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ELÓSZÓ

A GYÖNÖK KALAUZA c. könyvecskének az
a tulajdonképeni célja, hogy a híveket előkészítse
és megtanítsa a jó és üdvös szentgyónásra. Ossze
álIításánál alapul vettem - főleg a fogalmi meg
határozásoknál - a katekizmus szövegét, hogy így
az iskolában tanultak felújuljanak, mélyebben be
vésődjenek és áIlandósuljanak az olvasók lelkében.
Az erkölcstanból - a rövidre szabott terjedelem
keretében - felvettem mindazt, amit a tárgyalt
anyag és kitűzött cél szempontjából elgondolásom
szerint a híveknek kötelességeikre, a bűnre, a bűn
bánat szetüséqére és a szentáldozásra vonatkozólag
tudniok kell, hogy szentgyónásaikat Isten kegyel
mével lelkük üdvösségére végezhessék.

Akik aGYÖNÖK KALAUzAr figyelemmel,
bűnbánó szívvel olvasgatják, sok hasznos ismeretet
szerezhettiek, esetleg felmerülő kételyeikte fel
világosítást nyernek, Jelesleges kérdéseikkel nem
terhelik a gyóntatójukat és jól végzett szentgyóná
sukban visszanyerik lelkük nyugalmát. - Adja
Isten, hogy így legyen!

A GYÖNÖK KALAUZA a hívek lelki üdvös
sége iránt érzett szetetetbbl készült, fogadják szí
vesen.

Szombathely, t944 március t9-én, Szent JÓzsef
ünnepén.

Dr. Császár József
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BEVEZETts

Mindnyájan boldogok akarunk lenni. A boldog
ság utáni vágy kitörülhetetlenül bele van írva az
ember szívébe, tehát a szív Alkotójától, Istentől
származik, amiből következik, hogy Isten boldog
ságra teremtett bennünket. Van ugyan földi, ter
mészetes boldogság is, mely az ember természetes
erőivel elérhető és megfelel az emberi természet
igényeinek és Istennek mint a természet Alkotójá
nak megismerésében, szeretésében és az ebből
származó örömben áll. De ki merné komolyan állí
taní, hogy e nyomorúságos földi élet javai, mint a
szerencsejavak: gazdagság, tisztelet, jóhírnév, dicső
ség, hatalom, tekintély; vagy testi javak: egészség,
erő, szépség; vagy lelki javak: lelki tehetségek, tu
domány, műveltség (kultúra), művészet, erény stb.
igazán és teljesen boldogokká tudnának bennünket
tenni és hogy a boldogság vágyát teljesen kielégít
hetik? - Ez már azért sem lehetséges, mert nem
minden ember szerezheti meg azokat vagy ha egyik
másik ember birtokukban is van, akarata ellenére
könnyen elveszítheti.

Lelkűnk magasabbra tör, a legfőbb jót: Istent
akarja bírni és csak az Istennel való egyesülés
tudja kielégíteni, csak akkor nyugszik meg értelme,
ha megismeri a legfőbb igazságot, csak akkor nyug
szik meg akarata, ha eléri törekvésének legfőbb,
leglökéletesebb, szeretetre legméltóbb tárgyát:
Istent. Igaz Szent Agoston sóhaja: ..Magadért terern-
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teltél minket, Uram; és nyugtalan a mi szívünk, míg
Tebenned meg nem nyugszik."

Isten nemcsak természetes boldogságra terem
telt bennünket; az ő végtelen jósága és irgalma
hasonlíthatatlanul nagyobb jót rendelt számunkra:
mermyei országába akar bennünket fogadni, hol
örökké boldogok leszünk. Orökké természetfeletti
boldogságra vagyunk teremtve. Hogy azonban a
mennyországba, az örök és tökéletes boldogság he
lyére eljuthassunk, annak a feltétele, hogy Istent
e földön szívünkből és mindenekfelett szeressük.
De hogy szerethessük, előbb meg kell Öt ismer
nünk a hit viláqánál. Ha pedig Istent már ismerjük
és szeretjük, akkor örömmel szolgálunk is neki,
teljesítjük szent akaratát. Bölcsen tanítja az Egyház.
hogy ha egykor Istenhez akarunk jutni és üdvö
zülni: 1. hinnünk kell azt, amit Isten kinyilatkoz
tatott, hogy Öt és szent tanítását megismerjük;
2. meg kell tennünk, amit Isten parancsol; 3. hasz
nálnunk kell azt, ami által megkapjuk Istennek ke
gyelmét.

A Gyónók Kalauza így tagozódik: az első rész
ben a parancsok alapján ismerteti kötelességeinket;
mindenegyes parancsnál feltünteti, hogy mire köte
leznek és mit tiltanak, mert csak így tudjuk lelki
ismeretünket jól megvizsgálni és szentgyónásunkat
üdvösen végezni; - a második részben a parancsok
megszegéséről, vagyis a bűnről és fajairól. - a
harmadik részben a bűnök megbocsátásáról a bűn
bánat szentségében; - végül a negyedik részben
a szentáldozásról szól.
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I. Rf:SZ

KÖTELESSÉGEINK
ISTEN la ÉS AZ EGYHAz 5 PARANCSABAN

A parancsok megmutatják az utat, melyen ha
ladnunk kell, hogy biztosan eljuthassunk vég
célunkhoz: Isten boldogító szemléletéhez. Hogy az
örök boldogságot elnyerhessük, nem elé!g csak hin
nünk mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott és az
Egyház, hogy higgyük, elénk ad, mert a hit egyedül
nem elég az üdvösségre, hanem Isten és az Egyház
parancsait is meg kell tartanunk. Ezért mondja
Krisztus Urunk: "Ha be akarsz menni az életre,
tartsd meg a parancsokat" (Mt. 19, 11.) és: "Nem
míndaz, aki mondja nekem: Uram, Uram, megyen
be a mennyek országába, hanem aki Atyám akara
tát cselekszi, aki mennyekben vagyon" (Mt, 1, 21.)
továbbá: "Mit használ, atyémfiaí, ha valaki azt
rnondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek?"

Igaz ugyan. hogy az eredeti bűntől meggyön
gült természetes erőnkből nem tudjuk az isteni tör
vényeket tökéletesen meqtartaní, de természetes
erőnket segíti a természetfölötti kegyelem, melyet
Isten senkitől sem tagad meg, ha érte könyörög.
A Szentírás azt bizonyítja, hogy a parancsok meg
tartása lehetséges Isten segítségével. Krisztus Urunk
mondja: "Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik elfárad
tatok és meg vagytok terhelve és én felüdítlek tite
ket. Vegyétek magatokra az én igámat és tanuljatok
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tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű és nyu
galmat találtok lelketeknek. Mert az én igám édes
és az én terhem könnyű." (Mt. 11, 28-30.)

A következőkben szólunk a szeretet parancsá
ról a) Isten, b) önmagunk és c) felebarátunk iránt.

I. FEJEZET.

A SZERETET PABAHCSA ISTEN. ÖNMAGUNK ts

FELEBABATUNK mART.

A főparancs, mely a többit is magában foglalja,
a szerétet. a) Isten, b] önmagunk és c) felebarátunk
iránt. Mikor ugyanis egy zsidó törvénytudó azt
kérdezte, hogy melyik a törvényben a legfőbb pa
rancs, Jézus így felelt: "Szeresd a te Uradat, Iste
nedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elméd
ből és minden erődből. Ez a legnagyobb és legelső
parancs, a második hasonló ehhez: szeresd feleba
rátodat, mint tenmagadat."

I. §. a) Szerelet IsleD lráDt.

l. Az Isten iránti szerétet belénk öntött termé
szetfeletti erény, amellyel Istent önmagáért minde
nekfelett. önmagunkat és felebarátunkat Istenért
szeretjük.

Ha Istent főképen azért szeretjük, mert vég
telenül jó és szeretetreméltó, akkor szeretetünk
tökéletes; ha pedig főképen azért szeretjük, mert
általa kapunk minden jót, akkor szeretetünk ke
vésbbé tökéletes.

Az Isten iránti szerétet indulatát köteles fel
kelteni minden ember, aki eszének használatára
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eljutott és kellőkép megismeri Istenhez való viszo
nyát, - továbbá, ha szüksége van a kegyelem álla
potára, melyet szentséq révén nincs módjában meq
szerezni: - haa kísértést nem tudja másként le
győzni, - azután az élet folyamán többször.

Az Isten kegyelmére szüksége van az embernek
pl. ha halálveszélyben van, vagy ha élők szerit
ségét akarja felvenni vagy kiszolgálLatni.

Hogy az élet folyamán hányszor kell felindítani
a szerétetet Isten iránt, az nincs pontosan megálla
pítva. Egyébként ennek a kötelességnek mindenki
eleget tesz, aki keresztény életet folytat és a halálos
bűntől óvakodik.

2. Isten iránti szeretetünk legyen:
al természetfeletti, vagyis Istent nem csak úgy

szeretjük, amint eszünk a kegyelem segítségével
mint a természet Alkotóját megismeri, hanem úgy
is, mint a hit ismerteti meg velünk, vagyis, mint
végtelen irgalmú Atyát, ki bennünket fiainak foga
dott és érettünk egyszülött Fiát adta, hogy meg
váltson, megszenteljen és egykor örökre üdvözítsen.

b] mindenekfeletti, vagyis Istent jobban kell
szeretnünk, mint bármi egyebet úgy, hogy készek
vagyunk inkább mindent elveszteni, mint Tőle a
bűn által elszakadni;

cl Isten iránti szeretetünk legyen munkás, tet
tekben megnyilvánuló; ilyen lesz akkor, ha meg
tesszük azt, ami Istennek tetszik, vagyis ha meg·
tartjuk parancsait. Maga Krisztus Urunk mondja:
"Aki parancsaimat megtartja, az szeret engem."
(Jn. 14, 21.)

Ilyen szeretetről énekli Szent Pál apostol: "Ki
választhat el minket Krisztus szeretetétől? nyomorú
ság? vagy szorongatás? éhség, mezítelenség, vesze
delem vagy üldözés vagy kard? .. Biztos vagyok
ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem an-
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gyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmak, sem
jelenvalók, sem jövendők, sem erők, sem magasság,
sem mélység, sem egyéb teremtményei nem sza
kíthat minket az Istennek szeretetétől, amely Jézus
Krísztusban, a mí Urunkban vagyon." (Róm. 8, 35.)

Az emberi szív arra van teremtve, hogy sze
resse a valódi jót, éspedig annál inkább, minél na
gyobb és tökéletesebb. Szeressük tehát Istent, mert
Ö a legnagyobb, a legtökéletesebb jó és mert Ö
előbb szeretett minket és velünk számtalan testi és
lelki jót tett és mert lsten parancsolja, hogy Öt sze
ressük és jutalmul örök üdvösséget ígér.

Isten szeretetét növeli és tökéletesíti szívünk
ben: 1. a szentségek, főleg az Oltáriszentség gya
kori és méltó vétele, az Oltáriszentség méltó vétele
gyarapítja bennünk a szerétet erényét és lelkünket
mindíg bensőbben egyesíti Istennel; 2. Isten töké
letességeinek és jótéteményeinek szemlélése, főleg
pedig Jézus szenvedése és halála felett való elmél
kedés, 3. az önmegtagadás és béketűrés a sanyar
gatások idején; 4. a jócselekedetek gyakorlása.
Ezek nemcsak biztos jelei az Isten iránti szeretet
nek, de alkalmas eszközök is annak gyarapítására.

3. Isten iránt való szeretet ellen az vétkezik,
aki Isten parancsait meg nem tartja, vagy pedig
lsten rendelése ellen zúgolódik.

Minden bűn sérti ugyan Istent, de vannak bű
nök, melyek egyenesen Isten szeretetével állnak
ellentétben. Egyenesen Isten szeretete ellen követ
het el bűnt, aki nem indítja fel a szeretet indulatát,
'amikor az elő van írva (l. fent) és az Isten gyű
lölete által.

Isten gyűlölete által vétkezik az, aki irtózik,
elfordul Istentől, mert pl. a bűnt tiltja és megbünteti
vagy mert a szenvedést megengedi; továbbá, aki
Isten iránt ellenséges érzülettel van, neki rosszat
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kíván vagy azt kívánja, bárcsak ne volna Isten, ne
volna mindentudó vagy igazságos; vagy aki Isten
iránti ellenszenvből azon dolgozik, hogy tönkre
tegye, ami Isten dicsőítésére szolgál, pl. az Egyház
üldözése és elnyomása által.

2. §. b) A szeretet éSlUDagUllk lráDl.

1. Hogy önmagunkat is lehet, sőt kell is sze
retnünk, az kitűnik az isteni parancsból: "Szeresd
felebarátodat. mint tenmagadat," Krisztus Urunk
tehát a felebaráti szeretet zsinórmértékének a helyes
önszeretetet tette. Helyesen akkor szeretjük magun
kat, ha lelkünk üdvösségével többet törődünk, mint
az ideigtartó dolgokkal. "Mit használ az embernek,
ha az egész világot megnyeri is, lelkének pedig
kárát vallja." (Mt. 16, 26.)

A helyes keresztény önszeretet tehát abban áll,
hogy mindenekelőtt lelkünk üdvösségéről gondos
kodjunk. Elsősorban tehát a természetfeletti javakat
kell keresnünk és megszereznünk, csak azután a
természetes lelki és testi, belső és külső javakat.

al Meg kell ismernünk végcélunkat és mind
azt, ami annak eléréséhez szükséges, hogy keresz
tény emberhez méltó életet élhessünk; meg kell
szereznünk a természetfeletti életet, a megszentelő
kegyelmet és azokat az eszközöket, rnelyek a ke
gyelem állapotának fenntartására és növelésére
szükségesek, vagyis gyákorolnunk kell azokat az
erényeket és jócselekedeteket, melyeket a súlyos
bűn terhe alatt kötelező parancsok előírnak.

b) Kötelesek vagyunk megszerezni azokat a
természetes lelki javakat, elménk és akaratunk ki
művelését. mely szükséqes ahhoz, hogy az állásunk
kal járó kötelességeket teljesíthessük.

cl Ami a belső testi javakat ilJeti, kötelesek
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vagyunk rendes eszközökkel fenntartani életünket,
egészségünket és testünk épségét, de nem vagyunk
kötelesek e célból rendkívüli eszközöket igénybe
venni, pl. nagyon drálga és kivételes orvosságot
használni, nagyon fájdalmas műtétnek magunkat
alávetni, külföldi, egészségesebb vidéket felkeresni
stb.

d) Ami a külső testi javakat illeti, az anyagi
javakat, jóhírnevet önszeretetbőlkötelesek vagyunk
oly mértékben megszerezni, amily mértékben azokra
szükségünk van, hogy önmagunk iránt tartozó kö
telességeinket me.gfelelően teljesíthessük.

Mivel pedig a szükséges külső javak megszer
zésének igen sok emberre nézve egyedüli eszköze
a munka, azért az ilyen emberek kötelesek álla
potuknak megfelelő testi vagy szellemi munkát
végezni, amire egyébként tételes isteni parancs is
kötelez: "Arcod verejtékével edd a kenyeredet"
(Gen. 3, 19.), továbbá az a kötelesség, hogya tét
lenséget kerüljük és hogy a közjóhoz a magunk
részéről is hozzájáruljunk.

2. A helyes önszeretet elleni bűnök. Az ön
szeretettel általában ellenkezik minden bűn, mert
minden bűnnel rosszat teszünk magunknak; a Szent
írás szerint: "Akik bűnt és gonoszságot cseleksze
nek, ellenségei saját lelküknek." (Tób. 12, 10.) 
Különös módon ellenkezik a helyes önszeretettel
a rendetlen, túlzott önszeretet (egoizmus), mikor
az ember cselekedeteiben elsősorban és főleg saját
hasznát keresi és azt mind a közjónak. mind Isten
dicsőségének eléje helyezi; többre becsüli saját
dicsőségét és akaratát, mint Istenét.

Mulasztással vétkezik az önszeretet ellen az:
al aki nem igyekszik megszerezni és ha megszerezte.
mcqtartaní a természetfeletti javakat. mint pl. aki
cúlyos bűn elkövetése után sokáig elhnlasztja vagy
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elhanyagolja a bűnbánatot. aki vakmerően, ok nél
kül kiteszi magát a súlyos bűn veszélyének; aki
nem használja az örök üdvösségre szükséges esz
közöket; b) aki nem gondoskodik testi, anyagi javai
ról, jóhírnevéről, melyek kötelességeinek teljesíté
sére szükségesek; még inkább vétkezik, aki az élet
javától fosztja meg magát, vagyis öngyilkosságot
követ el; c) aki annyira törekszik megszerezni a
testi és külső javakat, hogy a lelki, főleg természet
feletti javakat teljesen elhanyagolja; d) ha saját
jólétét. gazdagságát mások megkárosUásával keresi.

Aki magát rendetlenül szereti, súlyosan vét
kezik Isten ellen, kitöl megtagadja a köteles tisz
teletet és szoíqálatot. vétkezik saját lelke ellen,
melynek üdvet kockára teszi; vétkezik felebarátja
ellen, kit a mulandó javakban gonoszul megkárosít.

A helyes önszeretet ellen elkövetett bűnöket
a szentgyónásban nem szokták külön felemlíteni,
mert azok a többi meggyónt bűnben bennefoglal
tetnak.

3. §. c) Szeretet lelebarátuDk Iránt.

1. Kötelesség. Hogy felebarátunkat szeretni tar
tozunk, azt maga Krisztus Urunk mondja ki hatá
rozottan az említett főparancsban. Aki ezt a paran
csot nem teljesíti, Istent nem szeretheti igazán.
Szent János apostol írja: "Parancsolatunk van Isten
től, hogy aki szereti Istent, szeresse testvérét is."
(I 4, 21.) - Az úr Jézus mondja: "Ez az én paran
csolatom, hogy szeressétek egymást, amint én sze
rettelek titeket" (Jn. 15, t 2.); továbbá: "Ezt paran
csolom nektek, hogy szeressétek egymást." (Jn. t5,
17.) ,.Arról fogja mindenki megismerni, hogy az
én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok
egymás iránt." (Jn. 13, 35.)
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Felebarátunk általában minden, a kegyelem és
örök boldogság elnyerésére képes, eszes teremt
mény, mint az angyalok és szentek a mennyben, a
tisztítóhelyen szenvedő lelkek és a földön élő em
berek, akár jók, akár rosszak, akár barátaink, akár
ellenségeink, csak az ördögöket és az elkárhozotta
kat nem kell szeretnünk. Szorosabb értelemben
azonban felebarátainkon csak e földön élő embere
ket kell értenünk.

Felebarátunkat szeretnünk kell: 1. mert az Úr
Jézus megparancsolta; 2. életében és halálában saját
példájával tanított erre; 3. mert minden ember Isten
gyermeke, Isten képmása, Krisztus vérén meg van
váltva és az örök üdvösségre hivatva. Ha az ember
ben semmi egyebet nem tekintünk is, mint azt, hogy
Istennek, a legjobb Atyának gyermeke és képmása,
már elég okunk van arra, hogy minden embert
szeressünk.

2. A Jelebaráti szetetet tulajdonságai. Feleba
ráti szeretetünk legyen: a) őszinte, b) önzetlen, c)
általános.

a) Szeretetünk akkor őszinte, ha felebarátunkat
nem szinleg, külsőleg, hanem belsőleg úgy szeretjük,
mínt magunkat Krisztus Urunk e szavai szerint:
"Mindazt, amít akartok, hogy nektek cselekedjenek
az emberek, ti is cselekedjétek nekik." (Mt. 7, 12.)
"Fiacskáim, - mondja Szent János apostol - ne
szeressünk szóval, se nyelvvel. hanem cselekedet
tel és igazsággal." (I Jn. 3. 18.)

b) Felebarátunk szeretete akkor önzetlen, ha
vele Istenért teszünk jót és nem azért, hogy az em
berek megdícsérjenek vagy megjutalmazzanak
vagy őt viszontszolgálatra kötelezzük. Krísztus
Urunk mondja: ,.Mikor alamizsnát adsz, ne tudja
balkezed, mit cselekszik a jobb... és Atyád. ki
rejtekben lát. megfizet neked."
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cl Felebaráti szerétetünk akkor általános, ha
szeretelünkből egy embert sem zárunk ki, akár jó
barátunk, akér ellenségünk. Ezért mondja az Úr
Jézus: "Mert ha azokat szeretitek, kik titeket sze
retnek, micsoda jutalmatok leszen? Nem azt cse
lekszlk-e a vámosok is?" (Mt. 5, 46.)

Akiben megvan az igazi keresztény felebaráti
szeretet, az Istenért azokat is szereti, akiktól sem
mit sem várhat; kik sem rokoni, sem társadalmi
összeköttetésben nem állnak vele, sőt azokat is
szereti, kik iránta durvák, kik írígykednek, kik őt
gyűlölik, jogtalansággal illetik és ezt külsőleg is
kifejezésre juttatják, vagyis szeréti ellenségeit is.

4. §. Az eUenség_zerelet.

1. A felebaráti szeretet tehát kiterjed ellensé
geinkre is. Isten parancsolja, hogy ellenségeinket
is szeressük, vagyis nekik jót kívánjunk és készek
legyünk őket szükség idején tehetségünk szerint
segíteni. Az úr Jézus mondja: "Szeressétek ellen
ségeiteket; jót tegyetek azokkal, akik titeket gyű·
lölnek és imádkozzatok üldözőitekért és ráqalrna
zóítokért." (Mt. 5, 44.) Az Úr Jézus ragyogó példája
lebegjen szemünk előtt az ellenségszeretet gyakor·
lásábar.. Hogyan vonakodhatnánk megbocsátani
az okozott sérelmeket, ha Krisztus igazi tanítványai
akarunk lenni? A megbocsátás kötelességünk akkor
is, ha ellenségünk nem kér bocsánatot. Szent Pál
apostol szerint: "A nap ne nyugodjék le haragotok
felett." (Efez. 4, 26.)

Már a természetes méHányosság is kötelez,
hogy a másnak okozott igazságtalanságot tehetsé
günk szerínt jóvátegyük. Ha pedig valaki minket
sértett meg, akkor szívesen nyujtsunk neki béke
jobbot, bocsássunk meg őszintén és inkább méitat-
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lanságot szenvedjünk, mint a rosszat rosszal viszo
nozzuk. Senki se mondja tehát: ha bántalmazóm nem
ad nekem elégtételt, soha rá sem nézek. Az ilyen
beszéd nem illik a felfeszített Jézus tanítványéhoz.
aki még utolsó pillanatában is imádkozott hóhé
raiért.

2. Az ellenségeskedés, a gyűlölet, a bosszú, az
átkozódás súlyos bűn, ha jelentékeny dologról van
szó, Ezekkel azonban nem kell összetéveszteni azt
a természetes idegenkedést, bosszúságot és ellen
szenvet, melyet felebarátunknak valamely rossz
vagy káros cselekedete vagy tulajdonsága miatt
érzünk.

Az átkozódások nem súlyos bűnök, ha ezeknél
a megfelelő figyelem hiányzik (pl. erős felindulás
rniatt] vagy ha az illető nem veszi komolyan vagy
ha csak kis rosszról van szó. - Felebarátunk érde
kében vagy egy megfelelőennagy jóért szabad neki
rosszat kivánni, sőt a halált is, pl.. hogy egy köny
nyelmű fiatalembert a romlástól és a hárhozattól
megmentsünk vagy hogy a családapa el ne téko
zolja a család egész vaqyonát.

3. Aki mást megbántott, köteles tőle bocséne
tot kérni. Ha ketten kölcsönösen megsértették egy
mást, először az köteles bocsánatot kérni, aki elő
ször vagy súlyosabban sértetle meg felebarátját.
Legjobb azonban, ha mindketten keresik a kibékü
lést. A bocsánatkérést nem kell mindíg kifejezetten
szóval is megtenni; egyes esetekben elég, ha szívé
lyes bánásmódban, udvarias, előzékeny üdvözlés
ben stb. nyilvánul meg.

A megbocsátást a szeretet közönséges, általános
jeleínek gyakorlásával kell nyilvánítanunk. De a
szeretet különleges, rendkívüli jeleit tanúsítani nem
vagyunk kötelesek megsértőnk iránt egyes kivé
teles esetektől eltekintve.
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A szetetet közönséges je/ei azok, amelyeket a
hasonló állapotú stb. emberek szoktak egymás iránt
tanúsítani a jóindulat, a szeretet nyilvánítására.
Ilyen jelek: a köszöntőnek visszeköszönni. a kér
dezőnek, az írónak felelni; az áruba bocsátott árut
tőle, ha venni akar, meg nem tagadni; a közönséges
imákból és alamizsnából nem kizárni; közönséges
szolgálatot nyujtani; mások kárát, amennyiben
könnyen lehetséges, megakadályozni stb.

A szetetet különleges, rendkívüli jelei azok,
amelyeket egyes emberek szoktak egymás íránt
gyakorolni a köztük levő különleges barátság és
jó viszony jelzésére. Ilyenek: vendégül fogadni;
lakomára meghívni; a szomorkodót vigasztalní; a
beteget meglátogatni; barátságosan megszólítani;
mást előre köszönteni; gyakori levélváltás stb.

A szeretet jelei a dolog természeténél fogva
változók a hely, idő, a személyek állapota, mű
veltsége stb. szerint, pl. rokonok, testvérek, ugyan
azon család tagjai, ugyanazon hely lakosai, polgár
társak stb.

Ha felebarátunk e szerétet-jeleket nem viszo
nozza, pl. köszöntésre nem köszönt vissza, akkor
később nem vagyunk kötelesek vele szemben elő
ször gyakorolni e jeleket.

4. A szeretet közönséges jeleinek megtagadása
súlyos bűn, ha az nagy gyűlöletből származik, vagy
azzal felebarátunknak nagy szomorúságot okozunk
vagy ez nagy botrányt okoz. Ha valaki ellensége
elől kitér csak azért, hogy feleslegesen ne bosszan
kodjék, nem követ el bűnt, ha ebből nem származik
botrány és felebarátunk szomorúsága. Ha két szom
széd vagy két rokon egyideig nem beszél egymás
sal vagy nem üdvözlik egymást, nem követnek ei
súlyos bűnt,

A szeretet közönséges jeleinek időleges meg-
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tagadása meg lehet engedve, ha erre megfelelő ok
van és nem származik belőle botrány. Ilyen okok:
felebarátunk megjavitása vagy jogos büntetése;
továbbá a sértés által okozott nagy fájdalomnak
jelzése.

5. A megfelelő elégtételről vagy kértérítésről

senki sem köteles lemondani. Ha tehát a sértő bo
csánatot kért is, ennek ellenére bíróság elé álllt
ható, beperelhető, de nem gyülöletből. Le kell azon
ban mondani a jóvátételröl. ha saját kárunk jelen
téktelen, ellenségünknek azonban a jóvátétel miatt
aránytalanul nagy kárt kellene szenvednie.

6. A felebaráti szeretet rendkívüli jeleinek tanú
sítására az ellenségszeretet nem kötelez még akkor
sem, ha korábban ilyen különleges jelekkel is éltek
egymással szemben. Kivételes .esetekben megfelelő
okok kötelezhetnek a szeretet rendkívüli jeleinek
tanúsítására is. Ez áll akkor, ha azok megtagadá
sából botrány származnék vagy ha a rendkívüli
jelek kimutatása előreláthatólag megváltoztatná az
ellenség érzületét. Nagy áldozatra azonban ilyen
esetben senki sem köteles.

A felebaráti szeretet gyakorlásánál bizonyos
rendet kell megtartanunk, melyet felebarátunk
szüksége és az a viszony határoz meg, melyben
vele vagyunk.

l. Felebarátunk lelki vagy földi, testi szükség
ben lehet; nilndkettő lehet igen nagy, nagy, vagy
kis mértékű szükség.

A legnagyobb, vagyis végszükségben van va
laki, ha idegen segítség nélkül egyáltalán nem vagy
csak igen nehezen kerülheti el a lelki vagy testi
halált. Ehhez hasonló eset, ha valaki, aki nagy
veszélyben van, segítség nélkül végveszélybe jut
hat vagy aki mások segítsége nélkül nem kerülhet
el valamely hosszantartó nagy rosszat, pl. súlyos
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börtönbüntetést, vagyonának vagy állásának el
vesztését stb.

Nagy veszélyben van, aki idegen segítség nél
kül csak nehezen kerülheti el az örök kárhozatot
vagy aki nagy, de nem sokáig tartó földi szenvedést
áll ki vagy sokáig tart ugyan a szenvedés, de nem
túlságosan nehéz.

Kis mértékű szükségben van, akit kisebb rossz
fenyeget vagy nagy rossz ugyan, de azt könnyen
elkerülheti, pl. a közönséges bűnösök vagy a kol
dusok.

a) A legnagyobb, végső lelki veszélyben köte
lesek vagyunk felebarátunkon segíteni, m'ég élet
veszéllyel is. Eletünk veszélyeztetésével azonban
csak akkor vagyunk kötelesek segíteni felebará
tunkon, ha biztos remény van arra, hogy segítsé
günkkel megmenthetjük felebarátunkat és ha nincs
senki más, aki segíthetne és akarna is segíteni és
ha továbbá a segítségnyujtás miatt sokan nem kerül
nek abba a veszélybe, hogy elvesztik örök üdvös
ségüket. Ezért a gyakorlatban nem lehet kötelezni
az anyát, hogy a császármetszés műtétének vesse
magát alá, hogy születendő gyermekét biztosan ér
vényesen meg lehessen keresztelni. - Ennek az
álláspontnak okai a következők: valószínű, hogy az
anyaméhben végzett keresztség is érvényes; nem
bizonyos, hogy a gyermek élve jön a világra, sem
az, hogy lelki üdvét elnyeri, ha felnőtt korában hal
is meg.

Halálos vagy még bocsánatos bűnt sem szabad
sohasem elkövetni másnak megmentése érdeké
ben: Isten tetszését minden más dolog fölé kell he
lyezni.

b) Testi végszükségben segíteni kell felebará
tunknak, még nagy saját kellemetlenség árán is,
de nem életveszéllyel, hacsak erre hivatalunknál
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fogva nem vagyunk kötelesek vagy ha a közjó
kivánja a veszélyeztetett egyén megmentését. Hiva
talból lehet ez kötelesség, pl. egy hatósági orvos
nál. Meg van azonban engedve és erényt gyako
rol az, aki természetfeletti indítóokból életveszély
nek teszi ki magát, hogy felebarátja életét meg
mentse.

c) Akár lelki, akár testi nagy veszélyben segí
teni kell a felebaráton, ha ez nagy hátrány, nagy
kellemetlenség nélkül történhetik; ez a segítség
nagy kárral csak akkor kötelező, ha valaki hivatal
ból, igazságosságból vagy tiszteletból köteles segít
séget nyujtani. Ezért pl. a plébánosok nagy kelle
metlenség mellett is kötelesek híveiknek lelki se
gítséget nyujtani, ha ezek különben csak nagy
nehézséggel tudnák örök üdvösségüket elnyerni.

d) A közönséges lelki vagy testi veszélyben
nincs kötelezettség arra, hogy mindenegyes ember
nek segítségére legyünk, mert felebarátunk az ilyen
szükségból könnyen szabadulhat.

Nem szabad olyan érzülettel lennünk, hogy az
ilyen közönséges szükség esetén sohasem segítünk
máson. Ellenkezőleg néha segítenünk. kell ilyen eset
ben is másokon, ha ez kis kellemetlenséggel meg
történhetik. Meg van engedve, hogy felebarátunk
lelki vagy testi java miatt lemondjunk valamely
nagy lelki jóról, amely az örök üdvösségre nem
szükséges, pl. a szerzetbe való lépést elhalasztani,
minden jócselekedetünket a tisztítóhelyen szenvedó
lelkekért felajánlani, magunkat a bűn távolabbi
veszélyének kitenni.

2. Ha több felebarátunk szenved ugyanazon
szükségben, először azokon kell segitenünk, akik
kel szorosabb viszonyban vagyunk, akikkel szoro
sabb (vallási, rokoni, nemzetiségi stb.) kötelék fűz
össze.
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A sorrend a következő: házastárs, gyermekek,
szülők, testvérek, a többi rokonok, jóbarátok, jó
tevők, elöljárók, a közjóra hasznos személyek. Vég
szükségben azonban míndenkit megelőznek a szü
lők, mert tőlük kaptuk életünket.

Egyébként rendszerint mindenki jobban köteles
önmagát szeretni, mint felebarátját, mert Krisztus
Urunk a felebaráti szeretetnek zsinórmértékévé tette
a helyes önszeretetet, ez tehát megelőzi az előbbit
és az ember természetszerűen inkább hajlik önma
gának szeretetére, mint máséra. Innen van a köz
ismert mondás: a helyesen rendezett szeretet ön
magából indul ki.

Az Úr Jézus határozottan megköveteli tőlünk,
hogy testi, lelki szükséget szenvedő felebarátainkon
segítsünk. "Legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei
Atyátok is irgalmas" (Lk. 6, 36.); továbbá: "Boldo
gok az irgalmasok, mert majd őnekik is irgalmaz
nak." (Mt. 5, 7.)

Hogy szeretjük felebarátainkat, azt különösen
azzal mutatjuk meg, hogy gyakoroljuk az irgalmas
ság testi és lelki cselekedeteit. Az irgalmasság testi
cselekedetei ezek: l. éhezőknek ételt adni; 2. szorn
jazóknak italt adni; 3. szegényeket ruházni; 4. uta
soknak szállást adni; 5. rabszolgákat kiváltani; 6.
betegeket látogatni; 7. holtakat eltemetni.

Az irgalmasság lelki cselekedetei ezek: l. bű
nösöket megtéríteni; 2. tudatlanokat tanítani; 3. ké
telkedöknek jó tanácsot adni; 4. szomorúakat vigasz
talni; 5. bántalmakat békével tűrni; 6. ellenünk
vétetteknek megbocsátani; 7. élőkért és holtakért
imádkozni.

Az irgalmasság testi és lelki cselekedetei közül
részletesen csak az alamizsnálkodással. melyen az
irgalmasság összes testi cselekedeteit értjük és a
testvéri megintéssel foglalkozunk, amely az irgal-
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masság lelki cselekedetei közül egyedül szorul ma
gyarázatra.

5. §. Az alamlzsoálkodás.

t. Végszükségben segíteni kell a szegényeken
azokból a javakból is, amelyek szükséqesek, hogy
állásunknak megfelelő módon élhessünk, de nem
vagyunk kötelesek segíteni azokból ajavakból,
amelyek magunk és azoknak életfenntartására szük
séqesek, kikről gondoskodnunk kell.

a) A segítségnek nem kell nagyobbnak lennie,
mint amennyi a szükség enyhítésére elegendő. Ha
felebarátunkon kölcsönnel is segíthetünk, nem kell
neki ajándékozni a dolgot.

b) Amit nem köteles valaki megtenni saját éle
tének megmentésére, arra nem köteles felebarátjá
nak megmentésére sem. Ezért a szegénynek nem
vagyunk kötelesek biztosítani, hogy életének meg
mentése céljából délvidéki üdülőhelyen tartózkod
jék; az orvos nem köteles rendkivüli műtétet ingyen
végrehajtani. Ezért senki sem köteles állásának
megfelelő életről lemondani, mert nem köteles na
gyobb jóról lemondani, mint amire a szegénynek
szüksége van.

2. Nagy szűlsséqbeti kötelesek vagyunk a sze
gényen segíteni, amennyire ez lehetséges a nélkül,
hogy lemondanánk azokról a dolgokról, amelyek az
állásunknak megfelelő életmódhoz szükségesek. Ez
a kötelesség általában súlyos.

Ha egy meghatározott szegény ilyen szükséq
ben könnyen kaphatna máshonnan segélyt, akkor
nem súlyos kötelességünk. hogy mi segítsünk rajta.
Ha azonban ilyen szegény csak egyetlen orvoshoz
vagy ügyvédhez fordulhatna, akkor ennek súlyos
kötelessége volna ingyen segíteni rajta. Ha vala-
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kinek nincs ugyan felesleges, de elegendő vagyona
van, bocsánatos bűnt követ el, ha a nagy szükség
elháritására semmit sem akar tenni.

3. A közönséges szükségben általában kötele
sek vagyunk a szegények segítségére lenni a feles
leges javakból, de egyes szerzők szerint csak bo
csánatos bűn terhe alatt.

Azonban nem vagyunk kötelesek minden sze
génynek alamizsnát adni. Az alamizsnálkodás köte
lességének eleget teszünk, ha csak néhányat támo
gatunk. Aki évenkint jövedelmének 2 ü/o-át adja
erre a célra, eleget tesz kötelességének. Halálosan
vétkeznek azonban azok, akiknek elegendő jöve
delmük van és sohasem tesznek semmit sem a szegé
nyekért. Krisztus Urunk szavai szerint tisztán az
alamizsna elmulasztása miatt fognak egyesek elkár
hozni: .Tavozzetok Tőlem átkozottak az örök tűzre
... mert éheztem és nem adtatok ennem, szornjú
hoztam és nem adtatok nekem italt." (Mt. 25, 41, 42.)

6. §. A testvéri megintés.

1. A testvéri megintés a felebarátnak magán
személy által történt figyelmeztetése, hoov a bűnt
kerülje vagy ha már elkövette, megjavuljon. Célja
tehát felebarátunk lelki java, vagyis az ö meg
javulása. Kötelesség, mert az Úr Jézus mondja:
"Ha vétkezik ellened atyádfia, menj és intsd meg
őt négy szem között." (Mt. 18, 15.)

A testvéri megintést meg kell különböztetni
attól a megintéstől, melyet a biró vagy a szülő

végez. Mindkettőnél büntetésről is szó van.
A testvéri megintés csak akkor kötelez, ha a

következő leltételek együtt fennforognak:
<I) Ha felebarátunk valódi Ic/ki szűkséqben van;

C'Z il feltétel megvan, ha Felebarátunk bűne vagy <l

23



bűn elkövetésének szándéka bizonyos; továbbá, ha
a testvéri megintés nélkül nem javul meg; végűl
ha nincs másvalaki, aki legalább éppúgy alkalmas
a testvéri megintés megtételére, mint mi.

Amennyiben a legyőzhetetlen tudatlanságból
elkövetett bűnökbőlkár nem származik, a felebaráti
szeretet nem kötelez az illetőnek megintésére, pl.
hogy ma bőjti vagy megtartóztatási nap van. Ha
azonban a legyőzhetetlen tudatlanságból elkövetett
bűnökből akár a bűnösre (a 6. parancs elleni bűnök),
akár másra kár származik (pl. a kár vagy botrány
jóvátételének elmulasztása), az illetőt testvéri meg
intésben kell részesíteni, ha legyőzhetetlentudatlan
ságban van is. De olyan esetekben is, amelyekben
nem kötelez a testvéri megintés parancsa, Isten
iránti tiszteletből bocsánatos bűn terhe alatt köte
lezhet a figyelmeztet~s (pl. az istenkáromlás meq
akadályozására). Ezenkívül egyesek hivataluknál,
szülői tekintélyüknél fogva kötelesek a testvéri
megintésre, mások kioktatására.

b) Ha a lelki szükség nagy; ez a feltétel min
dig meqvan. valahányszor halálos bűnről van szó,
Kivételesen előfordulhat, hogy az elöljárónak kis
hibák miatt is fel kell lépnie alattvalóival szemben,
ha pl. azok miatt a rendi Ieqyelem meggyengülne.

c) Ha alapos remény van arra, hogy Ielebará
tunk megjavul; ezért ismeretlenekkel szemben a
testvéri megintés kötelessége általában nem forog
fenn. - Aggályosak nem alkalmasak a testvéri meg
intés gyakorlására, ezért jobb, ha azt elhagyják.
- A testvéri megintést el lehet halasztani, ha az
előreláthatólag később nagyobb haszonnal jár.

Ha a javulásra semmi remény sincs, a testvéri
megintést csak akkor kell megtenni, ha annak el
haqyáséból botrány származnék.

d) Ha a testvéri megintés nagyobb kellemetlen-
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ségünk, nagyobb hátrányunk nélkül megtörténhe
tik. - Aki igen nagy félelemből elhagyja a test
véri megintést, rendszerint nem vétkezik súlyosan.
~ Püspökök, plébánosok hivataluknál fogva. szülők
szülőí kötelességüknél fogva kötelesek a megintésre.
mégha ebből nagy személyes kellemetlenségük
származik is. Éppen így a magánszemélyek nagy
kellemetlenség mellett is kötelesek a testvéri meg
intésre. ha ennek elmulasztásából a közjóra kár
származik. pl. ha egy romlott növendék az egész
intézetet megrontaná.

2. A testvéri megintés módja. A testvéri meg
intés történhetik szóval, rosszaló tekintettel és
már azzal is. hogy a beszédet másra fordítjuk vagy
ha az illetőtől megvonjuk a támogatást.

3. A testvéri megintésnél megtartandó rend a
következő: a megintés először négyszemközt tör
ténjék; azután egy vagy két tanú jelenlétében; ha
ez sem használ, a felsőbbséghez kell vinni a dolgot.

Az azonnali feljelentés meg van engedve. ha
a hiba nyilvános vagy hamarosan nyilvánossá válik;
ha a közjó vagy másnak java kívánja az azonnali
feljelentést; ha valaki csak nagy kellemetlenség
gel végezhetné személyesen a megintést; ha a titkos
megintés előreláthatólag nem használ. Mivel a kö
zösségekben (konviktusok, szemináriumok) az em
lített feltételek valamelyike rendszerint fennforoq,
azért általában azonnal jelenteni kell a dolgot az
elölj áróságnak.

A testvéri megintés mindíg igaz szeretettel és
alkalmas időben történjék; az alattvalókkal szem
ben atyai legyen. az egyenlők között kegyes. az
elöljárókkal szemben tiszteletteljes.
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7. §. A lelebaráll szeretet elleni bünök.

A felebaráti szeretet ellen vétkezhetünk az ala
mizsna és testvéri megintés elhagyásával, mikor az
kötelező; tevőlegesen a belső szeretettel ellenkező
bűnökkel: gyűlölet, harag, egyenetlenség, viszály
kodás; - a külső szeretettel ellenkező főbb bűnök:
a bűnre való csábítás, a botrány és a bűnben való
közreműködés, Ez utóbbiakról lesz a következők

ben szó.

l. A bűnre való csábítás.

1. Valakit szavakkal, jelekkel, cselekedetekkel
egyenesen és kifejezetten bűnre csábítani súlyos
vagy bocsánatos bűn a szerint, hogy a bűn, melyre
a csábítás irányult, súlyos vagy bocsánatos bűn-e.
A csábítás nemcsak a szeretet ellen bűn, hanem
azon erény ellen is, amelynek megsértésére alkalom
adatott.

Az olyan bűnöknél azonban, melyek természe
tüknél fogva bűntársat tételeznek fel (pl. a 6. pa
rancs), a gyónásban nem szükséges külön felemlí
teni a csábítás bűnét is.

2. Fontos okból szabad mástól olyan dolgot
kérni, amit bűn nélkül teljesíthet, de előrelátható

lag a teljesítés közben bűnt követ el. Ezért meg
lehet engedve kölcsönt kérni az uzsorástól; eskü
letételét kérni hitszegőtől. Ha azonban könnyen
megtehetjük, kötelesek vagyunk máshoz fordulni,
ki kérésünket bűn nélkül teljesíti.

Sohasem szabad azonban olyan dologra kérni
valakit, amit nem teljesíthet bűn nélkül, pl. egy
vámhivatalnokot arra kérni, hogy ne végezze lelki
ismeretesen hivatalos kötelesséqeit.

3. Kisebb bűnt tanácsolni olyannak, aki nagy
bűnt akar elkövetni ugyanazon személy ellen, álla-
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lában meg van engedve, ha az illetőt máskép egy
általán nem lehet visszatartani a nagy bűntől. Ez
bizonyosan meg van engedve, ha a kis bűn már
bennfoglaltatik a nagy bűnben, pl. valakinek, aki
rablógyitkosságot akar elkövetni, azt tanácsolni,
hogy az illetőtől inkább csak lopjon, rnint a lopás
mellett meg is gyilkolja.

4. Fontos okból, vagyis más bűn és nagyobb
rossz megakadályozása céljából meg van engedve,
hogy a bűnre vezető alkalmat ne távolítsuk el, sőt
ilyen alkalmat adjunk a bűnre, mert fontos okból
szabad másnak a bűnt megengedni.

Ezért szabad a szülőknek, a gazdáknak a pénz
tárt nyitva hagyni vagy a pénzt könnyen hozzá
férhető helyen elhelyezni. hogy gyermekeiknek,
cselédeiknek hűségéről meggyőződjenek és bűnü
ket megakadályozzák, illetőleg megbüntethessék
őket.

2. A botrány.

t. A botrány rendetlen szó, rossz vagy rossz
nak látszó cselekedet, mely alkalrnul szolgál fele
barátunk lelki bukására. súlyos vagy bocsánatos
bűn a szerint, hogy felebarátunk súlyos vagy bo
csánatos bűnére szolgál-e alkalmuI.

Míg a bűnre való csábítás oka felebarátunk
bűnének, addig a botrány csak alkalom felebarátunk
bűnére; néha azonban egybe van botrányos csele
kedettel kapcsolva a szándék is, hogy felebarátunk
bűnt kövessen el. Ha a botrányokozóban megvan
ez a szándék, akkor a botrány nemcsak a szeretet
ellen, hanem azon erény ellen is bűn, amelynek
mr-qsértésére felebarátunknak alkalmat adunk.

Az nem szükséges, hogy felebarátunk bűne
tényleg bekövetkezzék; elég, ha a cselekedet alkal-
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mat adhat felebarátunk bűnére. Bzért súlyos bűn
ocsmány képeknek kirakatokba helyezése, nyilvá
nos tereken való felállítása. Nem forog fenn bot
rány, ha a botrányos cselekedetnek tanúi, szemlélöi
vagy annyira tökéletesek vagy annyira gonoszok,
hogy a cselekedet semmiféle befolyással sincs reá
juk. Bocsánatos bűn a botrány, ha felebarátunk
inkább személyes romlottsága miatt vétkezik súlyo
san, mint a jelentéktelen alkalom miatt, melyet a
cselekedet nyujt; ezért csak bocsánatos bűnt kö
vetnek el botrány cím én a gyermekek, kik kis en
gedetlenségükkel szüleiknek nagy, súlyos kifaka
dásokra, átkozódásokra adnak alkalmat; úgyszintén
a leányok is, akik jelentéktelen hiúságukkal, nem
egészen tisztességes ruházkodásuk.kal alkalmat ad
nak a fiatalembereknek arra, hogy súlyosan vét
kezzenek a tisztaság ellen.

2. A magában véve megengedett és a rossz
nak látszatával sem bíró cselekedetet, amely azon
ban mégis alkaimul szolgál felebarátunknak a bűn
re, nem kell elhagyni, ha a cselekedet elhagyása
nagy kellemetlenséggel, hátránnyal járna.

Nagy kellemetlenség volna pl., ha valakinek
egy meghatározott utcát mindíg el kellene kerülnie,
mert tudja, hogy egy ottani lakos súlyos bűnt kö
vet el, mikor őt meglátja. Kis kellemetlenség volna.
ha e miatt egyszer-kétszer kellene kerülnie az illető
utcát. Nagy kellemetlenség volna, ha a koldusnak
nagyobb alamizsnát kellene adni, hogy ne károm
kodjék vagy ne átkozödjék. hamarosan sok után
zója volna a koldusnak.

Kisebb kellemetlenséget azonban magunkra
kell vennünk. hogya botrányt elkerüljük. pl. figyel
meztetnünk kell felebarátunkat, hogy fc\mentés
alapján eszünk pénteken húst; éppen így a botrány
ra alkaimul szolgáló cselekedetet el kell halaszta-
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nunk vagy titokban végeznünk, ha ez könnyen
lehetséges.

3. A botrány elkerülése céljából szabad tételes,
pozitiv parancsok megtartását néha elhagyni, de
erre nincs kötelezettség. Igy egy leány néha elmu
laszthatja a vasárnapi szentmisét, ha tudja, hogy
egy meghatározott személynek botrányára lehetne.

4. Magában véve rossz dolgot sohasem szabad
tenni a botrány elkerülésére. Igy nincs megengedve
a hit megtagadása azért, hogy felebarátunknak ne
adjunk alkalmat a vallás kigúnyolására; éppen igy
nem szabad hazudni, hogy felebarátunk haragos
kifakadását megakadályozzuk.

S. A bűnre vezető alkalmat előidézni szabad,
ha arra megfelelő fontos ok van és a cselekedet,
mely botrányra alkalmat szolgáltat, jó vagy leg
alább közömbös. Ezért - mint már előbb említet
tük - a szülők, az uraságok pénzt helyezhetnek el
könnyen hozzáférhető helyen. hogy gyermekeik,
illetőleg alkalmazottaik hűségét kipróbálják.

6. Aki botrányt okozott, köteles azt jóvátenni.
E kötelességének rendszerint eleget tesz az illető,
ha a szentségekhez járul és jópéldát ad. Kivételes
esetekben nyilvános nyilatkozattétel is kötelező
lehet.

3. Közreműködés a felebarát bűnéhez.

Tágabb értelemben bármiféle részvételt másnak
bűnében közreműködésnek mondunk; ilyen érte
lemben a bűnre csábítás és a botrány is közre
rnűködés, mert az egyik mint ok, a másik mint alka
lom szerepel felebarátunk bűne tekintetében. Szoros
értelemben a tényleges, fizikai részvételt mondjuk
közreműködésnekmásnak, mint főcselekvőnek vét
kes cselekedetében. Ebben különbözík a szeros
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értelemben vett közreműködés, melyről itt szó van,
a bűnre csábitástól és a bolránytól.

Ez a közreműködés történhetik csak cseleke
dettel, mint amikor valaki segit a tolvajnak a lopás
elkövetésében vagy a szükséges anyag, eszköz ren
delkezésére bocsátásával, mint amikor a korcsmá
ros bort ad annak, aki már le van részegedve vagy
valaki fejszét, fegyvert ad annak, aki gyilkolni
akar.

1. Ez a közreműködés lehet alaki (formális),
szándékos. amikor valaki azzal a szándékkal rnü
ködik közre, hogy másnak bűnös cselekedetében
résztvegyen vagy hogy a bűnös cselekedet végre
hajtójának segitségére legyen, pl. míkor valaki a
lopni szándékozónak átadja a lakás kulcsait, meg
mondja a lopásra alkalmas órát, vagy őrködik, míg
a másik betör; vagy anyagi (materiális), mikor va
laki résztvesz ugyan más bűnös cselekedetében, de
csak kényszeritő okból, pl. életének megmentése
vagy valamely, nagy rossz elkerülése céljából.
A közreműködés lehet aztán kozvetlen, vagyis
közeli és közvetett, vagyis távoli közrernűködés, a
szerint, amint valaki közreműködik egyenesen a
vétkes cselekedetben, pl. mással együtt megver
vagy meggyilkol valakit, vagy pedig amikor valaki
nek közreműködése csak távolról van összekötte
tésben másnak bűnös cselekedetével. azt előkészíti,

pl. a fegyverkészitö vagy eladó, amellyel felebará
tunk visszaél, öngyilkosságra vagy gyilkosságra
használ fel.

Ezek előrebocsátása után az erkölcstan a kö
vetkező szabályokat állítja fel a közreműködésre
vonatkozólag:
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l. Az alaki, vagyis szándékos - akór közvetlen,
akár kozveteu - lizikai közremiíködés lelebarátunk
bűnös cselekedetéhez soha sincs megengedve.

Az ilyen közreműködés kettős gonoszságot rejt
magában; bűn a felebaráti szeretet és azon erény
ellen, amely ellen a bűnös cselekedet irányul. Ezért
a gyónásban meg kell mondani azt a bűnt is, amely
hez valaki alaki közremüködésével hozzáj árult.

ll. A közvetlen anyagi közreműködésmagában véve,
vagyis meglelelö ok nélkül szintén tilos, lőleg ha

a közreműkődő cselekedete már magában rossz.

Ha azonban a közreműködőnek cselekedete
magában véve nem rossz, hanem jó vagy legalább
közörnbös és van megfelelő, aránylagosan fontos
ok, t. i. valamely nagyobb rossz elkerülése, a köz
vetlen anyagi közreműködés is megengedetté válik.
Az oknak azonban mindig aránylagosan fontosnak
kell lennie, vagyis annál fontosabbnak: a) minél
inkább, minél közelebb folyik be a közrernűködö

cselekedet a bűnbe; b) minél nagyobb a bűn, amely
hez a közrernűködés történik; c) minél inkább szük
séges a közreműködés a bűn elkövetéséhez; d) minél
nagyobb a kötelesség más bünének megakadályo
zására.

E szabályok néhány gyakorlati esetre aIk al
mazva:

a) Ki szabad nyitni a tolvaj előtt az ajtót, ha
különben a tolvaj meggyilkolná vagy más nagy
kellemetlenséget kellene szenvednie.

b) Nem-katolikus iskolák, árvaházak építésére
és fenntartására szabad pénzadománnyal hozzá
járulni. főleg vegyesva!lású vidékeken, feltéve.
hogy abból nem származik botrány és hogy az így
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segélyezett intézmények nem használják fel arra,
hogy a katolikusokat hithagyásra csábítsák.

c) Aki pénzével lehetővé tesz súlyosan bűnös
színdarabok vagy táncok bemutatását, súlyos bűnt
követ el; ha kis mértékben tisztességtelenek, akkor
a közrernűködés csak bocsánatos bűn. A tisztesség
ellenes táncoknál közreműködő zenészek súlyos
bűnt követnek el, mely alól csak fontos ok rnent
hetné k,i őket. A rendőrök és katonák, kik mint
őrök ilyen előadásoknál jelen lenni kötelesek, ki
vannak mentve.

Azok, akik az ilyen színházakat és tánchelyi
ségeket fenntartják, távolabbi közreműködők, és
ezért kisebb fontosságú ok is kimenti őket. Az ilyen
helyiségek bérbeadása, ha nincs más, az előadásra
és táncra alkalmas helyiség, csak igen fontos ok
ból van megengedve; ha azonban több alkalmas
helyiség van, akkor a bérbeadáshoz kevésbbé fontos
ok is elegendő.

d) Cselédek, alkalmazottak tisztán a szolgálati
viszony eimén is gazdájuk kívánságára tiltott na
pokon húseledelt készíthetnek vagy bort hozhatnak,
bár tudják, hogy gazdájuk lerészegedik. Éppen így
a szolga ura számára vehet rossz könyveket vagy
ujságokat. Megfelelő .fontos okból a szolga elviheti
gazdája levelét vagy ajándékát olyan személyhez,
akível gazdája tiltott viszonyban van.

e) Iparosok, kereskedők közreműködése.
Vallónők kívánságra észszerű okból készíthetnek
olyan női ruhát, amely nem ugyan egészen illendő.
de amelynek viselése nem súlyos bűnö olyan ruhá
kat azonban, amelyeknek hordása súlyosan bűnös,
csak igen fontos okból ál1ithatnak elő kívánságra.
Aki azonban ilyen ruhákat nem megrendelésre, ha
nem eladásra készít, botrányokozással vétkezik.
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lll. A közvetel/ anyagi közreműködés meg van
engedve.

Kereskedők szabadon eladhatnak olyan tárgya
kat, amelyekkel vissza lehet élni, ha ez a vissza
élés csak általában látható előre, pl. kártya, fegy
ver, szépítőszerek, ékszerek, ha azonban bizonyos,
hogya vevő a vásárolt dologgal visszaél, annak
eladásához már fontosabb ok szükséges és tisztán
a haszon elvesztése nem menti ki a kereskedőt.

Korcsmárosok nem adhatnak szeszes italokat
olyanoknak, kik előreláthatólag lerészeqednek vagy
már részegek, kivéve, ha erre fontos ok van, pl.
nagy kár, káromkodás, veszekedés stb. megakadá
lyozása. - Általában azonban szabad vendégeinek
szeszes italokat kiszolgáltatni, ha tudja is, hogy
azok közül egyik-másik valószínűleg lerészegedik.
- Felmentvény nélküL tiltott napokon nem szabad
önként húsételeket ajánlani vendégeinek, kívánsá
gukra azonban szabad adni. Ha azonban bizonyos,
hogy egy meghatározott vendégnek nincs felment
vénye, akkor csak nagy kár elkerülése céljából
adhatna neki húst tiltott napokon. - Olyan ujsá
gokat, melyek majdnem állandóan a hit és jó erköl
csök ellen írnak, nem szabad a vendégek elé tenni
még akkor sem. ha különben e miatt többen kerülni
fogják a vendéglöt. Itt figyelemmel kell lenni az
egyházi könyvtilalomra is. (1384. c. 2. § és 1399. c.
3. §.) - Olyan ujságokat, melyek csak néha-néha
tartalmaznak a hitbe és jó erkölcsökbe ütköző cik
keket, kivánságra adhat egyes vendégeinek, ha
ennek megtagadásából jelentékeny hátrány szár
mazhatnék. Ilyen ujságokat csak akkor volna sza
bad nyilvánosan kitenni, ha tapasztalásból tudná,
hogy majdnem minden vendége kívánja az Illető
ujságot és ha ez nem áll nyilvánosan rendelkezé
sükre, nem keresik fel űztetét. ilyen esetben azon-
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ban a rossz ujságon kívül jó ujságokat is ki kell
tenni.

A fentiekben csak a mások bűnéhez való közre
működésre voltunk tekintettel. Egyik-másik közre
működés azonban botránnyal is járhat, mely tiltja
az egyébként megengedett közreműködést.

IV. Az Egyház vagy az állam vesztére törö
bűnhöz sohasem szabad közreműkődni, tehát még
a halál elkerülése céljából sem. Ez ugyanis olyan
nagy bűn a közjó ellen, hogy azt minden magán
ember még élete veszélyeztetése árán is köteles
megakadályozni vagy legalább a közrernűködéstől

óvakodni.

II. FEJEZET.

ISTEN 10 PABANCSA.

A tíz parancs közül az első három Istenhez,
a többi hét pedig felebarátunkhoz való viszonyun
kat szabályozza. Az első három előírja számunkra,
hogy Isten mint Teremtőnk és minden dolog leg
főbb Ura iránt köteles alárendeltségben az Öt meg
illető tiszteletet tanúsítsuk. tehát a vallás erényét
gyakoroljuk. Az istentisztelet egyes tényei: a szent
miseáldozat, az imádás, az ima, a fogadalom, az
eskü, bizonyos időknek megszentelése és a szent
ségekhez való járulás.
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8. §. Illell I. parcmcla:

"ta vagyok a t. Urad, Istelled: Uradal, Illelledel
ImádJad 68 csak Ilekl 8zolgáIJ."

- Hit, remény, szetetet, áldozat, imádás, ima.

Isten az első paranccsal azt parancsolja, hogy
1. benne higgyünk és 2. reméljünk, 3. Öt szeres
sük és 4. Öt áldozat, imádás, ima által tiszteljük,
5. tilt minden, babonával és vallástalansággal Ellene
elkövethető tiszteletlenséget.

1. Higgyünk Istenben.

l. A hit Istentől belénk öntött erény, amelynél
fogva kétségtelenül igaznak tartjuk míndazt, amit
Isten kinyilatkoztatott és Egyháza által, hogy higy
gyük, elénk ad. - A hit Isten ajándéka és az isteni
kegyelem gyümölcse, amely értelmünket megvilá
gosítja és akaratunkat megindítja, hogy igaznak
tartsuk mindazt, amit Isten kinyilatkozt-atott. Az
irgalmas Isten a bünös ember megvállására el
küldte egyszülött Fiát, aki hirdette szerit tanítását;
megalapította Egyházát, rábízta a kinyilatkoztatás
megőrzését azzal a meghagyással, hogy azt hami
sítatlanul őrizze és hirdesse a világ végéig min
den népnek. Az Egyház tehát Jézus Krisztus nevé
ben és megbízásából tanít bennünket.

A keresztény hit alapja és indítóoka nem az,
hogy valamely igazságot természetes eszünkkel
vagy észbeli okoskodás útján megértünk, hanem
egyedül Isten szava és tekintélye, akí se nem
tévedhet, sem minket tévedésbe nem ejthet. "Ég
és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak."
(Mt. 24, 35.) Hitünk tehát a legnagyobb fokban
észszerű.
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Szükség volt az isteni kinyilatkoztatásra, mert
e nélkül sok, az üdvösségre szükséges igazságot
csak nehezen vagy nem eléggé ismertük volna
meg, a legtöbb pedig egészen ismeretlen maradt
volna előttünk. Igy mitsem tudnánk a Szerithérom
ság titkéról. Isten Fiának megtestesüléséről,a meg
váltásról vagy arról, hogy Isten dícséretén kívül
mennyei boldogságra vagyunk teremtve; nem tud
nók, hogy ezt milyen eszközökkel érhetjük el. Es
azokat a vallási ígazságokaJt is, melyeket az ész
megismerhet, - hogy van egy legfőbb lény: Isten,
minden jónak forrása, ki a világot teremtette és
kormányozza; ki a jókat megjutalmazza, a bűnö
söket megbünteti; hogy lelkünk halhatatlan; Istent
tisztelni és mindenekfelett szeretni tartozunk stb.
- isteni kinyilatkoztatás nélkül nem mindenki
ismerte volna fel vagy legalább nem elég biztosan
'l,agy csak nehezen és későn stb., mert az ész ter
mészetes világosságát az eredeti bűn nagyon meg
gyöngitette és a szív rendetlen indulatai, szenve
délyei gyakran megzavarják azt.

Amennyire szükséges a szem a látásra, éppoly
szükséges a hit az üdvösségre. Krisztus Urunk
mondotta: "Aki nem hisz, elkárhozik." Hit nélkül
soha senki sem üdvözült és nem is fog üdvözülni.
A hit az első lépés, az első út a mennyországba.
Az igaz hitet egyedül a katolikus Egyház nyerte
Krisztustól és az apostoloktól és azt a Szentlélek
Úristen segítségével mindíg hamisítatlanul meg is
őrizte és mint mennyei kincset meg ís őrzi a világ
végéig. A katolikus Egyház isteni intézmény lévén,
isteni a tan is, melyet elénk ad, azért mint ilyent
kötelességünk nemcsak elfogadni, hanem azt meg
is kell tartanunk és a szerint élnünk.

A hit tulajdonságai. - Hitünknek a) általá
nosnak, b) erősnek, c) élőnek kell lennie.
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al Alta/ános hitünk, ha mindarra kiterjed, amit
Isten kinyilatkoztatott és az Egyház, hogy higgyük,
elénk ad. Nem elég tehát csak egyet-mást hinni,
hanem minden válogatás és kivétel nélkül hinni
kell, amit az Egyház mint Istentől kinyilatkozta
tott igazságot elénk ad, hogy higgyük.. Aki csak
azt hiszi, ami neki tetszik vagy amit ért, az nem
Istennek hisz, hanem saját gyarló eszének.

b) Erősnek, állhatatosnak kell lennie. Mihelyt
szándékosan kételkedik valaki valamely hitigaz
ságban, súlyosan megsérti Istent, mert tagadja vég
telen tökéletességét és feltételezi Róla, hogy vagy
nem mondott ig·azat vagy tévedett.

c) Előnek kell lennie, vagyis tettekben kell
megnyilvánulnia, hogy készek vagyunk Isten iránti
szeretetből mindazt megtenni, amit Isten parancsol
és elhagyni, amit tilt. Az örök üdvösség elnyeré
sére csak az a hit elégséges, melya szeretettől
sugallt jótettekben nyilvánul és azt eszközli, hogy
életünket az evangélium szabályai szerint rendez
zük be.

Ertelmünket vessük alá alázatosan Isten tekin
télyének és tartózkodjunk míndattól, ami hitünk
től való elpártolásra vezethet. Ilyen elsősorban a
kevélység, mely arra sarkall bennünket, hogy a
saját felfogásunkban bízzunk és elvessük, ami nem
világos előttünk. Ne fürkésszük az isteni titkokat.
mert aki azokat felfogni akarná, úgy jár, mint aki
huzamosabb időn át a napba néz: úgy megvakitja,
hogy azt sem látja többé, amit előbb látott. Elsza
kíthat a hittől az imának és egyéb vallásbeli köte
lességeinknek elhanyagolása. melynek hamarosan
közömbösség lesz a következménye; a világias gon
dolkozás és a bűnös élet; a rossz könyvek olva
sása, a vallásgúnyolókkal és olyanokkal való tár
salgás, kik hitünket veszélyeztetik. Ha tehát azt
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vesszük észre, hogy az imádság, a templombajárás,
a szentségek használata nem ízLik, 'törekedjünk
buzqalmunkat ismét felgerjeszteni, hogy hitünket
lassankint el ne veszítsük. Bűnös ember könnyeb
ben hajlandó a hitetlenségre, mert semmit sem
óhajt jobban, mint azt, hogy ne legyen minden
ható Isten, ítélet, pokol, örökkévalóság, ahol szá
mot kell adnia bűnös életéről. A rossz könyvek
olvasása és a vallásgúnyolókokal való állandó tár
salgás, benső <érintkezés nagyon veszélyeztethetik
hitünket. Gondolkozásban, érzésben lassankint hoz
zájuk hasonlókká leszünk. Bevált mondás: "Mondd
meg, kivel társalogsz, ki a barátod és én meg
mondom neked, ki vagy."

Hitünk megvaIJására isteni és egyházi parancs
kötelezhet.

a) Isteni parancs kötelez a hit nyilvános meg
vallására, ha a hallgatás vagy a kitérő válasz a
hit megtagadását vagy a vallás megvetését vagy
Isten ellen jogtalanságot vagy a felebarát megbot
ránkoztatását foglalná magában. (1325. c. 1. §.)

Ezért még életének veszélyeztetése árán is
meg kell vallania hitét, kit a hit dolgaiban, hitére
vonatkozólag felsőbbsége kérdez meg. Ha azon
ban a törvény tilt ilyen irányú kérdést, akkor erre
a körülményre hivatkozva megtagadhatja a választ
(pl. a gyóntatót nem szabad kérdezni a gyónásban
hallottakra nézve).

Akit magán személy kérdez hitére vonatkozó
lag, bún nélkül hallg·athat, meg tagadhatja a választ
vagy kitérő választ adhat, hacsak ez nem megy
hittagadás számba vagy azt a látszatot nem kelti,
mintha hitében állhatatlan volna, azt szégyelné.

Szabad pénzt is felajánlani, hogy hitéről ne
kérdezősködjenek. Ha azonban azért kényszerítenék
valaminek megtevésére vagy elhagyására, hogy
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ezzel hite iránt gyűlöletet tanúsítson, akkor még
életének veszélyeztetése árán is meg kell vallania
hitét.

Nyilvános fellépés a hit érdekében akkor szük
séges, ha ezzel annak kigúnyolása vagy megvetése
megakadályozható. - Uldözés idején a menekülés
magában véve meg van engedve. A lelkipásztor
azonban, ha a hívek érdekében szükséges az ott
maradása, akkor nem menekülhet el.

b) Ezenkívül tételes egyházi törvény is kívánja
egyes esetekben a nyilvános hitvallást. Igy java
daLmuk elfoglalása előtt hitvallást kell tenniök a
püspöknek, kanonoknak, plébánosnak, teológiai ta
nároknak, gyóntatóknak, hitszónokoknak. stb.
(1400. c.), az Egyházba visszatérő eretnekeknek;
akik felnőtt korukban veszik fel a keresztség szerit
ségét. A megtérés titokban is maradhat bizonyos
ideig, ha erre megfelelő okok vannak.

A hitet meg lag adni - akár közvetlenül (dí
recte), akár közvetve (indirecte) - sohasem szabad.
Közvetlenül tagadja meg hitét, aki olyan szavakat
mond, jeleket, cselekedeteket végez, amelyek ter
mészetüknél fogva az igaz hit megtagadását vagy
a hamis hit elismerését foglalják magukban.

Igy közvetlenül tagadja meg hitét, aki azt
mondja, hogy ő nem katolikus vagy hogy ő pro
testáns, úgyszintén az a katolikus, aki bálvány
áldozatot mutat be vagy aki résztvesz a protestán
sok úrvacsoráján vagy aki isméteiten megkeresz
telteti magát.

Közvetve tagadja meg hitét, aki olyan csele
kedeteket vagy mulasztásokat tesz, amelyek ma
gukban véve ugyan nem, de a ténykörülmények
miatt hittaqadás számba mennek. Iqv akitől hitét
kérdezik, hallgat, mikor ('gy másik ember azt
mondja, hogy a kérdezett nem katolikus vagy hogy
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a jelenlevők között nincs katolikus. Közvetett hit
tagadást követ el az is, aki másvallásúak isten
tiszteletein gyakran résztvesz, de sohasem jelenik
meg a katolikus istentiszteleten, úgyhogy mások
nak azt kell gondolniok róla, hogy hitét elhagyta.

A hit eltitkolása azonban nem hittagadás és
meg van engedve. Igy a katolikusnak, hogy nagy
kellemetlenségeket elkerüljön, meg van engedve,
hogy pénteken húst egyék és ne tudják meg, hogy
katolikus. Ugyanez áll a keresztvetés és asztali áldás
elhagyásáról is. Az Oltáriszentség előtt való térd
hajtás elhagyása magában véve nem hittagadás, de
gyakran bűn az Úristen tisztelete ellen. - Azon
ban hittagadás volna, ha a katolikus mások felszó
lítására tiltott napokon húst ennék, hogy ezzel
hitének megvetését fejezze ki.

A hitet fontos okból - akár hallgatással, akár
kétértelmű szavakkal, akár jelekkel vagy ruházat
tal néha eltitkolni meg van engedve, sőt fontos
okból szükséges is lehet, hogy hitünket vagy ma
gunkat nagy veszélynek ki ne tegyük.

A hit elleni bűnök: a hitetlenség, hitehagyás és
eretnekség.

t. A hitetlenség (infidelitas) a hit hiánya meg
nem keresztelt emberben. Annyiban bűn, ha az illető
saját hibájából nem ismerte meg az igaz hitet.

A teljesen akaratlan hitetlenség nem bűn. Aki
bűnös hanyagsága miatt nem ismerte meg az igaz
hitet, bocsánatos vagy súlyos bűnt követ el il sze
rint, amint hanyagsága bocsánatos vagy súlyos bűn.
Mindaddig, mig valakinek eddigi vallásáról ész
szerű kételye nem támad, nincs súlyos kötelessége,
hogy tovább kutasson. - Ha azonban valakinek a
hitigazságokat kielégitő módon előterjesztették és
mégsem hisz, hitetlensóqe mindig súlyos bűn.
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A hit ellen lehet vétkezni az Ú. n. túlzott és
vakmerő hiszékenységgel is, amikor valaki ele
gendő ok nélkül Istentől kinyilatkoztatott igazság
nak tart valamit, ami nincs kinyilatkoztatva, pl.
mikor valaki a magánkinyilatkoztatásokat minden
további vizsgálat és megfontolás nélkül elhiszi.

2. A hitehagyás (apostasía] teljes elpártolás a
hittől, teljes elhagyása az igaz hitnek olyan ember
részéről, ki a keresztség felvételével elnyerte az
igaz hitet. (1325. c. 2. §.)

Aposztata tehát mindenki, aki tagadja a sze
mélyes Isten létezését, továbbá azok a felekezet
nélküliek, akik teljesen elvetnek minden tételes,
pozitív vallást, mint a szabadkőmívesek és az Ú. n.
szabadgondolkodók. - Az nem szükséges, hogy
más vallási társulathoz csatlakozzék az illető.

3. Az eretnekség (haeresis) az értelemnek az
a tévedése, amelynél fogva a megkeresztelt ember
az Istentől kinyilatkoztatott és az Egyház által,
hogy higgyük, elénk adott igazságot makacsul
tagadja vagy abban kételkedik. (1325. c. 2. §.)

Makacsul tagadja az igazságot, aki tudja, hogy
azt az Egyház mint Istentől kinyilatkoztatott igaz
ságot terjeszti elő, hogy higgye. Aki ez utóbbit
vétkes tudatlanságból nem tudja, az igazság taga
dásával nem válik igazi (formális) eretnekké, de
hanyagságának foka szerint bocsánatos vagy súlyos
bünt követ el a hit ellen. Ugyanez áll az olyan
eretnekre, ki vallásának igazságáról kételkedik
ugyan, de bűnös könnyelműségből nem kutat to
vább az igazság után. Csak akkor válnék igazi,
alaki eretnekké, ha azért nem kutatja tovább az
igazságot, mert elhatározta, hogy akkor sem akar
katolikus lenni, ha a katolikus vallást mint igaz
vallást ismerné fc!.

Az eretnekség bűne, de nem az egyházjogilag
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büntetendő eretnekség bűnténye forog fenn akkor,
ha valaki olyan tant tagad, amelyről tévesen azt
hiszi, hogy Istentől kinyilatkoztatott és az Egyház
által hívésre előterjesztett tan; továbbá ha az, aki
ilyen igazságot tagad, egyébként hívő, de még nincs
megkeresztelve (pl. a hitujonc), úgyszintén ha
valaki az igazságot csak gondolatban tagadja, de
ezt nem nyilvánítja.

Mivel az eretnekség természeténél fogva ér
telmi tévedés, az értelem tévedése, azért az, aki
csak külsőleg, látszatra tagad valamely hitigazsá
got, de belsőleg meg van róla győződve, nem eret
nek és az eretnekekre kiszabott büntetéseket sem
vonja magára, bár a külső életben (in foro externo)
eretneknek kelt tekinteni. Az ilyen azonban a hit
tagadás súlyos bűnét követi el.

Habár az, aki valamely hítigazságban makacsul
kételkedik, mint említettük, eretnek, de nem eret
nek az, aki valamely eléje terjesztett hitigazságra
vonatkozólag nem mond ítéletet és abban pozitíve
nem kételkedik, de vétkezik azon kötelesség ellen.
hogy a hit indulatát felkeltse. - Aki a hit ellen
való kísértésben ingadozik, hogy beleegyezzék-e a
kísértésbe vagy azt eltávolítsa, beleegyezését azon
ban nem megfontoltan felfüggeszti, bocsánatos bűnt
követ el, mert gyengén, lanyhán állott ellen a
kísértésnek.

Mivel az eretnekség isteni kinyilatkoztatást
tételez fel, azért nem eretnek az, aki olyan igaz
ságot tagad, melyet hogy higgyük, az Egyház csa
latkozhatatlan tanítóhivatala terjeszt elő, de nera
mint Istentől kinyilatkoztatott igazságot; azonban
az ilyen súlyos bűnt követ el.

A magánkinyilatkoztatásoknak az Egyház által
történt jóváhagyása csak azt jelenti, hogy azok
nem tartalmaznak semmi olyant, ami a hitbe és a
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jó erkölcsökbe ütköznék. Aki azért tagadja a magán
kinyilatkoztatásokat, mert nincs meggyőződve,hogy
azok Istentől származnak, sohasem vétkezik e miatt
súlyosan.

Az Egyháztól való elszakadás (schisma) rend
szerint eretnekséggeL van összekötve. Ebben az
esetben a szakadárokról ugyanaz áll, mint az eret
nekekről. Ha a szakadárság nincs eretnekséggel
összekötve, akkor nem a hit, ihanem a szeretet elleni
bún.

Szakadár az, aki alapjában, elvileg nem akarja
magát alávetni a pápának vagy aki nem csatla
kozik a pápának alárendelt tagok közösségéhez, az
Egyházhoz. (1325. c. 2. §.) - Az nem szükséges,
hogy valamely önálló vallásos társulatba belépj en
vagy ilyent alapítson. Szakadár pl. az, aki az Egy
házból azért lép ki, hogy ne kelljen egyházi adót
fizetnie, de nem szakadár az, aki a pápának - még
hosszabb időn át is - egyszerüen nem engedel
meskedik.

A nem-katoIikusokkal való érintkezés. - I. A
nem-katolikusokkal való polgári érintkezés meg
van engedve mindaddig, mig abból semmiféle ve
szély sem származik a hitre.

E veszély miatt tiltva lehet a nem-katolikusok
szolgálatában megmaradni, bizonyos egyesületekbe
belépni vagy nem-katolikus iskolákat látogatni.

II. Katolikusoknak nem-katolikusok istentiszte
leti ténykedésein való részvétele kétféle: vagy cse
lekvőleg vagy passzive, tisztán jelenlétükkel vesz
nek azokon részt.

A nem-katolikusoknak istentiszteleti ténykedé
sein való részvétel a katolikusoknak általában
tiltva van (1258. c. t. §), mert ez a hamis vallás
nak megvallása volna.

Ezért nem szabad felkérni eretneket arra,
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1. hogy katolikus szülök gyermekét megkeresztelje,
a legvégső szükség esetét kivéve; 2. hogy katoliku
sok gyermekének keresztelésénél keresztszülő le
gyen (még helyettes által sem); 3. hogy akár ve
gyes-, akár tisztán katolikus házasságnál házassági
tanú legyen.

Tiltva van másvallásúaknak istentiszteletén
azokkal együtt énekelni, ehhez orgonálni vagy más
hangszeren játszani. De nincs tiltva privátim helyes,
jó imádságot az eretnekekkel együtt végezni (vagy
dalokat énekelni), ha e miatt nem kell botránytól
féLni.

Aki eretnekek istentiszteletein (az 1258. c. ren
delkezése ellenére) cselekvőleg résztvesz, eretnek
ségről gyanús. (2316. co)

A nem cselekvő, tisztán jelenlétben álló pasz
szív részvétel a nem-katolikus istentiszteleti tény
kedéseken meg van engedve, ha ezt a megjelenést
hivatalos állás (pl. anyakönyvvezető) vagy udva
riasság vagy valamely más fontos ok kívánja, fel
téve, hogy a hitehagyás vagy botrány veszélye ki
van zárva. (12580 c. 2. §o)

Ezzel a korlátozással meg van engedve a kato
likusnak, hogy eretnek által kiszolgáltatott kereszt
ségen, nem-katolikusok temetésén, a katolikus lel
kész előtt kötött házasságon megjelenjék. - Sza
ban nem-katolikus imaházat megtekinteni és olyan
vidéken, ahol az eretnekség már régóta megvan,
néha kíváncsiságból a nem-katolikus istentisztele
ten is megjelenni. - Éppen így a szolga vagy
szolgálóleány gazdájának kívánságára elkísérheti
őt a nem-katolikus istentiszteletre. - A katonák
és foglyok, ha nem-katolikus istentiszteletre ki
vannak rendelve, engedelmeskedhetnek, feltéve,
hogy ez a kirendelés csak a rend miatt történik
és nem az igaz hit iránt érzett gyülöletből. - Nem-

44



katolikus prédikációkat hallgatni gyakran tiltva
lehet az ebből származó botrány és hitveszély mlatt,
ez akkor is fennforog, ha a prédikációkat rádión
hallgatjuk, főleg ha ez gyakran történik.

2. Reméljünk Istenben.

l. Fogalma. A remény belénk öntött természet
fölötti erény, amelynél fogva bizalommal várjuk a
mindenható, jóságos és hű Istentől az örök bol
dogságot és annak elérésére szükséges vagy hasz
nos eszközöket (Isten kegyelme, a bűnök megbocsá
tása és anyagi javak is, amennyiben távolról ezek
is segítenek az örök boldogság elnyerésében és
meg vannak ígérve nekünk).

A remény ellen az vétkezik, l. aki nem bízik
abban, hogy Isten megbocsát nekí: 2. aki vakmerően
bizakodik.

Vakmerően bizakodik, aki azért vétkezik, mert
Isten irgalmas.

2. Szükségessége. A remény indulatának fel
keltése szükséges: mikor az ember eszének hasz
nálatával kezd élni és az örök boldogságban álló
végcélját kellőkép megismeri; - amikor kétségbe
eséssei vétkezett; - mikor valamely kisértést nem
tud máskép legyőzni; - mikor olyan parancsot
(ima, bűnbánat) kell teljesíteni, amely a remény
indulatának felindítását feltételezi; - halálveszély
beni - gyakrabban az életben. Ez utóbbi mínden
kinél eléggé teljesül, aki valóban keresztény éle
tet él.

3. Bűnök a remény ellen. A remény ellen vét
kezünk, ha az előbb említett esetekben nem indít
juk fel a remény indulatát. Ezenkívül vétkezünk
azzal, hogy egyáltalán nem vágyódunk az örök
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boldogság után, továbbá kétségbeeséssel és vak
merő bizakodással.

a) Aki egyáltalán nem vágyódik Isten után és
nem az örök boldogságban látja végcélját, vétkezik
a remény ellen. - Aki szívesen lemondana a
mennyországról, csakhogy örökké élhessen e föl
dön, súlyosan vétkezik, ha ez az érzülete abban
leli eredetét. mert e földi javakat nagyobbra érté
keli, mint az Istennel való egyesülést. Azonban az
ilyen nyilatkozatok és beszédek gyakran csak e
földi dolgokhoz való rendetlen ragaszkodásnak ki
fejezései és ezért nem mindíg halálos bünök. Aki
örökké akarna e földön élni, mert aggódik és attól
fél, hogy halála után elítéltetik, nem mindíg vét
kezik súlyosan (kétségbeeséssel) a remény ellen.
Egyébként hosszú életet kívánni, vagy jó vagy
rossz a szerint, amint e kívánság jó vagy rossz
indítóokból származik.

b) A kétségbeesés abban áll, hogy valaki
teljesen feladja a reményt és teljesen lemond arról,
hogy elnyerhesse az örök boldogságot és az erre
szükséges eszközöket.

A kétségbeeséssel nem szabad összetéveszteni
azokat az aggodalmakat. amelyek gyakran jámbor
lelkeket is elfognak. akik egyébként a legponto
sabban teljesítik kötelességeiket. Eppúqy az ideg
beteg és hisztérikus egyéneknél gyakran elöforduló
apathía a vallásgyakorlatokkal szemben betegség,
de nem bűn a remény ellen. - A kétséqbeesés,
érzéki érzése egyáltalán nem jelenti az akaratnak
e1fordulását Istentől, bár ilyenkor gyakran túlhaj
tott, túlzó, de nem komolyan vett beszédek és nyi
latkozatok hangzanak el. - A szokásos bűnösök
is, kik "kétségbe esnek" javulásukon, gyakran csak
kishitűek és nem annyira az isteni segítségen.
mint inkább saját közreműködésükön esnek két-
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ségbe. - Ha valaki kétségbe esik, hogy elnyerhet-c
Istentöl bizonyos ideiglenes javakat imáj ával, szin
tén nem követ el bűnt a remény ellen, mert Isten
az ilyen kívánságok teljesítését nem ígérte meg.

Éppen így nem bűn a remény ellen, ha valaki
életuntság miatt "kétségbeesésében" a halált kí
vánja, de ha néha ezzel a kívánsággal bűn van
kapcsolatban, rendszerínt csak bocsánatos bűn vala
mely más erény ellen, hacsak nyiUan fel nem lázad
i'? isteni Gondviselés ellen. - Egyébként a halál
kívánása meg van engedve, ha az Isten akaratán
való megnyugvással van összekötve és abból a
vágyból származik, hogy valóban igen nagy földi
szenvedésektől megszabaduljon vagy nagy lelki
veszélytől ment legyen (pl. üldözések, nagy testi
fájdalmak vagy bűnbeesés veszélye).

c) A vakmerő bizakodás akkor forog fenn, ha
vakmerően, ok nélkül várjuk és reméljük az örök
boldogság és eszközeinek elnyerését. Vakmerő
bizakodással vétkezik: a) aki abban reménykedik,
hogy bűneinek bocsánatát és az örök boldogságot
saját erejéből elnyerheti; - b) aki abban bizako
dik, hogy bűneinek bocsánatát és az örök boldog
ságot jócselekedetek nélkül, kizárólag Krisztus ér
demeiből elnyerheti; - c) ha valakí azért követ
el bűnt, mert annak bocsánatát könnyen megnyer
heti Istentől vagy azért követ el több bűnt, mert
Isten éppoly könnyen megbocsátja a több bűnt,
mínt az egy bűnt; - d) ha valaki olyan dol.got
akar Istentől, amit Isten természeténél fogva tulaj
donságainál nem adhat meg (pl. bűnös dologban
való segítség) vagy az általa megállapított erköl
esi rend szerínt nem akar megadni. Tehát nem
vakmerő bizakodás, ha valaki a bocsánat reményé
vel vétkezik, mert ilyen esetben a bűnnek oka az
emberi gyengeség és nem a megbocsátás reménye.
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Még abban az esetben sem, ha valaki nem követné
el a bűnt olyan könnyen, ha nem lebegne szeme
előtt a bocsánat reménye, merL ez a körülmény
nem ok, hanem csak alkalom a bűnre. - Nem vak
merő bizakodás, ha valaki ugyanazt a bűnt több
ször elköveti, mert több bűnről éppúgy vádolhatja
magát a szentgyónásban, mint egy bűnről. vagy ha
valaki elhalasztja bűnbánatát abban a reményben,
hogy később még meggyónhat. Ilyenkor azonban
bűnt követhet el a keresztény önszeretet ellen.

3. Szeressük Istent.

Isten szeretetéről már az r. fejezetben a szerétet
főparancsánál szóltunk.

A hit, remény, szeretet felkeltése.

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igaz
mondó vagy.

Istenem, remélek tebenned, mert végtelenül hű
és irgalmas vagy.

Istenem, mindenfölött szeretlek téged, mert
végtelenül jó és szeretetreméltó vagy.

A /őigazságok, amelyeket mindenkinek ismer-
nie és hinnie kell:

Hiszem,
l. hogy egy Isten van;
2. hogy az Istenben három személy van: Atya,

Fiú és Szeritlélek.
3. hogy a Fiú Isten emberré lett, hogy minket

halálával megváltson és üdvözítsen;
4. hogy Isten igazságos bíró, aki megjutalmazza

a jókat és megbünteti a gonoszokat;
5. hogy az ember lelke halhatatlan;
6. hogy Isten kegyelme az üdvösségre szük

séges.
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4. Áldozat, imádás, ima.

I. Az áldozat az újszövetségben a szentmise
áldozat bemutatásában án, melyen a híveknek részt
kell venniök. Erről a 3. parancsnál lesz szó.

II. Az imádás. Istent akkor imádjuk, ha úgy
tiszteljük Ot, mint legfőbb Urunkat tisztelnünk kell,
vagyis ha elismerjük egyrészről Isten fenségét és
uralmát. másrészről saját függésünket és alárendelt
ségünket.

a) A tulajdonképeni értelemben vett imádás
egyedül és kizárólag Istent illeti meg (cultus duliae).
Ez lehet feltétlen (abszolút), ha magát Istent (a
Szentháromságot, Jézus Krísztust, a legméltóságo
sabb Ol.táriszentséget) tiszteljük vagy lehet vi
szonylagos (relatív), ha Isten képét, a szenvedés
eszközeit stb. tiszteljük Isten fensége miatt, amely
lyel ezek oly benső viszonyban vannak.

Hogy Istent imádjuk, azt azzal mutatjuk meg,
ha imádkozunk, térdet hajtunk és a közös isten
tiszteleten résztveszünk. Külsőképen is tartozunk
Istent tisztelni, mert az ember nemcsak lélekből,
hanem testből is áll és rnert Krisztus Urunk is
rendelt külső istentiszteletet a szentmisében és
szentségekben. Krisztus Urunk azt mondotta: "Min
denkit, aki megvall engem az emberek előtt, én is
megvallom azt Atyám előtt, ki mennyekben van:'
(Mt. 10, 32.)

b) Külön tisztelet (cultus duliae) illeti meg az
angyalokat és a szenteket, mert mint Isten barátai
résztvesznek az ő fenségében, - mert nagyon eré
nyes életűek voltak - és mert maga Isten is meg
dicsőítette őket.

A szentek között legnagyobb tisztelet (cultus
hyperduliae) illeti meg a Boldogságos Szűz Máriát,
mert mint Istenanya különleges módon résztvesz
Isten fenségében és imádságával legtöbbet tehet
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érettünk Istennél. Szűz Mária Isten kegyelméből a
legszentebb teremtmény, az angyalok és szentek
királynője, ő a mi mennyei anyánk is.

A szenteket azáltal tiszteljük, hogy 1. példá
jukat követjük, 2. közbenjárásukat kérjük, 3. ünne
peiket megüljük, 4. képeiket és ereklyéiket tisz
teletben tartjuk.

A szentek tisztelete színtén lehet abszolút vagy
relativ a szerint, amint a szenteket személyükben
vagy képeikben vagyereklyéikben tiszteljük.

A szentképeket azért tartjuk tiszteletben, mert
azok Istenre, Krisztus Urunkra vagy a szentekre
emlékeztetnek és ájtatosságra indítanak minket.
Különösen tiszteletreméltó a feszület, vagyis a
keresztrefeszített Jézus képe.

A szentek képei vagy szobrai előtt imádkozni
nem bálványimádás, mert nem a képhez vagy szo
borhoz fohászkodunk, hanem azokhoz, akiket a kép
vagy szobor ábrázol.

Az ereklyéket azért tartjuk tiszteletben, mert
azok Jézustól vagy a szeritektől reánk maradt
becses emlékek, melyeket Isten sokszor csodákkal
tüntetett ki.

III. Az ima. A szorosabb értelemben vett ima
Istenhez intézett kérés, hogy a lelki üdvösségünkre
szükséges vagy hasznos dolgokat adja meg nekünk.
- Tágabb értelemben ima lelkünknek minden jám
bor érzülete Isten és az istenes dolgok iránt.

Az ima lehet Istent dicsőitő, Istennek hólát adó,
Istentől valamit kérő, bűneinkért engesztelő és
közbenjáró ima, mellyel másoknak kérünk valami
jót.

A belső figyelem nem tartozik az ima lénye
géhez. Ha a kötelező imákat (pl. a szentgyónás
után elégtételül végzendő ima, breviárium) önkén
tes szórakozottsággal végezzük, kötelességünknek
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eleget teszünk, bár az önkéntes szórakozottság
magától értetődőleg bocsánatos bűn és befolyással
van az ima hatására.

Az ima szűkséqes. Az ima minden felnőtt em
bernek szükséges az isteni parancs értelmében.
A Szentírás mondja: "Ebren legyetek és imádkoz
zatok, hogy kísértetbe ne essetek" (Mt. 26, 41.);
"Kérjetek és adni fognak nektek" [Mt. 7, 7. Lk.
11,9.); "Szüntelenül imádkozzatok" (I Tessz. 5,17.).
Hitigazság, hogy Isten a gondviselés jelenlegi rend
jében nem adja meg az üdvösségre hathatós kegyel
met, hacsak nem kérjük a Szentírás e szavai sze
rint: " ... Nincs semmitek azért, rnert nem kértek."
(Jak. 4, 2.)

Tehát kötelességünk az ima, de hogy mily
gyakran kell imádkoznunk, az nincs biztosan meg
áll.apítva. A napi imáknak önkéntes elhagyása bizo
nyára nincs bűn nélkül, mert ez hanyagságból és
lanyhaságból történik. Egyébként, mivel a hívek
vasár- és ünnepnapokon kötelesek szentrnísét hall
gatni, ha e parancsot teljesítik, eleget tesznek az
imádkozásra vonatkozó parancsnak is.

Nemcsak magunkért, hanem mindenkiért köte
lesek vagyunk imádkozni, kiket a szeretet paran
csa szerint szeretni és segíteni tartozunk. Bár egye
nesen és tulajdonképen Istenhez mint minden jó
legfőbb Urához és adományozójához kell fordulnunk
imánkkal. de azért a Boldogságos Szűz mint a
kegyelmek osztogatója, az angyalok és szentek mínt
Isten barátainak közbenjárását is kérhetjük. Sőt
magánimánkban a megkeresztelt, de eszük hasz
nálata előtt elhúnyt kisdedek és a tisztítóhelyen
szenvedő lelkek segítségét is kérhetjük. Dícséretes
és általános szokás a reggeli és esti, az evés előtti
és utáni ima, de erre sem az isteni, sem az egyházi
parancs nem kötelez sztqorúan. Ezért ezeknek ('1-

51



hagyása - eltekintve más körülményektől, pl. bot
rány stb. - nem bűn.

Bizonyos, hogy az ájtatosan, bizalommal, kitar
tással és állhatatosan végzett jó ima meghallgatást
nyer, mert Isten vagy megadja azt, amit kérünk
vagy azt, ami üdvösségünkre hasznosabb. Krisztus
Urunk ezt gyakran megígérte: "Bizony, bizony
mondom nektek, ha valamit kértek az Atyától az
én nevemben, megadja nektek." (Jn. 16, 23.) "Kér
jetek és adni fognak nektek, keressetek és találtok,
zörgessetek és megnyitnak nektek." (Mt. 7, 7. stb.)

Ami az ima tárgyát illeti, általában minden
olyan dol.got kérhetünk, ami örök üdvösségünkre
hasznos. - a) Feltétlenül kérhetünk természetfölötti
javakat, t. i. az örök boldogságot és annak elnye
résére szükséges eszközöket; b) mind lelki, mind
testi természetes javakat is kérhetünk, de csak
feltételesen, ha lelkünk üdvösségének javára vál
nak, c) rossz dol.gokat (betegség, szenvedés) vagy
azoktól való szabadulást szintén csak feltételesen
kérhetünk, ha azok lelki üdvösségünkre hasznosak.

V. Isten első parancsa elleni bűnök.

Az előírt vallásos cselekmények, vallásgyakor
latok elmulasztása, a babona és a vallástalanság.

l. Isten imádása ellen az vétkezik, l. aki nem
imádkozik, 2. aki szent dolgokkal tréfál vagy azok
ból gúnyt űz, 3. aki szentségtörést, baborrát vagy
bálványimádást követ el.

Szentségtörést az követ el, aki valamely szent
séget méltatlanul vesz fel vagy az Istennek szentelt
helyeket, tárgyakat, személyeket meggyalázza. Az
iV bűn, ha valaki szent hivatalt, megszentelt tár
gyat vagy más lelki dolgot elad vagy megvesz. Ezt
szentségárulásnak, szimóniának nevezzük.

Babonával az vétkezik, aki valamely dolognak
('Ily titkos erőt tulajdonít, aminőt Isten annak nem
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adott. Babona pl. jósolgatni kártyából, álmoskönyv
ből, kézből stb., a pénteket, a 13-as számot szeren
csétlennek tartani, szent dolgokat, imádságokat az
Anyaszentegyház tanításával ellenkező módon hasz
nálni.

Babonát követ el az istentiszte1et ellen, aki
Istent helytelenül tiszteli vagy teremtmény iránt
Istent megillető tiszteletet tanúsít. Helytelenül tisz
teli az igaz Istent, aki az igaz Isten tiszteletét val
lásos tévedéssel és csalásokkal köti össze vagy
Istent feltűnő, értelmetlen, nevetséges szertartások
kal akarja tisztelni.

Hamis istentisztelettel vétkezik, ha valaki most
az ószövetségi szertartásokat végzi; ha csodákat,
látomásokat, kinyilatkoztatásokat költ, hamis erek
lyéket tesz ki tiszteletre; ha Istent tiszteletre nem
méltó, illetlen cselekedetekkel tiszteli. Ezek tár
gyuknál fogva súlyos bűnök; de tudatlanság, egy
ügyűség, a dolog csekélysége miatt lehetnek bocsá
natos bűnök.

Hiábavaló, haszontalan istentisztelettel vétke
zik, aki az egyházi szabályok ellenére különleqes
szertartásokat akar csatolni az istentisztelethez, pl.
különféle keresztjeleket használ stb.

Rendszerint bocsánatos bűn van ilyen esetek
ben, de botrány, súlyosan kötelező egyházi paran
csok megsértése miatt súlyos bűn is foroghat fenn.

2. Teremtmény iránt tanúsít isteni tiszteletet
valaki, ha azt közvetlenül mint Istent tiszteli; ez
a bálványimádás vagy ha a teremtménynek olyan
erőt tulajdonít, amellyel az sem természeténél
fogva, sem Isten rendeléséből nem bír; ez a szoro
sabb értelemben vett babona.

A bálványimádás mindtq súlyos bűn. - A bűn
től kiment a tudatlansúq, a nem-ismerés, ha pl.
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valaki egy nem konszekrált ostyát imádna abban
a meggyőződésben, hogy az konszekrálva van.

A szorosabb értelemben vett babona a jóslás
és varázslat. Mindkettő magában véve súlyos bűn,
mert mindkettőben nyiltan vagy hallgatólag benne
van a gonoszlélek segítségül hívása.

Vétkezik, aki maga tesz vagy mással tetet ilyen
dolgokat, pl. jósoltat magának vagy kártyát vetet,
feltéve, hogy maga vagy a jósló személy komolyan
veszi a dolgot.

Súlyos bűnt lehet elkövetni már a gonoszlélek
nek hallgatólagos segítségül hívásával is, ha valaki
bizonyos meghatározott eredmény bekövetkezése
érdekében nyilvánvalóan teljesen elégtelen eszkö
zöket használ, még akkor is, ha a gonoszlélek be
folyása ellen tiltakozik. Ha azonban az óhajtott
eredményt természetes, bár még ismeretlen erők
is létrehozhatják, akkor az ilyen eszközök haszná
lata az ördögi befolyás ellen való tiltakozás mellett
meg van engedve. Ezért az Ú. n. varázsvessző hasz
nálata, melyet a viz és ércek megtalálására szok
tak használni, meg van engedve.

Néha a gonoszlélek hallgatólagos segítségül
hívása mellett végzett babonás dolgok bocsánatos
bűnt vagy egyáltalán nem képeznek bűnt, ha tudat
lanságból, együgyűségből vagy tévedésből történ
nek vagy ha az illető nem gondolja komolyan.
inkább tréfának tekinti és nincs botrány. - Eppen
így csak bocsánatos bűnt követ el vagy néha egy
általán nem vétkezik, aki a jóslásokban. álmokban
stb. nem hisz ugyan, de bizonyos meghatározatlan
félelemből vagy kíváncsiságból valamely, magában
véve erkölcsileg közömbös dolgot tesz vagy mással
tetet, tekintettel a jóslásra vagy álomra stb.

Vallásos dolgokkal is lehet babonát elkövetni,
pl. valaki bizonyos imákat többször leír és azokat
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terjeszti és azokkal meghatározott eredményeket
akar elérni; továbbá ha bizonyos imáknak, képek
nek stb. csalhatatlan hatást tulajdonít. Ezekben az
esetekben rendszerint kiment a bún alól az egy
ügyűség.

3. Az asztaltáncoltatás össze lehet kötve ter
mészetes okokból megmagyarázható jelenségekkel,
de olyanokkaL is, melyeknek nem tudunk természe
tes magyarázatot adni. Ezzel is lehet babonát el
követni.

El lehet gondolni, hogy az asztalkát természe
tes erők mozdítják meg, de lehetetlen, hogy az
asztaltáncoltatással titkos dolgot tudjunk meg.
Egyes szerzők szerint ez csak akkor volna lehet
séges, ha a titkos dolgot a jelenlevők közül leg
alább egy ismeri. Az ilyen kísérletektől azonban
egyáltalán tartózkodni kell, mert könnyen lehetsé
ges, hogy babonát követünk el.

4. A hipnotizmus nem bún Isten tisztelete ellen,
hacsak babonás szándék vagy mindenistenítési
(pantheisticus) világnézet nincs vele kapcsolatban.

De gyakran tiltva van a hipnotizmus a vele
kapcsolatos egészségi és erkölcsi veszélyek míatt.
Hogy tehát megengedett legyen, szükséges, hogy
fontos ok legyen rá; hogy először más kifogástalan
eszközökkel tegyenek kísérletet; továbbá hogy er
kölcsileg kifogástalan, szakértő orvos vezesse az
eljárást lehetőleg tanúk jelenlétében és hogy a
jelenlevők közül senkinek se legyenek babonás
szándékai.

5. A spiritizmusnál, mely a szellemi világgal
való érintkezést hirdeti, legtöbbször csalásról van
szó. De a szellemekkel való érintkezésre irányuló
szándék is súlyosan bűnös.

Ezért súlyosan bűnös dolog ilyen szellemidéző
(spiritisztikus) üléseket rendezni vagy azokon mint
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médium szerepelni még akkor is, ha a gonoszlélek
kel való érintkezés ellen tiltakoznak. Tiltva van a
szellemidéző üléseken általában mint nézőnek jelen
lenni még akkor is, ha az illető elveti a spiritizmust;
a jelenlét súLyos bűn is lehet a botrány vagy a
spiritizmus előmozditása míatt. Nem vétkezik azon
ban, ha nem forog fenn botrány, a tudós, ki azért
van jelen, hogya jelenségeket kikutassa.

6. A vallástalanság külőnleges tiszteletlenség,
melyet kőzvetlenül Istennel szemben vagy közvetve
a neki szentelt személyekkel, tárgyakkal szemben
követünk el. Ilyen bűnök a) az istenkisértés, b) a
szentségtörés és c) a szentségárulás (simonia).

a) Az istenkisértés lényege szerint abban áll,
hogy Isten tökéletességeit (pl. tudását, hatalmát)
megfelelő ok nélkül próbára tesszük. Történhetik
ez kifejezetten vagy hallgatólag.

Kifejezetten történik az istenkisértés, ha valaki
valamit tesz vagy kér Istentől azzal a szándékkal,
hogy próbára tegye Isten tökéletességeit. - Hall
gatólagos az istenkisértés, ha ez a szándék nem
nyer nyiltan kifejezést, de olyant teszünk, ami ter
mészeténél fogva magában foglalja az istenkisér
tést. A nyilt. kifejezett istenkisértés mindig súlyos
bűn; a hallgatólagos a dolog csekélysége miatt
bocsánatos bűn is lehet.

Mint kifejezetten istenkisértés súlyos bűn volna
azt kivánni Istentől, hogyaszentostyában mutassa
meg magát, hogy ott csakugyan jelen van; ha Isten
jelenlétéről kételkedik, a hit ellen is súlyos bűnt
követ el; ha valaki a fenyegető halálos veszedelem
ben semmiféle természetes eszközt nem akar hasz
nálni és Isten csodálatos segitségét várná. Ugyanez
áll arra az esetre is. ha valaki ilyen várakozás
mellett minden ok nélkül súlyos életveszélynek
leszi ki magát.
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Nem istenkísértés, ha valaki könnyelműségből
vagy hogy bátorságát megmutassa (a nélkül azon
ban, hogy Isten különös segélyét várnál halálos
veszedelemnek teszi ki magát vagy készülés nélkül
megy vizsgára. Ilyen esetek azonban más bűnökkel
kapcsolatosak.

Nem bún, ha valaki olyan esetekben, mikor
a természetes eszközök hiábavalóknak bizonyultak,
Isten rendkívüli segítségét várja, pl. ha valaki ön
ként a vértanúság veszélyének teszi ki magát, hogy
Isten megvetését elhárítsa. Éppen így nem bún, ha
valaki a könnyebb betegségében reméli, hogy Isten
segítségével természetes gyógyító eszközök nélkül
is egészséges lesz.

b) Szentségtörést követ el, aki Istennek szen
telt személyt, helyet vagy tárgyat méltatlan bánás
módban részesít.

A szentségtörés magában véve súlyos bűn, de
a dolog csekélysége miatt lehet bocsánatos is. Faji
lag külőnböző a bűn a szerint, amint valaki Isten
nek szentelt személlyel vagy hellyel vagy dologgal
bánik méltatlanul.

Egyházi személy mindaz, aki a világi papoknál
a tonzúrát (haj koronát) felvette, a szerzeteseknéI. a
novicius is. (108. c. 1. §.) Személyi szentségtörést
követ el, aki az egyházi személyeket megöli, meg
veri, meglöki, rájuk tipor, leköpi stb., továbbá, ha
fogságba veti őket vagy valamit elrabol tőlük.

Helyi szentségtörést követ el az, aki akár szen
telés (consecratio), akár megáldás (benedictio) által
istentiszteletre vagy temetkezésre szentelt helyet
sért meg. (1154. c.) Ilyenek a templomok, nyilvános
kápolnák és egyes temetők. Nem tartoznak a szent
helyek közé a templomhoz épített sekrestye, a
templom alatti és melIékhelyiségek, a tornyok.

Helyi szentségtörést vonnak maguk után mind-
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azok a tények, I. amelyek a szent helyeket az
egyházjog szerint megszentségtelenítik, mint a gyil
kosság, halálos megsebesités, öngyilkosság, súlyo
san bűnös, jogtalan vérontás, a szent helyeknek
istentelen, piszkos célokra való felhasználása, hitet
lennek vagy ítéletileg kiközösilettnek oda temetése,
feltéve, hogy ezek a tények bizonyosak és köz
ismertek és 'hogy magában a templomban történtek.

2. Olyan cselekedetek, melyek a hely szent
ségét vagy menedékjogát súlyosan sértik. Ilyenek
világi színdarabok előadása, táncok, vásárok, bírói
ténykedések, lakomák, verekedések, gyujtogatások,
betörés stb. Gyertyák. istentiszteleti. ájtatossági
tárgyak és iratok eladása a temetőben vagy a
templomban tűrhető, ha ez az istentisztelet rendjé
nek zavarása nélkül történhetik. Privátim még
szükség nélkül is enni valamit a templomban nem
súlyos bűn. - Titokban elkövetett súlyos bűnök
legalább mínt szentségtörés nem képeznek súlyos
bűnt, ezért nem kell meggyónni, hogy a bűn szent
helyen történt. - A templomokat menedékjog illeti
meg. (1179. c.] Az oda menekűlt bűnösöket csak
szükség esetében szabad eltávolítani a helyi Ordi
nárius vagy legalább a templom igazgatójának bele
egyezésével.

3. A dologi szentségtörés a szent dolgok iránt
tanúsított tiszteletlenségben áll. Ide tartozik a szent
ségek méltatlan vétele, főleg az Oltáriszentség iránti
tiszteletlenség, a szent tárgyak, rnínt a szent olajok,
ereklyék, képek megvetésből történt eldobása vagy
összetörése; de nem bűn, ha valaki ilyen dolgokat
eléget, mert nem tudja használni azokat. - Szerit
ségtörés az istentisztelet céljára szolgáló megszen
telt vagy megáldott edényeket, ruhákat profán
célokra használni, pl. a kelyhet ivásra. Ha azon
ban ezek a dolgok elvesztették eredeli alakjukat
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(beolvasztás, felfejtés stb.), akkor már világi célokra
is felhasználhatók.

Olyan tárgyak, melyek istentiszteleti célokat
szolgálnak ugyan, de nincsenek megáldva, profán
célokra is használhatók, pl. a szőnyegek, gyertya
tartók, kandeláberek, kannák, lavábokendők.Ugyan
ez áll olyan tárgyakra nézve is, amelyek meg van
nak ugyan áldva, de nincsenek istentiszteleti
célokra rendelve. Ezért szabad megáldott gyertyá
kat tanulásnál felhasználni, megáldott sóval az ételt
ízesíteni. nem bűn a megáldott húsnak csontját
vagy a megáldott tojásnak a héját eldobni.

c) Szentséqáruléssal (simonia) az vétkezik, aki
lelki jót vagy a lelki jóval szorosan összefüggő
földi dolgot földi, anyagi értékért akar venni vagy
eladni. (727. c.)

Nem szentségárulás, ha valaki másnak földi
javakat ad, hogy az illető saját lelki hasznára vala
mit tegyen, pl. szentmisét hallgasson, húsvétot meg
ünnepelje. úgyszintén nem szentségárulás, ha
valaki a szegénynek pénzt ad azzal a szándékkal,
hogy a szegény hálából imádkozzék érette. - Aki
eladja búcsúkkal ellátott rózsafüzérét a nélkül,
hogy e címen magasabb árt kérne érte, nem követ
el szentségárulást (730., 1539. c. 1. §.), de a búcsúk
minden eladás által megszűnnek. (924. c. 2. §.) Az
ilyen tárgyak felszentelt, megáldott jellegüket is
elvesztik, ha nyilvánosan áruba bocsáttatnak.
(1305. c. 1. §. 2.)

Az isteni jog által tiltott szentségárulás tárgyá
nál fogva mindig súlyos bűn, mert abban, hogy a
földi dolgokat egyenlőknek tartjuk a lelki dolgok
kal, ha ez utóbbiak látszólag csekélyek is. súlyos
tiszteletlenség van.

A szentségárulásnak bővebb tárgyalása inkább
csak a gyóntatókat érdekli, azért itt mellőzzi.ik.
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9. §. laleD 2. pGlnc:aa:
laleDDek Dev'l blába De vegyecL

- Káromkodás, eskü, fogadalom. -

Isten 2. parancsa tiltja nevének minden meg
sértését. - Isten nevét az sérti meg: 1. aki Isten
nevét könnyelműen mondja ki; 2. aki káromkodik
vagy átkozódik; 3. aki vétkesen esküszik; 4. aki
fogadaimát nem tartja meg.

Isten neve alatt itt nem csupán az Isten szót
kell érteni, hanem minden elnevezést, amelyek
Istent az ő különféle tulajdonságainál és műveinél
fogva megilletik, minők az úr, a Felséges, a Min
denható stb. - Hasonlókép e kifejezés: "Hiába ne
vegyed" - nemcsak annak haszontalan, tiszteletlen
kimondását jelenti, hanem minden visszaélést Isten
nevével, Istennek minden megbecstelenítését sza
vak vagy jelek által.

1. Is/en nevének tiszteletlen kimondása által
vétkezünk, ha azt tréfából vagy haragból vagy
könnyelműen mondjuk ki, mert ilyenkor akimondó
vét azon belső és külső tisztelet ellen, me ly Istent
megilleti. Nemcsak Isten vagy Jézus nevét bün
tiszteletlenül kimondani, hanem a Boldogságos Szűz,
az angyalok vagy szentek nevét is, mert ezek közel
állanak Istenhez, épp azért tiszteletreméltók.

2. Káromkodással az vétkezik, aki Istenről,
Jézus Krisztusról vagy a Boldogságos Szűz Máriá
ról gyalázó dolgot mond. Aki tudatosan használ
gyalázó szavakat vagy jeleket, káromkodással vét
kezik, ha nincs is meg a kifejezett szándéka a
káromkodásra, mely közvetlenül, egyenesen Isten
ellen vagy közvetve irányul Isten ellen a szentek
vdgy szent dolgok gyalázása által. - A káromko
dás eretnekséggel vagy átkozódással is lehet eqybo-
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kötve. - A káromkodás tárgyánál fogva mindig
súlyos bűn, melyre az ószövetségben halálbüntetés
volt kiszabva. (III Móz. 24, 16.)

Káromkodás pl. így beszélni: Isten nem igaz
ságos, - nem irgalmas, - Isten keményebben
büntet, mint ahogyan meqérdernlem, - hasonlókép
Máriáról azt mondani, hogy csak olyan nő, mint
más. Továbbá istenkáromló az is, aki a szent dol
gokat, a szentségeket, szentrnisét, a feszületet, a
hasonló tárgyakat kigúnyolja, fitymálja.

Istenkáromlást nemcsak beszéd által lehet el
követni, hanem tisztán gondolatban, valarnint külső
jelek által is, pl. ha valaki szándékosan csúnyákat
gondol Istenről, a szeritekről vagy szent dolgokról,
habár gondolatát nem is mondja ki; jelekkeL pedig
akkor, ha Isten iránti belső gyülöletét, haragját és
megvetését azáltal fejezi ki, hogy az eget öklével
fenyegeti stb.

Istenkáromlás még a vallás kigúnyolása is,
mídőn a gúnyolódónak az a szándéka, hogy a val
lást, a katolikus Egyházat, annak szertartásait nevet
ség és megvetés tárgyává tegye.

Ellenben nem vétkezik káromkodással, ha vala
ki teremtmény ellen irányuló haragjában szent sza
vakat használ, magában véve csak bocsánatos bűnt
követ el, még kevésbbé, ha valaki haragjában az
ördög nevét mondja ki. Az ilyen mondások: vigyen
el az ördög, - a mennydörgős menkő üssön agyon,
- nem káromkodások, hanem átkozódások és rend
szerint csak bocsánatos bűnök, mert az illető nem
gondolja komolyan a dolgot.

A szent neveknek haragból vagy meggondolat
lanságból történt kiejtése magában véve csak bocsá
natos bűn, de súlyos bün lehet, ha a harag Isten
ellen irányul vagy ha legalább tárgyilag az a lát
szata van a dolognak. hogy haragjában a legszen-
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tebb dolgok ellen akar kifakadni; továbbá súlyos
bűn foroghat fenn a botrány és téves lelkiismeret
miatt.

Atkoz6dással az vétkezik, aki haragjában azt
kívánja, hogy Isten rosszat tegyen neki vagy más-

o nak, miközben gyakran Isten nevét is megbecste
leníti. Ez kétféle módon történhetik: először, ha
valaki felebarátjának azt kívánja, hogy Krisztus
vére, a szentségek stb. örök kárhozatára váljanak;
másodszor, ha valaki a teremtményeket mint Isten
műveit (pl. vihart, éhséget, dögvészt, háborút stb.),
melyeket Isten küld reánk vagy megenged, meg
átkozza. Az ilyen átkozódás mindkét esetben több
nyire istenkáromlás, tehát súlyos bűn. Azért Szent
Pál apostol az átkozódókat is azok közé számítja,
kik Isten országát nem fogják látni. (I Kor. 6, 10.)

3. Esküdni annyit tesz, mint Istent tanúbizony
ságul hívni arra, hogy igazat mondunk vagy hogy
ígéretünket megtartjuk. Érvényesséqéhez szükséges
megfelelő esküforma és szándék az esküre; hogy
az eskü megengedett legyen, szükséges, hogy annak
igazságáról, amit mondunk, meg legyünk győződve,
illetőleg komoly akaratunk legyen az ígéret meg
tartására; hogy amire esküszünk, erkölcsileg meg
engedett legyen és hogy az esküre fontos ok forog
jon fenn.

E szerínt esküt tesz, aki állításának megerősí
tésére ilyen vagy hasonló kifejezéseket használ: ez
bizony Isten igaz; Isten a bizonyságom, hogy ez
igy van; Isten büntessen meg, ha ez nem igaz;
Isten engem úgy segéljen. - Az is eskü, mikor
valaki az égre, keresztre, szentségekre, az evangé
líurnra esküszik.

Kétes esküformák: Isten tudja; - Isten látja
lelkemet; - Isten előtt beszélek. Ilyen kijelentések
eskü számba mennek, ha az illetőnek szándéka volt
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esküdni; ha ez a szándék kétes, nem kell esküt fel
tételezni.

Nem képeznek esküt ilyen kifejezések: becsü
letemre és lelkiismeretemre; - ez oly igaz, mint
hogy élek; - ez olyan igaz, mint hogy Isten él.
Ez az utolsó kifejezés istenkáromlás volna, ha azzal
hazugságot akarnánk megerősíteni.

Eskü-szándék nélkül akkor sincs eskü, ha meg
felelő esküformákat használunk. Ezért a Mária
kongregációba való felvételnél rnondott szavak:
"ígérem, fogadom és esküszöm" nem esküt jelente
nek, hanem csak ünnepélyes akarati elhatározást.

A hamis eskü mindíg súlyos bűn, ha azzal csak
tréfás hazugságot erősítünk is meg. A meggondo
latlanságból tett eskü bocsánatos vagy súlyos bűn
a szerint, amint a gondatlanság az igazság kutatá
sában kis vagy nagy mértékben bűnös. Aki alapos
kétségben esküszik, hogy igaz-e a dolog, súlyos
bűnt követ el. - Valami rosszat esküvel ígérni
súlyos bűn, legalább is, ha az ígért dolog súlyosan
bűnös.

Könnyelműen,megfelelő ok nélkül esküdni csak
bocsánatos bűn, ha nem forog fenn az a veszély,
hogy hamis dologra teszünk esküt.

Az ígéreti eskü súlyos vagy bocsánatos bűn
terhe alatt kötelez az ígért dolog fontosságához
mérten. A kötelezettség akkor is fennáll, ha az
esküt súlyos félelem hatása alatt tettük: az egy
házi felsőbbség ilyen esetben azt megszüntetheti.
(1317. c. 2. §.) De semmiféle kötelezettség sem
származik az esküből. ha az rossz vagy haszontalan
dologra vonatkozott.

Az ígéreti eskünél elsősorban az esküt tevő
szándékát kell tekinteni; ha ez bizonytalan, akkor
az esküt enyhén, kedvező értelemben kell maqya
rázni. Az az eskü, melyet valamely egyesület vagy
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társulat tagjai tesznek le, hogy a társulat, egyesü
let szabályait meqtartják, csak annyit akar mon
dani, hogy ld jelenleg tényleg érvényben levő sza
bályoknak alávetik magukat, azokat általában ren
desen meg akarják tart-ani, de nem jelenti azt, hogy
sohasem lépnek át egyetlen szabályt sem. - Az
ígéreti eskü egyébként az általa megerősített szer
ződés stb. szerint igazodik. (1318. c. 1. §.) Ha a
másik fél lemond az ígért dologról, megszűnik az
esküből származó kötelezettség is. Az az eskü, hogy
a titkot megőrizzük, annyiban kötelez, amennyiben
a titoktartás kötelez.

A hűségi vagy az alkotmányra tett eskü, mely
a hivatalnokoktól stb. megkívántatik, azt jelenti,
hogy az illető az állami törvényeknek aláveti ma
gát, hivatalát a törvények rendelkezései szerint
látja el és a törvényes felsőbbség ellen semmiféle
tiltott dolgot nem tesz, de nem jelenti azt, mintha
az illető az összes állami törvények megtartására
esküvel akarná magát kötelezni. Ha az állami tör
vények az isteni és egyházi jog ellen szóló rendel
kezéseket tartalmeznénak, akkor ezt az esküt csak
ezzel a korlátozással volna szabad letenni: az isteni
és egyházi jog sérelme nélkül. Ezt a záradékot
azonban (mivel általában úgyis tudott dolog) rend
szerint nem kell kifejezetten hangsúlyozni, hacsak
ez nem volna szükséges a botrány elkerülésére.

Esküvés által vétkezünk:
Vétkesen esküszik: 1. aki szükségtelenül eskü

szik vagy mást esküre indít; óvakodjunk bármily
csekély dologban megfontolás és ok nélkül, pusztán
rossz szokásból esküdözni; - 2. aki hamisan vagy
kétséges dologban esküszik; hamisan esküdni any
nyit tesz, mint esküvel erősíteni, hogy valami igaz,
bár tudjuk, hogy nem igaz vagy pedig esküvel
ígérni valamit, bár nem szándékozunk azt megadni;

64



- kétes dologban esküdni annyi, mint esküvel
bizonyítani olyan valamit, amiről nem tudjuk bizo
nyosan, hogy igaz-e; aki kétes dologban esküszik,
éppolyan bűnt követ el, mint aki hamis dologban
esküszik, mert tudva és szándékosan teszi ki magát
a hamis eskü veszélyének; - 3. aki megesküszik,
hogy rosszat tesz vagy hogy a jót elhagyja. Aki
esküvel ígért valamit és azt nem akarja megtenni,
esküszegést követ el. Néha azonban megszűnik az
eskü kötelező ereje, ha a körülmények olyanok
lesznek, hogy ha azokat az esküt tevő előre látta
volna, bizonyára nem kötelezi magát esküre.

Az eskünél szükséges tehát, hogy amire eskü
szünk, bizonyos legyen; - hogy az eskü jogosan,
vagyis kellő megfontolással és tisztelettel történ
jék; - hogy amire esküszünk, igazságos és meg
engedett dolog legyen és ne ütközzék mások iránti
kötelességünkbe.

Az igéreti epkünél nem elég a szándék, hogy
ígéretünket teljesitjük, hanem szükséges, hogy az
igéret tárgya is jó vagy legalább rossz ne legyen.
Aki tehát arra esküdnék, hogy ellenségén bosszút
fog állni vagy hogy többé sohasem fog gyónni,
szentmisét hallgatni, az ilyen eskü büntetésre méltó
és érvénytelen lenne.'

4. Fogadalom. I. A fogadalom kellő ismerettel,
tudatosan és szabadon tett ígéret, amelynek tárgya
lehetséges, jó és jobb, mint az ellenkezője. (1301. c.
l. §.) Arról mondjuk, hogy fogadalmat tesz, aki
Istennek bűn terhe alatt ígér valamely jócseleke
detet. Fogadalmat csak olyan dologra lehet tenni,
amely jobb, mint annak ellenkezője.

Fogadalmat csak komoly megfontolás után sza-
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bad tenni; mert aki nem akarja megtenni, amit
Istennek bűn terhe alatt fogadott, az vétkezik. A
Szeritirás szerint: "Ha fogadtál valamit Istennek, ne
késsél azt megadni." (Préd. 5, 3.) - Ha azonban a
fogadalmat nem lehet teljesiteni, akkor jó a lelki
atyától tanácsot kérni, aki azt esetleg más jócsele
kedetre változtatja vagy felmentést kér.

A fogadalom lényegéhez megkívántatik: a)
hogy necsak jószándék legyen, hanem valóságos
komoly ígéret, mely által valaki lelkiismeretben
bűn terhe alatt kötelezi magát valaminek megtevé
sére vagy elhagyására. Aki feltesz ugyan magában
valamit, de a nélkül, hogy magát bűn terhe alatt
köteleznéannak teljesítésére, annak jószándéka
van, de nem tesz fogadalmat. - b) Szükséges, hogy
a komoly ígéret szándékos legyen, vagyis az illető
jól ismerje a vállalandó kötelességet és azt való
ban akarja is megtenni. Ha tehát nagy félelem,
harag vagy más hevesebb indulat akadályozza a
szükséges megfontolásban és nem tudja világosan,
mit ígér, akkor a fogadalom érvénytelen, nem köte
lezhet lelkiismeretben, mert nem elég szándékos.

Hogy valaki komolyan ígéretet tett-e vagy
csak jószándékot, jófeltételt, azt nem annyira a
használt szavakból, mint inkább abból a körülmény
ből lehet megállapítani, hogy bűn terhe alatt
akarta-e magát kötelezni. Ha erre vonatkozólag
kétség van, jószándéknak és nem fogadalomnak
vesszük.

c) A fogadalmat Istennek kell tenni, de lehet
a szentek tiszteletére is tenni; ez is közvetve Isten
nek szól, mert Istent dicsőítjük az ő szentjeiben.

d) Szükséges, hogy a fogadalom tárgya Isten
nek tetsző dolog legyen, merL haszontalan, bűnös,
felebarátunkra káros dolog nem tetszhetik Isten
nek, tehát nem is lehet fogadalom tárgya. Érvény-
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telen volna a fogadalom (pl. naponkint hosszabb
imádság), ha azáltal az illető elhanyagolná álla
potbeli kötelességeit.

Amit Istennek fogadunk, necsak magában véve
legyen erkölcsileg jó, hanem a fogadalmat tevőre
jobb legyen, mint az ellenkezője (nőtlenség, házas
ság; egyesekre a házasság nagyobb jó lehet, mint
a nőtlenség, tehát érvényes a házasságra vonatkozó
fogadalom, pl. ha a kár jóvátételére vagy a bűnök
kerülésére szükséges a házasság).

A fogadalmat teljesiteni kötelesség, hacsak az
lehetetlenné nem válik. A Szentirás mondja: "Ha
fogadalmat teszesz az Úrnak, a te Istenednek, ne
késlekedjél megadni, mert megköveteli azt az Úr,
a te Istened és ha késlekedel, bűnül tudja be néked."
(V Móz. 23, 21.) Azonban megszűnik a fogadalom
kötelezettsége, ha az lehetetlenné válik, pl. valaki
egy képet ígért a templomnak, de az a házzal együtt
elégett; vagy ha a kikötött feltétel nem teljesül,
pl. szentmiséket fogad, ha felgyógyul, de nem gyó
gyul fel, hanem meghal. .

10. §. Isten 3. parancsa:
Megemlékezzél arról. hogy az ar naplát megszentelled

és

Az Anyaszentegyház 2. parancsa:
Unnepnap szeDtmisét becsWeteseD hallgass.

- Szen/mise, szolgai, köznapi munkák. 

Isten a 3. parancsban azt parancsolja, hogy az
Úristen napját, vagyis a vasárnapot szenteljük meg.
E parancs mag dban véve súlyos bűn terhe alatt kö
telez, de mint látni fogjuk, annak megsértése lehet
csak bocsánatos bűn is.
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Az ószövetségben az úr napja a hétnek 7-ik
napja (szombat) volt; az újszövetségben a szomba
tot a vasárnap váltotta fel annak emlékére, hogy
Krisztus Urunk halottaiból vasárnap támadt fel
és vasárnap küldte el a Szentlelket. Krisztus Urunk
az ünnepnapok és megülésük módjának megállapí
tását az Egyházra bízta.

Az ünnepek megszentelésének parancsa részint
természeti törvény, amennyiben előírja, hogy bizo
nyos időt Isten tiszteletének kell szentelni; részint
tételes isteni törvény, amennyiben előírja, hogy
minden héten egy napot szenteljünk Isten tisztele
tének; részint egyházi törvény, amennyiben meg
állapítja a megtartandó ünnepnapokat és megszen
telésük módját. Ez utóbbi tekintetben (amennyiben
t. i. egyházi törvény) az Egyház felmentést adhat
alóla.

A vasárnapokon kívül megtartandó ünnepek
háromfélék: l. az úr ünnepei; 2. a Boldogságos
Szűz ünnepei; 3. más szentek ünnepei.

Az Úr ünnepei: karácsony (Jézus születése,
dec. 25.), kiskarácsony (Jézus névadása, jan. L),
Jézus szent nevének ünnepe (az év első vasárnapja),
vízkereszt (3 király ünnepe, jan. 6.), Szentcsalád
ünnepe (vízkereszt nyolcadába eső vasárnap),
húsvét (Jézus feltámadása), áldozócsütörtök (Jézus
mennybemenetele, húsvét után 40-ik nap), Szerit
háromság vasárnap (pünkösd után első vasárnap),
úrnap (az Oltáriszentség ünnepe, Szentháromság
vasárnapja után való csütörtökön), Krisztus Király
ünnepe (október utolsó vasárnapja). Ezeken kívül
minden vasárnap az úr ünnepe.

A Bold. Szűz Mária ünnepei: Szeplőtelen fogan
tatás (dec. 8.), Nagyboldogasszony (Szűz Mária ha
lála és mennybefelvétele (aug. 15.).
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Más szentek ünnepei: Szent Péter és Pál (jún.
29.), Mind,enszentek (nov. 1.).

Az egyházi esztendő az ünnepek sorrendjével
advent első vasárnapjával kezdődik, vagyis kará
csony előtti negyedik vasárnapon.

Az Anyaszentegyház ünnepeit úgy kell meg
tartani, mint a vasárnapokat.

A parancsolt ünnepeken kívül régi szokás sze
rínt ünnepeljük meg: húsvéthétfőt, pünkösdhétfőt,
Gyertyaszentelő Boldogasszonyt, Jézus bemutatása
a templomban (febr. 2.), Gyümölcsoltó Boldog
asszonyt (a Fiúisten megtestesülésének hírüladása,
márc. 25.), Kisboldogasszonyt (Szüz Mária születé
sét, szept. 8.), Szent István, első vértanú napját
(dec. 26.), Szent István király napját (aug. 20.) és
a helység védőszentjének napját (búcsúnapját).
Ezeken a napokon azonban a szentmisehalIgatás és
a szolgai munkák tól való tartózkodás nem kötelező,
tehát ekí az itt felsorolt napokon nem hallgat szerit
misét vagy szolgai munkát végez, nem vétkezik.

Az egyházi törvény kifejezetten csak a szent
misehallgatást és a szolgai munkától való tartóz
kodást írja elő, de a természeti törvény kötelezhet
egyeseket a szentbeszéd és keresztény tanítás hall
gatására is, ha különben botrány szánnaznék vagy
a keresztény életre szükséges ismereteket máskép
nem szerezhetnék meg.

I. A szentmisehallgatás.
A szentmisehallgatást az Egyház külön is sür

geti 2. parancsában: szentmisét becsületesen hall
gass. E parancs teljesítésére szükséges:

l. hogy az egész szentmisén testileg jelen
legyünk.

2. ájtatosan, vagyis megfelelő szándékkal és
figyelemmel;

3. megfelelő helyen.
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t. Az egész szentmisén, vagyis annak kezdeté
től a befejezéséig jelen kell lenni. Bocsánatos bűnt
követ el, aki a szentmisének nem fontos részét
önként elmulasztja, pl. kezdetétől a felajánlásig ki
zárólag vagy az áldozás (communio) után következő
valamennyi részt vagy ezzel együtt még a szent
lecke előtti részt is.

Súlyos bűnt követ el, aki a szentmisének vala
melyik fontos részét mulasztja el önként, pl. rnind
azt, ami az evangélium előtt van és ezzel együtt
az áldozás utáni részt vagy a szentmise elejétől a
felajánlásig bezárólag, éppen így a kánonnak az
átváltozás előtti részét vagy az átváltozás utáni
részt Pater noster-ig vagy csak magát az átváltozást
egyedül, de valószínű, hogy a kommuniónak elmu
lasztása egyedül nem képez súlyos bűnt. Aki vala
mely jelentékeny részt elmulasztott, súlyos köte
lessége, hogy azt egy későbbi misében még ugyan
azon napon pótolja.

Testileg kell jelen lenni úgy, hogy joggal el
mondható róla, hogyaszentmisehallgatók egyike,
vagyis a miséző pappal erkölcsileg összeköttetésben
van, akár a templomban, akár azon kivül tartózkod
jék is és a szentmise főrészeit jelekből követheti,
ha a papot nem is látja vagy hallja.

Eleget tesz tehát kötelességének, aki a templom
ban, a sekrestyében vagy olyan közel van a temp
lomhoz, hogy legalább a szentmise főrészeit követ
heti vagy aki a szomszédos házban van, amelynek
ablakán vagy ajtaján át láthatja az oltárt, feltéve,
hogy a ház és a templom között nincs nagyobb
távolság 30 lépésnél. Rádión közölt misehallgatás
természetesen nem érvényes. Kivételesen az emlí
tettnél nagyobb távolságban is eleget tesz, ha a
templomba be nem férő nagy tömegben van.

2. Aj/a/osan, vagyis megfelelő szándékkal és
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figyelemmel. Elég az a szándék, hogy szentmisén
akar jelen lenni, de nem szükséges arra gondolni,
hogy a misehallgatási törvénynek akar eleget tenni.
A figyelemnek legalább akkorának kell lennie, hogy
az a szentmise menetére vagy annak főrészeire
figyeljen. Elég a külső figyelem, amely minden
olyan külső cselekedet távoltartásában áll, amely
a belső figyelemmel össze nem egyeztethető. Igy
nem tesz eleget kötelességének, aki a szentmise
alatt regényt olvas, csak a festményekben gyönyör
ködik, mélyen alszik, mással beszélget, úgyhogy
még homályosan sem tudja, mi történik a templom
ban. De eleget tesz, aki akarva vagy nem akarva
szórakozott, bólogat, ittas (semiebrius), szentgyó
nását végzi, orgonál, énekel vagy gyüjt (perselyez),
feltéve, hogy a főrészekre. főleg az átváltozásra és
áldozásra legalább homályosan oda figyel.

3. Megfelelő helyen vegyünk részt a szent
misén: a templomban, nyilvános vagy félig nyilvá
nos vagy magán temetkezési kápolnában vagy a
szabad ég alatt végzett szentmisén. Egyes személy
nek vagy családnak engedélyezett magánkápolná
ban csak akkor tehet eleget kötelességének idegen,
ha ez az engedélyokiratban külön meg van engedve.
(1249. c.) A biborosok és püspökök házikápolnájá
ban mindenki érvényesen hallgathat szentmisét
vasár- és ünnepnapokon is. (1189. c.)

A templom egyszersmindenkorra istentiszteleti
célokra emelt épület, ahova minden hivő bemehet.
(1161. c.) Nyilvános kápolna olyan kápolna, mely
közvetlenül valamely közösség (kollégium) vagy
egyes személyek részére szolgál ugyan, de minden
hivőnek joga van oda belépni, legalább az isten
tisztelet idején. Félig nyilvános kápolna, amely va
lamely közösség (communitas) vagy a hívek bizo
nyos köre részére szolgál, úgyhogy másoknak nincs
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joga oda belépni (ilyenek a zárdák, szemináriumok,
nevelőintézetek, árvaházak, kórházak, börtönök
stb. kápolnái). Magán· vagy házikápolnák magán
házakban egyes személy vagy család részére enqe
délyezett kápolnák. (1188. c.) Ilyen házikápolnák
ban csak azok tesznek eleget misehallgatási köte
lességüknek, akiknek az engedély szól, ezeknek
rokonai a negyedízig, akik velük együtt laknak,
továbbá vendégeik, végül szolgáik, kikre a szent
míse alatt szükségük van.

A szentmisehallgatás alól kimentő okok. A
szentmise hallgatásától kiment minden fontos ok,
mint a jelentékeny kellemetlenség, a testi vagy lelki
kár, melyet az illetőnek magának vagy másnak
kellene elszenvednie.

Fel vannak mentve a betegek, alábadozók,
olyanok, kik nem tudják elviselni a templomi leve
gőt (egyes idegbetegek, egyes várandós nők a ter
hesség első és utolsó hónapjaiban); kik a templom
tól távol laknak és hosszú utat kellene tenniök;
olyanok, kiket hivatásuk, foglalkozásuk akadályoz
(pl. postások, felügyelők); kik főzni kötelesek; kik
olyan üzletben dolgoznak, melyet vasárnap sem
lehet szüneteltetni; (asszonyok és gyermekek, kik
azáltal, hogy szentmisére mennek, a férj vagy a
szülök nagy nemtetszését vonnák magukra; cselé
dek, kiknek gazdája nem engedi meg a misehallga
tást), ha azonban ez gyakran megtörténik, köteles
máshol keresni szolgálatot; ki beteget ápol, víz
áradásnál segédkezik; ki azt reméli, hogy ha otthon
marad, bűnt akadályozhat meg; ki jóhírnevében
vagy anyagi javaiban kárt szenvedne, kiment állá
sának megfelelő ruházat hiánya; szükséges utazás;
nagy haszon elvesztése. Egyszer-kétszer a kirán
dulás is kimenthet, ha különben egész éven át nem
juthatna ilyen üdüléshez vagy ha olyan kirándulás-
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ról van szó, amilyenben különben egész életében
nem részesülhetne. Végül egyes vidékeken szokás
eimén ki vannak mentve a betegágyasok, özvegyek
férj ük halála után az első napokban, jegyesek,
mikor házasságukat hirdetik.

1/. A szolgai munkáktól való tartózkodás.
A vasár- és ünnepnapok megszentelése meg

kívánja a szolgaí munkáktól való tartózkodást. A
szolgai vagy köznapi munkák olyan testi munkák,
amilyeneket rendesen szolgák, cselédek, napszá
mosok, kézművesek, földművesek szoktak végezni
és főleg anyagi célokat szolgálnak.

Ilyenek: szántani, vetni, aratni stb., varrni, a
cipészek, szabók, kőművesek, nyomdászok mun
kája stb.; továbbá a bányákban és gyárakban való
munka.

A szolgai munkák nem azért vannak tiltva,
mintha a vasárnapi munka magában véve tiltandó
volna, hanem mert Isten megtiltotta az ószövetség
ben szombaton a munkát és mert a lelket elvonják
az istentisztelettől.

Szokás folytán egyes vidékeken meg van en
gedve a borotválkozás, hajnyírás, lovaglás, fuva
rozás, evezés, utazás, ha ez nagy fáradsággal van
is összekötve. Éppiqy meg vannak engedve az Ú. n.
szabad művészetek, szabad munkák (opera libera
lia), mint a tanulás, tanítás, zenélés, rajzolás, terv
rajzok készítése, írás (írógépen is), mázolás, festés,
hímzés, fényképezés, ha fizetés ellenében törté
nik is.

A szolgai munkák akkor is tiltva vannak, ha
ingyen, üdülésből vagy jámbor célra végeztetnek.
- Súlyos bűn azonban csak a két és fél vagy a
három órai szolgai munka, a munka nehézsége
szerint.
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Tiltva vannak a bíráskodási ténykedések,
amennyiben nagy felkészültséget, nagy apparátust
igényelnek vagy zavarják a nyilvános nyugalmat.

Ilyen tiltott ténykedések: a vádlott vagy tanúk
megidézése, eskü kivétele, az ítélet kihirdetése
vagy végrehajtása. A bűn súlyának megítélésénél
nem annyira a bírói ténykedés tartamára, mint
inkább annak fontosságára kell tekintettel lenni.
Ellenben nincs tiltva tanácsot kérni az ügyvédtől,
felmentést adni stb.

Tiltva vannak a nyilvános kereskedelmi üzle
tek, a heti és országos vásárok, börzei üzletek,
nyilvános árverések. A szokás alapján egyes dol
gok meg vannak engedve egyes vidékeken. Igy pl.
nincs tiltva, hogy magánszemélyek eladjanak vagy
vegyenek pl. állatot, földeket, házat stb.

A tiltott munkától kimentő okok: a) a felmen
tés, b) az istentisztelet, c) saját vagy felebarátunk
szüksége.

Felmentést adhat a püspök (a helyi ordinárius)
és plébános; ez utóbbi csak egyes híveknek és csa
ládoknak és csak egyes esetekben adhat felmentést.
(1245. c.) A plébános saját híveinek a plébánia
területén kívül is adhat felmentést, az idegenek
nek csak akkor, ha plébániája területén tartózkod
nak. - Ugyanazon felmentési hatalmuk van, mint
a plébánosnak, a kivett papi rendek főnökeinek a
fogadalmas tagokkal, ujoncokkal, növendékekkel,
betegekkel, a lábadozókkal, vendégekkel szemben,
akik éjjel-nappal a zárdában vannak.

Meg vannak engedve az olyan munkák, melyek
közvet.IenüI az istentisztelettel vannak kapcsolat
ban. Igy a harangozás, képek, zászlók vitele a kör
meneteken. Tiltva vannak azonban azok a munkák,
melyek csak távolabbi kapcsolatban vannak az
istentisztelettel, mint a templom építése, kifestése,
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díszítések elkészítése; továbbá tiltva vannak olyan
munkák, meLyek közelebbi vonatkozásban vannak
ugyan az istentisztelettel, de elhalaszthatók vagy
az előző napon végezhetők, mint a templom kisep
rése, oltárok díszítése, ostyák sütése, hacsak a
szükség ki nem ment.

A sajá't és felebarátunk szüksége is kiment a
tiltott munkáktól, ha különben jelentékeny kár
származnék. Ezért meg vannak engedve a rendes,
el nem halasztható házi munkák. A szegények dol
gozhatnak vasárnap is, ha különben nem tudnák
fenntartani családjukat. - Akinek hétköznap nincs
ideje és alkalma, hogy saját vagy hozzátartozóinak
ruháit megfoltozza, megteheti ezt vasárnap. Ugyan
ez okból a munkások vasárnap is végezhetnek
kerti munkát, művelhetik kertjüket. Fenyegető
zivatar esetén a földművesek beszállíthatják gab0

nájukat, szénájukat, leszedhetik gyümölcsüket stb.
- Meg vannak engedve a tűznél. vízáradásnál
szükséges munkák. - A kézművesek, iparosok ki
javíthatják azokat a szerszámokat, amelyekre a
földművesnek vagy munkásnak a következő napon
szüksége lesz. Éppen így a szabók és varrónők
haláleset alkalmával elkészíthetik agyászruhákat,
ha ezeket a vasárnapi munka nélkül nem tudnák
elkészíteni. - Könnyebb kézi munkák valószínűleg
meg vannak engedve jámbor célra vagy a kelle
metlen unalom elűzése céljából.

A kőzjó érdekében meg vannak engedve olyan
munkák, melyek nyilvános ünnepségek előkészítése
miatt szükségesek. Ilyen címen dolgozhatnak a
pékek, mészárosok; kik el nem halasztható köz
munkáknál dolgoznak (vasutak, hidak javítása,
építése stb.).

A vasárnap megszentelése szempontjából a
szentmisén és a tiltott munkák tól való tartózkodá-
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son kivül fontos, hogy vasárnap szentbeszédet is
hallgassunk. Vétkezik tehát, aki nagyon ritkán
hallgat szentbeszédet, mert kevésbe veszi Isten
igéjét. - Aztán kívánatos, hogy vasárnap a szent
ségekhez járuljunk, a litániára és keresztény taní
tásra elmenjünk, jó könyveket olvassunk és az
irgalmasság cselekedeteit gyakoroljuk.

IV.

II. §. Isten 4. parcmcsa: Atyádat és anyádat tIsztelled.

A 4. parancs közvetlenül a gyermekek köte
lességeit irja elő szülőik iránt, de közvetve ma
gában foglalja azokat a kötelességeket is, melyek
kel a szülök tartoznak gyermekeik iránt.

1. A családtagok kötelességei egymás iránt.
Gyermek és szülők. Isten a 4. parancsban azt

parancsolja, hogy szüleinket a) tiszteljük, b) szeres
sük és c) nekik engedelmeskedjünk, mert ők Isten
után legnagyobb jótevőink. Hogy szüleinket tisz
teljük és szeretjük, azt azzal kell megmutatnunk,
hogy őket meg nem szomoritjuk, érettük imádko
zunk és bajaikban segítjük őket.

a) A tisztelet megkívánja, hogy ezt necsak
belsőleg érezzük, de külsőleg is nyilvánitanunk
kell.

A tisztelet ellen tehát akkor vétenek a gyer
mekek, ha őket szívükben megvetik vagy kevésre
becsülik; ha róluk rosszat beszélnek; őket szégyelik,
merttaíén szegények, müveletlenek, alacsony ran
gúak, öregek vagy betegek; ha irántuk durvák és
feleselők, ha megütik. - Magában véve jelenték
telen, de komolyan gyakorolt tiszteletlen bánásmód
is lehet súlyos bűn.

Nem vétkezik a szülői tisztelet ellen. aki őrült,
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elaggott, részeg szüleit jószándékkal erőszakkal,
de belső megvetés nélkül megakadályozza valami
ben vagy ha valaki jogos okból (pl. a szülők

gonoszsága miatt) nem akarja magánál tartani, fel
téve, hogy a szükséges ellátásukról gondoskodik.

Nem menti fel a gyermeket a köteles szülőí

tisztelet alól még az sem, ha esetleg a szülők híbá
sak, gyarlók, garázdák, mert azért mégis Istent
helyettesítik a családban. "A szemel, mely atyjá
ból csúfot űz és len-ézi anyja szülését, vájják ki
a patakok hollói és falják fel a sasok fiai" - olvas
suk a Szentírásban. (Péld. 30, 17.)

b) Vétkeznek a gyermekek a szülöket megillető
szeretet ellen: ha nekik rosszat kívánnak vagy cse
lekszenek; - ha nekik rossz viseletük által szomo
rúságot és szégyent okoznak vagy öket máskép
szomorítják vagy haragítják j - ha őket öregsé·
gükben és szükséqükben nem segítik; - ha gyarló
ságaikat nem tűrik békével; - ha élő vagy elhalt
szüleikért nem imádkoznak.

Súlyos bűnt követ el az a gyermek, aki nekik
rosszat kíván vagy őket tettleg bántalmazza; 
aki kicsapongása, bünös viszonya, élvhajhászása,
pazarlása, illetlen és durva magaviselete által
keseríti szüleit és megrövidíti életüket. Az ószö
vetséqben halálbüntetés volt kiszabva erre: "Aki
megveri . " vagy megátkozza atyját vagy anyját,
halállal lakoljon," (Exod. 21, 15. 17.)

A gyermek azonban nem köteles szüleinek
adósságát haláluk után megfizetni, ha szüleitől
semmit sem örökölt, még akkor sem, ha a szülők
az ö neveltetésére vették fel a kölcsönt.

c) A gyermekek engedelmeskedni tartoznak
szüleiknek minden dologban, amely a nevelésre
vagy a házírendre vonatkozik. Tehát tartoznak:
a) megtenni vagy elhagyni mindazt, amit a szülők
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parancsolnak vagy tiltanak, ha t. i. rosszat vagy
jogtalanságot nem parancsolnak; - b) tanácsaikat
és intelmeiket szívesen fogadni és örömmel követni.

Vétenek tehát az engedelmesség ellen: a) ha
nekik rosszul vagy sehogyan sem engedelmeskede
nek; - ha intelmeiket nem szivesen haLlgatják és
b] ha büntetéseiknek ellenszegülnek.

Ha az, amit a szülők az erkölcsi nevelésre és
a házifegyelemre vonatkozólag parancsolnak vagy
tiltanak, nagyobb fontosságú és az a szándék, hogy
ne csupán tanácsot vagy intelmet adjanak, hanem
komolyan parancsoljanak vagy tiltsanak, akkor a
gyermek súlyos bűnt követ el az engedetlenség
által. Azok a gyermekek tehát, kik szüleik hatá
rozott tilalma ellen is rossz vagy veszedelmes tár
saságokba, tánco, ivó és játékhelyiségekbe járo
galnak, bűnös ismeretségeket kötnek stb., nemcsak
az ily körűlmények közt elkövetett bűneiket köte
lesek a szentgyónásban bevallani, hanem azt is
hozzá kell tenniök, hogy ezeket szüleik határozott
tilalma ellen cselekedték és így súlyosan meqsér
tették a gyermeki engedelmességet.

Nevelési kérdésekben az engedelmesség a
nagykorúságig tart. Kiskorúak a szülők akarata
ellenére nem vállalhatnak bizonyos, meghatározott
munkát, nem léphetnek szolgálatba. Pályaválasztás
tekintetében azonban szabadok. Addig, míg a szülői
házban laknak, a nagykorúak is kötelesek engedel
meskedni a házirend tekintetében, pl. esti haza
térés. - A házasság tekintetében kötelesek szüleik
tanácsát kikérni; de ha még okos tanácsukra sem
hallgatnak, rendszerint csak bocsánatos bűnt követ
nek el.

A szülők kötelesek gyermekeiket l. szeretni,
tehát javukat akarni, nekik jót tenni, a testi és
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lelki rosszat tőlük távol tartani. E szeretetből követ
kezik többi kötelességük.

Kötelesek gondoskodni a) testi nevelésükről a
fogantatástól kezdve egészen addig az időig, míg
nem tudr-ak gondoskodni magukról. Kötelesek
megadni nekik mindazt, ami életük és egészségük
fenntartására szükséges (élelem, ruházat, lakás,
iskoláztatás, nevelés); - b) gondoskodni arról, hogy
aztán állásuknak megfelelően élhessenek.

A természet rendje szerint a gyermeket meg
szülése után az anya köteles táplálni (szoptatni),
de ha e kötelességét nem teljesíti, rendszerint nem
vétkezik súlyosan, sőt minden bűntől ment lehet,
pl. gyengeségből vagy hivatásánál fogva nem teheti
meg ezt. Valószínűleg akkor sem követ el súlyos
bűnt, ha alapos okból adja át gyermekét másnak
(dajkának), csak nézzen utána, hogya gyermek
alkalmas és megfelelő módon tápláltassék.

A törvénytelen-gyermekről magában véve az
anya mellett az apa is köteles gondoskodni. Bírói
itélet után ez lelkiismeretbeli kötelessége.

2. Kötelesek gondoskodni a gyermekek lelki
neveléséről. - a) Kötelesek maguk vagy mások
által gyermekeiket oktatni mindarra, ami lelki üd
vösségükre szükséges, katolikus iskolába járatni; 
b) hogy jó erkölcsűek legyenek, Isten és az Egyház
parancsait megtartsák, a bűnöktől óvakodjanak
stb.; - c) kötelesek jópéldát adni és minden olyan
beszédtől és cselekedettől tartózkodni, amely gyer
mekeiket megbotránkoztatná; - d) gyermekeiket
bűneik miatt okosan meginteni és megjavitani, mert
a Szentírás szerint, aki kíméli a pálcát, gyűlöli gyer
mekét (Péld. 13, 24.); - őrködni, hogy távol jegyen
tőlük mindaz, amiből kár származhatnék gyerme
keikre, mint a rossz társakkal való barátkozás,

79



rossz könyvek olvasása. bizonyos helyek látogatása
stb.

3. A házastársak kötelességei egymás iránt. 
Kötelesek: a) együtt élni; - b) egymást szeretni
és segíteni, főleg a szerencsétlenség és betegség
idején; - c) a házassági hűséget megtartani.

Ha egyik a másiknak akarata ellenére hosszabb
időn át különváltan él, súlyos bűnt követ el, ha
csak fontos kimentő ok nincs.

a) A férj mint a család feje köteles feleségét
helyesen irányítani, élelemről, ruházatról, lakásról
és mindenről gondoskodni, ami állásának megfelelő
élethez szükséqes, erkölcsei felett őrködní és gon
doskodni, hogy valláserkölcsi és a gyermekek neve
lésére vonatkozó kötelességeit teljesitse. - b) Az
asszony köteles engedelmeskedni férjének mind
abban, ami a családi élet irányításához, vezetéséhez
tartozik, köteles a háztartást vezetni, a gyermeke
ket nevelni. Vétkezik tehát, ha a háztartással nem
törődik vagy férje beleegyezése nélkül a családi
vagyonból nagyobb kiadásokat tesz, mint amekko
rákat a hasonló sorsú más nők tesznek.

2. Szüleinken kivül még egyházi és világi
elöljáróinknak kell engedelmeskednünk.

Egyházi elöljárók: a pápa, a püspökök és a
lelkipásztorok. - Világi elöljárók: a király, a ható
ságok, a gyámok. a tanítók, a mesterek. "Aki ellene
szegül a felsőbbségnek (a törvényes elöljáróságnak),
szembeszáll az Isten rendelésével." (Róm. 13, 2.)

v.
12. §. Isten 5. parancsa: Ne ölll

Isten 5. parancsa elsősorban tiltja felebarátunk
vagy önmagunk jogtalan megölését, másodsorban
jogtalan megsebesítését vagy megcsonkitását. Egy-
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úttal magában foglalja azt a kötelességet, hogy
életünk érdekében megfelelő gondosságot fejt
sünk ki.

Isten 5. parancsa ellen tehát az vétkezik, aki
felebarátjának vagy önmagának testi vagy lelki
életében kárt tesz.

I. Felebarátja testi életében az tesz kárt, aki
felebarátjának egészségét megrontja, vele durván
bánik vagy őt jogtalanul megöli vagy megveri. A
megölés szándéka is nagy bűn. - Akik párbajt
vivnak vagy abban segédkeznek, azok ki vannak
zárva az Egyházból, vagyis ki vannak közösítve."

Felebarátunk testi élete ellen azzal is vétke
zünk, ami életének megrövidítésére vezethet, mínt
pl. a veszekedés, gyűlölködés, az irigység vagy a
részegeskedés.

A hatóságnak szabad a nagy gonosztevőket
halállal büntetni. Másnak életét elvenni különben
csak a haza védelmére szabad vagy pedig akkor,
ha valaki önmagának igazságos védelmére máskép
nem tehet, vagyis a jogos önvédelem esetében.

l. Artat/an emberek közvetlen, egyenes (direct)
megölése mindíg tiltva van. Ezért nem szabad meg
ölni a beteget. hogy tovább ne szenvedjen: nem
szabad a beteg anyának, ha biztosan meghal, halá
lát siettetni, hogy meg nem született gyermekét
meg lehessen keresztelni. Az orvosoknak : tilos
kísérlet céljából olyan orvosságot adni a betegek
nek, amelyből halál következhetik; kivétel csak
abban az esetben van, ha a beteg megmentésére
nincs más orvosság és a beteg beleegyezését adja
az orvosság használatához. Ugyanez áll az orvosi
műtétre is. - A szív átszúrása vagy az ütőér meg-

" A párbajról tudnivalókat lásd: Dr. Császár József,
A gyóntatók zsebkönyve 68-it. I.

6 Dr. e.óozár' Gyónók bIalIla 81



nyitása, hogy valakit Játszólagos halállal el ne
temessenek, súlyos bűn terhe alatt tilos; ha azon
ban egészen bizonyos, hogy az illető már meghalt,
a hozzátartozók megnyugtatására szabad IPegtenni.

2. Ártatlan emberek közvetett (indirect) meg
ölése szintén tiltva van, de megfelelő súlyos okból
szabad olyant tenni, amiből nemcsak a szándékolt
cél elérése, hanem mások halála is következhetik,
feltéve, hogyacselekedetből a jó eredmény leg
alább éppen úgy közvetlenül következzék, mint a
halál.

Ezért szabad a haldokló gyermeket hideg víz
zel megkeresztelni, ha ezzel siettetjük is halálát,
feltéve, hogy a keresztséggel nem lehet addig várni,
míg más víz áll rendelkezésre. - Ha az autó féke
felmondja a szolgálatot, szabad azt egy kanyaron
átvezetni, ha ezzel valakit el is gázol, feltéve, hogy
az autó kűlönben mélységbe zuhan. - Igazságos
háborúban szabad lőni a várost, ha ezáltal sok
ártatlan ember életét veszti is. - Lázadás alkalmá
val szabad viszonozni az asszonyok és gyermekek
mögött álló lázadók tüzelését, ha ezt máskép nem
lehet megszüntetni, bár sok ártatlan ember veszti
életét.

A méhmagzat (foetus) egyenes megölése mín
díg súlyosan bűnös (gyilkosság). Még az anya életé
nek megmentése céljából sem szabad az anyaméh
ben élő gyermeket feldaraboini (craniotomia). Éppen
így mindíg súlyos bűn a méhmagzat elhajtása még
akkor is, ha különben mind a gyermek, mínd az
anya meghalna. Ugyanez áll az anyaméhen kívüli
terhességnél is. Néha lehetnek esetek, amikor vala
kit meg kell hagyni jóhiszeműségében. Egyébként
ilyen esetekben legtöbbször szabad császárvágást
vagy más hasonló műtétet végrehajtani. - Súlyos
bűn minden olyan cselekedet is, amellyel valaki
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ell akarja hajtani a méhmagzatot, ha ez az eredmény
nem is következik be.

Az anyaméhmagzat közvetett (índírect) meg
ölése is rendszerint tilos, de súlyos okokból meg
engedell lehet.

Másállapotban levő asszonyok súlyos bűnt
követnek el, ha olyasvalamit tesznek, ami előre
[áthatóleq magzatelhajtást okoz. Halálos betegség
ben szenvedő anya bevehet olyan orvosságot, amely
nemcsak egészségét állítja helyre, de a magzatot
is elhajtja, feltéve, hogy a betegség ellen nincs
más orvosság és hogy a gyógyulás nemcsak a mag
zat elhajtésaból következik. Éppen így meg van
engedve a beteg anyaméh eltávolítása, ha ezzel
a méhmagzat is eltávolíttatik, feltéve, hogy ez az
egyetlen eszköz az anya életének megmentésére. 
Szabad olyan orvosságot bevenni, amely rítkán
idéz elő magzatelhajtást, ha nincs is sürgős élet
veszély.

A szülés siettetése (a terhesség hetedik hónapja
után) megfelelő okból meg van engedve, mert
ilyen esetben a gyermek már életképes. Ha az
anya nagy veszély nélkül lehetséges, a szülés siet
tetésével várni kell addig, míg erkölcsileg nem
bizonyos, hogy a gyermek az anyaméhen kívül
életben marad. Ha azonban az anya nagy veszély
ben van, szabad a korai szülést előidézni, mihelyt
valÓSZÍnű, hogy a gyermek életképes.

II. Saját lesti élete ellen az vétkezik, aki egész
ségét vagy életét szükségtelenül veszedelemnek
teszi ki vagy aki magát megöli. Egészségét és
életét veszedelemnek teszi ki, pl. aki evésben és
ivásban mértéktelen, aki haragos vagy aki erkölcs
telenül él, harag, irigység, gyűlölet által életét meg
rövidíti.

Aki magát megöli, vagyis az öngyillkos a leg-
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szörnyűbb bűnt követi el maga ellen és azt többé
jóvá sem teheti; vétkezik Isten ellen, aki egyedül
rendelkezik az élet és halál feletti saját lelke ellen,
melyet a kárhozatba dönt; az állam, a polgári tár
sadalom ellen, melynek élve még hasznos szol
gálatot tehetne.

Az öngyilkos nem részesülhet egyházi temetés
ben, ha bűnbánat nélkül hal meg.

A jogtalan támadót szabad életétől megfosz
tani, ha a következő feltételek együttesen meg
vannak:

1. Ha nagyértékű javak védelméről van SZÓi

ilyenek az élet, a tagok épsége, a tisztaság, nagy
értékű ideiglenes javak; kisebb jelentőségű ideig
lenes javak védelmében csak akkor szabad meg
ölni a jogtalan térnadót. ha a vagyont védelmező
tulajdonos élete ellen tör. Nemcsak a magunk,
hanem a mások életét és nagyértékű javait is sza
bad védelmezni a jogtalan támadónak megölésével.

2. A támadó tényleges és jogtalan támadó
legyen. ebben az esetben a jogos önvédelem szü
lőkkel. elöljárókkal és egyháziakkal szemben is
meg van engedve.

3. Tényleges [actuelís aggressor) a támadás,
ha hirtelen vagy kikerülhetetlen támadásról van
szó; a jogos önvédelem tehát meg van engedve, ha
a másik kirántja tőrét vagy előveszi revolverét,
felemeli, ráirányítja fegyverét, ráuszitja a kutyát,
segítségül hívja társait, .de nincs megengedve, ha
csak készülő és fenyegető támadásról van szó, ami
tőd tartunk, félünk. - A támadás megtörténte után
a támadó megölése nem jogos önvédelem, hanem
bosszú műve volna; ez okból tiltva van a sértőt
megölni, aki nagy vagyoni vagy személyes jogta
lanságot követett el. Magától értetődik, hogy ez
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meg van engedve a nagy összeg pénzzel menekülő
tolvajjal szemben.

4. Jogtalan (injustus) a támadó, ha a támadás
legalább anyagilag (materialiter) jogtalan; ezért
szükség esetén az őrült vagy részeg támadót is
szabad megölni.

5. A jogos önvédelemnek mérséklettel (cum
moderamine ínculpatae tutelae) kell történnie,
vagyis a jogtalan támadónak nem szabad nagyobb
kárt okozni, mint amennyi a támadás elhárítására
szükséges; aki tehát életét futással is megmentheti,
menekülnie kell, kivéve, ha ez a megtámadottra
nagy szégyennel járna. pl. katonatiszt; ha a táma
dónak ártalmatlanná tételére elég, ha őt megsebe
sítjük, akkor nem szabad meqölní. A nagy felindu
lás miatt azonban, melyben a megtámadott fél van,
a jogos önvédelem határainak átlépése csak ritkán
lesz súlyos bűn.

Hogy azonban valaki ilymódon védelmezze
meg életét, arra vonatkozólag közönségesen nincs
kötelesség, kivéve, ha a megtámadott fél a közjóra
szükséges vagy halálos bűnben van, úgyhogy
halála esetén örökre elkárhoznék. - Mások (házas
társ, gyermekek, szülők, testvérek) megvédése a
jogtalan támadóval szemben kegyeletből (pietas)
származó kötelesség lehet; rendőrközegnek pedig
hivata:los kötelessége lehet. .

Felebarátunk lelkébett akkor teszünk kárt, ha
őt megbotránkoztatjuk, vagyis ha öt szándékosan
bűnre csábitjuk vagy neki erre okot és alkalmat
adunk. Ezt teszik mindazok: al akik istentelen vagy
fajtalan dolgokat beszélnek vagy illetlenül ruház
kódnak - h) akik rossz könyveket vagy képeket
árulnak, - c) akik tolvajoknak. erkölcstelen vagy
más rossz embereknek házukban helyet adnak; -
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d) az elöljárók, kik rossz példát adnak vagy a búnt
nem büntetik vagy nem akadályozzák.

Felebarátunk megbotránkoztatásától rettentse
nek vissza Krísztus Urunk szavai: "Aki megbotrán
koztat. egyet ezen kicsinyek (ártatlanok) közül,
jobb lenne annak, ha malomkő akasztatnék a nya
kába és a tenger mélyébe dobatnék." [Mt, 18, 6. 7.)

Ha felebarátunk testében vagy 'lelkében kárt
okoztunk, nemcsak a bűnt kell megbánnunk és
meggyónnunk, hanem amennyire lehetséges, az
okozott kárt is jóvá kell tennünk.

l. Mivel néha egy és ugyanazon cselekedet
által több felebarátunknak okozhatunk testi vagy
lelki kárt, azért a gyónásban azt is meg kell rnon
danunk, hány személyt sértettünk meg testileg és
hány lelket botránkoztattunk meg. - 2. Kötelessé
günk az igazságtalanul okozott kárt lehetőleg jóvá
tenni. Aki tehát mást jogtalanul megsebesített vagy
megcsonkított, köteles az ebből származott kárt
helyre pótolni, a gyógyitás költségeit viselni, vala
mint a munkaképtelenség, az üzlet megszűnése
folytán felmerült veszteségekért kárpótlást nyuj
tani. Ha pedig a vallás nyilvános megvetése vagy
bünös élet által botránkoztatott meg valaki máso
kat, akkor annál inkább igyekezzék vallási köteles
ségeit lelkiismeretesen teljesíteni és igazi keresz
tény életmód által épülésükre szolgálni azoknak, ki
ket előbb megbotránkoztatott.

Közvetve (indirecte) előidézni a halált tilos, de
megfelelően fontos okból megengedett lehet.

Közvetve okozza halálát az, aki halálát egy
áJltalán nem kívánja, de olyan cselekedetet végez,
amelyből nemcsak a szándékolt jó eredmény, ha
nem az ő halála is következik, feltéve, hogy a jó
eredmény a cselekvésből legalábbis éppoly köz
vetlenül következzék, mint CI halá].
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Ezért meg van engedve, hogy valaki magas
helyről leugorjék, hogy elkerülje a tűzhalált. főleg,
ha némi remény van arra, hogy életben marad.
Ugyanígy járhat el a nő, hogy megmeneküljön
erkölcstelen támadója kezeiből, aki erőszakot akar
rajta elkövetni. - Éppen így háborúban meg van
engedve az erőd vagy a hajó felrobbantása által
az ellenségnek kárt okozni, ha az illető előre Ját ja
is, hogy a ténykedésben életét veszti.

Onmagának testi élete ellen az vétkezik, aki
egészségét vagy életét szükségtelenül veszedelem
nek teszi ki vagy elpusztttja. Eletét veszedelenmek
teszi ki pl. az, aki evésben, ivásban mértéktelen,
aki haragos vagy aki erkölcstelenül él.

Aki életét elpusztítja, vagyis az öngyilkos a
legszörnyűbb bűnt követi el maga ellen; mert azt
többé jóvá nem teheti. Az öngyiJlkos nem részesül
het egyházi temetésben, ha bűnbánat nélkül halt
meg, kivéve, ha zavart elmével követte el csele
kedetét.

:eletünket csak megfelelő okból szabad veszély
nek kitenni. Ennek az oknak annál fontosabbnak
kell lennie, minél közelebbi az életveszély. Ha
valaki megfelelő ok nélkül teszi ki magát távolabbi
életveszélynek, csak bocsánatos bűnt követ el

Meg van engedve a pestis-betegek ápolása, ha
ezzel valaki halálveszélynek teszi is ki magát. 
Iparosok (mint pl. tetőfedők, cserepesek stb.) nem
vétkeznek, ha mesterségük gyakorlásával össze
kötött életveszélynek teszik ki magukat. - Foglyok
megkísérelhetnek életveszéllyel összekötött szökést,
hogyelkerüljék a kivégzést vagy életfogytiglan
tartó fogságot. - Tisztán haszonlesésből, nyereség
vágyból tilos veszélyes kötéltáncos mutatványokat
végezni; személyes ügyesség azonban a veszélyt
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távolivá teheti, úgyhogy a mutatványos legalábbis
súlyos bűnt nem követ el.

Megfelelő okból meg van engedve az életnek
megrövidítése esetleg több évvel is és az egészség
nek megrontása bizonyos meghatározott életmód
vagy meghatározott munka vállalása által.

Ezért meg van engedve az olvasztókemencéknél,
bányákban, üvegfúvóban, bizonyos vegyi gyárak
ban végzendő munka válUalása. - Aki ételek és
italok rendetlen élvezése által előreláthatólagnémi
leg megröviditi életét, bocsánatos bűnt követ el.
Aki jelentékeny mértékben megröviditi életét vagy
tönkre teszi egészségét, pl. morfium vagy kokain
nagyobb mennyiségben való használata által, úgy
hogy elveszti eszének használatét. súlyos bűnt
követ el. - Fontos okból a csillapítószereknek
nagyobb mértékben való használata is meg van
engedve, piI. súlyos műtéteknél, hogy a beteg ne
érezze a nagy fájdalmakat, melyek a műtéttel jár
nak és hogy a műtét alatt nyugodt maradjon. 
Hasonló okból a nagy fájdalommal járó betegség
ben szabad ilyen fájdalomcsillapítószereket adni.

Az öncsonkítás csak akkor van megengedve,
ha az az élet megmentésére szükséges. - Az ön
csonkítás rendszerint súlyos bűn. Jelentéktelen test
részek eltávolítása, melyeknek nincs fontos szere
pük a test életében, pl. a fülkagylók, csak bocsá
natos bűn.

Az anyaméh és a petefészek eltávolítása súlyo
san bűnös, ha a fogamzás megakadáJlyozása céljá
ból történik. Rákos betegség és vérmérgezés esetén
az illető testrész, tag levágása meg van engedve.

A halál kivánása Isten akaratán való meg-'
nyugvással megfelelő okból meg van engedve.

llyen ok, ha valaki azért kívánja a halált, hogy
minél előbb eljusson Isten szinről-szinre való látá-
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sára vagy hogy megszabaduljon valamely földi
nagy szerencsétlenségtőlvagy szenvedéstől, pl. egy
igen fájdalmas és hosszantartó betegségtől. De ha
valaki csak az élet közönséges nehézségei miatt
kiváqja komolyan a halált, súlyos bűnt követ el.

Az élet és az egészség fenntartásának köteles
ségéből következik, hogy e célból kötelesek va
gyunk a rendes, közönséges eszközöket felhasz
nálni.

Ilyen rendes eszközök: megfelelő táplálék,
ruházat, lakás, a testi üdülés, éppen igy a meg
felelő orvosságok és gyógyítószerek felhasználása,
feltéve, hogy ezek a beteg részére nem nagyon
drágák; orvos igénybevétele, feltéve természetesen,
hogy nem kis, könnyebb természetü betegségekről
van szó, amelyek maguktól is elmúlnak, orvos nél
kül is meggyógyulnak és hogy alapos remény van
arra, hogy az orvos vagy orvosság segit.

Rendkívüli eszközöket az élet fenntartására
felhasználni nem kötelesség. Ezért az igen gazdag
emberek sem kötelesek e célból távoli országokat,
fürdőhelyeket felkeresni vagy híres orvost hivatni
még akkor sem, ha különben meg is kell halniok.
Éppen igy senki sem köteles magát nehéz orvosi
műtétnek alávetni, hacsak az illetőre a családnak
vagy az államnak szüksége nincs és az eredmény
erkölcsileg bizonyos. Csak ilyen esetben paran
csolja az atya vagy az elöljáró, hogy valaki rnűtét
nek alávesse magát.

Saját lelki életében az tesz kárt, aki bűnt
követ el.
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VI. ,s IL

13. §. Isten 6. 's 9. parancsa: "He parámálkodlól" 's
"Felebarátod leleségét btlnre ne IdváDlad".

(V. ö. [one i. m. 179-195. o.)

Isten a 6. parancsban kifejezetten csak a
házasságtörést tiltja, de ezzel egyúttal tiltva van
mindaz, ami az emberi nemnek emberhez méltó,
vagyis a házasságban történő továbbfejlesztésével,
fennmaradásával, szaporításával ellentétben van,
tehát minden külső bűn a tisztaság ellen, - A
9. parancsban azonban tiltva vannak a tisztátalan
gondolatok és vágyak is.

A 6. és 9. parancs ellen az vétkezik, aki bűnös
akarattal gondol, beszél, néz vagy cselekszik sze
mérmetlen dolgot. Az emberiség fennmaradása- és
jóléte miatt szükséges a házasság felbonthatatlan
sága. Ezzel áll vagy dől a család fenntartó oszlopa
és így az egész társadalomé is. Azért a 6. parancs
mindenekelőtt tiltja a házasságtörést. de egészen
bizonyos, hogy ugyanezen parancs a házasságtörés
seI együtt a tisztátalanság minden faját is tiltja.
Szent Pál apostol mondja: "A tisztátalanság szóba
se jöjjön köztetek." (Efez. 5, 3.)

Szemérmetlen gondolatokkal az vétkezik, aki
azokkal szándékosan foglalkozik és bennük kedvét
találja. Aki nem akarva lát vagy hall szemérmetlen
dolgot, az nem vétkezik, mert nem tehet róla.

A 6. parancs tiltja mindazt, ami szemérmetlen
ségre vezethet. Ilyenek: a) a szemek kívánsága,
b) illetlen öltözködés; erre vonatkozólag mondja
Szent Pál: " ... Megkívánom, hogy az asszonyok
tisztességes öltözetben. szemérmességgel és józan
sággal ékesítsék magukat, ne fodorított hajjal.
arannyal, gyönggyel meg drága ruhával" (I Tim.
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2, 9.); - c) rossz könyvek, mert a sziv ártatlanságát
semmi csábító nem rontja el bíztosabban. mint egy
gonosz, buja, illetlen könyv; még rombolóbb hatást
gyakorolnak az ifjúságra az erkölcstelen képek,
rajzok, festmények, szobrok; - d) a veszé:Lyes
barátságok és társaságok; - e) illetlen szinjátékok
és táncok; - f) részegeskedés és lakmározás. A bor
és más szeszes italok rendetlen fogyasztása felkelti,
táplálja az érzéki vágyakat, elhomályosítja az értel
nh!t, úgyhogy a testiség gonoszságát alig ismeri
fel és az érzékiség rendetlen indulatai igen gyakran
az akaratot is leigázzák; - g) a henyeség és el
puhultság. Aki henyél, könnyen tisztátalan gondo
latok és vágyak lepik meg, melyek aztán hamaro
san bűnös cselekedetekre viszik.

A tisztátalanság (bujaság) a nemi (testi) gyö
nyörnek rendetlen kivánása vagy rendetlen élve
zése.

A rendetlenség abban áll, hogy a nemi gyö
nyört valaki vagy a házasságon kívül keresi vagy
a házasságban keresi ugyan, de úgy, hogy a ter
mészettől szándékolt cél nem érhető el.

A tisztátalanságtól magában véve különbözik
a szemérmetlenség, melyen a nemi gyönyört elő
idéző dolgokkal való szándékos foglalkozást értjük.
De mível az ilyen cselekmények nagyon könnyen
előídézik a nemi gyönyörködést, azért a tisztátalan
ság bűnétől gyakran nem különböznek.

Minden, a házasságon kívül egyenesen, közvet
lenül (directe) szándékolt nemi gyönyör tárgyánál
fogva mindíg súlyos bűn, ha rövid ideig tart is.

A közvetve szándékolt nemi gyönyör súlyos
vagy bocsánatos bűn vagy egyáltalán nem bűn a
szertnt, amint a cselekedet nagy. csekély vagy egy
altalan semmi befolyással sincs a nemi gyönyör
felkeltésére.
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Közvetve szándékolt a nemi gyönyör, ha valaki
olyan cselekedetet tesz, amelyből előreláthatólag
nemi gyönyör származik ugyan, de azt sem most,
a cselekvéskor, sem keletkezése után nem akarja.
Egyes cselekedetek kisebb-nagyobb befolyással
vannak a nemi gyönyör felkeltésére a szerint,
amint rendes. normális emberekben majdnem mín
díg vagy csak ritkán vagy sohasem idézik elő a
nemi gyönyört. A bűnösség megállapításánál fel
tétel, hogy nem forog fenn a betleegyezés veszélye
és hogy nincs megfelelő ok az ilyen cselekmény
megtételére. Az oknak annál fontosabbnak kell
lennie, minél nagyobb befolyással van a cselekmény
a nemi gyönyör felkeltésére. Ki vannak mentve az
orvosok, sebészek, betegápolók stb. még akkor is,
ha magömlés (pollutio) következnék be.

Az olyan dolog, mely természeténél fogva nem
idéz elő erős felindulást, nem képez súlyos bűnt
még annál sem, aki tudja. hogy egyéni természeté
nél, személyi tulajdonságainál fogva nála bekövet
kezik ez az erős felindulás, feltéve, hogy nincs
közeli alkalom a beleegyezésre. Ha azonban valaki
ilyen cselekedetet végez ok nélkül, rendszerint
rossz szándékból teszi s azért súlyosan vétkezik,
mégha az illető igyekszik is magát csalódásba rin
gatni.

A nemi érintkezést közvetlenül megelőző vagy
követő rossz gondolatokat, illetlen szavakat, nézé
seket, érintéseket nem kell külön felemlíteni a gyó
násban, mert ezek a főbűnnel erkölcsileg egy bűnt
képeznek.

A tisztaság ellen elkövetett egyes bűnök még
az igazságosságot is sértik, pl. a házasságtörés,
nőrablás és anyai kötelezettséggel is járnak (gypr
mekek nevelése stb.).

Az önfertőzés (pol1utio) a nemi ösztön teljes
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kielégülése a semen (mag) eltávolítása által mással
való nemi érintkezés nélkül. Az egyenesen szándé
kolt magömlés mindíg súlyos bűn. E tekintetben
mellékes, hogy valaki szándékosan előidézte-e azt
vagy hogy magától keletkezett s utólag abba bele
egyezett. Ez utóbbi esetben nem köteles azt pozitíve
elnyomni, szenvedőlegesen (passzive) viselkedhetik,
feltéve, hogy nincs meg a beleegyezés veszélye.

A közvetve szándékolt magömlés lehet súlyos,
bocsánatos bűn vagy egyáltalán nem bűn.

Ezért szabad fürödni, mosakodní, lovagolni stb.
még akkor is, ha valaki előrelátja, hogy magömlése
lesz. A nemi szervekben tapasztalt nagyon kelle
metlen viszketést szabad eltávolítani dörzsöléssel,
feltéve, hogy a tisztátalan gondolatokba az illető
nem egyezik bele.

J:jjel, álomban bekövetkezett magömlés nem
bűn, akkor sem, ha valaki álmában gyönyörködött
benne. Ha ez a gyönyörködés félíg éber állapotban
történt, bocsánatos bűn. Ha azonban valaki lefek
vés, elalvás előtt bizonyos cselekedetekkel egyene
sen vagy közvetve szándékolla a magömlést, akkor
áll az, amit az egyenes vagy közvetve szándékolt
pollúciókról mondtunk.

A bujaság bevégzetlen bűnei. A nemi gerjedelmek.

Az egyenesen szándékolt nemi gerjedelem min
dig súlyos bűn, bármily rövid és jelentéktelen
legyen is. A nem egyenesen, közvetve szándékolt
nemi gerjedelem súlyos, bocsánatos bűn vagy egy
általán nem bűn fentebb, a tesliségnél mondottak
szerint. Megjegyzendő. hogy egyes. megfelelő ok
ból végzett cselekmény megengedett lehet, amely
különben bűnös volna és hogy a beleegyezés veszé-
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lye miatt egyik embernél súlyos bűn lehet. ami a
másiknál csak bocsánatos vagy egyáltalán nem bűn.

Az akaratlan testi gerjedelmeknek ellenállni
annyiban kötelesség, amennyiben ez a beleegyezés
veszélyének elhárítására szükséges. Ebből követ
kezik:

l. hogya legjobb. ha kismértékű. könnyű és
hamarosan meqszűnő gerjedelmekkel egyáltalán
nem törődünk. mert a tapasztalás szerint, ha fog
lalkozunk velük. a fantázia, a képzelőtehetség ha
tása alatt a gerjedelmek erősödni szoktak.

2. A heves, erős felindulásokkal szemben rend
szerint valamiféle tevőleges. pozitív ellenállás szük
séges. Néha elég már a nem-tetszés felkeltése. de
rendesen kötelesség a jófeltétel megújítása, hogy
nem akarunk vétkezni, vagy az isteni szeretet fel
keltése, gondolatainknak más dologra' való irányi
tása. külső foglalkozás. szórakozás által elhárítani
a kísértést. Ha a kísértés sokáig tart. természetesen
nincs kötelesség arra, hogy minden pillanatban
pozitív tényekkel ellenálljunk. de hasznos néha
néha megújítani nemtetszésünket. Kivételesen a
heves kísértéseknek sem kell tevőlegesen ellen
állni, ha valaki tapasztalásból tudja. hogy azzal
még erősebb lesz a kísértés.

Ha önként végzett cselekedet okozza a fel
indulást (az érzéki gerjedeimet). akkor abba kell
hagynunk azt a cselekedetet. hogy a kísértésnek
ellenálljunk.

Ennek az ellenállásnak elmulasztása súlyos bűn,
ha az illető cselekedetnek nagy befolyása van a
testi gyönyör felkeltésére; bocsánatos bűn, ha ez
a befolyás csak csekély. Ha azonban valaki hosz
szabban foglalkozik ilyen dolgokkal, rendszerint
megvan a beleegyezés nagy veszélye, és ezzel adva
van a súlyos bűn.
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3. Külső bűnök a szemérmetesség ellen.
Ide tartoznak az illetlen nézések. érintések,

ölelések, csókok, beszédek, olvasmányok. - Ezek
magukban véve erkölcsileg közömbösek, de bűnö

sökké válhatnak a szándék miatt, mellyel ezeket
valaki végzi és főleg a nemi gyönyör felkeltésére
való befolyásuk míatt,

A nemi gyönyör felkeltésére irányuló szándék
ezeket a cselekedeteket mindíg súlyos bűnökké
teszi. Befolyásuk a nemi gyönyör felkeltésére azt
idézi elő, hogy azok a befolyás nagysága szerint
súlyos vagy bocsánatos bűnök vagy egyáltalán
nem bűnök (bűn nélküliek), mindíg feltételezve,
hogy az illető cselekedet észszerű ok nélkül törté
nik. Észszerű ok fennforgása esetén ezek a cselek
mények nem bűnök, feltéve, hogya nemi gyönyört
vagy magömlést sem előzetesen nem akarja, sem
nem leli kedvét benne, ha magától bekövetkezik.

A bűn megáÍlapításánál különbséget szoktak
tenni az erkölcstani irók az emberi test egyes részei
között, amelyekkel ezek a cselekmények érintke
zésbe jönnek, és a test részeit három csoportba
szokták osztani: l. az arc, kezek, lábak, amelyek
nek érintése saját testén észszerű okból meg van
engedve, pl. mosakodásnál, betegség gyógyításánál,
a viszketés eltávolítésánál. ezeknek megfelelő ok
nélkül való érintése legfeljebb bocsánatos bűn, ha
valaki tudja, hogy ezzel nem kelt magában nemi
gyönyört; ha azonban ok nélkül hosszabb időn át
érinti ezeket a testrészeket, rendesen nemi gyö
nyört, nemi gerjede.lmeket idéz elő és azért ezekkel
a cselekményekkel is követhet el halálos bűnt, 
2. A második csoportba sorolják a rnellet, hátat,
karokat, combokat. - 3. A nemi szervek és ezek
hez közel eső testrészek, melyeknek érintése rossz
célból természetesen súlyos bún.
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Más ember - akár férfi, akár nő - nemi ré
szeinek ok nélkül való érintése (ha csak ruhán át
történik is) súlyos bűn. Csak akkor bocsánatos bűn,
ha ezek az érintések rossz szándék nélkül és csak
felületesen, futólag, könnyelműségből, meggondo
latlanságból vagy tréfából történnek.

A többi testrész érintése rendesen legfeljebb
bocsánatos bűn ugyanazon neműeknél. de a más
neműeknél a második csoportba sorolt testrészek
érintése rendesen súlyos bűn, kivétel itt is, ha egé
szen felületesen, könnyelműségből vagy tréfából
történik.

Csókok és ölelések. - al A tisztességes csókok
és ölelések, amint egyes vidékeken mínt az udva
riasság, barátság, rokonság vagy tiszta szerelem
jelei, meg vannak engedve külön nemű személyek
között is, mindíg feltéve, hogy azok nem nemi gyö
nyörből történnek és hogy az esetleg támadó gyö
nyörbe nem történik beleegyezés. - b] A szenve
délyesen vagy hosszabb időn át tartó vagy meg
ismételt csókok könnyen súlyos bűnök lehetnek,
kivéve természetesen a szülők és gyermekek közt
gyakorolt ilyen csókokat és öleléseket. A 2. és
3. csoportba sorolt testrészek megcsókolása halálos
bűn.

Illetlen nézések. - al Saját testének tiltott ré
szeit észszerű okból megnézni szabad, de természe
tesen nem szabad beleegyezni az esetleg támadó
nemi gyönyörbe. Kiváncsiságból vagy könnyelmű
ségből történt ilyen nézés bocsánatos bűn. Ha hosz
szabb ideig tart és ok nélkül történik, könnyen
súlyos bűn lehet.

b) Ugyanazon nemű személyek nemi szervei
nek futólagos vagy kíváncsiságból való meqtekin
tése bocsánatos bűn, de súlyos bűnné lesz, ha szán
dékosan és hosszasan történik.
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c) Más nemű személyek nemi szerveit meg
nézni súlyos bűn, kivéve, hd ez véletlenül és futó
lag vagy rövid ideig és távolról történik vagy ha
kisgyermekröl van szó, - A 2. csoportban emlí
tett testrészek nézése magában véve nem bűn,
hacsak hosszabb ideig nem tart. - Nőket, mikor
csak a nemi szervek vannak letakarva, modellül
használni magában véve nem szabad. Fiatal müvé
szek, kik kénytelenek kiképeztetésük céljából a
művészeti akadémiakat látogatni, ott kényszerűség
ből dolgozhatnak ilyen modell után, de természe
tesen nem szabad beleegyezniök a nemi gerjedeI
mekbe és ezért imádság és a jófeltétel által a
veszélyt távolivá kell tenniök. - Leányok és asz
szonyok, ha nincs más eszközük erre, hogy szük
séget ne szenvedjenek, lehetnek modellek, feltéve,
hogy megtartják a megfelelő óvó rendszabályokat.
- d) Mezítelen képeket és művészeti tárgyakat
figyelmesen és hosszabb időn át nézni könnyen
súlyos bűn lehet, főleg ha olyan új alkotásokról
van szó, amelyek azért készültek, hogy felkeltsék
az érzékiséget.

Az illetlen beszédek és da/ok súlyos vagy bo
csánatos bűnök a szerint, hogy milyen befolyással
vannak a nemi gyönyör felkeltésére. Súlyos bűnök
lehetnek a rossz szándék vagy súlyos botrány vagy
az öröm miatt, melyet valaki az illetlen beszédek
vagy dalok kapcsán korábban elkövetett súlyos
bűnei felett érez.

Csak bocsánatos bűnt követ el, aki ilyen beszé
deket, melyeknek nincs nagy befolyásuk a testi
gyönyör felkeltésére, kiváncsiságból meghallgat,
azokon emberi tekintetből mosolyog, talán egy-két
szóval hozzá is szól vagy az előadás módján, de
nem a szavak tartaimán nevet, feltéve, hogy ebből
nem származik botrány.
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Rossz olvasmányok. Rossz könyvek olvasása
rendesen súlyos bűn, mert nagy befolyással van a
nemi gyönyör felkeltésére. De meg van engedve
az ilyen könyvek olvasása a szükséges ismeretek
megszerzése céljából. Kevésbbé illetlen könyvek
olvasása magában véve csak bocsánatos bűn, de
súlyos bűn lehet, ha rossz szándékból történik vagy
ha valaki tapasztalásból tudja, hogy az ilyen köny
vek olvasásából származó kisértésbe beleegyezik

A jegyeseknek magában véve nincs több meq
engedve, mint a többi nőtlennek, illetőleg hajadon
nak. A helyi szokásnak megfelelően azonban a
jegyeseknek szabad egymást kölcsönösen tisztessé
ges módon érinteni, megölelni, megcsókolni, hogy
kölcsönös tetszésüket és szeretetüket egymás iránt
kifejezzék. Az ilyenkor támadó nemi érzésekbe
azonban magától érthetőleg nem szabad beleegyez
niök.

A tisztaság ellen elkövetett belső bűnöket az
emberek általában "tisztátalan (rossz) gondolatok"
címen szokták összefoglalni. A valóságban a tisz
tátalan dolgok felett lehet elméletileg (spekulative)
gondolkodni, pl. azok tanulmányozása céljából
vagy gyakorlatilag (practice) gondolkodni felettük,
amennyiben a tisztaság ellenes dolgokat vagy mint
jelenlevőket állít juk magunk elé és örömünket
leljük bennük a nélkül. hogy vágyódnánk ilyen tisz
tátalan dolgokat tenni vagy amennyiben kívánjuk
a tisztátalan dolog megtevését.

Ezeket a belső bűnöket máshol, a bűnről szóló
részben tárgyaljuk.

Házastársaknál minden olyan dolog (nézés,
érintés stb.) meg van engedve, amely a házastársi
tartozás végzéséhez szükséges vagy hasznos. A
házastársi tartozás teljesítésénél csak akkor kövel
nek el súlyos bűnt, ha olyant tesznek, ami a fogam-
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zás megakadályozását célozza. (Noldin, De .sexto,
n. 70.)

A 6. parancs nemcsak tiltja mindazt, ami a tisz
taság erényét sérti vagy megsértésére ingerel,
hanem rendeli is, hogy e magasztos erényt gyako
roljuk és sértetlenül megőrizzük, vagyis minden
gondolatunkban, pillantásunkban, beszédünkben és
cselekedetünkben tisztességesek és erkölcsösek
legyünk és lelkünk ártatlanságát mint az ember
egyik legfőbb javát és .legszebb ékességét megőriz
zük. E célból igyekezzünk felhasználni az alkalmas
eszközöket.

Ilyen eszközök: a) rossz társaságok és bünre
vezető alkalmak kerülése; - b) az érzékek, külö
nösen a szemek fékezése; - c) gyakran járuljunk
a szentségekhez, különösen a bűnbánat, szentségé
hez, gyakran vegyük magunkhoz az Oltáriszentsé
get és legbensőbben egyesüljünk a minden tiszta
ság Szerzőjével és ezáltal, ha mindíg kellő elő
készülettel végezzük a szentáldozást, egészen meny
nyei, angyali életre nyerünk ösztönzést és erőt; 
d) a kísértés idején Isten és a Boldogságos Szüz
segítségül hívása; teljes szívünkből fohászkodjunk
Istenhez a Zsoltáros szavaival: "Uram, tebenned
remélek, soha meg ne szégyenüljek! Igazságod
ban szabadíts meg és ments meg engem" (70. zsolt.
l, 2.); - e) az Isten mindenütt való jelenlétére, a
halál hirtelen órájára és általában az utolsó dol
gokra való gondolás; - f) az alázatosság szorgal
mas gyakorlása, a test sanyargatása és magunk
megtagadása. Az önsanyargatás edzi a lelket a
küzdelemre, az önmegtagadás (böjtök, virrasztás és
más szígor) gyengíti a testi vágyakat, rendetlen
hajlamainkat elfojtja és sok kegyelmet szerez, me
lyek által könnyű lesz a test felett uralkodni. (V. ö.
Deharbe S. J. 217. o.)
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Az Úr Jézus mondja: "Boldogok a tisztaszívűek,
mert ők meg fogják látni az Istent." (Mt. 5, 8.)

VII. és X.

14. §. Isten 7. 6. ID. parancsa: ..Ne lopl" 6B "Fel.·
barátodDak B. báZát, se mezeiét, •• másf61e 161zágát

ne kiváDJad".

E parancsokban Isten tilt minden olyan belső
(10. p.) és külső (7. p.) cselekedetet, amellyel fele
barátunkat jogtalanul: megkárosítjuk. A tO. parancs
által tiltott gondolati bűnökről a belső bűnökről
szóló §-ban tárgyalunk. Itt csak a 7. parancsba
ütköző külső bűnökről lesz szó.

Isten 7. parancsa ellen az vétkezik, aki fele
barátját az ő vagyonában igazságtalanul megkáro
sítja rablás, lopás, csalás, uzsora által vagy más
igazságtalan módon.

Aki felebarátjának jószágát az ő észszerű és
jogos akarata ellenére erőszakosan, igazságtalanul
elragadja, az rablást követ el; aki más jószágát
titokban viszi el, az lop; ha ezt rábízott jószággal
teszi, akkor sikkaszt.

Egyébiránt lopást követnek el mindazok:
a) akik tanácsot adnak a tolvajoknak, hol, mi

kor és hogyan hajthatják végre tervüket vagy őket
segítik, létrét vagy kulcsot adnak, őrt állanak vagy
búvóhelyet szolgáltatnak;

b) azok, kik tudva lopott jószágot vásárolnak,
eladnak vagy eldugnak vagy megtartanak és annak
eladását közvetítik (orgazdák) i

c) akik a talált vagy kölcsönvett dolgokat visz
sza nem adják; a talált jószágot csak akkor szabad
valakinek magánál megtartani mint gazdátlant, ha
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tulajdonosát szorqalmas kutatás után sem sikerült
megtalálni;

d) akik adósságukat meg nem fizetik;
e) csalással vétkeznek, kik hamisítással. pl.

hamis pénzzel, hamis mércékkel, rossz áruval kár0

sítanak meg másokat, a jó árukat, tejet, bort idegen
alkatrészekkel vegyítik vagy ha az állatok eladá
sánál ezeknek külsőleg nem látható hibáit nem
mondják megj

f) aki munkájáért vagy árucikkeiért túlságosan
sokat követel; aki a munkát, amelyért fizetik, saját
hibájából el nem végzi vagy aki másnak igazságos
bérét megtagadja;

g) aki gyujtogat, hogy a biztosítóintézettől
pénzt kapjon; az ilyen gyakran szomszédait is nagy
mértékben megkárosítja;

h) aki váltókat vagy okmányokat hamisít, szük
ségtelen vagy igazságtalan pereket indít, a bírákat
és tanúkat megvesztegeti;

i) uzsorával vétkezik, aki a kölcsönért túlsá
gos kamatot vesz vagy mások szorult helyzetéből
igazságtalanul hasznot szerez magának.

Végül a 7. parancs az idegen jószágnak nem
csak minden elsajátítását tiltja, hanem minden
igazságtalan megkárositását is. Igy a 7. parancs
ellen vétkezik: aki felebarátjának rétjét, kertjét,
szőllőjét, gyümölcsfáit rongálja; aki lábas jószágát
megsebesiti vagy megöli; aki játék vagy pazarlás
által inségbe dönti családját; aki a vállalt köteles
séget, munkát elhanyagolja, megtenni elmulasztja
(gyámok, ügyvédek, számvevő stb.): aki az iparo
soknak, kereskedőknek rossz hírét költi csak azért,
hogy megrendelőiket elriassza.

Kártérítés. Ha ideqen jószág van nálunk, azt
vissza kell adnunk; az okozott kárt tehetségünk
szerint meg kell téritenünk. mert különben nem
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kapunk Istentől bocsánatot. Az idegen jószágot
szabad titokban is visszaadni. Ha a kártérítés dolo
gában kétségünk van, kérjünk tanácsot a lelki
atyától. Ha a lopott jószág tulajdonosát vagy örö
köseit meg nem találhatjuk. akkor azt a jószágot a
szegényeknek kell adnunk vagy valamely szent
célra fordítanunk.

Saját vagyonunkat Isten akarata szerint kell
használnunk. Nem szabad vagyonunkat elpazarol
nunk, vagyis hiábavaló dolgokra költenünk. de
fösvényeknek sem szabad lennünk és a szegények
nek szívesen kell belőle adnunk.

A visszaadásra és kártérítésre vonatkozólag
még a következőket kell meqjeqyeznünk:

1. Visszaladásra és kártérítésre köteles: a) aki
az idegen jószágot birtokolja vagy aki a kárt való
ban okozta, ha még a tárgyak birtokában vannak;
ha pedig már eladta vagyelhasználta, köteles
annak teljes értékét a tulajdonosnak megtéríteni;
b) ha pedig ezt nem teljesítené. akkor azok tartoz
nak megtéríteni, kik a bűnben tanács vagy tett által
résztvettek vagyakárokat nem akadályozták meg.
ámbár megtehették volna és szerződés szerint vagy
hivataluknál fogva kötelesek lettek volna meg
akadályozni.

·2. Ami a visszatérítés ttiértékét illeti: a) ha
valaki tudva és jogtalanul sajátított el, tartott meg
vagy károsított meg idegen jószágot, akkor annak
tulajdonosát tökéletesen tartozik kártalanítani, és
pedig nemcsak magát a jószágot, hanem azt is visz
sza kell adni, amit időközben gyümölcsözött, vala
mint azt is megtéríteni, amennyit urának kezei közt
jövedelmezett volna, ha azt kár nem éri. Egyszóval
a tulajdonost abba a vagyoni állapotbe kell vissza
helyezni, melyben a kártérítéskor volna, ha rnind
ezideig jószágának háborítatlan birtokában maradt
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volna; vagyis vissza kell adni minden nyereséget,
melytől a tulajdonos megfosztatott és megtéríteni
minden kárt, melyet szenvedett.

b) Ha pedig tudtán és akaratán kivül jutott
idegen jószághoz, mihelyt megtudja, hogy a dolog
idegen jószág, köteles azt visszaadni vagy ha nincs
egészen meg, azt, ami megvan belőle és azt is, amit
általa nyert.

3. Az eltulajdonított idegen jószágot visszaadni
és a kárt megtériteni a tulajdonosnak vagy örökö
seinek kell. Ha valaki, pl. egy kereskedő többeket
hamis mérték stb. által megkárositott, köteles min
denegyesnek, mihelyt lehet, a szenvedett kárt
helyrepótoJni. Ezt legkönnyebben úgy teheti, hogy
rendes vevőinek ezentúl észrevétlenül annyival
többet rnér, amennyivel eddig megcsalta őket. Ha
pedig ezt valami okból nem tehetné, a szegények
nek kell adni vagy más jótékony célra fordítani.

4. Komolyan akarnunk kell, hogy az idegen
jószágot visszaadjuk vagy a kárt megtéritjük, mi
helyt lehetséges és ezalatt semmit sem szabad el
mulasztani, hogy olyan állapotba jussunk, melyben
e kötelességet teljesithetjük. (V. ö. Deharbe S. J.
218-222. o.)

Isten 7. parancsa magában véve tárgyánál
fogva sú/yosan kötelez, de meqszeqése kis dologban
lehet bocsánatos bűn is. Szent Pál a lopást azon
bűnök közé sorolja, amelyek kizárnak Isten orszá
gából: "Sem a tolvajok, sem a rablók nem fogják
birni Isten országát," (I Kor. 6, 10.) - A feleség
és a gyermekek lopásánál kétszer akkora anyag
szükséges a halálos bűnhöz, mint az ideqenekkel
szemben elkövetett lopásoknál.

A bűn nagysága a kártól higg, melyet egyes
személy vagy a közjó szenved.

Az egyes személyek tekintetében súlyos bűnt
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követ el, aki az illetőt annyi anyagi javától fosztja
meg, amennyi a károsított és családja részére állá
sának megfelelő, egynapi ellátásához szükséges. A
közjóval szemben súlyos bűnt követ el, ha valaki
- még az igen gazdag embertől is - rendes
viszonyok közt ötven pengőt visz el. Pénzbeli érté
ket nemigen viselő kis dolgok elvitele is súlyos
bűn lehet, ha igen tiszteletreméltó vagy ritka dolog
ról van szó, pl. a szent kereszt ereklyéje.

Ha sem az egyesek, sem a közjó nem szenved
nagy kárt, akkor nincs súlyos bűn az igazságosság
ellen, de súlyos bűn foroghat fenn a szeretet ellen,
pl. ha valaki kedves emléktárgyat, melyhez a tu
lajdonos nagyon ragaszkodik, visz el és ezzel az
illetőnek nagy szomorúságot okoz.

Kis lopások is képezhetnek súlyos bűnt a szán
dék által, ha pl. valaki egyszer-egyszer keveset visz
el, hogy észre ne vegyék a lopást, de ezt azzal a
szándékkal teszi, hogy akis lopásokkal nagy össze
get szerezzen magának, már az első kis lopással
súlyos bűnt követ el.

Fajilag (specificie) különböző a bűn a faj ilag
különböző javak megsértése által, pl. ha testi vagy
külső szerencsejavaiban károsítunk meg valakit.
A rablásnál és szent dolgok ellopásánál az igazsá
gosság ellen elkövetett jogtalanság mellett szemé
lyes sértéssel, illetőleg a szent dolgokat megillető
tisztelet, a vallás ellen is vétkezünk. Azért ezt a
szentgyónásban meg kell mondani.

A lopásnál szükséges, hogy a dolog elvitele a
tulajdonos józan ellenkezése ellenére történjék.
Ezért nem követ el lopást a régi becsületes szolga,
ki a szegénynek titokban ad alamizsnát, melyet gaz
dája nem tagadna meg a szegénytől, de a szolga
restel engedélyt kérni; vagy ha ugyanilyen körül-
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mények közt ételmaradékokat oszt ki, melyek kü
lönben tönkre mennének.

A tulajdonos nem ellenkezhetik észszerűen, ha
igazságosságból vagy kegyeletből (pietas) le kel
lene mondania a dologról. Nincs tehát lopásról szó,
ha valaki a legvégső szükségben vagy titkos kárta
lanítás céljából elvesz mástól valamit, sem akkor, ha
az asszony vagy a gyermekek elvesznek valamit.
amit állásuknak megfelelő fenntartásukhoz szüksé
gesnek tartanak vaqy ha az asszony magához veszi
férje pénzét. mert a férj különben azt elissza vagy
családjáról nem gondoskodik.

VOL

15. §. Isten 8. parcmesa: ..Hamis tcmúságot ne szói'
felebarátod ellen".

Isten 8. parancsa ellen az vétkezik, aki hazudik
vagy aki felebarátja becsületében kárt tesz. A 8. pa
rancs elsősorban a hamis tanúságot tiltja felebará
tunk ellen és ezzel védi az igazmondás erényét. Ezt
az erényt pedig az sérti meg, aki nem igazat mond
vagy az igazat meg nem engedett módon kinyilvá
nítja. Ezért a következökben beszélünk a hazugság
ról, a jóhírnév. a becsület megsértéséről, a rágalom
ról, megszólásról, a vakmerő ítéletről. E parancs
tehát általában tilt minden olyan bűnt, mely feleba
rátunk jóhírnevének, becsületének ártalmára lehet.

Ilyen a hazugság. Hazugsággal az vétkezik, aki
tudva és szándékosan nem mond igazat, hogy mást
tévedésbe ejtsen.

Jézus mondotta: "Az ördög a hazugság atyja."
(Jn. 8. 44.) A Szentírás szerint: "Útálja az úr a
hamís ajkakat." (Péld. 19, 22.)

Tudva akkor mondunk nem ígazat, ha tudjuk,
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hogy amit mondunk, nem igaz; szándékosan, ha azt
akarjuk, hogy azt, amiről tudjuk, hogy nem igaz,
mások igazságnak fogadják el. Ez rendesen olyan
szándékból történik, hogy másokat megcsaljunk
vagy tévútra vezessünk.

Magában véve, azaz lényege szerint minden
hazugság bűn, azért hazudni sohasem szabad sem
magunk, sem mások javából még tréfából vagy
szükségből sem. Aki magát tetteti, vagyis nem szó
val, hanem képmutatás vagy szinlelés által akar
másokat félrevezetni, vagyis jobbnak mutatja ma
gát, mint amilyen valóban, az is hazudik.

A hazugság magában véve csak bocsánatos
bűn, de súlyossá lehet, ha másnak nagy kárt okoz,
ha valamely más erényt, az igazságosságot, a szere
tetet súlyosan sérti, pl. felebarátunk nagy kárt szen
ved vagyonában vagy jó hírnevében. becsületében.

Megkülönböztetünk káros hazugságot, mellyel
kár van összekötve; sziikséq-hazuqsáqot, mely
saját magunk vagy mások hasznára történik és
tré/ából elkövetett hazugságot élvezet vagy mulat
tatás céljából.

A hazugságtól meg kell különböztetni az ú. n.
nem tulajdonképeni elmebeli fenntartást (restrictio
mentalis), mikor t. i. a beszélő szavait más, a ren
des jelen téstől eltérő, de könnyen kitalálható érte
lemben használja. Az ilyen elmebeli fenntartás meg
van engedve, sőt néha kötelesség, ha megfelelő ok
van rá és a másik félnek nincs joga az igazság meg
ismerésére. Igy a hivatalos egyének, ha illetéktelen
emberek a hivatalos titok iránt' kérdezik őket,
mondhatják, hogy semmit sem tudnak, amit t. i.
másoknak elmondhatnának; a kölcsönkérőnek
mondhatjuk, hogy nincs pénzünk, t. i. amit kiköl
csönözhetnénk, az inas gazdája parancsára, aki
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otthon tartózkodik, a látogatónak mondhatja, ho.gy
gazdája nincs otthon, t. i. 'hogy látogatót fogadjon.

Ha azonban a másik félnek joga van megtudni
az igazságot, akkor azt nem szabad eltitkolni. Tehát
nem szabad elmebeli fenntartással élni, ha a bíró
vagy a felsőbbség kérdez valamit jogos módon
vaJg'Y ha valaki visszterhes szerződést köt.

Az igazmondóság erénye kívánja, hogy sza
vaínk, cselekedeteink egyezzenek gondolatainkkal.
Aki tehát komolyan tett ígéretét nem teljesíti, vét
kezik hűtlenséggel, mely bocsánatos bűn, kivéve,
ha súlyos bűn terhe alatt akarta magát kötelezni
igéretének megtartására vagy ha felebarátja nagy
kárt szenved a hűtlenség, az ígéret meg nem tar
tása által,

Felebarátja becsületében kárt tesz: l. aki elég
séges ok nélkül rosszat tesz fel vagy a rosszat
bizonyosnak tartja róla; 2. aki felebarátját meg
szólja vagy rágalmazza; aki felebarátját csúfolja
vagy gyalázza.

Aki másról elég ok nélkül rosszat tesz fel, az
alaptalan gyanúsítást követ el; aki elegendő ok
nélkül bizonyosnak tartja róla a rosszat, vakmerő
ítélettel (ráfogással) vétkezik. "Ne ítéljetek, hogy
meg ne ítéltessetek" - mondja az úr Jézus.,

Megszólással az vétkezik, aki felebarátja hibáit
kibeszéli, mikor az nem szükséges.

Aki felebarátjának egy vagy több valóságos, de
titkos hibájáról tudomással bír, és azokat szükség
nélkül elhíreszteli, az becsületsértést követ el és
vétkezik mind a keresztény felebaráti szeretet ellen,
mind az igazságosság ellen. A hibát azonban néha
szabad jelenteni, de ez a) mindíg jószándékból, a
megjavítás céljából és csak olyanoknak történjék,
akik a bajon segithetnek (szülők, tanitók, elöljárók)
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és b) a hibákat nagyitani nem szabad, sem a bizony
talant bizonyosnak mondani.

Rágalmazással az vétkezik, aki felebarátjára rá
fog valamely bűnt vagy nagyítja hibáját. A rágal
mazás tehát nemcsak a szeretetet és igazságosságot
sérti, mint a becsületsértés, hanem az igazmondás
ellen is vét, mint a hazugság. Mindkettő tárgyánál
fogva magában véve halálos bűn, mert sérti a jó
hírnevet. me ly pedig a Szentírás szerint többet ér
a nagy gazdagsálgnál. A rágalmazás és becsület
sértés annál nagyobb bűn: l. minél nagyobbak a
hibák és minél tekintélyesebb az egyén. kiről valaki
azokat elhíreszteli vagy minél tekintélyesebb a
hibákat elhíresztelő egyén; - 2. minél nagyobb
kárt és veszteséget okoz; - 3. a rágalmazás és
becsületsértés annál nagyobb bűn, minél többen
hallják; - 4. minél ,gonoszabb szándékból, irigység-
ből, bosszúból követi el azokat valaki. .

Nem sérti meg felebarátja jóhírnevét és nem
követ el becsületsértést, ha ennek hibája már nyil
vánosan ismeretes vagy hamarosan általában isme
retessé válik vagy jogerős bírói ítélet állapította
meg. Ha a hiba egyik helyen ismeretes, másik
helyen azonban nem, szabad ez utóbbi helyen is
elmondani, ha előreláthatólag hamarosan itt is isme
retessé válik vagy akinek elmondjuk, hasznára
válik a hiba megismerése.

Az olyan hibát, mely egykor nyilvánosan isme
retes volt, de mely már feledésbe ment, nem sza
bad újra emlékezetbe hozni, ha az illető már meg
javult.

A jóhírnév megsértése a rágalmazásnál mindíg
fenn forog, a megszólásnál, vagyis a tényleges hibák
elmondásánál csak akkor, ha a hibák kinyilvánítá
sát sem a közjó, sem a magánérdek nem kívánja.

Magánérdekből elmondható a hiba, ha ezzel a
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hibázót meg lehet javítani vagy egy harmadik sze
mély kára megakadályozható. Ha valakit jogtalan
sá(g stb. ért, ezt elmondhatja barátjának, hogy
vigasztalást vagy tanácsot kapjon tőle.

Felebarátunk jóhírnevének jogtalan megsértése
- akár becsületsértés (megszólás), akár rágalom
útján történjék - tárgyánál fogva súlyos bűn az
igazságosság ellen. De csak bocsánatos bún, ha a
felebarát csak kis kárt szenvedett jóhírnevében.
Másnak egy hibáját elbeszélni egyetlen olyan em
bernek, aki azt bizonyosan nem fogja tovább adni,
csak bocsánatos bűn, hacsak felebarátunk különös
érdeke nem kívánja, hogy azzal az emberrel ne
közöltessék. Meggondolatlanság miatt néha fonto
sabb dolgokban is csak bocsánatos bűnről van szó.
- Ha a felebarátnak valamely súlyos bűne már
ismeretes, akkor nem követ el súlyos búnt, aki az
ismert bűnnel rendszerint kapcsolatos más bűnét
mondja el, pl. hogy részeges ember, gyakran civa-
kodik. .

Az úgynevezett besúgás súlyosabb beszámítás
alá esik,· mert célja békétlenség és ellenségeskedés
keltése az emberek között.

Számszerint egy bűnt követ el, aki más előtt
több személy hibáit nyilvánítja ki.

A becsületsértés és rágalmazás haJlgatása is
bűn, a) ha ezzel a jóhírnév megsértésére alkalmat
ad; az ilyen vétkezik közreműködésével az igazsá
gosság ellen és botrány eimén; ha azonban csak
a maga számára akarja megszerezni felebarátja
hibájának ismeretét azzal a komoly elhatározással,
hogy azt másnak nem beszéli el, rendszerint nem
vétkezik súlyosan. - b) ha a rágalmazó beszédet
örömmel hallgatja; - c) ha a jóhírnév meqsértését
nem akadályozza meg, bár azt megtehetné, sőt azt
előmozdítja káröröm vagy kíváncsi tudakozódás
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által; ha szavait mlndeníéle tetszésnyilvánítással
helyesli, a rágalmazót buzditja, dícséri.

Aki így viselkedik, vét a szeretet ellen. Mivel
azonban a szeretet nagy nehézséggel nem kötelez
és mivel az esetleges rendreutasítás eredménye
gyakran nagyon kétséges, azért a magánemberek
nek rendszerint okuk van a halilgatásra, amely leg
alább a súlyos bűntől kimenti őket. Ha valaki aka
rata ellenére kénytelen hallgatni ilyen becsületsértő
beszédeket (pl. utazás közben a vasúti kocsiban) és
azokat nem akadályozhatja meg, nem vétkezik.

Jóvátétel. - Aki felebarátját megrágalmazta,
annak a Tágalmat vissza kelJ vonnia. - Aki a ráqa
lommal kárt tett és ezt előre látta, annak az okozott
kárt meg kell térítenie. - Aki felebarátját meq
szólta, szavait nem vonhatja vissza, mert igaz hibá
kat beszélt el, de tartozik becsülletét más, meq
engedett módon helyreállítani, különösen azáltal,
hogy az elhíresztelt hibákat, amennyire lehetséges,
mentegesse, jótulajdonságait emlékezetbe hozza,
iránta tiszteletet tanúsítson és így lehetőleg dicsérje
azt, akit előbb legyalázott. - Ha mást megbántot
tunk, tőle bocsánatot kell kérnünk.

Aki felebarátját nyilvános rágalmazás által
hozta rossz hírbe, a rágalmat nyilvánosan köteles
visszavonni. Nyilvánvaló, hogy a becsületsértő,
rágalmazó és szidalmazó köteles pótolni azokat az
anyagi károkat. melyeket esetleg előidézett és leq
alább némileg oka lehetett.

Ha a bűn bocsánatos volt, mert a felebarát jó
hírnevében nem szenvedett jelentékeny kárt, akkor
a jóvátétel is bocsánatos bűn terhe alatt kötelez.
Aki azonban nagy kárt okozott és súlyos bűnt köve
tett el, a jóvátételre nagy kellemetlenség és hátrány
rnellett is köteles. - Ha a megszóló és rágalmazó
előre látta, hogy a hallgatók szavait másoknak is
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elbeszélik, akkor ezek előtt is köteles felebarátja
jóhírnevét helyreállítani, amennyire lehetséges. Az
erkölcsi lehetetlenség azonban a gyakorlatban e
kötelesség alól rendesen kiment. - Aki a biróság
előtt hamisan tanúskodott, köteles valliomását visz
szavonni, ha a kárt máskép nem teheti jóvá, hacsak
a visszavonás által viszonylag nagyobb kárt nem
kell szenvednie, mínt amelyeket felebarátjának
okozott.

A jóhírnév helyreállításának kötelessége alól
mentesülünk, ha az már más módon helyreállt; 
ha a dolog már feledésbe ment, - ha előrelátható
lag nem hitték el, nem adtak hitelt állításainknak;
- ha a jóvátétel erkölcsileg lehetetlen; - ha fele
barátunk is megsértette jóhírnevünket és meq
tagadja annak helyreállítását; - ha észszerűen
feltehetjük, hogy felebarátunk lernond jóhírnevének
helyreállításáról.

Ha a megszóló és rágalmazó nem tudja helyre
állítani felebarátja jóhírnevét, nem köteles pénzzel
kárpótolni a jóhírnevet, hacsak a bíróság nem köte
lezi erre.

Nem szabad lemondani a jóhírnévről. ha a le·
mondásból a közjóra vagy az illetőnek hozzátarto
zóira kár származnék.

Alaptalan gyanúsítással és vakmerő ítélettel
akkor vétkezünk, ha felebarátunkról elegendő ok
nélkül valami rosszat tételezünk fel. A gyanú lehet
alapos és alaptalan - ez utóbbit hamisnak is nevez
zük, nem azért, mintha amit gyanítunk, mindíg hamis
volna, hanem mert a gyanakodónak nincs elég oka
azt hinni, hogy amit gyanít, igaz.

Ha pl. egyik kereskedő a másikat már több
ször megcsalta, ez utóbbinak oka van feltételezni,
hogy amaz iparkodik őt ezentúl is megcsalni, mi
helyt alkalma lesz rá; - gyanakodása tehát elég
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alappal bír és így joqosult is. Ellenben, ha ilyen
megcsalás nélkül is kétségbe vonná ama kereskedő
becsületességét csupán azért, mert hirtelen meg
gazdagodott, akkor gyanújának nem volna elégsé
ges alapja, vagyis hamis gyanú volna, rnert jogta
lanul kárhoztató ítéletet mond felebarátunk szán
dékai és cselekedetei felett. Azért maga az úr Jézus
int bennünket: "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek."
[Mt. 7, 1.) Kerüljük a vakmerő itéletet már csak
azért is, mert a látszat sokszor megcsalhat.

A más iránt tartozó tisztelet jogtalan megsér
tése, az ő jelenlétében történt lebecsülése, gyalá
zása - bűn az igazságosság ellen, mely tudvalevő
leg súlyos bűn terhe alatt kötelez.

Bocsánatos bűn, ha csak jelentéktelen dologról
van szó. Annak rnegálilapításánál, hogy a tisztelet
megsértése súlyos-e vagy nem súlyos, tekintetbe
kell venni a tiszteletet sértő szavakat, cselekedete
ket és mulasztásokat, főleg pedig az érdekelt sze
mélyeket, mert pl. egyes kifejezések egyszerü, tanu
latlan emberek között csak ártatlen ingerkedés és
így nem bűn, de ugyanezek a kifejezések tanult
emberek közt súlyos bűnt képezhetnek.

A tisztelet meqsértését jóvá kell lenni nyilvá
nosan vagy maqánúton, ahogyan a sertés történt.
Ez a jóvátétel az elöljáróval szemben a bocsánat
kérés, az egyenrangúakkal vagyalárendeltekkel
szemben rendesen elegendő a különleges megbecsü
lésnek és jóakaratnak jele. Súlyos sértés esetén az
egyenrangúak közt a kifejezett bocsánatkérés is
szükséges lehet.

A megsértett tisztelet helyreállítása alóL fel
ment, ha észszerüen feltételezhetjük, hogy a sértett
fél lemond a jóvátételről. - ha a gyalázkodót a
biróság már megbüntette a tisztelet megsértéséért;
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- vagy a másik megbosszuIta magát; - vagy ha
a gyalázkodás kölcsönös és egyformán súlyos.

A vakmerő ítélettől meg kell különböztetnünk:
a) a vakmerő gyanakodást, vagyis alaptalan véle
ményt, hogy felebarátunk valami rosszat tett; 
b) a vakmerő kételtkedést, amikor valaki elégtelen
okból felebarátja erkölcsi viselkedéséről ítéletét
fenntartja; - c) a gyakorlati életben szükséges elő
vigyázatot, óvatosságat, mely azon a tényen alap
szik, hogy felebarátja becsületességében csalódlia
tik és ezzel kárt szenvedhet.

A vakmerő ítélel tárgyánál fogva súlyos bűn
az igazságosság ellen. De a súlyos bűnhöz szüksé
ges: a) hogy fontos dologról legyen SZÓi - b) hogy
erős meggyőződése legyen; - c) hogy az itélet jól
megfontolt legyen és ne legyen megfelelő ok a
vakmerő ítéletre.

A vakmerő gyanakodás és kételkedés rendesen
bocsánatos bűn; súlyos bűn csak akkor, ha szekat
lanul nagy hibáról van szó és egyáltal,án nincs ok
ennek feltevésére. A vakmerő ítélet csak bocsána
tos bűn, ha az illető nem látja be. hogy níncs meg
felelő ok az ítéletre és nem gondol arra a köteles
ségére, hogy az okokat jobban meg kell vizsgálnia,
feltéve, hogy nem gyűlöletből mulasztja el a vizs
gálódást.

A gyakorlati életben szokásos, fentemlített elő
vigyázat és óvatosság nem bűn, mert ezzel az illető
semmi rosszat sem gondol felebarátjáról, de számol
azzal a tényleg fennforgó lehetöséggeI. hogy meg
csalják.

8 Dr. Coászár, Gyönök kalauza 113



III. FEJEZET.

. AZ ANYASZENTEGYHAZ ÖT PABANCSA

A keresztény embernek Isten tíz parancsán
kívül még az Anyaszentegyház öt parancsát is meg
kell tartania. Aki az Anyaszentegyház parancsainak
fontos dologban nem engedelmeskedik, az halálos
bűnt követ el, mert Jézus mondja: "Aki az Anya
szentegyházra nem hallgat, legyen neked, mint a
pogány és a vámos (vagyis olyan, mint a nyilvános
bűnös)." (Mt. 18, 17.)

Az Anyaszentegyháznak öt parancsa a követ
kező:

1. Az Anyaszentegyháznak szekott ünnepnap
jait megüljed.

2. Unnepnap misét becsületesen hallgass.
3. Bizonyos napokon a parancsolt bőjtöket meg

tartsad és a húseledelektől magadat megtartóz
tassed.

4. Bűneidet minden esztendőben meggyónjad
és legalább húsvét táján az Oltáriszentséget magad
hoz vegyed.

5. Tiltott napokon menyegzőt ne tarts.
Az öt parancson kivül vannak az Anyaszent

egyháznak más rendeletei is. Ezeket is szigorúan
meg kell tartanunk. Igy pl. tiltja az Anyaszentegy
ház, hogy tiltott könyveket olvassunk, titkos társu
latokba lépjünk (pl. tikott házassáqot kössünk).

Az Anyaszentegyháznak van hatalma megbün
tetni azokat, akik parancsait rosszakarattal meg
nem tartják. Igyeltilthatja őket a szentségektől, a
kereszt- és bérrnaszülői tisztségtől, kizárhatja az
Anyaszentegyházból és megtagadhatja tőlük a
keresztény temetési szertartást.

Az első és második parancsról" vagyis a vasár-
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és ünnepnapok megszenteléséről, szentmise hallga
tásáról és a szolgai munkáktól való tartózkodásról
már szóltunk az Isten harmadik parancsának tár
gyalásánál. A negyedik parancsot (szentgyónást és
szentáldozást) külön részekben ismertetjük. Itt tehát
csak az Anyaszentegyház harmadik (bőjt) és az
ötödik (tiltott idő) parancsáról kell szólnunk.

16. §. A bölli U5rvény.

Az Anyaszentegyház kétféle bőjtöt parancsol:
1. szigorú bőjtöt, 2. megtartóztatást a húseledelek
től. A szigorú böjt abban áll, hogy az egész napon
csak egyszer lakunk jól, A másik két étkezés ide
jén szabad keveset enni.

Az Egyház általános törvénye szerint (1250
1254. c.) szigorú bőjt van: 1. nagyböjtben minden
nap, kivéve a vasárnapokat (negyven napi bőjt); 
2. minden évszakban egy héten szerdán, pénteken
és szombaton (kántorbőjt); kántorböjt van a) ádvent
harmadik hetében, b) a hamvazószerda utáni héten,
c) a pünkösd utáni héten, d) a szent kereszt fel
magasztalását (szept. 14.) követő szerdán, pénteken
és szembatom - 3. néhány ünnep előtt való napon
(vigiliabőjt); ilyen van karácsony, pünkösd, Nagy
boldogasszony és Mindenszentek ünnepe előtt.

A szigorú bőjti és megtartóztatási napok alól
azonban a Szentszék - különös tekintettel a nehéz
viszonyokra - ismételten bővebb és bővebb fel
mentést adott, melyet az egyházi főhatóságok évről
évre közölnek.

A bőjtöt az Anyaszentegyház azért parancsolja,
hogy az Úr Jézus példáját kövessük, bűneinkért
bánatot tartsunk és rossz kivánságainkat könnyeb
ben legyőzhessük.

A bőjt egyik neme az önmegtagadásnak. Aki
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nem akarja magát megtagadni, az nem lehet híve
az úr Jézusnak, mert Jézus azt mondotta: "Ha
valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát." [Mt.
16, 24.) Azért tartsuk meg mindig lelkiismeretesen
a böjtöt.

Aki bármely okból fel van mentve a bőjt alól,
a tisztán böjti napokon tetszés szerint többször is
ehetik húst. A főétkezés megszakHása minden ok
nélkül meg van engedve, ha a meg szakítás nem tart
tovább félóránál; hosszabb megszakítás (ok nélkül)
bocsánatos bűn; ha egy óránál tovább tart, ha
lálos bűn. Megfelelően fontos okból (pl•. hogy egy
haldoklón segítsen) szabad több órára is félbeszakí-
tani a föétkezést. -

Annak megállapításánál, hogy mennyit szabad
reggel és este magunkhoz venni, figyelemmel kell
lenni a testi szervezetre, a munka nemére, a bőjt
tartamára és a hely éghajlatára. Altalában mindenki
annyit vehet magához, hogy a bőjtöt számbavehető
kár nélkül megtarthassa.

A három étkezés közti időben semmi táplálékot
nem szabad magunkhoz venni, de szabad olyan italt,
mely nem táplál, pl, vizet, bort, sört stb., nem sza
bad azonban húsleves t, csokoládét, tejet stb. Hogy
azonban az Hal meg ne ártson, szabad valamit enni
is hozzá.

Ha valaki bőjti napon kétszer jóllakott (akár
tudatosan, akár nem tudatosan), azon a napon a
bőjtölés már nem lehetséges, azért ezen a napon
többször is jóllakhatik.

A meqtattoztatást parancs tiltja a húsféléket, de
nem tiltja a tojást, tejet és fűszert, ha ez állati
zsírból áll is.

Csak az emlős állatok és madarak húsa van
tiltva, valamint ezek szalonnája, vére, velöje, szíve,
mája stb. De meg vannak engedve a halak, békák,
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teknósbékák, csigák, kagylók, osztrigák, rákok. 
Zsírt nemcsak fűszer gyanánt az ételek elkésztté
sére, hanem kenyérre kenve is szabad használni.
Éppen így meg vannak engedve: a mesterséges vaj,
a maggi, valamint egyes húskivonatok, melyek
már elvesztették a hús és húsleves ízét, pl. a zse
latin, pepsin és popton, de nincsenek megengedve
a leveskockák.

Aki megtartóztatási napon húsféléket evett,
aznap még megtarthatja a megtartóztatási paran
csot és ezért aznap nem élvezhet húst.

A böjti és megtartóztatási parancsok maguk
ban véve súlyos bűn terhe alatt köteleznek; ha
valaki csak jelentéktelen módon sérti meg azo
kat, csak bocsánatos bűnt követ el.

Bizonyosan nem követ el súlyos bűnt, aki a
három étkezésen kívül kb. 60 gramm kenyeret
eszik, de súlyos bűnné lesz, ha 120 grammnál töb
bet vesz magához, akár egyszerre, akár különböző

alkalmakkor. - Éppen így, ha valaki a megtar
tóztatási napon 20 gramm húst ennék, nem követne
el súlyos bűnt, de súlyosan vétkeznék, ha több
mint 60 gramm húst venne magához. - A megtar
tóztatás többszöri kisebb megsértése nem lesz sú
lyos anyaggá, kivéve, ha valaki már előre nagyobb
mennyiséget szándékoina magához venni kisebb
részletekben.

Kimen/ő okok. - Általában a böjt alól kiment
minden fizikai vagy erkölcsi leheteHenség. Ki van
nak mentve:

a betegek, lábadozók, gyenge szervezetű sze
mélyek, olyanok, kik nagyon idegesek vagy ha
bőjtölnek, erős főfájást kapnak vagy nem tudnak
aludni; terhes, szoptató nők, valószínűleg a havi
baj is kiment; szegények, kiknek nincs egyszerre
annytok. hogy jóllakhatnának; nehéz munkával
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foglalkozó emberek, pl. földmívesek, kovácsok, kő
fejtők, kőfaragók, stb., feltéve, hogy a napnak na
gyobb részét tényleg nehéz munkával töltik el;
akkor is, ha egyik-másik nap nincs nehéz munká
juk; tanárok, tanítók, tanulók, hitszónokok, gyónta
tók, orvosok, bírák, ügyvédek stb., ha a bőjtölés
akadályozná őket hivatásuk teljesítésében; olya
nok, kik fárasztó, megerőltető utazást tesznek gya
log vagy szekéren; aki vonaton utazik, rendesen
csak azon a címen van kímentve, mert a megfelelő
időben nem kaphat elegendő élelmet. - De nem
szabad nehéz munkát vállalni azzal a szándékkal,
hogy ezzel képtelen legyen bőjtölni.

A meg tartóztatás alól ki vannak mentve: a be
tegek, lábadozók, a másállapotban levő nők, ha a
húsétel számukra szükséges; szoptató nőknek is
szükségük lehet néha húsételrej szegények, akik
nek nincs elegendő mennyiségben más ételüki
olyan munkások, kik igen nehéz munkával fog
lalkoznak, pl. öntődékben. bányákban. asszonyok,
gyermekek, cselédek, ha a családfő nem enged
más ételt készíteni, a cselédek azonban kötelesek
más gazda után nézni, de ha az új helyen nagyobb
erkölcsi veszélynek volnának kitéve, akkor meg
maradhatnak eddigi helyükön.

Ha valakít olyan helyre hívnak vendégnek,
ahol tiltott ételeket kell ennie, magában véve a
meghívást nem szabad elfogadnia, kivéve, ha jog
gal attól kellene tartania, hogy a meghívás elnem
fogadásából nagy kára lenne vagy ha másokat
ezzel súlyosan megsértene vagy ellenségévé tenne.
- Ugyanez áll, ha valakinek egy lakomán vára
kozása ellenére tiltott ételeket szolgálnak fel. 
Ha valakinek elnézésből megtartóztatási napon
húsos ételeket készítettek, azokat aznap nem sza
bad elfogyasztania, ha könnyen szerezhet más éte-
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feket és a húsos ételt nagy kár nélkül el lehet
tenni másnapra. Ha csak kis mennyiségű húsról
van szó, amely nincs súlyos bűn terhe alatt tiltva,
annak elfogyasztásakor a bocsánatos bűntől már
kiment az a körülmény, hogy azt elnézésből, fele
dékenységböl készítették meqtartóztetásí napon.

Ha a családatya valamely okból ki van mentve
vagy az egyházi hatóságtól felmentést kapott a
megtartóztatás alól, ezért a család többi tagja ma
gában véve nem ehetik húst; gyakran azonban
erkölcsileg lehetetlen kétféle ebédet késziteni,
azért az egész család ki van mentve.

Az Egyház azért parancsolja, hogy böjtöljünk,
a) mert a bőjtölés tetszik az úristennek, mint ez
kitűnik a Szentírás számos helyéből; - b) maga
az úr Jézus sürgette és gyakorolta a bőjtöt; Jézus
tehát saját péLdájával minden szónál ékesebben
ajánlja a bőjtöt; az apostolok és minden időbeli
szentek szintén bőjtöltek; - c) mert a bőjtölés
kevélységünk megalázása és érzéki vágyaink meq
fékezése; - d) mert a bőjtölés üdvös és hasznos. A
bőjtölés által ugyanis eleget teszünk az elkövetett
bünökért és így elhárítjuk magunkról a megérde
melt büntetéseket; - e) mert a bőjtölés által meg
fékezzük érzékiségünket és így a bőjt segítségünkre
van, hogy megőrizzük magunkat a bűnbe való
visszaeséstől; - f) a bőjtölés könnyebbé teszi az
erény és imádság gyakorlását és annál biztosabban
nyerjük meg általa Isten kegyelmét és az örök
üdvösséget. Aranyszájú Szent János a következő
szavakkal fejezi ki a bőjtölés üdvös voltát: "Bőj
tölj, mert vétkeztél; bőjtölj. hogy ne vétkezzél;
bőjtölj. hogy nyereséged legyen; böjtölj, hogy amit
nyertél, állandóan megtarthasd." (Deharbe 246
247. o.)
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17. §. Az Egyház 5. parcmcea: "TUtott napokon

menyegziSt ne tarta."

Az Egyház az 5. paranccsal tiltja az ünnepies
menyegzőket és zajos mulJatságokat a két tiltott
időben. Tiltott idők: ádvent első vasárnapjától
karácsonyig és hamvazószerdától húsvétvasárnapig
bezárólag. Tiltja pedig ezen időkben a zajos mulat
ságokat azért, mert ezen időszakokat az Anyaszent
egyház a bünbánatra és a szent ünnepekre való
előkészületre rendeli és óhajtja, hogy a hívek ezen
idő alatt hitük főígazságaíról ájtatosan elmélked
jenek.

A bünösség megállapításánál figyelembe kell
venni magát az időt, pl. ádvent napjaiban vagy
nagypénteken történik a zajos mulatság; továbbá
a mulatság módját, az esetleges botrányt és hogy
miképen ítélik meg a dolgot a jámbor hívek.
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II. Rf:SZ

A PARANCSOK MEGSZEGÉSE: A BON ÉS
KULÖNFÉLE FAJAI:

18. §. A bOn fogalma, felosztása fiS gonoszsága.

l. Ki követ el bűnt? - Bűnt az követ el, aki
tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten paran
csának. Isten részint maga nyilatkoztatta ki paran
csait, részint Anyaszentegyháza által adja tudtunk
ra, hogy mit akar tőlünk.

Tudva és akarva, mert csak olyan cselekede
tünk számítható be bűnül,' amelyet a cselekedet
gonoszságának !legalább homályos ismeretével és
szabadakarati elhatározásból végzünk. Aki tehát a
cselekedet gonoszságának ismerete nélkül visz
végbe valamit vagy legalább a cselekvés pillana
tában nem veszi észre, hogy az törvényellenes,
tilos és ezt nem fontolja meg, nem akarja: a tör
vénynek ilyen megszegését nem lehet neki bűnül
beszámítani.

Az isteni törvény itt a legtágabb értelemben
veendő és jelenti Istennek, a mi legfőbb Urunknak
és Parancsolónknak bármily módon és bárki által
kihirdetett parancsát vagy tiltó akaratát. Tehát
magában foglalja nemcsak a Sinai-hegyen és Krisz
tus által adott parancsokat és rendeleteket. hanem
azt is, amit Isten kezdet óta az ember szívébe írt
és az ész szava által ismerlel meg velünk (termé
szeti törvény); továbbá az Egyház és azon emberek
parancsait is, kik Isten helyettesei a földön. Aki
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tehát megszegi a jogos elöljáróság által a közjó
érdekében hozott törvényt, az vétkezik az isteni
törvény ellen, mely azt parancsolja, hogy elöljá
róinknak engedelmeskedjünk. Szent Pál szerínt:
"Mindenki vesse magát alá a felettes hatóságok
nak. Nincs ugyanis hatalom, csak az Istentől; ame
lyek pedig vannak, azokat az Isten rendelte. Aki
tehát ellene szegül a felsőbbségnek, szembeszáll' az
Isten rendelésével." (Róm. 13, 12.)

Hogy valaki bűnt kövessen el, az nem szüksé
ges, hogy a rosszat magában véve egyenesen
akarja vagy szándékában legyen, mert az ember
vétkezhetik azáltal is, hogy olyasmit akar, ami a
rossznak oka, amiből a rossz ered, feltéve, hogy
azt előre lehet látni. Igy pl. a részeges ember, ha
már tapasztalásból tudja, hogy az ivásban nem tud
mértéket tartani és előrelát ja, hogy részegségében
káromkodik és másnak kárt okoz, akkor az ivás
által nemcsak részegséget, hanem más, ebből szár
mazó és azzal együttjáró bűnöket is követ el.

Ugyanez áll azokról is, kik szenvedélyüket nem
igyekeznek legyőzni, rossz szokásukat elhagyni, az
azokból származó, egyenesen nem akart rossz dol
gokért is felelősek.

2. A bűnök felosztása. Nem minden bűn egyenlő;
vannak nagy, vagyis halálos, súlyos bűnök és van
nak kisebb, vagyis bocsánatos bűnök.

A nagy bűnöket azért nevezzük halálos bűnök
nek, rnert elveszik tőlünk a megszentelő kegyelmet
vagyis lelkünknek természetfeletti életét és örök
halált okoznak a pokolban.

A kisebb bűnöket azért nevezzük bocsánatos
bűnöknek, mert azok nem veszik el a megszentelő
kegyelmet és azért könnyebben bocsáthatók meg
szentgyónás nélkül is, t. i. bánat. jócselekedet és
ideigtartó büntetések elszenvedése által. Mindazon-
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által, ha a kis bűnök bocsánatát meg akarjuk
nyerni, a kegyelem állapotában kell lennünk; mert
a kisebb bűn csak akkor bocsáttatik meg, ha a
halálos bűnök is megbocsáttatnak vagy már meg
vannak bocsátva.

Halálos bűnt akkor követünk el, ha az isteni
törvényt fontos dologban egészen szándékosan,
vagyis a rossznak teljes ismeretével és akaratunk
teljes beleegyezésével szegjük meg, bocsánatos bűnt
pedig akkor, ha az isteni törvényt vagy csak kisebb
dologban vagy nem egészen szándékosan szegjük
meg, vagyis ha az értelem részéről hiányzik a rossz
nak elégséges ismerete vagy az akarat részéről a
teljes beleegyezés.

Hogy tehát valamely bűnt halálos bűnnek
tekinthessünk, ahhoz szükséqes:

1. Fontos dolog akár önmagában akár valamely
körülménynél fogva; ezt nem mindíg könnyű meg
állapítani; leginkább felismerhetjük a büntetésből,
melyet a törvényhozó a törvény megsértőjére szab;
így pl. amit Isten örök halál, örök kárhozat terhe
alatt parancsol vagy tilt, azt kétségtelenül fontos
dolognak kell tekintenünk. Mivel általános szabályt
nem lehet felállítani, amely szerint minden előfor
duló esetben meg tudnók állapítani, hogy a törvény
megszegése halálos vagy bocsánatos bűn-e, ilyenkor
legbiztosabb a hittudósok általános véleményehez
alkalmazkodni, mivel az mindíg a Szeritírás. az
Egyház ősi hagyománya és a józan ész alapelveire
támaszkodik.

Egyébkent vannak esetek, midön egy magában
véve nem fontos dolog halálos bűn tárgyát képez
heti. Ilyen okok: a) ha valaki az Isten törvényét
kisebb dologban ugyan, de olyan szándékkal sérti
meg, hogy azt azután fontos dologban is megszeg
hesse. ezért kisebb lopás is halálos bűnné lesz, ha
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a kis lopásoknál az volt a szándéka, hogy azok
révén nagyobb összeget szerezzen magának; b) ha
sonlókép halálos bűnné lesz a bocsánatos akkor is,
ha valaki el akarja a rosszat követni akár kis, akár
nagy bűn volna; c) a magában véve csekély dolog
fontosságot nyer, ha súlyos botránnyal van össze
kötve, mikor különben a vétkező előre látja azt
vagy legalább léthatná, ha akarná; így pl. a szülők
kisebb gyarlóságai, hibái, mivel azok a gyermekek
és alattvalók erkölcseit gyakran nagyon megront
ják; d) egy magában véve kisebb dolgot akkor is
fontosnak kell tekinteni, ha előreláthatólag köze
lebbi alka/mul vagy okul szolgál valamely parancs
nak fontos dologban való meqszeqésére, így pl. egy
könnyelmű, szabadabb tekintet más valakire magá
ban véve bocsánatos bűn súlyos bűnné lehet olyan
emberben, aki már tapasztalásból tudja, hogy az
ilyen tekintet nagy kísértést okoz neki, amelyben
gyönyörködni szekott. e) a magában véve csekély
kihágás súlyos bűn, ha a törvényhozó annak tör
vénye iránti alaki (formális) megvetéséből történik;
ha tehát valaki annak jeléűl, hogy az Egyházat és
parancsait megveti, pénteken csak kevés húst ennék
is, súlyos bűnt követne el a megtartóztatás törvé
nye ellen.

2. A rossznak teljes ismerete; a rossznak teljes
ismeretével pedig az bír, akinek lelkiismerete vilá
gosan megmondja, hogy amit tesz vagy tenni akar,
súlyosan vétkes. Igy egy magában véve (tárgyánál
fogva) súlyos bűnt képező cselekedetet bocsánatos
bűnnek kell tekintenünk, ha azt valaki félig éber
állapotban, nem teljes öntudattal viszi végbe, főleg
ha azt tökéletesen éber állapotában a világért sem
tenné meg. De nincs kirnentve a halálos bűn alól,
aki szándékosan fojtja el a lelkiismeret szavát, hogy
azt ne kelljen követnie vagy akinél a kellő lelki-
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ismeret hiánya vétkes tudatlanságból és figyelmet
lenségből származik.

3. Az akarat teljes beleegyezése, mert különben
nem volna beszámítható, nem volna tökéletes emberi
cselekedet. Ez a teljes beleegyezés mindíg meg
van, ha az ember a cselekedet gonoszságának teljes
ismeretével szabadon cselekszik.

A halálos bűnhöz megkívánt teljes ismeret és
teljes beleegyezés egy pillanat alatt is bekövetkez
hetik, ha t. i. valaki a cselekedet gonoszságára
kifejezetten gondol vagy arról alaposan (pozitive)
kételkedik vagy észreveszi a súlyos bűn elkövetésé
nek közeli veszélyét; nincs szükség hosszabb meg
fontolásra vagy mérlegelésre.

A bűn halálos bűn lehet vagy tárgyánál fogva
vagy valamely körülménynél fogva (ex genere suo
vel per accidens). Vannak bűnök, melyek tárgyuk
nál fogva mindig súlyos bűnök, pl. az istenkáromlás,
kétségbeesés, gyilkosság ... Ezek csak akkor lehet
nek bocsánatos bűnök, ha az ismeret és a bele
egyezés nem teljes; vannak bűnök, amelyek tár
gyuknál fogva rendszerint halálosak, de nem rnín
dig: kis dologban bocsánatos bűnök, pl. a) lopás
nagyobb vagy kisebb dologban.

Vannak bűnök, amelyek tárgyuknál fogva bo
csánatosak, de valamely körülménynél fogva halá
losakká lesznek; ilyenek a téves lelkiismeret, ha
pl. valaki azt hiszi, hogy kis hazugsággal súlyos
bűnt követ el; b) a súlyos botrány, mely cseleke
detéből származik; c) nagyon rossz cél, p). kisebb
megszólás által másnak nagy kárt akar okozni; d)
súlyosan gonosz érzület, pl. ha valaki inkább súlyo
san meg akarja bántani Istent, mint tartózkodni a
játéktól vagy haszontalan beszédtől stb.i e) a tör
vénynek vagy a törvényhozónak egyenes (formális)
megvetése; f) a súlyos bűn elkövetésének közeli

125



veszélye, pl. ha valaki elörelátja, hogy könnyelmű
olvasmányából súlyos bűn következik.

A bűnöknek egyéb felosztása. a) Cselekedet
tel és mulasztással elkövetett bűnök a szerint, amint
tiltó vagy parancsoló törvény ellen irányulnak, pl.
a lopás és a szentmíse elmulasztása; b) külső, me
lyet szóval vagy tettel követünk el és belső, ame
lyet csak szívünkben gondolattal követünk el; más
ként gondolattal, szóval és tettel elkövetett bűn;
c) vannak lsten, felebarátunk és önmagunk ellen
irányuló bűnök; ilyenek az isteni erényekbe, a fele
baráti szeretetbe és önmagunk helyes szeretetébe
ütköző bűnök; d) vannak tudatlanságból, gyarlóság
ból és gonoszságból elkövetett bűnök a szerint,
amint azok vétkes tudatlanságból vagy erős kísér
tés, nagy szenvedély hatása alatt vagy az akarat
gonoszságából jönnek létre; e) vannak testi és szel
lemi bűnök; ilyenek a rendetlen testi gyönyörűség,
a torkosság, a részegség-, bujaság, illetve az ész
rendetlen gyönyörűségéből származnak, mint a
gyűlölet, kevélység, írígység; f) beszámltható és
nem beszámítható bűnök a szerint, amint a törvény
nek szándékos vagy nem szándékos megszegései.

A halálos bűn következményei. a) A megszen
telő kegyelem elvesztése; az ember ugyanis azzal,
hogya halálos bűn által elfordul Istentől, eo ipso
elveszti a megszentelő kegyelmet; b) a megszentelő
kegyelem által belénk öntött erények és a Szerit
lélek Isten ajándékainak elvesztése; c) a kegyelem
állapotában szerzett összes érdemek elvesztése és
a halálos bűn állapotában képtelenség az örök
életre új érdemek szerzésére, d) a bűn állapota
(reatus culpae), a bűn által ugyanis az ember ma
gára vonja Isten méltatlankodását, neheztelését,
mely mindaddig tart, míg a bűnös az Isten ellen
elkövetett sértést megfelelő elégtétellel jóvá nem
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teszi; e) a bűneiért megérdemelt büntetés elszen
vedesének kötelezettsége (reatus poenae) mind ezen,
mind a másvilágon. E büntetések földi életünkben:
lelkiismeret furdalása, a különleges kegyelem és
az isteni védelem elvonása, különféle testi sanyar
gatások, úgy a saját, mint családunk és társadal
munk sok ideiglenes kára. Azok a büntetések. me
lyeket a jövő életben kell elszenvednünk kétfélék:
a veszteségben álló büntetések vagyis az Isten
színről-színre látásától való megfosztás, mert az
életben elfordultunk Istentől; és érzéki büntetések,
vagyis tényleges fájdalmakat kell szenvednünk,
amiért a bűn által a teremtményekhez fordultunk.
Mindkét büntetésre utal a Szentírás e szavakkal:
"Távozzatok Tőlem (poena damni) az örök tűzre"
(Poena sensus). (Mt. 25, 41.)

A bocsánatos bűn is rendellenes odafordulás,
ragaszkodás a teremtményekhez a nélkül azonban,
hogy megszüntetné Istennel való kapcsolatunkat,
bár tényleg (actu) nem törekszik Isten felé. A bo
csánatos bűn hasonló a könnyű sebhez, mely nem
foszt meg életűnktől. de betegséget okoz.

Bocsánatos bűnt az követ el, aki kisebb dolog
ban vagy nem egészen tudva és akarva nem enqe
delmeskedik Isten parancsának. Nem azért mondjuk
bocsánatos bűnnek, mert bocsánatot nyer, ezt Isten
irgalmasságából a halálos bűn is elnyeri,' hanem
azért, mert természeténél fogva bocsánatot nyerhet,
míg a halálos bűn természeténél fogva erre nem
számíthat. A bocsánatos bűnnél tehát szükséges:
a) hogy annak tárgya csekély dolog legyen; b) a
cselekedet rosszaságának nem teljes ismerete (semi
plena) és nem teljes beleegyezés. Ha azonban az
ismeret és beleegyezés tökéletes is, ha a dolog cse
kély, a bűn bocsánatos marad; a tökéletesen szán
dékos bocsánatos bűnök mégis nagyobbak, jobban
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beszámíttatnak azoknál, amelyek nem teljesen
szándékosak.

A bűn tárgyánál fogva bocsánatos, amely min
den tekintetben csekély dolog, pl. kis mértéktelen
ség az evésben, ivásban, nevetésben, szomorúság
ban stb. vagy valamely körülménynél fogva bocsá
natos bűn, habár annak tárgya súlyos. Ilyen körül
mények, melyek a tárgyánál fogva súlyos bűnt bo
csánatossá teszik: a) a dolog csekélysége a lopás
nál, a bőjtnél. b) a teljes ismeret és tökéletes bele
egyezés hiánya; c) a téves lelkiismeret, amikor
valaki elháríthatatlan tudatlanságból valamit bo
csánatos bűnnek tart, ami pedig tárgyánál fogva
halálos bűn.

Annak megállapításánáI. hogy valamely bűn
tárgyánál fogva halálos vagy bocsánatos bűn-e
irányadó: a) a Szentírás; b) az Egyház tanítása,
meghatározása; c) a szentatyák és a híttudósok
tanítása; d) figyelembevétele az általános vélemény
nek, hogy mit tart az általános felfogás súlyos vagy
bocsánatos bűnnek, a helyes erkölcsi rendtől való
nagy vagy kis eltérésnek.

A bocsánatos bűn következményei. A bocsá
natos bűn: a) csökkentí a szeretet hevét, megbénítja
szívünk szárnyalását Istenhez, gyengítí az erények
gyakorlásában kifejtett buzgóságot, készsécet és
könnyedséget; b) előidézt a bűn állapotát (reatus
culpae), mert a bocsánatos bűn is joggal vonja
magára Isten nem-tetszését, méltatlankodását, ha
Isten barátságát nem is szünteti meg; c) büntetésre
tesz méltóvá úgy ezen, mint a másvilágon (reatus
poenae); ilyen büntetések földi életünkben a külön
leges isteni kegyelem és védelem megvonása, sok
ideigtartó büntetés, néha még a halál is, amint ezt
bizonyítja Lóth feleségének, Ananiásnak és Zaphirá
nak halála, akiknek bűnei a szentatyák szerint csak
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bocsánatos bűnök voltak; a túlvilági büntetéseket
a tisztítóhelyen kell elszenvedni, hacsak már e föl
dön el nem szenvedtük azokat; d) lassankint rávisz
a halálos bűnre azzal, hogy a szerzett erényeket
gyengíti, a testi kívánságot felkelti (motus con
cupiscentiae), Isten különös védelmét akadályozza
és az embert a törvény nagyobb megszegésére haj
lamossá teszi, főleg, ha a bocsánatos bűnöket ugyan
azon dologban gyakran elköveti. A Szentírás szerint:
"Aki a keveset megveti, lassankint elesik." (Ecclé,
19, 1.)

A bocsánatos bűnök gyakori elkövetése, tehát
azok nagy száma magában véve nem teszi a bűnt
halálossá. De a sok bocsánatos bűn halálossá lehet,
ha a sok kis dolog erkölcsileg egyesűl, úgyhogy
súlyos dologhoz elég anyagot képeznek, pl. a lopás
nál, a bőjtnél.

Ha valaki csak a halálos bűnöket akarja el
kerülni úgy, hogy a bocsánatos bűnökkel nem törő
dik, e/vontan tekintve a dolgot magában véve ezzel
valószinűen nem követ el halálos bűnt, de a va/ó
ságban az ilyen lelkületű ember nemsokára halálos
bűnbe esik, mert a bocsánatos bűnök hajlandóvá
teszik az embert a halálos bűnre.

A mondottakat röviden összefoglalva: a bocsá
natos bűnöktől is óvakodnunk kell, 1. mert azok
is megbántják Istent és lassankint nagy bűnökre
visznek; 2. mert ideigtartó büntetéseket hoznak
reánk.

19. §. A bUD kUl6a1eges fajai

(V. ö. Deharbe S. J. 258-269. o.)

A bűn különleges fajai: 1. a főbií.nök; 2. a Szent
lélek elleni bűnök: 3. az égbekiáltó bűnök, 4. az
idegen bűnök,
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l. A főbűnök.

A főbűnök: l. a kevélység; 2. a fösvénység:
3. a bujaság; 4. az irigység; 5. a torkosság: 6. a
harag; 7. a jóra való restség.

A hét főbűnt nem azért mondjuk főbűnöknek,
mintha mindegyik mindig halálos bűn volna, hanem
azért, mert sok más bűn származik belőlük és min
dig főforrásává lesznek más bűnöknek. Aki a fő
bűnökben már megrögzött, azok arra indítják, hogy
majd egyik, majd másik súlyosabb kötelességét
sértse meg.

l. Kevély az, aki magát többre becsüli, mint kel
lene, felebarátját pedig nem becsüli. A kevélység
arra ösztönzi az embert, hogy mások fölé emelked
jék, tőlük a köteles tiszteletet megtagadja, magát
senkinek alá ne vesse, mindenkit a saját akaratá
tól és szeszélyétől tegyen függővé, másokat lenéz
zen, velük durván, megvetőleg bánjék; nem egyszer
még Istentől is megtagadja a kellő tiszteletet, pa
rancsaít megveti.

A kevélységből sok más bűn származik. Ilye
nek: al a hiúság bűne a gondolkodásban, a beszéd
ben, az életmódban, a magaviseletben; b] a dicsőség
vágy bűne, mikor valaki aljas eszközökkel igyekszik
dicsőségre, méltóságra, hatalomra szerttenni; cl a
képmutatás és álszenteskedés bűne; dl az engedet
lenség és ellenszegülés bűne az egyházi és világi
elöljárókkal szemben: el az alattvalók iránti túl
szigorúság bűne; a kevély, amint a legrosszabb alatt
való, mert maga felett senkit sem akar elismerni,
úgy a legrosszabb elöljáró is, mert alattvalóit csak
úgy tekinti, mint szeszélyének vak eszközeit, kérel
meikre és jogos panaszaikra csak gorombaság és
fenyegetés a válasza; fl az uralomhajhászat bűne;
a kevély a legféktelenebb módon igyekszik uralmát
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kiterjeszteni másokra; g) a civakodás bűne; a ke
vély erőszakos, örökös civakodásban él embertársai
val, főleg környezetével; h) a hálátlanság bűne; a
neki tett szívesség gyakran csak ok arra, hogy jó
tevőjét megbántsa, mert restelli, hogy másnak bár
miben is le van kötelezve; i) az írígység és kegyet
lenség bűne: nem szívesen tűri, hogy mások is olyan
vagy nagyobb tiszteletben részesüljenek, azért szí
vébén a kevélységgel egyesül az írígység és mín
dent elkövet, hogy vetély társát megbuktassa és
sokszor a legborzasztóbb eszközökkel elhárítsa út
jából (pl. Heródes és a betlehemi kisdedek; Amán
és Mardocheus); k) a hitetlenség és eretnekség bűne
szintén a kevélységből származik; l) midőn pedig
a kevélység a tetőpontra hág, akkor Isten nyilvános
gyűlöletére viszi az embert. A kevély mintegy ve
télytársának tekinti Istent, akit annál jobban gyűlöl,
minél jobban kitűnik nagysága az ő semmirekellő
sége mellett. Nem csoda hát, hogy a kevélységet
Isten és embe: útálja és hogy a Szentírás "minden
bűn kezdetének" nevezi. (Sirák 10, 7. 15.) Szent Pé
ter szavai szerint: "alázatosságot tanúsítsatok egy
más iránt, mert Isten a kevélyeknek ellenáll".
(I Pét. 5, S.)

2. Fösvény az, aki a pénzhez és a vagyonhoz
túlságosan ragaszkodik és a szegények iránt
keményszívű.

Míg a kevély ember a szellemi javak (tisztelet,
dicsőség, kitüntetés) után törekszik rendetlenül,
addig a fösvény a külsö, ideig tartó javakat igyek
szik megszerezni és élvezni, rendetlenül szereti a
pénzt, a vagyont és ha megszerezte, túlságosan ra
gaszkodik hozzá, nem Istennek tetsző célra akarja
fordítani a földi javakat, hanem magukért szereti
azokat. E szenvedély szintén sok és nagy bűnnek
forrása. A fösvény rendetlenül sóvárog a mulandó
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javak után, ezek elvesztésén túlságosan szomor·'
kodik, azok megszerzésére minden jogtalan eszközt
felhasznál (hazugság, hamis eskü, csalás, lopás,
uzsora), mindenre képes, hogy pénzhez, vaqyonhoz
jusson. A Szentlélek mondja: "Nincs gonoszabb,
mint aki a pénzt szereti, mert az ilyen lelkét is el
adja." (Sir. IO, tO.)

3. Bujaságga/ az vétkezik, aki illetlen gondola
tokat, kivánságokat, szavakat és tetteket enged meg
magának, melyek a szent szemérme t sértik. E rossz
szenvedély képes az embert Isten és az Egyház
összes parancsainak megszegésére és a legszentebb
kötelességeinek vakmerő megsértésére vinni. Való
ban, mint a tapasztalás bizonyítja, a tisztátalanság
számtalan bűnnek forrása és rúgója.

4. Irígy a'l., aki búsul, mikor másnak jó dolga
van vagy pedig örül, mikor másnak baja van. Az
irigység bosszankodás, kellemetlen érzület a miatt,
hogy felebarátunk valami jóval, lelki, testi elő
nyökkel, vagyonnaI. jó hivatallal stb. rendelkezik
és azt gondoljuk, hogy minket e miatt kevésbbé
tisztelnek, becsülnek, mint érdemelnők. E rossz ér
zésből szomorúság támad bennünk, ha felebarátunk
valami jóval bír és öröm, ha azt elveszíti. - Nem
irigység és nem vétek, ha nem birunk azzal a jó
val, mint felebarátunk, csak ne kivánjuk. hogy ő se
birjon vagy legalább ne oly nagy mértékben. Ha
sonló feltétel mellett szomorkodhatunk, csak ne túl
ságos mértékben a miatt, hogy nem vagyunk olyan
jámborak és erényesek, mint mások, sőt az ilyen
szomorúság dícséretreméltó, mert az erény gyakor
lására serkent. Szent irigység.

Az irigység szenvedélye szintén sok és nagy
bűnöket szül. Az irigy többnyire hálátlan Isten
iránt, mert nem tekinti azokat a jótéteményeket,
melyeket Istentől nyert, hanem gonoszul csak azt
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nézi, amit Isten a felebarátnak adott. Sokszor zú
golódik és káromolja Istent az ideigtartó javak el
osztása rniatt, az isteni Gondviselést részrehajlásról
és igazságtalanságról vádolja. Szereti a megszólást
és rágalmat mint alkalmas eszközöket arra, hogy
a felebarát elveszítse azt a tiszteletet és bizalmat,
melynek az emberek előtt örvend vagy megfosztas
sék a hivatalától és méltóságától és a vele járó
jövedelemtől. Gyűlöli boldog embertársát, gyűlöli
és üldözi felebarátját, mert jobb és erényesebb,
mint ö.

5. Torkosság által az vétkezik, aki rendetlenül
sokat eszik vagy iszik vagy időn kivül és rendetlen
módon vágyódik az étel és ital után.

Torkosságnak, falánkságnak az evésben, ivás
ban való mértékletIenséget, az ínyenckedés rendet
len kielégítését nevezzük. E Iőbűnt követi el, aki
sokat, vagyis többet eszik és iszik, mint amennyi
testi egészségének fenntartására szükséqes, aki
időn kívül vagyis a házirend által megszabott időn
kívül, pusztán ínyenckedésből teszi ezt, midőn az
nem szükséges és níncs oka rá; aki rangjához és
körülményéhez képest nagyon finom és drága,
inkább a finnyáskodásnak hízelgő, mint egészséges
ételeket és Halokat élvez; akí nagyon mohón
eszik és iszik, szinte szemével nyeli az ételt és italt.

Ez aljas szenvedély által az ember, mint
valami oktalan állat, az evésben és ívásban keresi
boldogságát és gyakran, főleg a szeszes italok túl
ságos fogyasztása által. még az oktalan állatnál is
alább süllyed. E főbűn is sok más bűnt szül, me
lyeket az, aki e főbűnnek rabja lelt, Isten, fele
barátja és önmaga ellen is elkövet, rnert nem törő
dik ideiglenes javaival, becsületével, jóhírnevével,
egészségével. E főbűnből származik főleg a gyer
mekeknél és cselédeknél a nyalánkság, a beteges

133



kivánság, hogy lopva szerét enni es inni mások
kárával; - a pazarlás, mely számtalan családot
tönkre tesz; a részegeskedés, me ly rendesen károm
kodásra, trágár beszédekre, fajtalanságra viszi az
embert, józan eszétől fosztja meg. Krisztus Urunk
maga is legnyomatékosabban inti tanítványait mín
den mértéktelenségtöl: "Vigyázzatok, hogy el ne
nehezedjenek sziveitek tobzódásban és részegség
ben és hirtelen meg ne lepjen ama nap" (az ítélet
napja). (Lk. 21, 34.)

Habár a torkosságból származó bűnök nem is
mindig halálos bűnök, de azokká válhatnak: l. ha
valaki az eszem-iszomban találja legföbb boldog
ságát; 2. ha valaki a sok evés-ivás által egészségét
nagy mértékben megrongálja; 3. ha tisztán nyalánk
ságból súlyosan megszegi a bőjtöt és a megtartóz
tatást; 4. a torkosság miatt képtelenné válik halálos
bűn terhe alatt kötelező kötelességét teljesíteni;
5. ha részegség által eszének használatát elveszíti;
6. ha a régi pogányok módjára hányást idéz elő
csak azért, hogy ismét ehessék-ihassék.

Pusztán ínyencségből enni, inni meg tartva a
rendes mértéket, csak bocsánatos bűn. Gyönyörkö
désből, vagyis olyan szándékból enni-inni, hogy
érzékiségünket kielégítsük - bűn; de nem bűn az
emberhez és keresztényhez méltó módon enni-inni,
ha gyönyörködve tesszük is ezt. .

6. Harag által akkor vétkezünk, ha a kellemet
lenségek miatt elkeseredünk, túlságosan felindu
lunk, méregbe jövünk és bosszút állni törekszünk.

A harag a kedély rendetlen felindulása vala
mely képzelt vagy valóságos jogtalanság vagy bár
mely kellemetlenség miatt, többnyire bosszúvággyal
összekötve. Ha ilyenkor a sértett kemény bosszút
akar állni, vagyis megsértöjének jelentékeny kárt
akar okozni, akkor a harag halálos bűn, éspedig
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annál nagyobb, mínél nagyobb a rossz, melyet a
haragvó felebarátjának kiván vagy okozni akar.
Halálos bűn a harag akkor is, ha átkozódásra, szít
kozódásra, istenkáromlásra vagy nagy botrányra
vezet. A harag igen sok és nagy bűnt idézhet elő
főleg a felebaráti szeretet ellen, gyűlöletet, ellen
ségeskedést, átkozódás t, verekedést, sőt gyilkos
ságot is.

A vétkes haragtól meg kell különböztetni a
jogos felháborodást és bosszankodást, mely a rend,
igazság és vallás megsértése miatt támad bennünk.
Az ilyen bosszankodás, mig a józan ész korlátai közt
marad, nem bűn, sőt jó és dicséretes, mert a rossz
nak megakadályozására és a jónak előmozdítására
indit. A szent haragról mondja a királyi Zsoltáros:
"Ne vétkezzetek, bármint haragusztok" (Zsolt. 4, 5.)
és ez indította a szelíd Megváltót arra, hogy Atyjá
nak házából, a jeruzsálemi templomból ostorral
űzze ki a kufárokat.

7. A jóra való restség által akkor vétkezünk,
ha a fáradalomtól és munkálkodástól idegenkedő
természetes ellenszenvünket követjük és így köte
lességeinket elhanyagoljuk.

"Természetes"-nek azért rrlondjuk ellenszenvün
ket, mert az embernek bűnös természetében rejlik
mindannak kerülése, ami fárasztó és erőfeszítést
igényel. Megkülönböztetünk testi és lelki restséget.
A testi restség, másként dologkerülés, henyélés,
általában a munka iránti kedvetlenség vagy leg
alább azon foglalkozástól való iszonyodás, melyre
hivatalunk, korunk és állásunk kötelez. A tapasz
talás szerint is a dologkerülés és henyélés nyomorba
dönt nemcsak egyeseket, hanem egész családokat,
községeket PS országokat is és sok bűnnek forrása
(kötelességmulasztás, elégedetlenkedés, civódás,
erkölcstelenség, mások megkárosítása, hazugság,
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csalás. lopás). Maga a Szentlélek is azt mondja:
uA semmittevés sok gazságra tanít." (Sir. 33. 29.)

A lelki restség vagy lanyhaság a lustaság és
kedvetlenség állapota mindabban, ami Isten szol
gálatára és a lélek üdvösségére vonatkozik.

A lanyha keresztény szórakozott, lanyha az
imádságban. Isten igéjét nem szívesen, unatkozva
hallgatja. a szentmisén minden áhítat nélkül van
jelen, a szentségekhez kellő előkészületnélkül járul,
ha néha-néha némi buzgalommal tesz is valami jót.
attól is hamar elmegy a kedve és a jót is többnyire
hiúságból. emberi tekintetből. nem tiszta szándék
ból teszi; rendkívül veszélyes állapotát nem ismeri
és mivel a durvább kihágásokat kerüli, magát ki
fogástalannak tartja. Mivel a bocsánatos bűnökkel
nem igen törődik, lassankint fontos kötelességeit is
megsérti és a megszentelő kegyelmet is elveszti.
Könríyü belátni, hogya lelki restség mily nagy
veszedelembe viszi az embert. A tapasztalat is azt
bizonyitja, hogy a lelki dolgokban való lanyhaság
a legfontosabb és legsúlyosabb vallási kötelességek
elhanyagolására vezet és lassankint közönyt és
hitetlenséget szül, gyakran végső penitenciátlan
ságra vezet. Azért mondja a Szentlélek: "... bár
hideg volnál vagy meleg! De mivel langyos vagy
és sem hideg, sem meleg, kezdelek téged kivetni
számból." (Jel. 3, 16.)

Belső bűnök, rossz gondolatok.

Belső bűnök azok, amelyeket belső tehetsége
inkkel, gondolattal és kivánsággal követünk el.
Ezek a következők: l. szándékos gyönyörködés a
jelenlevő; 2. öröm a mult. 3. kívánság a jövő rossz
dologra vonatkozik. Ezeket a belső bűnöket egy
szóval rossz gondolatoknak szoktuk nevezni.

1. A szándékos gyönyörködés (delectatio mo-
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rosa) a magunk elé képzell rossz dologban a nélkül,
hogy azt meg akarnók tenni.

Ez a szándékos gyönyörködés erkölcsileg olyan
rossz, mínt a dolog, amelyre vonatkozik; ha ez
súlyosan vagy bocsánatosan bűnös, akkor a gyö
nyörködés bűne is súlyos vagy bocsánatos bűn. Igy
ha a gyónás tárgya lopás, gyilkosság, a gyönyör
ködéssei is lopás, gyilkosság lesz. Ezért a gyónás
ban a bűn nemét megváltoztató körülményt is ki
fejezetten meg kell mondani, pl. a lopásnál, ha szent
dolog ellopására vonatkozott a gyönyörködés.

2. A mullban megtett rossz dologra vonatkozó
öröm, még ha annakidején tudatlanság vagy figyel
metlenség miatt nem is voll bűn, ugyanolyan súlyos
ságú és nemű bűn, mint maga a mullban végzett
rossz dolog. A belső cselekedet ugyanis erkölcsi
jellegét attól a külső ténytől veszi, amelyre irá
nyul. Ugyanez áll arra az esetre, mikor szomor
kodunk a végrehajtott jó vagy az annakidején végre
nem hajtott rossz míatt, pl. ha valaki szomorkodik
az el nem követett lopás miatt. Magában véve nem
bűn, ha valaki örül a rossz cselekedet végrehajtá
sának nem rossz módján, mert ez esetben az öröm
nem rosszra, hanem jóra irányul. Ezért magában
véve nem bűn, ha valaki örül a tolvaj ügyessége
felett, mellyel a lopást végrehajtotta vagy örül a
veszekedő nők nevetséges viselkedésén. Az ilyen
öröm azonban veszedelmes, mert fennforog a közeli
veszély, hogy beleegyezünk magába a rossz do
logba.

Magában véve szabad örülni Q rossz cselekedet
jó következményén; igy pl. a fiú örülhet az örök
ségnek, mely más állal meggyilkoll atvja után reá
száll.

Nem szabad ugyan örülni az olyan rossz dolgon,
amelynek jó következménye van, de szabad örülni
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a rossz dologból származó jó következmény felett,
mert az előbbi esetben az öröm egyenesen a rossz
dologra, az utóbbi esetben pedig a jó következ
ményre irányul. Igy nem szabad örülni az Egyház
ellenségének meggyilkolásán, de szabad örülni az
Egyház békéjén, mely ebből következik; - az asz
szony nem örülhet ugyan kegyetlen és részeges
férje halálán, de örülhet annak a jónak, mely ebből
a családra származik. Ilyen értelemben énekli az
Egyház a húsvéti énekben: ,,0 felix culpa, quae
talem ac tantum meruit habere Redemptorem!"

3. A rossz kívánsáq a jövőben megteendő rossz
dologban vagy szándékos tetszelgés, amely foga
natos (efficax), ha valaki feltétlenül végre akarja
hajtani a rossz dolgot és nem foganatos, meddő,
feltételezett, ha valaki csak feltételesen (ha meg
tehetem, ha szabad volna) kívánja meg a rosszat.

Valamely rossz cselekedetnek feltétlen, tehát
feltételhez nem kötött kívánása bűn, éspedig olyan
súlyosságú és nemű. mint a rossz dolog, amelyre
vonatkozik; igy ha valaki lopni akar, a lopás bűnét
követi el, amely súlyos vagy bocsánatos a szerint,
amint nagy vagy kis dologra vonatkozik (a tárgy
vagy szándék mennyisége és minősége szerint).
Feltételesen kívánni rossz cselekedetet vagy dolgot,
ha ez a feltétel megfosztja a kívánt dolgot rossza
ságától, magában véve nem bűn, mert ez esetben
az akarat nem kíván rossz dolgot, de a feltételes
kívánság bűn, ha a csatolt feltétel nem fosztja meg
a dolgot rosszaságától. Az ilyen feltételek: meg
tenném, ha szabad volna, ha nem volna tiltva, ha
Isten megengedné, sohasem fosztják meg a belsőleg
feltétlenül minden körülmények közt rossz dolgot
gonoszságától, hanem csak a külsőleg rossz vagy
belsőleg ugyan, de csak feltételesen rossz dolgot.
Igy nem vétkezik, ki azt mondja: enném pénteken
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húst, ha nem volna tiltva; felakasztanám ezt a go
nosztevőt, ha bíró volnék; de mindíg bűn, ha valaki
azt mondaná: káromkodnám, lopnék, hazudnám, ha
szabad volna.

Szabad felebarátunknak ideigtartó rosszat kí
vánni, ha ebből valami - akár lelki, akár testi, akár
magunkra, akár másra, akár magán, akár nyilvános
jó származik, feltéve, hogy ez a jó felülmúlja vagy
legalább egyenértékű azzal; így pl. szabad a része
ges embernek betegséget kívánni, hogy megszaba
duljon a rossz szokásától., a haza vagy az Egyház
ellenségének halálát kívánni a közjó érdekében;
a feleség kívánhatja férjének halálát, aki a javulás
reménye nélkül igen kegyetlenül bánik vele. De
nem szabad az anyának leánya halálát kívánni,
mert csúnyasága miatt nem tud férjhez menni; vagy
nem szabad a fiúnak atyja halálát kívánni, hogy
minél előbb hozzájuthasson az örökséghez.

2. A Szetulélek elleni bűnök.

A Szentlélek ellen való bűnök: 1. vakmerően
bizakodni Isten irgalmasságában; 2. kétségbe esni
Isten kegyelméről: 3. tusakodni a megismert igaz
ság ellen; 4. Isten kegyelmét mástól írígyelni; 5.
megátalkodni a bűnökben az üdvös intések elle
nére; 6. meg nem bánni a bűnöket mindhalálig.

ls/en irgalmában az bizakodik vakmerően, aki
az isteni irgalom nagyságát okul használja fel arra,
hogyannál vakmerőbben vétkezzék vagy a vétek
ben annál jobban megmaradjon: Isten végtelen
irgalmát arra használja fel, hogy szívét megkemé
nyítse és mindíg mélyebben süllyedjen a bűn fertő
jébe.

ls/en kegyelméről az esik kétségbe, aki Isten
kegyelmét cltaszítja magától. mert lernond minden
reményről, hogy bűnei bocsánatát és az örök üdvös
ségét megnyerheti. Felkiált Káinnal: "Nagyobb az
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én .gonoszságom, hogy sem bocsánatot érdemelnék."
(Gen. 4, 13.) Az utolsó órában sokszor éppen azok
szoktak kétségbe esni, akik életükben vakmerő
bizakodással szoktak vétkezni.

3. A megismert igazság ellen tusakodik, aki a
keresztény igazságokat megismeri, de azokat a
mellettük tanúskodó isteni tekintély dacára sem
fogadja el, azok ellen küzd vagy azokat makacsul
tagadja és igy szándékosan tusakodik a kegyelem
és annak szerzője, a Szentlélek ellen. E bűnbe es
nek mindazok, akik nem tudatlanságból, hanem
szent vallásunk igazságának teljes ismeretével,
tehát gonoszságból támadják meg, rágalmazzák,
hamisít ják és tagadják meg annak tanait.

4. lsten kegyelmét mástól írÍgyelni. Az irígy
ség, melyről itt szó van, a természetfeletti javakra,
a kegyelem adományaira vonatkozik, melyeket a
Szentlélek embertársaink szivébe kiönt. A gonosz
emberek irigykednek azokra, akik erényeik és jám
borságuk által kitűnnek; a Szentlélek Isten adomá
nyait másokban ki nem állhatják, mert maguk go
noszak.

5. Megátalkodni a bűnben az üdvös intések
ellenére. Ezek az intések vagy közvetlenül Isten
től jönnek, mint a belső sugallatok, felvilágosítások,
buzdítások a jóra és figyelmeztetések a rossz ellen,
vagy közvetve az Egyház és papjai által, a szülők.

elöljárók, jóbarátok. ismerősök vagy idegenek által
is, sőt a különbözö csapások állal is, amelyekkel
Isten mindig bűnbánatra, őszinte megtérésre szólít
fel bennünket; azért megannyi jelei a Szentlélek
kegyelmének. Aki tehát ezek dacára is megkemé
nyíti szívét, az ellene áll a Szentléleknek.

6. A bűnben halálig szándékosan mE'gmaradni.
Ezt a bűnt a Szentlélek ellen az követi el, aki min
den üdvös intés és figyelmeztetés dacára is meg-
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marad a bűnben és elhatározza, hogy élete utolsó
percéig ellenáll a Szentlélek hívó szavának, mely
bűnbánatra és megtérésre hívja fel. A megátalkodó
tehát szándékosan és mindenkorra visszautasítja
Istennek legdrágább ajándékát, az újjászületés ke
gyelmét (a keresztség által) és az Istennel való
kibékülés kegyelmét (a bűnbánat szentsége által).
Ennyire vetemedik az ember, ha a Szentlélek sza
vára nem hallgat. Azért értsük meg a Zsoltáros
szavát: "Ma, ha szavát meghalljátok, meg ne ke
ményítsétek szíveteket." (94. zs. 8.)

E bűnöket azért nevezzük "Szentlélek elleni
bűnökt-nek, mert minden más bűnnél inkább ellene
vannak a Szentlélek kegyelmeinek és mert gonosz
ságuk abban áll, hogy akik ezeket elkövetik, szán
dékosan ellenállnak a Szentlélek kegyelmének, me
lyet durván elutasítanak maguktól és a Szentlélek
ajándékaival együtt megvetik. E bűnökről mondja
az úr Jézus, hogy "meg nem bocsáttatnak sem ezen
a világon, sem a jövendőben" (Mt. 12, 32.). vagyis
csak igen ritkán nyernek bocsánatot, mert az ille
tők igen ritkán bánják meg azokat, mivel szívüket
szándékosan zárják be a kegyelem előtt, azt meg
vetik és vele visszaélnek ; így aztán megakadályoz
zák vagy igen nehézzé teszik az őszinte megtérést.
De azért ezekből is van megtérés: ha az illető szí
vébe fogadja Isten kegyelmét, őszinte bűnbánatot
tart, akkor az irgalom Atyjánál ismét bocsánatot
nyer.

Égbekiáltó bűnök.

Az égbekiáltó bűnök oly nagy bűnök, hogy
mintegy Istenhez kiáltanak büntetésért. Ilyenek:
I. szándékos gyilkosság; 2. a természetellenes faj
talankodás; 3. a szegények, árvák és özvegyek
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nyomorúságának nagyobbítása; 4. a munkások béré
nek igazságtalan visszatartása.

1. A szándékos gyilkosság. Mint ismeretes,
mikor Káin meggyilkolta Ábelt, Isten így szólt
hozzá: "Ocséd vérének szava hozzám kiált a föld
ről" és rögtön meg is büntette. (Gen. 4, 90.)

2. A természetellenes fajtalankodás (sodomai
bűn). Sodomában és Gomorrában volt elterjedve. Az
Úr büntetésül "kénkövet és tüzet hullata e váro
sokra az égből és eltörölte a földről azokat és lakói
kat meg az egész környéket s a föld minden zöld
jét". (Gen. 19, 24. 25.) Ezt az undok bűnt űzték
egymással titokban a pogányok is, ezért írja róluk
az Apostol: "Még kimondani is szégyen. .. amiket
azok titokban cselekszenek."

3. A szegények, árvák és özvegyek nyomorú
ságának nagyobbílása. Ezt a bűnt azok követik el,
akik a felebaráti szeretet parancsa ellenére nemcsak
nem segítik a szegényt, a segélyre szorult özvegyet
és árvát, hanem attól a kevéstől is megfosztják,
amivel még birnak, jogaikat sértik, őket sanyargat
ják a nélkül, hogy bármit is tehetnének elnyomóik
ellen; azok az elöljárók, kik a védtelen szegénye
ket, özvegyeket és árvákat a kapzsi gazdag jogtalan
sanyargatásai ellen nem védelmezik kellő módon,
azok az uzsorások, kik a megszorultak szükségét
hasznukra fordítják, hogy utolsó fillérüktől is meg
fosszák őket; azok a hitelezők, kik az adósok szo
rult helyzetét nem veszik figyelembe, tőlük az adós
ságot kérlelhetetlen szigorúsággal hajtják be és így
nemcsak irgalmatlanul elveszik tőlük, amivel bír
nak, hanem úgyszólván lehetetlenné teszik nekik
azt, hogy ismét szerezhessenek valamit.

4. A munkások bérének igazságtalan vis ..szn
tartása. Ezt a bűnt - sajnos nem ritkán - azok
követik el, akik az iparosoktól, napszámosoktól
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vagy,cselédektől a kialkudott bért alaptalan ürü
gyek alatt részben vagy egészben elvonják, vala
mint azok is, akik cselédjüket alaptalan okokból
idő előtt elbocsátják és hosszabb-rövidebb ideig
kenyérkeresetüktől megfosztják.

5. Idegen bűnök.

Idegen bűnt az követ el, aki másoknak bűnét

okozza vagy elősegíti. Idegen bűnök: bűnre taná
csot adni; vétkes dolgot parancsolni; vétekben más
sal egyetérteni; mást bűnre ingerelni; mások bűnös
cselekedetét dicsérni, mások bűnét elhallgatni; má
sok bűnét elnézni, elengedni; mást bűnre segíteni;
másnak bűnét oltalmazni.

Idegen bűnöknek azért nevezzük, mert mások
követik el ugyan, de mint bűnrészeseknek nekünk
is beszámíttatnak, mert valamiféle közrernűködé

sünkkel mi is okai vagyunk mások bűnének. Aki
idegen bűnbe esik, azt bűntársnak vagy bűnrészes
nek nevezzük.

20. §. A bÜDÖk megkUlöDböztetése Dem (laJ) és

szám szerlDL

A trienti szent zsinat szerint a szentgyónásban,
hogy az anyagilag teljes legyen, meg kell monda
nunk nemcsak a bűnöket, hanem a bűnök nemét
(faját) megváHoztató körülményeket és a bűnök
számát is. Ezért tudnunk kell, hogy min alapszik a
bűnök nemi (faji) és számbeli különbsége.

1. A bűnök nemi (faji) különbsége azon a külön
leges gonoszságon alapszik, amellyel egyik a má
siktól különbözík.

él) Mivel a cselekedet elsősorban tárgyától
nyeri erkölcsi jellegét, amelyre vonatkozik, ezért
nemileg (faj ilag) különböznek azok a bűnök, ame-
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lyek egymástól különböző erények ellen vannak;
igy az eretnekség, kétségbeesés, Isten iránti gyű
lölet fajílag egymástól különböző bűnök, mert az
egymástól nemileg különbőző isteni erényekbe üt
köznek, így a lopás, a hamis eskü és hazugság
nemileg különböző bűnök, mert egymástól nemileg
különböző erényekbe, t. i. az igazságosság, a vallás
és az igazmondás erényébe ütköznek. Sőt egy és
ugyanazon cselekedet, ha több, egymástól nemileg
különböző erényl sért, több bűnt foglal magában,
igya pap-gyilkosság kél bűnt képez. egyik az igaz
ságosságol, másik a vallás erényét sérti.

b) Nemileg (fajilag) különböznek azok a bűnök,
melyek ugyanazon erénnyel állanak ugyan ellen
tétben, de különböző mödon. így az igazságosság
megsértése nemileg különböző lesz a szerint, amint
felebarátunk élete, jóhírneve vagy vagyona ellen
irányul; a mértékletesség megsértése más és más
lesz, a szerint, amint az étel használatában külön
bözö módon történik, pl. az étel mennyisége vagy
minősége tekintetében. Ezért a hamis eskü, a foga
dalom megsértése, a káromkodás nemileg külön
bözö bűnök, mert bár ugyanazon erénybe (a vallás)
ütköznek, de különbözö módon, a vallás erényének
különböző tényei ellen irányulnak; a lopás, rága
lom nemileg különböző bűnök, mert az igazságosság
erényével erkölcsileg különböző módon állnak
ellentétben: aki vasárnap nem hallgat szentmisél
és szolgai munkát végez, kél bűnl kövel el, merl a
vallás erényét különbözö módon sérli meg.

A cselekvéssel és mulasztással elköveletl bűnök
nemileg különböznek egymáslól, merl nemileg
(fajilag) különböző tárgyakra vonatkoznak, így az
eretnekség és a hit indulatának fel nem indítása,
a kétségbeesés és a remény indulatának elmulasz
tása, Isten gyűlölete és a szeretet indulatának fel
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nem indítása nemileg különböző bűnök, rnert ugyan
azon erényt különbözö módon sértik.

c) Nemileg (fajilag) különböznek egymástól
azok a bűnök, amelyek ugyanazon erény ellen irá
nyulnak, de ellentétes módon, t. i. túlzással és mu
lasztással. Igy a pazarlás és fösvénység, kétségbe
esés és vakmerő bizakodás nemileg különbözö bű

nök, mert részint túlzással, részint mulasztással
sértik a bőkezűség, illetőleg a remény erényét.

d) Nemileg (fajilag) különböznek egymástól
azok a bűnök, amelyek nemileg különböző paran
csokba ütköznek; ha ugyanis ·a parancsok nemileg
különböznek egymástól, az azok ellen irányuló
bűnök is különböznek nemileg.

Ha azonban ezek a parancsok ugyanazon
anyagra, tárgyra vonatkoznak, akkor különbséget
kell tenni. I. Ha alak ilag (formaliter) különbözö
parancsokról van szó, vagyis olyanokról, amelyek
nek indító oka különböző, akkor a velük szemben
álló bűnök is nemileg különböznek egYmástól; így
ha valaki vétkezik a bőjt ellen, amelyet nemcsak az
Egyház parancsol, hanem fogadalomból ís meg kel
lene tartania, két bűnt követ el, mivel az Egyház
parancsának indító oka a mértékletesség, a foga
dalomra pedig a vallás erénye kötelez; 2. ha azon
ban a parancsok csak anyagilag (materialiter) kü
lönböznek egymástól, vagyis indító okuk ugyanaz,
akkor a velük szemben álló bűnök nemileg nem
különböznek egymástól akár ugyanazon, akár kü
lönböző törvényhozóktól származzanak is a törvé
nyek; így a lopás egy bűnt képez, bár azt mind a
természeti, mind a tételes isteni, mind az emberi
törvény tiltja, mert ezek a törvények mind az igaz
ságosság indító okából tiltják a lopást; ha a java
dalmas pap elmulasztja a zsolozsma (Breviárium)
elvégzését, egy bűnt követ el. bár a breviárium
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elmondására úgy a felszentelés (papi rendje). mint
javadalma kötelezi.

Ezek a szabályok tulajdonképen egyet jelen
tenek, csak egyszer az egyiket, máskor a másikat
lehet könnyebben alkalmazni.

II. Nyilvánvaló, hogy a nemileg egymástól kü
lönböző bűnök szám szerint is különböznek, vagyis
amennyi nemileg különböző bűn van, annyi a bűnök

száma. A kérdés tehát az, hogyan állapíthatjuk meg
ugyanazon nemű (fajú) bűnök számát. Erre szolgál
nak a következö szabályok:

I. Annyi a bűn, ahány a l(ülönböző tárgyra
irányuló befejezett akarati elhatározás. Igy több
bűnt követ el, aki különbözö emberektől lop vagy
aki különböző cselekedettel többet meggyilkol,
többeket megszó!. •

2. Annyi a bűn, ahány ugyanazon tárgyra vo
natkozó, erkölcsifeg félbeszakított elhatározás, és
pedig a) a tisztán belső tények (mint agyülölet,
harag, tisztátalan gyönyörködések) annyiszor meg
sokszorozódnak, ahányszor az akarat beleegyezését
felújítják; igy ha valaki felkelti magában a gyű
lölet indulatát ellensége iránt, azután másra gondol
és később ismét megújítja a gyűlölet indulatát, két
bűnt követ el és napközben ahányszor ezt az eljá
rást félbeszakítás után megismétli, annyiszor vét
kezik. b) Az olyan belső cselekedetekkel, elhatáro
zásokkal, melyeket valaki külsőleg is végre akar
hajtani (p!. elhatározza, hogy lopni fog), annyiszor
vétkezik, ahányszor szándékát félbeszakítás után
megújítja, igy ha valaki elhatározza, hogy fele
barátja házát felgyujtja, majd elhatározását meq
bánja, azt visszavonja, de később megújítja, két bűnt
követ el; c) a külső cselekedetek annyiszor ismét
lődnek, ahányszor félbeszakítás után megújíttat
nak; így aki többször megüti megszakítás után
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ellenségét, többször vétkezik. De ismétlés esetében
sem többszöröződnek a külső cselekedetek, ha egy
és ugyanazon szenvedély hatása alatt ismétlődnek;
így akí lopni szándékolván megállapítja az alkalmas
időt, az alkalmas eszközöket és módot, végre aztán
tényleg elköveti a lopást, csak egy bűnt követ el;
úgyszintén, aki haragjában többször megüti fele
barátját vagy többször káromkodik stb., csak egy
bűnt követ el; aki száz különböző alkalommal száz
pengőt lop el, a nélkül, hogy kezdetben elhatározta
volna a száz pengő elvitelét, százszor vétkezik, de
csak egy bűnt követ el, aki száz pengőt akar lopni,
de hogy észre ne vegyék, száz részletben viszi azt
el, csak egy bűnről kell magát vádolnia.

3. Annyi a bűn, ahány egymástól különbözö
tárgyra irányul ugyanazon elhatározás; így több
bűnt követ el, aki egy cselekedetével több embert
öl meg, egyszerre több embernek ad botrányt, egy
beszéddel többeket szól meg; hasonlóképen több
bűnt követ el a tolvaj, ki egyszerre többtől lop,
hacsak az ellopott dolog nem ugyanazon közület
nek, városnak, zárdának a tulajdonát képezi, mert
ez esetben csak egy tulajdonosnak jogát sérti.

21. §. A bÖll okaL

l. A bűn szülö oka a rendetlen önszeretet,
maga az ember, aki szabad akaratával visszaélve
szabadon és szándékosan megszegi a törvényt; 2.
előidéző, ösztönző oka a kísértés, amely nem más,
mint ösztönzés a bűnre és vagy az eredeti bűn által
megrontott természetünktől vagy a világtól vagy
a gonoszlélektől származik.

Romlott természetünk, vagyis a velünk szüle
tett hajlandóság, készség a bűnre; ezt a hajlandó
ságot a Szentírás concupiscentiasnak, kívánságnak
nevezi, mely hármas: a test kívánsága, a szemek
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kívánságai és az élet kevélysége Szent János szavai
szerint: "Minden, amí a világon van, a test kíván
sága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége."
(I Jn. 2, 16.) Ezt a velünk született készséget na
gyon felfokozza a bűnös élet által szerzett hajlan
dóság a bűnre, vagyis a rossz szokás.

Másík kísértő ok a bűnre a világ, melyen részint
a világi dolgokat értjük, melyek izgatják vágyó
képességünket, hogy azok után a helyes erkölcsi
rend ellen törekedjünk s amelyek a bűnre alkal
mat adnak, részint értjük a rossz embereket, kik
szavaikkal, írataíkkal, főleg pedig rossz példájuk
kal különféle bűnökre ingerelnek bennünket.

Harmadik oka a kísértésnek a gonoszlélek,
kiről ezeket mondja Szent Péter: "Józanok legye
tek és vigyázzatok, mert a ti ellenségtek, az ördög,
rnínt ordító oroszlán, körüljár, keresvén, akit el
nyeljen." (I Pét. 5, 8.) Kísért részint belsőleg, fel
keltvén képzelő és érzéki vágyóképességünket,
részint külsőleg érzékí megjelenésével, különböző

módon nyilvánított rossz tanaival.
Szabólyok. 1. Kísértést érezni nem bűn, de bűn

a kísértésbe beleegyezni.
2. A kísértést még az erény gyakorlása miatt

sem szabad vakmerően, vagyis ok nélkül előidézni
a beleegyezés veszélye miatt. Aki szereti a veszélyt,
elvész abban.

3. Szabad magában véve tisztességes cseleke
detet végezni, amelyből szándékunkon kívül rossz
gerjedelmek, kívánságok származnak vagy legalább
is származhatnak, ha a) az a cselekedet szükséges
vagy hasznos, b) ha alkalmazzuk azokat az eszkö
zöket, melyek a beleegyezést megakadályozzák;
igy pl. a gyóntatók és az orvosok nem vétkeznek,
ha hivatásuk gyakorlásában vagy szükséges tanul
mányaíkban rossz vágyaik keletkeznek, feltéve,
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hogy azokba nem egyeznek bele és a beleegyezés
megakadályozására alkalmas eszközöket használ
nak, mint az ima, szentségekhez való járulás stb.

De semmiféle ürügy alatt sem szabad végezni
olyan cselekedetet, amely nem szükséges vagy nem
hasznos, csak könnyelműségből és a kíváncsiság
kielégítésére történik, még akkor sem, ha a bele
egyezés veszélye nem valószínű. Igy nem szabad
szükség vagy észszerű ok nélkül erkölcstelen köny
veket olvasni, csúnya képeket nézni stb., ha a bele
egyezés veszélye nem is forog fenn.

Isten, hogy a bűntől visszatartson és a jóra
indítson bennünket, lelkünkbe adta a lelkiismere
tet. Hallgassunk mindenkor lelkiismeretünk szavára,
mert általa maga Isten int bennünket a jóra. Ke
rüljük a bűnre vezető aJkaImat mint a mérges
kígyót.

L. Dr. Császár József: Gyóntatók zsebkönyve, 129.
sk. o.

22. §. A bOn gono,z'ága.

Valamely sérelem gonoszságának mértékét
főleg a sértő és sértett egyén körülményei határoz
zák meg, továbbá a sértés természete, elkövetésé
nek módja, indító okai és a személyek, kik előtt
a sértés történik.

A halálos bűn gonoszsága tehát abban áll, hogy
súlyosan megsérti Istent, a mi legfőbb Urunkat.

Itt a sértett az örök és végtelen Isten, ki Te
remtője, fenntartója és kormányzója minden dolog
nak, a sértő pedig egy szegény, gyarló, hitvány
teremtmény, kinek "napjai, mint a széna, ki elher
vad; mint a mezei virág", mondja a Zsoltáros.

A halálos bűn iszonyú hálátlanság lsten, a mi
legjobb Atyánk iránt. Ö az emberek legjobb, szere
tetre legméltóbb atyja. Azért méltán panaszkodik
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lzaiás prófétánál (1, 2.): " ... fiakat neveltem és
felmagasztaltam, ők pedig megvetettek engem".

A halálos bűn iszonyú hűtlenség és árulás Jézus
Krisztus, a mi szeretetteljes Megváltónk iránt. A
keresztény ember a szent keresztségben ellene mon
dott az ördögnek, minden cselekedetének, pompájá
nak, a bűnnek és örök, sérthetetlen hűséget foga
dott Krisztusnak azzal az igérettel, hogy mint ve
zérét követni fogja és zászlója alatt küzd mind
halálig.

A halálos bűn határtalan gonoszságát legjobban
megismerhetjük: 1. a bukott angyalok és ősszüleink
súlyos büntetéséből. 2. a pokoli örök büntetésből;

hitigazság, hogy Isten minden halálos bűnt, melyek
kel terhelve hal meg valaki, örök pokollal büntet;
azokból a kínos szenvedésekből és kereszthalálból,
melyeket Isten fia bűneinkért kiállott.

A halálos bűn Isten büntetéseit vonja magára
sokszor már e földön és végül az örök kárhozatba
dönt. Ebből érthető, hogy mennyire kell kerülnünk
a halálos bűnt. De tartózkodnunk kell a bocsánatos
bűnöktől is, mert ezekkel is megbántjuk Istent. A
bűnös a halálos bűnnel vakmerően fellázad Isten,
az ő Ura és Atyja ellen; a bocsánatos bűn által
nem tagadja meg ugyan Tőle az engedelmességet
a fontosabb dolgokban, de ellenszegül és dacol Vele
a kisebb dolgokban. főleg ha szándékosan és meg
fontoltan követi el ezeket.

A bocsánatos bűn akadályozza lelkünket vég
célja, Isten felé való szárnyalásában nemcsak az
által, hogy az akarat buzgóságát gyengiti, hanem
azáltal is, hogy útjában áll sok kegyelemnek, eze
ket egyenesen megakadályozza, úgyhogy alélek
is a teremtményekhez fordul és alig tud felemel
kedni a földről.

A bocsánatos bűnért is sokszor már e földön
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különféle büntetéseket kell elszenvednünk (Mózes,
Ananiás, Zaphira stb.], a másvilágon pedig a tisztító
helyen kell vezekelnünk a bocsánatos bűnökért,
melyekért e földön nem tettünk eleget. Itt egyetlen
bocsánatos bűn is oly gyötrelmeket fog nekünk
okozni, melyek a világ minden képzelhető szenve
dését felülmúlják.

A bocsánatos bűn végre lassankint halálos
bűnre viszi az embert és így az örök kárhozat útját
egyengeti előtte. Aranyszájú Szent János mondja
a Galatákhoz írt levél magyarázatában: "Miként a
seb, melyet elhanyagolunk, lázt, rothadást és végre
halált okoz, akként a lélek, mely a bocsánatos bűnre
nem ügyel, mindig nagyobbakba esik."

Mennyire kell tehát gyűlölnünk, mily gondosan
kell kerülnünk a bocsánatos bűnt is.

A következőkben arról lesz szó, hogy ha már
oly szerencsétlenek voltunk, hogy vétkeztünk, ho
gyan szabadulhatunk meg bűneinktől és nyerhetjük
meg bűneink bocsánatát.
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III. RÉSZ

A B'O'NÖK MEGBOCSATAsA A B'ÖNBANAT
SZENTSÉGÉBEN

Isten Ezechiel próféta által felhív mindnyájun
kat: "Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot elkö
vetett bűneitek miatt" (18, 30.), egyszülött Fia által
így szól hozzánk: "Ha bűnbánatot nem tartotok,
mindnyájan elvesztek." Határtalanul jóságos és
irgalmas Megváltónk, hogy elnyerhessük bűneink
bocsánatát, megalapította a bűnbánat szentségét,
amiko; így szólt apostolaihoz: "Vegyétek a Szent
lelket, akiknek megbocsátjátok bűneiket, megbo
csáttatnak nekik, akiknek fenntart játok, azoknak
meg vannak tartva," (Jn. 20, 22. 23.) A bűnök meg
bocsátására vagy fenntartására adott hatalom át
szállott az apostoloktól utódaikra, a papékra. püs
pökökre és az áldozópapokra.

A bűnbánat szentséqe tehát az a szentség.
amelyben a pap Isten helyett megbocsátja a kereszt
ség után elkövetell bűnöket. Az érvényes feloldo
zás az összes halálos bűnöket letörli a lélekről, a
bocsánatos bűnök közül azokat. amelyeket a gyónó
megbánt és meggyónt; visszaadja a. megszentelő
kegyelmet, rnely lehet első kegyelem, ha a gyónó
halálos bűnben volt és lehet a lelkében levő meg
szentelő kegyelem gyarapítása. ha ment volt a ha
lálos bűntől; megszabadít az örö/( bűntetéstöt és UL

ideigtartó búruetéseknek legalább egy részétől; az
ideiglenes büntetések elengedése él gyónó bánatá-
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nak és áhítatának arányában történik. A bűnbánat
szentségének hatása még az érdemek teléledése.
Az emberi cselekedetek ugyanis az örök élet szem
pontjából lehetnek élő, azaz érdemszerző cseleke
detek, melyeket az ember a megszentelő kegyelem
állapotában végez; halált hozó cselekedetek, melyek
megölik a lélek természetfeletti életét, ezek a súlyos,
halálos bűnök; holt cselekedetek, melyek magukban
véve jók ugyan, de mivel a halálos bűn állapotá
ban végeztetnek, jutalomra nem méltók (de bün
tetés sem jár értük); elhalt cselekedetek, melyek
élők voltak, de mivel a cselekvő később halálos
bűn állapotába esett: a halálos bűn az ő eddig élő
cseJ ekedeteiből is kiölte az életet; végül lehetnek
föléledt cselekedetek; ezek az egyszer megszerzett
érdemek, melyek a halálos bűn folytán elhaltak,
de a szentgyónásban visszaszerzett megszentelő
kegyelem által új életre kelnek. (Noldín: De sacr.
nr. 224; Mihályfi: Az emberek megszent. 128. o.)

A bűnbánat szentségében megnyerhetjük min
den bűn bocsánatát, ha azokat kellő bűnbánattal
meggyónjuk. A pápa és a püspökök némely na
gyobb bűnnek megbocsátását fenn szokták tartani
maguknak, de halálos veszedelemben és némely
más fontosabb alkalommal bármely áldozópap ad
hat feloldozást alóluk.

A bűnbánat szentsége szükséges míndazoknak,
akik a keresztség felvétele után súlyos bűnt követ
tek el, és ha a szentség tényleges felvétele nem
lehetséges, szükséges legalábbis a szentség felvé
telének óhaja; ez esetben elégséges a. tökéletes
bánat, melyben bennfoglaltatik (akár kifejezetten.
nyiltan, akár csak bele értve) a bűnbánat szentsége
felvételének vógyu is.

A bűnbánat szentségének felvételére egyéb
ként isteni és egyházi parancs is kötelez.
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Az isteni parancs következik az apostoloknak
a bűnök megbocsátására és megtartására adott Iel
hatalmazásból, melynek nem volna sok értelme. ha
ezzel nem volna kapcsolatban a hívek kötelezett
sége a bűnök meggyónására. Az isteni parancs fel
tétlenül kötelez halálveszedelemben. Mindazok a
keresztények tehát, akiknek lelkét súlyos bűn ter
heli, halálveszedelemben isteni parancs alapján
kötelesek gyónni.

Egyházi parancs alapján, melyet a IV. lateráni
zsinat (1215) hozott, a trienti zsinat és az új egy·
házi törvénykönyv megújított, minden hívő. aki
eszének használatával bír, köteles évenkint leg
alább egyszer meggyónni bűneit. Az új egyházi
törvénykönyv szerint (907. c.) e törvénynek nem
tesz eleget. aki szentségtörő vagy készakarva ér
vénytelen gyónást végez.

Hogy a bűnbánat szentségét méltón vegyük
fel: 1. meg kell vizsgálnunk lelkiismeretünket; 2.
meg kell bánnunk bűneinket; 3. erősen meg kell
fogadnunk. hogy többé nem vétkezünk; 4. meg kell
gyónnunk; 5. fel kell tennünk magunkban. hogya
feladott elégtételt elvégezzük. A bűnbánat szentsé
gének e részeiről külön-külön szólunk a követ
kezőkben.

Amikor a bűnbánat szentségére előkészülni
akarunk. a Szentlélek segítségét kell kérnünk, hogy
bűneinket helyesen megismerjük, szívböl megbán
juk és őszintén meggyónjuk.

23. §. 1. A lelkiismeret megvizsgálása

A lelkiismeret vizsgálásánál arról gondolko
zunk, hogy milyen bűnöket követtünk el. Lelki
ismeretünket így vizsgáljuk meg: l. arra gondolunk,
hogy tnikot és hogyan gyóntunk utoljára érvénye
sen és hogy elvégeztük-e a feladott elégtételt;
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2. sorra vesszük Istennek és az Anyaszentegyhá.znak
parancsait és megfontoljuk, hogyan vétkeztünk
ellenük gondolattal, szóval, cselekedettel vagy kö
telességeink elmulasztásával. A szülők vizsgálják
meg, hogyan nevelték gyermekeiket; a gyermekek:
hogyan tisztelték, szerették szüleiket és hogyan
engedelmeskedtek nekik; a háziurak és asszonyok:
hogyan bántak cselédeikkel. a cselédek: hogyan
viselkedtek gazdáikkal szemben; általában min
denki: teljesitette-e állásbeli és állapotbeli köteles
ségeit. Nagyon hasznos a bűnök fajain, különösen
a fő- és idegen bűnök során végigmenni és meg
kérdezni magunktól, melyiket követtük el azok
közül gondolatban, szóval és cselekedettel.

A halálos bűnöknél különösen meg kell ma
gunknak jegyeznünk, hogy - hetenkint, hónapon
kint, körülbelül - hányszor követtük el azokat.
Olyan körülményeket is meg kell jegyeznünk, ame
lyek miatt halálos bűnné lett az, ami különben csak
bocsánatos bűn lett volna, pl. sokat lopott és ezzel
nagy kárt tett; vagy amelyek a halálos bűnt más
fajta halálos bűnné változtatják, pl. ha valaki temp
lomban lopott, ha szüleit bántalmazta, testvéreivel
gyűlölködött.

A lelkiismeret vízsqálásét megkönnyítjük ma
gunknak, ha mindennap este megvizsgáljuk lelki
ismeretünket és ha gyakrabban gyónunk.

Fontoljuk meg, hogya helyes lelkiismeret
vizsgálattól függ a gyónás érvényessége, mert ha
hanyag lelkiismeretvizsgálat miatt hagyunk ki
szentgyónásunkból valamely súlyos bűnt, gyóná
sunk érvénytelen lesz és mivel bármelyik gyónás
utolsó is lehet életünkben - talán örök sorsunk
is függ ettől.

Lelkiismeretünk megvizsgálására fordítsunk
kellő időt és buzgóságot, ne végezzük azt csak fe-
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Iületesen, de azért ne aggódjunk túlságosan. A töp
rengő keresztények (akik sokszor napokat töltenek
el lelkiismeretük vizsgálatával) gondolják meg, hogy
Isten nem zsarnok, hanem szerető atya, aki nem
kíván mást tőlünk, rnínt azt, hogya gyónásban
azokról a bűnökről vádoljuk magunkat, melyekről
gondos vizsgálat után valóban tudomással bírunk.

Erre a gondos vizsgálatra olyanoknál, kik gyak
rabban gyónnak és nemcsak a halálos, hanem a
szándékos bocsánatos bűnöket is igyekszenek óva
tosan kerülni, általában elég negyedóra, amely
alatt még a bánat és erősfogadás felkeltésére is
juthat idejük.

Szent Alfonz. szerint nem szükséqes, hogy a
lelkiismeretvizsgálat a leggondosabb legyen; elég,
ha csupán gondos; ugyanazért nem kell többet
tenni, mínt az utolsó gyónás óta elkövetett bűnöket
figyelmesen emlékezetbe idézni. Ha tehát lelkiisme
retes gondosság dacára sem jutott eszünkbe vala
mely bűn, amelyre pedig egy még gondosabb és
hosszabb vizsgálat után talán visszaemlékeztünk
volna, gyónásunk érvényes, de az elfelejtett bűnt
következő gyónásunkban be kell vallanunk.

Ha valakinek halálos bűnei is vannak, akkor
a lelkiismeret megvizsgálása magában véve súlyos
bűn terhe alatt kötelez. Ha azonban nem forog fenn
annak a veszélye, hogy a vizsgálat elmulasztása
miatt súlyos bűnt hagyunk el, akkor a vizsgálat
nem kötelez. Aki tehát gyakran gyónik és mindíg
csak bocsánatos bűnöket, szorosan véve nem kö
teles lelkiismeretének megvizsgálására, de rövid
vizsgálat neki is tanácsos, hogy hibáit annál job
ban megismerje és gyónásából nagyobb lelki hasz
not húzzon.

Ha a gyónó a lelkiismeretvizsgálatban tanúsí
tou súlyosan bűnös hanyagságból egy vagy [öbb
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halálos bűnt hagy ki gyónúsából, gyonasa érvény
telen, az egészet meg kell ismételnie és vádolnia
kell magát a szentségtörésről, melyet hanyagsága
miatt elkövetett. Arra vonatkozólag, hogya hanyag
ság súlyosan bűnös volt-e, az erkölcstani irók ezt a
szabályt állítják fel: Ha az illető a gyónás után úgy
találja, hogy több halálos bűnt kihagyott a gyó
násból, mint amennyit megmondott, akkor súlyos
hanyagságot tanúsított; viszont, aki sokkal több
súlyos. bűnt gyónt meg, mínt amennyit elhagyott,
azt nem lehet súlyos hanyagságról vádolni.

Elég az alapos és rendes vizsgálat, amelyet okos
emberek nagy fontosságú dologban alkalmazni
szoktak. Ez a vizsgálat az emberek gyenqesége, fel
fogó képessége stb. szerint különböző: kisebb vagy
nagyobb; jobban meg kell vizsgálnia lelkiismeretét,
aki régóta nem gyónt; nagyobb szorgalmat kell ki
fejteni a tanult embernek. mint az egyszerűnek és
kevésbbé műveHnek; aki sok bűnveszélynek van
kitéve, mint aki ilyen veszélyektől ment.

Senki sem köteles azért a rendesnél nagyobb
vizsgálatra, ha néha-néha gyenge emlékező tehet
sége miatt a gyónás pillanatában egyik-másik bűnét
el is felejti.

24. §. Lelki tWkör

Elolvasom a halálos és bocsánatos bűnökről.
valamint a főbűnökről szóló §-okat. A Szentlélek
segítségül hivása után meggondolom:

Vétkeztem-e és hogyan Isten és az Anyaszent
egyház parancsai eJlen? Az egyes parancsoknál
aj alatt említett bűnök rendszerint halálos bűnök:
ezeknek a számát is meg kell jegyezni.
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l. lma, hit, babona

al Hosszabb időn át elhanyagoltam imámat?
Hitellenes könyveket, lapokat (melyek a kinyilat
koztatást, az Anyaszentegyházat, állami rendet
vagy erkölcsiséget nyiltan vagy alattomban támad
ják) olvastam, magamnál tartottam? Hitellenes dolo
gokat beszéltem, ilyeneket szívesen hallgattam 'l
Valamely hitigazságban komolyan kételkedtem
vagy azt tagadtam? Lélekkel résztvettem másvallá
súak szertartásain, vallásos beszédein? Hitetlen tár
sulatok tagja voltam vagy vagyok? Babonában
komolyan hittem? Spiritiszta előadáson résztvettem?

Isten irgalmában kételkedtem? Jóságában vak
merően bizakodtam? Orök üdvösségemről kétségbe
estem?

b) Imáimat szándékosan szórakozottan és lany
hán végeztem? Szégyeltem katolikus hitemet meg
vallani, pl. kalapomat a templom előtt levenni, ke
resztet vetni, mások előtt étkezés előtt imádkozni?
Isten sugallatait nem követtem?

ll. Káromkodás, fogadalom, eskü

al Istent és a szenteket káromoltam? Súlyos
bűn terhe alatt tett fogadalmamat megszegtem?
Hamis esküt tettem? Szükségtelenül esküdöztem?

b] Könnyelmüen vagy indulatból szitkozódtam?
Isten és a szentek nevét könnyelmüen. feleslegesen
kiejtettem? Könnyelmüen esküdöztem?

IlI. és az Egyház l. Il. Szetümise, szolgai munka

al Vasár- és ünnepnap saját hibámból elmulasz
tottam a szentmisét vagy másokat attól ok nélkül
visszatartottam? Felajánlás után érkeztem vagy a
pap áldozása előtt távoztam? Ilyen napokon szük-
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séqtelenül hosszabb időn át szolgai munkát végez
tem vagy másokkal véqeztettemr

b] A szentmise elejéről (evangeliumig bezáró
lag) Lekéstem, a pap áldozása után távoztam? Szerit
mise alatt illetlenül viselkedtem? Megbotránkoztató
ruhában voltam templomban?

Botrányos mulatságot űztem e napokon?

IV. Szülők, elöljárók, alat/valók
a) Szüleimet (rnostoha szülők is értendők) na

gyon megszomoritottem? Komolyan rosszat kíván
tam nekik? Kiskoromban nagy testi-lelki kárunkra
vonatkozó tilalmukat megszegtem?

b) Tiszteletlen voltam irántuk szóval, tellel?
Rosszat beszéltem róluk, durván bántam velük?
Hítvestársamat. gyermekeimet megbántottam szó
val, tettel? Családtagjaimmal, alattvalóimmal szem
ben elhanyagoltam kötelességeimet? Gyermekeim
nek, cseledeimnek a jóra való nevelése! elhanva
goltam? Elöljáróim iránt tiszteletlenül viselkedtem?

V. Felebarát

a) Másnak eletében vagy eqészséqében komo
lyan kárt tettem? Komolyan nagy rosszat kíván
tam? Mást nagy bűnre (milyenre?) ingereltem, tani·
tottam es igy megbotránkoztattam? Mással gyűlöl.
ködtem, haragot tartottam? Istennek szentelt egyént
tettleg bántalmaztam? Életemet szükséq nélkül nagy
veszélynek tettem ki? Párbajoztam, párbajnál mint
orvos vagy segéd résztvettem? Komolyan qondol
tam öngyilkosságra vagy azt el akartam követni?
Eszem használatának elveszteséig lerészegedtem?

b) Az evésben-ivásban mértéktelen voltam?
Másokkal civakodó, veszekedő, tiszteletlen, kár
örvendő voltam? Az öregek iránt tiszteletlen, a
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szegények iránt keményszívű voltam? Céltalanul
állatot kinoztam?

VlI. és X. Lopás, csa tás, kártevés

a) Szüleimnek vagy másoknak valami nagy
értékű dolgát jogtalanul elvettem, csalással vagy
vagyonuknak rongálásával jelentékeny kárt okoz
tam? Mindezekért nem tettem eleget? Másnak na
gyobb kárt kívántam? Nagy mértékben uzsoráskód
tam? A munkások bérét nagyobb összegben elvon
tam? Munkárnat huzamosabban hanyagul végeztem?
Nagyobb értékű dolgot nem adtam vissza, bár tud
tam, hogy kié?

b) Vétkeztem kisebb lopással, csalással és kár
okozással? Irígységből megkívántam másnak testi
vagy lelki javát, jósorsát? Könnyelműen adósságot
csináltam és azt nem fizettem vissza?

VIlI. Hazugság, meqszolás, rágalom

a) Hazugsággal másnak nagy kárt okoztam ?
Másokat nagy dologban megszóltam, rágalmaztam?
A bíróság előtt fontos dologban hamisan tanúskod
tam és hamis esküt tettem? Az így okozott károkat
bár megtehettem volna, nem teltem jóvá?

b) Mást vakmerően megiléItem, gyanúsilottam?
Más kára nélkül hazudtam? Más hibáit meggondo
lallanul terjesztettem? Másokat lenéztem. kigúnyol
tam? Orömest hallgattam szerétetlen beszédeket?

VI. és IX. Szemérmetlen gyönyöllel illetlen
gondolat, vágy, szó és tett

E parancsnál a felserdüll gyónónak meg kell
mondania, hogy házas-e vagy nem, özvegy-e; van-e
tisztasági fogadalma? Azonkívül, ha másra irányul
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e bűn, akár csak gondolatban, vágyban is, meg kell
k ülön ernlitenie. hogy az illető rokon, házas személy
vagy Istennek szentelt egyén-e?

a) Szemérmetlen gyönyörrel gondoltam, kép
zeItem, kívántam, néztem, beszéltem, szívesen hall
gattam, cselekedtem illetlen dolgot? Szemérmetle
nül, illetlenül érintettem magamat vagy mást, más
nak szemérmetlen érintését tűrtem? Szemérmet
sértő, illetlen táncon, színdarabon vagy mozidara
bon résztvettem? Erkölcstelen, rossz ujságot, folyó
iratot járattam, olvastam? A házassági hűség ellen
vétettem [minő személlyel, rokon, házas stb.) gon
dolatban, vágyban, érintéssel, tettel? A házasélet
terheinek viselését meggátoltam? A gyermek
fogamzást akadályoztam? Mást szemérmetlen bűnre
tanítottam?

b) Mást a tisztaság ellen kísértésbe hoztam,
igen kivágott vagy áttetsző ruházattal bűnre inge
reltem? Kétértelmű beszédet, élcet mondtam? Rom
lott egyénekkel barátkoztam? Másneműekkel füröd
tem? (V. ö. Manréza imakönyv 169. sk. o.)

AJJapotbeJi kötelességek eJJen

a) Komoly, tartós hanyagsággal másnak nagy
kárt okoztam?

b) Mint hitvestárs, szülő, házigazda vagy házi
asszony, honpolgár, hivatalnok, kereskedő, iparos,
földmíves, munkás stb. kötelességeimet elhanya
goltam? Mint hívő egyházi járandóságomat nem
fizettem meg?

A hét főbíín ellen: kevé.lység, fösvénység, buja
ság, írígység, harag, jóra való restség. (L. a bűnről
szóló részben.)
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25. §. 2. A báDat

A bánat feltétlenül szükséges a bűn megbocsá
tására. Ha valakinek csak bocsánatos bűnei van
nak, akkor is meg kell bánni legalább egyet ezek
közül, mert különben gyónása érvénytelen lesz.
Bánat nélkül nincs bűnbocsánat.

Amikor a bíínbánat szentségéhez járulunk,
akkor legfontosabb dolgunk az, hogy a bánatot fel
indítsuk magunkban. Bánatunk akkor van, ha lel
künknek fáj, hogy vétkeztünk és ha útáljuk azt,
amit elkövettünk.

A szentgyónás előtt vagy legalább a feloldozás
előtt okvetlenül meg kell bánni minden elkövetett
halálos bűnt, de nagyon jó, ha bocsánatos bűnein
ket is megbánjuk.

A bánat kétféle: tökéletes és kevésbbé töké
letes.

Tökéletes bánatunk akkor van, ha főkép azért
bánjuk bűneinket, mert a végtelenül jó és szeretetre
méltó Istent megbántottuk azokkal.

A tökéletes bánat összekötve (legalább tudat
alatt) erósfogadással és azzal a szándékkal, hogy
mihelyt lehet, meggyónunk, megszerzi Istentől
bűneink bocsánatát, de megmarad a kötelezettség
a súlyos bűnök meggyónására.

A tökéletes bánat nem szükséges ugyan a szent
gyónáshoz, de azért igyekezzünk tökéletes bánatot
indítani magunkban, mert a tökéletes bánat az örök
üdvösség biztosításának egyik leghatásosabb, sok
szor (pl. hirtelen halálnál) egyetlen eszköze; továbbá
mert gyónásunk annál érdemszerzöbb és kedvesebb
Istennek és annál biztosabban nyerünk bocsánatot,
minél tökéletesebb bánatunk van.

Szentgyónáson kívül fel kell indítanunk a töké
letes bánatot halálveszély idején, továbbá, vala-
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hányszor halálos bűnt követünk el és nincs alkal
munk a bűnbánat szentségének .felvételére.

Hogya szentgyónásban elnyerhessük bűneink
bocsánatát, elegendő a kevésbbé tökéletes bánat is,
mely nem az Isten szeretetéből fakad, hanem más
kevésbbé tökéletes indító okból. De hogy ez a ke
vésbbé tökéletes bánat a szentgyónásban elégséges
legyen, szükséges, hogy indító oka valami módon
Istenre irányuljon, tehát természetfeletti legyen.
Ilyen indító okok:

a) bűn útálatossága Istenre vonatkoztatva, mert
a bűn megfosztja a lelket Isten kegyelmétől, a sátán
rabszolgaságába taszítja, rút hálátlanság Istennel
szemben,

b) az örök büntetéstől, a pokoltól való félelem;
c) az ideiglenes (földi és tisztítótűz i) bünteté

sektől való félelem, melyekkel Isten sokszor már e
földön sujtja a bűnösöket; ha ezekben Isten bün
tetését látják, ez is természetfeletti bánat. De ha
valaki azért bánja bűneit, mert azok miatt kárt
szenvedett, betegséget szerzett stb., ez a természetes
bánat nem volna elég a szentgyónásban.

A bánat tulajdonságai. A bánat legyen: 1. való
ságos, belső, tehát nem elég a képzelt bánat vagy
a bánat szövegének puszta, bánat nélküli elmondása,
de a legtöbb esetben általában feltételezzük, hogy
aki nyiltan elmondja a bánat szövegét, annak van
bánata is.

Főleg töprengő hívek nem egyszer panaszkod
nak, hogy nincs bánatuk, mert azt nem érzik. Az
ilyenek nem ismerik a bánat lényegét. A bánat
lényege ugyanis nem az érzésben, hanem az érte
lemben és az akaratban nyilatkozik meg. Jó, de
nem szükséges, hogy azt fizikailag (sírás, zokogás,
elpirulás) ís érezzük. A bánat érzése Isten adomá
nya, amelyet hálásan kell meqköszönnünk, de ha
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elmarad, zúgolódni vagy kislelkűnek lenni nem
szabad. (Mih. 143.) Aki a bűnt, mínt a legnagyobb
rosszat gyűlöli és óhajtja, bárcsak soha el ne kö
vette volna, az szívéből, belsőleg bánja azt.

2. A bánatnak természetJelettinek kell lenni,
azaz bűneinket nem természetes rossz következmé
nyeik miatt kell bánnunk, hanem természetfeletti
okokból, l. L, hogy Istent megsértettük, kegyelmét
elvesztettük, a poklot megérdemellük stb., nemcsak
indító okát (l. fent), hanem eredetét tekintve is;
ilyen lesz, ha Isten segítő kegyelmének hatása alatt
keltjük fel. Ezt a segítő kegyelmet Isten mindenki
nek megadja, aki Istenhez akar térni. Az indító
okot tekintve akkor természetfeletti a bánat, ha
Istenre irányul, Istennel van vonatkozásban az az
ok, mely bennünket bánatra indit (l. fent).

3. A bánatnak egyetemesnek, általánosnak kell
lennie, vagyis ki kell terjednie minden elkövetett
súlyos bűnre akár egyenkint, akár együttesen a
nélkül, hogy egyes elkövetett súlyos bűnre külön
külön vagy akár együttesen is gondolna. Elégséges
ez: sokat vétkeztem, megérdemeltem, hogy Isten
a pokolba taszítson, - de szánom és bánom összes
bűnömet, hogy Isten rettenetes büntetése ne érjen.

4. A bánatnak mindenekJelettinek, mindent
felülmúlónak kell lenni, vagyis a bűnt a legnagyobb
rossznak kell elismernünk és készek legyünk bár
mely földi rosszat elviselni, mintsem ismét bűnt
elkövetni.

A bánat fontosságából következik, hogy a gyó
násra való előkészületnél a legnagyobb gondot a
bánat felindítására fordítsuk. Az egyszer felkellett
igazi bánat több órán át is megmarad a lélekben
úgyhogy a reggel felindított bánattal délután, az
este fellnditott bánattal reggel mehetünk gyónnL
De megszünteti a bánatot új halálos bűn elkövetése.
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Hogy igazi bánatot inclithassunk fel magunk
ban, a Szentlélek segítségül hívása után gondoljuk
meg: 1. hogy mennyit szenvedett az úr Jézus éret
tünk és mennyire hálátlanok voltunk mégis iránta;
2. hogy milyen hiábavaló és útálatos dolog a bűn
és mily nagy büntetés vár reánk a pokolban vagy
a tisztítóhelyen, ha meg nem bánjuk bűneinket.

28. §. 3. Az er61Jogad61

Erősfogadásunk akkor van, ha komolyan el
határozzuk, hogy többé" nem vétkezünk.

Az erősfogadással okvetlenül fel kell tennünk:
al hogy többé nem vétkezünk vagy legalábbis ha
lálos bűnt nem követünk el; b] hogy a halálos bűnre
vezető közeli alkalmakat elkerüljük. cl az okozott
kárt, amennyire lehetséges, jóvátesszük.

Ha valaki halálos bűnt vagy erre vezető alkalo
mat nem akar elhagyni vagy az okozott súlyos kárt
nem akarja jóvátenni, az érvénytelenül és hiába
gyónik, mert Isten nem bocsátja meg többi bűnét
sem. Aki haragban van valakivel, az nem járulhat
a bűnbánat szentségéhez, hacsak előbb meg nem
bocsát ellenségének.

Az erősfogadás lehet kifejezett, vagyis a bánat
tól külön álló akarati tény, amint a gyónásban
mondjuk: és erősen fogadom, hogy többé nem vét
kezem, de lehet a bánatban burkoltan, bennfoglaltan
is, mert az igazi, őszinte bánatban benne foglaltatik
az az elhatározás is, hogy a bünt kerüljük.

A bűnbocsánat elnyerésére - úgy a bűnbánat
szentségében, mint a szentségen kívül - szükséges
az erősfogadás, mert e nélkül nincs igazi megtérés.

Tulajdonságai. Az erősfogadás legyen: al való
ban erős, hogy készek legyünk bármely rosszat el
viselni, mint ismét vétkezni. Meg kell lenni a fel
oldozás előtt. Az a körülmény, hogy az erösfogadás
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nem sokáig tart vagy hogy a gyónó előrelátja vagy
fél, hogy visszaesik bűnébe vagy új bűnt követ el,
nem bizonyítja, hogy az illetőben gyónáskor nem
volt meg a szükséges erősfogadás, csak azt igazolja,
hogy az ember gyenge, akarata, elhatározása vál
tozó, mert a bűn elkövetésének előrelátása az érte
lem ténye, az erősfogadás pedig az akaraté.

b) Az erősfogadásnak egyetemesnek kell lenni,
vagyis ki kell terjednie minden lehetséges halálos
bűnre. Tehát az el nem követett, de elkövethető
összes súlyos bűnökre. mert nem akar őszintén
megtérni, akiben megvan a szándék egyetlen súlyos
bűn elkövetésére is. Ebben különbözik a bánattól,
mely csak az elkövetett (súlyos) bűnökre terjedhet
ki.

c) Az erősfogadásnak hatásosnak kell lennie,
vagyis olyannak, amely valóban arra indítja az aka
ratot, hogy a bűnalkalmakat kerülje, erre a szük
séges eszközöket felhasználja, az okozott kárt és
botrányt jóvátegye stb.

A bűnalkalom valamely külső körülmény (sze
mély, hely, tárgy), amely bűnre csábít és a bűn
elkövetését könnyűvé teszi. A bűnalkalom lehet
közeli vagy távoli a bűnbeesés gyakorisága vagy
ritkasága szerint. Közeli bűnalkalom az, amely min
díg vagy legalábbis nagyon gyakran össze van
kötve az eleséssel; távoli pedig az, amelyben az
elesés rítkán fordul elő.

A közeli bűnalkalom lehet feltétlenül vagy vi
szonylagosan közeli. A feltétlenül közeli bűnalka
lom minden emberre nézve magában hordja a bűn
ingerét és a bűn elkövetésének könnyűségél; ilyen
pl. egy erősen erkölcstelen könyv, erkölcstelen
szinielőadés. time, bordélyház stb. A viszonylagosan
közeli bűnalkalom olyan távoli bűnalkalom, amely
egyesekre nézve az ő gyengeségük, bűnös hajla-
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maík, a bűnre való készségük folytán közeli bűn
alkalommá lesz, pl. egy tisztességes regény, tánc,
színielőadás, társaság stb.

A bűnalkalom lehet állandó, velünk levő, pl.
ugyanazon házban, családban, szobában, hivatal
ban, - vagy meqszakitott, másképen keresett, me
lyet fel kell keresni.

A bűnalkalom lehet szabad vagy szükséges.
Szabad, ha minden nagyobb anyagi vagy erkölcsi
kár nélkül elhagyható; szükséges, ha egyáltalán
nem hagyható el vagy ha elhagyása nagyobb anyagi
vagy erkölcsi kárral jár. Ez lehet fizikailag szüksé
ges (pl. ha börtönben, hajón, kaszárnyában, a
lövészárokban van a bűnalkalom) vagy erkölcsileg
szükséges. Általában akkor erkölcsileg szükséges
az alkalom, ha a gyakorlatban nehezebb azt eltá
volítani, mint célszerű eszközök felhasználásával
az ilyen alkalommal a bűnt elkerülni.

Ilyen óvóeszközök: buzgó imádság, a szentsé
gekhez való gyakori járulás, kerülje a büntársával
való bizalmaskodást, együttléte t, vele szemben ko
moly, tartózkodó legyen és szükség nélkül ne be
szélgessen vele, gyakran újítsa meg ígéretét, hogy
az alkalmat kerüli, többé nem fog vétkezni; gyak
ran elmélkedjék az utolsó dolgokról, főleg gyakran
járuljon a szentségekhez. (V. Ö. Dr. Császár József:
Gyóntatók zsebkönyve 129-130. o.)

Amit a bánatról és erősfogadásról mondottunk,
csak olyan gyónókra vonatkozik, akik halálos bűnt
követtek el. Aki csak bocsánatos bűnöket gyónik
meg, nem kell bánatának és erősfogadásának egye
temesnek lenni, legalább egy felett kell igazi bána
tot és erősfogadást indítania, mert különben gyó
nása érvénvtelen lenne. Ezért aki készakarva minden
bán at és erősfogadás nélkül gyónik csak bocsána
tos bűnöket, súlyos bűnt, szentségtörést követ el.
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De érvényes a gyónás, ha a gyónáshoz csatolt előbbi
életéből olyan bűnöket, melyek felett igazi bánata
van, de a bánat nélkül meggyónt bocsánatos bűnök
bocsánatát nem nyeri el.

A tökéletes bánatot és az erősfogadást e sza
vakkal indithatjuk fel magunkban:

,,0, Istenem, teljes szivemből bánom minden
bűnömet, mert azokkal Téged, végtelenül jó és sze
retetreméltó Istenemet megbántottalak; erősen
fogadom, hogy többé nem vétkezem és a bűnre
vezető alkalmakat elkerülöm."

27. §. 4. A gyónós

Fogalma. A gyónás a bűnök megvallása az arra
felhatalmazott pap előtt, hogy azoktól feloldozást
nyerjünk.

Aki tehát olyannak gyónnék, aki nem pap vagy
pap ugyan, de nincs felhatalmazása, nincs jogható
sága vagy legalább bennfoglaltan, burkoltan nem
a feloldozás elnyerése céljából gyónik, hanem hogy
vigaszt leljen vagy tanácsot kérjen, az nem végez
szentségi gyónást. Legalábbis egy bűnt kell meg
gyónni, tehát a megkezdett, de be nem fejezett
gyónás is szentségi gyónás.

Szűkséqesséqe. A trienti zsinat világosan ki
mondja, hogya megkeresztelt ember isteni parancs
alapján köteles a keresztség után elkövetett összes
súlyos, halálos bűneit, ezeknek számát és lényegét.
a bűn nemét (faját) megváltoztató körülményeit
meggyónni. (L. a bűnről szóló §-t.)

Ezt a parancsot Krisztus Urunk a következő
szavakban adta: "Akiknek megbocsátjátok bűnei
ket, megbocsáttatnak nekik és akiknek megtartjá
tok. meg vannak tartva." (Jn. 20, 23.) Hiába adta
volna Krisztus az apostoloknak és utódaiknak a
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bűnbocsátás nagy hatalmát, ha a hívek nem volná
nak kötelezve a bűnök beva:llására. Hogy a pap
tudhassa, hogy feloldozhat-e minket vagy sem, tud
tára kell adnunk, meg kell vele ismertetnünk lel
künk állapotát, vagyis meg kell gyónnunk.

Tulajdonságai. 1. Tartalmát tekintve a gyónás
nak teljesnek kell lennie. Teljes pedig vagy anya
gi/ag vagy alaki/ag.

Anyagilag teljes a gyónás, ha kiterjed a) min
den súlyos, a keresztség után elkövetett és még
egyenesen (directe), érvényes feloldozással meg
nem bocsátott súlyos bűnre, amelyek szorgalmas
lelkiismeretvizsgálat után a gyónónak eszébe jut
nak. továbbá a bűnök nemére (fajára), számára és
azokra a körülményekre, amelyek miatt valamely
cselekedet halálos bűnné lett, amely különben nem
lenne halálos bűn vagy amelyek valamely halálos
bűnt másfajta halálos bűnné változtattak. Mellékes
körülményeket nem kell felemlíteni. Másoknak
nevét el kell hallgatni.

A bűnök nemét (faját) megváltoztaló, a magá
ban véve bocsánatos bűnt halálossá változtató kö
rülményeket: ilyenek a téves lelkiismeret, mikor
valaki egy, magában véve bocsánatos bűnt halálos
nak tartott, és mégis elkövette, ha cselekedetével
másokat súlyosan megbotránkoztatott; ha a kis
dologgal valami nagy gonosztett volt a célja; ha
a bocsánatos vétket a törvény vagy a törvényhozó
iránti alaki (formális) megvetésböl követte el; ha
önmagát vagy felebarátját súlyos bűn veszélyének
telte ki.

Szükség esetén kívül nem elég tehát általában
csak azt mondani: vétkeztem ez és ez ellen a
parancs ellen. hanem neme (faja] szerint is meg kell
mondani ezt a bűnt, melyet az illető parancs ellen
elkövetett.
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Ha nem tudjuk bizonyosan, hogy valamely
halálos bűnt hányszor követtük el, akkor úgy mond
juk meg a számot, ahogy tudjuk, pl. hogy egy hé
ten, egy hónapban körülbelül hányszor követtük el.
Akik bizonyos időn át úgyszólván teljesen a bűn
ben éltek (pl. ágyasságban, bordélyházban stb.],
ezeknek elégséges csak annyit gyónni: ennyi és
ennyi ideig (egy hónapig, egy évig) éltem ilyen kö
rülmények között.

A bocsánatos bűnöket nem vagyunk kötelesek
meggyónni, de nagyon jó és tanácsos azokat is
megvallani, mert így azoktól is megszabadulunk.
Ha nem tudjuk, hogy valamely bűnünk halálos vagy
bocsánatos-e, akkor azt a bűnt is tanácsos meg
gyónni.

Egyenesen (directe) azok a bűnök vannak meg
bocsátva, melyeket a bűnös nyiltan, kifejezetten
megvallott és amelyektől őt a joghatósággal bíró
pap érvényesen feloldozta.

Az érvényes feloldozáshoz szükséges, de leg
alábbis elégséges a gyónás alaki teljessége, vagyis
az olyan anyagi teljesség, amely az adott körülmé
nyek között fizikailag és erkölcsileg lehetséges.

A gyónás anyagi teljessége alól kimenlő okok:
a fizikai és erkölcsi lehetetlenség. Ilyen felmentő
okok: a némaság, a süketség, az ismeretlen nyelv,
a szellemi gyengeség, halálos betegség, bűntelen
feledékenység, nagyobb fokú együgyűség; az idő
rövidsége, pl. rögtöni életveszélynél hajótörés alkal
mával vagy ütközet előtt; nagy nehézségek, melyek
nem a gyónás természetében rejlenek, így a nagy
testi vagy lelki kár, mely az anyagilag teljes gyó
násból a gyóntatóra, a gyónóra vagy egy harmadik
személyre háramlanék; a túlságos megerőltetés a
beteqeknél: a titkos gyónás lehetetlensége, amely
előfordulhat kórházakban, nagyothallóknál vagy ha
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csak tolmács segítségével gyónhatnék valaki; jár
ványos betegség idején a fertőzés veszélye miatt.

Az ilyen - csak alakilag teljes - gyónás
csak annyiban és addig elégséges, ameddig a fizikai
vagy erkölcsi lehetetlenség tart; amint ez meg
szűnik, anyagilag teljes gyónást kell végezni és az
előbb meg nem gyónt halálos bűnöket utólag, a
legközelebbi gyónásban kell megvallani.

Azonban nem szűnik meg az anyagilag teljes
gyónásra való kötelezettség magával a «vónéssal
összekötött nehézség miatt, pl. szégyenérzet, a gyón
tatótól való félelem, a lelkiismeretvizsgálattal
egybekötött nehézség stb. Az attól való félelem,
hogy a gyóntató előtt elveszti jóhírnevét, szintén
nem ment ki az anyagilag teljes gyónás alól.

Az egyszerűen csak súlyosbító, de a bűn nemét
meg nem változtató körülményeket (idő, hely, sze
mély), valamint a bűnök elkövetésének módját a
valószínű vélemény szerint magában véve nem
kötelesek a gyónók megvallani. Jó azonban, ha
megvallják a bűnök főkörülményeit, ha nem is
változtatják meg a bűnök nemét, de amelyeknek
ismeretére a gyóntatónak szüksége van a bűnösök
lelki állapotának helyes megítéléséhez (pl. a szokás,
tartósság, erő, a szokás szenvedélyessége stb.) és
hogy a gyóntatónak ezekre vonatkozó kérdéseire
őszintén, az igazsághoz híven feleljenek.

2. A gyónásnak őszintének, igaznak kell lennie.
Oszinte a gyónás, ha úgy vádoljuk magunkat,

amilyen bűnösök vagyunk Isten előtt a nélkül, hogy
valamit elhallgatnánk, szépítgetnénk vagy alaptalan
ürügyek eimén (álszégyen, kevélység, haszontalan
okok, nem egyszer a gonoszlélek sugallatából)
mentegetnénk.

A gyónásban elkövetett hazugság, ha a gyónás
szükséges anyagára - minden súlyos bűn nem és

171



szám szerínt, a bún nemét megváHoztató körülmé
nyekre vonatkozik, súlyos bún, szentségtörés és
érvénytelenné teszi a gyónást. Ha azonban a ha
zugság a gyónás szabad anyagára - bocsánatos
bűnök, egyszer már meggyónt és egyenesen meg
bocsátott súlyos bűnök - vonatkozik, ez a hazug
ság csak bocsánatos bűn és nem teszi érvénytelenné
a gyónást, kivéve, ha a gyóntatónak joga volt meg
kérdezni a gyónótól elmult életének bűneit (pl.
visszaeső vagy szokásos bűnösnél) és megtudni a
valót, hogy a gyónó lelkiállapotát megítélhesse;
mert ez esetben az ilyen hazugság is érvénytelenné
tenné a gyónást.

Ha a gyónásban elkövetett hazugság nem vo
natkozik a gyónás anyagára, ez a hazugság sajátos
természete szerint lehet vagy bocsánatos vagy (ha
súlyosan rágalmazó hazugság) halálos bűn, de ma
gában véve nem teszi a gyónást érvénytelenné, mert
nem vonatkozik a gyónás anyagára; míndazonáltal,
ha az elköveteU hazugság súlyos bűn, a gyónás ér
vénytelen, mert a gyónóban nincs meg a kellő erős
fogadás (kerülni minden súlyos bűnt), hísz éppen
akkor követ el súlyos bűnt, mikor lelkének minden
súlyos bűntől el kellene fordulnia.

A szentgyónásban félelem nélkül és őszintén
megmondhatunk mindent, mert a lelkiatyának soha
sem szabad elárulnia azt, amit a szentgyónásban
hallott és inkább életét kell feláldoznia, mintsem
a gyónási titkot elárulni. (Ha valaki másnak gyó
násából megtudott valamit, szintén köteles erről
hallgatni.)

3. A gyónás legyen érthető, vagyis úgy fejez
zük ki magunkat, hogy a gyóntató mindent jól meg
érthessen és lelkünk állapotát jól megismerhesse.
Se nagyon vontatva, se nagyon gyorsan, hanem
úgy beszéljünk, hogy a gyóntató minden szót meg-
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érthessen és ne legyen kénytelen kérdésekkel félbe
szakítani a gyónást. Ne használjunk általános, ha
tározatlan kifejezéseket, ne hozzunk felolyasmiket,
amik nem tartoznak a gyónáshoz, mert ezek homá
lyossá teszik bűnvallomásunkat.

Hogy a gyónás érthető legyen. meg kell ne
vezni bűneinket és nem szabad sokféle jelentésű,
általános szavakat használni, pl. nem elég így
gyónni: vétkeztem Isten tíz parancsa ellen vagy
rosszat tettem.

Az elkövetett bűncselekményt kell meggyón
nunk úgy. ahogy azt elkövettük: qotuiolatban, vágy
ban, tettben, de nem kell okvetlenül meggyónni a
bűn esetleges következményét, mert ez magában
véve nem befolyásolja a bűn nemét és nagyságát.
Ha azonban a gyóntató a bűn esetleges következ
ményeíről kérdez, tartozik a gyónó előtte feltárni
a valót, hogy megállapíthassa, bekövetkezett-e vala
mely egyházi büntetés vagy a bűn fenntartása vagy
kártérítés kötelezettsége.

4. A gyónás - alakját tekintve - legyen szó
beli és fülgyónás, vagyis titkos.

A bűnvallomás tehát élőszóval történjék. Ezt
kívánja az Egyház évezredes gyakorlata. Ezért írás
ban vagy jelekkel gyónni fontos ok nélkül nem
szabad. Szűkség eseten azonban, ahol a szóbeli
gyónás nem lehetséges, ott történhetik jellel vagy
írásban is, pl. a némák vagy akiknek nyelvén a
gyóntató nem tud beszélni, elég, ha jellel gyónnak
meg; vagy ha valaki annyira szégyenlős. hogy nem
meri élőszóval elmondani bűneit, azokat írásban
adhatja át a gyóntatónak. Az írásbeli feljegyzést a
gyónÓ maga adja át azzal a megjegyzéssel, hogy a
feljegyzett bűnökről magát vádolja.

Tehát a pap előtt kell végezni, de nem levélben.
5. A gyónás legyen fülqyónás, azaz titkos gy6-
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nás a nélkül, hogy azt egy harmadik hallaná. Ezért
senki sem köteles tolmács útján vagy írással gyónni.

Észszerű okból azonban szabad úgy tolmács,
mint az írás igénybevételével gyónni, pl. ahol a
gyóntató nem érti a gyónó nyelvét. viszont a gyónó
részletesen akar gyónni. Az egyházi törvénykönyv
is kimondja, hogy akik máskép gyónni nem tudnak,
gyónhatnak, ha akarnak, tolmács útján, csak eleje
vétessék minden visszaélésnek és botránynak.
(903. c.) Ilyenkor természetesen a tolmács is köte
lezve van a gyónási pecsét megőrzésére. (889. c. 2.)

Kétes bűnök. Ha valaki kételkedik, hogy elkö
vetett-e valamely súlyos bűnt; vagy kételkedik,
hogy valamely súlyos bűnt meggyónt-e már vagy
sem, nem köteles azt a bűnét újra meggyónni, mert
csak azon bűnök meggyónására vagyunk kötelezve,
amelyeket szorgos lelkiismeretvizsgálat után mint
elkövetett és feloldozást nem nyert bűneinket meg
ismerünk. (901. c.) Ha valaki arról kételkedik, hogy
az elkövetett bűn súlyos-e vagy bocsánatos, ha
lelki ügyekben járatlan és nem tud vagy alig tud
különbséget tenni halálos és bocsánatos bűnök kö
zött, az köteles meggyónni a kétes halálos bűnöket
is. Ezen a téren sokan nagyon tájékozatlanok;
gyakran csekélységeket halálos bűnöknek, halálos
bűnöket pedig kis, bocsánatos bűnöknek tartanak.

Ha valaki tudja, hogy az elkövetett bűn súlyos
bűn volt, de kételkedik, vajjon meggyónta-e már
vagy sem, attól függ, hogy milyen a lelki világa,
a lelkiismerete: ha lelki életében könnyelmű, tág
lelkiismeretű, akiről joggal tételezhető fel, hogy
teljesen beleegyezett a bűnbe, a kisértésbe (bár ő
maga nem tudja biztosan), általában köteles meg
gyónni ezen kétes bűnt is; ha gyengéd lelkiisme
retű, nem köteles meggyónni e kétes bűnt, de mint
kétes bűnt meggyónhatja; ha aggályos lelkiismeretű,
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jobb, ha nem gyónja meg az ilyen kétes bűnt, mert
bizonyosan nem egyezett abba bele.

Altalános gyónás. Azt a gyónást, melyben a
gyónó szándékosan hallgatott el valamely halálos
bűnt vagy amelyet a kellő bánat és erősfogadás
nélkül érvénytelenül végzett, a következő gyóná
sában ezt meg kell mondania és előbbi gyónását
eqészen meg kell ismételnie. Az ilyen gyónást álta
lános vagy egyetemes és ha egész életre vonat
kozik, életgyónásnak mondjuk.

Az általános gyónás néha szükséges, néha nem
szükséqes, de általéban hasznos és ajánlatos, néha
azonban káros lehet.

Az általános gyónás elején megmondjuk a lelki
atyának, hogy rniért végzünk egyetemes gyónást.
Aki érvénytelenül gyónt, annak azt is meg kell
mondania, hogy hány gyónást végzett rosszul és
áldozott-e utánuk. Erre elmondjuk, hogy mit vét
keztünk utolsó rendes gyónásunk óta, azután ismé
teljük érvénytelen gyónásainkat.

Szűkséqes az általános gyónás annak, aki eqy
szer vagy többször érvénytelenül gyónt. Az első
érvénytelen gyónástól kezdve az időközben érvény
telenül végzett összes gyónásokat ismételni kell;
tanácsos végezni: első szentáldozás előtt; életpálya
választáskor. házasság előtt, szerzetesi fogadalom,
felszentelés előtt, - özvegységre jutáskor. halálos
ágyon és egyéb rendkívüli alkalmakkor is, pl. misz
sziók, szentgyakorlatok alkalmával.

A legtöbb hívőnek igen hasznos az általános
gyónás, mert nagyobb bánatra és erősfogadásra
ösztönöz; igen hasznos eszköz a megtérés és álta
lában a keresztény tökéletesedés útján és a gyón
tató is jobban megismeri a gyónó lelkiállapotát és
jobban tud a gyónóra hatni.

Olyanoknak azonban, akík már végeztek élet-
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gyónást, rendszerint nem tanácsos gyakrabban vé
gezni. Ezeknél elég, ha általános gyónásuk csak az
utolsó általános gyónástól eltelt időre terjed ki.

Veszedelmes és káros az aggályos Ielkíismere
tűeknek, búskomorságra, tépelődésre, kislelkűségre
hajló lelkeknek. Ezeknek kivételkép egyszer rneq
engedhető az egyetemes gyónás azzal a figyelmez
tetéssel, hogy az általános gyónásban nem kelJ fel
említeni az összes, már meggyónt és megbocsátott
bűnöket és hogy az általános gyónás érvényes akkor
is, ha a gyónó nemcsak feledékenységből, hanem
készakarva is kihagy belőle valamely akármilyen
súlyos, de már egyszer kellően meggyónt bűnt.

A szentgyónás módja. A szentgyónást úgy kezd
jük, hogy keresztet vetünk magunkra és mondjuk:

"Gyónom a mindenható Istennek és Isten he
lyett önnek, lelkiatyám, hogy utolsó gyónásomtól
(kiskoromtól) fogva ezeket a bűnöket követtem el.
Utoljára . . . (Itt megmondjuk, hogy mikor gyón
tunk utoljára; azután elmondjuk bűneinket ...)
Miután meggyóntuk bűneinket, ezt kell mondanunk:

"Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert
azokkal a végtelenül jó és szeretetreméltó Istent
megbántottam; erősen fogadom, hogy többé nem
vétkezem és a bűnre vezető alkalmakat elkerülöm.
Kérek üdvös elégtételt és feloldozást."

A lelkiatya a szentgyónás után alkalmas intés
után elégtételt (imádságot vagy más jócselekedetet)
ad fel a gyónónak, azután feloldozza őt bűneitől.
A gyónó a feloldozáskor keresztet vet magára és
akkor távozik, mikor a lelkiatya jelt ad erre.

Ha a lelkiatya megtagadja vagy elhalasztja a
feloldozást, akkor a gyónónak alázatosan meg kell
abban nyugodnia és megtennie azt, ami élete meg
javítására és a feloldozás elnyerésére szükséqes.
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azután a kijelölt időben ismét meg kell jelennie a
szentgyónásra.

A szentgyónás után 1. hálát kell adnunk Isten
nek, hogy bűneinket megbocsátotta; 2. el kell vé
geznünk a lelkiatyától feladott elégtételt.

Sohase féljünk és ne szégyeljük megvallani
bűneinket. mert jobb most meggyónnunk bűneinket
lelkiatyánknak, ki örök litoktartásra van kötelezve,
mintsem nyugtalanul élni, a bűnben meghalni és
majd az utolsó ítéleten az egész világ előtt meg
szégyenülni. A szentgyónás után arra legyen leg
főbb gondunk, hogy többé ne vétkezzünk.

28. §. 5. Az elégtétel

Fogalma. A szentségi elégtétel (penitencia)
büntetésből végzendő (büntetés jellegével bíró]
cselekedet. melyet a gyóntató ad fel a bűnbánat
szentségében a bűnös által eiköveteLt megbántás
némi jóvátétele gyanánt.

A lelkiatya a végett ad fel elégtételt. hogy
Isten az ideigtartó büntetéseknek legalább egy
részét elengedje nekünk. amikor a feladott jócsele
kedeteket elvégezzük.

Isten ugyan a szentgyónásban a bűnne l együtt
mindíg elengedi az örök büntetést, de az ideiglenes
büntetést, melyet a bűn miatt vagy e földön vagy
a tisztítótűzben kell kiállnunk. nem mindíg engedi
el egészen, mert igazságossága követeli, hogy a
büntetés elszenvedése által némi kárpótlást szol
gáltassunk neki az okozott sérelmekért.

A szentségi elégtételen kívül van nem szent
ségi elégtétel is. melyet a bűnbánó önként. saját
elhatározásából végez.

Az elégtételnél lényeges a szándék, hogya fel
adott elégtételt elvégezzük. Ha ez a szándék nincs
meg. a feloldozás érvénytelen. az elégtétel tény-
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leqes elvégzése azonban a szentség teljességéhez
tartozik és nem lényegéhez. Ha valaki nem végzi
el az elégtételt, de a feloldozás előtt volt szándéka
arra, hogy elvégzi, akkor szentgyónása érvényes
ugyan, de vétkezik és Istennek sok kegyelmétől
fosztja meg magát.

Hatása. A szentségi elégtétel a már megbocsá
tott bűnök ideiglenes büntetését engedi el a szent
ség erejéből (ex opere operato) részben vagy bár
ritkán, egészben is. Az ideiglenes büntetés elenge
dése részint a szentség erejéből (ex opere operato).
részint a bűnbánó érdeméből (ex opere operantis)
fakad. Azonban, hogya szentségi elégtétel az ideig
lenes büntetéseket egészen vagy részben elengedje,
szükséges, hogy azt a gyónó a kegyelem állapotá
ban végezze el. Ha azonban valaki súlyos bűnnel
terhelten végzi el a gyónásban kapott elégtételt
(penitenciát), azt később nem köteles újra elvé
gezni, mert már elvégezte, habár az elvégzett elég
tétel hatását nem is éri el. Az elégtételnek bűnös
állapotban való elvégzése azonban nem súlyos bűn,
sőt sokan az erkölcstani irók közül azt állitják,
hogy az egyáltalán nem bűn.

Ha valaki a feladott elégtétel elvégzése köz
ben bocsánatos bűnt követ el (pl. szórakozottan
végzi), ezzel nem akadályozza meg, hogy az elég
tétel a szentség erejéből kifolyólag az ideiglenes
büntetések elengedését eszközölje.

E/végzésének kötelezettsége és ideje. 1. A fel
adott elégtételt köteles a gyónó elvégezni úgy,
ahogya gyóntató azt feladta, éspedig a súlyos bű
nökért feladott elégtételt súlyos bűn terhe alatt,
ha maga az elégtétel is súlyos; ha azonban a súlyos
bűnökért feladott elégtétel nem súlyos, annak el
végzése sem kötelez súlyos bűn terhe alatt; a bo
csánatos bűnökért feladott elégtétel elvégzésére
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nem köteles súlyos bűn terhe alatt még akkor sem,
ha az elégtétel anyaga elég súlyos (pl. egy szent
olv-asó elmondása).

Súlyos elégtétel gyanánt szolgálnak az olyan
cselekedetek, amelyeket az Egyház súlyos bűn terhe
alatt szokott a híveknek megparancsolni. Ez alapon
tehát súlyos elégtétel számba megy egy szentmise
hallgatás, egynapi bőjt vagy egy napon a hús
eledelektől való tartózkodás, egy szentolvasó el·
mondása stb.

Természetesen nem köteles a feladott elégtételt
elvégezni a gyónó, ha annak elvégzésére képtelenné
lesz. Ha a gyónó elfelejti a feladott elégtételt, ke
resse fel gyóntatóját és kérdezze meg tőle a fel
adott elégtételt. Ha ez nem lehetséges vagy nem
valószínű, hogy a gyóntató visszaemlékezik a fel
adott penitenciára, ebben az esetben megszűnik az
elégtétel elvégzésének kötelezettsége, mert a gyónó
arra képtelenné vált. Megteheti azonban, hogy bár
mely gyóntatónál végzendő következő gyónásában
feltárja akkori lelkiállapotát és új elégtételt kér.

Ha a feladott elégtételt nem egészen vagy
nem pontosan úgy végzi el, ahogyan azt a gyóntató
meghatározta, súlyos bűnt csak akkor követ el, ha
valamely lényeges dolgot hagy ki; ha pl. a gyóntató
elégtételül azt adta fel, hogy térdelve mondjon el
egy szentolvasót, csak bocsánatos bűnt követne el,
ha a szentolvasót állva végezné vagy ha egy-két
Udvözlégyet kihagyna. Egyáltalán nem követne el
bűnt, ha a jelenlegi gyakorlatnak meg nem felelő
vagy igen nagy, jogtalan elégtételt nem végezné el.
Ilyenkor legjobb, ha a következő gyónást más gyón
tatónál végzi és más elégtételt kér a teljesíthetetlen
helyetl.

Eleget tesz kötelezettségének a gyónó, ha az
elégtétel elvégzésekor nem gondol arra, hogy az
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illető cselekményt elégtétel gyanánt végzi. Az elég
tételt egy más parancs teljesítése közben is el lehet
végezni; pl. az elégtételül feladott szentolvasót a
kötelező vasárnapi szentmise alatt. Ha azonban
elégtételül valamely más parancsolt cselekedetet
kapott, pl. misehallgatást, akkor nem tesz eleget az
elégtétel elvégzésére vonatkozó kötelezettségének
a kötelező vasárnapi misehallgatásával, hacsak a
gyóntató kifejezetlen nem jelentette ki az ellen
kezőjét (vagyis hogy így is eleget tesz).

Ha elégtételül olyan imádságot kapott, amelyet
a hívek az Egyház gyakorlata szerint felváltva vé
geznek, a gyónó is végezheti elégtételét mással fel
váltva.

Az elégtétel elvégzésében tanúsított szándékos
szórakozottság nem teszi érvénytelenné az elég
tétel elvégzését, de mint az imában való szórako
zottság, bocsánatos bűn.

Az elégtételi cselekmény elvégzésével a vele
esetleg kapcsolatos búcsúk is elnyerhetők. (932. c.)

A feladott elégtételt a gyónó nem hárHhatja át
másra, hanem maga köteles azt elvégezni. Az elég
tétel egyébként magában foglalja azt a kötelezett
séget, hogy l. az okozott botrányt és minden kárt,
melyet felebarátunknak íqazsáqtalanul okoztunk,
lehetőleg jóvá kell tennünk; 2. hogy használjuk fel
az alkalmas eszközöket, hogy többé a bűnbe vissza
ne essünk és életünket megjavítsuk.

2. Az elégtétel elvégzésére magában véve nincs
előírva bizonyos meghatározott idő.

Ezért az elégtétel elvégzése elhalasztható a
következő gyónásig is. Ha azonban a gyóntató bizo
nyos meghatározott időt irt elő (este, holnap, vasár
nap stb.), azt meg kell tartani. A gyónó az elégtétei
elvégzésének elhalasztásával csak akkor követ el
súlyos bűnt, ha az elhalasztással annak a veszély-
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nek teszi ki magát, hogy a súlyos bűnökért feladott
súlyos elégtételröl teljesen megfeledkezik vagy azt
már nem lesz képes elvégezni vagy ha az elha
lasztás míatt az elégtétel értéke jelentékeny rnér
tékben megváltozik (pl. a visszatérítésnél).

Az időhöz nem kötött penitenciát minél előbb
el kell végezni, de nem kell ezt túlságos szigorú
sággal venni, mert arra nincs szigorú kötelezettség,
hogy közvetlenül a gyónás után vagy áldozás előtt
végezzük; az sem feltétlenül szükséges, hogya fel
adott elégtételt elvégezzük, mielőtt ismét gyónni
megyünk. Mindenesetre tanácsos mínél előbb el
végezni, hogy így a szentség teljességéről gondos
kodás történjék.

Az elégtétel megváltoztatása. Mivel a feladott
penitencia bírói ítélet, azt maga a gyónó még akkor
sem változtathatja meg, ha sokkal súlyosabb és
nagyobb elégtételt akarna magára vállalni - a fel
adott helyett.

A gyóntató azonban, ki az elégtételt feladta,
azt qyónáson kívül is megváltoztathatja rövid időn
belül (pl. másnap), hosszabb idő után (pl. egy-két
hét mulva) a gyóntató is csak egy másik gyónás
ban változtathatja meg az egyszer már feladott elég
tételt, ha legalább homályosan visszaemlékezik a
gyónó lelkíállapotára, amelyet eléggé megismer a
feladott és megváltoztatandó elégtételböl. A meg
változtatás kérésére elég ok a gyónónak minden
lelki haszna.

Más pap a gyóntató által feladott elégtételt
csakis gyónásban változtathatja meg és ott is csak
akkor, ha a gyónó legalábbis nagy vonásokban
feltárja előtte azokat a bűnöket, amelyekért a meg
változtatandó elégtételt kapta.

Mivel rendkívül fontos, hogy bűneinkért minél
jobban eleget tegyünk és Istent kiengeszteljük, azért
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ne elégedjünk meg azzal, amit szigorúan el kell
végeznünk, hanem önként is vállaljunk magunkra
bűnbánati cselekményeket és különösen a jó Isten
től reánk küldött megpróbáltatásokat és szerivedé
seket ajánljuk fel Istennek elégtétel gyanánt.

29. §. A búcsú

Fogalma. A búcsú a bűnök ideigtartó bünteté
seinek elengedése az Egyház által a gyónáson, a
bűnbánat szentségén kívül az Egyház keqyelern
kincstárából. A búcsú tehát nem a bűn meqbocsá
tása, még a bocsánatos bűnt sem törölheti el, hanem
csakis az ideigtartó büntetések elengedésére iré
nyul, melyeket vagy itt a földön vagy 'a tisztító
helyen kellene kiállanunk. Az ideigtartó bünteté
seknél elsősorban a tisztítóhely büntetéseire kell
gondolnunk.

Az Egyház kegyelemkincstárán értjük Krisztus
Urunk, a Bold. Szűz és szentek túláradó érdemeit,
melyeket az Egyház a kulcshatalom erejénél fogva
reánk alkalmaz. Krisztus Urunk ugyanis mint való
ságos Isten végtelen értékű elégtételt szolgáltatott
mennyei Atyjának az egész világ bűneiért; hason
lóan a Bold. Szűz, a szentek igen sok vezeklést
vittek végbe, melyekre nekik nem volt szükséqük
és igy igen sok fölös érdemet halmoztak fel szent
életükkel és halmoznak fel most is. Krisztus Urunk
nak és a szenteknek ez a sok fölös érdeme az Egy
háznak kimeríthetetlen kincstárát képezi, amely
ből az Egyház bölcs belátása szerint meríthet és
osztogathat gyermekeinek, mikor Krisztusnak és a
szenteknek érdemeit reánk alkalmazza, vagyis
búcsút engedélyez.

Hogy az Egyháznak van hatalma búcsúk révén
elengedni az ideigtartó büntetéseket, kitűnik Krisz
tus Urunk szavaiból: "Neked adom a mennyek or-
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szága kulcsait. És amit megkötendesz a földön,
meg lészen kötve mennyekben is és amit feloldan
dasz a földön, fel lészen oldva mennyekben is."
[Mt, 16, 19.) Minthogy az Udvözítő e szavakban
semmi kivételt, semmi korlátozást nem tett, követ
kezik, hogyakulcshatalom nemcsak a bűnök és
örök büntetés elengedésére vonatkozik, hanem az
ideigtartó büntetések elengedésére is kiterjed. Az
Egyház mindíg gyakorolta is és ma is joggal gya
korolja a búcsúk engedélyezését.

Feloszlása. 1. A búcsúk lehetnek leljes és nem
leljes vagy részleges búcsúk. Teljes búcsú, mikor
a megérdemelt ideigtartó büntetésektől egészen
megszabadulunk; nem teljes vagy részleges búcsú,
mikor az ideigtartó büntetéseknek csak egy részé
től szabadulunk meg. A részleges búcsút ma csak.
időtartam szerint adják (pl. 40 napi, hétévi stb.].
A nem teljes búcsúban jelzett szám nem azt jelenti,
hogy annyi nappal, évvel stb. rövidül meg szen
vedésünk a tisztítóhelyen, hanem annyi ideiglenes
büntetés elengedését jelenti, amennyinek elenge
déséhez a régi egyházi szabályok szerint a hívek
nek 40 napig, 7 évig stb. kellett vezekelniök, nyil
vános bünbánatot tartaniok.

A teljes búcsú tehát az összes ideiglenes bün
tetés elengedése, de ez csak akkor következik be,
ha minden bűn meg van bocsátva, mivel a búcsú
bűnt nem törölhet lé a lélekről. Ha tehát valakinek
csak egy bocsánatos bűne is van, mikor a teljes
búcsú elnyerésére előírt cselekményeket végzi, a
búcsút teljesen mégsem nyerhetí meg, mert az el
nem törölt bocsánatos bűn ideigtartó büntetésének
elengedését nem nyerheti meg; a búcsúból csak.
annyit nyerhet el részlegesen, amennyinek elnye
réséhez meqvan a kellő előkészülete. [Mih, 268. o.)

A teljes búcsú napjában csak egyszer nyerhető

183



el, hacsak az engedélyben külön nincs felemlítve,
hogy többször is elnyerhető (toties-quoties, 928. c.
l. pl. a portiuncula-búcsú).

A nem teljes vagyis részleges búcsúk azonban
mindannyiszor elnyerhetők, ahányszor elvégezzük
azt a cselekményt, melyhez kötve vannak, hacsak
nincs külön fel említve, hogy napjában csak egyszer
nyerhetők el. (928. c. 2.)

2. A búcsúk lehetnek élőkre és a tisztítóhelyen
szenvedő holtakra alkalmazható búcsúk. Az élőkre
engedélyezett búcsút csak az nyerheti el, aki a
búcsúval összekötött cselekményt végzi; az ily
módon nyert búcsút más élőkért nem ajánlhatja
fel (930. c.); viszont a római pápa által engedélye
zett összes búcsúk a megholt hívekért is felajánl
hatók, hacsak külön ki nem vétettek, mint pl. a
haldoklóknak engedélyezettek. (930. c.)

Az élőket az Egyház feloldozás által részesíti
búcsúban, amennyiben mint alattvalóit nemcsak a
bűnöktől, hanem az ideigtartó büntetésektől is fel
oldozza olyformán, hogyakulcshatalom erejénél
fogva az Egyház kegyelemkincstárából, vagyis
Krisztusnak és a szenteknek fölös érdemeiből annyit
alkalmaz reájuk, amennyi szükséges a büntetés le
törlesztésére. A megholtakat azonban, mivel nem
alattvalói az Egyháznak és így nem oldozhatók fel,
csak könyörgés útján, vagyis úgy részesítheti bú
csúban, hogy Krisztusnak és a szenteknek érdemeit
felajánlja értük Istennek és kéri Öt, hogy fogadja
el.

Az élőket tehát feloldozásképen, a tisztítóhelyen
szenvedő megholtakat pedig könyörgésképen része
síti az Egyház búcsúban.

3. Vannak közvetlen helyekhez, tánjvuklio» és
személyekhez kötött búcsúk.

Szent helyekhez, pl. templomhoz, kápolnához,
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keresztúthoz, kegyképhez, míssziós emlékkereszt
hez stb. kötött búcsúk elnyerése végett az illető
szent helyet meg kell látogatni. Közvetlenül vala
mely hordozható tárgyhoz, pl. szentolvasóhoz, érem
hez, feszülethez, skapuláréhoz. Személyhez kötött
búcsúk azok, amelyek közvetlenül személynek
engedélyeztetnek bizonyos jámbor cselekedetek el
végzéséért, függetlenül bizonyos helytől vagy
tárgytól.

A búcsúk Jeltételei. A búcsúk elnyerésére szük
séges feltételek.

l. A búcsúnyerés szándéka; elégséges az álta
lános szándék, melyet valaki felkeltett magában és
vissza nem vont; bár nagyon ajánlatos, hogy min
dennap reggel felkeltsük magunkban azt a szán
dékot, hogy meg akarjuk nyerni mindazokat a bú
csúkat, melyeket napi jócselekedeteinkkel meg
szerezhetünk.

2. Szükséges a kegyelem állapota legalább
akkor, amikor valaki az előirt jócselekedetek közül
az utolsót elvégzi, mert addig, míg valaki halálos
bűnben van és így örök büntetésre méltó, nem
lehet szó az ideiglenes büntetések elengedéséről.

A kegyelem állapotának megszerzésére nem
okvetlenül szükséges a gyónás, hacsak ezt a búcsú
engedély külön meg nem kivánja; elégséges a töké
letes bánat az összes nem teljes búcsúknál és azok
nál a teljes búcsúknál is, melyeknek elnyeréséhez
nincs külön előírva a gyónás. Ezt jelenti a búcsúk
engedélyezésénél használatos kifejezés: "akik leg
alábbis töredelmes (törődött) szívvel végzik ezen
imát vagy jócselekedetet".

A teljes búcsú teljes megnyeréséhez, mint lát
tuk, nem elégséges él kegyelem állapota, vaqyis a
halálos bűntől való mentesség, hanem ezenfelül
szükséges még a bocsánatos bűnöktől és a bűnös
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hajlamoktól való teljes mentesség. Amily mérték
ben ez megvan, olyan mértékben töröltetik el az
ideigtartó büntetés. Ha ez a mentesség nem teljes,
akkor a teljes búcsú - a búcsút elnyerni szándé
kozó lelkiállapotának megfelelően - a gyakorlat
ban részleges búcsúvá lesz.

Ha a búcsú elnyeréséhez többféle jócselekedet
elvégzése van előirva, elég, ha a kegyelem álla
pota megvan az utolsó cselekedet bevégzésekor.

3. Nélkülözhetetlen annak a cselekménynek
pontos elvégzése is, amelyet az Egyház a búcsú
elnyerése végett előirt. Ha több jócselekedet van
előírva, akkor mindegy, akármilyen sorrendben
végezzük el, a fő, hogy el ne mulasszuk és nagyobb
megszakítás ne legyen köztük.

Teljes búcsúk elnyeréséhez rendesen a követ
kező cselekmények vannak előírva: gyónás, áldo
zás, templomlátogatás, imádság a pápa szándékára.

Akik havonkint legalább kétszer szoktak
gyónni, ezen két gyónással elnyerhetnek minden,
azon hónapra engedélyezett teljes búcsút a jubi
leumi búcsúk kivételével. A mindennapi áldozók,
habár néha egy-egy napon nem is áldoznak, külön
gyónás nélkül nyerhetik el a teljes búcsúkat. (931.
c. 3.) A húsvéti áldozás elég arra, hogy az ama
napra vagy a következőre eső teljes búcsúkat meg
nyerhessék a jubileumi búcsúk kivételével. (931. c.
3.) Ha a teljes búcsú ünnepnaphoz van kötve, a
búcsú elnyeréséhez szükséges gyónást el lehet vé
gezni az ünnepet megelőző nyolc napon belül, az
áldozást az ünnepet megelőző napon vagy pedig
úgy a gyónást, mint az áldozást az ünnepet követő
egész nyolcad alatt is. (931. c. 1.) Éppen így a vala
mely ájtatossághoz (tríduurn, nyolcad, lelkigyakor
lat, misszió) kötött búcsúknál a gyónás és áldozás
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elvégezhető az illető ájtatossági gyakorlatot követő
nyolcad alatt. (931. c. 2.)

A teljes búcsúk elnyerésének egyik feltétele
rendesen valamely templom vagy nyilvános kápolna
meglátogatása, de a magán- vagy félig nyilvános
kápolna meglátogatása nem elégséges. Azonban
mindazok, akik püspöki engedéllyel felállított inté
zetekben, melyeknek nincs temploma vagy nyilvá
nos kápolnája, akár tökéletesebb élet gyakorlására,
akár nevelés, akár egészség céljából közös életet
élnek és a velük lakó szolgálattevők is elnyerhetik
a teljes búcsút, ha csak intézeti kápolnájukat 
ahol misehallgatási kötelezettségüknek jog sze
rint eleget tehetnek - látogatják meg (929. c.), ki
véve természetesen azt az esetet, ha a teljes búcsú
elnyeréséhez valamely meghatározott templom
meglátogatása van kikötve. (U. o.]

A templom látogatása történhetik a megelőző
nap déli t 2 órájától a búcsúval felruházott napot
követő éjfélig. (923. c.)

A búcsú elnyeréséhez általánosságban elő van
irva a pápa szándékára végzendő imádság; ennek
szobeli imádságnak kell lenni, a pusztán elmélkedő
imádság nem elégséges. (934. c. t.)

Ha nincs meghatározott ima előírva, elégséges
bármely tetszés szerint választott imádság (934. c.
1.), tehát egy Miatyánk is.

Az imákhoz kötött búcsúk nem akármilyen, ha
nem csak az imák lényegét érintő hozzáadás, el
hagyás vagy betoldás által szűnnek meg. (S. Poenit.)

A napjában többször megnyerhető teljes búcsú
nál (toties-quoties búcsúk, ilyenek a porciunkulai
és a halottak napjára engedélyezett teljes búcsúk),
amikor valamely templom látogatása van előírva,
a pápa szándékára szükséges, de elégséges is ti Mi
atyánk, Udvözlégy és Dicsőség elmondása, amelye-
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ket minden látogatásnál el kell mondani és nincs
a hívek tetszésére bízva, hogy ezek helyett más
imádságot mondjanak. (S. Poenit. 1930. jan. 13.)
A többi teljes búcsú elnyeréséhez, hacsak valamely
meghatározott ima nincs előírva, az a feltétel, hogy
a pápa szándékára kell imádkozni, teljesül, ha a
pápa szándékára egy Miatyánkot, egy Udvözlégyet
és egy Dicsőséget mondunk el, de a híveknek sza
badságában áll, hogy jámborságuk, áhítatuk szerint
többet mondjanak. Ez az ima részben elmebeli is
lehet (tehát szóbeli ima is kell).

A templomlátogatás teljesül, ha bemegyünk a
templomba legalább Isten imádására vonatkozó
általános szándékkal és ott imádkozzuk, - ha ima
van előírva, az előírt imát - egyébként más, tet
szés szerint választott imát.

A pápa szándéka: az Anyaszentegyház terje
dése, az eretnekségek és hitszakadások megszűnése,
a bűnösök megtérése, a keresztény népek békés
egyetértése.

A búcsú elnyeréséhez elégséges az előírt imát
mással felváltva mondani, sőt elégséges csak lélek
ben követni a hangosan imádkozót. (934. c. 3.)

A némák a nyilvános imához kapcsolt búcsú
kat elnyerhetik, ha jelen vannak ott, ahol a hívek
ezeket az imákat közösen végzik; ha pedig vala
mely más imádsághoz van búcsú kötve, ezeket a
búcsúkat is elnyerhetik, ha az illető imát lélekben
átgondolják vagy csak szemükkel átolvassák.
(936. c.)

A búcsúk elnyeréséhez előírt jócselekedeteket
a gyóntatók másokra változtathatják az esetben,
ha valamely gyónó az előírt jócselekedetek elvég
zésében akadályozva volna. (935. c.)

Búcsúkat általában nem nyerhetünk el egy,
már egyébként köteles cselekedet (pl. bőjt, zsolozs-
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ma) elvégzése által, hacsak a búcsú engedélye ilyen
cselekedetre is nem vonatkozik. (932. c.) Ha azon
ban valamely cselekedetet, melyhez búcsú van
kötve, a gyóntató elégtétel gyanánt ad fel, az illető
cselekedet elvégzésével búcsút is nyerhetünk és a
feladott elégtételt is elvégezzük. (932. c.)

Egy és ugyanazon dologhoz vagy helyhez kü
Iönféle címeken lehet búcsú engedélyezve, mínd
azonáltal egy és ugyanazon cselekedet elvégzésé
vel csak egy búcsút nyerhetünk. hacsak az Egyház
máskép nem intézkedik (933. c.), kivétel a gyónás
és áldozás, mellyel több búcsút is nyerhetünk.

Amikor az Anyaszentegyház búcsút enged,
nem szabadit fel minket a bűnbánat és a jócsele
kedetek kötelességétől, hanem inkább buzdit azok
ra, hogy ilymódon részünk legyen az Úr Jézus vég
telen érdemeiben. Törekedjünk azért bűnbánó lélek
kel minél többször búcsút nyerni úgy a magunk,
mint a tisztítóhelyen szenvedő lelkek javára.
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IV. RÉSZ

A sZENTALDozAs

30. §. A szentáldozás fogalma és batása

Fogalma. A szentáldozáskor az Úr Jézus szent
testét és vérét vesszük magunkhoz, hogy vele táp
láljuk lelkünket. Az Úr Jézus mondotta: "Az én
testem bizonnyal étel és az én vérem bizonnyal
ital." (Jn. 6, 56.)

Krisztus Urunk nyiltan és határozottan mon
dotta: "Aki eszi az én testemet és issza az én vé
remet, örök élete vagyon és én feltámasztom őt az
utolsó napon" (Jn. 6, 55.) és: "Ha nem eszitek az
Emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem
leszen élet tibennetek." (Jn. 6, 54.)

Az Anyaszentegyház jelenleg csak a kenyér
színe alatt nyujtja a híveknek az Oltáriszentséget,
mert a kenyér színe alatt az Úr Jézus szerit vére
is jelen van. Az új egyházi törvénykönyv egyenesen
kimondja, hogy az áldoztatás csak a kenyér színe
alatt történhetik. (852. c.)

A szentáldozás jelzésére gyakran használják a
következő szavakat és kifejezéseket is: Úr asztala,
isteni lakoma, vendégség, az Oltáriszentség vétele,
szentségi eledel; mikor pedig a haldokló veszi ma
gához mint erősítöt a végső harcra, a másvilági
útra, akkor "útravaló" a neve.

A szentáldozás lényege tehát abban áll, hogy
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az Oltáriszentséget magunkhoz vesszük mint lel
künk táplálékát.

Hatásai. A szentáldozásnak lényeges és ese
dékes hatásai vannak.

Lényeges hatása kettő van. Az egyik lelkünk
természetfeletti táplálása, vagyis gyarapítja a meg
szentelő kegyelmet, az isteni erényekre való kész
séget és a Szentlélek ajándékait, valamint jogot
ad mindazokhoz a segítő kegyelmekhez, melyek
szükségesek a természetfeletti élet megőrzésére.
gyarapítására és tökéletesitésére.

A második lényeges hatása: a léleknek bensősé
ges egyesü/ése Ktisztussal a szeretet és a kegye
lem által. Krisztus Urunk ugyanis világosan mondja:
"Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,
bennem marad és én őbenne."

Ebből a bensőséges egyesülésből, melyben a
szent színek alatt rejtőző Krísztus teste és vére
fizikailag érintkezik a mi testünkkel és vérünkkel,
származnak az esedékes hatások, melyek a követ
kezők:

l. Az érzékiség, a rossz hajlamok erejének csök
kenése főleg a gyakori szentáldozásnál; mert a
megszentelő kegyelem gyarapodása következtében
gyarapodik a szeretet: ahol pedig a szent szeretet
gyarapszik, ott, mint Szent Agoston megjegyzi,
fogyatkoznak a rossz szokás által megszilárdult
rossz hajlamok; és azután, mert az Oltáriszentség
a szentatyák tanítása szerint nemcsak lelki eledel,
hanem gyógyszer is a lélek elhatalmasodott beteg
ségei. az emberi sziv rendetlen hajlamai és szen
vedélyei ellen. Ezért a gyakori szentáldozás egy
részt az ártatlanság, a szűzesség, a lelki tisztaság
megőrzésére, másrészt az érzékiség kísértéseitől
zaklatott vagy annak bűneitől megsebzett lelkek
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meggyógyítására is a leghatásosabb eszköz. (Mih.
96.)

2. Kedvet és erőt ad a jóra, mert folyton éleszti
szívünkben a szent szeretet tüzét, mely azután ter
mészeténél fogva istenes cselekedetekre buzdít ben
nünket. A szentáldozás tehát, ha minél többször
vesszük azt magunkhoz, azt eszközli, hogy életünk
az Isten életéhez mindíg hasonlóbb, mindíg szentebb,
tisztább, mennyeíbb lesz, meghalunk a vílágnak és
végül eljutunk a boldog örök életbe, melyet az Úr
Jézus e szavakkal ígért meg: "Aki e kenyérből
eszik, örökké élni fog." (Jn. 6, 52.)

3. A szentáldozás záloga jövendő feltámadá
sunknak és örök üdvösségünknek. Krisztus teste
belénk oltja a feltámadás különös jogcímét. Aki
Krisztus testét magához veszi, annak joga van a
feltámadáshoz Krisztus szavai szerint: "Aki eszi az
én testemet és issza az én véremet, annak örök
élete vagyon és én feltámasztom őt az utolsó na
pon." (Jn. 6, 55.) Ezért is ragaszkodik az igazi ke
resztény ahhoz, hogy halála előtt magához vegye a
szent útravalót, amely nemcsak lelkét erősíti meg
a nagy útra, hanem testének különös jogot biztosít
a dicsöséges feltámadásra.

Ha pedig a szentáldozás záloga a jövendő dicső
séges feltámadásnak, akkor éppen ezáltal bizto
sítéka is az örök boldogságnak, rnert kétségtelen,
hogy mindazok, kik dicsőségesen támadnak fel, az
örök boldogságot is elnyerik, ha a jóban végig
kitartanak. "Aki mindvégig állhatatos marad, az
üdvözül." (Mt. 10, 22.) A kitartás, az állhatatosság
egyik legjobb eszköze pedig a szentáldozás.

4. A szentáldozás megtisztít bennünket a bocsá
natos bűnöktől és megóv a halálos bűnöktől, (Trienti
zsinat sess. 13. c. 2.)

5. Még egy hatása van főleg a gyakori szent-
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áldozásnak: a lelki édesség és gyönyörűség, moly
abban áll, hogy a lélek ízlését és vágyódását átala
kítja: mindíg jobban elfordul a főldiektől, melyeknek
ürességét, silányságát belátja és mindíg nagyobb
vágyódással fordul a természetfeletti, isteni dolgok
felé és ezekben talál megnyugvást, örömet,boldog
ságot. Éppen ezért megnyugvással kész elviselni a
földi élet megpróbáltatásait, keresztjeit és szenve
déseit is.

Ez a lelki gyönyörűség azonban nem azonos
az érzékileg is megnyilvánuló áhitattal, mely utóbbi
nagyonis esetleges és számos körülménytől is függ.
A szentek is sokszor éveken át meg voltak fosztva
az érzékileg is megnyilvánuló áhítat vigaszától,
bár megvolt bennük a lelki édesség és gyönyörű
ség. (Mih. 91.)

Ezek természetesen csak a méltó szentáldozás
hatásai. Aki méltatlanul, vagyis tudva és akarva
halálos bűn állapotában áldozik, az szentséqtörés
bűnét követi el és kárhozatot von magára. Szent
Pál szavai szerint: "Aki méltatlanul eszi a kenyeret
vagy issza az úr kelyhét, ítéletet eszik és iszik
magának. .. vétkezik az úr teste és vére ellen."
(I Kor. 11, 26. 29.)

Krisztus nemcsak a túlvilágon bünteti, még
pedig örök halállal, szent testének és vérének
méltatlan vételét, hanem gyakran már e földön is
különféle ideiglenes büntetéseket szab rá (a szív
elvakulása és megátalkodása, hirtelen halál és más
ideigtartó büntetések).

A szentáldozás hatásai tehát - röviden össze
foglalva, a katekizmus szerint, a következők: l. a
szentáldozás Jézussal egyesít minket és azért na
gyobbítja bennünk a megszentelő kegyelmet; 2.
gyengíti rosszra való hajlandóságunkat és erőt ad a
jóra; 3. megtisztít a bocsánatos bűnöktől és oltal-
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maz a halálos bűnök ellen és biztosít arról, hogy
egykor dicsőségesen feltámadunk.

A szentáldozás kegyelmeiben azonban csak
akkor részesülünk, ha méltóan, vagyis a megszen
telő kegyelem állapotában áldozunk. - Bocsánatos
bűnnel nem áldozunk méltatlanul, de kevesebb
kegyelemben részesülünk.

31. §. ID Járulhal a azeDtóldozó.hoz?

A mai egyházi fegyelem szerint csak azok
bocsáthatók az Úr asztalához, akik meg vannak ke
resztelve és eszük használatával birnak. (854. c. 1.)

Nem áldozhatnak tehát az őrültek, akik soha
sem birtak ép elmével. Csak kellő oktatás után
áldozhatnak a süketnémák, sőt a süketnéma vakok
is, ha megfelelő oktatás után eljutottak az Oltári
szentségnek oly megismeréséhez, amely elégséges
ahhoz, hogy a szentáldozáshoz járulhassanak. 
Az olyan őrültek, akik eszük használata után őrül
tek meg (pl. elborult elméjű pap, apáca, jámbor
hivő), mivel fel lehet tételezni róluk, hogy még
józan korukban szándékuk volt keresztény módon
élni vagy legalábbis igy meghalni, haláluk óráján
megáldoztathatók, ha biztosra vehető, hogy az
Oltáriszentséget minden tiszteletlenség nélkül ve
szik magukhoz.

A félbolondok, eszelősek, agyalágyultak, máso
dik gyermekségbe esett aggastyánok, ha az Oltári
szentséget meg tudják különböztetní a közönséges
kenyértől, néha-néha áldozhatnak, mikor az áldo
zás parancsolva van, tehát húsvéti időben, halálos
betegségben, esetleg máskor is értelmi fejlettségük
szerlnt, ami szellemi fejlettségük kisebb-nagyobb
fokától és magaviseletüktől függ. Általános szabály
szerínt, akiknél attól lehet tartani, hogy a szentség
iránt tiszteletlenek, nem áldozhatnak. - Oly bete-
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gek, kik köhögési vagy hányási ingerben szenved
nek, nem áldozhatnak, míg az inger tart.

Az egyházi törvénykönyv kimondja, hogy az
eretnekek és szakadárok, még ha jóhiszemben van
nak is, nem részesíthetők a szentségekben, hacsak
előbb az Egyházzal ki nem békültek. (131. c. 2.)

Azok a gyermekek, akik már eszükkel élni
kezdenek és már annyira kifejlődtek, hogy nem
csak a jót a rossztól, hanem az Oltáriszentséget is
meg tudják különböztetni a közönséges ételtől és
ismerik a legfőbb hitigazságokat, amelyeknek isme
rete eszköz gyanánt, tehát feltétlenül szükséges az
üdvösségre (a II. osztályra előirt káté-anyag) és
koruknak megfelelő módon ájtatosan járulhatnak

. a szentáldozáshoz, - részesülhetnek az Oltáriszent
ségben, sőt halálos veszélyben kötelessége is a
papnak szent útravalóval öket ellátni.

32. §. A .ze.tcildozcD .zf1ks6g....g•.

1. Bár a megszentelő kegyelem megőrzésére
számos más eszköz is rendelkezésünkre áll, mint
az imádság, önmegtagadás, alamizsnálkodás, az
irgalmasság cselekedetei, mégis joggal mondhatjuk,
hogya szentáldozás erkölcsileg szükséges a termé
szetfölötti élet megőrzésére. Az Oltáriszentség
ugyanis lelkünk tápláléka és miként a testi élet
sokáig nem maradhat fenn anyagi étel nélkül, úgy
lelkünk természetfölötti életének fenntartásához is
szükséges az Oltáriszentségnek mínt lelkünk táplá
lékának vétele. A szentáldozás a természetiölötti
élet fenntartására isteni parancs alapján szükséges
minden megkeresztelt felnőttnek, mert Krisztus
Urunk világosan mondja: "Ha nem eszitek az Ember
fiának testét és nem isszátok az ő vérét, nem leszen
élet bennetek." De az Egyház is elrendeli, hogy
mindazok, akik már eszüknek használatával bírnak,
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évenkint legalább egyszer, húsvét táján a szent
áldozáshoz járuljanak. (859. c. 1.) - Bizonyos, hogy
eleget teszünk az isteni parancsnak is, ha az Egy
ház parancsát teljesítjük, vagyis ha legalább éven
kint egyszer járulunk a szentáldozáshoz. De ha
meggondoljuk, hogy az Oltáriszentségben lelkünk
táplálékát vesszük magunkhoz és ha szeretet tölti
el szívünket az Oltáriszentségben jelen levő úr
Jézus iránt, akkor igyekezünk minél gyakrabban
járulni a szentéldozéshoz.

2. A szentáldozás idejét az Úr Jézus nem álla
pította meg, ezt az Egyházra bizta. A buzgó ős
keresztényeknél nem volt szükség külön parancs
ra, ők nagyon gyakran áldoztak. Mikor azonban
később a hívek buzgósága lanyhult, az Egyház
megparancsolta, hogy évenkint legalább háromszor:
karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor áldozza
nak. Mikor a hívek ezt a parancsot is kezdték
elhanyagolni, a IV. lateráni zsinat (12, 15) elren
delte, hogy a hívek évenkint legalább egyszer,
húsvét táj án áldozzanak. Ezt a törvényt a trienti
zsinat megújította és az új egyházi törvénykönyv
is fenntartotta. (859. c. 1.)

Az Oltáriszentségnek mint útravalónak (viati
cum) vétele kötelez nemcsak a halál órájában, ha
nem a halálos veszedelemben is, akár belső beteg
ség, akár külső ok ídézze elő azt. Tehát nemcsak
a súlyos betegek, hanem mindazok is kötelesek
megáldozni, akik valószínű halálveszélyben vannak,
így pl. a katonák csata előtt, hajósok, léghajósok
veszélyes utazás előtt, az anyák szülés előtt (főleg
az első szülés előtt), a veszélyes műtét előtt állók.

A legnagyobb fokú szeretetlenség, mikor a
súlyos betegek hozzétartozóí különféle ürügyekkel
megakadályozzák, hogy a beleg magához vehesse
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a szent útravalót, amelyre pedig éppen a halál
küzdelemben olyan nagy szüksége van.

Azoknak, akik reggel még egészséges állapot
ban áldoztak, de a nap folyamán halálos veszede
lembe jutnak, nagyon tanácsos aznap a szent útra
való vételével mégegyszer áldozni. A huzamosabb
ideig tartó betegségben a szent útravalót a gyón
tató tanácsára többször is magunkhoz lehet venni.
(864. c. 2. 3.)

33. §. El6k61zillet a Izentáldozálra.

A szentáldozásra kétféle előkészület szükséges:
lelki és testi készület.

I. A lelki készület abban áll, hogy 1. a halálos
bűnöktől megtisztitjuk lelkünket, a bocsánatos bű
nöket pedig legalább megbánjuk, - 2. elmondjuk
az előkészítő imádságokat. Ezekhez tartozik, hogy
a szentáldozás előtt felinditjuk magunkban a) a hi
tet, reményt és szeretetet; b) a bánatot és erős
fogadást; c) az alázatosságot és az Oltáriszentség
után való vágyódást.

Lényeges előkészület a kegyelem állapota, a
többi esedékes, nem lényeges. Tehát aki minden
áhitat nélkül bocsánatos bűnökkel szívében járul
a szentáldozáshoz, sőt aki szentáldozás közben
bocsánatos bűnt követ el, részesül a szentáldozás
kegyelmeiben, ha a megszentelő kegyelemmel szí
vében járul a szentáldozáshoz. De természetesen
minden áldozónak törekednie kell, hogya körülmé
nyeinek és állapotának megfelelő mértékben a nem
lényeges előkészületet is elvégezze. Nyilvánvaló,
hogy pap. szerzetes, gyakran áldozó nagyobb elő
készületre köteles, mint a világi foglalkozásokkal
túlterhelt egyén, aki csak ritkán járulhat az Úr
asztalához.

Az elveszett kegyelemállapot visszaszerzésének
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eszköze (mint a halálos bűnről szóló §-ban láttuk)
a tökéletes bánat. Az Egyház azonban szigorúan
előírja, hogy akit lelkiismerete súlyos bűnről vádol,
a tökéletes bánat felindítása után sem mehet áldoz
ni, mig a szentgyónásban feloldozást nem nyert
(856. c.), kivéve azt az esetet, mikor a következő
két feltétel együtt fennforog: ha egyrészt a szent
áldozás el nem hagyható, másrészt nincs jelen
gyóntató; csak ez esetben szabad tökéletes bánat
felindítása után áldozni. (856. c.) Ez az eset eqyéb
ként ritka; esetleg apácazárdákban és nevelőinté
zetekben fordulhat elő.

Aki tehát halálos bűnt követett el, köteles
áldozás előtt gyónni, de' csak akkor, ha biztosan
elkövette a halálos bűnt. Mert aki alaposan kétel
kedik, vajjon követelt-e el halálos bűnt vagy vajjon
elkövetett bűne halálos bűn volt-e, tehát aki nincs
a halálos bűn tudatában, nem köteles a szentáldo
zás előtt gyónni, de köteles tökéletes bánatot indi
tani magában, hogy ha mégis halálos bűnt követett
volna el, legalább megtisztuljon és a szentáldozás
kegyelmeiben részesüljön.

Akinek gyónás után jut eszébe, hogy elfelej
tett valamely halálos bűnt meggyónni, nyugodtan
mehet áldozni, mert az elfelejtett bűn a többi bűn
nel együtt közvetve meg van bocsátva, de az el
felejtett bűnt a legközelebbi rendes gyónásban meg
kell gyónnia. Ha azonban mindjárt a gyónás után,
melyben elfelejtett valamely súlyos bűnt meg
gyónni, könnyen visszatérhet a gyóntatóhoz, leg
okosabb, ha ezt azonnal megteszi.

II. A testi előkészület a szentáldozásra abban
áll, hogy éhgyomorral maradunk, vagyis hogy éj
féltől kezdve a szentáldozásig semmit sem eszünk
és semmit sem iszunk és hogy a szentáldozáshoz,
amennyire lehet, tisztességes öltözetben járuljunk.
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A testi előkészület szintén kétféle: lényeges
és nem lényeges. Lényeges a szentségi böjt, nem
lényeges a test és ruházat tisztasága.

1. A szentségi bőjt (v. ö. Dr. Császár József,
A gyóntatók zsebkönyve, 171. o.) lényege abban
áll, hogy éjféltől kezdve semmi ételt vagy italt 
még a legkisebb mennyiségben se - vegyünk ma
gunkhoz; akkor is, ha ez véletlenül vagy öntudat
lanul történik. Kivétel csak a halálveszély és az
az eset, mikor a szentség vételével a szentség iránti
tiszteletlenség veszélyét kell elhárítani. (858. c. 1. §.)

A halálveszélyben, akár belső, akár külső ok
ból származzék, többször is vehető az Oltáriszent
ség, ha alaposan feltehetjük, hogy a halál bekövet
kezik, még ha a gyógyulás valószinűbb is. pl. súlyos
műtét, nehéz szülés, magas láz infekció következ
tében, súlyos belső vérzés, előrehaladt tüdőbaj,
kisebb szélütés részleges öntudatlansággal. Igy az
aszkórosok heteken, sőt hónapokon át magukhoz
vehetik az Oltáriszentséget útravaló (viaticum) gya
nánt, éppen így háborúban a hadszíntéren tartóz
kodók. Ugyanez áll akkor is. ha a halálveszély
valószínűsége tekintetében kétség merül fel, de ily
esetekben ajánlatos a megtartóztatás, ha ez köny-
nyen lehetséges. .

Olyan betegek, akik már egy hónap óta bete
geskednek és nincs biztos kilátás arra, hogy hama
rosan (egy héten belül) felgyógyulnak, a gyóntató
engedélyével hetenkint egyszer vagy kétszer áldoz
hatnak, ha előzetesen orvosságot vagy valami fo
lyadékot vettek is magukhoz (ital módjára pl. vizet,
tejet, húslevest). (858. c. 2. §.) Ha a beteg hetenkint
többször is szeretne áldozni, ezt csak úgy teheti,
ha éhgyomorral marad. Az illetékes pápai nuncius
felmentést adhat arra, hogy a betegek a szentségi
bőjt megtartása nélkül hetenkint egyszer áldozhat-
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nak, ha megbetegedésük óta nem is múlt el egy
hónap, ha nincs reményük a hamaros felgyógyulás
ra vagy ha orvosi bizonyítvánnyal igazolják, hogy
nehezükre esik a szentségi bőjt megtartása.

A hónap egyes szerzők szerint nem pontosan,
hanem erkölcsileg (26-27 nap) számítható.

Orvosság nemcsak folyékony, han-em szilárd
állapotban is (tabletta, pilula) vehető.

A folyékony ételhez szabad szilárd ételt is
keverni, mely a folyadékban feloldódik, úgyhogy
az egészet a beteg ital módjára veheti magához,
pl. tejben, csokoládéban szétmorzsolt kenyeret,
kétszersültet, belevegyített tojást vagy tisztán
nyers tojást stb.

E kiváltsággal élhetnek olyan betegek is a
fenti feltételek mellett, akik nincsenek az ágyhoz.
szobához kötve vagy akik csak azért kelnek fel
az ágyból, hogy a házban levő kápolnában meg
áldozzanak.

Ha valaki más esetekben sem volna képes éh
gyomorral áldozni, felmentést kérhet a szentségek
ügyét intéző bizottságtól (S. Congr. de Sacram.) a
szentségi böjt alól. (Mih. 110.)

Az éjféli 12 óra megállapításánál szabad kö
vetni úgy a középeurópai, mínt a helyi időt. E
tekintetben szabad minden rendesen járó órához
igazodni, ha kis mértékben el is tér a többi órától.

Ha valaki kételkedik, hogy éjfél előtt vagy
után vett-e magához valamit, szabad áldoznia.

A szentségi bőjtöt megszegi az is, aki véletlenül
(nem szándékosan) nyel le valamit. Kétség esetén,
vajjon vettünk-e magunkhoz valamit, nyugodtan
áldozhatunk.

E parancs megszegése súlyos bűn még akkor
is, ha a legcsekélyebb ételt vagy italt vettük is
magunkhoz (pl. néhány csepp orvosságot.).
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E törvény megszegése csak a következő fel
tételek mellett következik be:

a) Szükséges, hogy amit magunkhoz veszünk,
kívülről kerüljön a szánkba és onnan a gyomorba.
A törvényszegés tehát nem következik be, ha szán
dékosan lenyeli a nyelvéből vagy foghúsából szár
mazó vért, de megszegi, ha megsérti ujját vagy
valamely testrészét és a sebből kiszívja és lenyeli
a vért. - Az Egyház kijelentette az aggályoskodás
elkerülése céljából, hogy nem sérti meg a szent
ségi bőjtöt, aki a fogai közt maradt ételmaradvá
nyokat nyeli le akár véletlenül, akár szándékosan.
Ha valaki kevéssel éjfél előtt szárazság, rekedtség
ellen szájába vesz cukrot vagy szilárd orvosságot
(tablettát) és az csak jóval éjfél után oldódik fel
és ezt lenyeli, megszegi a bőjtöt. Ha azonban jóval
éjfél előtt vesz szájába köhögés ellen gyorsan
oldódó tablettát, mely éjfél előtt véletlenül nem
oldódik fel és mégis lenyeli, nem sérti meg a szent
ségi bőjtöt; úgy tekintendő, mintha a fogak közt
maradt ételmaradékot nyelt volna le. - Az sem
szegi meg a szentségi böjtöt, aki valamit szájába
vesz, de aztán kiköpi, pl. vizet szájöblítésnél vagy
aki az ételt, italt nyelvével megízleli (pl. szakácsok,
anyák), hogy megállapítsa, vajjon elég ízletes vagy
meleg-e, ha az illető véletlenül (nem szándékosan)
néhány csöppet le is nyel.

b) A bőjt megszegéséhez szükséges, hogy amit
magunkhoz veszünk, emészthető legyen. Ezért nem
szegi meg a bőjtöt, ha valaki áldozás előtt dohány
zik vagy lenyel hajat vagy homokszemesét, egy
darab krétát, üveget, vasat, fadarabot; valószínűleg
akkor sem, ha körömdarabot, papírt, viaszköt vagy
szalmát nyel le.

c) Hogy cselekedetünk (a magunkhoz vétel)
csakugyan evés és ivás számba menjen, evésnek,
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ivásnak legyen tekinthető. Ezért nem szegi meg a
böjtöt, aki valamit nyál módjára vagy lélekzetvétel
közben vesz magához, pl. szájöblítés közben néhány
csepp vizet lenyel vagy lélekzés közben port, eső
cseppet, gőzt.

Ha valaki nem tudja, hogy éjfél után vett-e
valami ételt vagy italt magához, szabad a szent
áldozáshoz járulnia. - Élelemnek a végbélen át
való beöntése (klistérozás) vagy a gyomormosás
nem szünteti meg az éhqyomrot, ha esetleg némi
viz vagy olaj visszamaradt is. - Nem sérti meg
az éhgyomrot, aki port, esőcseppet. hópelyhet vélet
lenül lenyel. Aki a szentostyával vesz magához
valamit, ha ez előbb kerül is a gyomorba, mínt a
szentostya. - Aki azonban szándékosan vesz be
vagy nyel le pl. szomjúság ellen esőcseppet vagy
havat, már nincs éhgyomorral.

2. A testi előkészülethez tartozik a tisztességes
ruha és a test tisztasága. Ezt megköveteli az Oltári
szentség iránt tartozó tisztelet. Aki tehát teheti,
tisztességes és tiszta ruhában járuljon az Úr aszta
lához. ha talán kopottas, foltos munkaruhában jele
nik is meg, főleg ha az illetőnek a szentáldozás
után mindjárt munkahelyére kell mennie. Aki tehát
szükség nélkül rongyos, piszkos ruhában megy
áldozni, tiszteletlenséget követ el az Oltáriszentség
iránt. Nem lehet eléggé elítélni, mikor egyes nők
a divat túlzásainak hódolva a hely és a szentség
méltóságához nem illő, botrányosan hiányos ruhá
ban járulnak az Úr oltárához.

A test tisztaságára is megfelelő gondosságot
fordítsunk. A felesleges aggályoskodás megszünte
tésére megjegyezzük, hogy a nők a havibaj idején,
a házastársak a házassági tartozás után, valamint
azok is áldozhatnak. akiknek álmukban akaratlanul
magömlésük volt. Ez utóbbiak azonban, ha álmuk-
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ból felébredve tisztátalan gyönyörködésbe bele
egyeztek, csak előzetes szentgyónás után áldoz-
hatnak. .

Ha valakinek az arcán undort keltő seb vagy
kelevény van és remény van arra, hogy ez hama
rosan elmúlik, tartózkodjék a nyilvános áldozástól.

34. §. A szeDtáldozá8 szertartása.

Mikor a pap a szentáldozás előtt felmutatja az
Oltáriszentséget, letérdelünk, háromszor meI1ünket
verjük és mondjuk: "Uram, nem vagyok méItó, hogy
hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondjad
és meggyógyul az én lelkem."

Az oltárhoz a legnagyobb tisztelettel, összetett
kézzel és lesütött szemmel illik közelednünk. Mi
előtt a szentáldozás helyére érünk, térdet hajtunk
az Oltáriszentség előtt. Mikor a pap az Oltáriszent
séget nyujtja nekünk, könyvet vagy kendőt kell
magunk elé tartanunk (ha áldoztató patena van, azt
egymásnak átadjuk), fejünket felemelnünk, nyel
vünket egy kevéssé alsó ajkunkra kitennünk és
az Oltáriszentséget a legnagyobb tisztelettel ma
gunkhoz vennünk. A szentostyát nem kell sokáig
szájunkban tartanunk. Ha a szájpadlásra tapadna,
nyelvünkkel válasszuk le. Mikor az oltártól távo
zunk, térdet hajtunk az Oltáriszentség előtt.

A szentáldozás után a legnagyobb komolysággal
vonuljunk vissza a templomban helyünkre, imádjuk
az Úr Jézust, adjunk hálát neki és buzgó szívvel
kérjük kegyelmeit. A szentáldozás után ne távoz
zunk azonnal a templomból, hanem hacsak lehet,
legalább egy negyedórát töltsünk el ájtatos imában.

A szentáldozás ideje és helye. - Mivel régeb
ben a gyermekeket nagyon későn engedték az első
szentáldozáshoz, a Szentszék (S. Congr. de Sacram.
1910. aug. 8.) meghatározta azt a kort, melyben a
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gyermekek elérik eszük használatát (aetas discre
tíonís, 859. c. 1.), vagyis azt a kort, melyben köte
lesek gyónni és áldozni. Ez kb. a hetedik életév.
Ettől kezdve kötelesek úgy a gyónás, mint az áldo
zás parancsának eleget tenni, feltéve, hogy az üd
vösségre eszköz gyanánt szükséges legfőbb hitigaz
ságokat ismerik és koruknak megfelelő jámborság
gal tudnak a szentáldozáshoz járulni. A magyar
püspöki kar rendelkezése szerint azok a gyermekek
bocsáthatók a szentáldozáshoz, akik a II. osztályra
előírt híttan anyagát tudják.

Mínt már említettük, a IV. lateráni, majd a
trienti zsinat határozata szerint, melyet az új egy
házi törvénykönyv 859. c. megismételt, minden
keresztény hívő, amint már eszének használatával
bír, köteles évenkint egyszer meggyónni büneit és
húsvét táján a szentáldozáshoz járulni.

Régente a húsvéti szentáldozást a plébániatemp
lomban - virágvasárnaptól fehérvasárnapig - kel
lett végezni. Az új egyházi törvénykönyv nem
követeli, csak ajánlja, hogy a húsvéti szentáldozás
a plébániatemplomban történjék; de ha valaki más
hol végzi húsvéti szentáldozását, erről értesítse
plébánosát (859. c. 3.), hogy a plébános ellenőriz
hesse híveit, hogy eleget tesznek-e kötelességüknek.

Az ETK. felhatalmazza a püspököket, hogy a
húsvéti időt (virágvasárnap-fehérvasárnap) a kö
rülményeknek megfelelően meghosszabbíthatják.
Magyarországon a húsvéti idő jelenleg a (hetvened
vasárnaptól) bőjt első vasárnapjától kezdve Szent
háromság vasárnapjáig tart. - Ha valaki a húsvéti
áldozásra kltűzött időben nem végezte el szeritáldo
zását, a húsvéti időn túl is köteles azt elvégezni.
(859. c. 4.)

Óhajtandó, hogya húsvéti áldozást mindenki
a saját szertartása szerint végezze (a görögkatoli-
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kusok a gorog, a római katolikusok a latin Egyház
szertartása szerint; 866. c. 2.).

35. §. A gyakori lZenláldozás.

A gyakori szentáldozáson értjük a hetenkint
gyakrabban és a mindennap végzett szentáldozást.
A gyakori és mindennapi áldozásnak egyedüli fel
tétele a kegyelem állapota és a helyes szándék.
(X. Pius, Sacra Trident. Synodus. 1905 dec. 26.) A
jószándék megvan, ha nem pusztán szokásból, em
beri tekintetekből, hiúságból járul valaki a szent
áldozáshoz. hanem azért, hogy Isten tetszését ki
érdemelje, erőt szerezzen a bűnök, a kisértések ellen,
a keresztény életre, kötelességeinek teljesítésére,
az erények gyakorlására. A gyakori áldozás egyik
legjobb eszköz az erkölcsi tökéletesség megszerzé
sére, a szív ártatlanságának és tisztaságának. őre, a
szenvedélyek leghathatósabb fékezője. Ezért már a
gyermekeket is hozzá kell szoktatni a gyakori
szentáldozáshoz és azt velük megkedveltetni. A hi
vek azonban kötelesek kikérni a gyóntató tanácsát
a gyakori vagy mindennapi áldozáshoz. A hivek
kellő előkészülettel járuljanak a szentáldozáshoz és
megfelelő hálaadást végezzenek tehetségük, viszo
nyaik és elfoglaltságuk szerint.

Megjegyzendő, hogy a felnőtteknek, akik gyak.
ran, esetleg naponkint akarnak áldozni, a szent
áldozás miatt nem szabad elhanyagolniok állásbeli
kötelességeiket (pl. cselédek, családanyák, a családi
béke megőrzése). Első az állásbeli kötelességek
teljesítése.

Az előkészületet és hálaadást nem szükséges
a templomban végezni, hanem otthon is elvégez
hető. Az sem szükséges, hogy pl. a munkás ünneplő
ruhát öltsön, áldozhat hétköznapi ruhájában is.

Bár a gyakori szentáldozáshoz nagyon ajánla-
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tos a heli gyónás, rneqis lehetnek körülmények,
melyek a ritkábbi gyónást ajánlják, igy pl. az idő
hiány akár a gyóntató, akár a gyónó részéről; az
a veszély, hogy mások, akiknek szükséges a gyónás,
nem végezhetik el gyónásukat. Igy megengedhető,
hogy a gyakori vagy napi áldozók csak havonkint
gyónjanak.

o. A. M. D. G.
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