
Magyar coccejanusok a 18. században. 

A „coccejanismus története'1, (Budapest, 1890. 1—177. 1.) 
c. munkám, mely részletes rajzát adta a magyarországi cocce-
janus mozgalmaknak is, alig néhány sorban foglalkozott volt 
a kizárólag a 18. században működött ily irányú magyar 
ref. theologusokkal. Erre az időre ugyanis a theologiai gondol-
kozás tekintetében egyébként pár évtizeddel többnyire el-
maradt Magyarországon is jóformán el kellett már terjednie 
annak a felfogásnak, mely Németalföldön, a coccejanismus 
származási helyén régtől fogva mind egyetemesebb jelleget 
öltött, hogy t. i. nem eretnekségek a coccejanismus elvei s 
hirdetőik korántsem törnek az egyház romlására. Az ilyen 
hangulat mellett szokásos synkretismus és eklekticismus 
oda hatott aztán, hogy bizonyos idő multával csak elvétve 
akadtak olyanok, akiknél határozottan meg lehetett állapítani 
a coccejanismus követőinek valamelyik csoportjához vagy 
csak magához a coccejanismushoz való tartozást, avagy akik 
épen támadásoknak voltak kitéve egy vagy más jellegze-
tesebb elvökórt. 

Már a 17. század vége felé mutatkoztak olyan jelenségek, 
amelyek lassú bár, de egyre gyarapodó enyhülését tanúsí-
tották az ellentéteknek. így Tótfalusi Kis Istvánnak még 
1685-ben igen nagy felindulás ós zúgolódás ellen kellett véde-
keznie, mikor a coccejanismus gyanújába esett amiatt, hogy 
biblia-kiadásában javítgatott a szövegen. Coccejanus tanárnak: 
Dézsi Mártonnak levén tanítványa, könnyű volt a gyanúnak 
keletkeznie, de már aránylag meglehetős könnyűséggel ki 
is tudta magát alóla menteni,1) s a bibliája iránt később is 
megnyilvánult ellenszenv nem ebben találta eredetét. Még 
könnyebben sikerült igazhitűségét bebizonyítania Szilágyi 
TönkőMárton debreceni tanárnak, akit még 1673-ban „kegyes 
philosophus" gyanánt dicsért voetianus tiszttársa: Martonfalvi 
Tóth György.2) Előbb egy szabolcsmegyei nemes, 1692-ben 
pedig több tiszántúli lelkész emelt vádat ellene coccejusi 
elveiért. Első alkalommal a püspök előtt, másodszor az egy-

*) Dézsi Lajos: Magyar író és könyvnyomtató a 17. században. 
Budapest, 1899. 67. s köv. 1. 

*) A coccejanismus története. 125. 1. 
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házkerület jegyzője és a debreceni egyházmegye esperese 
előtt azonban meggyőzőleg kimutatta igazhitűsógét, úgy, 
hogy az utóbbi ízben szigorú határozatot hozott vádlói ellen 
a közzsinat,1) sőt néhány év multán egyenesen püspökké 
választotta. 

A 18. századbeli magyar theologusok még bátrabban, 
mert háborítatlanabbul foglalhattak állást a coccejanisinus 
mellett, mely kutatásainak módszere ós vezérelve ellenére 
is orthodoxus maradt, eredetileg is, hát még az ujabb és 
ujabb theologiai eszmékhez képest! Ennek tulajdonítható, 
hogy már csupán egyes feltűnőbb esetekben került hivatalos 
eljárás alá valakinek valami ilyen irányú elve, de ilyenkor 
sem az volt a vád, hogy coccejanismust hirdet az illető, 
hanem inkább, hogy eltér tőle, t. i. általánosan ismert jelle-
gétől. Semmi megszólás, semmi bántódás nem érte p. o. 
azokat az említett munkámban behatóan ismertetett cocce-
janus tudósokat, akiknek a 17. században kezdett működésűk 
átterjedt a 18-ra is, vagyis Debreceni Ember Pált ós Szath-
márnémeti Sámuelt?) vagy azokat az ugyanott felsorolt 
lelkészjelölteket (kik természetesen különféle egyházi állá-
sokbajuto t tak később), akik a 17. század vége felé coccejanus 
szellemű értekezéseket tartottak részint egyik-másik külföldi 
egyetemen, részint itthon valamelyik kollégiumban, llyenekül 
fölemlítém a többek közt Veresegyházi Tamás, később 
tiszántúli püspököt, EnyediIstván, később nagyenyedi tanárt, 
Csepregi Tnrkovics Mihály, később kolozsvári tanárt és 
lelkészt, akiknek mindegyiköknek átment a munkássága a 
18. századba. Melléjök sorozhatók azok is, akiknek egyes 
holland coccejanus tanárokkal való bensőbb ós tartósabb 
összeköttetése kizárólag hasonló elvüségök esetén keletkez-
hetett és állhatott fenn; ilyenek voltak p. o.: Szathmár-
németi Mihály (11.) kolozsvári tanár,3) Bogdányi Sajgó 
Mihály máramarosszigeti lelkész, egy kéziratban maradt 
„Onomatologia ecclesiastica" szerzője,4) Udvarhelyi Mihály 
előbb máramarosszigeti, majd kolozsvári tanár,5) Baczoni 
Incze Máté kolozsvári tanár és lelkész,6) valamint azok a 
megnevezetlen, de bizonyosan jókora számmal levő magyarok, 

*) Sárospataki Füzetek 1857. 702. 1. Tóth Sámuel: Adalékok a tiszán-
túli ev. ref. egyházkerület történetéhez. Debrecen, 1894. I. füzet 68. 1. 

J) 1 6 2 - 1 6 4 . , illetőleg 164—173. 1. — Az utóbbinak Roíiil franekeri, 
majd utrechti tanárhoz való viszonyára élénk világot vetnek azok a levelei, 
melyeket »Brieven van nederlandsche geleerden van hongaarsche geleerden« 
(Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenes 1902. 423—436. 1.) c. közle-
ményemben adtam közre emettől. 

3) Nederlandsch Archief . . . 1902. 427., 429., 431. 1. 
4) U. o. 431 -433 . 1. 
5) U. o. 431. 433. 1. 
·) U. o. 4 3 3 - 4 3 6 . 
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akik minden ellenkező irányú törekvés és lebeszélés dacára 
hallgatásukra mentek a nevesebb coccejanus egyetemi taná-
roknak.1) Ám ez azt is bizonyítja másrészről, hogy némely 
körökben még mindig élénk volt az ellenszenv tanításuk 
iránt. 

Kaptak is raj ta , ha alkalmok nyílhatott belékötni 
valakibe valami elve miatt, kivált ha másképen is rossz 
szemmel nézték az illetőt. így j á r t ifjabb Csécsi János sáros-
pataki tanár, akinek személyes jellegű küzdelmeit nem itt 
a helye rajzolgatni,2) s közülök csupán egyetlen-egyről, s 
erről is csak annyiban emlékezhetünk meg, amennyiben 
coccejanus elvei miatt is érték támadások annak folyamán. 
Mindjárt tanári működése elején nagy felháborodást okozott 
annak a roéll-féle tannak nyilvános iskolai disputatién való 
védelmeztetésével, amelynek értelmében „az ember józan 
esze a hinni valók princípiuma ós normája, annyira, hogy 
semmit se kell elhinni, ami képtelenségnek ós lehetetlen-
ségnek tűnik fel előtte." A legszabadabb elvű protestantismus 
hazájában : Németalföldön nem okozott túlságos viharokat 
ez a Spinoza hatása alatt hirdetett elv, de már a magyar 
ref. egyház történetében annyiszor megnyilatkozott reactio-
narius hajlandóság nem hagyhatta botránkozás, sőt hivatalos 
eljárás nélkül. Csécsinek idősebb tiszttársa: Füleki András 
döbbent meg először a neki újság-számba menő nézeten, a 
sárospataki pap: Azari Nagy István pedig kész eszközül 
állott rendelkezésére az amaz elleni actióban. Az 1714-iki 
nagytoronyai zsinat állást foglalt a Csécsi tanításával szemben 
ő azonban nemzeti zsinat elébe kívánta terjesztetni az ügyet. 
Csakhogy ezt önként érthetőleg nem bírta kivinni; nagyon 
alkalmatlanokká váltak reá az országos állapotok is. A 
következő 1715. évben az iskolai felsőbbség szintén elég 
érthetőleg ellene nyilatkozott Csécsinek, aki újítást hozott 
be azzal is, hogy hasonlóképen holland coccejanusok (Van 
Til Salamon, Andala Ruard stb.) példájára tanítani kezdett 
theologia naturalist is, nemkülönben előadásokat tartott a 
Cartesius bölcsészeiének alapelveiről. A tudomány haladá-
sának nagyobb dicsőségére e miatt eléje szabták itten, hogy 
mely szerzők művei nyomán tanítson.3) 

Azarinak nemsokára megismételt izgatásai és a Csécsi 
„eretnekségeiről" megszaporított vádjai már 1716-ban ismét 
hivatalos tárgyalásokra adtak okot. Most már az említett 
alapelvi jelentőségű tételen kivűl az a másik Roéll-féle tétel 
is ott szerepelt vádul felhordott állításai lajstromán, hogy a 

·) U. o. 432. 1. 
2) Különben is elvégezte ezt a meglehetősen háládatlan munkát Horváth 

Cyrill »A Csécsi-világ Patakon« (1907.) c. jeles tanulmányában. 
*) Sárospataki Füzetek 1905. 3., 5., 7. 1. Horváth Cyrill közleménye. 
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Fiúnak öröktől fogva nemzotéséről sehol sincs szó a bibliában. 
Az is szájába volt adva, hogy az ószövetségi szertartások 
semmiféle typikus mysteriumot nem foglaltak magokban, ami 
már a józanabb coccejanusok álláspontját tükrözte vissza 
pártjok egyik csoportjával: a typusok keresésében fárad-
hatatlan irásmagyarázókkal szemben. Még azt tanította állí-
tólag, hogy a keresztség szentségének körülbelül ugyanaz a 
lényege, ami az ószövetségi mosakodásoknak, — és aztán 
olyanforma nyilatkozatot tet t volna, hogy fölösleges az Isten-
hez való könyörgés *). 

A mindezt részletesen elbeszélő és Apologia czimmel 
ellátott emlékirat sok példányban ter jedt el az érdeklődők 
között. A buzgó gömöri benefactor: Szentimrei Sámuel teljes 
hitelt adva az azt szerkesztő Azarinak, egész könyv-számba 
menő s coccejanus tudósokra is többször hivatkozó értekezés-
sel mutogatta nagy szörnyülködések közt, hogy minő bűnöket 
rejtegetnek méhökben a Csécsi állításai.2) Ellenben Rádai 
Pál, a magyarországi ref. egyház egyetemes főgondnoka állá-
sához és egyéniségéhez méltó bölcseséggel tárgyalva az intéz-
kedés, illetőleg utasítás-adás végett hozzá terjesztett ügyet, 
meglehetős szabadelvűséggel fogta fel a fővádat, t. i. a józan 
észre vonatkozó roellista tételt.3) Ez adta meg irányát aztán 
az egész eljárásnak. Az 1717. febr. 15.-én kezdődő „consisto-
rium" megtartván a Csécsi ellen emelt vádak dolgában a 
vizsgálatot, a leginkább neheztelt tételre nézve elfogadta 
ennek azt a mentségét, hogy ő csak gyakorlás czóljából 
védelmeztette azt, nem pedig a saját meggyőződéseként; a 
többi vádakat pedig be nem igazoltaknak nyilvánítva, egy-
általában semmi eretnekséget nem talált Csécsiben. Mert igy 
követelték az épen akkor tekintetbe veendő érdekek.4) 

Csécsi egyébiránt szintén az őt különösen kedvelő5) 
mesterének, Roéllnek a hatása alatt élénk rokonszenvvel 
viseltetett a „komoly", vagyis morális és e szerint gyakorlati 
irányú coccejanusok iránt is, akik közül hasonló kedves 
emlékű tanára: Vitringa Campegius6) ugyancsak maradandó, 
talán még maradandóbb befolyást gyakorolt szellemi fejlő-
désére, ami annyival könyebben történhetett, mivel emez sem 
idegenkedett a cartesiusi bölcsészettől, habár nem is volt 
követője. Csécsinek kéziratban fenmaradt theologiai munkái 
tényleg sok részben magokon viselik a Vitringa hatását. 

*) U. o. 13. 14. 77. 1. 
2) U. o. 14.- 15. 1. 
s) Szentimrei Sámuelhez írt levele, 1717. jan. 26. Magyar Prot. Egyház-

történeti Adattár 1902. 11,—15. 1. Zovdnyi Jenő közleménye. 
*) Sárospataki Füzetek 1905. 77. s. köv. 1. 
5) Utrechtből távoztakor egész a csatorna torkolatáig elkísérte. Szom-

bathi: Biographia professorum (kéziratban). 401. 1. 
·) Csókkal búcsúzott el tőle. U. o. 402. 1. 
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Volt Vitringának több híve is Magyarországon. Közéjök 
tartozott az a Vásárhelyi Baba Ferencz is, aki 1716-ban 
megjelent „Typus theologiae practicae" című művét lefordí-
totta magyarra és „Lelki élet, azaz az Ur Jézus Krisztusban 
igaz hit által beoltatott és őbenne élő embernek lelki álla-
potjának rövid leírása" c. a. 1722-ben, tehát épen a Vitringa 
elhalálozásának évében napvilágra is bocsátotta Oderafrank-
furtban. Az idevaló egyetemen töltött ugyanis néhány évet 
és tudtunkkal nem is jár t sohasem holland egyetemeken, 
hogy közvetlenül hallgathatta volna Vitringának az előadásait. 
Erre a könyvre is tanára: Noltenius János hívta fel a figyelmét,1) 
de ha nem értett volna vele egyet, s nem becsülte volna a 
tartalmát nagyra, bizonyára nem tölti vala idejét a lefordí-
tásával. Német, holland és francia nyelveken már kiadták 
volt előzőleg, s igy illő is volt, hogy a Vitringa szellemi be-
folyását nagyban érező magyar reformátusok is olvashassák 
a saját nyelvükön, és ha nem akadt számos, e nemzetbeli 
hallgatója2) közt, aki ezt lehetővé tegye, annál nagyobb az 
érdeme benne ennek a szerencsétlen sorsú ifjúnak. A könyv 
88-1-341 nyolcadrétű lapra terjed a fordításban; első része 
ajánlólevelet, előszavakat, üdvözlő verseket foglal magában, 
a második pedig maga a mű. 

Hasonlóképen nem hallgatta Vitringát, s igy szintén nem 
állott személyes befolyása alatt br. Daniel István, aki élete 
vége felé, 1750-től fogva világi volta dacára theologiai irodalmi 
működésre adva magát, annyira megkedvelte a már akkor 
régen sírjában nyugvó, de műveiben és hatásában — úgy 
látszik — még mindig élő híres tudósnak a Jelenések könyvé-
hez irott commentariusát, hogy hozzáférhetőbbe igyekezett 
tenni erdélyi hitsorsosai számára, s e végett ugyancsak latin 
nyelven kivonatot készített belőle. A munka eredetileg „Ana-
crisis apocalypseos Joannis apostoli" címet viselt, ő pedig 
„Commentarius in apocalypsin S. Joannis" címet adott a 
maga kiadásának. 

Még hathatósabban törekedett a Vitringa szellemének 
terjesztésére Csepregi Turkovics Ferenc kolozsvári tanár, 
aki mikor 1737-ben átment a theologia tanszókére, a maga 
theologiai irányának jelzéséül, előadásai vezérfonalául és 
tanítványai részére tankönyvül, tehát többszörös érdektől 
vezéreltetve, magyar fordítást rendezett sajtó alá a Vitringa 
dogmatikai fő művéből, melynek három első kiadása „Apho-
rismi, quibus fundamenta theologiae comprehenduntur" (1688, 
1690, 1695.) címmel jelent meg, a negyedik kiadástól (1702 ) 
pedig „Doctrina christianae religionis per aphorismos sum-

') Elűljáró beszéd c. 7. 1. 
*) Névsorukat közölte Szilády Áron (Révész Figyelmezője 1874. 43 s köv.l.) 
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matim descripta" címet viselt.1) A röviden Aphorismák néven 
emlegetett munkának hatodik kiadásában némi változást 
szenvedett a praedestinatio tanának tárgyalása, és mint utol-
szor javított szöveget, épen ezt akarta alapul venni Csepregi 
a fordításához. 

Ám résen állott az erdélyi ref. egyházi főhatóság. A fő-
consistorium egyenesen rossz néven vette, hogy a felsőbbség 
revisiója nélkül kezdett hozzá a nyomtatáshoz. Hiába mente-
gette magát vele Csepregi. hogy hiszen oly sok kiadást ért 
már ez a könyv, hogy fölösleges vele szemben minden további 
ellenőrzés: a főconsistorium elrendelte a megsemmisítését 
azoknak az íveknek, amelyek a kifogás alá esett részleteket 
tartalmazták, s megkövetelte, hogy ívenként az egészet fel-
küldözze a püspökhöz revisióra. Magok a főconsistorium 
censurás lovagjai is érezhették ez intézkedésnek kissé komi-
kus voltát, mert kimagyarázni iparkodtak az erdélyi ref. 
egyház specialis helyzetével, mely több óvatosságot igényel. 
Csepregi azonban sehogy se volt képes belátni, hogy mi az 
értelme ennek az eljárásnak, és méltán kétségbe vonta a 
jogosultságát, miért is újra meg újra utasításokat kényszerűit 
kibocsátni hozzá a főconsistorium ebben az irányban.2) Való-
színűleg Θ miatt aligha jelent is meg a tervezett ős meg-
kezdett könyv, legalább ma nem ismerjük egyetlen példá-
nyát sem. 

Hogy mindamellett is mennyire nagy és tartós volt 
a Vitringa tekintélye, elegendő bizonyítéka az a körül-
mény, hogy Kazinczy Ferencznek sárospataki tanulása idején, 
tehát a század hetvenes öveiben még mindig kellett az ő 
műveit is olvasgatni a theologia tanulása közben.3) 

Vitringának is, Roellnek is hallgatója volt Szathmári 
Paksi Mihály, de azért nem tartott egyikökkel sem, nem 
követte tehát sem a gyakorlati coccejanusoknak, sem a 
cartesianus coccejanusoknak az irányát, hanem e tekintetben 
apósa: Debreceni Ember Pál után haladt, s a typikus biblia-
magyarázat terén munkálkodva adta bizonyságait coccejanus 
álláspontjának. Magyar kortársaióhoz viszonyítva eléggé jelen-
tékeny irói működésének ilyen szellemű termékei: „Tyro-
cinium emblematico-propheticum seu meditationes in S. Ijobi 
cap. XXXVIII " (Franeker, 1732 ), „Meditationes in Josuae cap. 
X. vers. 12. 13. 14." (Az előbbivel egy kötetben, de külön 
lapszámozással), „Dissertatio de arbore scientiae boni et mali 
seu vite ferali" (Franeker, 1736.). Exegetikai fejtegetéseiben 
először is az a buxtorf-féle alapelv irányadó reá nézve, hogy 

») fílasius: Godgeleerd Nederland. III. k. 1856. 518. 1. 
s) Török István: A kolozsvári ev. ref. kollégium története. II. k. 

1905 . 7—8. 1. 
®) Levelezése, I. k. Budapest, 1890. 155. 1. 
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egyetlen jota vagy ékezet sincs a bibliában, amit ki ne nyilat-
koztatott volna a Szentlélek. Ilyen alapon építi fel mystikus 
értelmezéseit, amelyeknek nagy tömegét és képtelen túlzásait 
megsokalta még a censurát teljesítő franekeri theologiai 
fakultás is, de minthogy mások is sokan cselekedtek igy, 
nem látta szükségesnek meggátolni a dolgozatok vilái? elé 
bocsátását, annál is inkább, mivel úgy se talált bennök olyat, 
ami beléütköznék a confessiókba. 

Első helyen említett s még 1724-ben írt munkájában 
132 lapon foglalkozik a Jób könyve XXXVIII. részével, melyet 
a legapróbb részletekig megmagyaráz, versenként, bőséges 
nyelvészeti fejtegetések kíséretében, még az arab nyelvből 
is véve hozzájok bizonyságokat. Eközben óriási mennyiségű 
typust fedez föl, amire tág tere nyílott már csak annálfogva 
is, hogy Jóbot az újszövetség typusának tar t ja , míg Elifáz, 
Bildád és Sófár az álkeresztyóneket jelzik szerinte, mint 
amilyenek a gnóstikusok és ebioniták voltak az apostoli kor-
ban, Elihuban pedig Pál apostolnak látja az előképét. 

A második dolgozat csak 12 lapra terjed, de ugyanannak 
a szellemnek jellemzetes terméke. Elég e tekintetben annyit 
megemlítni róla, hogy a Jézus előképének tekinti Józsuát s 
ebből a vélekedéséből folynak aztán azok a furcsa követ-
keztetések, amelyeket csak elképzelhetett a Józsua könyvéből 
magyarázásra fölvett három vers nyomán. 

A harmadik műben hasonló exegetikai elvekre támasz-
kodva, azt mutogatja, hogy a jó és gonosz tudásának fája 
szőlőtő volt. Más bibliai helyekkel (p. o. „az apák ették meg 
az egrest . . ." stb.) való összevetésekből és messzemenő 
következtetésekből állapítja meg ez állításának helyességét, 
amely egyébiránt saját beismerése szerint nem volt már 
egészen új eszme az exegetáknál. A „sensus literalis" ilyetén 
megállapítása után a „sensus mysticus" kifejtése következik, 
melyben arra az eredményre jut, hogy azt a tudóst jelképezi 
a paradicsomi fa, aki a jó ós gonosz tudásáért követelőzik, 
s azt kívánja, hogy élet és halál ura legyen. Ezt pedig ő nem 
másban találja meg, mint — a pápában. A 62 lapra terjedő 
értekezéshez egy öt lapnyi függeléket is ad, amelyben a Jel. 
XIII. 18.-ban említett fenevad rejtélyes számának: a sokat 
találgatott 666-nak a jelentésére vonatkozólag közöl három 
conjecturát. 

Módszer, rendszer és felfogás tekintetében egyiránt jóval 
fejlettebb már egyik fiának: Szathmári Paksi Istvánnak, a 
későbbi tiszántúli püspöknek az exegesise, akinek szintén 
irodalmi munkássága vet világot coccejanus irányának termé-
szetére. Ő is a coccejanismus hivei közé tartozott még, de 
miként nagynevű franekeri tanáránál: Venema Hermannál, 
nála is elhalványulóban volt már ez az irány a felvilágoso-
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dásra törekvő ujabb kor szellemének hatása alatt, amely 
mollett túlhaladottá vált ugy ez, mint ellentéte: a scholastikus 
jellegű voetianismus. Franekerben tartott és kiadott érte-
kezései egyikében a zsidókhoz irt levél II. 13. versével s a 
III. és IV. rész „apostoli argumentatiójának szövegével" (1743.), 
másikában pedig a Dániel-féle jóslatok közöl a negyedik biro-
dalomról szólóval foglalkozik a II. 33., VII. 7. 8 ós VIII. 
8 . - 9 . alapján (1744). Az utóbbiban bőven lett volna alkalma 
a typusokban való tobzódásra, de nem levén rá hajlama, 
többnyire történelmi fejtegetéseket ad helyettök. Az ujabb 
eszmék befolyása abban a türelmessógben is meglátszik rajta, 
amelynek az értekezéseihez csatolt tételek közül kettőben is 
kifejezést ad. Az egyik szerint isteni jog levén a lelkiisme-
reteken való uralkodás, ennek jogosulatlan bitorlói a föld 
urai, minélfogva még aa alaptételekben másként gondol-
kozókat sem kell üldözni, azokat pedig, akik kisebb dolgok-
ban térnek el a theologusok vélekedésétől, gyűlölni vagy 
csak meg is támadni, enyhén szólva értelem nélküli buzgól-
kodás. A másik szerint az urvacsorája és praedestinatio taná-
ban egymástól különböző felfogású protestánsok, vagyis az 
evangélikusok és reformátusok ellentéteit kiegyenlíthetőknek 
véli a mérsékeltebb álláspontu theologusok által. 

Ilyen gondolkozása mellett nem csodálható, hogy mind-
jár t hazájába visszatérte után, 1745-ben, mint aszalói lelkészt, 
valami, már itt hirdetett nézetéért kérdőre vonta a borsod-

" r 

gömörkishonti egyházmegye. Ο aztan a Venemára való hivat-
kozással menté ki magát, akinek valószínűleg az egyházmegye 
vezetősége is meghajolt a tekintélye előtt, mert semmi 
nyoma többé a Szathmári elleni eljárásnak.1) 

Venema tényleg nagy tiszteletben állott a magyar ref. 
egyházban/) és egyáltalában nem felelt meg a valóságnak 
groningeni kollegájának: Driessen Antalnak az az állítása, 
mely szerint az erdélyi ref. egyház gyanakodó szemmel nézte 
volna tanítványait, sőt nagy mozgalmak is történtek volna 
kebelében miattok, mint akik tovább adták volna az ő állí-
tólagos remonstrans tanait. Főleg Csepregi Tarkovics 
Ferencre és Verestói Györgyre vonatkozhatott ez az állítás, 
mert miután előbb 1733. dec. 28-án Venema, azután pedig 
1734. nov. 8-án Driessen is írt ez ügyben Erdélybe a tény-
állás pontos és hiteles megállapítása végett, őket kettőjöket 
hallgatta ki a püspök három főgondnok jelenlétében ós az 

*) Sárospataki Lapok 1888. 530. 1. 
2) BaTcker J följegyzé a róla irott emlékbeszédben, hogy számos magyar 

hallgatója révén általánosan ismeretes volt a neve Magyarországon. Bakker 
előtt úgy nyilatkozott valamikor egy magyar, hogy honában még a gyermekek 
között sem ismeretlen a Venema neve, melyet annyira tisztel sok tudós, 
mintha az atyjáé volna (43 - 44. 1.). 

Theol. Szaklap ΥΠ. évf . 1 8 
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ők hitvallástétel-szerű nyilatkozatuk alapján állította ki a 
hivatalos bizonyítványt, mely teljes elégtételt szolgáltatott 
az alaptalanul megvádolt Venemának. Rétyi István és Szom-
bati Gergely groningeni egyetemi hallgatókat szintén ki-
hallgattatta Driessen ebben a tárgyban, de ők is legfeljebb 
holmi szállongó hírecskék felől tehettek tanúságot.1) 

Hallgatója volt Venemának Bányai István sárospataki 
tanár is, aki szintén tartott értekezést Franekerben a Dániel-
féle jóslatok egyikéről, még pedig a II. 32 és VII. 4. alapján 
a szobor arany fejéről és az első vadállatról (1742). Theologiai 
álláspontja felől azonban, csak úgy, mint a Szathmári Paksi 
Istváné felől az értekezéséhez fűzött tótelek tájékoztatnak, 
inkább; ezek nála is előhaladottabb felfogásról tanúskodnak 
így p. o. a ratiót a revelatio mellett a theologia másik két-
ségtelen s egyenjogú princípiumának mondja, — a penta-
teüchusról a mózesi szerzőség hangoztatása mellett elismeri, 
hogy későbbi betoldások is vannak benne, —- és ellene nyilat-
kozik annak a kiváltképen némely coccejanusoktól, p. o. egyik 
tanárától: Szathmári Paksi Mihálytól kultivált véleménynek, 
hogy az ószövetségből ki lehetne olvasni az újszövetségi 
egyház sorsát és történetének jellemzőbb vonásait. Bányai 
különben eredetileg Lampénak a művei iránt érdeklődött 
melegebben, akire egy más pataki tanára: Sárkány Bávid 
irányozta rá a figyelmét. Ez annyira Lampe után haladt, hogy 
az ő megfelelő tartalmú munkája után állította össze kéz-
iratban maradt „Theologia practicá"-ját.2) Ugyancsak a Sár-
kány biztatására fordította magyarra Bányai Lampénak egy 
művét „Gileadi balsamom a döghalál ellen" (1741.) címmel. ) 
Ám a gyakorlati irányú coccejanusokhoz való vonzódásában 
a Csécsi hatásának is lehetett része. 

Lampét, kit a gyakorlati coccejanusok közt a legkivá-
lóbbnak ismert el a közvélemény, mások is követték a ma-
gyarok közül. „Compendium theologiae naturalis" c. munkáját 
az erdélyi iskolák használatára Kolozsvárott is kinyomtatták 
1730-ban, — nemkülönben Tatai Csirke Ferenc, később 
tiszántúli püspök „A kegyelem szövetségének titkaiba való 
bevezetés" címmel egy káté-féle könyvecskét adott ki az ő 
nyomdokain, mely 1744-től kezdve többször is napvilágot 
látott. 

Ennyi tudható a 18. századbeli magyar coccejanusokról. 
De ebből is látható, hogy mindenfelé, főleg pedig a tudomány 
fejlesztésére és terjesztésére első sorban hivatott tanári 

*) Török·, i. m. 6—7. 1. — Diest Lorgion·. De nederduitsche hervormde 
kerk in Friesland. 1848. 233 237. 1. — Glasius: i. m. III. k. 493. 1. — V. ö. 
„A coccejanismus története". 70. 1. 

2) Szombathi: i m. 425. 1. 
*) L. a könyv előszavát * * 1.1. 
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körökben el volt terjedve s már uralkodóvá vált a cocceja-
nismus. Kétségtelen bizonyítéka ez annak, hogy a magyar 
ref. egyház sem zárkózhatott el az idők és gondolatok hala-
dása elöl. A sok ideig uralmon lévő protestáns scholasticismus 
híveitől kezdetben egyházrontó, vósztbozó, hithűségbe ütköző 
eretnekségnek kikiáltott s ilyen gyanánt üldözőbe vett és 
kárhoztatott coccejanismus az egymást követő évtizedek 
teltével egészen más színben tünedezett fel a hivatalos egy-
ház előtt, úgy, hogy vezérférfiai sem rettentek vissza a követői 
közé soroztatástól és a szellemében való munkálkodástól. 
Uj eszmék uj küzdelmei aztán végleg eltüntették az ily irányú 
régi ellentéteket; feledésbe merült lassanként a sok tiszteletre-
méltó aggodalom, megszűnt a sok korlátoltságszűlte fel-
háborodás és elmúlt a sok szégyenletes eretnek-üldözés, — 
de mindez anélkül, hogy helyet adott volna a Gamaliel bölcse-
ségének. 

Sárospatak. Zoványi Jenő. 
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