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„Én kész vagyok, vagy élök, vagy halok,
tanítani, prédikálni az Evangéliomot...”

Melius1

A magyarországi helvét irányú reformáció 
kiemelkedő alakjai közé tartozott Melius 
Juhász Péter (1536–1572). Vitakészségének 
és politikai érzékének köszönhetjük, hogy a 
Tiszántúl megmaradt „kálvinistának”, s nem 
követte a reformáció radikális irányzatainak 
valamelyikét. Az 1558-tól Debrecenben szol-
gáló lelkész a városi nyomda alapítása után 
(1561) tudatosan alkalmazta Huszár Gál mű-
helyét az egyházépítés hatékony eszközeként.2 
Rövid élete során számos műfajban alkotott: 
prédikációskötetei mellett bibliai könyveket 
fordított magyarra. Számos vitairat szerzője 
volt, írt katekizmusokat és imakönyvet, szer-
kesztett hitvallási iratokat és énekeskönyvet. 
Ezúttal a prédikációit vesszük vizsgálat alá, 
amelyekből a szerző stílusának, teológiai fel-
fogásának, prófétai jellemének szemléltetésé-
re gyakran idézünk.

A következetlenül jelzett mássalhangzókat 
(szar = sár, azzufa = aszúfa, parast = paraszt, 
aszon = asszony) és magánhangzókat (pl.: föt 
etket = főtt étket, labát = lábát) értelem szerint 
javítottuk, az ékezeteket pótoltuk. A nyomda-
hibákat (pl.: nieluetek = nyelveket, irassál = 
írással, ertüuk = értünk) jelzés nélkül javítot-
tuk. A rövidítéseket jelöletlenül oldottuk fel, 
a mellékjeles betűket a szó alakját megtartva 
írtuk át. Meghagytuk az egyes szavak jellegze-
tes alakját (pl.: Sátántúl, kéncset, förtőződött, 
szűnek). A szövegek értelmezéshez szükséges 
kiegészítéseket szögletes zárójelben pótol-
tuk (de nints irasba = de nincs [az] Írásban).  
A központozást jelzés nélkül javítottuk, az el-

1  Melius Juhász: Magiar praedikatioc, E1r.
2  Benda Kálmán – Irinyi Károly: A négyszáz éves deb-

receni nyomda, 1561–1961, Budapest, Akadémiai Ki-
adó, 1961, 19–24.
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hagyott szövegrészeket jeleztük ([...]). A maitól eltérő jelentésű szavak magyarázatát 
a lábjegyzetben adtuk meg.3

Homiletikai és retorikai elvek

Debrecen reformátorának nem maradt ránk homiletikai tárgyú műve, azonban elve-
ire következtetni engednek a nyomtatott beszédei. Összesen 168 prédikáció4 maradt 
ránk Meliustól a közel ezer oldalt kitevő öt kötetében, amelyek egy kivétellel negyed-
rét alakban jelentek meg:

1. A Szent Pal apastal levelenec, mellyet a colossabelieknec irt, predicacio szerent valo 
magyarázattya, Debrecen, Huszár Gál, 1561 (RMNy 171).

2. A Christus közbe iarasarol valo predicacioc, Debrecen, Huszár Gál, 1561 (RMNy 
169).

3. Magiar praedikatioc, kit postillanac neveznec, a prophetac es apostoloc irassabol, 
a regi doctoroknac, Origenes, Chrisostomus, Theophilactus, S. Ambrus, S. Hie-
ronymus, S. Agoston es a mastani bölcz doctoroc magiarazassoc szerint, Debrecen, 
Török Mihály, 1563 (RMNy 194).

4. Valogatot praedikatioc a prophetac es apostoloc irassabol mind egesz esztendő altal 
valo fő innepekre es minden felé szükseges dolgokrol es artikulusokrol a regi es mas-
tani doctoroknac magyarazasoc szerint, Debrecen, Török Mihály, 1563 (RMNy 
196).

5. Az Szent Ianosnac tött ielenesnec igaz es iras szerint valo magyarazasa prédikatioc 
szerint, Várad, Hoffhalter Rafael, 1568 (RMNy 259).

Korábban többen felfigyeltek rá, hogy Melius prédikációi műfaji szempontból nem 
egységesek. Révész Imre szerint a Kolosséiakhoz írt levél magyarázatos beszédeit „pré-
dikációnak nevezni csak egy bizonyos tágabb, inkább középkori róm. katholikus, 
mintsem reformátori értelemben lehet, mert nem textuson alapulnak, hanem […] 
dogmatikai tételeket fejtegetnek, illetve vitatnak”.5 A Christus közbe iarasarol valo 
predicacioc Ravasz László szerint „fordított bibliamagyarázatok, amennyiben alapigéi 
nincsenek, csak tételei s e tételek fejtegetései végződnek, mintegy végső bizonysá-

3  A szómagyarázatokra lásd Czuczor Gergely – Fogarasi János: A magyar nyelv szótára, 1–6. kötet, 
Pest, Emich Gusztáv Akadémiai Nyomdásznál, 1862–1874.; Szabó T. Attila (szerk.): Erdélyi magyar 
szótörténeti tár, 1–14 kötet, Bukarest–Kolozsvár, Kriterion–EME, 1975–2014.

4  Nem számláltuk közéjük az egyetlen csonka példányban ránk maradt tagolatlan A Szent Pal apastal 
levelenec, mellyet a colossabelieknec irt, predicacio szerent valo magyarázattya című kötet anyagát, amely 
terjedelme miatt nem egy prédikációnak íródhatott. Valamint a csak két levélnyi töredékből ismert 
 A Szent János evangéliumának prédikáció szerint való magyarázatát sem – RMNy 170.

5  Révész Imre: Méliusz igehirdetéséről, Debrecen, Alföldi Nyomda, 2011, 7–8.; lásd még Zoványi 
Jenő: Melius Péter mint exegeta, in Uő.: Tanulmányok a magyar protestáns egyház és irodalom történe-
téből, Sárospatak, Református Kollégium, 1887, 6.
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got nyerve azzal, a biblia különböző textusaiban.”6 Ugyanezeket Nagy Kálozi Balázs 
„textus nélküli dogmatikai értekezés”-nek minősítette,7 Oláh Szabolcs szerint a kötet 
egésze krisztológiai loci communesnek tekinthető.8 A Valogatot praedikatioc lapjain 
az egyházi évkör jeles ünnepeire (textus alapján) kidolgozott beszédeket várnánk, 
helyettük Melius „sajátos igehirdetői modorában, kevés alkalomszerűséggel” megírt 
szövegeket kapunk.9 A Magiar praedikatioc címlapján ígért perikópa szerinti postillák 
helyett a Kálvin által is előszeretettel követett „lectio continua” szerinti bibliamagya-
rázatos beszédeket adott közre a szerző.10

Az következne mindebből, hogy Melius, a korban elérhető legkiválóbb képzésé-
ben részesült teológus ne lett volna tisztában a műfaji keretekkel? Aligha, ez a jelenség 
ugyanis nem kizárólag Meliusra volt jellemző. A műfajok között szabadon mozgó 
szerzők nem a formát, hanem a tartalmat, az elérni kívánt célt részesítették előnyben: 
Isten igéjének prédikálását, az Anyaszentegyház építését.

Sokat elárul a prédikációkról, ha megvizsgáljuk azok szerkezeti felépítését:

RMNy 171 RMNy 169 RMNy 194 RMNy 196 RMNy 259

A Kolosséiakhoz 
írt levél folya-
matos magya-
rázata (csak a 4 
vers jelzése töri 
meg a szöveg 
folyamát).

7 textus nélküli 
(dogmatikai) ér-
tekezés Krisztus 
közbenjárásá-ról 
(egy-két kérdésre 
adott válasz).

A rómaiakhoz írt 
levél folyamatos 
magyarázata 76 
prédikációban. 
Szerkezete:
I. textus
II. a textus sum-
mája
III. folyamatos 
bibliamagyarázat.

27 ünnepi 
prédikáció.11 

Szerkezete:
I. textus
II. a textus 
summája
III. folyamatos 
bibliamagya-
rázat.

A Jelenések 
könyvének 
magyarázata 
58 prédikáci-
óban.
Szerkezete:
I. textus
II. a textus 
summája
III. folyamatos 
bibliamagya-
rázat.

6  Ravasz László: A gyülekezeti igehirdetés elmélete, (Homiletika), Pápa, Magyar Református Egyház, 
Református Egyházi Könyvtár, 11, 1915, 186.

7  Nagy Kálozi Balázs: Méliusz igehirdetéseiből, in Bartha Tibor (szerk.): Tanulmányok és szövegek 
a magyarországi református egyház XVI. századi történetéből, Budapest, Magyarországi Református 
Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Studia et Acta Ecclesiastica, 3, 1973, 357. A továbbiakban: 
Studia et Acta Ecclesiastica, 3. 

8  Oláh Szabolcs: Megkülönböztetés és kommunikáció, Melius Péter prédikációfüzére a Krisztus köz-
benjárásáról (1561), in Kun András – Szeszák Ferencné (szerk.): Könyv és Könyvtár, A Debreceni 
Egyetem egyetemi és nemzeti könyvtárának évkönyve, XXII–XXIII. kötet, 2000–2001, Debrecen, Deb-
receni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, 2001, 33.

9  Lásd Nagy Kálozi: Méliusz igehirdetéseiből, 357.
10  Uo., 357.
11  Összesen: 7 adventi és karácsonyi, 2 kiskarácsonyi, 4 vízkereszti, 2 böjti, 3 nagypénteki, 5 húsvéti, 

1 áldozócsütörtöki, 2 pünkösdi, 1 szentháromságvasárnapi prédikáció. Lásd Nagy Kálozi: Méliusz 
igehirdetéseiből, 357.
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Vagyis Melius minimális szövegtagolás mellett leginkább folyamatos bibliama-
gyarázatokat adott közre, többnyire a kommentált rész szavait, szókapcsolatait, fél-
mondatait magyarázva. Az első prédikációskötetében a „lectio continua” évezredes 
bevett gyakorlatával szembeállította a postillázást:

„látom, hogy az Anyaszentegyházban való hű Tanítók régtől fogva ezt mí-
velték, és nem csonkán-bonkán magyarázták az Apostaloknak, prófétáknak 
avagy Evangélistáknak könyvöket, mint az álnok pápa a postillában ren-
delte, hanem eleitől fogva elkezdvén mindvégig magyarázták az Istennek 
népe előtt.”12

A Jelenések könyvéhez írt egyik prédikációjában, a 10. fejezetet magyarázva (a köny-
vet felfaló János apostol mintájára) a szolgatársait is a folyamatos és alapos igemagya-
rázat végzésére buzdította:

„Mint amely étket szeretsz, mohón eszed, ugyan faldoklod. Így a Szentírást 
mohón kell enni, be kell nyelni. […] nem kell csak nyálazni: mint az ételt 
nem csak kívül nyálazod, hanem ugyan megrágod, megeszed, elnyeled. Így a 
Szentírást megrágd, ugyan a székét és derekát hasogasd, ne csússz el a hátán, 
hanem minden igét meghányj-vess, jól megérts, megmagyarázz. Elhagyd 
ama postillálást, ama főtt étket, megszokott koncokat. […] Mint a pápa pap-
jai, csak meséztek, csak a breviárt rágták: így ti is csak a postillát gyötritek, a 
próféták és apostolok írását nem magyarázzátok”.13

Az 1567. évi debreceni zsinaton elfogadott, jórészt Melius szerkesztette Articuli 
maiores XLII. cikkely kimondja, hogy a lelkészek „a tudomány egész anyagát adják 
elő, s nem csak a posztillákat és kurtitványokat tartsák és prédikálják”, a textust 
követően foglalják össze annak tartalmát, majd folyamatosan magyarázzák a szöveget 
a hasznos tanulságok levonásával.14 A X. cikkely azt is előírta, hogy a „ne csak a 
postillákban foglalt úrnapi evangéliomokat és leveleket folytassák”, hanem a hitben 
éretteknek „a próféták és az apostolok (többi) írásait is előadják.” A Szentírást „a 
szöveg rendjével, a vonások, pontok és versek sorrendi szerint” magyarázzák „és midőn 
a szöveget felvették, adják elő a beszédnek summáját, azután rendben magyarázzák 
meg a szöveget és nyújtsanak a népnek a szövegből hasznos tanúságokat.”15 Ez volt 

12  Melius Juhász: A Szent Pal apastal levelenec, mellyet a colossabelieknec irt, predicacio szerent valo 
magyarázattya, A3r.

13  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, Mm1v. „székét” 
= szikét, pl. a tojás belsejét, meséztek = miséztek (szójáték), breviár = breviárium, a római katolikus 
egyház hivatalos imádsága.

14  Kiss Áron (ford., szerk.): A XVI. században tartott magyar református zsinatok végzései, Budapest, Ma-
gyarországi Protestánsegylet, A Magyarországi Protestánsegylet Kiadványai, XIX. – Protestáns Theologiai 
Könyvtár, XV.,1881, 583.

15  Kiss: i. m., 571.
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az igehirdető Melius ideálja. A 17. század első felének termését vizsgáló Heltai János 
a „lectio continuán” alapuló prédikációt „tipikusan református és a hazai anyagban 
tipikusan magyar nyelvű”16 műfajként határozta meg, s ebben talán volt némi szerepe 
a debreceni prédikátornak is.

A Valogatot praedikatioc lapjain a karácsonyi prédikációk ugyanakkor a perikó-
parend követésére utalnak, a Krisztus eljövetelét megjövendölő ószövetségi, vagy a 
születéséről szóló újszövetségi részek alapján prédikált.17 Szabad textusválasztáson ala-
puló alkalmi prédikáció nem maradt ránk Meliustól. Ezek a korban néhány kivétel-
től eltekintve (mint például a bekecsi templomszentelő kötet)18 a legtöbbször halotti 
prédikációk voltak, amelyeket helvét példa alapján Melius is tiltott Debrecenben.  
A tilalomnak (a puritán prédikátorok hasonló ellenérzésével együtt) századokra meg-
határozó szerepe lehetett a város életében.19

A Melius prédikációit vizsgáló Ravasz László szerint „homiletikai műformát alig 
találni beszédeiben”.20 Nagyban különbözik azok felépítése nem csak a mai, hanem a 
kortárs protestáns prédikátorok között népszerű marburgi Andreas Hyperius (1511–
1564) elméleti munkájában javasolt felosztástól („lectio Sacrae Scripturae, invocatio, 
exordium, propositio seu divisio, confirmatio, confutatio, conclusio”).21 Meliusnál 
megtaláljuk a prédikáció alapjául szolgáló igeszakasz felolvasását, de elmarad az exor-
dium (bevezetés), az invocatio (ima Isten jelenlétéért), a divisio (ágaztatás, a téma 
felosztása részekre). Nem kap külön elhatárolható részt a confirmatio (bizonyítás), a 
confutatio (cáfolat) és többnyire a conclusio (összefoglalás) sem.22 Melius felosztása 
eltért az egy-két generációval későbbi magyarországi református igehirdetők precízen 
strukturált szövegeitől is.23 Alvinczinál hangsúlyos szerepe volt például az exordium-

16  Heltai János: Műfajok és művek a XVII. század magyarországi könyvkiadásában, 1601–1655, Buda-
pest, Országos Széchényi Könyvtár, Res Libraria, 2, 2008, 57–60.

17  A prédikációk textusai: 1Móz 3,1–13, 1Móz 3,14–21, 1Móz 49,8–12, Ézs 7,3–16, Ézs 9,2–7, Luk 
2,1–20.

18  RMNy 1334.
19  Lásd Sörös Béla: A magyar liturgia története, I, A keresztyénség behozatalától a XVI. század végéig, 

Budapest, Horvánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája, 1904, 294–295.; Idézi: Kecskeméti 
Gábor: Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, a magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században, Buda-
pest, Universitas, Historia Litteraria, 5, 1998, 141. A temetés templomi hirdetéssel, énekszóval és 
imával történt. A 16–18. századi Debrecenből kevés nyomtatott halotti prédikáció maradt ránk, ez az 
arány az erdélyi forrásokkal összehasonlítva szembetűnő igazán. Kivételt jelentenek ez alól az elhunyt 
városi bírák felett elhangzott beszédek. Lásd Oláh Róbert, Debrecen „oszlopai”, a főbírókat búcsúztató 
halotti beszédek tanulságai (megjelenés alatt).

20  Ravasz: A gyülekezeti igehirdetés elmélete, 186.
21  Kecskeméti Gábor: A korai protestáns homiletika szerepe az európai és a hazai irodalmi gondolko-

dás történetében, Irodalomtörténeti Közlemények, 107. évfolyam, 2003/4–5, 367–372.
22  Az összefoglalás alkalmazására lásd a Kolossébelikhez írt levélhez készült harmadik prédikációt. Me-

lius felütése: „Mit tanulsz itt? Sokat, Mit?”, majd 4 pontban összefoglalja a tanítás lényegét. Lásd 
Melius Juhász: A Szent Pal apastal levelenec, mellyet a colossabelieknec irt, predicacio szerent valo 
magyarázattya, S3v–S4r.

23  Lásd pl. Alvinczi Péter, Margitai Láni Péter, Keresszegi Herman István, Milotai Nyilas István, Geleji 
Katona István prédikációit.
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nak (nála: „Elöljáró szó”), amelyben gyakran klasszikus auktoroktól vagy históriákból 
származó történetek vezették be a prédikációt a hallgatóság figyelmének felkeltésé-
re. Meliusnál ez elképzelhetetlen. Geleji Katona püspök a Praeconium evangelicum 
lapjain közölt 212 prédikáció mindegyikét ugyanazon héttagú séma szerint építette 
fel (exordium, argumentum, propositio, explicatio propositionis, usus, conclusio), 
amelytől látványosan eltérnek a debreceni lelkész beszédei.24

Melius gyakran skolasztikus alapossággal, tucatnyi pontba szedve közölte a mon-
dandóját, főként a hittani szempontból kulcsfontosságú részeknél,25 de előre nem adta 
meg a tárgyalni kívánt téma felosztását. A prédikációiban ritkán találunk tanulságot 
összefoglaló részeket, vagy akár csak megjegyzéseket, nem dolgozott ki elkülönítve 
tárgyalható épületes hasznokat (usus) sem. Az applikációt ugyanakkor nem hagyta el, 
a beszéd végére helyezett ususokat felszabadítva folyamatosan intette hallgatóságát,26 
tanította a református hitelveket27 és fáradhatatlanul cáfolta ellenfeleit28 a bibliai lo-
cusok magyarázata közben. Praktikus okokból ott vonta le a tanulságot, ahol keletke-
zett, az alkalmaztatás a lehető legszorosabban tapadt a textushoz. Révész Imre szerint 
„ez az igazi reformátori, különösképpen református igehirdetés”, a perikópa-rend-
szert elvető (ugyanakkor postillákat kiadó) Meliusnak pedig „az igehirdetésről, annak 
formájáról és rendszeréről […] teljesen ugyanaz volt a véleménye, mint Kálvinnak”. 
Révész arra is figyelmeztetett, hogy közvetlen kapcsolat vagy mintahasználat ebben a 
tekintetben nem mutatható ki a genfi és a debreceni reformátorok között.29

A rabbinikusoktól örökölt évezredes múltra visszatekintő igemagyarázati mód-
szer nyomán Melius gyakran idézte a Szentírás eredeti héber és görög szövegét, az 
önmagát magyarázó Biblia exegetikai elve mentén kötve össze az Ó- és az Újszövetség 
locusait.30 Dán Róbert amellett érvelt, hogy Melius hébertudása kiváló, a kortársak 

24  Ravasz László: A magyar protestáns igehirdetés a XVII. században, Thelogiai Szaklap, 11. évfolyam, 
1913/3–4, 275–276.

25  Lásd pl. a Krisztus feltámadásáról írt második prédikációt – Melius Juhász: Valogatot praedikatioc, 
257–261.

26  „Ördög rabja az, aki a romolhatatlan Isten tisztességet elcseréli, megveti a romlandóért”. Melius 
Juhász: Magiar praedikatioc, F3r.; „Az ember törvényét, ha nem tudod, s vétesz ellene, megmentetel. 
De az Isten törvénye ellen való vétek [következményétől] meg nem mentenek. Mert minden ember 
tudja azt természet szerint”. Melius Juhász: Magiar praedikatioc, I1r.

27  „Hát tanuld meg, Isten frigye, szava, kötése, ígérete, hite, pecsétes levele, Krisztus érdeme ellen vol-
na, ha a választott híveket, kiket magához kötött fiában örök szerelmével, ha őket nem idvözítené”. 
Melius Juhász: Magiar praedikatioc, M2r. „hite” = esküje.

28  „Nem igaz hát a Stancarus tudománya. Az mi üdvösségünk fondamentoma a feltámadásban, fel-
támasztásában, lelkünknek a bűnből, testünknek a porból, a mi megújításunkba, újjászületésünk-
ben, szentölésünkben, a Szentlélek által függ”. Melius Juhász: Magiar praedikatioc, C1r. Stancarus = 
Francesco Stancaro (1501–1574). Az antitrinitárius meggyőződésű orvos Erdélyben is hirdette tanait, 
Melius gyakran vitázott vele a munkáiban.

29  Révész: Méliusz igehirdetéséről, 9–11.
30  Bartha Tibor, ifj.: A XVI. századi református magyar igehirdetés, in Studia et Acta Ecclesiastica, 3, 557–

558. A héber és görög szavakat a városi nyomda más betűkészlet híján mindig latin betűkkel szedte.
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közül kiemelkedő volt.31 Kustár Zoltán Melius Jób könyve-fordítását vizsgálva muta-
tott rá, hogy a héber nyelvi ismeretei messze nem voltak tökéletesek.32

Kathona Géza Melius teológiája „legpregnánsabb vonásá”-nak a „rögzítő ten-
denciá”-t jelölte meg. A prédikációkban jelen lévő dogmatikai elemek túlsúlyát a 
kor teológiai sajátossága mellett Debrecen város lelki válságával magyarázhatjuk. 
Az 1560-as 1570-es években a városban felbukkanó „szektások” (Arany Tamás, Tót 
Miklós, Somogyi Máté) és az Erdélyben megerősödő, majd rövid időre a fejedelmet 
is maguk mellé állító antitrinitáriusok (Dávid Ferenc, Giorgio Blandrata), vala-
mint Karácsony György parasztpróféta mozgalma33 arra ösztönözte Meliust, hogy 
a hitvitázó irtatok kiadása mellett a szószékről is a református hit alapvető elemeit 
tanítsa és védelmezze. Szívesen magyarázta a predestináció, a hit általi megigazulás, 
az úrvacsora, a szentháromságtan és a krisztológia részletkérdéseit. Zoványi Jenő 
szerint gyakran erőltetett értelemcsavarással tanított, különösen ott, ahol a Messi-
ásra vonatkoztatta az igehelyeket.34

Kathona Géza szerint a skolasztikus módszer, a „lélektelen formalizmus és mód-
szeres dialektikázás” már a saját korában sem tette olvasmányossá Melius műveit.35 
Révész Imre szerint a Kolosséiakhoz írt levélről szóló kötetét még „szemléletes, ele-
ven, ízes, erőtől, színektől duzzadó, élőbeszédhez hasonló” stílus jellemzi, a későbbi-
ekben már a „szenvedély s olykor a fúror […] összetöri mondatait, csaknem elvisel-
hetetlenül zilálttá teszi stílusát”.36 Horváth János is kiemelte a prédikációk szószéki 
élőbeszédhez hasonló jellegét, amelyeket legfeljebb a dogmatikai fejtegetések miatt 
értelmezhettek nehezen a laikusok, a stílus miatt semmiképpen.37 Melius beszédei 
többnyire tömörek, általában csak jelzésszerűen fejtette ki a textusból kinyerhető hit-
tani igazságot, olykor szinte csak kinyilatkoztatott, magyarázat nélkül.

„Melius írásai távol vannak minden művészi törekvéstől, a retorika bennük 
csak itt-ott, szinte önkéntelenül lebbenti meg szárnyait, evvel szemben kevés-
sé méltányolt erényük, hogy roppant közel maradnak a hétköznapi valósághoz, 

31  Dán Róbert: Méliusz héber tanulmányai, Filológiai Közlöny, 16. évfolyam, 1970/1–2, 168–169.; 
Uő.: Melius „hebraizans”, in Uő.: Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyar-
országon, Budapest, Akadémiai Kiadó, Humanizmus és Reformáció, 2, 1973, 71–87.

32  Lásd Kustár Zoltán: Néhány adalék Méliusz Juhász Péter héber nyelvi ismereteinek kérdéséhez, 
Debreceni Szemle, 25. évfolyam, 2017/3, 307–317.

33  Lásd Révész Imre: Debrecen lelki válsága, in Uő.: „Tegnap és ma és örökké”, Révész Imre összegyűjtött 
tanulmányai, Debrecen, Nagy Károly, A Coetus Theologorum Református Theologusok Munkaközössé-
gének kiadványsorozta, 4–5, 1944, 376–367.; Kathona Géza: Méliusz Péter és életműve, in Bartha 
Tibor (szerk.): A Második Helvét Hitvallás Magyarországon és Méliusz életműve, Budapest, MRE Zsi-
nati Irodájának Sajtóosztálya, Studia et Acta Ecclesiastica, 2, 1967, 161–177. A továbbiakban: Studia 
et Acta Ecclesiastica 2. 

34  Zoványi: Melius Péter mint exegeta, 17.
35  Kathona: Méliusz Péter és életműve, 186.
36  Révész: Méliusz igehidetéséről, 25–26.
37  Horváth János: A reformáció jegyében, a Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete, 2. kiad., 

Budapest, Gondolat, 1957, 294.
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s ezt nem egyszer pompás nyomatékkal fejezik ki.” – írta Bán Imre.38 Ez Melius 
egyik erőssége, a Bán által felsorakoztatott példák mutatják, hogy elvont teo-
lógiai tantételeket is lehetett az élethez közeli példákkal magyarázni. A mai ol-
vasónak olykor száraz és végeérhetetlen szómagyarázatnak tűnhetnek Melius 
prédikációi, de egyáltalán nem biztos, hogy a korabeli olvasók is egyhangúnak ta-
lálták azokat.39 Oláh Szabolcs szerint Melius eleve művelt közönséget tételezett fel.  
A bonyolult dogmatikai kérdéseket feszegető mintaprédikációkat olvasó lelkész-
kollégáktól joggal várta el, hogy alapvető dialektikai és retorikai műveltséggel ren-
delkezzenek. Ezek segítségével tette ugyanis emészthetőbbé a tárgyalt témákat.40  
A beszédeit vizsgálva feltűnő, hogy Melius kedvelte a halmozás különböző eszközeit 
(szinonímia, congries, enumeratio), különösen, mikor ellenfeleit szidalmazta vagy 
prófétai hevülettel védelmezte igazát.41 Amikor az ingadozókat akarta meggyőz-
ni, kérdésekre válaszokat halmozott, így élénkítve a gondolatmenetet (subiectio).42  
A népnyelvből vett mondásaiból Nagy Kálozi Balázs adott közre egy csokorra valót, 
ezek is a megértést segítették.43 Erőteljes jelzőit csak a régi magyar hitvitázó próza 
ismeretében érdemes megítélni.

A többnyire szűkszavú Melius egy-egy hitigazságot időnként terjengős metafora-
ként tárt hallgatósága elé. A Jelenések könyvének 14. fejezetéhez írott első prédikáci-
ójában Krisztust pengetős hangszerként jelenítette meg.44 Az allegorizáló példa egyik 
részlete különösen tanulságos:

„Hát csak Krisztus az igaz lant, hegedű, erre kösd a hat húrt. Első az Evan-
géliom, másik a Törvény, harmadik a szent jegyek: ezek [a] felső húrok. Alsó 
húrok az emberben: első a hit, másik a reménység, harmadik a szeretet, és 
józan, új és szent élet. [...] a hit, reménység jó pengését, jóságát, gyümölcsét 
a szeretet megmutatja: ha a hegedűs a Szentélek, [ő] vonja, így szólnak jól.”45

38  Bán Imre: Melius Juhász Péter, in Palla Ákos (szerk.): Orvostörténeti Közlemények, 23, 1962, 265.
39  Horváth: i. m., 294. 
40  Oláh Szabolcs: A hívő ember képe és a lelkipásztori felügyelet nyelve Melius Péter igehirdetésében, 

in Szabó András (szerk.): Mezőváros, reformáció és irodalom (16–18. század), Budapest, Universitas 
Kiadó, Historia Litteraria, 18, 2005, 61, 71–73.

41  Lásd pl.: „Valami a Sátántúl származik, mind [az] ördög undok szara, ganéja, magva, mint a mise, 
búcsú, Pápa, hiti, tudománya, mindenféle bűn, Tolvajlás, hamis vám, hamis Tolvaj, Harmincad és 
Rovás, nyúzás-fosztás, Ostya, Oltár, Pápa szörzése, mind ördög magva”. Melius Juhász: Valogatot 
praedikatioc, 23–24.; „Az határ, az út, ajtó, igazság Istenhez, a kegyelem széki a Krisztus”. Melius 
Juhász: Valogatot praedikatioc, 334.

42  „Isten ő maga cselekedik a te megbékélésedben. Elidegenedtél-é Istentől a bűnért? Ne félj, megtérít ő. 
Az ördög útján vagy-é? Az ő életire hoz ő. Ellensége vagy-é? Barátjává teszen az ő fiáért. Elfordult-é ér-
telmed, szíved, akaratod, igyekezeted Istentől, és csak gonoszra hajlasz-é, csak gonoszt tehetsz-é? Adj 
helyt az Úrnak, az ő fia út, az ő fiában az életre vezet”. Melius Juhász: A Szent Pal apastal levelenec, 
mellyet a colossabelieknec irt, predicacio szerent valo magyarázattya, E6v.

43  Nagy Kálozi: Méliusz igehirdetéseiből, 403.
44  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, Yy1v– Yy2r.
45  Uo., Yy2r.
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A metaforát teljes egészében olvasva könnyen támad az az érzésünk, hogy nem 
Melius saját leleményét látjuk, hanem más forrásból vett vendégszövegként került 
a prédikációba.

Melius ritkán alkalmazott a szövegeket színesítő, a hallgatóság figyelmének 
fenntartását és a megértést elősegítő exemplumokat,46 amelyek az őt követő or-
todox református prédikátorok generációinak igehirdetését tették színesebbé és 
emészthetőbbé.47 A Szentháromság-tagadásáért gyakran kárhoztatott Arius püspök 
szégyenteljes halálának leírása sem a prédikációk szövegében, hanem a Jelenések 
könyvét magyarázó kötet praelimináriáiban kapott helyet,48 így nem válhatott az 
igehirdetések szerves részévé. Gyakoriak viszont az egyébként is erőteljes biblikus-
ságot tovább fokozó bibliai históriák az önmagát magyarázó Biblia kommentátori 
elve szerint. Ezeket kétféleképpen alkalmazta Melius. Rendszerint csak más ige-
helyre utaló megjegyzéseket találunk, amelyek zavartalanul olvadnak bele a magya-
rázatba, mindössze a locus(ok) jelzését látjuk a szövegben. A további elmélkedésre 
lehetőséget adó utalásokat a beszédre készülő lelkész vagy a kegyes olvasó maga is 
visszakereshette. Az igehelyek jelzésén túl ritkán emel be egy-egy, az éppen ma-
gyarázott bibliai könyvtől eltérő helyről származó igehelyet vázlatos citátumként 
a kommentált rész további értelmezésére. Így illesztette például a Jel 1,7–12 ma-
gyarázatába a Krisztus eljövetelét jegyesmisztikával magyarázó Máté evangéliuma 
25. fejezetének példázatát a vőlegényt váró tíz szűzről.49 A példázatok mellőzésében 
több dolog együttes hatását láthatjuk, például a Szentírás önmagát magyarázó re-
formátori elvét („scriptura sacra sui ipsius interpres”) és az Articuli maiores-nek a 
„külső históriákból” származó exemplumokra vonatkozó tilalmát.50

Melius az allegorizáló írásmagyarázati módszerek mellett időnként alkalmazta a 
typizálás módszerét is. A Magiar praedikatioc néhány egymást követő levelén szépen 
kidolgozott Ádám-Krisztus párhuzamokat (és ellentétpárokat) találunk.51 A módszer  
          
          
          

46  Az exemplum példázatos beszéd, „amely nem tartalmilag vagy formailag, hanem kizárólag funkcio-
nálisan meghatározható szövegegység. Alapvető feladata, hogy érvelési, bizonyítási eszközként kézzel-
foghatóvá teszi az elvont tartalmakat.” Lásd Tüskés Gábor: Az exemplum a 16–17. század katolikus 
áhítati irodalmában, Irodalomtörténeti Közlemények, 96. évfolyam, 1992/2, 133–151.

47  Dömötör Ákos szerint ennek az az oka, hogy a „nyugaton járt ifjú teológusok az ottani egyeteme-
ken egy új igehirdetéssel ismerkedtek meg, a reáliák módszerével”, ami lehetővé tette „az illusztratív 
anyagok, az exemplumok állományának bővítését, és a már jól ismert történetek más cselekménytí-
pusokkal való ötvözését.” Lásd Dömötör Ákos: Margitai Láni Péter példázatainak eredete, in Gomba 
Szabolcsné (szerk.): Könyv és Könyvtár, A Debreceni Egyetem egyetemi és nemzeti könyvtárának évköny-
ve, XVI. kötet, Debrecen, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, 1991, 9. Az exemp-
lumhasználat gyakorlatára lásd még Kecskeméti: Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, 82–87.

48  Lásd a Szentháromsághoz címzett ajánlást: Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec, )(4r.
49  Lásd Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, D4v. 
50  „Össze nem férő dolgokat, a Bibliából felvett szöveg mellőzésével, ne tanítsanak”. Kiss: i. m., 571.
51  Melius Juhász: Magiar praedikatioc, Aa2r–Aa4r.
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igazán a 17. század második felében, a coccejánus exegéták működésével érte le a 
csúcsát, jellegzetes vadhajtásokat is teremve a hazai prédikációirodalomban.52 

A „néma prédikátorok” haszna

Az ajánlások visszatérő eleme volt a szerző Istentől kapott talentumával való gazdálkodása, s 
annak a nyomtatásban való gyümölcsöztetése.53 Meliusszal kapcsolatban először a Huszár Gál 
szerkesztésében megjelent énekeskönyv praelimináriájában bukkant fel a bátorító formula, 
mintegy programot adva a város lelkészének, hogy a tipográfia segítségével építse az egyházát.54

A 16–17. században minden nyomtatott prédikáció szükségszerűen mintaprédikáció 
volt, amelyet a szerzők az „együgyű”, azaz kevésbé tehetséges kollégák munkájának meg-
segítésére szántak. A kiadott előszavak és ajánlások gyakran utalnak rá, hogy ez indította a 
szerzőket az írásra,55 Melius a Kolosséiakhoz írt levél magyarázatát ajánlotta hasonlókép-
pen.56 A nyomtatott prédikációk hasznáról szólva kiemelte a magános áhítat részeként 
való prédikációolvasást, amelyre Debrecenben is volt fogadókészség.57 Ahol lelkész nélkül 
maradt a gyülekezet, vagy ahol az egyéni élethelyzet úgy hozta, hogy a hívő akadályoztat-
va volt a templomlátogatástól, a szószékről elhangzó beszédeket pótolhatták a könyvek 
segítségével.

„Ki prédikál mást az Antikrisztus népei között, ahol szóló prédikátor nincs, 
sem [nem] hagy az Antikrisztus [papot] tartani? A néma prédikátorok, 
íratott, nyomtatott könyvek […] A raboknak, úton járóknak ki prédikál?  
A néma prédikátorok, az igaz katekizmusok, prédikációk.”58

52  Lásd pl. Győri L. János: Homiletikai hagyományok összegzése Nádudvari Péter prédikációiban, in 
Uő.: Református identitás és magyar irodalom, Budapest, Kálvin Kiadó, 2015, 159–161.

53  Lásd pl. Hoffhalter Rudolf ajánlását: „az Isten [az] építő tanítóknak adott némelyeknek öt girát, 
némelyeknek hármat, némelyeknek egyet, hogy az ajándéknak mértéke szerint az Úrnak nyereséget 
adjanak.” Lásd Károlyi Péter: Az apostoli credonak avagy vallasnak igaz magiarazattia praedicatiok 
szerint, Debrecen, Hoffhalter Rudolf, 1584, .?.3v. – RMNy 539.; „gira” = súly- és pénzegység a kora 
újkorban.

54  „Szolgálj úgy a Krisztus Ecclésiájának a te idődben, hogy az ő tőle vött Girával, e világból való kimúl-
ásod után is kereskedhessél, a te igaz tudományodat írásod által is egyebekkel közölvén”. Lásd Huszár 
Gál: A’ keresztyéni gyülekezetben valo isteni dicheretec, [Kassa?], Huszár, 1560, A3v. – RMNy 160.

55  Lásd pl. Károlyi: i. m.; valamint Komáromi Csipkés Igaz hit… című kötetének előszavát: „szolga-
társaim között, az együgyűbbeknek és gyengébbeknek kétszáznegyven prédikációbéli segítséget nyúj-
tottam”. Lásd Komáromi Csipkés György: Igaz hit, Szeben, Szenczi Kertész Ábrahám, 1666, **2r. 
– RMNy 3322.

56  „hogy az Együgyű lelkipásztoroknak lenne valami módjok mint kelljen elindulniok a szegény paraszt 
nép között az Isten igéjének hirdetésében”. Lásd Melius Juhász: A Szent Pal apastal levelenec, mellyet 
a colossabelieknec irt, predicacio szerent valo magyarázattya, A3v.

57  A „Döbröcöni Tanácsnak” szóló ajánlásban: „sok atyafiakot látok, kik írást tudnak olvasni, hogy ké-
vánják látni és örömest olvasni az Úr szolgáinak írását”. Melius Juhász: A Szent Pal apastal levelenec, 
mellyet a colossabelieknec irt, predicacio szerent valo magyarázattya, A3r.

58  Melius Juhász: Magiar praedikatioc, Aaaa3v–Aaaa4r. A 16–17. századi imakönyvek tartalmaztak 
úton járóknak való könyörgéseket is.
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A lelkésztársakat is írásra buzdította, mivel a szószékről elhangzott beszédek csak a 
jelenlévőket építik.59 Ez a felfogás nem maradt példa nélkül Debrecenben, Melius 
után egy évszázaddal később Köleséri Sámuel hasonlóan vélekedett a könyvnyom-
tatás nyújtotta lehetőségről a hívek tanításában.60 Ezzel összefüggésben a fejedelmek 
bűneit ismertetve számos alkalommal prédikált a keresztyén gyülekezeteket, iskolá-
kat, nyomdákat elhanyagoló patrónusokról.61

Melius elismerte az idegen nyelvű teológiai irodalom hasznát, ám gondot fordí-
tott a latinul nem tudó, vagy a bonyolult teológiai traktátusokat nem értő többségre 
is.62 Vitát folytatott azokkal, akik szerint nincs szükség magyar nyelvű Bibliára és 
prédikációra:

„Mert amint az Úr azért íratott [le] mindent, hogy tanuljonk belőle. Így az 
Isten azért adta a doktorokat, [írás]magyarázókat, hogy írjanak, magyarázza-
nak, sőt, ez az Isten nagy ajándéka, hogy az idegen nyelvet megértő nyelvvé 
fordétják.”63 Majd máshol:
„azért adá az Apostoloknak a sok nyelveket, hogy minden nyelven prédikál-
janak: Zsidónak Zsidóul, Olasznak Olaszul, Görögnek Görögül, Magyarnak 
Magyarul.”64

Egybecseng ezzel a Jób könyve-fordítás előszava.65 Melius átkot szórt azokra, akik meg-
gátolnák az Ige terjesztését, s az apostolok példájával buzdította szolgatársait az írásra:

„Bolondok, eretnekek, pápalelkűek azok, akik magyar nyelven, ért[het]ő 
nyelven írni, prédikálni, igazat, épületre, [magyar nyelvű] Szentírást nem 
hagynak.”66 Valamint: „Hát átkozottak, akik azt hazudják: csak prédikálj, ne 

59  „Hát valakik prédikációkat írtok a maradékoknak igazán, és az Írást magyarázzátok, több hasznot 
tesztök, hogynem a kiáltó szóval. Mert [az] csak a jelenvalóknak használ”. Melius Juhász: Az Szent 
Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, F1r.; „maradékok” = utódok.

60  „Tanítás által, csak a jelen és közel valók taníttatnak; de az írás által, a távul valók, sőt, az maradékok 
is oktattatnak. A könyvnyomtató betűk, noha némák, de mégis hangosabban kiálthatnak az Isten 
népének füleiben a leghangosabban kiáltó tanítóknál”. Köleséri Sámuel: Arany alma, Debrecen, 
Karancsi György, 1673, )(2v–3r. – RMK I 1144.

61  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, []4v. et seqq. 
(Lásd az olvasóknak szóló ajánlás.)

62  „Nám eleget írtak a doktorok? Jó bizony. De nem érti azt Pál, Péter bíró, semmit nem használ az a 
községnek. Úgy szólj, úgy magyaráz az hit regulája, és [az] Írás szerint, hogy értsék”. Melius Juhász: 
Magiar praedikatioc, Aaaa3v.; „nám” = lám.

63  Melius Juhász: Magiar praedikatioc, Zzz3r.; „megértő” = érthető.
64  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, Zz1r. 
65  „azt kívánja Isten, hogy valaminémű nyelven a juhok vannak, azon nyelven prédikáljanak az hívek-

nek, és ne bolondoskodjanak az idegen, értelem nélkül való szóval”. Lásd Melius Juhász Péter: Szent 
Iob könyvenek a sido nielvből es a bölcz magyarazók forditásából igazán valo forditása magiar nielure, 
Várad, Hoffhalter Rafael, 1565, ):(1v. – RMNy 213.

66  Melius Juhász: Magiar praedikatioc, Aaaa3r.
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írj, ne nyomtass, mert elrestül a tanító, mit használt volna nekünk a próféták, 
apostolok tanítása, ha meg nem írattatta volna velök” az Úr.67

A Szentírás olvasásának tiltása szerinte abból fakadt, hogy a művelt, Bibliát ismerő 
világiak korábban elkergették a henye és alkalmatlan plébánosokat.68 Debrecenre vo-
natkoztatható a példa, ahol Melius a reformáció hazai földbe való plántálását is a keres-
kedőktől eredeztette. Előbb A Christus közbe iarasarol valo predicacioc-nak ajánlásában, 
majd a Jelenések könyvéhez írt prédikációiban méltatta a „magyarországi kereskedő 
és áros népek” érdemeit a reformáció terjesztésében.69 Okkal számított rájuk az elért 
eredmények, a helvét irányú reformáció hitelveinek megtartásában, a szektások és a 
Szentháromság-tagadó „eretnekek” elleni harcokban is. Az 1567. évi magyar nyelvű 
hitvallás szövegét kifejezetten nekik szánta, hogy társai legyenek a küzdelemben.70 

A prédikációk forrásvidéke

Melius szinte kizárólag a szentírási locusokat jelezte a szövegeiben és a lapszéleken, 
ezért egyéb forrásai nehezen vagy egyáltalán nem azonosíthatóak.71 A szentírási szö-
vegek újrafelhasználásának módszerét pedig egy külön tanulmányban volna érdemes 
megtenni, ezek feltárása leginkább a teológia területére tartozik. Érdemes megjegyez-
ni, hogy a Meliust követő lelkészgeneráció esetében már többnyire más a helyzet, 
Alvinczi Péter postilláiban például nem csak névvel azonosítható latin citátumokat és 
azok magyar fordítását találjuk meg, hanem gyakran a hivatkozott mű címét, esetleg 
a fejezetcímet is, ahonnan az idézet származik.72

67  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, Ooo2r.; „tanító” 
= prédikátor, „elrestül” = ellustul.

68  „De inkább azt bánod, hogy a község, a kereskedők, titeket here misefaragók, magokba felfújt íres 
hólyagok, kik többet alusztok, hogynem mint tanulnátok, az italtúl nem érkeztek hozzá […]. Mert 
írást, olvasást tanult, [és] igazabb értelme vagyon, hogynem mint neked, s azt bánod. Nemde nagy 
részből Isten a szegény árosok, község által hozá-é be az ő igéjét? Bizony úgy”. Melius Juhász: Magiar 
praedikatioc, Aaaa3v.; „here” = lusta, „íres” = üres, áros = kereskedő, kalmár.

69  Isten a „mi nyomorult nemzetünket is részessé tevé azon világosságban [ti. a reformációban – O. R.]. 
De azt ti általatok terjeszté ki ilyen hamar közöttünk. Mert a [szerte]széjjel való járásban ti vöttétek 
és ti hallottátok előbb egyebeknél, és dicsértétek s beszéllettétek egyebeknek az Istennek kegyelméről 
való tudományt”. Melius Juhász: A Christus közbe iarasarol valo predicacioc, A1v.; „egyebeknek” = 
másoknak.

70  A hitvallást a debreceni, nagyszombati, kassai és váradi „Jámbor és Keresztyén Áros népnek” aján-
lotta. Az indoklása: „Ti nektek ajánlom és dedikálom e kis könyvet: hogy [meg]tanuljátok, és té-tova 
járván tudjátok az eretnekek száját bedugni, kik a Szentháromságot, a Krisztus fiúi valóságos Jeho-
va Istenségét, a Szentlélek személyét, Istenségét, Jehovaságát eretnekül tagadják”. Kiss: i. m., 520, 
523–524.

71  Kecskeméti módszertani iránymutatása kiemelte az intertextualitás és a kompilációs technikák fel-
tárásának jelentőségét. Lásd Kecskeméti Gábor: A kora újkori magyarországi prédikációirodalom 
kutatásának eredményei és jövőbeni irányai, Studia Litteraria, 52. évfolyam, 2013/3–4, 14–15.

72  RMNy 1566, 1583.
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A prédikáló Melius három tekintélyhez folyamodott az igaza bizonyítására vagy 
ellenfelei érveinek cáfolatára: a Bibliához, a patrisztikus kor teológiai irodalmához, 
valamint a kortárs teológusok munkáihoz. Az 1567. évi Debreceni zsinat a Szentírás 
magyarázatához szükséges munkák körét hasonlóképpen szabályozta.73 Melius for-
rásbázisai nem voltak egyenrangúak, a Szentírás messze felette állt az utóbbiaknak, 
legkevésbé a kortársakra támaszkodott. Az óprotestáns időszakban kialakult gyakor-
lat a következő századokban is hatással volt a hittudomány alakulására. Heltai János 
szerint a katolikus és protestáns feleknek a „konfesszionalizálódás, a tanítások dog-
marendszerekké szilárdulása után is marad közös horizontjuk: a Biblia és az egyház-
atyák, ha különböző mértékben is, de minden oldalról elismert tekintélye”.74 

1. A Szentírás

A reformáció századában kulcsfontosságú volt az anyanyelvű Biblia megteremtése és 
terjesztése. A 16–17. századi zsinati végzések sora követelte meg, hogy a református 
lelkészek Bibliát szerezzenek és annak üzenetét a hallgatóság anyanyelvén tolmácsol-
ják a gyülekezetekben.75 Melius a 16. század egyik legbuzgóbb protestáns fordító-
jaként számos bibliai könyvet ültetett át magyarra, célja lehetett a teljes Szentírás 
lefordítása.76 Közülük ma csak a Sámuel két könyvéből és a Királyok két könyvéből, 
valamint a Jób könyvéből készült fordítása vehető kézbe.77 Irodalmi hivatkozásokból 
feltételezhető az Ézsaiás könyve-, a Krónikák könyve-, az Énekek éneke- és a teljes 
Újszövetség-fordítása.78

A reformáció öt alapelve közül a „Sola Scriptura” jelölte ki a keresztyén tanítás 
zsinórmértékét, amelyhez minden más kútfőt viszonyítani lehetett. Melius ehhez iga-
zodva figyelmeztette olvasóit: „amit az ige nem mond, azt ne higgyed”.79 Az Ószövet-

73  „[A]z irás magyarázza meg az irást, a megelőzők a következőkkel hasonlíttassanak egybe a szövegben: 
az igazhitű atyák, a hasznos és józan magyarázatok használtassanak fel. Mert elismerjük, hogy a hithű 
atyáknak és józan sz[ent]irásmagyarázóknak iratai az isten becses adományai”. Lásd Kiss: i. m., 570.

74  Heltai János: A 16–17. századi magyarországi hitviták adattárának tervezete, in Heltai János – Tasi 
Réka (szerk.): „Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne...”, tanulmányok 
XVI–XIX. századi hitvitáinkról, Miskolc, ME BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, 2005, 
253.

75  Lásd Oláh Róbert: Bibliák a kora újkori református lelkészi könyvtárakban, Egyháztörténeti Szemle, 
15. évfolyam, 2014/3, 9–11.

76  Lásd Zvara Edina: A Biblia magyar nyelven a XV–XVII. században, in Monok István – Nyerges 
Judit (szerk.): Ércnél maradandóbb, a Vizsolyi Biblia vizsolyi példányának hasonmása, Budapest – Vi-
zsoly, Magtár Művészeti Alapítvány, 2006, 7.

77  RMNy 205, 213.
78  RMNy 191, 206, 238. Összefoglalóan lásd Nagy Barna: Melius művei, könyvészeti és tartalmi 

áttekintés, különös figyelemmel most felfedezett művére s a forráskutatási feladatokra, in Studia et 
Acta Ecclesiastica, 2, 199–229. Melius egyik utalása nyomán feltételezhető, hogy megjelent Az Énekek 
énekének magyarázatos fordítása is (Uo., 228–229.), ezt azonban nem vették fel a nemzeti bibliográfia 
vonatkozó köteteibe.

79  Melius Juhász: A Szent Pal apastal levelenec, mellyet a colossabelieknec irt, predicacio szerent valo 
magyarázattya, A7v.; Uo.: „Hát nem kell el hinned, el sem hidd, mert nincs igéd, sem írásod róla.”  
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ség idején az Úr a Szent Sátorban jelentette ki akaratát Izraelnek, a reformáció száza-
dában „a Sátor, a Biblia, a Szentírás, az Anyaszentegyház, a tanítók, azok által tészen 
az Isten bizonyságot. Tudakozzátok az Írást” – intette olvasóit Melius.80 A teológiai 
kérdésekben disputálóknak pedig azt tanácsolta:

„Írással, ne karddal, ne szidalommal, haraggal, dormisecuréból, decretom-
ból, sophistice ne csacsogj, hanem hozz Szentírást, azzal bizonyíts […]. Ne 
mond hát: A Doktor mondja, Melanchthon, Calvinus mondja, de nincs [az] 
Írásban. Szólj Isten szájából és könyvéből.”81 

A Biblia minden más forrás fölött álló tekintély, hiába „mondja Pápa. Azt mondja 
Haimo, Hugo, Scotus, imez-amaz doktor, Viteberga, Rostochiom, Lipsia, Acadé-
miák, Doktorok”, ellenvetésük mit sem ér, ha a mérleg másik serpenyőjébe az Isten 
Igéjét helyezzük.82 A katolikus és lutheránus tekintélyek mellé a helvét teológusokat 
is felvette, az elsőbbség velük szemben is a Bibliáé volt: „Hát vagy Calvinus, vagy 
Bullinger, ha külömbet szól, hazugság”.83

Melius nem mulasztotta el felróni a katolikusoknak, hogy a keresztény hit elsőd-
leges forrásától fosztották meg a híveket: „eretnekül míveli [a] pápa, hogy a paraszt 
községnek nem hagyja érteni, olvasni és tanolni a Szentírást.”84 A tilalom története a 
tridenti zsinatig nyúlik vissza, ahol ellentét feszült a keresztény humanisták és a kon-
zervatív szárny között. Előbbiek a bibliaolvasást üdvösnek tartották a személyes hit 
elmélyítésére, utóbbiak viszont a kateketizálás és a prédikációhallgatás jelentőségét 
hangsúlyozták a hibás magyarázatok elkerülésére. 1596-tól a Szent Hivatal (Hittani 
Kongregáció) engedélyéhez kötötték a bibliaolvasást. A korlátozást ellenzők joggal 
tartottak tőle, hogy a tilalom erős fegyvert ad a protestáns hitvitázók kezébe.85 Félel-
mük beigazolódott, ennek nyomát láttuk Meliusnál.

A prófétálók ellen: „Ha valaki azt mondja, hogy Angyaltul látta, avagy értötte azt, amivel meg akarja 
[a] Lelkedet kalodázni és terhelni [az] Írás küvöl, ne hidd, helyt ne adj neki”. Uo., N6r–N6v.

80  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, Ccc2r.
81  Melius Juhász: Valogatot praedikatioc, 193–194. „dormisecure” = utalás Johannes von 

Werden (1495k.–1554) népszerű prédikációgyűjteményére (?), „sophistice” = okoskodva.
82  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, H1r. A hivatko-

zott tekintélyek: Haymo von Halberstadt (?–855), Szentviktori Hugó (1096/1097k.–1141), Johan-
nes Duns Scotus (1266–1308). Wittenberg, Rostock, Lipcse = lutheránus akadémiák és egyetemek.

83  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, Xxx1v.
84  Melius Juhász: A Szent Pal apastal levelenec, mellyet a colossabelieknec irt, predicacio szerent valo 

magyarázattya, S4r.; „Pápa meg tiltotta, hogy a paraszt ne olvassa, s ne értse a Bibliát”. Lásd Melius 
Juhász Péter, Az két Sámuel könyveinek, és az két királyi könyveknek az Sido nyelvnek igazságából, és 
igaz és bölcs magyarázók fordításából, igazán való fordítása magyar nyelvre, Hasonmás kiad. Szerk. 
Ötvös László, Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület, Nemzetközi Theologiai Könyv, 75, 
2010, 10.

85  Lásd Molnár Antal: A horvát és magyar katolikus bibliafordítás és a római inkvizíció, Magyar 
Könyvszemle, 118. évfolyam, 2002/1, 26–27.
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A debreceni lelkész a prédikációk hallgatása mellett és a nyelvi nehézségek el-
lenére is a Biblia olvasására ösztönözte híveit. Az olvasás módszertanára vonatkozó 
mintát adott: 

„Ha az Írást pápa módra berbitéled, meg nem érted, hanem Isten lelkét kér-
jed, és ű nyissa meg elmédet, mert anélkül senki [az] Írást nem érti, mert 
Isten ajándéka az Írások értése. […] Ez olvasás Prédikátoroknak, Parasztnak, 
akár férfi, akár asszony legyen ugyan, illik, háznál olvasni és tanulni. […] 
Noha mindenek nem olvashatják, mert nem értik a Zsidó, Görög, Deák 
nyelvet. Bár csak hallgassa is az Írást, boldog leszen”.86

A lelkészek egy része a zsinati előírások ellenére sem jutott (magyar nyelvű) Bibliá-
hoz.87 De mi volt a helyzet a laikusokkal? A reformáció egyik legfőbb elvi célkitűzése 
volt, hogy az egyszerű hívek ismerjék a Szentírást. A bibliaolvasás mindenkinek szóló 
programjáról Péter Katalin felvetésére néhány évtizede teológusok, irodalomtörténé-
szek és egyháztörténészek részvételével széles körű szakmai vita bontakozott ki.88 Az 
alacsony nyomdai példányszámok és az egész néprétegekre kiterjedő általános 
analfabetizmus korában üdvös, ám kivitelezhető aligha volt a laikusok bibliaol-
vasása. Mindehhez hozzájárult, hogy a német parasztháború hatására maga Lu-
ther is visszakozott ettől, s a reformátorok egyre inkább az igehirdetésben és a 
kátétanításban látták a helyes utat. Péter Katalin úgy vélte, hogy (a számos bibliai 
könyvet magyarra fordító és valóban nem mindig kézbe illő alakban kiadó) Me-
lius Juhász Péter esete volt az iskolapéldája a bibliaolvasást látszólag támogató, 
valójában a hitvallási szövegekben azt akadályozó protestáns teológusok attitűd-
jének. Melius valóban ellenezte az avatatlanok és képzetlenek közösségi igema-
gyarázatát, ebben nem különbözött korától. A reformáció első századában kelet-

86  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, B2v. „berbitél” = 
érthetetlenül darál, „mindenek” = mindenki, „deák” = latin.

87  Oláh: Bibliák a kora újkori református lelkészi könyvtárakban, 11. 
88  Legutóbb lásd Péter Katalin: A bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon a 16. 

században, in Uő.: Papok és nemesek, magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő 
másfél évszázadból, Budapest, Ráday Gyűjtemény, 1995, 31–55.; A reflexiókra lásd Zsindely End-
re: Egymással összefüggő és egymást kiegészítő jelenségek, Theológiai Szemle, 26. évfolyam, 1985/6, 
338–340.; Barcza József – Szigeti Jenő: A Szentírás jobb és pontosabb megismeréséért, Theologiai 
Szemle, 26. évfolyam, 1985/6, 341–342.; Fabinyi Tibor: A Biblia szerepe a protestánsok műveltségé-
nek kialakulásában, Theologiai Szemle, 26. évfolyam, 1985/6, 343–344.; Márkus Mihály: Bibliaol-
vasás a személyes kegyesség érdekében, Theologiai Szemle, 26. évfolyam, 1985/6, 344–345.; Fekete 
Csaba: Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem..., Theologiai Szemle, 26. évfolyam, 1985/6, 
345–347.; Czeglédy Sándor: A Vizsolyi Biblia a XVII. századi magyar református igehirdetésben, 
in Barcza József (szerk.): Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára, Budapest, 
Református Zsinati Iroda, 1990, 137–153.; Dienes Dénes: A bibliaolvasás protestáns gyakorlatának 
példái a 17. században, Collegium Doctorum, 3. évfolyam, 2007/1, 65–72.; Gáborjáni Szabó Bo-
tond: Biblia és olvasás, in Heltai János – G. Szabó Botond (szerk.): Biblia Sacra Hungarica, A könyv, 
„mely örök életet ád”, Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár, 2008, 57–70.
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kezett hitvallások és zsinati iratok jellemző kitétele volt a laikusok és a papi rend 
megkülönböztetése a szolgálat terén.89 Ugyanakkor nem ellenezte, sőt, ahogyan 
láttuk, pártolta a laikusok bibliaolvasását, felhánytorgatva Rómának, hogy eltil-
totta az egyszerű híveket Isten igéjének megismerésétől. A Debreceni Hitvallásból 
(1562) Péter Katalin által idézett szövegrészlet, amely szerint az „Írás nem magán 
magyarázatra való”,90 valójában a „hamis tanítók”, az álkegyesek és a hitvallással 
színt vallani nem akaró (titokban talán a Szentháromság-tagadás felé hajló) lel-
kipásztorok ellenében született. Hasonló utasítást tartalmaz az Articuli maiores 
VIII. cikkelye a rajongók ellen, akik „a renden tul csapongnak s a tanulatlan 
népet agyok haszontalan okoskodásaival táplálják”, mellőzve az írásmagyarázat 
bevett segédeszközeit.91 Melius reakciója valós veszélyre érkezett, a formálódó 
református egyház stabilitása került veszélybe a Bibliát saját felfogásuk szerint 
magyarázók és a parasztpróféták tevékenysége miatt, akik Debrecenben évtizedes 
válsághelyzetet idéztek elő.92

2. Az egyházatyák

A patrisztikus kor teológiai irodalmának ismerete kulcsfontosságú volt a hitvitázók 
körében. Protestáns szempontból előnyös volt a saját felekezetük teológusaira való hi-
vatkozás helyett vagy mellett az egyházatyák műveit segítségül hívni, hogy megnehe-
zítsék a katolikus ellenfél cáfolatát. A Meliusnál idézett ókeresztény szerzők legalább 
olyan jelentőséggel és elismertséggel bírtak a katolikus oldalon is. Forrásaira nézve 
Nagy Barna a humanista filológusok által gondozott eredeti egyházatya-kiadások he-
lyett inkább a reformáció korában nagy népszerűségnek örvendő florilegium-kiadá-
sokat tekintette, leginkább Nicolaus de Lyra és Petrus Lombardus műveit.93 

Bár a „doctor”-okként emlegetett egyházatyák tekintélye nem versenghetett a 
Szentíráséval, utalásai alapján a második legfontosabb forráscsoportját ők alkották. 
A Magiar praedikatioc címében is megjelent „Origenes, Chrisostomus, Theophilac-
tus, S. Ambrus, S. Hieronymus, S. Agoston”, akinek „magyarázások szerint” (azaz 
kommentárjaik figyelembevételével) szerkesztette Melius a beszédeit. A patrisztika 
nagyjait leginkább akkor hívta segítségül, amikor a tekintélyükkel kellett alátá-
masztani egy-egy hittani szempontból fontos állítást. Ilyenkor egész utalás-bo-
kor bontakozott ki a köteteiben. Az egyházatyák „halmozására” jellemző módon 
A Christus közbe iarasarol valo predicacioc egyik levelében bukkanunk. Melius a 

89  Péter: i. m., 49–51.; Lásd pl. a Tarcal-Tordai Hitvallásban in. Kiss: i. m., 353. 
90  Péter: i. m., 50.; Kiss: i. m., 75. 
91  „egyedül csak a szent irást […] kell az egyházban magyarázni […] ugy az irásmagyarázat ne legyen 

magán – [kiemelés: O. R.], kinek hogy tetszik avagy látszik, hanem az irás magyarázza meg az irást”, 
illetve: „Megvetjük azért azokat a tudákos barbárokat, akik az atyák iratait és a kegyes magyarázatokat 
elvetik és a rajongók módjára a renden tul csapongnak s a tanulatlan népet agyok haszontalan okos-
kodásaival táplálják”. Kiss: i. m., 570.

92  Lásd Révész: Debrecen lelki válsága, 376–367.
93  Nagy: Melius művei, 294–295. 



125

Melius Juhász Péter igehirdetése

2018 – 4  SároSpataki Füzetek 22. évFolyam  

hatodik prédikációban bizonyítani kívánta, hogy Krisztus mind az emberi, mind 
az isteni természete szerint közbenjáró. Skolasztikus aprólékossággal védelmezte 
a tant, az utolsó (huszadik) cikkelynél tizenhárom egyházatyát sorolva fel bizo-
nyítékként.94 A hasonló csoportos utalások nem ritkák Melius prédikációiban, a 
hivatkozott tekintélyek száma általában három-öt főnél nem terjed többre. Ez a 
módszer nem kizárólag Meliusra volt jellemző, Margitai Láni Péter prédikációi-
ban95 is rendszeresen találunk hasonló megoldásokat.

3. „a mastani bölcs doktorok”

Amennyiben nem mondtak ellent a Bibliában foglaltaknak, Melius elismerte az egy-
házatyák mellett a kortárs teológusok ítéletének helyességét is, bár alig hivatkozott 
rájuk név szerint. Egy alkalommal például vitába szállt azokkal, akik Márk evan-
gélistának tulajdonították a Jelenések könyvét. Tekintélyként részben kortárs helvét 
hittudósok véleményére támaszkodva cáfolta ellenfeleit: „a Doktorok Calvinus, Beza, 
Bullingerus a többi is János Apostolénak mondják inkább, nem Márkosénak.”96 

Révész Imre Melius szentháromságtani vitáit elemezve még amellett érvelt, hogy 
kevés közvetlen hatás mutatható ki Kálvin és a debreceni prédikátor között.97 Évtize-
dekkel később előkerült Melius töredékes Genfi káté-fordítása (RMNy 192A), majd 
az újabb kutatások tovább árnyalták a képet.98 Melius a prédikációiban mindössze 
egyszer hivatkozott közvetlenül Kálvin életművére: a Harmonia ex tribus Evangelis-
tis composita egy közelebbről meg nem nevezett helyére (a Feltámadásról írott első 
prédikációjában).99 Az Evangéliumi Harmónia kora újkori Kárpát-medencei nép-
szerűségéről tanúskodnak a közelmúlt olvasástörténeti vizsgálatai. Az 1750 előtti 
könyvjegyzékeken Kálvin legnépszerűbb bibliakommentárjaként szerepelt (a kom-
mentárok ötöde), az Erdély területén fennmaradt kötetek vizsgálata kéttucatnyi 
példányt hozott felszínre.100

94  „Mind az régi Doktorok, Origenes, Ireneus, Cyprianus, Tertullianus, Ágoston, Hieronymus, Szent 
Ambrus, Chrysostomus, Hilarius, Vigilius, Epiphanius, Cyrillus, Athanasius és a többi, Krisztus Is-
tenségét innét bizonyétják meg, hogy Mediator, azaz Közbenjáró”. Lásd Melius Juhász: A Christus 
közbe iarasarol valo predicacioc, G1r.

95  RMNy 1108, 1300.
96  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, Zzz3r.
97  Révész Imre: Méliusz és Kálvin, viszonyuk a Stancaro elleni harcban, a szentháromságtani küzdelemben 

és némely másodrendű teológiai vitakérdésekben, Kolozsvár, Minerva, Erdélyi Tudományos Füzetek, 85, 
1936, 14, 16, 24, 47.

98  Összefoglalva lásd Hörcsik Richárd: Kálvin 16. századi magyarországi recepciója, in Fazakas 
Sándor (szerk.): Kálvin időszerűsége, tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és 
magyarországi hatásáról, Budapest, Kálvin Kiadó, 2009, 31–34.

99  Melius Juhász: Valogatot praedikatioc, 247.; Egy másik hivatkozásra lásd Révész: Méliusz és Kálvin, 
15., 25. lábjegyzetben.

100  Lásd Oláh Róbert: Kálvin művei a kora újkori magyarországi könyvtárakban, in G. Szabó Bo-
tond (szerk.): Tanulmányok Kálvinról és magyarországi jelenlétéről, Debrecen, Tiszántúli Református 
Egyházkerület Nagykönyvtára, 2011, 122.; Ősz Sándor Előd: Bibliotheca Calviniana Transylvanica, 
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Kálvin tehát az utóda, Theodore de Bèze és a zürichi Heinrich Bullinger társasá-
gában tűnt fel Meliusnál. Bezát emellett két másik alkalommal önállóan is említette 
forrásként,101 Bullinger műveinek ismeretéről ellenben csak ez az egy utalása tanús-
kodik. Bezához közeli kapcsolat fűzte, gyakran váltottak levelet hittani kérdésekben 
és küldtek egymásnak olvasnivalót. Melius a genfi reformátor segítségét kérte egy 
szentháromságtani hitvitázó munka kiadásában.102

A kortárs lutheránus teológusok véleményét általában kritizálta Melius, bár jóval 
kevesebbszer fordította feléjük mérgezett nyilait, mint a katolikusokra (például az úrva-
csorai átlényegülés és az üdvözülés kérdésében).103 Luther Mártonhoz ellentmondásos 
viszony fűzte. Egyrészt elismerte Isten eszközének és többször kiemelte az érdemeit a 
reformáció terén, mint akinek „prédikálásával az egész föld megvilágosodék”.104 Több-
nyire kritizálta Luthert és követőit, akik „Németországban, Bártfán, Eperjesen a bálvá-
nyokat, a lelki paráznaság jegyét, az oltárt, ostyát” megtartották, s ezzel a „Vittebergai 
Pápát” követték.105 Konkrét teológiai kérdésekben tehát Luther ellen nyilatkozott.

A bűn és a bűnbánat kérdése

A kora újkori református teológia egyik kulcskérdése volt a bűn értelmezése, hozzá 
kapcsolódott természetszerűleg a bűnbánatra való felhívás. Melius a tőle megszokott 
rövidséggel gyakran intette híveit a bűnök elhagyására. Az alább következő idézetekre 
alapozott gondolatmenet egy logikai láncra fűzi fel a Melius különböző munkáiban 
megjelent szövegrészleteket, egy lehetséges, ám ebben a formában le nem írt lelkigon-
dozói attitűd részeként. Bővebben a Kolosséiakhoz írt levél magyarázatos prédikáci-
ójában foglalkozott a kérdéssel: 

Kora újkori Kálvin-kiadások Erdélyben = Frühneuzeitliche Calvin-Ausgaben in Siebenbürgen, Kolozsvár, 
Erdélyi Múzeum Egyesület – Erdélyi Református Egyházkerület, Erdélyi Református Egyháztörténeti 
Füzetek, 21, 2014, 351–368.

101  „Igen mondod, hogy Ádámnak szükséges volt elesni, mint Beza szól. De te nem érted a jámbor sza-
vát, ott büszögsz, csácsogsz, ki nem tudsz belőle menni”. Melius Juhász: Magiar praedikatioc, Eeee3r. 
„büszögsz, csácsogsz” = fecsegsz, locsogsz. Valamint: „Noha Beza azt mondja, hogy ü nem olvasta: 
De inkább hiszem az Ige jegyzését, hogy nem valaki álmát”. Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött 
ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, F4v.

102  Bővebben lásd Oláh Róbert: Melius Juhász Péter saját kezű ajánlásai, Collegium Doctorum, 13. 
évfolyam, 2017/1, 76–77.

103  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, H1r., Dd1r., 
Gg2v.

104  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, Tt2r.; Lásd még 
Uo., Ddd3r., Fff2r., Hhh4r–v. Az evangéliumi világosság metaforájára lásd Fazakas Gergely Tamás: 
A tudatlanság homálya és az evangélium világossága, a reformáció emlékezete, mint antithetikus 
beszédmód a kora újkorban, in Száraz Orsolya (főszerk.): A reformáció emlékezete, Protestáns és kato-
likus értelmezések a 16–18. században, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, Loci Memoriae Hunga-
ricae, 7, 2018, 171–196.

105  Melius Juhász: Valogatot praedikatioc, 294. Melius itt a felvidéki lutheránus városokat vette kritika 
alá.
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„Micsoda az uralkodó bűn? Aki törvény átka alá, rabságra vet, megöl, ha-
lálra tartat, a törvénytől és Istentől elszakaszt, ki soha jócselekedetre nem 
bocsát, hanem ördög bírván minket, mint rabjait a bűnben, bűnről bűnre 
hordoz”.106

Vagyis az (Ádámtól eredő) bűn az ördög műve, aki egy másik prédikációban alkal-
mazott hasonlatban részeg katonaként nyargal a bűnös emberen.107 Melius intette 
hallgatóságát, hogy bár a földi élet nem lehetséges bűn nélkül, a Szentlélek erejével 
arra kell törekedni, hogy a hívek felülkerekedjenek rajta.108 A megváltást egyedül 
Krisztustól várhatták, „aki bűnt nem tuda, bűnné tövé az Atya, hogy mi Isten igaz-
ságává lennénk”.109

A kalmárok és iparosok között szolgáló Melius a bűnbeesés és a megváltás mi-
kéntjét az adósság hasonlatával magyarázta:

 
 „mint aki adósságot veszen fel, avagy megadás fejében való marhát, 
kötést teszen adóslevelében, hogy ő neki büntetése, kárvallása legyen, ha a 
hagyott napra meg nem füzet. Immár ez elvégezett sententia […], hogy az 
ember az ő adósát adóslevélben való kötés szerént büntethesse. Az Istennek 
is ekképpen lőn kötése velünk, s ezt mondá: Ádám, ha eszel e meg tiltott 
fának gyimölcsében, örök halállal halsz meg, ha nekem nem engedsz és [a] 
parancsolatomot megszeged. Ádám erre köté magát, ígéré is, hogy enged-
ne Istennek. Ez Istentől kiadatott sentencia, tudni, [hogy] az bűnnek örök 
hallállal való büntetése, mint egy Decretom szerént megerősödött, hogy az 
megronthatatlan dolog legyen. Ha Ádám megtöri az parancsolatot, meghal-
jon. […] a mi adóslevelünk, Isten Decretomában volt, ki minket vádolt és 
bűnössé tött.”110

A szószékről mennydörgő prédikátor megrázó erővel ábrázolta a bűnös, kárhozatra 
méltó, lelki jót cselekedni képtelen embert:

106  Melius Juhász: A Szent Pal apastal levelenec, mellyet a colossabelieknec irt, predicacio szerent valo 
magyarázattya, P7v.

107  „Mert az ördög az ó-embert törvény ítéleti és átka szerént bírja: Mint a részeg katona, a jó lovat, 
hogy árokról árokra hordozza, szökteti és nyargalja, azonképpen az ördög is felülvén az ó-emberre és 
bírván őtet, minden tagjait, bűnről bűnre hordozza, szemét, száját, nyelvét, lábát, szívét és elméjét 
csak bűnre hordozza”. Lásd Melius Juhász: A Szent Pal apastal levelenec, mellyet a colossabelieknec irt, 
predicacio szerent valo magyarázattya, Q4r.

108  Melius Juhász: A Szent Pal apastal levelenec, mellyet a colossabelieknec irt, predicacio szerent valo 
magyarázattya, P7v–P8r.

109  Melius Juhász: A Szent Pal apastal levelenec, mellyet a colossabelieknec irt, predicacio szerent valo 
magyarázattya, C7v.

110  Melius Juhász: A Szent Pal apastal levelenec, mellyet a colossabelieknec irt, predicacio szerent valo 
magyarázattya, M2v–M3r.; marha = ingó javak (pl. pénz, áru, portéka, ékszer), „sententia” = ítélet, 
„decretom” = határozat, törvény, döntés.
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„Csak gonoszra vagy hajlandó, holt dög, sár, barom, széna, fa, kő vagy az 
Isten dolgában, bűn, gané, olyan, mint az rút asszonyállat vérös ruhája [a 
te] igazságod, kárvallás a te igazságod és érdemed csak, bűnöd vagyon, azért 
csak halál [a te] érdemed, semmi jód nincs magától, azért nem érdemlöd az 
életed, soha a törvényt be sem töltheted”.111

Bár Isten jól ismeri az elkövetett bűnöket, nem torolja meg azonnal, türelemmel vár, 
időt adva a megtérésre. Bibliai példával élve mutatott rá Melius, hogy „Noé idejében 
is százhúsz esztendeig vára, most is várja őket. […] De most kérkedik a lator [a] lator-
ságában”.112 A megtérést halogató ember egyre csak halmozza, tetézi bűneit:

„Mint a sok kéncset, úgy gyűjtöd, rakod reád az Isten haragját. Mennél to-
vább vár Isten, halasztja büntetésed, te is több bűnt teszel, ennél nehezebb 
szentencia szál reád. Mennél több […] adósságot raksz fel, annál nehezebb 
lesz. Istennek nagyobb haragja, büntetése száll azokra, akiket várt, itt meg 
nem büntetett.”113

Melius gyakran ledorongolta híveit, ám ezt sosem öncélúan tette. Nem hagyta, hogy 
eluralkodjon rajtuk a kétségbeesés, hanem megoldást kínált a bűnös életből való sza-
badulásra. Bűneiket felismerve őszinte vallomástételre szólította fel őket egy hétköz-
napi életből vett hasonlattal:

„Vádoljuk magonkat, bűneinket ne szépítsék, ne mentsök magunkat Isten 
előtt, ne palástoljok bűneinket. Hanem mint az kuldus: szegénységönket 
hányjuk, ki vessék ő előtte, mint egy karitáló kuldus, a turus lábát ki veti”.114

A bűnök felismeréséhez hozzákapcsolódott a bűnbánat (poenitentia) tartása és a bű-
nök eltörlése, amelyet naturális hasonlattal magyarázott Melius. Egyúttal a reformá-
ció „Solus Christus” -elve alapján cáfolta a katolikus tanítást:

111   Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, R2r. 
112  Melius Juhász: Magiar praedikatioc, H1v.; Kismarjai Veszelin Pál is hasonlóan tanította a 

debrecenieket: „Nem olyan tehát az Isten, mint az ember. Mert az ember azt akarná, hogy amely 
órában, szempillantásban vétkezik ő ellene az ő felebarátja, azon órában, szempillantásban elveszne, 
és süllyedne; de nem így cselekszik az Isten, hanem midőn az ember vét Őfelsége ellen, várakozik ő 
utána, és meginti az ő szolgái által őtet, hogy tartson poenitentiát, és kövesse meg Istent arról, s jól 
lészen dolga”. Lásd Kismarjai Veszelin Pál: Jerusalem veszedelme…, 22.

113   Melius Juhász: Magiar praedikatioc, H2r.
114   Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, S1r.; „karital” = 

karitol, karicsál, azaz: locsog-fecseg, „turus” = túros, sebes.
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„kitisztíta Krisztus minket a mi bűneinkből, mint a sárba, ganéba és vérbe 
förtőződött gyermeket ki mossák a vérből. [...] Krisztus adá magát értünk, 
hogy megváltana és tisztítana minden bűnből. Hát nem a böjt, nem a mise, 
emberi érdem, szenteltvíz mos, hanem csak a Jézus Krisztus vére.”115

A beszédeiben alkalmazott erős jelzőkkel, színes hasonlatokkal és metaforákkal emel-
te ki a bűnös ember kárhozatos voltát, kevesebbszer szólt a megtért, a kárhozat mocs-
kától megszabadult hívő tisztaságáról.

A bűnbánatról szólva gyakran kritizálta a katolikus hitgyakorlatot. A Valogatot 
praedikatioc lapjain a poenitentia-tartás látható jegyeit vette kritika alá:

„nem a baráti sírás, pityergés, éhezés, koplalás, bánat, zsákba való öltözés a 
poenitentia, hanem megújulás, újjáteremtés, megtérés: bűnnek, ördög hatal-
mának, törvény átkának elrontása, új szűnek, léleknek teremtése.”116

A korábbi szakirodalom alapján úgy tűnhet, hogy Melius teológiai rendszerében az 
egyén által elkövetett bűnöknél (részegség, paráznaság, tolvajlás, uzsora, stb.) hang-
súlyosabbak voltak a közösségi (szociális és hivatali minőségben elkövetett) bűnök, 
mint a népnyúzás, a patrónusok hanyagsága, a magisztrátus és a fejedelmek kihágá-
sainak kipellengérezése.117 Az egyes bűnökre kihegyezett tematikus prédikációkra jel-
lemző példaként szolgálnak Melius korából Decsi Gáspár beszédei, majd a következő 
évszázadban a féktelen hajdúk között szolgáló Sajószentpéteri István szórta szidalma-
it a részegek, paráznák, szitkozódók, dohányzók fejére.118 Bár Meliustól nem isme-
rünk hasonló témaprédikációt, időről időre oldalakon át foglalkozik egy-egy bűnnel.  
A fösvénységről például külön is értekezett, amelyet talán a debreceniek között kü-
lönösen jellemzőnek érzett. Szerinte minden fösvény bálványimádó, mert telhetetlen 
a pénz és a vagyon gyűjtésében, miközben keresztyén kötelességeit elhanyagolja, a 
szűkölködőket nem segíti, Isten helyett a pénzbe veti bizodalmát. Az ilyen embert ke-
rülni rendelte a prédikátor.119 A fösvény bírálatában is megjelent a közösségi jelleg: a 

115  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, C4v.
116  Melius Juhász: Valogatot praedikatioc, S3v. „szűnek” = szívnek
117  Lásd pl. Nagy Kálozi Balázs: Melius glosszáiból, in Studia et Acta Ecclesiastica, 3, 380–397.; Bán:  

i. m., 259–261.
118  Decsi Gáspár: Az utolsó üdőben eginehani regnalo bünökröl valo praedikatiok, tudni illik elsö az 

bünröl, masodik az reszegsegröl, harmadik az paraznasagröl, negiedik az tanczrol, Debrecen, Hoffhalter 
Rudolf, 1582. – RMNy 506.; Csorba Dávid: Egy eltűnt prédikáció margójára, Szentpéteri István: 
Ördögszára bordája, Egyháztörténeti Szemle, 2. évfolyam, 2001/1, 68–93.

119  „Bálványimádásnak mondja a fösvénységet, hát rettenetes vétek […] minden gonoszságnak gyö-
kerének mondja. […] Pál [apostol] azt parancsolja, hogy a fösvényekkel ingyen se beszéljünk, se 
társolkodjunk. […] Jaj itt sok fösvény gazdagnak. Nem imádja a faképet, de bízik [a] sok pénzéhez 
és morhájához. Imádja az aranynak, ezüstnek képét, aki a ládában lakozik”. Melius Juhász: A Szent 
Pal apastal levelenec, mellyet a colossabelieknec irt, predicacio szerent valo magyarázattya, P8r–v.; A „tár-
solkodjunk” = barátkozzunk.
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pénzüket kuporgató céhmesterek vagy a marhák ezreit exportáló tőzsérek a lehetősé-
geikhez képest talán nem munkálkodtak eléggé Isten anyaszentegyházának építésén.

A bűnös embert először meginteni javasolta Melius, majd a bűneiből megtérni 
nem akarót kiközösíteni rendelte:

„Hát a tanító soha az keresztyén sereg között a nyilvánvaló testi, lelki bűnö-
söket, és cégéres bűnben élőket el nem viselheti, hanem megpróbálja, [hogy] 
végére menjen vétkének, két vagy három bizonyság alatt, intse, hogy térjön, 
ha nem tér, átkozza ki a szent gyűlésből, mint rihes és mételyes juhot.”120

A főbenjáró bűnök elkövetőit az Articuli maiores XLVII. cikkelye szerint kiközösí-
tették.121 Melius a kizárás és a visszafogadás módjáról a Valogatot praedikatioc-hoz 
fűzött vázlatos agendájában értekezett. A közösségből való kivettetés súlyára jellem-
ző, hogy az a korabeli Debrecenben az ellehetetlenüléssel volt egyenlő, mindössze a 
fizikai létfenntartást hagyta meg a bűnösnek. Biztosítva volt ugyanakkor a nyilvános 
bűnbánat és a közösségbe való visszatérés lehetősége.122

A kora újkori protestáns teológiában a közösséget érő csapásokat (járványok, 
hadjáratok, tűzvészek stb.) az egyén bűneire érkező isteni büntetésként értelmezték. 
Az ország három részre szakadását is a bűnök eluralkodásával magyarázták, a tö-
rök, „a bűnökért való ostor” Isten akaratából sanyargatta a híveket. A bűnbánatnak 
kulcsszerepe volt az egyént, a szűkebb közösséget és az országot ért csapások elhárítá-
sában.123 Ennek a nyomát megtaláljuk Melius prédikációiban is:

„De Róma, Jeruzsálem, sok országok a bűnbe eláradának, Isten szavától el-
távozának, minden bűnbe felgerjedének, a Krisztus érdemét, igéjét, szörzését 
megveték, s megutálák is, hivének a Sátán hazugságának […]. Isten onnan 
az ő országából felindítá a Sátánt, az Antikrisztust, az embereket, hamis tu-
dományt, ezzel együtt a testi fegyvert, a pogányságot, most mi reánk hozta, 
hogy az bűnért megbüntettessen”.124

120  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, H2r.; „bizony-
ság” = tanúság, tanúsítvány, „szent gyűlés” = egyházközség, gyülekezet, „rihes” = rühös, „mételyes” = 
mételykórral fertőzött.

121  Kiss: i. m., 585.
122  Czeglédy Sándor: Méliusz ágendája és himnológiai tevékenysége (vázlat), in Studia et Acta Ecclesi-

astica, 2, 389.; A bűnbánó vétkes visszatérésére lásd Őze Sándor, „Bűneiért bünteti Isten a magyar 
népet”, egy bibliai párhuzam vizsgálata a XVI. századi nyomtatott egyházi irodalom alapján, Buda-
pest, Magyar Nemzeti Múzeum, A Magyar Nemzeti Múzeum Művelődéstörténeti Kiadványa, 2, 1991, 
77–78.

123  Kathona Géza: Károlyi Gáspár történelmi világképe, tanulmány a magyar protestáns reformátori apo-
kalyptika köréből, Debrecen, Városi Nyomda, 1943, 38.; Őze: i. m., 82–86, 90.

124  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, Kk1v.
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A 16–17. századi protestáns történelmi gondolkodást alapjaiban meghatározó wit-
tenbergi szemlélet szerint Isten a történelem szabados ura, a világ folyása előre el van 
rendezve. Melius wittenbergi diákként jól ismerte az elmélet működését, melynek 
egyik alapműve Károlyi Gáspár tollából éppen a debreceni nyomdában látott napvi-
lágot 1563-ban.125 Melius és mestere, Szegedi Kis István, valamint Károlyi is vallotta, 
hogy a végítélet felé haladó világtörténelem az utolsó fázisához érkezett a saját ko-
rukban. Az Antikrisztus működését naponta érzékelték, melynek testi megfelelője a 
török, lelki megfelelője a római pápa volt.126

A reformátori teleologikus gondolkodás visszatérő eleme volt, hogy semmi 
nem történik véletlenül, minden az isteni terv szerint halad előre a világ végezetéig.  
A téma jellegéből adódóan leginkább a Jelenések könyvéhez írott magyarázatában 
szólt erről Melius az egyén életére vonatkoztatva Isten akaratát:

„Semmi nyomorúság történetből mi rajtunk nem eshetik, hanem mindenek 
a te kegyelmes jóakaratodból és végzésedből [vannak], valami kár, betegség, 
nyavalya, lelki és testi próba és furdalás mi rajtunk esik, Te Felséged jó ked-
véből bocsátja reánk. Szükség penig lenni e sok háborúknak, mert a te bírói 
ítélő igazságodat felgerjesztik az uralkodó bűnök, szükség[es], hogy megbün-
tessed a bűnt.”127

Az egyénre kiszabott ítéleten túl Isten a közösséget is bünteti: 

„Isten elvégezte óráját, napját, holnapját, esztendejét, minden országnak, 
város[nak], falu[nak], minden ember megbüntetésének: minden császár, ki-
rály, úr, míg él, éljen, míg uralkodjék, Isten el végezte. Minden dolognak az 
Istennek órája, határa vagyon: semmi soha történetből nem lehet, hanem 
Isten végezéséből [van]. Hát, ha születtessék, ha haljon, ha betegedjék, ha 
igazuljon, ha büntettessék, ha [meg]szállják, ha vegyék meg a várost, mind a 
jónak, mind a gonosz büntetésének Istentől elvégzött órája vagyon.”128

Az egyes társadalmi csoportok (főleg a fejedelmek, urak és magisztrátusok) által el-
követett bűnök rajza Meliusnál önálló elemzést kíván, amelyet a lelkész szociáletikai 

125  RMNy 192.; Lásd még Kathona: Károlyi Gáspár történelmi világképe, 6–10.; Győri L. János: Izrael 
és a magyar nép történetének párhuzama a XVI–XVII. századi prédikátori irodalomban, in Uő.: 
Református identitás és magyar irodalom, 16–19.

126  Lásd Kathona: Károlyi Gáspár történelmi világképe, 29–32.; Őze: i. m., 90.; Uő.: Apokaliptikus 
időszemlélet a korai reformáció Magyarországán, 1526–1566, Budapest, Magyar Napló – Írott Szó 
Alapítvány, 2016, 324. 

127  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, )(2v–)(3r.; „fur-
dalás” = gyötrelem. 

128  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, Kk2r.; „történet-
ből” = véletlenül; Ugyanígy fogalmazott Melius a Jób könyve-fordítása ajánlásában is, lásd Melius 
Juhász: Szent Iob könyvenek … igazán valo forditása magiar nielure, ):(3v–4r.
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nézeteivel együtt egy másik tanulmányban tervezünk tárgyalni. Itt a témához tartozó 
részletek közül csak a hanyag prédikátorok feddését hozzuk elő, akik a közösség tu-
domására jutott vétkek felett szemet hunyva nem kiáltanak fennhangon a bűnösök 
ellen, hanem hallgatásukkal jóváhagyják és leplezik azokat.

„[T]udja prédikátor uram, hogy eretnek, hamis tudományú, fertelmes pa-
rázna, részegös, [de] nem veti ki, hanem [el]hallgatja, de jaj [az] efféle bűn 
palástoló, széna, pelyva, aszúfa épétő prédikátornak, vak és ura áruló, tá-
borvesztő istrásának: hiszen azért istrása, hogy a bűnt fedje, pásztor, hogy a 
farkast kurjongassa, az ebeket is utána uszítsa. […] de quia is populos ta is 
et sacerdos, aminemű a nép, olyan lator [a] plébános uram. A lator latort, az 
ördög ördögöt nem űz”.129

A Gondviselésbe vetett feltétlen hit irányította Melius írótollát akkor is, amikor 
Debrecen reformációjáról nyilatkozott: „Isten tanácsa, végezése ez, hogy Magyaror-
szágban, Döbröcömbe prédikáljanak, nem történet”.130 A küldetéstudat kifejeződését 
ragadhatjuk meg a mottóul választott idézetben, valamint a Melith Ferenchez írott 
levelében, ahol Melius a Úr szavát hirdető prófétaként jelenítette meg önmagát: „Is-
ten látja, hogy nem lehetek néma eb, trombita, kiáltó szó vagyok, nem magamtúl, de 
Istenébűl szólok”131 – utalva Ézsaiás könyvére.132 Ettől vált fáradhatatlan egyházszer-
vezővé és kérlelhetetlen ellenféllé.

Konklúzió

Melius Juhász Péter prédikációi inkább voltak folyamatos bibliamagyarázatok, 
mint klasszikus értelemben vett prédikációk. A tanításban követett módszere 
mégsem vezetett kiüresedett és öncélú dogmatizáláshoz, a Szentírás szavaiból 
kiinduló magyarázatokat mindig igyekezett a hívek épülésére fordítani. A végle-
tekig Bibliaközpontú, a tanulságokat az egyes versek magyarázatánál értékesítő 
prédikációi erős hittani megerősítő funkcióval bírnak. A Melius által felépített 
képek (főként metaforák és hasonlatok formájában) gyakran táplálkoztak a hét-
köznapokból, az elvont hittételeket értelmező szövegei így váltak könnyebben 
érthetővé. Prófétai hevületről tanúskodnak az indulatos cáfolatai és a durva 
nyelvhasználata, épülő egyháza érdekében kímélet nélkül sújtott oda az ellenfele-

129  Melius Juhász: Az Szent Ianosnac tött ielenesnec … magyarazasa prédikatioc szerint, H2r.; „aszúfa 
épétő” = kiaszott/kiszáradt fából építkező, istrása = strázsa

130  Melius Juhász: Magiar praedikatioc, Aaaa4r.
131  A levél kelte 1570. november 26. Lásd Lukcsics Pál: Meliusz Juhász Péter a nagyváradi hitvitáról és 

Debrecen feldulásáról, Irodalomtörténeti Közlöny, 39. évfolyam, 1929/4, 463.; Idézi pl. Kathona: 
Méliusz Péter és életműve, 106.

132  „Kiálts teljes torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, 
és Jákób házának vétkeit.” Ézs. 58,1.
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inek. Vitapartnerei közül a legtöbben a római katolikusok és a szentháromságta-
gadók táborából kerültek ki.

Melius tisztában volt az évszázadokat meghatározó médium, a könyvnyomtatás 
nyújtotta kommunikációs előnyökkel, hazai földön több tekintetben őt illette az első-
ség (például az első református prédikációskötet és az imádságok kiadásával). Rendsze-
resen bíztatta lelkésztársait a beszédeik sajtó alá rendezésére, tudatosítva a nyomtatott 
szóval kifejezett tanítás jelentőségét, időbeli és térbeli korlátokon átívelő hatását.

Prédikációinak forrásait vizsgálva megállapíthattuk, hogy főként a Szentírást 
idézte, valamint rendszeresen utalt az egyházatyák műveire. A kortárs (református) 
teológusok csak elvétve bukkantak fel hivatkozott tekintélyként.

Végül a kora újkori teológiai gondolkodás egyik központi témáját, a bűn és a 
bűnbánat kérdését vizsgáltuk. Megállapíthattuk, hogy Melius tudatosan használt 
erőteljes képeket és jelzőket a hívek jó útra térítésében, a követendő út ábrázolásában. 
Lelkigondozóként hasznosabbnak vélhette a híveit a rossztól elrettenteni, mintsem 
a mennyei gyönyörűségeket ábrázolni, legalábbis izgalmasabbnak hatottak azok a 
szövegrészletek, amelyekben a bűnben élő embert ábrázolta. Kortársaihoz hasonlóan 
gyakorlati tanácsokat is megfogalmazott a bűnbánat helyes módjára, kritikai éllel 
szemléltetve a római katolikus hitgyakorlatot. Wittenbergi diákként vallotta az elkö-
vetett bűnökre érkező büntetés isteni eredetét, az elméletet a korabeli magyarországi 
viszonyokra, valamint szűkebb közösségére is alkalmazta. Ugyanakkor nem határozta 
meg olyan mértékben a szemléletét, mint a következő század derekától a sorozatos 
csapásoktól szenvedő magyarság ótestamentumi prófétai szerepben feltűnő igehirde-
tőinek felfogását Medgyesi Páltól Nagyari Józsefig.

Abstract

The Sermons of Peter Melius Juhász

Superintendent Peter Melius Juhász (1536–1572), a prominent personality of the 
Hungarian Reformation, left five volumes of sermons to reveal his character definite-
ly as a preacher. Most of his sermons are verse to verse commentaries of a single book 
of the Holy Scripture shaped after the “lectio continua” principle, and not sermons 
built up according to the classical rhetoric of the age. Tropes and topics developed by 
Melius Juhász, i.e. metaphors and parables, usually are based on striking everyday id-
ioms and historical events of national history intelligible to ordinary believers. With 
prophetic fervour he offended his opponents, mostly Papists and Anabaptists, using 
a powerful language. As for the style of his lectures, his thinking is based on Helvetic 
or Calvinistic dogmatical principles.

Melius Juhász highly appreciated the advantages of typography in communica-
tion and constantly urged fellow preachers and professors that in addition to their 
preaching service they should prepare their sermons for the press. The sources of his 
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own sermons are to be found first of all in the Holy Scripture in the original languag-
es, and in the works by the early Church Fathers. Allusions to works by contempo-
rary theologians, including Calvinist authors, are considerably rare.

Sin and penitence are central topics of early modern theology and as well of the 
sermons by Melius Juhász. As a passionate preacher he always deterred believers from 
the state of damnation and at the same time pictured the pleasures of Heaven. As a 
former student of the University of Wittenberg, he had been well acquainted with 
historical views of Melanchthon, however this had no overwhelming determination 
or impact on later generations of Hungarian puritans, e.g. Paul Medgyesi (1605–
1663), translator of Practice of Piety by Baley, or Joseph Nagyari (1651–1694) army 
chaplain to the last Transylvanian Prince Apafy.       


