
VIZI<ELETY ANDRÁS

Adalékok Rákóczi Ferenc vallásosságához

A külföld re távozott fejedelem életvitelében, írói működésében a vallás fontosabb, vagy
legalábbis jobban kimutatható szerepet játszott, mint a függetlenségi harcéveiben. Rákóczi
vallásosságának az európai művel6déstörténeti szituációhoz, a fejedelem neveltetéséhez,
személyiségéhez fúz6dó szálaival monográfiák és tanulmányok egész sora foglalkozott
már. Altalánosan elfogadott az a nézet, hogya bujdosó fejedelem Franciaországban a jan
zenizmus néven ismert, eretnekségbe torkolló egyházi reformmozgalom befolyása alá ke
riilt. Az egész szövevényes kérdés megvizsgálására itt nem vállalkozhatunk, csupán két
1719-ben készült egyházi cenzori jelentés tükrében vizsgáljuk meg Rákóczi vallásos néze
teit Ezek a jelentések azért adnak ugyanis új szempontokat a kérdéshez, mert bennük a
katolikus egyház, a teológia szaktudományának egykori hivatalos képviselói foglaltak állást
a fejedelem egyik művében kifejtett vallási tételekkel kapcsolatosan.

Mindenekelótt néhány negatívumot kellleszögeznünk, amelyek megszabják vizsgá
lódásaink korlátait. 1. Nem maradt fenn, vagy legalábbis eddig nem került elö Rákóc
zinak ez a cenzúrázott műve, csak Vallomásaiban említi a cenzúrázás tényét és a cen
zorok értetlenségét.1 - 2. Az egyik, és éppen a számunkra érdekesebb cenzori jelentés
csonka. - 3. A tróyes-i városi könyvtárban őrzött jelentések eredetije elveszett, a szö
vegek csak egy 1925-ben készült hibás másolatban maradtak fenn. 2 Ezek alapján - a
feltételezett másolási hibákat korrigálva - közöl tem a ~elentéseket 1961-ben, rövid be
vezetéssel, szinte minden szakmai kommentár nélkül. Azóta elsősorban dogmatikai
szempontból foglalkoztam a szövegekkel", és ennek alapján szeretnék megértésükhöz
néhány szempontot adni. A továbbiakban gyakran hivatkozom a jelentésekre, így a
függelékben ezek fordítását kivonatosan újból közlöm.5

A cenzúrázott Rákóczi mű címét a második jelentés megórizte: Soliloquium in forma me
ditatjonum adventus domini diebus (Magánbeszélgetések Istennel, elmélkedések formájában,
az Ur jövetelének napjaiban). Hasonló cím tehát ez is, rnint a Vallomások két másik elmél
kedö betétjének címe, ott is szerepel mindketto"ben a fenti műfajmegjelölés: maii1ationes in
forma soliloquiorum (Elmélkedések magánbeszélgetések formájában), illetve maiitatio informa
soliloquiorum (Elmélkedés magánbeszélgetés formájában).6 Ez az utóbbi betét a datált (má
sodik) cenzori jelentéssel egy id6ben, 1719-ben készült, azaz a fejedelem második törökor
szági évében. Feltételezésünk szerint a cenzúrázott mű is a Vallomások betétje lehetett. A
betétek (Soliloquia), valamint maguk a Vallomások (Confessiones) is már címükke1 utalnak
Szent Agoston két híres, elmélkedő művére. Rákóczi cenzúrázott írásának a jelentések által
idézett szövegrészeiböl, ill. a fejezetcímekb6l azonban arra következtethetünk, hogy a cen
zúrázott mű nem maradt meg az elmélkedés, magánbeszélgetés műfaji keretein belül, ha
nem magyarázó mondatok, mellékmondatok formájában tételszern megállapításokat is fű

zött a bensőséges, egyéni hangvételűelmélkedésekhez, sót az idézett helyek alapján, mintha
valóságos kis teológiai endklopédiának szánta volna a fejedelem ezt a művet (Degratia, De
mortificatione carnis, DeTrinitate, Decreatione, Deincamatione = A kegyelemr6l, A test sanyar
gatásáról, A Szentháromságról, A teremtésről, A megtestesülésr61), a 25 fejezetb61 ezeket a
címeket idézik a jelentések. Ezt például Agoston említett műveiben nem tette, azaz nem
lépte túl a hitbuzgalmi irodalom "műfaji" határait. janseniusnak is az egyháZ szempontjá
ból alapvet6 dogma- és múfajtörténeti tévedése az volt, hogy megpróbálta tárgyiasítani és
szisztematizálni Agoston írásait. A teológiatörténetnek ebben a fázisában, a XVll. század
végén és a XVill. század elején, nagyfokú érzékenység volt Agostonnal és az olyan jellegű

"műfaji határátlépésekkel" szemben, amire - az idézett címek és szövegrészek alapján
- Rákóczi cenzúrázott írásában is találhatunk példákat.
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A két cenzori jelentés ugyanis - nevezzük A. és B. jelentésnek - véleményem szerint
egy műre vonatkozik, bár csak egyetlen egy többé-kévésbé azonos tételt kifogásol mind
kettő? A két cenzor azonban más-más alapállásból kiindulva nyúlt a műhöz. Meg kell
jegyeznünk, hogy a "cenzúrázás" ténye önmagában még nem feltétlenül rosszindulat vagy
gyanakvás jele. Hasonló funkciója is volt e korban a cenzúrázásnak, mint ma a tudományos
művek lektorálásának. 56t az egyes tételek kifogásolásának sem volt e korban megbélyegző

jellege. A századfordulónak alig volt valamirevaló teológusa, akinek egyik-másik művének
egy-egy tételét vagy egy-egy megfogalmazását ne kifogásolták volna a cenzorok.

Az els6, névtelenségben maradt cenzor irodalmi érzékére, műfaji intelligenciájára jellem
m, hogy bevezetésében pontosan indikálja a bírált mű fent említett kett6sségét Ami Rá
kóczi írásának az ájtatossági, elmélked6 irodalomba való elhelyezését illeti, aITÓl a legna
gyobb elismeréssel szól. Ezt emeli ki els6sorban. Ezután jelenti be, hogy következ6 meg
jegyzései a teológiával, tehát a hit tudományával kapcsolatosak. De még akkor is, amikor a
szaktudománnyal szembesíti a fejedelem művét, ahol csak lehet, "bévülr6l", a mű elmél
ked6 műfaji jellegével számolva teszi meg megjegyzéseit. Jellemz6 erre, hogy mindjárt az
els6 tétel esetében ("mások pedig gyengeségükben és gonoszságukban elhagyatva elbuk
nak" - ez kálvinista tétel, Janzen aligha jöhet ebben az esetben számításbal) nem a tridenti
zsinat megfelel6 kánonját citálja, hanem - ugyan megnevezetlenül - Agostonnal érvel.
Az idézet megtalálhat6 Augustinus De natum et gratÚl (1\ természetr6l és a kegyelemr61)
ámű művében. Ugyanígy, burkoltan hivatkozik a cenzor Agostonra a második, ugyancsak
a Tridentinumnak ellentmondó tétel esetében, ahol kifejezetten jóindulatúan keresi azt az
értelmezést, ami Rákóczinak ebben a formában kétségkívül félreérthetó megfogalmazását
elfogadhatóvá teszi (lumen fidei et pecaüum extinguit =A hit fénye a búnt is kioltja), Erre a
tételre a B. cenzor is kitér (4. télel), és a Tridentinum megfelel6 határozatát, valamint vm.
Sándor pápa egyik janzenista-ellenes bulláját vonultatja fel a fejedelem megfogalmazása
ellen. - Az A. cenzor jóindulatát mutatja az a mód is, ahogyan egy, szakmai szempontból
kifogásolható mondat esetében ("a világot a sátán kormányozza") szinte mentegeti a szer
zöt azzal, hogy bizonyos értelemben mondhatjuk a sátánt a világ fejedelmének. Egyetlen
esetben hivatkozik zsinati határozatra (a Tridentinumra), de akkor is csak azért, hogy ennek
értelmében kellene egy passzust átfogalmazni. Másutt, a műfajon belül maradva, szépiro
dalmi jellegű műre, himnuszra hivatkozik.

Feltűn6, hogy milyen türelmet tanusít az A. cenzor éppen a kegyelem- és megiga
zulás-tannal, valamint a szabad akarat kérdésével kapcsolatban, ami pedig a reformáció
óta a katolikus teológia egyik legkényesebb pontja volt. Ez a türelem - azt hiszem 
arra utal, hogy éppen ezek a részek voltak alkalmasak a személyes, bens6séges hangú,
az "Istennel való magánbeszélgetés" műfajánakmegfelel6 el6adásmódra. Itt tehát ma
radhatott a szerzö is és a cenzor is a műfajon belül. Amint azonban olyan fejezetekhez
ért a cenzor, mint a szentháromságtan, a teremtéstan, a christológia, láthatólag elveszí
tette türeimét a hittudomány szempontjából reménytelenül dilettáns műnek tartotta
ezeket a fejezeteket. Ennyit az A. jelentésr61, amelyból aligha hiányozhat sok, hiszen
ugyanúgy a 25. fejezettel zárul, mint a B. jelentés.

Mielőtt áttéménk a második cenzori jelentés ismertetésére, szólnunk kell röviden a
janzenizmus és a quietizmus néven ismert mozgalmakról. Az els6, Cornelius [ansenius
löweni egyetemi tanártól és yperni püspöktól kapta nevét (meghalt 1638-ban). F6 műve
az ágostoni szövegeket értelmez6 Augustinus csak halála után, 1640-ben jelent meg. A
mozgalomnak Jean du Vergier de Mauranne (meghalt 1643-ban) adta az átüt6 er6t, aki
Párizsban a Port Royal-i ciszterci apácazárda lelki vezetóje volt, és vissza akarta állítani
az ókeresztény egyház vallási fegyelmét. Morális kérdésekben képviselt kérlelhetetlen
szigora és kritikája, ami semmi tekintély el6tt nem hátrált meg, kihívta a francia királyi
udvar haragját. Hívei els6sorban a francia arisztokrácia köréból kerültek ki: "tiszták,
mint az angyalok és g6gösek, mint a sátán" mondták róluk ellenfeleik. A zárda körül
valóságos kis irodalmi kör, akadémia telepedett meg, a "Port Royal remetét", akik az
elmélkedésnek, a tudománynak és az irodalomnak éltek. A kör óriási hatást gyakorolt
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nemcsak a születési arisztokráciára, hanem Párizs akkori szellemi elitjére is, s6t szerepet
játszott a királyoov.Lajos) és a régens (Orléans-i Fülöp) viszályában is. Szélesebb
körben Pascasius Quesne1 (meghalt 1719-ben) népszerűsítette a janzenizmust egy sor
moralizál6-aszkétikus művében. Felfogását VIII. Sándor pápa 169O-esbullájával szem
ben oly rendkívüli vitaintelligenciával védelmezte, hogy egy ideig a francia ellenrefor
máció legnagyobb alakját, Bossuet-t is maga mellé állította. XI. Kelemen pápa csak
1713-ban, a francia király unszolására adta ki ellene az Unigenitus kezdetú bullát, amely
az egész extrém augusztinizmus átfogó kririkáját nyújtja, kiterjed nemcsak az eretnek
tételekre, hanem azokra is, amelyek csak összefüggéseikben kárhoztathatók. Ez a bulla
tehát a kor teológusai számára a kegyelemtanban alapmúnek számított, összefoglalta az
egyház idevágó tanítását. A bullát tehát nemcsak a janzenistákkal szemben citálhatták.

A janzenizmus teológiai tartalma nagyon leegyszerűsítveabban állt, hogy a bűnbe

esés után a szabadakarat olyannyira meggyöngült, oly sokáig állt a rossz hajlamok uralma
alatt, hogy a mindenkori er6sebb vonzást (de1ectatio relative oiarix) követi. Ez lehet kísértés,
de lehet kegyelem is. A janzenizmus és a katolikus felfogás különbsége f61eg a gratia suffi
dens, az elégséges kegyelem kérdésében nyilvánul meg. A katolikus tanítás szerint min
denki megkapja az elégséges kegyelmet, de az ember szabad akarati hozzájárulása kell
ahhoz, hogy a kegyelemmel együttmúködjön, azaz a kegyelem hatékony legyen.

Hogy az eltérés a két tanítás közőrt sokszor milyen szubtilitásokon múlt, mutatja,
hogya tridenti zsinatot mindenben elfogadó Jansenius 1640-ben megjelent f6 művében

csak 5 tételt kifogásolt az 1653-ban kibocsátott pápai bulla (X. Ince: Cum occasione).
A quietizmus szerint nem az egyháznak kegyelmet közvetít6 csatornái (a szentségek) által

üdvözül az ember, hanem az istenszeretet, a tökéletes fiúi odaadás által, amelyre lsten is
szeretettel, atyai jósággal válaszol. A mozgalom atyja Miguel Molinas (meghalt 1696-ban)
bens6séges lelki kultúrát, némelykor már széls6séges spiritualitást szorgalmazott. Fó mű

vét, az 1665-ben Rómában megjelent Guida spirituale-t néhány év alatt több mint 20 nyelvre
fordították le. A quietizmusnak volt manicheista íze is: a világ a sátáné, ne tör6djünk vele,
vonjuk ki magunkat bel61e. Elítéltetése 1682-ben történt XI. Ince pápa által, amelyre a B.
cenzor is hivatkozik. Tudnunk kell még, hogy a janzenizmus, de a quietizmus is visszanyúlt
a már korábban citált Michael Bajus (De BaY, meghalt 1589-ben) műveire. Ahogyan a jan
zenizmus irodalmi népszerú5ít6je Pascal, úgy a quietizmusé Fénelon volt.

Azért kellett ezt a kis dogma- és eretnekségtörténeti kitér6t tennünk, mert a második
cenzor, Ferenc torinói minorita, sokszor hivatkozik a különbözó pápai bullákra és zsi
nati határozatokra. Jelentésében csak egyetlen mondat erejéig érezhetjük, hogy megpró
bálta az előtte lévő írást mint hitbuzgalmi művet akceptálni, egészében azonban mint
amatör dogmatikai-kegyelemtani teológiai művet bírálja. Jelentése iskolás, de nem
rosszindulatú. A 9. és 14. tétel esetében keresi Rákóczi megfogalmazásának pozitív
oldalát, hogy ne kelljen egyértelműen elítélnie. 17 tételt kifogásol, de a tételekben né
hányszor több állítást foglal össze. 6 tétel esetében citálja a fejedelemre a tridenti zsina
tot, ezek tehát a reformáció lutheri vagy kálvini ágával összefüggő tételek.

A kifogásolt tételek közül az egyik (,,az Istennel való egyesülés vágya a szeretet legfelső
foka") kimondottan quietista jellegű. Egy további tételt a cenzor is mint quietista tételt ítél
el, de tartaimát tekintve még további három quietista jellegű. Az egyik esetében (,,az isten
fiúság és az Istennel való egyesülés utáni vágy elegend6 az üdvözüléshez") ugyan a
nyilván kéznéllev6 - Unigenitus-bullára hivatkozik a jelentés, de megjegyzi, hogy ez "sok
pápai határozattal áll ellentétben", a másiknál pedig (,,amit szeretet nélkül teszünk, az mind
bűnös") első helyen a Bajust elítélő bullát dtálja, Egy további mondatnál csak gyaIÚtja
Quesnel hatását ("Isten akadályozhatatlanul cselekszik", ha ez a kegyelemre vonatkozik,
úgy janzenízmus), Egyetlen megfogalmazásra 02.) mondja: ez "úgy látszik" Jansenius
egyik tétele, de itt is meg kell jegyeznünk, hogy a fejedelem ezen mondatának első része
kimondotta janzenistaellenes, de a tridentinumi katolikus felfogásnak sem felel azért meg.

A többi tételt mint más jellegű dogmatikai tévedést kárhoztatja a cenzor, de sem Ó,
sem mi nem gyanúsíthatjuk ezeket a megfogalmazásokat janzenizmussal.
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Az egyház, a teológia hivatásos képvisel6i Rákóczinak ezt az írását nem úgy fogták
fel mint janzenista művet, hanem mint egy ágostonos alapállású, quietista vallásosság
gal szimpatizáló írást, amely azonban számos, a teológia különbözö ágazataiba átka
landozó megállapításában amat6r szintű tájékozatlanságot mutat. Rákóczit bántotta a
bírálat,8 de távol tartotta a további ilyen jellegű teológiai művek írásától.
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Függelék
Szemelvények a jelentésekből magyar fordításban

AI Nagyméltóságú és F6tisztelend6 Uram!
A kéziratot, melyet azért kaptam, hogy vizsgáljam meg, nincsenek-e benne oly tételek,
melyek a szent teológiának ellentmondanak, oly igyekezettel vizsgáltam át, amilyent sok
és hivatalos gondom s elfoglaltságom megengedett. Elsősorban nem kis lelki épülésemre
és nem minden csodálkozás nélkül tapasztaltam írójának mély alázatosságát, amely min
den erény alapja, és szívének mély áhítatát, amely még a tökéletes szerzetesnek is például
szolgálhatna.

A teológiával kapcsolatban a következ6ket jegyzem meg.
1. Az első lapon: Mások pedig gonoszságukban és gyengeségükben elhagyatva elbuknak.

Isten senkit sem hagy el, hacsak el nem hagyja őt valaki, és úgy hagyja csak el az
embert, hogy legalább az elégséges kegyelmet megadja neki, különben a bűnös azt
vitathatná Istennel szemben, hogy nem vétke miatt kárhozott el, hanem annyira magára
hagyta őt az Isten, hogy nem vihetett végbe jócselekedeteket és nem üdvözülhetett.

2. A nyolcadik lapon: A hit fénye a búnt is kioltja. Ezt úgy kellene kifejteni, hogy csak
amennyiben az örök életben kiérdemelt hitről és nem a hit erényéről van szó, mert
különben minden bűnös hitetlen volna, ezt pedig egy hittudós sem állítja,

3. A nyolcadik lap vége felé: A világot a sátán kormányozza. Ez úgy látszik, hogy a
manicheusok tanításának kedvez, akik úgy tartják, hogy a világot az ördög teremtette,
különösen az anyagi és érzékelhet6 teremtményeket, és következésképp az ördög volna
uruk és kormányzójuk is. A világot azonban a teremtő Isten irányítja és kormányozza,
és ebben az ördögnek csak akkora szerepe lehet, amekkorát Isten a bűnök bűntetésére

megenged. Ebben az értelemben nevezzük e világ fejedelmének Krisztus szavai szerint
Most vettetik ki e világ fejedelme.

6. A 6. fejezetben a test leküzdéséről így szól: (A bűnös) kényszeríti (Krisztust), hogy
meneküljön Mle, még mint csecsem6. Gyanúsan hangzik, értelme ui. úgy látszik az, hogy
Krisztus csak annál az embernél marad, vagy csak az fogadhatja be Krisztust, aki mél
tón járul a szentáldozáshoz. A teológusok közös tanítása szerint azonban "Veszi jó és
veszi vétkes, ám gyümölcse vajmi kétes: élet vagy elkárhozás." (Sík Sándor fordítása.)

8. A Szentháromságról szóló fejezet sok javításra szorul, sok olyan részt találtam
benne, amit sem az igaz teológia, sem a szent filozófia nem hagyhat jóvá.

29



9. A teremtésr6l szölö fejezetben a jóságot - amit a Szentléleknek tulajdonítunk 
a szerz6 a Fiúnak tulajdonítja.

10. Ehhez a fejezethez megjegyezzük, hogy Istennek kifelé irányuló tettei a három
isteni személy közös cselekvése, és nem különböztetjük meg 6ket a személyek szerint,

ll. Ugyanebben a fejezetben ellentmondásba keveredik a szerzö, Fentebb azt állította,
hogy az e16rerendelés végzése érdemeinkt6l független, itt pedig azt állítja, hogy együtt
múködésünkt6l függ és elérelátásával történik.

12. Megjegyzem még ugyanehhez a fejezethez, hogya teremtés a mindenhatóság
műve, a kormányzás vagy gondoskodás a bölcsességé, a fenntartás pedig a jóságé.

BI Nagyméltóságú és Fötisztelendé Uraságod parapcsára elolvastam a művet, mely
nek érne Párbeszéd Istennel elmélkedések formája'ban az Ur jövetelének napjain. Mivel hűség

gel tartozom anyaszentegyházamnak, kiváló figyelemmel tanulmányoztam át az írást,
teljes lélekb6l alávetvén magam az egyház és a nálamnál bölcsebb férfiak ítéletének.
Sok olyan részt találtam, ami a teológusok gondolkodásával nem fér össze, az istenség
nek sok olyan kifejtésére leltem, amely a szentatyáknál nem szerepel, még több olyanra,
ami a teológusok általánosabb véleménye ellen szól; mindezeket vég nélkül lehetne
felsorolni. Szerénységem itt csak azokat jelöli meg, melyek - véleményem szerint
súlyosabb kárhoztatást érdemelnek.

Elöszőr: Els6 fejezet, 2. § Ezen a lapon a kilencedik sorban így szól: Ez az ember
nyomorúsága, ti. - úgy vélem ez arra vonatkozik, hogy nem tud cselekedni kegyelem
nélkül. Ez azonban nem nyomorúsága, hanem adottsága az embemek.

Ugyanezen a lapon a következő sorban ezt mondja: A keresztségben valo'ban ingyen
adja (Isten) mindenkegyelem magvát,amirecsak rászorulunk. Ez a kijelentés azt állítja, hogy
a meg nem kereszteltek semmiféle kegyelemben sem részesülnek, márpedig a hittudó
sok egyöntetű tanítása szerint ahhoz, hogy a feln6ttek megengedetten és gyü
mölcsöz6en megkeresztelkedjenek, szükséges bizonyos hit, remény és szerétet és a bűn

valamelyes gyűlölete vagy bűnbánat. Ahhoz, hogya megszenteló kegyelmet is megad
ja, legalább természetfölötti tökéletlen bánat szükséges. A tridenti zsinat ugyanis azt
akarja (6. ülés, 6. fejezet), hogy a keresztség felvev6i a megigazuláshoz szükséges fel
tételek között "kezdjék szeretni Istent, mint minden igazság forrását, és azért a bűnnel

szemben bizonyos gyűlöletreés utálatra indíttassanak az által a bűnbánat által, amelyet
a keresztség előtt kell tartani." Ugyanazon zsinat 6. ülésének 3. kánonja szerint "Ha
bárki azt mondaná, hogya Szentlélek előzetes inspirációja és segítsége nélkül az ember
hinni, remélni, szeremi és bűnbánatot tartani képes, úgy ahogyan szükséges a megiga
zulás kegyelmének neki való megadásához, az legyen kiközösítve."

4. A 14. sorban így szól: Ellenkez6leg pedig a hit fényét a bűn azonnal kioltja. Ez ellen
tétben áll a tridenti zsinattal, mely a 6. ülés 15. kánonjában azt tanítja, hogy "minden
halálos bűn által elvész a kegyelem, de nem a hit, ezekkel a szavakkal." "Bármely más
halálos bűn által a hit ugyan nem vész el, de az elnyert megszenteló kegyelem elvész."
A VIII. Sándortól elítélt tételek között az is szerepel, mely sorrendben a 12.: "Mivel a
nagy bűnösökben teljesen hiányzik a szeretet, hiányzik bel61ük a hit is, és még ha úgy
is látszanék mintha hinnének, ez nem lehet isteni, hanem csak emberi hit." Igy részle
tesen kell tárgyalni a hitr61, minthogy még más oldalon is szól róla a könyv.

A 7. fejezet az el6bbi fejezetek tanítását követi. ,
A nyolcadik fejezetben egész lapon át úgy beszél Eva lelkér61, mintha az ó lelke is

(úgy) teremtetett volna, mint Adámé és kettejük lelke különbözne. Ez az egész történet
a hozzáfűzött elmélkedésekkel együtt távol áll a szent szövegt6l és az atyák vélemé
nyét6l. 11. 2. § 3. quinternójának 2. lapján, a 7. sorban így szól: Tanuld meg ó ember, hogy
mi vagy szeretet nélkül, vagy mivé lehetnél nélküle, mert szeretet ne1kül mindeni önmagadért
teszel, és mindezbűnös, mert Istenedhez nem ér el.V. Szent Pius, XIII. Gergely és VIIl. Orbán
elítélte Bajusnak ezt a tételét, amely sorrendben a 35. sz. 1. "Mindaz bűn, amit a bűnös,

vagy a bűn szolgája tesz." 2. Ugyanott kárhoztatja Bajus 38. tételét. "Az eszes teremt-
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mény (ember, angyal) lelkének minden szeretetaktusa nem más, mint vagy vétkes vá
gyakozás, amellyel a világot szereti, vagy pedig az a dicséretes szeretet, amellyel a
Szentlélek által Istent szereti." 3. Ugyanitt elítéli Bajus 40. tételét "A bűnös minden
tettében a fölötte uralkodó bűnös vágynak szolgál." VIII. Sándor ítéli el azt a tételt,
amely sorrendben a 11.: "Mindaz bűn, ami nem a szeretet által működó természetfölötti
keresztény hitb61 származik." 5. XI. Kelemen kárhoztatja Unigenitus kezdetű konstitú
ciójában azt a tételt, amely sorrendben a 45.: "Mivel a bűnös lelkében az Isten szeretete
már nem uralkodik, szükségképpen a testi vágy veszi át az uralmat és minden tettet
megront." 6. Ugyanott a 98. sz.: .Krísztus és a szeretet nélkül mi lehetnénk egyéb, mint
sötétség, tévelygés és bűn?" 7. Ugyanott a 49.: "Amint nincs bűn az önszeretet nélkül,
ugyanúgy egy cselekedet sem jó Isten szeretete nélkül.". 8. Ugyanott az 53.: "Csak a
keresztény szeretet vihet végbe Istenhez és Krisztushoz méltó keresztény tetteket." 9.
Hasonlóan az 54., 55., 57. és 58. sz. tétel; mindezen állítások ugyanazt célozzák. 10.
Végül ugyanitt a 61. számú: "A félelem csak a rosszat tartja távol, a szív pedig mind
addig a bűnnek szolgál, amíg az igazság szeretete nem vezérli."

12. A 9. fejezetben, a 3. paragrafusban, a következő oldalon ez áll: "Elképzelem a Szűz

szeme1yében a lelket. A szabályosan végrehajtott bűnbánat által kegyelmet talált előtted, irgal
masságb61 és bölcsességb61 kinyilvánítottad neki Uram a hatékony kegyelem elnyerését a léleknek
egy bizonyos hels6 vigasztalása és nyugalma által." Nem érthető, hogy mit mond itt a
kegyelemr61. Feltételezi ugyanis, hogy valaki a hatékony kegyelem nélkül szabályos
bűnbánatot tud tartani, márpedig a teológusok egyöntetű véleménye szerint a kegyel
met felosztjuk elégséges és hatékony kegyelemre; elégségesre, amibe bele tudunk
egyezni és amellyel együtt tudunk működni, valójában azonban nem működünk vele
együtt - és hatékonyra, amibe valóban bele is egyezünk és együtt működünk vele.
Hogyan lehetne tehát szabályos bűnbánatot tartani a hatékony kegyelem nélkül? Az
után mondja: kinyilvánították neki Uram a hatékony kegyelem elnyerését a léleknek egy bizo
nyos bels6 vigasztalása és nyugalma által ... stb., valamint az egész harmadik paragrafus
tanítása. Ez úgy látszik, hogy Jansen tétele, mely a 2. előterjesztésben kárhoztatást nyert.
"A bűnbeesés utáni állapotban a belső kegyelemnek sohasem állhatunk ellen."

17. A 25. fejezet vége felé mondja: Mily méltó mindez Izrael Istenéhez, aki a fáraónak
szívét megkeményítetted és az elhatározás ú;Jejét azért adtad, hogy kinyilvánuljon, hogy csak a
Te aIalratodból állhat neked ellen. Szent Agoston Az Isten országáról, n. könyvének 6.
fejezetében azt kutatja, hogy 'la csapásokkal sújtott fáraószíve miért keményedett meg,
a megpróbált Nabukodonozor pedig miért tért meg. Allapotukra nézve mindketten
királyok, természetükre nézve emberek, az ok pedig mindkettájöknél az volt, hogy
fogságban tartották a zsidókat. És mégis - mondja Agoston - a számtalan gonoszsága
miatt büntetett Nabukodonozor bűnbánatot tartott és elveszett javait visszanyerte. A
fáraó pedig a csapásoktól csak megátalkodottabb lett és elveszett. Mi tette hát végüket
ily különbözóvé? Az egyik Isten kezét érezve és saját gonoszságaira emlékezve megtért.
a másik pedig szabad akarattal ellenállt Isten írgalmas szeretetének." így szól Agoston.
Nem úgy kell tehát értenünk, hogy Isten okozója, hanem csak megengedóje volt a szív
megkeményedésének. Ebb6l nem lehet levezetni azt, hogy a belső kegyelemnek csak
úgy lehet ellenállni, ha Isten akarja. Sót a kegyelemnek való ellenállás teljesen az emberi
gonoszságból való, Istent6l semmi rossz sem származik, csak megenged61eg; különben
Istent tennénk a bűn szerzőjévé azért, hogy az embert felmentsük.

A második §. teljesen hasonló a fent tárgyalt tétellel.
Ez tehát a véleményem, érvényt hagyva és magamat mindig alávetve az anya

szentegyház jobb ítéletének és főméltóságú és főtisztelendő Uraságodnak. Perában, a
Szent Szűzről nevezett szerzetházban 1719. március 20-án.

Taurinói PrusFerenc atya,
SzemFerenc megreformált testvéreinek apostoli prefektusa
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