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Dr. ERDŐ JÁNOS 

JACOBUS PALAEOLOGUS, AZ ÜLDÖZÖTT ERETNEK 

1. A radikális reformáció kiemelkedő, tragikus sorsú képviselője. Sze-
mélyének és eszmevilágának lényegesebb vonásait k ívánjuk a követke-
zőkben vázolni. 

Élettörténetét1 hiányosan ismerjük. 1519 körül született Khiosz2 szi-
getén. Apja görög nemzetiségű, Theodor Olimpidariosz, kőműves, görög-
katolikus, anyja olasz katolikus, Tommasina di Chiavara.3 A katolikus 
egyház és az inkvizíció irataiban „Giacomo da Chio" néven szerepel. 
Humanista hatásra vette fel a „Jacobus Palaeologus" nevet, azt állítva 
magáról, hogy az utolsó bizánci császári dinasztia leszármazottja. S bár 
kortársai közül sokan kétségbe vonták előkelő származását, ő haláláig 
ragaszkodott felvett nevéhez. 

Katolikus nevelésben részesült. Szülei befolyására szerzetes lett a 
domonkosok rendjében. Bölcseleti és teológiai studiumait a rend ferrarai 
és genovai iskoláiban, majd a bolognai egyetemen végezte.4 Ezt köve-
tően 1554—1555-ben a konstantinápolyi domonkos kolostorba került.5 A 
reneszánsz és humanizmus táplálták szellemét és sokirányú tehetségét. 
Egyéni élete a középkori kötöttségek igájából felszabaduló ember nyug-
talanságát, igazság keresését példázza. 

Önálló gondolkodása miatt korán összeütközésbe kerül t a katolikus 
egyházzal. Szabadelvű nézeteiért eretnekséggel vádolták meg, elfogták 
és eljárást indítottak ellene. Barátai és támogatói segítségével azonban 
sikerült a hitnyomozó törvényszék börtönéből megszöknie. A római ink -
vizíció végül is távollétében, 1561. március 5-én eretnekség vádjával h a -
lálra ítélte. Áz ítéletet „in effigie" végrehajtották, képmását irataival 
együtt máglyán elégették.6 Élete ettől kezdve, nem érezvén magát sehol 
biztonságban, csupa menekülés és vándorlás. Olaszországból először F ran -
ciaországba menekült, ahol ismeretséget kötött a reformáció képviselői-
vel, anélkül azonban, hogy csatlakozott volna egyházukhoz. Ippolito d'Este 
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bíboros, párizsi pápai legátustól kapott menlevél birtokában, 1562. má-
jus végén Tridentbe utazott, hogy az ott ülésező egyetemes zsinat és a 
domonkos rend generálisa, Vincenzo Giustiniano előtt tisztázza magá t az 
eretnekség vádja alól, és az egyházzal kibéküljön. Mivel tárgyalásai ered-
ménytelenek maradtak, személyi biztonsága érdekében 1562. szeptembe-
rében Csehországba menekült , ahol a prágai humanisták körében talált 
védelmet és támogatást. Maté j Kollin ismert humanista segítségével meg-
ismerkedett a prágai szellemi élet és a cseh protestánsok képviselőivel, 
majd házasságot kötött Maté j Kuthen leányával, Eufrozinával. 1563. áp-
rilis havában Kollin ajánló levelével meglátogatta a szászországi protes-
tánsokat, azután felkereste Wittenberget, hogy állást találjon magának 
az egyetemen, de sikertelenül. 

Prágai tartózkodása a la t t egyetlen protestáns felekezettel sem lé-
pett szervezeti kötelékbe. A szerzetesrendet elhagyta, de a katolikus 
egyházzal nem akart nyí l tan szakítani. Szólási és cselekvési szabadsá-
gát megőrizte. Radikális nézeteit óvatosságból, jövőbeni tervei érdekében, 
titokban tartotta. 

Palaeologus egy ideig Ferdinánd, majd II. Miksa császár védelmét 
élvezte és politikai szolgálatáért a bécsi udvartól kegydíjat is élvezett.7 

Prágában nem maradhatott sokáig, mivel a császár bizalmát elveszítve, 
az országot el kellett hagynia. 

1571. szeptember végén családjával Lengyelországban keresett mene-
déket és Krakkóban telepedett le, ahol Dudith András8 volt pécsi kato-
likus püspök, híres humanista személyében pártfogót és barátot talált. 

Az 1571—1581 közötti évek életének legmozgalmasabb szakaszát ké-
pezik. Teológiai fejlődése ebben az időben az antitrinitarizmus irányába 
mutat. Kapcsolatba lépett a lengyel antitr initáriusokkal és részt ve t t az 
egyházukban — „Lengyelország kisebbik református egyháza"9 — folyó 
hitvitákban. Rokonszenvezett a Budny Simon10 vezette radikális csoport-
tal, de krit ikusan viszonyult a rakowi11 konzervatív párthoz. Vitáinak le-
szűrődését találjuk a Krakkóban írt munkáiban: De discrimine Veteris 
et Novi Testamenti; De tribus gentibus Dei; De hello sententia. 

1572-től rövidebb-hosszabb megszakításokkal 1575 őszéig Erdélyben 
tartózkodott, ahol az 1568. évi tordai ediktum eredményeként a lelkiis-
meret és a vallás szabadságát biztosítva látta. Ebben az időben külföld-
ről vallásos nézeteik miat t menekülni kényszerülők, mint Johannes Som-
mer, Adam Neuser, Mathias Vehe-Glirius, Nicolo Paruta , hasonlóképpen 
itt találtak otthonra és védelemre. 

Nem tud juk pontosan, hogy Palaeologus mikor jött először Erdélybe. 
Neve az 1560-as években itt ismeretlen volt. Az 1568-ban kiadott De 
falsa et vera unius Deii2 c. munkában a neve nem fordul elő, holott an-
nak harmadik fejezetében1 3 minden nevezetes külföldi antitrinitáriusról 
említés történik. Erdély kapcsolatának első eddig ismert adata Dávid 
Ferencnek 1570. november 29-én Gyulafehérvárról hozzá intézett levele14, 
amely tulajdonképpen válasz Palaeologusnak egy előző, ma ismeretlen 
levelére. Ez az írás arra enged következtetni, hogy a levelezők kapcso-
latban állottak egymással és hogy Palaeologus többé-kevésbé ismerte az 
erdélyi unitarizmus ügyeit. 

Palaeologus adataink szerint négyszer volt Erdélyben. Először 1572 
februárban jött Erdélybe. Látogatásának célja a tervbe vett törökországi 
út jának előkészítése és az unitárius egyház megismerése volt. 
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1573 januárban másodízben kereste fel Kolozsvárt, tavasszal pedig 
innen folytatta ú t j á t Törökországba. Útközben látogatást tet t II. Mircea 
Alexandru havasalföldi fejedelemnél, majd találkozott II. Jeremiás kons-
tantinápolyi pátriárkával, tárgyalásokat folytatott török államférfiakkal 
és mohamedán vallási vezetőkkel. Végül szülőföldjét Khioszt is meglá-
togatta. Augusztus 12-én érkezett vissza Kolozsvárra. Az út járól készí-
tett beszámolót — „Epistola Jacobi Palaeologi de rebus Constantinopoli 
et Chii" — megküldötte Miksa császárnak, feltehetően azzal a céllal, hogy 
politikai szolgálatát újból felajánl ja a bécsi udvarnak. Egyes feltevések 
szerint Palaeologus törökországi ú t ja diplomáciai küldetés volt a császár 
részéről. Mások viszont úgy vélik, hogy megbízója Bekes Gáspár15 erdé-
lyi trónkövetelő lehetett, aki a szultánnak Erdéllyel kapcsolatos állás-
pontját akarta volna megismerni. 

1573. végén harmadszor jött Erdélybe, hogy Dávid Ferenc idősebb 
fiát, Hertel Dávidot10 elkísérje a krakkói egyetemre. 

Utolsó és egyben a leghosszabb tartózkodása 1574. tavasza és 1575 
ősze közötti időre esik. Kezdetben Kolozsvárt lakott, ahol teljes személyi 
biztonságot élvezett. 1575 elején, a városban kitört pestis miatt, család-
jával Gerendi János17 unitárius földesúr olconai udvarházába költözött. 
Itt halt meg csecsemőkorú leánykája, Despina, akinek emlékére 1575. 
szeptember 1-én a község evangélikus templomában márvány sírem-
léket helyezett el, mely napjainkig fennmaradt18 . 

Pa'aeologus erdélyi tartózkodása alatt tevékeny munkásságot fejtett 
ki és azonosult az unitárius egyházzal, legalábbis Dávid Ferenc haláláig. 
1574—1575-ben a kolozsvári unitárius főiskola tanáraként, majd Sommer 
János halála után, mint annak igazgatója működött19. A tervbe vett uni-
tárius szemléletű bibliafordításban fontos szerepet kapott: a görög szö-
vegeket ő fordította volna latinra. Possevino Antal olasz jezsuita egyik 
munkájában hivatkozik is Dávid Ferenc bibliafordítási tervére: „Az er-
délyi antitrinitarizmus előkészületeket tett a Biblia kijavítására". A 
szentírás ú j fordítása nem valósulhatott meg a Báthori fejedelmek uni-
táriusellenes intézkedései miatt. 

Irodalmi tevékenységének leggazdagabb szakasza az 1573—1575 kö-
zötti időre esik. Ekkor írta ill. fejezte be fontosabb munkáit: Catechesis 
Christiana; Disputatio scholastica; Theodoro Bezae, pro Castillione et 
Bellio; Commentarius in Apocalypsim. 

Vitatott kérdés, hogy Palaeologusnak milyen hatása volt az erdélyi 
unitarizmusra, annak „nonadorantizmus" tanára. Történeti tény, hogy 
amikor a menekült görög szerzetes Erdélybe jött, itt az unitarizmus már 
1568 óta bevett, államilag elismert vallás volt, szervezett egyházzal és 
intézményekkel. Jézus embervolta és nemimádása nem volt új , eszméje 
tulajdonképpen benne volt az unitárius reformáció központi doktrínájá-
ban. Dávid Ferenc, racionalizmusával és a Biblia alapján, önállóan jutott 
el erre a tanra, melyet következetesen hirdetett műveiben és a hitvitá-
kon. „Semmi nincsen az egész derék szentírásban világosabb és nyíl-
vábban való tudomány, mint az egy Istenről való tudomány"; „maga a 
szentírás egy Istent mond, nem hármast, egy Krisztust, nem kettőst" —• 
állapítja meg a Rövid Magyarázat c. művében. Az 1570-ben Palaeologus-
hoz intézett levelében hasonlóképpen világosan utal nonadorantizmusára. 
1579-ben, Dávid Ferenc pere alkalmával a nagybányai református pap a 
gyulafehérvári országgyűlés előtt jelentette ki, hogy Jézus nemimádásának 
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tana már 1569-ben szerepelt a váradi hitvitán. Ezek szerint Palaeologus 
hatása abban állhatott, hogy Dávid Ferenc tanaival azonosítva magát, az 
•erdélyi unitarizmusnak radikális irányba való fejlődését támogatta. 

Palaeologus erdélyi tartózkodásának az 1575. július 9-i ker^lőszent-
páli ütközet vetett véget, ahol Bekes Gáspár trónkövetelő döntő veresé-
get szenvedett Báthori Istvántól. A győztes fejedelem, aki az ellenrefor-
máció buzgó híve volt, valláspolitikájának21 megfelelően mind ellensége-
sebben lépett fel az unitáriusok ellen. Ezek után Palaeologus többé nem 
látta biztonságosnak itteni életét és 1575 őszén visszatért Krakkóba. A 
lengyel királyválasztás alkalmával II. Miksa mellett agitált, azzal az el-
gondolással, hogy megpróbálja a császár bizalmát visszaszerezni. Báthori 
István megválasztása után azonban tanácsosnak látta Lengyelországot el-
hagyni. Morvaországba ment, ahol egyik barát ja , Jetrich Kunovice biz-
tosított menedéket számára Hluk-i birtokán. 

Morvaországi tartózkodása alatt elszigetelődött az erdélyi unitáriu-
-soktól. Dávid Ferenc pere és elítélése fordította figyelmét újból.Erdélyre. 
Részt vett a Dávid Ferenc igazolását szolgáló Defensio Francisci Dcwidis 
in negotio de non invocando Iesu Christi in precibus22 c. védirat szer-
kesztésében és kiadásában. Tőle származik a könyv lényegét képező 
„Confutatio"23 c. értekezés, melyben védelmébe veszi az erdélyi refor-
mátor tanát Jézus embervoltáról és nemimádásáról. Hangsúlyozza, hogy 
Dávid Ferencet igazságtalanul í télték el, mert a ,,communis prophctia"24 

értelmében vitás vallási kérdésekben a zsinat illetékes határozni, nem 
pedig a világi hatóság. Végül élesen bírálta és elmarasztalta a lengyel 
.„Kisebb egyház"-at Dávid Ferenc ügyében hozott elfogult határozatáért.25 

A „Confutatio" éles hangvétele és állásfoglalása Dávid Ferenc mel-
lett arról tanúskodik, hogy Palaeologus addigi óvatos eljárásával ellen-
tétben mind nyíltabban azonosult az unitarizmussal. 

A katolikus egyház nem hagyott fel Palaeologus üldözésével. Elfo-
rgatását II. Rudolf császár készítette elő, aki 158.1. szeptember 9-én Auszt-
ria helytartójának, Ernő hercegnek, egy ma már nem ismert levelére 
küldött válaszában, nyomozást rendelt el az „ariánus könyvek" terjesz-
tése ügyében. Egyben a helytartó véleményét kérte arra nézve, hogy 
Palaeologust ki kell-e utasítani az országból vagy be kell-e őt börtö-
nözni.26 A császár levelében említés történik Trombitás Jánosról is, az 
ismert világi unitáriusról. A nyomozás nem maradt titokban. 1581. no-
vember 18-án Heinrich Blyssem jezsuita Bécsből már jelentette Claudio 
Aquavivának, a rend főnökének, hogy ,,egv bizonyos Palaeologus neve-
zetű eretnek titokzatos módon nagyon sok szentháromságellenes írást 
terjesztet t Morvaországban, ahol jelenleg is tartózkodik. Most helyének 
fellelése ügyében nyomozás folyik, illetve annak megállapítása érdeké-
ben, hogy hol rejtegeti írásait, hogy mielőtt nyomdába kerülnének, ellen-
őriztessenek vagy még inkább tűzre tettessenek."27 

Ugyanazon év december 13-án a császár utasítására Stanislav Pav-
lowskv olmützi püspök Palaeologust elfogatta és Bécsbe kísértette. A 
bebörtönzés oka a püspök szerint politikai: Palaeologus „két úrnak akart 
.szolgálni". Bonhomini bécsi nuncius hasonlóképpen feltételezi, hogy a 
menekült szerzetest a lengyelekkel és a törökkel való kapcsolatai miatt 
tartóztatták le, mert „bizonyos, hogy pusztán vallási okok miatt sohasem 
vették volna- őrizetbe".28 Dudith András ezzel szemben azt állítja, hogy 
Palaeologus elfogatásának valódi oka vallási nézetei.29 
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A császár a kivizsgálás befejezése előtt nem akart dönteni Palaeo-
logus kia'datásáról a katolikus egyháznak. Olyan személyről volt szó 
ugyanis, aki évekig a Habsburg uralkodók szolgálatában, állott, és sokat 
tudott a bécsi udvar politikai titkaiból. A vizsgálat során nem igazoló-
dott be az a vád, hogy Palaeologus idegen ál lam szolgálatában állott 
volna. Ezzel* azonban helyzete nem javult. írásait a teológusok is átol-
vasták, azokban olyan vallási nézeteket találtak, melyek a katolikus egy-
ház szerint eretnekek. Ezen az alapon a pápa ismételt kérésére Bonho-
mini nuncius 1582 áprilisában megszerezte a császár engedélyét az ink-
vizició által elítélt és megszökött görög szerzetes kiadatásához. A dön-
tés érthető nyugtalanságot váltott ki a protestánsok körében. Ágost szász 
választófejedelem és János Kázmér rajnai palatínus tiltakoztak ellene, 
ele eredmény nélkül. 1582. május 27-én indították .el Palaeologust fegyve-
res kísérettel, és valamikor július végén, augusztus elején érkezhetett 
Rómába, ahol közel három évig tar tot ták az inkvizíció börtönében. 

Percnek lefolyását nem ismerjük. Az ítélet azonban már előre biz-
tos volt, mivel azzal vádolták, hogy Európa-szerte ő terjesztette a leg-
veszedelmesebb eretnek tanokat. 1583. február 13-án, mint visszaeső 
eretneket mágfyahalálra ítélték. Február 17-én, a kivégzés napján, az el-
ítélt kérésére és ígéretére, hogy az egyházzal kibékülni akar, XIII. Ger-
gely pápa felfüggesztette az ítélet végrehajtását, de azzal a feltétellel, 
hogy nyilvánosan visszavonja eretnek tanait. Palaeologfüs ezt a feltételt 
teljesítette. A kivégzést azoaban csak elhalasztották. A hitnyomozó tör-
vényszék március elején hozott határozata értelmében 1585. március 23-án 
a Torre di Nona római börtön udvarán Palaeologust lefejezték, testét 
pedig irat&ival együtt a Campo di Fiorii-n máglyán még aznap el-
égették.30 * * 

2. Palaeologus a humanizmus és a reformáció eszmevilágából merítő 
kritikai szellem, egyéni hangvételű antitrinitárius teológus volt. Hitbuz-
galma, széleskörű tudása, igazság keresése és lankadatlan tevékenysége 
magában sűríti a reformáció kiemelkedő egyéniségeinek legjellemzőbb 
tulajdonságait. 

A hitúj í tás hívének számított, de nyíltan egyik protestáns felekezet-
hez sem csatlakozott. A keresztény anyaszentegyház egységének volt a 
hirdetője, és annak tagja kívánt maradni. 

Gondolkodása, a reformáció fejlődésének korábbi szakaszain tovább-
haladva, az unitarizmushoz jutott el. Teológiai alapállását a biblicizmus, 
ésszerűség és dogmaellenesség jellemzi. Minden törekvése arra irányult , 
hogy a vallást felszabadítsa a dogmák uralma alól és az őskeresztény 
hitet visszaállítsa eredeti tisztaságába. Ugyanakkor a keresztény gondol-
kozást és világnézetet akarta ésszerűbbé és humanusabbá tenni. 

Palaeologus eszmevilága teocentrikus. Istent szellemi valóságnak, ab-
szolút szentségnek és jóságnak fogja fel. Transzcendens voltánál fogva 
elkülönül a tökéletlen világtól, megengedi, hogy az a maga törvényei 
szerint működjék, de azokat bármikor felfüggesztheti.31 Abszolút jósága 
gyökeresen különbözik az ember jóságától. Tulajdonságai közül a te rem-
tést és gondviselést emeli ki. 

A szentháromság dogmáját az antitrinitarizmus korai szakaszára jel-
lemző bibliai, logikai és filológiai érvekkel bírálta és tagadta. A dogmát 
teológusok és zsinatok alkották Jézus halála után, és kényszerítették a 
keresztényekre. A háromság helyett Isten oszthatatlan egységét taní t ja . 
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Az egyedüli Istent Atyának fogja fel,- az emberek pedig a gyermekei. A 
teljes hódolat és tisztelet egyedül az Atyát illeti az ember részéről. 

A háromság tagadása nem volt ú j nézet, végigvonult a keresztény-
ség történetén. A humanisták bibliakritikája a figyelmet újból erre a 
dogmára irányította. A 16. században az antitrinitarizmus mint radikális 
reformációi mozgalom Európa-szerte jelentkezett. 

Palaeologus korán találkozhatott antitrinitárius nézetekkel. Ismer-
hette Erasmus 1516-ban kiadott görög Újszövetségét32, melyből a szerző 
kihagyta a háromság legfontosabb újszövetségi bizonyítékát, jaz ÍJn 5,7 
verset, mint késői betoldást. Az antitrinitáriusok nem mulasztották el, 
hogy vitairataikban Erasmus szövegkritikai megállapításaira ne hivatkoz-
zanak. Ugyanakkor a katolikus egyház részéről sokan Erasmust áriánus 
eretnekséggel vádolták meg. Hozzájuthatott Serveto Mihály munkáihoz33, 
melyekben az író élesen bírálta a háromságot és az őskeresztény isten-
hitet akarta helyreállítani. És találkozhatott olasz, lengyel és erdélyi an-
titrinitárius munkákkal is, melyek Európa-szerte terjedtek. 

A háromság bírálata Palaeologus számára sohasem volt önálló, más 
kérdéseket hát térbe szorító cél, hanem reformprogramjának csupán egy 
része, mellyel közelebbről két munkájában is foglalkozott. A Catechesis 
Christiana34 c. művében a reformáció nagy kérdései között megvitatásra 
került a háromság is. Az egyik szereplő, a zsidó Sámuel azt bizonyítja, 
hogy az Ószövetségben nincs szó a háromságról; a továbbiakban megálla-
pítást nyert az is, hogy az első három evangéliumban nyoma sincs a h á -
romságnak. A főszereplő — „Pásztor" — (Dávid Ferenc alakja) meggyő-
zően érvel a háromság ellen, és az egy Isten igazságát bizonyítja. 

Disputatio scholastica35 c. munkájának központi kérdése a háromság 
dogmája. A vitairat azzal kezdődik, hogy az Űr elnöklete alatt ülésező 
égi tanács megdöbbenéssel értesül arról, hogy az emberek legnagyobb 
része egy hármas istenséget imád. Azokat, akik ezt a tant nem fogadják 
el, üldözik, sőt meg is ölik. Isten elhatározza, hogy a kérdés végleges 
tisztázására és a tévtan megszüntetésére zsinatot hivat össze a földön. 
Jósiás királyt (János Zsigmond megszemélyesítője) bízza meg a gyűlés 
Összehívásával és levezetésével. A király Janopolisba (Gyulafehérvár) 
hívja össze a zsinatot, melyen részt vesznek a kereszténység híres tanítói, 
a reformátorok, pápák, királyok, valamint Dávid Ferenc vezetésével e r -
délyi unitárius prédikátorok és vezető világi emberek. A befejezetlen 
munka gúnyosan mutat rá a nagy teológusok ellentmondásos háromság-
értelmezésére, és kiemeli, hogy éppen Dávid Ferenc az, aki rávezeti őket 
a dogma helyes értelmére. Az unitárius képviselők a vita folyamán igye-
keznek a háromság bizonyítékait cáfolni és az egy Istent bizonyítani a 
Bibliából. 

Palaeologus a háromság gyakorlati következményének tartja, hogy 
a zsidók és mohamedánok ellenséges magatartást tanúsítanak a keresz-
tényekkel szemben. Ennek megszüntetése és megtérítésük első feltétele 
az, hogy a keresztények a háromság helyett újból az egy Isten tanát fo-
gadják el. 

Jézusról azt tanít ja, hogy ő isteni erővel felruházott ember, az 
Ószövetségben megígért Messiás-Krisztus, aki emberek felet t áll, de t e r -
mészete emberi, olyan mint a miénk. József és Mária gyermeke volt, sem-
miben sem különbözött a történelemben ismert messiásoktól, mint pl. 
Ábrahámtól, Mózestől, Dávidtól. 
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Krisztus küldetésének célja az volt, hogy Mózes követőit, a válasz-
tott népet bűnbánatra hívja, és hogy a zsidók királya legyen. Taní tá-
sával, valamint csodás és rendkívüli eseményekkel igyekezett az embe-
reket meggyőzni messiásvoltáról. A zsidók azonban nem ismerték el, a 
nép vezetői pedig nem fogadták el királyukul és megölték. Krisztus fel-
támadása és mennybemenetele után elküldötte tanítványainak az isteni 
lelket és meghagyta nekik, hogy az evangéliumot minden népnek hir-
dessék.36 Krisztus uralkodása akkor fog kezdődni, amikor a világ vége 
eljön. 

Krisztus istenségét Palaeologus tagadta, mivel az Újszövetség ezt nem 
tanítja. Jézus nem Isten, ő nem megváltani jött a világot, hanem kirá ly-
ként uralkodni azon. Ezért Öt imádni nem kell, személyét csak a Mes-
siásnak kijáró tisztelet illeti meg. 

Az emberről szóló tanítása Pelagius37 teológiájának hatását muta t ja . 
Az Ószövetség alapján hirdeti, hogy az ember Isten teremtménye, a te-
remtettség tudata hozzátartozik vallásos élményéhez. Az ember jóra és 
rosszra való hajlammal születő értelmes lény, aki azzá lehet, amivé 
lenni akar. Az ész vizsgálja a hit meglátásait és képes Istent is megis-
merni. Az értelem kiemelése és az ésszerűségre való törekvése a vallás-
ban megegyezett a radikális reformáció elvi álláspontjával. 

A determinizmussal szemben Palaeologus a szabadakarat híve volt. 
Isten gyermeke szabadakarattal bíró erkölcsi lény. Szabadakarata egye-
temes emberi tulajdonság, mely nincs a kereszténységhez kötve. Az em-
ber Isten törvénye mellett vagy ellen határozhat, a jó és a, rossz között 
választhat, vagyis erkölcsi cselekedetet vihet végbe. Ha a jót választja, 
akkor Isten kegyelmét élvezi, ha viszont a rosszat, akkor Isten bün te -
tését kell tapasztalnia. Szabadakaratra utal az ember erkölcsi felelőssége 
és kötelességtudata; ez az istentisztelet alapja. Szabadakarat nélkül sem-
miféle közösségi élet nem volna lehetséges. 

Az ember hite és jócselekedete, vallása és erkölcsisége egymástól el-
választhatatlan. Az erkölcsi élet szükségképpen következik a hitből. Jó -
cselekedet és megfelelő keresztény élet nélküli hit tulajdonképpen halott 
önmagában. A jócselekedetet nemcsak a felebaráti szeretet, hanem az 
ember erkölcsi tökéletesedése is szükségeli. 

Palaeologus kétségbe vonja a bűnbeesésről szóló ószövetségi tudósí-
tás történeti hitelességét és elveti az ember megromlásáról és jóra való 
képtelenségéről szóló hagyományos keresztény tant. Ehelyett azt taní t ja , 
hogy a bűn rossz szándékból, vágyódásból, magaviseletből eredő csele-
kedet, lényegében engedetlenség Isten törvényével szemben, melyre a 
rossz nevelés és a meg nem felelő környezet ösztönöz. Arra a kérdésre, 
hogy miért haj lunk mégis a bűnre, Palaeologus felelete az, hogy meg-
szokás következtében a rosszra való haj lam második természetünkké 
válik. 

Az embernek vállalnia kell a bűnért járó büntetést, mely a kegyel-
mi állapot és az örökélet elvesztésében áll. A bűnös ember jóra való 
képessége azonban nem semmisül ímeg, csak meggyengül, de az e r -
kölcsi szabadság gyakorlása által újból megerősödhetik. 

Palaeologus nem fogadja el az eredendő bűn dogmáját.38 Velünk 
született bűn nincs. A jó és a rossz nem születik az emberrel, hanem 
az élete teszi jóvá vagy rosszá. Ádám engedetlensége egyéni jellegű vé-
tek volt, ennélfogva nem terjedhetet t át leszármazottjaira. Á gyerme-
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kek ma is olyan állapotban jönnek a világra, mint amilyenben Ádám és 
Éva volt a bűn elkövetése előtt. Máskülönben Áclám bűne csak reá nézve 
volt rossz következményű, de utódaira nem, vagy es'ak annyiban, hogy 
rossz példát szolgáltatott nekik. Az An omnes uno Adomo descenderint 
c. munkájában vitatja, hogy Ádám és Éva lett volna az emberek őse. 
Éppen ezért az egész emberiség nem is örökölhette bűneiket. 

Palaeologus szerint az ember saját erejéből, hit által és a jónak kö-
vetésével képes üdvözülni. Isten törvénye minden embernek egyenlő 
esélyt ad és mindenkit egyforma mértékkel mér; a törvényszegők szá-
mára is biztosítja a hibák kijavításának és a bűntől való szabadulásnak 
lehetőségét. Mindenkinek sa já t akaratától függ olyan életet élni, mely 
üdvözíti vagy kárhozatra ju t ta t ja . 

Az üdvözülés alaki feltétele, hogy az embernek Isten valamelyik 
népéhez kell tartoznia: zsidókhoz, keresztényekhez, vagy •mohamedánok-
hoz. Tartalmi feltétele pedig az egy Istenben és Jézus messiásvoltában 
való hit. Ennek kiegészítője az üdvösségre való lelki felkészülés, mely 
a bűn felismerésében, megbánásában, megtérésben és az ember életének 
megjobbításában áll. 

Isten kegyelmével segíti az ember üdvözülését. Közvetett segítsége 
a ,,Törvény" az Ószövetségben, és „Jézus élete és tanítása" az Újszövet-
ségben. Közvetlen segítsége az ember lelkében nyilvánul meg, a megté-
résben és az egyéni élet jobbításában. Isten a kegyelmi állapot elvesz-
tésének félelmével fékezi a rosszat, az üdvösség jutalmának ígéretével 
pedig ösztönöz a jóra. 

A zsidók Palaeologus szerint Istentől ígéretet kaptak az üdvösségre. 
Krisztus halála következtében azonban kiváltságukat elvesztették. Ennek 
oka egyfelől az, hogy nem ismerték el Krisztus személyében a Messiást, 
másfelől pedig az, hogy nem értették meg az evangélium jelentését, mely 
szerint az üdvözülés lehetősége azokra a népekre is kiterjed, melyek nem 
Ábrahámtól származtak. Ezután csak úgy üdvözülhetnek, ha Krisztust 
elismerik Messiásnak. Az üdvözüléshez azonban nem elégséges ez a hit, 
a Biblia megkívánja a hitből fakadó jó cselekedeteket is. 

Etikai nézeteinek kifej tésére a lengyel „Kisebb eg3'ház" rakowi párt-
jával folytatott vitái adtak alkalmat. A rakowiak etikai radikalizmusával 
szemben Palaeologus taní tását a konzervativizmusig elmenő józan realiz-
mus jellemzi, ö t a jelen valósága érdekelte. A hierarchikus függőség és 
alárendeltség elvén alapuló társadalom, melyet az isteni és természeti 
törvények egyaránt támogatnak, három rendre tagolódik. Az elsőhöz tar-
toznak a világi hatalom képviselői, valamint a szülők, rokonok, egyházi 
és világi tanítók, vagyis azok, akik „valamilyen természeti törvény ere-
jére támaszkodva parancsolóink lehetnek", és akik hatalmukat Isten ne-
vében gyakorolják. I rán tuk az emberek tisztelettel, szeretette] és enge-
delmességgel tartoznak. Az állam vezetői az első helyet foglalják el. A 
második csoportot a család alkotja, melynek feje az apa; ide tartoznak 
a családtagok és a szolgák. A harmadik rendet embertársaink képezik, 
akiket kötelesek vagyunk segíteni. Ebben a társadalmi rendben min-
denkinek megvannak az őt megillető jogai és kötelességei.39 

Palaeologus társadalmi szemlélete konzervatív, de tanításában mégis 
kora égető szociális kérdései jelentkeznek, mint pl. az értékhalmozás, 
uzsora, kölcsön, munkanélküliség. 
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Sokat foglalkozik a családdal, elismeri fontosságát és összekötő sze-
repét a társadalom csoportjai között. Csak a nős embert t a r t j a a társa-
dalom teljes jogú tagjának. A házasság állandóságát tanítja; a válás csak 
házasságtörés esetében engedhető meg. A hagyományos szülői tekintély 
mellett foglal állást. 

Politikusnak tartotta magát és készséggel vállalkozott ilyen felada-
tokra. Politikai nézetei konzervatívok. Az állam ideális mintá já t az ab-
szolutisztikus rendszerben találja meg. A legfőbb világi és egyházi jogo-
kat az abszolút uralkodó személyében összpontosítja, ugyanakkor az 
egyén jogait alapvetően korlátozza. Különös tisztelettel nyilatkozik a 
különböző politikai és vallási felfogást képviselő uralkodókról mint pl. 
II. Miksa, Erzsébet, János Zsigmond. Politikai terveiben helyet kapott a 
vallási érdek is. Az ,,Adversus Pii V. proscriptionem Elisabethae reginae 
Angliáé" c. munkájában a világi hatalom isteni eredetét és elsőbbségét 
tanít ja az egyházival szemben. Vallási ellentétekben az egyensúlyt a vi-
lági hatalom teremtheti meg. 

Az adott társadalmi viszonyok között szükségesnek tartot ta az állam 
és az egyház együttműködését, hogy az Isten által számukra kitűzött 
célokat el tudják érni. Ha az egyház engedelmes, tiszteletet és jóindu-
latot muta t a világi hatalom iránt, akkor az állam kötelessége védelmezni 
és ápolni az isteni igazságot, melynek letéteményese az egyház. Az ural-
kodó feladata terjeszteni az isteni igazságot, mer t őt az Isten pallósjog-
gal ruházta fel a gonoszok ellen.40 

Éles vitát folytatott a „Kisebb egyház" rakowi pártjával, mely val-
lási alapon akarta a lengyel társadalmat új jáformálni . A rakowiak mere-
ven ragaszkodtak a Hegyi beszéd tanításához, hogy „ne szálljatok szem-
be a gonosszal". Ennek alapján tagadták az állammal való mindenféle 
együttműködést: közhivatal vállalást, esküt, katonai szolgálatot, a halálos 
ítélet jogosságát, a háborúban való részvételt. Palaeologus vitatta, hogy 
a rakowiak helyesen értelmezik a Hegyi beszéd tanítását. Jézus ugyanis 
nem kívánja követőitől, hogy félrevonuljanak a társadalomtól. Ö nem 
helyezte hatályon kívül az állam jogát, hogy a törvény megszegőit ne 
büntesse, és hogy a polgárok szükség esetén ne folyamodjanak véde-
lemért a világi hatalomhoz. 

A világi hatalom isteni eredetére való hivatkozással Palaeologus ak-
tív részvételt követelt az emberektől a közügyek és az állam szolgála-
tában. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta a világi hatalom halálraítélési 
jogát, (ius gladii), mely a kereszténység előtt már régen létezett, ezt 
Krisztus érvényben hagyta. Amikor a magisztrátus egy gyilkost halálra 
ítél, csupán a társadalom iránti kötelességét teljesíti és nem követ el 
gyilkosságot. A magisztrátus joga és kötelessége, hogy az embert táma-
dójával szemben megvédje, hogy ítéletet hozzon és büntetést szabjon 
ki a törvényszegőkkel szemben.11 

„A keresztények számára a fegyverviselés törvényes — állítja Pa-
laeologus — azért, hogy országuk határait megvédjék, önmagukat meg-
mentsék és az' ellenséget kiirtsák; aki másképpen cselekszik és vissza-
utasítja, hogy ilyen esetben fegyvert fogjon, az gonosz és méltatlan a 
keresztény névre.42 

Az államnak joga van fegyvert használni, hogy a külső ellenséggel 
szemben magát megvédje. Jézus tanítása, amire a rakowiak hivatkoz-
nak, hogy „akik kardot fognak, kard által vesznek el" (Mt 26,52) csak 
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a prófétákra és papokra vonatkozik, de nem a világiakra. Különbséget 
tett a hódító és védelmi háború között. Az ország védelmében viselt há-
ború szerinte „összhangban áll Isten törvényével." Egy olyan ember, aki 
javainak és örökségének védelmétől tartózkodik és Isten törvénye mögé 
rejtőzik, etikai szempontból árulónak minősül. 

Jézust a törvényesség úttörőjének tartotta, aki a ,,ne szálljatok 
szembe a gonosszal" parancsával azt akarta elérni, hogy az ember ne 
ragadtassa el magát a bosszú szenvedélyétől, és ne akarjon minden áron 
saját hatáskörében elégtételt szerezni az elszenvedett sérelemért. Az el-
lenség szeretetét Palaeologus szerint nem lehet messze vinni, nehogy a 
felebarát és a közösség szeretete között összeütközés keletkezzék. 

A felekezeti türelmetlenségtől a politikai ellentétektől feszülő vi-
lágban Palaeologus a vallási béke és egység út já t kereste. A korabeli 
Európában toleranciát és lelkiismereti szabadságot csak Erdélyben és 
Lengyelországban talált; ez a két állam engedélyezte az unitarizmus mű-
ködését. Állást foglalt a türelmetlenség ellen, elítélte vallási kérdésekben 
az erőszak alkalmazását, és kétségbe vonta az üldözés vallási igazolását. 
Tűr jük el egymást és ne í tél jük el a másiknak hitét — hirdeti az üldö-
zött eretnek. 

A vallási türelmességet a legfőbb erénynek tartotta, a tolerancia 
számára azonban csak egy állomást jelentett a vallásszabadsághoz ve-
zető úton. A katolikusok és protestánsok közötti ellentét megszünteté-
séért, az egymás ellen küzdő eszmék, tanok harcában mindig azt ke-
reste, ami bibliai, ésszerű és igaz, hogy aztán kölcsönös engedmények-
kel megvalósulhasson a keresztény egyetértés és béke. 

Küzdött a lelkiismereti szabadság biztosításáért. Az egyénnek joga 
van szabadon megvallani hitfelfogását. A Theodoro Bezae pro Ccistillione, 
et Bellio c. iratában a lelkiismereti szabadságért küzdő Castelliot vette 
védelmébe. Meggyőződése volt, hogy az ember lelkiismerete fölött sem-
miféle hatalom nem gyakorolhat erőszakot. 

A kereszténység egysége helyreállításának lelkes híve volt. Felfo-
gása szerint a keresztények kezdetben egyetlen igaz egyházat alkottak, 
mely a századok folyamán különböző felekezeti egyházakra szakadt. Az 
egység felbomlását a krisztológiai és háromsági hitviták, valamint a 
pápaság idézték elő. A keresztényeknek most arra kell törekedniök, hogy 
a vallásfelekezeteket rávegyék a krisztusi egyház egységének visszaállí-
tására. Ennek a közösségnek teljes jogú tagjai lehetnek a katolikus mel-
lett a görögkeleti és a protestáns egyházak. 

A De tribus gentibus Dei c. munkájában a zsidók, keresztények és 
mohamedánok egyenlőségét hirdeti, szemben a megkülönböztető keresz-
tény felfogással. A három világvallást, valamint a keresztény felekeze-
teket mind egyenlő értékűnek tartotta; ezen az alapon őket türelemre és 
a lelkiismereti szabadság tiszteletbentartására hívta fel. 

Foglalkozott a zsidó, keresztény és mohamedán vallás egyesítésének 
a lehetőségével is. Az uniót vallásuk közös elemei segíthetik elő, mint 
pl. Isten törvényének betartása, Jézus személye és tanítása, a választot-
tak csoportjába való tartozás. Érdekes meglátása, hogy a keresztény fe-
lekezetek és a három világvallás egyesítésének alapját az unitárius val-
lás alkotná. Az erdélyi és l i tván unitáriusok a híd szerepét tölthetnék 
be a zsidó és mohamedán vallások felé. 

Az Újszövetség alapján, a reformáció tanításával összhangban, két 
szertartást fogadott el: a keresztséget és az úrvacsorát. Ezek a cselek-
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mények az Isten és ember közötti szövetség külső jelei, melyek által a 
keresztény ember Krisztus követőjének és a keresztény egyház tagjának 
vallja magát. A szertartásoknak nincs természetfeletti hatásuk, és az 
üdvözülésnek nem feltételei. 

A keresztség az ú j egyháztagok formális beavatási szertartása, 
melyet a pogányok számára tart szükségesnek. A keresztény szülők gyer-
mekeire ez a szertartás nem kötelező. A gyermek keresztséget az "Új-
szövetség alapján a felnőtt keresztséggel helyettesítette. 

Az úrvacsora Krisztus haláláról való egyszerű megemlékezés, az 
utolsó vacsora szellemében. Az őskeresztények is vacsora u tán gyako-
rolták, imádsággal és hálaadással egybekötve. Jézus meghagyása, hogy 
,,ezt cselekedjétek az én emlékezetemre" ( lKor 11,24) azt jelenti, hogy 
a keresztényeknek úrvacsora alkalmával Jézusra és tanaira kell emlé-
kezniük. 

Jacobus Palaeologus jelentős helyet foglal el az antitrinitarizmus 
történetében. Irodalmi hagyatékának túlnyomó része kéziratban maradt 
fenn. Űj teológiai rendszert nem alkotott, de tanai a keresztény vallás 
majdnem valamennyi pontját felölelik. A Biblián alapuló ésszerű ke-
reszténység, a dogmaellenes szabad gondolkodás és a vallási felvilágo-
sodás ügyét szolgálta. Hatása nem múlt el nyomtalanul. Nézetei a radi-
kális reformáció eszmevilágát gazdagították, és az antitrinitarizmus kü-
lönböző irányaiba épültek bele. 

Az üldözött eretnek élete egy izgalmas és tanulságos fejezet an-
nak a küzdelemnek történetében, mely az ember felszabadításáért, a lel-
kiismeret és vallás szabadságáért folyt a 16. századbeli Európában. 
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D r . K O V Á C S L A J O S 

JELENTÉS 
az Amerikai Egyesült Államokban tett 
június 6. és 26. közötti látogatásról 

Dr. E u g e n e P icke t t , az é s z a k a m e r i k a i u n i t á r i u s u n i v e r z a l i s t a egyház 
e l n ö k e és f e l e s é g e m e g h í v t a k , hogy f e l e s é g e m m e l e g y ü t t az o t t an i e g y -
h á z Georg ia á l l a m A t l a n t a v á r o s á b a n t a r t a n d ó évi g y ű l é s é n rész t v e -
g y ü n k . U g y a n a k k o r hason ló m e g h í v á s t k a p o t t dr . F e r e n c z József u n i t á -
r i u s p ü s p ö k is f e l e ségéve l e g y ü t t . 

J ú n i u s 6 - á n e g y ü t t i n d u l t u n k n é g y e n r e p ü l ő g é p e n B u d a p e s t r ő l és egy 
s v á j c i g é p e n u t a z v a , Z ü r i c h b e n való á t s zá l l á s u t á n m e g é r k e z t ü n k Bos -
t o n b a , az o t t a n i egyház k ö z p o n t j á b a . V é g i g P i cke t t e lnök , és fe lesége 
n a g y o n sz ívesen l á to t t v e n d é g e i v o l t u n k , a k i k r é s z ü n k r e m i n d e n r e k i -
t e r j e d ő , rész le tes , gazdag p r o g r a m o t á l l í t o t t a k össze. 

Öt n a p i g a P a r k e r H o u s e n e v ű szá l loda 10. e m e l e t é n l a k t u n k . Ez 
i dő a la t t m e g l á t o g a t t u k a h í r e s P l y m o u t h köve t , ahol a z a r á n d o k o k A n g -
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