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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XXVI. 2018 

Tonhaizer Tibor

Méliusz Péter eszmeisége a Rövid Hitvallásban 

Az irat keletkezéséről

A 16. század utolsó harmadának elejére tulajdonképpen már lezárultak 
a magyarországi protestantizmus meggyökerezéséhez elengedhetetlenül 
fontos egyházszervezői zsinatok, de ami a tanbeli kérdések megszilárdí-
tását és az egyházi közigazgatás végleges stabilizálását illeti még mindig 
bőven akadt feladat és kihívás. Az 1567. február 24–26. között ülésezett 
debreceni zsinat arra volt hivatott, hogy a tanbeli felismeréseknek kellő 
nyomatékot adjon és egyház igazgatási szempontból is megteremtse a 
szükséges rendet. A zsinat jelentőségét kiválóan mutatja, hogy azon mint-
egy 17 egyházmegye képviseltette magát.1 A Tiszántúli egyházkerületből 
minden érintett megjelent, míg a tiszáninneniből a borsodiak, az abaújiak 
és a zempléniek küldték el követeiket. Az ülés a fiatal debreceni püspök 
Méliusz Juhász Péter vezetésével kezdte meg működését, akinek tiszte 
volt az is, hogy a határozatokat részletesen kidolgozva írásban rögzítse. 
A zsinat végzései és Méliusz rendszerező munkája nyomán állt elő az a 
három nagyjából hasonló terjedelmű szövegtest – ti. a Rövid hitvallás, 
a Magyar szövegű hitvallás és az ún. Nagyobb cikkek – melyek közül 
mi most csak az elsővel foglalkozunk részletesebben. A jelzet hitvallási 
iratok mindegyikén átsejlik a méliuszi eszmerendszer számos vonása, 
így a jeles reformátornak a zsinati határozatokkal való egyetértése nem 
lehet kérdéses. Már első művét is, amit „A Szent Pál apastal levelének 
melyet a kolossabelieknek írt prédikációk szerént való magyarázatja” 
címmel püspökségének legelején írt, rögtön a «döbröcöni tanácsnak» 
ajánlotta. Néhány esztendővel később viszont Méliusz összeállított egy 
olyan hitvallási- és egyházi szabálygyűjteményt (Articuli ex verbo dei et 
lege naturae compositi), ami a római katolikus, illetve az unitárius hittel 
szemben körvonalazta a református tanokat.2 

Szakmailag nézve a fenti zsinat lényegében ezeket a polemikus 
ihletésű teológiai alapvetéseket hagyta jóvá, ugyanakkor már a Rövid 
hitvallásról is elmondható, hogy az a méliuszi eszmerendszer egy kis sze-

1  Kiss Áron: A XVI. században tartott magyar református zsinatok végzései. Magyar 
Protestánsegylet, Budapest, 1881. 518. (továbbiakban: Kiss, 1881.)
2  Kiss, 1881. 519. 
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letének leképezéseként még számos érdekes és lényeges mondanivalót 
foglal magában. 

Rögtön az elején érdemes számításba vennünk, hogy a Rövid hitvallás 
szövege latin nyelven íródott, ami arra enged következtetni bennünket, 
hogy Méliusz annak tanulmányozását nem az átlag olvasóközönségnek 
szánta, hanem sokkal inkább a teológia tudománykörében bizonyos jár-
tassággal rendelkező, műveltebb rétegeket kívánta megszólítani. Más a 
helyzet a magyar szövegű hosszabb hitvallással, amely a Debrecenben, 
Nagyváradon, Kassán és Nagyszombatban élő „jámbor és keresztyén 
áros népek” számára íródott még pedig azért, hogy „tanuljanak belőle 
és kereskedelmi utazásaikon be tudják tömni az eretnekek száját, akik 
Krisztus valóságos fiúi istenségét és a Szentlélek személyes istenségét 
eretnek módján tagadják”.3 Ez utóbbiban lényegesen kevesebb idézet 
található, mint ahogyan a szerző a szakkifejezések használatában is jóval 
visszafogottabb. A két olvasóközönség közötti származási és műveltségi 
különbség így minden vita felett áll.

 A dokumentum első számú címzettje azonban nem akárki, hiszen 
az író egyenesen Szapolyai János fia, János Zsigmond erdélyi fejedelem 
figyelmébe ajánlotta a hitvallást, méghozzá oly módon, hogy néhány in-
tést is megfogalmazott az uralkodó felé. Álláspontja szerint a fejedelmek 
legyenek bölcs uralkodók, akik nem csupán hivataluk gyakorlásának 
módját és határait ismerik, de olvassák és értik az isteni kinyilatkoztatás 
gyanánt adatott szent írásokat is. Nincs okunk meglepődni ezen, hiszen 
a reformáció egyfelől hatalmas változásokat indukált a társadalmi 
szférában, másfelől határozott biblikus üzenete is volt az államhatalom 
működésére és tevékenységi köreire nézve. A teológia önmagában 
véve hasonló funkciót vívott ki magának a 16. századi reformációnak 
köszönhetően, mint két-három évszázaddal később a világi politika.4 Az 
uralkodó egészen egyszerűen nem tehette meg azt, hogy teológiai, vagy 
legalábbis vallási kérdésekben ne nyilatkozzon meg, ha a szükség úgy 
kívánta. 

Méliusz tulajdonképpen már az irat elején, az ajánlásban említést 
tesz az antitrinitáriusokról, akikről nem kifejezetten emelkedett és mai 
értelemben véve főként nem toleráns stílusban ír. Hangneme akár meg-
ütközést keltő is lehetne a 21. századi társadalmi viszonyok közepette. A 
tudósító jelzi, hogy a Szentháromságot nyíltan tagadó irányzat ugyan már 
többször maradt alul a hitviták során, ettől függetlenül „a maguk hibáinak 

3  Kiss, 1881. 520.
4  Péter Katalin: A reformáció és a művelődés a 16. században. Magyarország történe-
te III/1. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. Akadémia, Budapest, 1985. 510.
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mocskába és szennyébe megmaradtak.”5 A szöveg tartalmi rendjéből ki-
indulva az első számú célpontot azonban mégsem ők képezték. 

Célkeresztben a középkori katolicizmus

Az ajánlás után a Rövid hitvallás főszövegével ismerkedhetünk meg, 
melyben Méliusz már nem csak az antitrinitárius oldalt, de a katolikus 
felet is komoly támadásokkal illette, sőt ebben a részben először a római 
egyházra zúdította dörgedelmeit. Nem volt ez véletlen, sőt Méliusz ügyes 
diplomáciai érzékét dicséri, hiszen János Zsigmondról tudvalevő volt 
erős antiklerikális beállítottsága, vagyis találékony felütésével a szerző 
tökéletesen megalapozta írásának későbbi fő mondanivalóját. Az író 
egyébként sem rejtette véka alá azon szándékát, miszerint e munkájában 
kétfrontos harcot kíván folytatni a kor protestánsai által legveszélyesebb-
nek tartott ideológiai-vallási irányzataival szemben. Hivatkozik a De-
kalógusban szereplő második parancsolatra, vonatkoztatva azt a „pápás 
egyház” megannyi képére és oltárára, de főként magára a misére, s az itt 
használt ostyára. Róma püspökét Antikrisztusnak titulálja,6 amivel per-
sze még önmagához képest sem mondott újat, egyfelől azért, mert a kor 
protestáns közvéleménye szinte egyöntetűen vallotta ezt az azonosítási 
formát, másfelől pedig azért, mert nevezetes Két dialógusában ennél még 
kárhozatosabb jelzőket is használt a pápaságra nézve, néhány esztendővel 
korábban. E műből világosan rajzolódik ki előttünk, hogy Méliusz a ma-
gyarországi reformátorok azon táborát gyarapította, akik az úgynevezett 
kettős Antikrisztus képet vallották, vagyis a vég idejének eljövetelét 
mintegy harangszóként jelző Antikrisztust a törökkel és a pápasággal 
egyaránt azonosították. Ebben a szerző nem Luther, hanem Melanchton 
ide vonatkozó nézeteit képviselte, aki a „reformáció atyjával” szemben 
kizárólagos módon végig ezt az azonosítási elvet tartotta elfogadható-
nak.7 „Mi dolog az te Antikrisztus pápa, hogy az méltóságomba hágtál”8 

5  Kiss, 1881. 469.
6  Kiss, 1881. 470.
7  Tonhaizer Tibor: Apokaliptikus várakozások Magyarországon a reformáció korá-
ban. Református Zsinati Iroda Doktorok Kollégiumának Főtitkári Hivatala, Budapest, 
2004. 70. 
8  Méliusz Péter: Két dialógus, Debrecen. 1562. In. Tanulmányok és szövegek a 
magyar református egyház XVI. századi történetéből. Szerk. Barta Tibor. Református 
Zsinati Sajtóosztály, Budapest, 1973. 288. (Studia et Acta Ecclesiastica III.)
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– kérdezi a római egyház fejétől, mintegy Krisztus nevében.nak.9 „Mi 
dolog az te Antikrisztus pápa, hogy az méltóságomba hágtál”10 – kérdezi 
a római egyház fejétől, mintegy Krisztus nevében. 

Ehhez hasonló hangot ütött meg Jelenések könyve kommentárjában, 
ahol ezt írja: „Így most a pápa Antichristus veri, czufolia, fesiti és öli 
az Christhust.”11 Méliusz vitathatatlan módon egyike volt azon reformá-
torainknak, akik páratlan vehemenciával támadták a Magyarországon 
időközben egyre inkább gyengülő római egyházat. Rajta kívül nyilván 
többeknél, de leginkább Bornemissza Postilláiban találhatunk hasonlóan 
markáns, sokszor nyomdafestéket is alig tűrő megfogalmazásokat.12 

Össztűz az antitrinitáriusokra

A szövegben ezt követően egyre inkább felerősödni és kikristályo-
sodni látszik az apologetikai tradíciók mellett meghúzódó polemikus 
jelleg. A hitet ugyanis nem volt elég megvédeni, de ki kellett mutatni az 
elválasztó tanok mögött meghúzódó különbségeket is méghozzá a szent 
iratok hátterén, véli Méliusz. Ez az oka annak, amiért részletes bemutatás 
tárgyává tette a helvét irány hittételeit, először is a korábban megemlített 
trinitárius kérdés vonatkozásában. Elsődleges célja minden bizonnyal a 
fejedelem informálása és óvatosságra intése volt ama irányzattal kapcso-
latban, amelyik ekkor már Európa-szerte hallatta hangját. A jeles magyar 
reformátor akkor még nem tudhatta, hogy fáradozásai nem járnak majd 
eredménnyel, hiszen János Zsigmond mindössze két évvel később a refor-
mátus hitet elhagyván unitárius hitre tér. Bitskey helyesen állapítja meg, 
hogy minden kétséget kizáróan ez volt az első hazai, eszmei-ideológiai 
szempontból jól megalapozott támadás az antitrinitáriusokkal szemben.13

Méliusz világosan leszögezi, hogy a helvét irányú hívek egy Istenbe, 
de három bizonyságtevőbe vetik hitüket, aki: Atya, Fiú és Szentlékek. 
Az isteni személyek egyaránt érezhetőek és láthatóak a történelemben, 
de nem ugyanazon formában vannak jelen. Az Atya ugyanis a szózat-

9  Tonhaizer Tibor: Apokaliptikus várakozások Magyarországon a reformáció korá-
ban. Református Zsinati Iroda Doktorok Kollégiumának Főtitkári Hivatala, Budapest, 
2004. 70. 
10  Méliusz Péter: Két dialógus. 288.
11  Méliusz Péter: Szent Janosnac tött Jelenesnec igaz es írás szerént való magyará-
zása. Várad, 1567. 467.
12  Bornemissza Péter: Postillák I–V. Sempte-Detrekő, 1573–1579.
13  Bitskey István: Hitviták tüzében. Gondolat, Budapest, 1978. 77. (továbbiakban: 
Bitskey, 1978.)
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ban jelent meg, a Fiú mint férfi, a Lélek pedig galamb formájában tett 
kinyilatkoztatást az embereknek. Az antitrinitárius teológia elfogadja az 
Atya istenségét, így a szerző nem látja indokoltnak, hogy hosszabban 
értekezzen róla. Nem úgy Krisztusról és a Szentlélekről, akik személyü-
ket tekintve ilyen értelemben szerves részét képezték a választótanoknak. 
Méliusz itt biblikus alapokon kifejti, hogy Krisztus preegzisztenciája 
vitathatatlan, vagyis Ő öröktől fogva van, ami nem hatálytalanítja azt a 
bibliai megfogalmazást, miszerint a Megváltó a világ és „minden teremté-
sek” előtt született.14 Ebből kifolyólag pedig isteni lényegéhez nem férhet 
kétség. Ezen a ponton valószínűleg ismét jól megfontolt egyházpolitikai 
szempont gyanánt példaként hozza fel a niceai hitvallás szövegét, mint 
amely a Szentírással teljes egyetértésben vallja Krisztus istenségét. Ez az 
utalás persze nyilvánvalóan rejtett magában némi kockázatot a katoliciz-
mussal folytatott hitvitában, hiszen – az Ágostai Hitvallás célkitűzéséhez 
hasonlatosan – egyfelől úgy igazolja a hitújítás teológiai indokoltságát, 
hogy elismeri az egyháztörténelem meghatározó zsinatainak közös kap-
csolódási pontjait, másfelől viszont ideológiai fegyvert is ad az antitrini-
táriusok számára, akik szemében a legnagyobb szálkát a niceai zsinatnak 
éppen ez a határozata képezte. 

Dávid Ferenc szerint ugyanis az Antikrisztus kilétének azonosítása 
mindazokkal az ismérvekkel, amelyeket a reformátorok korábban már 
feltártak (pl. mise, gyónás, cölibátus, képtisztelet) még nem fejeződhet 
be, hiszen az Antikrisztusnak megmaradt egy olyan sarkalatos tanítá-
sa, amely azóta sajátossága a mérvadó keresztyén teológiának, amióta 
megalkotásra került a nicea-konstantinápolyi hitvallás. Rövid magyará-
zatában Dávid éppen a debreceni zsinat ülésezésének évében fejtette ki, 
hogy a keresztyénség istenellenes hatalommá vált, amennyiben az egy 
igaz Istenből hármat csinált, s ezeket Atyának, Fiúnak és Szentléleknek 
merészeli nevezni. „…Az Antikrisztus pedig ezt el nem ronthatá, hanem 
önmagátúl az régi sophisták által többet tőn hozzá, az egy Istent három 
személynek mondván… Az ő sok pepecselésével elrontotta az igaz ke-
resztséget… az Úrnak parancsolatja szerint való rendet visszafordította… 
ellentmondásokat és babonaságot hozott be az egyházba”15

Dávid nem rejtette véka alá azon nézetét sem, miszerint a Szenthá-
romság tanának a keresztyénségen belül való megjelenése kétségtelenül 
szerepet játszott abban, hogy a törökök felülről jövő lehetőséget kaptak 
Európa megtámadására. Mohamed ugyanis „a keresztények által csinált 

14  Kiss, 1881. 481.
15  Dávid Ferenc: Rövid magyarázat, amiképpen az Antikrisztus az igaz Istenről való 
tudományt meghomályosította. Kolozsvár, 1567. 7–13. (továbbiakban: Dávid, 1567.)
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több istenek ellen erősen tusakodott, azt hirdetvén, hogy egy és magtalan 
az Isten, mint szinte az római doctorok és filozófusok (ennek ellenében) 
tanítanak.”16

A világ vége Dávid szerint ebből kifolyólag 1570-re várható, amikor 
a Háromságról szóló tant protestáns részről elfogadó és legalizáló Ágos-
tai Hitvallás keletkezésétől (1530) – ti. a zsidó nép pusztai vándorlásának 
analógiájaként – számítandó negyven esztendő letelik.17 Ekkor történik 
majd meg a török kiűzése, Isten országának felállítása és Krisztus eljöve-
tele a keresztyén hívek lelkes tömegeinek nagy örömére. 

Egyház- és biztonságpolitikai megfontolások

Nincs tehát okunk csodálkozni azon, miszerint Méliusz kiemelt 
feladatának érezte, hogy legalább a teológia szintjén rendet tegyen az 
előbbi kérdésben és egyértelműen kifejezésre juttassa a helvét irány 
ide vonatkozó biblikus hitvallását. Érdekes lehet azonban első olvasat-
ra, hogy miért idézte tekintélyként az egymással sok esetben ellentétes 
szellemiségű forrásokat. Vajon kizárólag egyházpolitikai megfontolások 
játszottak volna ebben szerepet? Nos, ki kell mondanunk, hogy ennek az 
eljárásnak már magyarországi viszonylatban is volt egyfajta tradíciója. 
Mindössze néhány esztendővel a szóban forgó debreceni zsinat előtt 
született meg a Debrecen-Egervölgyi Hitvallás (1562), ahol tulajdonkép-
pen ugyanez az eljárás érvényesült, és a régi egyházatyákra, valamint 
a zsinatokra ugyanúgy hivatkozások történtek, mint az éppen akkoriban 
ülésező tridenti zsinat (1545–1563) végzéseire. A szóban forgó eljárás 
mögött olyan indok is meghúzódhatott, miszerint a zsinat még nem ért 
véget, s ezért Trident-tel kapcsolatban, mintegy utolsó szalmaszálként 
reménykedni lehetett valamilyen reformista fordulatban, de legalábbis a 
felekezetek közötti igencsak eltérő álláspontok közeledésében.18 Minden 
valószínűség szerint ezért kapta az 1562-ben keletkezett hitvallás szövege 
a Confessio Catholica, igen találó, s az ellenfél hajójának vitorlájából az 
ideológiai szeleket kifogni szándékozó címet. Az 1560-as évek közepére 
azonban ez a reménység már elszállt. A régiekre történő hivatkozások 
mögött így minden valószínűség szerint nem annyira a megegyezés, vagy 
a másik oldalnak tett nemes gesztus húzódik meg, hanem egyfelől a fo-
lyamatosság, vagy ha úgy tetszi jogfolytonosság hangsúlyozása, másfelől 

16  Dávid, 1567. 22.
17  Révész Imre: Debrecen lelki válsága 1561–1571. Magyar Tudományos Akadémia, 
Budapest, 1936. 43. (továbbiakban: Révész, 1936.)
18  Bitskey, 1978. 74. 
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pedig a Habsburg uralkodói hatalommal és tekintéllyel szembehelyezke-
dő vallási-ideológiai ellentétek csillapítása. Ilyen megközelítésben pedig 
e bölcs hozzáállásnak nem csak teológiai és egyházpolitikai, de nyugod-
tan kijelenthetjük, hogy biztonságpolitikai megfontolást és jelentőséget 
is tulajdoníthatunk.

A hitvallás egyéb teológiai vonatkozásai  

A téma lezárásaként Méliusz fontosnak érezte, hogy röviden ugyan, 
de a Szentháromság harmadik személyéről is szóljon. Cáfolta azt az ari-
ánus feltételezést, miszerint a Szentlélek csupán Isten tevékeny erejeként 
funkcionálna, vagyis amolyan ókori görög mintára leképezett dünamisz 
volna. A Lélek folyamatosan tevékenykedik, munkája nem szűnik meg, 
ugyanakkor önmagában létező, személyiséggel rendelkező istenséget és 
nem pusztán isteni erőt tisztelhetünk benne – szól a világos megfogalma-
zás.19

„A Szent Lélek harmadik személy a Szent Háromságban, ki az Atyá-
tul és a Fiutul származik öröktől fogva, ki az Jesus Christusba öntött Isten 
teljes jovainak sáfára a híveknek való osztogatásban. Vigasztaló, tanéjtó 
és lelkünknek az örökéletre való foglalója.”20

A szerző ezen a ponton igen gyorsan témát vált és egy újabb választó 
tannal kezd foglalkozni, nevezetesen a predestináció kérdésével. Ebben 
egyértelműen Zwingli és Bullinger teológiáját követte, túlzásnak érezvén 
Kálvin álláspontját, aki 1552 őszén az egész genfi városi tanács előtt 
kifejtette azon –korábban már papírra vetett – nézetét, miszerint Isten 
Ádám bűnbe esését nem csak előre látta, hanem el is rendelte.21 Fenntar-
tással kezeli a kettős predestinációról szóló tanítást, miszerint Isten már 
az adott személy születése előtt eldöntötte annak sorsát, nevezetesen, 
hogy az örök életre vagy az örök kárhozatra választotta ki.22 Katekizmu-
sában erre így utal:

„K: Istenben nem lehet ellenkező akarat és ígéret. Isten mindenkit 
üdvözíteni akar, mindenkit hív és mindenkinek ígér. Ha pedig nem min-
denkit választ, sőt akiket akar, megkeményít és elveszt, így ellenkező 

19  Kiss, 1881. 496.
20  Méliusz Péter: Az Arany Tamás eretnekségire való feleletek. Tanulmányok és 
szövegek a magyar református egyház XVI. századi történetéből. Szerk. Barta Tibor. 
Református Zsinati Sajtóosztály, Budapest, 1973. 328. (Studia et Acta Ecclesiastica III.)
21  Kálvin János: A keresztyén vallás rendszere, Institutio II.k. Református Főiskolai 
Nyomda, Pápa, 1910. 238. (továbbiakban: Kálvin, 1910.)
22  Kálvin, 1910. 207.
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akarat van Istenben? F: Nincsen, mert külső és közönséges, maga mentő 
akarattal mindenkit üdvözíteni akar a törvény szerint: de üdvözítő, hatal-
mas és elválasztó akarattal csak a választottakat. Továbbá az örök életet 
ígéri mindenkinek, aki engedelmeskedik, hisz és megtér: de nem ígérte 
meg, sem nem köteles arra, hogy hitet, engedelmességet, penitenciát, 
törvénybetöltést ő maga csináljon mindenkiben, hanem csak azokban, 
akikben ő akarja.”23

Legalább ennyire fontos terület volt Méliusz számára a helyes úrva-
csoratan kérdése is, hiszen a hitvallás szövegének terjedelméhez képest 
igen hosszan taglalja és védelmezi itt a református álláspontot. Elképesz-
tő vehemenciával kel ki azok ellen, akik szerint úrvacsora alkalmával 
Krisztus a maga teljes valóságában jelenik meg a szent jegyekben, hiszen 
álláspontja szerint az ilyen emberek „mint a vadállatok, testi szájukkal 
a Krisztusnak nyers testét rágják.”24 Ebben a tekintetben, mint ahogyan 
arra Kathona Géza is utal, Méliusz leginkább Bullinger teológiájához állt 
közel.25 

Ez a teológiai látás viszont már nem annyira a korai bullingeri fel-
fogáshoz köthető, hanem a genfiekkel folytatott párbeszéd hozadékaként 
állt elő több évvel Zwingli halála után, a Consensus Tigurinus megkötése 
(1549) felé vezető rögös úton. Így nem túlzás kimondanunk, hogy Méliusz 
az úrvacsoratana tekintetében végső soron Kálvin felfogását követte, mi-
szerint a szent vacsora alkalmával Jézus Krisztus reálisan is jelen van.26 
Ez azonban távolról sem jelent szolgai követést, hiszen Bucsay szavaival 
élve „a gondolatmenet, a bizonyítás és a kifejezési eszközök (Méliusznál) 
annyira önállóak, amennyire ez az ilyen kérdésnél és végeredménynél 
egyaránt lehetséges.”27 

Ez a megállapítás azért is nagyon fontos, mert amint Hörcsik Ri-
chárd a tárgykörben folytatott mintegy két évtizedig tartó kutatásainak 
révén arra kiválóan rámutat, Bucsay revideálta először azt a hosszú ideig 
bevett – s többek között Révész Imre által is hangoztatott – de szakmai-

23  Méliusz Péter: Az egész keresztyéni tudománynak fundamentuma és sommája, 
Debrecen, 1562. In. Tanulmányok és szövegek a magyar református egyház XVI. századi 
történetéből. Szerk. Barta Tibor. Református Zsinati Sajtóosztály, Budapest, 1973. 183. 
(Studia et Acta Ecclesiastica III.)
24  Kiss, 1881. 508. 
25  Kathona Géza: Tanulmányok a XVI. századi protestáns apokaliptika köréből. 
Debrecen, 1943. 158.
26  Kálvin, 1910. 636.; 641.; 650.
27  Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon. Gondolat, Buda-
pest, 1985. 64.
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lag nem kellően megalapozott nézetet, miszerint Kálvin inspirációja csak 
másodlagosan mutatható ki a 16. századi teológiai életben, komolyabb 
jelenlétéről pedig csupán a 17. század második felétől beszélhetünk.28 Et-
től függetlenül is megfigyelhető azonban, hogy „kánonalkotó reformáto-
raink (elsődlegesen) nem egymásra vagy Kálvin tanításaira hivatkoztak, 
hanem egyedül a Bibliára,”29 vagyis maradéktalanul érvényesült köreik-
ben a reformáció nemes „sola Scriptura” elve. A debreceni püspök némi 
iróniával fűszerezett humort is kevert magyarázatába, hiszen szarkasz-
tikusan megjegyezte, hogy Krisztus testét már csak azért is képtelenség 
volna elfogyasztaniuk a hívőknek az úrvacsora alkalmával, mert akkor 
hogyan is várhatnánk vissza ítéletre az Istennek Fiát.30 Szavait ekképpen 
adja itt Krisztus szájába: „De ha testi szájjal ennétek az én testemet, amint 
beszélitek, fel sem mehetnék, sem el nem jöhetnék az ítéletre.”31 

A kiosztásra kerülő jegyek ettől függetlenül nem tekinthetők üres 
jelképeknek, hiszen a hívő ember az úrvacsora alkalmával ezekből része-
sül. A Teremtő kimondhatatlan szeretetének és bölcsességének jóvoltából 
valóban hozzájut Krisztushoz. Méliusz megfogalmazása szerint a hívő a 
jegyek elfogyasztásával párhuzamosan a jellel együtt a jelzett szubsztan-
ciájában valósággal (is) részesedik, hiszen „Krisztus teste az égben van 
ugyan… ám Krisztus istensége és a Szentlélek valóságos és személyes 
jelenléténél fogva a választottakban az ígéret szerint hit által vannak je-
len.”32

Az úrvacsora olyannyira szent alkalom, hogy annak kiosztására bár-
milyen profán helyen és közegben nem kerülhet sor, csakis és kizárólag 
Isten házában, a gyülekezeti közösségben, szabályosan megrendezett 
istentisztelet keretében – vallja határozottan a püspök. Erre magyarázat-
ként szolgál az apostolok példaadása, akik tökéletesen tudatában voltak 
e szent cselekmény súlyának, illetve jelentőségének és örök időkre lefek-
tették a helyes úrvacsorai rend alapjait. Másfelől nézve a keresztyén hit 
28  Hörcsik Richárd: Kálvin hatása a XVI. századi magyarországi reformációra. 
Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről 
és magyarországi hatásáról. Szerk. Fazekas Sándor. Budapest, Magyarországi Refor-
mátus Egyház Kálvin János Kiadója, 13–37. [Online: Napút Online, http://napkut.hu/
naput_2009/2009_09/038.htm – 2019 február] (továbbiakban: Hörcsik, 2009.) Ez a 
nézet igen régi gyökerekre tekint vissza, hiszen Szenczi Molnár Albert fogalmazta meg 
először az Institutio fordításának előszavában (1624), majd vette át többek között a 20. 
században Kathona Géza, Révész Imre és mások. 
29  Hörcsik, 2009.
30  Kiss, 1881. 508.
31  Kiss, 1881. 508. 
32  Kiss, 1881. 510. 
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közösségi élményt is jelent, nem magányos emberek vallásaként adatott, 
ami szintén azt feltételezi, hogy a sákramentumok kiszolgáltatását is csak 
az egyházi közösségben lehet az Ige szellemében méltóképpen megvaló-
sítani. „Gonoszul cselekszenek tehát, akik magányosan, közgyülekezeten 
kívül egynek osztják ki” – írja Méliusz.33 

A Rövid hitvallás ezt követően még két fontos témát taglal, melyek 
közül az első itt nem kíván különösebb magyarázatot. Hitet tesz ugyanis 
a feltámadás biblikus megalapozottsága mellett, ami „mindannyiónkra 
kiható lesz,”34 s amelyet kétségtelen módon a keresztyén reménység fó-
kuszában állít.

A másik téma viszont, mely az 1560 –as években nyilvánvalóan 
több más teológiai kérdéssel egyetemben igen intenzíven foglalkoztat-
ta Debrecen város református lakosságát, ma már különös, sőt nehezen 
értelmezhető teóriaként hat. Méliusz ugyanis tagadta és bibliai alapokon 
egyértelműen meg is cáfolta Köröspeterdi Arany Tamás unitárius lel-
kész35 akkoriban viszonylag népszerűnek tekinthető állítását, miszerint 
az asszonyoknak tulajdonképpen nincs lelkük.36 Ennek bizonyításaként 
Méliusz felhozza, hogy az asszonyoknak saját lelkük már csak azért is 
van, mert egyfelől szintén lélekkel bíró férfiúból teremtettek, másfelől 
pedig döntő érvként kezeli, miszerint a nők is „valósággal fel fognak 
támadni és nem lesznek férfiakká. (Máté 21.)”37

Konklúzió

A mintegy négy és fél évszázaddal ezelőtt ülésezett debreceni zsi-
nat jelentőségét és benne Méliusz Péter teológiai látásának a hitvallások 
szintjén megnyilatkozó teljes mélységét nehéz feladat volna néhány mon-
datban összefoglalni. Tényként kell számításba vennünk, hogy a zsinat 
33  Kiss, 1881. 513. 
34  Kiss, 1881. 518.
35 A téma részletesebb elemzését lásd: Makkai László: Méliusz és Arany Tamás. Első 
vita a szentháromságtagadással. Tanulmányok és szövegek a magyar református egyház 
XVI. századi történetéből. Szerk. Barta Tibor. Református Zsinati Sajtóosztály, Buda-
pest, 1973. 325–337. (Studia et Acta Ecclesiastica III.)
36  Révész, 1936. 48.
37  Kiss, 1881. 520. Valószínűsíthetjük, hogy Méliusz soha nem találkozott a nag 
hammadi leletek (1945) szerves részét képező Tamás evangéliumának egyetlen korábbi 
töredékével sem. Ezzel a mondatával azonban mégis egyértelműen cáfolja a jelzett 
evangélium utolsó, kifejezetten gnosztikus töltetű logionját (114.). A hitvallási iratból 
nem derül ki e különös összecsengés eszmetörténeti háttere, ami viszont egy kétségkí-
vül érdekes későbbi kutatás tárgyát képezhetné. 
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igen alapos és körültekintő munkát végzett, megteremtve a református 
egyház első hazai törvénykönyvét. Nem csak érintette, de több-kevesebb 
alapossággal ki is tárgyalta a kor legfontosabb dogmatikai kérdéseit, 
problémáit. Kétfrontos küzdelmet folytatott a térségben már egyre gyen-
gébb lábakon álló római katolicizmus, valamint a királyi Magyarorszá-
gon és Erdélyben éppen ekkoriban felemelkedő unitárius teológia ellen, 
mely utóbbi irányzat itt egy esztendővel később már hivatalosan is a 
bevett vallások között került nevesítésre a Tordai országgyűlés végzése 
értelmében (1568). A Rövid hitvallás a zsinati ülés nyomán született 
többi irattal együtt kiválóan érzékelteti, hogy a hazai reformátusság a 
16. század utolsó harmadára nézve „kikristályosodott dogmatikával és 
viszonylag letisztult eszmerendszerrel rendelkezik”, s nem utolsó sorban 
„a nemzetközi háttér támogatását is érzi maga mögött”. Bitskey István 
szavai szerint fontos határkövet jelzett e zsinat, hiszen: „a forrongó, 
mozgásban és átalakulásban levő, országszerte több változatban terjedő 
eszmék itt állnak össze formulákká, és a fiatal püspök vasakarata és vas-
keze itt gyúrja dogmákká és regulákká a mindeddig viszonylag szabadon 
csapongó nézeteket.”38

Már a Rövid hitvallás szövege alapján is egyértelműen látható, hogy 
Méliusz milyen kiválóan, otthonosan mozgott a nemzetközi protestáns 
teológiában, ugyanakkor soha nem vette át, illetve nem alkalmazta szol-
gai módon egyik vagy másik – nemzetközileg is magasan jegyzett – re-
formátor nézeteit. Korrekt módon, kizárólag az elvek mentén törekedett 
szintézisre, ezen elvek forrásaként pedig egyedül a Szentírást fogadta el 
(sola Scriptura). Ennyiben pedig Lutherhez, Melanchtonhoz, Zwinglihez, 
Bullingerhez és Kálvinhoz egyaránt közel állt. 

Milyen kár, hogy e kiemelkedő kvalitású tudós-püspök csupán né-
hány esztendővel élte túl a debreceni zsinat hitvallási iratainak keletke-
zését. A túlzott munkavégzés és a reá nehezedők gondok terhe hamar 
aláásták egészségét és mai mércével mérve fájdalmasan fiatalon, alig 
negyven esztendős korában elhunyt. Kiváló egyéniségének méltó emlé-
ket állít a bőséges mennyiségű prédikáción, hitvallási és vitairaton kívül 
számtalan hit-és természettudományi írás, az egyik legjobb 16. száza-
di bibliafordítás, mely Toldy Ferenc szavai szerint Méliuszt a korszak 
legeredetibb bibliafordítójává39 tették. Nem utolsó sorban pedig Füredi 
Richárd szoboralkotása (1934), mely a Debreceni Egyetem főépülete 
előtt ma is megtekinthető. 

38  Bitskey, 1978. 79.
39  Bottyán János: Hitünk hősei. Református Zsinati Sajtóosztály, Budapest, 1991. 36.


