, de quo nondum tibi satisfactum." Reyna tehát Zwinger
nek köszöni meg a meghívást, s így a meghívó nem lehetett más, mint a lublini 
vajda, Mikolaj Firlej,17 akinek szoros kapcsolatai Zwingerrel jól ismertek. Ő ugyan 
református volt, de 1580-ban éppen hogy a legjelesebb unitáriusok (Farnowski, 
Niemojewski, Czechowic, Fausto Sozzini) részvételével szervezett meg egy 
zsinatot a protestánsok közötti egység megteremtésére. Felesége, Anna Sierz-
chowska pedig unitárius volt, a mindekettejük által támogatott lewartówi 
(Lubartów) iskola pedig a lengyelországi protestantizmus egyik fontos műhelye 
lett. Tegyük hozzá azt is, hogy 1587-ben Matthias Vehe-Glirius Firlej birtokán 
tartózkodott.18 

Reyna azonban nem Lengyelországba ment, hanem Angliába, ahol végleg 
tisztázni akarta magát a korábbi vádak alól, hogy az Antwerpenben lakó francia 
lutheránusoknak papja lehessen. Ezt a kálvinisták áskálódása ellenére meg is 
kapja, s ő fogalmazza majd meg a németalföldi lutheránusok egészen a legutóbbi 
időkig használt hitvallását. Az Antwerpent fenyegető spanyol támadás elől 1585-
ben ismét Frankfurtba menekül, ám lelkészi állást csak 1592-ben kap, elsősorban 
az ottani francia reformátusok által a lutheránusok között is terjesztett bizalmat
lanság következtében. Ezt nyilvánvalóan nem csökkentette, hogy 1587-ben 
megjelentette Corro Dialógus theologicus című munkáját, amelynek Fausto Sozzini 
művével való összefüggéséről korábban szóltunk, s amely a szabadakarat- és a 
megigazulástan tekintetében mind a reformátusok, mind a lutheránusok számára 
elfogadhatatlan megfogalmazásokat tartalmazott. A legalább a protestánsok 
közötti veszekedések mérséklőjének hírében álló Reyna 1594-ben halt meg 
Frankfurtban. 

Lássuk immár kissé részletesebben 1567 körüli tevékenységét s azt, hogy Carlos 
Gilly milyen érveket tudott felsorakoztatni amellett, hogy Reyna lenne az Artes 
szerzője. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy Gilly monográfiája egészen magas 
színvonalú, a nyomdászattörténetet levéltári kutatásokkal kiegészítő s a korabeli 
szellemi áramlatokban fölényesen tájékozódó teljesítmény. Egy sor eszmetörténeti 
kérdésben új és megalapozott álláspontot fogalmaz meg: átrajzolja Servet 
életművét, arra ösztönöz, hogy módosítsuk Marcel Bataillon Erasmus spanyol
országi recepciójáról írott híres könyvének alaptéziseit, hatalmas anyag mozgatá-

14 GILLY, Spanien... 404. 
KINDER, Casiodoro de Reina, Spanish, 62. 

16 Vö.: Polski Slownik Biograficzny, T. VII. 1-6. (Stalistaw BODNIAK) 
17 Vö.: Polski Slownik Biografyczny, T. VII. 10-12. (Kazimierz LEPSZY) 

Janusz TAZBIR, Maciej Vehe-Glirius Z dziejów propagandy judaizantyzmu w XVI wieku. Wieki 
Srednie - Medium Aevum. Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi w 60 rocznice urodzin. 
Warszawa. 1962. 296-297. és Robert, DÁN, Matthias Vehe-Glirius. Life and Work ofa Radical Antitrinitarian 
with his Collected Writings. Budapest-Leiden, 1982. 200-201. 
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sával érvel amellett, hogy a XVI. századi hetorodoxia történetében kiemelkedő 
szerep illeti meg a spanyol emigrációt.) Gilly ebben a keretben foglalkozik igen 
részletesen Reyna életművének bázeli szakaszával, az 1565-1570 közötti periódus
sal. Érvelésében - mint már felvillantottam, s mint látni fogjuk - nem mond le a 
művek közötti eszmetörténeti és argumentációs egyezések kimutatásáról, de a 
kiindulópontot mégis a muvjakeiUdAÓili mozzanatok szolgáltatják. 

Ezek a következők. 1567. január 27-én CasTÖ*8oTcnie Reyna azzal a kéréssel 
fordult Strasbourg városának tanácsához, hogy engedélyezzék számára egy latin 
nyelvű mű kinyomtatását De Inquisitione hispanica. Azt is tudjuk továbbá, hogy két 
héttel későbbi ülésén a városi tanács azzal utasította el a kérést, hogy próbálkozzék 
másutt a könyv kinyomtatásával. A döntést nyilvánvalóan elsősorban a város 
féltése motiválta, hiszen Alba csapatai a közvetlen közelben vonultak el 
Németalföld irányába. 1567. június 10-én Johannes Oporinus levelet írt Konrád 
Hubertnek Strasbourgba. Ebben aziránt érdeklődik, hogy Casiodoro Reyna 
kinyomtatta-e már könyvét de hispanica Inquisitione per Belgicum, s ha még nem, 
nem gondol-e a spanyol arra, hogy egy bevezetőt írjon hozzá a legfrissebb 
németalföldi eseményekről. Ismerünk ugyanakkor egy másik - korábban már 
említett - levelet is, amelyet Reyna 1567. szeptember 27-én Diego Lópeznek írt 
Párizsba. Ebben Reyna arról számol be, hogy milyen tárgyalásokat folytatott 
Oporinusszal, majd közli, hogy az inkvizícióról szóló mű megjelent, s hogy küld 
belőle Párizsba. Tény, hogy ezekben a levelekben sehol sem olvasható expressis 
verbis, hogy Reyna saját munkájáról lenne szó, ám ez több mint valószínű. 
Különösen meggondolkodtató, hogy az utóbbi levél az első kortársi megemlékezés 
a mű megjelenéséről. 

Gilly tehát úgy gondolja, hogy ha a fentebb tárgyalt megfontolások alapján 
Corrót és Reynát lehet szerzőként számba venni, akkor erősebb érvek szólnak az 
utóbbi mellett. Reyna tehát Strasbourg után valószínűleg kísérletet tett arra is, 
hogy Bázelban jelentesse meg munkáját, ám a városi tanács ezt itt is veszélyesnek 
tartotta, s Heidelbergre Kristóf pfalzi őrgróf spanyolellenességének kihasználásá
val került sor. Szerinte nem mond ellent e koncepciónak az sem, hogy Oporinus 
fent említett levelében a spanyol inkvizíció „belgiumi" rémtetteiről szóló műről 
beszél. Egyrészről figyelembe kell vennünk, hogy a spanyol inkvizíció bevezetése 
miatt kirobbant németalföldi felkelés idején az európai közvéleményt annyira 
foglalkoztatta ez a téma, hogy szinte elkerülhetetlen az inkvizícióról Németal
földre asszociálni. Másrészt, mint láttuk, az előszóban a szerző valóban utal a 
németalföldi felkelés eseményeire. 

De Reyna szerzősége mellett szól a Reginaidus Montanus álnév is, hiszen akár 
Montemolint, akár a közelében fekvő Reinát tekintjük szülőhelyének, mindenkép
pen egy olyan hegyi faluból származott, amely logikusabban indokolja a választott 
álnevet, mint Corro esetében. De Gilly problematikusnak találja Gerau de Spesnek 
általunk fentebb említett s látszólag Corro szerzősége mellett szóló levelét is. 
Számára sem kétséges, hogy a Bridevell börtönében szenvedő baszkoknak 
prédikáló pap Corróval azonosítható. Az sem kétséges, hogy a „blasfemo libro" 
esetében az addigra már franciául, angolul, flamandul és németül is megjelent 
Artesről van szó, ám a levél írója összekeveri a Sevillában született Antonio del 
Corrót a Németalföldön született Adrian de Saraviával, ami erősen kétségessé 
teszi, hogy hitelt kell-e adnunk a szerzőségre vonatkozó e viszonylag késői 
megállapításának. 

* , ,K(^4 /«"^f^ 175 



Az eszmetörténeti mozzanatokra térve Gilly elsősorban azt a Szörényi László 
által is hangsúlyozott tényt emeli ki, hogy az előszó hosszan és szenvedélyesen 
érvel a vallási tolerancia mellett. Itt azonban világosan kimutatható, hogy a szerző 
nem önálló, hanem ugyanazokat a gondolatokat ismétli meg, amelyeket Castelio 
fogalmazott meg. Ha felidézzük mindazt, amit arról mondottunk, hogy Reyna 
milyen erőteljesen kötődött a bázeli humanista gondolatvilágához, akkor ez is 
mellette szóló érvnek tekinthető. 

Megemlíti továbbá, hogy az Artesban olvasható bibliai idézetek ugyanúgy 
Pagnini, a Vulgata, valamint a zürichi Biblia használatáról tanúskodnak, mint 
Reyna további műveiben. Ráadásul ugyanúgy a Jehova Isten-nevet használja a 
Dominus helyett, amint ezt bibliafordításának előszavában megfogalmazta. 

Gilly ugyanakkor az Artes Reyna által való megjelentetését szélesebb kontextus
ban szemléli, s a vallási tolerancia érdekében folytatott sokoldalú propaganda egy 
részének tekinti. Ebben a programban helyezi el Augustin Marlorat Remonstmnce 
ä la Royne mere du Roy per ceux qui sönt persecutés pour la Parole de Dieu c. munkája 
spanyol fordítását, amely hamis nyomdahely feltüntetésével ugyan, de Bázelban 
jelent meg 1567-ben. Ismeretes, hogy Marlorat ebben a reformátusok igazhitűsé-
géről és tolerálható voltáról akarta meggyőzni Medici Katalint. A szövegen sok he
lyen módosító és a gondolatmenetet a spanyolokra applikáló s a tolerancia érdeké
ben ugyancsak Castellio érveit használó spanyol fordítóban szintén Reynát szeret
né látni. Ezt a bizonyítást azonban már nem idézzük fel. Annál érdekesebb szá
munkra, hogy talán Reynától sem függetlenül, Oporinus nem mondott le arról, 
hogy ő is megjelentesse az Artest Olyan kiadást képzelt el, amelyet egy Karel 
Utenhove által írt verses ajánlás vezetett volna be. Fennmaradt Utenhovénak az 
az 1569. jan. 13-án írt levele, amelyben a Heidelbergben időző angol követet arra 
kéri: tudja meg, a királynő hogyan fogadná, ha a mű neki ajánlva jelenne meg. Saj
nos nem lehet tudni, hogy a válasz volt-e negatív, vagy Oporinus halála jött közbe, 
de tény, hogy e kiadás nem jött létre. Utenhove verse azonban ránk maradt, mert 
közölte egy Buchanan-művet (Franciscanus etfratres...) tartalmazó kiadványában: 

R VIRGILLII MARONIS in Sanctam Inquisitionem Hispanicam ad Serenis-
simam Angliáé Reginam Elizabetham Acrositicis. 
Ignipotens Sanctum cui fecit Ibéria nome N 
Quäle vomat virus, quam sit mala Vipera tact U 
Immemor Humani, divini nescia iuri S 
Iudicia exercens quoties Minoia saevi T 
Ignibus, in libro varié describitur ist O 
Hunc merito Regina tuo sacramus honor I 
Spes o Saxonidum fidissima, talia monstr A 
Noxia mille módis letho quae, DÍVA, dedist I 
Cuius et auspiciis terra haec Fúria exulat Angi A 
Mexentius e Virgilo concinnabat. 

Mindkét életrajz fontosabb mozzanatainak felidézésével is jelezni kívántuk, 
hogy - jóllehet Carlos Gilly érveit meggyőzőbbeknek látjuk - , nem kívánunk 
dönteni a szerzőség kérdésében. Számunkra éppen elég tanulsággal jár, hogy 
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kettőre szűkült a számba jöhető szerzők köre, hiszen így is éppen elég ösztönzést 
Tcapunk a magyar átdolgozás értelmezésére. 

Magyarázathoz jutunk először is arra, hogy miképpen kerülhetett a mű a 
fordítást megrendelő János Zsigmond kezébe. Bármelyiket választjuk is a két erős 
jelölt_közül, mindenképpen a Kálvin által „castellionisták"'-nak nevezett körhöz 
jutunk, s aligha tévedünk, ha Blandratának ehhez a társasághoz fűződő kapcsola
taiban keressük a megoldást. Az ő közvetítésével vehette tehát kézbe a fejedelem 
a latin nyelvű munkát, hogy aztán a frissen megtért Heltainak adjon megbízást -
igencsak aktualizáló - lefordítására.19 

Az átdolgozás motivációit és alapkoncepcióját jól írta le Szörényi László 
tanulmánya, így az alábbiakban az ott elmondottak illusztrálása, illetve kiegészíté
se gyanánt idézek fel néhány mozzanatot. 

Először is azt, hogy az eredetiétől nagymértékben különböző kiinduló tétel - az 
ördög hazug és gyilkos - nem teljesen Heltai leleménye. Roppant érdekesnek 
tartom legalábbis, hogy Aconcio Satanae stratagemata c. művének nyitó gondolata 
a következő: „Ad Satanae cognoscendas artes commodissimus sit aditus, si, quis 
omnium consiliorum eius finis sit, inspexerimus. Atque is quidem in promptu est. 
Siquidem eo quod dicatur: homicida fuisse iam inde ab initio." („A sátán 
mesterkedéseit akkor ismerhetjük meg a legjobban, ha megvizsgáljuk, mi 
szándékainak a célja. Ez pedig kézenfekvő, mivel az mondatik róla »emberölő volt 
kezdettől fogva«.")20 Aconcio ugyanúgy János 8/44-re hivatkozik itt, mint a 
művét 1570-ben átdolgozó Johannes Sommer, akinek ez a parafrázisa - mint látni 
fogjuk, talán Heltai „érdeméből" is - kéziratban maradt. Az alapgondolat egyik 
eleme tehát egy ugyancsak castellionista híres munkájából származik, akinél persze 
egy igen jelentékeny protestáns önreflexió kiindulópontjául szolgál, míg Heltainál 
a fékezhetetlen felekezeti indulat forrása. A műnek ezt a vonását is Szörényi 
László domborította ki a legérzékletesebben. Az ő nyomán hangsúlyozzuk tehát, 
hogy ezek az esetenként a keresztyénekhez, máskor a fejedelmekhez vagy 
magához az ördöghöz intézett mérges, prédikátoros dörgedelmek szinte teljesen 
hiányoznak az eredetiből. Igen terjedelmes lenne ezek mindegyikének felidézése, 
ám néhány jellemző példát mégis célszerűnek látszik idéznünk. 

Gondolhatunk persze arra a Forgách Ferencre is, akinek a németalföldi ügyekben való rendkívüli 
jártasságát Wittman Tibor közleményének köszönhetően a nemzetközi szakirodalom is regisztrálja (vö. 
Tibor WITTMAN, Une chroniqueur hongrois contemporain de la révoháion des Pays-Bas du XVIC siede. Revue 
du Nord, 45. 1963. 177-185.; DROZDIK Margit, Adalékok a XVI. századi németalföldi és a magyar 
humanizmus kapcsolatához. Acta Academiae Paedagogice Szegediensis. Series Historica, 1964. 161-173.; 
VERMASEREN, i. m. 54.), s aki többek között Miksa seregeinek a Hű/óban is emlegetett szigetvári 
szereplése miatt állt át János Zsigmond oldalára. Sajnos az 1567-1570 közötti tartózkodás helyei 
S. OBERMAYER Erzsébet, Ismeretlen Forgách Ferenc dokumentumok a velencei levéltárban. ItK LXXIX. 1976. 
681-685. felfedezése óta sem követhetők pontosan nyomon. Azt azonban tőle magától tudjuk, hogy 
1568 februárjában Genovában a bencés rend spanyol generalis commissariusától szerzett fontos 
információkat Don Carlos elfogatásának körülményeiről. Volt tehát érdeklődés, s mivel 1568-1569-ben 
biztosan megfordult Erdélyben, őt sem lehet kizárni az Artest a fejedelem kezébe adók közül (vö.: 
BARTONIEK Emma, Fejezetek a XVI-XVII. századi magyarországi történetírás történetéből. Kézirat gyanánt. 
Budapest, 1975. 224-225). Itt jegyezzük meg, hogy Reynának kitűnő kapcsolatai voltak Hugo Blotius-
szal is (vö.: GlLLY, Spanien... 425.) 

facobi Acontii Satanae Stratagematum libri octo. Editio eritica. Curavit Gualtherus KOEHLER. 
Monaci-Tubingae, 1927. 4. 
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Inspiciat nunc ac iudicet 
quivis, an Patrum fidei 
pietati decorum fuerit tanta 
inhumanitate egisse cum 
puello quopiam advena, 
invenirive poterit vel inter 
immaniores Scythas adeo 
barbára agendi ratio, etsi 
immane latrocinium tum 
navis tum mercium 
missum fecerimus. 

(Artes, 121.) 

Et de hoc dum esset in 
carcere rumores extitere 
eum pietati renunciasse, 
quos tarnen eventus 
abunde refellit. (Artes, 222.) 

De tudja azért az Isten, ki megkeresi a lator 
Vadászokon az ártatlan vért. Lássa meg min
den jámbor keresztyén, ha méltók e lator Vadá
szok arra, hogy a föld viselje őket, kik olyan 
kegyetlenséget cseleködtenek olyan szegény 
ártatlan gyermeken. [...] Nagyobb bolondság 
nem lehet, mint ez, hogy az Királyok és Feje
delmek megengedik ezt e nagy kegyetlenséget 
az ő országokban. De ők is egyfelől fogták a 
pecsenét, másfelől a Pápa a pilésesekkel, és 
úgy szaggatják, méglen a poklot elérik. Ó, 
rettenetes veszedelem! De nem látják mostan, 
mert az ördeg bekönte szömeket. (K 199.)21 

De mindazonáltal azt költék annakutána az 
átkozott Vadászok, müvelhogy hitét 
megtagadta volna, és a Római szar egyház 
mellé állott volna. Olyan hazug ördeg bánik 
ez hitván emberekkel: ha emberek! (K. 268.) 

Ezeknek az irtózatos erejű kirohanásoknak persze többnyire nincs is megfelelője 
a latinban (a legterjedelmesebb ilyen betét egyébként az ars inquisitoria-rész végén 
olvasható - K 231-232.), ám másfelől az is igaz, hogy az az érzékletes és kifejező 
nyelvi erő, amelyet az leglelkesebben Trócsányi Zoltán22 méltatott, a legmarkán
sabban ezekben van jelen. Megnyilatkozik ez persze másutt is, s az alábbiakban 
egy példatárat közlünk e fordítói-átdolgozói műhely illusztrálására (ahol a latin 
szöveg nem szerepel, Heltai önálló betoldásáról van szó): 

„De mint emészti meg, azt üdővel még meglátják az jámbor keresztyének. 
A komondor is füvet eszik, de meg nem emésztheti, hanem ismét ki kell azt adni. 
Nem kedig csak a füvet, melyet megött volt, hanem mindazt, amit annak előtte 
ött, és valami a gyomorban volt!" (K 150.) 

„...usitatam cantilenam illi occinit..." (Artes, 37.) - „Annakutána az előbeli 
bakot nyúzza..." (K. 161.) 

„...in carcere tanquam in coriarorium calce atque dolio ad macerendum atque 
evellendum per annos..." (Artes, 38.) - „mert az szent Vadászok úgy cselekösznek 
a szegény foglyokkal, mint a tímárok a bőrekkel, melyeket behamoznak és mind 
addig áztatják az hámosba, méglen a szer mind elkopik rólok." (K. 161-162.) 

„...venatori... quisque canis capturam modo ostendens, gratissimum est."* 
(Artes, 48.) - „...mint az vadászok, kik semmit nem gondolnak véle, akárminérnű 
legyen az eb, csakhogy nyulat fogjon." (K. 166.) 

„De akármit mondjon a szegény egér; azért ugyan a feje macskáknak hegyes 
körmei kőzett forog." (K. 168.) 

„solenni iuris actione" (Artes, 58.) - „nagy dündendörrel" (K 169.) 

21 Kőszeghy Péter kiadását a továbbiakban így idézzük. 
22 A Háló korábbi kiadásának bevezetőjében. Budapest, 1915.15. (Régi Magyar Könyvtár 36.) 
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„Neque quod ferendum tibi superest, ei quod hactenus tulisti, simile esse 
existimaveris" (Artes, 73.) - „És ingyen se gondold, hogy olyan kényokkal 
kezdjünk hozzád, mint ma: ugyancsak mézes madzag volt a mai." (K 176.) 

„...saepe etiam ex cruribus aut brachiis trahunt inhumaniter satis" (Artes, 73.) -
„Gyakorta kedig ugyan lábánál fogva vonszák, mint egy holt dögét a temlecbe." (K176.) 

„Bezzeg rútul vagy!" (K 176.) 
„...ingentem se Üli habere gratiam dicit pro institutionis suae beneficio..." 

(Artes, 85.) - „...mindazonáltal édes tisztességgel megköszeni néki, hogy az 
Úristennek igéjére tanyította." (K 182.) 

„In hac enim schola cum magistri, tum ministri a primo usque ad postremum 
omnes avaritiae, imo rapinae, student" (Artes, 108.) - „Ebben a lator skólában 
olyan a tanyítván, mint a Mester: minemű az úr, olyan lator telhetetlen a szolga 
is. Minéműek az Vadászok, olyanok az agarok is, az áruló szolgák." (K 191.) 

„...dominorum tarnen inquisitorum clementiam in ipso iudicio est expertus..." 
(Artes, 113.) - „...de miérthogy ő kuaszok féle vala, kegyelmesképpen cselekö
dének véle." (K 193.) 

„...alloquebatur, consolabatur, atque prout poterat, hortabatur..." (Artes, 114.) 
- „...nagy ídes beszédekkel vigasztalja vala őket. És amennyére lehete tőle, 
békességes tűrésre tanyítja és inti vala őket." (K 194.) 

„Respondebit enim tum censoria gravitate..." (Artes, 126.) - „...ottan nagy 
dündöndöremmel és móddal felel az Vadász." (K 203.) 

„...audiet pro imperio, ut taceat, quoniam si ipse, prout magis collibet, petat, 
eos quoque, prout magis collibuerit, concessuros aut denegaturos." (Artes, 127.) 
- „...ottan Káin-szömmel néz a Vadász reá, és haragos beszéddel kezdi dorgálni 
a szegény foglyot, mondván: Mi ördeg lelt? Mit kérsz? Fogd be a szájadat, és békét 
hagyj eféle kérésnek! Mert egyült olyant nyersz kéréseddel, hogy igen könyveznek 
szömeid utána." (K 203.) 

„...ut multa misericordia cum eis agant." (Artes, 148.) - „...hogy szőrével 
cseleködtessenek vélek, és meg ne szegjék tetemeket." (K 215.) 

"...haud dubie protrahendae litis gratia..." (Artes, 185.) - „A szent Atyák a 
hosszú padra kezdek vonni a dolgot..." (K 234.) 

„...ad eundem ludum illa educitur..." (Artes, 182.) - „...ottan a nemes asszont, 
az Johannát, ragadták el mellőle azon táncra..." (K 240.) 

„Caeterum a Sancto tribunali non exiguntur eiusmodi rationes, et licet ipsi in 
tormentis necare impune, vei eos ipsos de quorum innocentia testimonium fért 
post exactiorem causae Cognitionen!, ut in huius honestissimae foeminae facto 
accidit." (Artes, 183.) - „Mert ember ugyjmjgmbgi; nem barom,_és_a törvények 
szolgálnak az embernek, és annak öTtaímára vadnak kiadván: de itt e lator 
Vadászoknál minden szabadság vagyon; szabadon mindent cseleködnek, és senki
től semmit nem tártnak; mert jól tudják, hogy pokolbeli mézzel bekenték a 
fejedelmeknek szájokat és kanta írrel bekenték szömeket, hogy sem látnak, sem 
halinak, és semmit nem félnek tőlek, mivelhogy valamiért megbüntötnék őket. 
Ennekokaért oly igen merészek az istentelen Vadászok, és mindent és mindenen 
mernek késérteni. Nem gondolván véle, nemes-é avagy paraszt; férfiú-é avagy 
asszonyállat, avagy leánzó. Semmit sem gondolnak véle, megszakad-é avagy 
meghal a kényozásban. Mit tehetnének is egyebet? Mert az ördeg, ki megszállotta 
és hordozza őket, egyebet nem tud, mert ez az ő természeti, hogy gyilkos etc. Nem 
gondolnak ezokaért az Vadászok az embereknek halálával. Vagy bűnes, vagy 
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ártatlan az ember, őnálok mindegy. Akár éljen, akár meghaljon a kényozásban, 
nem gondolnak ők semmit véle. O, ördegi undokság!" (K 241-242.) 

„Elharapták szegénnek az orrát, immár a helyét csókolják meg!" (K 242.) 
„...retulit pedem..." (Artes, 187.) - „...megtérítvén szekereket..." (K 244.) 
„...nobis per anteactam vitám spectatissima ipsius pietas, cuius permulti 

fuerunt inspectores, abunde sufficit." (Artes, 205.) - „Abból eszedbe veheted, 
Keresztyén ember, mely igen hazugok legyenek a szent Atyák, és hogy az 
Vadászok nem szégyenlik az undokságot, mint a Cigánok az lopást." (K 256.) 

„...rotunda semirustici hominis responsa..." (Artes, 215.) - „egyenes szép 
paraszt feleletek..." (K 262.) 

„...neque attigerat unquam sacras litteras." (Artes, 257.) - „De az Úristennek 
igéjéhöz ennyit tud vala, mint a lúd az zsoltárhoz." (K 277.) 

Jól látható, hogy ugyanaz a stíluseszmény munkál ezekben a változtatásokban, 
mint amelyet Heltai más műveiben megfigyeltek az irodalomtörténészek,23 s 
bőven lehetne példákat hozni arra - Kőszeghy kiadása ezt erőteljesen kidombo
rítja - , miként formál párbeszédes jeleneteket. Az ezekben megnyilatkozó nyelvi 
erő erős sodrást ad a műnek, ezért szinte természetesnek kell tartanunk, hogy ez 
a prédikátori hevület nem ad helyet a szakszerű magyarázatoknak. Heltai nyilván 
úgy gondolta, hogy az ars inquisitoria különböző eszközeinek vagy a pénznemek
nek Spanyolországban honos elnevezése s sok egyéb, Erdélyben vagy Magyaror
szágon nem egészen érthető részlet elhagyható az eredetiből. Azt is természetes
nek kell tartanunk, hogy elmaradnak az elsősorban nyilván a honfitársaknak szóló 
olyan tanácsok is, hogy miképpen viselkedjen az, akit rossz sorsa érintkezésbe hoz 
az inkvizícióval. Szörényi nyomán bőven idézhetnénk olyan részleteket is, ahol 
Heltai tévesen fordít, vagy nem látszik pontosan megérteni az eredetit. Komolyabb 
problémát jelent, hogy az átdolgozás teljesen eltörli azt az eredetiben a leírt sötét 
borzalmak ellenére is megőrzött tárgyilagosságot, amelyet a Heltai által mellőzött 
előszó eszményként is megfogalmaz. Azokban a kommentárokban, amelyeket a 
latinban egy-egy problémakör vagy esemény után olvashatunk, a hűvös irónia 
vagy az evangéliumi eszmények és az eltorzult kegyesség különbségének szenve
délyes hangsúlyozása fogalmazódik meg. Ezeket helyettesíti Heltai a zabolázatlan 
szidalmazásokkal. A különbségre csupán egyetlen példát idézünk. 

Atque haec est illa ím lásd, keresztyén, ha nem megtestesült 
Hispanica Inqusitio quae ördegek ezek! Előszer szegénytől erővel 
tam acriter fidem elvötte a lator pap az ő törvény feleségét. 
Christianam asserit, ab Annakutána, nemhogy az lator Vadászok 
haeresibus religionem megbüntötnék a parázna lator papot érötte, 
purgat, in haereticos mert ez ő lator paráznaféle társok vala, 
animadvertit. (Artes, 193.) hanem szegénynek még a temlöcbe szakaszt

ják a nyakát, és minden marhácskáját elkobor-
lának tőle. Ó, ördegnek ördegi! (K 247.) 

" Vö.: NEMESKÜRTY István, A magyar széppróza születése. Budapest, 1963. 59-196.; Uő, Heltai 
Ponciánusa és a magyar reneszánsz szórakoztató próza. ItK LXXVI. 1972. 555-579. 
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A mű ilyen áthangolásának egészen mulatságos következményei is vannak. 
A tárgyszerűség eszményét követve a latin szöveg bátran bevallja, ha valamely 
szereplő halála körülményeiről vagy sorsának alakulásáról nem tud bizonyosat. 
Heltai következetesen kiiktatja ezeket a megjegyzéseket, s az abszolút bizonyosság . ^ 
sugallásában bizonyosan állítja, hogy Egyed doktor elítéltetése után még öt ^ j / 
esztendeig élt, míg a" latinban négy vagy öt szerepel, de azt is pontosan tudja, hogy \&/ 
a mondott doktor testét halála után két esztendővel ásták ki, míg a latinban kettő -/ 
vagy három olvasható. így aztán a két szöveget együttesen olvasónak az a 
benyomása támadhat, hogy Heltai biztosabb információkkal rendelkezett 
Kolozsváron, mint az eredetinek az inkvizíció üldözésének kitett szerzője. 

Logikus következménye mindennek, hogy az átdolgozás egyértelműen sötét 
világában nem juthatott szóhoz még Heltai egyebütt igencsak megnyilatkozó 
humorérzéke sem. Ezt talán az alábbi idézet illusztrálja legjobban. (Az előzmény: 
az inkvizítorok kénytelenek voltak meghirdetni, hogy jelentkezzenek mindazok 
a lányok vagy asszonyok, akiket a papok a gyónás során megszeplősítettek, s 
annyian jelentkeztek, hogy a határidőt kénytelenek voltak háromszor is meg
hosszabbítani.) Ezután így folytatódik a latin és a magyar szöveg: 

Plerique enim honestis matronis 
atque sublimioris conditionis aliis 
ex censurarum atqueexcomunica-
tionis superstitione hinc urgente 
conscientia, inde virorum, quos 
sinistra quapiam pudicitiae 
suspitione offendere verebantur, 
respecru eas domi continente, 
quodvis tempus ad conveniendos 
Inquisitores haud censebatur 
oportunum, quare et velatis 
Bethico more vultibus et quoad 
poterant occultissime dominos 
adibant. 
Haud paucae, quae in illó 
Patefactionis tempore virorum in 
observando diligentiam prudentia 
sua astuve superare nequiverunt, 
amarae Zelotipyae aculeos 
ipsorum animis infixere. Ex alia 
parte periucundum erat 
spectaculum monachorum et 
clericorum demissis vultibus 
cogitabundi ac melancholici ex 
male sana conscientia 
incedentium, atque horis omnibus 
expectantium tremebundi ac 
conterriti, cum quispiam ex 
Inquisitoriis familiaribus eis 
manus iniiceret, neque latum 

Ott láttál volna, mint jőnek vala a ne
mes és nagy polgár asszonyok, kiket 
megcsaltanak vala a gyónásba a Papok 
és Barátok és befedezvén orcájokat 
Bethicai módra, vallják vala vétköket. 
És kik félnek vala férjektől, külenb-
külenb üdőket keressenek az vallásra: 
mert félnek vala az átoktól. Ó, mint 
kullagnak vala akkoron a papok és 
barátok lefüggesztett orcájokkal és mint 
kandalnak vala alá-fel: mert pokol 
lelkiesmeretből félnek vala a 
büntötéstől. (K 244.) 
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unguem aberat, quin plerique 
ipsorum neque ab re existimarent, 
turbulentiorem in ipsos 
tempestatem ortum iri quam quae 
in Lutheranos per idem quoque 
tempus grassaretur. 

(Artes,185-186.) 

A latin szöveg szerzője elmosolyodik azon, hogy sok asszony arra használta fel 
ezt a leleplezést, hogy féltékennyé tegye férjét. Nem is biztos tehát, hogy 
mindannyian megszeplősíttettek, akik felkeresték a szent széket. Heltainál ebből 
csak a férjektől és átoktól való félelem maradt. De szellemesebb a latinban a 
megrettent papok és barátok kétségbeesésének ábrázolása is, egészen addig 
a - Heltai számára talán blaszfémiának tűnő - állításig, hogy az inkvizíció 
nagyobb vihart okozott soraikban, mint a lutheránusok között. Ide sorolandó, 
hogy Heltai kihagyja a fordítás során annak a nőnek a történetét, aki megőrült, s 
gazdája megkötözve tartotta, ám valahogy kiszabadult és elrohant az inkvizíció
hoz azzal, hogy 300 lutheránus nevét tudja megadni. A szerző kajánkodik azon, 
hogy az inkvizítorok komolyan vették, ám a gazda a verések és a bilincs nyomait 
felmutatva kinevette őket és bemagyarázta nekik, hogy az asszonynak a luthera-
nizmus a mániája. A kacaj persze nem tud önfeledt lenni, mert két-három esz
tendő múlva mégiscsak szüreteltek az inkvizítorok, amikor a gazdát lutherá
nusként lefogták. Az átdolgozás egysíkúbb világában nincs hely az ilyen 
mozzanatok számára, hls^en~HeTtaT¥lr\aKulátlan igazhitűek és a pápai undok-

^ psagos tudomány által eltorzult gonosztevők küzdelmeként írja le az eseményeket, 
így aztán az esetleges megingásokat letompítja, s mellőzi a pozitív figurákra 
vonatkozó esetenkénti kritikai észrevételeket is. 

Szörényi László az eredeti mű emelkedő szerkezetéről, barokk eposzi heroizmu-
sáról beszél tanulmányában. Az autodafé leírásában kicsúcsosodó első részt 
azonban inkább tragédiaként definiálja a szerző. Erre több mozzanat is utal. A XI. 
részt például így vezeti be: „Iam ad tragédiáé catastrophen ut accedamus 
superest." (Artes, 129.) Az üldözöttek számára ugyanakkor az elítélés napja egyben 
szabadulás is, a szöveg a szenvedéstörténetet és a húsvéti eseményeket előkép 
gyanánt idézi fel: „Habet haec actio sua parerga quaedam, seu ut aptius 
dixerimus, habet hoc populi Dei Pascha (pelah id est transitus ab Aegipto ad 
terram illám promissam e mundo ad Patrem) suum Parasceve, id est 
praeparationem. Joan. 13. 1." (Artes, 130.) Az ars inquisitoria mesterei ugyanakkor 
úgy jelennek meg, mint a zsidó és a pogány mitológia elemeit felszínes tarkaság
ban elegyítő undorító színjáték szereplői: a püspök úgy van felöltözve, mint Áron 
pap a zsidók között, az inkvizítorok előtt vitt s a pápa, valamint Ferdinánd király 
képével díszített zászló frígiai módra van megékesítve (vexillum est opere 
Phrygionico apprime elaboratum), a fegyveresek a rómaiakra emlékeztetnek 
(quales videre olim erat in Romanis triumphis milites), s az egész processio a 
perzsa pompát és római diadalmeneteket is hajazza pompázatosságával (nulla 
Persica pompa Romanusque triumphus unquam fuerit, quem cum isto recte 
composueris). Ez az utalás rendszer egyébként átszövi az egész művet: az 
inkvizíció - Eleusinae mater, a foglyokat küklopszi börtönben tartják (in cyclopeo 
illó carcere), az inkvizítorok Argosz gyanánt őrködnek azon, hogy senki se 
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vihessen be „eretnek" könyveket Sevillába, ám Heltai magyar változatában ebből 
csupán annyi maradt, hogy „a szentelő pispek csodaképpen felöltezik, nem 
különben, mint egy Áron pap" (K 214.), s ez a hiány, valamint annak - az 
alábbiakban még részletezendő - elmaradása, hogy mindez az őskeresztény 
egyház egyszerűségével szembesítődjék, igencsak megszegényíti a mű üzenetét. 

Az, hogy a Háló saját kútfőből származó szövegeiben Heltai nemrégen meg
tanult antitrinitarizmusát igyekszik sulykolni olvasóiba, jól ismert az eddigi 
szakirodalomból. Odáig megy el a hitterjesztésben, hogy egy helyütt még az 
inkvizíció spanyolországi áldozatait is Szentháromság-tagadókká teszi, azt 
állítván, hogy „valaki ezek előtt egy Atya Istent vall, és egy Isten Fiat, az Jézus 
Krisztust egyedül mü Közbenjárónknak és üdvözíténknek lönni etc. - az Luther, 
és halálra s pokolra való heretnek". (K 142.) Nem érdektelen tehát megvizsgál
nunk, hogy a dogmatikai áthangolásnak vannak-e további érdekes mozzanatai. 
E vizsgálatot különösen indokolttá teszi az a tény, hogy a latin eredeti 
egyértelműen protestáns álláspontot képvisel ugyan, de ez a közelebbről nehezen 
meghatározható s tekintélyként csak Luthert emlegető protestantizmus felölel 
mérsékelten spiritualisztikus tendenciákat is, és elismeréssel tud viszonyulni a 
tisztább tanok felé orientálódó katolikusok iránt is. Az eddig elmondottakból 
logikusan következik, hogy az átdolgozás során Heltai eltünteti ezt a sokszínűsé
get. Míg Heltainál az inkvizíció üldözöttéi csaknem mindig a pápai undokságokat 
vagy az undokságos pápai tudományt hagyják el, addig - bár a latin szöveg szer
zője sem titkolja el véleményét a pápáról - az eredetiben a sophistica theologia, az 
impietas, a scholasticae theologiae doctores szerepelnek elhagyandók gyanánt. 
Másfelől az igazság útjára természetesen a latinban is a Szentírás tanulmányozása 
vezeti el a híveket, ám míg ott segédeszköz lehet a doctorum incorruptioris iudicii 
könyveinek tanulmányozása, addig a magyar következetesen kiiktatja az ilyen 
megjegyzéseket. A hagyományhoz való viszonyt, illetőleg az eszmények különb
ségét azonban az a Szörényi által már jelzett, de részletesen nem értelmezett tény 
világítja meg legjobban, hogy Heltai elhagyja a fordítás során Magister Blancus, 
azaz Garsias Arias és Doctor Constantinus Fontius, azaz Constantino Poncé de la 
Fuente elógiumát. Nem vonom kétségbe, hogy ennek az eljárásnak a Szörényi em
lítette poétikai okai is megvoltak, ám az alábbiakban azt próbálom bizonyítani, 
hogy szerepet játszottak itt teológiai megfontolások is. 

A novus Paulusként ünnepelt Garsias Arias életrajzából megtudjuk, hogy ő a 
Sevillában az egyháziak között honos két párt közül - skolasztikusok és a Szent
írást tanulmányozók - az előbbiek közé tartozott, az utóbbiakat hevesen támadta, 
sőt gálád szolgálatokat tett az inkvizíciónak is. De megtérésének históriája sem 
volt egyszerű, mert miután a Szentírást tanulmányozók hívévé vált, ingeniumának 
varietasa azok hívévé tette, akik minden könyvet elvetettek, önmagukat éhezéssel 
kínozták, s e szentnek tartott furorban az iüuminációt várták. Az új babonaságnak 
ezen a stádiumán átesve ismerkedett meg aztán Luther, valamint Genfben és Né
metországban kiadott más szerzők munkáival, s ezután már valóban a fény elter-
jesztőjévé vált a városban. Még inkább megerősödött meggyőződése, miután az 
inkvizíció elfogta, s a szent atyákat megszégyenítve gyönyörű hitvallást tett a 
máglyán. 

Constantino Poncé de la Fuente elógiuma sok tekintetben a humanista 
életrajzokra emlékeztet. A szerző mint a bonae litteme spanyolországi feltámasztóját 
ünnepli a kitűnő orátor hírében állott vir trilinguist, a papokon gúnyolódó spanyol 
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aposthegmaták összeállítóját, aki ezzel a tudással felvértezve állt neki a Szentírás 
tanulmányozásának. A tudása folytán kiérdemelt egyházi méltóságokat nem 
fogadta el, mivel nem akarta, hogy kutakodás induljon meg ősei származása iránt, 
s kiássák csontjaikat. Egy ideig V. Károly császár és Fülöp király mellett szolgált 
az udvarban, majd visszatért Sevillába, s kanonokként különösen Aegidius halála 
után terjesztette hatásosan az igazi kegyességet, amit aztán a collegium puerorum 
tanáraként is megtehetett. Hatalmas viták közepette, Valdes érsek heves ellenzése, 
ám a kanonokok kitartó támogatása mellett lett végül a sevillai székesegyház 
prédikátora, ám nem sokkal ezután a Julian Hernández által becsempészett 
könyvek ügyében megindított nyomozás során lebukott. Miután Isabella 
Martinianánál megtalálták titkos könyvtárát is, fel kellett hagynia az addig 
szellemesen folytatott védekezéssel. A börtönben halt meg, az ott kapott betegség 
következtében. Rágalmak özönét terjesztették róla: öngyilkos lett, sokakat feladott 
stb. A triumphus (autodafé) napján mindenesetre kiásták és meggyalázták tetemét. 
Sok műve megjelent nyomtatásban, s már azokban sem tulajdonított semmi 
jelentőséget a pápának, s tagadta a purgatóriumot, búcsúcédulákat, amelyeket a 
lutheri tanokkal való megismerkedése előtt szerzett. 

A latin szöveg szerzőjének értékítéletét24 is jelezve próbáltam összegezni e 
terjedelmes életrajzokat, hogy érzékeltethessem: sokszínű, erazmiánus és az 
adumbradostól25 származó indíttatásokat egyaránt felölelő életutakról van itt szó, 
s a szerző ezeket sem hallgatja el, jóllehet világos, hogy a Lutherrel való 
megismerkedés során jutnak el a mélyebb igazsághoz. Azt kell tehát mondanunk, 
hogy amikor Heltai a három terjedelmesebb elógium közül Juan Gilé (Doctor 
Egyed) mellett döntött, akkor a legegysíkúbbat választotta, jóllehet ő is V. Károly 
gyóntatója volt. A magyar változat ezt nem titkolja el, ám a megtérést másképpen 
írja le, mint a latin eredeti. Heltainál azt olvassuk, amikor Egyed doktor még 
annyit tudott az Úristennek igéjéhez, mint a lúd a zsoltárhoz, a következő történt: 
„Jőve hozzá az Úristennek csodálatos gondja viseléséből egy szegény paraszt 
ember, és az megszólítván őtet, mondta: - Egyed Doktor, tudós ember vagy, de 
igen hitvány keresztyén prédikátor vagy. Mert ha az akarsz lönni, másképpen kell 
tanolnod, és másféle könyveket kell olvasnod. Elcsodálkozik vala előszer az 
paraszt embernek beszédin, de miérthogy jámbor és csendesz elméű ember vala, 
nem háborodék meg a szegény paraszt embernek beszédin, hanem gondolkodni 
kezde a dologról. Mert az Istennek lelke esztekéli vala az ő szüvét." 
(K. 277-278.) 

Mint az Appendix I-ben közölt terjedelmesebb szövegkihagyás mutatja, Heltai 
ugyancsak „megháborodék" azon, amit a latin szövegben olvasott, s így aztán egy 
jelentős rész kihagyásával és néhány mozzanat átformálásával jelentőset módosí-

Nem tekinthetem feladatomnak, hogy ezeket a portrékat szembesítsem a gazdag szakirodalom
mal. Az Erasmust levéllel fölkereső Constantino Poncé de la Fuente mindenesetre a XVI. század első 
fele spanyol szellemi életének egyik jelentékeny alakja. Műveinek felsorolása Marcel BATAILLON, Erastno 
y Espana Etudios sobre la história espiritual del siglo XVI. Fondo de cultura economica, México-Buenos 
Aires, 19662. XCV. 

A XVI. század elejének több forrásból, de elsősorban a késő középkori misztikából táplálkozó 
szellemi mozgalma, amely a megvilágosodás, a közvetlen isteni kinyilatkozás kizárólagosságát 
hirdette. Legújabb összefoglalás: Antonio MÁRQUEZ, Los alumbrados Origenes y filosofia (1525-1559). 
Madrid, 1972. 
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tott a szövegen. Láthatjuk a latin szövegből, hogy a belső elhivatottság hiányával 
küszködő Egyed doctort nem egy parasztember kereste fel, hanem a nyelvtanírójá
ról26 elhíresedett Nebrija város ifjúságának egykori - persze tanulatlan - dísze, 
aki fiatal korában a lovaknak, a fényűzésnek és a vadászatnak hódolt, akit azon
ban az isteni megvilágosodás kiragadott a világi életből. Sokan őrültnek vagy 
részegnek tartották, míg az inkvizítorok persze álprófétaként és álapostolként 
bélyegezték meg. Ifjúkorából megőrzött latin tudását a Biblia csodálatos ismere
tével párosította, így aztán könnyen bebizonyította az egyház végleges romlottsá
gát. Az újmódi farizeusok persze jelet követeltek tőle, mert a háborúnak az ilyen 
emberei mindig ezzel mentegetik magukat, valahányszor Isten lelkének jóvoltából 
láng gyullad a lelkekben. Ezek elfelejtették, hogy az igazságot egykoron egyszerű 
halászok hirdették, s hogy Isten lelke nincs az egyházi rendhez kötve, különösen 
ha az megromlott. Az inkvizíció persze lecsapott Rodericus Valeriusra, ám mivel 
őrültnek nézték, először csak a vagyonát vették el, de később újra elfogták, először 
börtönnel, majd kolostorral zárták el a világtól, s a sevillai székesegyházban egy 
táblával örökítették meg a hitehagyottat és álapostolt.27 

Láthattuk, hogy Heltainál nem sok maradt ebből a történetből. Nála Egyed 
doctor nem küszködik a belső elhivatottság hiányával, s a tanulatlan, dús előéletű, 
megszállott ifjúból kreált szegény parasztember csak másféle könyvek olvasására 
biztatja. A pápai tudomány prédikátora pedig azért kap elismerést Heltaitól, hogy 
elgondolkodott azon, amit a nyilvánvalóan lekezelt egyszerű parasztembertől hal
lott, így aztán azon sem csodálkozhatunk, hogy más lesz a latinban és a magyar
ban a Fontius Constantiusszal való találkozás után elmélyült átváltozás eredménye 
is. Heltainál a következőt olvashatjuk: „Hogy immár prédikál vala, nem úgy hán-
torgatá té s tova beszédét, mint azelőtt. Hanem szép renddel, az Úristennek aka
ratja és igéje szerént magyaráz vala mindeneket nagy figyelmetességgel." (K 278.) 
A latinban ezzel szemben belső újjászületésről, a saját tapasztalatokban való 
meggazdagodásról van szó, arról, hogy egyszerre lett kegyesebb és tudósabb, 
valamint izzóbb a prédikáció. 

Ha meggondoljuk, hogy éppen 1570-ben kellett küszködnie Heltainak és az 
antitrinitarizmus vezetőinek az 1569-ben a szászok prédikátoraként Lengyel
országból érkezett Elias Gczmiedelével,28 akkor nem fogunk csodálkozni ezen az 
átalakításon. A kolozsváriaktól csak rövid időt kapott pap éppen a léleknek arra 
a belső tanúságtételére (das innerliche Zeugnis des geistes Gotts) hivatkozott, 
illetve ennek hiányát rótta fel az erdélyieknek, amely a nebrijai ifjúban munkált. 
A tanait nyilvános prédikációkon hirdető Gczmiedelét Heltainak - s minden bi-

Elio Antonio De Calo de Nebrijáról, az 1492-ben megjelent első spanyol nyelvtan írójáról van szó. 
Róla magyarul lásd: BALÁZS János, Hermész nyomában. A magyar nyelvbölcselet alapkérdései. Budapest, 
1987. 280-283. (Elvek és utak) és TÉGLÁSY Imre, A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon 
(Sylvester Jánostól Zsámboky Jánosig). Budapest, 1988. 9. (Humanizmus és reformáció 15.) 

Mondanunk sem kell, szempontunkból mellékes, hogy a modern szakirodalom mennyire ad 
hitelt ennek a történetnek. Vö.: John E. LoNGHURST, Julian Hernández Protestant martyr. Bibliothéque 
d'Humanisme et Renaissance, XXII. 1960. 93. mindenesetre kétségeit fejezi ki. 

28 Róla lásd: Bibliotheca Dissidentium. T. XII. 1990. 151-158. (PlRNÁT Antal) 
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zonnyal Dávid Ferencnek - sikerült eltávolítani Kolozsvárról, ám ez az eset új 
megvilágításba helyezi a Sommer-féle Satanae Stratagemata-átdolgozás29 sorsát is. 

Ismeretes, hogy a protestáns egyházakban is meghonosodott zsarnokságot 
leleplezve az Artes szerzőjével - mint láttuk - kapcsolatban álló Aconcio arra tett 
javaslatot, hogy vissza kell állítani a gyülekezetekben az őskeresztény egyházban 
egészen Constantinus császárig meglévő communis prophetia intézményét. Ez azt 
jelenti, hogy a gyülekezet színe előtt bárki - tehát nem csupán a papok -
elmondhatja véleményét. Erről a gyülekezet mond ítéletet, s ha nem fogadja el, 
meg kell győznie a prófétát tévedéséről. Ha ez végképp nem jár sikerrel, nem 
maradt más, mint a kiközösítés. A koncepció lényeges eleme ugyanakkor az is, 
hogy tagadja bármiféle ordinatio szükségességét. Azt állítja, hogy Constantinus 
császár uralkodásáig ezt sem követelték meg a keresztény gyülekezetekben. 

A Sommer készítette átdolgozás jelentőségét a felfedező Pirnát Antal megfele
lően méltatta, s a hetvenes évek dogmatikai radikalizmusának nyitányaként 
mutatta be a művet.30 Nem figyelt fel azonban arra, hogy az eredetinél jóval 
nagyobb mértékben járja át a spiritualizmus ezt a munkát. Többször kritizálja azt, 
hogy mérlegelés nélkül schwermerusnak nevezik azokat, akik az egyház megjobbí-
tására törekednek. Ezek a részletek nem szerepelnek Aconcio művének sem 1564-
es, sem 1565-ös kiadásában. Tendenciájuk illusztrálására álljon itt az alábbi idézet: 
„Accedit et hoc, quod dum de una aliqua re litigatur perpetuo, reliqua magis 
necessaria in oblivionem veniunt, ac ob istud unum, pius ab impio, haereticus a 
christiano discernitur, etsi vita alioqui próba sit et sobria. Exempla praebent 
superiora paulo tempóra, ubi ob res christianismi non plane praecipuas horribiliter 
laceratae sunt ecclesiae, haeretici schwermeri appellati multi, quorum egregia in 
instauranda pietatis doctrina extitit opera. Interim aut omnis morum disciplina 
collapsa, ita ut quae primum evangelio gloriatae sunt urbes, iam praeter nomen 
evangelii vix quicquam habeant." (Az is megesik, hogy miközben örökösen egy 
dologról folyik a vita, elfeledkeznek más fontosabbakról, s csupán emiatt tesznek 
különbséget kegyes és istentelen, eretnek és keresztény ember között, jóllehet 
életük egyébként józan és helyes. A közelmúlt példái is ezt igazolják, amikor is a 
keresztény hit néhány nem igazán fontos tétele miatt irtózatosan meggyötrődtek 
az egyházak, s eretnek schwermerinek bélyegeztek olyanokat, akik nagy munkát 
végeztek a kegyesség doktrínájának helyreállításában. Eközben azonban annyira 
megromlottak az erkölcsök, hogy azok a városok, amelyek az elsők között 
dicsekedhettek az evangélium nevével, már-már az evangélium nevén kívül aligha 
rendelkeznek mással.) A kegyesség doktrínájának helyreállítása, illetőleg a 
„rajongó" temúnus szokatlan beiktatása a tisztán latin szövegbe azt sugallhatja, 
hogy a reformáció megindulásától markánsan jelen lévő németországi spiritualisz-
tikus tendenciákról beszél itt Sommer, ám mégsem konkretizálja csupán oda az 

Sommer műve - De Stratagematis Satanae libri octo Jacobi Acontii in quinque redacti ac alicubi copiosius 
explicati a Johanne Sommern Pyrnense. A. D. 1570. - a Thoroczkai Máté-kódexben maradt ránk. Lelőhely 
és jelzet: Biblioteca Filialei Cluj a Academicei Sociale Romane, Anexa nr. II. Cluj-Napoca. Ms. U. 1669. 
851-928. Vö.: Antal PlRNÁT, Die Ideologie der Siebenbürger Antitrinitarier in den 1570er Jahren. Budapest, 
1961.188-190. 

30 PWNÁT, Die Ideologie..., 29. 
31 De Starategematis Satanae... libri... a Johannes Sommern..., 868. 
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elmondottakat, s aligha fogalmazott volna így, ha nem szánt volna erdélyi 
aktualitást sorainak. A csendesebb szavú Sommer mindenesetre nem folytat nyílt 
polémiát, de minimumként legalább a különbséget kell regisztrálnunk: miközben 
Heltai Gáspár, a szászok prédikátora, és Dávid Ferenc, Kolozsvár vezető lelkésze, 
egyházi bíróságon ítéli el a másik szász prédikátor rajongását, a kolozsvári 
kollégium lektora, Dávid Ferenc eljövendő veje halkan szóvá teszi a schwermerus 
bélyeg sütögetésének gyakorlatát. 

Ez a hangoltság még erőteljesebben jelenik meg azokban a - hosszabb elemzést 
kívánó - részletekben, amelyek a communis prophetiával foglalkoznak.33 Sommer 
itt sem csupán átveszi Aconcio gondolatait, hanem jelentékeny mértékben tovább 
is fejleszti azokat. Ez részben az őskeresztény gyakorlat himnikus magasztalásában 
ölt testet, részben annak kifejtésében, hogy ennek visszaállítása nélkül elképzelhe
tetlen az igaz kegyesség győzelme. Sommer megfogalmazása szerint nincs ennél 
alkalmasabb eszköz a tudós teológusok arroganciájának korlátozására. Csak ennek 
segítségével alakulhat ki nemes vetélkedés a Szentírás olvasásában, csak ezzel 
érhető el, hogy a vélemények egyeztetése mindennapossá váljék. Határozottan 
visszautasítja, hogy a tanulatlan ember (idióta) nem mondhatna helyes véleményt 
a vallás dolgában. Szerinte pontosan az ellenkezője igaz, hiszen az ő esetükben 
sokkal biztosabbak lehetünk abban, hogy az isteni kinyilatkoztatás alapján 
szólnak, mint a teológusok esetében, akik egymástól kölcsönzik gondolataikat. 

A Thoroczkai Máté másolatában ránk maradt Sommer-mű ajánlása nem árulja 
el, kinek a megbízásából állt neki az Erdélyben sokak által olvasott Aconcio-
szöveg átdolgozásának. Az ajánlás címzettjei mindenesetre Erdély kegyes és 
hűséges papjai (Omnibus piis etfidelibus verbi divini ministris per Transylvaniam), s 
ebből arra következtetünk, hogy a kolozsvári kollégium lektora a saját egyéni 
véleményét rögzítette a nyilvánvalóan nyomtatásban megjelentetni kívánt 
átdolgozásban, s ennek helyességéről próbálta meggyőzni a protestáns lelkészeket. 
Nem csupán az antitrinitáriusokhoz fordul tehát, jóllehet - amint ezt már Pirnát 
kimutatta - sokszor gyarapítja olyan megfogalmazásokkal Aconcio szövegét, 
amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy az ő oldalukon áll. Ez azonban nem volt 
elég ahhoz, hogy nyomtatásban is megjelentessék. Pirnát34 ugyan korábban ezt 
lehetségesnek tartotta, de a fenti megfontolások nyomán a korábbinál35 nagyobb 
határozottsággal zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy a Sommer-féle átdolgozás, 
ebben a formájában, megjelenhetett Heltai nyomdájában. Amikor tehát Heltai a 
Hálót kinyomtatta, nem csupán a fejedelmi megbízatást teljesítette, s nem is csupán 
a saját magyar fordítása mellett döntött, hanem határozottan nemet mondott 
az - úgy látszik - a kollégium falai között is otthonra lelt spiritualizmusnak is. Azt 
se feledjük el, hogy a spiritualizmus félretolásában vagy legalábbis kilúgozásában 

32 Persze később megszólal ő „hangosabban" is: A „perturbator ecclesiae" jelzőt azonban már 
dogmatikailag körülhatároltabb nézetekért nyeri el. Vö.: PIRNÁT, Die Ideologie..., 47-50., és Antonio 
ROTONDO, Verso la crisi deli' antitrinitarismo italiano Giorgio Blandrata e Johann Sommer. Studi e ricerche 
di storia ereticale italiana del Cinquecento. Torino, 1974.161-223. 

De Stratagematis Satanae... libri... a Johanne Sommero..., 895-904, 
34 PKNÁT, Die Ideologie..., 21-32. Vö.: RMNY App. 31. sz. 

BALÁZS Mihály, Az erdélyi antitrinitarizmus az 1560-as évek végén. Budapest, 1988. 206. (Humaniz
mus és reformáció 14.) 
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már komoly gyakorlattal rendelkezett. Horváth János ugyan arra gondolt, hogy 
a Cancionale - Jöjjetek és lássátok meg az Úrnak nagy cselekedeteit - mottója 
Sebastian Francktól származik, s hogy a szegénység szenvedésének, valamint a 
gonoszságnak oly szenvedélyes felemlegetése a fabuláskönyvben a nagy német 
spiritualistától származik, ám ez egyáltalán nem bizonyos. Hosszabb elemzést is 
megérdemlő tény marad ugyanis, hogy a Dialógusban úgy dolgozza át Franck 
szövegét, hogy mellőz minden olyan gondolatot, amely a később kiteljesedő 
életmű már e korai darabjában is a majdani spiritualisztikus paradoxonokat 
idézi.36 

Bár a részleteket nem ismerjük, biztosan állíthatjuk, hogy a Sommer-féle 
átdolgozás kéziratban marasztalásában Heltai partnerre talált Dávid Ferencben is. 
Korábban igyekeztem kimutatni, hogy Dávidot megérintették bizonyos spiritua
lisztikus tendenciák, ám a De regno Christi c , általa és Blandrata által szerkesztett 
kiadványban az is kimutatható volt, hogy oly módon mérsékelik a másik spanyol, 
Servet spiritualizmusát, hogy az új egyházszervezet létrehozása érdekében missio 
ordinariát követelnek Isten igéjének hirdetőitől.37 Ugyanígy elvetik tehát a saját 
elhivatottságukra hivatkozó, hivatalukban a maguk kívánsága szerint száguldozó-
kat, mint Melius a „bokorból szökkent" prédikátorokat, s azt sem feledhetjük el, 
hogy a szabad prófétálás ez időben zajló rakówi kísérlete csak fokozhatta Dávid 
„józanságát". 

A nebrijai ifjú történetében követendő mintaként szerepel az őskeresztény 
egyház. Ez az elmondottak szerint legszervesebben beépül az Artes alapkoncep
ciójába, amelyben az inkvizíció hipokritái a keresztet viselő, szenvedő egyházzal 
állíttatnak szembe, s igaz hívőkként azok jelennek meg, akik meghurcoltatnak, s 
akik készek mindent elveszíteni Krisztus megvallásáért. Az egész mű azt sugallja, 
hogy az igazak, a kegyesek mindig azok voltak, akiknek a szenvedéseket kellett 
eltűrniök. Nem kevésbé logikus persze az is, hogy Heltai jelentékeny módon 
meggyengíti ezt az alaptendenciát. Ez részint az ilyen gondolatmenetek 
megritkításával történik, részint azzal, hogy az ilyen elmélkedések nagyobb részét 
a pápaellenes kifakadások helyettesítik. A legjellemzőbb és legterjedelmesebb 
szövegkihagyást ez esetben is Appendixben közöljük (II). A részlet a szentenciá-
zásról szóló XI. részből maradt el, vagyis Heltai megspórolta az inkvizíció 
rendezte embertelen ceremónia és az őskeresztény gyakorlat szembeállítását. 
Hajdan a püspökök és papok valóban arra törekedtek, mondja a latin, hogy 
segítsenek a megtévedteken, gyászruhába öltöztek, hogy ezzel jelezzék részvétüket 
bajba jutott testvérük iránt, s minden a vétek helyrehozását, az egyház épülését 
szolgálta. 

Reynának az egyházról alkotott víziójából nem is következhet más, mint a 
vallási toleranciának az az apoteózisa, amelyet az Artes előszava fogalmazott meg, 
s amelyet - mint ezt már Szörényi László elemzéséből tudhatjuk - Heltai 
mellőzött. Ez azonban még tanulságosabbá válik, ha figyelembe vesszük, hogy -

' HORVÁTH János, A reformáció jegyében. A Mohács utáni félévszázad magyar irodalomtörténete. 
Budapest, 19572. 382-383. Franckról magyar nyelven: ÖTVÖS Péter, Három psalmus a „Paradoxa" fényében. 
Acta Históriáé Litterarum Hungaricarum, XVIII. 1981. 37-42. További irodalom: Bibliothcca 
Dissidentium, IV. 1986. 39-119. - Christoph DEJUNG. 

37 BALÁZS, AZ erdélyi antitrinitarizmus..., 140-141., 205. 
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amint a fentiekben láttuk -, az Artes szövege teljes mértékben Castellióra 
támaszkodik. A De hereticis, an sint persequendíből származik az az érvelés, hogy 
az eretnekeket Pál apostolnak a Titushoz írott levele (3/10-11.) és a Máté 
evangéliuma (18/15-17.) szellemében kell kezelni. Ez azt jelenti, hogy ha többszöri 
figyelmeztetés ellenére is makacsul kitartanak véleményük mellett, akkor el kell 
kerülni őket, azaz ki kell zárni a kegyesek közül, ami egyáltalán nem kis büntetés. 
A Conseil ä France désolée-ből származik ugyanakkor az a hasonlat, hogy a 
téveszméket hirdetőket halállal büntetni annyit tesz, mintha egy orvos megölné 
a beteget, ahelyett, hogy mindent megtenne meggyógyítása érdekében.38 Ha tehát 
a spiritualisztikus megvilágosodáshoz való viszony tekintetében Heltai és Dávid 
Ferenc álláspontjának valószínűleg rokonságáról beszéltünk, akkor ez a hiány 
most különösen élesen rajzolja ki a különbséget. Emlékeztetünk itt arra, hogy 
Dávid a De regno Christiben éppen egy Castellio-szöveg János Zsigmondhoz írott 
ajánlásként történő újraközlésével tett hitet a vallási tolerancia mellett. De az 
antitrinitárius vezérkar más megnyilatkozásaiból is ez a - természetesen 
propagandisztikusan is fölhasznált - hangoltság derül ki. írásaikban szinte 
kérkednek azzal, hogy sohasem törekedtek ellenfeleik erőszakos elhallgattatására, 
s távol állt tőlük, hogy az ellenfelek megbüntetését kérjék a fejedelemtől.39 

Márpedig a Háló önálló megfogalmazása előszavában Heltai éppen ezt teszi. 
Az Artes nem foglalkozik részletesen a világi hatalom és az egyház viszonyával, 

ám azt nagyon világosan fogalmazza meg, hogy szerinte hogyan kellene a király
nak kezelnie az inkvizítorokat. A beszédhelyzetből következő megszépítéssel - hi
szen II. Fülöptől várta az inkvizíció megállítását - a következőképpen magyarázza 
a szervezet spanyolországi tevékenységének genezisét. Miután Ferdinánd és 
Izabella kiűzte a mohamedánokat és elfoglalta Granadát, a vallás megtisztítására 
és ápolására fordította figyelmét. Arra törekedtek, hogy a kétségtelenül inkább 
erőszakkal, mint spontán módon áttért újkeresztény zsidókat és mórokat a tanítás 
útján tegyék valóságos keresztényekké. Ezt a keresztény királyokhoz méltó 
elképzelést azonban megrontották a dominikánus tanácsadók, akik ahelyett, hogy 
szeretettel és türelemmel szabadították volna meg ezeket a szerencsétlen embe
reket ősi tévedéseiktől, felállították az inkvizíciót, amely a mohamedán vagy zsidó 
hit legkisebb maradványát is halállal büntette olyan emberek esetében, akik még 
a keresztény hit alapjait sem tanulhatták meg. Ezek a IV. Sixtus pápa által is 
támogatott rablók minden hatalmat megszereztek maguknak a vallás ügyében, 
amit nagymértékben elősegített, hogy a püspökök már vagy nem is ismerték, hogy 
teljesen elhanyagolták feladatukat. A királyok időnként megpróbáltak védekezni 
ez ellen oly módon, hogy kegyes ürügyekkel elmozdították a dominikánusokat, 
sőt Aragóniában a főurak fegyverrel is próbáltak ellenállni, s ennek során 
megölték a Ferdinánd által odaküldött inkvizítort. Ám a beindult gépezetet már 
nem lehetett megállítani. így torzult el a kegyes királyi szándék, és kelt önálló 
életre a szervezet, amely még a pápa tekintélyével is játszadozik: hivatkozik rá, ha 
hasznos számára, de elveti, ha korlátozni próbálja. A szöveg folyton visszatér az 
eredeti királyi szándék eltorzulására, sőt azt is megfogalmazza, hogy ha a király 
tudomást szerezne arról, hogy hány ártatlan embert hurcolnak meg, megbüntetné 

GILLY, Spanien..., 378-379. 
BALÁZS, AZ erdélyi antitrinitarizmus..., 201-211. 
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őket. Az uralkodónak tehát, akinek feladata, hogy az igazságosság érvényre jusson 
országában, nem szabadna elhinnie, hogy az általuk gyalázkodva világinak 
nevezett hatóságnak nem tiszte a szent dolgok ismerete. A gondolatmenet 
sarkalatos eleme ugyanakkor félreérthetetlenül egy nagyon fontos aktualitás. Nem 
lehet csodálkozni azon, mondja, nyilvánvalóan Németalföldre utalva, hogy az a 
nép, amely engedelmes akar lenni a magisztrátusnak, s amely az eddigi lágy és 
humánusabb igát elviselte, most tiltakozik az inkvizíció vaskorbácsának 
bevezetése ellen. A nép nem akar mást, mint a vallás megtisztítását Isten igéje 
alapján, s ha a király elhanyagolja a kegyesség és igazságosság feladatát, akkor 
maga a nép fogja távoltartani ezt a pestist. Az aragóniaiaknak egykor ugyan 
bűnhődniök kellett, de nem lehet őrjöngőknek tekinteni azokat, akik védekeznek 
az inkvizíció ellen. Akkor lennének őrültek, ha papjaik és prédikátoraik helyett a 
hit és vallás dühöngő ellenségeit engednék be városaikba. 

Heltai a könyv első fejezetében, valamint a Végező beszédben merít ezekből a 
gondolatokból, ám ez esetben is meglehetősen önállóan dolgozik. Jóval rövidebben 
s realisztikusabban mutatja be az inkvizíció genezisét, s nem ad elismerést a 
latinban kegyes emlékezetűnek nevezett Ferdinándnak és Izabellának, ám más
felől - egyéb történeti munkáira emlékeztetően40 - jóval messzebbről eredezteti 
a bajt, hiszen mindennek okául azt teszi meg, hogy a királyok és fejedelmek helyet 
adtak a „pilésses Antikrisztus" szolgái által terjesztett pápaságnak, hogy „az avas 
piléses dög előtt, mint Isten előtt térdre estének és lábait megcsókolgatták". 
(K 129.) Ebben a koncepcióban persze nem jut hely a katolikus táboron belüli 
különbségek érzékeltetésének, a püspökök és az inkvizítorok, az inkvizítorok és 
a pápa ellentéte meg sem említődik, hiszen ez enyhítené azt a gondolatot, hogy 
egy követ fúj abban a táborban mindenki. E koncepciónak megfelelően extra-
polálja az eredetiben a félrevezetett királyokról alkotott elképzelést is: az ördög és 
az ő vikáriusa és Antikrisztusa kezdettől fogva arra törekedett, hogy megvakítsa 
és megbolondítsa a királyokat és fejedelmeket, s a pokolbeli mézet és kanta írt 
(varázskenőcsöt) használó inkvizítorok csak a régi gyakorlatot fejlesztették tovább. 
Ennek az ármánykodásnak igen kevesek tudtak ellenállni. Az egyszerre félénk, ám 
Segesvárott41 a két nagy bakot mégiscsak egymásnak engedő János király még 
csupán előfutára az előszóban és a Végező beszédben egyaránt hosszan magasztalt 
János Zsigmondnak. Hozzá csupán Erzsébet angol királynő hasonlítható, aki a 
latint meghaladóan megkapja az alábbi elismerést is: „mely tudós és jámbor 
Istenes asszony, mely mostan is - Istennek hála - bírja az országot, egész Angliát". 
(K 269.)42 

Érdekes azt is megfigyelni, hogy a Végező beszédnek az a sokat emlegetett 
gondolata, hogy ha a török elfoglalta volna Sziget várát, a Miksa főherceg 
seregében gyülekező papok átvették volna Magyarországon az uralmat, s itt is 

KULCSÁR Péter, A történetíró Heltai (Kiadás és szövegtörténeti áttekintés). In Irodalom és ideológia 
a 16-17. században. Szerkesztette VARJAS Béla. Budapest, 1987. 113-133. (Memoria saeculorum 
Hungáriáé 5.) 

41 A segesvári hitvita latin fordításáról készült XVIII. századi másolat egyébként megtalálható egy 
Georg Jeremiás Haner számára készített kéziratos kolligátumban Nagyszebenben. Jelzet: Filalea 
Arhivelor Statului Sibiu. Ms. Varia II/9./2. 357-361. 

42 Az erdélyi antitrinitáriusok között meghonosodott Anglia-kultuszról lásd: KLANICZAY Tibor, 
Jegyzetek Budai Partnenius Istvánról. In Uő, Hagyományok ébresztése. Budapest, 1976. 236-237. 
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bevezették volna az inkvizíciót, szintén előlegződik az eredetiben. A latinban még 
arról volt szó, hogy németalföldi bevezetését megakadályozzák. Heltai a Végező 
beszédben már ottani grasszálásáról beszél, s a további terjeszkedéstől óvja a 
magyarokat. Láthattuk, hogy hogy Artesben a király csak abban az összefüggésben 
szerepel, hogy gátat kellene szabnia az inkvizíció tevékenységének. így különösen 
figyelemre méltó, hogy a Háló előszavában ennél többet találunk. Heltai meg
vizsgálja a prédikátorok tisztét, majd a fejedelmekre térve leszögezi, hogy nemcsak 
a fényűző élet jutott nekik osztályrészül, hanem az is, hogy Isten tisztességére 
gondot viseljenek s gondoskodjanak arról, hogy alattvalóik megismerhessék Istent. 
Ez még összecseng azzal, ahogyan Dávid Ferenc különféle írásaiban megfogal
mazza a fejedelem feladatait. Heltai azonban itt nem áll meg, számára nem 
elegendő, ha a fejedelem a vallási viták békés lefolyását biztosítja, vagy ha a 
közönséges békességet megháborítókat megbünteti. Ezen túlmenően ő a fejedelem 
tisztei közé sorolja a következőket is: „Ha kedig az ördeg valahol, avagy hamis 
tudománt támaszt az Úristennek Igéje ellen, avagy az Religio dolgában valami 
zűrzavart indít Istennek káromlására avagy az ő tisztességének gyalázatára, 
akkoron a Fejedelmek tiszti ez, hogy az Isten igéjét elejékbe vévén és az ő akaratját 
megértvén, hatalmokkal az ördeg indulatjának és ügyközetinek eleit vegyék, és 
a bálványozásokat megtiltsák, és ugyan kézzel nyúljanak a bálványokhoz és 
levonják és elrontsák. Az hamis tanítókat kedig megtiltsák és elkergössék, és az 
Isteni káromlókat, kik az Istennek Igéje ellen vetkőznek, megbüntössék." (K 97. )43 

Abban az előszóban fogalmazódik ez meg, amely indulatos magabiztossággal és 
kizárólagossággal tesz hitet a Szentháromság-tagadás éppen aktuális változata 
mellett, s így bizony nem csupán a bálványimádó katolikusok, hanem értelem
szerűen az igaz tantól eltérő protestánsok megbüntetését is a fejedelem feladatá
nak tartja. Heltai tehát nem egyszerűen elhagyta a toleranciára utaló gondolat
meneteket, hanem - s ez teszi a helyzetet paradoxszá - olyan érveléssel helyettesí
tette, amely az 1560-as évek második felének vitáiban rendre Melius és a 
reformátusok tollán fogalmazódott meg. Ráadásul azok a reformátusok beszéltek 
így, akik egyre inkább elvesztették a fejedelem szimpátiáját. 

Annak vizsgálata azonban, hogy a fejedelem kinek a tanácsát fogadta meg, nem 
tartozik mostani tárgyunkhoz. Annál inkább hozzátartozna a különféle vulgáris 
nyelvű fordítások és átdolgozások áttekintése, hiszen ezek figyelembevételével 
lehetne megalapozottabban értékelni Heltai vállalkozását. Ezt a munkát 
azonban nem végeztem eL A szakirodalom viszont több érdekes mozzanatot falsorakozta
tott. Ezek közül az élre kívánkozik Carlos Gillynek45 az az észrevétele, hogy a 
Jean Crespinnél 1568-ban Genfben megjelent francia változat - Histoire de l'ln-
quisition d'Espagne - csaknem teljesen elhagyja a latin előszavát. Az imént elmon
dottak fényében nagyon sokatmondó, hogy a toleranciára utaló gondolatmenetek 

43 Ezt persze már HORVÁTH János, A reformáció jegyében..., 376. is észrevette, s fanyar iróniával 
fogalmazta meg véleményét: „Itt ismételten látható, mily kétélű fegyver a »fejedelmek tisztiről« való 
említett felfogás. Olyan, mint a Heltai könyvében többször emlegetett »szallai« (szálai?) kasza, mely 
»mind elől, s mind hátra fog«. Az ellenfél felé szívesen suhintat vele mindenik, de ha »hátra« (ő felé) 
vágnak vele, az ellen tiltakozik." 

44 Vö.: TRÓCSÁNYI Zoltán idézett bevezető tanulmánya (6.) és VERMASEREN, Who was..., 47-48. 
45 GiLLY, Spanien..., 378. 
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mellőzésével Heltai szövege a Jacques Bienvenu által készített református változat
hoz kerül közel. Vincent Skinner készítette azt az angol fordítást - A Discovery and 
Playne Declaration of Sundry Subtill Practises of the Holy Inquisition of Spayne, amely 
John Daynél jelent meg Londonban, s amelynek 1569-es újrakiadása egy új doku
mentummal egészült ki Julian Hernándezről.461569-ben három flamand fordítás 
is megjelent. Az első fordítója az I. D. R. mögé bújó Joris de Raedt lehet, a fordítás 
a francia változatból készült, s egy Petrus Dathenus által írt előszót tartalmaz. 
Nyomdahelyként a Heidelberg melletti Frankenthal van megadva, de valószínű 
M. Schiratnál jelent meg, mint az eredeti latin. A második John Daynél látott 
napvilágot Londonban, többet nem tudni róla. A harmadik nem tüntet fel még 
nyomdahelyet sem, a fordító szintén ismeretlen, valószínűleg Jan és Willem 
Gailliart nyomdájában jelent meg Emdenben. 1569-ben napvilágot látott két német 
fordítás is: az első I. Mayernél Heidelbergben, a második Eislebenben (ez utóbbi 
valószínűleg az 1569-es angol fordítás alapján készült). 

Nem hiszem, hogy hosszan kellene összegeznem az elmondottakat. A latin 
eredeti esetleges szerző(i)ről megfogalmazott újabb eredmények figyelembevétele, 
valamint az átdolgozás néhány markáns vonásának középpontba állítása talán 
segít bennünket abban, hogy árnyalt véleményt alkothassunk Heltai művéről. 
Fejtegetésünk egyfelől kétségtelenül arra irányult, hogy mérsékeljük a mű 
eszmetörténeti újszerűsége iránt még mindig felvillanó lelkesedést.47 A XVI. 
századi eszmei áramlatokat sokszínűbben felvonultató latin szöveg lesoványítását 
és leegyszerűsítését48 nem ellensúlyozzák sem a polemikus indulatkitörések, sem 
a nagyon magabiztos, de meglehetősen naiv - dolgozatunkban egyébként nem 
tárgyalt - antitrinitárius teologizálások. Más kérdés persze, hogy a mű nagyon 
érdekes forrás azokra az antitrinitárius mozgalmon belüli eszmei kontroverziákra, 
amelyekről oly sajnálatosan keveset tudunk. Másfelől azonban elismerést érdemel 

Az Artes angol fordításának Shakespeare-re gyakorolt hatásáról egy rendkívül érdekes 
tanulmány jelent meg: Ciriaco MORÓN ARROYO, The Spanisch Source of Hamlet. Hispanic Journal, 1.1980. 
5-23. 

Ebben persze szerepet játszik az újabb és újabb nemzedékek megrendülése is a leírt borzalmak 
olvastán, ami nem nélkülözi a finom áthallásokat sem. „Az emberi érzés följajdul bennünk" - írja 
Eötvös Lajos, majd így folytatja: „De a túlfeszítés mindig megbosszulja magát, mert magában hordja 
ellenszerét. így történt az inquisitióval és ez fog bekövetkezni a csalhatatlanság dogmájának kimondása 
után is." (EÖTVÖS Lajos, Szántai István vitatkozása 1538-ban. Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai 
Figyelmező, 1. 1870. 256.) KlSZEGHY Péter (i. m. 428.) 1979-ben ír: „Megdöbbentő, hogy a közelmúlt 
inkvizítorai mennyire kevéssé - legfeljebb technikai fölszereltségükben - különböztek több mint négy 
évszázaddal ezelőtt élt elődeiktől." De alighanem ez magyarázza Szörényi tanulmányának keserűen 
ironikus hangvételét is. 

Persze az egysíkú értelmezésre való hajlam a többi antitrinitáriusnál is fölfedhető. A De falsa et 
vera unius Dei cognitione c. kiadvány (RMNY 254. - Facsimile kiadás: Budapest, 1988. - PlRNÁT Antal, 
Bibliotheca Unitariorum II.) 43. szinte unitáriusként tünteti fel Juan de Valdést: „De Johanne etiam 
Valdesio genere et pietate clarissimo quid dicendum? qui scriptis publicis suae eruditionis specimina 
nobis relinquens, seribit, se do Deo, eiusque filio nihil aliud scire, quam quod unus sit Deus altissimus 
Christi páter, et unicus dominus noster Jesus Christus eius filius, qui conceptus est de spiritu sancto 
in utero virginis, unus et amborum spiritus." Szerepeltetése ebben a kiadványban egyébként nyilván 
nem független attól, hogy Celio Secundo Curione előszavával jelent meg Bázelben a Cento e dieci divine 
considerazioni, illetve hogy Curione szerepeltette Pasquilns exstaticusában is. Vö.: Carlos GlLLY, Juan de 
Valdés: Übersetzer und Bearbeiter von Luthers Schriften in seinem Diálogo de Doctrina. Archiv für Reforma
tionsgeschichte, 74.1983. 265. és Uő, Spanien..., 319-323. 
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az a - jóllehet heves polemikus furortól áthatott - nyelvi erő, amely a képes beszéd 
eszközeivel, szólásokkal, közmondásokkal gazdagítja meg a szöveget, s amely a 
hazai hitvitázó irodalomban mégiscsak fontos helyet jelöl ki számára. 

APPENDIX 

I. 

Et Egidius quidem in ea Theologia, quae tum in totó Christiano őrbe obtinebat, 
eminentissimus habebatur, at neque publice concionatus fuerat, neque attigerat 
unquam sacras literas. Itaque suggestum concedens cum ineptissimus ad id 
muneris praeter omnium expectationem deprehenderetur, et sibi ipsi gravis, et 
aliis, magno contemptui esse coepit, quo in dies magis magisque aucto et eos qui 
eum prius minus prudenter accersiverant et ipsum qui provintiam, ad quam 
omnino esset ineptus, haud minus imprudenter adiisset, tanta facti poentitudo 
incessit, ut et ipse de ultro deserenda statione, et üli de eo loco submovendo non 
semel cogitarint. Post annos aliquot in ea rerum difficultate exactis, Egidius incidit 
in oportunum monitorem quaendam, (divina utique providentia et illius et totius 
urbis rebus benigne ita consulente), qui intra paucas horas eum exacte edocuit 
christiani concionatoris officium, ad quod foeliciter obeundum, et aliis studiis, et 
libris aliis, aliisque viae commonstratoribus, quam quibus ad illud usque tempus 
fuisset usus, opus foret. Obstupescebat primo Aegidius ad inexpectatam illám 
concionem, in primis verő hominis audaciam vehementer mirabatur, qui unus e 
media plebe, idióta, neque de mentis sanitate omnino bene audiens, tantum 
doctorem eundemque antea neque familiärem neque satis notum tanta fiducia 
edocere ausus esset. Sed ut erat natura mitis, et sermo erat de officio concionatoris 
in quo adeo inauspicato ipse versaretur, facile sibi imperavit, ut aequis auribus 
illum audiret. At fuit divina monenti tanta spiritus Dei vis in dicendo, ut ab ea 
hora Aegidius in alium virum mutatus, totius anteactae vitae studia ac labores 
omnes inanes ac prorsus incastos iudicaret, ac novam aliam sapientiae viam sibi 
fore ingrediendam cuius neque alphabetum ipsum didicisset. Et quando neque 
ipse monitor ab officio concionatoris absolvebat, vocari se sentiebat intus ad eam 
provinciám ex qua nihil neque honoris neque commodi in mundo esset reporta-
turus. Obstupescent forte multi ad monitoris nomen, qui tanto viro tarn brevi 
temporis spatio et tantae mutationis author, et verae sapientiae magister extiterit: 
atqui evulgandum omnino nobis est, ut admiranda Dei consilia per mundi fatuos 
mundanam sapientiam infatuantis impensius celebrentur, atque adorentur. Is fuit 
Rodericus Valerius pseudoprophetae ac pseudapostoli et nequissimi impostoris 
nomine ab Inquisitoribus ante viginti sex annos Hispali publico iudicio damnatus, 
ac in exilio ob verae pietatis confessionem mortuus. Huius admirandam sane 
vocationem ad veram cognitionem Christi hoc quoque loco paucis recensere, 
neque ingratum piis, neque (quando in eius memóriám incidimus) ab instituto 
alienum iudicamus. Igitur hie Valerius Nebrissae civis, (oppidi Bethicae ob 
antiquitatem ac preeipue ob Antonium Nebrissensem virum doctissimum et 
latinae lingvae in Hispánia nostra aetate restitutorem in primis clari) ex honesta 
familia natus cum neque opes deessent ad tuendam familiae honestatem, eam 
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tuebat communi hominum more, non in virtute, sed in equis, in equorum 
apparatu, in ludis, in vestium luxu, in venationibus et id genus aliis studiis 
nobilitatem reponentium. Erat enim in iis excercitiis Valerius iuvenum urbis suae 
facile primus, adeo ut non solum aequalibus et aetate et opibus par esse vellet, 
verum etiam eos omnes anteire. In medio illorum vanorum studiorum cursu 
repente divinus quidam furor (qua vero occasione, quo monitoré, quo demum 
modo, ignotum) eum corripit, quo, abiectis in Universum pristinis studiis, et quod, 
difficilius videri poterat, contemptis hominum iudiciis, universas tum corporis 
tum animi vires adeo acriter ad studia pietatis intendit, ut mundanum nihil in eo 
fuisse reliquum videretur. Admiranda hominis mutatio quae tum in verbis tum 
in ipso cultu corporis antea molliculo et splendido, tum vero horrido et sordido 
apparebat, ab aliis suspiciebatur, ab aliis, atque id quidem a pluribus, ut insania 
aut etiam ebrietas irridebatur. Sed quemadmodum eiusmodi corrupta iudicia, cum 
hoc ipsum Apostolis Spiritus Sancti virtute afflatis contigit, ipsa Spiritus effecta 
refellebant, sie serius quidam Dei metus, prioris vanitatis deploratio, ardentissi-
mum iustitiae desiderium, studiumque indefessum, in primis vero de his rebus 
ac de omnibus demum verae pietatis capitibus iugis sermo ad ipsam sacrarum 
scripturarum amussim aecurate collimatus, eiusdem Spiritus praesentiam 
sanioribus iudiciis in Valerio quoque testabatur. Assequutus fuerat in adolescentia 
nonnullam Latinae lingvae cognitionem qua adiutus, sacras literas diu noctuque 
versabat, quo pertinaci studio fiebat ut bonam earum partém memoria retineret 
ad usumque miraculosa quadam dexteritate ac promptitudine applicaret. Habebat 
quotidie cum ecclesiasticis, quos dieunt, viris, clericis ac monachis perpetuas 
concertationes, quorum causa factum esse asserebat, ut non solum ipse ecclesia-
sticus ordo verumetiam omnes christianae reipublicae status tanta corruptione 
laborarent ut nulla aut certe parva spes appareret sanationis: atque hoc nomine 
acerrime eos perpetuoque obiurgabat. Petebant ab eo, nempe Pharisaeorum proles, 
Unde sibi ea nova rerum sacrarum peritia? Unde illa audacia qua in sanetos 
patres, Ecclesiae lumina atque columnas (siquidem universos Ecclesiae ordines 
acerrimis suis obiurgationibus percellebat) adeo insolenter inveheretur homo 
laicus, sine ullis prorsus literis, imo profanis studiis, ac maiori ex parte perditis per 
totam vitam deditissimus. Qua id demum authoritate faceret? Quis misisset? 
Ecquod vocationis suae Signum? Belii homines cum neque inficiari flagitia, neque 
iustis rationibus coarguenti eorum tenebras, luci resistere possint, ad ea 
subterfugia in omnibus aetatibus confugerunt. Respondebat vero ad ea omnia 
Valerius candide ac constanter. Constare quidem sibi eam sapientiam non ex suis 
ipsorum lacunis, quae corruptissimae iam essent: sed Spiritus Dei beneficio, cuius 
tota flumina e corde vere credentium in Christum essent exundatura. Audaciam 
vero suppeditare sibi tum eum qui mitteret, tum veritatem ipsam. Spiritum Dei, 
qui nulli ordini quantumvis ecclesiastico, praesertim corruptissimo esset alligatus, 
ex laicis olim, eisdemque idiotis piscatoribus apostolos constituisse, qui eruditam 
in lege synagogam totam caecitatis redarguerent, universam orbem ad salutis 
scientiam vocarent. Ab eodem Christo se missum, eius nomine atque authoritate 
agere, generationem vero notham et quae a vera filiorum Dei stirpe iam olim 
degenerarit, Signum quaerere, quum corruscante luce ac fulgore suo perstringente 
omnium oculos tenebrae ipsae iam sint manifestissimae. Vocatus demum istis de 
causis ad Inquisitorum tribunal, disputatum est acerrime de vera Ecclesia Christi, 
Dei ipsius notis, de hominis iustificatione et de iis similibus capitibus quorum 
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notitia nullo plane humano ministerio sed pura eademque mirabili Dei revelatione 
Valerio contigerat. Excusavit illum ea vice apud Inquisitores insania, qua 
hominem laborare existimarunt, et sie demum exutus omnibus fortunis, ut scilicet 
ab insania resipisceret, demiserunt. Resipuit vero nunquam, adeo ut post aliquot 
annos iterum ob easdem causas accerseretur: atque ad palinodiam adactus, 
parcitum est vitae ipsius quod adhuc insanire aestimaretur. Damnatus tarnen fuit 
ad Sambenitum perpetuo gestandum et ad perpetuos carceres, ex quibus, singulis 
dominicis diebus cum aliis concaptivis ad audienda sacra ducebatur in templum 
Sancti Salvatoris quod dieunt: ubi saepe e sua sede surgens speetante universo 
populo, concionatioribus falsa docentibus vel captivus contradixit: sed ea omnia 
inquisitores eo tempore haud omnino mali nomine insaniae excusabant. Translatus 
ex eo carcere Sanctum Lucarum in coenobium quoddam, obiit quinquagenario 
maior, vir, eo tempore in prodigium orbi darus quo monitoré ab illo impietatis 
laethargo excitaretur. Et quoniam inauditi erant Hispali eo tempore illi tituli, ob 
quos piissimus vir iniquissimam illam censuram tulit, Sambenito omnium qui ad 
eam aetatem quisquam gestavit maximo donatus fuit, qui et visitur ob singulare 
quoddam haereticissimi hominis monumentum in aede Sacrarii summi templi 
Hispalensis in loco conspicuo hoc scripto praegrandibus literis insignitus, 
RODERICUS VALERIUS civis Nebrissensis atque Hispalensis apostata et 
pseudapostolus, qui a Deo se missum dixit. Hoc monitoré expergefactus primo est 
doctor Aegidius ut supra dictum est, eoque doctore primo didicit verum Christi 
Evangelium, quod per multos antea annos neque diseipulus neque magister ne 
audiverat quidem. Favit ei quoad lieuit, dum causa ipsius coram Inquisitoribus 
agitabatur, cuius opera factum esse creditur, ut Inquisitores ad clementiam flexi, 
iudicium erga relapsum preeipue, ut ipsi vocant, temperarent. Nee parvo constitit 
Aegidio illa pietas erga magistrum, contraxit enim inde ingentem tum invidiam, 
tum suspicionem, apud illud Pharisaeorum genus quibus vera pietas usque exosa 
fuit. Secundum illam salutarem commonefactionem accessit Aegidio Constantini 
Fontii viri ad prodigium vsque eruditi familiáris consuetudo atque areta amicitia, 
qua, communicatis utrinque studiis, Aegidius in melioribus literis institui, et 
bonos authores legere, ac demum in vera theologia vehementer proficere coepit. 
In primis vero, ut quibus de rebus iam cum fructu ad populum concionaretur, et 
melius sapientium communicatione, et praecipue sua ipsius experientia erat 
edoctus, tarn docte, tarn pie, tanto denique in dicendo ardore concionari, quam 
frigide, indocte, atque inepte antea. (Artes, 257-265.) 

n. 

Haud extra praesens institutum fecisse arbitraremur, si in isto hostium 
triumpho componendo cum piis illis publicarum poenitentiarum speetaculis quae 
in Primitiva Ecclesia a piis illius episcopis et pastoribus edebantur, nonnihil 
spatiaremur: in quibus nihil erat quod meram non spiraret pietatem ac saneti-
tatem, et remedii demum ac salutis poenitentium ardens minimeque fucatum 
desiderium: in quorum ordinem nemo intrabat qui quamvis egrederetur rubore 
perfusus, simul non egrederetur consolatione plenus. Pudori enim solum erat 
erravisse se, at in ipso remedio ac medicamento quod pastores sui confracturae 
applicuerant, re ipsa experiebatur verum mali remedium, firmum solidumque 
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solatium atque confractae exculcerataeque conscientiae suae consolidationem. 
Neque triumphabant eo die qui sua cum castigabant censura neque splendioribus 
ex arca sua depromptis vestibus in laetitiae et triumphi Signum prodebant induti. 
Luctuosis cooperti vestibus tum ipsi tum Ecclesia universa incedabant, ea luctuosa 
ac plena funebri specie testantes malis fratrum se tangi ex animo: quin non semel 
usu veniebat, ut censores ipsi quam ii qui censura notarentur, uberiores lachrimas 
funderent, ut pote qui illis dedecus prout par erat ex errore suo ferentibus minimé 
fictum dolorem pastores ipsi ferrent. Neque ad mortem vel acerbiorem vel 
leniorem quisquam tum educebatur, neque ad adeo dura verbera ut per ipsos 
vibices ossa conspicerentur: neque ad honestam alioqui existimationem suam et 
pro se et pro universa sua posteritate apud vulgus amittendam, sed ad quae 
amissa ex delicto apud Ecclesiam fuerat, recuperandam honestatem. Cuiquam 
vero ex pastoribus nihil ex fisco adherebat lucri, neque cincinnum velleris ovis 
suae, in ipsius manu deprehendebatur, neque quicquam ex rapina pauperis in 
ipsius domo Ezech. 34. 8. Isa 3. 14. Vae pastoribus etc. Verumtamen haec licet 
iustissima quaerimonia alias fortasse fuerit tempestivior, tantum rudia isthaec 
absque ullo ordine lineamente ducere hoc in loco visum est, ut quibus ex humano 
sensu quicquam in tanta omnium fere ordinum dementatione reliquum est 
observare saltem incipiant quid porro sit discriminis inter hunc triumphum tanto 
apparatu ac laetitia celebrarum et veteris illius Ecclesiae publicas poenitentias quas 
sanctum Tribunal retinere se ambitiöse iactat. (Artes, 139-141.) 

Mihály Balázs 

DES SOURCES ET DE L/ARRIÉRE-PLAN HISTORICO-IDÉOLOGIQUE DE 
L'OUVRAGE INTITULÉ HÁLÓ DE GÁSPÁR HELTAI 

L'étude se compose de deux parties. Dans la premiere, l'auteur entreprend l'exposé des études, 
parues tout récemment ä l'étranger, qui traitent l'ouvrage Sanctae Inquisitionis hispanicae artes de 
Reginaidus Gonsalvius et font la tentative de résoudre l'énigme du pseudonyme. Voilä la conclusion 
finale du compte rendu: le pseudonyme peut cacher deux personnes alternativement; il s'agit ou 
d'Antonio del Corro ou de Casiodoro de Reyna. L'exposition du cours de leurs vies ainsi que celle de 
leurs oeuvres révéle que les deux étaient des représentants de l'hétérodoxie marquée par le nom de 
Sebastian Castellio. 

Dans la deuxiéme partié de l'étude l'auteur attire l'attention ä quelques traits spécifiques de 
l'adaptation de Heltai. II constate que Gáspár Heltai néglige entiérement les pensées relatives ä la 
théorie de la tolérance, mais il n'emprunte pas ä son original les tendances spiritualistiques se référant 
ä la révélation divine directe. L'ouvrage de Heltai est cependant beaucoup plus polémique que son 
modele et son ton est parfois trés vigoureux. L'auteur fait également un essai pour marquer la place 
de l'adaptation de Heltai parmi les aspirations culturelles ecclésiastiques et les aspirations littéraires 
de l'époque. 
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