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ROBERT DÁN: 
MATTHIAS VEHE-GLIRIUS* 

LIFE A N D W O R K O F A RADICAL ANTITRINITARIAN 
WITH HIS COLLECTED WRITINGS 

Az évezred fordulójához gyors de bizonytalan léptekkel és féle-
lemmel közeledő emberiség egyre jobban látja, hogy a szupermodern-
ség bűvölete a kultúra deantropomorfizációjához és dehumanizáció-
jához is vezethet. Ezt a veszélyt már A. Einstein, a jelenkori természet-
tudomány óriása is jól látta, és azon töprengett „emberszabású lesz-e 
a tudomány, hogy saját alkotójának legyen a tükre", és A. de Saint-
Exupéry, a neves francia író és filozófus szerint bajok lesznek, ha 
a modern természettudomány és technika óriási vívmányai fölött 
nem uralkodik az emberi szív a humanizmus, mert „nem lehet élni 
költészet nélkül, színek nélkül". 

így nem véletlen, hogy világszerte — azzal a felismeréssel együtt, 
hogy itt, ezen a földön élned, élned kell, nem a borzasztó atomhalál-
nak áldozatává válnod, hogy a békés egymás mellett élés az emberi-
ség egyetlen alternatívája —, egyre többen nosztalgikusán fordulnak 
a múlt felé, néha a régi múlt felé, amikor a vallási háborúk közepette 
a „tolerancia" szó a középkori humanisták egyik jelszava lett, fél-
istenként dörgött a népek előtt. 

A humanizmus-kutatás reneszánszát éli. A magyar tudomány 
büszkén vallhatja, hogy kiveszi részét e kutatásokból. Miért? Mert 
a világkultúra rögös és sok emberi áldozatot követelő útján az emberi-
ség haladása felé a 16—17. sz. magyarországi humanizmus előkelő 
helyet foglal el, és mert kiváló tudósaink voltak és vannak, mint 
például Dán Róbert, az ismertetett könyv szerzője, aki e probléma-
kör egyik nemzetközileg is elismert szaktekintélye. 

Miben is rejlik a bírált könyv pátosza? Abban a fáradságot nem 
ismerő tudományos búvárkodásban, a nagy körültekintéssel gyűjtött 
anyag beható elemzésében, fontos konklúziókban, amelyek nélkül a 
humán tudományágak csak átmeneti sikert könyvelhetnek el. Valaki 
azt mondhatja, a szerzőnek szerencséje volt, hisz 1975-ben megtalálta 
az Utrechti Egyetem Könyvtárában, Hollandia (I. oct. 117/5—6 sz. 
alatt) Matthias Vehe (álnevek: Matthias Glirius, Theodosus Schim-
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berg, Nataniel Elia) főművét, a már 400 évig eltűntnek tekintett és 
feledésbe merült Mattanjaht (Köln, 1578), és e felfedezés nélkül nem 
születhetett volna ez a könyv. így igaz. De valljuk be, hogy csak 
azon kutatók mellé szegődik az ilyen szerencse, akik fáradhatatlanul 
koptatják a könyvtárakban és levéltárakban nadrágjukat, szoknyáju-
kat, illetve szemüket. 

Az ismertetett könyv átgondolt architektonikájával és bemutatott 
anyagával bizonyítja, hogy a 16—17. századbeli Magyarország, így. 
Erdély is bekapcsolódott Európa szellemi és kulturális vérkeringésébe-
Dán Róbert kutatásai révén bizonyítja, hogy a történelmi Magyar 
ország, az egész Duna-Kárpát kontinuum nemcsak nyugatról és 
keletről jövő eszmék meghonosításán fáradozott, de új eszmék szülő-
földje is volt. 

Dán Róbert érdekes, gondolatébresztő művét hazánk legilletéke-
sebb szakemberei már méltatták (1.: Scheiber Sándor a Magyar 
Könyvszemle 99. évf. (1983) 3: 311—313, valamint Pákozdy László 
Márton a Filológiai Közlöny 1983/1—2: 2 6 4 - 2 6 8 és Bán Imre 
Irodalomtörténeti Közleményekben 1983. 694—99) megjelent ismer-
tetését. Külföldön is meleg fogadtatásban részesítették a magyar 
medeivista könyvét. Bizonyára elmondják véleményüket e műről 
még a humanizmussal és vallástörténettel foglalkozó más szak-
tekintélyek is. Nem tartozom hozzájuk. De a Matthias Vehe-Glirius-
Schimberg-Elia-kérdés más szempontból foglalkoztat. Évtizedek óta 
tanulmányozom a Duna-Kárpát areában élő népek és etnikai cso-
portok kultúrájának, különösképpen nyelveinek és nyelvjárásainak 
kölcsönhatását, a kárpátizmusok izoglosszáinak kialakulását. Ezek 
genetikai és elsődleges történelmi forrása nagyon gyakran a közép-
kori soknemzetiségű Erdély szellemi és kulturális életének nyelvi 
tükörképeire megy vissza. A nyelv a kultúra makrorendszere dinami-
kus rangsorának dominánsa. Ezer szállal kötődik a makrorendszer 
többi részeihez. Ezenkívül M. Vehe műveinek és főleg Mattanjah'jának 
forrásai a német nyelvtörténet, a német nyelv variánsainak és a 
Duna-Kárpát nyelvi areában funkcionáló germanizmusok kialaku-
lása stúdiumának nagyon fontos forrása. M. Vehe az Ószövetség és 
Újszövetség viszonyainak elemzésekor alkalmazott „psát" és „drás" 
szembeállítása gazdagíthatja a jelenkori diakronikus szemantika és 
a szövegelmélet történettudományi vizsgálatait. 

A könyv I. részében a szerző a szakirodalom kritikai felhasználása 
segítségével és nagy körültekintéssel rajzolja meg a pfalzi ballenbergi 
(Németország) származású M. Vehe, a radikális antitrinitárius küzdel-
mes életútját, vallási és filozófiai nézeteinek kialakulását, művei meg-
írásának történetét. És jó, hogy ez a gondosan megrajzolt irodalmi 
és tudományos portré az úgynevezett pfalzi antitrinitáriusok egy-
házi pöre, a „heidelbergi" kör szellemi életének elemzése, a ros-
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tocki, a tübingeni, wittenbergi, kölni egyetem — amelyeken M. Vehe 
megfordult, illetve tanult — szellemi életének elemzése alapján 
történt. 

Dicséretre méltó D á n Róbert ama törekvése, hogy M. Vehe (M. 
Glirius, Th. Schimberg, N . Elia) radikális antitritárius nézetei erede-
tének és eredetiségének megrajzolását nem apriorisztikus megközelí-
téssel oldja meg, amikor az egy-egy tézishez csak illusztrációs anya-
got mutat be, de a szövegek beható nyelvi elemzése révén, a német, 
héber, latin, és más nyelvekben szerzett tudását jól kamatoztatta — 
és a nyelvi jelek szemiotikai rendszerének segítségével extralingviszti-
kai következtetéseket vont le. 

Az ismertetett könyv lapjain kirajzolódik M. Vehe rövid, de ese-
ményekben gazdag és kalandos élete. Az ifjú M. Vehe nyugtalan 
elméje, az igazság iránti szeretete, amelyet útravalóként a pfalzi Bal-
lenbergből hozott a filozófiai és vallási vitáktól lángoló híres német-
országi egyetemeken csiszolódott, ahol I. Tremellius, C. Olevianus, 
Z. Ursinus, J. Isaak és más kiváló tanárai, oktatói és tudományos 
munkája, a kitűnő A. Neuser és J. Sylvanus barátsága hatottak rá. 
J. Albo (1365— 1447) középkori zsidó filozófus héberül megírt Iqqarim 
művének latinra fordítása és Liber fundamentorum címmel való meg-
jelentetése, valamint D . Kimhi Ámosz könyvéhez írt kommentárja és 
S. Jicchaki, A. Ibn Ezra és más héberül megjelent középkori művek 
németre való átültetése folyamán megismerte és magáévá tette a rab-
binisztikus metodológiát. 

M. Vehe és baráti körének első antitrinitárius gondolatait, mi-
szerint az Ószövetség az autentikus és csak segítségével lehetséges az 
Újszövetség alapjainak magyarázata, J. Lasitius által 1570. év körüli 
Heidelbergbe hozott magyar és lengyel antitrinitárius könyvekből 
származtak. 

Nagy hatást gyakorolhatott M. Vehére a Közép-Kelet-Európában 
megírt könyvekben hirdetett antitrinitárius eszmék lényege, mert 
J. Sylvanus és A. Neuser barátaival együtt az a gondolat foglalkoz-
tatja, hogy kivándorolnak Erdélybe, ahol az antitrinitárius eszmék 
további fejlesztésére jobbak a feltételek, mint pfalzi szülőföldjükön. 

Az antitrinitárius gondolatokat és az Erdélybe való kivándorlási 
szándékukat tartalmazó levelüket a „rossz szellemek" a pfalzi feje-
delem kezébe juttatják. A trinitárius dogmák őrei J. Sylvanust a 
hóhér kezébe adják, M. Vehe és A. Neuser csak csoda folytán mene-
külnek meg a vérpadtól. 

A távoli Erdély továbbra is vonzza M. Vehétés, miután az 1578-
ban Kölnben sok nehézség után sikerült az eretneknek minősített 
Mattanjah című fő művét kinyomtatnia, gyorsan elhagyja szülőföld-

alandos úton Kolozsvárott bukkan fel. M. Glirius álnév alatt 
1578 őszén a kolozsvári unitárius kollégium lektoraként Declamatiun-



Szemle 519 

cala contra praedestinationem Neotericorum címmel székfoglaló elő-
adást tart. 

M. Vehe-Glirius erdélyi tevékenysége nem tart sokáig. A pfalzi 
menekült szenvedélyes igazságkeresése, a vallási toleranciát hirdető 
beszédei, a Mattanjahból sugárzó eszmék termékeny talajra találtak. 

Ezek a nézetek befolyásolták Eőssi András, Bogáti Fazakas 
Miklós, Óvári Benedek, sőt Dávid Ferenc, az erdélyi szombatosság 
egyik vezéralakja eszméit. (Ezt Dán Róbert beható összevető vizs-
gálata bizonyítja.) Ez még jobban kiélezte azokat a harcokat, amelye-
ket az erdélyi Unitárius Egyházon belül N. Paruta, J. Paleologus, 
J. Sommer haladóbb, és G. Blandrata, F. Socinus konzervatív vallá-
si, politikai szolgálatokban is álló tevékenysége miatt gyűrűztek. 
Mindez 1579 tavaszán Vehe-Glirius Erdélyből való meneküléséhez és 
Dávid Ferenc elítéléséhez vezetett. Hová is menekülhetett a „zsidó 
doktor", ahogy M. Vehe-Gliriust Erdélyben hívták? 

Dán Róbertnek sikerült bebizonyítani, hogy M. Vehe-Glirius 
Erdélyből észak-keleti barátjaihoz menekült, és a lengyel, valamint 
litván antitrinitárius mozgalom hívőinél menedékhelyet talált. Ő azo-
nos azzal a radikális antitrinitáriussal, aki az 1579—1588. években 
Theodosius Schimberg (ez az álnév a héber sim (sem) 'név' és a német 
bergen 'elrejt' összetétele, azaz 'rejtett név', illetve 'álnév'), valamint 
Nataniel Elia álnév alatt Krakow és környékén lázas tevékenységet 
folytatott. M. Firley, S. Gostomsky (S. Gostomski nem a rávai, ahogy 
ezt a szerző állítja, hanem a rovnói palatínus volt). S. Budny és más 
lengyel és litván nemes és prédikátor támogatja. M. Vehe itt is radi-
kális antitrinitárius eszméit terjeszti. Krakówban a Radeczki nyom-
dában antitrinitárius műveket ad ki. J. Sommer Refutatio scripti 
Petri Caroli (1582) régebbi írását, amelyhez előszót ír, valamint 
Tractatus Aliquot Christianae Religionis (1583) című saját munkáját 
is tartalmazó gyűjteményt. Ezek a művek nagyon fontosak mindazok 
számára, akik az európai antitrinitárius irányzatait tanulmányozzák. 

De Lengyelországban és Litvániában sincs biztonságban. Üldözik. 
Újból menekülnie kell. 1589-ben Hollandia felé tart, ahol a gazdasági 
élet, és főleg a szabad kereskedelem törekvései a vallási toleranciát is 
követelték. S. Castellion, J. Armininus, J. Uytenbogaert, C. Vorstius, 
S. Episcopius, B. Spinoza és más remonstránsok és collegiánusok 
vallási toleranciát hirdető tanai mellett, M. Vehe Mattanjahja radiká-
lis eszméivel is lelkes hívőkre talált. 

De M. Vehe nyugtalan lelke és a honvágy a német szülőföldre 
vonzza, barátaihoz. 1589. október közepén Marburgban van, de 
csak rövid ideig, mert ellenségei üldözik. Szöknie kell. Azután 1590 
januárjában és februárjában Emden városban tartózkodik. Itt a kon-
zervatív kálvinisták és lutheranisták le is tartóztatták. De a toleráns 
II. Edzard segítségével sikerül kiszabadulnia (vagy más adatok sze-

19 It 85/2 
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rint megszöknie). Egész éjszaka botorkált a sötétben, hogy reggel a 
konzervatív kálvinista herceg, II. Johan földbirtokán felismerjék és a 
Gretzyl várbörtönébe elhurcolják (más adatok szerint csak később 
fogták el Gretzyiben). A régi pfalzi és az új frizlandi ellenségeinek 
„szent szövetsége" M. Vehe életére tör. A radikális antitnnitárius a 
várbörtönben 1590 májusában megírja az Apologiáját és arra kéri 
ellenségeit, hogy vallási toleranciával átszőtt antitrinitárius nézeteit 
nyilvánosan is megvédhesse. A konzervatív trinitáriusok félnek ettől 
a nyilvános disputától. Sokáig tart ellenségeinek tanácskozása, míg 
Vehe 1590 decemberében a Gretzyl várbörtönben az őrei „segítségé-
vel" is, mindössze 45 éves korában nem lelte a halálát. Gretzyl teme-
tőjében „in loco inhonesto" temették el. 

A nagy radikális antitrinitárius műveit és kéziratait az Egyházi 
Tanács határozata alapján elégették. így próbáltak menekülni M. 
Vehe radikális antitrinitárius eszméitől és vallási toleranciát hirdető 
tanaitól. De ez teljes egészében nem sikerült. N. Vehe Mattanjah 
művének eszméi sokáig éltek a német, lengyel, litván, holland vallási 
toleranciát hirdető mozgalmakban. Az erdélyi szombatosok között 
ott élt évszázadokon át, egészen 1944-ig, amikor ők is — a faji tör-
vények szerint nem zsidónak tekinthetők — a német fasiszták és 
túlbuzgó magyar csatlósaik segítségével a borzalmas deportálások 
folyamán Auschwitz és Majdanek krematóriumaiban nem lelték 
mártírhalálukat. 

Részletesen ismertettük M. Vehe küzdelmes és tragikus életútját, 
munkásságának eredetét és eredetiségét. Miért? Két ok miatt: első-
sorban mindez Dán Róbert kutatásainak nagy érdeme. Hisz valódi 
nyomozó munkát kellett elvégeznie, hogy kisebb-nagyobb ellent-
mondásokkal is terhes adatokból, tényekből összeálljon ez a kép. 
Másodsorban, az ismertetett könyv angolul jelent meg és dicséri 
Gombos Imre kitűnő fordítását (csak egy-két nyelvi, illetve stiláris 
pontatlanságra és nyomdai hibákra bukkantam rá). így (reméljük, 
hogy csak egy ideig, mert meg fog jelenni ez az érdekes könyv magya-
rul is) a széles körű olvasók csak a recenziók és a szemlékből ismer-
kedhetnek meg a vallási és eszmetörténeti múltunkban fontos szerepet 
játszó M. Vehe-Gliriusszal. 

A szemlélt könyv II. része M. Vehe (M. Glirius, Th. Schimberg, 
N. Elia) összegyűjtött műveit tartalmazza, a Matjahant főművét 
facsimilében. Ez a nagy textológiai vizsgálatokat, erőfeszítést igénylő 
munka nagyon értékes. Lehetőséget ad további kutatásokra, és nem-
csak az eszme- és vallástörténet, de a germanisztika, a nyelvi kon-
taktusok lingvisztikai interferencia, az adekvát fordítás és szeman-
tika vagy szemasziológia, illetve ezek a tudománytörténete területén 
is. Itt csak az utóbbiról egy néhány gondolatot. Dán Róbert gondolat-
ébresztő monográfiája, amely M. Vehe szóértelmezést a pSát és drás 



Szemle 521 

szembeállításából indul ki a jelenkori szemantika vagy szemaszio-
lógiai kutatások mind a természetes nyelvek, mind a műnyelvek 
(pl. a számítástechnikában alkalmazott ALGOL és sok más műnyelv) 
nyelvi tükörképek „exformáiban" vagyis írásban (vagy hangban) 
rögzített belső jelentésbeli („informáiban") dinamikus struktúrát 
alkotó monoszémák értelmezésének tudománytörténeti mozzanato-
kat tár fel. M. Vehe által következetesen alkalmazott psát eljárás a 
bibliai szöveg értelmezésében és nem a drás (vö. héber midrás 'átté-
teles tolmácsolás') megmutatja, hogy már négy évszázaddal ezelőtt 
a monoszémák struktúráját vagyis a szavak emotiv, szintaktikai, 
pragmatikai, szigmatikai információ „értékének" (1. Mandelbrot) a 
feltárásához M. Vehe nem az extralingvisztikai áttételes tolmácsolás-
hoz folyamodott, hanem a nyelvi jel belső nyelvi elemzéséhez. Ezt 
az eljárást alkalmazza a jelenkori jelentéstudomány, sőt szemiotika, 
valamint a biblia, köztük az Újszövetség magyarázással foglalkozó 
tudósok is. 

És még egy dolog. A vallási toleranciát hirdető M. Vehe eszméit 
nem tudták az erdélyi szombatosokkal együtt a Holocaust krema-
tóriumai megsemmisíteni. Akár a csodálatos Phoenix a hamvaiból 
újjászülettek napjainkban az amerikai „Jews for Jesus" (azaz „Zsidók 
Jézusért") vallás eszméinek mozgalomban. Ilyen ez a kitűnő, nyom-
dailag is szépen megjelentetett könyv, amely az Akadémiai Kiadó 
és a Brill Kiadó együttműködését is dicséri. (Akadémiai Kiadó— 
E. J. Brill. Leiden. 1982.) 

ROT S Á N D O R 

DUBA GYULA: LÁTNI A CÉLT 
ESSZÉK, KRITIKÁK, VALLOMÁSOK 

Különös érdeklődéssel és megkülönböztetett figyelemmel vehetjük 
kezünkbe Duba Gyula gyűjteményes kötetét, hiszen a szépíró Duba 
Gyula kritikusi stb. megnyilatkozásai, gondolatai tárulnak föl előt-
tünk. Az Irodalmi Szemlében megjelent tanulmányainak — évtized-
nyi időt felölelő — válogatását nyújtja (1972— 1981 között; egyetlen 
Kézirat megjelöléssel, 1971-ből). Az érdeklődés legalább olyan nagy 
lehet, miként a kb. ugyanez időben megjelent Dobos-kötet iránt 
(Dobos László: Gondok könyve. 1983.). Kiváltképp azt hangsúlyoz-
zuk: azt a helyzetet, amikor szépíró avagy költő nyilatkozik tömör, 
elvi indítékú megfogalmazásban. 

Több rétege fedezhető fel a két részre (I. objektív és II. szubjek-
tív érdekűre) osztott Duba-kötetben. Az egyik a fentebb említett 
szépíró-kritikus stb. kapcsolat. Másfelől a nemzetiségi írói lét nyúj-
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