
UNITÁKIUS HITVITÁK A XVI. SZÁZADBAK. 

A véletlen egy kéziratos kötetet juttatott birtokomba, melynek 
tartalma néhány unitárius szellemű hitvita. Összeírója, mint az egyes 
darabok végén látható megjegyzésekből kitűnik, Nagykadátsi Intzefi 
József, aki régibb kéziratokból másolta le a rá nézve bizonyosan ér-
dekes tartalmú műveket 1810-ben. Ezúttal csak ismertetni óhajtom 
a kötet tartalmát, hogy felhívjam rá a hitviták korával foglalkozó 
irodalomtörténetírók figyelmét. 

Maga a kötet nyolcadrót alakú, címlap nélkül mindjárt az első 
darab szövegével kezdődik s belül is két helyen néhány lap hiány-
zik. Egyébként szép, világos, gondos írás. Tartalma a következő : 

1. A Debreceni Disputa. Tudvalevő, hogy a Debreceni disputát 
Jakab Elek tette közzé Szana Tamás Koszorújában (1879 okt.) a 
Kénosi Tőzsér és Fosztó-Uzoni-féle Unitárius Egyháztörténet I. kö-
tetéből. A kéziratos kötet szövege nagyjában egyezik a Jakab Elek 
szövegével, csak a vége felé rövidebb valamivel. Maga a szöveg gon-
dosabb, világosabb ; úgy hogy ennek alapján világossá lesz Jakab 
Elek szövegének több, homályosnak jelzett vagy homályosan ma-
radt helye. Melius Pétert nem pápának, hanem Péter Püspök-nek 
nevezi ; a többi személy mind ugyanaz. A szöveg végén a követ-
kező megjegyzés : «Descripta per Josephum Intzefi de Nagy Kadáts. 
Anno 1810 ultimo die Mensis Octobris». 

2. Colloquium, Personae Pápista, Lutheránus, Calvenista, Uni-
tárius, Atheus, Török, Sidó, Oláh. A kötet legértékesebb darabja, 
melynek részletesebb ismertetését alább közlöm. 

3. A nagyváradi komédia. így nevezi Borbély István 1 azt a 
disputát, melyről az Uzoni-Fosztó-féle unitárius egyháztörténelem 
I. kötetében emlékszik meg, в melynek befejező részét az idézett helyen 
közli. Ez a rész teljesen megegyezik e kötet 3-ik darabjának befejezé-
sével. Kár, hogy a disputa eleje ebben a kötetben is hiányzik; ter-

1 Adalék a XVI. százévi drámairodalmunk történetéhez. (Keresztény 
Magvető. 1909. évf. 97. 1.) 
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jedelme a megmaradt résznek 25 oldal s tartalma vitatkozás Czakó 
Jakab és Szabó István között az unitárius vallásról, főleg Szt. János 
evangéliumának egyes helyei alapján. A szöveg végén a következő 
megjegyzés : «Pariata per Joseph um Intzefi de Nagy Kadáts. Anno 
1810 die 4-ta Novembris». 

4. Az egy állatban lévő három személyekről való tudakozódás. 
Terjedelme 26 oldal. Végül a következő megjegyzés: «Collecta et 
disputata per Matthe am Torotzkanum Episcopum unum Deum 
colentem». 

5. «Próbakő, mely által megvizsgáltatik, hogy ha a Háromság 
Istenről való Tudomány Istentől adatott Tudomány-ó vagy pedig 
Emberi Találmány. Három részre osztatik : Az első részben megvizs-
gáltatik és megmutogattatik, hol, mikor és mi formában nevezték az 
Emberek az Istent Háromságnak. A másodikban bizonyíttatik, hogy 
az egész Szent írásban sem az Ó sem az Ujj Testamentumban sohul 
az Isten magát Háromságnak nem mondotta, nem nevezte, sem egy 
szent ember is Háromság Istennek nem imádkozott. A harmadik 
részben egy néhány kérdések és feleletek tétetnek fel ezen dolog 
iránt». Terjedelme 66 oldal. 

6. A keresztényi hütnek vallása az unitáriusoknak értelmek sze-
rént. Mely az Erdélyben bévétetett négy vallások közé számláltatott 
és azon Hazának fundamentumos törvénnyeivel, Diplomáival és kü-
lömb Tsászári írásokkal, Királlyi Szókkal s Fejedelmek Fogadásival 
helyben hagyattatott és megerősítetett.» Terjedelme 8 oldal. Mellette: 
«Szent írásbéli Bizonyságok mellyekből ez a Hit és Vallástétel sze-
dettetett. » 

Irodalomtörténeti szempontból legérdekesebb a 2. számú Colloquium 
a Debreceni Disputához hasonló hi tvi ta , részben verses alakban. A d ráma 
a következő prológussal kezdődik. 

Orátor Primus. 

«Ékes ragyogással fénlő jó Uraink 
Töllünk tiszteletet érdemlő Aszszonyink 
Felső s alsó rendből álló halgatoink 
Hallyátok meg tsekély s együgyü szavaink. 
Nem bánnyuk actánkot bár nevessétek 
Tsak ne tsufoljátok és meg ne vessétek 
Mert min t a kásánál nintsen roszszabb étek, 
ü g y a tsufolásnál n in tsen rútabb vétek. 
Ezt is tudtotokra aka r juk mi adni 
Tréfás játékoknak békét fogunk hadni, 
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Oly dolgot akar tunk most előragadni, 
Mellyek végén a jó Lélek fog vigadni. 
Megláttyuk kitsoda ül az erős Sántzban 
Vagy kinnyában óhajt az ördögi lántzban 
Aki végig Sárt áll ugordik a tántzban 
De még a tetve is megugrik a rántzban. 
Tű pedig (az alatt) kivánnyuk éljetek 
Lelki s testi áldást Menyből remélyetek. 
Rollunk miből lehet jotskán Ítéljetek 
Ezer Esztendeig kivánnyuk éljetek.» 

Az első felvonás avval kezdődik, hogy a Pápista, panaszkodik, 
milyen rossz dolga van, ütik, verik, pedig hi tehagyott ; unitárius volt s 
pápistává lett s most «a lelkem esmérete annyira vádol, hogy vagy meg-
ölöm, vagy felakasztom magam ; eleget járok, de aki megvigasztallyon 
sohult nem találok». Találkozik a Calvinistával, aki vigasztalja: «Ne bú-
sulj, mert én is Calvinista vagyok, de meg ütköztem vallásomban, nem 
hiszem a Cálvénisták el választását s azért bujdosom, hogy minden Em-
berrel disputállyak és Vallásomban vagy Confirmálódjam vagy Vallásomat 
cl hadjam». Páp i s ta : «Jól vagyon menjünk el -s akit elől utói találunk, 
mindennel disputállyunk s a mellyik Vallást jobnak ítéljük lenni, arra 
állyunk.» Találkoznak az Atheus-sal, akit hamar meggyőznek, hogy nincs 
igaza, midőn azt állítja, hogy nincs Isten s hozzájuk csatlakozik, hogy 
keressék «mitsoda ez az Isten». Találkoznak a Turms-sal, aki török sza-
vakat keverve beszédébe, vitatkozik velük. Ezt is hamar meggyőzik s ő 
elismeri, hogy «Mahumet sokat hazudott, kérlek azért botsássatok el en-
gemet is Vallás tanulni.» Obviant Hebreum. A zsidó nem hiszi, hogy 
Krisztus eljött, de midőn a Calvénista hivatkozik rá, hogy Mikeas profe-
tiája szerint Krisztusnak Betlehemben kellett születni, a jeruzsálemi má-
sodik templomban meg kellett jelenni. «De hol Betlehem, hol Jeruzsálem 
hol a Királlyi Páltza, mindazok oda vadnak, el jött tehát a Kristus.» 
Sido : «Szégyenlem ugyan ; de mit tudok tenni, lelkem isméretiben meg 
győzettetvón meg kel vallanom, hogy el jött a Kristus ; de látván a ke-
resztények között a Vallás i ránt való Villongást, nem merek kereszténnyé 
lenni.» Calvénista: «Jere velünk, az igazságra megtanítunk.» Ezután még 
rövid vitatkozás következik a Lutheranus és Unitárius között. 

A második felvonás előtt Intermedium a Rex (János Zsigmond) 
magánbeszéde : 

«Mit hallok és mit látok, Oh furtsa Eretnek fejeknek álhatatlanságok, 
vallyon nem én vagyok é Erdély és Magyar Országnak Királlyá, nem én 
vagyok é Lengyelek, Törökök, Csehek hatalmas Ura ? nem én birom e 
Moldáviát, Sclavoniát és több Országokat ? Nem én vagyok e amaz nagy 
tr iumphusú r i tka hirü nevii János Király Fia ? Honnan vagyon hát, hogy 
hí rem nélkül így felindult egész Országom ? Esküszem az élő Istenre, 
hogy vagy Vallásomat meg változtatom, vagy az Eretnekeket egy lábig, 
tűzre, számkivetésre, fegyverre hányatom. Nem tudja é minden Ember, 
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hogy az Ég egy napnál többet nem ismér ? nem tudjaé, hogy egy Ország-
ban egy Királynál több nem lehet, egy Isten egy Keresztség, egy H ü t 
vagyon, honnan vagyon hát a Vallásoknak külömbségek ? Tenéked azért 
nagy hatalmú fényes Udvarom népe demendálom és porontsolom, hogy 
minden Eretnekeket Ország gyűlésére citállyad, de kivált Unitáriust ha 
kapsz, mint egy a Bómai Anyaszentegyháznak fundamentumának rontóját 
kötözve ma Királlyi Székem eleiben álltsad.» 

A második felvonás ismét a király szavaival kezdődik : 

«Elmúlt annak vessük fel bár kilentz Esztendeje, 
Hogy Erdélynek s más helynek is vagyok Ura s feje 
Hata lmomnak, két karomnak tündöklik ereje. 

Csendességgel s békességgel bírtam Országomat 
Mert szerettem és követtem én az igazságot 
Ma nem találsz, ha szemben szállsz bennem hamisságot. 

Défendáltam s procuráltam a Kómái Vallást 
Azt meg vet tem meg ölettem, aki hirdetett más t 
De mint nézem és intézem e nagy rút pártolást , 

Nints ha ta lmam s birodalmam hogy mind elveszthessem 
Országomat, Jobbágyimat mind megölethessem 
Elmém fu t s jár, nem tudom már dolgom hogy kezdhessem. 

Nem a lha tom s nem nyughatom, nem tudha tom mi lelt 
Álmot láték s meg ijedék látván igen nagy jelt . 
Pápa farán s a homlokán Árius nagyot szelt. 

Félek igen, min t hogy jégen hű t i fundáltatik 
Áriustól Servétustól hogy meg rontattatik 
Gyökeréből és tövéből mind ki ásattatik. 

A ki próbál most is talál gyakran nyereséget 
Dús Lelkének, elméjének nyer az tsendességet 
Próbát tészek, s elé vészek én egy mesterséget. 

A fogságból és rabságból tsak kibotsássátok 
Az foglyokat s álnokokat elömben hozzátok. 
Hogy mit hisznek s mire visznek expeciáljátok. 

Ezek felett s ezek mellett a Dávid Ferentzet 
Meg fogjátok, s elhozzátok min t egy Eretneket 
í g y tégyetek, mivellyetek hamar mindeneket.» 

Ez után megindul a vita a király előtt. Előbb a Pater Pápista, az-
után a Lutheránus Pap, m a j d a Cálvénista Pap bizonyítja egy-egy beszéd-
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ben a maga igazát s követeli, hogy a király az ő vallását kövesse. Az 
Oláh Pap röviden szól oláhos, tört magyarsággal s inkább az evésről, 
mint a hitről beszél. «No ládd Csiszár, hogy jól hiszen az Oláh ; mert 
ha az Oláhot nem böjtölne sohá, szalonnát túrót drága lenne. Lássad 
Kráj az olá Vallás, ha szereted szereted, ha nem szereted, nem szereted. 
Isten álgyon. Nam tse fatsen.» Végül az Unitárius Pap szól. Szerényen 
alázatosan kezdi : azt mondja, hogy az uni tár ius vallás «minden Vallások-
nál alább való, mer t ezt a világ gyűlöli és még tsak hírit hal lani is irtó-
zik.» A más vallásuaknak jó dolguk van, de az unitáriusok «ha minden 
jót végben vinnének is, haszontalan szolgáknak ismervén magukat , Isten-
nek a Jézus Kristus által kegyelméből vár ják üdvösségeket.» Elmondja az 
uni tár ius vallás tételeit, miben hisznek és m i t vallanak. Szavait így végzi : 
«Te is azért király, válaszad az Igazságot, kövessed a jámborságot, ez 
kettőnek a végén leled Menyországot.» 

Rex : «A Pápis ta , Cálvénista, Lu the r Vallást hallom, 
De meg vetem s nem szeretem, igaz hittel vallom, 
Az egy Atyát s annak Fiát imádni jovallom.» 

Ezután még rövid szóváltás következik mindegyik legyőzött vallás 
képviselője és az uni tár is pap között. A dráma befejezése, ami már csak 
néhány sor lehet, hiányzik. 
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