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A babonától a hitig
Melius Juhász Péter harca a babonaság ellen

I.
Melius debreceni működése az 1558 és 1572 közötti időszakra esik. Ez alatt a bő évtized alatt a város szellemi és 

egyházi arculata hosszú formálódáson ment keresztül, mert míg az az 1570-es években már a helvét irány bástyája, 
egy évtizeddel korábban még számos különböző felekezeti, eszmei irány ütközőpontja volt. Dolgozatunk témája 
ennek a forrongó, korai időszaknak egyik látszólag kis jelentőségű mozzanata, nevezetesen a babonaság, babonás 
jelenségek elleni küzdelem.1 A későbbiekben azonban látni fogjuk, hogy a periférikusnak gondolható probléma 
milyen szoros szálakkal kötődik az ekkor folyó szellemi harc fő tengelyeihez.

Témánk szempontjából mindenképpen fontos röviden ismertetni Debrecen szellemi és gazdasági helyzetét az 
1560-as években. A város lakosságának nagy része állattartással, illetve az erre épülő kézműipari tevékenységekkel 
foglalkozott. A tőzsérek Nyugat-, Dél- és Észak-Európa felé is hajtották az élőállatcsordákat, amivel nemcsak a 
város gazdasági prosperitását alapozták meg, hanem közvetlen kapcsolatba hozták a magyar mezővárost a legfris-
sebb európai szellemi áramlatokkal is, ezzel készítve elő a terepet az ismételten felbukkanó, különböző irányult-
ságú tanítóknak. S mivel a város már a 16. század közepétől önállóan intézte ügyeit, azaz többek között a városi 
lelkészek és iskolamesterek meghívása is a tanács joga volt, a hivatalos egyházi irányvonal képviselőinek nemcsak 
egy személy (a földesúr), hanem az egész város, vagy legalábbis annak nagyobbik, befolyásos részének támogatását 
kellett szilárdan biztosítani. Ebből a szempontból is különösen nagy jelentősége volt a Huszár Gál által 1561 elején 
a városba hozott, majd később Debrecen által megvásárolt nyomdának. Itt láttak ugyanis napvilágot azok a nagy 
hatású művek, amelyek meggyőző erejükkel segítettek a helvét irány mellett tartani a város és a környék lakosságát.

Nincs arra hely, hogy részletesen elemezzük azokat a kihívásokat, amelyekkel a helvét iránynak 1558 után szembe 
kellett néznie, ezért csak arra hívjuk fel a fi gyelmet, hogy helyzete leginkább a kétfelől ostromlott váréhoz hasonlított. 
Egyrészt a kezdetektől fogva polemizált a katolikus és lutheri egyház tanaival. Ezek a viták nagyban hozzájárultak az 
ekkor formálódó helvét dogmatika kikristályosodásához. Másrészt az ekkor születőben lévő felekezet már nagyon 
korán – hiszen Stancaro már 1553-ban elkezdte hirdetni tanait – rákényszerült arra, hogy a racionalizmus, spiritua-
lizmus jegyében fellépő s a tömegek felé nagy vonzerővel bíró újabb irányzatokkal szembeszálljon. Jól jellemzi ezt a 
szorongatott helyzetet az Arany Tamás antitrinitárius elképzelésekkel tarkított eretnek tanítása ellen írt Melius-mű 
szerkezete, amelynek végén egyéb tévelygések, például sokszor babonásnak minősített katolikus szokások, tanítások 
cáfolata is megtalálható. Ezzel a szituációval is magyarázható a Meliusnál oly gyakori retorikai fogás, hogy a teológi-
ailag másként gondolkodókat egy-egy azonos vagy azonosnak feltüntetett mozzanat alapján igyekszik egybemosni, 
például tekintet nélkül a dogmatikai különbségre, egyaránt babonás szokásként tünteti fel mind az áldozáskor, 
mind a lutheránus úrvacsora alkalmával kiszolgáltatott ostya használatát (Melius 1568, 103. o.). Érthető, hogy ez 

1 A téma eddigi legteljesebb feldolgozása Kristóf Ildikó néprajzi, demonológiai szemléletű írásaiban található. Kristóf 2001, 
107–135. o.; Kristóf 1998.
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a hittanilag forrongó helyzet, amelyet az ingatag politikai, hadi állapotok is erősítettek, sokszor sodorhatta lelkiis-
mereti konfl iktusba a Melius joghatósága alatt élőket. Ezt bizonyítja a Debreceni hitvallás előszavának sokat idézett 
részlete is: „Mellékeltünk némely inkább természet- mint hittani kérdéseket is, mert sokak lelke meg vala zavarva a 
kisértetekről (incubus), boszorkányokról és megfertőzésről való gonosz vélemény miatt, s fel akartuk világosítani 
a tudatlanokat a sátán munkáiról a szent írás és azon atyákból, a kik ugyanezekről értekeznek. Mert e rosszakat 
sokan gonoszul és helytelenül a sátán munkái gyanánt adták elő a népnek. És sokan a házastársak közül elválást is 
követeltek a magfolyás miatt, melyről még a szent írás is mondja, hogy lidérc betegség a gonosz vélemény szerint a 
zsidó Lilittől származik. Alkalmatlanul szólongattak és halmoztak el bennünket mindazon kérdésekkel, melyeket 
ide irtunk, sőt még saját atyánkfi ai is bizonyos érveikkel arra indítottak, hogy nyíltan adjuk ki és enyésztessük el az 
ezek feletti viszályokat; mert kevesen voltak, a kik midőn e kérdések iránt megkerestettek, ugyanazon szellemben 
és elvek szerint feleltek volna.”2

Látható ebből is, hogy Melius már működésének kezdetén szemközt találta magát azzal a sokrétű feladattal, amit 
az egyházi keretek konszolidálása és a hívek nyugtalankodó lelkiismeretének megnyugtatása jelentett, lehetőleg úgy, 
hogy a vigaszt és biztatást a formálódó hivatalos egyházi közösség keretein belül találják meg. 

II.
A babonaság kérdése kétféleképpen jelenik meg a szövegekben. Egyrészt néhány, az 1560-as évek elején megjelent 

mű foglalkozik konkrét, a mágiára, varázslásra visszavezethető hiedelem, például boszorkányok, rontás stb. cáfola-
tával, értelmezésével; másrészt az egész Melius-szövegkorpuszon végigvonul az a fentebb már említett gyakorlat, 
hogy a katolikus (és lutheránus) hitélet elemeit babonásként aposztrofálja. 

Először a szűkebb értelemben vett babonás jelenségekkel foglalkozunk, amely kérdést Melius két, 1562-ben 
megjelent iratban részletesen tárgyalta. Nagyon árulkodó a szövegek műfaja. Az a tény, hogy a Debreceni hitvallás 
száraz teológiai fejtegetései között a fentebb idézett megokolásból feltűnnek népi hiedelmekkel foglalkozó cikkelyek, 
jelzi, hogy a közösség gyakorlati élete sürgette a terület lelkipásztorait a megnyugtató, dogmatikailag is megfelelő, 
egységes válaszok kidolgozására. Ennek az elementáris igénynek másik aspektusa, a személyes, lelkigondozói hangon 
tolmácsolt útmutatásra való igény jelenik meg a másik, A keresztények nyomorúságokban való vigasztalásoknak és 
könyörgéseknek igaz módja… című műben.3 

A vizsgálódás kezdetén vegyük sorra, milyen, a témakörbe tartozó kérdésekkel foglalkozott Melius! Beszélt az éji 
kísértetekről és boszorkányokról, kóborgó lelkekről, a lidércről, az igézésről, arról, vajon miként lehet a dögvészt eltá-
voztatni. Válaszolt arra a sokakat foglalkoztató problémára, meg lehet-e határozni a halál óráját. Ehhez kapcsolódott 
elítélő véleménye a jóslásokról, sorsvetésekről. A témák sokszínűsége ismét csak azt húzza alá, hogy a mindennapi 

2 A debreceni hitvallás. In: Kiss 1881, 76. o. A Debrecen–Egervölgyi Hitvallás nem egységes szöveg. Az ajánlólevél is tanúsítja, 
hogy több zsinat munkálatai alatt formálódott. Törzsrésznek a hittani kérdéseket rendszerben sorra vevő első rész tekinthető. Eh-
hez járulnak különféle bővítmények, amelyek valószínűleg a zsinati munkák során felvetődött kérdésekre refl ektálnak. A törzsrész 
szerzőinek Szegedi Gergely és Melius tekinthető, nem eldönthető, hogy milyen százalékban. De a Németi Ferenchez írt ajánlólevelet 
egész biztosan Szegedinek tulajdoníthatjuk. Bucsay 1945, 64–67. o.
3 Valójában három különböző irat egybefűzött kiadásáról van szó. Az első kettőt Melius egy műnek tekintette, és Balassi Jánosnak 
ajánlotta, a harmadikat pedig, amely tartalmazza az első magyar nyelvű helvét szellemű imádságos könyvet, Németi Ferencnének, Ba-
lassi unokahúgának dedikálta. Melius Juhász Péter: A keresztyének nyomorúságokban való vigasztalásoknak és könyörgéseknek igaz 
módja az igaz szent írásoknak tanítások szerént, és sok szükséges kereszkedések; Az hitről és az keresztyénségrűl való vetekedés: Krisztus, 
Szent Péter és pápa, Szent Pál. In: Bartha 1973, 295–353. o.
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élet igényelte a megnyugtató válaszokat ezekre a kérdésekre. Éppen ezért Melius nagyon komolyan vette feladatát, 
és többféle módon cáfolta a hiedelmeket, illetve bizonyította, hogy nincs ok a velük kapcsolatos félelmekre. 

Hathatós eszköze volt ennek egyrészt a demisztifi káció, azaz hogy a természet rendjéhez tartozónak mutatott 
be bizonyos, a nép körében ördögi eredetűnek tartott jelenségeket, mint például az éjszakai magfolyást, amelyről 
állította, hogy gyógyítható betegség, amelynek megvannak a természetben fellelhető gyógyszerei.4 Hasonlóképpen 
vélekedett az úgynevezett boszorkánybetegségről is. „Ördögi hítlenség azt hinni, hogy éjjel járó bába nyom meg, 
noha úgy tetszik, mintha megnyomtanak, mert az nedvességek nyomnak és nehezítik meg embernek tüdőjét és 
szívét.” (Melius: A keresztyének nyomorúságokban…, 325. o.) Természetesen ez a kijelentés sem független Melius 
teológiai meggyőződésétől, hiszen azt vallotta, hogy az Isten az általa alkotott világból is megismerhető, és az 
ő ajándéka a természetben rejlő gyógyítás lehetősége.5 

Más esetekben egzakt teológiai fejtegetéseket hívott segítségül, hogy lerontsa a mágiáról szóló hiedelmeket. 
Kiindulván abból, hogy az emberi természet egyik sajátossága, a körülötte lévő világ minél tökéletesebb megisme-
résére való törekvés és az empirikus tapasztalat közti feszültség – azaz hogy számtalan olyan esemény és történés 
van az életben, amelyet nem lehet megmagyarázni – állandó egzisztenciális szorongással és bizonytalansággal jár, 
Melius biztos értelmezési lehetőséget kínált az érthetetlen történések magyarázásához is: az Isten szuverenitásába 
vetett hitet.6

Példaként használjuk fel a dögvész kérdését, amely Melius szerint két okból támadhatja a közösséget. Egyrészt 
valamilyen Istentől előre tudott, de az embernek sokszor érthetetlen természeti törvény következtében. Ebben 
az esetben a csapás emberi tudománnyal, empirikus tapasztalatok alapján elhárítható. A másik lehetőség, hogy 
ostorként szolgál Isten kezében a nép megbüntetésére. Ilyenkor egyetlen kiút kínálkozik, amely itt ugyanaz, mint 
amit az éjszakai magfolyás problematikája kapcsán is megnevez: az igaz bűnbánat.7 Meliusnál a bűnbánat jóval 
többet foglal magában, mint a megbánás, a következőt jelenti: „A penitencia jegyez, újjá való szülést, megújulást. 
Tudniillik, hogy a sátáné, pápáé, a mienk, valami Istentől nem jütt, hanem ördögtől, haljon, vesszen; aki penig 
az Istené az épüljön.” (Melius 1563a, 324–325. o.) Azaz az élet megújítását is érti ezen a fogalmon. Látszólag a 
protestáns egyházak gyakorlatában a bűnvallás és bűnbocsánat kérdése inkább az egyén és Isten személyes kapcso-

4 Vö. a 7. számú lábjegyzettel.
5 Melius botanikai érdeklődésének ékes bizonyítéka Herbarium című munkája, amelynek előszavában a mű tartalmával meg-
egyező szellemben a kiadó, Heltai Gáspár özvegye is megfogalmazta, hogy Isten kijelentette magát a természetben, azért, hogy az 
emberek őt megismerjék, tiszteljék és segítségül hívják. A teremtett világban az emberek nemcsak a táplálékot találhatják meg, ha-
nem gyönyörködhetnek annak szépségében is, sőt betegség esetén gyógyulásukat is kereshetik benne. Melius 1979, 93. o.
6 Ez a törekvés is a meliusi életmű belső kohézióját bizonyítja. A humanizmus optimista, a teremtő embert középpontba állító 
történelemszemléletét a reformáció korában egy másik, a középkori elemeket jobban beépítő szemlélet váltotta fel. Ennek kidolgozá-
sa Melanchthonnak és körének köszönhető. Az újfajta gondolkodásmód megjelenésének egyik kiváltó oka volt a világ eseményeinek 
az embertől független voltára való ismételt rádöbbenés. Ismét szükségessé vált egy transzcendens, mindent jól, ha nem is látható 
módon irányító erőbe vetett hit. A történelem szervező ereje ismét Isten lett, s a világ az általa megállapított rend szerint működik. 
(Kulcsár Péter: Utószó. In: Kulcsár 1977, 1158–1195. o.) Ennek a hitnek a teljesen gyakorlati referenciájáról győződhetünk 
meg a babonaság kérdései kapcsán. Elméletibb vonatkozásai Melius Apokalipszis-kommentárjában érhetők tetten.  
7 „A lidérc azért Isten ostora, bujaságnak büntetése, a vérnek és bujaságnak megindulása az emberbe, az szaporodó magnak, 
traduxnak megáradása, nem ördöggel való koslatás, hanem ördög által Istentől való büntetés, bujaságra indétó gonosz kévánságok ál-
tal, kit meggyógyéthatsz büjttel, imádsággal, azaz igaz penitenciával, hittel, Krisztus érdemével, orvossággal, érvágással, purgációkkal.” 
A keresztyének nyomorúságokban…, in: Bartha 1973, 325. o.
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latában rendeződik, míg az egyház közvetítő szerepe háttérbe szorul, és Melius penitenciafelfogása gyakorlatilag is 
nagyon hangsúlyossá teszi az egyház szerepét. A Debreceni hitvallás megkülönböztet magán- és nyilvános gyónást. 
A nyilvános formák mindig az egyházi kereteken belül mennek végbe (istentisztelet vagy külön e célra rendelt 
alkalmak), de az egyes ember személyes Isten előtt állásában, önvizsgálatában és megújulásában is jelentős szerepe 
van az eklézsiának. Mert a megújulás, az új élet első lépcsőfoka, ha „igaz hitből és Isten ismeretéből a mi elismert, 
vádolt, kárhoztatott bűneinket törvény szerint megvalljuk, vétkünket, méltatlanságunkat, cselekedeteink gyarlóságát, 
igazságunk tisztátalan voltát, érdemeink elégtelenségét elismerjük…” (Kiss 1881, 130–132. o.) Isten szent igéjét 
és szentségeit az egyházára bízta. Melius felfogásában is fellelhető a gondolat: az egyház az, ahol Isten igéjét tisztán 
hirdetik, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Számára ez a helvét közösség volt, így csak ennek segítségével 
tartotta elképzelhetőnek a bűnöktől való szabadulást. Ez az egyház a közvetítője annak az Istennek az akaratának, 
akit a világ egyedüli és szuverén Urának tartott, olyannyira, hogy maga az ördög is csak a tőle kapott hatalommal, 
mint Isten eszköze működhet (Kristóf 2001, 110. o.). Bár Melius elismerte az ördögi erők jelenlétét a világban, 
de mindig azok korlátozott hatalmát hangsúlyozta Isten akaratával szemben. 

A szerencse, véletlen Melius számára szintén nem értelmezhető fogalmak, hiszen minden történés az Isten 
előretudása szerinti rendbe simul bele, a csapások csak a mi fogyatékos értelmünknek tűnnek esetlegesnek (Kiss 
1881, 108., 109–110., 230. o.). Ebben az ember számára sokszor kiismerhetetlen, mégis jól szervezett világban való 
tájékozódás emberi eszközei behatároltak. Melius teológiája nem tűrte az Isten titokzatos végzése utáni leselkedést, 
szigorúan elutasított minden ősidők óta ismert babonás módszert a jövő vagy a történések okainak megismerésére. 
Hangsúlyozta, hogy a világban való eligazodás egyetlen támpontja csak Isten lehet, csak az ő minél jobb megismerésén 
keresztül tudja az ember értelmezni a körülötte zajló eseményeket. „Az Istent lényegében, háromságában és akara-
tában kétféleképpen ismerjük meg: közönségesen megismerjük a teremtményekből, de ez az ismeret nem üdvözít; 
különösen és bensőleg megismerjük hit által, a kijelentett igéből, a sákramentumokból, s a Szentlélek munkája és 
nyilatkozata által az Isten fi ában a Krisztusban és ez üdvösségre vezet.” (Uo. 87. o.) Ez a részlet is világosan mutatja, 
hogy Isten megismerését Melius kizárólag az egyházi közösségen belül, az egyház közvetítésének segítségével tartotta 
elképzelhetőnek, ezért az egyházról való gondolkodása döntő jelentőségű. 

Hitet tett az egyház egyetemessége mellett. Kijelentése indokaként az igaz egyház jellemzőit sorolja fel: egy a 
feje, a Jézus Krisztus; ugyanazon Isten kegyelmét és ugyanazon Szentlélek szentelését bírja a hívek közössége, és 
egyformán részesedik a keresztség és az úrvacsora szentségében (Melius: Az Szent Jánosnak tött Jelenésnek…, 
30. o.). Ezeket a sorokat olvasva Meliust akár az ökumené atyjának is vélhetnénk, pedig valójában e mögött a gondolat 
mögött nagyon szigorú elhatárolódás húzódik meg a többi felekezettel szemben. Igazolásként idézzük a protestáns 
Németi Ferencnek ajánlott katekézis néhány sorát. „K[érdés]: A pápa-Antikrisztusnak gyülekezete anyaszentegyház-e? 
F[elelet]: Nem az, hanem Jézus Krisztus ellensége, ördög atyjától való és hamis tudományon épült hitetlen sereg.”8 

Melius ezzel nem kevesebbet tett, mint a tőle eltérő hitvallási irányt valló közösségeket megfosztotta egyház 
mivoltuktól. Ennek óriási jelentőségét a fentebb elmondottak tükrében nem lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen a 
korszak emberének egyik alapproblémája az üdvözülés kérdése volt. Ha csak az egyház képes közreműködni a bűntől 
való szabadulásban, akkor minden olyan közösségnek a tagja, amely nem egyház, a bűn fogságában marad. A kettős 
predesztináció meliusi felfogása is ezt hangsúlyozza, amikor a kiválasztottság visszaigazoló jelének az egyházhoz 
tartozást mondja. 

8 Katekizmus. Az egész keresztyéni tudománynak fundamentoma és sommája. In: Bartha 1973, 247. o.
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E teológiai tételt Melius a babonaság elleni küzdelemben is felhasználta arra, hogy a hangsúlyt az ördög korláto-
zott hatalmára és a vele szemben álló teljes isteni szuverenitásra helyezze. Az igézésről szóló cikkelyben olvasható 
a következő részlet: „Az ördög a gonoszokat megköti, megbolondítja, varázslásai által különféle módon megnyo-
morítja, mivel hatalmas a hitetlenekben. A kegyeseket tagjainak varázslása által így meg nem ronthatja, meg nem 
igézheti, meg nem kötözheti s tehetetlenekké nem teheti, hacsak az Isten meg nem engedi, bele nem egyezik.”9 
Az emberek két csoportra való szétválasztása már a születésük előtt megtörtént, a döntés Isten emberi ésszel fel 
nem fogható, megváltoztathatatlan végzése. S bár a kiválasztás sérthetetlenséggel nem jár, de különös oltalommal és 
legfőképpen üdvbizonyossággal igen. Melius a Debreceni hitvallás boszorkányokról szóló részében is hangsúlyozza 
alaptételét, hogy az ördög sok mindent tehet (természetesen Isten megengedő ereje által) a gonoszokkal, akik felett 
hatalmat kapott. Ugyanennek a kérdésnek a tárgyalásánál Melius A keresztények nyomorúságokban... című, már 
említett művében határozottan kijelenti, hogy bár létezhetnek az ördög által megtévesztettek és ártó praktikákat 
folytatók, „[d]e nincs az híveknek semmi bűbáj, nem fog is semmi szemfényvesztés, megkötés, igézés, noha néha 
Isten próbálja az híveket, de nem fog semmi ördögi erő őrajtok, mert én a sátánt minden hatalmával elrontottam, 
és az én fi aimat az ő rabságából kimentettem.”10

Mivel a fentiekből az is következik, hogy fontossá vált a hívek számára a saját választott voltukról való meggyő-
ződés, ezért Melius több helyen is szólt ennek jegyeiről. „Bizonyos lehetsz választásodról így, ha a választás jegyei 
benned lesznek. Ha Isten hív téged, azaz megtérít, behoz az akolba, hallod Isten igéjét. Szentlelkét neked adta 
s elfoglalt.” (Melius 1653b, Rriij.) Ezzel az idézettel visszakanyarodtunk fentebbi megállapításunkhoz. S ezzel a 
kör be is zárult. Melius az embereket fogva tartó babonás félelmek alóli felszabadulást az Istenbe vetett bizalom-
ban hitte csak elérhetőnek. De mind teológiai érvei, mind nyelvi megoldásai azt sugallták, hogy ez az Isten csak a 
helvét hitvallást valló egyházon keresztül érhető el. S azzal, hogy a kiválasztottak közösségét azonosította a helvét 
gyülekezettel, világi szempontból is fontossá tette az egyházi életbe való aktív bekapcsolódást a polgárok számára, 
hiszen ki akarta volna saját üzleti, társadalmi hitelét rontani az elvetettség gyanújának ódiumával?

III.
Az előbb mondottakkal erősen összefügg a babonaság másik típusú előfordulása a szövegekben. Az a használati 

mód, amikor a katolikus vallásgyakorlat külső, ceremoniális jegyeinek jelzőjeként szerepel, például babonás böjt, 
babonás kenyér, babonás fülbegyónás stb. Ez a retorikai fogás többféleképpen magyarázható. Egyrészt azzal a 
szándékkal, hogy bizonyítsa, a katolikus vallásból csak és kizárólag az ördögi, Isten akaratával ellenkező gyakorla-
tokat hagyták el a reformáció követői. Másrészt a „babonás” stigma ráütése riasztó lehetett a rajongó irányzatoktól 
megfertőződötteknek, akik számára valamennyire vonzók lehettek a spiritualitással átszőtt ceremoniális külsőségek 
(Révész 1936, 37. o.). De a legfontosabb oka a katolikus szokások megbélyegzésének a reformátori szándék: „A 
fülbegyónást megvetjük; először a gonosz babona (superstitionem inpiam) miatt, mivel csak bizonyos időhöz volt 
kötve az úrvacsorával élés előtt; másodszor mert csak a bűnök elszámlálásának volt tulajdonítva a bűnök megbo-
csátása; harmadszor megvetjük a lehetetlenség miatt, mint emberi hagyományt: mert nyilván van, hogy a bűnök 
előszámlálásában a lelkiismeret a lehetetlenség tőrébe jut.” (Kiss 1881, 131. o.) Fontos fi gyelni a babonás kifejezés 

9 Kiss 1881, 229. o. De az ördög működését Isten ebben az esetben is a hívek kitisztítására, a hozzá való közelebb jutásuk eszkö-
zeként használja.
10 A keresztyének nyomorúságokban…, in: Bartha 1973, 326. o.
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kontextuális jelentésére: Isten szándékától eltérő, ami azért káros, mert nem az Isten felé irányulást segíti, hanem a 
lelkiismeretet terheli, gyötri, ami inkább eltávolít Istentől. 

Az a félelem, amely mind a szűkebb, mind a tágabb értelemben vett babonás jelenségeket kíséri, az egyik legkárosabb 
akadály a felekezetszervező munka útjában. Hiszen a zavart lelkiismeretű és ezért szorongó tömeg könnyebben ki 
van téve az „álpróféták” igehirdetésének, könnyebben hajlik újabb és újabb értelmezésekre, és keres megnyugtatóbb 
válaszokat. Erre a reális veszélyre is utalhat a dolgozatom elején idézet ajánlás: „mert sokak lelke meg vala zavarva a 
kísértetekről, boszorkányokról és megfertőzésről való gonosz vélemény miatt […]. Mert e rosszakat sokan gonoszul 
és helytelenül a sátán munkái gyanánt adták elő a népnek. […] mert kevesen voltak, a kik midőn e kérdések iránt 
megkerestettek, ugyanazon szellemben és elvek szerint feleltek volna.” (Kiss 1881, 76. o.) Ezért volt Melius számára 
elengedhetetlenül fontos, hogy ezt a kérdést olyan szilárd világnézeti rendszert kínálva zárja le, amely egyszer és 
mindenkorra felszabadítja a lelkeket az ilyen szorongások alól, ugyanakkor alkalmas arra is, hogy segítsen a formá-
lódó helvét közösségi szellem megszilárdításában.
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