
ZOLNAI BÉLA 

POZSONY ÉS A JOZEFINIZMUS 

A magyar janzenizmus történetében1 Pozsony, Nagyszombat és Kassa, mint szellemi 
centrumok — pro és contra — nagy szerepet játszottak nemzetközi vonatkozásban is. Ha 
dogmatörténeti előzményeitől eltekintünk, a XVII. század közepétől fogva a vatikáni zsinatig 
(1870) tartott a harc olyan hittételek és eretnekségnek bélyegzett vélemények körül, amik a 
kereszténység kereteiben élő emberiség világnézetének és életformájának, magán- és közéleté-

.nek lényegbe vágó problémái voltak2 és amelyek mélyen belenyúltak az egyház és az állam 
egymáshoz való politikai, szellemi, gazdasági viszonyának változó rendezésébe is. 

Pozsony szinte Bécsnek külvárosa volt és szorosabban kapcsolódott a császári udvar 
körüli szellemi és politikai élethez. Könnyen érthető, hogy a jozefinizmusnak első magyaror
szági állomása Pozsony lett. 

Fönnmaradt egy könyvárusi jegyzék az 1780 körüli időkből (Catalogus librorum qui 
venales prostant apud Michaelem Bendict. et Soc. Bibliopolas Posonienses): a 248 lapnyi 
bibliográfiában föltűnő és a korra jellemző a teológiai könyvek nagy hiánya. Viszont raktáron 
voltak a pozsonyi könyvkereskedőnél az osztrák egyházjog egyik jozefinista megalapítójának, 
a gallikán-szellemű P. J. Rieggernek, a bécsi papnevelő tanárának művei (1758 stb.), valamint 
a szabadgondolkozó, cinikus Sonnenfels3 kiadványa (Therese und Eleonore, 1769). 

Az alábbiakban Pozsony XVIII. századi szellemi életéből két mozzanatot ragadunk ki. 
Az első Vincentius Lirinensis Commonitoriwnánák Baluzius jegyzeteivel való reim presszió ja 
(Posonii 1764), amely még a teréziánus korszakra esik, de már jelzi á jozefinista valláspolitika 
eljövetelét. A másik a pozsonyi generális szeminárium, az államosított papnevelde, amelynek 
messzeágazó hatásai voltak Magyarországon. 

Mindkét mozzanat, az állami és egyházi hatalom XVIII. századi harcában, a világi erők
nek kedvezett. 

í. Vincentius lirinensis 
Vincentius pozsonyi prezenciája jellemző a kétarcú korra Az eretneküldöző, gall-római 

egyházatyának és szentnek (megh. 450 körül) Intelmeit — Commonitorium pro catholicae 
fidei antiquitate (434 körül) — több kiadásban is fölújították. Leghíresebb ezek közül a Balu
zius gondozásában jelent meg, 1663-ban. 

A dél-franciaországi Saint Vincent de.Lérins a földi zarándokolónak biztos fegyvert 
akart adni a hitbeli újításokkal szemben. Műve, amelyet a közfölfogás az ókori kereszténység 
egyik remekművének tart, abból az alaptételből indul ki, hogy a kereszténynek csak azt kell 
hinnie, amit mindenütt, mindenkor és mindenek hittek ; quod ubique, quod semper, quod ab 
omnibus traditum est. Ez a tétel igen tág fogalmazású és különböző magyarázásokra adhat 
lehetőséget. 

Vincentius Lirinensis neve és műve többször szerepel a Duna vidékén. A pápai abszolu
tizmussal szemben szabadságokat követelő híres gallikán gyűlés (1632) négy tétele ellen tilta
kozó-Szelepcsényi-f éle nagyszombati pásztorlevelet egy névtelen kölni röpirat — Notae in 

1 Vö. A janzenizmus kutatása Középeurópában (Kolozsvár, 1944, 188"lap) c. dolgozatomat, 
amelybői a háborús viszontagságok következtében csupán néhány példány maradt . — B. Zolnai, Ungarn 
und die Erforschung des Jansenismus. Festschrift für Ed. Winter, Berlin, Akademischer Verlag, 
1956, 48 lap. 

2 Hogy egy-egy ilyen probléma, anélkül, hogy a fórumon lejátszódó közügy lenne belőle, ma is 
fölmerül vallásos miliőben, arra példának idézhetjük a protestáns André Gide egyik hívő regényalakjának 
(Les Faux-rr,onnayeurs, 1925, 319 és 322) kijelentéseit: „ . . . Dieu s'amuse. Ce qu'il nous fait faire, il s'amuse 
ä nous laisser erőire que nous voulions le faire. C'est la son vilain jeu . . . Je ne suis qu'un jouet entre les mains 
de Dieu". Ez a fölfogás azonos a Mikes Kelemen és Rákóczi Ferenc által is idézett ovidiusi kijelentéssel 
Ludit in humanis divina potentia rebus (Ex Ponto IV, 3, 49). 

8 Vö. róla Ed. Winter, Der Josefinismus, München, 1943, 139. 
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censuram stb., 1683 — megtámadta és érvelése közben egy nem a lényegre vonatkozó dologhoz 
Vinceíitiust idézi. Az. a tény, hogy kontroverziákban két ellentétes, pl. pápapárti és antije
zsuita vélemény ugyanarra a tekintélyre hivatkozik, megszokott dolog, különösen a janzeniz-
mus történetében. Elég, ha Augustinus évezredes viszontagságaira gondolunk . . . A Commoni-
torium 1752-ben a nagyszombati jezsuiták „gondozásában" is megjelent. 

Pozsony tizenkét évvel később kapcsolódik bele Vincentius Lirinensis irodalmába, 
reimpressziójával és Baluzius jegyzeteivel4. A pozsonyi kiadás Admonitiója megemlékezik 
Stephanus Baluáiusról, aki a munkát eló'ször adta ki tudós jegyzetekkel és megemlékezik 
Joannes Launoius párizsi doktorról is, a criticus eruditissimusról, aki könyv nélkül tanulta 
Vincentius Lirinensis Commonitoriumát... Ez a Jean de Launoy5 a többszörösen indexen levő 
gallikán vezérek közé tartozik ; a pápai primátus tagadója ; Richernek és az egyházi alkot
mány demokratizálásának híve. Az a hír járta róla, hogy több szentet detronizált az égből, 
mint amennyit tíz pápa kanonizált. Bayle, a tolerancia apostola, mondotta Launoyról, hogy 
minden évben egy szentet kitagad a menyországból... 

Vincentius Lirinensis könyvét a heretikusok ellen írta, de ebben a XVIII. századi föl
tálalásban a gallikanizmus és a janzenizmus malmára hajtja a vizet, mikor a hit anyagának 
föltételéül az universiíast és a consensiot állítja oda (pozsonyi kiadás, 18), nem gondolva arra, 
hogy ezt a magától értetődő dolgot valamikor a pápai abszolutizmus ellen fogják fölhasználni... 
Egyetemesség : amit az egész földkerekségen hisz és vall az egyház. Megegyezés : amit min
den püspök elfogad hittételnek és definíciónak. Nyilvánvaló, hogy a hit meghatározó krité
riumainak ez a széles kerete a centrifugális erőket támogatná az egyházban. 

Vincentius fölveti a kényes kérdést : mit kell tenni, ha egy kisebbség elszakad az egye
temes hittől, vagy pláne, ha maga az egyetemesség tagadja meg az igazságot? Ragaszkodni 
kell a Régiséghez, ami aztán megóv az újítók csalásaitól! De mi a teendő, ha magában a Régi
ségben is tévelygés találtatik? (19.) Ilyenkor az egyetemes zsinatnak határozatai érvényesek: 
Universalis Concilii Decreta . . . Baluzius jegyzetben hozzáfűzi, hogy van egy variánsa ennek 
a szövegnek, amely az „Universalis Ecclesiae decreta" kifejezést használja, de ő az elsőt fogadja 
el (28). Mindenképpen hiányzik ebből a definícióból a pápa személye : ez a tény a pápaság és 
reformkatolicizmus XVIII. századi harcának idején erősebb reliefet kap. 

Vincentius Lirinensis az V. században még nem tudhatta, hogy mivé alakul a pápai 
hatalom gyakorlata. Erről nem is beszélhetett tehát. Zsinórmértékül a kánonokra hivatkozik 
és a papok egyetemes megegyezésére. Ezt a követelményt Baluzius megtoldja bővebb magyará
zattal, amely négy fokozatot állít föl a kánonokra vonatkozólag : 1. legfőbb tekintély a 
Biblia ; 2. a mindenütt elfogadott doktrína (ez persze sokszor vitatható); 3. sértetlenül fönn
tartandó, amit a püspökök (!) egyértelműleg hisznek : si quid in commune de causa fidei 
senserint Episcopi; 4. â hagyományok, az antiquitas, aminek mibenlétét nem magyarázza 
Baluzius, csak hozzáteszi: si sequamus has regulás, nunquam faciemus haeresim. Mindez tág 
teret enged a kontroverziáknak. 

A püspökök tekintélyének hangsúlyozása és a pápa meg nem említése nyilván arra vall, 
hogy a régi szöveget a jelenkornak szánták a pozsonyjjkjadók . . . Mind a két szerző, Vincen
tius is, Baluzius is, episzkopalista hangot látszanak mégütni, ami kedvezett a jozefinizmusnak. 
De Vincentius ártatlan ebben, inert az V. században, az akkori közlekedési és összeköttetési 
viszonyok között és az egyház centralizált adminisztrációjának kialakulása előtt nem is lehe
tett más. Baluzius azonban, akinek az avignoni pápákról szóló munkája (1693) indexre került 
(Reusch, II, 137 és 367), és aki a kontroverziákban sokat szereplő, gallikán Petrus de Marcának 
De concordia sacredotii et imperii seu de libertatibus Ecclesiae gallicanae (1641) c. munkáját 
1704-ben újra sajtó alá rendezte, és aki Marcát a Commonitorium jegyzeteiben idézi : nagyon 
jól tudta, hogy mit csinál és a teológiai vélemények kulisszái mögé látott. 

íme egy bizonyító példa. Vincentius ártatlanul elmeséli, hogy boldog emlékezetű István 
pápa püspöktársaival egyetemben intézkedett az újítások ügyében : cum ceteris quidem colle-
giis suis. Baluze rögtön rácsap a helyre és megállapítja, hogy Vincentius egyenrangúságot 
látszik föltételezni a pápa és a többi püspökök között. (A XVIII. század közepén túl, a pozsonyi 
kiadás idején, még erősebb polemikus hangsúlya és Róma-ellenes éle volt ennek a Pozsonyból 
propagált kijelentésnek.) Itt megragadja az alkalmat Baluzius, hogy Augustinusra hivatkozzék, 
aki — mint írja — nem tesz különbséget a karthágói és a római püspök tekintélye között.6 

A tendencia, a római pápa tekintélyét az ősiségből vett példával kisebbíteni, nyilván
való. Baluze maga is visszariad a szavainak következményeitől és sietve alibit igazol : mind-

' S . Vinc. Lirinens. Comm. adversus haeres. Notis illustravit Steph. Baluzius, Posoni 1764. — Vö. 
még a Comm. bécsi kiadását (1809). — Az olasz Orsi írt egy opusculumot Vinc. Lirinensisről, amelyet a páviai 
janzenista Zola újra kiadott. — Jemolo, II giansismo in Itália, 1928, 334. 

6 Launoius, 1603 — 1678. — Reusch, Index der verbJtenen Bücher II . 578 stb. 
6 Pozsonyi kiadás, 29. — A kérdéses Augustihus-hely (Lib. de unico baptismo, c. 14) : „Duo erant 

eminentissimarum Ecclesiarum, Romanae scilicet et Carthaginensis, Episcopi, Stephanus et Cyprianus ambo 
in unitate catholica constituti". * 
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azonáltal — teszi hozzá — a római pápa mindenkor az első volt. Setnper habuisse primatum in 
totó, őrbe. (Az is igaz, hogy primátus még nem jelent infallibilitást.) 

A tizedik fejezetben a Szent Ágoston által is üldözött pelagiánusokat, a korláttalan 
szabad akarat hirdetőit, kuruttyoló békáknak, szúnyogoknak nevezi Vincentius. Ennek a szent 
haragnak az augusztinistä janzenisták csak örülhettek. 

A 21. fejezetben az egyetemes egyház tévmentességéről beszél Vincentius. Pápai, ex 
cathedra deklarációról még nem tud, ami a janzenizmus és jozefinizmus szempontjából lénye
ges körülmény. Ellenben beszél a püspökök — totum corpus praepositorum — megegyezéséről, 
akik letéteményesei a csorbítatlan doktrínának (69). Baluzius siet hozzátenni, hogy az egyházat 
a püspökök alkotják: Ecclesia enim est in Episcopis! 1764-ben ez is polemikusán hangzott. 
A 27. fejezetben a conciliumokat jelöli meg Vincentius a hit szabályozóinak. A heretikusok 
hiába hivatkoznak a Szentírásra (30. fej.)... (Pedig ezt még Baluzius korában is megtették, 
éppen a gallikánok és a janzenisták, de éppen az egyetemes zsinatok érdekében.) Az ilyenfajta 
Diabolusokkal szemben Vincentius ismét a consensio Catholicorum később sokat vitatott elvére 
hivatkozik és — miként a janzenisták — az egyetemes zsinatok határozataira, amelyek min
deneket megelőznek. 

Említsük még meg, — nyilván szintén a Bécs körüli antikurialista atmoszféra hatásának 
tulajdonítható — hogy Vincentius munkája magyarul is megjelent Pozsonyban, Alaxay József 
Tamás fordításában (1793). 

II. A generális szeminárium 
A legnagyobb esemény Pozsony XVIII. századi életében kétségkívül a generális szemi

nárium megalapítása és hatéves fönnállása volt (1784—1790). Érthető, hogy II. József egyház
reformáló és a janzenizmusnak kedvező intézkedései között első helyen szerepelt a papnevelés 
egységesítése és államosítása. Ezt a célt szolgálták — a római, ultramontán szellemű és kuria-
lista Collegium Germanicum-Hungaricum ellensúlyozására mintául létesített páviai kollégium7 

mellett, ahol janzenisták, febroniánusok, jozefinisták tanítottak — a bécsi, brünni8 és prágai 
generális szemináriumok. A janzenista szellemű magyarországi papnevelést Budára és Pozsony
ba9 központosították. A magyarok részére Egerben, a horvátok részére Zágrábban is volt ideig
lenesen generális szeminárium. 

A pozsonyi generális szeminárium szervezetének mintájául a páviai szolgált. 1784-ben 
nyílt meg 418 növendékkel. Első kormányzója Szabó András (Endre), a budai teológia igazga
tója lett, akit tanítványai igen szerettek.10 (Szellemi hatásáról vö. alább.) 

1. A tanárok 
Nem érdektelen és a Franciaországból kiinduló kontroverziákra, a jozefinizmus ..ancia 

kultúrájára utal, hogy a pozsonyi generális szeminárium legtöbb tanulmányi vezetője beszélt 
vagy olvasott franciául.1.1 

A tanárok közül említésre méltó/betűrendben első helyen Bertoni Flóris, aki Belgrád
ban született (1734) és a nagyszombati jezsuitáknál publikált két ájtatos munkát. 

Dezséri Bélik József (1757—1847) a jozefinista Bécsben végezte a teológiát. A jozefi
nista és forradalmi mozgalmak lezajlása után 1811-ben egy munkát publikált az állami beavat
kozás ellen Animadversiones in libellum: de potestate et juribus status in bona ecclesiae címmel. 
Később szepesi püspök le t t . . . 

Frank György (1742—1822) a nyolcvanas évek végén igazgatója lett a pozsonyi gene
rális szemináriumnak. A toleranciáról, II. József egyik humánus főeszméjeről szóló munkája 
kéziratban maradt. 1783-ban Budán publikált egy latin egyháztörténeti bevezetést. Németből 
latinra fordította az angol Humphry Ditton apologetikai munkáját Veritasreligionis christianae 
címmel (1811).12 A szerző, Ditton (f 1715), non-konformista, presbiteriánus családból szár-

7 Vö. eríől A janzenizmus európai útja c. taniulmányomat, Bp. 1933, 27 és 19„ — Andreas Stein
hube , Gesch. des Koll. Germ.-Hung., 1906. - Tóth László, Katholikus Szemle, 1932, 180. - Rota tanul
mányai a Bollettino della Soc. Pavese 1906-8. és 1912. évf. — Reusch, Index der verbotenen Bücher, II, 
956. - Ed. Winter, Der Josefinismus, 1943, 175. 8 Ed. Winter, i. m. 179. 

• Vö. Halmos Ignác, Magyar Sion, 1892. — Egy volt pozsonyi növendék-pap visszaemlékezései. 
Religio és Nevelés, 1846, 313. 10 Élt 1738-1849. 1760: doktor. A nagyszombati növendék-papság aligazgatója. 1768: a pozsonyi 
káptalan kanonokja. 1776-ban, a jezsuiták föloszlatása után, a nagyszombati teológiai kar igazgatója. 
Kormányozta a bécsi Pazmaneumot is. 11 Vö. Hermann Egyed, A veszprémi egyházmegye papságának könyvkultúrája, 1932, 14. Ja Ex G. V. Goetteni versioné germanica in, Iatinum translatum. — Az eredeti először 1712-ben 
-elent meg Londonban. 
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mázott, később azonban átlépett az episzkopalista egyházba. Könyve a deisták ellen harcol; 
Franciára Armand de la Chapelle, németre Goetten íiannoveri szuperintendens fordította; 
Frank fordítását Vilt József győri püspök13 támogatta, látva az erkölcsök lazulását és az 
emberek romlottságát („considerans deplorandam morém laxitatem, humani cordis corru-
ptionem . . . " ) A fordító katolikus használatra alkalmazta és expurgálta a szöveget. Az idő
közben kanonokká kinevezett egykori állami-jozefinista teológus új szelleme megmutatja 
magát egy megjegyzésében, ahol Fénelonról, a kiátkozott quietizmus apostoláról, így nyilatko
zik : „Vére magnus quia sui victor.14 Sedis Apóst, judicio humiliter se submisit". Frank 
György mint győri püspöki helynök halt meg. 

• Horváth Mihály jezsuita (1728—^1810) pályája jellemző az aufklärista korra. Nagyszom
batban még Loyolai Szent Ignácról ír panegyricust (1756 és 1758). Tíz év múlva kilép a rend
ből és mint a bécsi egyházmegye papja regeíspruni plébános lesz. Aztán a tolerancia apostolá
nak, Marmontelnek Bélisaire-jét ülteti át latinra (1771). 1780-ban kiad Bécsben egy Elogium 
Mariae Thersiae című munkácskát, ami szintén a kormányzati irányhoz való csatlakozását 
jelentette. Háromkötetes Theologia pastoralisa. (Vindobonae 1780—1781, később Pozsonyban 
is, 1790) a janzenista reformkatolicizmus hívének, Lauber-nek15 és a jozefinista Giftschütznek 
szellemében készült 

Hubert Ferenc (1743—1800) a bécsi teológián hallgatott (1765—1766). 1783-ban pozso
nyi kanonok lesz, ugyanakkor egy kétkötetes dogmatikát publikál Budán, amelyet II. József 
intenciói szerint a „haszontalan" dolgoktól megtisztított. 

Krammer Ferenc a bécsi teológiát végezte. 1814 és 1818 között a nagyszombati jezsui
ták adták ki Fragmentum isagogicum de Religione et Ecclesia, Sola Salvifica, et de neotericae 
Catholicitatis originibus c. munkáját. 

Bonyhádi Perczel Imre (1733—1795) Nagyszombatban kiadott székfoglaló értekezése 
— Dissertatio inauguralis theologica de potestate Ecclesiae in actus internos — nyilván nem volt 
olyan jellegű, hogy alkalmatlanná tette volna őt a generális szemináriumban való oktatásra . . . 
Van egy kézirata a nyitrai egyházmegyei könyvtárban, Institutiones theologiae dogmaticae 
címmel. 

Szvorényi Mihály (1750—1814) a teológiát 1769-től az akkor már jozefinista Bécsben 
végezte. A teológia doktora lett. 1784—1786 a zágrábi teológián, 1788 és 1790 között a pozsonyi 
generális szemináriumban tanított. A jozefinista reformkatolicizmus híve volt. 1785-ben Bécs
ben és Zágrábban publikált egy erre vonatkozó könyvet (Idea Encyclopaediae Theologicae, 
secundum Viennensem Studii Theologia Reformationem proposita.16 1786-ban a pesti egyetemi 
teológia egyháztörténeti katedráján foglalt széket. Beszéde Sermo ad auditores theologos címmel 
nyomtatásban is megjelent, Verhovácz zágrábi kanonok, pesti rektornak ajánlva. II. József
ről, mint az advocatia ecclesiastica, az egyház védelmezése tisztségét az állam javára ellátó 
uralkodóról beszél és dicséri az egri, pozsonyi, zágrábi generális szemináriumok fölállítását, 
ami az igaz vallás megerősítését szolgálja. (Vera religio: itt polemikus értelemben veendő.) 
Hivatkozik Szvorényi (10. old.) Vincentius Lirinensis (vö. föntebb) definíciójára (Commoni-
torium, I, c. 3), amely szerint a hittételekhez egyetemesség (universitas) és mindenütt való elfo
gadottság szükségeltetik (quam tota per orbem confitetur Ecclesia). Szvorényi itt a XVI. század 
egyháztörténetéről szól, ahol a katolikusok vetélytársai (Catholicorum aemuli) — nyilván a 
hit új itókát érti ezzel a szelid megjegyzéssel — önmagukat állították azoknak, akik megfelel
nek a Vincentius definíciójának. Ezek között szerepel az előbb említetteken kívül a tanítás 
régisége (antiquitas) mellett az egyházatyák tanúbizonysága (quos Sanctos maiores ac Patres 
nostros celebrasse manifestum est) és a consensio, amely Vincentius szerint az egyes papok és 
mesterek többségének hozzájárulását is magában foglalja : „ . . . consensionem, nempe in 
ipsa vetustate omnium vei certe pene omnium Sacerdotum pariter et Magistrorum definitiones 
sententiasque" (Vincentius, Commonitorium, uo. és Szvorényi, 10. old.). A protestánsoknak 
Vincentiusra való hivatkozása érthető, de Szvorényi idézete nincs pro foro interno sem polemi
kus él nélkül, amikor az egyházatyákra és a papok, doktorok megegyezésének követelményére 
u t a l ; . . Az egyház szervezetének teljes demokratizálását jelentené ez a követelmény. 

Az egyház szomorú korszakai fölött keseregve — ez is janzenista attitűd — Szvorényi 
dicsérettel említi az eruditus Baroniust, a kufialista, bár antimolinista egyháztörténészt, de 
ugyanakkor a janzenizmussal vádolt Tillemont-t is, a Port Royal iskolájának növendékét, 
Arnauld és Pascal bámulóját,17 valamint a gallikán Claude Fleury-t (Mikes és Rákóczi olvas
mányát) és az indexen levő Bonaventure Racine-t. Szvorényi sürgeti a görög és héber nyelv 

"É l t 1736-1813. A teológiát Bécsben végezte, 1756-1761. H 14 Senecának van egy hasonló gondolata (113. lev.): „Imperare sibi maximum impérium est". A gon
dolat a Buda Halálában is megjelenik. 

" Ed. Winter, i. m. 179. 
" Vö. róla még alább, Horváth Jánossal kapcsolatban. 17 Vö. róla Sainte-Beuve, Port-Royal. 
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ismeretét (ez az eredeti forrásokra való visszatérést jelenti), nivatkozva az egyházatyákra, 
zsinatokra és Mária Teréziának, valamint II. Józsefnek kifejezett parancsára : „quorum suprema 
autoritate praeceptum est, ut publici harum linguarum alerentur magistri." (13. old.). A Patrologia 
művelését elsőrangúan fontosnak tartja (16. old), mert ez restituálja a régiséget, visszavezet 
a bibliai ősforáshoz és megszabadít a skolasztikusok nyűgétől (scholasticorum tricis). A teoló
giát, mondotta Szvorényi modern szellemben, meg kell tisztítani a skolasztikusok terméketlen 
vélekedéseitől és Krisztus szellemében az élethez kell alkalmazni: disciplinas Theologicas a 
ieiunis Scholasticorum opinionibus expurgaturum, veram, quae ad mentem Jesu Christi sit, 
Theologiam exculturum, illamque ad usus vitae humanae constanter et sollicite traducturum. 
(Szvorényi, 17. old.). A skolasztikusok uralma alól újra sóvárgók közül nagy dicsérettel említi 
Szvorényi az „immortalis" Rautenstrauch Istvánt18 (viro aetate nostra celeberrimo), akinek az 
a dicsőség jutott osztályrészül, hogy a teológiát megtisztította a fölösleges szószaporítástól. 
Szvorényi idézi Rautenstrauch Entwürfet, amelyen az állami papneveldék reformja is alapul. 
Olvasmányul ajánlja hallgatóinak többek között a janzenista Opstraet Pastor bonusát, amely 
körül olyan heves vita folyt magyar konzervatívok és bécsi janzenisták, reformkatolikusok, 
aufklaristák között.19 Opstraet mellett idézi Szvorényi a jozefinista Ernst vön Firmian passaui 
püspök pásztorlevelét (21). Az egyház és állam viszonyáról szólva idézi Szvorényi Optatus Mile-
vitanusnak (IV. század második fele), az egyház szentjének, a donatisták ellen írt harmadik 
könyvéből azt a tételt, amely szerint az egyház van az államban (Ecclesiam in Republica esse), 
nem pedig megfordítva. Ebből következik, — folytatja Szvorényi (23) — hogy aki az államban 
a papi nevet viseli, annak az egyház kánonjai mellett a világi hatalom törvényeit is meg kell 
tanulnia. A boldog korszak akkor fog eljönni, ha bekövetkezik egyház és állam békés együtt
élése : „beata illa, bonisque omnibus semper exoptata Sacerdotii cum Imperio pax et concor-
dia". Szvorényi szávaiból regalizmus érezhető ki ott is, ahol a Tridentinum püspökeit idézi, 
akik az uralkodók protektorátusa alá helyezték az egyházat: „Reges atque Principes terrae, 
quos, docentibus ipsis Patribus Tridentinis, Deus sanctae Fidei Ecclesiaeque Protectores esse 
voluit". II. József uralkodása idején félreérthetetlen ezeknek a szavaknak intenciója. A kor 
egyházpolitikai vitáinak szavait halljuk Szvorényi fogalmazásában, mikor (28) az uralkodók 
spirituális és a papság világi hatalmát tagadja : „neque Sacerdotibus fas fit in terris habere 
impérium". Ebből a szempontból boldognak mondható a mai (1786) magyar egyház, fejezi 
be székfoglaló beszédét Szvorényi. Az ortodox vallás boldog korszakában élünk — „felicissima 
Religiönis orthodoxae tempóra!" — a békés császár, II. József égisze alatt. A végszavak : 
„Pacifico Imperátori vita et victoria!" 

Tompa László (1768—1802) 1775-ben a bécsi Pazmaneum tanulmányi felügyelője lett. 
1776—1784 Rómában volt liturgiái tanulmányúton. Hazajövet a pozsonyi generális szeminá
rium liturgikai és polemikai tanszékére tartották érdemesnek. A katolikus szertartásokról 
írt kétkötetes^ nagy munkát (Posonii 1785—1788). 

Vizer Ádám20 a jezsuiták iskolájából került ki. Nagyszombatban (1766—7) publikáltak 
is tőle két munkát a szentek tiszteletéről, ami nem nagyon áll összhangban a jánzenizmussal 
és jozefinizmussal. 

A pozsonyi generális szeminárium tankönyvei természetesen ugyanazok voltak, mint 
a páviai kollégiumban és a bécsi generális szemináriumban. Megemlíthetjük ezek között a 
bécsi rigorista Schanzanak, Arnauld és Nicole, valamint Szent Ágoston hívének21 és a protes
táns [!] egyháztörténésznek, Schröckhnek22 munkáit (utóbbi világias pragmatizmusáról és 
gazdag adathalmazáról ismeretes); a filojanzenista bécsi professzorok, Gazzaniga és Bertieri 
dogmatikáit; Giftschütz és Lauber pasztorális műveit; Tompa liturgiáját (vö. föntebb). 

Ismeretes, hogy az antimolinista, reformkatolikus Pedro Maria Gazzaniga23 levelezés
ben állott Bellegarde abbéval, az utrechti szakadár egyház propagandistájával és a janzenista 
Simon von Stock befolyására került a bécsi teológián a tomizmus tanszékére (1760): az Uni-
gem'íus-bullát az egyház „törvénytelen" gyermekének vallotta és a bulla megtagadását nem 
tekintette herezisnek . . . Bertieri Gazzaniga munkájához írt kiegészítést. Schanza szintén leve
lezett Bellegarde abbéval. A bécsi Lauber Brünnben adta ki pasztorális teológiáját és a janze
nista reformkatolicizmus híve volt.24 Schröckh egyháztörténetén kívül más protestánsok (Bing-
ham, Cavenek) műveit is használták a pozsonyi generális szeminárium tankönyvei között,25 

A francia janzenisták és gallikánok — Nicole, Duguet, Fleury — ajánlatos olvasmányokként 

' 18 Ed. Winter, i. m. 6 6 - 7 , 94. 
19 Vö. erről a Winter-Festschrift-ben közölt tanulmányomat, Berlin, 1956. 
20 Vö. Halmos, i. h. 714. 
21 Ed. Winter, i. m. 178. 
22 Uo. 191. - Wetzer und Weite, VII, 569. - Nem érdektelen és a korra jellemző, hogy az egri 

érsekmegyei könyvtár négy példányban birta a protestáns Joh.-Math. Schröckh egyháztörténetét. 
23 Ed. Winter, i. m. 6 5 - 6 6 . - Zolnai Béla, A janz. európai útja, i. h. 29. 
2* Ed. Winter, i. h. 179. 
" T ó t h László, Széphalom, 1928, 391. 

206 



szerepeltek. A könyvtárban pedig Arnaűld, Sacy, Van Espen és más eretnekgyanús szerzó'k vár
ták az olvasókat. II. József azt az utasítást adta,hogy a kazuista és aszkézisre nevelő könyveket, 
minthogy a fölvilágosult korszellemnek útjában állnak, el kell adni. 

A dogmatika tanítását két esztendőre vonták össze. A kazuista Bertoni Flórist elmoz
dították állásából. Helyébe pascalista, rigorista tanárt neveztek ki. Papi eskü helyett 1785-től 
kezdve ünnepélyes fogadalmat kellett tenni, többek között arra, hogy a keresztény vallás 
tisztaságát a törvénytelen kultuszoktól (nyilván a jezsuiták Mária tiszteletétől és a Jézus szíve 
imádástól stb.) megóvják, valamint arra is, hogy a teológiából a skolasztikusok terméketlen 
előítéleteit kiküszöbölik. Mikor a hercegprímás a pozsonyi szeminárium kápolnájában zágrábi 
püspökké szenteli Verhovácz pesti szemináriumi igazgatót, az új főpap a vallás körüli királyi 
jogok tiszteletben tartását is fogadja (salvis tarnen omnibus Majestatis Regiae circa sacra 

Juribus). 
Egy hittagadó papnövendék vizsgálati aktáiból kitűnik, hogy a fölvilágosult század 

gyermeke a következő tételeket hangsúlyozta kihallgatásakor : a szentségeknek önmagukban 
való, ex opere operaío hatóerejét nem hiszi; az isteni malaszt hatékonyságát a szabadakarattal 
összeegyeztetni nem tudja ; a nőkkel való élést megengedett és természetes dolognak tartja 
házasságon kívül is. Az utóbbi tétel már túlmegy a diszciplina határain : maguk az utrechtiek 
is megelégedtek a cölibátus eltörlésével. 

Mint a korra és Pozsonyra is jellemző tünetről emlékezzünk meg egy esetről, ami a 
csanádi papneveldében történt. Egy ötödéves szeminarista 1780-ban arról tartott prédikációt, 
hogy Krisztus volt az emberiség első fölvilágosítója, illuminátora. Az afférnek folytatásaképpen 
a házi nyomozás öt voltaireiánus kispapot kizárásra ítélt. Ezek közül ketten, Stancsics Ignác 
és Neumiller József, a francia forradalommal való kapcsolatai miatt kivégzett Martinoviccsal 
kerültek szövetségbe. (Vö. Kováts Sándor, A csanádi papnev. tört. 1908. 120.) 

A pozsonyi szemináriumban is fordultak elő hasonló esetek. Seiffert József azt tanította, 
hogy a keresztség nem szükséges az üdvösségre. Egyik hű tanítványa a vizsgán azt állította, 
hogy a papnak — különösen a szószéken — minden polémiát kerülnie kell. (Ez megfelelt a 
reformkatolicizmus intencióinak és II. József türelmi rendeletének.) Az elnöklő igazgatót, aki 
tiltakozott a felelet ellen, csakhamar leváltották. (Vö. Religio i. h. 316.) 

Febroniánus eszméket, janzenista magatartást terjesztett a generális szemináriumok 
levegője. Migazzi püspök, a janzenista reformkatolicizmus határozott ellensége, már 1777-ben 
jelentette VI. Pius pápának : a dogmatikára és erkölcstanra kevés gondot fordítanak, az 
egyházjogi órákon pedig kritizáló jellemeket nevelnek. Egy osztrák püspök írta belga kollé
gájának, hogy a generális szemináriumokban tanított tételek között olyanok szerepelnek, mint: 
az egyház nem tévmentes ; a tridenti zsinat sok dogmája ismeretlen az ókorban ; a szentségek 
csupán külsőségei a vallásnak . . . (Vö. Pallmenn. A m. piaristák, 1914, 50 és 57.) 

Ez már a deizmus felé való közeledés. 

1 2. A tanítványok 
Hat évi fönnállás után II. József halálával megszűnt a pozsonyi generális szeminárium, 

z intézménynek világi szempontból volt még egy különlegesen termékeny oldala : a némete
sítés levegőjéből a növendékek nemzeti szellemre áhítoztak és a teológiának nemzeti nyelven 
való művelésére merítettek inspirációt. Megállapítható, hogy a jozefinista idők végétőlkezdve 
megszaporodnak Nagyszombatban a szlovák nyelvű publikációk.26 A jozefinista intézmény 
szabadszellemű teológiai irányításával hatást gyakorolt az akkori Magyarország papságának 
lelki alakulására is. Ez a még kellőképpen meg nem világított tény a kutatás számára nagy 
föladatot ró. A Pozsonyból kikerült papságnak első lépéseit a Port-Royal szellemével különös 
módon párosult jozefinizmus irányította. Sokan legyőzték magukban az ott kapott befolyáso
kat és az>dlenkező szellem harcosai lettek. Mások megőrizték a korszellem irányításait. Közü
lök nem egy magas egyházi méltóságra emelkedett. Alagovics Sándor, Böle András, Cseh István 
püspökök lettek. 

Boskovics János 1785-től 1789-ig tanult a pozsonyi generális szemináriumban (megh. 
1838). 1817 és 1835 között Pozsonyban publikálta szlovák nyelven ájtatos műveit.27 

Fejér György 1788-ban latin hálaadó beszéddel búcsúzott pozsonyi tanáraitól. írt 
több vígjátékot, egy kétkötetes dogmatikát (Budae 1811), amelynek második kötete a De Deo 
destinationis humanae fonté címet kapta. Értekezett a.vallási „türödelemről" is. 

* 

Horváth Jánosban (1769—1835) a fölvilágosodás katolicizmusa egyik vezető emberét 
láthatta. 1788-ban került a pozsonyi generális szeminárium szárnyai alá. Fó'inspirátora a 

"Zelliger, Pantheon Tyrnavi'ense, 1931. 
"Zelliger, Egyházi írók, 1893, 53. 
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filojanzenista Csapodi Lajos volt (1729—1801), akitől a fölvilágosodás elleni szellemet tanul
hatott volna, de ugyanakkor a janzenista írók becsben tartását is. Csapodi Lajosnak Nagy
szombatban jelent meg (1769) egy munkája, amely a kegyelemről szóló tan eretnek-történetét 
adja (Dissertationes historicae de Pelagio, Semipelagianis, Luthero, Calvino, Mich. Bajo, 
Jansenio, Pasch. Quesnelio et Congregationibus de auxiliis gratiae).28 Pozsonyi tanárához, 
Szvorényi Mihályhoz (vö. föntebb) meghitt viszony fűzte. Mesterének egyháztörténeti és jogi 
műveit sok haszonnal forgatta. Szvorényitől szintén a janzenisták tanulmányozását és tiszte
letét tanulta, és bizonyos „gallikán" hungarizmust, amely az egyházat hajlandó decentrali
zálni és a polgári hatalom védnöksége alá helyezni. Nem érdektelen szellemi útravaló egy leendő 
püspök számára. 

Veszprémi kanonok korában alapítja meg Horváth János tízezer kötetnyi könyvgyűj
teményét, amelyben Nicole mellett, Voltaire és Rousseau is képviselve voltak. Horváth János 
főműve a janzenizmus szempontjából kétségkívül a Nicole Traité de la priére-jénék magyar' 
fordítása (Hitbéli és erkölcsi oktatások, Veszprém 1815). A fordítás szorgalmazója Kurbély 
György püspök volt, aki bécsi pazmanista korában egy dispután oly sikerrel szerepelt, hogy 
professzora, Gazzaniga, megölelte őt, ezekkel a szavakkal: „Érdemes vagy arra, hogy tanító
székembe ülj és én hallgatód örömest lennék". 

A Traité de la priére az Essais de morale sorozatának egyik külön része. A jezsuiták (Pa-
touillet) éppen a sorozat kapcsán nevezik Nicole-t a „szekta" egyik hősének. Horváth János 
előszava szerint Nicole „fölvilágosította" az egyház erkölcsi tanítását azok ellen, akik annak 
tisztaságát megzavarták . . . Nemcsak a késői, aufklärista-korbeli, hanem a mindenkori 
janzenizmus frazeológiája ez Horváth János részéről, akinek pozsonyi' élményeken alapuló 
reformkatolicizmusára jellemző az a kijelentés is, hogy „Nicole fölfedte a hamis ájtatosságnak 
minden áltatásit". Kemény szavak ezek. Mintha a pápai bullákról tudomást sem venne 
Horváth János. De még meg is toldja a szavait. Szentatyává avatták volna Nicole-t — foly
tatja tovább nekilelkesedve Horváth —, ha korábbi századokban írja munkáit! A magyar 
Nicole a generális szeminárium gyümölcse. 

Horváth János lelkesen támogatta pozsonyi teológustársát, Fejér Györgyöt, az enciklo
pédikus Tudományos^ Gyűjtemény (1817) megindításában. Ő maga 1820-ban indít teológiai 
folyóiratot Egyházi Értekezések címmel, amely ötévi fönnállása alatt 20 kötetre gyarapodott. 
Szerkesztői beköszöntőjében, a jozefinizmus szellemében, szükségesnek látja hangsúlyozni, 
hogy a civódást célzó szőrszálhasogatásokat mellőzi. 

A haladó folyóirat első kötetében egy névtelen cikk — nyilvánvalóan janzenista inspi
rációk hatása alatt — a Biblia olvasását szorgalmazza. Egy másik tanulmány az angol protes
táns bibliatársulatról szól nagy dicsérettel! Egy harmadik tanulmány egyik tétele : az egyház 
nem alapul világi hatalmon. (Aki így beszél, az politikátlan egyházat akar.) A spirituális 
hatalmat az apostolok kapták, — olvassuk tovább. Péter mellőzésével az apostolok, tehát 
a püspökök egyforma hatalmának hangsúlyozása: a XVIII. század kontroverziáinak jólis
mert stílusát visszhangozza. 

Az exponált jozefinista és jezsuita-ellenes Kovachich Márton Györgyre, valamint Mura
torira mint forrásra hivatkozik a folyóirat II. kötetének egyik egyházjogi tanulmánya. A har
madik kötet (1820) Bibliáról szóló tanulmánya a katolikus fölvilágosodás eminens képviselő
jének, a morvaországi származású Johan Jahn-nak (1750—1816) Einleitung in die göttlichen 
Bücher des alten Bundes (1793) c. munkájára támaszkodik főforrásként. Az 1789-től bécsi 
teológiai professzor Jahn racionalisztikus bibliafölfogása sok vitát támasztott magyar földön 
is. Reusch (II, 1083) utal rá, hogy Migazzi érsek panaszt tett a császárnál, hogy az Einleitung 
eltér a hagyományoktól, egyes bibliai könyveket (Jób stb.) tankölteményeknek tart és az 
Újszövetség ördögtől megszállottjait egyszerűen testi betegeknek hiszi... 1804-ben be is 
tiltják az introductiót, az Einleitung compendiumát, amely 1822-ben a római indexre kerül. 
Annál föltűnőbb hatásának jelentkezése Magyarországon, másfél évtizeddel a betiltás után. 

»"Csapodiról jezs. életrajzírója, Anty Illés (Cs. L., Bp. 1942., 11-18) elismeri, hogy Bossuet, 
Calmet, Dupin, Tournely gallikán eszméi hatottak rá. Csapodi a molinizmushoz csatlakozott, — írja Anty —, 
de ugyanakkor látta a molinizmus gyönge pontjait is, ezért Augustinusnak azokat a helyeit is idézi, amelyek 
nem kedveznek a molinizmusnak. Utal arra is Anty, hogy Csapodi a De religione revelata c. művében (1771) 
a pápai infallibilitásra vonatkozólag nem foglal állást és — szerinte tévesen — állítja, hogy az egyetemes 
zsinat a pápa fölött áll, ha a pápa kisebbségben marad . . . Valóban, Csapodi, mint annyi önállóan gondolkodó 
teológus a századok folyamán, vergődött az augusztinizmus, thomizmus és molinizmus hálójában. De Gratia c. 
művében (CVIII) közli Janseniusnak halála előtt tett lojális, pápahű és egyházhű nyilatkozatát; védi az 
Unigenitus-bullát (CXXVI); megengedi, hogy a „gratia interior"-nak ellenállhat a bűnös lélek (291); Janse-
nius érveit cáfolgatja (294), de idézi Szent Pált (ad Rom. 9), aki szerint nem változtathatjuk meg Isten aka
ratát; a predesztinációt ingyenesnek jelenti ki (164—5), Augustinusra hivatkozva; és kijelenti mintegy 
végső konklúzióképpen : „in electione hominum inscrutabilia sunt Dei iudicia". Rákóczi, Mike« és a janzenis
ták valamennyien ezt a rezignációt képviselték . . . 
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Az Értekezések 1820. évf. III. kötetének egy másik tanulmánya arról szól, hogy milyen 
legyen a jó lelkipásztor. Százados téma ez is,29 különböző feleletekkel jezsuita, janzenista-re-
formkatolikus és aufklärista részről. A pozsonyi generális szeminárium légkörének hatása alatt 
író veszprémi szerző többek között ezzel a jozefinista hangulatú mondattal válaszol: a jó 
lelkipásztor „mennyei érzékenységű lévén, sem méltóságra, sem gazdagságra nem törekszik" 
(165). 

Dicsérettel emlékszik meg Horváth János Egyházi Értekezései (1820, IV) Pucz Antal
nak a babonák ellen írt tanulmányáról és egy másikról, amelyet Riegger, a bécsi generális szemi
nárium egyházjogásza után fordított deákból (Értekezés az ördöngösségről). A bécsi-pozsonyi 
szellem mindenütt megnyilatkozik a haladó folyóiratban. 

Az 1821-es évfolyam negyedik kötete Kurbély György püspöknek, a magyar Nicole 
szorgalmazójának biográfiáját hozza (193). Az életrajz kapcsán az „igaz istenességnek" 
magyar definícióját is kapjuk, amelyben megvan a janzenizmus predesztináló, igazgató gratiá-
ja és egyidejűleg a szabadakaratot jelentő cooperatio. 

Az 1822. évfolyam a kantiánus filozófia elhárításával kezdődik. (A XVII. század aláza
tos, Isten akarata előtt meghajló emberének helyébe a gőgös XIX. század az égiektől független 
és önmaga világát teremtő Embert állítja. Az új Ádám csupán benső- törvényeire hallgat. 
Szabadság és földi haladás minden téren — erkölcsi, politikai és irodalmi cselekvésben egy- ( 
aránt — a passzív előre-elrendeltség helyett.) Horváth János, Nicoíe tanítványa, megérezte 
a theocentrikus világ alkonyodását és minden erejével harcolt Kant „okossága" (racionaliz
musa), valamint autonóm, reveláción-kívüli „morális hite" ellen. 

Az évfolyamnak egyik cikke (1822, I, 144) ismét az ideális lelkipásztor portréját raj
zolja (vö. föntebb). Maga az a tény, hogy a névtelen szerző a penitenciatartás intézésében látja 
a lelkipásztorkodás centrális problémáját : a régi janzenista morális kontroverziák korára 
emlékeztet. Az eszmény, amelyet az Egyházi Értekezések képe elénktár : a rigorizmus elveit 
valósítja meg, de benignus szelídséggel egyesülve. A szelid lelkipásztor voltaképpen rigorista, 
másfél századdal a janzenista Arnauldnak sok vitát előidéző Fréquente communion]a után. 
A cikkíró — a janzenizmus és a reformkatolicizmus szellemében — az első keresztényekre 
utal, akiknek sokszor több esztendeig kellett penitenciát tartaniuk s várakozniuk a föloldozásra. 
Aki az első keresztényekre hivatkozik, az benne él a rebellis Port Royal körül támadt irodalom 
levegőjében, amely Rákóczi Ferencnek, Mikes Kelemennek is világa volt. 

A világiasodás felé haladás tünete Horváth János egyházi folyóiratában (1822, II, 136) 
egy kritika Endró'dy Jánosnak Az embernek boldogsága című könyvéről (Pest 1806). Endrődy 
könyve többek között a játékszín hasznáról és az anyanyelv csinosodásáról elmélkedik, amit 
az Egyházi Értekezések kritikusa dicsérettel emel ki. Nagy változás ez, Nicole és a színház 
ellen harcoló és a stílus díszeit megvető janzenisták óta, az esztétikum irányában. 

. Az 1822. évi IV. kötet egyik tanulmánya a racionalista kornak azt a vallási eszméjét 
újítja föl, hogy a vallás maga sem más, mint fölvilágosodás az égi dolgokban. Krisztus az 
emberiség legnagyobb fölvilágosítója, — mondotta már Fessler Ignác Aurél.30 Ezt a tételt 
sokféleképpen lehet érteni, de itt semmiesetre sem a jozefinizmussal ellenkező értelemben^ 
Az Egyházi Értekezések úgy fogalmazza, hogy nemcsak hasznos, hanem kívánatos is a föl-
világosítás az egész emberi nemzetre nézve ; a religióban való tudatlanság ugyanis nemcsak a 
pórnak alacsony kunyhójában, hanem még a világ nagyjainak fényes palotáiban is egyaránt 
uralkodik... 

Van a Pozsonyban végzett Horváth János folyóiratában (1822) egy tanulmány, amely 
különös figyelmet érdemel, Az igaz Reformatio lelke címmel. Mintha a XVII. századi janaa-
nista reformszellem és a jozefinizmus reformkatolicizmusa ébredezne újra ezekben a sorokban. 
Nem a külső forma és a betű, hanem a belső való és a lelki élet szorul tökéletesítésre, — ez a 
tanulmány értelme. (Másszóval: nem vallási politikumra, hanem politikátlan vallásra van 
szükség!) Maga az a tény, hogy reformációról beszél a szerző : merész és ritka dolog a katolikus 
egyházi irodalomban. Minő legyen az „igaz Reformatióra teremtett lélek"? (Erre úgy látszik 
a Szentszövetség idején is szükség volt.) Legyen mindenekelőtt a dolgok mivoltába való 
mély belátása. (Mily messzire jutottunk az Imitatio Christi együgyű vallásosságától!) Ismerje 
a reformátor a történeti dolgokat!, — olvassuk a katolikus folyóiratban. És lásson a jövőbe 
is, amely már a terhes jelenben megmutatkozik : praesens tempas gravidum futuro. A vallás 
nem örökkévaló változatlanságában, időtlenségében, hanem mint a világi történések függvénye 
jelentkezik itt. A „komor" ember egészen alkalmatlan a reformátorságra. Nemo nisi vocatus: 
az újító születik, nem lesz! Aki ezt megállapítja, az kívánatosnak tartja az igazi reformátorok 
eljövetelét. Aki pedig reformátort áhitoz, az elégedetlen a meglévő egyházi állapotokkal. 

88 Vö. a pastor bonus jozefinista eszményének szép jellemzését Ed. Winter könyvében, i. h. 159. 
" Vö. B. Zolnai, Festschrift für Prof. Ed. Winter, i. h. 
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Az 1823-i évfolyam I. kötetébe (104) maga Horváth János írt tanulmányt a katolikus 
és protestáns folyóiratokról. Az egyházon belül mutatkozó ellentétekről nagy liberalizmussal' 
szól Horváth, hivatkozva Szent Ágostonnak haladó részró'l sokat idézett mondására, mely sze
rint a szükségesekben egyetértés kell, de a kétségesekben szabadság engedélyezhető': in 
necessariis unitas, in dubiis libertás. A hiperortodoxok vakbuzgóságával szemben Muratori 
De ingeniorum rrioderatione c. -munkáját citálja. (A jozefinus kor írói még elevenen hatnak.) 
A hiperortodoxia barátai még ma is nagy számmal vannak az egyházban — teszi hozzá 
Horváth János —, pedig ez kárára van a vallásnak és a felebaráti szeretetnek. 

Az 1823-as évfolyamnak (III, 61) a házassági ritusról szóló tanulmánya hivatkozik az 
antikurialista, pápaellenes érzelmű, louvaini egyházjogász Van Espen és a jozefinista-febro-
nianus bécsi Eybel munkáira, — ami már több, mint liberalizmus a katolikus folyóirat részé
ről. Föltűnő tanulmány a kötetben : a liturgiának nemzeti nyelvre való fordításáról. Régi 
vitakérdés ez is, amelyben a római egységet jelentő latinsággal szemben a janzenisták a nem
zeti szempontok felé hajlottak. (Egyike azon eseteknek, ahol a nyelvkérdés világnézeti és 
politikai jellegű.) Az Egyházi Értekezések cikkírója konciliáns álláspontot foglal el, pedig —• 
amint ismeretes (Reusch, II, 540) — VII. Sándor pápa 1661-ben tiltottnak jelentette ki a Mis-
sale fordításait. Horváth János folyóirata j t t is modern álláspontot képvisel. 

Összegezzük Horváth János folyóiratában a XVIII. századi janzenizmussal és a joze
finista reformkatolicizmussal rokonságba hozható vonásokat : az egyházpolitikáról mit sem 
sejtő első kereszíények kultusza; a bibliaolvasásnak szorgalmazása és a bibliafordításoknak 
fölkarolása, valamint a liturgia vulgáris-nyelvűségének szabad mérlegelése ; a teológiai tudo
mányoknak — az egyházra nézve nem veszélytelen — népszerűsítése és liberalizmus a 
források megválogatásában ; a protestánsokkal személyi téren barátságos viszony, amit az 
is mutat, hogy számos nem katolikus munkatársat szólaltat meg a szerkesztő ; külső, hatalmi 
törekvések helyett a benső vallásosság kultusza és igaz reformok sürgetése ; a gyónásban a 
valóságos megigazulás követelése ; jóságos rigorizmus a lelkipásztorkodásban ; bizonyos 
kérdésekben szabad vita engedélyezése. Modern, XIX. századi vonatkozások a folyóiratban : 
a vallásosság erős színezése nacionalizmussal; az esztétizmus előtérbe nyomulása. 

Hogy az esztéta nacionalizmus a maga földi céljaival mennyire dominálja ebben a kor
bán már a vallásosságot, arra dokumentum Görög Demeternek egy nyilatkozata is, amit 
Horváth János előtt tett,31 magasztalva e folyóirat megalakulásával kapcsolatban a tüzet, 
„mely a Literatüra iránt a Generale Seminariumban gyuladott". 

Horváth János évtizedes példája mutatja, hogy valóban tüzek gyulladtak Pozsonyban, 
mint egykor a Port Royal fókusában, de ezek a pozsonyi tüzek nem mindig túlvilági országokért 
lobogtak. 

Maga a folyóirat, az Egyházi Értekezések, magyar nyelvűségével a vallás nemzetiesítésé-
nek is eszköze veit, amiért egyébként a Port Royal is harcolt. 

- * 
SS A pozsonyi generális szeminárium növendékeinek névsorában említsük még meg Kubányi 

Józsefet, aki 1788-ban kezdte tanulmányait és a gallikán Claude Fleury abbénak történelmi 
katekizmusát szlovák nyelvre lefordította (Nagyszombat, 1808).32 A Catéchisme historique 
contenant en abrégé l'histoire sainte et la dodrine chrétienne (1679) „donec corrigetur" jelzéssel 
1728-ban indexre került és csak 1859-ben szabadult föl 1859-es emendált kiadása (Reusch, 
II, 589). 

Palscvics Antal 1788-ban került a pozsonyi generális szemináriumba (Zelliger, Egyházi 
írók, 383) és a szlovák hitszóncki irodalom jeles művelője lett. 

Rudnay Sándor az esztergomi érsekségig emelkedett és 1822-ben nemzeti zsinatot hívott 
össze Pozsonyba. Nemzeti zsinat összehívása az egyház demokratikus szervezetét jelenti és 
a gallikán időkben volt divatban . . . 

Távolabb vezetne P( zsonytól bennünket, azért csak éppen megemlítjük, hogy a pozsonyi 
generális szeminárium hatása — többek között — a veszprémi egyházmegye könyvgyűjte
ményeire is hatással veit, amiben Horváth Jánosnak is közvetítő szerepe kellett, hogy legyen. 
Hermann Egyed írja a veszprémi egyházmegye papságának könyvkultúrájáról és könyvállo
mányáról szóló könyvében (1942, 10 és 13) : a generális szemináriumokban az egész magyar 
papság államilag oktrojált fanzenista szellemű nevelésben és gallikán-febroniánus-jozefinista, 
sőt részben racionalista szellemű teológiai oktatásban részesült; ennek következménye lett, 
hogy a nagyszombati jezsuita dogmatikusok munkáit a papi könyvtárakból lassanként kiszo
rítják a generális szemináriumok volt tanárainak művei: Mollik Tóbiás pesti professzornak a 
skolasztikus formát már elvető dogmatikai értekezései stb. 

S1 Badics Ferenc, Horváth János püspök, Veszprém, 1927, 62. 
32 Zelliger, Pantheon Tyrnaviense, 168. 
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3. A pozsonyi növendékpapság kiadványai 
A generális szeminárium figyelemre méltó tevékenységet fejtett ki a könyvkiadás terén 

is. Szabó Andrásnak (Endrének), a szeminárium első kormányzójának buzdítására33 a pozsonyi 
növendék-papság új kiadásban jelentette meg Witasse és Veronius munkáit. 

Milyen kapcsolatban áll ez a tény a janzenista reformkatolicizmus és a jozefinizmus lég
körével? Nyilván nem ok nélkül propagálta az említett szerzőket a pozsonyi növendék-papság. 

a) W i t a s s e 
Charles Witasse francia teológus, sorbonne-i professzor, janzenista szellemű munkáinak 

pozsonyi reimpressziója a pozsonyi generális szeminárium, növendék-papsága részéről illesz
kedik a jozefinizmus egyházpolitikai terveibe. 

Witasse munkái — Tractatus theologici — h ét kötetben összegyűjtve Velencében jelen
tek meg, 1738-ban.34 Witasse neve szerepel a janzenizmus körüli kontroverziákban. (Reusch, 
II, 681 és 808). Mikor Hardouin jezsuitának —, aki egyik könyvében Janseniust, Pascalt és 
híveit mint ateistákat emlegeti — Collectio conciliorum. című, kurialista szellemű gyűjteménye 
megjelent (1715), a francia parlament megbízta többek között Witasse-t is a gallikánellenes 
mű átnézésével. Le Tellier rheims-i érsek a molinista Thirioux jezsuita ellen Witasse-szál Íratott 
rendeletet (1697). A mérsékelt Le Tellier-vei kapcsolatban említsük meg, hogy Gazier (Hist. 
du mouv. jans. I, 224) erős színekkel jellemzi őt : bátran szembeszáll a jezsuitákkal és az emlí
tett rendeletben a graíia ejficax és a praedesünatio gratuita mellett foglal állást, amelyek —• Le 
Tellier szerint — Szent Ágoston tanának és az egyház hitének alapjait teszik. Semmi kétség 
aziránt, hogy a Pozsonyban kiadott Witasse gallikán-filojanzenista szellemű és jezsuitaellenes 
teológus volt. 

A Tractatus de Deo eiusque proprietatibus c. művét, a pozsonyi kiadás alapján és alkal
mából, megkíséreljük az alábbiakban jellemezni. 

Mindjárt a mű elején föltűnik az a meleg rokonszenv, amellyel a szerző Augustinusról. 
beszél. Ő az igazságnak teológusa : maximum veritatis et amatőr et doctor. Augustinus helyes 
doktrínája a hatékony és ingyenes predesztinációról szó l . . . Mikor az ősi tanokkal szemben 
fölmerülő új vélekedések kerülését emlegeti Witasse (I, 71) : a janzenistákra emlékeztető 
szólamokat használ, akik a jezsuitákat bélyegezték újítóknak. 

A conciliumokról szólva (232) — kényes és vitatott kérdés volt ez a XVIII. században 
-— megjegyzi Witasse, hogy a zsinat nem ellenkezhetik a bibliával és a krisztusi hagyományok
kal. A conciliumok határozatai már azért sem teljes hittételek, mert revokálni lehet őket, ami 
meg is történt. Ha a zsinatok csalhatatlansága nem korláttalan, mit fog mondani Witasse a 
pápai infallibilitásról? Itt sem riad vissza a kritikai megjegyzésektől. Az egyházatyák — írja 
— nem mindenben ismerték el a pápai csalhatatlanságot. (Janzenisták és jozefinisták, eretne
kek és regalisták örömmel olvashatták ezt a tételt. A pápák is tévedhettek (I, 259): non 
pauca sunt exempla Pontificum Romanorum, qui in fide errasse, aut etiam errorem docuisse repe-
riantur! Példának XXII. Jánost idézi.. ,35 

Arra a kérdésre — jellemző a korra maga a kérdés-föltevés is—, hogy vajon a filozófia 
diszciplínája hasznos-e a teológus számára, a Pozsonyból propagált Witasse igennel felel, 
véleményével éppen a jámbor Janseniusszal jutva ellenkezésbe, aki a filozófiát a herezis szülő
anyjának deklarálta, nem is szólva a középkori fölfogásról, amely a filozófiát a teológia emlőin 
óhajtotta táplálni. A pozsonyi Witasse itt a fölvilágoscdás eszméit látszik terjeszteni... 

A III. kötet foglalkozik a janzenizmussal összefüggő nagy „misztériumokkal," quae 
-ad Dei scientiam, voluntatem, gratiam et praedestinationem spectant. Ami az isteni igazságot illeti, 
Witasse is, mint a kérdés minden teológusa — Rákóczit is ideszámítva — megfejthetetlen 
titkot lát maga előtt : judicia. tua abyssus multa. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban külön fejeze
tet iktat be a szerző Augustinus tekintélyéről. (Ennek is propaganda-értéke van.) Az ő doktrí
náját az egyház szentesítette (11), írja Witasse. Bárcsak elfogadná mindenki az egyháznak 
ezt az állásfoglalását : „utinam omnes illud Ecclesiae de eo Judicium accurate sequerentur!" 
Akkor nem volna többé vitatkozás. A pozsonyi növendék-papok nyilván Augustinust akarták 
a jezsuiták ellen szegezni ezzel a szöveggel is. De Witasse feledni látszik, hogy éppen abból 
származik a legtöbb vita, hogy mindegyik párt — janzenisták, protestánsok, bullavédők — 
Augustinusra hivatkozik és a magáénak tartja őt. 

83 Hermann Egyed, i. m. 17. S4A pozsonyi reimpressziók : De Deo eiusque proprietatibus, I—III, Posonii 1787 ; De Sanctissima 
Trinitate, I—II, Posinii 1788; De Verbi Divini Incrarnatione, I — II, Posonii 1788; De Eucharistiae Sacra
mento, I—II. Posonii 1788; De Sacramento Poenitentiae, I—II, Posonii 1788; De Sacramento Confirma-
tionis, I — II, Posonii 1789; De Sacramento Ordinis, I — II, Posoniae 1789. 

*5 Aki a szentek üdvözüléséről szóló nem hivatalos tanát retrahálta. 
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Itt kínálkozik alkalom, hogy a janzenizmus bűnében in flagranti érjük a szerzőt; 
Witasse az olasz Norisiusra hivatkozik és az Augustinus-kérdésre vonatkozólag bővebb olvas
mányul ajánlja az „eminentissimus" bíborosnak Vindiciae Augustinianae c. művét, amelyről 
azonban tudjuk, hogy sokáig janzenizmus vádja alatt állott. 

* 

Enrico Noris (1631—1704) szereplésének Reusch hét lapot szentel a cenzúrázott köny
vekről szóló nagy munkájában (II, 671).36 Witasse viszont dicséri Noris könyvét, amely sze
rinte visszaveri az újabb teológusoknak (nyilván a jezsuitákat érti) Augustinus-elleni támadá
sait. 

Noris sokat vitatott művét (História Pelagiana.;. additis Vindiciis Augustinianis 
pro libris a s. doctore contra Pelagianos ac Semipelagianos scriptis, Patavii 1673) a XVIII. szá
zadban többször kiadták. A jezsuiták kezdettől fogva janzenistának híresztelték Norist, de 
nem sikerült indexre juttatniuk a munkát, amelyben főleg a Vindiciae ellen merültek föl olyan 
kifogások, hogy a jezsuitákat, Annat-t erősen- támadja és az augistinusi kegyelemtant Jan-
senius módjára tárgyalja. A jóságos Bona kardinális, akit Rodostóban is olvastak, vigasztaló 
sorokat intézett Norishoz : ügye igaz, de manapság aki nem molinista, azt mindjárt szakadár-
nak bélyegzikl XII. Innocent pápa védelmébe vette Norist. Ségneri jezsuita atya fönntartja 
ellene a janzenizmus vádját. 1695-ben — ekkor már kardinális — Noris Rómában öt védekező 
iratot ad ki. 

Noris augusztinista szerzetes a jozefinista Bécsben is kedvelt, új kiadásokban meg
jelenő író lett.37 Muratori, a katolikus fölvilágosodás nagy alakja, tisztelettel nyilatkozik róla. 
Jemolo, az olasz janzenizmus klasszikus történetírója, hosszasan tárgyalja Noris szerepét és 
idézi többek között a főjanzenista Quesnel véleményét, mely szerint Noris egész Európában 
híres, erudiciója és a buzgalom miatt, amellyel Szent Ágostont védelmezi. Quesnel meleg sza
vakkal kijelentette, hogy Norisnak História Pelagiana c. munkája : mérite la reconnaissance 
de tous ceux qui ont d coeur la gloire de S. Augustin et de sa doctrine. Jellemző ez a kijelentés 
Quesnel részéről nemcsak azért, hogy fegyvertársként említi Norist, hanem azért is, mert 
elárulja : a janzenistáknak meggyőződésükön túlmenőleg, mennyire szívügyük volt Auguszti-
nus egyénisége és tanítása. 

* 

Jellemeznünk kellett röviden Norist, hogy kitűnjék, ki és miféle az a szerző, akit Wi
tasse olyan melegen ajánl olvasóinak. Augustinus után az Aquinói Tamással kapcsolatos 
kérdések következnek Witasse munkájában (III, 52). A molinista és augusztinista kegyelem
tanról elmélkedve tagadja az úgynevezett gratia versatilis létezését: nem foroghat a malaszt 
az emberi szabadság és a jóra-kényszerítés között; a praevisio nem alapulhat ilyenfajta bizony
talanságokon. (Pascal a Provinciales\aiban finom iróniával fog szólni a Molina-féle scientia 
médiáról, a kondicionált predesztinációról.) 

Witasse beleveti magát a malaszt fölötti okoskodások évszázados hálójába és össze
kuszálja még azt is, ami valamennyire átlátszó volt j . . Tendenciája nyilván az, hogy elke
rülje a pelagianizmust és az isteni omnipotenciát ne kisebbítse, de a szabad akarat is meg
maradjon. Látván a logikai nehézségeket, igyekszik csupán „historice" exponálni a dolgot; 
Híven regisztrálja az Augustinus ellen fölhozott — és tegyük hozzá : egyúttal a kálvinizmust, 
janzenizmust is elítélő — érveket, amiknek konklúziója az lenne, hogy ha igaza van Augüsti-
nusnak, akkor a Végzet uralkodik rajtunk. 

Ennek a szörnyű konklúziónak fölismerése mindenkiben bekövetkezik, aki a predesz-
tinációs tant elemzi. Mereskovszkij Kálvinról írott könyvében a Iegszörnyűségesebb emberi 
gondolatnak nevezi az örök Elvégezés borzalmait (Calvin, NRF, 1942, 28). Kálvin pedig 
Augustinusra hivatkozik, mikor kijelenti, hogy Isten kárhozatra teremtette az emberiség egy 
részét. A szintén theocentrikus világszemléletű Augustinus valóban be is vallotta önmagá
ról, hogy gyötrődött, mikor a kárhozatnak okait kereste : miserere torquetur inquirens unde 
sit malum (Conf. VII, 7). És hozzáteszi, hogy nincs kiút ebből a labirintusból: et non erat 
exitus. Nincsen remény. ;. 

Witasse Tractatus de Deo című könyvének pozsonyi kiadása a predesztinációt és akarat
szabadságot egyképpen tanító thomizmusról szóló részhez jegyzetet közöl, amely hivatkozik 
a janzenista Nicole-nak Symöo/e-jára, valamint egy névtelenül megjelent De l'action de Diéu 
c. munkára (Paris 1713). Mind a két hivatkozás janzenista publikációra hívja föl a figyelmetj 
A De l'action de Dieu, amelyet a jegyzet hangsúlyozása szerint Witasse műve megelőz, a jezsu-

86 Vö. még Jemolo, II giansenismo in Itália, 1928, 137 stb. 
*' Vö. A janz. eur. útja c. dolgozatom, Bp. 1933. 
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ita Patouillet szótára janzenista kiadványnak bélyegez: ál-thomizmus leple alatt többek 
között azt állítja, hogy a gratia sufficiens úgy viszonylik a kísértéshez, mint 399 egységnyi erő 
a 400 egységnyi súlyhoz... Amiből következnék, hogy a kísértés legyőzésére nem elégséges 
az elégséges kegyelem! De — Patouillet szerint — protestantizmussal is vádolható a De 
Vádion de Dieu névtelen szerzője, mert az Ember szerepét teljesen eliminálja a világból. Luther 
fejezte-e ki magát ennél szigorúbban? — kérdi Patouillet. Isten ebben a fölfogásban egyenesen 
bűnre teremtette volna és kárhozatra taszítaná az ártatlan és tehetetlen embert! Patouillet 
a névtelen munkát Boursier abbénak tulajdonítja. Ez a gallikán Boursier valóban ismert 
alakja volt a XVIII. század eleji, másod vir ágzású janzenizmusnak.38 A pozsonyi Witasse-
kiadást mindenesetre történetileg értékessé teszi, hogy ilyen szétágazó teológiai vonatkozások 
szövevényeiből szól a jámbor olvasóhoz. 

Witasse következő, igen részletező fejezete Molina egyeztető doktrínáját tárgyalja, 
melyet a sokat vitatott és az egyház részéről is kritikával, bár jóindulatúlag fogadott spanyol 
jezsuita (1535—1601) a De liberi arbitrii cum graíiae donis concordia c. munkájában fejtett ki 
(1588). Mint ismeretes, a molinizmus lényege : a kegyelem csak akkor hatékony (efficax), 
ha akaratunk kooperál vele. A spanyol dominikánusok támadták először Molina-t. A janze-
nisták, Pascal, elkeseredetten harcoltak Molina és a praedestinatio post praevisa merita ellen. 
Ez a tan — Isten közömbössége — szinte poézisétől és melegebb érzelmeitől fosztaná meg a 
vallást. Aki valóban hinni tudja, hogy a kiválasztottak közé tartozik|: a hála és szeretet eufóriá
jában érzi magát. Talán innen van, hogy sokakban életbetöltő élmény tudott lenni az üldözött 
janzenizmus. A szentek extázisa nehezen képzelhető el a delectatio victrix nélkül. 

A Molina-féle scientia médiái, Istennek különleges, egyidejűleg aktív es passzív előre
látását és a körülötte keletkezett kontroverziákat behatóan elemzi Witasse (III, 114), Molina 
„újításai" ellen magának Molinának ezeket a szavait idézve : „Haec nostra ratio conciliandi 
libertatém arbitrii cum divina praedestinatione, a nemine, quem viderim, huc usque tradita 
est." Molinának ez a kijelentése elismeri, hogy doktrínáját nem a hagyományból veszi. Maguk 
a jezsuiták is, regisztrálja tovább Witasse, — közöttük Bellarmin, Mariana, Lessius — kijelen
tették, hogy az emberi akarat nem szorul a scientia media új tanának védelmére. 

Végső klonklúziójában maga Witasse is elveti a scientia médiát, mint ártalmas dolgot 
(noxia ac perniciosa) és logikai salto mortalék után — Isten akarata csak akkor teljesül, ha 
akarja, hogy teljesüljön! — mégis a Port Royal szellemében nyilatkozik (III, 592) : prae-
destinatorum numerus definitus est. 

Az örök boldogságot ezek szerint numerus clausus szabályozza. 
* 

Röviden megemlékezhetünk még Witasse sorbonne-i doktornak De Sacramento Poeni-
tentiae c. Pozsonyban újra kiadott traktátusáról. 

A lazább, benignus jezsuita gyakorlat helyett Witasse igyekszik az attritio fogalmát 
szigorítani és szűkíteni, ami megfelelt a janzenista és jozefinista reformokatolicizmusnak. 
A megbánáshoz szükségesnek tartja az amor Dei érzelmeinek fölkeltését, ami rigorista köve
telmény. (Ebben Boileau-val is megegyezik.) Bizonyságul hivatkozik Witasse Jansenius 
Gandavensis-re , a Tridentinum egyik ékességére ; Szalézi Szent Ferencre, a janzenisták kedvelt 
írójára ; az antikurialista Launoius-ra, akit föntebb már említettünk ; Opstraetre, az indexre 
került Pastor bonus (1687) szerzőjére39 valamint a janzenista-barát Noailles kardinálisra. 
Hangsúlyozza az első századok szigorú fölfogását (II, 398) és hivatkozik a rigorista, gallikán 
és jezsuita-ellenes Noel Alexandre, valamint Borromäi Károly munkáira. 

Witasse műveinek a pozsonyi generális szeminárium légkörében való kiadása minden
képpen a bécsi jozefinizmus szellemét szolgálta ; a kontroverziák pro és contra érveinek széles
körű föltárása révén pedig a meddő hitvitákkal és polémiákkal szemben bizonyos relativiz
must, sőt szkepszist, ami szintén megfelelt a fölvilágosult reformkatolicizmus intencióinak. 

b) V e r o n i u s 

Franciscus Veroniust (1575—1649), a „király kontroverzistáját" Reusch (II, 362) 
az 1682 előtti gallikánok40 fejezetében említi az 1642-ben indexre került De la primauté de 
l'Église kapcsán. Veronius mint jezsuita kezdte gályáját, de 1620-ban kilépett a rendből. 
Regle generale de la foy catholique séparée de toutes les autres doctrines c. művét (Paris 1645) 
Bécsben év nélkül kiadták Regula fidei catholicae sive Secretio eorum qui sunt de fide, ab iisque 

•"Preclin, Les jansénistes au 18e siécle, 1929, 38. - Gazier, Hist. du mouv. jans. 1929, II, 260. 
" Vö. Ed. Winter, i. h. 
«° 1682-ben zajlott le a francia papságnak a pápai abszolutizmus ellen nyiltan opponáló zsinata. 
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•quae non sunt címmel, amely cím önmagában is kritikai állásfoglalást jelez. Ez a latin fordítás 
megjelent Pozsonyban (1763), Budán (1763), Pozsonyban (1787) és Pesten (1791). 

Az 1787-es pozsonyi kiadást a generális szeminárium kispapjai rendezték sajtó alá. 
A kiadás címlapja a francia klérus hitvitázó követének nevezi Veroniust. És idézi a pozsonyi 
előszó magának Veroniusnak 1702-es kiadású előszavából a következő alapelveket : „Disce 
quae sint Dogmata, quae hactenus non definivit Ecclesia. . . sequens illud ac vulgare dictum : 
In necessariis unitas, in dubiis libertás, in omnibus charitas. Ezt a két sokat idézett alapelvet 
— az egyház definiál és a nem definiált tételekről szabad vitatkozni —• bármelyik janzenista 
odaírhatta volná a könyve élére. A szabadakarat, érdemszerzés és predesztináció kérdésében — 
pápai abszolutizmus és bullák helyett — maguk a janzenisták követelték az egyetemes zsinati 
definíciót, a tisztázatlan kérdésekben pedig szabad véleménynyilvánítást hirdettek. Mindez 
persze politikai síkon a pápai abszolutizmus megdöntését célozta. 

Veronius decentralista és antikurialista álláspontot foglal el. Az egyetemes egyházat 
kategorikusan fölébe helyezi a pápának. „Papa quocumque modo loquens, etiam ex cathedra 
{!], non est universalis Ecclesia; ergo quod ab eo proponitur, non proponitur ab Ecclesia 
universali; ergo non est doctrina fidei catholicae". Más szóval ez azt jelenti, hogy az egyházat 
nem lehet bullákkal kormányozni. (II. József meg is tagadta a janzenizmust elítélő Unigenitus-
bulla kihirdetését.) A pozsonyi kiadvány (14—15) nyilvánvalóan a janzenizmusnak és a joze
finizmusnak kedvezett. . : 

Nem érdektelen, hogy Veronius a jezsuita Bellarmin könyvére (De Pontifice Rom. 
lib. 4, c. 2) hivatkozik a concilium generale védelmében. Bellarminból az is kitűnik — írja — 
hogy az egyház sohasem definiálta csalhatatlannak a pápát, egyetemes zsinaton kívül. (Vero
nius nem sejthette, hogy ez a definíció az 1870-es, úgy látszik utolsó zsinaton meg fog történni: 
Igaz, hogy itt is a zsinat volt a definiáló. ..) 

Veronius konklúziója mindenképpen az, — és ez teljesen megegyezik a janzenisták 
egyik föltételével és kedvező a jozefinizmusra is — hogy a pápai definíció csak magánvélemény, 
ami nem elégséges hittételek megalapozására '(quöd sine dubio insufficiens est fundandae do
ktrínáé fidei). Csak az egyetemes egyház definiálhat! (E tétel következményei nyílván a világi
állami hatalmat erősítik.) 

Magát az infallibilitás körét is szűkíteni igyekszik Veronius. A quaestio facti eseteit 
például ab ovo kizárja. Ez viszont — a hinni-köteles dolgoknak szűkebb körre való szorítása — 
az egyház csalhatatlanságát és ezzel a világi életben elfoglalt spirituális hatalmát csökkenti. 

Az egyház parancsait kiveszi Veronius a halálos bűn szankciói alól (91). A-vasárnapi 
misehallgatásról, az évenkénti áldozásról a kinyilatkoztatás nem tud (100). . . Olyan vélemény 
ez, amelyet a bécsi fölvilágosodás is szívesen magáévá tett. Elég, ha ezeknek a hitbeli könnyí
téseknek a világi életben végbemehető következményeire gondolunk. 

A szentekhez közvetítésért való imádkozás nem kötelező, — fejtegeti tovább Vero
nius.pozsonyi kiadása (103—108). Non esse de fide, sanctos esse mediatores nostros et non solum 
•Christum. Ez a tétel, amely alkalmas arra, hogy fölborítsa a védőszentek tiszteletére alapozott 
templomok, helységek rendszerét, teljesen a katolikus fölvilágosodás szellemében és a joze
finizmus gyakorlata számára készült : megtisztítani a vallást a fölösleges misztériumoktól és 
csodáktól, amik elriasztják a hinni kész hívők egy részét. Ebben a szellemben tiltakozik Vero
nius az olyan „rágalom" ellen, mintha Szent Miklós a háborgó tengert lecsöndesttette volna 
(109)... Ezzel a csoda-hiedelemmel a kálvinista Molinaeus41 vádolta az egyházat, a pápa-hit 
„újdonságairól" szóló könyvében. Absit, ut haec fide credamus; immo abominamusl — jelenti 
ki az ilyen csodákról Veronius. 

A katolikus fölvilágosodást odáig viszi Veronius, hogy a szentek szentségében való 
hitet sem tartja kötelezőnek. Ebben nem lehet csalhatatlan az egyház, — írja — mert emberi 
tanúbizonyságokon alapul a kanonizáció. 

Ami a pápa primátusát és tekintélyét illeti, Veronius könyve határozottan kedvező 
anyagot szállított a janzenizmus és a jozefinizmus számára, ami viszont bécsi és pozsonyi 
impresszióját indokolja. 

Non est de fide, Papám esse supra concilium universale (174) — olvassuk Veroniusnál. 
A zsinaton kívül a pápa nem csalhatatlan (172): non est de fide Pontificem Romanum — 
etiam cum alloquitur totam Ecclesiam, seu cum ex Cathedra, ut ajunt, loquitur, dum extra 
concilium docet, esse judicem supremum controversiarum aüt esse infallibilem. 

Súlyos kijelentés és logikus következménye például az, hogy II. József jogosan utasít
hatta vissza az Unigenttus bullát, mert nincs elfogadva egyetemes zsinat és az egyetemes 
egyház által. Veronius itt a jozefinizmus igazolását propagálta. 

41 Pierre Dumoulin (1568 — 1658): Nouveauté du papisme opposée ä l'antiquité du vrai christia-
nisme, 1627. 
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A pápa közvetett világi hatalmát — janzenizmussal és jozefinista reformkatolicizmus
sal egyértelműleg — még inkább kirekeszti, szigorú szavakkal, a hit kötelezettségei közül 
Veronius : longe longius ab est a fide potestas indirecta Papae in temporalia (184). 

A könyv zárószava semmi kétséget nem hagy aziránt, hogy Veronius a skolasztika ellen 
is hadakozik, valamint kora, a XVII. század „népszerű tévelygései" ellen : „Atque haec satis 
de regula fidei, et secreíione ex ea doctrinae fidei a scholastica, quibusvis opinionibus et popula-
ribus erroribus, in omnibus hoc saeculo notis". 

Veroniust a generális szeminárium növendékei Nyugattól azért hozták Magyarországra, 
hogy túlzókkal szemben tisztázza-: a hívők mit kötelesek hinni... Nyílván szűkíteni akarták 
az ő szövegével és tekintélyével is a hitnek körét és visszaállítani a hit „törvényes" kereteit. 

A pozsonyi generális szeminárium mindenképpen a kriticizmus és a jozefinista reform
katolicizmus jegyében működött. Ez a reformgondolat egyébként — amely az egyházat deka
denciában levőnek érezte és istenszemléletében, szervezetében, hitéletében újjá akarta szervez
ni — már a janzenizmus kezdeteinél ott volt és a fölvilágosodással kapcsolatban csak erő
södött.42 

Kétségtelen, hogy a generális szeminárium létesítése és hat évi fönnállása mély nyomokat 
hagyott Pozsonynak Magyarország szellemi centrumaira való hatásával. A pozsonyi tanárok és 
növendékek és az általuk előkészített publikációk kiindulópontjai lettek a katolicizmus kere
tein belül egy fölvilágosodott irányzatnak, amely Magyarországon még a XIX. század húszas 
éveiben is érezhető. 

Az elmondottakkal nem tarthatjuk lezártnak a pozsonyi janzenizmus és jozefinizmus 
kutatását. 

Vö. a janzenizmusról újabban : Fr. Heer .Europäische Geistesgeschichte, Stuttgart, 1953, 480 stb. 
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