
Kapcsolatok az erdélyi unitáriusok 
és a hollandiai remonstránsok között. 

Az isteni lélek és az emberi szellem munkája nem ismer 
országhatárokat. A szél útját az ember nem kisérheti. ,,Az fú, 
ahová akar, és zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová 
megy." (Ján. 3 r. 8 v.) A tavaszi szél utolérhetetlen szárnyakon 
száll országról-országra s röpiti magával az élet és termékenység 
megszámolhatatlan magvait. Azokat elhullatja a hegyeken völ-
gyekben, síkságokon, erdőkben és mezőkben. A kedvező helyekre 
hullott magvakból kihajt az élet. Lesznek fák, füvek és virágok 
s általuk szebbé lesz az egész természet. Ilyen az isteni lélek és 
az emberi szellem munkája is. 

Az unitárius szellem története sincs egy ország határai közé 
zárva. Ma már megállapíthatjuk, hogy az is világjelenség, amely-
nek külömböző változataival a müveit világ minden részében talál-
kozunk. Mint a szél járását, ha nem is tudjuk mindenütt nyo-
mon kisérni, de nevezetesebb csomópontjait könnyen megállapít-
hatjuk. Ezek a csomópontok Olaszországba, Lengyelországba, 
Erdélybe, Hollandiába, Angliába és Amerikába vezetnek. Azon-
ban sehol sem maradt meg elzárt és elszigetelt jelenségnek, hanem 
áttörte az országhatárokat, ledöntötte a faji és nemzeti korláto-
kat s a benne levő erőnél fogva az egyetemes keresztény magas-
latokat kereste. így hozta közelebb az egymástól távollakó né-
peket s így teremtett testvéri közösséget idegen országok lakói 
között. E tanulmány célja az, hogy a rendelkezésre álló adatok 
alapján reámútasson azokra a külső és belső kapcsolatokra, ame-
lyek az erdélyi unitáriusok és a hollandiai remonstránsok között 
fennállottak. 

A reformáció után az Olaszországból szárnyra kelt antitri-
nitárius szellem Lengyelországban mint szocinánizmus, Erdély-
ben mint tiszta unitárizmus vert gyökeret. Azonban innen tovább 
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szórta világító súgarait Európa különböző országaiba. Újabban 
megállapítást nyert az a tény, hogy Dávid Ferenc és író társai a 
„De falsa et vera unius dei patris, filii et spiritus sancti cogni-
tione libri duo" címen 1570-ben Gyulafehérváron megjelent terje-
delmes könyvüket Erzsébet angol királynőnek ajánlották1, akiről 
tudva van, hogy a reformáció szabad szellemének buzgó támo-
gatója volt. Hogy ez a könyv nem csupán Angliában, hanem 
Európa más országaiban is ismert volt és hatást ért el, annak 
bizonyiléka az, hogy Károlyi Péter nagyváradi kálvinista lelkész 
a következő évben Wittenbergben adott ki egy 424 oldalas cáfoló 
iratot ellene.2 

Ujabban Miklós Ödön, aki Hollandiában végzett mélyreható 
kutatásokat az ott található magyar nyomok után, megállapította, 
hogy az utrechti egyetem könyvtárában megtalálható a Dávid 
Ferencék fennebb emiitett „De falsa . . . " című műve, amely a 
Gomárus Ferenc (1563 —1641) leideni egyetemi tanár tulajdona 
volt s amelyben sajátkezüleg írt cáfoló megjegyzéseket. Ugyan-
csak ilyen sajátkezű bejegyzésekkel tarkított példánya van meg 
az emiitett könyvtárban az Enyedi György „Explicationes" című 
nagyszabású művének. E két könyv unitárius irányát igyekezett 
megcáfolni Gomarus „Opera Omnia"-ja (Amsterdam 1664) egyes 
lapjain, ahol különösen Enyedit névleg is többször meg-
említi. A Gomarus nyomdokain haladt Abdias Wildmarus gro-
ningeni tanár, aki önéletrajzában bevallja, hogy már 1645-ben az 
Enyedi könyve alapján cáfolta a szociniánizmust újszövetségi elő-
adásaiban. Az amsterdami anabaptista gyülekezet szintén őrzi az 
Enyedi művének egy példányát. Ez azonban már Groningenben 
készült 1670 évi kiadás, amivel kapcsolatosan Miklós Ödön azt 
a nézetét fejezi ki, hogy ezt a holland anabaptisták adták kí a 
nevezett helyen, amely ma is egyik főfészkük.3 Bármennyire is 
elhalványultak az idők folytán ezek a régi nyomok, mégis mú-
tatják, hogy az Erdélyben gyökeret vert unitárius hiteszme Európa 
más országaiban is foglalkoztatta a kedélyeket. Ez a körülmény 
indíthatta Geleji Katona Istvánt 1645-ben arra a féltékenységből 

L. Ker. Magvető 61. évf. 108 1. 
2. U. o. 110—111 1. 
3. Miklós Ödön : Könyvészeti jegyzetek Hollandiából. Theol. Szaklap XV. 

évf. 2—4 sz. 192 lap. 
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származott jóslásra, hogy Németalföldet és Angliát a Dávid-féle 
eretnekség el fogja borítani. 

Nem említve a Vicenzából elűzött antitrinitárius társaság 
egyes tagjainak Európa különböző városaiban végzett apostoli 
munkáját s különösen Stancaro Ferencnek Bécsben, Bázelben, 
Krakkóban, Königsbergben, Oderafrankfurtban végzett antitrinitá-
rius magvetését, valamint a Melanchtonnal, Musculus Andrással, 
Osíanderrel sőt Kálvinnal és Bullingerrel folytatott hitvitáit: még 
határozottabb nyomait látjuk az unitárizmus szociniánus irányza-
tának Európa külömböző országaiban. Az oly fiatalon elhalt So-
cinus Laelius (1525—1562) beutazta Francia-, Angol-, Németor-
szágot, Hollandiát, Svájcot. Érintkezett Bullingerrel és Melanch-
tonnal s mindenütt nyomát hagyta antitrinitárius nézeteinek. Unoka-
öccse Socinus Faustus, még hitrendszerének kifejtése előtt nagy 
hitvitát folytatott 1577-ben Frankfurtban Covetus Jakab kálvi-
nista lelkésszel, amely vitatkozás által megalapította reformátori 
hírnevét és tekintélyét. A Socinus Laelius és Faustus iratai alap-
ján az utóbbi fejtette ki a szociniánizmust, mely a szentháromsá-
got, az eredendő bünt, a predestinációt, mint a józan ésszel meg 
nem egyező hittételeket, tagadja. Krisztust emberi lénynek tekinti, 
aki tanai, élete és halála által isteni méltóságra emelkedett. A 
szociniánizmus alapelv.ei a rákóvi kátéban vannak kifejtve,gamely 
lengyel nyelven 1605-ben, latinul pedig 1609-ben jelent meg. 
Ettől kezdve ez lelt a szociniánizmus szószólója Európa külöm-
böző országaiban. így Cocceius János még tanuló korában 1625 
körül Hamburgban ismerkedett meg e kátéval. Azonban az ellene 
megindult reakció gondoskodott arról, hogy hatásának a nyomait 
eltüntesse. Inkább csak az ellene foganatosított inézkedésekből lehet 
következtetni arra, hogy a vallási kérdések fölött józanon gondol-
kozókra nem csekély hatást gyakorolt. Már a dordrechti 1618 évi 
nevezetes zsinat drákói intézkedéseinek igazi oka nem az ármi-
niánizmustól való félelem, hanem a szociniánizmus ellen való vé-
dekezés volt.1 Statorius János Lengyelországból Hollandiába 
menekült szociniánus lelkész 1638-ban levelet irt, Frank 
Adám kolozsvári szász unitárius paphoz, amely levél I. Rá-
kóczy György kezére jutott, amelyet aztán Bisterfeld gyu-

1 Szentábrahámi Mihály: „Az Isten ekklézsiájának változásairól." Ford. 
Uzoni F. István (Kézirat) 499 1. 
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lafehérvári tanár utján visszaküldött Hollandiába Voetiushoz, ama 
kor legnagyobb szkolasztikus teológusához, aki viszont szüksé-
gesnek látta kiadni s annak kapcsán rácáfolni a szociniánizmusra. 
E levélből tudjuk meg, hogy Hollandiában akkor voltak nem ke-
vés számban Nicodemiták, azaz unitáriusok, „akik Szocinussal 
egyező véleményen vannak." 1 Angliában 1652-ben a parla-
ment rendeletet adott ki, hogy a rákóvi kátét bárhol találják, el 
kell égetni. Jászberényi Pál magyar teológus, aki Ulrechtben is 
tanult s aki Rákóczi Ferenc tanára volt, későbben Londonban 
telepedett le, ahol irta és ki is adta „Examen doctrinae Ariano-
Socinianae" c. müvét 1662-ben. Ez a mü a Miklós Ödön meg-
állapítása szerint megvolt a Voetius Gisbert utrechti egyetemi 
tanár (1634—76) könyvtárában. A szociniánizmus mindezek elle-
nére is tért hóditott, azt igazolja az a körülmény, hogy a hol-
land rendek 1654-ben rendeletet adtak ki ellene s egyben meg-
bízták Cocejus János leideni egyetemi tanárt a szociániá-
nizmus megcáfolásával, aki ezenkívül is müveiben több alkalom-
mal kikelt a szocíniánus tanok ellen.2 Sőt Bisterfeld gyulafehér-
vári tanár a szociniánusok ellen irt müvét éppen Leidenben nyo-
matta ki.! A szociáníánizmus kovászát a fentieken kivül széthor-
dották Európában azok a lelkészek és teológusok, akiket 1658 
után Lengyelországból kiüldöztek s akik Magyarországon, Szilé-
ziában, Brandenburgban, Angliában és Németalföldön kerestek 
és találtak menedéket. 

Ma már nem lehet pontosan megállapítani, hogy ez az anti-
trinitáríus áramlat hol és minő befolyást gyakorolt a lelkekre. 
Annyi azonban tény, hogy Németalföldön 1590 körül a szigorú 
kálvini alapon álló belga hitvallás és a heidelbergi káté (cateche-
sis palatina) ellen erős visszahatás indult meg s különösen a föl-
tétlen predestináció tanát kárhoztatta. Ennek a mozgalomnak ve-
zére Arminius Jakab akkor amsterdámi lelkész volt. Armínius 
1603-ban leideni egyetemi tanár lett. Itt fejtette ki hitbeli felfo-
gását, amely szerint az isteni elővégzet az emberek hitén alap-
szik s csak a Krisztusban hivők számithatnak az üdvösségre. E 

1 V. ö. Ker. Magv. 52 k. 72—73 1. 
3 Zoványi Jenő : A coccejánizmus története. Bpest. 1890. 24 1, 
3 L. Ker. Magv. 52 k 73 1. 
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tanítása heves ellenzésre talált a hollandok többsége között, akik 
Kálvinnal együtt az üdvösséget kizárólag az isteni kegyelemnek 
tulajdonították. Különösen Arminius egyik tanártársa Gomarus 
Ferenc, aki a predesztinációt a legmerevebb alakjában tanította, 
indított heves harcot ellene. A két küzdő fél között 1608-ban 
Hágában lefolytatott nyilvános hitvita nem hozta meg a döntést. 
Arminius a következő évben meghalt, de azért az általa védel-
mezett ügy nem veszett el. Mind a köznépből, mind a papok és 
teológusok közül többen csatlakoztak az ö tisztább és szabadabb 
nézetéhez. A leideni egyetemen utóda Vorstius Konrád lett, aki 
„Tractatus de Deo sive de natura et attributis Deí" c. müvében 
még tovább ment és a szociniánizmus felé közeledett, amivel meg 
is vádolták a gomaristák. Amikor aztán I. Jakab angol király is 
beleszólott a vitába s ő is a gomaristák mellett foglalt állást, 
Vorstius kénytelen volt tanári állását elhagyni. így sem sikerült 
az arminiánizmus terjedését megakadályozni sőt ujabb egyházi és 
világi tekintélyek csatlakoztak hozzája, mint Oldenbarneveld Já-
nos „a hollandi rendeknek sindicatusa és procatora, elmével, 
okossággal, dolgokkal való éléssel, nagy tekintetű és méltóságú 
férfiú", Otenbogárd János „a hágai ekklésiának ékesen szóló papja", 
Borrius Adorján, Episkopius Simon, Hugó Grotius stb. sindiku-
sok, prokátorok, főpapok előtt való szószóllók.1 Ekkor a goma-
risták új eszközhöz folyamodtak. Azt követelték, hogy az állam 
a maga hatalmi eszközeivel nyomja el az arminiánusokat. Ez 
ellen 1610-ben Hollandia rendeihez egy öt cikkből álló remonstrá-
ciót adtak be, amelyben kifejtették, hogy „Isten az emberek üd-
vössége vagy kárhozata felől öröktől fogva határozott ugyan, de 
oly módon, hogy mindazok, akik Krisztusban hisznek, üdvös-
ségre, a hitetlenek ellenben kárhozatra jutnak, továbbá, hogy Krisz-
tus az összes embereknek javára halt meg, de halála által csak 
a hivők nyernek bocsánatot." 2 E remonstráció után kapták a 
remonstráns elnevezést. Bármennyire igyekeztek hitbeli felfogá-
sukat szeliditeni, mégsem szűnt meg az ellentét a két fél között, 
sőt mindinkább fokozódott. A gomaristák a kérdést politikai térre 
vitték s ez által Orániai Móricot, aki pedig egy ideig rokonszen-

1 Szentábrahámi M. i. m. 498. 1. 
2 Zoványi Jenő : Theologiai Ismeretek Tára. Mezőtúr 1901. 3 k. 141. 1. 
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vezett az arminiánusokkal, ellenük ingerelték. Bizva a helytarló 
támogatásában és többségükben, közzsinat összehivását sürget-
ték. Ez a zsinat 1618 novemberében Dordrechtben kezdte meg 
ülésezését és 1619 májusig tartott. A zsinatra a feltétlen pre-
desztináció hivei közül nem csupán Németalföldről, hanem Ang-
liából, Svájcból, Skóciából, Németországból sokat meghivtak, hogy 
ez által domboritsák ki egyetemes jellegét. A remonstránsokat 
nem mint tárgyaló feleket, hanem csak a maguk igazolása cél-
jából engedték be. Szavazati jogot nekik nem adtak. Már a zsi-
nat megkezdése előtt nagy meglepetést és zavart okozott az, hogy 
Oldenbarneveldet és Grotiust, a két jeles remonstráns vezért el-
fogták és börtönbe zárták. Azonban megjelent a zsinaton Epís-
copius, „igen tudós és tekintetes férfiú, még ellenségeinek bizony-
sága szerint is eszességgel, tudománnyal ékes beszéddel ékes-
kedő férfi". Ez a jeles ember kifogást emelt a zsinat azon beren~ 
dezése ellen, hogy itt a vádlók és birák ugyanazok s igy elfo-
gulatlan ítéletet nem hozhatnak. Azonban mindez semmit sem 
enyhített azon a szigorú predesztínációs hangulaton, amellyel a 
zsinat összeült. Ez a ítjangulat nyomta reá bélyegét a hozott ha-
tározatokra is. 

A zsinat elvetette a remonstránsok öt cikkét s ezzel szem-
ben igazhitű tan gyanánt azt állapította meg, hogy „az üdvszerző 
hit az egészen tehetetlen emberi természettől függetlenül kizáró-
lag a teljesen tetszés-szerinti kegyelem ajándéka, minélfogva az 
üdvre való részleges kiválasztás ennek semmi esetre sem ered-
ménye, hanem csupán az okozója, úgy hogy a Jézus halálának 
megváltó hatása a kiválasztottakra szorítkozik".1 Szentábrahámi 
e zsinat határozatait igy irja le : „A remonstránsok a vallás meg-
vesztegető j ének és dögleletes vétküeknek Ítéltettek, az öt artiku-
lusoknak tévelygési kárhoztattak, ekklésiájuk elszaggattattak, taní-
tásra való hatalom a papoktól elvétetett. Külső hivatalokból ki-
hányattattak."2 Még súlyosabb következményei is voltak a zsinat 
határozatainak. A 72 éves Oldenbarneveldet a zsinat bevégzése 
után négy nappal május 13-án kivégezték, Hugó Grotiust élet-
fogytigtartó fogságra Ítélték, aki csak úgy menekült meg, hogy 

1 Zoványi I. i. m. 142. 1. 
* I. m. 499 1. 
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felesége könyves ládába zárva, megszöktette. Ez a szigorú söt 
kegyetlen Ítélet nem az arminiánusok öt cikke miatt volt, hanem, 
amint már emlitve volt, a szociniánusságnak szóllott. Mert a dord-
rechti zsinat hittani határozatának és a remonstráns felfogásnak 
egybevetéséből is kitűnik, hogy itt nem csupán a predestináció 
kérdéséről volt szó, hanem evvel kapcsolatosan az eredeti bűn-
ről, a megigazulásról, az Isten és ember fogalmáról s a kettőnek 
egymáshoz való viszonyáról. Ki az üdvösség szerzője ? Ez volt a 
kérdés. Az egyik szerint kizárólag az isteni kegyelem a nélkül, 
hogy arra a bűnben született embernek a legkisebb befolyása is 
lehetne. A másik szerint is az isteni kegyelem biztositja az üd-
vösséget ; de ezt a kegyelmet az ember a Krisztusban való hit 
által nyeri el. Ez utóbbi felfogás teljesen azonos a szociniánizmus 
tanitásával, mely a megigazulást igy határozza m e g A meg-
igazulás annyi, mint az Ür Jézus Krisztusért való tiszta kegyelem 
útján a mi cselekedeteink nélkül minden múltbéli bűneinknek az 
élő hit által való megbocsátása". 

A dordrechti zsinat határozatainak a végrehajtása a remon-
stránsokat letörte, szétszórta s az üldözöttek idegen országokba 
menekültek. Azonban megsemmisiteni nem tudta, söt a szenve-
dések után új életre keltek. A politikai hullámok lecsendesedé-
sével Episcopius megirla Apollógiáját és kiadott egy 25 cikkből 
álló confessziót. Ujtenbogaert János pedig kátét adott ki. Mind-
ezek a közhangulatot annyira megszelídítették, hogy maguk az 
ország rendei belátták, hogy mekkora igazságtalanság történt ve-
lük. A hibát úgy hozták helyre, hogy 1630-ban szabad vallás-
gyakorlatukat törvényesen biztositották. 

Most már lázas szorgalommal fogtak az épitő munkához. 
Amsterdámban 1634-ben ,,az ő társaságuknak és vallásuknak ve-
teményes kertet (Teol. intézet) létesitettek". Ebben a teol. intézetben 
jeles tanárai voltak a Teologiának, Filozófiának, Filológiának és 
Históriának. Jelesebb tanáraik voltak : Episcopius Simon, Curcel-
lius István, Limborch Filep, Clericus János, Cattenborgh Adorján, 
Vesténius János-Jakab, Crellius Sámuel, stb. Ezzel a remonstráns 
egyház virágzásnak indult. Nem csak Németalföldön, hanem 
Svájcban és Franciaországban is többen lettek józan és tiszta 
hitelveinek követői. Föelvük a teljes vallásszabadság volt. „Akár-
kinek meg kellene engedni, hogy miképpen akarjon Istenről és 
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vallásról érteni." Ezért szükkörü dogmák által magukat körül 
nem bástyázták, hanem tagjaik sorába számították azokat, akik 
1., A szentírást különösen az újtestamentumot tekintik a vallás 
mértékéül. 2. Akik iöbb Isten tiszteletivel magukat meg nem fer-
tőztetik. 3. Akik a Krisztus parancsolataihoz alkalmazott, tisztes-
séges életet élnek. 4. Akik a vallásnak okáért senkit sem bánt-
nak, gyötörnek.1 Ezen alapelvek három olyan körülményt dom-
borítanak ki, amelyek mutatják a remonstránsoknak a szociniá-
nizmus felé hajlását. Az egyik az, amely a hitvallások mellőzé-
sével a bibliát, különösen az újszövetséget, teszi a vallás alap-
jává. A másik pedig a több Isten tisztelete ellen való tiltakozás, 
amely burkolt antitrinitárizmus. És a harmadik az, amely puszta 
hit helyett a Krisztushoz alkalmazott életet kiván, amely már 
magában foglalja az emberi szabadakarat feltételezését, amely 
Pelagius féle felfogást Socinus Faustus fogadta el először. Végül 
az utolsó pontban foglalt vallási türelmesség a Dávid Ferencék 
lelki világára emlékeztet, amellyel Erdélyt a vallásszabadság klassz-
szikus földjévé tették. 

A szociniánizmus mellett még más két teológiai irányzat 
is fejlődött ki Németalföldön u. m. a cartéziánizmus és az u. n. 
frigyteologia. Mind a kettő ellenhatása volt a prot. teológia fölött 
úrrá lett szkolaszticizmusnak, amely a 17. század közepén érte 
el tetőfokát s éppen Németalföldön nyomta rá bélyegét a ref. 
teologiára. A cartéziusi teológia Descartes filozofiai alapelvein épült 
fel, aki 20 évet töltött Hollandiában. A szkolaszticizmus merev-
ségével szemben hirdette a kételkedés jogát. Semmiféle tekintély 
nem föltétlen kötelező. Egyetlen valóság és igazság van : ,,Cogito, 
ergo sum". Ennélfogva semmi sem valóság, amit az ésszel és be-
látással igazolni nem lehet. Alapelveit kezdetben csak a ter-
mészeti világra terjesztette ki, de későbben a gondolkozó ész bí-
rálata alá vetett mindent. Nem akart az egyházi tantételek ellen 
állástfoglalni, de azokat is filozófiai alapelvének alája rendelte s 
az ész bírálata alá vetette. Isten létezését is az értelem útján kí-
vánta bizonyítani. E szerint él bennünk a tökéletesség fogalma. 
A tökéletesség fogalma pedig egy az Isten fogalmával. Ha ben-
nünk van az Isten fogalma, akkor ő valóban létezik is, mert ezt 

1 Szentábrahámi M. 1. m. 500 1. 
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a fogalmat csak ő ültethette belénk. Bár korai halála miatt rend-
szerét nem fejthette ki, de meginditója lett a modern szellemi 
áramlatnak s megalapitója az új kori rácíónálizmusnak. A szko-
laszticizmus formaságaiba és terméketlen meghatározásaiba bele-
féradt hittudósok egy része örömmel kapott az igazság keresésé-
nek ezen új módján s a németalföldi akadémiákon jeles szószó-
lói akadtak a cártéziusi teológiának. 

A másik, amely nem ennyire általános irányzatú volt, de 
mégis nagy befolyást gyakorolt Hollandiában a teológiai gondol-
kozásra, a foederális vagy frigyteológia volt. A frigyteológiának 
gyökérszálai messze visszanyúlnak a kereszténység történetébe. 
Alapja az, hogy a vallás nem egyéb, mint az Isten és az ember 
között létrejött frigyketés. Azonban ez a gondolat öntudatosan 
csak a prot. teológiában jutott kifejezésre, ahol már a reformá-
ciótól kezdve nyomai megtalálhatók,1 Azonban igazi kifejtője és 
rendszerbe foglalója Coccejus János (sz. 1603. megh. 1669.) 
leideni egyetemi tanár volt. Főművei: „Summa doctrinae de 
foedere et testemento Dei" (1648) és „Summa theologiae ex 
seripturis repetita" (1662). Ezeken kivül messze kiterjedő iro-
dalmi munkássága volt, de teológiai rendszerét e két főművé-
ben épitette ki. Eszerint a teológia hivatása az, hogy meg-
ismertesse Istent s ezáltal üdvözítse az embert. Az Isten meg-
ismerésének két útja van, u. m.: A teológia naturális és az 
Isten igéje. Az elsőnek közege az értelem és a conscientia. 
Azonban az értelem nem lehet sem forrása, sem szabályozója 
az igazságnak. Éppen ezért filozófiai elvekkel a teológia nem dol-
gozhatik. Az Isten igéjét a kijelentés hozza tudomásunkra. A ki-
jelentés a Szentírásban van. A hitbeli ismereteket kizárólag a 
bibliából kell meríteni. A bibliát magából a bibliából kell meg-
magyarázni, Azonban megkívánjuk, hogy a magyarázó „Az 
Isten és Krisztus mysteriumának egységét" ismerje, Coccejus belső 
összefüggést lát az ó- és újszövetség között. Az ószövetség elő-
képe az újnak. Ezért az is éppen olyan értékes, mint emez. 

Ez elvek alapján fejti ki hittani rendszerét, melyet az Isten 
és szentháromságiól való nézeteinek az ismertetésével vezet be. 

1 Aki a frigyteológia történetével részletesebben akar foglalkozni, annak 
ajánljuk Zoványi Jenőnek „A coccejánizmus története" cimü önálló tanulmá-
nyát, amelyből mi is meritettük a következő adatokat. 
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Minket azonban közelebbről az Isten és ember viszonyára vonat-
kozó nézetei érdekelnek elsősorban, mert itt fejti ki a frigyteoló-
gia alaptételeit. Az egész biblia nem egyéb, mint az Isten és 
ember között létesült frigy történetének előadása. Ez a frigy az 
ember teremtésekor köttetett. Azonban nem kétoldalú ez a frigy. 
,,Az Isten csak adott, az ember csak elfogadott." Az isteni frigy 
kettős, u. m. cselekedeti, amit másképpen természeti frigynek is 
lehet nevezni és kegyelmi frigy. Az első a cselekedetekre, az 
utóbbi a hitre vonatkozik. Az első a bün következtében meg-
szűnt s jött helyébe a kegyelmi frigy (foedus gratiae). Ez is az 
Isten és ember között jött létre, de itt egy harmadik tényező is 
szerepel: a közbenjáró. Ez a frigy t, i. nem az elesett emberrel, 
hanem a közbenjáróval köttetett, akinek bűntelen embernek, de 
egyben az isteni dicsőség részesének kellett lennie. Az egyház a 
kegyelmi frigynek megfelelően három állapoton ment keresztül 
u. m. a paradicsom elvesztésétől Mózesig (ante legem), Mózestől 
Krisztusig (sub lege) és a tulajdonképpeni ker. egyház (post le-
gem). A megigazulással kapcsolatosan kifejti Coccejus, hogy a 
Jézus kiontott vére által lett teljessé. Ez volt a bűnért való elég-
tétel. Éppen azért ez elégtétel előtt nem is lehet teljes bünbo-
csánatról beszélni. Az ó-szövetségi kegyes emberek vétke csak 
el volt mellőzve, de végleges bűnbocsánatot az elégtétel után 
nyerhetnek. A prédesztináció felfogása megenyhül a frigyteoló-
giában. Elfogadja ugyan az előre elhatározást, de a kiválasztás 
nem föltétlen biztositéka az üdvösségnek, hanem inkább hitet és 
kitartást kölcsönöz. Tehát az üdvösség nem tisztán isteni csele-
kedet, hanem némi emberi hozzájárulás is szükséges. 

A cartáziánizmus és a coccejánizmus nagy zavart okozott 
a holland ortodoxia körében, mert ellentétben a külső tekinté-
lyek előtt hódoló és üres meghatározásokat kereső szkolaszticiz-
mussal, az első az értelmet és belátást, a második a bibliát tette 
a teológia alapjává. A két ellentétes irány között keletkezett harc, 
mely egy századot vett igénybe, Hollandiát a prot. teológia köz-
pontjává tette. Az akadémiákon mindenik irányzatnak voltak bá-
tor és tudós képviselői. Az egyik tábor az értelem nevében os-
tromolta az orthodoxia várát, amelynek oltalmazója Voetius és 
követői voltak. A másik tábor pedig a bibliával a kezében igye-
kezett a protestántizmus tisztaságát helyreállitani. Sőt sokan vol-
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tak és éppen ezek lettek a legkiválóbb holland teológusok, akik 
a két ellenzéki irányt egyesitve, az értelmet és bibliát együttesen 
használták fel céljaik elérésére. Ez utóbbi csoporthoz tartoztak 
a remonstránsok, akik anélkül, hogy egyiket vagy másikat fölté-
tel nélkül elfogadták volna, mind a két irányzatban találtak va-
lami olyant, ami az ő hitbeli felfogásukat igazolta és alátá-
masztotta. De emellett különös céllal hangsúlyozták a ke-
reszténység erkölcsi oldalát, állitva, hogy az nem annyira tan, 
mint élet. 

A holland teológiának ez a forrongása, amely egy új refor-
mációt jelentett, a magyar ifjakat éppen úgy vonzotta, mint ko-
rábban Wittenberg. Seregestül keresték fel ifjaink s hozták ma-
gukkal az ott uralkodó teológiai irányzatok közül azt, amelyik 
reájuk a legnagyobb hatást gyakorolta s itthon terjesztői lettek 
annak. A magyar s különösen az erdélyi prot. egyházakban han-
gos szószólói voltak mind a karteziuszi mind a Coccejánus-féle 
teológiának, sőt ezekkel kapcsolatosan a szociniánizmus vádja is 
elhangzott egyesekkel szemben. így Apáczai Cseri János presbi-
teriánus elvei mellett a kartéziuszi teológiáért szerzett magának 
sok ellenséget, köztük magát II. Rákóczi György fejedelmet. Dézsi 
Márton és Csernátoni Pál nagyenyedi tanárokat és Hunyadi Pál 
lelkészt, akik a leideni teol. akadémián tanultak, coccejánus és 
kártéziuszi elveikért közzsinatra idézték meg Radnótra, ahol sú-
lyos büntetéseket szabtak rájuk. Azonban a büntetéseket nem 
hajtották végre, hanem utasitották a püspököt és főgondnokot, 
hogy kisérjék figyelemmel további működésűket s ha ez a ,,bot-
ránkoztató dolog" ismételten előfordulna, a bűnösöket azonnal 
bocsássák el állásaikból. Hogy ez nem csupán szórványos jelen-
ség, hanem általános jellegű mozgalom volt, azt bizonyitja Pósa-
házi János gyulafehérvári tanárnak 1685-ben Kolozsváit kiadott 
,,Syllabus assertionum , . c. müve, melynek előszavában az 
egyházban előforduló „botrányok" és „szakadások" miatt panasz-
kodva kérdi: „Kik okozták ezeket ? Néhány nyughatatlan ember, 
kiket a botrányos újdonságok felizgattak s most már semmi sem 
tetszik nekik, amit nem coccejusi és cartesiusi typusról hallanak. 
E í a ragály néhány év előtt kezdődött Németalföldön, de e tér-
rel nem elégedett meg, hanem a magyarországi és erdélyi isko-
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Iákba is behatolt.1 Az orthodoxiának ebből az elfogult és 
kárhoztató hangjából, éppen úgy mint Hollandiában, itt is 
a szociniánizmus és árminiánizmus vádja is el- elhangzik az 
újitók ellen. így Eszéki István utrechti magyar ref. egye-
temi hallgató éppen Voetius biztatására a coccejánizmus ellen 
való harcában a szociniániánusokat és a remonstránsokat tá-
madja, mint olyanokat, akik a megigazulás kérdésében egy 
gyékényen árulnak.2 Nádudvari Sámuel nagyenyedi ref. pap pe-
dig egy alkalommal a Pelagius tanait hirdette a templomban. 
Ez paptársát: Borosnyai Lukács Jánost annyira dühbe hozta, 
hogy a beszéd alatt felállva, így szólott: ,,Protestálok! a remon-
stránsok sem szólnak ilyen vastagon" s azzal kiment a tem-
plomból.3 

Az erdélyi unitáriusokat ezeken az általános irányú teoló-
giai harcokon kivül más dolog is vonzotta Hollandiába. Ott vol-
tak a kálvini egyházból kivált remonstránsok, akik 1630 után 
megerősödve s a hollandi teol. vitákban szellemileg is meggya-
rapodva, európai hirü tanárokkal dicsekedhettek. Emellett itthon 
hazájukban a szombatosság cimén a leghevesebb üldözéseknek 
voltak kitéve s az 1638-ik dézsi egyezségben nemcsak hogy Jézus 
Krisztus egyenes imádására köteleztettek, hanem vallási irataikat 
is cenzúra alá vetették. Ebben a nagy elnyomatásban szinte ön-
kénytelenül nyújtották kezüket arra, ahonnan szellemi támoga-
tást remélhettek. Minthogy a fentiek alapján világos, hogy a hol-
land levegő kedvezett az erdélyi unitáriusoknak, egész természe-
tesnek látszik, hogy a többi magyar és erdélyi prot. teológussal 
együtt ők is arra felé irányították tekintetüket. Vári Albert. 

(Folyt, köv.) 
1 Zoványi Jenő: A coccajánízmus története. 138—139 1. A Pósaházi 

„Syllabus"-áról Bod Péter „Magyar Athenász"-ában azt irja, hogy közbeszéd 
tárgya volt, miszerint amikor Pósaházi kéziratát a gyulafehérvári deákoktól 
Kolozsvárra a nyomdába küldötte, ezek a deákok Nagyenyeden bementek is-
merős deáktársaikhoz s ott vendégeskedtek. A nagyenyedi deákok megtudván, 
hogy gyulafehérvári társaik mit visznek tarisnyáikban, titkon kivették, ivenként 
kiosztották egymás között s míg egy részük mulattatta a íejérvári diákokat, 
addig a többiek gyorsan lemásolták s észrevétlenül visszatették. Az igy lemá-
solt „Syllabust" átadták Dézsi Márton tanáruknak, aki cáfoló iratot készite/t 
ellene s mire az eredeti munka megjelent, deák és magyar nyelven kész volt 
a Dézsi cáfoló irata is. 

2 Zoványi I. I. m. 118—124 1. 
3 Sámuel Aladár : Felsőcsernátoni Bod Péter élete és müvei. Budapest. 

1899. 148 1. 
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Az Unitárius Irodalmi Társaság 1931. évi 
működése. 

Amilyen kedvező reményekkel indult, a folyton súlyosbodó 
gazdasági nehézségek folytán hónapról-hónapra annyira neheze-
dett Irodalmi Társaságunk 1931 évi munkája. A legszebb remé-
nyekkel indultunk, mert hiszen az új év mindjárt azzal a meg-
tiszteltetéssel kezdődött, amely Gyallay Domokos tagtársunk Kís-
faludy-társasági székfoglalójának fényéből nekünk is kölcsönzött 
néhány sugarat. Hiszen Gyallay Domokos elsősorban még is csak 
a mienk s az ő fényes pályafutásához az unitárius szellem s ami 
kis Társaságunk is adott valamit s igy az a fény és ünnepély, 
amivel a magyar irodalmi élet e nagy multu és diszes társasága 
s általa az egyetemes magyar irodalom fogadta kebelébe, ne-
künk is örömünk volt. Hasonlóan örvendetes esemény volt Tár-
saságunk, de egyúttal unitárius szellemi életünk életviszonyaiban 
is a Társaság ez év január 16-án, január 30.-án és febr. 26-án 
tartott három felolvasó ülése. Belekapcsolva az irodalmi életbe a 
művészet többi ágát is, az elsőn dr. Boros György püspök ur 
megnyitója, Vári Albert és S. Nagy László felolvasásai s Fekete 
Lajos szép versei mellett Puksáné Boros Irén énekszámai és Ütő 
Mária zongora kísérete vonzották a közönséget. A második ülés 
fénypontja a püspök úr megnyitója mellett Gyallay Domokos sze-
replése és ünnepi köszöntése volt, de hasonlóan értékes számnak 
kell tekintenünk dr. Gál Kelemen szereplését, akik mellett Szé-
kely László versekkel, Lászlóczky Ilus és Annus pedig ének és 
zongoraszámaikkal brillíroztak. Ilyen műsor adása mellett nem-
csoda, ha a közönség valóban érdeklődéssel viseltetett felolvasó 
délutánjaink iránt. A harmadik ülést dr. Ferenczy Géza elnök ur ve-
zette be, majd dr. Varga Béla főjegyző, Urmösi Károlyné és Deák 
Ferencz felolvasásai, valamint Gyallay Domokosné énekszáma szí-
nesítették. Bizonyos, hogy e három felolvasásunk a legszebb em-
lékezetet fogja mindig ébreszteni közönségünk s a Társaság tag-
jai körében. Kiírtuk és mindenfelé, az összes erdélyi lapokban s 
Budapesten is meghirdettük a dr. Ferenczy Géza elnök úr által 
kitűzött János Zzigmond életrajz-pályázatot, valamint kisebb pá-
lyatételeinkct, de azután a munka után ránk köszöntöttek arosz 
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