
„Planum Operia 
Sch. Julius 2-án 859 
Az első részben a czivilizationak kifejlődése 

Augustusig fog röviden előadatni. 
A másodikban A civilizatio kifejlődése Augus-

tustol mostanig. 
* (Itt a Romai Catholicus egyház története 

képezi a középpontot, miután az ó- azaz 
Római 's a keresztény eszmék vegyülését 
's egymásra való hatását itt látjuk leg
tisztábban. A Reformatio tulajdonkép nem 
más mint egy nagyszerű reactio mind az 
ellen, mi az ó világ eszméiből és szertartásai
ból a pápaság által a kereszténységbe beho
zatott.) 

A harmadikban ki fog mutatatni: azon törvé
nyek szerint melyeket a történetből abst-
rahaltunk mit kell tennünk. 
Az első 's második rész történelmi 
A harmadik inkább philosophicus."5 

A nagy tervet ekkor sem tudta megvalósítani, feltehetően a politikai helyzet változása miatt. 
Történelmi érdeklődése ezután sem csökkent, a kultúrtörténeti szintézis gondolata sem 

hagyta nyugodni. 1864 októberében például így vallott naplójának: „Érdekes feladásnak 
tartom, ha valaki civilisationk történetét komoly tanulmányok tárgyává választaná. Eddig 
történetíróink e tárgyra nézve úgy szólván nem tettek semmit . . . ".e ő maga vállalkozott 
volna a tudomány e hiányának pótlására, de a sajátos történelmi helyzetben a politikus felül
kerekedett benne. Pedig már 1866 februárjában ezt írta Falk Miksának: „részemről semmi 
vágyam a kormányzás után, mert öregnek érzem magamat, s ha egyszer a kérdések, melyek 
szőnyegen vannak, eldőltek, tudományos otiumba akarok vonulni".7 Ez a vágya azonban 
sohasem teljesült. Második minisztersége idején a tornyosuló nehézségek miatt egyre inkább 
óhajtotta a tudományos munkához való visszavonulást, de viszonylag korai halála ezt meg
akadályozta. A visszavonulásnak a kultúrtörténeti szintézis megalkotása lett volna a célja. 
Erről Halász Imrének nyilatkozott, 1870 augusztusában, tehát fél évvel halála előtt. „ . . . arról 
is említést tet t" — írja Halász — „hogy egy nagy kultúr-filozófiai munkát tervez, sajnos, 
hogy a miniszteri teendők és gondok nem engednek neki időt a munka megírására. De ha majd 
a miniszterségtől visszavonul, erejét egészen ennek fogja szentelni. Ügy látszik, szellemi ér
tékek termelésében gazdag életének mintegy megkoronázását látta volna egy ilyen, mély 
gondolkozásnak eredményeit összefoglaló munkában".8 

Bényei Miklós 

Megjegyzések Melius és az erdélyi antitrinitáriusok közötti küzdelem történetének néhány 
kérdéséhez 

Kathona Géza válaszát a Stadia et Acta Ecclesiastica első kötetéről szóló bírálatomnak azokra 
a bekezdéseire, amelyik az ő ott megjelent tanulmányával foglalkoznak, tulajdonképpen 
Örömmel üdvözlöm. Két, megítélésem szerint elég fontos kérdésben a korábbinál részle
tesebben, pontosabban fejti ki véleményét, s ezt a tudomány számára nyereségnek tartom 
akkor is, ha engem személy szerint feltevései helyes voltáról a válaszában 'olvasható részlete
sebb indokolásuk sem győzött meg. írására csupán azért szeretnék néhány megjegyzést 
tenni, hogy korrigáljam egy-két bírálatomat érintő félreértését. 

Nem állítottam azt, hogy Dávid és Blandrata örökérvényűnek tekintette az 1566-os gyula
fehérvári és marosvásárhelyi megállapodásokat. Bírálatomban szószerint a következőket írtam: 

* Uralkodó Eszmék (és egyéb) német és magyar fogalmazvány-töredékek, jegyzetek. OSZK Kézirat
tára. Fol. Hung. 1521. 94. lev. — Az aláhúzások az eredetiben is benne vannak. 

• E . J.: Naplójegyzetek - Gondolatok. 1864-1868. Bp. 1941. 71. - A feljegyzés 1864. október 11-én 
kelt. 

' Levele Falk Miksához, 1866. február 5. = E. J.: Levelek. Életrajz. Bp. 1903. 155. 8 HAIÁSZ IMRE: Egy letűnt nemzedék. Bp. 1911. 106. - Ugyanerről ír a 324. oldalon is. 
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„Blandrata jó taktikai érzékére vall, hogy az erdélyi antitrinitáriusok megvárták, míg a nyit 
harcot a másik fél kezdeményezi, s így maguk léphettek fel az egység védelmezőiként, s az 
egyházszakadás esetleges politikai következményeiért ellenfeleikre háríthatták az ódiumot." 
Ezt az állításomat viszont, azt hiszem, a Kathona Géza válaszában kifejtett érveket figyelembe 
véve is fenntarthatom: Meliusék 1566-ban a persona, essentia és hypostasis terminusok hasz
nálatáról lemondtak. Dávid tehát nem sértette meg a kölcsönösen elfogadott megállapodás 
betűjét, amikor kifogásolta Károlyi Péter tanítását, de hypostasi Verbi et Spiritus Sancti. 

Az 1567. február 13-i tordai zsinat propositióit Kathona Géza sem ismeri. Melius általa idé
zett nyilatkozata csak annyit bizonyít, hogy e zsinaton tagadták a hagyományos szentháromság-
tani terminológia által jelölt fogalmakat. Ezt azonban olyan formában is tehették, hogy állás
pontjuk — legalább látszólag — az 1566-os megállapodások keretei között maradt. A február 
24-i debreceni zsinat propositióinak bírálatomban idézett tétele viszont az előző évi megálla
podás nyílt és egyértelmű felbontását jeleti. 

Bírálatomban egyébként Kathona Géza Melius iránti jóindulatú elfogultságát nem az 1566— 
67-es események egészének megítélése kapcsán említem, hanem csak egy nyilvánvaló tévedése 
mentségeként: Kathona Géza vitatott tanulmányában hitelesnek fogadja el Melius 1569-ben 
Nagyváradon tett nyilatkozatát, amely szerint a hagyományos szentháromságtani termino
lógia használatától a reformátusok 1566 után is tartózkodtak. Hogy Melius e nyilatkozata 
hamis, azt a debreceni zsinat propositióival bizonyítottam, de ugyanúgy bizonyíthattam 
volna a Responsio Catholicának azzal a bekezdésével is, amelyet Kathona most ellenem idéz. 
Melius tehát, ha személyét és az általa képviselt ügyet kellemetlenül érintő tényekről van szó, 
nem mindig megbízható tanú! Vonatkozik ez azokra a nyilatkozataira is, amelyeket az 1567. 
február 13-i tordai zsinatról tett. Ám még Melius sem állítja azt, hogy Dávid és Blandrata már 
az említett zsinat meghívójában vagy előzetesen szétküldött vitatételeiben is nyíltan megtagadta 
volna az előző évi megállapodásokat. Melius viszont ezt tette a február 24-re összehívott zsinat 
előzetesen kiküldött propositióiban is. Hogy a XVI. sz-i közlekedési viszonyok mellett miként 
volt lehetséges a február 13. után Tordán elhangzott beszédekre válaszként február 24-re Deb
recenben zsinatot hirdetni, és arra a vitatételeket előzetesen idejében szétküldeni, azt nem 
tudom. 

Ami egyébként az 1566-os Sententia Concors tarthatatlanságát illeti, véleményem Kathona 
Gézáéval tökéletesen megegyezik. A vita közöttünk nem a két fél teológiai álláspontjának, ha
nem taktikájának megítélése körül forog. 

A De falsa et vera megjelenési körülményeiről Kathona Géza válasza igen érdekes hipotézis
sel szolgál: lényegében ő is elfogadja Kanyaró Ferenc, Pokoly József, Gulyás Pál és mások 
jól bizonyított álláspontját, amely szerint a mű csak 1568 augusztusában kerülhetett nyilvá
nosságra, de feltételezi, hogy nyomdai munkálatai pontosan egy esztendővel korábban kezdőd
tek. Ervei, amelyeket e hipotézis mellett felhoz, meggondolandók, ha nem is vitathatatlanok. 
Kérdés csak az, hogy a Studia et Acta Ecclesiastica első kötetében megjelent tanulmányában 
miért nem utalt, legalább egy lábjegyzetben arra, hogy a De falsa et vera megjelenését maga is 
1568-ra teszi, s csak szerkesztését, illetve nyomdai munkálatainak megkezdését feltételezi 
1567-ben? Ha ezt megtette volna, nem kellett volna arra gondolnom, hogy a szakirodalom 
bizonyos eredményei elkerülték a figyelmét. 

Pirnát Antal 
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