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ALMÁSI GÁBOR  

A vallásţs külöŢút lehet ségei a 16. századbaŢŚ 
Dudith AŢdrás és a kţŢfessziţŢalizáció* 

 

A CiceróŢak tulajdţŢítţtt beszéd, a Consolatio 1583-as felfedezése hatalmas pţrt kevert 
a respublica litteraria berkeibeŢ. Alig akadt a tudóstársadalţmbaŢ ţlyaŢ művelt férfi, aki 
Ţe ŢyilváŢítţtt vţlŢa véleméŢyt; Sbardelláti Dudith AŢdrást (1ő33–1ő8ř) is többeŢ kérték, 
hogy foglaljţŢ állást a kérdésbeŢ.1 Dudith egy PrágábaŢ működ  itáliai dţktţrŢak adţtt vá-
laszábaŢ igyekezett az efféle filţlógiai vitáktól elhatárţlódŢi, és megpróbálta érzékeltetŢi, 
szellemileg milyeŢ kérdésekkel (és embercsţpţrtţsulásţkkal) tud azţŢţsulŢiŚ „Ami a Con-

solatio-köŢyvecskét illeti, pár Ţappal ezel tt [JţhaŢŢes Michael] Brutus úr is írt Ţekem ez 
ügybeŢ. De ki vagyţk éŢ ahhţz, hţgy be kelljeŢ vagy egyáltaláŢ be tudjak vţŢulŢi a dics  és 
súlyţs ceŢzţrţk seregébe? Sţha Ţem töltöttem aŢŢyi id t efféle taŢulmáŢyţkkal, hţgy va-

lami dicséretre méltót tudjak írŢi, és Ţem is törekedtem arra, hţgy e területeŢ Ţevet sze-

rezzek magamnak. EgészeŢ azóta, amióta PárizsbaŢ taŢultam (és kés bb ItáliábaŢ sţkkal 
hţsszabb ideig), amiŢek már csakŢem 30 éve, egyre iŢkább érzékelem, hţgy sţkkal jţbb 
dţlgţkkal fţglalkţzŢi, miŢt szavakkal és beszédművészettel, így hát elkezdtem megfţgha-

tóbb dţlgţkat taŢulmáŢyţzŢi, amelyekre, mikţr ebbeŢ az udvari és legátusi megbízatásaim 
Ţem akadályţztak, miŢdig is Ţagy kedvvel áldţztam id t, így aztáŢ, ha a fiatalkori tanul-

máŢyaim utáŢ egy kevéssé zöldfülű is maradtam (amiŢt ezt mţŢdaŢi szţkás), biztţsítha-

tţm róla, hţgy mţstaŢra már teljeseŢ kţŢtárrá váltam, miŢthţgy már jó ŢéháŢy éve Ţem 
vettem kezembe hasţŢló szerz ket, hacsak Ţem Ţagy ritkán. Annyira beleszerettem a filo-

zófiába és az öŢök ţrvţstudţmáŢyába, és a teţlógiába, de miŢd eŢŢek, miŢd aŢŢak legin-

kább a skţlasztikusaŢ művelt részébe (a skţlasztikus írás ugyaŢis fejleszti értelmüŢket és 
Ţyelvi készségeiŢket), hţgy még kedvem sem igeŢ támad, más köŢyveket is kezembe venni, 

hacsak Ţem Ţéha-Ţéha, egy-egy matematika köŢyv Ţyújtţtta szórakţzás miatt, hţgy a fia-

mat e szép és reŢdezett tudţmáŢyba bevezessem …”2  

                                                         
 *  Ez a taŢulmáŢy aŢgţl ŢyelveŢ a következ  helyeŢ jeleŢik megŚ De LaŢdtsheer, Jeanine–Henk, 

Nellen (eds.): Between scylla and charybdis. Learned Letter Writers Navigating th Reefs of Re-

ligious and Political Controversy in Early Modern Europe (1500–1700). 
 1 [Cicero]: Consolatio. VeŢetiis, 1ő83. A vitáról lásd McCuaig, William Wallace: Carlo Sigonio. The 

Changing World of Late Renaissance. Princeton, 1989. 303–3Ő6. A publikáció visszhaŢgja hatal-

mas vţlt; feltehet leg több száz levél is íródţtt a vita sţráŢ. 
 2 „Quanto al libretto de Consolatione, me ne scrisse alquanti dì sono anco il Sig. Bruto; ma chi 

son’io che possi, o debba, entrare nella schiera dei lodati et gravi censori? Non passai in questi 
studii mai innanzi tanto, ch’io potessi scriver cosa, che meritasse lode, né mi curai d’acquistarmi 
in ciò nome alcuno. Per ciò cominciando a conoscer sin dal tempo ch’io studiai in Parigi, che sono 
poco men di 30 anni, et poi in Italia molto più, che molto meglio era d’attendere alle cose, che 
alle parole et ornamenti del dire, mi voltai allo studio di cose più sode, alle quali, sempre che li 
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A század egyik kivételes tehetségű humaŢistájáŢak ez a számtalaŢ értelmezési lehet -
ségre módţt adó vallţmása meglehet seŢ humaŢizmuselleŢesŢek tűŢik, legalábbis azzal 
a féle kés  tizeŢhatţdik századi ItáliábaŢ művelt filţlógiai ţrieŢtációjú, egyre iŢkább öŢcé-
lúŢak tűŢ  tudţmáŢyţssággal fţrdult szembe, mely a szigţrţdó ceŢzúra miatt a fţntosabb 

vallási, társadalmi és filţzófiai prţblémákkal legfeljebb csak az utalásţk sziŢtjéŢ fţglalko-

zţtt. Dudith AŢdrás ezzel szembeŢ elmţŢdhatta magáról, hţgy kţráŢak legfţŢtţsabb kér-

dései határţzták meg érdekl dését, és egy jó ideig a ŢyilváŢţsságtól sem riadt vissza. Sokba 

került Ţeki ez a szabadság, és sţkra is értékelte, hţgy miŢdez szabadságábaŢ állt. 
 

Dudith AŢdrás kimţŢdţttaŢ közép-európai jeleŢség vţltŚ egy itáliai aŢyától és egy hţrvát 
apától BudáŢ született.3 Míg apja csupáŢ egy földŢélküli Ţemes, aki kţrai halálát a török el-

leŢi harcţkbaŢ lelte, aŢyai Ţagybátyja Sbardelláti ÁgţstţŢ, az ţrszág egyik legbefţlyáso-

sabb és legműveltebb egyházi személyisége vţlt. Dudith AŢdrás viszţŢylag keveset publi-
kált, de a Ţagy terjedelembeŢ megmaradt levelezésébeŢ számtalaŢ vallási, filţzófiai, ţrvţsi, 
csillagászati és egyéb kérdésbeŢ fţglalt állást, és szállt vitába kţrtársaival.4 Levelez társai 
között a 16. század másţdik feléŢek legjelesebb tudósai találhatókŚ Justus Lipsius, Abra-

ham Ortelius, HeŢry és Thţmas Savile, Rţbert SidŢey, a két Jţachim Camerarius, Jţhan-

nes Sturm, Theodore Zwinger, Theodorus Beza, Hieronymus Wolf, Henricus Stephanus, 

AdriaŢ TurŢèbe, JeaŢ Dţrat, Jţachim PériţŢ, Pierre Ramus, Paulus MaŢutius, AŢtţŢius 
Muretus, Gianvincenzo Pinelli, Johannes Crato, Thomas Erastus, Johannes Praetorius, 

Hubertus LaŢguetus, JeaŢ Matal és sţkaŢ másţk. SzámuŢkra eŢŢél is fontosabb, hogy 

kapcsţlatai között ţtt vţltak a vallási heterţdţxia legjelesebb képvisel i, úgy miŢt Caeliţ 
Secondo Curione, Matteo Gribaldi, Faustus Sozzinus, Jacobus Palaeologus, Francesco Stan-

carţ, Giţrgiţ BiaŢdrata, FraŢcescţ Pucci, ChristiaŢ FraŢckeŢ és másţk.  

                                                                                                                                             
negotii di corte et legazioni me l’hanno permesso, ho atteso con mio gran gusto, et se pur per li 
studii miei giovanili ne restai un poco infarinato, come si suol dire, le prometto ch’hora ne sono 
del tutto <i>netto, perciocché da molti anni in qua non piglio simili scrittori in mano, se non di 

rado, essendomi tanto innamorato della filosophia et della vostra medicina et di teologia et 

questa poi come quella per lo più scolastica, come ella vien chiamata (la quale maniera di scriver 
affina l’intelletto et ingrossa la lingue) che non mi vien né anco voglia se non a caso di ma-

neggiar altri libri, se non fosse alle volte per diporto qualche libro matematico per introdurre 

mio figlio a questa bella et ben ordinata scienza …” (Dudith levele Giacopo Scutellarihoz 1583. 

december 20-áŢ.) Kiadja McCuaigŚ Carlo Sigonio, 339.  
 3 Dudith AŢdrás megmaradt, több miŢt ezerhárţmszáz darabţt számláló levelezése európai vi-

szonylatbaŢ is tekiŢtélyesŢek számít. A hetedik és egybeŢ utţlsó kötetet kivéve a levelezés megje-

lent Lech Szczucki és Szepessy Tibţr szerkesztésébeŢ. EzútţŢ is hálásaŢ köszöŢöm a szerkeszt k-

Ţek, hţgy a még publikálás el tt álló kötetekbe megeŢgedték, hţgy beleŢézzek! E taŢulmáŢybaŢ 
hivatkţzţtt esztergţmi, brüsszeli, berliŢi levéltárakbaŢ lév  leveleket eŢgedelmükkel ţlvashattam. 
Dudithius, Andreas: Epistolae. Pars I. 1554–1567. Budapest, 1992.; Pars II. 1568–1573. Budapest, 

1995.; Pars III. 1574. Budapest, 2000.; Pars IV. 1575. Budapest, 1998; Pars V. 1576. Budapest,  

2005.; Pars VI. 1577–1580. Budapest, 2002.  
 4 Dudith miŢdmáig legalapţsabb mţŢţgráfiája Pierre Cţstil műve, mely Dudith műveiŢek kimerít  

listáját adja. Cţstil, PierreŚ André Dudith. Humaniste Hongrois. 1ő33–1589. Sa vie, son oeuvre et 

ses manuscrits grecs. Paris, 1ř3ő. A taŢulmáŢy biţgráfiai megállapításaihţz lásdŚ Almási GábţrŚ 
Két magyarországi humanista a császári udvar szolgálatában: Dudith András (1ő33–1ő89) és 
Zsámboky János (1ő31–1584). Századţk, 13ř. évf. (200ő) Ő. sz. 88ř–ř22. és ő. sz. 1131–1157. To-

vábbi bibliţgráfiáhţz lásdŚ JaŢkţvics József – MţŢţk IstváŢŚ Dudith András könyvtára. The 

library of Andreas Dudith. Szeged, 1993. 204–207.; Tedeschi, John: The Italian Reformation of 

the Sixteenth Century and the Diffusion of Renaissance Culture. A Bibliography of the Secondary 

Literature. Modena, 2000. 264–269. 
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Fiatal kţrábaŢ Dudith tízéves taŢulmáŢyútţŢ vett részt, melyŢek f  állţmásai a pá-

dţvai és a párizsi egyetem vţltak. Rövid id Ţ belül vált a veleŢcei humaŢista Ţyţmdász 
Paulus MaŢutius körébeŢ a jöv  egyik zseŢiígéretévé. Tehetsége legeŢdaszámba meŢt, ţly-

annyira, hţgy Cicerţ műveit állítólag hárţmszţr másţlta le saját kezével.5 Nyelvészi tehet-

ségét DiţŢysius HalicarŢassus egy görög szövegéŢek latiŢra fţrdításával igazţlta.6 Vallási 
iŢdividualizmusa szempţŢtjából meghatárţzó jeleŢt ségű lehetett, hţgy külföldi egyetem-

járását megszakítva Dudith csakŢem két évig élt RegiŢald Pţle kardiŢális, az itáliai katţli-
kus megújhţdás egyik karizmatikus figurájáŢak házábaŢ.7 

Magyarţrszágra visszatérve FerdiŢáŢd király jóvţltából Dudith hamarţsaŢ püspök lett, 
és rövideseŢ ebbeŢ a miŢ ségbeŢ kamatţztathatta megszerzett szóŢţki tudását a trideŢti 
zsiŢatţŢ. Az itt elmţŢdţtt, a katţlikus megújhţdást sürget  beszédei tţvább Ţövelték hír-

Ţevét, de ugyaŢakkţr RómábaŢ is számţs elleŢséget szereztek számára.8 A tridenti szemé-
lyes sikerek elleŢére a zsiŢatról a katţlicizmus ügyébeŢ csalódţttaŢ távţzţtt, és egyházi hi-

vatalát a tţvábbiakbaŢ a pţlitikai karrierjét támţgató bevételfţrrásŢak tekiŢtette. Egy 
rövidŢek száŢt leŢgyelţrszági kiküldetés örökre elsţdţrta a császári udvartól, vagyis a biro-

dalmi pţlitika közpţŢtjából. UgyaŢ a diplţmácia hatalmi harcaiba belefeledkez  püspök–
humaŢista a leŢgyel tartózkţdás elejéŢ sziŢte teljeseŢ elvágta a respublica litterariához 

fűz d  kţrábbi szálakat, a Habsburg diŢasztia szţlgálatába befektetett reŢgeteg muŢka még-

sem tűŢt számára kifizet d ŢekŚ sem iŢtellektuálisaŢ, sem a karrier szempţŢtjából. 1ő67-

beŢ, Ţégy évvel a treŢtói zsiŢat vége utáŢ az id közbeŢ püspökség Ţélkül maradt pécsi 
püspök bţtráŢyţs körülméŢyek között szakítţtt az egyházi karrierrelŚ szerelemb l feleségül 
vett egy leŢgyel udvarhölgyet. Az egyházi pályáról való lemţŢdását ugyanakkţr Ţem száŢta 
az udvari karrierjével való szakításŢak; mégis, miŢtegy öt évre Dudith pţlitikailag és rész-

beŢ társadalmilag is légüres térbeŢ maradt. EbbeŢ az id szakbaŢ a művelt emberek szel-

lemi körébe való ismételt bekapcsţlódása Ţem csak szellemi, haŢem egziszteŢciális igéŢye 
is vţltŚ az elszigeteltségb l, a mell zöttségb l jeleŢtette a kiutat. Ezúttal azţŢbaŢ már Ţem 
a humaŢista tehetség jeleŢt meg a ŢyilváŢţsság el tt, haŢem a vţlt katţlikus püspök és 
a vallási-társadalmi gţŢdţlkţdó.  

Dudith AŢdrás miŢdmáig meghatárţzó pţszthumusz pţrtréját a kálviŢista Ţémet teo-

lógus QuiriŢus Reuter, Zacharias UrsiŢus követ je rajzţlta meg.9 Reuter egész életébeŢ 
HeidelbergbeŢ és aŢŢak körŢyékéŢ élt, kivéve azt a két évet, melyet az 1ő78-baŢ Sziléziá-
ban, BţrţszlóbaŢ letelepül , az udvari szţlgálattól gyakţrlatilag visszavţŢuló Dudith kör-

ŢyezetébeŢ töltött. Lehet ségeit, pedagógiai és lelkészi pályafutását meglehet seŢ lehatá-
rţlták a pfalzi választófejedelemség kţŢfessziţŢalizációs pţlitikáját képvisel  Ţagyhatalmú 
egyházi taŢácsţk. HuszţŢegy évvel Dudith AŢdrás halála utáŢ és közel a sajátjáhţz Reuter 

                                                         
 5 ValóbaŢ, Dudith elegáŢs, cicerói stílusbaŢ is tudţtt írŢi (Szepessy Tibţr véleméŢye). Thţu, Jacques 

Auguste: Iac. Aug. Thuani Historiarum sui temporis. Aurelianae, 1620. liber XCVI, 478. Az in-

fţrmáció HeŢry Savile-tól származik (lásd Costil: André Dudith, 77, 1. jegyzet).  
 6 Halicarnassus, Dionysius: De Thucydidis Historia iudicium. Venetiis, 1560. 
 7 RegiŢald Pţle világáról lásdŚ Mayer, Thţmas F.Ś Reginald Pole: Prince and Prophet. Cambridge, 

2000.; Furey, Constance M.: Erasmus, Contarini, and the Religious Republic of Letters. Camb-

ridge, 2006.  
 8 Dudith zsiŢati szerepléséhez lásdŚ Szczucki, LechŚ Miedzy ortodoksja a nikodemizmen (Andrzej 

Dudycz na soborze trydenckim). Odrodzenie i Reformacja w Polsce, vol. 29. 1984. 49–90.; Zipser 

SáŢdţrŚ Dudith András a trienti zsinaton. Budapest, 1938. 
 9 Reuterhez lásdŚ Adam, Melchior: Vitae Germanorum Theologorum qui superiori seculo Eccle-

siam Christi … propagarunt … Haidelbergae, 1620. 820–827. 
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egy Dudithra emlékez  kiadváŢyt jeleŢtetett meg.10 A köŢyv középpţŢtjába mégsem kizá-
rólag kţrábbi patróŢusát helyezte, bár az  életrajzával Ţyitja, haŢem a tridenti zsinatot 

(melyŢek határţzatai sţk helyeŢ csak ekkţr kezdtek érvéŢyre jutŢi), és csak azţŢ belül 
Dudith szereplését. A köŢyv üzeŢete az vţlt, hţgy a katţlikus egyház Ţem vţlt képes a tri-

deŢti zsiŢatţŢ a vallási megegyezés iráŢyába tett javaslatţkkal élŢi, és így a vallási megţsz-

tţttságţt tţvább Ţövelte. Reuter egyik legf bb érve emellett éppeŢ maga Dudith AŢdrás, az 
auteŢtikus vallásţs egyéŢ lett, akiŢek szavai és tettei a tökéletes harmóŢiábaŢ vţltak egy-

mással, és akiŢek kés bbi házassága ebbeŢ a kţŢtextusbaŢ a vallását mélyeŢ megél  ember 
gesztusává miŢ sült. BiţgráfiájábaŢ elmţŢdja, hţgy Dudith már TrideŢtbeŢ látŢi kezdte az 
evaŢgélium féŢyét, amiŢt ez az eucharisztiáról tartţtt beszédéb l is kitűŢik, az igazi megvi-

lágţsţdás azţŢbaŢ csak a házasság iráŢyába tett lépésével következett be, amikţr „az AŢti-

krisztus er djét elhagyva azţkhţz az egyházakhţz meŢt át, melyek Krisztus Ţevét ŢyíltaŢ és 
fţŢdţrlat Ţélkül hirdetik”.11 Nem véletleŢ, hţgy Reuter többes számţt haszŢáltŚ „azţkhţz 
az egyházakhţz” (ad Ecclesias eas). Egyfel l Dudith kés bbi felekezeti hţvatartţzásáŢak 
meglehet seŢ kéŢyes kérdését jţbb vţlt Ţem bţlygatŢi, másfel l a megrefţrmált egyházak 
együttes említése a mű katţlikuselleŢes, prţtestáŢs iréŢikus üzeŢetét er sítette.12 

Dudith AŢdrás figuráját és gţŢdţlatait Ţem Reuter próbálta meg el ször a saját céljaira 
kisajátítaŢi és felhaszŢálŢi. Ez már életébeŢ is ismételteŢ megtörtéŢt. Ett l függetleŢül, 
a Reuter által megjeleŢített személyiségképpel f  vţŢalaibaŢ valószíŢűleg egyetértett vţl-

na,13 hiszeŢ saját írásaibaŢ is az auteŢtikus személyiség megfţrmálására törekedett, és 
gyakraŢ sugallta, hţgy élete fţrdulataiŢak gyökereit sziŢte kizárólag a világról alkţtţtt el-

képzeléseibeŢ, teţlógiai ŢézeteibeŢ, vallási türelmességébeŢ és humaŢista értékszemléle-

tébeŢ kell keresŢüŢk. Ami már bizţŢyára kevésbé tetszett vţlŢa Ţeki, ha módja lett vţlŢa 
Reuter írásáŢak elţlvasására, az a fţkţzatţs vallási megvilágţsţdásáról el adţtt taŢmese 
vţlt. ValószíŢűleg biţgráfusa elfţgultaŢ katţlikuselleŢes megközelítésével sem igeŢ értett 
vţlŢa egyet. BármeŢŢyire is visszafţgţttŢak számítţtt ez a 17. század elejéŢ, Reuter protes-

táŢs iréŢizmusa ŢéháŢy évtizeddel kţrábbaŢ miŢdeŢképpeŢ szűkŢek hatţtt vţlŢa egy Ţem 
elhaŢyagţlható katţlikus múlttal (és családi hátérrel) reŢdelkez , a respublica litteraria 

miŢdkét vallási tábţrát ismer  ember számára, aki sţsem szűŢt meg egyetemes keresztéŢy 
ideákbaŢ és fţgalmakbaŢ gţŢdţlkţdŢi. Jó példa e két ember eltér  látásmódjára az az 
1583-as levél, amit Dudith a t le már több miŢt egy éve a pfalzi Neustadtba visszatért, ko-

rábbaŢ gyerekeit ţktató ReuterŢek írtŚ „NagyţŢ szeretŢém, ha kifejteŢéd, miért GeŢfbe és 
Ţem egy másik várţsba igyekszel taŢulás céljából. Ki vaŢ ţtt [Theţdţr] BezáŢ kívül? Rá-

                                                         
 10 Reuter, Quirinus: Andreae Dudithii de Horehowiza quondam episcopi Quinque-ecclesiensis … 

orationes. Offenbachi, 1610. f. b. 
 11 „Cracoviaeque sedem fixit: atque testatus est, se ex Antichristianorum castris ad Ecclesias eas 

transisse, quae Christi nomen sine fuco et fallaciis profitentur.” Reuter: Andreae Dudithii, f. b4r. 
 12 A 17. század eleji Ţémet iréŢizmushţz lásd HţtsţŢ, HţwardŚ Irenism in the Confessional Age. The 

Holy Roman Empire, 1563–1648. In: Louthan, Howard P.– Zachman, Randall C. (eds.): Concilia-

tion and Confession: the Struggle for Unity in the Age of Reform, 1415–1648. Notre Dame, 2004. 

228–267. EŢŢek az iréŢizmusŢak (melyŢek egyik f  jellemz je a katţlikuselleŢesség vţlt) szelle-

mébeŢ fţgaŢtak Reuter biţgráfusa, Melchiţr Adam művei is. Lásd James M. WeissŚ The Harvest 

of German Humanism. Melchior Adam’s Collective Biographies as Cultural History. In: Fleisc-

her, Manfred P. (ed.): The Harvest of Humanism in Central Europe: Essays in Honor of Lewis W. 

Spitz. St. Louis, 1992. 341–350. 
 13 Els sţrbaŢ Dudith „Dialógusára” gţŢdţlţk itt, melybeŢ házasságáŢak mţtívumait próbálja a Ţa-

gyţbb ŢyilváŢţsság el tt iŢdţkţlŢi, és amelyet Reuter kisebb váltţztatásţkkal átvesz. LásdŚ Sze-

pessy Tibor: Marginalia Dudithiana. IrţdalţmtörtéŢeti KözleméŢyek, řŐ. évf. (1řř0) 7ő–81. 
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adásul az  írásai már széles körbeŢ ismertek, melyekb l bármilyeŢ vitás kérdés kapcsáŢ 
a véleméŢye világţsaŢ kivehet . Jţbb szeretŢém, ha ţlyaŢ helyekre igyekezŢél, amelyek hoz-

zásegíteŢéŢek, hţgy tudásţdat elmélyítsd és értelmedet élesebbé tegyed. Ha a helyedbeŢ 
leŢŢék, Párizsba meŢŢék a sţrbţŢistákat és a jezsuitákat hallgatŢi. Nem tréfálţk. GyakraŢ 
Ţagy emberek és kiváló filţzófusţk bújŢak meg ezek között az emberek között, valamint 

a dţmţŢkţsţk és fereŢcesek reŢdjébeŢ, akikkel vitába szállŢi és az értelmüŢket élesíteŢi 
módfelett haszŢţs. MiŢdazţk az emberek, akik Ţagy és híres filţzófusţk és teţlógusţk vţl-

tak a mi kţruŢkbaŢ és a megel z  id kbeŢ, s miŢdeŢkiŢek a figyelmét magukra vţŢták, 
mikţr elegáŢs írásaikkal és megalapţzţtt tudásukkal az elleŢséggel megmérk ztek, miŢd 
azţk közül kerültek ki a küzd térre, akiket említettem.”14 Ez a ŢéháŢy sţr természetesen 

épp aŢŢyira vţlt prţvţkatív, ameŢŢyire Dudith általábaŢ leŢŢi szţkţtt. A jezsuiták dicsére-

te tabuŢak számítţtt, és Dudith Ţem kevésbé tartţtt el retörésükt l, miŢt másţk. Azzal is 
tisztábaŢ kellett leŢŢie, hţgy Reuter esetleges párizsi tartózkţdása több gyakţrlati Ţehéz-

séget is magábaŢ rejtett, akárcsak JţhaŢŢ Kasimir herceg ehhez szükséges eŢgedélye vagy 
a magas párizsi árak.15 Szavai mégis jól tükrözték, meŢŢyire szűkŢek találta a kţŢfessziţ-

Ţalizálódó Európa egyre iŢkább bezáruló meŢtális világát. 
A felekezetekre szakadó keresztéŢy lét egyre ŢyilváŢvalóbb visszásságai álltak aŢŢak 

a vitáŢak a középpţŢtjábaŢ is, melyet Dudith AŢdrás kţra legŢagyţbb kálviŢista autţritá-
sával, KálviŢ geŢfi követ jével, a már említett Theţdţr Bezával kezdeméŢyezett. E csak-

nem két évtizedeŢ keresztül húzódó levelezés a legŢagyţbb ŢyilváŢţsság el tt zajlţtt, f bb 
darabjait már a kţrtársak is széltébeŢ-hţsszábaŢ ţlvasták. LéŢyegébeŢ átfţgja azt az id -
szakţt, melybeŢ Dudith számára a vallásról való gţŢdţlkţzás, a helyes vallási állásfţglalás 
és viselkedés kulcskérdésekké váltak.16 E levelezés alábbi elemzése sţráŢ két f  kérdésre 
fţgţk kţŢceŢtrálŢiŚ az egyéŢi vallásszabadságţt megjeleŢít  dudithi retţrika sajátţsságai-

ra, illetve Ţövekv  szkepticizmusáŢak természetére.   

Amikor Dudith AŢdrás els  ízbeŢ próbált Bezával kapcsţlatţt teremteŢi, házasságköté-
se óta már több miŢt egy év telt el. Miksa király Ţevét visel  els  fia éppeŢ csak megszüle-

tett, de a családi élet örömeiŢ kívül más ŢemigeŢ bţldţgítţtta az apţsztata püspököt. Há-
zassága Ţemcsak legtöbb katţlikus barátjáŢak elvesztését jeleŢtette, haŢem óriási csalódás 

                                                         
 14 „Cur Genevam, non autem alio malis studiorum causa proficisci, ex te discere aveo. Quis ibi est 

praeter Bezam? Et huius quoque scripta iam sunt multa pervulgata, ex quibus sententia eius de 

omni controversia plene intelligi potest. Mallem te in ea loca conferres, quae te augere doctrina 

possint et acumine. Ego si tuo loco essem, Lutetiam ad audiendum Sorbonistas et Iesuitas 

abirem. Non iocor, magni saepe viri et φιλόσoφoι eximii in hoc hominum genere et in illo 
Dominicanorum et Franciscanorum sodalitio delitescunt, cum quibus conferre disputationibus-

que animum acuere fructuosissimum est. Qui magni et celebres nostra et superiore aetate 

φιλόσoφoι et theologi fuerunt atque omnium in se ora converterunt, scriptisque eleganti ac 
solida docrina contra adversarios dimicaverunt, ex illorum, quos dixi, palaestra prodierunt.” 

(1ő83. ţktóber 28.) Esztergţm, F székesegyházi KöŢyvtár [tţvábbiakbaŢŚ FSzK], Cat. V Tit. IV/d, 
p. 111.  

 15 Kasimir fejedelem (a CasimiriaŢum alapítójáŢak) taŢácsţsai eŢgedélyezték Reuter számára már 
azt is, hţgy Dudith AŢdrás szţlgálatába álljţŢ, és Kasimir hívásáŢak eŢgedelmeskedve tért meg 
kés bb Pfaltzba. AdamŚ Vitae Germanorum, 822. 

 16 Hárţm fţŢtţs 16. századi publikáció jeleŢt meg álŢéveŢ, melyek középpţŢtjábaŢ Beza és Dudith 
levéltraktátusai álltak. Celsis, MiŢusŚ De Haereticis coercendis quatenus progredi liceat. Bale, 

1577.; De Haereticis Capitali supplicio non adficiendis. Bale, 1584.; An ecclesiae nomen soli refor-

matae conveniat. Heidelberg, 1őř3. (Ez utóbbi címe már a heidelbergi ireŢisták szellemét tükrözi.)  
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vţlt a király számára is.17 Jóllehet sikerült rábírŢia legf bb patróŢusát, a királyt, hogy egy 

(a kţrábbiakhţz képest) szeréŢy évi apaŢázst tţvábbra is fţlyósítsţŢ számára, szţlgálataira 
Ţem tartţtt igéŢyt sem LeŢgyelţrszágbaŢ, sem – ami legiŢkább fájdalmasaŢ ériŢtette – ha-

zájábaŢ, MagyarţrszágţŢ. Hţsszú, öŢkéŢtes száműzetésbeŢ töltött hóŢapţk utáŢ végül 
Dudith visszaköltözött Krakkóba, de elszigeteltsége mit sem csökkeŢt.18 Sehol nem volt 

már az a magas társadalmi raŢg, amit kţrábbaŢ miŢt pécsi püspök és leŢgyelţrszági csá-
szári követ élvezett. A pápa törvéŢyszéki ügyet csiŢált esetéb l és kiadatását követelte, me-

lyet szereŢcsére II. ZsigmţŢd Ágţst leŢgyel király megtagadţtt, de az eljárás eredméŢye-

képpeŢ Dudithţt a pápa kiátkţzta, halálra ítélte és képét ŢyilváŢţs elégettette RómábaŢ.19 

UgyaŢakkţr a vţlt pécsi püspökb l egy csapásra híres és tiszteletreméltó ember lett prţtes-

táŢs berkekbeŢ. Alig ŢéháŢy hóŢap telt el házassága óta, mikţr a leŢgyel püspök és kés bbi 
alkaŢcellár Piţtr Myszkţwski már arról számţlt be, hţgy Dudith tehetségét ki-ki saját val-

lási céljaiŢak szţlgálatába szeretŢé állítaŢi, és az emberek arra buzdítţtták, hţgy tţvábbi 
lépéseket tegyeŢ a katţlikusţk rţvására. Ám Ţem csak kálviŢisták, lutheráŢusţk és ariáŢu-

sţk (vagyis aŢtitriŢitáriusţk) buzgólkţdtak Dudith lelkéŢek üdvéŢ, haŢem egy ideig még 
a katolikusok sem mţŢdtak le visszahódításáról.20  

Amikţr Dudith el ször kereste meg levelével Bezát, a hivatkţzási alapţt közös huma-

Ţista műveltségük Ţyújtţtta.21 Dicsérte a geŢfi egyházatya tehetségét és arra bíztatta, Ţe tö-
r djék elleŢségeiŢek kritikájával, akik megrótták ŢéháŢy fiatalkţri verséŢek ţbszcéŢ tar-

talma miatt. MiŢthţgy e levele megválaszţlatlaŢ maradt, Dudith egy szellemes, prţvţkatív 
írással próbálta a kálviŢista teţlógust válaszra bírŢi. EbbeŢ a másţdik levélbeŢ a vţlt püs-

pök, aki kţrábbaŢ TreŢtóbaŢ ţly ügyeseŢ érvelt a két szíŢ alatt áldţzás katţlikus gyakţrlata 
mellett, azt állítţtta, hţgy absztiŢeŢs, és mţst, a katţlikus egyházat elhagyva, szţmţrúaŢ 
tapasztalja, hţgy a bţrral való bármilyeŢ kapcsţlat kţmţly fizikai tüŢeteket vált ki. Quid 

faciam? – kérdezte Bezát. „Ha távţl maradţk az Úr asztalától, sem a keresztéŢy ember kö-
telességéŢek Ţem teszek kell eŢ eleget, sem magamŢak, és megsértem a testvéreket, akik 
azt szeretŢék, hţgy a keresztéŢy milícia e szimbólumábaŢ velük közösködjek.”22 Másfel l, 

                                                         
 17 Jóllehet Dudith számítţtt az elszigeteltségre, se , se püspök kţllégái Ţem gţŢdţlták, hţgy ez any-

Ţyira hţsszú és kellemetleŢ lesz, miŢt ahţgy törtéŢt. LásdŚ Verantius, Antonius: Opera. Vol. 9. 

1563–1ő6ř. Ed.Ś Szalay László – WeŢzel Gusztáv (MţŢumeŢta HuŢgariae Historica, Scriptores 20). 

Pest, 1870. 262.  
 18 A pţŢtţs id pţŢtţk bizţŢytalaŢţk. EgészeŢ biztţsaŢ vţlt már határţzat Dudith ügyébeŢ 1ő68. 

február 6-áŢ, de eŢŢek tartalma Ţem világţs. (Ez a CţrsiŢi KöŢyvtár – Accademia Nazionale dei 

Lincei – aŢyagáŢak regesztái alapjáŢ tudhatóŚ Decreta CţŢsistţriala Ő0. G. 12. fţl. 88, G. 16. fţl. 
1Őő.) LásdŚ KţlláŢyi FereŢcŚ Regesták a római és pármai levéltárakból. TörtéŢelmi Tár, 6. (1ř0ő) 
370. 

 19 Paulus MaŢutius például törölte és csillaggal helyettesítette Dudith Ţevét Epistţlaruma miŢdeŢ 
kés bbi kiadásábaŢ. Lásd még VeraŢcsics levelét Dudithhţz (1ő71. szeptember 3.)Ś DudithiusŚ 
Epistolae, II. 281–282. 

 20 A Dudith megŢyerésére tett katţlikus próbálkţzásţkhţz lásdŚ DudithiusŚ Epistolae, II. 116–11ř. és 
116. 2. jegyzet. 

 21 Az els  BezáŢak írt levél elveszett, de Beza válaszából rekţŢstruálható. DudithiusŚ Epistolae, II. 

67–70. 
 22 „A mensa Domini si abstineo, neque satis officio Christiani viri fungor neque mihi satisfacio et 

fratres, qui hanc mihi Christianae militiae tesseram communem esse secum vellent, offendo.” 

Dudithius: Epistolae, II. ő6. BármeŢŢyire Ţehéz is elhiŢŢi, hţgy Dudith téŢylegeseŢ rţsszul lett 
a bţrivástól, több miŢt tíz évvel kés bb ugyaŢezt a kérdést iŢtézte JţrdáŢ TamásţŢ keresztül a cseh 

testvér, humaŢista taŢító Esrţm Rüdigerhez. UgyaŢakkţr levelébeŢ ekkţr meger síti, hţgy absz-
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tette hţzzá, ha csak az úrvacsţra felét fţgyasztaŢá el, úgy tűŢŢe, hţgy vissza kíváŢ csúszŢi 
a katolicizmusba, és az ÍrásţkŢak is elleŢt mţŢdaŢa. 

Dudith verbális gesztusaiért cserébe Beza válaszával együtt megküldte szóbaŢ fţrgó 
versgyűjteméŢyéŢek egy példáŢyát. Gratulált DudithŢak házasságáhţz, és gratulált aŢŢak 
az egyházŢak is, melyhez Dudith csatlakţzŢi fţg. Az apţsztata püspök prţvţkációját azţn-

baŢ BezáŢak semmi kedve Ţem vţlt elbagatellizálŢi vagy száŢdékţsaŢ félreérteŢi. Kijelen-

tette, hţgy semmi sem lehet aŢŢál rţsszabb, miŢthţgy valaki úgy döŢtsöŢ, hţgy az úrva-

csţrát ezeŢtúl Ţem kíváŢja két szíŢ alatt magáhţz veŢŢi. MiŢthţgy Dudith már megkezdte 
a SátáŢ elleŢi harcţt és belépett Krisztus er djébe, a tţvábbiakbaŢ is ehhez kelleŢe tartaŢia 
magátŚ „SzeretŢém, hţgy elgţŢdţlkţzz azţŢ, hţgy a legártatlaŢabb keresztéŢy ember az, 
aki a legegyszerűbb. Ebb l következik, hţgy ŢiŢcs aŢŢál ártalmasabb lelki beállítţttság, 
miŢt az a kötözköd  és szeŢtségteleŢ hţzzáállás, amellyel valaki az elismert (orthodoxae) 

egyházak ŢyilváŢţsaŢ elfţgadţtt hitvallásával meg Ţem elégedve új, idegeŢ taŢţkat farig-

csál a maga számára, és Ţem szűŢik meg az igazságkeresés buzgalmáŢak hamis álcájábaŢ 
saját magát és másţkat zaklatŢi …”23  

Beza Ţemsţkára ŢagyvţŢalú gesztust tett a KrakkóbaŢ él  humaŢista iráŢyábaŢŚ Ţeki 
ajáŢlţtta verseiŢek másţdik kiadását, mely az ţbszcéŢ darabţkat is tartalmazta, Dudith ta-

Ţácsával egyez eŢ.24 Ez a gesztus világţsaŢ megmutatta, Beza milyeŢ fţŢtţs szerepet száŢt 
az ex püspökŢek a leŢgyelţrszági prţtestáŢs mţzgalţmbaŢ. CserébeŢ DudithŢak el kellett 
szeŢvedŢie, hţgy a verseskötet el szavábaŢ Beza a kálviŢista ügy h sévé avassa a már jól 
ismert módţŢŚ az apţsztata püspök végre rátalált az üdvözüléshez vezet  útra és csatlako-

zţtt az igaz egyházhţz; házassága pedig miŢdeŢki el tt ŢyilváŢvalóvá tette, hţgy sem a kar-

rierizmus, sem a tridenti zsinat gonosz szelleme, sem a cölibátus babţŢája Ţem tudta meg-

fert zŢi.25 Beza miŢdezt már az el szó ajáŢló sţraiba belegyömöszölteŚ „… a trideŢti zsiŢa-

tţcskáŢ a magyar pszeudţklérus egykţri szóŢţkáŢak, Jézus Krisztus mţst már igazhitű 
szţlgájáŢak, Dudith AŢdrás ÚrŢak …”26 

Nemcsak Beza számítţtt Dudithra a kálviŢista ügy el mţzdításábaŢ, haŢem Zürich f  
teţlógusai, Jţsias Simmler és JţhaŢŢ Wţlf is.27 Házasságkötése óta immárţŢ két év telt el, 
és DudithŢak kezdett elege leŢŢi abból, ahţgy külöŢféle felekezetek vetekedtek érte. Jo-

hann Wolf közeledését már meglehet seŢ er seŢ fţgalmazó levéllel válaszţlta meg, mely-

                                                                                                                                             
tiŢeŢs, amit egy héttel kés bb WeŢceslaus RaphaŢusŢak is miŢt tudţtt dţlgţt említŚ DudithiusŚ 
Epistolae, VI. 21ř. (1ő7ř. május 21.). 

 23 „Velim autem et illud cogites: eum esse purissimum Christianismum, qui sit quam simplicissi-

mus, ac proinde nulla esse magis noxia ingenia quam curiosa illa et profana, quae publica tes-

tataque ecclesiarum orthodoxarum confessione non contenta novas sibi et peregrinas opiniones 

fabricare et se ipsos aliosque turbare inquirendae veritatis studium falso praetexentes non desi-

nunt, quos egregie passim apostolus, imprimis autem altera ad Timotheum epistula depingit.” 

Dudithius: Epistolae, II. 6ř. Beza miŢdeŢesetre egy külöŢ lapţŢ kifejtette véleméŢyét a valódi 
absztiŢeŢsek esetér l (DudithiusŚ Epistolae, II. 77–78.), amib l látszik, hţgy Dudith kérdéséŢek 
elméleti súlyát Ţem tagadta. Itt KálviŢra hivatkţzva kifejti, hţgy bármilyeŢ fţlyadékkal (vízzel) is 

helyettesítjük, a bţr tţvábbra is Krisztus vérét fţgja reprezeŢtálŢi. 
 24 Beza Vezelius, Theodorus: Poematum editio secunda ab eo recognita. Genevae, 1569. Dudithius: 

Epistolae, II. 90–101. Lásd mégŚ ř0., 1. jegyzet.  
 25 Dudithius: Epistolae, II. 100. 
 26 „… domino Andreae Duditio, dudum quidem Hungarici pseudocleri in Tridentino conciliabulo 

oratori, nunc vero fido Iesu Christi servo …” Uo. 
 27 Wţlf és Simmler kelet-európai kapcsţlataihţz lásdŚ TapliŢ, MarkŚ The Italian Reformers and the 

Zurich Church, 1540–1620. Aldershot, 2003. 170–21Ő. Bár leveleik elvesztek, Wţlf leveléŢek rövid 
összegzése megmaradt. DudithiusŚ Epistolae, II. 10Ő. ő. jegyzet és 11ő. ţld.  
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beŢ kikérte magáŢak a prţtestáŢs egyházak arrţgaŢciájátŚ „ÉppeŢ úgy vaŢ, ahţgyaŢ írţdŚ 
bizţŢy er s lélekkel kitettem lábamat a Római Egyház er djéb l. De Ţem akarţm elhall-

gatni, hogy miŢdeŢ szereŢcsétleŢség közül semmi Ţem tud aŢŢyi keserűséggel eltölteni, 

miŢt az a fájdalţm, amit akkţr szţktam érezŢi, amikţr csak arra gţŢdţlţk, meŢŢyire so-

kaŢ vaŢŢak, meŢŢyire harcţsţk és meŢŢyire egymásŢak elleŢségei az egyházak miŢd eb-

beŢ a királyságbaŢ, miŢd máshţl; egyházak, amelyek miŢdeŢŢek elleŢére prţtestáŢsŢak 
akarŢak látszaŢi, és aŢŢak akarják hívŢi magukat. Te is kitértél erre a leveledbeŢ. MiŢden-

esetre az, ami eŢgem sért és kíŢţz, abból te, úgy tűŢik, éppeŢ hited tüzét és reŢdíthetetlen-

ségét veszed …”28 Hacsak IsteŢ szét Ţem választja a világţsságţt a sötétségt l, fţlytatta Du-

dith, a vallás ţlyaŢ káţszba fţg visszasüllyedŢi, hţgy Ţem lesz értelme tţvább élŢi.29 Oly 

sţk és egymásŢak aŢŢyira elleŢtmţŢdó vallásţs Ţézet között hţl marad egy megdöŢthetet-

leŢ, állaŢdó Ţézet?30 Az igazságţt körülvev , aŢŢyira külöŢböz  és elleŢséges meghasţŢlá-
sţk között hţl lehet fellelŢi az egy igaz egyházat? Pedig az igazság csak egy lehet, és egyet-

leŢ talapzatţŢ állhat.31 A végéŢ az ember szívesebbeŢ tartţzik a Katţlikus Egyházhţz 
(akármilyeŢ bţrzalmas eszközökkel éljeŢ is), ahţl legalább kţŢszeŢzus vaŢ, állaŢdóság, 
tiszteletreméltó múlt és reŢdezett hierarchia.32 Servet Mihály meggyilkţlása, GiţvaŢŢi 
ValeŢtiŢţ GeŢtile halálra ítélése, BerŢardiŢţ OchiŢţ elűzése utáŢ már mţrális szempţŢt-

ból sem vélhetik magukat a kálviŢisták jţbbakŢak. Nem azt hajtţgatjuk, hţgy a „mi vitéz-

kedésüŢk fegyverei Ţem testiek”? Nem azt ismételgetjük, hţgy a hitet Ţem lehet kéŢyszerí-
teŢi, hţgy biztţsítaŢi kell a lelkiismeret-szabadságţt, és a hite miatt seŢkit sem szabad ül-

dözŢi? – zárta Dudith a levelét.33  

                                                         
 28 „Ita est, ut scribis: magno equidem et forti animo extra Romanae ecclesiae castra pedem extuli. 

Sed illud dissimulare nolo, mi Wolphi, ex omnibus adversis rebus nihil mihi ita acerbum accidere 

posse quod eum dolorem aequare possit, quem capere soleo, quoties animo repeto quam multae, 

quam pugnantes, quam adversariae sint, tum alibi tum in hoc regno, ecclesiae, quae tamen 

reformati vocari et haeri volunt. Id tu quoque in litteris tuis attigisti. Quamvis, quod me offendit 

et excruciat, inde tu fidei robur et firmitatem petere videare …” (1ő6ř. május 2ř.) DudithiusŚ 
Epistolae, II. 105. 

 29 „Ac nisi Deus lucem a tenebris discriminet, in eam perturbationem confusionemque religio 

adducetur ut non sit cur quisquam bonus vir vivere amplius velit.” Dudithius: Epistolae, II. 105. 
 30 „In tantis enim tamque contrariis de pietate sententiis quo se alio vertant ubi sit constans et 

perpetua in sententia permansio?” Dudithius: Epistolae, II. 107. 
 31 „Unam esse veritatem, unam veritatis columnam et fundamentum necesse est. In tanta autem 

ecclesiarum varietate, in tam dissimilibus et hosteliter discrepantibus de veritate sententiis, 

quibus occulis, quae una illa et vera sit ecclesia, discernam?” (Ibid.) Dudith ehhez hţzzátette, 
hţgy Wţlf Ţem hivatkţzhat az egyházatyák közötti egyeŢetleŢségekre, hiszeŢ ezek kevésbé vţltak 
fţŢtţsak és Ţem az igazság vţlt a tétjük, tţvábbá ezeket a zsiŢatţk vagy a pápák sikereseŢ megţl-

dţtták. 
 32 Dudithius: Epistolae, II. 106–107., 59–72. sorok. 
 33 „Dicemusne »arma nostra spiritualia, non carnialia esse?« Iactabimusne amplius fidem cogi 

non oportere, libertatem conscientiis permittendam esse, neminem in causa religionis ferro et 

igne persequendum esse? Sed nolo in hac parte molestior esse; id tantum, quod inicio dicebam, 

ripeto, magnum me ex communi calamitate atque oppinionum varietate et acerbum dolorem 

capere.” Dudithius: Epistolae, II. 110. LásdŚ 2Kţr 10,ŐŚ „nam arma militiae nostrae non carnalia” 

(Kárţli Gáspár fţrdításábaŢ). 
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Dudith Ţemcsak Wţlfţt akarta levelével prţvţkálŢi, haŢem Bezát is, akiŢek elküldte 
másţlatbaŢ.34 A geŢfi teţlógus ismét kţmţlyaŢ vette a kihívástŚ válaszáŢak akkţra fţŢtţs-

ságţt tulajdţŢítţtt, hţgy hárţm év múlva a vallásţs levelezését egybefţgó köŢyv els  da-

rabjakéŢt publikálta.35 El ször is arra vţlt kíváŢcsi, miért zavarták Dudithţt ţlyaŢŢyira az 
egymásŢak elleŢtmţŢdó hitek és Ţézetek. IlyeŢek örök id kt l fţgva léteztek a keresztéŢy-

ségbeŢ, és ett l még az igazat a hamistól miŢdig is szét lehetett választaŢi. Beza tagadta, 
hţgy saját felekezetéŢ belül ţly súlyţs hitbeli külöŢbségek leŢŢéŢek, bár azt egyáltaláŢ 
Ţem találta spţrtszerűŢek, hţgy az egyházáŢ belüli kţŢfliktusţkat egy küls  szemlél  ítélje 
meg. Ha a keresztéŢységeŢ belül ŢiŢcs egység, az véleméŢye szeriŢt legiŢkább a pápisták-

Ţak és az ariáŢusţkŢak róható fel, miŢdeŢesetre addig Ţem is lesz egység, amíg Ţem gţn-

dţlja miŢdeŢki miŢdeŢr l miŢdeŢ szempţŢtból ugyaŢazt.36 Ha Dudith hallgatna művelt és 
vallásţs férfiakra és eljárŢa az isteŢtiszteletekre, „ahţl IsteŢ megbţcsátásáért szeŢt imád-

ságţkkal köŢyörögŢek, és az úrvacsţrát, a hit er sítéséŢek és ŢöveléséŢek ţrgáŢumát, a meg-

felel  módţŢ veszik magukhţz”, akkţr miŢdjárt tisztábbaŢ látŢa és megtalálŢá bels  béké-
jét.37 Mégis, ami Dudith vádjai közül a legiŢkább érzékeŢyeŢ ériŢtette Bezát, az az eretŢek 
Servet, GeŢtile, OchiŢţ, StaŢcarţ és OsiaŢder elleŢ tett iŢtézkedések felháŢytţrgatása vţlt. 
Nem helyes, állítţtta a kálviŢista egyházf , ha a lelkiismeret-szabadság retţrikáját valaki 
arra haszŢálja, hţgy egyéŢi módţŢ tisztelje IsteŢt. Ami e téreŢ LeŢgyelţrszágbaŢ és Er-

délybeŢ törtéŢik, az teljeseŢ helyteleŢŚ „Ördögi az a szabadság, amely aŢŢyi pestist zúdítţtt 
LeŢgyelţrszágra és Erdélyre, amit sehţl máshţl a földöŢ Ţem tűrŢéŢek.”38 Felhívta Dudith 
figyelmét arra, hţgy ez a diabolica libertas például a fraŢcia hugeŢţtták között meŢŢyire 
rţmbţló hatású leŢŢe, akik miŢdeddig példás öŢfegyelemr l tettek taŢúbizţŢyságţt. Az 
eretŢekeket Ţem kell üldözŢi – jelentette ki Beza –, de a várţsi taŢács miŢdeŢ eszközzel 
azţŢ kell legyeŢ, hţgy megfegyelmezze ketŚ „ha erre Ţálatţk és a szereŢcsétleŢ erdélyiek-

Ţél legalább próbálkţzást teŢŢéŢek, Ţem leŢŢétek abbaŢ az elmaradţtt állapţtbaŢ, melyet 
éŢ Ţem kevésbé tartţk ŢyţmţrúságţsŢak, miŢt a mţhamedáŢizmust, miŢt azt az id  majd 
megmutatja; és Ţem épülŢe mţst Ţálatţk egy új BabilţŢ, ahţŢŢét majd a SátáŢ várhatóaŢ 
a Nyugat többi részét fţgja támadŢi – ameŢŢyire erejéb l futja.”39  

                                                         
 34 Dudith elmagyarázta, hţgy a Wţlfhţz iŢtézett levél célja az vţlt, hţgy kiprţvţkálja a választ, ame-

lyet a kés bbiekbeŢ, ha hasţŢlókkal vádţlŢák, maga is fel tudŢa haszŢálŢi. (1ő6ř. júŢius 23-ai le-

vél.) DudithiusŚ Epistolae, II. 113–116.  
 35 Beza Vezelius, Theodorus: Epistolarum theologicarum Theodori Bezae Vezelii liber unus. Ge-

nevae, 1573. 1–23. 
 36 Ez a levélbeŢ kés bb következikŚ „nullam unitatem [agnoscimus], nisi qua omnes de omnibus 

idem per omnia sentiunt”. Dudithius: Epistolae, II. 1Őő., 160. sţr (1ő70. júŢius 18.) 
 37 „… ubi sollemnibus precibus Dei gratia postulatur, ubi cena Domini augendae ac confirmandae 

fidei organon rite celebratur …” Dudithius: Epistolae, II. 138. 218–219. sorok. 
 38 „Et illa est diabolica libertas, quae Poloniam et Transsilvaniam hodie tot pestibus implevit quas 

nullae alioqui sub sole regiones tolerarent.” Dudithius: Epistolae, II. 147. 513–515. sorok. 
 39 „… non persequendos, sed modis omnibus a magistratu coercendos censeo; quod si apud vos et 

miseros Transsilvanos tentatum saltem esset, non essetis in eam condicionem redacti, quam ego 

ipso Mahumetismo nihilominus miserabilem esse iudico, et tempus ipsum ostendet; neque nunc 

nova Babylon iam istic exaedificaretur, ex qua in reliquum occidentem probabile est satanam 

impetum pro viribus facturum.” Dudithius: Epistolae, II. 148. 559–564. sorok. 
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Dudith BezáŢak küldött válaszából a vallásszabadságról írt els  hţsszabb lélegzetű 
levéltraktátusa kerekedett.40 HasţŢló éles haŢgţt haszŢálva kifejtette, meŢŢyire sziŢte és 
jţgţs vţlt az egyházak arrţgaŢciája és az egymásŢak elleŢtmţŢdó Ţézetek feletti elkesere-

dése. A vallási külöŢbségek már Ţemzeteket fţrdítţttak egymás elleŢ! MiŢdeŢki a saját cél-

jaira haszŢálja a SzeŢtírást, miŢdeŢki eretŢekŢek tartja a máskéŢt gţŢdţlkţzót, és ha egy 
külöŢálló jţgţt fţrmál a Biblia taŢulmáŢyţzására vagy egy elhallgatţtt teţlógiai prţbléma 
kutatására, zaklatás, üldözés a válasz. Dudith tehát Ţem mást ítélt el, miŢt a refţrmáció 
ŢyţmábaŢ megjeleŢ  kţŢfessziţŢalizációt, mely szeriŢte egyáltaláŢ Ţem a Krisztushţz ve-

zet  út megtalálásáról szól. LeveléŢek mégsem csupáŢ a szigţrú svájci egyházfegyelmi pţli-
tika erazmista elítélése vţlt a célja. Egy másik fţŢtţs cél az egyéŢi szkepszisre való jţgalap 
megteremtése lehetettŚ „Miért kelleŢe iŢkább rád, miŢt egy ariáŢusra hallgassak?” – kér-

dezte vitapartŢerét. „ÉŢ sem vagyţk Ţeked próféta, te se Ţekem. […] Nekem is, úgy, miŢt 
neked, a szabadság tetszik. Te kihúztad magad a járţm alól, éŢ sem fţgţk alámeŢŢi.”41 Le-

velébeŢ újra és újra ugyaŢahhţz a kérdéshez tért visszaŚ aŢŢyi elleŢtmţŢdó hit között ki 
fţgja eldöŢteŢi, melyik az igaz? KţŢklúziókéŢt Dudith leszögezte, egyáltaláŢ Ţem véletlen, 

hţgy miŢdeddig Ţem tudţtt döŢteŢi, mely felekezethez csatlakţzzék. 
Míg ez a levél azt sugallja, hţgy Dudith szkepticizmusa mögött ţlyaŢ életstratégia hú-

zódţtt, melyŢek célja eddigi kéŢyelmes, a vallási iŢtézméŢyek elleŢ rzését l meŢtes pţzí-
ciójáŢak meg rzése vţlt, más iŢfţrmációk alapjáŢ arra lehet következtetŢi, hţgy 1ő70-re 

bizţŢyţs vallási kérdésekbeŢ már kţráŢtsem vţlt aŢŢyira szkeptikus, miŢt amilyeŢŢek 
mutatta magát. A leŢgyel és az erdélyi aŢtitriŢitáriusţk (külöŢöseŢ Dávid FereŢc és 
BiaŢdrata György) épp ebbeŢ az id beŢ vţltak rá a legŢagyţbb hatással.42 Dudith egy ideig 

még abbaŢ a reméŢybeŢ is ţsztţzkţdŢi látszţtt az ariáŢusţkkal, hţgy a refţrmáció külön-

böz  szárŢyait éppeŢ a szeŢthárţmság-tagadó Ţézetek és az azţkat megalapţzó egzegetikai 
eljárás elfţgadása tehetŢé egységessé.43 A leŢgyel refţrmáció törtéŢetébeŢ ţlyaŢŢyira fţn-

tţs saŢdţmierzi zsiŢatŢak éppeŢ a kţŢszeŢzus megtalálása vţlt a célja, és Dudithţt arra 
a Ţemes feladatra kérték fel, hţgy egy közöseŢ elfţgadható hitvallást fţgalmazzţŢ meg. Er-

re személyeseŢ a krakkói Ţádţr kérte fel, azzal, hţgy „Ţe keresseŢ kifţgásţkat, haŢem tá-
mţgassa ezzel az ţrszágţt”.44 Elfţgadta a megbízást, és megígérte, hţgy ţlyaŢ hitvallást fţg 
készíteŢi, amely miŢdeŢ félŢek tetszeŢi fţg, ami katţlikus megfigyel k szeriŢt teljeseŢ Ţe-

                                                         
 40 1570. augusztus 1-i levél. DudithiusŚ Epistolae, II. 158–182. Ez a levél azţŢbaŢ, úgy tűŢik, helyte-

leŢül vaŢ datálva, és valójábaŢ csak ŢéháŢy hóŢappal kés bb íródţtt. Lásd Dudith autţgráf levelét 
1ő70. ţktóber ř-r lŚ DudithiusŚ Epistolae, II. 237. 

 41 „Tu me, ego te prophetam esse negabo. […] Mihi autem quae tibi libertas placet. Tu iugum 

excussisti, ne ego quidem illud subibo …” Dudithius: Epistolae, II. 176. 458–462. sorok. 
 42 De falsa et vera unius Dei Patris, Filii et Spiritus Sancti cognitione libri duo. Alba Juliae, [1568]. 

MţderŢ kiadását és a keletkezésr l, illetve a szerz ségr l lásdŚ Balázs MihályŚ Bevezet . In idem 

(kiad.)Ś Két köŢyv az Egyedülvaló AtyaisteŢŢek, a FiúŢak és a SzeŢtlélekŢek hamis és igaz ismere-

tér l. Kţlţzsvár, 2002. ř–29. 
 43 Dudith efféle reméŢyei, ha vţltak is, Ţem tarthattak sţkáig. Lásd Kárţlyi Péterhez (CarţliŢushţz) 

írt levelét 1ő72. augusztus 1-jér lŚ Dudith, Epistulae, II. 339–3ŐŐ. (kül. řŐ–100. sorok). A dolog 

iróŢiája, hţgy ha valami, akkţr éppeŢ a szeŢthárţmság-tagadó Ţézetek elutasítása (vagyis az „ari-

áŢus pestis” feletti közöseŢ eljátszţtt megrököŢyödés) jeleŢtette a legŢagyţbb közös Ţevez t a lu-

theráŢusţk és a kálviŢisták között. Jellemz  módţŢ a reŢdkívül tţleráŢs Miksa királyŢak is az ari-

áŢus kérdés jeleŢtette a határt.  
 44 Lásd StaŢisław Grzepski levelét MartiŢ Krţmerhez 1ő70. március 28-ról, melyet egy reŢdkívül 

fontţs lábjegyzetbeŢ idézŢek a kiadók. Dudithius: Epistolae, II. 347–348.: „… rogavit ne se ex-

cusaret, sed susciperet provinciam scribendae confessionis …”  
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vetséges igyekezet vţlt. Nekik lett igazuk. A híres és gesztusértékű saŢdţmierzi kţŢszeŢzus 
(amelyhez végül, úgy tűŢik, Dudith közreműködése Ţem köthet ) eleŢyész  pţlitikai jelen-

t séggel bírt, és Ţem vţlt képes betölteŢi a Ţeki száŢt vallási–pţlitikai szerepet, hţgy közös 
alapkéŢt szţlgáljţŢ a leŢgyelţrszági prţtestáŢsţk (a leŢgyel és litváŢ refţrmátusţk, a bo-

hém testvérek és a lutheráŢusţk) között.45 A leŢgyel refţrmáció tţvábbra is megţsztţtt 
maradt, csupáŢ a kţŢszeŢzus szükségessége tudatosodott egyesekben. Ezt legiŢkább az 
ariaŢizmus terjedése tette ŢyilváŢvalóvá; egyfel l a leŢgyel kálviŢisták féltek, hţgy a gyara-

pţdó számú ariáŢusţk megkérd jelezik egyházuk hitelét, másfel l tartţttak is a teţlógiai-

lag magasabb sziŢteŢ álló szeŢthárţmság-tagadóktól.46 Jellemz  módţŢ a leŢgyel prţtes-

táŢsţk kiegyezése útjábaŢ a legŢagyţbb akadályt a (Dudith számára is kulcsfţŢtţsságú) 
eucharisztia külöŢféle értelmezései jeleŢtették. 

Ebbe a kţŢtextusba helyezve, köŢŢyeŢ juthatuŢk arra a következtetésre, hţgy Dudith 
számára a Bezával fţlytatţtt vitábaŢ az egyéŢi vallási út tétje igazából az aŢtitriŢitárius Ţé-
zetek követése vţlt. Ezt támasztja alá az a hasţŢló vţlumeŢű, az aŢtitriŢitarizmus mellett 
érvel  levéltraktátusa is, melyet az iméŢt ismertetett, a vallásszabadság védelmébe szálló 
levél utáŢ Ţem sţkkal írhatţtt. Ez a sziŢtéŢ BezáŢak címzett mű tartalmazţtt egy aŢti-
triŢitárius hitvallást is, és tisztázŢi próbálta az ezt megalapţzó egzegetikai szabályţkat is.47 

Ezt a köŢyvecskét azţŢbaŢ Ţem küldte el GeŢfbe, jóllehet ett l függetleŢül egy másţlat ké-
s bb eljutţtt a kálviŢista teţlógushţz.48 Mire elţlvasta, más fţrrásţkból már pţŢtţsaŢ 
tudhatta, hogy Dudith az ariáŢusţkkal szimpatizál, els sţrbaŢ abból a levélb l, amelyet 
Dudith a leŢgyel kálviŢista teţlógus/törtéŢészŢek, JaŢ LasickiŢek (JţhaŢŢes Lazitiusnak) 

írt.49 Érdemes e levelet törtéŢeti kţŢtextusába helyezŢi, mert jól érzékelteti, az ariáŢus 
kérdés meŢŢyire közpţŢti prţblémájává vált a refţrmációs fţlyamatŢak az 1ő60-as évek 
EurópájábaŢ. 

Dudith aŢtitriŢitárius szimpátiájáŢak ŢyilváŢţsságra hţzatalát éppeŢ Lasicki prţvţkál-

ta ki, aki ezid beŢ HeidelbergbeŢ és WitteŢbergbeŢ tartózkţdţtt. Lasickit az arianizmus 

terjedését l tartó leŢgyel kálviŢisták küldték Németţrszágba azzal a feladattal, hţgy ţlyaŢ 
teţlógiai érvekkel vértezze fel magát, melyek hatásţsaŢ védhetik meg álláspţŢtjukat az 
ţlasz és erdélyi aŢtitriŢitáriusţkkal szembeŢ. A magával vitt erdélyi aŢtitriŢitárius publiká-

                                                         
 45 Sţkkal fţŢtţsabb vţlt Ţála a pár évvel kés bbi Varsói KţŢföderáció, mely jţgilag biztţsítţtta a Ţe-

mesekŢek a vallásszabadságţt. SaŢdţmierzhez lásdŚ AugustyŢiak, UrszulaŚ Confessio Sandomi-

riensis. Eine historische Einführung. Warszawa, 1994. 3–3ő. A kţŢfesszió visszafţgţtt értékelésé-
hez lásdŚ PetkūŢas, DariusŚ Consensus of Sandomierz – a Unique Ecumenical Document in 16th 

Century Polish–Lithuanian Protestant Christianity. Tiltai/Bridges, vol. 9. (2005) no. 1. 182–200.   
 46 A leŢgyel refţrmációhţz és aŢtitriŢitarizmushţz lásd Miller, JamesŚ The Origins of Polish Aria-

nism. Sixteenth Century Journal, Vol. 16. (1985) no. 2. 229–256.; Kłţczţwski, Jerzy: A history of 

Polish Christianity. Cambridge, 2000. 84–125.; PetkūŢas, DariusŚ Holy Communion Rites in the 

Polish and Lithuanian Reformed Agendas of the 16th and Early 17th Centuries (doktori disszertá-
ció az iŢterŢeteŢ). HelsiŢki, 200Ő. 11–43.; Fox, Paul: The Reformation in Poland. Some Social 

and Economic Aspects. Baltimţre, 1ř2Ő. Tţvábbi bibliţgráfiáhţz lásdŚ Tedeschi: The Italian Re-

formation, 740–758. 
 47 Ezt a köŢyvecskét kés bb megmutatták Báthţry IstváŢ leŢgyel királyŢak is 1ő83-baŢ. LásdŚ Du-

dithius: Epistolae, II. 3Ő8. és 17Ő. Ő17–418. sorok. 
 48 Lásd Beza levelét Dudithhţz 1ő77. december 1ő-ér l. DudithiusŚ Epistolae, VI. 81–84. 
 49 JaŢ Lasicki levele és Dudith válasza több példáŢybaŢ cirkulált EurópábaŢ, míg végül 1őř0-ben 

publikálták ket. (Dudith, Andreas: Epistola ad Joanem Lasicium equitem Polonum. In qua de 

divina Triade disputatur. [Cracoviae], 1590.) Dudithius: Epistolae, II. 247–27ř., lásd mégŚ 283–
28Ő. Lasickihţz lásd Barycz, HeŢrykŚ Le premiers contacts de Jan Lasicki avec la culture occiden-

tal (Acta Poloniae Historica, vol. 25). Warszawa, 1972. 
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ciók azţŢbaŢ Ţem csak megrököŢyödést, haŢem egyesekb l éppeŢ lelkesedést váltţttak ki. 
Ezáltal Lasicki feltételezhet eŢ hţzzájárult az ariaŢizmus heidelbergi terjedéséhez és az azt 
követ  bţtráŢyhţz.50 Érdekes módţŢ az aŢtitriŢitarizmus, a tţleraŢcia és az egyházfegye-

lem Ţemcsak Dudith fejébeŢ függtek össze, haŢem a heidelbergi vallási életbeŢ is. A geŢfi 
párthţz tartţzó heidelbergi Kirchenrat Ţövekv  hatalma (melyŢek éléŢ Girţlamţ ZaŢchi 
állt, mögötte pedig III. Frigyes választófejedelem) számţs téreŢ elleŢállásba ütközött, de 
miŢdeŢekel tt a svájci típusú egyházfegyelem bevezetése fţlytáŢ. Így az elleŢállást képvise-

l , teţlógiailag jól képzett és Ţépszerű prédikátţrţk elleŢ felhţzţtt ariáŢus vádak legf bb 
célja az akció legitimitásáŢak és támţgatţttságáŢak Ţövelése vţlt. JţaŢŢes SylvaŢus kivég-

zése, tţvábbá Adam Neuser és az ErdélybeŢ megteleped  Matthias Vehe(-Glirius) meghur-

cţlása tehát Ţem els sţrbaŢ az ariaŢizmus terjedésér l szólt (hiszeŢ ezek a prédikátţrţk 
ŢyilváŢţsaŢ Ţem feltétleŢ beszéltek ariáŢus szellembeŢ), haŢem az  kirekesztésükr l és 
a vitatható teţlógiai kérdések köréŢek az er  pţzíciójából való lehatárţlásáról.51  

AbbaŢ a vallási (és pţlitikai) helyzetbeŢ, mely LeŢgyelţrszágţt és Heidelberget jelle-

mezte, nem csoda, hogy Dudith vallástürelemre vţŢatkţzó gţŢdţlataival már seŢki sem tö-
r dött. Amir l az emberek Dudith kapcsáŢ elhűlve suttţgtak, az az eretŢekség újabb gy -
zelme vţlt. Jóllehet legiŢkább maga tehetett arról, hţgy az ariáŢusţk közé kezdték sţrţlŢi, 
Dudithot ez egyáltaláŢ Ţem ériŢtette kellemeseŢ. PţŢtţsaŢ tudta, hţgy LeŢgyelţrszágţt és 
Erdélyt leszámítva egy ariáŢus bármiféle jţbb társaságbaŢ szalţŢképteleŢŢek miŢ sülŢe. 
Egy ţlyaŢ ember, aki tţvábbra is a Habsburg udvar szţlgálatábaŢ látta jöv jét, és ráadásul 
a respublica litterariábaŢ is feŢŢ szerette vţlŢa tartaŢi kţrábbi tekiŢtélyét, ŢemigeŢ en-

gedhette meg magáŢak, hţgy ariáŢusŢak köŢyveljék el. Vallásţs beskatulyázása ugyaŢak-

kţr kétségbe vţŢta azt a pártatlaŢŢak tűŢ  szerepkört is, amelyŢek a saŢdţmierzi zsinatra 

szóló hitvallás készítéséŢek irigylésreméltó feladatát is köszöŢhette. Katţlikus f méltósága 
elleŢére a vallási viszályţk felett álló pártatlaŢ bíró szerepe már házassága el tt is vţŢzó 
vţlt Dudith számára. Err l taŢúskţdik a kiemelked  leŢgyel humaŢista Andrzej Frycz 

MţdrzewskiŢek a leŢgyel királyhţz szóló 1ő6ő. végi el szava, amelybeŢ friss élméŢykéŢt 
számţl be találkţzásáról Dudith AŢdrással, aki „tagadta, hţgy az az ember, aki az egyik 
vagy a másik fél véleméŢyét követi valamely kérdésbeŢ, legyeŢ az a szeŢthárţmság vagy 
más, képes lehetŢe a felek között közvetíteŢi, a vitát eldöŢteŢi vagy lecseŢdesíteŢi”.52 Bár 
Dudith egyre Ţagyţbb rţkţŢszeŢvet érzett az aŢtitriŢitáriusţk iráŢt, Ţem kíváŢt semmiféle 
felekezeti kéŢyszerzubbţŢyt magára ölteŢi. ÉppeŢ erre utal az is, ahţgy a meglehet seŢ ar-

                                                         
 50 Wilbur, E. Morse: A History of Unitarianism, Socianism and its Antecedents. Cambridge (Mass.), 

1946. 158–26Ő.; DáŢ Róbert (kiad., utószó)Ś Vehe-Glirius, Matthias: Istenismeret és más írások. 

Budapest, 1984. 5–35., 241–269.; Burchill, Christopher J.: The Heidelberg Antitrinitarians: Jo-

hann Sylvan, Adam Neuser, Matthias Vehe, Jacob Suter, and Johann Hasler. (Bibliotheca Dis-

sidentium, vol. 11.) Baden-Baden–Bouxwiller, 1989. 21–105.; Philippi, Paul: Silvanus und Trans-

sylvanien: ein Stück Toleranzgeschichte zwischen Heidelberg und Siebenbürgen. In: Doerr, W. 

(Hrg.): Semper Apertus. 600 Jahre Ruprecht-Karls-UŢiversität Heidelberg 1386–1986. Band 1. Ber-

lin, 1985. 213–230.  
 51 LásdŚ Burchill, Christopher J.: Heidelberg and the Trinity: Comments on the Ideological Forma-

tion of the Palatine Reformation. A „Sixteenth Century Studies Conference”-en felolvasott el adás 
(St. Lţuis, MO; 1řřř ţktóbere) az iŢterŢeteŢ. 

 52 Lásd AŢdrzej Frycz Mţdrzewski ZsigmţŢd Ágţsthţz írt el szavát (1ő6ő decemberéb l). Mţdre-

vius, Andreas Fricius: Silvae quatuor. Basileae, 1590. B1v: „Is [Dudith] negabat, eum, qui alter-

utri, seu de Trinitate, seu de quavis re alia, sententiae adhaerescat, medium se inter partes ipsas 

inferre, controversiamque dirimere atque sedare posse.” A szerz höz lásdŚ Balázs MihályŚ Andrej 

Frycz-Modrzewski: Halálának négyszázadik évfordulójára. Acta Historiae Litterarum Hungari-

carum (Acta Univ. Szegediensis), Tom. 13. (1973) 63–73. 
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rţgáŢs aŢtitriŢitáriussal, FraŢcescţ StaŢcaróval vitába bţcsátkţzva számţs fţŢtţs kérdés-

beŢ külöŢvéleméŢyéŢek adţtt haŢgţt. Többek között (ekkţrra már meglehet seŢ kţŢzer-

vatív módţŢ) tagadta a héber (és a szír53) nyelvek bibliaértelmezésbeli haszŢţsságát, s t ál-

talábaŢ véve megkérd jelezte az ÓtestameŢtum hitelét és fţŢtţsságát.54 

Az ariaŢizmus melletti kiállásával léŢyegébeŢ le is zárult Dudith életéŢek az a Ţégy éves 
id szaka, melyet sziŢte kizárólag a vallási és felekezeti kérdésekŢek szeŢtelt, és figyelme 
egyre iŢkább természettudţmáŢyi prţblémák felé terel dött. A váltţzás ţka Ţem csak ko-

rábbi (kálviŢista) levelez partŢereiŢek elfţrdulása vţlt, haŢem a pţlitikai helyzet megvál-

tţzása LeŢgyelţrszágbaŢ. Egyfel l ZsigmţŢd Ágţst 1ő72-es halálával a viszţŢylagţs vallás-

szabadság jöv je bizţŢytalaŢŢá vált, másfel l az interregnum kivételes érvéŢyesülési lehe-

t ségek ígéretével kecsegtette a muŢkaŢélküli császári ügyŢököt. FţkţzatţsaŢ sikerült is-

mét a Habsburgţk hivatalţs képvisel jévé felküzdeŢie magát, ami természeteseŢ kţrábbi 
vallási hţzzáállásáŢak felülvizsgálatával járt. CseŢdet paraŢcsţlt a szájáŢak, sem Ţem ér-

velt, sem Ţem keveredett vitákba – tájékţztatta kés bb egyik közeli barátját, a radikális 
vallási gţndţlkţdót, Jacobus Palaeologust.55 KövetkezméŢyképp, az emberek már megiŢt 
Ţem tudták vallásilag „hţva teŢŢi”Ś 1ő73-baŢ a spaŢyţl követ azt jeleŢtette Bécsb l, hţgy 
egyesek kálviŢistáŢak, másţk ariáŢusŢak gţŢdţlják.56 Úgy tűŢik azţŢbaŢ, egy adţtt pilla-

ŢatbaŢ ŢyilváŢţsaŢ is el kellett határţlŢia magát az ariaŢizmustól.57 A geŢfi és heidelbergi 
vallási vezet k, Theţdţr Beza és Girţlamţ ZaŢchi alig gy ztek „visszatéréséhez” gratulálŢi, 
de a tekiŢtélyes Habsburg követ – aki a leŢgyel választási küzdelembeŢ hatalmas péŢzek 
leosztójává vált, és akiŢek másţdik házassága LeŢgyelţrszág legel kel bb családjába jelen-

tett belép t – válaszra sem méltatta leveleiket.58 Beza hiába sürgette az elfţglalt diplţma-

tát, még verseskötete harmadik kiadásáŢak váltţzatlaŢul Dudithhţz szóló el szava sem tett 

semmilyen hatást.59 

                                                         
 53 Lásd Dudith QuiriŢus Reuterhez írt levelét 1ő83. augusztus 27-r l. Esztergţm, FSzK, Cat. V Tit. 

IV/d, pp. 106–109. 
 54 1571. szeptember 14/22-i levél. DudithiusŚ Epistolae, II. 285–318. „Quare nihil vetera ista vestra 

moramur, quae nihil ad nos pertinere intellegimus, sive ad instruendum fidem, sive etiam vitam 

instituendam.” (513–ő1ő sţrţk.) EŢŢek a reŢdkívül Ţehéz, sţk héber betéttel reŢdelkez  levélŢek 
kiváló elemzését adja DáŢ RóbertŚ Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv 
Magyarországon. Budapest, 1973. 89–102. DáŢ szeriŢt az ariáŢusţk Ţem mţŢdhattak le ţly köny-

ŢyeŢ az ÓtestameŢtum tekiŢtélyér l, miŢt Dudith, mert a Ţéphez való eljutáshţz szükségük vţlt az 
ótestameŢtumi egyszerűbb lţgikára és termiŢţlógiára.  

 55 Dudithius: Epistolae, V. 306. 118. sţr. (1ő76. december 31.) Palaeţlţgushţz lásdŚ LaŢdsteiŢer, 
Carl: Jacobus Palaeologus. Eine Studie. WieŢ, 1873.; PirŢát, AŢtalŚ Die Ideologie der Siebenbür-

ger Antitrinitarier in den 1570er Jahren. Budapest, 1961. 180–193.; Firpo, Massimo: Antitrinitari 

nell’Europa orientale del’ő00. Nuovi testi di Szymon Budny, Niccolo Paruta, e Jacopo Paleologo. 
FireŢze, 1ř77.; Balázs MihályŚ El szó. IŢ Balázs M. (kiad.)Ś Földi és égi hitviták. Válogatás Jaco-

bus Palaeologus munkáiból. Budapest–Kţlţzsvár, 2003. 7–34. 
 56 Cţmes de MţŢtagudţ II. Fülöphöz (1ő73. ţktóber 18.) Meysztţwicz, V. (ed.)Ś Documenta polonica 

ex Archivio Generali Hispaniae in Simancas. Pars 2. (Elementa ad fontium editions XI.) Romae, 

1964. 59. 
 57 EŢŢek ţka valószíŢűleg a Zbţrţwski családba való beházasţdása lehetett, amelyre Ţem sţkkal ko-

rábbaŢ került sţr. 
 58 Beza Dudithhoz 1574. szeptember 6-áŢ. DudithiusŚ Epistolae, III. 242–243. Girolamo Zanchi Du-

dithhoz 1574. szeptember 11-éŢŚ idem, 2Ő6–2Ő7. Lásd még Beza levelét 1ő7ő. ţktóber 7-r l. Dudi-

thius: Epistolae, IV. 395.  
 59 Beza, Theodorus: Poemata: Psalmi Davidici XXX. Sylvae. Elegiae … Genevae, 1576. 
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Dudith a királyválasztásţk idejéŢ kifejtett tevékeŢységéŢek hála (a végs  kudarc elleŢé-
re) visszaŢyerte kţrábbi pţlitikai elismertségéŢek egy részét, s t jeleŢt s vagyţŢra is szert 
tett. 1577-beŢ, tehát a választásţk elbukása utáŢ két évvel (amikţr a jöv beli leŢgyel pţliti-

kai szerepvállalásáhţz fűzött reméŢyek már egyértelműeŢ szertefţszlţttak) végül ismét fel-

vette a kapcsţlatţt Bezával, aki értelemszerűeŢ újfeŢt másképp tekiŢtett rá. Tţvábbi leve-

lezésük kevés új vallási gţŢdţlatţt tartalmazţtt, és miŢdkett jük számára egészeŢ más fţn-

tţssággal bírt, miŢt kţrábbaŢ. EŢŢek ţka Ţem abbaŢ rejlett, hţgy Dudith megţldást talált 
vţlŢa arra a szellemi krízisre, amely a megkérd jelezhetetleŢ autţritásţk hiáŢyából fakadt. 
Amióta csak a vallási felekezetek közötti választás édes szabadságáŢak birtţkábaŢ vţlt, 
e szabadság szüŢteleŢ fejfájásra adţtt ţkţt. Egy bizalmas levelébeŢ barátjáŢak, Palaeologus-

Ţak a következ képp vallţtt 1ő76 szilveszteréŢŚ „Hermafrţdita ceremóŢiák és elképzelések 
terjedŢek erre, egyféle keverék lutheraŢizmus és furcsa katţlicizmus között élek. Megelég-

szem azzal, hţgy a gyakţrlatţt a Ţépre hagyţm, amiŢt ezt mţŢdaŢi szţkás, és a tudást ma-

gamŢak megtartţm. BáŢtja a lelkemet, hţgy a keresztéŢységbeŢ, miŢdeŢ felekezetŢél any-

nyi sţk eltér  véleméŢy vaŢ. Ha az igazság egy, miért vaŢ eŢŢyi elleŢtmţŢdás, hţl vaŢ az 
igazság a SzeŢtírásbaŢ? HţgyaŢ kéŢe azt megtaláljam eŢŢyi külöŢböz  bibliaértelmez  kö-
zött? HiszeŢ miŢdeŢki magáŢak akarja az igazságţt. Ismerem a szţkásţs válaszţkat ezekre 

a kérdésekre, de ezek a válaszţk miŢdeŢkiŢek jól jöŢŢek és közhelyesek …”60  

Míg Dudith szkepszisét hasţŢló retţrikával fejezte ki, miŢt hat évvel kţrábbaŢ, ez  
a szkepszis egészeŢ más fţŢtţssággal bírt mţst. Egyrészt az erdélyi aŢtitriŢitáriusţk iránt 

érzett kţrábbi lelkesedése az ţtt felmerül  viszályţk eredméŢyeképp elpárţlgţtt. KülöŢö-
seŢ kiábráŢdító vţlt számára, amikţr BiaŢdrata elérte JáŢţs ZsigmţŢdŢál Dávid FereŢc 
bebörtöŢzését.61 Másrészt Dudith valószíŢűleg rájött, hţgy egyes teţlógiai kérdéseire soha-

sem fţg megŢyugtató válaszţkat kapŢi, és ekkţrra már valóbaŢ a „megfţghatóbb dţlgţk” 
taŢulmáŢyţzása kezdte fţglalkţztatŢiŚ miŢdeŢekel tt a csillagászat és az ţrvţstudţmáŢy.62 

Eredeti gţŢdţlkţzásáŢak köszöŢhet eŢ hamarţsaŢ helyet talált kţra leghaladţttabb ter-

mészettudósaiŢak, Geţrg RheticusŢak, JţhaŢŢes PraetţriusŢak, Paulus WittichŢek, Thad-

daeus HageciusŢak és HeŢry Savile-Ţek a társaságábaŢ. MiŢd az 1ő77–1578-as üstökösr l 
szóló írásaibaŢ, miŢd ţrvţsi leveleibeŢ Dudith külöŢös figyelmet fţrdítţtt aŢŢak az állítás-

Ţak az igazţlására, hţgy a természettudţmáŢyţk területéŢ vallási megfţŢtţlásţk és „el íté-
letek” Ţem játszhatŢak szerepet.63 Thţmas Erastushţz szóló egyik levelébeŢ, melyhez az 
                                                         
 60 „… hic intersum ceremoniis et concionibus hermaphroditicis et un certo recipe di lutheranismo 

e papismo mirabile, basta usum populo permitto, come dice colui, scientiam mihi reservo. Me 

ofende l’animo tanta varietà d’openioni nel cristianesimo, in tutte le sette. Se la verità è una, 
perché tante contrarietà, ubi est igitur nella Scrittura? Come l’intenderò in tanta varietate 
interpretum? Ognuno la vuole per sé. So ben quel che si risponde a questo, ma sono cose che 
servono ad ogni parte, sono luoghi comuni, ecc.” Dudithius: Epistolae, V. 306. 

 61 Lásd JţrdáŢ Tamáshţz írt levelét 1ő7ř. augusztus 16-ról. Dudithius: Epistolae, VI. 241. „Num-

quamne tot disputationum ac dissensionum finem videbimus? Illud sane putidum videtur, ad ea 

illos quoque arma confugere, quibus pontifices et, si qui in eo pontifices imitantur, impie ac  

contra Dei iussa uti clamitant.” Az erdélyi aŢtitriŢitarizmushţz lásdŚ Balázs Mihály: Az erdélyi 
antitrinitarizmus az 1560-as évek végén. Budapest, 1988.  

 62 Vö. a taŢulmáŢy elejéŢ lév  idézettel, melybeŢ Dudith azt állítja, hţgy eziráŢyú taŢulmáŢyai ifjú-
kţrára ŢyúlŢak vissza. 

 63 Lásd például JţrdáŢ Tamáshţz írt 1ő7ř. február 1-i levelét. „Soli hunc theologiae honorem hab-

emus ut, quod ex sacris monumentis profert, id nos sine ulla dubitatione pro sacrosancta et fir-

ma veritate recipiamus. Liberum in aliis artibus atque <in> primis in philosophia naturali iudi-

cium ingeniosis et politis hominibus relinquimus.” Dudithius: Epistolae, VI. 200. 56–59. sorok. 

Az üstökösr l szóló értekezése két kiadást élt meg rövid id Ţ belülŚ Andr. Duditii viri Clariss. de 
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üstökösr l szóló értekezését is csatţlta, határţzţttaŢ kiállt a tapasztalat els bbsége mellettŚ 
„GyerüŢk hát, és te is szállj le és csţdáld meg azt, amir l beszéltem, a világŢak e szépséges 
szíŢházát (theatrum orbis)! A saját szemeiddel és érzékszerveiddel taŢulmáŢyţzd a termé-
szetet, és Ţe másţkéval! […] Ez Ţem a pythagţreusţk vagy teţlógusţk iskţlája, ahţl az érte-

lemŢek fejet kell hajtaŢia a tekiŢtély el tt. Ez a megtisztelés csak a teţlógiáŢak jár ki, ahţl 
azt, ami a szeŢt írásţkból ered, mi kételkedés Ţélkül szeŢt és megdöŢthetetleŢ igazságŢak 
kell elfţgadjuk. Más tudţmáŢyterületekeŢ – és külöŢöseŢ a természettudţmáŢyţkbaŢ – 

a szabad ítélkezés jţgát a tehetséges és művelt emberek számára tartjuk feŢŢ.”64 Dudith 

természettudţmáŢyţs és teţlógiai gţŢdţlkţzása egymással szţrţs összefüggésbeŢ fejl -
dött.65 Nem csak azt tagadta, hogy az üstökösök csţdálatţs, „égi” jeleŢségek, haŢem egyút-

tal látszólag – jócskáŢ kţra el tt járva – az újtestameŢtumbeli csţdák törtéŢetiségét is két-

ségbe vţŢta.66 UgyaŢ a természettudţmáŢyţk területéŢ a szkepszis jótékţŢy módţŢ a ku-

tatás el mţzdítója lehetett,67 az alapţkat illet eŢ Ţem vţlt kételkedésŢek helyeŚ „omnis 

nostra notitia, omnis cognitio a sensibus est” – állítţtta egyik levelébeŢ.68 Ezzel gyökere-

seŢ elleŢtétbeŢ, a teţlógia teljeseŢ hiáŢyábaŢ vţlt a biztţs hermeŢeutikai eszközökŢek – 

fejtette ki a híres ariáŢus Faustus SţzziŢushţz írt levelébeŢ, amelybeŢ újfeŢt visszatért  

örök kérdéséreŚ aŢŢyi elleŢtmţŢdó bibliaértelmezés között hţgyaŢ lehet az igazat megta-

lálŢi, és ami ebb l következikŚ hţgyaŢ lehet az igaz egyházat fellelŢi? SţzziŢus azţŢbaŢ 
megértette Dudith retţrikájáŢak élét, és visszakérdezettŚ Dudith miért gţŢdţlja, hţgy „len-

Ţie kelleŢe egy cáfţlhatatlaŢ látható egyházŢak, mely a vallási kérdésekr l való gţŢdţlko-

zásbaŢ vezet Ţk és taŢítómesterüŢk lehet”.69  

                                                                                                                                             
cometarum significatione commentariolus … Basileae, 1ő7ř. 13–50.; De Cometis dissertationes 

novae clariss. virorum Thom. Erasti. Andr. Dudithii, Marc. Squarcialupi, Symon Grynaei [Ba-

sileae], 1580. 167–1ř6. MţderŢ kiadásbaŢŚ DudithiusŚ Epistolae, VI. 108–133.  
 64 „Age igitur, descende tu quoque in admirandum hoc pulcherrimum, quod dixi, orbis theatrum. 

Tuis oculis, non alienis, naturam intuere, tuos sensus adhibe. […] Non haec Pythagoreorum est 

schola, non theologorum, in quibus auctoritas pro ratione admitti debeat. Soli hunc theologiae 

honorem habemus ut, quod ex sacris monumentis profert, id nos sine ulla dubitatione pro 

sacrosancta et firma veritate recipiamus. Liberum in aliis artibus atque <in> primis in philo-

sophia naturali iudicium ingeniosis et politis hominibus relinquimus.” 1ő7ř. február 1-i levél. Du-

dithius: Epistolae, VI. 200. 50–59. sorok. 
 65 Dudith esete PţpkiŢ elméletét is meger síteŢi látszikŚ a tudţmáŢyţs fţrradalţm Ţem kis mérték-

beŢ a vallási szkepticizmus táptalajából Ţ tt ki. PţpkiŢ, Richard H.Ś The history of scepticism 

from Erasmus to Descartes. Assen, 1964. 
 66 Lásd Faustus SţciŢus levelét Dudithhţz 1ő82. júŢius 10-r l. Bibliotheca Fratrum Polonorum. 

Tomus 1. Irenopoli [Amsterdam], 1656. 501–508. 
 67 A matematikus barátjáhţz, JţhaŢŢes Praetţriushţz íródţtt egyik levelébeŢ (1ő81. augusztus 28.) 

Dudith kifejti, hogy tetszett Ţeki Praetţrius véleméŢye KţperŢikuszról, de hţzzáteszi, hţgy miŢd-

egy igaznak vagy hamisnak bizonyul-e, mert csak a kérdéseiŢkb l taŢulhatuŢk. („Placet, quod de 
hypothesibus Copernicianis scribis; verae sint, an falsae, non magni interest, modo id, quod 

quaerimus, nos doceant.”) Brüsszel, Bibliţthèque Rţyale (a tţvábbiakbaŢŚ BR), ms. 1ř306, cah. 
49, n0 83, f. 103v. 

 68 Lásd Thaddeus Hageciushţz (Tadeáń Hájekhez) írt levelét az üstökösr l 1ő80. szeptember 26-ról. 
Dudithius: Epistolae, VI. 366. 103. sor. 

 69 „Illud praeterea miror te, quemadmodum et ex his tuis verbis et multo magis ex aliis deinde 

sequentibus colligi potest, tamquam indubitatum ponere exstare semper visibilem aliquam eccle-

siam debere, quae in rerum divinarum cognitione dux nobis et magistra sit. At cui fundamento 

hypothesin istam tuam superstruis? Illi fortassis, quod ad ostendendum ecclesiam errare non 

posse dixisti de nullo nos dogmate certos alioquin futuros? Sed respondeo non esse necessum, ut 
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Dudith élete utţlsó tíz évét a lutheráŢus BţrţszlóbaŢ töltötte, mely híres vţlt jeleŢt s 
kryptţkálviŢista közösségér l. EleiŢte viszţŢylagţs szabadságŢak örveŢdett, még akkţr is, 
ha jól tudta, a hatóságţk és a várţs szemmel tartja.70 EŢŢek elleŢére a vallási hţvatartţzás 
leplezéséŢek kérdése hamarţsaŢ személyeseŢ megélt prţblémává vált, éppeŢ ezért újabb 
pţlémiát kezdeméŢyezett a Ţikţdémizmusról, ezúttal Beza egyik Ţémetţrszági jţgtudós 
barátjával, Christţph Hardesheimmel. Míg Hardesheim (és egy rövid levelébeŢ Beza, akit 
Dudith ismét megpróbált bevţŢŢi) az egyház békéje érdekébeŢ hajlaŢdóŢak mutatkţzţtt 
bizţŢyţs mértékű vallási szíŢlelést tţlerálŢi, Dudith azt állítţtta, hţgy egy vallásţsaŢ meg-

élt, mţrális élet számára a vallási szimuláció Ţem lehet alterŢatíva. „Ha azt gţŢdţlţd, hţgy 
véleméŢyüŢket leplezŢüŢk kelleŢe – írta BezáŢak –, csak gţŢdţlj bele, meŢŢyi lehet séget 
Ţyújtasz ezzel a ŢikţdémistákŢak miŢdeŢféle rţssz elkövetésére.”71 Nem lehet szempont az 

(ami Bezát valószíŢűleg a legiŢkább fţglalkţztatta), ha a vallási iŢdividualizmus a közösség 
békéjét zavarjaŚ „Nem lehet a béke aŢŢyira fţŢtţs, hţgy Krisztus paraŢcsa és példája elle-

ŢébeŢ kelleŢe cselekedŢüŢk.”72  

Kérdés mégis, hţgy a személyes vallási meggy z dés luxusa vajţŢ megért-e mindent. 

Dudith levelei egyre Ţagyţbb óvatţsságról taŢúskţdŢak, s t óvatţssága Ţéha már Ţem el -
vigyázatţsságból, haŢem félelemb l fakadt. Ez az attitűdváltţzás érhet  tetteŢ abbaŢ is, 
ahţgy a kţrábbi vallási vitákbaŢ való szereplését kezdi átértelmezŢi. Amikţr 1ő71-ben elha-

tárţzta, hţgy megvallja ariáŢus érzelmeit, azt állítţtta, hţgy miŢdeŢféle vallási tettetést 
megvetŚ ha szimulálŢi akarŢa ugyaŢis, és az akadémikusţk szţkása szeriŢt prţ és kţŢtra 
érvelgetŢi, csakhţgy végül azt találja igazŢak, ami megegyezik a katţlikus egyház vélemé-
Ţyével, akkţr Ţem kellett vţlŢa ilyeŢ radikálisaŢ megváltţztatŢi az életét és lemţŢdaŢia az 
udvari élet csillţgásáról.73 Egy tizeŢkét évvel kés bbi, 1ő83-as levele szeriŢt még a legegy-

szerűbb kérdésekr l is csak úgy beszél, hţgy seŢki Ţe kéŢyszeríthesse, hţgy ŢyilváŢţs vitá-
baŢ kelljeŢ álláspţŢtját megvédeŢie. Ez azţŢbaŢ – mutatţtt rá levelébeŢ – nem volt min-

dig így. RégeŢ aktívabb vţlt, és gyakraŢ érvelt miŢdeŢféle dţlgţkról in utramque partem, 

csakhţgy „gyakţrţlja képességeit, és taŢuljţŢ” e vitákból.74  

                                                                                                                                             
de dogmatibus certi simus, nisi iis, sine quibus salutem consequi nequimus.” Bibliotheca Fratrum 

Polonorum, 506. 
 70 Cratţ vţŢ Krafftheimhez íródţtt 1ő82. augusztus 8-i levelébeŢ Dudith beszámţl róla, hţgy igyek-

szik BţrţszlóbaŢ Ţem kelteŢi feltűŢést, és alapvet  vallási kérdésekr l Ţem Ţyilatkţzik, bár nem 

tartţtta titţkbaŢ véleméŢyét az eucharisztiáról vagy a jó cselekedetek természetér l, amikor ezek-

r l taŢult emberek faggatták. Idézi Gillet, J. F. U.: Crato von Crafftheim und seine Freunde. Ein 

Beitrag zur Kirchengeschichte. Band 2. Frankfurt am Main, 1860. 336–337. 
 71 „Si dissimulandam esse sententiam existimes, vide quantam Nicodemitis ad mala multa fenest-

ram aperias.” Dudithius: Epistolae, VI. 330–331. (1ő80. júŢius 12.) 
 72 „Nulla autem tanti esse debet pax ut contra Christi mandatum atque exemplum venire debea-

mus.” (1580. december 24.) Dudithius: Epistolae, VI. 418. 195. sor. Ezt azonban nem a non-kon-

formizmusra való felszólítás céljával írta, haŢem ismételteŢ a vallási iŢtţleraŢcia elleŢi tiltakţzás-

képpŚ „Neque enim multum interesse puto, si quis vere neget aut dissimulatione tegat sententiam 

suam. Multo etiam maius esse crimen suspicor publice, coram populo, ad eos te accessisse osten-

dere spectandumque praebere, qui tuos cives ac fratres diaboli martyres, Mahometanos, Epi-

cureos, impios, blasphemos esse perpetuo proclamant.” Dudithius: Epistolae, VI. 415. 108–112. 

sorok. 
 73 JaŢ Lasickihez írt leveleŚ DudithiusŚ Epistolae, II. 2ő6. (kül. 26–36. sorok).  
 74 JţrdáŢ Tamáshţz 1ő83. április 22-r l. „Nunc quidem illa, quae nobis maxime cordi esse deberent 

et salutaria studia ita tracto, ut non facile, etiam provocatus, de ullo religionis nostrae contro-

verso capite in arenam descendam. Fuit olim, cum impiger ad hoc certamen essem in utramque 
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Az 1580-as évek elejét l Dudith Ţem gy zte ismételgetŢi, meŢŢyire vágyik a békére,75 

és másţkat is óvva iŢtett, hţgy vitába bţcsátkţzzaŢak, külöŢöseŢ a jezsuitákkalŚ újabbaŢ 
a pápa keze túlságţsaŢ messzire ér.76 1582-beŢ félelmei beigazţlódtak. Az iŢkvizíció be-

fţlyásţs cseh patróŢusa házából vitte el  Rómába barátját, Jacţbus Palaeţlţgust, ahţl is 

a törvéŢyszék döŢtésére meggyilkţlták.77 EzekbeŢ az id kbeŢ személyeseŢ is veszélybeŢ 
érezte magátŚ „És ha eszébe jutŢa a pápáŢak, hţgy eŢgem is elégesseŢ – kérdezte JţhaŢŢes 
Cratótól –, ki akadályţzŢá meg, hţgy eŢgem is átadjaŢak mészárszéke számára?”78 Jóllehet 
a Ţikţdémizmusról írt leveleibeŢ dicsérte a mártírţkat, amiért Ţem leplezték vallási meg-

gy z déseiket, mţst kijeleŢtette, hţgy semmi kedve a pápa karmai között végezŢi.79  

MiŢdeŢ óvatţsság elleŢére ŢéháŢy éveŢ belül bţrţszlói ţtthţŢát már sţkaŢ az eretŢek-

ség melegágyáŢak tartţtták.80 A várţsi taŢács gyaŢakţdva Ţézte az üŢŢepŢapţkţŢ a házá-
baŢ tartţtt összejöveteleket – vagyis elítélte a Dudith által képviselt személyes vallásgya-

korlatot –, és végül magyarázatţt követelt.81 Ugyan megmaradt udvari kapcsolatai meg-

meŢtették a száműzetést l, ezutáŢ a vallásszabadságért vívţtt harc legeŢyhébb fţrmájáŢak 
is vége szakadt. Ha jţbbaŢ vigyázţtt vţlŢa kţrábbaŢ – írta 1ő83-baŢ JţrdáŢ Tamás huma-

nista–ţrvţs barátjáŢak – mţst Ţem kelleŢe állaŢdóaŢ a következméŢyekt l szeŢvedŢie.82 

Nem csţda, ha megrémült, amikţr 1585-beŢ tudţmására jutţtt, hţgy Beza a vele való leve-

lezéséŢek újbóli (t le függetleŢ) kiadása ürügyéŢ ismét fel kíváŢja veŢŢi a kesztyűt, és 
1570-es levelét meg kíváŢja válaszţlŢi. Megesküdött rá, hţgy erre egyáltaláŢ semmilyeŢ 
szükség ŢiŢcsŚ „Amikţr belebţtlţttam abba a levélbe, amelyet, ha Ţem tévedek, tizeŢöt év-

vel ezel tt írtam – Ţem tudţm mi bírt rá – ŢagyţŢ szégyelltem és fájlaltam.”83 Egyedül már 

                                                                                                                                             
partem saepe disserens exercendi ingenii ac discendi causa.” Schlosser, F. Ch.: Leben des Theo-

dor de Beza und des Peter Martyr Vermili. Heidelberg, 1809. 333. 
 75 Lásd Petrus MţŢaviushţz írt 1ő80. július 1ř-i levelétŚ „Omnes meae cogitationes, studia omnia 

quietem spectant, quam qui perturbare conabuntur, deos ultores habebunt.” Dudithius: Epis-

tolae, VI. 343. 21–22. sorok. 
 76 Hageciushţz írt 1ő81. február 21-i levélŚ „Missos fac Iesuitas ac theologicas disputationes et tuam 

Spartam orna. Habes philosophiam, habes medicinam, mathematicam scientiam. In iis artibus 

multa sunt obscura, multa eiusmodi, in quibus explicandis augendisque praeclarum ingenium, 

eruditionem tuam exercere et de litterarum studiosis bene mereri poteris.” Gillet: Crato von 

Crafftheim, II. 306. 
 77 Lásd Dudith leveleit Thadeus HageciushţzŚ Gillet: Crato von Crafftheim, II. 330., 335–336. 
 78 „Si Pontifici in mentem veniat me quoque ad flammas expetere, quid prohibet quin ego quoque 

ipsi ad lanienam dedar?” Gillet: Crato von Crafftheim, II. 336. 
 79 Faustus SţciŢus 1ő83. március 10-i válaszaŚ Bibliotheca Fratrum Polonorum, 509. 
 80 Lásd Petrus MţŢaviushţz írt 1ő8Ő. július 27-i levelétŚ „Certe qui in eas inciderint, cum me in eum 

modum traduci domumque meam perniciosorum dogmatum et horum haereticorum latebras, in 

qua spargendis haeresibus et propagandis idonea fiant conventicula, vocari videbunt me longe 

alium, quam equidem me esse sentio, existimabunt.” Brüsszel, BR, ms. 1ř306, cah. ő7, Ţ0 99.  
 81 Praetorius Georg Michael Lingelsheimhez 1607. szeptember 1-jéŢ. Mieg, Ludwig Christian: Monu-

menta pietatis & literaria virorum in re publica & literaria illustrium, selecta. Frankofurti, 1702. 

128. Lásd még Dudith paŢaszait a Nicţlaus Rhedigerhez írt levelébeŢ 1ő86-bólŚ BerliŢ, Staats-

bibliothek, R 402, n0 ő0, f. ř0r. Lásd még Dudith Lipsiushţz írt levelét 1ő87. március 1-jér l. Iusti 

Lipsi Epistolae. Pars II. Eds.: A. Gerlo, M. A. Nauwelaerts, H. D. L. Vervliet. Brussel, 1983. 334–
336. 

 82 JţrdáŢ Tamáshţz írt ídézett levele. SchlţsserŚ Leben des Theodor de Beza, 333. 
 83 „Cum in epistolam illam incidi, quam ante XV, ni fallor, annos, nescio quo genio impellente, ad te 

dederam, et pudore et dolore summo affectus sum.” 1ő8ő. jaŢuár 13-i levél. GilletŚ Crato von 

Crafftheim, II. 543. 
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csak azt tartja bel le tţvábbra is érvéŢyesŢek – állítţtta –, hogy az eretnekeket nem szabad 

megölŢi. 
 

Dudith AŢdrás szkepticizmusa végül is, úgy tűŢik, több vţlt, miŢt retţrikai póz vagy a tu-

dţmáŢyţs kutatást mţtiváló eszköz, még ha élete sţráŢ külöŢböz  kţŢtextusţkbaŢ külön-

böz  szerepet töltött is be. Esete meger síteŢi látszik azt a véleméŢyt, miszeriŢt a 16. szá-
zadbaŢ a vallási tţleraŢcia melletti egyre er teljesebb kiállás ŢagymértékbeŢ a szkeptikus 
gţŢdţlkţdás térhódításából táplálkţzţtt.84 Még abbaŢ az id beŢ is, amikţr Dudith buzgóŢ 
kiállt az ariáŢusţk mellett, Ţem szűŢt meg bizţŢyţs vallási kérdésekbeŢ kételked  állás-

pţŢtra helyezkedŢi. UgyaŢakkţr Ţem szabad megfeledkezŢi arról, hţgy szkepszise tţvább-

ra is stratégiai haszţŢŢal járt, hiszeŢ még pţlitikai rehabilitációja és a respublica litteraria 

újbóli meghódítása utáŢ sem kíváŢt felekezeti szempţŢtból elkötelez dŢi. MiŢt befţlyásţs 
humaŢista, bizţŢyára szíveseŢ tetszelgett is a vallási viszálykţdásţk felett álló pártatlaŢ 
döŢt bíró szerepébeŢ. UgyaŢakkţr Dudith Ţemcsak az egyéŢi vallásţs iŢterpretációhţz kö-

vetelt magáŢak jţgţt, haŢem az isteŢtisztelet egyéŢi gyakţrlatáhţz is.85 ÉppeŢ a radikális 
szkepszis stratégiája és a kţmprţmisszumţk elutasítása tette számára lehet vé, hţgy az 
üdvözüléshez egyéŢi utakţŢ járhasson. 

Dudith vallási ŢţŢkţŢfţrmizmusa egészeŢ kivételesŢek tekiŢthet . A SzeŢtírás egyéŢi 

értelmezéséhez való jţg követelésébeŢ Ţem vţlt semmi új, de a bármilyeŢ iŢtézméŢyi kţŢt-

rţlltól meŢtes keresztéŢy lét melletti kiállás már egyáltaláŢ Ţem mţŢdható szţkváŢyţsŢak. 
Számţt kell azţŢbaŢ vetŢi azzal, hţgy ez a követelés er teljeseŢ elitista szíŢezetű vţlt, mely 
a leŢgyel refţrmációt általábaŢ is jellemezte. Dudith ráadásul a Habsburg udvar Ţemes és 
viszţŢylag gazdag klieŢse vţlt, aki Ţemcsak a császárţk, haŢem a leŢgyel király támţgatá-
sát is élvezte. Emellett EurópáŢak abbaŢ a felébeŢ élt, ahţl az emberi együttélés paradig-

mája tţvábbra sem a várţsi egymásrautaltság kţmfţrmizmusa, haŢem az öŢtörvéŢyű vidé-
ki Ţemesi lét szabadsága vţlt, ahţl eŢŢek jegyébeŢ a vallásszabadság a legf bb pţlitikai 
er , a Ţemesség kiemelt követelései közé tartţzţtt, és ahţl ráadásul a kţŢfessziţŢalizáció 
igazi fájdalmait még csak tţmpítţttaŢ lehetett érezŢi. Ebb l a helyzetb l is következik, 
hţgy Dudithból sţhasem lett lipsiusi pţlitikai gţŢdţlkţdó, és megeŢgedhette magáŢak azt 
a luxust, hţgy megmaradjţŢ mţralistáŢak. IréŢizmusa abbaŢ a hitbeŢ gyökerezett, mely 
szeriŢt az egyéŢi vallási elképzelések és gyakţrlatţk Ţem feltétleŢ kell elleŢségeskedéshez 
vezesseŢek. EurópábaŢ Ţem keveseŢ gţŢdţlkţdtak hasţŢlóképp, de másţk (f leg a hata-

lţm berkeiŢ belül), miŢt Bezáék, ezt az iréŢizmust ŢaivŢak, s t veszedelmesŢek tartţtták. 
Hţgy Dudith iréŢizmusa kiterjedt-e addig a pţŢtig, amit a vallásszabadságról szóló, a Ţyil-
váŢţsság el tt Ţem terjesztett themisztiuszi beszéd parafrázisábaŢ megfţgalmaz, hţgy az 
egymással diszharmóŢiábaŢ lév  vallási elképzelések egy isteŢŢek tetsz  harmóŢiát alkţt-

nak (concordia discors), az miŢdeŢŢek elleŢére sem tűŢik valószíŢűŢek, az azţŢbaŢ biztţs, 
hţgy sţhasem fţgadta el, hţgy a Ţagyţbb vallási kţŢszeŢzus érdekébeŢ megeŢgedett le-

                                                         
 84 LásdŚ LeviŢe, AlaŢŚ Introduction: The Prehistory of Toleration and Varieties of Skepticism. In: 

idem (ed.): Early Modern Skepticism and the Origins of Toleration. Oxford, 1999. 1–16. 
 85 Privát isteŢtiszteletr l lásdŚ KaplaŢ, BeŢjamiŢ J.Ś Fictions of Privacy: House Chapels and the 

Spatial Accommodation of Religious Dissent in Early Modern Europe. American Historical Re-

view, vol. 107. (2002) 1031–1064.; Pollman, Judith: The bond of Christian piety: the individual 

practice of tolerance and intolerance in the Dutch Republic. In: Po-Chia Hsia– R. Van Nierop, 

Henk (eds.): Calvinism and Religious Toleration in Dutch Golden Age. Cambridge, 2002. 53–71. 
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gyeŢ a hatalţm eszközeivel élŢi.86 És miŢthţgy tisztáŢ látta, hţgy lehetetleŢ ţbjektív krité-
riumţk alapjáŢ ítélkezŢi és megegyezésre jutŢi a keresztéŢy vallás számţs fţŢtţs kérdésé-
beŢ, azt is megértette, hţgy a kţŢfessziţŢalizáció, vagyis a társadalmat pţlarizáló retţriká-
ra épít  keresztéŢy ideţlógia feletti harc els sţrbaŢ kisebb vagy Ţagyţbb hatalmi játékţk 
eszköze. 

GÁBOR ALMÁSI 

The Prospects of Religious Heterodoxy in the Sixteenth Century: Andreas 
Dudith and Confessionalization 

Focusing on the correspondence with Theodore Beza, the paper analyzes the heterodox re-

ligious ideas of the late sixteenth-century apostate bishop of Hungary, Andreas Dudith. 

Dudith’s plea fţr iŢdividual religiţus freedţm aŢd his grţwiŢg skepticism were deeply 
rooted in his education, his Erasmian attitude and were also profoundly linked to his in-

tertwining scientific and theological thinking. His case seems to confirm the assertion that 

late sixteenth-century ideas about religious tolerance were largely influenced by the growth 

of skeptical thinking. Nevertheless, Dudith’s skepticism cţŢtiŢued tţ have strategic uses 
throughout his life. As a prestigious humanist, he could not afford being stigmatized as an 

Arian, and he also liked to be seen as an impartial judge who can easily overcome dogmatic 

squabbles. Furthermore, Dudith demanded more than the right of individual religious 

thinking: he apparently also wished to worship in an individual way. It was the strategy of 

radical skepticism and of refuting Nicodemism or any compromise in ecclesiastical ques-

tions that enabled him to follow a personal path to salvation and refrain from joining any 

religious establishment. Yet his demand for individual religious thinking and practice was 

made from a privileged position and had an elitist coloring, typical of a Polish Reformation 

dominated by the noble estate.  

   

                                                         
 86 Dudith AŢdrásŚ Pseudo-Themistios Valens császárhoz a vallások ügyében 1ő70 körül. Fţrdítţtta 

Szepessy Tibţr. IŢŚ KlaŢiczay Tibţr (szerk.)Ś JaŢus PaŢŢţŢius. Magyarţrszági humaŢisták. Buda-

pest, 1982. 934–řŐ1. Lásd mégŚ Almási GábţrŚ The riddle of Themistius’ “Twelfth oration” and the 
question of religious tolerance in the sixteenth century. Central Europe, vol. 2. (2004) no. 2. 83–
108. Dudith parafrázisa reŢgeteg értelmezési prţblémát vet fel. Themistius gţŢdţlataival (külö-
Ţösképp a vallási pluralizmus pţzitív értelmezésével) valószíŢűleg miŢt egyetleŢ 16. századi kţr-

társa sem (els sţrbaŢ JeaŢ BţdiŢra és Thţmas Mţre-ra gţŢdţlţk),  sem tudţtt maradéktalaŢul 
azonosulni. Ez a pluralizmus, mint Dudith aŢŢyiszţr kifejtette, csak viszálykţdásra, hábţrúra 
adţtt ţkţt, a krisztusi úthţz Ţem vitt közelebb. Ezzel elleŢtmţŢdásbaŢ arra sem vţlt hajlaŢdó, 
hţgy a pluralizmus el feltételét, a gţŢdţlat- és lelkiismeret-szabadságţt bármilyeŢ fţrmábaŢ is 
megkérd jelezze. 


