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A Deb re cen-E ger völ gyi Hit val lás (1562) 
új kiadá sá nak ta nul sá gai

An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit -
val lá sok kri ti kai kiadá sá ra szer ve zô dött nem zet kö zi vál lal ko zás, s a kro no lo gi kus rendet
kö ve tô kö te tek bôl öt 2002 és 2009 kö zött már meg is jelent, ugyanitt 2009-ben a Con -
fes sio ca tho li ca, azaz a szak  iro da lom ban el ter jedt meg je lö lés sel a Debrecen-E ger völ gyi
Hit val lás tel jes szövege is – 1562 után el sô al ka lom mal – új ra nap vi lá got látott.1 Fô leg
a kb. 300 nyom ta tott ol dalt ki te vô szö veg ter je del me a bû nös ab ban, hogy az utó kor
ed dig a ki vo na tos kiadá so kat ré sze sí tet te elôny ben.2 Ezt a fo gya té kos sá got egye dül a
ma gyar nyel vû tu do má nyos ság nem szen ved te meg, hisz ren del ke zé sé re állt Kiss Áron
1881-ben meg je lent tel jes ma gyar for dí tá sa,3 ezt a hely ze ti elô nyét a ma gyar et no gráfia
és tör té ne ti ant ro po ló gia ala po san ki is hasz nál ta,4 de a kor szakkal fog lal ko zó kül föl -
di iro da lom szá má ra a la tin szö veg ed dig job bá ra is me ret len ma radt.

A szer zô ség, va la mint a ke let ke zés és kiadás tör té net kér dé sei nek vo nat ko zá sá ban
nem igen si ke rült to vább lép ni azo kon az ered mé nye ken, me lye ket ifj. Ré vész Im re
1934-es mo no gráfiájá ban5 és az RMNy cik kei ben ta lá lunk. A hit val lás legalább négy
elôz mény ként szol gá ló szö veg bôl van jól-rosszul össze tá kol va, s az aján lá sok ból há rom
sze mély ne ve me rül föl mint le het sé ges társ szer zôé: Me li us Ju hász Pé ter püs pök, Szegedi
Ger gely deb re ce ni pa ró kus és Czeg lé di György nagy vá ra di lel kész ne ve; a bib liog rá -
fu sok kül sô és bel sô te sti mó ni u mok alap ján ál ta lá ban Me li ust te kin tik szer kesz tô nek.6

Elô re lé pés a for rá sok azo no sí tá sá ban tör tént. Ugyan ma rad tak még ezen a té ren is
rej té lyes kér dô je lek, mégis több száz idé zet és hi vat ko zás bi zo nyult azo no sít ha tó nak,
né hány eset ben a hasz nált kiadá so kig me nôen. A szer zôk vagy in kább a szer kesz tô
köny ves pol cán ott so ra koz tak a ká non jo gi ké zi köny vek, va la mint a gö rög és a la tin
egy ház atyák igé nyes kiadá sai, az utób biak több nyi re Fro be ni us- ki ad vá nyok, össze sen
legalább har minc nagy for má tu mú kö tet. Ez a könyv tár nem ma radt ránk, ha egy kor
Deb re cen ben állt, ak kor va ló szí nû leg a nagy tûz nek esett ál do za tul 1564-ben, ha Vá -
ra don, ak kor a tö rök ost rom nak. Iz gal mas el gon dol kod ni a pro ve nien cia le he tô sé -
gein: kik le het tek Deb re cen ben ilyen hu ma nis ta könyv gyûj tôk? A fe ren ce sek? A Tö -
rök-csa lád? Az if jú lel ké szek, Me li us és Sze ge di? Az elôb bi, ha azo nos a be bör tön zött
So mo gyi Pé ter rel, tud juk, hogy köny vei nél kül ér ke zett Deb re cen be. Sze re pet játsz -
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ha tott itt Kál mán cse hi Sán ta Már ton vagy Hu szár Gál (hát ra ha gyott) úti poggyá sza?
A káp ta la ni is ko lá val, ko los to rok kal és egy sor bib liofil püs pök kel, ka no nok kal di cse -
ke dô Vá ra don mindez ki sebb sú lyú kér dés len ne.7 Ér de kes, hogy a há rom aján ló kö -
zül pont a vá ra di Czeg lé di so rol ja fel név sze rint a leg gyak rab ban ci tált auk to ro kat:
„kér jük, hogy el sô ben a for rá so kat te kint sék meg: azután az atyá kat, ki vált kép pen
Ágos tont, Je ro most, Amb rust. Kry zosz to mot, Cy rillt, Cyp ri ánt, Lom bár dot s har mad -
szor a jó za nabb zsi na to kat, Grá cián gyûj te mé nyét és az újab bak hû ma gya rá za tait; a
hon nan mi eze ket a szent írás után nem min den mun ka nél kül gyûj töt tük össze.”8

Ez az ap ró ság és a vá ra di hely szín – szem ben két so kol da lú szer zô tár sá val, Me li usszal
és Sze ge di vel – a szöveg keletkezésének összetett vizsgálatában ép pen Czeglédi szer -
kesz tôi sze re pét erô sít he ti.

A ke let ke zés tör té net for rá sait Ve ran csics An tal eg ri püs pök le ve le zé sén kí vül a két
kiadás aján lá sai je len tik. Ve ran csics 1560. feb ruár 21-én for dult elô ször Fer di nánd -
hoz az zal a sú lyos vád dal, hogy az eg ri ka to nák nem csak eret ne kek, de fel ség- és ha -
zaáru lás ban is vét ke sek.9 A vég vá riak (ezt már a nyom tat vány cím lap já ról tud juk)10

a ko rai re for má ció ban ta pasz tal ha tó je len ség hez ha son lóan (Tho mas Mün tzer, Paulus
Spe ra tus) va ló ban véd- és dac szö vet sé get kö töt tek a vá ros és kör nyé ké nek la kói val ad
fo e dus Dei cu sto dien dum. A ki rá lyi vizs gá ló bi zott ság 1561 ka rá cso nyán je lent meg Eger -
ben. Fer di nánd kül döt tei elôtt a ka to nák cá fol ták az eret nek ség vád ját, és ki je len tet -
ték, hogy in kább el hagy ják a vá rat, mint hogy pré di ká to ru kat el bo csás sák. A vizs gá ló -
bi zott ság hi tel vei ket er re írás ban kö ve tel te tô lük. Az eg riek sür ge té sé re Deb re cen ben
ál lí tot tak össze és nyom tat tak ki sie tô sen egy hit val lást (Con fes sio ca tho li ca),me lyet Eger
és kör nyé ké nek la kói (ka to nák, pol gá rok és pa rasz tok) – mie lôtt a ki rály hoz be nyúj -
tot ták vol na – es kü vel is megerô sí tet tek.

Az aján lá sok dá tu mai ból ki de rül, hogy fél évig tar tott, míg a ter je del mes irat ki került
a nyom dá ból, és el jut ha tott az aján lá sok cím zett jei hez. A Fer di nánd hoz és Mik sá hoz
in té zett, 1562. feb ruár 6-án kelt aján lás ban az eg riek azt ké rik az ural ko dók tól, „enged -
jék meg, hogy az igaz és ka tho li kus hit ben s tu do mány ban meg ma rad has sunk, s az
isten leg tisz tább igé jé vel táp lá ló lel ki pász to ro kat tart has sunk, bir has sunk”.11

Me li us nak és Sze ge di nek a má so dik kiadás hoz írott, Né met hi Fe ren cet meg szó lí tó
aján lá sa már 1562. au gusz tus 27-én kelt, ugyanezen teo ló gu sok mind két kiadás ban
kö zös elô sza va jú nius 27-én, míg Czeg lé di Györ gyé jú lius 17-én. Bot ta Ist ván fi gyelt föl
rá, hogy Hu szár Gál csak az el sô két, szin te hi bát lan ívet nyom tat hat ta, utód ja munkája
már gyat ra la tin tu dás ról (jel leg ze tes fél reol va sá si és ra go zá si hi bák ról) árul ko dik.12

Bár a ré gi iro da lom a hit val lást a kor szak más szö ve gei tôl az egyér tel mû „eger völgyi”
jel zô vel kü lön böz tet te meg, Ré vész Im re, Bu csay Mi hály13 és Esze Ta más14 a „Debrecen-
E ger völ gyi” meg je lö lést ter jesz tet ték el a szak iro da lom ban ab ból a meg gon do lás ból,
hogy bár a szö veg nek úgy ne ve zett eg ri kiadá sa idô ben va ló ban megelôz te az úgy neve -
zett deb re ce ni kiadást (ter mé sze te sen mind ket tô kiadás Deb re cen ben je lent meg, s
a kiad vá nyo kat csu pán el té rô cím lap jaik és aján lá saik kü lön böz te tik meg), ma ga a hit -
val lás a ki ter jedt deb re ce ni püs pök ség zsi na tai ra vagy zsi na tain szü le tett, s ezt az eg ri
ka to na ság szo rult hely ze té ben mintegy csak köl csön vet te. Ez a gon do lat me net kiemeli
a mû vet a vég vá ri kon tex tus ból, s visszaad ja úgy mond tör vé nyes szü lô jé nek, a ti szántúli
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re for má tus ság nak. Azon a tech ni kai szem pon ton túl, hogy a deb re ce ni nyom dá ból
ek ko ri ban ki ke rült hit val lá sok nagy szá ma miatt mégis csak sze ren csé sebb vol na az
1562-es hit val lást társaitól nem pont a „deb re ce ni” jel zô vel meg kü lön böz tet ni, ér de -
mes felele ve ní te ni né hány kö rül ményt, me lyek a mû vég vá ri ge ne zi sét hang sú lyoz zák,
s tart ha tat lan ná tesz nek egy olyan beál lí tást, hogy a vár ka to nák egy sze rûen el tulaj do -
ní tották vol na a tisz tes cí vi sek fo gal maz vá nyát:
– az el sô, úgy ne ve zett eg ri kiadást (RMNy 176.) nagy részt az eg riek fi nan szí roz ták,
– a má so dik, úgy ne ve zett deb re ce ni kiadást (RMNy 177.) Né met hi Fe renc to ka ji vár -

ka pi tány anya gi tá mo ga tá sa tet te le he tô vé,15

– a két kiadás ban azo nos szö ve gû hit val lás olyan cik ke ket tar tal maz, me lyek csakis
vég vá ri ini cia tí vá ra ke rül het tek a szö veg be, mint:
[196] De bel lo et vin dic ta,
[197] De pra e si dio,
[211] An li ce at ora re pro ho sti bus et cont ra ho stes?
[212] Li cet vi o la re fo e dus mi li ta re?
[213] Li cet de bel la re cum Tur cis?

– az utol só cik ket is – [233] De po li ga mia [!] pat rum – a tö rök több ne jû ség ki hívá -
sá val szo kás ma gya ráz ni.16 Ezt a gon do lat me ne tet va la me lyest mégis gyen gí ti az, ha
a szö ve get össze vet jük a majd nem egy idô ben ke let ke zett Arany Ta más… (RMNy 181.)
meg fe le lô he lyei vel: XXXI. té vel gés: Sza bad a ke resz tyé nek nek a po gánnyal együtt
ha da koz ni… XXXI I I. té vel gés: Sza bad a fri gyet fel bon ta ni… Egyes cik kek hátterében
ezek sze rint akár a ra di ká lis vi ta part ner té zi sei cá fo la tá nak szán dé ka is áll ha tott.17

Vég le ges for má já ban ezért a hit val lás – nem csak a sok ré tû elôz mé nyek vagy a szer -
kesz té si hiá nyos sá gok foly tán – re mény te le nül igyek szik összeegyez tet ni legalább két
célt és funk ciót: az apo ló giát, te hát az ural ko dó elôtt va ló meg fe le lést, az igaz hí vô ség
iga zo lá sát (ezt szol gál ná a tö mény te len óko ri és kö zép ko ri te kin tély ci tá lá sa is) és a
ta ní tás po zi tív, nor ma tív ki fej té sét, azaz a fris sen egy be szer ve zô dött ti szán tú li pro tes -
táns egy ház vi dék ta ní tás be li egy sé gét, in téz mé nye sí té sét (pél dául a lel kész je löl tek vizs -
ga kér dé sei vel, a ba bo nás vagy eret nek ség nek te kin tett hie del mek cá fo la tá val). Ke vés -
bé fon tos har ma dik cél ként és funk ció ként tár sul oly kor ezek hez a po lé mia, a
Ró ma-kri ti ka és Ró ma-el le nes pro pa gan da.

A végvári problematika okán szeretnék most egy könnyed ug rás sal át té rni Ôze Sán -
dor  nak A ha tár és a ha tár ta lan cí men 2006-ban meg je lent köny ve mél ta tá sá ra. Eközben
azonban Me li us ról és az eg ri hit val lás ról sem fe led ke zem meg tel je sen!

Ôze Sán dor kí sér le tét is a Klaniczay–Mak ka i- fé le me zô vá ro si pa ra dig ma átér tel me -
zé sé nek te kin tem a vizs gált te rü let és kor szak, a hó dolt sá gi prob le ma ti ka azo nos volta
okán, jól le het ô hi sto ri o gráfiai lag más ként ha tá roz za meg ku ta tá si cél jait és szem pont -
jait. A re for má ciót Ôze nem a me zô vá ro sok kal, ha nem a vég vá rak kal kap csol ja össze
(a két lis ta hely ne vei több nyi re fe dik egy mást), s nar ra tí vá já ban ugyanúgy kulcs sze re -
pet szán Sze ge di Kis Ist ván nak, mint elôt te Ka tho na Gé za vagy Sza kály Fe renc.18 A dél -
vi dé ki re for má ció, fô leg an nak hel vét irány za ta Ôze sze rint az új vé del mi-vég vá ri rend -
szer „lel ki-i deo ló giai struk tú rá já nak le ké pe zô dé se”, az új teo ló gia az átala ku ló kor szak
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szá má ra al kal maz ha tóbb (apo ka lip ti kus, üdv tör té ne ti) idô- és tér szem lé le tet ho zott,
a bûn bo csá nat sváj ci fel fo gá sa ked ve zett a za va ros idôk túlélé si gya kor la tá nak, s az
eleve el ren de lés ta ní tá sa erô sí tet te a ka to nák kül de tés tu da tát, sors hi tét.19

Ôze a dé li vég vár vo nal re for má to rai nak alap ján igyek szik ki mu tat ni, hogy leg több -
jük nek szü lô he lye is a ha tár vi dék, te hát sze mé lyes örök sé gük a tö rök fe lett ara tott dia -
dal vagy az el szen ve dett ve re ség él mé nye éppúgy, mint a há bo rús hely zet bôl fa ka dó
nyo mo rú ság. A re for má to ri ta ní tást kö ve tôk dön té se sze rin te így in kább sze mé lyes jel -
le gû, a dön tés hát te ré ben vi szont kö zös ta pasz ta lat és ha gyo mány áll, és a dön tés ál -
ta lá ban tük rö zi a dél vi dé ki la kos ság lel ki igé nyeit. A má so dik nagy fe je zet ezért Szegedi
Kis Ist ván re for má tor (Ska ri cza Má té ál tal írt) élet raj zát elem zi, s éle té nek fôbb ál lo -
má sait ér tel me zi. Sze ge di ál lo más he lyei Ceg léd ki vé te lé vel mind a dél al föl di vár so ron
he lyez ked tek el. A vég vá rak ban és kör nyé kü kön bi zony ta lan ság volt az úr, a ka to nák
szá má ra be szû kült a tér, egy re nö ve ke dett az újabb te rü le tek el vesz té sé vel fe nye ge tô
apo ka lip ti kus fé le lem (aho gyan a tér- és idô be li ség koor di ná tái má sutt is hang sú lyo -
san je len nek meg az egy ház tör té ne ti ku ta tá sok ban).20 Eb ben a hely zet ben for dul tak
a vár ka pi tá nyok a re for má ció fe lé.

A re for má tus irány zat ha zai tér hó dí tá sá val kap cso lat ban az a kér dés fo gal ma zó dott
meg már ré gen, hogy el sô sor ban miért a tisz tán ma gyar lak ta te rü le te ken ter jedt el.
Ôze meg fi gye lé seit le szû kí ti a fent ne ve zett, te vé keny sé gé re néz ve leg je len tô sebb, forrá -
sok kal leg job ban do ku men tált sze mély re, Sze ge di Kis Ist ván ra. A tü ze te seb ben vizsgált
te rü le te ket is Szi get vár ra és Gyu lá ra csök ken ti (a két vá rat össze kö tô ka pocs Ke re csényi
Lász ló, aki e kor ban mind két vár nak ka pi tá nya volt). Ôze a fe le ke zet kép zô dést és a
ta nít vá nyi kör kiala ku lá sát kí ván ja Sze ge di Kis élet raj zá ban ki mu tat ni, ezek alap ján
igyek szik ugyanis a re for má ció ha zai ter je dé sé re vo nat ko zó kö vet kez te té se ket le vonni.

Hogy miért volt fo gé kony a dél vi dé ki ka to na ság Sze ge di ta nai ra? Mert azt hir det te,
hogy aki hisz, az üd vö zül, bár mi lyen för tel mes éle tet élt is. A ka to nák Is ten esz kö zei, en -
nek kö vet kez té ben lel ki is me re tük meg nyu god ha tott, el kö ve tett bû neik má sod la gos sá
vál tak. Te mes vár eles te után Sze ge di Wolf gang Mus cu lus ha tá sa alá ke rült, mi vel az zsol -
tár kom men tár já ban21 a 74. és 79. zsol tárt a tö rök el le ni ak tuá lis há bo rú ra vo nat koz tat -
ta (a te rü let vé del mi gon dol ko dás mód Ma gyaror szá gon pon to san meg fe lelt az adott kor
idé nyé nek).22 Ezek a né ze tek Ôze sze rint sok kal job ban leír ták a ma gyar vi szo nyo kat,
mint a ko ráb ban ál ta lá nos me lanch tho ni tör té net fel fo gás. Az elein te lu the rá nus vég vá -
ri ka to na ság idô höz, tér hez és cso port hoz kö tött apo ka lip ti kus idô szem lé le tét fo ko za -
to san fel vál tot ta a pre des ti ná ció ta ní tá sá ban hir de tett le he tô ség: sze mé lyes kap cso ló dás
Is ten te rem té sé hez, a tör té ne lem hez. „Itt a kö zös ség együtt él a ha lál lal, ab ban a vá ra -
ko zás ban, mely kap cso ló dik egy apo ka lip ti kus idô sík hoz. Bûn ben és nagy meg tisz tu lá -
sok ban, szen ve dé sek, megaláz ta tá sok kö zött él nek. Össze dôlt a me zô gaz da ság vi lá ga,
éle tük sza ka szos sá lett, hul lám zó vá vált. A há bo rú él tet te, vagy pusz tí tot ta a kö zös sé get.
Az ak ció, amely ben az egyé ni tör té nel mi idô feléledt, a por tya, vagy a tá ma dás ki vé dé -
se volt. Itt az egyé ni ke gye lem re sza ba tott a né pes ség gon dol ko dá sa, ez ki mun kált egy
sors hi tet, amely ben a sors ala kí tott min dent. Esze rint lé nyeg te len mo men tum má vált
még a túl vi lág is. A je len ugyanis már ré sze volt an nak. A bor za lom csak pil la nat, az apo -
ka lip szist megelô zô idô és az azt kö ve tô krisz tu si föl di ura lom csak a ha tár idô be li két
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ol da la, ma ga a föl di lét csak kis ak ciók so ra. Az em be ri élet be le fo lyik eb be a nagy egész -
be, mely ma ga az apo ka lip ti ka. […] Az utol só ge ne rá ció ke zé bôl pe reg nek a per cek.
Kicsit ré sze sei ôk az utol só idô nek, az éter ni tás nak, in di vi duá lis, sze mély re sza bott min -
den na pi apo ka lip ti ka erô sí ti meg a ha tár te rü le ten a hal lot ta kat, és nem hagy ja elévülni
a vá ra ko zást. Az apo ka lip ti ka egy részt olyan fel ke lé sek ideo ló giá ja le het, amely ben az
utol só ge ne rá ció szent né pe lá zad és pró bál ja elô re hoz ni a vég íté le tet, (1456, 1514 vagy
1570). Más rész rôl azon ban in kább egy passzív, reny he nyu gal mat ad.”23

A hó dolt sá gi re for má ciót Ôze a ha tár vi lág struk tu rá lis tör vény sze rû sé gei bôl, spe ciá -
lis lel ki-szel le mi igé nyei bôl ve ze ti le, s Ska ri cza Má té szö ve gét fel hasz nál va (Sze ge di ni
vi ta) össze füg gés be igyek szik hoz ni a pro tes táns, el sô sor ban hel vét teo ló giai rend sze -
rek ben rej lô vá lasz le he tô sé ge ket a vég vá riak és a vá rak tá gabb kör nyé kén há bo rús
sokk ban élô ka to na pa rasz tok kö ré bôl ér ke zô ki hí vá sok kal. Ugyanezt az öt le tet épí tet -
te to vább Ôze egy 2007-es kon fe ren cia elôadá sá ban im már egy má sik meg ke rül he tet -
len szer zô, Me li us Ju hász Pé ter irá nyá ba, akit „ka to na csa lád ból szár ma zó”, a sár vá ri
„he lyôr sé gi is ko lát” lá to ga tó teo ló gus ként jel le mez.24 Nagy kár, hogy Ôze ed dig el mu -
lasz tot ta bô veb ben kiak náz ni a Debrecen-Eger völ gyi Hit val lás szö ve gé ben rej tô zô le -
he tô sé ge ket el mé le te alá tá masz tá sá ra.25

Sok pon tat lan meg fo gal ma zá sa és tor zí tó ál ta lá no sí tá sa da cá ra (pél dául nyak ló nél -
kül do bá ló zik a „kál vi nis ta” jel zô vel) Ôze öt le tét iz gal mas nak és fi gye lem re mél tó nak
tar tom. Min den kép pen meg gyô zôbb ma gya rá za tot nyújt a hel vét irány zat hó dolt sá gi
ter je dé sé re, mint a ré gi iro da lom ban fa vo ri zált „a tö rök a pu ri tán temp lom bel sôt sze -
ret te” vagy „a tö rök úgyis el ra bol ta a kegy sze re ket” tí pu sú in dok lá sok.

Ôze ér ve lé sé nek pon gyo la sá gai ba ka pasz ko dik be le ItK- be li kri ti ku sa, Pén zes Ti borc
Sza bolcs, fô leg idô ren di okok ból két ség be von va, hogy a ket tôs pre des ti ná ció ta ní tá sa
fel sza ba dí tó erô vel hat ha tott vol na Sze ge di Kis vég vá ri pré di ká ciói ban. A Kál vin-szak ér -
tô Ali ster McGrath ra hi vat koz va a bí rá ló meg jegy zi, hogy az ele ve el ren de lés ta ní tá sa
Kál vin nál egy részt vi szony lag ké sôn je lent ke zett, más részt amúgy sem ját szott rend sze -
ré ben köz pon ti sze re pet.26 Kál vin ra néz ve ez biz to san igaz, nem mer nék er rôl a té má -
ról vi tat koz ni egy ox for di teo ló gia pro fesszor ral, de nem is Kál vin vagy Bé za vi szony lag
ké sei ma gyaror szá gi ha tá sa ér de kes eb ben a kér dés ben.27 Ha meg vizs gál juk a ma gyaror -
szá gi hel vét teo ló gia el sô fenn ma radt (igen csak rend szer te len és ek lek ti kus) ki fej té seit,
az 1562-es Deb re cen-E ger völ gyi Hit val lást vagy Me li us ez zel egy idôs Arany Ta má sát, továb -
bá ká té ját (RMNy 182.), vé gül az ezek nél va la mi vel rö vi debb és össze sze det tebb 1567-es
Deb re ce ni (RMNy 228.) és 1570-es Csen ge ri Hit val lást (RMNy 278.), ak kor kons ta tál -
nunk kell, hogy azok ban igenis köz pon ti sze re pet ját szik a ket tôs pre des ti ná ció ta ní tá -
sa, és ha megen ged he tô a szó já ték, ezen a té ren még Kál vin nál is kál vi nis táb bak.

A két utób bi ban ugyan csak egy-egy (bár elég rész le te sen ki fej tô) cikk fog lal ko zik
az ele ve el ren de lés té zi sé vel,28 az ezek nél ter je del me sebb ká té ban már kiemelt, hang -
sú lyos he lyen buk kan föl a ki vá lasz tás té má ja. Bu csay Mi hály, aki összes sé gé ben Kálvin
Genfi Ká té ját te kin ti Me li us (ugyan nem egye dü li és nem szol gaian má solt) leg fon to -
sabb for rá sá nak, itt fel hív ja rá a fi gyel met, hogy a pre des ti ná ció kér dé sé nek a tar talmi
felépí tés ben Me li us ká té ja sok kal elô ke lôbb he lyet szán, mint bár me lyik ve le pár hu -
zam ba ál lít ha tó kál vi ni dog ma ti ka.29 A Deb re cen-E ger völ gyi Hit val lás ról vi szont túlzás
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nél kül ál lít ha tó, hogy a leg több hit té telt a ki vá lasz tot tak (elec ti, va sa mi se ri cor di ae)
és az el ve tet tek (im pii, va sa irae) ket tôs szem beál lí tá sá ban fej ti ki. Az ezek ben tár gyalt
kér dé sek felöle lik a bûn bee sés, a tör vény és a ke gye lem, a gond vi se lés és a sza bad aka -
rat, a ha lál és a fel tá ma dás klasszi kus nagy té ma kö rein túl a szent sé ge ket és szent ség -
sze rû egy há zi szer tar tá so kat, az an ge lo ló gi át, a szen ve dés prob lé má ját egé szen a tör -
vény te len szár ma zás vi ta tott ese téig. A kö vet ke zô cik kek30 épül nek föl eb ben a
szim  met ri kus struk tú rá ban:

[10] De lap su.
[11] De pec ca to.
[14] De an ge lis.
[17] De ver bo Dei.
[24] De imp le ti o ne le gis.
[34] De pra e de sti na ti o ne elec to rum ad vi tam, rep ro bo rum ad in te ri tum ae ter num.
[35] Cau sae a pri o re iu di can tur in Deo elec ti o nis, iu stifica ti o nis, ext ra ho mi nes.
[36] De in du ra ti o ne, ex ca e ca ti o ne, qu o mo do Deus di ca tur de ci pe re, pec ca ta peccatis

pu ni re.
[38] De pro vi den ti a.
[44] De ne ces si ta ti bus.
[45] De vo lun ta te Dei.
[46] De vo ca ti o ne.
[70] De cla vi bus.
[76] Dif fe ren tia sa cra men to rum
[82] An non bap ti za ti pe re ant?31

[89] Na tu ram ele men to rum qu o mo do Cyp ria[nus], Am bro[si us], The o phi[lac tus],
Chry sost[omus] mu ta ri di cant?

[136] De cru ce.
[160] De ac ti o ni bus Dei.
[172] De lim bo emen ti to pat rum, de ani ma rum re cep ta cu lis.
[182] De mor te.
[203] De re sur rec ti o ne.
[228] An sal ven tur spu rii?32

Eb ben a meg kö ze lí tés ben az a jel leg ze tes, hogy a leg több ko ra be li hel vét szel le mû hit -
val lás tól el té rôen a rep ro bá ci ó ra, az el ve tés re ugyanak ko ra hang súly esik, mint a ki -
vá lasz tás ra, az üd vös ség re va ló el hí vás ra. Nem is annyi ra az elec tus,mint a rep ro bus jelzô
gya ko ri hasz ná la ta és az ir ga lom edé nyei nek a ha rag edé nyei vel va ló szim met ri kus és
rend kí vül szem lé le tes szem beál lí tá sa kü lön böz te ti meg ezt a szö ve get kor tár sai tól.
Lehet az 1562-es hit val lás szer kesz tett ség dol gá ban „amúgy vas vil lá val egy más ra dobált
tan ka zal”,33 az ele ve el ren de lés kér dé sé ben nem vi tat ha tó el tô le a struk tu rált ság és a
kö vet ke ze tes ség. AMe li us- ká té val va ló tar tal mi egy be ve tés alap ján vi szont ezt a sa játos,
ta lán neofi ta lel ke se dést tük rö zô pre des ti ná ció-ér tel me zést egyér tel mûen Me li us nak
kell tu laj do ní ta nunk.
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Az eg ri ka to nák ál tal be nyúj tott szö veg szel le mi fel me nôi kö zött ezért nem is annyira
a genfiek után kell nyo moz nunk, mert a ket tôs pre des ti ná ció (egyéb ként Ágos ton nál
és Zwing li nél gyö ke re zô) ta ní tá sa sok kal in kább a schmal kal de ni há bo rú és az augs -
bur gi in te rim utá ni teo ló giai krí zis hez, a strass bur gi és a lon do ni (1548–1553)
emigráns gyü le ke ze tek hez, va la mint Mag de burg ek ko ri ost ro má hoz kö tô dik.34 Már ez
a rö vid fel so ro lás is fel vil lant egy le het sé ges ti po ló giai pár hu za mot, és Ôze öt le tét iga -
zo lan dó új ra a há bo rús, a vég vá ri kon tex tus ra irá nyít ja a fi gyel met.

A kap cso lat és az iro dal mi füg gés fi lo ló gi ai esz kö zök kel saj nos egyelô re ne he zen
doku men tál ha tó. Me li us Ju hász Pé ter és Sze ge di Kis Ist ván ilyen tár gyú mû vei nek köz -
vet len for rá sai Bé za hit val lá sa (Con fes sio chri sti a nae fidei, 1560), il let ve az er rôl kop pin -
tott Tar cal-Tor dai Hit val lás (RMNy 197.)35 mel lett legin kább Wolf gang Mus cu lus,36

Piet ro Mar ti re Ver mig li37 és Mar tin Bu cer38 ira tai le het tek. Ezt az iro dal mat egyéb -
ként na gyon szé pen együtt ta lál juk a Dernsch wam- könyv tár ban is, aho vá ezek ép pen
az eg ri val lás té tel lel egy idô ben ér kez het tek.39 A Kál vin-prob le ma ti kát szán dé ko san
nem vo nom be le eb be a ta lál ga tás ba, hisz Me li us 1562-es ká té já ról, mely cím lap ján
hor doz za ugyan Kál vin ne vét, máig egy más sal hom lokegye nest el len ke zô teo ló giai ér -
té ke lé sek szü let nek a „for dí tás” mû fa ji be so ro lás tól egé szen a szkep ti kus „kö ze sincs
hoz zá” el köny ve lé séig.40 A tö re dé ke sen fenn ma radt, ugyan csak 1562-ben meg je lent
me li u si A lé lek köny ve (RMNy 184.) vi szont a kö vet ke zô 16. szá za di szer zôk re hi vat kozik
név sze rint: Brenz, Bul lin ger, Kál vin, Lu ther, Me lanch thon és Mus cu lus.41 Az óva tos
re for mer Ge org Mol ler sze pes sé gi 24-vá ro si es pe res könyv tá rá ban is (Kál vin ki vételével)
meg vol tak ezek a szer zôk, a kö té sek ta nú sá ga sze rint mind az 1550-es évek bôl va ló be -
szer zé sek.42

Ter mé sze te sen Sze ge di Kis poszt hu musz 1585-ben Bá zel ben meg je lent dog ma ti kai
mû ve, a The o lo gi ae sin ce rae lo ci com mu nes,43 ahol sok szó sze rin ti idé zet al kal ma zá sa mel -
lett for rá sait is meg ne ve zi a szerzô, bô sé ges ada lék kal szol gál hat az iro dal mi össze füg -
gés kér dé sei nek el dön té sé hez, csak ép pen a ket tôs pre des ti ná ciós ta ní tás meg je le né -
sé nek pon tos da tá lá sá hoz nem nyújt hat kö ze leb bi fel vi lá go sí tást. A kro no ló gia
prob lé má ja pe dig meg ke rül he tet len. Me li us írói mun kás sá gá nak kez de tén az em lí -
tett fel té te le zett ol vas má nyok kö zül még alig va la mi jut ha tott el Ma gyaror szág ra. Az
Im re Mi hály ál tal fel dol go zott 1564-es kiadá sú deb re ce ni Ver mig li- pél dány szél jegy -
ze tei44 ugyan csak iz gal mas in for má ciók kal szol gál nak a ha zai pro to kál vi ni sta irá nyú
gon dol ko dás el ter je dé sé re néz ve, de ez az adat együt tes vi szony lag ké sei vol ta miatt
pont a mi kér dé sün ket nem old ja meg. Még az is ki de rül het ta lán egy szer – Ôze Sándor
na gyobb di csô sé gé re –, hogy au toch ton ki vá lasz tás-teo ló giá val van dol gunk, és ez a
gon do lat a ma gya rok nak fon to sabb volt, mint strass bur gi és sváj ci mes te reik nek?

A hely zet en nél azért ked ve zôbb. Fon tos le szö gez ni, hogy Me li us úgy ne ve zett helvét
for du la ta ide jén, mi kor Ska ri cza be szá mo ló ja sze rint ta lán 1558–1559-ben meg gyôzte
ôt Sze ge di Kis,45 egyér tel mûen még csak a hel vét szel le mû krisz to ló gi á ról és úr va csora -
tan ról folyt a vi ta, eze ket a né ze te ket osz tot ta már évek óta Me li us deb re ce ni pap társa
és maj da ni szer zô tár sa, Sze ge di Ger gely is, s ki zá ró lag eb ben ju tot tak az év fo lya mán
egy ség re a ko lozs vá ri lel ké szek kel, Dá vid Fe renc cel és Hel tai Gás pár ral (RMNy 153,
155.). Me li us el sô nyom ta tás ban meg je lent ön ál ló mû ve, az 1561-es év szá mot vi se lô
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A szent Pál apos tol le ve lé nek, me lyet a Ko los sa be liek nek írt, pré di ká ció sze rint való ma gya rá zatja
(RMNy 171.) így tük röz het már bul lin ge ri krisz to ló gi át, de még me lanch tho ni predes -
ti ná ció-fel fo gást.46 A for du lat az Ôze Sán dor nál kiemelt ér dek lô dés sel ke zelt teológiai
kér dés ben te hát mind a ti szán tú liak nál, mind a tar ca li hit val lást el fo ga dó ti szán in ne -
 niek nél leg ko ráb ban 1561–62-re te he tô, és sem mi nyo mós okunk nincs fel té te lez ni,
hogy Sze ge di Kis Ist ván ezen a té ren évek kel megelôz te vol na ôket, aki így ko ráb bi
dél al föl di vég vá ri ál lo más he lyein ne he zen hir det he tett ek kor még a sváj ciak szá má ra
is va do natúj gon do la to kat.

Ôze Sán dor nak egy dol got si ke rült köny vé ben meg gyô zôen bi zo nyí ta ni: a ha tár vi -
dék nek és a transz cen dens kér dé sek nek, a be szû kült tér nek és a ki tá gult idô nek a szo -
ros kap cso la tát, össze füg gé sét. Adós ma radt vi szont en nek a vi szony nak a pon tos meg -
ha tá ro zá sá val. Ôze után már sen ki sem ve te med het ar ra, hogy a ma gyaror szá gi
re for má ció prob le ma ti ká ját a tö rök kér dé stôl el vo nat koz tat va tár gyal ja, vagy hogy a
ma gyar re for má tus ság böl csô jét má sutt ke res se, mint a hó dolt ság ban és a vég vá rak -
ban, nyi tott kér dés ma radt azon ban, hogy hon nan vet ték üze ne tük mag vát ezek a hó -
dolt sá gi és vég vá ri pré di ká to rok, kik vol tak mes te reik (ami kor már nem Me lanch thon
szel le mé ben pré di kál tak), vagy le het sé ges-e, hogy egye dül sa ját ta pasz ta la taik ból szûr -
ték le a ket tôs pre des ti ná ció el vét kö zép pont ba ál lí tó teo ló giai rend sze rü ket, ami lyen
for má ban az a leg ko ráb bi fenn ma radt szö ve geik ben elôt tünk áll. Pil la nat nyi lag pon -
to san nem meg ha tá roz ha tó, ho gyan és mi kor ve ze tett el a ha zai re for má tus „ma gyar
val lás” út ja a ha tár tól a ha tár ta la nig.

A Deb re cen-E ger völ gyi Hit val lás szö ve ge a fent tár gyalt prob lé má ból kiin dul va egy
ál ta lá no sabb ti po ló giai kér dést is föl vet, az utó la gos teo ló giai kont roll és nor ma ér vé -
nye sí tés kér dé sét. Bernd Mo el ler ze nei me ta fo rá já val az 1525 elôt ti né met re for má -
ciót lu the ri szûk me net (Eng füh rung) jel le mez te. Mo el ler a Re for ma ti onst he o rien cí mû
1995-ben összeál lí tott vi ta anyag47 társ szer zô je ként szem be száll azok kal a köz ke le tû vé -
le ke dé sek kel, hogy Lu ther né ze teit kor tár sai va ló já ban fél reér tet ték vol na, sze rin te
épp el len ke zô leg: 1525 elôtt a re for má ció min den irány za ta Lu ther ha tá sa alatt és ôt
tá mo gat va vett részt a kö zép ko ri esz me rend szer le bon tá sá ban. Do ro thea Wen de bourg
vi ta té zi se ez zel szem ben így hang zik: a re for má ció egy sé gét csak az el len fe lek íté le te,
el sô sor ban a tri den ti zsi nat utó lag hoz ta lét re. Berndt Hamm vi szont mind ket tô jük -
kel szem ben az egy ség he lyett a ko he ren ciát hang sú lyoz za.

A szûk me net-tág me net prob lé má nak sa já tos, egy ben a ré gió ra néz ve ti pi kus vál to -
za ta me rül fel több ma gyaror szá gi re for má tor élet raj zá nak és teo ló giai be so ro lá sá nak
vizs gá la ta kor. A kér dés egé szen ha son lóan je lent ke zik a ma gyaror szá gi re for má ció -
ban: az 1520-as évek ben a lu the ri, az 1540-es évek ben a me lanch tho ni, az 1560-as évek -
ben pe dig a kál vi ni ha tá sok szem pont já ból. Ugyanilyen fo lya mat nak le he tünk ta núi
év ti ze dek kel ké sôbb is az antitrinitárius Er dély vo nat ko zá sá ban.

A je len sé get legegy sze rûbb a Me li us elôt ti nem ze dé ket kép vi se lô Con rad Cor da tus
pél dá ján be mu tat nom: Cor da tus bu dai pré di ká tor ra va ló szí nû leg ol vas má nyai ré vén,
ta lán 1521-tôl kezd ve ha tot tak a re for má ció esz méi. 1524-ben fé nyes gyü le ke zet elôtt,
a ki rá lyi pár je len lé té ben pré di kált „a pá pa és a bí bo ro sok el len”, ami nek kö vet keztében
me ne kül nie kel lett, ne vét pár hét tel ké sôbb már a wit ten ber gi egye tem anya könyvében
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ta lál juk (a kö vet ke zô évek ben új ra és új ra meg for dul Ma gyaror szá gon is, Wit ten berg -
ben is, ahol Lu ther kö ze li, bi zal mas mun ka tár sa és Me lanch thon ke reszt ko má ja lesz,
moz gal mas éle tét a bran den bur gi Sten dal lu the rá nus szu perin ten den se ként fe je zi be).

A szak iro da lom for rá sok hiá nyá ban elô sze re tet tel ve tít idô ben vissza ké sôb bi ada tokat
és ál la po to kat, így lesz Cor da tus ból még a Ma gyar Mû ve lô dés tör té ne ti Le xi kon 2004-es
szó cik ké ben is „1517-ben Kör möc bá nyán luth. lel kész” (II, 70), en nek el le né re nem
állít hat juk, hogy Cor da tus 1524-ben Bu dán „lu the ri szel lem ben” pré di kált vol na, leg -
fel jebb úgy fo gal maz ha tunk, pon to sabb teo ló giai be so ro lás és mi nô sí tés nél kül, hogy
egy ház kri ti kus, fel te he tô leg re for má to ri röp ira tok ha tá sá ra fo gant be szé det tar tott. Az
in do ko lat lan vissza ve tí tés ugyan idôn ként nem csak a szak iro da lom, ha nem ma ga a vizs -
gált sze mély ké sôb bi em lé ke ze té nek ro vá sá ra is íran dó, de a kér dés et tôl kér dés ma rad:
mit ért het tek re for má to raink a so kat em le ge tett „evan gé liu mon”, azaz az új ta ní tá son,
mie lôtt köz vet len kap cso lat ba ke rül het tek vol na a wit ten ber gi, zü ri chi, bá ze li vagy genfi
teo ló giá val? Eg zakt vá lasz er re egyik eset ben sem ad ha tó, mert sok szor szö veg sze rûen
ki mu tat ha tó az em lé ke zet utó la gos koz me ti ká zó ha tá sa. Még sem elég be le nyu god nunk
az el len fe lek som más íté le té be: „lu the ri sta” vagy „sza kra men tá ri us”!

A teo ló giai mi nô sí tés re vo nat ko zó kér dés a leg több eset ben ter mé sze te sen nem
meg vá la szol ha tó. Né hány sze mély nél azon ban ren del ke zé sünk re áll nak „Wit ten berg
elôt ti” vagy a „hel vét for du lat ih let te” szö ve gek is, és ép pen ezek ap ró lé kos vizs gá lata
se gít ki töl te ni a for rá sok hé za gait. Az élet raj zok pár hu za mos sá gá ban nem annyi ra a
kö zös föld raj zi ele mek vagy a kar rie rek ívé nek ha son ló sá ga iz gal mas, ha nem a sze -
mé lyek teo ló giai be so ro lá sá nak prob lé mái, akik rend sze rint a sa ját sza kál luk ra pró -
bál koz tak vá ro suk re for má lá sá val, s ép pen az eb bôl tá madt (rész ben po li ti kai) konflik -
tu sok ûz ték ôket el ha zá juk ból. Kér dés vi szont, mennyi ben vol tak ezek az is ten tisz te le ti
re for mok, ezek a ko rai tö rek vé sek lu the riek vagy kál vi niak. Ép pen az se gít vi szont az
ál ta lá no sí tá sok és az utó la gos he roi zá ló igye ke zet füg gö nye mö gé néz ni, hogy e térben
és idô ben kö ze li élet raj zo kat pár hu za mo san ol vas suk, a hiány zó mo tí vu mo kat egy -
más ból kiegé szít ve. Az elem zé sek egy bi zo nyos kon ver gen cia mo dellt raj zol nak ki,
mely ben a tág me net fo ko za to san szû kül, a vad haj tá sok le nye sôd nek, a zûr za var rende -
zô dik, s mindez a nö vek vô teo ló giai kont roll nak és vissza csa to lás nak kö szön he tôen.

A kál vi ni ta ní tást és a Má so dik Hel vét Hit val lást az 1567-es deb re ce ni zsi nat tet te kö -
te le zô nor má vá a ti szán tú li re for má tus egy ház ke rü let ben. Az ezt megelô zôen szü le -
tett ek lek ti ku sabb, még a tá jé ko zó dó tág me net je gyé ben fo gal ma zó dott teo ló giai szö -
ve gek ki szo rul tak a hasz ná lat ból, il let ve utó lag átér tel me zôd tek. Há la a deb re ce ni
nyom da 1560-tól kezd ve fo lya ma tos mû kö dé sé nek, ezek a ko rai mû vek, mint a Debre -
cen-E ger völ gyi Hit val lás is, még sem vesz tek el szá munk ra, ha nem be szé de sen ta nús -
kod nak ar ról az át me ne ti kor szak ról, ami kor Me li us sa já tos rend szer be igye ke zett
illesz te ni a kü lön bö zô ol vas má nyai ból vett gon do la to kat, ami kor a két sze res pre desti -
ná ció ta ní tá sa kí nált ele men tá ris ere jû vá laszt a leg kü lön fé lébb vi ta kér désekre.

Sze ren csé re fenn ma radt né hány szö ve günk a „lu the rá nus” Wolf gang Schu stel tôl,
me lyek ben még nem egé szen lu the ri mó don ér vel,48 a „me lanch tho ni á nus” Dé vai tól
és Hon te ru stól, me lyek ben oly kor Me lanch thon tól ide gen té te le ket is fej te get nek,49

vé gül a „kál vi nis ta” Me li u stól is több nyom tat vány, me lyek – akár tet szik ez az utó kor -
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nak, akár nem – ár nyal tan mu tat ják, mi ként ta ní tott „Pé ter pá pa” az 1567-es szûk me -
ne tet megelô zô évek ben.

A Deb re cen-E ger völ gyi Hit val lást Bod Pé ter a con fes sio pul cher ri mami nô sí tés sel il let -
te.50 Mi vel ezt a jel zôt a mû nyil ván va lóan nem nyel vi vagy kom po zí ciós kva li tá sai révén
ér dem li ki, az a be nyo má som, hogy az 1562-es hit val lás nak e pál mát a fi lo ló gus Bod
Pé ter nyúj tot ta, akit a tan fej lô dés nek nem a vég ered mé nye, ha nem a fo lya ma ta iz ga -
tott. A Deb re cen-E ger völ gyi Hit val lás szö ve ge még sok tit kot és szép sé get rej te get azok
szá má ra, aki ket ér de kel a „ma gyar kál vi niz mus” ge ne zi se.
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a hi tig. Me li us Ju hász Pé ter har ca a ba bo na ság el len. Cre do 15 (2009) 1–2. 80–86.

15 RÉ VÉSZ Im re: A Deb re cen-E ger völ gyi Hit val lás és a Tri den ti num. Bp., 1934. Pro tes táns
Szem le 43 (1934) 7–9. mel lék let.

16 KA THO NA Gé za: Mé li usz Pé ter és élet mû ve. Stu dia et Ac ta Ecc le si a sti ca 2 (1967) 105–192,
132; NAGY Bar na: Mé li usz Pé ter mû vei. Stu dia et Ac ta Ecc le si a sti ca 2 (1967) 195–301,
206–210.

17 JA KÓ Zsig mond: Vá rad he lye kö zép ko ri könyv tár tör té ne tünk ben. In: Írás, könyv, ér tel mi -
ség: ta nul má nyok Er dély tör té nel mé hez. Bu ka rest, 1976. 138–168; EMÔ DI And rás:
Nagy vá ra di ka to li kus könyv gyûj te mé nyek a 18. szá zad ban, kü lö nös te kin tet tel a szé kes káp -
ta lan könyv tá rá ra.MKSz 119 (2003) 413–428; KRIS TÓF Ilo na: A vá ra di káp ta lan a Szat -
má ri–Thur zó–Pe ré nyi kor szak ban (1502–1526). In: Em lék kö tet Szat má ri György tisz -
te le té re. Szerk. FE DE LES Ta más. (Egy ház tör té ne ti Ta nul má nyok a Pé csi Egy ház me gye
Tör té ne té bôl 3.) Bp.–Pécs, 2007. 51–67.

18 KISS: i. m. (3. j.) 82k.
19 Ve ran csics An tal összes mun kái. 8. MHH I. 19. Pest 1868. 144–151 (nr. 45). Lásd még

uo. nr. 51, 58, 61–63, 65–66, 68, 71, 80. Az aján lá sok: KISS: i. m. (3. j.) 73–83. A rész -
le tei ben ke vés sé is mert eg ri re for má ció ra vo nat ko zó to váb bi iro da lom: NAGY József:
Ada lé kok a XVI. szá za di eg ri re for má ció hoz. Ac ta Aca de mi ae Pa e da go gi cae Agriensis,
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1553–1595. An na les Mu sei Agrien sis 15 (1977) 103–165.

10 Con fes sio ca tho li ca de pra e ci pu is fidei ar ti cu lis ex hi bi ta, sa cra tis si mo et ca tho li co
Ro ma no rum im pe ra to ri Fer di nan do, et filio sue i. ma ie sta tis d. re gi Ma xi mi li a no,
ab uni ver so exer ci tu equ i tum et pe di tum s. r. m. a no bi li bus item et in co lis to ti us
val lis Agri nae, in no mi ne Sanc tae Tri ni ta tis ad fo e dus Dei cu sto dien[dum] iu ra -
men to fidei co pu la to rum et de cer tan ti um pro ve ra fide et re li gi o ne, in Chri sto ex
Scrip tu ris Sa cris fun da ta. An no MDLXI I. De bre ci ni. Hu ic con fes si o ni subs crip se -
runt De bre cien[sis] et lo co rum vi ci no rum ecc le si a e.

11 KISS: i. m. (3. j.) 80. La ti nul: Fried rich Adolf LAM PE–DEB RE CE NI EM BER Pál: Hi sto ria
Ecc le si ae Re for ma tae in Hun ga ria. Ut recht, 1728. 121: „con ce dat in ve ra et ca tho li ca
fide et doct ri na per ma ne re, pa sto res ale re et ha be re pas cen tes nos pu ris si mo Dei
ver bo”.
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és Re for má ció 18) 231–234. Ezt a fo gya té kos sá got men te ge tik mind a deb re ce ni
lel ké szek, mind Czeg lé di György elô sza vai: KISS: i. m. (3. j.) 80–82.
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Re for má tus Egy ház 14 (1962) 127–130, 155–161.
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KA LICZ KY Már ton: „Is ten nek kell in kább en ged ni…” A vi lá gi ha ta lom az eger völ gyi-eg ri
hit val lás po li ti kai teo ló giá já ban. Ke resz tyén Igaz ság Nr. 75. (2007) 3. 3–10.

15 SZA BA DI Ist ván: Né met hi Fe renc és a re for má ció. Egy ház tör té ne ti Szem le 6 (2005) 2.
153–157; SZA BÓ And rás: Né met hi Fe renc és más vers szer zô fô ne me sek Észak ke let- Ma gyaror -
szá gon a 16. szá zad má so dik fe lé ben. Uo. 158–164.

16 A fel so rolt cik kek: Re for mier te Be kennt nissch rif ten, i. m. (1. j.) Bd. II/2. 139k, 151k;
MÜL LER: i. m. (2. j.) 357, 366k; KISS: i. m. (3. j.) 253k, 268–270, 285.

17 MAK KAI Lász ló: Mé li usz és Arany Ta más. El sô vi ta a szen thá rom ság ta ga dás sal. Stu dia
et Ac ta Ecc le si a sti ca 3 (1973) 405–498, 490–493.

18 ÔZE Sán dor: A ha tár és a ha tár ta lan. Iden ti tás ele mek vizs gá la ta a 16. szá za di ma gyar
üt kö zô zó na né pes sé gé nél. Bp., 2006. (ME TEM Köny vek 54) 81k, 129–260; KA THONA

Gé za: Fe je ze tek a tö rök hó dolt sá gi re for má ció tör té ne té bôl.Bp., 1974. (Hu ma niz mus és Refor -
má ció 4) 81–193; SZA KÁLY Fe renc: Me zô vá ros és re for má ció. Ta nul má nyok a korai ma -
gyar pol gá ro so dás kér dé sé hez. Bp., 1995. (Hu ma niz mus és Re for má ció 23) 97–171.

19 ÔZE: i. m. (18. j.) 259k.
20 Nor bert SPAN NEN BER GER: Kon fes si ons bil dung un ter den Gren zsol da ten im os ma nis chen

Grenz raum Un garns im 16. Jahr hun dert. In: For mie run gen des kon fes si o nel len
Raumes in Ost mit te leu ro pa. Hg. Eve lin WET TER. Fors chun gen zur Ges chich te und
Kul tur des öst li chen Mit te leu ro pa 33. Stutt gart, 2008. 281–295.

21 Wolf gang MUS CU LUS: In sa cro sanc tum Da vi dis Psal te ri um com men ta ri i. – Ba si le ae, per
Io an nes He ru a gi os, 1556. – 2 [12] 1181 [51] pp. VD 16. B 3197.

22 ÔZE: i. m. (18. j.) 210. Vö. ZSIN DELY End re: Wolf gang Mus cu lus ma gyar kap cso la tai nak
do ku men tu mai. Stu dia et Ac ta Ecc le si a sti ca 3 (1973) 969–1001.
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23 A 2007. no vem ber 7–9-i bu da pes ti re for má ció tör té ne ti kon fe ren cia-elôadás meg je -
lent vál to za ta: ÔZE Sán dor: A mû ve lô dés kö ze ge és szek to rai a XVI. szá za di ma gyar ha tár -
vi dék né pes sé gé nél. In: Szent írás, ha gyo mány, re for má ció. Teo ló gia- és egy ház tör téneti
ta nul má nyok. Szerk. KEN DEF FY Gá bor–ROM HÁ NYI Beat rix. Bp., 2009. 304, 307, 310.

24 Uo.
25 ÔZE Sán dor: „Bû neiért bün te ti Is ten a ma gyar né pet”. Egy bib liai pár hu zam vizs gá la ta

a XVI. szá za di nyom ta tott egy há zi iro da lom alap ján. Bp., 1991. (Bib li o the ca Hu -
ma ni ta tis Hi sto ri ca a Mu seo Na ti o na li Hun ga ri co Di ge sta 2.) 129.

26 PÉN ZES Ti borc Sza bolcs Ôze-re cen zió ja: ItK 111 (2007) 668–673.
27 Ifj. RÉ VÉSZ Im re: Kál vin az 1564-i ki na gye nye di zsi na ton. In: Kecs ke mé thy Ist ván Emlék -

könyv. Cluj, 1934. 109–123; UÔ: Mé li usz és Kál vin. Cluj 1936; UÔ: Ma gyar re for má tus
egy ház tör té net. I. rész: 1520 tá já tól 1608-ig. Deb re cen, 1938. (Re for má tus Egy há zi
Könyv tár XX) 112, 257. CSEP RE GI Zol tán: Kál vin ha tá sa Ma gyaror szá gon és Er dély ben
1551 elôtt? Egy ház tör té ne ti Szem le 12 (2011) 1. 154–169; Su san ne DRE ES: Prä de sti -
na ti on und Be kennt nis.Die Re zep ti on der Prä de sti na ti ons leh re Jo han nes Cal vins in
den eu ro pä is chen re for mier ten Be kennt nissch rif ten bis 1619. Spen ner, 2011.

28 Re for mier te Be kennt nissch rif ten, i. m. (1. j.) Bd. II/2. 387–389 (Cont ra ho lop ra e de sti -
na ri os); Bd. II I. 41 (De ae ter ni ta te); Ost mit te leu ro pas Be kennt nissch rif ten der evan ge -
lis chen Kir chen A. und H. B. des Re for ma ti on szei tal ters. Hrsg. Pe ter F. BAR TON et ali i.
III/1. 1564–1576. Bp., 1987. 150k, 267k; KISS: i. m. (3. j.) 500–503, 593k (Ar ti cu li
ma i o res 59) 668.

29 BU CSAY Mi hály: Mé li usz the o lo gi á ja ká té ja tük ré ben. Stu dia et Ac ta Ecc le si a sti ca 2 (1967)
303–351, 323–326; BU CSAY Mi hály: Mé li usz ka te kiz mu sa. Stu dia et Ac ta Ecc le si a sti ca
3 (1973) 217–277, 230–233 ([64–87.] kér dé sek).

30 Re for mier te Be kennt nissch rif ten, i. m. (1. j.) Bd. II/2. 14–19, 21, 25–28, 30–32, 47, 50k,
55, 61k, 96, 114–116, 124k, 132k, 143–145, 162; KISS: i. m. (3. j.) 88–93, 96, 103–108,
110–112, 132k, 137k, 143, 150k, 195, 219–221, 232k, 243k, 258–260, 282.

31 Vö. ARANY Ta más: „XXVI I. té vel gés. Mind el kár hoz nak, akik ke resz te lés nél kül meg halnak…”
Stu dia et Ac ta Ecc le si a sti ca 3 (1973) 486k.

32 Vö. ARANY Ta más: „XX. té vel gés. So ha a fattyak nem id ve zül het nek…” Stu dia et Ac ta
Ecc le si a sti ca 3 (1973) 474k.

33 RÉ VÉSZ: i. m. (27. j.) 9.
34 Das Augs bur ger In te rim von 1548. Nach den Reich sta gak ten deutsch und la tei nisch

he raus ge ge ben. Hg. Jo a chim MEHL HAU SEN. Neu kir chen-V lu yn, 1979; Tho mas KAUF -
MANN: Das En de der Re for ma ti on. Mag de burgs „Herr gotts Kanz lei” (1548–1551/2).
Tü bin gen, 2003. (Beit rä ge zur hi sto ris chen The o lo gie 123); Po li tik und Be kennt nis.
Die Re ak ti o nen auf das In te rim von 1548. Hrsg. Ire ne DIN GEL–Gün ther WAR TEN -
BERG. Leip zig, 2006. (Leu co re a- Stu dien zur Ges chich te der Re for ma ti on und der
Lu the ris chen Or tho do xie 8)

35 MÜL LER: i. m. (2. j.) 376–449; KISS: i. m. (3. j.) 295–411. Vö. BU CSAY Mi hály: A tar -
ca li zsi na tok és a Tar cal-Tor dai Hit val lás je len tô sé ge. Re for má tus Egy ház 16 (1964)
149–152; KA THO NA: i. m. (18. j.) 167–176.

36 Wolf gang MUS CU LUS: Lo ci com mu nes in usus sa crae the o lo gi ae can di da to rum pa ra ti. –
Ba si le ae, per Io an nem Her va gi um, 1560. – 2. VD 16. M 7292. Vö. KA THO NA: i. m.
(18. j.) 148–167.

37 Lásd az 1551-tôl kezd ve meg je lent ószö vet sé gi és új szö vet sé gi kom men tá rok alap ján
poszt hu musz összeál lí tott kom pi lá ciót: Piet ro Mar ti re VER MIG LI: Lo co rum com mu nium
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the o lo gi co rum ex ip si us scrip tis sin ce re de cerp to rum. 1–3. – Ba si le ae, ad Per ne am Le cythum,
1580–1582. – 2. VD 16. V 824–827. Vö. KA THO NA: i. m. (18. j.) 181–186.

38 Mar tin BU CER: De re gno Chri sti li bri duo (1550).Ba sel, 1557. VD 16. B 8906. Ed. Francois
WEN DEL. Ope ra La ti na 15,1. Pa ris–Gü ters loh, 1955. Vö. Ifj. RÉ VÉSZ Im re: Bu cer Márton
és a ma gyar re for má ció. The o lo gi ai Szem le 9 (1933) 18–29.

39 A Dernsch wam- könyv tár. Egy ma gyaror szá gi hu ma nis ta könyv jegy zé ke. Szerk. BERLÁSZ

Je nô. Sze ged, 1984. (Adat tár XVI–XVI I I. szá za di szel le mi moz gal maink tör té netéhez
12) Sze ged, 1984.

40 A legár nyal tab ban: BU CSAY 1967: i. m. (29. j.) 346k, 350k és BU CSAY 1973: i. m. (29. j.)
ma gya rá zó jegy ze tei ben.

41 TÓTH- MI HA LA Ve ro ni ka: Me li us ta ní tá sa az örök élet rôl. In: Hu ma niz mus, re li gio, iden -
ti tás tu dat. Ta nul má nyok a ko ra új ko ri Ma gyaror szág mû ve lô dés tör té ne té rôl. Szerk.
BITS KEY Ist ván–FA ZE KAS Ger gely Ta más. Deb re cen, 2007. (Stu dia lit te ra ria 45)
62–71, 69.

42 Eva SE LE CKÁ-MÂRZA: A kö zép ko ri lô csei könyv tár. Sze ged, 1997. (Ol vas mány tör té ne ti
Dol go za tok 7) Nr. 197, 199, 210, 235–240, 243.

43 SZE GE DI KIS Ist ván: The o lo gi ae sin ce rae lo ci com mu nes de Deo et ho mi ne. (App.: Doct ri -
nae pa pi sti cae sum ma.) – Ba si le ae, ex offici na Per nea, per Con ra dum Wald kirch,
1585. – 2. RMK II I. 740; Ap po nyi H. 512. VD 16. S 10448.

44 IM RE Mi hály: A Vi zso lyi Bib lia egyik for rá sa – Pet rus Martyr. Deb re cen 2006; DIE NES

Dénes: Kit rejt az S. F. mo nog ram?Gon do la tok Pet rus Martyr kom men tár já nak egyes
tu laj do no si szél jegy ze tei kap csán. Egy ház tör té ne ti Szem le 8 (2007:1) 216–219.

45 KA THO NA: i. m. (18. j.) 93, 120.
46 BOT TA Ist ván: Me li us Pé ter if jú sá ga.Ama gyaror szá gi re for má ció lu the ri és hel vét irányi
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47 Berndt HAMM–Bernd MO EL LER–Do ro thea WEN DE BO URG: Re for ma ti onst he o rien. Ein
kir chen hi sto ris cher Dis put über Ein heit und Viel falt der Re for ma ti on. Göt tin gen
1995.

48 Il po Ta pa ni PI I RA I NEN–Ven de lín JAN KO VIC: Re for ma ti ons brie fe aus Bar de jov / Bart feld.
Ein Beit rag zum Früh neu hoch deuts chen in der Slo wa kei. Neu phi lo lo gis che Mitteil -
un gen 92 (1991) 501–511; CSEP RE GI Zol tán: A bárt fai re for má ció Stö ckel elôtt. In:
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49 DÉ VAI: Dis pu ta tio – Apo lo gia – Ex po si tio exa mi nis. RMK II I. 318. VD 16. D 1300;
HONTERUS: Re for ma tio ecc le si ae Co ro nen sis. RMNy nr. 52. VD 16. H 4776; CSEP RE GI
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pa pok rend jé nek re gu lá jáig. Ac ta hi sto ri ae lit te ra rum Hun ga ri ca rum. To mus XXX.
Ba lázs Mi hály kö szön té se. Sze ged, 2011. 95–103.

50 BOD Pé ter: Hi sto ria Hun ga ro rum Ecc le si a sti ca, in de ab exor dio No vi Te sta men ti ad
nost ra us que tem po ra ex mo nu men tis par tim edi tis, par tim ve ro ine di tis I–II I. Ed.
Lo de wijk Wil lem Ernst RAU WEN HOFF. Lei den, 1888–1890. I. 184.


