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Kóczián Viktória 

 

Zsidó-keresztyén érintkezési 

pontok Miguel Serveto 

életpályáján 

 
16. századi tudósról, Miguel Servetoról ismert, hogy leginkább két területen 
volt kiemelkedő a munkássága, ez az orvostudomány és a teológia. Vitatott, 
hogy valóban ő fedezte-e fel a kis vérkört, vagy olasz kollégája, de minden-

esetre ő publikálta ezt először. Teológiája nagy port kavart, a vele kapcsolatban álló 
keresztyén teológusok – az eddig megírt és elérhető források szerint – nem tudtak 
semlegesek maradni vele kapcsolatban, illetve mindazzal, amit gondolt és képviselt. 
Anyai ágon lehetséges, hogy zsidó származású, converso1 család sarja, akik akkor a 
középosztály nagy részét alkották. Az Encyclopedia Judaica2 szócikket nem ír róla, 
a Calvin szócikkben említésszerűen jelenik meg csupán. A korabeli katolikus teoló-
gia kapcsolata a ferences Juan de Quintana3 véleményében is megmutatkozik, aki 
nem értett egyet volt tanítványa nézeteivel. A protestánsok közé aligha számolhat-
juk Servetot, mivel Zwingli, Calvin, Luther nem fogadták el nézeteit. Calvin viszo-
nya Servetoval ismeretes, jól szemlélteti ezt a következő, egyik Farelhez írt levelé-
ből vett részlet: „Servetus írt nekem nemrég s a levélhez csatolt is eszelősségeiből 
egy vaskos csomónyit hencegő fennhéjázással, hadd lássak valami hallatlan ostoba-
ságot. Ha akarom, el fog jönni, ezt ígéri. De én nem akarok semmit előre megfo-
gadni. Ha eljön, s ha ér valamit a tekintélyem, nem fogom tűrni, hogy élve távoz-
zon”4. Az unitáriusokhoz áll Serveto a legközelebb, akik egyfajta teológiai előz-
ménynek tekintik életművét, gondolatait.5 

Miguel Serveto gondolkodásában magabiztos, kitartó és lázadó volt. Eszméi 
képviseletében, a vélt teológiai vagy orvostudományi hibák kijavításának érdekében 

                                                 
1 A keresztyénségre áttért zsidók elnevezése Spanyolországban. 
2 Skolnik – Berenbaum (ed.) Encyclopedia Judaica. Second Edition. (Detroit: Thomson Gale, 2007) 
3 Juan de Quintana ferences rendi szerzetes volt, V. Károly gyóntatója, Servetot titkárává fogadta, s 

együtt utaztak 1529-30-ban. Így Serveto ott volt V. Károly koronázásán és az augsburgi birodalmi 
gyűlésen is.  

 4 „Servetus nuper ad me scripsit ac literis adiunxit longum volumen suorum deliriorum cum 
thrasonica iactantia, me stupenda et hactenus inaudita visurum. Si mihi placeat, huc se venturum 
recipit. Sed nolo fidem meam interponere. Nam si venerit, modo valeat mea autoritas, vivum exire 
nunquam patiar.” Calvini Opera Database 1.0 (Ed. by: Instituut Reformatieonderzoek, Apeldoorn) 
Epistolae 768. 283. hasáb (Dr. Szabadi István fordítása) 

5 Unitárius szemszögből az egyik legfrissebb magyar nyelvű munkában egy fejezet szól Serveto életé-
ről: Kovács, Sándor. Unitárius Egyháztörténet. (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2009) 
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nem tartott attól, hogy szembeszegüljön bármilyen hatalommal. Úgy tűnik, min-
dent csak teljes meggyőződéssel tudott képviselni, szolgálni. Spanyolországban szü-
letett, élt Franciaországban, Olaszországban, Németországban, és Svájcban halt 
meg. A vallási tolerancia és a gondolkodás szabadságának előfutára.  

Életét átfonták azok az események, amelyek zsidókkal s a judaizmussal álltak 
kapcsolatban. Ma divatos kérdés az irodalomtudományban, hogy létezik-e spanyol 
converso irodalom, s ha igen, mi az, ami ezt a csoportot egyedülállóvá teszi; hogyan 
kutatható ez a téma annak összes etikai vonatkozásával együtt. Egészen elfogadott 
lett az a nézet, hogy Cervantes is converso származású volt. Ennek a kérdésnek és 
vonatkozásainak vizsgálata nemcsak az irodalomtudományban, hanem a teológiá-
ban is fontos következtetésekhez és korrekciókhoz vezethet. Annak mérlegelésé-
nél, hogy Serveto kapcsolata a korabeli zsidósággal mennyire befolyásolta életmű-
vét és életének alakulását, sok életrajzbeli esemény és teológiai gondolat elemezhe-
tő, melyek közül néhányat ezeken a lapokon megkísérlünk körbejárni. 

 
1. Spanyol keresztények, zsidók és conversok 
A 15-16. századi Spanyolországban nem először, de mondhatjuk, minden addiginál 
átfogóbban bontakozott ki az egységesítő politika következményeként a zsidóüldözés.  

A történet kezdetei a kora középkorba nyúlnak vissza, amikor a zsidók töltöt-
ték be azt a szociális vákuumot Spanyolországban, amely a középosztály szintjén je-
lentkezett. Az uralkodó osztály számára valójában elkerülhetetlenül fontosakká vál-
tak, hiszen stabil gazdaság nem jöhetett létre középosztály nélkül, s erre a zsidók ki-
váló alanyok voltak.6 

Ugyanakkor már a 7. századtól voltak zsidóüldözések. Sisebut király 616-ban 
arra szólította fel a zsidókat, hogy térjenek át a keresztyénségre. Aki nem tette, azt 
korbáccsal büntették.  

1234-ben az arles-i városi tanács arra kötelezte a zsidókat, hogy sárga kör alakú 
foltot viseljenek; a csúcspont azonban 1391-ben jött el, amikor országszerte voltak 
mészárlások. Csak Sevilla-ban négyezer zsidót öltek meg. Pascale Rey az ugyaneb-
ben az évben történt palmai pogromról emlékezik regényében (Le Maître des 
Boussoles): „A tengerparton fekszenek a kiterített hullák. Több mint száz. Ezeknek 
jár a zsidó temetés. Ennek kétszerese a meggyilkoltak száma. A többit a katonák, 
járványtól félve, elégették. És jött az utójáték. Vagy áttértek, vagy meghaltok. Mi-
közben a parasztlázadás vezéreit kivégzik, kihirdetik, hogy minden hét évét betöl-
tött zsidónak meg kell keresztelkednie.”7 

Ennek következtében tehát már az inkvizíció előtt száz évvel zsidók tízezrei 
tértek át a keresztyén hitre, hogy ezt a sorsot elkerüljék. De a kezdetektől fogva 
megkérdőjelezték áttérésük valódiságát, s az 1490-es évek eseményei egyértelműen 
a kasztíliai arisztokrácia ezen kételkedéséből eredtek. „Furcsa kívánság” – mondja 
Heller, „Embereket rákényszerítenek hitük megtagadására, majd aztán megkövete-
lik tőlük, hogy bebizonyítsák, önként tették.”8 Az idők folyamán a zsidók házassá-
got kötöttek különböző társadalmi osztályokból származó spanyolokkal, meghatá-
                                                 
6 Melammed, R. L. A Question of Identity. Iberian Conversos in Historical Perspective. (Oxford: 

Oxford University Press, 2004) 5. o. 
7 Heller, Ágnes. A mai történelmi regény. (Budapest: Múlt és Jövő, 2010) 113-114. o.   
8 Heller, i.m. 116. o.   
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rozó anyagi és társadalmi helyzetbe kerültek, és fontos egyházi és állami pozíciókat 
töltöttek be. Burman állítása alapján az inkvizíció feladata gyakorlatilag a spanyol 
arisztokrácia uralmának a visszaállítása volt.9  

Tulajdonképpen – foglalja össze Burman – három oka volt a királynőnek, 
Kasztíliai Izabellának az inkvizíció elindítására: vallási konformitást kívánt elérni, 
de az ezt célzó erőszakos térítés kudarcba fulladt; továbbá a félelem, hogy a zsidó 
és muszlim áttértek, akik nem őszinte hitből váltottak vallást, megfertőzik a keresz-
tyén vallást.10 Hogy hogyan, erről lesz még szó később. 

Következésképpen IV. Sixtus pápa felhatalmazta az 1478-as spanyol inkvizíciót 
az úgynevezett zsidó conversok, azaz a keresztyénségre nemrég áttért zsidók őszinte 
hitének vizsgálatára.  Az is hozzátartozik a történethez, hogy a spanyol inkvizíció 
vezetője, Tomás de Torquemada szintén újkeresztyén családból származott, nagy-
apja zsidó volt.11 A ferences és dominikánus szerzetesek valójában úgy tekintettek 
önmagukra Spanyolországban, mint a hit harcosaira.12 A kasztíliai arisztokrácia ke-
zébe került a hathatós fegyver, hogy a már évszázadok óta fennálló zsidó problé-
mára megoldást eszközöljön.  

Paradox módon – mondja Burman Mocatta munkájára hivatkozva13 – valójá-
ban a spanyol vallási tolerancia volt az, amely lehetővé tette, hogy a zsidók sikere-
ket érjenek el, és a társadalom prominens tagjaivá váljanak. Ez a tolerancia ideális 
feltételeket teremtett a zsidók számára, ugyanakkor haragot váltott ki a tradicionális 
arisztokrácia tagjaiból.   

1492. március 31-én Ferdinánd és Izabella négy hónapot adott a zsidóknak, 
hogy eldöntsék, elhagyják az országot vagy maradnak, és áttérnek a keresztyénség-
re. Ötvenezer körül volt azoknak a száma, akik az áttérés mellett döntöttek. 

Igaz, hogy az áttérés nem minden esetben jelentette a keresztyénség házon be-
lüli gyakorlatát is. Heller a „belül lévő más”-ról beszél, amikor a conversok életvitelét 
jellemzi, akiknek keresztyénsége többnyire látszólagos volt. Titokban megtartották 
a szombatot, a zsidó ünnepeket, különösen a Pészachot, a Jom Kippurt, és tartóz-
kodtak a disznóhús fogyasztásától.14 Valójában kripto-zsidók voltak. 

Kezdetben tehát arról van szó, hogy aki zsidó származású, az vagy elhagyja az 
országot, vagy keresztyénné lesz. Akik maradtak és keresztyénné váltak, ők lettek a 
kétség tárgyai – vajon valóban, hitből gyakorolják-e a keresztyén vallást, vagy titok-
ban mégis zsidók maradtak? Meggyújtják-e titokban a függöny mögött a szombat 
gyertyát? Mivel ezek az átkeresztelkedett emberek szinte mindenhol jelen voltak a 
társadalomban és az egyházban, nem volt elhanyagolható ez a kérdés, hiszen befo-
lyással bírtak szinte minden területen. Zwingli Servetora mondja azt, hogy az egész 

                                                 
9 Burman, Edward. The Inquisition. The Hammer of Heresy. (Gloustershire: Sutton Publishing, 

2004) 136-137. o. 
10 Burman, i.m. 135. o. 
11 Steinberg-Spitz, Clara. The Inquisition in the New World. www.sefarad.org/publication/lm/037/6.html 
12 Melammed, i.m. 7. o. 
13 Burman, i.m. 136. o. 
14 Heller, Ágnes. A belül lévő más: A marranók – Hasadt identitás és a modernitás megjelenése. In.: 

Múlt és Jövő, Új folyam XXI. 2010/4. 6-7. o. 
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keresztyénséggel leszámolna radikális gondolkodása,15 ezért nyilván nem volt jelen-
téktelen az, hogy mi áll idegen befolyás alatt Spanyolországban. 

Talán a conversok még veszélyesebbek voltak, mint a zsidók? Joggal tehető fel a 
kérdés, mivel ők egyfajta hidat, átjárót képeztek a zsidó és keresztyén körök között, 
egy olyan átjárót, amelyen keresztül az eszmék szabadon mozoghattak és hathattak 
egymásra. Személyes kapcsolatokat ápoltak zsidókkal.16 Gyakorlatilag együtt éltek 
velük. Nemcsak fizikailag egy területen, de részt vettek zsidó ünnepeken, esküvő-
kön is, sőt zsidó orvosokhoz, asztrológusokhoz jártak, ha bajuk volt. Ennyire ben-
ne éltek a zsidó kultúrában, a mindennapokban, ugyanakkor a keresztyén társada-
lom, egyház szerves részeit alkották. Képzeljük el, hogy milyen hatást gyakorol a 
dominikánus kolostorban az a converso héber nyelvtanár, akinek ebben a formában 
telik a magánélete. Milyen gondolatokkal, megfogalmazással értelmezi a Szentírást, 
milyen eszmerendszer áll a gondolatformálódás hátterében. Nem is járunk messze 
a problematikussá váló Trinitás kérdésétől. A zsidó hatások tehát szabadon áramol-
hattak a városi középosztály nagy részét alkotó conversokon keresztül a keresztyén 
világba, s ezért az inkvizíció célpontjává váltak. 

 
2. Serveto és a judaizálás vádja 
2.1. Származás 
Különböznek a források abban a tekintetben, hogy Serveto családja anyai ágon con-
verso zsidóktól származik-e. A Servetus Nemzetközi Társaság életrajzi összefoglalá-
sa elkötelezett katolikus szülőkről beszél, semmit nem említve esetleges zsidó ősök-
ről.17 Newman nem foglal állást a kérdésben.18 Történészek, mint Américo Castro 
és Bainton zsidó származást tulajdonítanak neki. Bainton converso származásáról 
szól. Hozzáteszi: A lehetőség, hogy zsidó volt, a genfi folyamatban is számításba 
került, ahol eszméi ellen harcoltak.19  

 
2.2. Korabeli eszmék és kultúrák találkozása  
A származás kérdése valószínűleg nem is kulcsfontosságú Serveto életének és mun-
kásságának alakulásában, hiszen, hogy – származástól függetlenül – mennyire volt 
lehetőség keresztyénként zsidó vagy akár kabbalista tanokkal való megismerkedés-
re, elég a humanista Johann Reuchlin, a görög- és hébertudós példájára gondolni, 
aki Melanchton tanára is volt.20 Reuchlin harmincegy évesen egy zsidótól tanulta 
meg a héber ábécét Párizsban, majd egy másik tanára az áttért Flavius Mithriades 
volt. Reuchlin is a dominikánusokhoz tartozott, Itáliában megismerte Pico della 
Mirandolat, akitől kabbalát tanult, majd számos héber könyvvel tért haza Németor-
szágba újabb itáliai látogatásáról. A középkori rabbik nyelvtani és exegetikai tradíci-
óját elsajátítva értelmezte a Bibliát. Mirandola hatására a kabbalában egy olyan teo-

                                                 
15 Newman, L. I. Jewish Influence on Christian Reform Movements. (N. Y.: AMS PRESS, IMC., 

1966) 520. o. 
16 Részletesen lásd erről: Melammed, i.m. 33-35. o. 
17 www.servetus.org 
18 Newman, i.m. 513. o. 
19 Verdú Vicente, F. T. Astrología y Hermetismo en Miguel Servet (Valencia: Universitat de Valencia 

Servei de Publicacions, 2003) 20. o. 
20 Skolnik – Berenbaum (ed.) I.m. Vol 17. 247-249. o. 
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zófiát vélt felfedezni, amely keresztyén hitvédelemre használható, és hidat tud ké-
pezni a hit misztériuma és a tudomány között. Reuchlin már hat éve halott volt, 
amikor Serveto Quintanaval 1528-ban Németországba, majd Olaszországba uta-
zott, s ezután három évvel jelent meg első könyve 1531-ben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. De Trinitate Erroribus (1531) 
1530 májusában Serveto és Juan Quintana útjai szétváltak, vége szakadt annak a 
kapcsolatnak, amely Serveto tizennégy éves korától fennállt közöttük. Ennek okai 
tisztázatlanok, bár Newman szerint Serveto nem mond igazat, amikor az okokról 
nyilatkozik. Newman álláspontja az, hogy Serveto nem kívánt a zsidókkal való kap-
csolatáról bizonyítékokat szolgáltatni.21 Quintana később Serveto 1531-es könyvére 
az eretnek jelzőt használja. Már Serveto következő befogadója, a bázeli reformátor, 

                                                 
21 Newman, i.m. 519. o. 
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Oecolampadius is kifejezi panaszát, Zwingli pedig a következőképpen foglalja ösz-
sze Bucer, Bullinger és Oecolampadius aggodalmait Servetoval kapcsolatban: „Jó 
okuk volt arra, hogy résen álljanak: ugyanis a kellemetlen spanyol hamis és gonosz 
tana egész keresztyén vallásunkkal leszámolna… Ezért tegyél meg minden lehetsé-
gest, hogy egy ilyen szörnyű  istenkáromlás ne kapjon több hátszelet a keresztyén-
ség kárára.”22 Oecolampadius már 1530-31-ben használja a judaizálás vádját Serve-
tora levelezésükben.23 

A vád Krisztus istenségével kapcsolatban fogalmazódik meg, tehát a Trinitás 
tanával van dolgunk. Ez a tan két korabeli, a zsidókhoz (és mohamedánokhoz) kö-
tődő jelenség kapcsán is rendkívül fontos. Egyrészt mind a zsidó, mind a mohame-
dán vallásúak esetében a keresztyénségre való áttéréssel kapcsolatban a legnagyobb 
problémát a Szentháromság dogmája jelentette, mivel hitüknek alapvető pontja az 
Isten oszthatatlan egysége volt. Hozzávetőleg húszezer zsidót és muszlimot égettek 
meg máglyán abban az időszakban, amelyben Serveto is felnőtt, azért, mert nem 
tértek át a keresztyén vallásra.24  

Másrészt pedig ekkor, 1531-től Spanyolországban az egész dominikánus rend-
ben, ahonnan Serveto is indult, a limpieza de sangre („tiszta vér”) politika vált uralko-
dóvá (1496-tól jelen van), amely megtisztítani igyekezett az egész rendet mindazok-
tól, akiknek zsidó vagy muszlim ősei voltak. A pureza de sangre („vér tisztasága”) iga-
zolásokat papok állították ki, azonban köztudott, hogy venni is lehetett, ha valaki-
nek volt rá elég sok pénze.  Még Cervantesnek is igazolnia kellett, hogy nem újke-
resztyén.25 A conversok félelmetesek voltak, mert azt a veszélyt látták bennük, hogy 
ezek az „új keresztyének” a keresztyénség egységét bomlaszthatják meg.26 Össze-
kapcsolódik a zsidóság, a converso-lét és a Szentháromság-tagadás Santos jellemzésé-
ben is a kripto-zsidó leszármazottakról: hajlanak a Szentháromság és a pápa téved-
hetetlenségének tagadása felé.27 Serveto, amikor egy olyan tételt kérdőjelezett meg, 
amely a reformációt követően is elméletileg egységesen elfogadott volt mind a ka-
tolikus, mind a protestáns körökben, és problémát a zsidók számára okozott, való-
jában egy keresztyén integrációt biztosító tan ellen indult harcba, a zsidó (és moha-
medán) vallás egyik tanítása érdekében foglalva állást.  

A mű, Serveto De Trinitate Erroribus (A Szentháromság-tan tévedéseiről) című mun-
kája 1531-ben jelenik meg. Egy olyan könyv, amely tele van tudományos művelt-
séggel és ügyességgel; a gnoszticizmus, panteizmus és az evangélium keveréke – 
ugyanakkor a keresztyén teológia támadása is, amelyet kiadásától fogva a római 
egyház igyekezett betiltani, jellemzi az írást Kayayan28. 

Serveto a könyv kiadása előtt Strasbourgban beszélt Wolfgang Capito és Mar-
tin Bucer, reform-hebraistákkal, akik közül Capito állítólag kabbalát is tanított 
                                                 
22 Jo. Oecolampadii et Huldrici Epist., Lib. iv. Basel, 1536, fol. Idézi: Newman, i.m. 520. o. 
23 Newman, i.m. 579. o. 
24 www.servetus.org 
25 Heller, Ágnes. A belül lévő más: A marranók – Hasadt identitás és a modernitás megjelenése. In.: 

Múlt és Jövő, Új folyam XXI. 2010/4.6. o. 
26 Vose, Robin. Dominicans, Muslims and Jews in the Medieval Crown of Aragon.  (Cambridge: 

Cambridge university Press, 2009) 259. 
27 Melammed, i.m. 215. o. 
28 Kayayan, Eric. The Case of Michel Servetus. The background and the unfolding of the case. MJT 

8/2 (1992) 120. o. 
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Servetonak. Egyikük sem tudta eltántorítani a könyv kiadásától.29 A könyvet Joan-
nes Secerius nyomtatta ki, aki egy évvel később meghalt. Oecolampadius azt je-
gyezte meg, hogy Krisztus kívánta ezt a halált attól a nyomdásztól, aki azt az isten-
káromló művet megjelentette.30 Mellesleg a könyv Haguenauban jelent meg, csak-
úgy, mint Serveto második műve is, ahol Reuchlin nyomdásza, Thomas Anshelm is 
működött, ahol a keresztyén hebraisták zsidó témájú első jelentős művei is megje-
lentek.31 Egybefonódó szálak. 

Serveto számára a Trinitás a filozófiai bölcsesség túlhajtásának alkotása volt, 
amely a niceai zsinattal kezdett el létezni. Néha Serveto odáig ment, hogy ’háromfe-
jű szörnynek’ nevezte a Szentháromságot.32 Ezt a fajta teologizálást a görögöktől 
származó filozófiai pestisként jellemzi, s úgy látja, hogy a görögök filozófusokká 
tették a teológusokat is.33 Továbbá azt is mondja, hogy ez a dogma az embereket 
ateistává teszi, megfosztja őket Istentől, s az egyház ezzel a dogmával a többisten-
hit felé mozdult el.34  

Tulajdonképpen mind katolikus, mind protestáns részről a fogadtatás rettene-
tes volt. Oecolampadius, Bucer, Luther és Melanchton is kárhoztatták Servetot a 
könyv gondolataiért. Hozzátartozik az igazsághoz az a köztudomású tény, hogy va-
lójában sokan érezték bizonytalannak magukat a Szentháromság tanával kapcsolat-
ban – Melanchton Loci Theologi című művében az ortodox trinitarianizmuson kívül 
helyezi magát35, Calvint Petrus Caroli 1537-ben megvádolta a Szentháromság taga-
dásával. Az eszme meglehetősen képlékeny volt, Serveto meg független és nyugha-
tatlan – ahogyan Newman jellemzi.36 

  
2.4. Orvosi tanulmányok Párizsban és az asztrológia 
1532-ben a spanyol inkvizíció beidézte Servetot. Testvérét, Juant, a papot kérték 
meg arra, beszélje rá őt, hogy térjen vissza Spanyolországba, és álljon a kérdezők 
elé. De ő Párizsba menekült, s a szülővárosáról felvett Michel de Villeneuve álné-
ven élt tovább.37 1532 és 1553 között a tanult, ortodox, hithű római katolikus sze-
repét játszotta, senki nem gondolta róla, hogy ő az 1531-es írás szerzője.38 

A párizsi egyetemen orvostudományt és matematikát tanult. Orvosként egy 
olyan pályára lépett, amely a spanyolok körében nem sok elismerésnek örvendett. 
Az akkori Spanyolországban a zsidók s a mohamedánok kezében volt ez a tudo-
mány.39 Newman feltételezi, hogy Serveto érdeklődése e tudomány iránt conversok-

                                                 
29 Newman, i.m. 521. o. 
30 Newman, i.m. 521. o. 
31 Newman, i.m. 520-521. o. 
32Pereira, Matthew J. In the Name of the Three Headed Monster. The Contours of the Judicial 

Process in Servetus’s Trial. Union Seminary Quarterly Review, 60 no 3-4. 2007, 11-34. o. 
33 „This philosophical plague has been brought to us by the Greeks. For, more than any other man, 

they are addicted to philosophy and we, hanging on their lips, have also been made philosophers.” 
(De Trinitate, fol. 43b, idézi Kayayan, i.m. 119. o.) 

34 Kayayan, i.m. 119-120. o. 
35 Newman, i.m. 521-522. o. 
36 Newman, i.m. 530. o. 
37 www.servetus.org 
38 Kayayan, i.m. 121. o. 
39 Newman, i.m. 525. o. 
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tól indult.40 A zsidó és converso kapcsolatok keretében Melammed is tárgyalja az or-
voslás témáját. A conversok gyakran kerestek fel zsidókat gyógyulásuk érdekében. 
Conversa nők zsidó orvosokhoz és gyógyítókhoz fordultak, ha termékenységükkel 
volt problémájuk, mások zsidó asztrológusokhoz jártak. Szüléshez zsidó bábát 
hívtak. Egy olyan esetet is idéz Melammed, amikor zsidó orvost hívtak egy pap-
hoz(!), ahol  közös étkezésre is sor került, ami pedig azt bizonyítja, hogy a conversok 
tisztában voltak a zsidó étkezési előírásokkal, hiszen a zsidó orvos leült az asztaluk-
hoz.41 Jellegzetes vonásai ezek az orvostudomány és asztrológia gyakorlásának Spa-
nyolországban Serveto idejében. 

1538-ban Párizsban Serveto ismét bajba került: mind az orvosi kar, mind az 
inkvizíció szembeszállt vele, mivel az orvostudományt asztrológiával keverte. Dis-
ceptatio Pro Astrologia című munkáját, melyben válaszként álláspontját védte, elko-
bozták, és abba kellett hagynia az asztrológiával való foglalkozást. Az is az igazság-
hoz tartozik, hogy abban az időben az asztrológiát még Melanchton is gyakorolta, s 
a királyi udvarokban asztrológusok működtek. Serveto azzal vádolta az orvosokat, 
hogy már nem foglalkoznak ezzel a fontos tárggyal. Egyetemi kollégáit ez feldühí-
tette, s eretnekséggel vádolták az inkvizíció előtt, majd azzal, hogy a jövendölést tá-
mogatja, amelyért máglyahalál járt.42  
 
2.5. A judaizálással kapcsolatba hozható néhány további eset 
Serveto geográfusként sem hagyja ki a zsidó kultúrával való foglalkozást, annak oly 
fontos eleméről, a Szentföldről is ír az 1535-ben megjelent, geográfiai tudását bizo-
nyító, Ptolemaiosz földrajza (Claudii Ptolemaei Alexandrini Geographicae Enarrationis) cí-
mű művében. A mű Palesztináról szóló része Calvint meglehetősen feldühítette, s a 
későbbi perben is szerepet játszott. 

Megemlítendő a híres 1528-as Pagninus Biblia is, amely Savonarola tanítványá-
nak, Sanctes Pagninusnak a munkája volt, aki huszonöt évig dolgozott rajta. Pagni-
nus dominikánus volt; a rend, ahol Serveto is tanult. Ez a Biblia volt az első, ame-
lyet fejezetekre osztottak. Sok protestáns is használta, mivel nagyon pontos fordítás 
volt. Pagninust azonban Luther azzal vádolta43, hogy rabbinikus kommentárokra 
épített s judaizált, továbbá arra is utal Luther, hogy Pagninus a rabbinikus értelme-
zések csapdájába esett. Ezt a Pagninus Bibliát, valószínűleg az 1541-es Novesianus 
kiadás alapján, Serveto látta el magyarázó jegyzetekkel. 

Serveto héber tudása és ennek az ismeretnek a használata minden keresztyén 
kortársáét felülmúlta. A kortárs (teológiai) irodalom rendkívül alapos megismerésé-
re szolgált az az idő, amikor Serveto nyomdai korrektorként dolgozott. Newman ír-
ja, hogy minden új könyv átment a kezén, s minden bizonnyal a héberül írt könyve-
ket mind ismerte a nyomdászok könyvtáraiból.44 Nemcsak a Szentírást olvasta ere-
deti nyelven, de nem elégedett meg a rabbinikus irodalom Reuchlin és Münster ál-
tali tolmácsolásával, hanem azokat az írásokat is eredeti nyelven tanulmányozta. 
Írásai – legyenek bár geográfiai vagy teológiai jellegűek – gazdagok mind héber 
                                                 
40 Newman, i.m. 525. o. 
41 Melammed, i.m. 36-37. o. 
42 www.servetus.org 
43 Newman, i.m. 528-529. o. 
44 Newman, i.m. 523. o. 
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kifejezésekben, mind héber utalásokban.45  Ezen kívül a héber szövegek lelkületét 
és stílusát is magába szívta, amely megmutatkozik munkáiban: éles antitézisek, el-
lentétek, ismétlések és héber parallelizmus jellemzik őket.46 

Ennek a hatásnak a felismerése megjelenik a Servetot ért vádakban is. Oeco-
lampadius 1530-31-ben a Krisztus eljövetelével kapcsolatos szövegekkel való bá-
násmódjáért vádolta judaizálással Servetot47, Calvin vádjai között pedig az szerepel, 
hogy túlságosan a zsidó bibliakommentárok hatása alatt áll, s a középkori katolikus 
Nicholas of Lyra „zsidó” értelmezését használja fel.48 1553-ban írta Calvin, hogy 
„Rendkívül irtózatos látni, hogy ez a nyomorult ember [Servet], hogyan menti fel a 
zsidókat a keresztyén-ellenes istenkáromlásaik alól”49.  

 
2.6. A per és az ítélet50 
A judaizálás vádja volt Serveto ellenfeleinek központi állítása, vagyis az a megállapí-
tás, hogy egész teológiai rendszere gyakorlatilag a zsidók és a judaizmus védelmére 
szolgál.51 Calvin gyakran hozza fel ezt a vádat ellene – a perben leginkább a Serveto 
által jegyzetelt Pagninus Bibliára hivatkozva. Ennél is fontosabb volt azonban a ju-
daizálás vádja a Szentháromság-ellenes nézeteivel kapcsolatban. Pool szerint, „ami-
kor Calvin Michael Servetus-t Genfben megégettette 1553-ban, a marrano judaiz-
mus keresztyén dogmákra való hatását próbálta elégetni”.52 A judaizálás vádja 
azonban Calvinra is elhangzik, Serveto vádja mögött a mózesi törvénynek az evan-
gélium ellenében való megtartása húzódik. Ez távol állt Servetotól.53 Calvin, 
Zwinglihez hasonlóan, attól tartott, hogy a Szentírást és a keresztyénséget fogja 
szétrombolni ez a „méreg”, ahogyan Servetora utal.54 

A per két helyszínhez kapcsolódik. Calvin vádjai alapján Servetot a vienne-i bí-
róság elé idézték be 1553. március 16-ára és április 4-ére, Balthasar Arnoullet-vel 
együtt, aki a Restitutio kiadója volt. Két vizsgálat után Servetonak sikerült meg-
szöknie. Ettől függetlenül az eljárás tovább folyt ellene. Június 17-én halálra ítélték 
olyan vádak alapján, mint eretnekség, új doktrínák kitalálása, eretnek könyvek írása 
stb. Könyveinek elégetését is elrendelték. A judaizálás vádját sem a civil, sem az 
egyházi bíróság nem hozta fel Serveto ellen Vienne-ben.  

Szökése után vissza Spanyolországba vagy Nápolyba kívánt menni, és az orvos-
lást akarta gyakorolni. De július közepén Genfben bukkant fel, ahol felismerték, el-
fogták és újra perbe fogták. A per augusztus 15-én kezdődött, s több mint két hó-

                                                 
45 Newman, i.m. 533-534. o. 
46 Newman, i.m. 535-536. o. 
47 Newman, i.m. 548. (Opera. viii, 860: „Proinde satis video, quantum tu a nobis recedas: et magis 

iudaisas quam gloriam Christi praedicas.”) 
48 Skolnik – Berenbaum (ed.) i.m. Volume 4. 376. o. 
49 Skolnik – Berenbaum (ed.) i.m. Volume 4. 376. o. 
50 Részletesen lásd erről: Newman, i.m. 569-608. o. 
51 Newman, i.m. 579. o. 
52 „when Calvin burned Michael Servetus at Geneva, in 1553, he was trying to burn away the influ-

ence exercised by Marrano Judaism on the dogmas of Christianity” Pool, David de Sola. „Hebrew 
Learning among the Puritans in New England Prior to 1700” Amer. Jewish Hist. Soc. Pub., xx. 1911. 
330-331. o., idézi Newman, i.m. 515. o. 

53 Newman, i.m. 588. o. 
54 Newman, i.m. 569. o. 
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napig tartott. A vádakat Calvin magántitkára, Nicholas de la Fontaine nyújtotta be. 
Harmincnyolc pontból állt, amelyet Calvin állított össze idézetekkel Serveto köny-
veiből, főleg a Restitutioból, amelyet mind kéziratos, mind nyomtatott formában be-
adtak. A vádak között volt a Szentháromság, a Bibliáról alkotott keresztyén nézetek 
és a gyermekkeresztség támadása. A per első részét Calvin egy ellenfele vezette le, s 
Serveto védelmére kelt. A második rész már Calvin egy barátjának a vezetésével 
zajlott, majd a protestáns Svájc ügyévé vált, s az ügyet Bern, Zürich, Schaffhausen 
és Bázel protestáns gyülekezeteinek a magisztrátusai és lelkészei kezébe adták.  Ok-
tóber 26-án halálra ítélték, s 27-én megégették. Hozzátartozik a történethez, hogy a 
halálos ítélet kimondása után Calvin igyekezett a máglyahalál helyett enyhébb mó-
dot kieszközölni, de sikertelenül.  Tegyük hozzá, amit Heller mond: „A zsidók lelke 
amúgy is menthetetlen volt, de az eretnek keresztények lelkének megmentésére 
még volt egy mód: a máglyahalál”.55 
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Abstract 

 

Jewish-Christian points of contact 

in the life of Miguel Serveto 

 

Miguel Serveto was a 16th century predecessor of the freedom of thought and relig-
ion. His life and profession, being a theologian, a geographer and a medical doctor, 
had numerous points of contact with the Jewish world and religion. This paper 
examines some of these points in connection with Serveto’s life and written works. 
 



 

 

 
 

 


