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Az unitárizmus Angliában . 
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XXVII. FEJEZET. 

Az unitárizmus úttörői Angliában 1644#ig. 

Eleddig történelmünk ösvénye soha sem távolodott el 
hosszabb ideig a vérpad, vagy a börtön tá jéka itól s a konti
nens unitárizmusának történetéról á lla ndó üldöztetés emléke 
marad meg lelkünkben. Nagy megkönnyebbűléssel fordulunk 
tehát . uta~ásunknak ezen újabb szakasza fe lé, hol üldöztetésse l 
alig találkozunk. Igaz ugyan, hogy A ngliában, a r eformáció 
elsó századában nehányat kivégeztek, még többet börtönbe ve
tettek a szenthá romság tagadásáért, mielótt azonban Angliában 
az unitárizmus szervezett mozgalommá vá lt volna , az eretnek
ség halálla l, vagy akárcsak börtönbüntetéssel való sujtása is 
ott már rég megszünt _s kontinensi testvéreik szenvedéseive~ 
összehasonlítva, az a ngol unitáriusok polgári úton megkiséreIt 
elnyomását alig lehet kellemetlenségnél többnek monda ni. 
. A ngliában a kereszténység megszakítás nélküli története 

Agostonnak "az angol-szászok apostolának" Rómából, a VI •. 
században, misszionáriusként való odaküldetésével kezdódil<. l 

Ettól kezdve az an~olok századokon át hűséges követói voltak 
a római egyházna k s ta lán sehol sem volt annak történelme 
ragyogóbb, mint épen itt, amint azt a gyönyörű székesegyhá
zak, kolostorok és apátságok. még romjaikban is szép, emlékei 
tanúsít ják. A reformáciét messze megel6zóen azonban az an
gol királyok kényelmetlen nek kezdték találni a pápák zsa rolá-

1 Ez az Ágoston, akit canJcrbury."j Ágoston néven ismer az egyházl;;z:éll~" 
Je.m, nem azonos a .. Vallomások" írójáva), a hi ppói pü spök~cl , A urelius Augushnus-
stal, ől Szent Ágoston néven is isnwrl , negyedik és ötödik században élt , híres t..:...-;-
lógussal. A forditó. 
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sait s Anglia fölött gyakorolt beavatkozásait, a nép pedig tü-. 
relmetlen kezdett lenni a papok és szerzetesek nagy vagyona , 
és egyre növekvő romlottsága miatt s tisztább vallás után vá
gyakozott, A XIV, században, Wyclif János idejében, kit "az. , 
reformáció előtti reformátor"-ok egyikéne~ nevezünk, komoly 
kisérlet történt az egyház visszaéléseinek a megreformálására •. 
ABibliát leforditották angol nyelvre s kéziratként forgott a 
közkézen, úgy, hogy aki csak tehette, maga olvasgatta azt s. 
nem szorult rá a papok magyarázataira, Egy ideig úgy látszott, 
hogy egyéb nem is történik, másfél száz év mulva a zOl)ban,_ 
mikor VIII. Henrik, saját külön céljai elérésére, megtagadta az. 
engedelmességet a pápának s magát tette az angol egyház fe- o 
jévé, népénél nagy segítségre és támogatásra talált. 

Az így megindult reformáció tehát főképen politikai ügy · 
volt. s egy ideig az Egyház dogmáit és szertartásait illetően , 
nem is következett be nagyobb változás. Ép ellenkezőleg, Luther 
követőit szigorú üldözés fogadta. A Bibliát és a három első. 
hitvallást fogadták el tekintély gyanánt; a király megengedte,. 
hogy .kinyomtassák .az angol Bibliát s minden e.gyházközségben 
kiállítottak belőle egyet, hogy bárkinek alkalma legyen azt ' 01-
vasgatni. Husz éven belül százezer példányban forgott az köz-o 
kézen s annak olvasása nemcsak a reformáció terjedését segí-

. tette elő a nép között, hanem, amint látni fogjuk, a dogmák 
további reformálására is alapot szolgáltatott. A katholikus dog
mák reformálása, a papság vezetése alatt, lassan előrehaladt •.. 
míg végül VI. Edward alatt, aki meggyőződéses protestáns volt,. 
szerkesztettek egy új szertartás-könyvet [Prayer Brook) I s egy 
új "Hitcikkek" címü gyűjteményt [ArticIes of Religion), melyekkel' 
az angol, vagy anglikán egyház [Church of England) saját kü· 
lö~ ösvényére lépett. Mary királynő ugyan megpróbálta vissza
álhtani a katholikus vallást s evégre sok protestánst ki is vé
geztetett, míg mások Genfbe menekültek, hol Kálvin hatása alá 
kerültek, - uralkodása azonban csak rövid ideig tartott. Ha
lála után a protestánsok ismét hatalomra jutottak, s Erzsébet 
alatt a reformációt teljesen megszervezték, olyan hitrendszerrel. 
mely Luther és Kálvin tanait egyeztette össze s olyan szertar-

• 

l A .. Prayer Book" szóról",szóra .. imakönyv ..... d jelent. minthogy azonban a 
Prayer .Book az istentiszteleteken mondott közös imákat és szertartásokat foglalta ma .. 
g~ban (I. mise), jobbnak láttam .. szertartás--könyv .. ... nek fordítani ; hiszen az .ima- · 
k,ónyv· nálunk m~gánimák gyüjtcményét jelenti. A fordító. 
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tásokkal, melyek középútat jelentettek a katholikusok és a pro
~estánsok gyakorlatai között. 
, Sok protestáns azonban úgy gondolkozott, hogy a refor

>mációt tovább is folytatni kell, hogy az egyházat dogmában, 
kormányzatban, szertartásokban és istentiszteleti módokban 
egyaránt megtisztítsák a "romanizmus" (a római egyház) minden 
nyomától. Ezeket "puritánok" néven ismeri a történelem s több 

'mint egy századon át az angol vallásos élet legfontosabb ele
mévé lettek. Erzsébet idejében két irányban haladtak. Egyik 
irányt azok követték, akik lehetetlennek tartották az egyház 

, kielégítő megreformálását s ezért teljesen visszavonultak attól. 
Ezeket "szeparatisták"-nak nevezték. Némelyek közülök Ang
liában maradtak s az üldözések ellenére is idővel hatalomra 
teltek szert. Mások Hollandiába menekültek s onnan 1620-ban 

' Új AngBába (New England, Amerikában l), ők a "pilgrim atyák". 
A másik irányt követők az igazi purítánok, akik bár sok min

-den t helytelenítettek az angol egyházban, megpróbálták meg
maradni benne, remélve, holly előbb-utóbb keresztül tudják 
"inni a kívánt reformokat. Ellenezték a magas püspöki kar 
ált~ li kormányzást s helyette a presbitériánus egyházkormány~ 

' zati formát szerették volna bevezetni, a szertartási formákat 
' pedig annyira kárhoztatták, hogy azokat nem is használták 
saját istentiszteleteiken. Ezért, mikor Erzsébet, az egyöntetű . 

istentiszteleti rendet az egész országban bevezetendő, megpró
bálta egy törvény, az "Act of Uniformity" (egyöntetúségi tör
vény) (1559) végrehajtását keresztül vinni, a puritánok külön 
istentiszteleteket kezdtek tartani s lassanként külön szerveze-
teket is létesítettek. . 

Sok kisérlet történt ezután az összes , angol protestánsok 
egy nemzeti egyházban, közös kormányzat alatt és egyöntetű 

:.istentiszteleti rend mellett való összefogására. Erzsébet, I. Ja
kab és I. Károly keményen üldözték azokat, akik vonakodtak 
alávetni magukat e törekvéseknek. Erre visszahatás követke
zett: a puritánok nyerték el a parlament feletti uralmat s rö
vid ideig Anglia fővallása a presbitériánus volt. Azután, Crom
well alatt, az independensek (függetlenek) kezébe került a ha
talom, mig végül II. Károly alatt ismét az episzkopális (püs

.pöki, a régi angol protestáns) egyház került uralomra s 1662-
ben megjelent az egyöntetúségi törvény, az Act of Uniformity, 
'('!rendelve, hogy minden egyházközség az előirt liturgiát hasz
' nál ja s papjait a püspökökkel szenteltesse fel. Ez volt a kez-
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de te annak a nagy ' szakadásnak, mely mind máig két nagy tá
borra, anglikánokra és non-konformistákra (nem egyezökret l 
különíti az angol protestantizmust. Az angol egyház 9000 papja 
kÖzül 2500 nem vetette alá magát a kívánalmaknak, mire szó
székeiktő l s megélhetésüktő l meglasztották öket. Ök voltak a 
papság á ltalában legkomolyabb és legtehe tségesebb eleme. A ' 
parlament újabb rendeleteket bocsá tott ki a non-konlormisták 
üldözésére s sorsuk igen nehéz volt egészen 1689:ig, mikor is . 
az u. n. Toleration Act (tűreImi törvény) bizonyos leltételek 
mellett megengedte , hogy sa ját elveík sze rint tartsanak ísten
tisz teleteket. Míndezideig a dogmatikai kérdésekkel nem logo. 
la lkoztak. Míg azonban a puritának megmaradtak szigorú kál
vinistáknak, addig az ango l egyház a maga kál vinizmusát le-. 
sze lidítette az á rminiánizmus szempontjai lelé , melyeket a hollan
diai remonstránsokkal kapcsolatban már láttunk. Eddig nem a 
hittételek ben va ló e retnek ség, hanem az istentisztelet rendjével, 
szemben tanúsított non-konlonnitás képezte a lőbűnt s büntet
te te tt a törvény á ltal. 

A z angol vallásos é let ilyen körülményeiből, melyeket 
nem csak a protestánsok és ka tholikusok közti ellenségeskedés .. 
hanem a protestánsok egymás közötti elkeseredett ha rca, a li 
tur ~ia , egyházkormányzat és szervezet ké rdései lelett, telt za
varossá , keletkezett az angol unitá ri zmus. A mozgalom itt is, . 
mint más országokban, vértanuk áldozataival kezdődött, mert 
egészen 1612-ig az e retnekek megégetésére vonatkozó törvényt 
szigorúan vég reha jtották .• Még azután is a zonban unitá riz
mus törvényes üldözésnek volt kitéve több nemzedéken át, 
mert a szentháromság tagadóit ép ' úgy, mint a katholikusok at,. 
ki zárták a T olera tion Act áldásaiból s az 1698-ban kiadot! . 
Blasphemy Act (istenkáromlási törvény) kimondottan az anti
trinitáriusok e llen készült, polgári jogaik e lvesztésével s ismét
lődés esetén börtönnel büntetve aZ I ellene vétőket. E törvény 
ha tálya alól csak 1813-ban menekültek meg. Olyan országban, 
hol az alap-egyház 2 kezeiből származik ma jd minden társa-

I E törvényi még 140 1- ben hozlJk s csak t67l',ben vonlák vissza. . . 
2 Az "Establi shed C hurch" kifejezést Ha lap'egyház"-nak fordítom. S zo szn lll t 

.. megalapItott t:gyház", at jelent, <l hivatalos .lIlgo1 egyháznak ez az elnevezése ~Z~!l '" 
ban az ,.;lll alll egyház" kifeje.zést aka rja jelenteni s csak azért ncm haszl.Ii,llak. 
mert 3 7. lúl sokat mondana a s za badelvii és szabadságszerető angol alkotm ány es !tép 
sz-i mára. A z "alap cgyház" tehá I több, mint "Ilu>galapított egyház", viszont "a l~ l1 l1 "ch 
kevese bb, mint az "áll II nt egyház". . 
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...Jaimi tekintély s hoJ a "disszenterség" , az ettől való különbözés • 

. majdnem társadalmi alacsonyabb-rendűséget jelent, az unitáriu
-soknak nemcsak a minden disszenterre háramló, hanem az ang
likánok és disszenterek által egyaránt kizárt eretnekeket sujtó 
terheket is viselniök kellett. Terheik és szenvedéseik természe
tesen nem hasonlíthatók azokhoz, melyeket erdélyi és lengyel 
hittestvéreiknek kellett volt elviselniök, mindazonáltal mégis 

.csak terhek és szenvedések voltak ezek is s elviselésük nagy-
o szerű és kipróbált jellemekké avatta őket. 

Az angol unitárius mozgalom nem egy forrásból szárma
"zott. Legalább négy olyan egymástól külön álló forrásról tu
dunk, melyeknek egyesülése, a XVII. század vége előtt, mozgal
mukat megindította. Ezek, először is a Biblia . maga j másod
szor a londoni Strangers' Church (idegenek egyhá~özségel 
olasz és más külföldi tagjainak befolyása j harmadszor anabap

-tista hatások j és negyedszer a szociánizmus befolyása. Vizs-
o gáljuk meg ezeket a forrásokat külön-külön. 

Wyclif kéziratos biblia-fordítása széles körökben forgott 
. közkézen 13SD-tól kezdve s azt mondják, hogy követői közül 
:némelyek antitrinitárius hajlandóságokat árultak el. Ezt aBibliát 
azonban, ép úgy, mint Tyndale 1525-ben kiadott első nyomtatott 
Ú j-testamentumát, csak titokban lehetett olvasni a törvény 

-szigora miatt. 1535-ben azonban az angol Biblía mindenki szá
mára elérhetővé vált s igen sokan csak akkor olvasták azt 
először. E könyv befolyása, mikor annak olvasása a hitvalIá

' sok tételei nek vizsgálására indította az embereket, végül is né
-melyeket a szentháromság tagadására vezetett. A legismertebb 
korai angol unitáriusok közül sokan azt valIották, hogy ők so
hasem hallottak unitárius hitelvekről, csupán Bibliájuk olvasása 
vezette iá őket azokra. Ez -a befolyás csak annál erősebbé 
vált, mik0r az angol egyház Hitcikkei maguk szögezték Je, 
ho~y .a Szentirás mindent magában foglal, ami az üdvösségre 

oszukseges és hogy semmit sem kell hinni amit az alá 
nem támaszt. l ' 

00 • A második befolyást a Strangers' Church (idegenek egyház-
kozsege) gyakorolta. A reformáció első nemzedékéból a kon
tinens ka~holikus országainak sok protestáns menekültje talált 
-a protestans Angliában 'menedékre. Olaszok, spanyolok, hollan
Od?k, franciák és mások. Minthogy nem beszélték és nem értet
tek az a?gol nyelvet, nem járhattak az angol templomok ba, 
~mlatt vIszont az angol püspökök sem gyakorolhattak fölöttük 

o 

) 
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i elügyeletet. így alakult meg Londonban 1550-ben az "idege
Jlek (külföldiek) egyházközsége", melyet egy saját kebelükből 
választott s London püspökének alávetett szuperintendens tar
tott felügyelet alatt. Egy időben több, mint 5000 egyháztaggal 
dicsekedhetett s tizenegy vidéki városban alapitott alszerveze
teket. Minthogy ezek az egyházközségek minden országból 
kaptak értesítéseket s minthogy idegen nyelvük miatt nem Ie
hetett megfelelő felügyelet alatt tártani istentiszteleteiket, az 
eretnekség könnyen gyökeret verhetett bennük. A londoni gyü
lekezethez jött Ochino is, aki akkoriban még nem. volt ugyan 
kimondotta n antitrinitárius, de már ebben az irányban haladt i 
valamint Aconzio Giacomo, kinek, állítólagos áriánizmusa miatt, 
nem szolgáltatták ki az úrvacsorát i Cassiodoro de Reyna, 
Servet nyilt követője s az egyházközség spanyol gyülekezeté
nek öt éven át lelkésze i Socinus LaeHus és még több 
hirneves szabadelvű teológus. A hittételek megvítatása itt ép 
oly szabad szellemben történhetett, mint a genfi olasz egyház
községben körülbelül ugyanez időben, s bár túlzás lenne azt 
állítani, hogyaStrangers' Church nagy befolyással volt az át
]agos angol protestánsokra, az viszont tény, hogy akiket az 
antitrinitárizmus valamilyen formájáért megbüntettek, azokról 
rendszerint kiderült, hogy az idegenek egyházközségével ösz
.szeköttetésben voltak. 

Ennél is fontosabb hatása volt azonban az anabaptisták
nak, kiknek az antitrinitárius gondolatokhoz való viszonyát az 
előbbi fejezetekben már többször láttuk. 1535-ben többen Ang
liába menekültek, hogya Hollandiában ellenük megindult ül
<lözéseket elkerüljék, annál is inkább, mert azoknak során 
-egyiküket ki is végezték. Itt türelmesen fogadták őket s nem
s <?kára el is széledtek az egész királyságban, különösen a keleti 
reszeken, amerre csak jártak, mindenütt lelkesen terjesztve ta
naika!. Teológiájuk. nem volt véglegesen kialakulva, de egye
düli tekintély ül a Bibliát fogadták el s ezen, némelyek közülök, 
különleges és fantasztikus hitelveket építettek fel, míg mások 
a szentháromságra és Krisztus személyére vonatkozó régi eret
nekségeket újították fel, vagy toldották meg saját elképzelésük 
.szerint. Nemsokára tanításaik magukra vonták a hatóságok 
figyeimét s anabaptislaságuk miatt VIII. Henrik alatt huszon
nyolcai, VI. Edward alatt még ennél is többet égettek meg 
közülök. Hogy eretnekségük miben állott, nem lehet tisztán 
tudni, mert gondolataik többé-kevésbé határozatlan ok és zava-
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rosak voltak, tanaikat pedig ké.ts<\g.telenül sokszor félreértették, 
vagy akarattal félremagyarázták üldözőik, akiknek Írásaiból az 
egész dologról egyáltalán tudunk valamit. Kétségtelen azonban. 
hogy bizonyos mértékben az áriánizmus, vagy antitrinitárizmus 
felé hajlottak, mert az "áriánus" és az "anabaptista" nevet lel
váltva alkalma?ták rájuk a XVI. században. Minthogy azon
ban főkép az alacsonyabb néposztályból kerültek ki követőik, 
s viselkedésük miatt a közvélemény erősen elfogult volt ve
lök szemben, - nem valószínű, hogy az unitárizmus számára 
a talajt, azokban a körökben, hol azután az később megjelent, 
ők nagyobb mértékben előkészíthették volna. 

Ez egyszerű keresztények nehánya azonban, bár vértanu
sorsukon kívül alig tudunk sokkal többet róluk, mégis megér
demli, hogy megemlékezzünk róla, mint hitünk Angliában való 
megszületésének kezdetleges előfutáráról. A Iincolnshire-i 
Assheton János lelkész az első angol protestáns, akiről tud
juk, hogya szenthároll)ság és Krisztus istenségének tagadásá
ért bíróság elé került. Ö azonban, hogyavérpadtól megmene
küljön, 1548-ban visszavonta "eretnekségeit, tévedéseit és átko
zott nézeteit/' Hitünk első tényleges angol mártirjára 1551-ben 
bukkanunk, olyan időben, mikor egyházi -körökben nagy aggo
dalom támadt az "áriánizmus" gyors terjedése miatt s szigorú 
intézkedéseket kezdtek foganatosítaní annak elfojtására. Ebben 
az évben Dr. van Parris György (George van Parris) orvos, 
aki Mainzból jött Londonba, hogy hivatását az itt élő hollan
dok közt gyakorolja s akit istenes élete ,miatt igen tiszteltek , 
kiközösíttetett az idegenek egyházközsége holland tagozatából, 
azon állítása miatt, hogy Krisztus nem volt igazi isten s Smithfield
ben meg is égettetett. Nyilvánvalóan áriánus volt. Mary királynő 
uralkodása alatt az antitrinitárizmussal vádolt protestáns csak úgy 
menth .. tte meg életét, hogy nézeteit ünnepélyesen visszavonta
Packingham Patrickot azonban, egy bőrkereskedőt, Uxbridge-ben 
1555-ben, megégették, másokat meg börtönbe vetettek. A mi eret
nekeink'azonban a börtönben sem tudták visszatartani magukat at
tól, hogy nézeteik felett orthodox rabtársaikkal ne vitázzanak, s 
mikor már kifogy tak az argumentumokból, úgy látszik, más eszkö
zökkel is tovább folyt köztük a vita, amint az kitűnik abból a 
különös és szenvedélyes iratból, melynek címe, "Apology of 
J ohn Philpot : Written for spittyng on an Arian" (Philpot Já
nos vérurata: melyet egy áriánusra való ráköpés miatt irt) s 
melynek szerzője Winchester fődiakónusa (archdeapon, főpap). 
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volt, kit Mary először börtönbe vettetett s azután ki is végez_ 
tetett protestantizmusa miatt. . 

Mikor Erzsébet került a trónra, az eretnekek megégetését 
eltiltották s ő maga annyira türelmesnek mutatkozott, hogy el
fogadta Aconzio könyvének neki való dedikálását, melyben ez; 
a hitelvek leegyszerűsítése és minél kevesebbé tétele mellett 
tört lándzsát. l Az anabaptisták azonban egyre nagyobb szám
ban özönlöttek az országba s oly gyorsan terjeszkedtek, hogy 
az üldözés lángját ismét fel keBett éleszteni ellenük. 1575-ben 
a flamand anabaptisták egy egész kis egyházközségét meglep
ték istentisztelet közben és börtönbe is vetették, Krisztus szü
letésére vonatkozó eretnek-tanok miatt, halállal fenyegetve őket. 
Nehányat közülök száműziek, nehány visszavonta nézeteit, ·egy 
a börtönben halt meg, Peters Jan és Tarwoort Hendrik pedig 
Smithfieldben máglyahalált szenvedett. Hamont Mátét (Matthew J, 
egy eke-készítői, Krisztus ístenségének tagadása miatt, 1579-ben 
Norwich-ban égették meg. Hasonló sorsban részesült Lewes 
János 1583-ban, Cole . Péter timár 1587-be'n és Ket Ferenc lel
kész 1589-ben. 1. Jakab jobb politikának tartotta az eretnekek 
börtönben való csendes elsenyvesztését, mint a nyilvános ki
végzések feltűnéstkeltő módszerét, s uralkodása alatt sok er~t
nek részesült ebben a sorsban, kiknek nevét sem tudjuk. Er
demes megemlíteni, hogy az Angliában eretnekség miatt ha
lálra ítélt két legutolsó áldozat szintén antitrinitárius volt, Le
gate Bertalan (BartholomewJ, akit Smithfieldben (testvére, Ta
más, börtönben halt megj, és Wighlman Edward, akit Lich
fieldben égettek meg, mindkettőt Jakab király uralkodása alatt, 
1612-ben. A vérp~don Legatenak bocsánatot igértek, ha vissza
von ja nézeteit, de ő erős maradt. Wightman a tűz okozta fáj
dalmában visszavonta nézeteit s szabadon is bocsátották, mint
hogy azonban később nem volt hajlandó e tettét megerősíteni, 

1 Aconzio olasz ember es ügyvéd volt. aki sokat fog la lkczoJf a katonai mb ... 
nöki tudománnyal i~. P rotc::stánssá létele után Olaszországból Im,nekülnie ke llett. Ang.s' 
liába jött S, sokáig E rzsébet szolgálatában állva, erődítményeket épített. Az idegenek 
egyházközségének legelőkelőbb tagja volt, de. nézetei miatt onnan mégis kik;:;zösítelté~ . 
~e~so~ára !-,-Z után, 156S.-ben, kiadta Strdtagems of Satan (A sáfán . hadi:fog~sal) 
~Im~~ kony\'d. me ly azután öt kütönbözé' nyelven jelén t meg s föbb mmt szaz evt? 1l 

at ulabb és újabb kiadásokat ért meg. Egész EuróJ.1ában oJvasfák s a szabadelvii g"ClIlI 

d~lkozás és a türelmesség e lőmozditása terén igen nagy befolyást gyakorolt. AkáF 
hllf a szenthárC'mságban, akár nem, az tény , hogy nem tartotta azt a lényegesebb 
dogmák közé tartozónak. 

Dr Wil bur: A mt unitáriu örökségünk. ,. 
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végül is megégették. Az a törvény, melynek alapján . e kivég
zéseket végezték, papiron egész 1677-ig érvényben maradt s 
Skóciában Edinburgh-ban még lf>97-ben is felakasztottak egy 
tizennyolc éves tanulót, Aikenhead Tamást, a szentháromság 
tagadása miatt. Még egy áldozatról tudunk ebben az idő
ben, egy névtelen spanyol .. áriánus"-ról, akit halálra ítéltek, 
<le aki végül is börtönben halt meg New~ate-ben. 

így még Angliában is legalább tíz protestáns szenvedett 
halált az unitárizmus valamilyen formája miatt s ki tudja hány 
más pusztult el nyomorultan a börtönök mélyén. Mind-ezek, 
vagy legalább is nagy részük, eretnekségüket anabaptista for
rásokból merítették,e mellett pedig igen sokan azok közül, aki
ket .egyszereún az anabaptistaság , általános vádja alatt ítéltek 
el, vall hattak hasonló nézeteket. Természetesen nem szabad 
azt gondolnunk, hogy ezek a vértanuk ugyanazokat a nézete
ket vallották, mint a mai unitáriusok, mert nézeteik közül 
igen sokat ma túlságosan különcöknek tartanánk. A figyelemre
méltó azonban bennük az, hogy mindannyian Isten természete, 
valamint Krisztus természete és munkája körül fejtették ki né
zeteik!'t, s arra törekedtek, hogy kielégítőbb megoldásokat ta
láljanak, mint a hitvallások tanításai. Ezért őket az unitáriz
mus igaz úttörőinek kell tartanunk. Legtöbbnyire azonban tá
vol éltek egymástól., egy.üttes mozgalmat nem indítottak s oly 
kegyetlenül kiirtották őket, hogy a későbbi unitárizmusra nem 
igen gyakorolhattak nagyobb befolyást. --

A négy fennebb emlitett forrás közül tehát a legnagyobb 
befolyást kétségtelenül a szociniánizmus gyakorolta, mely Ang
liában már a XVII. században éreztette hatását. Valószínüleg 
Socinus könyvei gyakorolják az első hatást, melyeket ebben az 
időben már Hollandiában adtak ki, de úgy számúzetésük előtt, 
mint azután, a lengyel szociniánus tudósok gyakran jártak 
Angliában s itt egyházi férfiakkal és tudósokkal ismeretségeket 
kötöttek. Később ez a hatás csak erősbödött a holland egye
temekre járó angolok utján, akik ott, á remonstránsok között, 
.szociniánusokkal és a szociniánus gondolatokkal összekött<;tésbe 
kerültek. Ezeken az útakon a szociniánus gondolat j'gesz a 
XVIII. század közepéig l'gyre erősödő befolyást gyakorolt az 
a ngol gondolkozásra, míg aztán a közben megszületett angol 
-unitárizmus átvette tőle a fáklyahordozás szerepét. Az angol 
-unitárizmus háromféle módon vette has!lnát a szociniánizmus-
nak : elfogad ta ahitfelfogások . különbözőségével szemben tanu-
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:Sítandó .türelmesség szociniánus elvét (mely az angol egyház 
... Iatitudinárius" mozgalmához vezetett), alkalmazta a vallásos 
ltérdéseknél ' az ész bíráló szerepét s magáévá tette a szociniá
:nusok hittételeit Istenre, Krisztusra és a helyettes elégtételre 
;nézve. A "szocíniánus" nevet elég tág értelemben használták a 
fenti irányok mindenikére, úgy, hogy igen sok embert neveztek 
pl. az első kettő elfogadásáért is szociniánusnak, még ha azok 
-dogmarendsz~rét sohasem is tette magáévá. 

Az angol közvélemény szélesebb rétegeinek figyelme akkor 
terelődött először a szociniánizmusra, mikor a Rak"owi Káté 
-első latin kiadását (bizonyára célzatosan) I. Jakab királynak 
.ajánlták .(1609). Öfelsége azonban nyilvánvalóan nem nagyon ér
tékelte ezt a figyelmességet, mert parancsára öt évvel később 
-ezt a munkát nyilvánosan elégették. Sőt, igen valószínűen, ez 
keltette fel haragját Legate és Wightman ellen. Jakab skót 
kálvinistának született, ilyennek is neveltetett s magát kiváló 
teológusnak tarthatta, mert, mikor Vorst "On God and His 
Attributes" (Istenről és az Ö tulajdonságairól) című könyvét 
Hollandiából behozták az országba, azt nemcsak, hogy két 
-egyetemen és Londonban 161l-ben megégettette (ugyanabban az 

. -évben, amikor a "King James Version" (Jakab király-féle) Bib
liát kiadták), hanem maga is könyvet Írt annak megcálolására, 
Vorst-ot szörnyetegnek és istenkáromlónak Jlevezle benne s 
latba vetette befolyását, hogy azt egyetemi tanári állásából 
-elbocsássák. 

A lángok azonban nem tudták megakadályozni a szociniá
IJlUS könyvek mind nagyobb számban való beözönlés ét. E század 
közepe alatt már szociniánus kommentárokat, kátékat, dogmati
kai és hitvitázó Írásokat nyomattak Hollandiában latin nyelven, 
-a tudósok használatára, sőt nehányat ép Angliában rendeztek 
.sajtó alá. Az angol egyház 1640-ben tartott zsinata foglalkozott 
'li kérdéssel s rendeleteket hozott a szociniánizmus kárhozatos 
·és átk(nott eretnekség ének terjedése ellerí s megtíltotta, hogy 
bárki is, a magasabb papság és a tanulók kivételével, szociniá
:nus könyveket tartson, vagy olvasson (ami egyúttal azt is je
lenti, hogy azok ebben az időben mindenfelé kaphatók voltak) . 
Ennek ellenére még 1672-ben -is azt olvassuk, hogya szociniá
n us könyveket ép oly könnyen lehetett beszerezni, mínt a 
Bibliát. 
_ Nehány' szocíniánus személyesen - is átIál<igatott; F'ránck 

A dámol maga Laud érsek fedezte fel 1639-ben, amint - való-
• 

, " ... 
-
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szinúleg misszionáriusi megbízatásának eleget téve - a cam
bridge-i egyetem tanulói közt kö.vetőkelakarl szere·zni. Wiszo
wa ty is mint útazó misszionárius járt AlngJiában élete elején s 
több 'kiváló emberrel találkozott. ' A.z előkelő szociniánus Crel
Jius családnak legalább négy tagja látogatta meg Angliát, Pál 
Cambridge-ben tanult, Sáinuel pedig többszöri látogatása alkal
mával benső barátságba került Shaftesbury. grófjával és TilIot
son érsekkel, aki a nyilvánosság előtt ol:y elismerően nyilatko
zott a szociniánusokról, hogy telj.esen igazságtalanul őt is azzal 
kezdték vádolni, hogy szociniánus. Erdélyből is több unitárius 
jött át, Best Pál pedig, aki Angliából ellátogatott volt ez or
szágba, valamint a lengyelek közé is, az erdélyi unitáriusokkal 
sokat vitatkozott s végül áttért nézeteikre, nehány évig Né
metországban unitárius teológiát tanult s bl:yan nagy lelkesedés
sel tért vissza Angliába, hogy 1645-ben a parlament, a szent
háromság tagadása miatt, halálra ítélte, bár kivégeztetésére 
nem került sor s két-három évi börtön után szabadlábra kerüIt~ I 

Sok hasonló példát lehetne felhozni annak igazolásául, hogy 
a szociniánus gondolkozás Angliában egyre nagyobb befolyásra, 
tett szert. Ebben az időben nem volt az még szervezett moz
galom, a törvények nem engedték azt meg,. de kovászként min
denütt jelenvolt és hatott. Az orthodoxok észrevették a veszedel
met s egyik könyvet a másik után irták ellene. Egyikük 180 külön
böző eretnekséget sorolt fel, melyek mind a Szentírás - a hit
vallások értelmezése nélküli - olvasásából" keletkeztek s ezek 
közt első helyen állt a szociniánizmus. Egy másik azzal vádolja, 
a szociniánizmust, hogy az egyház és az állam legbensőbb alap
pillérei ellen tör. Egy harmadik három kötetben írta le a4 
"üszög" -öt, mely a nemzetet állandóan mérgezi. Egy negyedik 
ezeket irja, "Nincs olyan város Angliában s falu is alig akad . 
hol ez a méreg ne működnék." E könyvek által felindítva, a 
parlament végül is lM8-ban "drákói rendelet"-et hozott az. 
i stenkároml~sok és eretnekségek ellen, me ly a szentháromság. 
vagy Krisztus istenségének tagadását gaztettnek minősitette . s. 
pap igénybevétele nélküli halál-büntetéssel sújtotta. Nehány ho
nap mulva azonban a kormány megbukott, úgy,. hogy ez a ren
delet. soha· sem került végrehajtásra s az eretnekség tovább. 
t erjedt. ,A következő fejezetben látni fogjuk, hogyan talál ez a. 
s~éles 'kötökben elterjedt mozg'alom fejre, vezetőre, ' aki hang~ 
jával és tollával, személyes hatásával összefogta azt s igy ;;az 
a ngol unitárizmus atyja" lett. Ez · a férfiú Biddle János volt. , 

• 
.' . . 

• 

• 
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Az angol unltárizm us úttörői, amint láttuk, magános és 
<egyedül dolgozó ,fér.fiak voltak. Nem vollak külön gyülekeze
t eik, hol az unitárizmust prédikálhatták volna, nem írtak köny
veket, hogy terjesztésükkel megközelíthették volna a nagykö
zönséget s meg sem próbáltak együtt dolgozni és szervezetet 
hozni létre. "Mindannyian hitben haltak meg, az igéretek be
teljesedése nélkül", s nem voltak utódaik munkájuk tovább
f olytatására. Ezekkel ellentétben viszont most olyan úttörővel 
ismerkedünk m~g, aki - talán egy kivételével - az első an-
1!ol ember volt, aki valaha ' is unitárius gyülekezetet szedett 
'Össze s annak rendesen prédikált, aki először , jelel)tetett m~g 
~nitárius könyvet ez országban, aki hitéért életének jó ' nagy 
részét börtönben töltötte, de barátokat és követőket hagyott 
'maga után munkáia folytatására, ~gy, hogy az a mozgalom, 
melyet megindított, mind máig tart. Ezért megérder,nelten ne
vezik őt "az angoi unitárizmus atyjá"-nak. 

Biddle János 1615-ben, vagy 1616-ban született Wotton
'under-Edge-ben, Gloucestershire-ben, s egy gyapjú·szÖvet ke
reskedő fia volt. Mielőtt tizedik évét elérte volna, az iskolában 
-olyan tehétségesnek mutatta magát, hogy egyik, környékbeli ne
mes, szép évi hozzájárúlással biztosította neveltetését. Megfelelő 
idő eltelte után az ' oxfordi egyetemre kerül s a Magdalen Hall
ba veszik fel tanulni, hol 1638-ban végez, igen kiváló eredmény
nyel, nevelő lesz az intézetnél s végül is megszerzi a Magis
'ter-fokozatot. Híre a gloucester-i Crypt School mesteri (segéd
tanár) állását szerezte meg neki, hol tanításá val igen meg vol-
tak elégedve. . 

. ' Már az egyetemen is független gondölkozásról tett, tan~
'Sagot s most, ahelyett, hogy vakon elfogadta volna, amIt ma
-sok a Biblia tanításairól ,állítottak, maga látott hozzá azoknak 
tanúlmányozásához. Az Uj-testamentum ot úgy megismerte, hogy, 
.az utolsó fejezetek kivételével, az egészet könyv nélkül tudt~, 
.a~golb~n ép úgy, mint görögben. Bár soha egyetlen ~ZOCJ' 
Ulánus uatot sem olvasott, a Bibliából magából arra az eredmenyr,e 
jutott, hogy az nem azt tanit ja a szentháromságról, mmt amIt, 
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a dogmák állítanak, melyeket különben is ész-sze riítleneknek ta
lál~. Gond~lat~it őszin~én közölte másokkal is, azok azonban. 
fel)elentettek ?t. a hatoságnál, mely e retnekség vád jával leio
gaUa. Valloma~aval, h ogy ő egy ~zemél y ű Istenben hisz,. bá ... 
K~lsztust l; telJesen ISteninek tartJa, nem voltak megelégedve
s .. Igy, .neha?y nap mulva, meggondolva, hogy a szavak külön
bozokepen erthetok, beleegyezett, hogy a há rom személyben hisz. 

Ezután a Bibliát még alaposabban kezdte tanulmányozni,. 
mint azelőtt s végül is köve tkezte tései t a "XII Arguments drawn 
out of the Scripture; wherein the commonl y-received opiniofl 
touching the Deity of the Holy Spirit, is clearIy and full y re
futed" (XII Szentírásból vett argumentum; melyekben a Szenl
lélek is te nségérő l általáI;losan e lfogadott vélemény tisztán és. 
teljesen megcálolta tik) cÍmű művében írta meg. Ezeket az ar
gumentumokat telj esen előírás szerint állította lel, mint rí pro
poziciókat a logikában, Szentírásból vett helyek kel támasztotta 
a1á s magyaráza toka t fűzött hozzájuk" 1ratát megmutatta ne
hány barátjának, kik közül az egyik azon na l ismét feljelenlette •. 
mint e re tneket. Bár súlyos beteg volt, azonnal börtönbe vetel
ték s ott tartották, amig a parlament ha tá rozni tud ügyében. 
Életének hátralevő 17 esztende jét börtönben, vagy száműzetés
ben töltötte hite miatt. Egyik befolyáSos barátja nemsokára, jót
állása mellett, szabadon bocsátlatta s hat hónap mulva Wesl
mínsterbe idéz ték ügye letárgyalásá ra. III nem csinált titkot 
abból, hogy nem hisz a Szentlélek istenségében, ha csak a 
Szentírásból be nem bizonyítják tévedését, Krisztus istenségét 
ill e tően azonban nem nyilatkozott, pedig a fő vád ebben a kér
désben emeltetett ellene, A tárgya lás lassa n haladt e lőre s ó ez 
idő alatt őrízet alatt állott. Végül Si, Vane Henry; hez f~leb
bezett hogy határozzon ügyében, de , bár többször ídéztek a 
westm'inster-í papi gyűlés e lé, semmi sem történt s öt éven át 
elzá rva maradt, . 

Ekkor elhatá rozta, hogy a közvé l emén yhe~ fo~duJ. SI Sike
rült "XII a rgumentum"-ját 1647-ben kinyomatnIa. KIS fuz~t.volt 
ez, alig nagyobb, mint egy röpirat,. ki s alakjáb~n sem ert~ el 
az ötven oldalt s nem foglalt magában Márk rO vid evan.g~h?
mánál t öbbet de hatalmas szenzációt keltelt. Biddle a bIrosag: 
előtt nem tagadta le a szerzőséget, mire ismét vissz~kűldték a 
börtönbe s elrendelték, hogy istenkáromló íratát vonJák be s a 
bakó nyilvánosan égesse e l. Ez azonban csak növelte annak 
hi rét s a második kiadás mélt az év vége e lő t t. eIkeIt .. Argu,. 
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mentumai annyira meggyőzőek, befolyása annyira rettegett volt, 
hogya következő évben két vaskos kötet, később pedig egv 
harmadik is jelent meg cáfolására. A kontinensre is átkerült s 
Hollandiában olyan olvasottságra tett szert, hogy egyik híres 
holland teológus szükségesnek látta, hogy négy évvel később 
hatalmas kötetet adjon ki ellene. 

A következő évben Biddle már saját neve alatt adta ki 
második művét "A Conlession ol Faith touching the Holy 
Trinit y, according to the Scripture" (Hitvallás a szenthárom
ságról, a Szentírás szerint) címmel (1648). Körülbelül olyan 
hosszú volt ez a mű, mint Máté evangéliuma, nem na
gyobb egy kis fűzetnél, de még az előbbinél is nagyobb vihart 
támasztott. Ebben Biddle nem tagadta meg a szentháromságot, 
hanem egyszerűen csak meg akarta azt tisztítani azoktól az 
elemektől, melyeket a katholikus egyház adott hozzá s a Szent
írással próbálta azt összhangba hozni. Mínt Servet, l ő is ellene 
volt azoknak a bölcsészeti kifejezéseknek, melyekkel a szent
háromságot magyarázták s azt vit atta , hogy a dogma, amint 
akkoriban tanították, három istent tesz az egy helyébe, a tiszta 
vallás kifejlődését akadályozza s igen sok gondolkozó fót meg
akadályoz a kereszténység elfogadásában. Ezért hát hat egy
szerű cikkben (tételben) előadja saját hitét a szentháromságról , 
mindeniket a Bibliából vett versekkel és argumentumokka! tá
masztva alá. Mint Servet, ő is azt tanította, hogy, bár Krisztus 
emberi természettel birt, mégis Isten fia, sőt isten is. 

Ezt a füzetet nemsokára egy harmadik, valamivel hosz
szabb, követte, melyben állításai alátámasztására a korai egy
házi atyáktól hoz idézeteket. Ezek a fűzetek olyan vihart tá
masztottak, hogy e bűn elkövetésének, vagy az ő példája után
zásának meggátlására a parlament "drákói rendelet"-et ad?tt 
kl, melyben halál-büntetést helyez kilátásba a szentháromsag, 
Jézus, vagy a Szentlélek istenségének tagadói számára. 

Biddle szerencséjére ez a rendelet évekig holt betű ma
radt, ez alatt a parlament dühe lelohadt s őt végül is, jótállás 
mellett, szabadon bocsátották. Megengedték, hogy Staffordshir~
be menjen s itt az a nemes úr, aki szabadon bocsáttatását IS 

ki)árta, házi lelkészéül fogadta s az egyik falu prédikáto
ravá tette. 
" . l S emmi bizonyítékunk sincs arra nézve. hogy Biddle ismerle: voJn~ Sc!v.et 
Irasalt, a Rakowi Kálét azonban ekkor már meg kellett ismern ie. mert Hd\'aJlas a 
annak befolyását látszik magán viselni . 
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Nemsokára ismét visszarendelték a börtönbe s azután bár 
b~~~tja, halála , után, ~is ör?kséget hagyott rá, szűkös vag'yon
kaJat hamar felelte s meg az elet mindennapi kényeImét sem tudta 
volna a maga számára biztosítani, h,a egy másik barátja, ki is
merte fényes tudását, a Septuaginta új kiadásának korrekto
rává be nem segiti'. Az emIlerek elhagyták, ha t év alatt csak 
egyetlen egy lelkész látogatta meg. Végűl 1652-ben a p3rlament 
megszavazott egy általános "Act of Oblivion"-t (kegyelmi tör
vényt), melynek alapján Biddlet véglegesen elbocsátották s több 
mint hat éven át, megszakitásokkal, tartó bebörtönzése véget 
ért. Kis Hitvallás-a s az ezt követő fűzet továbbra is éreztet
ték hatásukat s még nyolc év mulva is szükségesnek látszott, 
hogy egy vaskos kötet jelenjen meg cáfolása végett. 

Biddle hosszú rabsága felkeltette az érdeklődést iránta. 
Ezért ő felhasználva a kormányzat türelmesebb politikáját, mely 
most a vallásszabadság mellett állott" , Londonban, istentisztele
teket kezdett tartani. Itt maga köré gyűjtötte barátait, valamint 
azokat, akiknek érdeklődését fűzetei felkeltették s vasárnapon
ként istentiszteleteken magyarázta nekik a Szentirást, sőt prédi
kációkat is tartott. Független egyházközséget szerveztek, mely 
hamar felkeltette a külföldiek érdeklődését. Követőit "bidelliá
nusok"-nak, "szociniánusok"-nak nevezték, bár ők maguk "egy
szerűen csak keresztények"-nek szerették hívni magukat. Bár 
homályosan azelőttről is hallunk Angliában egy-két hasonló 
gyülekezetről, azok ismeretlenek és rövid életűek voltak, úgy, 
hogy Biddle szervezetét eléggé jogosan tarthat juk Anglia első 
unitárius egyházközségének. Ez folytatta istentiszteleteit leg
alább is 'addig, amig Biddle élt. Néha orthodox lelkészek is 
megjelentek azokon s Biddle-Iel vitába kezdtek dogmatikai kér
dések felett, de mindannyiszor készen találták őt, hogy hite 
mellett megfelelő bizonyítékokat sorolj on fel. 

1651- 52-ben a Rakowi Káté latin kiadása Londonban is 
megjelent, mikor azonban, a kővetkező hónapban, ez a parla
ment tudomására jutott, ez "istenkáromlónak, tévelygőnek és 

, megbotránkoztatónak" bélyegezte azt s a megtalálható példá
nyokat megégettette.' A következő évben azonban mégis meg
jelent az angol fordítású kiadás is.2 Körülbelül ugyanebben az 

, 

1 E zI néha összezavarják az e:lsö lalin kiadás 16 14"ben törlént megégetésével. 
( A.melyet Jakab királynak dedikáUak volt. A fordító.) 

2. Ezt a fordításI sokan Biddle művének tartják, ez azonban kétséges. Való· 
szí l1 ű leg H oUandiában készült. \ 

, 
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időben Biddle újra kinyomatta korábbi fűzeteit s megjelenttelte 
két kis szociniánus fűzet és egy Socinus életét ismertető mú
vecske angol fordításait is. Mindezeket azonban elhomályositotta 
új műve' "A Twofold Catechism" (Kettős Káté), mely 1654-
ben jelent meg 1 s melynek második részea gyermekek szá
mára készült rővid katekizmus. Biddle most már jól ismerte 
Socinus írásait, de, bár sok kérdést és feleletet vett át a Rakowi 
Kátéból, nem volt teljesen megelégedve vele. Ebben a művében 
tehát a tiszta kereszténységet akarta visszaállítani, azáltal, hogy 

. a Ieleleteket teljesen a Szentírás szavaiból ídézte, melynek is
teni tekintélyét elfogadta_ Ez a könyvecske nemcsak a szent
háromsággal foglalkozott, mint az előbbiek, ' hanem a keresz
ténység minden dogmáját tárgyalta s az orthodox tételeket me
részebben boncolgatta, mint valaha, megmutatva, mily éles el
lentétben állanak azok a Szentírással. 

A Káté minden eddiginél nagyobb vihart támasztott. Át
került a tengeren túlra is s Hollandiában, hol úgy látszik le
fordították hollandra, nagy olvasottságra tett szert. A szociniá
nizmus minden eddigi formájánál veszélyesebbnek tartották. 
Egyik holland teológus, aki aRakovi Kátét annál ötszörte na
gyobb könyvben cáfolgatta volt, most ismét előállott, hogy az 
orthodoxiát megvédelmezze a "szociniánus atheizmus"-sal szem
ben. Egy újabb hatalmas kötetében tehát nagy 'részletességgel 
boncolgatta annak tanításait. Egy másik az angol kormányt 
;ronta felelősségre, amiért megengedi a szocíniánizmus ily ro
hamos terjedését. Ez szíven találta az angolokat. Az állam
tanács megbízta a híres oxfordi Dr. Owen-t, .. aki nemrégiben 
a Rakowi Káté eBen könyvet írt, hogy feleljen erre az íratra 
js. Hogy milyen komolya n vette azután Dr. Owen feladatát, 
megítélhető abból a tényből, hogy csaknem 700 nagy-és sűrűn 

, nyomott oldalon adta ki válaszát. Biddle-t most sok szószékról 
támadták s három évi szabadon-léte után a parlament elé idez
ték azzal a váddal, hogy botrányos dolgokkal tele könyvet írt . 

• 

. I Kél ,évvel Biddle halála után Stuckey Nathaniel lefordította ez! a IllUl~.kát 
Jal1llra a kontmens számára. Ez a SluclCey tizenöt éves legényke volt, Btddle gyule .. 
kezelélwz- tarlozoll s iránta meleg ragaszkodást lanusítolt. Tizenha! éves korában m~~.' 
h~!1 3 .. anyja a köve,tk,ezö évben elvállalta Crellius Kristóf, egy sz~műzetésben. elo. 
d.?ke~o lengyel SloClllIánus. két gyermekének nevelését. Ez is mutatja, hog~. milye!" 
ko. eh összeköttetés álli fenn Biddle követői és a kontinens szociniánusai közoft. E kel 
gyerme k egyikének kél fia vándorolt ki azután Amerikába. (L. A szociniánusok a 
számlizetésben cimíí fejezetet. A fordftó.) 
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Könyvének minden megtalálható példányát elégették, őt magát 
pedig a legszigorúbb őrizet alá vették, megtagadva tőle min
den író-eszközt, valamint látogatók fogadását is. A kilátás az. 
volt, hogy halálra ítélik, néhány hónap mulva azonban a par
lamentet feloszlatták s Biddle szabadlábra került, mielőtt ügye . 
tárgyalásra kerülhetett volna. 

Ha már .most valaki azt gondolná, hogy Biddle, a vesze
delemből megmenekülve, csendben maradt, kevéssé ismerte 
meg Biddle János jellem ét. Mert, bár egyébként a lehető leg
szelidebb és leggyöngédebb emberek közé tartozott, teljes mér
tékben meg vol t benne az angolok igaz ügyekben tanusitott hi
res makacssága. Amint börtönéből szabadult, .ahelyett, hogy 
ellenségei elkerülése végett elhagyta volna Londont, folytatt a 
prédikálását ép, mint azelőtt. Az orthodoxok elhatározták 
hát, hogy végkép elhallgattat ják. Tanításai sok követőt szerez
tek az egyik baptista gyülekezetből, s annak lelkésze ezért nyil
vános hitvitára hívta ki Biddle-t. Rövid ideig tartó vonakodás: 
után Biddle végül is elfogadta a kihivást s mikor a vita kez
detén elhangzott a kérdés, hogy van- e valaki a jelenlevők kö
zött, aki tagadja, hogy Krisztus isten volt, ő jelentkezett. 1)1élt 
a vita vége előlt letartóztatták s börtönbe vetették, eretnek
ség miatt vád alá helyezték s eleinte még védőügyvédet sem 
engedélyeztek számára. Pere nagy érdeklődést keltett. A pres
bitériánusok vádakkal állottak elő vele szemben, viszont a: 
baptisták védelmére keltek s több nyomtatványt ad':ak ki é r
dekében. Cromwell, mint a kormány feje, egyik pártot sem 
akarta megsérteni s végül is úgy oldotta meg a gordiusi cso
mót, hogy 1655-ben Biddle-t életfogytiglan száműzte a SCilly
szigetekre, bár, hogy magában mint vélekedett, megmutatta 
azzal, hogy később évi száz korona nyugdíjat adatott Bidd
lenek. 

Biddle tehát végre minden veszélyen túl volt s a Biblia újabb; 
tanulmányozásával töÜötte napjait. Több \Dinl" két év után 
azonban barátainak közbenjárására ismét szabadon bocsátották. 
Azonnal visszatért Londonba s prédikálni kezdett, bár nehány 
hónap mulva a kormányváltozás következtében, eléggé ~ona
kodva a vidékre menekült, hogy onnan azután azonnal Vissza
térjen, amint a veszély elmult. Most azonban I!,. K~r?ly k,e
rült a trónra s ő új Act of Unilormity-t (egyontetusegJ. tor
vényt) adatott ki, mely bűntetés terhe alatt tiltotta meg, hog y 
másként, mint az angol egyház előirásai szerint, istentisztele-
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teket tartsanak. Biddle ezért istentiszteleteit titokban tartotta 
de hamar felfedezték s barátaival együtt börtönbe hurcolták:" 
Az akkoriban nagy összeget jelentő száz font fizetésére ítél
ték s börtönben tartották, amíg a pénz meg nem érkezik. A 
börtön oly szörnyű volt és oly piszkos, hogy egy hónap mulva 
súlyos beteg lett Biddle s bár egészségesebb ce\1ába szál\ítot
ták, két nap mulva, 1662 szeptember 22-én, negyvenhét éves 
korában meghalt. 6 maga sem remélte, hogy túléli bebörtö
nöztetését s hallották, amikor ezt mondta, "A munka elvé- , 
geztetett." (Esetleg, "A mű kész". A fordító.) 

Biddle János a legmagasztosabb jellemű emberek közé, 
tartozott. Buzgó, alázatos lelkű s a személyes va1\ásosság és a, 
magánélet legmagasabb eszményeit követő férfiak egyíke volt~ 
Erős maradt az igazság keresésében, önl'!1egtagadó, a szegé
nyeket és a betegeket buzgón látogatta. Am mégsem ezek a 
tulajdonságai s még csak szenvedése sem az az ok, amelyért 
az unitárius történelem fontos egyéniségei közé számítjuk, ha
nem azon munkálkodása teszi őt előttünk felejthetetlenné, mely- , 
Iyel az embereket a szentháromság dogmájának megvizsgálá
sára lelkesítette. Elejétől végéig ismerte a Bibliát s tel jesen 
arra támasz.kodott, mint egyedüli tekintélyre. Mikor azonban 
magyarázni kezdte azt, nem a bagyományok, hanem az ész 
vezér)etére bizta magát. Ebben megegyezett a szociniánusok
kal. Es mint ők, ő is azt tanította, hogy bár Krisztus nem volt · 
isten, de isteni ' volt s ezért imádandó. Két lényeges dologban 
azonban eltért a szociniánusoktól. Megtartotta ugyanis a "bib
likus szentháromság" három isteni személyét, bár tagadta, hogy 
ez a három egymással egyenlő lenne s egy Istent alkotna. Es 
azt tartotta, hogya Szentlélek személy, bár nem isten. 

Biddle sohasem akart új szektát szervezni s barátainak 
kicsiny gyülekezete kevés kHátássai nézett a jövő elé halála, 
után. Knowles János ugyan, ' ki már régóta Biddle hatása alatt~ 
á1\t s aki állitólag Chester-ben már t650-ben áriánizmust tani
tott, némelyek szerint folytatta a prédikálást egy ideig • . Nem · 
sokáig kerülhette el azonban a börtönt s azután a gyülekezet· 
szétszéledt. Emlyn Tamás lelkész szintén prédikált egy unitá
r ius gyülekezetnek Londonban nehány évig, a XVIII. század ' 
ele jén. Egy nemzedékkel később ima.ház épült egy áriánu~
baptista lelkész számára Southwark-ban s ő több mint ket ' 
évig prédikált is benne. Ezektől a különálló esetektől elte
kintve azonban, Biddle halála után több mint egy századon, 
á t nem volt szervezett unitárius mozgalom Angliában. 

-
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Biddle tehát, mint előtte már annyian Angliában, az uni
:tárizmus elszigetelt prófétáinak egyike maradhatott volna, ha 
hatása nem folytatódik a nyomda segélyével s ha egyik tanít
ványa, Firmin Tamás, tovább nem folytatja törekvéseit. Firmin 
Jlpswick-ben született 1632-ben, az angol egyház puritán ágá
'nak egyik családjából. Férfi kora elején Londonba jön, hogya 
· kereskedelmi életben helyezkedjék el s itt nemsokára Good
"win János,' egy árminiánus lelkész, hatása alá kerül, ki őt a 
,kálvinista vallásra téríti .át. Ép ebben az időben prédíkált 
azonban Biddle is Londonban. Firmin megismerkedik vele, 
'Odaadó barátjá vá lesz s elfogadja hitét. Firmin sokáig sellé
'Iyezte is Biddle-t s közbimjárt Cromwell-nél is, hogy száműze-
·1ésében nyugdíjat kapjon. . 

Firmín korának egyik vezető emberbarát ja (filantropista) 
·volt. Szövetgyártással és eladással meggazdagodott, Biddle azon
Iban a szegények és elhagyatottak felé fordította figyelmét.:Mi
-kor . a száműzött szociniánusok Lengyelországból segélyért fo
lyamodtak az angol együttérzökhöz, Firmin volt az, aki bará
taitól s, befolyása révén, a templomokban megindított gyűjté
sekbői szép összeget szerzett össze számukra. A lengyel ortho

"Qoxok számára is ő gyűjtött pénzt, mikor 1681-ben rájuk ke
rült a szenvedések sora, hasonlókép ugyanabban ' az évben a 

'francia hugenotta menekültek s nehány évvel később a II. Ja
Ikab üldözései elől menekülő írországi protestánsok számára is 
· szép összegeket szedett össze. Sokat tett az 1655-iki nagy pes
'tis-járvány áldozataiért, a következő évben a londoni nagy 
-tűzvész hajléktalanaiért, raktárt állított fel a szegények szá
'mára, kik búzát és szenet vehettek onnan beszerzési áron, és 
-gyárakat alapított, hogya sok száz munkanélküli azokban kenye-
1 ret kereshessen, amíg jobb elhelyezkedést nem talál. Saját er-
· szé ny éből is sokat áldozott, de másoktól is sokat gyűjtött, akik 
' annyira bíztak benne, hogy sohasem ' kérték elszámolásra. A 
,,, tudományos" (szervezett) jótékonyság'úttörője volt. Korát mesz
"sze megelőzve, tervet dolgozott ki a szegények rendszere
'sített munkához-juttatása végett s otthonaik látogatása útján 

' -győzödött meg tényleges szükségleteikről. V é~ül, tevéke!lY részt 
vett a börtönök me'greformálásában, az adosságuk mIatt be
,börtönözöttek védelmében, a kórházak megjavításában s a köz-

1 Goodwin nem sokkal azelőtt fordította le Aconzio "Stratagems of Satan" 
1oC. művét angolra . 

• 
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erkölcsök emelésében. Mindezekkel .példát nyújtott a későbbi i 
unitáriusok számára, hogy a lelkész példája és beszédei által 
ráindíttatva, miképen siessenek keresztény kötelességük mun
kálására. 

Történetünkbe azonban az unitárizmus érdekében kifejtett 
munkálkodása juttatja. Bár végig Biddle istentiszteleteit látogatta •. 
az angol egyházból sohasem lépett ki s 1697-ben bekövet
kezett haláláig fenntartotta bensőséges barátságát Tillotson ér
sekkel és sok más kiváló főpappal, melyet saját eltérő nézetei 
sem tudtak megzavarni. Mint meggyőződéses unitárius l!gyan- . 
is mindent megte.tt a tanítások terjesztése érdekében. Allító
lag az egyik fontos lengyel szociniánus munkát ő maga fordi
totta le és adta ki angolul, nem sokkal Biddle halála után. 
Később pedig segítette az egyik szabadelvű anglikán lelkészt · 
munkája kiadásában, melyben az az angol egyház oly szé- o 
Ieskörűvé tételét sürgette, hogy abba a szociniánusok is be
léphessenek. l Biddle hatását más úton is ipar.kodott ébren tar
tani. 1687-ben rávette Nye István, unitárius nézeteket valló , , 
lelkészt, hogy írja meg "A Brief History of the Unitarians, 
called also Socinians" (Az unitáriusok, másként siociniánusok, . 
rövid története) c. munkáját. Ez vitára vezetett, mire újabb 
fűzetek kerültek a piacra. Ezek annyi követőt szereztek, hogy 
1691-ben Firmin, saját költségén, más fűzetekkel együtt egy 
kötetbe gyűjtve , kiadta azokat ismét, legelől Biddle három fű
zetét téve. Később más fűzeteket is egybegyűjtött, legtöbbjét 
az angol egyház rendes lelkészeí írták, míg végül öt ilyen kö
tet keletkezett, a két utolsó Fírmin halála után látva csak 
napvilágo\. Ezek kavarták fel a híres trinitárius vitát (Trini
tarian Controversy) az angol egyházban, melyről a következő 
fe jezetben még beszélni fogunk, és ezeknek lehet köszönni, 
hogy Biddle bátor szavai nem maradtak pusztában elhangzott 
igék. Az unitárius eszmék ilyenformán sok szószékről kezdtek 
elhangzani az angol egyházban is s egy ideig úgy látszott, hogy 
a hitszabadság elve az egyházban biztosíttatott. HQgy ez idáig . 
fe jlődhetett, Firmin Tamásnak köszönhető. 

Most már elérkeztünk addig a pontig, honnan az unitá
rius gondolat, két tisztán megkülönböztethető forrása, egyik az 
angol egyházban, másik a disszenterek között, már szembe-

her" 
l Hasonlóki?:pe.n Crellius J ános: .. Two Books touching One God fhe 

1655, i?:s Dr. Bur)' A rthur: .. The Naked Gospt:l" 1690, c. munká it is. 
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szökően látszik, hogy azután a XIX. század elején a két [or
rás a hülön szervezkedő unitárius mozgalomban egyesüljön. Ezt 

',a két forrást fogjuk követni a most l<övetkező fejezetben. 

XXIX. FEJEZET. 

Az unitárizmus terjedése az angol egyházban: 
a trinitárius vita. 

(168l" - 1750). 
, 

Amint az előbbi fejezetben láttuk, Biddle munkája halá
fIával megszüntnek látszott, mert nem hagyott maga után szer
vezett egyházat, sem megfelelő ' lelkipásztort, aki s káig tovább 

. folytatta volna az , istentiszteleteket. Sőt, még ír~s i is, valamint 
korának más hasonló unitárius i~atai, bár nehány hat Imas válasz
könyvetkihívt!lk maguk ellen, v~geredményében nem gyakoroltak 
különösebben nagy hatást Anglia vallásos életére. Mindaz, amit 
tett, írt ,és szenvedett, nyom-nélküli feledésbe merült volna, 
ha HoJlandíából nem érkeznek végeszakadatlan sorban szoci
niánus hatások. Az egyház 1640-ben alkotott kánona, a papság 
kivételével, mindenkit eltiltott a szocíniánus könyvek tartásá- . 

-tól és olvasásától, s bár ezt a rendelk~zést még a világiaknál 
sem hajtották végre különösebb szigorral, a papság vi-
szont annál inkább élt az engedelemmel. A behozott szociniá
nus könyvek nagyobbára latin nyelvúek voltak s így csak tu-

. Jósok számára hozzáférhetők, hatásuk azonban a papságra oly 
nagy volt, hogya XVII. század vége előtt igen sokan közülök s 

' nehányan ép a legbefolyásosabbak, erősen hatásuk alá kerültek 
' egy, vagy más szempontból. 

A X VII. század nagyobb részében, továbbá, az érintke
zés vallásos téren is igen élénk volt Anglia és Hollandia kö
zött. Igen sok angol járt a hoJland egyetemekre, különösen a non
konformista lelkészjelöltek közül, kiket a viszonyok távoltar
tottak az angol egyetemektől, s ezek visszatérésük után rész
ben teljesen szociniánus, részben árminiállus hatást hoztak ma

:gukkal, az ész jogát a valIás kutatásában és a türelmesség szel 
lemét azonban mindnyája magáévá tette. Viszont akár szocini-
á nus hittételeket hirdettek, akár csak a kereszténység észsze-
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