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MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER 
helye és szerepe a magyarországi reformációban 

 
 1931-ben, amikor a Debreceni Tudományegyetemen felépült a 
Bocskai István által telepített Nagyerdın, négy szobrot készítettek az 
épület elé. Annak a négy személynek az alakját formálták meg, akik legin-
kább hozzájárultak a város lelkiségének kialakításához: Méliusz Juhász 
Péter, Huszár Gál, Szenci Molnár Albert és Komáromi Csipkés György 
szobrait.  
 Méliusz szobrának modelljét négy mővész is elkészítette a pályá-
zatra, mindegyik más-más, de egyformán jellemzı tulajdonságát emelte ki. 
 Az elsı minta egy fiatal, sudár termető, sugárzó tekintető embert 
ábrázolt. Ilyen fiatal volt az, aki mintegy ötven könyvet írt, számos zsina-
tot és hitvitát tartott. Ilyen fiatal; tanulmányai befejezése után mindössze 
tizenöt évet élt. 
 A második szoborminta alakja elıre mutat, mint egy hadvezér. 
Harcos volt, sıt hadvezér a hit harcaiban. 
 A harmadik terv elmélyült arcú tudóst ábrázol. Ez is jellemzı rá, 
hatalmas tudása, könyvei, egész életmőve erre a bizonyíték. 
 A negyedik alak mindkét karját könyökben behajlítja, egyik lábá-
val elıbbre lép, derekát csavarva hirtelen fordul, mert köröskörül támad-
ják. Karjaival és vállaival teljes erejébıl sodorja le támadóit. Ez az ember 
szüntelen küzd. Harcában használt egyetlen fegyvere csupán a magához 
szorított könyv, a Biblia. 
 Ilyennek láthatták ıt a kortársak, és ilyennek látja az utókor is.  
 Méliusz saját magát mindenekelıtt prófétának vallotta, akinek 
feladata Isten Igéjének hirdetése volt. „Isten látja, hogy nem lehetek néma 
eb, trombita, kiáltó szó vagyok, nem magamtól, de Istenébıl szólok”.1 
 
Kortörténet 
 Nemzeti történelmünkben az ország három részre szakadása 
jellemzi azt a politikai szituációt, amely Méliusz Juhász Péter szereplésé-
nek keretet adott, amelyben egyházszervezı és egyházvédı munkája vég-
bement. A XVI. század a megosztottság és hódoltság kora, amikor nem 
volt független államiság. 
 Semmivel nem tőnik egyszerőbbnek az egyházpolitikai helyzet 
sem. 1520 táján már megjelentek, majd feltartóztathatatlanul terjedtek 
Magyarországon is a reformáció gondolatai és tételei. Már a római keresz-
ténység felvétele is elvágta a magyarságot keleti gyökereitıl, és most ismét, 
a reformáció és ellenreformáció hullámai megálltak a középkori Magyar-
                                                 
1 Bottyán János: Hitünk hısei Kálvin Kiadó, Bp., 1995. 38. 
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ország keleti határainál. A vallási mozgalmak azt bizonyították, hogy Ma-
gyarország Európához tartozik, része annak – még ha legszélsıbb területe 
is. A reformáció kezdeti gyors lendületét fékezni kívánta a tridenti zsinat 
után a sorait újrarendezı katolikus egyház és az 1540-ben létrejött jezsuita 
rend. A század közepétıl pedig az Itáliában és Svájcban letört unitarizmus 
Lengyelországon át János Zsigmond Erdélyében talált otthonra. A luthe-
ránusokkal is kiélezıdött a helyzet, ami nálunk is a protestánsok két külön 
felekezetre való szakadásához vezetett. 
 A török hódoltság területén, ha nem is akadálytalanul, de vi-
szonylag szabadon terjeszkedhetett a reformáció. A királyi Magyarország 
területén volt a helvét iránynak a legkevesebb lehetısége az érvényesülés-
re, hiszen ott nemcsak a katolikusok, de az evangélikusok ellenállásával is 
számolni kellett. A kálvinizmus számára legalkalmasabb terep Erdély és a 
vele határos kelet-magyarországi megyék – Zempléntıl Békésig – voltak. 
Ennek a területnek Debrecen vált központjává, mely 1535 óta az Enyingi 
Török család tulajdona volt. 
 Sok anyagi áldozattal a város csaknem teljesen függetlenítette 
magát a földesúri hatalom és befolyás alól. Ezen felül a töröknek sarcot, a 
Habsburg uralkodónak és az erdélyi fejedelemnek adót és munkaerıt 
fizetett viszonylagos nyugalmáért és kiváltságaiért. „Ezt a várost soha 
nem védte vár, kıfal, de még csak víz, erıd, vagy hegylánc sem. Életét – 
amelyet szigorú belsı rend szabályozott – nem a befelé zárkózás, hanem a 
világ tájai felé való szabad kitárulkozás jellemezte. Kereskedelmi utak 
metszéspontján feküdt, a gazdasági élet áramlásának sodrában, s útjai 
nemcsak a kalmárok szekerei elıtt voltak nyitva, hanem a szellemi áramla-
tok – a Gondolat elıtt is.”2 
 Ez a politikai keret és ezek a vallási-szellemi viszonyok, melyben 
Méliusz Juhász Péter a XVI. század közepén fellépett és munkálkodott 
1571-es haláláig. Közelebbrıl: mőködésének bázisa Debrecen volt, de 
intézkedéseinek, tetteinek hatása kiterjedt a most megalakult tiszántúli 
egyházkerületre, valamint püspöki területi illetékességét túllépve Magyar-
ország más keleti megyéire, sıt Erdélyre is. 
 
I. Eredete, születése, neve 
 Méliusz magyar nemesi családból származott. Erre a tényre büsz-
kén hivatkozott könyveiben. János Zsigmondhoz intézett levelében és 
több munkája elıszavának végén maga használja a „Horhi” vagy latinosan 
„Horhinus” nemesi elınevet. Családja a köznemességhez tartozott, apja 
valószínőleg servitora lehetett az Enyingi Török családnak. 
 Születése körül nagy a bizonytalanság. Méliusz egy Horhi nevő 
településen született. Irodalmunk két elpusztult Horhi néven ismert köz-
séget tart nyilván: Tolna és Somogy megyében. A valószínősített Tolna 

                                                 
2 A 600 éves Debrecen, Szerk.: Komoróczy György, Debrecen, 1961. 358. 
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megye északnyugati határán, a Felsınyékkel szomszédos Horhi nevő 
dőlı. Amennyiben így van, akkor a nevében gyakran használt „Somogyi” 
megjelölés nem megyét, hanem vidéket jelentett. Nem mellesleg hódolt-
sági területrıl van szó, ahol önálló megyék már nem léteztek. A település 
mára elpusztult. 
 A modern nyelvtörténeti kutatás is igazolta Méliusz somogyi 
(Somogy vidéki) származását. Somogyi nyelvjárásban írt, melyet soha nem 
tudott más nyelvjárással felcserélni. 
 Születési ideje ugyancsak bizonytalan. Egyre több történész, egy-
háztörténész fogadja el Méliusz születési évének a Horányi Elek által 
meghatározott 1536-ot (Zoványi Jenı is). Mások ezt korábbra teszik: a 
Fényes Elek által megjelölt 1515-re. A Fényes-féle 1515-ös évet elfogadók 
szerint az 1536-os évszámnak Méliusz életeseményei ellene mondanak. 
Elképzelhetetlennek tartják (Révész Imre is) az ettıl késıbbi idıpontot; 
ha ugyanis Méliusz 1536-ban született, akkor mindössze 21 évesen már a 
wittenbergi egyetem seniora volt, ami szerintük lehetetlen. Ugyancsak 
megkérdıjelezik, hogy az egyház olyan szükségben lett volna, hogy egy 
ilyen fiatal embert hívjanak haza Wittenbergbıl; s nem tartják lehetséges-
nek azt sem, hogy Méliusz 25 évesen már püspök lett volna. Pedig ez a 
korban nem volt egyedülálló jelenség, hiszen utóda, Károli Péter is fiata-
lon, 29 évesen került a püspöki székbe. Az egyetemi seniori tiszt elnyeré-
sében is a tehetség, tudás, képesség számított és nem az életkor. (És ép-
pen ilyen fiatal volt Kálvin is amikor megírta élete fı mővét, az Institutiot.) 
 Családi neve Ihász vagy Juhász, melyet Wittenbergbe menetele 
elıtt humanista szokás szerint Méliusra görögösített. (Mélosz – görög szó, 
jelentése juh; latinos végzıdéssel juhász.) A wittenbergi egyetem anya-
könyvébe 1556. október 25-én Petrus Melius Ungarnus néven jegyezték 
be. 
 
II. Tanuló évei 
 Feltehetıen a közeli nagyhírő tolnai iskolában tanult Méliusz, 
mely a dunántúli török hódoltság magyarságának szellemi fellegvára volt. 
Itt tanított Szegedi Kis István, aki elıbb tanára, majd életre szóló barátja 
volt Méliusznak. Olyan indításokat kapott a tolnai iskolában, melyek éle-
tére döntıen kihatottak: a késıbbi bibliafordító, hitvitázó és kánonszer-
kesztı szellemi fegyverzetét itt kezdte összegyőjteni. 
 Ezután a wittenbergi egyetem következett. Wittenberg Németor-
szág legnépesebb egyeteme volt kb. 600 hallgatójával. Az 1540-es évektıl 
ez az egyetem lett a magyar hallgatók központja, s az is maradt csaknem a 
század végéig. „Ide jártak a lutheránusok és reformátusok egyaránt, te-
kintve, hogy Melanchton szellemében ekkor még nem kívánták meg a 
lutheri hitvalláshoz való ragaszkodást a tanulóktól.”3 
                                                 
3 A magyar irodalom története 1600-ig. szerk. Klaniczay Tibor. Akadémiai Kiadó, 
Bp., 1964. 318. 
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 Az egyetem magyar társulatának 1556. október 25-tıl, Turi Pál 
seniorsága alatt lett a tagja. Rövid idın belül, 1557 tavaszától pedig már ı 
volt a magyar bursa seniora, alig 20 évesen. 
 Legjelentısebb professzora Melanchton volt, aki Luther kérésére 
1525-tıl részt vállalt a teológiai fakultás munkájában. Méliusz itt héber és 
görög nyelvet, jogi ismereteket tanult a teológián kívül, valamint humanis-
ta természettudományi stúdiumokkal is foglalkozhatott (erre enged kö-
vetkeztetni késıbb a Herbárium címő mővének megírása). 
 Nem tudjuk pontosan, mennyi idıt töltött Wittenbergben, de 
1558-ban a magyar protestánsok Méliusztól kértek segítséget az ıket ért 
támadásokkal szemben. „Méliusz avégre hívatott vissza Wittenbergbıl, 
hogy a Szentháromság-tagadók ellen küzdı hazának segítsége legyen” – 
írta 1585-ben Laskói Csókás Péter.4 
 
III. Debrecen Méliusz érkezése elıtt 
 Debrecen helyzete és szerepe a korban sajátos volt gazdasági 
viszonyai és mővelıdésszervezı funkciója tekintetében. Semmi esetre 
sem tekinthetı tipikusnak. 
 Debrecen helyzetéhez és jelentıségéhez közel sem került más 
város a korban. A XVI. századi Debrecen társadalmi, gazdasági és szelle-
mi helyzete hosszú fejlıdés során alakult ki. Ennek elindítója az a sajátos 
körülmény, hogy a város elsısorban nem földmővelı, hanem állattenyész-
tı település volt. A marha után a török nem követelt adót. Ezért gabonát 
csak saját szükségletre termesztettek, viszont hatalmas marhacsordákat 
tartottak. Ez alapozta meg Debrecen gazdaságát, mely a XVI. század 
végére kb. 8-10 ezer lakosú nagy és gazdag mezıvárossá alakult. Ez tette 
lehetıvé itt a hatalmas állatkereskedelmi tevékenység kialakulását és az 
állati alapanyagok feldolgozásával foglalkozó iparágak (mészáros, tímár, 
nyerges, szíjgyártó, varga, csizmadia, cipész, szappanos, fésős, gombkészí-
tı, szőcs, süveges, szőrvégszövı, posztónyíró stb.) széles körő felvirágzá-
sát. Ezek mellett nagy számban mőködtek a városban egyéb, a mindenna-
pi élet szükségeit szolgáló iparosok is, mint asztalosok, bognárok, 
fazekasok, késesek, kerékgyártók, lakatosok, kovácsok, kaszakészítık, 
kımővesek, csiszárok, sarkantyúkészítık, borbélyok, ácsok, kötélverık, 
salétromfızık, takácsok, olajütık, téglavetık, tőkészítık, ötvösök, sze-
kérkészítık, molnárok, íjgyártók és mások. A társadalmi és gazdasági 
érdekeik védelmére céhekbe tömörült kisipar hatalmas lendülettel szolgál-
ta a városi polgárosodást. 
 Debrecen lüktetı ipari és kereskedelmi életére mutat II. Ulászló-
nak az az intézkedése, mellyel a város országos vásárainak számát hétre 
emelte. Egy-egy országos vásár 15 napig tartott. Bár csak átmeneti ideig 
volt érvényben Mátyásnak az 1477. évi rendelete, mely a Nagyváradtól 

                                                 
4 Révész Imre: Méliusz Péter emlékezete Debrecen, 1873. 9. 
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elvett árumegállító jogot Debrecenre ruházta, mégis, ez nagymértékben 
elıbbre vitte a város kalmárainak a nemzetközi kereskedelembe való be-
kapcsolódását: Bécs, Brünn, Nürnberg, Augsburg, München, Boroszló, 
Krakkó és Lemberg vásáraira marhákat, visszafelé pedig olasz, német és 
németalföldi finomabb árukat hoztak be. Debrecen a mohácsi katasztró-
fát követı idıben az ország leggazdagabb városának mondható. 
 A Mohács utáni szétesettségben a város országos központ hiá-
nyában eleve arra volt rendelve, hogy az országot átható szellemi moz-
galmak és kulturális törekvések hordozója és közvetítıje legyen az ıt 
körülfogó három országrész felé. E missziójának elıfeltételei már Méliusz 
odakerülése elıtt adva voltak. Világjárt és mővelt tızsérei, sokféle ipart 
őzı és vásározó polgárai érintve voltak a humanista eszmékkel; a refor-
mációnak ezekkel társuló törekvései, sıt annak különféle irányzatai is 
élénk érdeklıdést keltettek az emberekben. 
 A reformáció elsı magvait a hagyomány szerint Dévai Bíró Má-
tyás hintette itt el. Még 1550-ben Radán Balázs lelkész és mellette iskola-
igazgatóként mőködı Dézsi András is lutheri szellemben mőködtek, akár 
csak Dévai Bíró. A helvét irányú reformáció akkor tőnt fel Debrecenben, 
amikor 1551-ben Kálmáncsehi Sánta Márton érkezett oda Sátoraljaújhely-
rıl. Ám az egyházi vezetés, Zabardy Mátyás püspök kemény kézzel lépett 
fel ellene, sıt Kálmáncsehi saját papságával is ellentétbe került, így 1552-
ben Debrecenbıl Petrovics Péter oltalma alá ment Munkácsra, miután a 
püspökladányi zsinaton (1552) a lutheránizmushoz ragaszkodó papok 
kiközösítették. Zabardy püspök halálával 1556 augusztusában gyors vál-
tozás következett be, Kálmáncsehi is visszatérhetett. Az ı utóda a debre-
ceni lelkészi székben az ugyancsak kálvinista Szegedi Gergely volt. Szege-
di Debrecen elsı lelkipásztoraként egyben tagja a Városi Tanácsnak. Ez a 
szerv ekkor egyszerre volt a város és az egyház vezetı testülete, és ez 
gondoskodott a lelkészi állások betöltésérıl is. Szegedi ajánlotta a tanács-
nak, hogy hívják meg Méliuszt a második lelkészi hivatal ellátására. Szege-
di még Wittenbergben ismerte meg Méliuszt. Az ajánlás mellett Enyingi 
Török János pártfogása tette lehetıvé, hogy Méliusz debreceni lelkész 
lett. 
 
IV. Méliusz debreceni lelkipásztorsága 
 Az egész Szentírásból való igaz tudomány címő mővének ajánló leve-
lében így írja Méliusz: „A nagyságos Enyingi Török János, Hunyad vár-
megyének örök ispánja  vın engem kegyelmesen az ı oltalma alá, anno 
1558, mindazóta Isten engem itt, Debrecenben tartott.”5  
 Innen kezdıdik  nyilvános fellépése, szereplése. İ emelte Debre-
cent a magyar reformáció egyházkormányzati és szellemi irányító köz-

                                                 
5 Méliusz J. P.: Az egész Szentírásból való igaz tudomány. (ajánlás) Debrecen, 
1570. RMNY I 279 
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pontjává. Nemcsak Debrecenben és környékén terjesztette a helvét re-
formációt, de Erdélyben is. 
 Kimagasló szervezı képességét mutatja, hogy pártjára tudta állí-
tani a fıúri családok jelentıs részét: az Enyingi Török családot, Balassi 
Jánost és feleségét, Sulyok Annát, Mágócsi Gáspár egri kapitányt és hitve-
sét, Marsai Euláliát, Bebek Györgyöt feleségével, Patócsi Zsófiával, For-
gács Simon egri fıkapitányt, Bornemissza Farkast, Gyulafi Lászlót, Bocs-
kai Györgyöt, Telegdi Miklóst és még sok fıurat, akik pártfogói lettek a 
püspök egyházépítı munkájának és könyvei kiadásának. 
 Ugyancsak Méliusz hatására lett lutheránus püspökbıl elıször 
reformátussá Dávid Ferenc is 1559-ben, aki az erdélyi református püspöki 
széket is elfoglalhatta mindaddig, míg antitrinitáriussá nem lett. 
 Méliusz a kálvinizmust magyar vallássá kívánta tenni. A Kálvin-
hitő reformátorok ennek dokumentálására magyar ruhában is jártak. 
„Nemzeti ruhában nemzeti lélek építi a nemzeti jövıt!”6 Méliusz Kálvint 
tartotta követendı példaképnek. Mennydörgı hangon prédikált a hallga-
tóság elıtt, mint Kálvin. Lankadatlanul ragaszkodott a Bibliához és küz-
dött minden más tan hirdetıje ellen, akárcsak Kálvin. Szigorúsága a hit 
dolgaiban megalkuvást nem tőrt. Türelmetlen, támadó modora inkább a 
vitatkozó prédikátort láttatta meg, és eltakarta a humanista stúdiumokon 
nevelıdött tudóst. Debrecen az ı korában vált hasonlóvá Kálvin Genfjé-
hez; tiszta puritán elveket alkalmazott. Orgonának, képeknek, oltárnak, 
papi ruháknak, ceremóniáknak, szokásoknak már hírük sem volt. Nem 
harangoztak a halottak felett, sem temetéseken. A templomnak, akár kı-
bıl, akár fából épült, fényőzés és babona nélkülinek kellett lenni, egysze-
rőnek, puritánnak. Méliusz elvetette az orgonát is, melyrıl külön törvény-
cikkben rendelkezett az 1567-es debreceni zsinaton: „Az Antikrisztus 
táncoltató miséjéhez alkalmazott hangszereket pedig, a képekkel együtt 
kihányjuk, mivel azoknak semmi hasznok nincsen az egyházban, sıt jelei 
és alkalmai a bálványozásnak”.7 Hasonlóan vélekedett az éneklésrıl is: 
„Nem való a pápai idegen nyelven való ordítás, teljes torokkal értelem 
nélkül való éneklés, orgonálás, hegedülés és diskantolás a keresztyén gyü-
lekezetben, kik csak fülnek és nem léleknek szolgálnak.”8 Kánonjában, az 
Articuli Maioresben az anyanyelven való éneklést írja elı. 
 Ilyen puritán szellem lengi át a Méliusz-féle kánonokat és Méliusz 
Debrecenét. Mindent elvet, ami elvonja a hívı figyelmét Istenrıl, a hirde-
tett Igérıl, és ami a földi egyház dicsıségét és gazdagságát hirdeti. 
 
V. Püspöksége  

                                                 
6 Kis Boáz: Méliusz, a magyar Kálvin. OBT, 1941. 6. 
7 Kiss Áron.: XVI. században tartott magyar református zsinatok végzései. Bp., 
1881. 574. 
8 Méliusz J. P.: Az Arany Tamás elleni vitairat. Debrecen, 1562. 113. RMNY I 
181 
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 1559-ben tartották az elsı magyar református zsinatot Marosvá-
sárhelyen. Itt a tiszántúli összes reformált egyházak egy szuperintendens 
kormányzata alá tömörültek. Méliusz volt az. Két éven belül pedig püs-
pöki méltóságra emelték. Méliuszt elıbb a debreceni egyházvidék válasz-
totta püspökévé 1561-ben a Debrecenben tartott zsinaton, melyen a lel-
készek aláírták az egyházvidéknek készült hitvallást (Confessio Debreciensis). 
Így Méliusznak elıször ezen a kisebb területen volt püspöki joghatósága. 
Amikor a Nagyvárad környéki lelkészek 1562. július 19-én elfogadták a 
Debreceni Hitvallást, és testületileg egyesültek a debreceni egyházvidékkel, 
maguk is elfogadták Méliuszt püspöknek. A Tiszántúl más vidékei ezt 
követıen csatlakoztak Méliusz szuperintendenciájához. Az 1567 februári 
debreceni zsinatig teljes egészében kialakult a Tiszántúli Református Egy-
házkerület. 
 A püspök „primus inter pares”-ként kormányzott, jogköre volt a 
lelkészszentelés, zsinaton és vizsgákon való elnöklés, új lelkészek felvéte-
le, a generális vizitáció végzése. A Méliusz-kánonoskönyv  úgy rendelke-
zik, hogy minden klerikus engedelmeskedni tartozik püspökének. A 
XXVIII. kánonban kimondja, hogy a nem engedelmeskedıket „letétellel” 
kell büntetni. 
 A szuperintendensnek is korlátozva volt azonban a hatalma. Kor-
látozta ıt a seniorok kollégiuma. Minden intézkedését velük egyetértésben 
volt lehetséges megtennie. Ezen felül számadással tartozott a generális 
zsinatnak. 
 Már Méliusz püspöksége alatt, az 1570-es évekre mindenütt létre-
jöttek az egyházmegyék és az ezeket egyesítı egyházkerületek. A kerületek 
egymástól függetlenek voltak, külön tartott zsinataikon maguk állapították 
meg területük valamennyi egyházközsége számára kötelezı hitelveiket. 
 Kiépült az egyház teljes, ma is érvényes szervezeti formája: a 
közvetlen egyházkormányzás feladata a lelkipásztoroké, ezek fölött állnak 
a közülük kikerülı senior-esperesek és a superintendens-püspökök (utób-
bi akkor még nem minden kerületben); a legfıbb egyházhatalom a kizáró-
lag lelkészekbıl álló zsinatoké volt. 
 Az egész rendszer mögött ott állt támogatásával, vagy kényszerí-
tı, büntetı hatalmával a világi hatóság: város, vármegye, földesúr, Er-
délyben a fejedelem és tanácsa, valamint az országgyőlés. 
 Ezt a rendszert eredetileg a lutheri irányzat alakította ki. Luther 
megtartotta a püspöki vezetı tisztséget, míg a helvét reformáció a demok-
ratikusabb vezetést fogadta el. Zwingli az irányítást és felügyeletet a hívek 
által választott presbiteri testületre ruházta; Kálvin még tovább ment ami-
kor eltörölte a püspökség intézményét és demokratikus egyházkormány-
zatot vezetett be. A jellegzetesen lutheri egyházkormányzati modellt vette 
át a magyarországi helvét hitvallású református irány is (sıt az Erdélyi 
unitarizmus szintén hasonlóan szervezkedett). 
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VI. Harc a helvét irány gyızelméért 
 Méliusz több fronton is vezette azt a harcot, melyet a református 
egyház létrejöttéért és megszilárdulásáért folytatott jobbról a katolikus és 
lutheránus tanok ellen, balról az antitrinitárius irányzattal szemben. 
 Ehhez használt módszerei nagyon változatosak, sokoldalú refor-
mátori módszerek voltak: hitviták, polemikus iratok, hitvallások, törvény-
könyvek szerkesztése, káté összeállítás, bibliafordítások és -magyarázatok, 
énekszerzés, prédikációk. 
 Mindehhez nyomdára volt szüksége. A könyvnyomtatást tudato-
san állította reformátori mőködése szolgálatába. Prédikációi nem szónoki 
mővek, hanem értekezések, traktátusok, bibliai exegézisek, dogmák igazo-
lása a Bibliából. A prédikálás szent hivatás volt számára, de „a kiáltó szó-
nál” az írott, nyomtatott betőt többre becsülte, mert jól látta ennek mesz-
sze ható erejét. 
 Kolozsvár után a második állandó nyomdánk Debrecenben léte-
sült. Huszár Gál vetette meg itt a könyvnyomtatás alapjait 1561-ben, aki 
Verancsics Antal egri püspök üldözése miatt menekült Kassáról Debre-
cenbe. Már ez év májusában megjelent az elsı debreceni sajtótermék, 
Méliusznak A Szent Pál Apostol levelének, melyet a Kolossabeliekhez írt, prédiká-
ció szerént való magyarázata. Az 1562. évi Confessio Catholica szedése közben 
történt Huszár Gálnak Debrecenbıl való távozása, ám nyomdáját nem 
vitte magával. Legalábbis betőkészletének egy része Debrecenben maradt; 
Török Mihály nyomtatványaiban újra találkozunk vele. 
 Török Mihállyal egy idıben egy másik nyomdász is tevékenyke-
dett Debrecenben, az európai hírnevő Hoffhalter Rafael, aki Bécsbıl 
került a városba. A debreceni nyomda 1568-ban Török Mihály betegsége 
vagy halála miatt nem mőködött, végül 1569-ben Komlós András vette át 
vezetését és folytatta 1575-ig. 
 Méliusz a könyvkiadás mellett nagy gondot fordított a református 
iskolákra is. Buzdította a fıurakat, városokat iskolák felállítására. „Azért 
hát urak, királyok, papok, rontsátok el a sok bálványt, clastromokat, csi-
náljatok oskolákat azokból.”9  
 A reformátor a városi iskolából kifejlıdött debreceni református 
iskola skolasztikus rendszerét ugyan nem szüntette meg, de a tantárgyakat 
és azok anyagát, a septem artes liberalest a reformáció szellemében új 
tartalommal töltötte meg. 
 Jól látta Méliusz a reformációt s ezen belül a protestáns iskolákat 
is támogató feudalizmus ellentmondását: „Mert sokan abból akarnak az 
Istennek áldozni, az iskolákat és lelkészeket táplálni, amit erıszakkal, a 
természet törvénye ellen ragadoznak el alattvalóiktól.”10  
 

                                                 
9 Méliusz J. P.: Sámuel és Királyok két-két könyvének fordítása. Debrecen, 1565. 
149.   RMNY I 205 
10 Kiss Áron: Im. 608. 
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A) Írói tevékenysége 
 Méliusz nagy kiterjedéső írói munkásságot bonyolított le a debre-
ceni nyomda segítségével és annak legfıbb foglalkoztatója volt. Tıle 
származik a legelsı magyar nyelvő s egyben a legrégibb magyar reformá-
tus hitvallási irat, dogmatörténeti dokumentum, a Marosvásárhelyi Hitvallás 
(1559), amely a hazai protestantizmus lutheri és helvét irányának elkülö-
nülését jelzi. Ez a hitvallás egészében zwingliánus-bullingeri szellemő, de 
érvényesül benne a már Dévainál, majd Szegedi Kis Istvánnál megfigyel-
hetı jellegzetes „media sententia”, vagyis közvetítı felfogás, hogy ti. az 
úrvacsorai jegyekben Krisztus teste-vére az ígéretben van jelen a hit szá-
mára és nem testileg. 
 İ a szerzıje magyar irodalmunk elsı igazi, nyomtatásban is meg-
jelent reformátori igehirdetésének, ez a Kolosséi levél magyarázata (1561). 
 A keresztyének vigasztalása és könyörgések – A hitrıl és a keresztyénségrıl 
(1562) címő imakönyv az elsı magyar református imakönyv, melynek 
ugyancsak Méliusz a szerzıje, és ı a szerkesztıje vagy Szegedi Gergellyel 
a társszerkesztıje az elsı magyar református énekeskönyvnek is (1562). 
Ezekbıl mára egyetlen példány sem maradt. Méliusz maga is szerzett 
énekeket, ma négyrıl tudunk. Bár ezek sem maradtak fenn, de szövegüket 
csaknem bető szerinti másolat ırzi.  
 Méliusz bibliafordító munkásságának elsı ránk maradt emléke a 
Sámuel és Királyok két-két könyvének fordítása (1565). A bibliafordításoknál 
nem szolgai, hanem értelemszerő, de azért hő fordításra törekedett. Vallja, 
hogy a jó fordítás egyúttal a legjobb magyarázat. „Isten segítségébıl ami 
kicsiny értelmet Jehova adott, úgy akarom fordítani, hogy minden megért-
se; nem bötőt bötőre, hanem úgy, hogy sem a textust el nem hagytam, 
sem az értelmet. Ez penig az igaz magyarázat.”11 A lapszéli jegyzetekben 
gyakran közölt régészeti, földrajzi, fogalmi, tárgyi és történeti magyaráza-
tokat. Magyarázataiból a kortörténeti adatokon kívül megismerhetjük 
társadalomkritikáját, szociális és etikai témájú gondolatait is. „Ilyen párto-
lás vagyon Magyarországban is: kiőzik s meg behozzák a királyokat.”12 A 
királyt és a nemeseket feddi és inti: „Hát ti is tiszttartók … ne kínozzátok 
a szegénységet.”13, mert „a pórnál, aki Krisztus örököstársa, Isten fia, nem 
vagytok drágábbak”14. Az alattvalókkal zsarnokoskodó fejedelem egy 
sorba kerül nála a tolvajokkal: „…ha erıvel, törvénytelen elveszed jobbá-
gyod marháját, Isten mint hatalmas tolvajt megver érte, s még a te tulaj-
donodat is elveszi érte”.15  
 A korszakban elterjedt zsidó-magyar párhuzamba állítást alkal-
mazza Méliusz is, amikor Roboámhoz, Júda királyához hasonlítja a ma-

                                                 
11 Méliusz J. P.: Sámuel és Királyok … elıszavában 
12 U.itt 103b 
13 U.itt 169a 
14 U.itt 147a 
15 U.itt 177a 
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gyar uralkodót és az elnyomó urakat: Roboám király a pogány nyúzó, 
fosztó, kevély és tökéletlen, állhatatlan népek, urak példája, akik a közsé-
get úgy tartják, mint egy oktalan barmot. Fiak, hát a jobbágyot jól tartsá-
tok, ha a ti atyátok kínzotta.”16 Aktuális az a párhuzama is, melyben a 
babiloni uralom idején Júda földjén maradt zsidókhoz hasonlítja a magyar 
népet. Ezek a zsidók Izmáel vezetésével megölték az idegen hatalom, a 
babiloni király, Nabu-kudurri-usszur által feléjük helyezett helytartót, 
Gedáliát, mert nem voltak hajlandók Babilónia királyának szolgálni (2Kir 
25,24-25). „A szegény scythiai magyarokba ezen vér szorult. Míg tíz fenn-
áll bennek, addig nem örömest engedhetik, hogy idegen bírja országo-
kat.”17 
 A török kérdéssel foglalkozik A Szent Jánosnak tött jelenésnek igaz és 
írás szerint való magyarázása prédikációk szerint címő mővében. A végítélet 
távlatai és a történelem egymásba torlódnak. Gyula és Szigetvár elestét 
Isten igazságos büntetésének tartja. Miként más protestáns prédikátorok, 
ı is azt tanította, hogy a török Isten eszköze, amit bőneiért, vallási eltéve-
lyedéseiért engedett a magyarságra. „Ha nem vétkeztünk volna, semmi 
büntetésünk nem lett volna. De a bőn hozott halált, minden ostort re-
ánk.”18 „Lássátok urak, királyok, Isten a bálványozásért rontja, szaggatja 
kétfelé országunkat. Mint most háromfelé szakadott Magyarország a sok 
bőnért.”19 Ez a bőn Méliusz szerint elsısorban a katolikus vallás követése. 
„A Sátán és ördög széke az a nép, ország, ember, falu, város, győlés, ahol 
ez világ istene, az ördög uralkodik: azaz a bálványozást, paráznaságot, 
hamis tudományt, emberi tudományt, emberi szerzést tanítanak; az Isten-
nek igéjét, igazságát, szerzését, az igazságot, hamisságban fogva tartják 
meg, […] igazságát, szerzését, az igazságot, hamisságban fogva tartják 
meg, […] nem tanítják, hanem a pápa, Antikrisztus hamis hitét.”20 
Amennyiben a nép visszatér az igaz hitre – protestáns hitre -, Isten elve-
heti és el is veszi róluk a büntetést. „Soha se halál, se fegyver, sem kísér-
tet, sem sokság, sem ördög, sem bőn, sem uraság, szegénység, háború 
meg nem bírhatja a keresztyéneket, soha nekik nem árthat.”21 Azzal bíz-
tatja a magyar népet, hogy a török is Isten kezébe van, és határt szab go-
noszságainak: a „mohácsi ördögöket” is megítéli. „Dúl-fúl, haragszik e 
világ, de a te haragod és hatalmad nagyobb az ı haragjuknál; semmivé 
teszed ıket, mint cserepeket.”22  

                                                 
16 U.itt 156.p. 
17 U.itt 238b 
18 Méliusz J. P.: A Szent Jánosnak tött jelenésnek igaz és írás szerint való magya-
rázása prédikációk szerint. Várad, 1568. 177.  RMNY I 259 
19 Idézi: Bitskey István: Hitviták tüzében. Gondolat, 1978    70. 
20 Méliusz J.P.: A Szent Jánosnak tött jelenések …  
21 U.itt O 
22 U.itt Pp. 
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 A Gógról és Magógról szóló szakaszban a török-magyar fajro-
konság elméletét hangoztatja. Szerinte a magyarok és a törökök egy em-
ber gyermekei, mindkettı Japhetnek, Noé leszármazottjának fia: Tiras is, 
akitıl a törökök származnak és Magóg is, aki a magyarok atyja. Ez a leg-
régibb török-magyar testvérelmélet. A magyaroknak Magógtól való szár-
mazását illetıen is eredeti gondolkodó, hiszen akkor nem ismerték azokat 
a mőveket, amelyek ezt hirdették, ú.m. Anonymus, Constantinos 
Porphyrogenitos és a Bécsi Képes Krónika. Akkoriban elfogadták és 
fenntartották a népek azon nemzetségtáblázatát, amelyet az I Móz 10-ben 
és az I Krón 1-ben találunk. E szerint a földön észak felé elszaporodott 
népek Noé harmadik fiának, Japhetnek az ivadékai. Ezékiel próféta sze-
rint északon lakott, tehát Japhettıl származott Góg és Magóg erıs harcos 
lovas népe.  
 A méliuszi nemzetség-származtatás nélkülözött minden tudomá-
nyos ismeretet és módszert. Azt követte, amit korábban is tettek a törté-
netírók, ti. a névalakok hasonlóságán alapuló primitív etimológizálást. 
 Ebben a felfogásban valószínőleg politikum is volt. Egyrészt az 
akkor a helvét reformációhoz hajló fejedelemnek,  János Zsigmondnak a 
törökkel való szövetkezését lehetett célja igazolni. Az 1562. évi Confessio 
Catholicában is helyesli a törökkel együttes harcot Méliusz az ország vé-
delmében: „szabad az országnak igazságos és törvényes védelmében, a 
nyilvános zaklatások, az  osztozkodók, árulók, pártütık ellen, midın nin-
csen elég serege a hatóságnak a zendülés lecsillapítására, a rablások el-
nyomására.”23 Másrészt a török hatalom és vallás terjeszkedése ellen szólt, 
hiszen e népek istenellenesek, a pogányság  jelképei, akiket Isten el fog 
pusztítani. Az iszlám terjesztését Méliusz így ítéli meg: „mihent az Török 
az ő hitire kezd haytani, azon túl elvesz birodalma.”24 Isten fogja elpusztí-
tani, más nem verheti meg a törököket, csak Isten. 
 Az egész Szentírásból való igaz tudomány címő ajánlása is igen gazdag 
saját életére, Debrecen és az ország korabeli történetére vonatkozó adalé-
kokban. Szól Török Bálint vitézségérıl, fogságba esésérıl és pusztulásá-
ról. İ maga Török János oltalmából 1558 óta volt Debrecenben, akinek 
halála (1563) óta „itt az szegény nyomorolt várassal nyomorgattam”25, 
melynek háromszori égését (1564. szeptember 4. és 6., majd 1565. évi, 
amikor Székely Antal felégette) részletesen leírja. Hasonlóan Tokaj meg-
szállását, Gyula és Szigetvár elestét. „Mindezeket számlálom elı azért, 
hogy megértsük az mi nyomorolt országonknak romlását, háromfelé való 
szakadását: egyfelé a török császár, másfelé a római imperátor, harmadfelé 
az erdélyi birodalom bírja és kínozza. Látjuk ezt, hogy mind az két idegen 
nemzet becstelenül tart, ront, nyúz, fogyat naponként.”26 Ennek fı oka az 

                                                 
23 Kiss Á. … 270. 
24 Méliusz J. P.: A Szent Jánosnak tött jelenésnek … 
25 Méliusz J. P.: Az egész Szentírásból való igaz tudomány ajánlása 
26 U.itt 258. 
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a három bőn, amely már az Ószövetség népének is vesztét okozta: a bál-
ványozás, a parázna tobzódás és a törvénytelenség.  
Késıbb az okokat nyolc pontban foglalta össze: 
1. Bálványozás, Isten Igéjének megvetése. 
2. A próféták és tanítók elutasítása. 
3. Az isteni és természeti törvények elhagyása emberi rendeletek kedvéért. 
„Most Werbıczi dekrétoma szól, hallgat az Istené a pad alatt.”27  
4. Részrehajlás az igazságszolgáltatásban. „Jobb igazsága annak, aki 
hatalmasb, sok pénze vagyon.”28 
5. A nép törvénytelen kínzása és nyúzása, például amikor tized helyett 
ötödöt szednek tıle. 
6. A szegényeknek hamis fortéllyal való kijátszása. 
7. Az „eretnekeknek” pártfogásba vétele. 
8. Az egymás győlölése, szeretetlenség. 
„Júdás módra szeretjük egymást szembe, […] de hát megett eláruljuk 
egymást. […] Ahol nincs az szeretet, egyesség, hanem hasonlás, győlölség; 
a Krisztus mondja, el kell annak veszni az országnak. […] Ne csudáljuk 
azért veszedelmünket, hanem az Istennek, mint a zsidók, teljes szívvel 
könyörögjünk, az ü Szentlelkével térítsen meg, tisztítson ki bőneinkbıl.”29 
 Máig ismert mővei közül legkésıbb felfedezett az Institutio vera … 
Propositiones… (1571) (’Igaz tanítás a hit fı ágazatairól…’) címő mőve, 
melyet csak 1964 decemberében fedeztek fel Genfben a Reformációtör-
téneti Múzeum és Kálvin-könyvtár győjteményében. Címlapján Méliusz 
sajátkező dedikációja olvasható Bézához. Itthon valószínőleg azért sem 
maradt fenn belıle példány, mert Báthory István erdélyi fejedelem 1571. 
szeptember 17-én igen szigorú cenzúrarendeletet adott ki, s minden 
nyomtatvány kibocsátását és terjesztését a maga elızetes fejedelmi hozzá-
járulásához és engedélyéhez kötötte. Bár Méliusz ezt a kiadványt a rövid-
del azelıtt megválasztott fejedelemnek és testvérének, Kristófnak ajánlot-
ta, aligha nyerte meg vele a fejedelem tetszését és pártfogását: hiszen 
nemcsak a Szentháromság-tagadók ellen hadakozik benne, hanem táma-
dást intéz a pápa, a szerzetesrendek, az áldozópapság és az átlényegülés 
katolikus dogmái ellen is, ami a római katolikus vallású Báthorynak in-
kább ellenszenvét válthatta ki, semmint pártfogását. 
 A legtöbb példányban fennmaradt, legkésıbb kiadott mőve a 
Herbárium, mely csak a szerzı halála után jelent meg Kolozsváron (1578). 
Nem idegen test ez írói munkásságában. Humanizmusa itt szembeszö-
kıbb, mint bármely más írásában. A könyv fı motívuma az egész ember 
minden irányú gondozása; nemcsak lelki és szellemi, hanem testi bajainak 
orvoslása is. A könyv tartalmazza egyrészt 627 növényfaj (fák és füvek) 
betőrendes jegyzékét és leírását 233 cikkben; másrészt a betegségek név-

                                                 
27 Méliusz J. P.: Sámuel és Királyok … 22a 
28 Méliusz J. P.: Az egész Szentírásból való … 258. 
29 U.itt 258. 
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sorát és a gyógyításra való szereket. Kereken 2000 magyar növénynevet 
közöl, mert ugyanarra a növényre néha 5-10-15 elnevezést is használt. „A 
Méliusz által feldolgozott növényfajták 99%-át jelenleg is gyógynövény-
ként tartják nyilván.”30  
 A tudatlanság, babonák és varázslások elleni küzdelem éppúgy 
áthatja ezt a mővet, mint az a teológusi meggyızıdés, hogy minden or-
vosság hathatós volta végsı soron Isten szuverén akaratától függ. 
 Nemcsak egyes bibliai könyveket fordított le Méliusz, hanem a 
teljes Újszövetséget is (Új Testamentum, 1567) Ma már egyetlen példánya 
sem ismeretes, így tisztázatlan a kiadás körülménye. „Midın Heltai mun-
kálkodnék a Szentírásnak kiadásán Erdélyben; az idıben Méliusz Péter is 
kiadta az Új-Testamentumot Magyarországban”31 – jegyezte fel Bod Pé-
ter, az elsı magyar irodalomtörténész. 1776-ban Horányi is írt írt arról, 
hogy saját könyvtárának egyik darabja volt Méliusz Újszövetsége., vala-
mint Debreczeni Ember Pál is feljegyezte, hogy ismeri a méliuszi fordí-
tást. Heltai Bibliája 1551-65 között jelent meg, tehát ez idıben kellett 
Méliusznak is kiadnia az övét. E kiadás létét tanúsító források Szegedet 
említik megjelenési helyül. Szeged ekkor már hódoltsági terület volt, kér-
déses, hogy mőködhetett-e itt könyvnyomda. S ha igen, miért vitte mővét 
kockázatos úton Szegedre Méliusz, ha Debrecenben és Váradon is lehetı-
sége volt a kinyomtatásra? 
 Legnagyobb problémát mégsem a kiadás körüli bizonytalanság 
jelenti, hanem az a tény, hogy a mő elveszett. Ez nemcsak Méliusz mővei 
sorában, hanem a magyar bibliafordítás történetében is őrt okoz. 
 
 Nem lehet pontos statisztikai összegzést készíteni mőveirıl, hi-
szen nem tudjuk, hány mő veszett el; az ismertek egy része pedig nehezen 
sorolható be pontosan mőfaji kategóriákba. Valószínő, hogy a nyomtatás-
ban megjelent mővek száma 45-50 között van, a kéziratban maradtaké is 
tízen felül. Elkallódott leveleinek, felterjesztéseinek, további zsinati stb. 
irományainak száma ismeretlen. 
 Ezek a számok így is bizonyítják, hogy Méliusz a magyar refor-
máció egyik legtermékenyebb írója volt, aki viszonylag rövid életideje alatt 
kiemelkedıen sokat alkotott. 
 
B) Zsinatok és hitviták 
 Debrecenben már 1551-ben is tartottak protestáns zsinatot, tehát 
hét évvel Méliusz érkezése elıtt. A zsinatok tartásának igazi idejérıl 
azonban Méliusz püspöksége alatt beszélhetünk. 

                                                 
30 Nagy Barna: Méliusz P. mővei. In: A Második Helvét Hitvallás Magyarorszá-
gon és Méliusz életmőve Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának 
Sajtóosztálya, Bp., 1967. 
31 Bod Péter: A Szent Bibliának históriája Szeben, 1748   142. 
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 Az 1559-es elsı magyar református zsinaton Marosvásárhelyen 
Méliusz Dávid Ferenccel és Heltai Gáspárral együtt harcolt a 
lutheránizmus ellen, akikkel 1559. augusztus 18-án még írásba foglalta a 
református hitelveket (Marosvásárhelyi Hitvallás). Ezzel nem zárult le a harc. 
Az erdélyi szász lutheránusok még évek múlva is támadtak: bevádolták a 
debreceni eklézsiát külföldi fejedelmeknél és egyetemeknél, hogy az elvet 
minden hitágazatot és törvényt. 
 1561-ben Nagyváradon, Debrecenben és Egerben tartottak zsina-
tot. Az egri, a hitükért és vallásukért üldözött egri és egervölgyi reformá-
tusoknak Ferdinánd elıtti önvédelmük megszervezése céljából ült össze. 
Verancsics Antal a török udvarnál végzett követsége jutalmául 1557-ben 
megkapta Eger várának parancsnokságát és az egri püspökséget. Már 
1560. január 20-án panaszolta a királynak, hogy „a jászberényiek azért 
akarnak ellene a királyhoz Bécsbe követeket küldeni, mert ıket Luther 
követésétıl eltiltja és terhökre van, mert nem engedik magokat a 
katholikus kegyesség útára visszahívatni.”32 Négy hónappal késıbb már 
azt állapítja meg, hogy Egerben és a szomszédságokban a köznép, a ne-
messég és a katonák többsége is lutheránus. Verancsics erre felszólította a 
prédikátorokat, hogy hagyják el a püspökséget vagy térjenek vissza a kato-
likus hitre. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, akkor börtönbe veti 
ıket. Miután a prédikátorok nem tettek eleget a felszólításnak, ırizetbe 
vették ıket. A katonák erre tömegesen felzendültek és azzal fenyegettek, 
hogy mindannyian elhagyják a várost, sıt a nép is velük tart, azaz Eger 
egészen ırizet nélkül marad. Verancsics térítı tevékenysége és zaklatásai 
ellen az egri protestánsok hitvallást kívántak megfogalmazni. A katolikus 
elöljárók összeesküvéssel és pártütéssel vádolták ıket a királynál, ti hogy 
az új egyház a király ellen tör. A protestánsok Méliuszhoz fordultak segít-
ségért, hogy igazolják a király elıtt ártatlanságukat a vádakkal szemben. 
„… miként már a sz. kir. felségtek biztosainak és követeinek megmutat-
tuk, hogy a mi szövetkezésünk nem királyi felségtek ellen történt, hanem 
a hit és üdvösség ügyében, az igaz vallás, tudomány és lelkeink üdvéért; 
úgy most is az Istennel bizonyítjuk, hogy az lelkeink táplálatáért és üdvé-
ért lett.”33 
 Már készen volt az a terjedelmes hitvallás (Confessio Debreciensis), 
melyet ekkor adott át az egervölgyieknek Méliusz. Szerzıi voltak még 
rajta kívül valószínőleg Szegedi Gergely és Czeglédi György is. Van olyan 
felfogás, mely egyedül Méliusz mővének tekinti a confessiot, melyhez 
társai csupán az anyag összegyőjtésével járultak hozzá. Maga Méliusz is 
1564-ben a hitvallást a maga munkájának mondja. 
 A hitvallás határozottan helvét irányú. Puritán erkölcsöket és 
egyházi szolgálatot követel; az istentiszteletbıl kizár az evangélium szel-

                                                 
32 Kiss Á. …  61. 
33 U.itt 156. 
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lemével ellenkezı minden szertartást, elveti a bálványoknak, oltároknak, 
képeknek nemcsak tiszteletét, de jelenlétét is, elutasítja a fülbegyónást; a 
purgatóriumot „ördögi költeménynek”34 nevezi. Tagadja a katolikus átlé-
nyegülés dogmáját, azt vallja, hogy az úrvacsorában „nem testileg közölte-
tik a Krisztus teste a testtel, hanem szellemileg”35 a lélekkel. Elveti a jó 
cselekedetek érdemes voltát, és a hit által való megigazulást hirdeti. Teo-
lógiai magyarázatait egyszerő nyelven és jól érthetı példákkal tárta a hívek 
elé. „Emberi érdem az üdvösséget épp úgy soha el nem éri, mint a cigány, 
lován a török lovast, a teknısbéka a nyulat.”36 
 Aktuális társadalmi kérdésekben is eligazítást adott. A „hatóság” 
nála Isten rendelése „a jók védelmére és a rosszak irtására”.37 Meghatá-
rozta a törvényes hatóság kötelességeit: „Harcoljanak a hazáért és ügyel-
jenek fel annak védelmére. Az akadémiákat és iskolákat, melyek az ige 
veteményes kertei, az ország jövedelmébıl gondozzák. Veszítsék el a 
gonosztevıket, rablókat, oltsák ki a zsiványbandákat, büntessék testi hata-
lommal a megcáfolt, makacs és igazságnak nem engedı eretnekeket. […] 
Ne pusztítsák ki és ne rabolják el erıszakkal törvénytelenül amaz isteni 
parancs ellenére: Ne lopj! az alattvalók örökségét és birtokait. […] Mert 
valamint magános embernek nem szabad az Isten törvénye ellen elrabolni 
a mások javait, úgy a hatóságnak sem szabad az. A törvényes adón felül 
semmit sem szabad kicsikarnia.”38 
 Ezzel együtt megfogalmazta azt is, hogy mivel tartoznak az alatt-
valók a hatóságoknak. Tisztelettel, félelemmel, adóval és illetékekkel bé-
rükbıl és jószágaik jövedelmébıl. 
 Összecsengenek ezek az elvek a csak késıbb, 1562-ben Bullinger 
által megfogalmazott II. Helvét Hitvallásnak a világi felsıbbségrıl és az 
alattvalók kötelességérıl szóló tanításával. Eszerint „minden felsıbbséget 
maga Isten rendelt az ember békességére, nyugalmára, mégpedig úgy, 
hogy e világon az elsı helyet foglalja el” (XXX. fejezet)39. Az alattvalók 
kötelességét is meghatározta Bullinger itt: „…minden alattvaló ismerje fel 
a felsıbbségben Isten jótéteményét. Tiszteljék és becsüljék a felsıbbséget, 
mint Isten szolgáját, szeressék, járjanak kedvében és imádkozzanak érte, 
mint atyjukért, továbbá engedelmeskedjenek minden jogos és méltányos 
rendelkezésének. Végül pedig fizessék hőségesen és szívesen a vámokat és 
adókat és más ilyen természető szolgáltatásokat. […] Aki ellene támad a 
felsıbbségnek, Isten súlyos haragját vonja magára. Elítéljük tehát a fel-

                                                 
34 U.itt 135. 
35 U.itt 145. 
36 Idézi: Bottyán János: i.m. 38. 
37 Kiss Á. … 175. 
38 U.itt 175-176. 
39 A II. Helvét Hitvallás In: A Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai. 
Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventjének Sajtóosztálya, Bp. 
1954. 194. 
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sıbbség minden megvetıjét, a lázadókat, az állam ellenségeit és a pártütı 
semmirekellıket, egyszóval mindazokat, akik akár nyíltan, akár alattom-
ban kibújnak elıírt kötelességeik alól” (XXX. fejezet)40. 
 Méliusz az alattvalói engedelmességnek egyetlen határt szabott: 
„mindazokban miket csak az Isten ellen nem parancsol a hatóság, enge-
delmeskedni kell annak. De ha valamit a természeti törvény avagy az Isten 
dicsısége és törvénye ellen parancsol: abban a hatóságnak sem kell enge-
delmeskedni. Mert inkább kell félni Istentıl mint emberektıl”41. 
 „Kétfélék a hatóságok: jók és rosszak. [Isten] a rossz fejedelmek 
által, kiket az ı bosszújából ad mint az ı haragjának ostorait, haragját 
mutatja ki a föld lakói ellen. […] Engedelmeskednünk kell pedig az Úrért 
és lelkiismeretért még a rosszaknak és gonoszoknak is, kik törvényes hata-
lommal bírnak. […] és mint Krisztus parancsolta, hogy a hitetlen császár-
nak is adjuk meg az adót.”42 
 Ez az alattvalók kötelessége. Az ítélet és büntetés pedig Istené; ez 
adhat bizodalmat a népnek. „Meg fogja pedig az Úr büntetni, s el fogja 
törleni a gonosz és zsarnok fejedelmeket, mint az ı haragjának szolgáit, 
vesszeit és pálcáit. […] A jó fejedelmek az isteni könyörületesség, irgalom 
szolgái, az isteni erények tükrei s képei. […] A jó fejedelmeknek az Istent 
kell követniek és semmit nem kell törvénytelenül az Isten és országuk 
törvénye és rendelése ellen cselekedniök.”43 „Ha a törvényes hatóságok 
hatalmukat igazságosan bírják, engedelmeskednünk kell nékünk, mert ez 
királyi jog. Tehát sem ellenök nem kell szegülnünk, sem ajándokul nem 
kell javainkat nekik oda adnunk, mivel az Úr parancsolja, hogy mindenek 
engedelmeskedjenek a hitetlen királynak. […] Az ítéletet Istenre kell bízni, 
aki megbünteti mint rablókat és tolvajokat mindazokat, akik az Isten és 
természet törvénye ellen benyelik alattvalóik javait. De ha Isten törvénye 
ellen parancsolnak valamit, például hogy a bálványokat imádjuk, raboljunk 
és igazságtalanul öljük meg az ártatlanokat, teljességgel nem kell nekik 
engedelmeskednünk.”44 Kötelesség és parancs, isteni törvény tehát az 
engedelmesség, melynek határa egyedül a bőnre való felszólítás megtaga-
dása. „Ne vétkezz az Isten ellen, földi urad kedvéért.”45 
 Korántsem akarta Méliusz a feudális társadalom megváltoztatását, 
de abban törvényességet követelt. Gátat kívánt szabni a mértéktelen ter-
hekkel és a felsıbbségek túlkapásaival szemben. 
 Eredetileg a lutheránusok hirdették az engedelmességet, a kálvi-
nisták pedig az ún. ellenállás jogát. Luther az 1523. évi A világi hatalmasság-
ról címő írásában foglalkozott e kérdéskörrel. A szerzı itt Pál apostolt 

                                                 
40 A II. Helvét Hitvallás …  194-195. 
41 Kiss Áron: Im. 176. 
42 U.itt 177-178. 
43 U.itt 178. 
44 Kiss Áron: Im. 179. 
45 U.itt 270. 
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idézi: „Minden lélek engedelmeskedjék a felsı hatalmasságoknak, mert 
nincsen hatalmasság, hanem csak Istentıl: és amely hatalmasságok van-
nak, az Istentıl rendeltettek” (Róm 13,1). A jog birtokosainak kedvez 
Luther: „Nem lenne helyes, ha az urak elejtenék jogukat a robotra, mert a 
parasztnak terhekkel kell megrakodva lennie, különben elpajkosodik.”46 
 Kálvin ellenállási tanában viszont „a néptıl szervezett bizonyos 
felsıbbségek”47 az ellenállási jog letéteményesei. Az egyes ember e felfo-
gás szerint sem lázadhat az uralkodó ellen, még ha az zsarnok is. 
 Méliusznál nem szerepel ez az ellenállási jog. Ez is bizonyítja, 
hogy nem nevezhetı egyszerően „magyar Kálvinnak”, ahogy ezt néhány 
egyháztörténész tette. Teológiájának jellemzıje inkább az eredetisége. Bár 
jól ismerte kora hittudósainak teológiai rendszereit, s azoknak elemeit 
felhasználta, de úgy, ahogy ez számára és a hazai viszonyokra alkalmazva 
szerinte elfogadható és helyes volt. Jelen esetben azt bizonyította Ferdi-
nánd elıtt, hogy semmi olyat nem tesznek és nem hirdetnek az egri pro-
testánsok, ami a király, a püspök vagy az urak tekintélyét sértené, hatalmát 
tagadná, ellenük lázítana. İk csak hitüket nem akarják megtagadni. 
 Méliusz debreceni mőködése idején nagy hatással volt sokakra a 
Felvidéken és Erdélyben évek óta agitáló és vitázó Francesco Stancaro 
krisztológiája, mely szerint Jézus Krisztus csak emberi természete szerint 
közbenjáró. Hiába őzték el Stancarot, a magvak már el voltak hintve. 
 Hamar behatoltak a városba az észak-olasz–délkelet-svájci 
antitrinitárius hittételek is, elıször Kıröspeterdi Arany Tamás fellépése 
nyomán, aki azt hirdette, hogy Krisztus nem Isten, hanem csak Istennek 
fia és embernek fia. Mint ilyen, kisebb az Atyánál, csak fıpapi közbenjáró, 
amit az bizonyít, hogy meghalt és az Atyától támasztatott fel. A Szentlélek 
sem más szerinte, mint Isten ajándéka; azaz tagadta a három személyt a 
Szentháromságban. „A Krisztus nem Isten - úgymond -, hanem csak 
Istennek fia és embernek fia, mert az írás sehol nyilván Istennek nem 
mondgya, hanem embernek fiának mondgya. Azt is mongya, hogy 
küssebb Attyánál, megholt, Attyátúl támasztatott föl, küldetett pap, köz-
benjáró, kér Attyátúl, Attyának könyörög, hogy ne hadgya, megdicsıít-
se.”48 
 Méliusz Arany Tamás elleni vitairatának elıszavából – melyet 
Huszár Gál, a könyv kinyomtatója írt – kiderül, hogy Aranynak szándéka 
volt nézeteinek Debrecenbe is híveket szerezni. „ …szólok rövid beszéd-
del csak az minapi disputációkról, kiket Aran T. nagy készülettel alattom-
ba a ti várastokba be hozott és indejtott vala. Egy elıben mennyi sok 

                                                 
46 Magyarország története I. fıszerk.: Pamlényi E.-Székely Gy., Gondolat, Bp., 
1964. 196. 
47 Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere. Pápa, 1909-1910. 777. 
48 Méliusz J. P.: Az Arany Tamás elleni vitairat. Debrecen, 1562. idézi: Révész 
Imre, Századok, 1936.  52. 
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jámbor keresztyéneket háborejtott vala meg az ı Arriánus tévelgésivel és 
az Isten ellen való egyéb sok eretnekségivel.”49 
 Méliusz felismerte az egyházát fenyegetı veszélyt, ezért hamar 
felvette a harcot. Az 1561. november 30-tól december 14-ig tartó temp-
lomi vitán Arany visszavonta tanait, és reverzálist adott magáról: „Én 
Keres Peterdi Arany Tamás vallást és bizonyságot teszek az egy Istennek, 
Atya Istennek, Fiú Istennek, Szentlélek Istennek, mind itt az N. Török 
János uram házában való nemes uraim elıtt, ti Gergel pap debreceni plé-
bános, […] Somogyi Péter pap, püspök […], Gál pap, Miklós pap stb. 
elıtt az én hitem szerént az mint megesküdtem az prédikátor uraim elıtt, 
szabad akaratom szerént, hogy ezek ez vallások, akiket Istennek szájából 
ez én levelemben megirattam, igazak, és az én elıbbi tévelygéseim, kik 
ellene vóltanak ezeknek, hamisak…”50 Késıbb mégis az unitáriusokhoz 
csatlakozott. 
 1566-ban Egri Lukács lépett fel. İ sem tartotta a Fiút és Szent-
lelket az Atyával egyenlınek és mindkettıt az Atyától származtatta. 
 Károli Gáspár az általa összehívott 1566-os gönci zsinaton kíván-
ta rendezni a kérdést. A zsinat összeült, de Egrit nem lehetett rábírni tanai 
visszavonására. Károli ekkor Méliuszhoz fordult segítségért. 1568. január 
5-ére hívtak össze zsinatot a reformált egyházak számára Szikszóra. Ez a 
zsinat nem ült össze, ezért újnak az összehívására került sor, melyet még 
ugyanabban a hónapban Kassán meg is tartottak. Méliusz és a zsinat eret-
neknek nyilvánította Egri tanait, s mivel ı nem állt el ezektıl, a zsinat 
fogságra ítélte, ahonnan csak öt év múlva, tanai megtagadásával szabadul-
hatott (mások szerint jászói börtönében halt meg 1574-ben). 
 Legnagyobb hitvitáit Méliusz Dávid Ferenccel vívta, aki korábban 
katolikus papból lett elıbb lutheránus püspök, majd református (1559), 
éppen Méliusz hatására. Dávid azonban az 1566. március 15-i tordai zsi-
naton már unitárius tanokat hirdetett. Ezen a zsinaton kezdıdött a Szent-
háromság-tana elleni elsı nyílt támadás, mely tanokat Dávid mellett 
Blandrata György, János Zsigmond fejedelem udvari orvosa is képviselt. 
Tanításuk lényege, hogy Isten úgy lényegére, mint személyére nézve csak 
egy. 
 A vitát nem tudták Tordán lezárni, így ez év áprilisában a gyula-
fehérvári zsinaton is folytatták. Dávidék továbbra is hirdették, hogy a Fiú 
csak megistenült ember, a Szentlélek pedig nem más, mint az Atya kisu-
gárzó ereje, azaz mindkettı az Atyának alárendelt. 
 A kálvinisták május 19-ére újabb zsinatot hívtak össze Marosvá-
sárhelyre. Dávid ezen a zsinaton a Heidelbergi Kátét saját tanai értelmében 
átdolgozta. Az átdolgozott szöveget az unitáriusok Méliuszék elé terjesz-
tették. Végül a közösen megállapított szöveg 1566-ban Kolozsvárott 
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50 Az Keres Peterdi Aran Tamás vallási…  Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai 
Figyelmezı, szerk.: Révész Imre, 1873. 50. 
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Heltai Gáspár nyomdájában jelent meg. Az eredetibıl kihagytak 26 kér-
dést és ezek helyébe ugyanannyi újat iktattak be. A betoldott anyag jelen-
tıs részén Dávid és Blandrata szelleme az uralkodó, végeredményében 
mégis kompromisszumnak tekinthetı ez az átdolgozás. Az 
antitrinitarizmus kibontakozását azonban nem lehetett kompromisszu-
mokkal feltartóztatni. Erre Méliusz hamarosan rájött, s ekkor új utat kez-
dett. Hozzákezdett egyháza belsı megerısítéséhez. 
 
Az 1567-es debreceni zsinat 
 Méliusz a gyızelem reményében 1567. február 24-ére ismét zsi-
natot hívott egybe. Itt akart végleg megmérkızni Dáviddal, de az unitári-
usok közül senki nem jelent meg. Mindazonáltal a zsinatot megtartották. 
A három napig tartó győlést (február 24-26) egyházszervezı zsinatnak 
nevezi az egyháztörténelem. A zsinat egyben a tiszántúli egyházkerület 
kialakulásának is jelentıs állomása, mert itt voltak elıször együtt a fokoza-
tosan összekovácsolódott hatalmas egyháztest 14 egyházmegyéjének kép-
viselıi, élükön az espereseikkel. Méliusz meghívta a szomszédos 
tiszáninneni megyéket is, melyek közül háromnak a megbízottai meg is 
jelentek. Ez is mutatja, hogy a zsinat egybehívója a területi illetékességét 
meghaladó egyetemes intézkedı szerepet szánt a zsinatnak.  
Legfıbb intézkedései voltak: 
1. Tagadták az antitrinitarizmus tanításait. 
2. Méliusz elıterjesztésére a zsinat bevette a Bullinger-féle ún. II. Helvét 
Hitvallást és elfogadta a Béza-féle hitvallást. 
3. Megbízták Méliuszt két hitvallás és egy kánonoskönyv elkészítésével. 
 A debreceni zsinat minden intézkedése sorsdöntı jelentıségő 
volt nemcsak a tiszántúli egyházkerület, hanem az egész magyar reformá-
tus egyház további életére nézve. 
 A kánonoskönyv bevezetése és záradéka kihangsúlyozza, hogy a 
II. Helvét Hitvallást a genfi egyház tanításaival együtt elfogadják. Az ifjú 
magyar református egyház ebben az értelemben szerves része lett az eu-
rópai református egyházak közösségének, miután a II. Helvét Hitvallást a 
svájci kantonok többsége (pl. Zürich, Genf, Bern), majd a pfalzi és skóciai 
egyházak még 1566-ban elfogadták, késıbb a franciák és lengyelek is 
követték példájukat. 
 A zsinat határozatait és munkálatait három könyvbe foglalták. Az 
elsıt Méliusz latinul írta, és a fejedelemnek ajánlotta. Ennek címe magyar-
ra fordítva: Rövid hitvallása a debreceni zsinatra egybehívott pásztoroknak. A 
második könyvet, A Debrecenbe összegyőlt keresztyén prédikátoroknak igaz és 
Szentírás szerint való vallásuk címmel magyarul fogalmazta a szerzı, hiszen 
ezt a debreceni, kassai, nagyváradi, nagyszombati kereskedıknek, „áros 
népeknek” ajánlotta. És ezen a zsinaton született meg az Articuli Maiores; a 
Magyarországi Református Egyház legelsı törvénykönyve, a magyar pro-
testáns egyházjog alapforrása, mely az egyházkormányzat alakját is meg-
határozta. 
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 A latin hitvallásnak – mely 12 cikket tartalmaz – kb. a kétharma-
dát, a magyarnak – mely eredetileg 14 cikkbıl állt, ám csak hiányosan 
maradt fenn – mintegy a felét szentelte Méliusz az athanasiosi Szenthá-
romság-tan védelmének Dávidék tételeivel szemben. Emellett más teoló-
giai kérdésekkel is foglalkozott, úgy mint a predesztinációval, úrvacsora-
tannal, a halottak halál utáni állapotával.  
 A magyar szövegő hitvallásban, melyet a püspök a kereskedıknek 
szánt, az Isten akaratával egyezı és az azzal ellenkezı kereskedésrıl írt. 
Jónak azt a kereskedést tartja, amely megfelel az általa meghatározott 
elveknek: 
1. Isten nevében, az ı tisztességére és az egyház épülésére legyen. 
2. Az ember elsıdleges feladata Isten országának keresése. E szerint nem 
lehet fontosabb a kereskedés és vagyonszerzés, mint az Isten dolgaival 
való foglalatosság. 
3. Csalással ne szerezzen senki többet; igazságos mértéket kíván. 
4. Az adót és minden más köztartozást teljesítsék a kereskedık. 
Természetesen ebben a mővében is komolyan foglalkozik teológiai kérdé-
sekkel, melyeket elsısorban az antitrinitarizmussal szemben fogalmazott 
meg. Elterjesztését ez esetben a gyülekezetek és a társadalom legmozgé-
konyabb tagjaira bízta. Ennek megfelelıen alakult a hitvallás tartalma, 
felépítése és stílusa is. Nem egyszerő fordítása ez tehát a latin hitvallásnak, 
hanem népszerő újrafogalmazása. 
 E mővének célját, vagyis az Isten akarata szerinti kereskedést úgy 
tőnik nem érte el, hiszen egy évvel késıbb még mint komoly problémáról 
szólt a kereskedık „bőneirıl”: … „a katona rend után ık [az áros nép] 
merültek be a bőnbe: Csalárdság a marhavételbe és lopás, csalárdság és 
lopás a harmincadlásba, lopás, sok hamis eskövés az eladásba; sokaknak 
semmi gongyok Isten tisztességére nincsen, éjjel-nappal csak a marhake-
resésbe jár, nyomorult szegényeket nem táplál, hanem csak mint egy mé-
szárszékre hízlalt tulok magát hízlallya, irigység, álnokság, uzsora és egyéb 
sok vadhús benne. Hát igazán kereskeggyetek, Isten áldása gazdagítson, 
ne a Sátán gyönyörködtetı hazugsága …”51  
 Az Articuli Maiores címő kánonoskönyv jelentısége az, hogy az 
unitáriusokkal harcban álló református egyház legfontosabb tanbeli, szer-
vezeti, kormányzati, fegyelmezési és korabeli életkérdéseit válaszolta meg 
74 cikkében. A Bibliát törvényhozó forrásként szerepelteti. Eszerint az 
egyházi törvényszék állapítja meg a bőnösséget, melyért az egyházból való 
kirekesztés jár. Az ítélet kimondása és végrehajtása már a világi hatóság-
nak a dolga. Kifejezi azon igényét, hogy a világi bíróság is szentírási ren-
delkezések szerint mőködjön. Megrója azokat a magisztrátusokat, amelyek 
Werbıczi törvénykönyvét, vagy bármilyen emberi törvényt a Biblia elé 
helyezik. „A királyok, fejedelmek, törvényhatóságok, tisztviselık és  bírák 
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szentek és feddhetetlenek legyenek, és igazságosan uralkodjanak. […] A 
fejedelmek tartsák kezöknél a Bibliát, s tegyék elibe az Istennek Mózesnél 
és a prófétáknál megírott törvényét minden császár parancsainak. […] Az 
isteni törvény és igazságszolgáltatás legyen minden népek törvényének és 
igazságszolgáltatásának szövétneke és szabályozója. […] Egyetemes pa-
rancs ez a fejedelmekhez: «A gonosztevıket ne engedjétek élni» 2 Móz 
21,22 «A fejedelmek azért viselik a fegyvert, hogy megbüntessék a gono-
szokat» Róm 13 […] De haj. Most a fejedelmek palotája tömve van e 
rosszak özönével: keveset találunk, akik e bőnöket kárhoztatják, igazán és 
józanon élnek.” (LVI. cikk)52 A hatalmasok eszerint nem töltik be Istentıl 
kapott feladatukat. Ez azonban nem mentesíti az alattvalókat kötelessé-
gük alól, akik továbbra is engedelmességgel, tisztelettel, adóval, dézsmával 
és más illetményekkel és jövedelmekkel tartoznak a hatóságoknak. Bárme-
lyik fél mulasztja el kötelességét, vétkezik vele, bőnt követ el. A fejedel-
mek és alattvalók viszonya Méliusznál a természet törvénye alapján tehát 
jogok és kötelességek kölcsönösségén alapul. „Tehát midın a fejedelmek 
nem adják meg az alattvalóknak tartozásukat, amint az a nép vétkezik, 
mely nem adja meg a fejedelemnek, ami az övé: épp úgy vétkeznek a feje-
delmek, ha oltalmazhatnának és nem oltalmaznak.”53 Ha pedig ennek 
teljesítésére képtelenek, akkor alattvalóik adójából és minden más szolgál-
tatásaiból engedni tartoznak, mert a munka nélkül (itt az „oltalmazás” 
elmulasztásával) vett jutalom a lopás egy neme. Ezzel a szerzı radikális 
hangot ütött meg, amihez hasonló inkább csak a parasztmozgalmak esz-
mevilágában fordult elı. Ez a gondolat a debreceni tızsér-kalmár érdek-
körbıl és a város sajátos politikai helyzetébıl származhatott. A három 
országrész, a királyi, az erdélyi és a török hódoltsági terület összeszögellé-
sében fekvı Debrecen különleges problémája volt, hogy három ütközı 
hatalom feszültségében kellett élnie. Behódolt a töröknek, mert védelmé-
rıl senki sem gondoskodott, de e magatartásért neheztelt rá a bécsi udvar. 
A Habsburgok zsoldjában álló Székely Antal feldúlta és kifosztotta a vá-
rost (1565). Debrecen kérdésévé vált ezután, hogy mi jogon sarcolja a 
várost a király, ha nem tudja/akarja megvédeni a töröktıl. De Méliusz 
kérdésében sok száz töröknek behódolt falu kérdése is benne volt: miért 
kell adót fizetni a magyar földesúrnak, ha ennek ellenértékét, a védettséget 
nem tudja biztosítani? Mi ez, ha nem lopás? „Mert minden hatalmasság 
Istentıl van: tehát szükség mindenkinek engedelmeskedni. Innen erednek 
az alattvalóknak elpusztulásai, kifosztásai, mely rosszakban a fejedelmek a 
bőnösök, midın megtiltják, hogy ne vessék mások alá magokat, pedig 
ıket azok zsarnokságától nem tudják megvédeni.”54  
 Ennek kimondását nem lázításnak szánta Méliusz, inkább a város 
behódolását akarta igazolni vele, és még mindig hitt a fejedelmek magatar-
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tásának megváltoztathatóságában, jobbíthatóságában. De fıképpen Isten-
tıl rendelt kötelessége, mert „[…] akarja és parancsolja az Úr, hogy a 
királyokat és fejedelmeket meg kell feddeni” (LXXI. cikk).55 A bőnös 
fejedelmeket meg kell feddeni és el kell tiltani Isten igéjének a hallgatásá-
tól és a sákramentumokkal való éléstıl, végsı soron pedig ki kell közösí-
teni ıket az egyházból is. 
 A jobbágyok érdekeit és érzéseit fejezte ki Méliusz akkor is, ami-
kor lopásnak nevezte, ha a fejedelmek, hatóságok igaztalanul elnyomják és 
sarcolják alattvalóikat. Az ilyen törvények végrehajtása azonban a feudális 
viszonyok között csak illúzió maradt. 
 E zsinat után is folytatódott a nyílt hitvita. 
 Az 1568. január 6-i tordai országgyőlési törvény mindenütt meg-
engedte az evangélium szabad hirdetését, és újból kimondta a prédikátor 
szabad választását. 
 Az 1568. március 8-17-i gyulafehérvári zsinaton találkozott újra 
Méliusz és Dávid. A zsinaton megjelent a fejedelem is, s vele Csáki Mihály 
kancellár, Békés Gáspár belsı titkos kamarás más udvari fıemberekkel. A 
zsinat témája a Szentháromság és Jézus Krisztus öröktıl való születésé-
nek kérdése volt. A vita egyik fél oldalára sem dılt el, mindegyik kitartott 
a maga nézete mellett. Gyakorlatilag mégis az unitáriusok lettek a nyerte-
sek. Elsı volt maga a fejedelem, János Zsigmond, aki Békés Gáspárral 
együtt csatlakozott az antitrinitáriusokhoz, s példájukat követte hét belsı 
titkos tanácsos, a fıhaditanács, a fejedelmi tábla és a nemesség számos 
tagja. 
 A gyulafehérvári disputáció hatásának ellensúlyozására a tiszántúli 
és tiszáninneni reformátusok zsinatok tartását határozták el. Méliusz 
Nagyváradra, Czeglédi Ferenc liszkai lelkész, a zempléni egyházmegye 
esperese Sárospatakra hívták össze kerületük zsinatát. A nagyváradi zsinat 
egyben hitvitának is volt tervezve, de Méliusz nem közvetlenül hívta meg 
Dávidékat, hanem a fejedelemhez küldte el vita céljára 21 pontban össze-
állított tételeit. Dávid ezért nem is ment el Váradra, hanem a tételek cáfo-
latát írásban juttatta el Méliuszhoz. A zsinat a fejedelem jelenlétében folyt 
le 1569 októberében, aki Békés Gáspárt nevezte ki moderátornak. Békés 
a vita alábbi sorrendjét állapította meg: elsı nap az Atyáról, második nap a 
Fiúról, harmadik nap a Szentlélekrıl, negyedik nap Krisztus istenségérıl 
vitatkozzanak. A viták hatására kb. 3000 ember tért át az unitárius hitre. A 
nép most is követte vezetıit: a fejedelem által követett irányt tartotta 
most már helyesnek az udvar, a nemesség és a nép is. Egyedül a szászok 
maradtak hívek Luther tanához Erdélyben, mint sajátos német valláshoz. 
 A nagyváradi hitvita után a frontok lassan megmerevedtek. Egyre 
kevesebb remény maradt arra, hogy a két tábor egyesítése hitviták rende-
zésével még elérhetı lesz. Méliusz és trinitárius társai a fejedelem elıtt 
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most már véglegesen kegyvesztettek lettek. Az unitáriusok pedig János 
Zsigmond támogatása mellett már olyan erısnek érezték magukat, hogy 
Erdély határain túlmenı terjeszkedésre is gondoltak. Méliusz minden 
ellenállása dacára is sikerült az unitarizmusnak legalább átmeneti idıre a 
tiszántúli református egyházkerület Körös–Maros-táji alföldi részeibe 
behatolnia, s ott gyülekezeteket alkotnia. 
 A korban a vallásos mozgalmak iránti általános érdeklıdést je-
gyezte fel Borsos Sebestyén krónikájában: „A király … a három tudós 
emberek [Dávid, Blandrata, Franchen] értelmén állapodék meg. […] A 
király mellé állának sokan a magyarságos urakban is, ú.m. a Kendiek és 
sokan többen is; azután a városok közül Kolozsvár, Torda, Deés és a 
székelységben is nehány faluk és darab földek a székely fıemberekkel 
együtt. […] Akkori napokban hallottál volna egész Erdélyben minden 
helyeken a köznéptıl sok esztelen disputatiot és pántolódást: falun, vá-
roson étel-ital közt, estve-reggel, éjjel és nappal, prédikátoroktól a prédi-
káló-székbıl sok káromlásokat és mód nélkül való kárpálódásokat a két 
religio, ú. mint a calvinista és ariana religion valóktól disputálást hallottál 
volna.”56 
 A tömeges áttérések ellenére mégsem beszélhetünk egyértelmően 
unitárius gyızelemrıl. Méliusz még egyszer akart találkozni Dáviddal, 
ezért 1570-ben újabb zsinatot hívtak össze a helvét reformátorok. Ez 
1570. július 26-án ült össze Csengeren. Az unitáriusok ezen sem jelentek 
meg. A jelenlevık elfogadták a Méliusz által szerkesztett hitvallást, melyet 
a püspök még ugyanabban az évben kinyomtatott és a fejedelemnek aján-
lott. Célja az volt, hogy János Zsigmondot a Szentháromság-hitére térítse. 
Ez nem sikerült, sıt a fejedelem az 1571. január 5-i Marosvásárhelyen 
tartott országgyőlésen meg is vallotta, hogy unitárius lett. Ekkor állt ez a 
vallás térnyerésének tetıpontján, de nem sokáig. A fejedelem 1571. már-
cius 15-én elhunyt, és ezzel kezdetét is vette az unitárius vallás hanyatlása. 
 Az 1571. október 21-i tordai zsinatra Méliusz új vitatételeket 
készített. A püspök mővét 1571. június 1-jén az akkor fejedelemmé vá-
lasztott Somlyai Báthory Istvánnak és testvérének, Kristófnak ajánlotta. 
Méliusz Báthory trónra lépése után is kész volt a további hitvitázásra, sıt 
most a katolikus fejedelmet próbálta az unitáriusok üldözésére bírni. Bá-
thory azonban mérsékelt valláspolitikát követett; nem gondolt a katoliku-
sok nyílt pártfogására sem. A vallásoknak már korábban rendezett állapo-
tát kívánta fenntartani, de mikor újítással vádoltatott Dávid Ferenc, 
Báthory felhatalmazást nyert az országgyőléstıl (Tordán 1572. május 25-
én), hogy feleletre vonhassa Dávidot, és megbüntesse az újítókat. Tanai 
miatt Dávid Ferencet Déva várába záratta, ahonnan többé már nem sza-
badulhatott. 
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 Ezzel Erdélyben a vallási mozgalmak véget értek. János Zsig-
mondot Méliusz sem élte túl sokkal, 1572. december 15-én halt meg. 
Nem egészen másfél évtizedes nyilvános pályafutásának csaknem felét a 
Szentháromság-tagadók elleni küzdelem töltötte ki.  
 
 Egy eddig nem tárgyalt hitvitát ad elénk a Debreceni disputa vagy 
Válaszúti komédia. Méliusz az egyetlen, akivel ellenfelei nemcsak hitvitákon 
csatáztak, nemcsak könyvekben támadták, hanem ellene még színdarabot 
is készítettek. Ez a mő antitrinitárius, hiszen a szigorú helvét felfogás a 
komédiázást sem az iskolában, sem azon kívül nem nézte jó szemmel. 
Pedig ezt a mőfajt is nagy hatással alkalmazhatták az egyes felekezetek 
eszméik terjesztésére és propagandaeszközként. A Válaszúti komédiában 
(1572) a szerzı (valószínőleg Válaszúti György) költött eseményt ad elı, 
hiszen a debreceni vita a két ellenfél között sohasem történt meg. Figurái 
viszont élı, sıt nevezetes történeti személyek voltak. Szakramentáriusok: 
Péter pápa (Méliusz Péter), György kardinál (Czeglédi György), Vikárius 
Pál és Dékány; Szentháromság-tagadók: Varga Ferenc (Dávid Ferenc), 
Charianus János (Sommer János), Olasz doktor (Blandrata György) és 
Filep bíró; lutheránusok: Gál és Máté bíró. 
 A komédiában a kényelmes, jólétüket élvezı Méliuszék nyugal-
mát megzavarják a Dávid Ferenc vezetésével váratlanul Debrecenbe érke-
zı antitrinitáriusok. Vicárius Pál: „Megh mondám az Fejedelemnek [Péter 
pápa], hogy jınek az Erdélyi eretnekek, ám bizony elüté a kórság.”57 A 
templomban megrendezett hitvitán Méliuszt és társait legyızik az „erdé-
lyiek.” Gál bíró: „Úgy tetczik, Péter Uram, hogy szinte a csávába esél.”58 
„Elrekedél, mert az igazság elıt nints hová menned.”59 Ennek eredmé-
nyeképpen az egyik trinitárius pap, Vikárius Pál, ott helyben az unitáriu-
sok oldalára áll, mire Gál bíró is kijelenti, hogy „mü is Vicarius uramot 
egész városostól együtt követtyük.”60 
  
VII. Méliusz betegsége és halála  
 Méliusz fiatal kora ellenére is beteges ember volt. Több forrás 
emlékezik arról, hogy valami súlyos szervi bajban szenvedett. Erre utal a 
Válaszúti komédia néhány részlete is. „Hamar, hamar, fogjátok Uramot, 
mert majd elüti az betegség.”61 „Én beteges ember vagyok, sokat nem 
szólhatok”62 – mondja magáról „Péter pápa” a drámában. A szerzı egye-
nesen a betegséget tartja a vita elvesztése okának. „Ne is tsudálkozzék 

                                                 
57 Régi Magyar Drámai Emlékek I. Szerk.: Kardos Tibor, Akadémiai Kiadó, Bp., 
1960. 660. 
58 U.itt 668. 
59 U.itt 674. 
60 Régi magyar drámai emlékek… 677. 
61 U.itt 659. 
62 U.itt 670. 
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kegyelmetek rajta, hogy a Vargáék megh gyısztek volna münköt, hanem 
tulajdonítsák betegségünknek, mert Püspök Uram mindenkor beteges.”63 
 Betegsége tudatában már életében készült a halálra. Mikor azt 
közeledni érezte, mint egykor Kálvin, ı is magához hívatta paptársait és a 
város tanácsát elbúcsúzni. Ekkor felolvastatta végrendeletét, mely szemé-
lyes hitvallás is, hiszen nem földi javakról intézkedett, hanem hitelvi kér-
désekrıl: a Szentháromságról, a megigazulásról, a bőn okáról. 
 1572. december 15-én érte a halál, temetése másnap volt. Akarata 
szerint a szertartás a legegyszerőbb módon folyt le, a harang se szólt. 
 Debrecen jegyzıkönyvében a 328. lapon 1572. december 16-án 
az alábbi latin nyelvő bejegyzés áll Méliusz Juhász Péter elhunytáról és 
temetésérıl: „A tiszteletre méltó és legmagasabb mőveltséggel megáldott 
férfiú, Méliusz Péter úr, a debreceni eklézsia legéberebb szuperintenden-
se, a december 16-ik napját megelızı éjjel 11 órakor lelkét az Úr kezébe 
ajánlva életét bevégezte. A következı napon sokaknak könnyei közt dél-
után 2 órakor, igen nagy gyülekezet jelenlétében, a várostól keletre fekvı 
temetıkertbe, a nagyobbik domb tetején tétetett sírba s fölibe igen nagy 
kı gördíttetett.”64 
 
VIII. Összegzés 
 Méliusz a református teológiát kiépítette a római katolicizmus, a 
lutheranizmus és az antitrinitárizmus irányában. Független gondolkodó 
volt, bár rendszerének kiépítéséhez felhasználta mások teológiai rendsze-
reinek elemeit is (Kálvin, Melanchton, Bullinger, Zwingli, Szegedi Kis 
István és mások), de semmiképpen nem vette át teljes egészében azokat. 
„Méliusz nem a magyar »kálvinista« egyházat teremtette meg, hanem azt a 
református egyházat, amelynek Kálvin csak egyik, Magyarországon ko-
rántsem a legjobban ismert teológusa volt.”65 „Teológiáját nem lehet ki-
rakni máshonnan kölcsönzött mozaikszemekbıl, mert fı vonásai éppen 
az eredetiség és egyöntetőség.”66 Összességében annyi elmondható róla, 
hogy a helvét reformáció nagy családjához tartozik. 
 A reformáció alapgondolata és teológiája nem volt forradalmi. 
Nem forradalmian újat akartak, hanem egy korábbi, sıt az eredendı álla-
pothoz való visszatérést. Visszatérést a „forráshoz” és a korábban már 
elfogadott – de az évszázadok során elfelejtett vagy elhomályosított, el-
ferdített – „katolikus”, azaz egyetemes hittételekhez.  
 A reformáció „forradalommá” Róma ellenállása miatt kezdett 
válni: amikor a hitújítók megtapasztalták, hogy eredeti elképzelésük a 

                                                 
63 U.itt 670. 
64 Hegyaljai Kiss Géza: Méliusz Horhi Juhász Péter életeDebrecen, 1940. 29-30. 
65 A Magyarországi Ref. Egyház hitvallási irata MRE Egyetemes Konventjének 
Sajóosztálya, Bp. 1954.  81. 
66 Bucsay Mihály: Méliusz Juhász Péter gondolatvilága. Confessio, 1980/2. 42. 



Szatmári Emilia 
 

 96

római egyházban nem valósítható meg; amikor kimondták, hogy ha az 
egyházzal nem lehet reformálni, akkor nélküle kell. 
 Ebben az értelemben volt forradalmár Méliusz Juhász Péter is, 
aki a római egyházzal való teljes szakítást deklarálta azzal, hogy megalakí-
totta a református egyházat Magyarországon. 
 Emellett minden más tevékenysége – mint hitvitázói, teológiai, 
irodalmi, társadalomtudományi, népmővelıi, sıt orvosi és néprajztudo-
mányi – számottevı és kiemelkedı, de nem forradalmi. 
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MÉLIUSZ ÖSSZES MŐVEINEK JEGYZÉKE 
 
A. Méliusz nyomtatásban megjelent mővei 
1. Az vrnac vaczoraiarol valo közenséges keresztyéni vallás… (Marosvá-
sárhelyi Hitvallás), 1559 RMNY I 155 
2. A Szent Pál Apastol levelenec, mellyet a Colossabelieknec irt, 
predicacio szerent valo magyarazattya, 1561 RMK I 47, RMNY I 171 
3. A Christus Kozbe Iarasarol Valo Predicacioc, 1561 RMK I 46, RMNY 
I 169 
4. A szent János evangéliumának prédikáció szerint való magyarázata, 
1562 RMNY I 170 
5. Az Aran Tamas hamis es eretnec tevelgesinec es egyeb soc 
teuelgéseknec mellyec most az el fordult feio emberec kozot el 
árattanac…, 1562 RMK I 48, RMNY I 181 
6. Confessio catholica de praecipvis fidei articulis exhibita, sacratissimo et 
Chatolico Romanorum imperatori Ferdinando… (Egervölgyi Hitvallás), 
1562 RMK II 85, RMNY I 176 
6/A Confessio esslesiae Debreciensis de praecipvis articvlis et 
qvaestionibus quiburdam… (Debreceni Hitvallás), 1562 RMK II 86, 
RMNY I 177 
7. Catekismvs, 1562 RMK I 49, RMNY I 182 
8-9. A/A kersztienec nyomorusagokban valo vigaztalasoknak es 
könyörgeseknek igaz modgya az igaz szent irasoknak tanitasok szerent…  
B/Az hitrıl es az kereztiensegrol valo vetekedes, 1562 RMK I 50, RMNY 
I 183 
10. Énekeskönyv (társszerk.), 1562 RMNY I 178 
11. Magiar Predikatioc 1563 RMK I 53, RMNY I 194 
12. Valogatot predikatioc, 1563 RMK I 54, RMNY I 196 
13. A lélek könyve, 1562-63 RMNY I 184 
14. A zsidók áldozatiról, 1563 RMNY I 195 
15. Esaias könyve, Transl., 1563 RMNY I 191 
16. A halál könyve, 1563 RMNY I 193 
17. A genevai szent gyülekezetnek catechismusa Calvin Jánostól, Transl., 
1563-64 RMNY I 192 A 
18. A pestisrıl, 1564 
19. Refutatio confesionis de Coena Domini, Matthiae Hebler… (Hebler 
Mátyásék úrvacsorai vitairatának cáfolata), 1564 RMK II 90, RMNY I 199 
20. Apologia et Abstersio Ecclesiae Debreciensis… 1564 RMK II 91, 
RMNY I 199 
21. Az ket Samvel konyveinek, es az ket Kirali konyveknek az Sido 
nielvnek igassagabol es az igaz es bolcz magiarazok forditasabol igazan 
valo forditasa Magiar nyelvre (Sámuel és Királyok két-két könyvének 
fordítása), 1565 RMK I 55, RMNY I 205 
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22. Krónikák könyvei, Transl., 1565 RMNy I 206 
23. Az Szent Iob konyvenek a Sido nielvbol …, Transl., (Jób könyvének 
fordítása), 1565 RMK I 58, RMNY I 213 
24. Énekek énekének magyarázatos fordítása, 1565/66 k. 
25. A Szentháromság-tan védelme (latinul és magyarul), 1566/67 
26. Breuis confessio pastorvm ad synodvm Debrecij [!] celebratam (A 
debreceni zsinat latin nyelvő hitvallása), 1567 RMK II 105, RMNY I 228 
27. A Debreczembe oszve gyvlt kersztien predikatoroknac igaz es szent 
iras szerint valo vallásoc (A debreceni zsinat magyar szövegő hitvallása), 
1567 RMK I 60, RMNY I 229 
28. Articuli ex verbo Dei… (Articuli Maiores), 1567 RMK II 104, RMNY 
I 226 
29. Uj Testamentom, 1567 RMK I 63, RMNY I 238 
30. Az Szent Ianosnac tott ielenesnec igaz és iras szerint valo magyarazasa 
predikatioc szerint… (Jelenések könyvének magyarázata), 1568 RMK I 
69, RMNY I 259 
31. Antitheses veri et Turcici Christi, 1568 
32. Propositiones de Jah et Jehovah, 1568 RMK II 118, RMNY I 258 
33. Elıszó és hozzászólások a gyulafehérvári hitvitához, 1568 
34. Az igaz keresztyénségnek rövid Fundamentuma, 1569 RMK I 72, 
RMNY I 266 
35. A nagyváradi hitvita iratai, 1569 
36. Diputatio in causa sacrosanctae Trinitatis (gyulafehérvári hitvita), 
1569-1570 RMNY I 265 A 
37. Az egéz szent irásbol valo igaz tvdoman, 1570 RMK I 77, RMNY I 
279 
38. Igaz Szent Irasbol ki Szedettet Enek, 1570 RMK I 78, RMNY I 280   
/2. kiadás 1571-73 RMNY I 312/ 
39. Propositiones verae et consentientes Scripturis Sacris (a csenger-
miskolci zsinatok tételei), 1570 RMNY I 281  
40. Confessio vera ex verbo Dei sumpta et in synodo Czengerina (a 
Csengeri Hitvallás), 1570 RMK II 124, RMNY I 278 
41. Principia quedam in theologia et philosophia immota… (a simándi 
hitvitán átadott 25 tétel), 1570 RMNY I 278 
42. Mi legyen a külümbseg az teuelgö erdeli tudománi közöt es az igaz 
keresztyeni euangelium es vallas közeot, 1570 RMNY I 301 
43. Krisztusnak, Sz. Péternek, Sz. Pálnak és Pápának egymással való be-
szélgetései, 1570 RMK I 79  
44. A/Institutio vera … B/Propositiones svmtae ex verbo Dei…, 1571 
RMNY I 300 
45. Theses contra anathemata et catharmata… /Gratia et pax a Deo 
Patre/ (a nyirbátori zsinat tételei), 1571 RMNY I 302 
46. Herbarivm. Az Faknac Fvveknec nevekrol, termeszetekrol es hasznai-
ról, 1578 RMK I 141 RMNY I 413 
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B) Kéziratban maradt mővei és levelei 
1. Blandratáék 300-400 eretnekségének cáfolata, 1569 
2. József rabbi és társai káromlásainak cáfolata, 1569 
3. A teljes Szentírás összes bizonyságai a Szentháromságról, 1569 
4. Levelei: a) Cseh-morva atyafiakhoz, 1565 
 b) Bullingerhez, 1569 
 c) Melith Györgyhöz és Ferenchez, 1569/70 
 d) Dudith Andráshoz, 1570 
 e) Thretius Kristófhoz, 1568-72? 
 f) Zsinati meghívók, felterjesztések, ajánló levelek 1567-71 
5. Két könyörgés a debreceni-tanács jegyzıkönyvében, 1570 
6. Testamentuma, 1570-72 k. 




