
MELIUS ISMERETLEN ES ELVESZETT MŰVEL 

KANYARÓ FERENCZTŐL. 

Nem sok tudósunk van, a ki szelleme fegyverével nagyobb 
erővel nyúlt volna be az ország közviszonyaiba, rokon- és 
ellenhatást keltve egy egész éviizeden keresztül, mint a XVI. 
század hatvanas éveiben Horhi Ihász vagy Melius Péter, vagy 
mint jó maga alázatosan írja: az Isten debreczeni juhainak mél
tatlan, nyomorult pásztora. 

Melius tíz éven át vezető szelleme volt hazánk keleti felén 
a reformácziónak. 1559-től kezdve, mikor Keltái Gáspár és Dávid 
Ferencz melléje csatlakoztak, elsőrendű, hangadó szerepet visz, 
mígnem az 1567. debreczeni zsinati határozatok megingatják s 
az 1568. gyulafehérvári és 1569. nagyváradi disputácziók meg
törik befolyását Erdélyre. Ez idő alatt a Tiszán túl a lutheriz
must ő váltatja fel a kálvinizmussal s annyira meggyökerezteti 
Debreezen vidékén ez új vallást, hogy majdnem 300 éven át 
versenytárs nélkül uralkodott az alföld magyar népe egy részének 
lelki világán. 

Daczára ennek, alig tudunk hű képet alkotni magunknak 
egyéniségéről, alakjáról. Utódjaitól, a debreczeni tudós körtől 
csak üres dicsőítéseket hallunk egy képzeletbeli magyar Kálvin 
prófétai alakjáról. De bárha maholnap márványba vésik is tisztelői 
Melius rég eltévedt ismeretlen vonásait; számottevő életrajzát, a 
valóban nagyrabecsülő kegyeletnek lélekre ható megnyilatkozását: 
hiában várjuk tőlük immár negyedfél száz év óta — az ősök 
emlékét megbecsülni tudó magyar nép számára. 

Ezért tartom én szükségesnek e mesterileg előidézett vagy 
talán csak úgy véletlenül támadt újabb keletű homály elűzésére 
minden jellemző adatnak közzétételét, ha azok Melius életére 
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vagy működésére vonatkoznak. Hadd lássunk tisztán immár s ha 
látni tudunk, okuljunk is egyúttal a lefolyt idők tanulságos emlé
keiből. 

Meliasuak első jelentősb művei Szegedi Kis Istvánnal való 
vitatkozásából keletkeztek. A tudós Szegedi végre legyőzte és 
reformátussá tette a tapasztalatlan lutheránus ifjat. A váltott 
iratok, prózában és versben, megvoltak Skariczáná.], Szegedi utód
jánál. Zoványi Jenő feltevése szerint, Szegedi Kis István mint 
1553/4-ben tolnai tanár térítette meg Meliust. Persze Szegedinek, 
mint tanárnak, egyéb gondja sem lehetett, mint irodalmi úton 
térítgetni egyenként félrehúzó tanítványait. Sokkal valószínűbb, 
hogy Melius Wittenbergből hazatértében látogatta meg régi taná
rát s a köztük támadt vitatkozás lefolyása is ez időre és 1559 
elejére tehető. Ez időre tehető Dávid Ferenczczel való első érint
kezése is. Mivel nem volt sajtó a kezénél, Heltaira és Dávidra 
hagyta a velők 1559-ben Váradon közösen megállapított hitvallás 
kiadását is. 

E nagybecsű mű, a magyar református egyház első alap
köve, megvan a Kénosi Tőzsér János, első erdélyi magyar biblio
gráfus, hagyatékából a kolozsvári unitárius kollégium könyvtárá
ban. Szabó Kénosi Tőzsér leírása után adja az elveszettnek tartott 
mű czímét. Némileg bővebb leírása ez: 

Defensio Orthodoxae Sententiae de Caena Domini Ministrorum Ecclesiae 
Clavdiopolitanae, à reliquorum recte docentium in Ecclesj's Transylvanicis. 
Johann. VI. Caro mea vére est Cibus, & Sanguis meus vére est Potus. Qui 
edit meam Carnem, & bibit meum Sanguinem, in me manet, & ego in illó. 
Clavdiopoli. M. D. LIK. ér. 5 ív = 20 sztlan levél. 

Mint költő lépett fel a nagyközönség előtt az ifjú pap és 
. mester először, hihetőleg abban az énekeskönyvben, melyet Huszár 

Gál 1560-ban adott ki* Meliusn&k ajánlva. E kiadás az utolsó 
példányig elveszett. Második (?) bővített kiadása (1574) csonkán 
megvan a magyar tud. akadémia könyvtárában. 

1561 elején Huszár Gál Debreczenbe menekül, hova magá
val viszi sajtóját. Legott hozzákezd Melius művei kinyomtatá
sához. 

1 A kiadás helye bizonytalan. Huszár Gál ez első énekeskönyvének 
;-í-ik kiadását Szabó Károly nem vette föl a RMKtár I. kötetébe. Lásd erről 
saját megjegyzését a 49. és 156. lapokon. 
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Az 1561-ben kiadott s egyetlen példányban fennmaradt 

prédikácziók otán 1562-ben Arán Tamás elleni terjedelmes vita
iratát teszi közzé. E könyvnek 50. lapján egy ma már ismeretlen 
latin könyvére találunk hivatkozást, melyet Melius 1561-ben adha
tott ki. E rég elveszett műről Zoványi azt véli, hogy a prédiká- / -f^t 
cziók latin fordításai volnának.1 Minek kellettek volna a latin (•&-aéVÁ*-
prédikácziók a debreezeni szuperintendensnek? Hisz' Melius arról 
volthíres, hogy ő mindent magyarul akart kiadni a köznép ked
vének kereséseért. 

Az Arán Tamás ellen kiadott vitairatról Szabó Károly 
RMK. I. 23. lapon följegyzi, hogy a lapszámozás hibás a végén; 
de azt nem vette észre, hogy a téves lapszámozás következtében 
a könyv elején is egy lap, a 19-ik, merőben hiányzik. 

Huszár Gál 1562-ben távozik el Debreczenből. Valószínű, 
hogy Szegedi Gergelylyel együtt még ez évben adták ki az első 
ref. énekeskönyvet. (2. kiad. 1566 Várad; 3-ik 1569 Debreczen, 
Szegeditől javítva.) Ennek az énekeskönyvnek kiegészítésére adhatta 
ki Huszár Gál 1574-ben nyomtatott gradualját is. 

1562-ben nyomtatják ki a Huszár Gáltól tanított debreezeni 
könyvnyomtatók sok hibával (mert Melius is távol volt) kétféle 
kiadásban a »Confessio catholicát.« 1563-ban már tanult mester, 
Török Mihály nyomtatja ki Melius prédikáczióit. 

Több ismeretes műve mellett 1565-ben kiadja Melius Job 
könyvének fordítását zsidó nyelvből. Emlékezet maradt arról fenn, 
hogy Melius Ézsaiás profécziáját is lefordította, »legalább magya
rázatokat írt azokra.« E művéről semmit sem tud irodalomtörté
netünk.2 

1563-ban kiadott prédikácziós könyve áll csak némi vonat
kozásban Ézsaiás prófétával. »MAGYAR PRAE | DIKAT1OC, 
KIPPOS3TYLLANAC| NEVEZNEC« czímű müve Meliusnak, 
melyet a RMKtár nem elég híven ír le, legérdekesebb kiadása 
Török Mihály debreezeni könyvnyomtatónak. A czímlapon famet
szet áll Debreczen 1563-beli czímerével. A keresztes templomi 
zászlót tartó bárány egy díszkapu nyilasát foglalja el s a kört, 
melyben szentségtől sugárzó fejét hátra fordítva áll, két szárnyas 

1 Theologiai Ismeretek Tára. II. 377. (Mező-Túr. 1899.) 
* V. ö. RMKtár. I. 31. 1. 
* Szabó Károly 300 év múlva kijavította »kit Postillánac.« 
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angyalka tartja. Legérdekesebb a czímer fölött könyöklő szakállas 
lutheránus pap. Két elényujtott kezével a bibliát fogja, melyből 
lesütött szemmel olvas. Épen alatta a czímer körzetén kereszt 
látható s e kereszt mellől, mintha a pap a bibliából olvasná ki, 
indul meg a czímer körirata: »MINT A BAR AN MEG NEMVL A 
NIRV ELOT. ESA. LUI.» 

Mindennek hű mása látható a millennium alkalmával kiadott 
Magyar irod. tört. I. 167. lapján is. Némelyek szerint ez a pap 
maga Melius volna. Mások még azt is következtetik ebből, a mit 

' Szombatin János professzor a Pethe Ferencztől kiadott biblia 
K előtt így jegyez meg: »Űgy látszik, hogy magyarra fordította 

Melius Péter . . . az Ézsaiás profétiáját is.« x 

1565-ben adta ki a Hászár Gáltól Debreczenbe küldött Hof-
halter Melius legérdekesebb művét: -»Az hét Samuel könyveinek 
és az hét Király könyveknek« igazán való fordítását. Mint elő
szava bizonyítja, Melius e fordítással a Heltai bibliáját akarta 
kiegészíteni s kész volt a hátralevőket is kiadni, ha Isten támaszt 
dajkákat. Mint a czímlapon s belül számos hely mutatja, a feje
delem, hogy »tökélletlen és kétfelé tartó hitű (értsd: lutheránus) 
ne legyen«, s a főrendek oktatására írta e müvet. Saját szavai
ként: »Az margón kívül az textus mellé megírtuk, mit kell 
tanulni.« 

E »tanulságok« az erdélyrészi reformácziő történetére nézve 
elsőrendű fontosságúak! Bibliafordításával az eleinte türelmes, 
1564-ben hatalomra jutott Melius a meghalt Kálvin példájára az 
összes testvérfelekezet üldözőjévé szegődik. 

E művének 14. levelén »A Samuel első hönyve« 7-ik feje
zetének magyarázatában Melius megemlékezik egy kisebb munká
járól is, mely korunkra egy példányban sem maradt fönn s mely 
valószínűleg 1563-ban jelent meg Debreczenben 8-r. alakban. 
Czíme ez lehetett: A Sidóh áldozatiról. 

»Telliességgel (Vaija alehu ólom kalijl) és telliességgel megeméztetett 
áldozatul áldozá. Az oláh Sidóul oly áldozat, akkit mind megégettek; holo-
cautoma, az az telliességgel megégettetett, akkit az oltárra tesznek vala, akki-
nek füsti és lánga felmegyen vala: Ezekről szóltam a kis könyvbe, a kit 
írtam a Sidóh áldozatiról.« (Fol. 14.) 

' Lásd RMKtár 1. 31. 1. 
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Ugyancsak »A Samuel első könyve« 25-ik caputjának magya
rázatában ez értesítést találjuk a tudós szerzőtől: 

»Siraták a Sámuelt. Az régijek, kit harmad napig, kit egy hétig, néha 
három hétig is sirattak, az az gyászlották és bánkottak a megholtakon. 
Az hivek Isten szerént bánkottak, hogy e testi társaságtul megváltak; de 
lölkök örült ebbe, hogy megszabadultak és életre mentek. Az hitlen pogánok, 
akkik nem hiszik a feltámadást, azok pogán módra, elvesztül siratták, 
I. Thess. 4. Lásd az halál könyvét, àJckit irtam erről.« (Fol. 54.) 

Az itt említett »Halál könyve« 1563-ban hagyhatta el a 
sajtót s nem lehetett más, mint Meliusnok egy igen éles polémiája 
a lutheránus Sztárai Mihály ellen. 

Csakhamar Luther föllépte után az anabaptisták a lélek 
feltámadásával kezdtek foglalkozni. Kálvin ellenök írta első theo-
logiai művét »Psychopannyehia« czímmel. Nálunk Dévai Biró 
Mátyás szól hozzá először e kérdéshez. 1531 tájt kiadott latin 
munkája elveszett. Heltai agendái szerint 1559-ben a feltáma
dásról és halálról minden félelem nélkül szóltak már. Sztárai 
Mihály a hatvanas évek elején adhatta ki e tárgyról írt elveszett 
müvét. 

Luthervalló felfogásáért 1563 táján támadja meg Sztárait 
Melius, kinek szintén nem maradt fenn kiadott müve a lélek hal
hatatlanságáról. 

A lutheránus Sztárai, úgy látszik, felelt azután a Kálvin 
felfogású Meliusnak. Károli Péter fejezte be a feltámadás vita
tását 1575-ben. így emlékszik meg müvében e nagy tűzzel folyt 
vetélkedésről: 

>Vgian az kereztienek közöttis vagion visza vonás, es külömb értelem 
az Lelkeknek allapattiok felöl az testből való ki múlásnak vtanna. Mert noha 
az Szentek mindniaian valliak, hog az Lelek halhatatlan, mind az által 
nemelliek azt mongiak, hog az testöl való el valas vtan nem megien az 
meniegbe az diczösegnek heliere, hanem valami bizonios helien niugoznak 
az életnek sengeieben az Vr Jesusnak el iövesenek napiaig. Nemelliek penig 
azt valliak, hog mindiarast az örök életnek boldogságát elveszi, es az Istentől 
meg szereztetet diczösegben megien be.« 

»Emlékezem rea, hog ez visza vonás nagi giülöseggel es az Szenteknek 
botrankozasokkal agitaltatot, forgattatot az mi meg holt attakfiai közöt. petrus 
Melius es Starai Mihali közöt. De en nem itelem, hog ez értelemben való 
külömbseg olij nag dolog légien, hog az Attiafiuij zeretetet felbonczia, es 
ezért botránkozással az Ecclesiaban nagi háborúság inditassek. En az en 



294 Melius ismeretlen és elveszett müvei 

értelmemet, melliet hiszek es vallok Iras szerent lenni, röuideden ez dologról 
meg mondom«.' 

Melius 1563-ban kiadott Magyar Prédikáczióiban maga is 
fölemlíti e polémiát. 

1565-ben »Az második kirali Jcönyv« XVII. részében ismét 
megemlékezik Sziámiról: 

»Valakik Tsent s az Isten beszédét, szerzését, igéjét megutálják, elhagyják, 
rontják: Isten is azokat megutálja, elveti és megszégyeníti űket, mint a fél 
pápista Pápa és Vitemberga és Bártfa ostyás, oltáros, gyertyás, korosmás, 
maymajit.« (Fol. 219.) 

A felsoroltakból eléggé megismerhetjük Melius elvesztett 
művét. Nem sajnálhatjuk eltüntet, ha tudjuk, hogy szokott ismét
léseivel »a halál könyvének« tartalmát az 1567. debreczeni hit
vallásba is belefoglalta. (Lásd ott: »7. A lelkeknek Ítélet előtt 
való helyekről . . . A temetés helyéről stb.) 

A Krónikák könyvét is kiadatja Meliusssd Zoványi Jenő,2 

de kellő alap nélkül. Maga Melius a «Samuel és Királyok két 
könyve« ajánlásában így értesít: 

»Ha az Jehova akarja, s az Isten támaszt dajkákat, akkiknek segítsé
gével segittetöm erre, a Paralipomenonnak egy részét immár megfordítottam. 
Valami még hátra vagyon, azokat is kész vagyok megfordítani; a Josue, 
Judicum. Esther könyveit, a Nehemiast.« 

A körülményekből bizonyos, hogy sem a kért Jehova, sem 
Isten nem támasztott több oly dajkát, a kik Meliust bibliafordítá
sában segítsék. 

1565/66-ban szünetelt a Török Mihály sajtója, csak Hofhalter 
Rafael nyomtatta Debreczenben és Váradon Melius könyveit. 
1567 elején Török műhelyét újonnan fölszerelik s most Hofhalter 
mellőzésével ő adja ki Mellius leghíresebb öt művét. Hofhalter 
Gyulafehérvárra költözik 1567 közepén sajtójával. 

1 Károli Péter, Az halálról, feltámadásról 1575. Debreczen. Z3. lev. 
Ugyané műben nem csak Sztárai és Melius polémiájáról maradt tudósítás, 
hanem felemlíti azt is, hogy Kolozsvárt 1570/1-ben Tót Miklós (Totus — 
gúnyosan) prédikátor és a hires humanista költő Sommer János (Schomerus 
Károli német tudása szerint) könyvet adtak ki Kolozsvárt a feltámadás 
kérdéséről vitatkozva. Ezek ellen írta Károli az ő 1575-ki könyvét. 

3 Theologiai Ism. Tára. II. 377. 
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1567 febr. 24/26-án a híres ó-testamentomi törvényeket 
behozó zsinatot tartják meg Debreczenben. A zsinati munkála
tokat két latin s egy magyar könyvben adja ki 1567 nyarán 
Melius. Az »Articuli« csak egy példányban, a »Confessio« kéf 
példányban maradt fenn korunkra. 

Balogh Ferencz így menti meg ugyanez időből Melius egyik 
elveszett munkájának emlékezetét: 

»A Bővebb czikkek 63. articulusában a mondatik, hogy az anabap
tisták és Serveticusok ellen »egyéb érveket és bizonyítékokat lásd a Három
ságról (de Triade) ez évben írt s 1567. augusztusban kiadott magyar köny
vecskében, libello ungarico«. Vájjon nem Meliusé ez? s vájjon hol létezik? 
Miután magyar, annál becsesebb volna!« ' 

Nem tudatja Balogh hol vannak s mik azok a »Bővebb 
czikkek«; de a 63. articulus rá vezet, hogy itt az 1567-ben 
kiadott s 74 czikkből álló »Articuli ex verbo Bei« etc. ezímű 
meliusi munkáról van szó. Ebben hivatkozik a 63-ik czikkelynél 
a »Háromságról« kiadott magyar könyvére, mely ma a RMKtár 
I. kötetéből is hiányzik. 

Az 1567. aug. havi kiadást 2-dik kiadásnak tarthatjuk, mert 
Melius a János jelenéséről írt 1566-diki prédikácziók 17. lapján 
így emlékezik meg ugyanerről a könyvről: 

Erről szóltam a szentháromságról írt könyvbe.« 2 

Itt csak az kerülhet még kérdésbe: vájjon e megjegyzést 
Melius nem a kiadás évében (1568) toldotta oda s akkor itt csak 
az 1567-ben kibocsátott könyvecskéről lehetne szó? De ez a közbe
toldás nem valószinü. Melius a jelenések könyve végén elismeri, 
hogy azt 1566-ban írta s így csak az előszót tette hozzá 1568 
elején. 

Melius 1567-ig kiadott munkáiban csak a katholikus, luthe
ránus és görögkeleti felekezet erőszakos kiirtásának tervével foglal
kozott, 1567-ben már az újszülött unitárizmus ellen fordult. Kiadta 
magyar nyelven » A Debrecenibe öszvegyült leer. praediJcátoroknaJc 
igaz és szentírás szerint való vallásokat.« E nevezetes mű, a 
magyar kálvinizmus legerősebb alapköve, ma már egy ép példány-

1 Balogh F. M. prot. egyháztört. Debreczen 1872. 97. 
2 Lásd u. o. 93. 
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ban sem ismeretes. Csodálni lehet, hogy az Erdélyben uralomra 
jutó szabadelvű irány ellen ily vakmerő támadást mertek nyilvá
nosság elé bocsátani. Valami baj is eshetett azért Debreczenben. 
Az elmenekült könyvnyomtató, Török Mihály, a török hódoltság 
földén, Szegeden nyomtatta ki ezután Melius » Új-testamentomiát« 
mely oldaljegyzeteivel és magyarázataival valószínűleg ép oly 
ékesszólón illusztrálta a debreczeniek hitbeli álláspontját, mint az 
ott előbb kiadott szentírásbeli könyvek. Ez újtestamentum is 
nyomtalanul eltűnt. Egy példánya megvolt 1703-ig a szatmári 
ref. iskola könyvtárában, egy másik példány 1776-ban Korányi 
bibliográfusunk könyvei közt. Mily tanulságos lehetne ma ez 
érdekes munka az akkori idők nézeteinek megismerésére. 

A változott időkre tekintve, s talán a világi hatóság intésére 
is hallgatva, most elhallgat Melius Péter: az 1568. év elején Tordán 
kimondott vallásszabadság sem szólaltatja meg. A gyulafehérvári 
tíznapos disputáeziókon végre hallatja hangját a gyulafehérvári 
királyi palotában. Ugyanez évben egy sajátszerű művét bocsátja 
sajtó alá: a Szent János jelenéseit magyarázó prédikácziókat. 
»Mert közel az idő!« Mint az 1568. kolozsvári naptár is bizonyítja, 
kortársai bizton várták a világ végét. Melius könyve előszavát a 
szokott rövidség helyett. »Debreczemben, nyoczadik napján Bódog 
asszon havának, esztendőnek forgásában: 1. 5. 6. 8.« keltezi. 
»Te Isteni Felségednek Debreczemj Juhaival méltatlan nyomorult 
pásztora. Juhász peter de Horhi.« Az Isten ő felségének ajánlt 
e mű, úgy látszik, bizonyságot akart tenni arról, hogy jámbor 
szerzője nem volt jelen a vallásszabadságot ekkor kimondó tordai 
országgyűlésen. 

Az élőbeszédet e szerint a kiadás évében írta meg Melius. 
Magát a művet úgy végzi be: »Vége . . . Die X. Septem. Anno 
Dom. M. D. LVI. Petrus Melius de Horhi.« Szabó Károly meg
jegyzi: »ezen évszám a nyomtatási hibák közt ki van javítva 
M. D. LXVI-ra.« De azt nem mondja meg, miért 1566-ra. 
Azért, mert valóban akkor írta a müvet Melius-, emlékezik benne 
még a szigetvári veszedelemről is. Ezt kellett igazolni a könyv
kiadónak, mert 1567 második fele óta tiltva volt Meliusnak új 
művet kiadnia. 

A RMKtár felsorolja a feltűnő adatokat, de megfejtésüket 
nem adja. Szabó Károly annyira nincs tisztában az akkori hely-
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zettel, hogy Hofhalter Rudolfot teszi meg a meg nem nevezett 
könyvnyomtatónak. Elfelejti, hogy Melius épen e mű előszavában 
gúnyolódik Rudolf 1568-ban elhalt atyjával, kit Rosszhaltemek 
nevez, a mért 1567-ben az unitáriusokhoz pártolt. Rudolf Gyula
fehérvárt élt 1569 végéig, hol édesanyja, egy zürichi asszony, 
sajtóját kezelte. 

A váradi sajtó a Török Mihály sajtója, ki visszatért a nem 
valami biztos török hódoltságból. Talán elpusztult a mester idő
közben, s valamelyik alkalmazottja húzódott meg ott Debreczen 
közelében a váradi urak pártfogása alatt. Ez a névtelen nyomtató 
adta ki a Szegedi Gergely-féle debreczeni énekeskönyv 2-dik 
kiadását is; továbbá Meliusnak egy ártatlan könyvét, melyet Szabó 
Károly egy példányban sem látott s mások után hiányosan írt le. 
Megvan az unitárius kollégium könyvtárában: 

Prepositiones Petri Melii de Jah e Jehovah, vei de Unitate et Trini-
tate in Deo verő. Item de Christi seterna Generatione etc. 22. (s nem 2.) die 
Augusti disputandse Yaradini. Anno Dn. 1568. í. r. 1 

Az 1568. Gyulafehérvárt saját vezetése alatt tartott disputáczió 
bevégeztekor János Zsigmond fejedelem fejvesztés terhe alatt 
tiltja meg, hogy országának papjai gúnyolják és szidalmazzák 
egymást hitbeli eltérésekért. Melius most hosszasabban szünetel 
magyar könyveivel. Csak 1569 végén, bizonyosan a váradi dispu
táczió ellenhatására, tette közzé újból az 1562-ben először kibocsá
tott Kálvin-íé\e katekizmust. (»Az igaz keresztyénségneh rövid 
Fundamentoma.« Nyomtattatott 1569. 4. r.) Most nem a tokaji 
várkapitánynak, hanem II. János királynak ajánlta e felújított 
könyvet, kit — Bod Péter szerint — »alkalmas festékkel lefest, 
miért tántorog vallásában.« Boci még olvasta, ma már egy példány
ban sem ismeretes. Ügy látszik, megsemmisítették czélzatos irá
nyáért. 

E könyv kiadása úgy történhetett, hogy 1569-ben maga 
Dávid Ferencz felkereste Meliusí Debreczenben, ha lehet kiegyezzék 

1 A RMKtár II. ktének 100-dik könyvéül a kétes megjelenésű »Dispu-
tatio prima (miért ez 1566-ban ?) Albana«-t veszi át Sandtól. V. ö. Bibliotheca 
Antitrinitar. 30. 34. De nem veszi át az 1568-ban Gyulafehérvárt kiadott 
»Liber Secundus«-t, melyet Sand pontosan leír, de szerzőjét nem tudja. 
A könyv több példányban fennmaradt, de mindig másokhoz kötve a címlap 
nem léte miatt. 
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vele. Úgy látszik, az ő befolyására adtak szabadságot most a 
debreczeni sajtó hazahozatalára és újabb felszerelésére. 

Az időközben elhalt Török helyett Komlós András vette 
keze alá az új debreczeni sajtót. Meliiissal az év közepén Debre-
czenben, azután október végén Váradon nagy vitatkozást tartanak 
most már magyar nyelven, hogy a köznép is megérthesse a tudós 
mérkőzést. A váradi zsinaton még a fejedelem is felszólalt Melius 
ellen, elítélte papüldözését, könyvégetéseít. S kijelentette e meg
intés után: ha az ország törvényeit, a vallásszabadságot, meg nem 
tartja, szabadon a Tiszán túl mehet. 

Mindezt a nagyközönség elé vitték s kiadták 1570 elején a 
»Nagyváradi Disputatióban.« A fejedelem is részt vett e mü meg
írásában és kiadásában.1 Melius egész 1570-iki működését e könyv 
ellen s a Debreczen vidékén rohamosan megindult unitárius térí
tések meggátlására irányozta. 

1570 február 15-én Csálcy Mihály kanczellár ír János 
Zsigmond rendeletére Meliusna.k: hagyjanak fel már egyszer ő 
és társai a gyűlölködéssel s ne nyomtassanak újból az egyház 
bírálata és jóváhagyása,2 vagy a felség engedélye nélkül. A gya
lázó verseket és szakadatlanul szidalmazó könyveket hibáztatja 
minden ker. olvasó s rossz híre támad így mindenütt Isten 
országának.3 

E figyelmeztetés élénken tanúsítja, hogy 1569 végén s 1570 
elején jelent meg több oly szatirikus mű, melyeknek még emléke 
sem maradt korunkra. A sok apró nyomtatvány, melynek vásári 
eladása a sajtók jövedelme volt, mind elkallódott : csak a vélet
lennek köszönhető egynek-egynek megmaradása. Emlékezzünk csak 
Argirusra, melynek száz évi számos kiadásaiból mit sem tudtunk 
megőrizni. 

1 Dávid F. 1571. müvében »Az egy Atya Isten« CGC levelén írja le a 
fejedelem részvétét a disputáczió kiadásában. »Megolvasta az ő fő népeivel 
egynihánnyal és önnen kezével notálta az exemplart és hozzá tött, a mi ő 
néki eszébe jutott.« 

2 Később maguk a reformátusok intézkednek eszerint. Kánonjuk végén 
ott állott: Typographus Debrecinenses nullum opus sinc Approbationem 
Superintendentis imprimat. 

3 Bod Péter kézirati műve után Pokoly, Erdélyi ref. egyháztörténet, 
I. 232. 333. 
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A váradi zsinattal egy időben adja ki a gyulafehérvári 
sajtó utolsó nyomtatványát, »Balassi M. áruitatását,«1 mely éles 
politikai szatira a felvidék kapzsi főurai ellen. A XVI. század e 
legszellemesb műve egyetlen példányban maradt korunkra. Blandra-
távól is keringett latin gúnyirat. A kolozsvári sajtó apró nyom
tatványai közül ez időből csak Keltái 1569—70-beli naptára, 
»iudiciuma« került szemem elé, melyek az akkorbeli divat szerint 
a világ közel végét jósolgatják: ezeken kívül még Maissai Bene-
dek »két éneke (1570) Istenről, Krisztusról és Ádámról«; de 
ezeket nem lehet a szidalmas versek, könyvek közé sorolni.2 

Maga Melius a legfelsőbb intés ellenére adja ki 1570-ben 
újabban támadó műveit. Márcz. 1-én Török Ferencz hunyadi 
főispánnak ajánlja >Âz egéz szent Írásból való igaz tudománt«, 
mely méltóan sorakozik Melius legzordonabb müvei mellé. 
A RMKtár lehető pontosan közli az első czímlapot; de egy szóval 
sem említi, hogy kettős könyv áll előttünk, a mi épen nem volt 
szokatlan Meliusnàl. Az E4. levélnél kezdődik: 

A MÁSODIK ! KŐNY. j Ez világ kezdetitol fogua | valameni Fretnekek 
voltak, | mind azoknak á S. Ha | romfag, az egy igaz Iften, | á CHRISTVS 
fiufaga cs [ Iftensege ellen, á S. LE- [ LEK ellen, es az igaz hitt | ellen, á 
mi ellen veteí'ek volt, | mind azoknak megfey- | tesi á Szent irasbol. 

Vgian azon HORHI MELIVS vagy | IHAZ PÉTER által. 
Első 

Mint a czímlap mutatja, ebben a könyvben is az eretnek 
Francisco-Blandratakkal foglalkozik Melius, Belzebubbal, Belial-
lal, az ördög, az Antichristus fiaival. A hang sokkal szilajabb az 

4 Hogy Karádinak Abrudbányán 1569-ben saját sajtója volt, az mese
beszéd. A nyomtatók hárítják ezzel a feleló'sséget Karádiva, félve a Balassival 
rokon családok bosszújától. A kopott betűk is e felfogást igazolják: e mű a 
gyulafehérvári sajtó utolsó kiadása lehet. Megpróbáltam ott az egybehasonlí-
tást, de az akadémia kevés ekkorbeli könyve miatt a kísérlet meghiúsult. 

2 Dávid Ferencz így felel meg e szidalmakra: »az igasságnak ellenségi 
a könyvekben, mellyeket ellenünk nyomtattanak, vég nélkül szidalmaznak-é ? 
Mert ugyan megrakták káromlásokkal és szidalmokkal. Nevünket elfelejtvén, 
hazugoknak, czigányoknak, eretnekeknek neveznek.« (Az egy ő magától való . . . 
vallástétel. 1571. ajánló lev. Szépen nyilatkozik. Az egy Atya etc. 1571. műve 
FM. levelén. »Tudják mind Caroli, mind Melius, hogy . . . az ő személyeket 
nem akartam sérteni . . . Minden rut káromló könyveket, leveleket, szidalmas 
verseket . . . fejemhez vertének.« 
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előbbieknél is s a siető Melius stílusa legott visszaesik somogyi 
gyermekkori tájszólásába, mit máshol gonddal igyekezett elkerülni. 
Most feltünedezik az irodalmi kifejezések mellett: öröküs, fii Id, 
dicsüség, külümb, lülki, Isten lülke, lülkétül szóltak, ű tüle, jüttem, 
fülség elütt, elüszür, első szölüttit mongia fü kezdetnek, angyalok 
fülütt . . . tündüklő. 

A kettős könyv 66 levélre terjed 4-rétben, egygyel több, 
mint Szabó K. számítja, mert az O ív 5 levélből áll: O2 jelzésű 
levele külön betoldás. Sikerrel verseng e művel ritkaság tekinte
tében Meliusnak ápr. 7-én Mágocsi Gáspár tornai főispánnak 
»szegén árvájátul« felajánlt költői műve: -»Igaz szent Írásból ~ki 
szedettet ének.« Tárgya: »A Christus Jesusnak . . . Jehova Isten
nek panaszolkodása. « A versfők egy része czím gyanánt sorakozik 
a vers fölött. Végén: » S VMM A Versum totius operis sunt 165.« 
Utolsó versszakban: Ez éneköt szerzé Horhi Iház PÉTER Anti-
ehristusok ellen.« 

A próza alakban nyomtatott vers Balassi-strófának tagolható. 
Nagybánkai »Hunyadi János éneke« strófájára énekelték. 

Ez éneket Máim, mint maga mondja, »Isten szájából szólja.« 
A szentírásból szedi; hogy jobban elhigyjük, a loeusokat szembe 
állítja velők s még a Servetianusokai, Blandrata Ferenczeket is 
megtalálja ott, mint Sault és Júdást, a próféták és apostolok 
között. A bizakodó rajongás kitörései ezek. Melius, mint 1567-ben 
az árusoktól, most a hegedősöktől várja a hitterjesztés sikerét. 
A nép közt terjeszszék el közénekként a Krisztus Jézus keserű 
panaszait. 

»Az nagy Úr Istenért midőn emböröket mostan én erre kérők, hogy 
ammit Istennek szájából én szóllok, igazán megértsetek; és ezöket értvén, 
hiven hogy megtartsák, nagy szükség mindeneknek, mert nem ez Világi 
hazugságot szóllok, de lölkiet beszéllök. 

Csuda nagy jó kedvvel ha meghallgatjátok az velági dolgokat, szükség 
inkáb nektök, hogy meghallgassátok az lölki szent dolgokat... 

Még ennél is érdekesebb az az ajánló levél, melyet az uni
tárius főiskola másodpéldányában nemcsak Magocsihoz, hanem 
nejéhez, Massai Eulaliához * is intéz. Ugyanis kevéssel előbb, 1570 

1 Melius 1565. kiadott Jób könyvét, sőt a katholikus klérus kiirtására 
kibocsátott »Sámuel két könyvét« is ez úrhölgynek dedikálta, 1563-ki prédi-
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márcz. 8-án Miksa császár kihirdettette Magyarországon kemény 
kir. rendeletét: értesülvén az ariánus eretnekség elterjedéséről, 
e rettenetes rossz meggátolására, ezen új trinitariusok, sacra-
mentariusok vagy zwinglianusok eretnek könyveinek terjesztőit 
fogassák el, elzárással és testileg súlyosan büntessék. Senki őket 
pártolni ne merészelje, sőt mint kegyetlen gyilkosokat kergessék, 
üldözzék.1 Melius nem gondolva, hogy az ő háza is leég, buzgón 
kéri Mágocsit és nejét: »Ti nagyságtokat is kérem, valahol vattok, 
a Sámson rókáit kergessétek.« S így üdvözli az egri kálvinisták 
nagy kath. üldözőjét: 

»Isten éltesse ő nagy. Vgnot Christoph Vramat, az Egri 
Capitánt, hogy a rókákat, kanokat kergeti!« Itt tudjuk meg a 
buzgólkodó Meliustól, hogy a felvidéken nemcsak a nagyhírű tudós 
Egri Lukács bukott el, a kit ő és Károli Gáspár gönczi esperes 
»disputáltak be Szádvárra«, hanem újabban Servetus, Aliciatus, 
Gentilis után: »Gárgyános Matté, Mezőgyáni Ambrus és a tübbi 
csak mostan is.« 

A kálvini hitharczok e legjellemzőbb énekéről azt is kell 
tudnunk, hogy két kiadásban is megjelent. Az akadémia példánya 
korábbi, mint az unitárius főiskoláé, mert emerről még a sajtó 
megnevezése is merőben hiányzik. De azért ez is, mint amaz, a 
debreczeni sajtótól eredt, mit óvatosságból hallgattak el. 

káczióit is. Balogh Ferencz örömmel jegyzi föl, hogy Melius az úri asszonyokat 
»drága hánytaljú ruhákkal« kecsegteti a mennyországban. (A m. prot. egyház
tört, részletei. Debreczen, 1872. 90. 1.) A jámbor azt hiszi, hogy ez rendén 
való eljárás; de »az aranynyal prémezett szoknyákat« mégis elhagyta onnan; 
a koldus Lázár túros lábait nyaldosó asszony-ebeket sem említi stb. 

Dávid Ferenczet a »két Péter« egyszer azzal rágalmazta, hogy az urakra 
köti könyveit. így világítja meg feleletében az akkori irodalmat: »Bizony 
kévánnok, . . . a til irástok szabadon forog és jár mü közöttünk, és szabad 
vásárokon adatik el, hogy aképen a müénk is szabad volna . . . Minemű 
tilalmat találtatok ennek, nyilván nagyon . . . Melius sik maculatoriomokat 
csinál, és 2-nek 3-nak is a szegény együgyű jámborok közül dedicál bennek .. . 
Ha nem kért volna érötte, nem volna Melius P.-nek olyan dűszes palota a 
debreczeni piaczon. Más a neve : Christus palástját kell foldozni ; de a hypo-
crita palást alatt lakik. Nem szólunk semmit az jámbor . . . Mágocsi . . . és 
jámbor feleségének nagy költsége felől.« Az egy Atya Istennek . . . vallás
tétel. Colosvár. 1571. Hhh 3. 1. 

1 Jakab Elek, Dávid F. emléke. Bpest, 1879. 202. 
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IGAZ SZENT | IRASBOL KISZEDET | TET ÉNEK | 1. AZ EGY IGAZ 
ISTENRŐL. | Acki Attia, Fiu es S. Lelek. | 2. A CHRISTVS öröktul fogua 
szöletet Fi- | usagarol az ő Szent Attiatul. | 3. A Fiu JeHoVa Eg' ISTENsege-
ről. | 4. A Szent LeLek JEHOVAsagarol és Ima | dassaroL. | 5. Az eretnekéé 
ellen Vetisi feiteseről. 

Az HuNiaDi János Éneke notaiara.1 

HORHI MELIUS PÉTER által. (A—D = 4 ív = 16 sztlan levél.)2 

Alak, kiállítás, lapszám a RMKtárban leírt első kiadással 
egyezik. Csak a nyomtatás helye s a kolofon maradt el. 

1570-ben még »Krisztusnak, Sz. Péter és Sz. Pálnak a 
pápával való beszélgetését« is kiadta Melius, bizonyosan az új 
időket megillető változtatásokkal. E dialógusnak csak első kiadá
sából (1562) maradt egyetlen csonka példány korunkra a Teleki
könyvtárban. 

1570 július végén Gsengeren tartandó zsinati disputáczióra 
hivta meg az erdélyieket. A meghívó, a zsinat propozicziói a Melius 
kiadásában elvesztek, csak Dávid Ferencz tartotta fenn, ki felele
tében Melius táborát is a Marosvásárhelyt tartott szept. 5-ki 
zsinatra meghívta. Az elveszett nyomtatvány emlékét fölvehetne 
a RMKtár I. kötete már csak történeti szempontból is. A meg
hívó helye és vége a felelet szerint így hangzott: 

Summa Confessionis verae de Deo et aliis Artieulis ab Haereticis et 
Antichristis oppugnatis, disputandae in Csenger et Miskoltz. Aláírva: Petrus 
Melius de Horhi et Seniores Ecclesiae, (Debrecini: Excusa ab Andrea Lupino. 
M. D. L. XX. ér.) 

A csengeri zsinat bokros munkálatainak kiadása sokkal 
érdekesebb képet mutat még az eddigieknél is. Gyászkeretben, 
feketébe öltöztetik az ádáz czímlapot s az unitárizmus eltörlésére 
tartott zsinatnak ezt vallják be utolsó tárgyául: »XI. De tollen dis 
foedis Haereticis et Antichristis.« E fenyegető jelzés ott van a 
gyászos czímlapon, ellenben kihagyták tárgyalását a hivatalos 
közleményekből. 

E kiadás egyetlen megmaradt példányát a debreczeni kollé
gium könyvtára őrzi. Első hat lapján bibliából kiszedett helyek 

1 Nagybánkai ez 1560-ban írt éneke ugyané tájt jelent meg először. 
A RMKtár I. kt. 82. sz. kiadása törlendő, hibás fölvétel Sándor István után. 
V. ö. I. kt. 55. 56. 1. 

2 E név tintával kitörölve s aláírva: »Anagrammia : Hohérr Peti által.« 
XVIII. századbeli elmésség. 
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állanak az antitrinitáriusok ellen, másik hat lap Melius ajánló 
levelét közli II. János királyhoz. Ebben elészámlálja az eddig 
tartott zsinatokat, a hol bizakodása szerint mindenütt ő győzött. 
A váradi zsinaton a fejedelemmel való érintkezését most újból 
felemlegeti, képzelete szerint hosszasan idézve a tavaly tett 
nyilatkozatokat s most azokat bibliai helyekkel is megerősítve. 
A mint Debreczenben nyilván, Váradon a fejedelem színe előtt csak 
két évvel előbb is elnémították, épen úgy most Belényesen, Laskón 
és Tholnán legyőzték a Francisco-Blandratákat. Jó hittel igéri, 
hogy Békésen, a Sz. Lélek kardjával egyetlen óra alatt legyőzik 
őket, ha újabb zsinaton újból megmérkőzhetnek velők.1 

Mivel felelt János Zsigmond a debreczeni 1567. zsinatnál 
is kegyetlenebb csengeri zsinat végzéseire és mivel torolta meg 
Melius bizalmaskodó ráfogásait? Az 1571. januári országgyűlésen 
felhozta szertelenkedésöket, büntetni is akarta őket s a szabad 
lelkiismeret vallását erősítette meg újból ellenök. Károli Péter 
Dávid Ferenczet keményen vádolta egyik könyvében, hogy életök, 
tisztességek elvesztésére tört a fejedelemnél. Dávid élő tanukra 
hivatkozott utolsó szabadon kiadott könyvében : nemhogy a tüzet 
gerjesztette volna; sőt inkább ő csendesítette le nem egyszer a 
»szertelenségek és hamis cselekedetek miatt felindult fejedelmet 
és hogy minden bűnötök, a mely törvény szerint büntetésre méltó 
lett volna, eltávoztassék, alázatosan könyörögtünk.« 2 

A RMKtár egy szóval sem említi a csengeri zsinati határo
zatok törvénybe ütköző részének a könyvből való kihagyását. Kiss 
Áron már 1877-ben sajnálattal ismerteti a ref. egyházak e köz 
hitvallását, melyben szerinte Melius a legszigorúbb orthodoxia 
határán is túlment, irálya is sokkal alantabb marad és szerencsét
lenebb a megelőző zsinatokénál. »E hitvallás tárgyainak XI. czíme 
pedig sejteti azt is, hogy még többet is végeztek, amit talán magok 
sem láttak emlékezetben hagyandónak.« 3 

Később így sóhajt fel: »Különben az egész ma már csak 
egy kisded történelmi emlék . . . Vajha mielőbb hű képét nyer-

1 Lampe, Hist. Eccl. 263/8. 
. 2 Jakab Elek idézi. Dávid F. emléke 197. 

3 Kiss Áron, A Szatmármegyében tartott négy első prot. zsinat vég
zései. Bpest, 1877. 17. 64. 
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hetnők negyedfélszázados egyházi életünknek az utódok oly szüksé
ges tanúságára !« 

Balogh Ferencz is hallgat egyháztörténetében Melius könyvé
nek hiányáról; de azt észreveszi, hogy a konfesszió bevégezte után 
még egy bölcselkedő művet is ad ki vele Melius, melyben a zsinat 
végzéseit igazolni akarja s melyet, talán kiengesztelésül, a fejedelem 
kanczellárjának, Csáky Mihálynak, ajánlva bocsátott ki aug. 15-én: 

Principia quaedam in Theologia et Philosophia immota.1 (Debrecini, 
1570. ét. 8 1.) 

Ez sincs felvéve a RMKtárba. Egyetlen példánya a csengeri 
konfesszióhoz foglalva megvan a debreczeni kollégium könyv
tárában. 

Melius előbbi ajánló levelében azt is megírta bizalmasan, hogy 
a fejedelem mindent világosabban megérthet majd a három Genf
ben kiadott könyvből, melyekről a Beza ítéletét kinyomtatva íme 
megküldi. A márcziusban írt levél ígéri a Genfben kinyomtatást; de 
az is benne van, hogy Bezát megcsalták tipográfusai. A jun. 
19-iki levél pedig arról értesít, hogy a szegény Crispinust mennyi 
csapás nyomta el, azért nem nyomtathatott. Egyetlen leányát, 
nejét is elvitte a gonosz pestis. Ugyanott alább azt is megtudjuk: 
be jó volna, ha Thúri vagy PaJcsi Genfben volna, sokat segítenének 
Bezán a Melius ördöngös ákombákomjai olvasásában. (Multum 
me juvissent in divinanda tua kakographia . . . ut purius omnia 
rursum describantur, quibus operae typographae uti possint).2 

Ezzel ugyan nem volt miért eldicsekednie MéUusnak. Thurit, 
Pulcsit nem küldhette Genfbe. Nem volt szüksége ilynemű segít
ségre Szegedi Kis Istvánnak, kit Beza is, Melius is mesterének 
vallott: megjelentek művei külföldön magokra is. Rómában is 
meglátták a »Spéculum Pontificumot« s azonnal az Indexbe 
iktatták. Blandrata és Dávid Ferencz összes műveit is hasonló 
sors érte. A Melius pórias szitkait, Kálvintól tanult, minden más 
hitűt »álnokságos haszonnal« elnyomó egyházpolitikáját nem vették 
figyelembe. Még csak számba vehető polémiát sem találunk a 
»bálványimádók« részéről ellene. Csak Kolozsvárt maradt fenn 

1 V. ö. az 1567-ben ugyanott kiadott hasonló művel: »Articuli ex 
Verbo Dei et lege naturae compositi« etc. 

3 Lampe-Ember, Hist. Ref. Eccl. 269—270. 
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némi homályos hagyomány, mint bántak el Melius könyveivel. 
Szakáll János ötvös mester 1782-ben a kollégium könyvtárába 
beadott »Tela Repercussa« ez. kézirati munkájába ezt is beírta 
Meliu$Tóh 1 

»Nem szégyellette sem Istentől, sem emberektől a Sámuel és királyok 
könyveit magyarra fordítván foliántban kinyomtatni és valahol Jehova név 
volt, mindenütt Sz. Háromságot helyébe tenni, hogy a maga feleivel inkább 
elhitethetné . . . És midőn ezen fordítás kinyomtattatván, világosságra jött, 
észre vévén a római valláson lévők, csakhamar király parancsolatjával 
összeszedettetvén, elégettetett.« 

Nemcsak 1570-ben vesztek el így a külföldön Melius munkái. 
1571 tavaszán Dudichhoz küldi el szintén kéretlen néhány könyvét. 
A »híres tudós«, »Európa dísze«, már akkor azt vallotta, hogy 
Dávid F. és Blandrata vezették el őt a felvilágosodás útjára.2 

Türelemre inti tehát Meliusí a más gondolkozásúak iránt, mire 
ez igazi felét fordította a »nagy tudós« felé. Elnevezte őt min
dennek: művecskéit (mea opuscula) adja át haladéktalanul Thre-
tiusnak Krakkóban, ne sikkaszsza el őket. Dudich Antimelius alá
írással vallotta meg: szégyelli, hogy MeliusióX könyveit (libros illos) 
és könyveihez méltó leveleit elfogadta. Károli Péter írt 1572-ben 
Dadichn&k, mentegetvén pórul járt társát; Dudich csudálkozott 
Károlin, hogy ily szörnyeteget tart barátjának. 

Különös, hogy Debreczen egyházi történetírója 1872-ben 
nem látta meg, hogy a Dudichnak 1571-ben küldött Meliusi 
könyvek nem lehettek az 1570-ben már Bézánál levőkkel teljesen 
azonosak, s ha Dudich 1571 őszén küldte azokat Thretiusnak s 
ez megint azután Genfbe: Beza már 1570 közepén hogyan írha
tott a Dudich küldte könyvekről Meliusnak? Mese inkább ez 
tudósunktól és nem történetírás.3 

Épen ezért mitsem adhatunk Balogh Ferencz tovább is 
menő értesítésére, mely a kétszer annyi könyvet háromra olvaszt
ván, úgy találja, hogy azok egyikét Dávid Ferencz ellen, a más 
kettőt néhány zsidó rabbi ellen írta Melius. Ugyan ki mutatta fel 
Debreczenben azokat a háromszáz évvel ezelőtt eltűnt és semmivé 
lett könyveket? 

1 17. 18. 1. 
3 Levelét közli Sand, Bibliotheca Antitrin. 62. 
8 Balogh Ferencz, M. Prot. Egyház, tört. Debreczen. 1872. 96—97. 

Magyar Könyvszemle. 190G. IV. füzet. 21 
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Ehhez még csak azt kell hozzá adnunk, hogy Balogh ritkí
tott betűvel közli Melius jóhiszemét a királyhoz írt ajánló levélben. 
»Maga írja Melius II. János királyhoz: 3 könyve adatott ki Genf
ben.«1 E vak bizalom a több zsinaton hazugnak nevezett Melius 

iránt, Dudichnsik a MeUus-ügyben írt utolsó klasszikus levelét 
juttatják eszünkbe. 

Ezért hibáztatnunk kell azok eljárását, kik ismeretter
jesztő lexikonokba is fölvétetik az ily nyilvánvaló tévedést. így 
tett a Pallas Lexikon s így tesz Zoványi Jenő, ki Meliuss&l 
külön tanulmányban is foglalkozott; mégis helyesnek tartva a 
Balogh tévedését, ezt közli a Melius elveszett munkáiról: 

»Genfben nyomatott ki 1570-re három latin műve, bizonyosan a Beza 
felügyelete alatt«.3 

A csengeri hitvallás volt Komlós Andrásnak 1570-ben utolsó 
debreczeni nyomtatása. Már itt igyekszik elrejtőzni s Melius pél
dájára tudós nevet vesz fel: »Excusa ab Andrea Lupino.« Mihamar 
oda kellett hagynia a Nyomtató-utczát; de a sajtót is magával 
vitte. Még ugyanaz év végén nyomtatja ki Váradon »A Szent 
Vallás . . . védelmezését« a kiadó megnevezése nélkül. Sásvári 
Gergely váradi pap műve volt ez, ki múlt évben a váradi dispu-
táczión egy görög nyelvű kérdésben az ellenfélnek adott igazat. 
Ezért vagy ezután a fejedelem szőlőt adományozott neki, épen 
mint előbb Károli Péternek s 1566-ban Meliiisnak. Rágalmak 
keltek most ellene s azért kellett megvédelmeznie igaz vallását 
kiadott művében. E mű utolsó példánya Enyeden égett el. 

Romlósnak még csak két müvére akadtunk a Váradon nyo
mottakból. Szünetelnie kellett csaknem három évig. Talán Hello-
paeus, Melius utóda és Károli Péter, Báthory István udvari papja, 
nyerhették meg a szigorú czenzurát tartó fejedelemtől, hogy végre 
Komlós sajtójával Debreczenbe visszatérhessen. Itt 1574-ben 
versenyre kél magával a IZé^ai-sajtóval is. A tudósabb tárgyú 
könyvek tiltva lévén, Heltainak még a zsoltárok verselt kiadását 
sem engedték meg.3 Sok históriás éneket s más ilyen szép tör
téneteket adnak ki tehát az olvasók mulattatására. Komlós ekkor 

» Lampe. 267. — U. o. 97. 1. 
3 Zoványi, Theologiai Ismeretek Tára, Mezőtúr 1896. II. 378. 
3 Heltainak a kort érdekesen jellemző panasza erről (az 1574. »Can-

cionale« ajánlásában) közölve a RMKtár I. 58. lapján. 
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bocsátja ki, vagy még inkább pár évvel előbb Váradon, Csanádi 
Demeter János Zsigmondról írt elegiáját, mely ott név és hely 
nélkül jelent meg. Szabó Károly ráismer benne a debreezeni sajtóra; 
de tévesen teszi e művét 1571-re, a kolozsvári első kiadással 
egy időre, mert sajtó Debreczenben nem működött 1571-ben. 

Épen ezért Melius alább bemutatott utolsó művét Komlós 
váradi nyomtatványának kell tekintenünk. 

Végéhez értünk volna Melius ismert írói pályájának, ha a 
kolozsvári unitárius kollégium irodalomtörténeti emlékei között 
végső éveit érdekesen felvilágosító ismeretlen művére nem talál
nánk. Egy becses kolligátumot őriznek ottan, melyet Drági István 
a XVII. században köttetett egybe Melius munkáiból, hozzáadván 
három más nyomtatott müvéhez (miknek kettejét fennebb ismer
tettük), ezt is töredékben s még egy negyedik idegen theologiai 
művet is saját kéziratában. 

E kolligátum sokáig székely papok kezén forgott, kik nem 
késtek szövegét itt-ott bíráló megjegyzésekkel kisérni. Sok hányó-
dás után a Homoródmellékről, Városfalva környékéről, kerülhetett 
a XVIII. században a kolozsvári unit. kollégium könyvtárának kin
csei közé. 

A kötet elejét elfoglaló két fennebb bemutatott 1570-beli 
ritka könyvhöz csatolva fennmaradt benne még egy másik unikum 
is: Melius utolsó munkájának két belső íve. 

E mű polémia létére több más, szintén elveszett polemikus 
munkának tartotta fenn emlékezetét, melyeket már a XVIII. 
században is csak az egy Bod Péter s ő is csak hiányos kézirati 
másolatokban ösmert. 

Melius küzdelmes életének legutolsó harczaiba enged e két 
ívnyi töredékmű bepillantanunk. Basilius István ellen van intézve, 
ki elhagyván kolozsvári jövedelmes papságát, a nagyváradi dispu-
táczio után e városban 3000 lelket nyert meg egy levele szerint. 
Váradról Belényesbe, onnan Békésre ment át s azt a kálvinisták
tól egészen, ezt részben elhódította. Melius nem nézte tétlenül 
egyháza veszteségét. 1570 tavaszán disputáfeiót tartott mindkét 

1 Magyar Athenás. 28. 173. História Unitár. 152. Hist. Hung. Eccl. 
456. A Teleki kvtrban is fennmaradt e följegyzése: 1570. jún. 5. Basilius 
belényesi pap 3 thesist ír Melius ellen, M. 3 ellenthesisben felel. Liter. Parn. 
Pac. 20. Ker. Magvető. 1898. 281. 

21* 



808 Melius ismeretlen és elveszett művei 

nagyközségben Basüiusssd és társaival. Bod Péter a békési unitá
rius pappal váltott vitairatokat még látta némely helyen.1 De már 
ő is csak kéziratban láthatta; pedig bizonyos, hogy Basilius jól 
felkészülve s nyomtatott könyvvel terjesztve hitelveit, ment bele 
e hittérítő vállalatba. Már 1568-ban kijelentette egyik művében, 
hogy ő: »hiszi, hogy sok lelki éhezők és szomjúhozok várják efféle 
írásait Magyarországba«. 1569 végén és 1570 elején tehát kiadta 
a két újabbat.1 

Melius is említi Basiliusnak e ma már elveszett 1568. és 
1570-beli müveit az ő, reá adott saját feleletével együtt, mely 
1570-ben kelt a Basűius-íéle támadások visszaverésére kiadott 
többi polemikus munkákkal kapcsolatban: »Az minemű erőtlen 
Argumentomid tenéked voltak, értem, hogy ezelőtt is sok jámbor 
tudós embereknek ugyanazonokat eleikben vetetted; számtalanszor 
immár azokra megfeleltek, én is heves beszéddel tavaly megeleltem«. 
(Utolsó műve B3. levelén. Vesd össze: »az mint második írásunkat 
jól kezdettük«. U. o. C3. levelén. Értsd: második könyvünket.) 

Meliiisnak e kisded vitázó müve is 1570-ben bizonyára 
Debreczenben jelent meg s a Basilius támadó müveivel együtt 
elpusztult az utolsó példányig e heves hitharczokban. 

1 A kolozsvári sajtó 1569/71. kiadásaiból számos müvet nem vett föl 
a RMKtár. Basilius 1569-ben 5-dik müvét adta ki a Kénesi Tősér Bibliothecája 
13. levele szerint. »Hitvallás az Atya Istenről, Jesus Christusról és a Szent 
Lélekről«. Ar. Említik ezt Czeglédi és Károli is 1569-ben kiadott művökben. 

Ugyané művökben Basiliusnak Servetről 1569-ben kiadott énekét is 
említik. Károli 1570-ben Debreczenben nyomtatott hat prédikáczióját merőben 
csak az unitáriusok ellen intézve, s a 91 — 6. lapon felhozza Basilius újabban 
megjelent másik munkáját: »Basilius István írt mostan ellenünk valami 
maculatoriumot, melyben csavargóknak, hitetőknek és tétovázóknak nevez 
minket. Azt keni mü reánk, hogy mü három Istent és két Kristust vallunk 
etc«. Mindez megvan Kénesi Tősér Bibliothecájában. 13. lev. Ezekről és sok 
másról egy szó sincs a RMKtárban. Át kellene már egyszer kellő gonddal 
vizsgálni, a gr. Kemény József és Szathmári Pap Mihály nagybecsű biblio
gráfiai följegyzéseiből is hányat mellőzött és épen így hányat nem vett 
figyelembe a RMKtár szerkesztője. E kritikai átvizsgálás elkerülhetetlen fel
adata, sőt immár égető szüksége is bibliográfiánk tovább fejlődésének és 
megbízható volta jó hitelének. A túlzott kegyelet maholnap legenda-költészetté 
teszi legigazabbnak vallott tudományunkat is. 

A gr. Kemény József bibliográfiai tanulmányairól és nagybecsű föl
jegyzéseiről lásd Vass József lelkes ismertetését az Uj M. Múzeum évfolya
maiban. Szabó Károly alig-alig említ valamit ezekről. 
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A hitujító mozgalmat semmivel sem sikerült feltartóztatni 
Melius kerületében. Basilius iránya csakhamar diadalmaskodott 
Simándon, Makón, Temesvárt. Melius megint átment paptársaival 
a török hódoltságba. Makónak felét sikerült visszatartani, de a 
templomot közössé változtatták. Simándon két alkalommal is 
tartottak a nép előtt nyilvános disputácziót; de úgy látszik 
hiában. Melius a sikertelen mérkőzés után 25 argumentumot adott 
át Basiliusnak még ott Simándon, melyek azt bizonyították, »hogy 
az fiú Isten és Jehovah legyen« s kívánta, hogy azokra az ellenfél 
megfeleljen. (Utolsó műve B 3. lev.) Basilius egyenes felelet helyett 
a három legfőbb vitatételről újabb könyvet nyomtatott s azt 
valószínűleg 1570 végén adta ki Kolozsváron. 

Munkáját három részre osztotta fel a következő tartalom 
szerint: 

1. Egy az Isten, ő az atya, a teremtő. 2. Christus kent és 
idő szerént való Isten, nem örökké való, nem mindenható és 
nem teremtő. 3. A Szent Lélek csak ereje és ajándéka az Isten
nek. (V. ö. Melius utolsó müve Bx., d . és C3. levelével.) 

Meliusnak nem volt kedve 1571-ben eljárni kisebb dispu-
tácziókra. Székhelyén is akadt elég gondja, miket igazgasson. 
Saját földijét és tiszttársát, Somogyi Mátét, kellett a tanács előtt 
bevádolnia az erdélyiekhez való hajlásért. Megmaradt diákjait is, 
eltérő gondolkozásuk miatt reverzálisra kellett kényszerítenie.1 

Közben a fejedelem halála jobb reménységbe ringatta. A Kolozs
várra ment tanulók is visszatértek az iskolai év végével. Tanítójuk 
Faegyhám Tamás újból elvállalta a romladozott debreczeni főiskola 
vezetését. Melius nyugodtabb lélekkel fog ismét irodalmi munkál
kodáshoz s elismerést érdemel azért a feltűnő mérsékletért, 
mellyel Basilius támadó munkájára most megfelel. 

Ujabb művét 1571 második felében Váradon adta ki. Az 
egész 14 számozatlan 4 rétű levélre terjedhetett. Ezekből csak a 
2. és 3-dik ív maradt reánk. Hű másolatuk a következő : 

. . . ueből, es Capitulomiabol, mely iras betű szerent ig vagon. Inter-
oga enim de diebus prioribus, qui fuerunt ante te, ex eo die quo creauit 
Elohim hominem super terram. Fel kellene azért zemedet nitnod mert nem 
patokban iar, meg látnod az irast, es meg rostálnod, hogy ez az ige Elohim 

1 Szűcs, Debreczen tört, II. 552. 
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nem annit tezen mint az atyai neu, lásd meg consule Haebraicam veritatem, 
ne tamazkogyal czac Erasmushoz. Veuede eszedben hogy az Moïses nem azt 
monda, hogy az attya teremtette az eget es földet, hanem azt mögia Elohim 
auagy Isten teremtette mely neuezet közönséges es iliendó, az attyanac, fiuual 
es szent lelekuel kinec bizonsagat adom. Gen: I. 2. 11. Psal: 33 ad Haeb: 
I. 11. 13. Joan: I. &c: hat nem oda tartozic az bizonsag az houa termezeti 
köuől kezeriti tekeri es sutullya, mert az attya mas es az Elohim, kűlömbez-
nec ezec az neuezetec az Sido írásban. Au Elohim adonai El & Scaddai. 
Sót kérdenem tűled, keresd meg énnekem : az igaz kut főben az ô töruenben, 
hol mongia az attyat egyedül exclusiuè, czac Jehoua Elohimnac vgyan czac 
azon attyara való tekintetiben, ha hol ezt meg bizonitod, valamit tálam az 
te teuelgèsedre talalz. Vtolzor. Vgyan ottan az ő bizonsaganac masodic reze
ben eróssen bizonittya.1 Deu: 4. Hogy egy legyen az Isten el feletkezuen az 
propositumtul, mert nem az (v)ala az conclusio bezedenec sommaia, hanem 
azt kel vala bizonitani, mégis hogy az attya, fiunekül teremtette az eget es 
földet, kire lelki ismeretem szerent mondom, itelö legyen az Isten ű felsége, 
es az egez Anyaszentegyház, hog meg eg bűtütis arra nem hoztál kiből czac 
valami rézben, leg kűssebbennis az erósithetneiec. 

HARMADIC BIZONITASSAROL. 

Ebben az harmadic bizonsagnac rendiben, mint szinte fellyől meg 
mutatoc, az sido irasnac igaz folyassa szeret kiből az egez ô törvény al: 
Tulajdösaga szeret sémit ne magarazza, mert ig magarazza hog a sz: Pat-
riarchaknac, Abrahamnac, Isaacnac, es Jacobnac, az attya szollot legyen, es 
az attya tőtt legyen igeretetet betű szerent, de ez ellen en ezt mondom, hogy 
az Moisesnec egez első kónyueben az attyai neuet meg nem talallya, első 
rezetűi fogua mind az [ótuen capitulomat uegig fel hanyuan nem] specifical 
Moises, mint te az Jehoua Elohimot mindenkor czac az attyaba szoritod az 
egez tellyes szent irasnac consensusa ellen, azért ha bizonitani akarz masut 
kereskegyel, mert Moisest arra nem vohad, nem kerithed • á ki soha ö neki 
gondolattyabanis nem volt hog az egy Jehouasagtul, es Istenségtől à fiút, 
es az sz: lelket, Seruetusnac es egyéb eretnekeknec modgya szerent el zaggatta 
volna. Touabba az Christus önnön magais Matth. 22, Nem mongya ezt: En 
attyamtul el szakát, mas es kűlemb Isten vágyoc, sőt azt monga, en es attyam 
egy vagyunc, es valami attyam tied enim az, valami enim tied az: Ismét, 
hiztek-e Istenbe, en bennemis higyetóc. Joan: 8. 14. 15. 

NEGYEDIC BIZONITASAROL. 
Hlyen módon való okoskodasual akar masodzor bizonitani az attya az 

egböl kiált, azért czac ô az teremtő Isten fiu, es szent leleknekől. Czuda ieles 
argumentum kinec sem az szent irasban, sem in arte Dialectica helye ninczen 

' Lap vége. Jelzet B. Őrszó Den : 
2 Lapvég: Kerit. Őrszó: hed á. 

i 
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mint illyen módon szollana, az te attyad regen szollot, Azért te íiu leuen ne 
tucz szollani, Negatur consequentia, ex insufficienti enim causarum enume-
ratione, non benè procedit argumentum. De baar szollyunc irasbol, hogy az 
attya az eegből szollot ezzel nem tagatatthatik az fiunac, kit az Szent János 
Logos Igenec es Istennec neuez, teremtése, hatalma, Istensége, es öröcke való 
mindenhatossaga, Mert az íiu es sz: lelec szoltanac sot mîdeneket, fianac es 
lelkenec általa czelekedet * az attya. De ha minden bizonsagid meg magyaraz-
noioc es mi legen értelme meg ielentenoioe, ez mostani ielen való idóknec 
irasara mostan minekúnc elég nem volna es az mi bezedink neuekednenec, 
nagy könyve. Mostan azért igaz elegnec veltöc lenni, hog az Isten feló kerez-
ticneknec, mint egy útmutatásképpen, meg ielentenoioe mit kűlömbózzőn ö 
az igaztul. auagy mi legyen kűlumbseg az teuelgö Erdeli tudomani kózőt, es 
az igaz kereztyeni Euangelium es vallás kőzeot.2 

ÓTODIC BIZONSAGAROL. 

Igen munkalkodic, felőtte erőlteti magát es az irast, hogy a szent 
Janosnac igaz monda'ssat Joan. 17. az Ó tudomanianac meg confirmalasara 
vigye, de mi lassuc meg, az iras illyen módon vagyon. 

Haec autem est vita aeterna vt cognoscant te solum verum Deum, & 
quem misisti Jesum Christum. Eb[be az irasbä meglásd kereztyé, mert] két-
képpen való vétket czenal, elözőr hogy az mint ot ninczen oda tőue (lenni)s 

ki sem Görögben sem deákban igaz textusban ott ninczen. Masodzor, mert 
az mith Szent János be foglala az vrnac lelkenec általa, nagy bölczeseguel.4 

Az Basilius Istuan emberi vakmerőségből, ki merezle rekezteni, Touabba, 
mert az íiurolis vagyon illyen irassunc, Solus Dcus, prêter me ante me, & 
post me. Mint Esa: 43. Ego sum primus & nouissimus. Esaie 48. In: I. Soli 
deo saluatori sit glória in secula seculorum ad Tim: vltimo, Innen meg latod 
kereztien attyamfia mely igen viszaltatic az igaz iras, ó lűlec, kezeritetuen 
mas magyarázatra, az ő tulaidonsaga kiuől. Innen támadót eleitul fogua az 
sok teuelges, iras kiuől való magyarázat, tudni illic az irigységből, az fel 
fualkodasbol es az nyelueknec ne értéséből, az mely tób bizonsagoc ezen 
kóuől kóuetkőznek, igen kőnyen az e.lebbeni feleletekből meg teeznee, es meg 
feitetnec, mert nem oda tartoznac nem arról szolnac, az houa magyaraztatnac, 
de mégis szolliunc az ó első értelméről, á mit kezdőt. 

1 Lap vége. Jelzet: B2. Orszó: Az attya. 
3 Ez lehetett a Melius könyvének czíme. Lásd hátrább a C3. levelén 

is majdnem ugyanazt. 
1 így áll az eredetiben. 
4 Lap vége. Őrszó: Az. 
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MÁSODIK RONTASSA AZ ELSŐ 

Propositionac. 
Ha czae az attya egyedül Isten, á fiu nem lezen Isten, de az íiu bizon 

igaz Isten, hat az attya az fluual egy Jehoua, egy peniglen mind Istësegebë 
mind teremtésében, mind tiztóletiben. hogy az fiu Isten es Jehouah legyen, 
regen immár azt neked neg bizonitottuc T ielesben az mely huzonóth argumé-
tumot Simadon attam vala, kiualtkeppen azokban, kinek im maidan eztendeie 
lezen, nem tudom ha vgyan nem akarale vagy nem tudal felelni, ma is varom 
à feleletet. Az minemű erőtlen Argumentomid teneked voltac, ertem hogy ez 
elóttis sok iambor tudós embereknec vgyan azonakat eleikben veteted, szan-
talanzor immár azokra meg feleltec enis keuesbezeddel taualy meg feleltem, 
mostis bizonitom es erösitem. Joan. 1, 25. Ittem 14. Ppil. 2. Esa. 45. Rom: 
14 :1b. 2 ad Cor: 5. Esa: 43. Pro: 8. Apoc: 1. 17. 18. 19. Timete Deum & 
honorate, eius iudicii dies instat. Zách: 1. 2. 3. ad Rom: 9. Thronustuns &c: 
Psal. 102. ad Hebre: 1. Psal: 25: 

HÁRMA DIC ROMLÁSA AZ ELSŐ 

Propositionac : 

Ha az egy Isten czac az attya, az fiu es szent lelec, ne lezen imádandó 
Isten, mert czac az teremtőt kel Imádni es teremtőt állatban nem kel bizni, 
az mint az iras tartya. De az fiu es szlelec imadandoc, Azerth az attya fiu 
es szent lelec mondatnac egy Jehouanac meg bizonitom penig. Esa: 11, Psal. 
96. Hí,br. 1: Joan: 2. Psal: 72. Acto: 7. Tess. 2. Ipse dominus noster, & deus 
& páter noster, qui dilexit nos, & dedit cösolationem eternam.2 

NEGYEDIC ROMLÁSSÁ AZ EL-

ső Propositionac. 
Az Istè lelki véghetetlen, és változhatatlan állat, kegyelmes, irgalmas, 

io, bôlcz, es igaz, fóldnec mennec teremtőie, egy állatban személyében 
három, ez az igaz magyarázat nem czac egyedül az atyára tartozic es illic, 
azért nem czak az attya, az egy Isten, hanem az attya, fiu, es szent lelec, 
mondatic egy Jehouanac, mert ha czac az Attya volna Jehouah, az fiu 
nem volna io, nem volna bólcz, és nem igaz hogy peniglen az descriptio 
igaz legyen, meg bizonittya rendel minden czikelit. Joan. 1. 4. ad Hebreos 
I. Coloss. I. hogy egy legyen allattyaban, az az hogy Jehoua az ki volt 
vagyon lezen őrőcke, senkitől nem volt, sőt valóságot letelt, eletet, allatot, 
mozgást, mindennec Isten ad Exod: 3. 20. 24. Deu: 4. 6. Gene 18. Acto: 3. 
ad Gál: 3. Eccl. I. 34. Zách: 14. Matt: 4. 19. I. Cor: 8. 12. Esa: 44. 1. ad 

1 Lapvég: bizon | Jelzet: J53. Órjel: itottuc. 
3 Lapvég. Őrszó: Nege. 
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Tim: 3. Mégis nyluabban, ennec az igaz magyarazatnac, minden czikelit, 
irasokual meg erősíteni akaram, hogy meg tessec az mi vallasunknac Jesus 
Christus tudomanianak igaz volta, mert főképpen vgyan ebben fűgh, imar 
meg teczic mely igen atkozotbolond ember legyen az az ki ket igenetlen 
Istent czenal. 

Az három tanú 1 bizonsag tevő, hogy egy állatban, termezetben, es 
hatalomban, absolute ismertessenec, mert nincz mas hatalma, allattya, ter-
mezeti, akarattya, iozaga, tanacza, birodalma, zaua, szerelme, kedue es igas-
saga kit meg bizonitüc. Joan: I. 3. 5. 6. 7. 8. 10. 14. 15. 16. Ittem I. Joan: 5. 
Philipp: 2: Mindenûth az iras, azon egyet tulaidöit az Istènec, az atianac, 
fiunac es sz: leleknec, mind valaztast, teremtest, űdvőzitest, fel tamaztast, 
egyetembe tulaidonittya, vt 1 ad Cor: 3. 6. Acto. 2. 28. Esaiç: 45. 6. 61. 69. 
az attya es az fiu, lelkenec mondatic az szent lelec, az attyais adgya Chris-
tusis adgya. Rom: 5. 8. Ioan: 4. 7. 14. Esa: II, 48. Lásd meg kezenseges-
keppen, az ô tőruent az Moisesnec irasat. Gen: 1. 2. 11. 16. 18. 19. Lásd 
meg ezeket kerlec, ex ipso fonte haebreo. Esa: 9. 11. 35. 43. 44. 49. 61. 
1er: 23. Matth: 2. 28. Mind ezekből azért az irassokbol, ha ki az napnac 
világosságára meg vakulni nem akar, nylsran meg teczic, hogy nem az attya 
legyen czac az egy Isten hanem az attya, fiu, es szent lelek. 

ÓTÓDIC ERÓSSEG MASODIC 

Bezedenec rontására. 
Valaki Jehoua őröktől fogva való Isten, es minden czelekedetit attyanac 

czelekedhette es czelekedheti2 bizoniara nem kent sem idő szerent való Isten 
az, hanem inkab az attyaual, egy Jehouasaga vagyon. De az Istennec fia 
mondatic Jehouanac, egyenlő teremtőnec az attyaual. Azért miképpen első 
reze az te kőnyuednec azonképpen második is meg nem alhat kiben az 
Jesus Christust kent es idő szerent való Istennec mondád. Meg bizonitam 
penig hogy Jehoua Joan: 8. antequam &ce. Psal: 102. Haeb: I. Psal: 72. 
Gen: 18. 19. Jer: 23. Psal: 110. Hogy mindenható legyen. Joan: 5. Azt 
mongya az Ckristust, semmit tű énnálam nekűl nem czelekedhetec. Apo: 
15. 16. Variatoc meg &c : Apoc : 17 : Mondatic Uraknac vranac Kiralyoknac 
kiralyanac, hogy az attyaual egyenlő czelekedető legyen. Joan: 15. 6. 7. 9. 
Miképpen attyam eleitűi fogua czelekedic, enis eleitűi fogua czelekedem, 
miképpen attyam halotakat tamazt es eleuenit, azonképpen az fiuis az kit 
akar meg eleuenit. Joan: 10. 14. Az Phariseusoknakis azth mongya, ha en 
mind azokat meg nem czelekedhetóm mint attyam czelekedic, bátor ne 
higyetek énnekem. Lásd meg azért is lelki ismerettel, czendez sziuel, hogy 
az igassagual ellenkőzic az te kőnyuednec masodic reze: Holot azt vallod 
hogy az Christus Isten, de nem órőcke való nem mindenható, es 3 nem 

1 Lapvég. Orszó: bizo. 
2 Lapvég: czele-. Őrszó: kedheti. 
3 Lapvég. Jelzet: C. Orszó: nem te-. 
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teremtő, ez az kit az Terentius mond, nunc ait nunc negat, de demanstrald 
meg énnekem kérlek, hol lehet az Isten az ki nem őröcke való, nem minden
ható, nem teremtőie az látható vilagnac. mert nyluan mongya Jer: 10. hog 
el vezzenec azoc az Istenec, az kic az főidet es mennyet nem teremtóttec. 

HATODIG BIZONSA.G AZ BA-
silius Istuan kônyuenec masodic reze elle hol á Christust kent es idő szerent 

való Istennec monda. 

Ha az attya az ó egyetlen egy születte egy fia kiuől. sem attya sem 
Isten, sem mindëhato, sem órőcke való, sem teremtő nem lehet, nem lezen 
immár az Istenec fia kent es ûdô szerent való Istè. De az attya sem mikép
pen nem lehet sem attya, sem Őrőcke való, se mindenható sem teremtő az 
ő fia nekűl. Azért bizoniara kőuetkőzic igaz irasnac folyassa szerent, hogy 
az Christus egetlö egy szülőt az attyatul egy Jehoua legen az attyaual meg 
bizonitő előzer vgyan azokual, kikuel Christus őnnen maga bizonit, az Sidoc 
ellen hogy egyenlő Isten Jehoua Jah attyahoz Joan. 5. Philippen: 2. Sőt 
azt mongya, en előttem elsób nálamnál az attya nem volt en kiuőlem, en 
nalamnekúl soha az attya Isten se lehet. Esa: 45. Mely1 irast Szent Paal 
Chrsitusra magyaráz ad Rom: 14. 15. 2. Cor. 5. Phil: 2 Esaiç 45. Sőt igy 
szol az Christus, mondom hogy az attya nalamnekől soha sem Jehouah sem 
Isten nem volth hanem en velem eggyùt, en ő elútte ő nála voltam teremtés 
előth, őrőktúl fogua fogadót birth ez szőlth engemet. Prouerbiorum 8. 
Sapien. 9. Joannis 1. Psalmo: 102. Ad Heb: 1. Semmit sem végezet sem 
nem rendelth az teremtés előth en nalamnekől. Gene: 1. 2. II. Eph: 1 & 3: 
Ad Romanos. 16. ad Colo. 1. 2. ad Heb: 1: Pro: 8. Esaie 45. Ha ki peniglen 
erre tőb irast keuan, oluassa meg Joan: 1. 5. 6. 8. 10. 20. Apoc. 1. 19. ad 
Colos: 1. 2: ad Haebreos: 1. 

HETEDIC VGYAN AZON EL 
len, hogy az fiu nem kent es idő sze

rent való Isten. 

Valakire egyenlőképpen mint az attyara tartozic az teremtés, nem 
lehet bizonyara annak kezdeti mert ha kezdeti volna nem volna teremtő. 
De az fiunac tulaidonittatic az teremtés, hat teremtő őrőcke való Isten, nem 
idő szerent való kent Isten, az mint penig mondée meg bizonitom, hogy az 
teremtés Őtet illeti Apocalypsis 14. Esai: 45. Gen: 1. 2. Joan: 14. ad Col. 1. 
Psalmo. 30. adHaeb: 11. 13. Apocalyp: 14.2 Fellyetec az Istent es tiztőllyetec, 
mert el iőt az ő iteletinec oraia, imagyatoc őtet ki az eget es az főidet 
teremtötte à tengert es az vizeket. Psal. 102. Jam pridem &c: Mertté kezdet
ben az főidet fundáltad, es az egec te kezednec czinalmani, meg magyarázza 
szent Pál ad Haeb. 1. Christusra. 

1 Lapvég. Órszó: irást. 
2 Lapvég. Jelzet: C2 Órszó: Fellietec. 
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NYOLCZADIK ROMLÁSSÁ V-
gyan ezon ellen. 

Ha az Jesus Christus az mint Basilius Isluan mögya kent es idő 
szcre'nt való Isten, semmiképpen ne lehet igaz Isten, hat az ô bezede meg 
hamissilatic, mert nyluan szol szent János also leuelenec ôtôdic rezeben, az 
ő fiában Jesus Christusban, ez az igaz Istè es az őrec elet. 

KILENCZEDIK ERŐSSÉG Ki
vel masodic bezeae rontatic. 

Meg kenettetőt változó, es idó szerent való Istenek soha az attya az 
ö tiztcsseget, diczősseget, felsseges méltóságát, nem atta sem adhatta, De 
minden diczössege tiztessege es meltossaga attyanac íiae, hat innen nyluan 
ki teczic, hogy nem kenettetöt. változó, es idöszerynt való Isten, mert attya
nac diczössege1 igy őue nem lehetne meg bizonitom Esai: 42. 48. Joan: 14. 
omnia mea tua sunt. Joan: 18. &c: 

TIZEDIC ERŐSSÉG. 

Ha az Christus idő szerint való Isten volna, az mint ô vallya, semmi
képpen, kardiognostis az az, szűuek es veseknec által lato Istene nem lehetne, 
az regi szent attyaknac iduózitö Istene nem lehetet volna. Acto. 20. sicut 
nos. &c. Attyanac tőndőklö fenie, bölczessege, formaia, es az Israelnepencc 
az verös tengeren által hozoia, es vezérlőié, nem lehetne. Mondom nem lehetne 
attyanac bölczessege, hatalma, Zaua es igeié, de az Istennec íiarol mind azoc 
igazan magyaraztatnac: Azért bizonyara nem akor kezdetót Istensége, mikor 
meg kenettőt, au agy mikor szent leiektűi fogontatot, auagy mikor Beth lemben 
az szűzőtl születet de meg az élőt őrőc időknec előtte, az ő attyaual egyenlő 
Jehova volt, meg bizonitom penig mind ezeket. Acto. 10. 1 Cor. 14. Lu: 13 
Joan. 1. 8. 9. Sap: 7 & 8. ad Col. 1. Haeb: 1. Zách: 2. 3. Joan: 1. Psal : 2. 
45. 61. 102. Esa: 43. 44. 47. &c: Exo: 13. 14. 15. 20. Mikoron mind ezeckel 
az irasokual, es az egez tellyes szent irassal az te kőnyued nem eggyez, egy 
belő azért benne az igazzal meg nem alhat, Masodic2 beszedednec rontassarol 
legyen elég. Ez vtan tóbbeckel ennelis, az mint masodic Írásunkat iol kez-
dettűc, Deák nyeluen meg mutogattyuc, Isten segítségéből, az tű tudoman-
toknac es teuelgesteknec igassagtul kűlűmbseget, de imar vtolso beszededre 
erőc. 

TIZENNEGYEDIC ERŐSSÉG AZ 
ellenkező partnae kónyuenec harmadic 

reszenec romlassara. 

Harmadzor ha iol iutt ezemben, illyen vallást tol az szent leiekről: 
hogy az szent lelec nem igaz Isten, nem egy Isten az attyaual es fiuual, nem 

1 Lap vég: di- Orszó: czősse-
" Lapvég: Maso. Jelzet C3 Őrszó: die be-
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Jehouah sem Jah, nem örócke való nem mindenható, es benne nem kel 
biznia: Innem vagyon hogy az hitnec aganac, es az igaz Apostoli credonac 
vtolso cikkeletis Isten ellen, Szent lelec ellen, emberi vakmerőségből, fel 
merted bontani, es szaggatni, hogy az mint az igaz Sido es gûrôg nyeluen 
vagyö, az mint az Apostoloktul Írattatott, Hizec szent leiekben ezt meg fordi-
tottad, es az te vyonnan talált teuelgesedből, hizec szent lelket, vgy változ
tattad, kit nem czudaloc mert vgyanis az vallásod, hogy a szent LELEC 
cziac ereié es aiandeka legyen az Istennec.1 

UTOLSÓ BEZEDE ELLEN MI-
erth hogy az űdó sem engedi, sok fele szorgalmato-

ssagimis meg tiltnac, czac keues bez-
zedel felelók. 

Az kiről az derec szent iras, ezeket egy szoual kialtya, Seregeknec 
Jebouaia, Isten vr, Israelnec Aegyptusbol kiszabaditoia, attyatul es fiutul 
származó, attyanac es fiunac lelke, vy szűnek es leleknec adoia igazgató vt 
mutató, az attyaual es fiuual teremtő, meg szentelő meg elevenítő, fel tamazto, 
sziveknec vesseknec által latoia, magara eskűuő, imádandó, valakikhez ezec 
illenec nem lehet semmiképpen hogy puzta aiandek legyen hanem, sót inkab 
hogy egy őrőcke való Seregeknec ISTENE legyen attyaual es az fiuual, de 
megh bizonitom hogy mindezec oluastatnac es talaltatnac az szent leiekről 
hogy Seregeknec ura Istene &c. 

Hath nem igaz Basilius Istuannak tudománya hogy czac puztan aiandec, 
mert az iras kólómbsegeth tezen, sóth azerth mikor aiandekoknac mongya es 
Jehouanac. Vrnac es Istennec. Seoth egy hatalmú, egyenlő Istensegő, ereié, 
bölczessege, es minden hatalmassága, vagyon az Attyaual kith maid megh 
bizonitoc, iras kiuól azerth leki2 ismeretinec ellene nem igazat szol, valaki 
azt mongya hogy az szent lelök nem Isten, mert az iras az sz: lelket meg-
valaztya az aiandektul Esa: 11. 61. 63. Ruach Jehoua Joan: 14. az szent 
lelec az enimból vezen es aad nektec, es el vezitec az reatoc iunö szent 
lelőknec aiandekat: Ibid: az idegenekreis ki ontatic az Istennec kegyelme. 
Rom: 5. 8. az Isten lelke kiálthat, tanit, hordoz es segit Az szent lelec azon 
egy Isten, egy vr, ki minden iott mindenekben czelekedic Eph. 5. ad Gál. 
5. 6. 1. ad, Cor. 10. az szent lelec gyűmőlczi ezec, es aiandek, hit, szeretet, 
adatot mindennec kulómb kűlömb aiandek de vgyan azon sz: lelec, azon vr, 
azon Isten, hogy peniglen szent lelec hozta legyen ki az Israel népet meg 
vagyon iruan. Exo. 13. 14. 15. Psal. 62. 74. 105. 107. Mert az mint meg 
bizonitok az Jehoua neuezeti es Istensége egenlő az szent lelecnec. Ha literat 
keuanz meg találod Esa: 63: 1 ad Cor. 12. Hogy meeg az Angyalokis imattac 
az szent lelket. Esa: 6. kit az nagy szent Pál őmaga magyaráz Acto: 28. az 
szent leiekről hog az Prophetac által szollot lege meg vagö iruan Es: 40. 

1 Lapvég. Orszó: VTOLSO. 
2 Lapvég. Őrszó: ismerteti-
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43. 44. Jere: 39 Num: 23: hog à sz: lelök teremtő taplal, eltet, vya szül, 
világosit, minden ionac oka, Jehoua es Isten, ezec az irasok eróssitic: Esaiç 
40. 41. 43. 44. 45. 

A fennebbiekben legjobb tehetségünk szerint betűhíven és 
hibátlanul közöltük Meliusmk korunkra fennmaradt s szerenesésen 
felfedezett utolsó munkáját. 

Melius ez utolsó művéből az is kitűnik, hogy ő még ezután 
is fáradhatatlanul folytatni akarta irodalmi munkásságát. Még 
egyszer tudósabb módon, latin műben, akart megfelelni ellen
feleinek. A C3. levelén ugyanis ezt igéri: 

»Ezután többekkel ennél is, az mint második írásunkat jól kezdettük, 
Deák nyelven megmutogatjuk, Isten segítségéből, az tü tudomántoknak és 
tévelygésteknek igasságtul külümbségéU. 

Megírta e művet? Volt elég ideje még rá, de a kiadásra 
már aligha. 1572. decz. 15-én múlt ki Kálvin két más apostolá
nak, Szegedi Kis István és Knox Jánosnak halála évében. Hátra
hagyott iratai asszonyi kézre kerültek, elpusztultak. Ugyan mi úton-
módon juthatott Herbáriuma a debreczeni sajtó helyett Heltai 
özvegyének kezéhez is, ki 1578-ban saját költségén ezt kinyomtatta? 

Szabó Károly nem fogadja el Sándor István hitelérex 

e könyv első debreczeni kiadását. (1562. 4 r.) De semmi ok, 
semmi módunk sincs arra, hogy Melius kéziratát ily későn Heltai 
özvegyéhez juttassuk. Legegyszerűbb megoldás az, hogy Melius 
nem hevertette kész művét s már 1562-ben kinyomtatta. így 
jutott a Hcltainé műhelyébe, s a szerző holta után az értékes 
müvet minden tartózkodás nélkül utánnyomatták. Szabó Károly 
tiltakozása, hogy ő egy példányt sem látott az első kiadásból, 
számba nem jöhet. Hisz' látta ő Melius imént tárgyalt utolsó 
müvét is, mégsem vette fel a RMKtárba. Sőt ugyanő ráakadt 
még a Herbarium 2-dik kiadására is, a nélkül, hogy észrevette 
volna. Beythe András Fives Könüénél így hivatkozik dr. Földy 
jegyzetére, mit Weszprémi »Biographia Medicorum« czímű munká
jában találtak: 

»Zrini Györgynek a nyomtató Műhelyében jött ki a Bejthe Herbarium 
másodszor, Nedeliczen Muraközben Drávánál ugyanezen Zrini Györgynek 
ajánlva«. 

1 Magyar Könyvesháza. 2. 1. 
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Szabó Károly itt azt vitatja, hogy Nedeliczen 1595 után, a 
Beythe könyvének 1-ső kiadása után nem volt sajtó s így nem 
lehet ez a 2-dik kiadás. Nem jár el helyesen, mert e kérdésben 
nem ott s nem az a hiba: JBeythéaék »Fives Könyve« volt és 
nem »Herbáriuma.« Dr. Földy valóban, mint jegyzetéből is kitetszik, 
láthatta a Herbarium 2-ik kiadását a nedeliezi sajtón kinyomtatva 
s Zrini Györgynek, a sajtó tulajdonosának, ajánlva. (Épen így 
ajánlták a Werbőczi decretuma horvát fordítását neki 1574-ben.) 
A Dráva melletti főúr és sajtója a szintén dunántúli Beythét 
juttatta eszébe s ez zavarta össze följegyzését. Szabó Károly 
kritikus kedvében sok helyen csak arra gondolt: el kell dobni 
minden elhányhatót elődei gyűjtéséből. Mi ennél feljebbvalónak 
tartjuk: megtartani mindent, a mit joggal felmutathatunk mívelődés-
történetünk nem gazdag emlékeiből. 

Melius Herbáriumának a fennebbi kimutatások szerint három 
kiadása volt. Az 1-ső 1562-ben Debreczenben; 2-dik 1573/4-ben 
Nedeliczen; 3-ik 1578-ban Kolozsvárt. A két első kiadásból egy 
példány sem maradt korunkra. Az első kiadást maga Melius rész
ben elosztogatta s a Balassi-íéle városfelgyujtás elpusztíthatta a 
maradékot. Hofhalter Rudolf sajtójának pedig nedeliezi »Ariánus« 
kiadványait majd mind tűzre hányták, ő maga pedig fogságba 
került.1 

És most röviden felsoroljuk azokat a fontosabb adatokat, 
melyeket e tanulmányban fölmutattunk Melius homályba borult 
irodalmi működésének megvilágítására. 

1559-ből felmutattuk Dávid Ferencz munkáját az úrvacsoráról, 
melyet Melius beleegyezésével Heltai adott ki. 

1562-ben már kiadta Melius a Herbáriumot s egy ismeretlen 
latin művét is, Zoványi szerint prédikácziókat. A Herbarium utóbb 
Nedeliczen is megjelent 1573- vagy 74-ben. Csak ezek után 
Kolozsvárt 1578-ban. 

1563 táján »A Sidók áldozati« és »Az halál könyve« czímű 
munkái jelentek meg Meliusnak. Ezeknek emlékét csak más rokon
művei tartották fenn. 

1 Lásd erre nézve Jankonieh M. tanulmányát Tudományos Gyűjte
mény. 1833. IV. 53—56. 1. V. ö. Szabó, RMKtár. II. 34. 



Kanyaró ferencztól 319 

1565 táján »A Szent Háromságról« írt magyar könyvét 
adta ki, másodszor ugyanezt 1567-ben is. 

1568-beli műve »Propositiones Pétri Melii« a RMKtárban 
hibásan van leírva. 

1567—71 közt sok hiányos és téves adatot közöl a RMKtár 
I—II. kötete a debreczeni, váradi, gyulafehérvári és kolozsvári 
sajtókról. Melius és Sztárai előbbi polemikus müvei is hiányoznak 
ugyanonnan. 

1569—71 közt Basiliusnák, Sommernek és Tót Miklósnak 
oly müvei is jelentek meg Kolozsvárt, melyek merőben hiányoz
nak a RMKtárból. 

1570-ben Melius »Az egész szent írásból való igaz tudomán«-
jának »Második könyve« is megjelent. Debreczenben, társával 
együtt 66 levelén 4-r. 

Ugyanez évből maradt fenn Melius »Igaz Szent írásból ki 
szedettet énekének« nemcsak első, hanem 2-dik kiadása is. 

Felmutattuk a csengeri és miskolczi zsinat meghívóját is 
(»Summa Gonfessionis« . . .), mely Melius kiadásában elveszett s 
a RMKtárból is hiányzik. 

Megvilágosítottuk a csengeri zsinat határozatainak csonka, 
törvényszegő kiadását s e kiadás okát, az utána kibocsátott 
»Principia Quaedam« ez. művel együtt, melyet Melius CsáJci 
Mihály kanczellárnak ajánlott. Mindezekről semmi sincs a RMK
tárban. 

Kimutattuk, hogy 1571-ben Váradon adta ki Melius Basilius 
ellen írt utolsó eddig ismert munkáját. Czíme ez lehetett: »Mi 
legyen külömbség az tevelgő Erdeli tudomani közöt, és az igaz 
kereztyeni Evangelium és vallás közeot«. Ez utolsó fennmaradt 
művéből, a mennyit megmenthettünk, odafenn híven közöltük. 

Ez utolsó fennmaradt művében igéri Melius egy latin könyvé
nek megírását is. Valószínű, hogy nem adhatta ki. Nem adta ki 
Ézsaiás profetiáját sem, sem a krónikák könyvét, sem a Genfbe 
és Krakkóba csak kéziratban küldött hat latin könyvet. Mese az, 
a mit ezek kiadásáról írnak némely tudósaink. 

Csanádinak János Zsigmondot sirató elégiája sem jelenhetett 
meg 1571-ben Debreczenben, sem a Huszár Gál énekes könyve 
1560-ban ugyanott, mert ez években nem volt sajtó Debre
czenben. 
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Mindezen szükséges pótlás és helyreigazítás főkép csak egy 
írónak rövid tíz évi működésére vonatkoznak. Látnivaló már ezekből 
is, mily sok igazítani és igazolni való van még a 30 éves munkával 
és elismerést érdemlő, bámulatos gonddal, szorgalommal alkotott 
Régi Magyar Könyvtárban is. Emberi mű nem lehet tökéletes, és 
hívságos vagy hamis beszéd az, a mit nem egyszer csodálkozva 
hallottam ref. ifjaktól a letűnt században: Mindenki tévedhet, 
csak Szabó Károly nem! 




