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Ősz Sándor Előd

A Kálvinnak levelet író magyarról
Új adatok Krasznai Ferenc életéhez

A 19. század utolsó harmadában jelent meg Corpus Reformatorum nagy-
szabású kiadványsorozatában Kálvin életműve. A levelezés kiadását különös 
figyelem kísérte egész Európában, minden nemzet saját, Kálvinnal levele-
ző fiait kereste a kiadványban. Nem volt ez másként idehaza sem. A gyűjte-
ményben két hungarus levele szerepel. S. Szabó József a Protestáns Szemle 
hasábjain közölte a levelek fordítását, illetve próbálta rekonstruálni keletke-
zési körülményeiket.1

A Kálvinnal levelező két magyar az ismeretlenség ködéből bukkant elő 
a századfordulón, így szükségessé vált biográfiájuk megírása. A Kálvinnal 
személyesen is találkozó Belényesi Gergelyről Bucsay Mihályt írt nagyobb 
lélegzetű tanulmányt.2 Krasznai Kaprofontes Ferencről, aki 1561 végén írt 
levelet Kálvinnak3, S. Szabó József után keveset írtak, vagy éppen az ő adatait 
ismételték. S. Szabó vetette fel, hogy Kaprofontes Ferenc azonos lehet azzal 
Franciscus Ferinussal, aki 1556-ban iratkozott be a wittenbergi egyetemre, 
illetve Franciscus Crasnanussal, aki ugyanabban az évben lett a wittenbergi 
magyar coetus tagja. Bucsay Mihály és Szabó Géza hasonlóképpen véleke-
dik.4 Dankanits Ádám a XVI. századi olvasmányok 1974-es kiadásában négy 
olyan kötetet mutat be, amelyet a F C supralibros alapján Krasznai könyvtá-
rából valónak ítél, a kötetek alapján tulajdonosukat antitrinitárius értelmisé-

1 S. Szabó József: A Kálvint meglátogató magyar, Protestáns Szemle 21 (1909) 259–263. 
Uő: Egy magyar ifjú levele Kálvinhoz, Protestáns Szemle 23 (1911) 95–103. Újraközölve: 
Németh Pál (szerk.): Magyar református önismereti olvasókönyv, Budapest, Kálvin Kiadó, 
1997, 170–175.

2 Bucsay Mihály: Belényesi Gergely, Kálvin magyar tanítványa, Budapest, Balás LászlóBudapest, Balás László 
könyvkereskedése, 1944. (Középdunai Protestantizmus könyvtára 7)

3 A levél eredeti szövegét lásd: Corpus Reformatorum XVII, 206–208.
4 Bucsay Mihály: Szegedi Gergely, Budapest, Balás László könyvkereskedése, 1945, 33.,Balás László könyvkereskedése, 1945, 33., 1945, 33., 

Szabó Géza: Geschichte des Ungarischen Coetus an der Unversität Wittenberg 1555–1613. 
Halle (Saale), Akademischer Verlag, 1941. 94. (Bibliothek des Protestantismus im mittle-
ren Donauraum, 2). 



84

Ősz Sándor Előd

ginek sejti.5 Tonk Sándor tud bizonyos Franciscus Krasznanusról, aki 1558-
ban iratkozott be a krakkói egyetemre, és őt azonosítja Dankanits Krasznai 
Ferencével, de nem azonosítja a Wittenbergben feltűnő, azonos nevű személ-
lyel.6 Krasznai leveléről legutóbb ünnepeltünk írt 2009-ben.7

Dankanits Ádám XVI. századi olvasmányok című könyvében említi azt 
a kötetet, amely új, igen értékes információt őriz Krasznairól. A Kolozsvári 
Református Kollégium könyvtárában (ma a Kolozsvári Akadémiai Könyvtár 
kezelésében) őrzött gyűjtőkötet jelzete R 82254–82256. A kolligátum első da-
rabja 16. századi teológiai munka, Nicolas Des Gallars (Nicolaus Gallasius) 
In Exodum, qui secundus liber est Mosis […] commentarii című művének 
1560-as genfi kiadása (GLN-1666, Adams G 148). A második Alexandriai 
Kelemen összes műveinek 1556-os bázeli kiadása (Clementis Alexandrini 
uiri longe doctissimi, qui Panteni quidem martyris fuit discipulus, praeceptor 
uerň Origenis, omnia quae quidem extant opera … – VD16 C 4069), a har-
madik pedig Augustinus összes műveinek kivonatát tartalmazza (Epitome 
omnium operum divi Aurelii Augustini …, [Genf] 1555 – GLN-1576).  
Az első címelőzéklapon a követező szöveg olvasható: „Divinitus instillata 
expolita eruditione pietate et humanitate singulari ad certam normam ac 
amussim directa, circumvecto viro Gregorio Zegedio Symmstae Jesu Christi 
Debrecz[iniensi] ac simul seniori adiacentium ecclesiar[um] donio, ami-
co et fratri in Christo unite et fraterne tum / amando tum colendo, pauper 
sinaeta, Franciscus Polyagrios patria Crasznanus testandae mitit[!] gratitu-
dinis, Viteberga 1560 Mh. poqh.shj avgaqa. w-n h` ch/sij pare,rcetaiÃ / kai. h` 
kti,sij avpw,lluÅ / Maka,rioj o` avgrupnw/n evn proseucai/j / kai. avnagnw,sesiÃ 
kai. tw/| e;rgw| / tw/| avgaqw/|Å Beatus qui vigilat in orationibus et lectionibus 
et opere bono: illuminabitur enim hujusmodi, ne obdormiat evij qanaton.” 
(Krasznai Polyagrios Ferenc, szegény Sinaeta8, küldi [ezt a könyvet]hálája 
jeléül Szegedi Gergelynek, Jézus Krisztus debreceni papjának, valamint a 
környékbeli eklézsiák esperesének, urának, barátjának és Krisztusban testvé-
rének, akit egyaránt atyafiságosan szeret és tisztel, és akit Isten eltöltött pal-

5 Dankanits Ádám: XVI. századi olvasmányok. Bukarest, Kriterion, 1974, 76, 78–79, 87, 
103, 104.

6 Szabó Miklós – Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban, Szeged, JATE, 
1992, 53. (Fontes rerum scholasticarum, 4).

7 Hörcsik Richárd: Kálvin 16. századi magyarországi recepciója, in: Fazakas Sándor 
(szerk.): Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi 
hatásáról, Budapest, Kálvin Kiadó, 2009, 24–25.

8 Ókori anekdotában szereplő személy, akinek nem lévén semmije, amivel magajándékoz-
hatta volna Artaxerxész királyt, a tenyerében vitt neki vizet.
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lérozott műveltséggel, kegyességgel és biztos alapra helyezett emberséggel, 
Wittenberg 1560. Ne vágyakozz oly javakra, amelyek távol állnak a haszná-
lattól, s amelyeket a (teremtett) világ megsemmisít. Boldog, aki imádkozás-
sal és olvasással virraszt, s jócselekedetekkel is. Boldog, aki fáradhatatlan az 
imádkozásban, az olvasásban és a jócselekedetben, mert az ilyen megvilágo-
sodik, hogy meg ne haljon.9)

A kötet táblájára eredetileg a F C / 1560 feliratot préselték. Ez egyértel-
műen a Franciscus Crasnanus rövídítése. A supralibros névbetűit – való-
színűleg az ajándékozással egy időben – még Krasznai cseréltette G Z-re.  
Az első tábla belső részéről kidörzsöltek egy possessorbejegyzést, valószínű-
leg a Szegedi után közvetlenül következő tulajdonosé lehetett. A következő 
ismert tulajdonos Szentmargitai D. István, aki 1637-ben vásárolta 1 forin-
tért. (Valet f. 1. Stephani D. Z. Margithaj Ao. Dni. 163�.) Szentmargitai István 
1628-ban Felőrben volt lelkipásztor, 1628 és 1650 között, a Széki egyházme-
gye jegyzője.10 A következő tulajdonos Uzoni M. Tamás rettegi oskolamester, 
majd bethleni (1648–?) lelkipásztor11, aki 1655-ben vásárolta. (Est Thomae 
M. Uzoni 1655.) A következő tulajdonosjegy az A K Sz monogram, amelyet 
íráskép alapján Abrahamus Kertész Szencinus-ként oldhatunk fel.12 Szenci 
Kertész Ábrahám nyomdájával együtt 1660-ban, Várad eleste után menekült 
Kolozsvárra, majd 1662-ben Szebenben telepedett le. A kötetet valószínűleg 
kolozsvári tartózkodása idején szerezhette Uzonitól. Mivel a könyv nem sze-
repel Szenci Kertész hagyatékának összeírásában13, feltételezzük, hogy még 
1662 előtt tőle került a Kolozsvári Református Kollégium könyvtárába, bár 
annak 1668-as lajstromában nem szerepel.14

9 Köszönettel tartozom Adorjáni Zoltánnak a görög szöveg fordításáért és Buzogány 
Dezsőnek a latin fordítás jobbításáért.

10 A Széki Református Egyházmegye levéltára az Erdélyi Református Egyházkerületi 
Levéltárban. Protocollumok I/1. p. 28–29, 182, 667.

11 Uo. 68.
12 A feloldáshoz használt mintánk a nagyszebeni Brukenthal múzeumban őrzött V II 457 

jelzetű kötet (Calvin, Jean: Institutio christianae religionis, Genevae 1592 – GLN-1044), 
amelyben az Abrahami K. Sz. bejegyzést olvashatjuk. (A kötetről lásd: Ősz Sándor Előd: 
Bibliotheca Calviniana Transylvanica, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014, 273.)

13 Monok István: Szenci Kertész Ábrahám kereskedői könyvkészlete halálakor, in: Deé 
Nagy Anikó –Sebestyén-Spielmann Mihály – Vakarcs Szilárd (szerk.): Emlékkönyv a 
Teleki Téka alapításának 200. Évfordulójára, Marosvásárhely, Mentor, 2002, 372–375.

14 Monok István – Németh Noémi – Tonk Sándor (szerk.): Erdélyi könyvesházak II, Szeged, 
Scriptum Kft., 1991, 49–64. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történe-
téhez, 16/2).
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A kötet adatainak felhasználásával megpróbáljuk kronológiai sorrendbe 
állítani mindazt, amit (a) Krasznai Ferenc(ek)ről tudunk.

1556-ban a wittenbergi egyetem magyar coetusába beiratkozott Franciscus 
Crasnanus15, az egyetem beiratkozási anyakönyvében viszont nem szerepel a 
neve. Szögi László szerint azonos az 1556. október 14-én Wittenbergben be-
iratkozó Franciscus Ferinus Hungarus-sal.16 Későbbi névhasználati szokásait 
tekintve az azonosítás helytállónak tűnik.

1558 tavaszán a krakkói magyar bursába iratkozott be Franciscus 
Krasznanus17, ám az egyetem beiratkozási anyakönyvében18 nem szerepel.

1560-ban Franciscus Polyagrios patria Crasznanus Wittenbergből küld-
te a fent említett, három kiadványból álló kolligátumot Szegedi Gergelynek 
Debrecenbe.

1561 decemberében Franciscus Kaprofo,nhthj patria Crasznanus Witten-
bergből levelet írt Kálvinnak, amelyben kérte, hogy írjon teológiai traktátust 
Stancaro és követői ellen, írását pedig ajánlja Mágóchy Gáspárnak.

15�0-ben Melius Juhász Péter Az egez Szent Irasbol valo igaz tvdoman 
című könyvének ajánlásában az Ecebolius jelzővel illet több unitárius teoló-
gust, köztük Basilius István, Kovács Gergely és Kozárvári mellett Caraznay 
Ferencz-et.19

1585-ben Laskói Csókás Péter a De homine... című munkájának elősza-
vában felsorolja Luther egyetemének hungarus diákjait. Az ő lajstromában 
szerepel mind Franciscus Ferinus, mind Franciscus Krasznanus. Utóbbiról 
a következőt írja: „Postea in patriam regressus Christianam professionem 
abiuravit, et cum perpetua nominis et animae iactura in castra Arrianorum 
transmigravit.”20 (Miután hazatért, keresztyén hitét megtagadta, nevének és 

15 Szabó Géza: i. m., 133.
16 Szögi László: Magyarországi diákok németországi egyetemeken és akadémiákon 1526–1�00. 

Budapest, ELTE Egyetemi Levéltár, 2011, 262.
17 Szabó-Tonk: i. m., 53.
18 Chmiel, Adam: Album studiosorum universitatis Cracoviensis. Tomus III. Krakkó, 1892.
19 Melius Juhász Péter: Az egez Szent Irasbol valo igaz tvdoman. Debrecen 1570. B ijv 

(RMNY 279). A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának példányát (jelzete: 
RMK I 77.) használtuk.

20 Laskai Csókás Péter: De homine magno…, Wittenberg 1585. a2 r-v. (A kötet digitalizált 
változatát használtuk: http://books.google.ro/books/download/De_homine_magno_illo_
in_rerum_natura_mir.pdf?id=HelQAAAAcAAJ&hl=hu&capid=AFLRE72do_WZeFy_
QopGUr14Kxf14IL4pR1O1jjA78o56rnCvbakl2SR2d5RdmcaIxuQEc9A4PehQBZj1
_3nRhE_mApIHQG86g&continue=http://books.google.com/books/download/De_ho-
mine_magno_illo_in_rerum_natura_mir.pdf%3Fid%3DHelQAAAAcAAJ%26output%3
Dpdf%26hl%3Dhu&redir_esc=y)
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lelkének örökre szóló eldobásával az ariánusok táborába tért.) Laskói név-
sorát vizsgálva kiderül, hogy a névsor összeállításakor egyaránt használta a 
wittenbergi egyetem és a magyar coetus anyakönyvét.

A kérdés adott: Azonos-e Krasznanus, Ferinus, Polyagrios és Kaprofo,nhthj?
Első lehetőségünk az autográf kézírások összevetése. Sajnos sem a wit-

tenbergi egyetem, sem a wittenbergi illetve a krakkói magyar bursa anya-
könyveiben nem saját kezűek a névbejegyzések. A Szegedinek küldött könyv 
fentebb idézett ajánlását, illetve a Kálvinnak írott levél Gothában őrzött au-
tográfját viszont sikerült összevetni.21 A két kézírás minden kétséget kizá-
róan ugyanazé a személyé, így kijelenthetjük, hogy Krasznai Polyagrios és 
Krasznai Kaprofo,nhthj Ferenc egy és ugyanaz a személy.

Több érv szól amellett, hogy a többi névváltozat mögött is ugyanazt a 
személyt sejtsük. 1. A latin Ferinus vadast, a Polyagrios sok vadat elejtőt, a 
Kaprofo,nhthj vadkanölőt jelent. Ha másfél év leforgása alatt kétféleképpen 
görögösítette nevét, nyugodtan latinra is lefordíthatta wittenbergi beirat-
kozásakor. Továbbá ismerünk egy bizonyos Georgius Wadas de Kraszna-t, 
aki 1589 és 1591 között Rómában tanult22, így előfordulhat, hogy Ferinus-
Kaprofontes-Polyagrius-unkat eredetileg Vadasnak hívták. A családnévnév 
egyébként ma is megtalálható Krasznán. 2. Az említett bejegyzésekben kö-
vetkezetesen a Crasznanus alak fordul elő (bár különböző helyesírással), de 
soha sem a Krasznensis vagy a de Kraszna. 3. A Tonk Sándor adattárában 
szereplő kora újkori erdélyi peregrinusok között – a fent említett(ek)en kívül 
– egyetlen krasznai származású diák jelenik meg. Kicsi tehát a valószínűsége 
annak, hogy 1556 és 1561 között négy krasznai származású, Ferenc kereszt-
nevű fiatal értelmiségi indult volna külföldi tanulmányútra.

A fentiek alapján úgy látszik, 1556 októberétől 1561 végéig Krasznai kül-
földön tartózkodott: 1556-tól ismeretlen időpontig, illetve 1560–61-ben 
Wittenbergben, 1558-tól kezdve Krakkóban. Nem túl hosszú ez az időszak? 
Van-e hasonló példánk? Tordai Sándor András 1555 áprilisában irakozott 
be a wittenbergi egyetemre, 1556 októberében hazajött, több mint egy évet 
töltött Tordán, majd ismét visszatért Luther városába, 1559-ben a magyar 

21 Forschungsbibliothek Gotha Kézirattár Chart. A 405. jelzetű kódex. f. 45r–46v.
22 Szabó–Tonk: i. m., 69.
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coetus seniorává választották, majd 1560 márciusában ugyanitt ordinálták 
tordai papságra.23 

Krasznairól továbbá sejtjük, hogy meglehetősen jó anyagi körülmé-
nyek között élt, ezt illusztrálja a Kálvinnak küldött drága ajándék (két ma-
gyar arany, öv, övdísz, kanál és kendő), illetve a Szegedinek küldött könyv, 
így megengedhette magának az öt évnél hosszabb külföldi tanulmányutat.  
Az egyetemi tanulmányok alatt humanista műveltségre tett szert: Ezt jelzi, 
hogy mind a Kálvinhoz írott levele, mind a Szegedihez címzett dedikációja 
tartalmaz görög részeket, családnevét pedig hol latinra, hol görögre fordítja. 
Már S. Szabó József megállapítja, hogy Kálvinhoz írott levelében megjelenik 
a szépelgés-szerénykedés. A dedikáció „pauper Sinaeta” önmeghatározása is 
beleillik ebbe a képbe.

Melius és Laskói egybehangzó adatai alapján egyértelműnek látszik az, hogy 
míg 1561 végén még Stancaro ellenes iratot kér Kálvintól, 1570-re már a szent-
háromságtagadók táborában találjuk. Amikor Krasznai a levelet írta, a hazai 
reformáció képviselői még egy táborként sorakoztak fel Stancaro ellen. 1555-
ben még Dávid Ferenc és Heltai Gáspár cáfolta Stancaro tanítását, 1557-ben 
és 1558-ban a (később unitárius) kolozsvári papság emelte fel ellene szavát.24 
Később, amikor a 60-as évek közepén ez az egységes tábor a Szentháromság 
kérdése mentén megoszlott, a valószínűleg Erdélyben tartózkodó Krasznai 
Dávid Ferenc és társai oldalára állt. Kérdés, hogy krakkói tanulmányai alatt 
szerzett tapasztalatai milyen mértékben hatottak erre a döntésre.

Halálának időpontját nem ismerjük, Laskói adatai alapján 1585-ben akár 
még élhetett is, ám az biztos, hogy áttérésének emléke eleven volt, másként 
kimaradt volna Laskói művéből. 

Krasznai könyvtárának további darabjairól – Dankanits téved?
Dankanits Ádám a F C supralibros alapján négy könyvét azonosítja: 

Ptolemaios kolligátumát, Kopernikusz és Agricola egy-egy művét tartal-
mazó corpust, a Szegedi Gergelynek küldött teológiai témájú kolligátumot, 
illetve Camerarius egyik közelebbről meg nem nevezett művét. Utóbbinak 
sajnos nem tünteti fel a jelzetét, és a kolozsvári Akadémiai Könyvtár egyet-

23 Ősz Sándor Előd: Tordai Sándor András. Az erdélyi reformátusok harmadik püspöke, 
Református Szemle 97 (2004)/2, 199–211. A Tordai Sándor András biográfiájával kapcso-
latos újabb eredményeinket készülő tanulmányunkban adjuk majd közre.

24 Kathona Géza: Méliusz Péter és életműve, in: A második Helvét Hitvallás Magyarországon 
és Méliusz életműve, Budapest, MRE Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1967, 124–125 
(Studia et acta ecclesiastica, 2).
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len Camerarius-kötetén sem találtunk F C supralibrost. A könyvek alapján 
kijelenti, hogy „Krasznai Ferenc személyében is erősen tudományos beállí-
tottságú antitrinitárius értelmiségivel állunk szemben.”25

Nézzük meg közelebbről a két, csupán supralibros alapján azonosított 
kötetet:

Az egyik kolligátum (jelzete C 54495–54496) Ptolemaios összes művei-
nek 1541-es, illetve Geographiajának 1540-es kiadása.26 A kötet első tábláján 
a F C / 1548 supralibros olvasható. Az első nyomtatvány címlapján a Collegy 
Soc. Jesu Claud. 1604. felirat olvasható, tehát ekkor biztosan a kincses város 
jezsuita kollégiumának könyvtárában őrizték.27

A második kolligátum (jelzete U 58489–58490) Kopernikusz De revoluti-
onibus-ának 1543-as nürnbergi kiadását, és Georgius Agricola hat művének 
1546-os gyűjteményes kiadását tartalmazza.28 A kötet első tábláján a F C / 
1550 supralibros olvasható. 1647-ben Ernyei Mósa István Árkosi Benedeknek 
ajándékozta, a század végén pedig a kolozsvári unitárius eklézsia könyvtárá-
ba került. A kötetre vonatkozó irodalom tekintélyes. Bár a De Revolutionibus 
fennmaradt példányainak katalógusában, amelyet Oven Ginerich 2002-ben 
publikált, Binder Pál, majd Dankanits29 írt róla, legutóbb pedig Farkas Gábor 
Farkas a Magyarországon fennmaradt Kopernikusz-kötetek jegyzékében is-
mertette.30 Dankanits óta mindenki egyetért abban, hogy első tulajdonosa 
Krasznai Ferenc volt.

Véleményünk szerint az az elmélet, miszerint a fent ismertetett két kötet 
Krasznai Ferenc könyvtárának része lett volna, nem helytálló. 1. Mindkét 
kötetben számos széljegyzet található, többségük minden kétséget kizá-
róan ugyanattól a kéztől származik, ám ezek a bejegyzések nem egyeznek 
Krasznai Ferenc kézírásával. 2. A fent ismertetett életrajzi adatokból kiderül, 

25 Dankanits: i. m., 76, 78–79. 87, 103, 104.
26  Claudii Ptolemaei Pelusiensis Alexandrini Omnia, quae extant, Opera, Basileae, 1541 

– VD16 P 5204.; Geographia universalis vetus et nova complectens Claudii Ptolemaei 
Alexandrini ennarationis libros VIII… Basileae, 1545 – VD16 P 5214

27 Jakó Klára: Erdélyi könyvesházak I. Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állo-
mányának rekonstrukciója, Szeged, Scriptum Kft., 1991. 116 (Adattár XVI–XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez, 16/1).

28 Copernicus, Nicolaus: De Revolutionibus Orbium Coelestium..., Norimbergae, 1543 
– VD16 K 2099; Agricola, Georgius: De ortu & causis subterraneorum Lib.V De natura 
eorum quae efflunt ex terra Lib.IIII De natura fossilium Lib.X De ueteribus & nouis metallis 
Lib.II Bermannus, siue De re metallica Dialogus. Interpretatio Germanica uocum rei metalli-
cae, addito Indice foecundissimo… Basileae, 1546 – VD 16 A 928.

29 Dankanits: i. m. 76–79., 103.
30 Farkas Gábor Farkas: Régi könyvek, új csillagok, Budapest, Balassi, 2011, 183–184., 216.
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hogy Krasznai Vadas külföldi „búdosása” meglehetősen hosszúra sikeredett: 
1555 és 1561 között biztosan német- és lengyelországi egyetemi városokban 
tartózkodott. Mindkét corpust német reneszánsz kötésbe foglalták, tehát a 
táblájukon szereplő supralibros évszáma (esetünkben 1548 és 1550) a bekö-
tés időpontját jelöli, eszerint 1548-ban már külföldön volt. Ebben az esetben 
Krasznai peregrinációja 13 évre nyúlna – ennek a valószínűsége pedig mi-
nimális. Továbbá figyelemre méltó, hogy az egyetemi forrásokban csupán 
1555-ben jelenik meg Krasznai Ferenc neve. Hol tartózkodott volna 1548 és 
1555 között.

Ha nem Krasznai Ferenc a tulajdonos, akkor ki az az F C monogram mö-
gött rejtőző személy, aki 1548 és 1550 között valamelyik németországi vá-
rosban két természettudományos témájú corpust vásárolt? A supralibrosok 
kutatása során azt tapasztaltuk, hogy a könyv táblája nyomtatott betűk álta-
lában a beiratkozáskor használt latin névalak kezdőbetűi. Ha végignézzük a 
korabeli magyarországi peregrinusok jegyzékét, egyetlen lehetéséges feloldás 
lehet: Franciscus Clausenburgensis, aki 1548. január 20-án írta alá a witten-
bergi egyetem törvényeit.31 Őt Tonk Sándor Dávid Ferenccel azonosítja.32  
A kötetek bejegyzéseit összevetettük Dávid Ferenc két kéziratával, és nagy 
valószínűséggel állítható, hogy nem tőle származnak, így a monogram fel-
oldását sem sikerült egyértelműsíteni. A kötetek 17. század eleji kolozsvári 
jelenléte viszont erősíti feltételezésünket. Ha a későbbiekben sikerülne egy-
értelműen igazolni, hogy Dávid Ferenc vásárolta őket, akkor az erdélyi refor-
mátor szellemi profiljának újabb érdekes irányára derülhetne fény.

A Dankanits Ádám nyomán elindult vizsgálódásunk tovább árnyal-
ja a Kálvinnak levelet író Krasznai Vadas Ferencről alkotott képünket: 
Meglehetősen jól szituált személy áll előttünk, aki hosszú időt töltött Európa 
egyetemein, igyekezett kapcsolatot építeni mind az itthoni, mind a nyugati 
teológusokkal, és kapcsolatkeresését ajándékokkal is megpecsételte. Később 
unitáriussá lett, és felekezete tekintélyes lelkipásztorának számíthatott, ha 
Melius a fő ellenfelek sorában emlegette. A Dankanitstól neki tulajdonított 
természettudományos érdeklődést viszont –jelen ismereteink birtokában– el 
kell vitatnunk tőle.

31 FFoerstemann, Carolus Eberhardus: Album Academiae Vitebergiensis ab a. Ch. MDII us-
que ad a. MDLX, Lipsiae, Niemayer, 1841, 237.

32 Szabó-Tonk: i. m., 52.


