
Bullinger és a IL Helvét Hitvallás. 

A II. Helvét Hitvallás írója, Bullinger Henrik, született 
az 1504. évi július hó 18. napján a kies fekvésű Bremgar-
tenben, a hol hasonnevű atyja 23 évig működött mint lelki-
pásztor. A jeles tehetségű gyermeket szülei az Úr szolgálatára 
szánták s ehhez képest czéltudatos nevelésben részesítették. 
Elemi és alapvető ismereteit a szülőhelyén levő iskolában 
szerezte, 12 éves korában pedig az emmerichi tanintézetbe ment, 
melyet „a közös élet testvéreidnek zárdai nyűgtől mentes 
társasága, az akkori hasonló fokú tanintézeteknél jóval maga-
sabb színvonalra emelt. Három évi itteni tanpályája alatt 
(1516—19) állandóan kitűnt szelídségével, komolyságával, 
ernyedetlen munkásságával ós elmélődő tehetségével, a mely 
ifjúkori tulajdonságai, életének későbbi idejében megannyi 
szilárd jellemvonásaivá váltak. 17 éves korában a kölni egye-
tem hallgatójául iratkozott be és minden idejét a klasszikusok 
s az egyházi atyák művei tanulmányozására szentelte; miköz-
ben bámulattal tapasztalta, hogy míg Lombárd Péter scholas-
tikus az ő Sententiáiban és Gratianus a gyűjteményében, 
csakis az egyházi atyákra hivatkozik: addig az egyházi atyák 
mindig a Biblia tekintélyére támaszkodtak. Elkezdte tehát 
olvasni a szentírást, főképen pedig az újszövetségi kánont. 
És íme, valami leírhatatlan átalakulás történt vele. Lelke 
megvilágosodott, egész valója megváltozott s ihletésszerűleg 
borzadálylyal fordult el a pápistás tévtanoktól, elvetette a 
misét s lelke mélyéből protestáns keresztyénné lőn 

A baccalaureusi és magisteri képesítés után tanítói mű-
ködését a kappeli zárdában kezdte el. Anyanyelvén tartott 
bibliamagyarázatait s Melanchton 1521-ben megjelent „Loci"-
járól tárgyaló fejtegetéseit úgy az apát és a szerzetesek, 
mint a szomszédos kantonokból egybesereglett érdeklődők 
lelki örömmel hallgatták s az evangélium újjászülő erejét 
közelben és távolban mindenek szemmelláthatólag tapasztalták. 

Protestáns Szemle. XIX. 4 3 
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Hat évi zajtalan munkája nyomán (1523—29) a kappeli 
zárdai templomból a képeket maguk a szerzetesek eltávolí-
tották, a misét száműzték, az úrvaesorát Krisztus szerzése 
szerint osztották ki, apát, perjel, szerzetesek eldobták a csuhát, 
megnősültek, a zárdát fekvőségével együtt Zürich kántonnak 
mint patronusnak átadták és ezzel a 25 éves Bullinger hatá-
sára Kappel reformácziója megtörtént. E tevékenysége közben 
irányította őt a három órányira lakó zürichi reformátor, a 
nálánál 20 évvel idősebb Zwingli, a kinek elnöklete alatt a 
zürichi egyházi gyűlés (1528 jún.) Bullingert eskütétel után a 
zürichi lelkipásztori testület kebfelébe beiktatta s a lelkipásztori 
teendők végzésére törvényesen feljogosította. 

Eközben az evangélium diadalmas előrenyomulása foly-
tán Helvéczia nevezetesebb kántonai és városai reformátusokká 
lettek, viszont az egyházi reform ellenségei heves tusára 
keltek a hagyományos szokások és babonás külsőségek fen-
tartása érdekében. Ez ellenmozgalom következtében Bullinger 
atyja is, mint az evangélium hirdetője, elvesztette hivatalát, 
de utódául a jobb meggyőződésre tért gyülekezet fiát válasz-
totta meg. Builingertink 3 évig (1529—31) volt szülővárosának 
lelkipásztora. Ez idő alatt fájó szívvel tapasztalta, mily engesz-
telhetetlentil gyűlölik és ingerlik a felbujtogatott kath. szövet-
séges kántonok az evangéliumhoz hü zürichi testvéreiket s 
mily olthatatlan bosszúvágygyal állják el az evangéliumi 
reformáczió terjedésének az útját. Az ellenségeskedés követ-
keztében minden eddig elért haladás már-már koczkán forgott, 
a testvérháború kitöréssel fenyegetett, ragály, nyomor pusz-
tított szerteszét s a zürichieknek meg kellett vívnia az elhárít-
hatatlan kappeli ütközetet, a hol a nemes Zwingli, mint a 
polgári és evangéliumi szabadság hőse, mint hazájának hú 
fia, és Krisztus jó vitéze, hívei élén küzdve elesett 1531 
október 31-én. 

Ezek láttára még a prófétai lelkekben is megrendült a 
jobb jövő iránt táplált reménység; csak egy férfiú várt nyu-
godtan, mert hitt az Isten szabadításában. Ez volt Bullinger. 

A kappeli vésznap után a zürichi nagytanács (153-1 decz. 9) 
őt választotta meg Zwingli utódául, és ő engedelmeskedett. 
Tisztét Zürichben is mint eddig, minden téren és minden tekin-
tetben az Isten igéje vezérlete mellett töltötte be élte fogytáig. 
Nem azzal kezdte, hogy gyújtó beszédekkel bosszúállásra izgassa 
a Zwingli halála és az evangéliom elnyomása miatt kesergő 
polgártársait; sem nem tüzelte fel a politikai jogaiktól s temp-
lomaiktól megfosztott és lázadóknak bélyegzett ref. hitsorsosok 
fegyveres védelmezésére a zürichieket: sőt inkább minden 
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képességét a nyomor enyhítésére, a vérző sebek gyógyítgatá-
sára, a felzaklatott kedélyek csillapítására és az Istenben való 
bizodalom erősbitésére fordította. Zwingli után a válság köze-
pett éppen ilyen lelki vezér kellett Zürichbe, a ki békés törek-
véseivel, tapintatos eljárásával, nyugodt, bátor nyilatkozataival 
le tudta fegyverezni a legszenvedélyesebb ellenfeleket is és 
az evangéliomnak diadalt bírt szerezni minden téren. A Zwingli 
által verítékkel kivívott jogok és eredmények biztosítása, a 
meglevő alkotások gyarapítása és a ható erők fejlesztése érde-
kében Bullinger több sikert mutatott fel, mint társai együtt-
véve. Gyakorlatias érzékével és éles belátásával oly szerves 
kapcsolatba hozta az államot az egyházzal, hogy az evangé-
liomi szellemű állam az egyháznak leghathatósabb gyámola, 
oszlopa és erőssége lőn. így történt, hogy az állam az egyházi 
javakat és alapítványokat sértetlenül meghagyta az egyház 
czéljaira, az iskolákat nagylelkűen istápolta, a köznevelés és 
oktatás ügyét áldozatok árán is előmozdította; viszont legfőbb 
egyházi kormányzó hatóságul elismerte a zsinatot, melyet a 
lelki ügyek ellátásának egyedül hivatott és független szervéül 
tekintett és tisztelt. Egészen természetes tehát, ha Bullinger 
vívmányainak hatása és munkásságának áldása az egész művelt 
Európára kiáradott. 

Tanulságos és jellemző levelezésé bői megvilágíthatjuk azt 
az egész kort, melynek oly sok részlete még ma is homály-
ban dereng. Lutherhez 1538 szept. 1. kelettel egyebek közt 
ezt írja: „Az Úr erősítsen téged, tudós Luther, hogy ezentúl 
is hovatovább vas állhatatossággal és rendületlen bátorsággal 
győzd le és pusztítsd el az antikrisztus országát I Ámde nagyon 
közelről érintesz bennünket, mikor a mi Istenben nyugvó, 
becsületes és tudós Zwinglinkről nem éppen tisztelettel emlé-
kezel meg. Neki semmi köze sem volt a nestorianismushoz; 
kegyes és igazhitű vala, buzgó tisztelője az egyetemes igaz-
ságnak, telve szent mérsékléssel. Ha te előbb igazán ismerted 
volna őt, bizonyára abban az ádáz versengésben sohasem 
jutott volna köztetek odáig a dolog. Mivel azonban — fájda-
lom — az ellenkező történt és a vita az ő életében végképpen 
eíintézhető nem volt, legalább is azt óhajtjuk, hogy végre 
valahára a mi hitünk alaposabb ismerete és meggondolása 
után szűnjenek meg a torzsalkodások, sőt a régi czivódásnak 
legkisebb szikrája is hamvadjon el.tt Majd midőn Luther a 
helvécziai reformátusokat újból meg újból gáncsolta, Bullinger 
így ír Melanchtonhoz: „Mit gondoljunk a ti többi theologu-
saitokról, mikor az, a ki legfőbb közöttetek, ily kajánul beszél 
rólunk. Ha te egész érdemdús tekintélyedet a mérlegbe vet-
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uéd, ha a tieidet ismételten és egész komolyan szerénységre, 
méltányosságra és igazságosságra intenéd és felhívnád arra, 
hogy mielőtt a mi iratainkat kárhoztatják, olvassák el azokat 
gondosan és fontolják meg, hogy mi léten kegyelméből, tör-
vényesen elhívott szolgái vagyunk az Űr Jézusnak, a ki nyers 
és rakonczátlan, sőt az antikrisztus iránt készséges alázatos 
népségeket téritett meg és sok, gazdagon piegáldott egyháza-
kat alapított Schweizban általunk és az Úrban már elhunyt 
Zwingli és Oekolampad által; ha — mondóm — mindezt nyo-
matékosan közölnéd velők, bizonyára nem volna sikertelen. 
Mi a magunk részéről mindnyájan hajlandók vagyunk a békes-
ségre és készek vagyunk az egyetértésre. Teljes szívből sze-
retünk téged és mindazokat, a kik, miként te, kedves Filep, 
kegyesek, tudósok és szerények. Ily mérséklés és ily szíves 
jóakarat tisztázna mindent" stb. Hasonló hang és érzület jel-
lemzi Kálvinhoz, Bézához és kora többi kiváló férfiaihoz inté-
zett leveleit is, a mi mind azt igazolja, hogy az ő egész lényét 
mindenha és minden tekintetben az evangéliom diadaláért élni, 
küzdeni, meghalni kész elszántság, példás igazságszeretet, 
békességre törekvés és keresztyén bölcs mérséklet vezérlő. 

Ugyanez a szellem, erő és hatás tükröződik vissza iro-
dalmi müveib6\ is, melyek közül nevezetes az az ötven prédi-
kácztója, mely öt füzetben — dekádban — jelent meg. A be-
fejező dekád az általa és Kálvin által közösen szövegezett 
Consensus Tigurinus-sal egyidejűleg 1551-ben látott napvilá-
got. Ezek alapján készítette jeles vallástani kézikönyvét, az 
1555-ben kiadott Summa-1. Egyéb müveit más helyen méltat-
ván, itt csak czímeiket jelzem, nevezetesen: János apostol 
Jelenésekről írt könyve felett száz prédikáczió (1557); Útmuta-
tás a hitökért üldözöttek számára (1559); történelmi művei, 
krónikái, melyek jó része csakis kéziratban maradt fenn; 
alkalmi iratai, mint p. o. de origine erroris in negotio eucha-
ristiae ac missae (1528); de prophetae officio (1532); a bete-
gek lelki gondozásáról (1538—44); a keresztyén házasságról 
(1540); Isten egy és örök szövetségéről; a régi hitről (1537); 
a szentek és képek tiszteletére vonatkozó tévelygés eredeté-
ről; Schwenckfeld rajongásáról. Legismertebb művéről, a II. 
Helvét Hitvallásról alább részletesebban emlékezünk meg. 

Egyenesség, őszinteség, becsületesség, fenkölt gondol-
kozás, nemesszívűség jellemezte Bullingert a társadalmi és 
családi életben is. Józan, takarékos háztartása mellett lehetővé 
vált rá nézve, hogy hajlékában jó ismerőseit, barátait, tiszt-
társait és azok fiait, főképpen az üldözötteket szives szere-
tettel fogadhassa. Zwingli özvegyét haláláig (1538) házánál 
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tartotta és két árva gyermekét nagy gonddal neveltette, kik 
közül a leányt, Zwingli Regulát, Bullinger utóda, Ghvalter 
Rezsó vette nőtil (1541), a fiú pedig, Ulrik, a Bullinger idősb 
leánvának, Annának lett a férje. Am rendkívüli megpróbálta-
tásokkal is meglátogatta az Út. Karjai között hunyt el atyja, 
Bullinger dékán (1533), aztán anyja Wiederkehr Anna (1541); 
majd 86 évi boldog házasság után elhalt a felesége Adliseh-
toeüer Anna (1564), Öt hét múlva leánya, Margit, Lavater 
Lajos zürichi lelkipásztor neje, hét árvát hagyva maga után; 
a következő évben pestis ragadta el nevelt leányát, Zwingli 
Regulát (1565), nyolcz nap múlva saját leányát, Erzsébetet, 
Simmler Jósiás zürichi lelkipásztor nejét és Annát, Zwingli 
Ulriknét; elköltözött ama jobb hazába veje, az ifjabb Zwingli 
Ulrik és ennek fia, Rudolf is; a mely csapások, veszteségek 
és viszontagságok kimerítették bár testileg, de nem tántorí-
tották meg hitbeli bátorságát és Idvezítójéhez való hűségét 
egy pillanatra sem. Fáradalmaitól megpihent s szelíd álom 
ölén átszenderült ama jobb hazába 1575 szept. 17-én. 

Élete a fényt, meleget árasztó, tenyészetet, virulást köl-
csönző s még lenyugvásában is áldást terjesztő naphoz vala 
hasonlatos. Jellemében prófétai és apostoli vonások dombo-
rodnak ki. Nem piramisként kimagasló szellemóriás, nem is 
a2 ösmeretek tömkelegében avatott tudós, de rettenthetetlen, 
tiszta, szelíd lelkű hitválló, a ki egész valóját Urának szolgá-
latára s dicsőítésére szentelte. Példája, hatása, alkotása, a 
Krisztus egyháza történelmében elévülhetetlenül száll nemze-
dékről nemzedékre. 

Bullinger typikus helvét reformátori jellemének hú tüköré 
a II. Helvét Hitvallás, a mely egyszersmind minden igazi refor-
mátus hivő lelkiismereti meggyőződésének és evangéliomi val-
lástételének is valódi megnyilatkozása. Ennek a keletkezése 
pedig eképpen történt: 

III. Frigyes, 1559 február 12-től kezdve pfalci választó-
fejedelem fájdalommal tapasztalta, hogy mialatt németországi 
ref. hitsorsosa! az ágostai vallásbéke (1555) áldásaiból való 
kizáratás folytán szakadatlan üldöztetést és elnyomatást szen-
vednek : azalatt a szövetkezett lutheránus fejedelmek őt magát 
is gyanúsítják, zaklatják, sőt majd az 1566. évi augsburgi 
birodalmi gyűlésen, fejedelmi méltóságától való megfosztását 
is indítványozni és ezzel úgy ót, mint református hitsorsosait 
megsemmisíteni akarják. Véleményt és tanácsot kért tehát a 
a ref. egyházak vezérférfiaitól; Bullingert pedig külön is fel-
hívta arra, hogy a reformátusok ellen emelt vádak határozott 
megczáfolása mellett, tüzetesen ós szabatosan szövegezze meg 
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a ref. egyházak hitvallását, bibliai és védelmi alapon. Válaszul 
Bullinger megküldötte a fejedelemnek azt a hitvallási okmányt, 
a mely aztán II. Helvét Hitvallás néven a ref. keresztyén-
ségnek közkincsévé és tulajdonává lőn mind a mai napig. 
Bullinger ezt a müvét egész csendben már 1562-ben megírta 
és midőn súlyos betegségében halálát közeledni érezte: vég-
rendeletéhez csatolta (1564). A fejedelem pedig ez apostoli 
hangú és szellemű irat becsét és jelentőségét felismervén, 
elhatározta, hogy azt az előre rettegett birodalmi gyűlés elé 
terjeszti a reformátusok vallási szabadságának megvédelmezése 
czéljából. Ezért is megbízta Bullingert, hogy az eredeti latin 
szöveg hű német fordításáról gondoskodjék, a mit*a szerző 
önmaga teljesített is. A fejedelem szándékáról értesült helvét 
lelkipásztorok szintén óhajtván megösmerni e hitvallási irat 
tartalmát: a zürichi tanács megküldte azt minden egyházba, 
így történt, hogy rohamos gyorsasággal és nagy lelkesedéssel 
egymásután elfogadták és aláírták. Zürichen kívül a berni, 
genfi, schafifhauseni, stgalleni, mühlhauseni, bieli és a szövet-
séges kantonokbeli és más helvét egyházak lelkipásztorai s 
az így készen levő művet a szerző, veje Simmler Jósiás által 
szövegezett előszóval ellátva, az állam költségén latin és német 
nyelven kinyomatva 1566 márcz. 12-én, tehát a birodalmi 
gyűlés megnyitása előtt az istenfélő fejedelemnek megküldötte, 
a ki is ezzel a lelki fegyverrel a reformátusság összes ellen-
ségeit a világ füle hallatára megszégyenítette és az evangé-
liomi szabadságot megmentette. 

A H. Helvét Hitvallás kiváló jelentősége azon alapszik, 
hogy egyfelől az egész mű minden egyes részletének kifejtése, 
a Biblia szöveghű és tudományosan igazolt értelmezésével 
megegyezik; másfelől az igazi, apostoli és egyetemes keresz-
tyén egyház hitbeli és erkölcsi alapelveivel, sarkalatos dog-
máival teljes összhangban van; azonkívül az egyháznak tör-
ténelmileg kifejlett, kivívott és biztosított jogait, szabadságát 
és függetlenségét féltő gonddal óvja, bátor nyíltsággal védel-
mezi, de csakis annyiban és addig, a mennyiben és ameddig 
az egyház eme ősi tulajdonai a Szentírásból igazolhatók. 
Mert a feltétlenül s egyedül döntő tekintély elvi és gyakorlati 
szempontból egyaránt az Isten beszéde és pedig olyan kizá-
rólagos értelemben, a mint ezt más felekezetbeli symbolikus 
iratokban nem találjuk. Szövege a Biblia tételeinek rendszeres, 
egységes, szerves egybefoglalása, a mely a Krisztus egyházá-
nak tanbeli, erkölcsi, szertartási, alkotmányszervezeti, társa-
dalmi és közjogi vonatkozású alapelveit, valamint az egyes 
hívőnek vallási, köz- és magánéletére tartozó összes teendőit, 
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egyszerű tiszta, világos nyelven, méltóságos hangon, szent 
komolysággal és apostoli tudatossággal, bibliai megokolás 
kíséretében feltárja és előadja. Ez a körülmény kölcsönzi e 
hitvallásnak azt az egyetemes jelleget, mely szerint az aláirt 
helvét lelkipásztorok mindjárt a czímiratban nem a földi ural-
kodóhoz vagy világi hatalmasságokhoz, hanem egyetemlegesen 
mindazokhoz a hívőkhöz fordulnak, a kik készek Krisztusban való 
hitökért szenvedni, küzdeni és meghalni is, csakhogy lelkiisme-
retük szabadságát és az evangélium tisztaságát épen megőrizzék. 

Az egész művön elömlő keresztyénszeretet kapocsként 
köti össze a hívőket, kikből mint élő kövekből épül föl a 
Szentlélek temploma, Krisztus lelki háza, egyességben, békes-
ségben. Az iskolás meghatározások, a titkokat feszegető elmé-
letezések, az ellenfeleket sújtó kárhoztatások távol vannak 
tőle, mert czélja az, hogy az evangéliommal építsen, hasson, 
gyarapítson. A református hívőket elválhatatlan élő közös-
ségbe fűzi az egyház egyedüli fejével Krisztussal és az ó 
általa alapított egyház egyetemével. Nyilván megtetszik ez 
az előszóból is, a melyben a szilárd és biztos hitbeli meg-
győződés és az igazság védelmezésére kész, elszánt bátorság 
nyilatkozik meg eképen: „Bizonyságot teszünk mindenki előtt 
a közöttünk meglevő ama teljes egyezőségről, a melyet adott 
nekünk az Úr. hogy egyházainkban, a melyekben minket az 
Ur szolgálatra rendelt, mindnyájan ugyanezt hirdetjük és nin-
csenek köztünk versengések, sőt ép test vagyunk ugyanazon 
értelemmel és ugyanazon véleménynyel. Nincs semmi közünk 
semmiféle szektáskodáshoz vagy eretnekséghez, a miket meg-
czáfolva visszautasítunk. Hitbeli gonosz szakadással sem külön 
nem válunk, sem el nem szakadunk Krisztus egyházától; az 
apostoli ős egyházzal mindenben egyetértünk " Ez a 
határozott tudatos hang érvényesül úgy a hagyományos római 
tévelygések, mint szelídséggel párosulva a lutheránus test-
vérek okvetetlenkedései ellenében, a nélkül azonban, hogy az 
ő Szentirással egyező tételeiket még csak távolról is érintené. 
Az egész előterjesztés folyamán mindenütt megtartja, a mi a 
keresztyénség közös kincse, viszont bibliai érvekkel meg-
okolja mindazt, a mit tévesnek, elvetendőnek tart. Ebből a 
tömör, szabatos szövegezésű, építő előadású remekműből mind 
a keresztyén hittan és erkölcstan tartalmát megtanulhatod, 
mind az egyházi élet, vallási nevelés, egyházi vagyonkezelés, 
és az állami s polgári hatóság iránt tartozó kötelességekről 
mindenben megbízható tájékoztatást szerezhetsz. 

Természetes és indokolt tehát, hogy e hitvallási iratot 
Helvéczia és Németország ref. egyházain kívül, nagyobbára 
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a többi európai ref. egyházak ÍB kalauzul elfogadták. így a 
francziák a tudós Béla fordításában, a skótok Knox János 
edinburghi lelkipásztorral és Douglas János st.-andrewsi akad. 
rektorral az élükön (1566), továbbá a lengyelek (1567), csehek, 
morvák, osztrákok, kik e hitvallás közjogi alapján élvezik a 
lelkiismereti és vallási szabadság jogait és áldásait. Más ref. 
testvéregyházak, p. o. az angol, holland, mindenben a II. 
Helvét Hitvallással egyező tartalmú symbolikus okmányok 
alapján állanak. 

És mi, magyar reformátusok? Egészen az 1881. évi 
alkotmányozó zsinatig, országos törvényeinkben helvét hitval-
lásunknak neveztettünk. Hitbuzgó magyar reformátoraink, neve-
zetesen Dévay Biró Mátyás (mh. 1545), Kálmáncsehi Sánta 
Márton (mh. 1557), Juhász (Melius) Péter (mh. 1572), Szegedi 
Kis István (mh. 1672), Huszár Gál (mh. 1575) és a többiek 
mindnyájan, az oszlopreformátorok műveit olvasták és ismerték. 
Melius és Huszár állandó bensé levelezésben volt Bullingerrel, 
az evangéliumot a helvét református lelkipásztorokkal azonos 
szellemben hirdették. Természetes tehát, hogy a magyar-
országi alapvető ref. symbolikus iratok is a helvét vallás-
tétellel mindenben egyezők voltak. így a Melius által szöve-
gezett és Debreczenben 1562-ben ki is nyomtatott „Confessio 
Ecclesiae Debrecinensis*, a melylyel mindenben azonos szö-
vegű az a más czimlappal és ajánlással ellátott „Confessio 
Catholica de praecipuis fidei articulis . . a melyet idáig 
egervölgyi vattástétel (confessio agrivallensis) elnevezés alatt 
emlegettek azért, mert Eger és vidéke is 1562-ben egyező 
értelemmel elfogadván, azt mint saját külön hitvallást teqeszté 
föl Ferdinánd királyhoz; továbbá a szintén Meliustól szöve-
gezett „Brevis confessio . . 1567 és ugyanez magyar nyel-
ven, végül a tarczaltordai zsinaton (1562—3.) elfogadott Béza-
féle hitvallás lényegileg mind ugyanazt tartalmazza, a mit a 
II. Helvét Hitvallás. Csakhogy mig a mi magyar ref. konfesz-
szióink csupán hazánk területén hatottak és érvényesültek: 
addig a Bullinger apologiáját a külföldi müveit államok refor-
mátus egyházai is általában közös tulajdonul tekintették, azzal 
mint pajzszsal a német birodalmi gyűlésen, a kegyes IH. Frigyes 
közbenjárásával az evangélium tisztaságát és szabadságát — 
mondhatjuk az egész világ ellenségeskedése ellenében — 
megvédelmezték és ezzel egyetemes jelentőségét elismerték. 
Mint a Szentirással tökéletesen egyező, ilyen egyetemes ref. 
hitvallási okmányt fogadták el és írták alá az 1567. évi febr. 
24—26. napjain tartott debreczeni zsinaton képviselt tizenhét 
egyházmegye vezérlő férfiai, majd az egész magyar ref. egyház 
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annak bizonyságára, hogy a föld kerekségén levő összes refor-
mátus hivőkkel ugyanazon lelki benső szövetségben él és 
marad mindenha. 

Méltó dolog tehát, hogy mi, ref. ivadékok is, meg-
becsüljük, megőrizzük és épségben hagyjuk örökségül utó-
dainkra ezt a századokon át erős bástyánkul bebizonyult 
vallástételt. Távolról sem tartjuk azt egyenlő tekintélyűnek 
a Bibliával, sőt a Biblia mellé se helyezzük, mintegy mellék-
lrtül, függelékül; reá nem esküszünk, inspirácziót neki nem 
tulajdonítunk, hanem csupán annak tekintjük, a minek tekin-
tették apáink, nevezetesen egyházunk vádiratának, apológiá-
jának. Mert a Biblia alapján felmutatva és igazolva találjuk 
benne s általa azokat az igazságokat, jogokat és kötelessé-
geket, a melyek minden keresztyén hívőnek hivatása köréhez 
tartoznak és a melyeknek megvédelmezése illetőleg teljesítése 
által egyen-egyen betöltjük rendeltetésünket. Annakokáért 
ránk nézve nem közömbös, sőt ugyancsak szükséges és indo-
kolt a hitvallás, ma éppen úgy mint a múltban. Ha t. i. a 
többi keresztyén vallásfelekezetek gondoskodnak arról, hogy 
hitöket és alkotmányukat az irodalom terén is bizonyítgassák, 
igazolják és védelmezzék; ha a mult és jelen kapcsául vallás-
tételi irataikat tekintik; ha a más felekezetek ellenében a 
Bibliából merített érvekkel igyekeznek támogatni tanaikat és 
jogaikat: mi református keresztyének is nyügodt önérzettel 
mutatunk rá a II. Helvét Hitvallásra, a melylyel mint fegy-
verrel oly sok lelki harczot vívtunk meg győzedelmesen a 
múltban és a melylyel vitézkedünk és diadalmaskodunk mi 
és ezután is az Úr dicsőségére, Mert a mi lelkünk vigaszta-
lása, erőssége és kalauza mindenha az Isten beszéde és jel-
szavunk a II. Helvét Hitvallás eme jeligéje: Sziwél hiszünk 
az igazságba, szájjal pedig vallást teszünk az idvességre. 
Róm! 10. 10.1 

Debreczen. Dr. Erdős József. 
1 E tömörített méltatást abból az alkatomból közöljük, hogy a 

tiszántúli ref. egyháíi értekezlet korszerű fordításban s terjedelmes tör-
ténelmi bevezetéssel és jegyzetekkel ellátott új kiadásban nemsokára 
közrebocsátja a Il dik Helvét Hitvallást. Szerk. 
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