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ELŐSZÓ.

. Szükségesnek tartom, hogy nehány megjegyzést téve
bocsássam csak közre e könyvet.

Eredetileg nagyobbszabású tanulmányt akartam írní a
római szent-évekről és az 1925-ös jubileum gyakorlati-theelo
giai vonatkozásairól. Az anyaget össze is gyűjtöttem .

Féltem azonban, hogy egy aránylag terjedelmesebb
könyvnek manapság nem lesz akkora kelendősége, hogy az
eladási árából legalább a nyomdaköltségek megtérüljenek.

Elhagytam a könyvkiadás tervét és a témát az Egyházi
Lapokban dolgoztam föl. E körülmény természetszerüleg más
főldolgozásmődra kényszerített, mintha eredetileg könyvnek
szánva írhattam volna meg ugyanezt. Igy sok adatot és sok
theoretikus részletkérdést ki kellett hagynom és több olyan
részletet bevennem. amit könyvben eredetileg mellőztem volna.

E könyv tehát az Egyházi Lapokban megjelent cikk
sorozatnak külö'nlenyomata, mely körülmény megmagyarázza
az előforduló ismétléseket és a nyomdai beosztás technikai
hibáit is.

Budapesten, 1925. JéZUB S7Amt S7Jivénoek ünnepén.





r. RÉSZ.

A jubileum és a jubileumi (szent) év története.

I. A jubileum története a szent év behozatala előtt.

1. A jubUeumi év a zsidóknál.

Isten törvénye az ószövetségi zsidóságra egyhelyt így
rendelkezett: " . . . szenteld meg az ötvenedik esztendőt, és
nevezd földed minden lakója szabadulásának; mert az örven
detesév (Jubileus) az. Ekkor minden ember jusson birto
kához- és kiki térjen vissza-előbbi családjához.;2 mert ez az
örvendetes év, az ötvenedik esztendő. Ne vessetek és ne
árassátok le ami magától terem a földön és a szőlő zsengéit
meg ne szedjétek az örvendetes esztendő megszentelése
miatt, hanem azt egyétek, amit találtok" (Leuit. 25, 10-12.)

Atörvénv e rendelkezése értelmében a zsidók minden
ötvenedik évet" különös mődon ültek meg. E módnak rész
letei:

1. A. földet nem művelték, teljes pihenőt tartottak. 3

2. Az eladott birtok és ház a vevőtől az eladó birto
kába kerűlt vissza."

1 Szükségből eladott birtokát nyerje vissza.
2 Ha rabszolga volt legyen szabaddá.
3 A ,termel'ést különben mínden hetedik évben is 'P'~hentették.

Ezt az évet Sabbat-évnek nevezték. (Levit. 25, l-7.)
4 Ez a törvény a földbirtok és vele a megélhetés alapjának elvesz

tését gátolta meg. A földbirtokot nem lehetett örökbirtoknak eladni,
hanem csak időlegesen és akkor is visszaválthatta az eredeti birtokos;
az örvendetes évben pedig minden váltság nélkül visszakerült az eladó
kezébe, (Levit. 25, 23-28.) Ugyanígy történt a falusi házakkal, amelyekhez
rendesen földbirtok is kapcsolódott (u. o. 31.). A körülkerített városokban
lévő házakra azonban ez a törvény nem terjedt ki (u. o. 29, 30.); a városi
ház elvesztésével ugyanis a zsidó nem vesztette el egyben földbirtokát is,
amely utóbbi által tulajdonkép családjának megélhetése biztosíttatott.
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3. Az elszegényedett és rabszolgasorba került zsidó
visszakapta teljes szabadságát.5

4. Az eladósodott és tartozását Iedolgoző zsidó megsza
badult terhétől.6

A zsidóknál tehát minden ötvenedik év a pihenésnek,
az elengedésnek, az egyéni szabadság és birtok VÍSSZlanY€Il"é
sének, röviden a szerenesétleníil tönkrejutottak talpraállásá
nak ideje volt.

Ezt az évet Jubileus-nak nevesték. E névnek több értél
mezése van. Az általánosan elfogadott szerint a héber
t,jobel"-böl származik, ami kosszarvat jelent.7 Az ószövetség
ben ugyanis a papok ilyen. kosszarvből készűlt kiirttel jele7r
ték az ötvenedik "ör.vendetes év" kezdetét. Metonimia útján
a "jobel" elnevezést átvitték, a kosszarv-kiirt hangjára, majd
az általa jelzett ünnepségre. Ebből származtatják a' latin
jubilum - örömhang kifejezést; továbbá a "jubileus" mel
léknevet. Az annus jubileus tehát örömévet jelent,"

2. Évu4zadfordoló tbmepBégek a pogaiDy római-knál.

A pogány rómaiak már a cs.áSz.árság előtt is nagy
ünne-pségeket rendeztek a századfordulőkra, Ezek voltak a
"li'esta .saeeularia,"

Az ünnepségeket Rómában és egész: Itáliában külön
hírnökök adták! tudtul, akiknek mondőkájában tipikus rész
volt, hogy olyan ünnepségek lesznek, "amilyeneket még senki
sam látott és senki sem fog látni többé"."

5 Leoit, 25, 54.
e U. o. 37--41. Ez inkább később valósult meg (v. ö. Josephus Flavius,

Antiq. Jud. III. 12. 3.).
7 Más értelmezés szerint a szir jubolo-ból származik és vísazaadást,

kárpótlást (restitutio) jelent; Josephus Flavius szerint "szabadság" az
értelme. (Ant Jud. III. 12, 3.); Szevillai Izidor és sokan mások "elenge
déB"·:neik ootel'lllJe7Jilk:: J.ubi!leus i,ntel'lPNlta.tnr remi.s&oni& annus. (IBid. de
se». !'tY'm·ologiae. V. 37. Migne, P. L. T. 82. c. 222; cf. Beda Ven. Hom. in
Vig, Pent.• Migne, P. L. '1'. 94. c. 195.) Mózes IV. könyve pedig a "szaba
dulás évének" nevezi. (Numeri 36. 4.)

e Az egészre L; Schmalzl, Das Jubeljahr bei den Hebraern. Eichstiitt.
li89.; Schiiler, Die religiösen Altertümer der Bibel. }{ünster 1891. 160.
és kk. ll.

e "Ludi quos nunquam quisquam spectasset. nec spectaturus esset".
Ezzel arra akartak célozni, bogy az évszázados ünnepségeket csak egyszer
éli mes egy emberélet.
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Az ünnepségre az oltárok főldíszítésével és áldozatok
kal készültek. A konzulok, később a császár parancsára meg
nézték a Syhilla-kőnyveket, nem imak-e valamit elő az el
kővetkező évszázadra. Az ünnepséget pompa, vagyis ünnepi
menet kezdte meg; majd a cirkuszi játékok következtek és
három napig tartottak; a befejezés az aventini halmon lévő
Apollo -templomban volt és fénypontját a 27 fiu és 27 leány
gyermek által énekelt ünnepi dal: a carmen saecularc képezte.
Az. ür..nepség emlékére érmekiet verettek.!?

Az évszázadforduló ily megülése még vallási részeiiben
ra pusztán ünnepi jellegű volt, Olyan mélyreható szociális
vonatkozásai, rnint a zsidó jubileumi évnek, vagy lelki kap
csolődáse.i, mint a későbbi kereszténynek, nem voltak. Hogy
a keresstény jubileumi ünnepségek kifejlődésére legalább az
emléke, volt-e valami hatással, még senki sem kutatta,

3. A "jubUeum" el.6 nyomai a ker_zb~Dy.éK'ben.

A jubile~tmi éimek mint általooosan bevezetett intés
ménynek 1300 előtt nines nyoma a történelemben.

Egyes szórványos adatok vannak csupán, hogy bizo
nyos helyeken jubileumi évet tartottak.t' Ilyen adat szerint
egy ir zsinat 460-ban, Szent Patrik idejében elhatározta, hogy
minden 50-ik év jubileumi év legyen. lZ Ezek az adatok azon
ban annyira szőrványosak és annyira helyekre határoltak,
hogy a jubileumi év későbbi beállításával kapcsolatba nem
hozhatók.

*
A kereszténységben a jl1.bileum fogalma egyidőben

azonos volt a búcsú jelentésével. ElősOOr a keresztesháborúk
résztvevői számára engedélyezett teljes-búcsút jelölták vele,
később más búcsúkat is. Ily értelemben való hassnélata
azonban nem volt általános.

Az első, akinél a jubileum sző ily jelentésben előfordul
és aki valószinűleg ezt a jelentést hozzáfűzte, clairvauxi
Szent Bernát (t 1153.). A kereszteshadra verbuváló predi
káciőiban ugyanis kitért a résztvevőknek engedélyezett teljes

10 Az egészre I. A. de Wa,al, Das heilige Jahr in Rom. Geschichtliche
Nachrichtcn über die JubiHien, mit besonderer Rücksicht auf die deutsehe
Erinnerungen. Münster, 1900. 4-5. ll.

11 V. ö. de Waal, i. m. 5. l.
12 Hefele, Konzilien-Gesehichte. II. 587. I.
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búcsúkra is. Diesérően áldotta azt az időt, amikor ennyi
kegyet lehet nyerni. Szónoki hévvel ősszevetette ezeket a
napokat a zsidók jubileumi évéveI.13

A keresztesháborúk predikátorai azután átvették az ily
szónoki utalást, Bizonyítják ezt a következő adatok: Humbert
de Rorna.ns domonkosrendű szerzetes a XIII. században egy
kézikőnyv-félát állított őssze a keresztesháború predikátorai
számára. Ebben minta-beszédeket is kőzőlt, melyeknek egyik,
a keresztesek búcsúira vonatkozó mondata: Ecce nunc jubi
leus, non judeorum, sed christianorum multo melior! H EJgy
másik, hasonlóértelmű adat: Trois-Eontaines-i Alberik króni
kás 1250. körül azt írja az 12üS-aSl évről, hogy Rómában,
mint jubileumi évet ünnepelték megY Márpedig ismeretes,
hogy III. Ince pápa ebben az évben ismételten kihirdettette
a keresztesek bűesúját'" és más búcsúkat is engedélyezett.!"

A jubileum szőnak a keresztesek búcsújával való ilyen
azonoeitása itt-ott átment a többi bűcsúk jelölésére is. Adat
erre Lyonban, az egyik rajnai hídnak fölirata, mely a XIII.
századból származrk. Eszerint IV. Ince pápa a híd építésére
adakozóknak egy évi és egy quadragénányi "iubileum"-ot
enge délyezett.t"

II. A jubUeuml, vagy szeDt év behozatala az Egyházba.

1. A r6mal zarándoklatok. IB

A jubileumi év keletkezését és nagy tömegcinek részvé
:belét nehezen érthetjük meg a római zarándoklatok figye
lemhevétele nélkül.

13 Migne, P. L. T. 182, cc. 566, 653.
it Idézve: Paulus, Der erste Jubileumsablass. Theologie u. Glaube.

V.462.
13 MODum. Germaniae hist. Script. XXIII. 889.
18 Migne, P. L. T. 215, cc. 1356, 1470, 1502.
17 Pl. a "Spirito Santo in Sassia" templomban tartott statío-napra,

amikor először vitték oda a Szent-Péter-templombél a Veronika-képet,
egy évi búcsút engedett. V. Ö. Beringer-Hilgel's, Die Ablasse, íhr Wesen
und Gebrauch, Paderborn, 1915, 1. B. 80. 1. és Migne, P. L. T. 215. c.
1270. sq.

18 Moutfalcon, Lúgdun. hist. Monum. Lyon, 1860. - Suppl. XXV.
~ Paulus, Der erste JubilOOllIlS3lblass, ThoolQgiJe u. G.1laube V.462.l

19 v. ö. dl' Waol i. m. 1)-15. Il.; Zettinger, Frünkísche Rompilger
bis zum Jahre 800.
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Róma fogalma valamennyi ókori és kőzépkori nép előtt
akkora fénnyel ragyogott, amilyennel egyetlen más város
sem. Régi politikai és katonai nagyságának emlékéhez a
kereszténnyé lett népeknél egy még hatalmasabb tulajdonság
társult: Róma volt a világ vallási középpontja. Innét áradt
ki északra és nyugatra a~ evangelium világossága, innét
uralkodott sz. Péter utódja és ennek földjét szentelte meg a
legendás mártiroknak vére. A népek azonban természetszerű
leg nem elégedtek meg Róma előtt való lélekhódolattal,
hanem testi szemeikkel is látni akarták, A római zarándokok
száma kiilőnősen megnövekedett a népvándorlás népeinek
megtérőse után, de főleg a nyugatrómai császárság: főlállí
tásával.

A zarándoklatok az akkori hitélet rendkivüli eszközei
voltak és az. egyéni hitélet buzgósá~ának tanujelei. A zarán
dokok útjának biztoeitására-? a visszaélések távoltartására'"
törvényeket hoztak, a szerit helyeken. pedig ellátásukról a
zarándokházak stb. fölállításával gondoskodtak. Ez irányban
a különböző nemzetek uralkodói jártak elől, melyrrek bizo-

20 Nagy Károly Capltulariumaiban több ilyen törvény van. PI.
802-ből: ..Megparancsoljuk, hogy birodalmunkban senki se tagadja meg
a szállást a zarándokoktól, azaz senki azoktól, akik Istenért és saját
teIkiiik: üdvére z8JrámJd~kiu.tat tesznek, a. hajcLékot, tüzet és Vizet m-e,g ne
tagadja. Aki ezeken felül többet is nyujt nekik, tudja, hogy az Úr
bőven rr.egjutalmazza majd érette szavai értelmében: Aki egy szegényt
befogad, engem fogad be. - és: Idegen voltam és befogadtatok engem"
- egy fl'ank 1&ina.t, melynek haJlIáTozwtát Pipin 755-ben átvette, így ren
delkezett: "A zarándokok, akik Isten iránti szeretetből Rómába mennek,
a hídakon. országutakon és utakon ne tartóztassanak föl, málháik miatt
se zavartnssunak. sem vámot nem szabad követelni tölük". (Idézve: Zettin
ger. i. m, 92. 1.)

21 Természetes, hogy ilyenek is akadtak. Különös alkalmat szol
gáltatott erre a római zarándokok vámmentessége. Nagy Károly pl.
796-ban Offa angolszász királyhoz írt levelében panaszkodik, hogy a római
zarándokokhoz kereskedők is csatlakoznak "hogy üzleteket kössenek és
nyerészkedjenek, nem pedig hogy Istennek szolgáljanak". (Idézve:
Zettinger, i. m. 92. 1.) - Egy frank zsinat aktáiban 813-ban ez áll:
"Akadnak egyháziak és világiak, akik nemtelen szándékkal zarándokol
nak Rómába; amíg állapotbeli kötelességeiket elhanyagolják, azt hiszik
eleget tettek bűneikért, ha a szent helyeket meglátogatják. Az előljárók
ürügyül hozzák föl zarándokútjukat, hogy e célra alattvalóikat új adókkal
terheljék. A szegények pedig alkalmnl használják a koldulásra. midőn
csavarognak és magukat hazugu} zarándokoknak adják ki. Némelyeknek
pedig az a helytelen meggyőződése, hogy megszabadultak bűneiktől, ha
testi szemeikkel látták a megszentelt helyeket". (Idézve: Zetfinger, i. m.
101. 1.)
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nyítéka Szent István királyunk által Rómában fölállított
magyar zarándokház.P

A motivumok, melyek a zarándoksereget a nehéz római
útra indították, nem egyedül a látnivalók vágyai voltak,
haneni elsősorban magasabbak: kiilőnféle kéréscik biztosabb
meghallgatását reméltek a szent helyeken. Gyógyulást keres
tek betegségeikre, melyeken az emberi tudomány nem birt
segíteni. Súlyosabb bűmeik. bocsánatát keresték Rómában és
az; út fáradalmait elégtételül ajánlották föl. Végül ereklyéket
akarlak vinni magukkal.23

A római zarándoklatoknak fővonása a hívek lelkében
az a két tény volt, hogy útjuk fáradalmait elégtételül ajánl
hatták föl és Rómában sok kegyelernben részesültek. Hozzá
járult azonban ezekhez egy harmadik eredmény is: a zarán
dckok útján élő szálak fűzték a világ tájait Rómához, Szent
Péter sírjához és helytartójához. Ez pedig az egyházi jog
hatőságnak az érintkezési viszonyok nehézségei által sZ1Ük
séges akkori decentralizálása mellett fontos voln Az első
kettő a hívek kezébe adtá a zarándokbotot, a harmadik pedig,
az egyházi hatóságokat ösztönözte, hogy a zarándoklatokat
p á'ctülják.

2. Az elsi JubUeuml év.U

Rómúban mindenkor sok zarándok tartózkodott, de ezek
száma 1298. karácsonyán föltűnően nagyobb volt a szokott
nál. 1300. újév-napján pedig addig nerm látott tömegeik láta
gatták a Szent-Péter-templomot, A zarándokok jőveteliik
magyarázatául a7.Jt beszélték, hogy századfordulőra rend
kívüli búcsúkat lehet nyerni Rómában. Sőt még pontosabb
adatokkal is szelgáltak egyesek, mely szerint ősrégi enge
dél:' alapján a századfordulő első napján teljes-búcsút, aeon
év minden kővetkező napján 100 na.pi búcsút nyerhetnek.

22 Ertéke átment a Collegium Germanico-Hungaricum birtokába.
23 A." egyszerű hivek nehezebben jutottak a szentek ereklyéihez.

Megelégedtek azonban szövetdarabokkal, kendőkkel, melyeket a szentek
sirjaiho~1 érintettek, vagy olajjal, melyeket azokból a lámpákból vásá
roltak, amelyek a szentek sírjainál égtek. (de Waal, i. m. 9. l.)

2. V. ü. Bellarmin, De Indulgentita et Jubileo. Coloniae 1600; Theodo
TUS a Spiritu' Sancto, Tractatus historico-theoJogicus de Jubileo. Aug.>
Vind. 1751.; de Waal, Das heilige Jahr in Rom. "Münster; 1900.; Bertnaer-:
Hilgers, Die Abliisse, i1hr Wesen und Gebrameh I. Psderborn, 1915.;
Peezier, nber tlen Ablass, insbesonders über den Jubtleumeablaea. Frei
burg i. Br. 1869. és az Aneno Santo MCMXXV. 192~5. évi számai.
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VIII. Bonifác pápa (1294-1303.) a búcsúsok jelentése
alapján fölkutattatta a római archívumokat e hirbeli enged
mények okirataiért, de semmit sem találtak. írásbeli doku
mentumok! hiánya még nem jelentette egyedül, hogy, vala
mikor nem engedélyestek ilyen búcsút, mert ez abban az
időben élőszóval is történhetett. A további kutatásokat tehát
tanuvallomásokra fektették. A zarándokok közt volt egy
előkelő savoyai, 107 éves aggastyán, aki elmondotta, hogy
édesatyja résztvett az 1200. évi zarándoklaton'" és néki SOIk
szor lelkére kötötte, hogy 13Oű-ban ha él el ne mulassza a
római utat, mert nagy búcsúkat nyerhet általa. Több tanu
is akadt, akik őseiktől hallottak ilyen búcsúkról, ígyl több
olasz és két frank a beauvaisi egyházrnegyékből.V oltak olyan
tanuvallomások is, akik, a búcsú elnyerésének 1200-ban
engedélyezett főltételeiről is tudtak és pedig a Szent Péter
és a Szent Pál bazilikáinak meglátogatásában jelöl~k
meg azokat.w

Ha elfogadjuk is, hogy az írásbeli dokumentumok
hiánya még nem jelenti, hogy szőbelileg nem engedélyeztek
1200-ban ilyen búcsút, nagyon nehéz azonban elfogadni, hogy
an-ól valahol ne maradt volna némi hir. Már pedig egyetlen
történeti kútfőt sem találtak mainapiglan, ahol az: 12Oű-as
jubileumi búcsúengedélyről említés lenne. A tanuvallomások
nem valószinütlen, hogy félreértésen alapultak. A XIII.
század utolsó éveiben kiilőnősen sok búcsút engedélyeztek a
római zarándokoknak és külön újabbakat és: újabbakan a
Szent-Péter-templom látogatóinak." IV. Míldós pápának pl.
több ilyen búcsúengedély.éről tudunk. .A. századfordulóval
ezeknek a búcsúknak cmlékét köthette őssze a néphit.

VIII. Bonifác pápa a néphagyomány adatait pontosan
ősszegyűjtőtte és az egész jubileumi búcsú ügyét törv:ény
szerinti formában rendezte. A kardinálisok véleményének
kikérése után 1300 febr. 22-én kiadta az "Antiquorum habet
fide relatio" kezdetű bulláját,28 melynek tartalma a. követ
kező: Hitelre érd errres hírek szerint elődei búcsúkat enge
délyeztek a Szt.-Péter-templom látogatóinak. VIII. Bonifác

25 EgyeB kútfők szeránt az öreg azt vallotta, bogy ő maga is
elkiBérte atyját 1200-ban.

26 de Waal, i. m, 16. 1.
27 B~inger, i. m, T. 85. l. ,
28 Szövege a Corpus Juris Canonici-ban (cap. l. de poenit. et remíss.

V. 9. in Exírav. comm.)
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eZE;ket a búcsúkat megújítja: az 130ü-ik évre és minden
következő lOO-ik évre teljes búcsút enged mindazoknak, akik
bűneiket töredelmesen meggyónják és mindkét apostolnak
(Szt. Péter és Szt, Pál) római templomait 30 napon át
naponta meglátogatják ha rómaiak, ha pedig vidékiek, 15
napon keresztül naponta egyszer elvégzik ugyanezt a
templom-látogatást.

Az Antiquorum. bullát 1300. karácsonykor újabb ren
delkt-zéssel egészítette ki VIII. Bonifác: mindazoknak, akik
megindultak a jubileumi búcsúra, vagy annak főltételeit
képező jámbor cselekedeteket megkezdték, de meghaltak,
mielőtt minden követelménynek eleget tettek volna, megadta
a teljes búesút.> .

A búcsúhirdetés híre gyorsan elterjedt és a zarándokok
száma oly nagy volt, hogy állandóan 200.000 idegen tartóz
kodott Rómában. A részvétel méreteiről fogalmat alkothatunk
már abból a tényből is, hogy a Szent-Péter-bazilikában az
önkéntes adományokból 50.000, a Szt.-Pál-templomban pedig
30.000 aranyforint folyt be. 3 0

3. A jubneumi év további fejl6dése.

7. Az ötvenéves időköz behozása.

A XIV. század közepe felé Róma anyagilag és erkölcsi
leg nehéz helyzetbe került, A pápaság Avignonba költözésé
vel (1309), Rőma megszűnt az idegenforgalom központja
lenni. A pápai udvar távolléte anyagilag is megérezhető volt.
Rómába szegénység köszöntött be, amit még tetézett a pestis
és később az 1349. évi földrengés.

29 TheoJor. a. Sp. S.• Tractatus hist.-theol. de Jubileo. Aug.-Vind.
1751. L 45. sq.

30 E pénz egy részét a szegény zarándokok közt kiosztották. A meg
maradó részből pedig Róma közelében egy birtokot vettek, hogy annak
jövedelmét a Szent-Péter-templom fönntartására fordíthassák. A birtok
neve Castell-Gíubileo lett és egész az olasz forradalomig céljának szolgála
tában állott, de az olasz állam arra kényszerítette az Egyházat, hogy
eladja és értékét olasz állampapirokba fektesse. Ugvanakkor az adomá
nyokból még néhány harangot is szereztek be a Szent-Péter-templom
számára, VIII. Bonifác pápa pedig (saját költségén) Giotto-val meg
festette a Laterán számára a jubileumi-bulla kihirdetését, amely kép ma
is ott van.
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A római vezetőkörök bajaikban alkalmas enyhítő esz
köznek találták volna a jubileumi évet. Ez anyagilag nagy
forgalmát jelentett volna egész Itáliára, főleg Rómára;
erkölcsileg is kidomborította volna az örökváros jelentőségét,
ha. a pápa idegenben tartőzkodik is. A rómaiak küldöttséget
menesztettsk A vigmonb a és arra kérték VI. Kelemen pápár,
hogy változtassa meg VIII. Bonifác rendelkezését és minden
100-ik év helyébe,mirnden 50-ikre rendeljen jubileumi évet.
A küldöttségnek tagjai között résztvett Petrarca és az akkor
nagytekintélyű néptribun: Cola di Rienzo is. Avignonban
hitéleti szempontből alkalmasnak látták ~ tervet; ugyanis
nagyon kedvezett a bűnlbánaJti szellemnekaz akkor dühöngő
pestis, amely Europa lakósainak jelentékeny részét elpusz
tította. 'I'agadhatatlamul segítő szerepet játszott még egy
másik momentum is: erkölcsileg nehéz lett volna elutasítani
A rign.on-nak, az ép Avignon miatt nyomorgó rómaiak
kérését.3 1 .

VI. Kelemen a római küldőttség kérésére 1443-ban
újból rendezte a jubileumi év. ügyét, "Unigenitus Dei {ilius"
bullájával." Ennek tartalma: ezután minden 50-~k év jubi
Ieiuni év, föltételek ugyanazok mint 1300-ban, de a Laterani
templom látogatása is hozzájárul még.

Az 1350-es jubileumi év nagyon látogatott volt, de a
búcsúsok sokat szenvedtek, mert Róma nem volt eléggé ellátva
élelenmel és nagyon kiuzsorázták öket a rómaiak. E nehéz
ségek miatt az egyházi hatóságok a vidékiek számára a
templomlátogatások napját 15-rő1 8-ra, végül egy-re redu
kálták."

Ebben az évben nagyon sok magyar zarándok is járt
Rómában, akikről V iZZani krőnikás fölemlíti, 34 hogy a néme-

31 Egy harmadik momentum is volt még: ugyanezt a kérést terjesz
tette elő az akkor nagytekintélyű skót szt. Brigitta is.

3. Corpus Juris Can.; C. 2. Extrav. comm. V. 9.
33 A feljegyzések szerint a zarándokok lelkülete példás volt. (Egy

adat csupán: oly nagy volt a látogatottság, hogyavendéglőkben nem
győzték elszedrit a pénzt; a zarándokok az uzsoraárat letették az asztalra,
otthagyva távoztak és senki hozzá nem nyult.) Viszont a római és itáliai
liakosság ligen embertelenül viselkedett: nyomorult szállásokért halkatlan
összegeket követeltek és az árúelrejtés következtében az árdrágítás
rettenetes mérveket öltött. Nagyobb ünnepeken oly nagy volt a részt
vevők száma, hogy majd minden alkalommal agyonnyomtak valakit.
(A.z egykoru Mattco 'Villani följegyzései de fVaal-nál. i. m. 21-23. Il.)

34 Idézve: de Waal-nál. i. m. 22. 1.



tekkel együtt nem vették igénybe a rómaiak uzsoraáron kinált
szállását, hanem az egé$z időt a szabad ég alatt töltötték és
éjswkára nagy tábortűzeket gyújtottak.

2. A 33 éves idököz kísérlete.

la77-ben XI. Gergely visszatért Avignonból Rómába és
8· kővetkezd évben, meghalt, Utódául Rómában VI. Urbánt
választották, míg az avignoni biborosok pedig XIII. Bene
deket. Ezzel kezdődőtt a nyugati egyházszakadás.

VI. Urbán egyrészt a rómaiaknak akart kedvezni,
nagyobbrészt azonban a jubileumi zarándoklatokat alkalmas
eszköznek tartotta, hogy általuk a IIUlJga pozicióját erősítse,
1390-re jubileumi évet hirdetett." Megváltoztatta az 50 éves
időközt és az Úr életéveinek száma után, minden 33-ik esz
ter.dőre szentévet rendelt.t" A búcsú elnyerésének föltételei
ugyanazok voltak, mint 1350-ben. A zarándokok részvétele
aZOI'ban közepes volt, mert csak azokból az országokból
jöttek,"? amelyek a Rómában székelő pápát ismerték el, míg
az avignoni ellenpápához tartozó franciák és spanyolok
elmaradtak,

Ugyanezen 33 éves időköz eimén tartották meg a követ
kező jubileumi évet 1423-ban, csekély részvétel mellett.3B

3. A jubileumi búcsú elsö engedélyezése Rómán kivúire.

Az első két jubileum alkalmával csakis Rómában lehe
tett a búcsút elnyerni és annak fogalmában erősen hang
súlyozva volt a római zarándokút. 1390-ben azonban IX.
Bonifác pápa engedélyt adott más helyeknek is, hogy a
római jubileum minden kiváltságával ott is meg lehet nyerni
e legteljesebb búcsút, a bazilikák látogatása helyett más

~5 Raynaldus, Annal. ecel. ad ann. 1389. n. 1-2.
~8 E jubileumi évet VI. Urbán már nem érte meg; utódja IX.

Bcnifác lett.
37 Magyarok is. V. ö. de Waal, i. m. 26. l.
38 Hogy 1400-ban volt-e szentév, egyesek szerint kétséges. (V. ö.

Anno Santo MCMXXV. No. 4, p. 72.) IX. Bonifác pápa 1399-ben Asaísíbén
tartózkodott. A rómaiak a régi - 50 és 100 éves rendelkezések alapján 
jubileumi évet akartak tartani és küldöttséggel kérték, jöjjön Rómába
annak megnyitására. A pápa azonban nem tett eleget e kérésnek és 1400-ra
nem engedélyezett jubileumot. Mindamellett szamos zarándok jött ez
éVben Rómába. (De Waal, i. m. 27. 1.)
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templomokat véve fől. Valőszinű okul szolgált erre az ellen
pápával szemben való leköteleres is.

ilyen engedélyt kaptak: ll. Richard király kérelmére
Ar-glia; l. János királyéra Portugália; Köln és Magdeburg
városok. Néhány hónapra pedig: Prága, Meissen és
Paderborn.

Ez a kiterjesztés azonban nem volt általános, bár az
engedélyezett helyeken bárki idegen is elnyerhétte a búcsút.

4. Vi..zaténis az 50 éves id6kózre é. behozatala a 25 éoesnek:

V. ~liklós pápa 1450-ben hatáJyonkiivüJ. helyezíte VI.
Urbán 33 éves időszakot előíró erőszakolt rendeletét és újra
az 50 éves interstitiumot hozta be. Ez az 1450-ik jubileum
nagyon látogatott volt39 és a pápa személyes részvétele'"
is sokat tett annak igen épületes lefolyására."

1470-ben II. Pál pápa ae GO évi időköst 25 évre esők
kentette és a leg-közelebbit 1475-re írta ki. A kisebb időköz
okadatolásául az emberi élet rövidségét, az emberek gyarló
ságár.ak erősítését, a sok csapást és a törökveszedelemben
I'soon segítségének sz.ükségét hozta föl. Rendelkezéseiben új
dolog, hogya jubileumi év ezután karácsony vesporájával
kezdődjékés a következővel végződjék. II. Pál még 1475. előtt
meghalt, utódja IV. Sixtus 1473 aug. 29-én kelt rendeletével'"
megerősítette a 25 éves időkőzt és II. Pál többi intézkedését,
azorrkivii] elsőízben helyezte hatályon kivül ra jubileumi évre
az ősszes más teljes búcsúkat. Az 1475-&s jubileumra nagyon
kevés zarándak ment Rómába.

39 Egy nagy szerenceétlenség is történt ebben az évben. Az Angyal
hidon egy megvadult lótól megriadó tömeg ledöntötte a híd korlátját és
sokan a Tiberisbe estek. Kétszáznál többen veszitették életüket. A szeren
csétlenség emlékére két kápolnát építettek a hid elején, melyeket később
leromboltak és ma ezck helyén áll a hidon a két apostolfejedelem szobra.

40 V. Miklós biborosaival naponta résztvett a körmeneteken és pedig
legtöbbször mezíttéb. Az 1450-ik jubileum adatait l. Pastor, Geschichte
der Papste r. 4, 414. kk. ll.

41 Az 1450. évi jubileumot csak egy helyre terjesztették ki, és pedig
a krakkói biborosérsek kérelmére Lengyelországra és Litvániára. E kiter
je8ztésnek két momentuma volt: először a római jub.-év letelte után tör
tént; másodszor azok akik igénybevették a rendes föltételek teljesitésén
fölül a törökök elleni háborúra kötelesek voltak annak egynegyedét
adni, amennyibe római útjuk került volna.

42 Corpus Juris Can. C. 4. Extrav. comm. 5, 9.
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Az 1500-as szentév alkalmával VI. Sándor pápa két
újítást tett: a római letelte után az egész világra kiterjesz
tette a jubileumi búcsút; azonkivül a szentév ünnepélyes
kezdetének és az aranykapu megnyitásának szertartását
rerdezte."

Ettől kezdve minden 25 évben megtartották a szentévet
egész 1775-ig bezárólag, És pedig 1525-ben VII. Kelemen,
1550-oon Ill. Gyula,H I575-ben XIII. Gergely/5 1600-ban
VIII. Kelemen, I625-ben VIII. Urbán, I650-ben. X. Ince,
1675-ben X. Kelemen, I700-ban XII. Ince és XI. Kelemen,
I725-ben XIII. Benedek, 1750-ben XIV. Benedek, 1775-000
XIV. Kelemen és VI. Pius pápák.

E jubileumok kőzűl a legnagyobb jelentősége az 1750.
évinek volt, mert ez alkalommal rendezte XIV. Benedek
pápa a legalaposabban a jubileumi év engedélyeinek ügyét/6

amit az 1925-ös [ubileumig minden pápa csekély változta
tással átvett." E rendeletek mainapiglan eligazító jellegge!
bírnak, habár a mostani jubileumot XI. Pius rendeletei egy
magukban szabáiyozzák."

A XIX. században már nem tartották meg mindenkor
rendesen a jubileumot, IS00-ban a napoleoni kiizdelmek miatt
elmaradt. 1825-ben megvolt (XII. Leo alatt) gyér látogatott
ság mellett, 1850-oon és 1875-ben IX. Pius nem hirdetett

43 A rituale idevonatkozó szertartását ceremonarlusával Strassburgi
Burkharddal dolgoztatta ki, amely mai napig kevés változtatással
ugyanaz. A kanontsták úgy vallják, hogy az aranykapu megnyitásának
szokása is VI. Sándortól ered (pl. Arth, Vermeetseb S. J. Tractatus de
J,ubilioo, Romae, 1925. pp. &--7.); A historikJusok S7JEl'I'itnt ez nem biztos,
valószinüleg előbb is volt ilyenféle szertartás. (V. ö. de Waal, i. m.
33-34. ll.)

4' III. Pál halála után csak febr. 24-én nyitották meg.
46 Ez alkalommal sok protestáns is visszatért.
48 1. k:iib.iIrdeJtte a ju:bi:lleumQj; 1749.máj. 9-én (kíhirdetve Ascensiólooir)

Peregrinantes bullájával; 2. fölfüggesztette a többi búcsúkat (Cum. nos,
1749 máj. 17.); 3. külön fakllltásokat adott a . római gyóntatóknak (Con
oocatis. 1749 nov 25.); 4. külön privilégiumokat azoknak, akik nem jöhet
nek Rómába, pl. apácáknak, foglyoknak (Paterna. ctuiritas, 1749 dec. 19.);
5. gyakorlati útbaígazításokat, kételyek megoldását, részletes instrukció
kat. (Inter pl'aeteritos 1749 dec. 3.)

47 TIgyanigy tett XIII. Leo 1900-ban és most XI. Pius is teljesen
XIV, Benedek Intézkedésett követő fi rendeletet adott ki.

48 XI. Pius rendeletei a jubileum teljes anyagát fel ölelik, tehát a
Codex 22. Ownooja alapján az: e-lőző :oondeil:ke~8ek elotörölteknek tekinten
dők. ("Lex posterior,... obrogat priori, si .... totam de integro ordinet
legiB prtorls materiam."l
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római jnhileumot a forradalom és a vatikáni rabság) első &vci
miatt, 1900-baJn XIII. LeO! al:aJtt megvolt. de kooepesllátoga-
tottsággal. -

Az 1925-ös, jubileum kihirdetése szabálysz.erűleg meg
történt. Az idevonatkozó pápai dosnmentumok tárgya: 1. a
jubileum kihirdetése (Infinita Dei, 1924 máj'. 29.); 2. a többi.
búcsú felfügt~esztése (Ex quo primum, 1924 jul. 5.); 3. a győn
tatők ,fölhatalm.azáJsai (Si umquam alias, 1924 jul, 15.); 4.
az állandóan akadályozottaknak - apácák, nönevelőintéze
tek növendékei, foglyok munkások, öregek, stb. - privile
gíum engedélyezése (.Apostolico rnuneri, 1924 jul. 30.); 6.
a S. Poenitentiaria útbaigazításai.

S. A jubileum kiterjes%tése az egeS% világra.

A római jubileum évének eltelte után az egész vikigra
legelőször VI. Sándor pápa terjesztette ki a teljes búcsú
elnyerhetését.s'' a római bazilikák helyett más templomok
látogatásénak kötelezettségével. Ez esetben a búcsú föltételei
közé rnég fölvették, hogy az igénybevevők a törökök elleni
háborúra adjanak valami összeget.

Ettől kezdve a pápák a római [ubileumot követö év
hosszabh-rövidebb idejére'" kiterjesztették aa egész világra,
de a föltételek mutatis mutandís ugyanaook voltak, mint a
rómainál és az alamizsnaadás nem szerepelt, Ez alkalmakra
a gyóntatók a rómaiboa hasonló messze kiterjedő kiváltságo
kat kaptak

H.l26-ra még nem történt ily irányú intézkedés; abból
azonban, hogy az eddigiek mindenben XIII. Leo 1900. évi
rendelkezéseit vették át, valőszinű, hogy az "orbi" kiterjesz
tés is meg lesz az 1926. év első hat hónapjára.

III. A rendkívüli jublleumok.

Rendes jubileum alatt azt a teljes búcsúk és kiváltságok
engedélyezését értjük, amit a pápák minden 25-ik évben
tesznek. .

40 Egyes országokra és városokra való kiterjesztés a nyugati egy
há7B7Jalkadás j,dejém, 1300·iben is törtéDlt. L. elöbb.

50 Rendesen hat hónapra; ennyi időre terjesztették ki "orbi" 1751-ben,
I77G-ban, 1826-bau és I901-ben is.

2
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A 25 éves időközökön kivül azonban más alkalmakkor
is és bizonyos szándékra is szoktak a pápák a jubileumi
búcsúval aZlIDOS föltételű és kiváltságú búcsúkat engedé
lyezni."! Ezeket 1'endkiv"Üli jubileumoknak nevezzük.

A rendkivüli jubileumok ismét kétfélék: olyanok,
amelyeket csak Rómában lehet elnyerni és olyanok, amelye
ket az egész világon. Az elsőt: iubileum urbi - a másodikat:
orbi coneessum-nak nevezzük.

61 Ilyen rendkívüli jubileumokat engedélyeztek a következő aIkal
makkal és célokra:

1560-ban IV. Pius míután sikerült a S évig megszakított trienti
zsinatot folytatni, hog~- a Szentlélek segítségét Ieesdjék.

1585-ben V. Sixtus trónralépésekor 15 naposat urbi és később orbi,
áldásos mükődésért,

}J példát igen sok pápa követte és trónralépésekor rendesen 15
napi jub.-t ad. ha előtte vagy utánna nincsen rendes jubileumi év.

1617-ben V. Pál és 1629-ben VIlI. Urbán pápák az Egyház nehézsé
@iIl!ek kÖIlID.yítéliáre.

1842400n XVI. Gergely a spanyolorazág-i egyház békéjeért.
1869-ben IX. Pius a vatikáni zsinat alkalmával jubileumot hirdetett,

amely é'lJekig turtott,
1879··ben XIII. Leo trónralépésekor: IS8I-ben az Egyház száznos

ellensége ellen való oltalomért; 18S6-ban az egész év, hogy a Rózsafüzér
királynéja az Egyház szoronzattatásán segitsen.

1904-ben 3 hónapi jub. X. Pius az Irnrnakulata dogmájának 50 éves
évfordulójára.

1915-ban X. Pius II Konstantin emlékünnep alkalmával 8 havit
(1913 fehérvasárnap tól dec. 8-ig.)



II. RÉSZ.

A jubileumi év rendelkezései.

A római jubileumi búcsú elnyerésének föltételei.

A jubileumi búcsút és az annak alkaimáva! igénybe
vehető kiváltságokat, :ij,ómába zarándokló híveinkkel meg kell
ismertetniink. E zarándokok is, k:i:kközül a legtöbben mélyebb
lelkiéletet élnek, nem egy idevonatkozó kérdéssel állnak elő
Ielkipásztoruknál.

A jubileumi búcsú elnyerésének föltételei. 1

1. A jubileum, ideje.

AZJ Infinita Dei Bulla 81 jubileum elnyerhetésének idejét
1924 karácsonyának első vesperásától 1925 karácsonyának
első vesperásáig tűzi ki. A vesperás idejét délután 2 órától
számítjuk.2 A búcsú elnyerésére végzendő cselekedeteket
előbb vagy utóbb nem teljesíthetjük.

1 Citált források: 1. Bullía: "Injinita Dei" 1924. mai. 29. - 2. Bulla:
.,Ex quo primum" 1924 jul. 5. - 3. Bulla: "Si umquam" 1924 Jul, 15. 
4. Bulla: "Apostolico muneri" 1924 jul. 30. - 5. Monita Poenltentíaríae
Ap ost. 1924 jul. 31. - A földolgozás.nál főleg Vermeerscb S. J .• Trractaitus
de Jubileo. Bornae. 1925 c. munkájM követtük:.

2 A jUibUeum OOOllIIWnlíallloTai ezt az órát sZJámítiák (cI. Vermeersoo
L m. 9. lap); bár i:l liturgisták és moralisták a vesperás általános idejének
megállapításálban nem egyek.
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2. .A római earándoklatroi és tartózkodásról.

aJ A pápai iratok a jubileumi búcsúra Rómába hívnak
mindenkit, még a szerzeteseket is. Ez a hívás azonban nem
jelent egyben engedélyadást is. Akiknek' tehát a jog szerint
előljáróik engedélyére van szűkségűk (plebánosok, káplánok,
szerzetesek), hogy hivatali helyiikről eltávozhassanak, ezt az
engedélyt kikérni kötelesek.3

bJ Az elöljárók szerzeteseiknek (pl. ha azok családja stb.
az utazás költségeit. fedezi), nagyobb nehézségek nélkül adják
meg az engedélyt.4

cJ A római útra, annak külső körülményeire semmi kö
vetelés sincsen az engedélyező iratokban.

Aki nem római lakos, kevesebbszer tartozik a kijelölt
bazilikákat meglátogatni. Ezzel kapcsolatban fölmerülhet a
kérdés, hogy a búcsút csak azok nyerhetik meg így, akik a
búcsúnyerés szándékával mennek Rómába, avagy, akik más
okból és mellékesen a búcsút is meg akarják nyerni, miután
ott vannak. Véleményünk szerint minden idegen, aki Rómá
ban bármi okból tartózkodik, a könnyebbített módon nyerheti
meg a búcsút. A régebbi jubileumok engedélyei kifejezetten
kimondották, hogy a búcsú megkönnyítése csak azokra szől,
akik egyenesen oa búcsújárás célj ával idegenböl jőttekRőmába,
mig azok, akik más okból utaztak oda, olyan súlyosabb föltéte
lekkel nyerhetnek búcsút, mint a római lakosok." Az idei ren
delkezések a "pia peregrinatiot" sehol sem kötik ki és a köny
nyítést egyszerűen a "peregre uenientibus':" engedélyezik.
A 91. kánon értelmében pedig ilyennek tekintendő mindenki,
aki domiciliumán, vagy quasi domiciliumán kívül tartózkodik.

3. .A jubi~eumi szentgyónás.
aj A jubileumi búcsút csak "rite expuüus"? nyerheti el.

Ez alatt aszentgyóná:st kell értenünk, mert az Istennel való
kibékülésnek ez a szabályszerű ("ritet t

) eszköze. Altalános gyó
nás nincs előírva.

bJ Annak is gyónnia kell, aki nincs halálos bűnben.8

'Elég azonban, ha a gyónás szándékával bűnvallomást tesz,

3 Monita S. Poenit. c. XII.
4 U. o.
• F. XIV. Bened. Convocatis §. 44.; Monita Poenit. 1899 nov. 1.
• Infinit a Dei- bulla.
7 U. o.
8 Si umqttam-bulla. n. XII.
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aa már nem számít, hogy a gyóntató főloldozza-e vagy nem
(mert pl. nem talál elég materiát).

e) Az évi gyónás, vagy érvénytelen gyónás nem ele
gendő."

d) A gyónást bárhol elvégezhetjűk, nincs Rómához
kötve. Aki azonban Rómán kívül gyónik nem veheti igénybe
azokat a kiváltságokat, mely:elret csak a római jubileumi
győntatőknak engedélyezett a Szentatya."

e) A gyónás a jubileumi cselekedetek bármilyen sorrend
jében elvégezhető.Az LS lehet, hogy valaki kegyelemállapotban
lévén, előbb áldozik és csak utána gyónik.

d) Ha a gyónásból valami materia necessaria véletlenül
kimaradt és a jubileumi búcsú elnyerése előtt ez emlékezetbe
jutott, az elmaradt bűnt újra meg keU gyónni. Addig ugyanis
nem nevezhető valaki "rite expiatus"-nak, míg bűneit "pel"
potestatem elaviurn" el nem tőrölték.»

4. .A jubileumi szentáldoeis.
a) A jubileumi búcsú elnyerésének a gyónás után föl

tétele a méltó szentáldozás. A lelki szentáldozás nem elég.
A szentségtörő szentáldozás sem.12

b) E szentáldozás különböző legyen a husvéti szentáldo
sástől. Ha azonban valaki a husvéti szentáldczást idejében
elmulasztotta, ennek azután is reánehezedő kötelességének
eleget tett a jubileumi szentáldozással.P A viaticum vétele
elég a búcsúhoz Ls.14

e) Miséző pap méltő szentmiséjével eleget tesz e föltétel
nek, ha stipendiumért bármely szándékra mondja is azt.

9 U. o.
10 A Si umquam.bul!ában világosan ott van "Confes88rioram in Urbe

per Annum S." per Card. Vic. approbatcrum.
11 XIV. Benedek döntése az Inter praeteri tos enciklikába.n. (1749 dec.

3., 79. ~.). - Vermeersch szerínt, e döntés még ma is érvényes, véleményiink
szerint az ellenkező vélemény is probabilis.

12 Cone. Trid. szerint (B. XII. De Euch. c. 8) azt nevezzük méltó szent
áldosásnak, ami szentségi és egyben lelkiha:tás.ú is.

1JI Si wmquam n. XII. - A husvMi időban teháJt IkJMsmr mIl álld()Z[li a
jubileumi búcsút elnyeI'Őnek. Ha a hUBvéti szentáldlYl.áBt elmulasztotta és
anmor 'idede u1Já&n megy Rómálba, máir nem lIrell JOO1mJer á1d0'1JD!Íla, mert a
jubileumi áldozással eleget tesz a husvéti szentáldozás még míndíg fönn
áIIB.'Ó JrotelllllS6goénJek is (az ilJllelXí bfimlt ikJövetett el mmaszt.áSlílVlal. de mánt
hogy a husvéti idő nem ad flniendam oblígatíonem van, az áldozás obli-
gatiója azután is fönnállt). '

u Si umquam XIII.
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d) A szentáldozás bárhol elvégezhető, nincsen Rómához
kötve.

e) Betegeknél, akik nem tudnak áldozni, ez más jócsele
kedetre főlcserélhető.

5. A bazilikák meglátogatása.
a) (Maga a látogatás.) Harmadik föltétel a 4 főbaziliká

nak' (Szt. Péter, Szt. Pál, L aterani, Maria Magiore) jámbor
szándékú, határozott számú meglátogatása. Csak a templomot
kell meglátogatni, oltár nincs meghatározva. Nem kell a jubi
leumi kapun bemenni és kijönni. Ha valamelyik bazilika zárva
VIan, vagy tele van és nem tudunk bejutni, elég ha a lépcsőn,
vagy a kapunál imádkozunk. Egyik bazilikából a másikba
menet bármily kÖ:lJlekedési eszközt használhatunk; gyaloglást
nem kivánnaki a rendelkezések. Az útra ima nincs előírva,
E bazilikák látogatásával nines egybekötve a pápa szándékára
való ima (bár ezt a zarándokok minden látogatás alkalmával
elvégzik). Ilyen látogatás alkalmát összeköthetjük a jubileumi
szentáldozáseal is. Hi

b) (Hányszor kell 'látogatni?) A pápai bulla szerint
római lakosok 20-szor, idegenek Iíl-szer (időről lejjebb) tartoz
nak mindenik bazilikát főlkeresni.

Aki az úton vagy Rómában megbetegszik, vagy törvényes
oknál fogva a bazilikák látogatását nem tudja már befejezni
(pl.közben sürgönyt kapott és váratlanul haza kell utaznia),
vagy meghal, a bazilikák látogatásától föl van mentve és a
búcsút elnyeri."

E látogatások száma alól azonban fölmentés, illetve
átváltoztatás nyerhető, a következők szerint:

A fölmentést és átváltoztatást megadhatják a szentévi
rumai gyóntatók, kiket a Cardinalis Poenitantiarius Maior
erre kijelölt. Nincs ugyan direkt kimondva, hogy csak gyónás
keretében lehet a relaxatiot igénybevenni, de következik
a1bból, hogy a gyóntatók kapták e főlhatalmazást. Ennek
következménye továbbá, hogy e kőnnyebbítést nem kapja

15 Vermeersch (i m. 17. l.) azon vélemény felé bJajlik, hogy a bazílíkák
látogatását a kötelező szentmisehallgatéseal nem lehet összekape.solni.
E vélemény szerint 3 bezíllkalátogatásnak egyedül a búcsúelnyerés céljából
kell történnie. Nagytekintélyű szer'LŐk az ellenkező véleményen vannak (pL
Reiffenstuel. Theol. MG;['. Tr. XITI. App. I. Add. V.). Helyes, ha ez esetben
a szigol11bb véleményt követjük és mísehallgatás után kimenve újra föl
keressük azt a bazilikát.
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meg mindenki tömegben ipso facto, hanem egyénenkint kü
lön-külön.E kö'nnyítéSt ezért mindenkinek külön kérnie kell.

A könnyítésre .ok lehet: szegénység, amely nem engedi,
hogy annyi ideig RómáJban tartőakodjék a zarándok, vagy
bármely más nyomós ok (pl. tehetösebbeknél: a zarándok
csoport, melynek tagjai nem maradnak tovább ott).

A könnyítés afbban áll, hogy a zarándokok számára a
jubileumi gyóntató három napra vonja ÖSSZle dispensatio által
a 10 látogatást, vagy pedig awk helyébe más jócselekedeteket
ad föl (ez esetben commutatio).

ej (A látoqatások időszárnitása.) A négy bazilika meg
látogatásának egy napon kell történnie. Aki tehát ma két
bazilikát látogat meg, holnap ismét kettőt, látogatása érvény
telen. Az egyes napok egymásután következhetnek, de köz
ben megsmkítás is lehet.

A napok számítása tetszés szerint a polgári, avagy az
egyhá2i számítás szerint történhetik. (Polgári: léjféltó1
éjfé!lig; egyházi az előző nap déli 12 órájától aznap éjfélig;
példa az utóbbira: szerda egyházi számítása kedd déltől
szerda 'éjfélig tart.). Az időszámítást tetszésszerint cserél
hetjük bármikor.v Aki pl. kedden déli 12 óráig elvégezte a
4 látogatást a polgári időszámítás szerint, ugyanaznap dél
után elvégezheti a szerdai négyet az egyházi időszámítás
alapján.t"

6. l ma a pápa szándékára.

A búcsú uto1só föltétele, hogy az elnyerök a pápa szán
dékám imádkozzanak,

. aj (.Mi ez a szándék?) Amikor a búcsúk feltétele "a pápa
szándékára .való ima" e szándékok: az Egyház felmagasz
taltatása, a hit terjedése, az eretnekségek és szakadások
megsziinése, a bűnösök megtérése, a ker. fejedelmek békéje
és egyetértése és 'az Egyház más fontos ügyei. J elen eset
ben ehhez még 3 speciálls szándék járul: 1. a béke; 2. a
nemkatolikusoknak az Egyházba való visszatérése; 3. Palesz
tÍ:I1a ügyeinek az Egyház jogai szerinti rendezése. A zarán-

10 Infinita Dei-bulla.
17 Monit. Poenit. XV.
lB Ha a dél a bazilikában éri. hogy 12 óra után megkesdhesse a más

napi Iátogatást, ki kell jönnie a bazdlikáböl és újra bemennie. Máskép
látogatáSa az előző napinak meghosszabbítása volna csupán.
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dokoknak nem kell e szándékokat explicite ismerni, elég, ha
implicite imádkoznak értük. '

b) (Milyen legyen az ima?) Szóbeli legyen, elmélkedés
nem elég. Lehet felváltott karima is. Terjedelme sincs meg
határomaj a Poenitentiaria szerintw elég 5 Miatyánk, Üd
vözlégy és Dicsőség.

e) (Hányszor kell imádkozni?) Régebbi j ubileumok
Jror ez 'ae; ima össze volt kötve a templomlátogatásokkaI.
Most .a Poenit. rendelete szerint ettől el lehet választani.
Az idei jubileumnál tehát naponta egyszer kell e szándékra
azoknak, akikJ dispensatío nélkül nyerik el a jubileumi
búcsút, azoknak pedig, akik a templomlátogatások számát
redukáltatjáik!, annyiszor, ahányszor a redukáló gyóntató
előírja.20

A jubileumi év rendkivüli fölhatalmazásai. i

A jubileumi év tartamára egyesek 'különleges fölhatal
mazásokat kaptak a "Si umquam" keZrlJeltŰ pápai bulla erejé
vel, amely főlhatalmasás gyakorlatáhoe ill S. Poenitontiaria
1924 jul. 31-én külön magyarásatot adott.

l. l[.ik a fölhatalmazottak?
E föliha1JalmazOlttJa:kat három csoportba- oszthatjuk:
a) A szent évi poenitentiariusok (Poenitentiacii S.

Jubilei). Ezek a következők: 1. A Szt. Péter-, Lateráni- és
Maria IM3Igiore nagY()Ibb bazilikák rendes poerutentiarinsai.
- 2. Akiket a szeritévre ezeken kívül a Oardiamli.s, Poeniten
tiarius Maior a Szent Pál nagyobb ba2ri.lilmJhoo, az eló'bb em
lített három bazilikáhoa, avagy a leg1lMogatottaibb római tem
plomokhoz (főleg a nemMi templomokhoz") poenitentiaeius
nak kinevez. - 3. A S. Poenitentiaria mindkét osstályának

19 Monitum n. XVI.
20 Vermoorsch i. m. 19. 1.
1 V. Ö. Bulla: "Si umquam" 15. julü 1924. (Acta Ap. Sedis 1. aug.

1924. 16, 309); Monita S. Poenit. Apost. 31. julii 1924. (Acta Ap. Sedis 1. aug.
16, 337); aronlrívül: Vermeersch S. J.: Tractatus de Jubileo. Romae, 1925.

~ Nékünk magyaroknak nemzett templomunk a. San. -Stephano Bo
tondo, amelyet biwny nem igen látogatna:k a. magyarok, mert nagyon
kiesik a közlekedÉlsii vanalaktó1.
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(Poenitentiaria - Seotio de indulgentiis) prelétusai és hivatal
nokai, ha Rómában gyóniJatói jogthatóságuk van. - 4. VaJa
mennyi római és római egyházmegvei (suburbii paroehi)
plebánJos. - 5. A nemeeti femplcmoknak a római vicariatus
által approbált gyóntatói és rektocai.

Az eddig említettek győntatőszékiikfö~ egy táblát köte
lesek kifüggeszteni ezzel a fölírással. .Poenitensiariue Sandi
Jubilaei. "

b) Római jubileumi gyóntatók. Ezek két csoportra oszt
hatők: 1. A kivett szerzetesrendek Hlewkes előljárói,alatt
valőik ~T'a a rendes erre vcnatkoző 1Wnoook (c. 518. és
514. §. 1.) flgyelembevételével jubileumi győntatőkat nevez
hetnek ki, de ezek a zárdán kivüllakókkal szemben nem gya
korolhatják kivál~O'lrlmt.3 - 2. Azok a gyóntatók, akiket a
Cardinalis Vicarius a jubileumi fN tartamára ilyennek
approbált.

c) A Rómán kívül approbált jubileurrlli gyóntatók, 8Jwk
számára, akik a pápai privilégium alapján már 1925-ben ott
hon is elnyerhetik a jubileumi búcsut.

I. A jubUeumi poenitentiariusok fakuttá.ai
a cenzurák feloldozásúa.

A jubileumi poenítentiariusok a belső fórumon, a gyón
tatói feloldozás által, esekis maguk, föloldoohatn:aJk minden
bűnbánót, a pápának és aJ jog által az Ordinariusólmak fönn
tartott minden cen.zu:rától és bűntől, azonfeLill minden az em
ber által hozott (censum ab homine lata), vagy bármely biró
által megítélt (censura a iudíee Iata) cenzurátől, de ezeknek
feloldozása a külső fórumra nem terjed.4

A pápai bulla e fakultálSlát a kővenkezőkép elemezhetjiik:
a) A poenitentiariusok feloldceáse csak a belső fórum

számára terjed ki. A ki.i1Jső fórumm a rendes előírásokat keH
betartani,

b) A feloldozás csakis a gyónással kapcsolatban, a gyó
nási föloldozás erejével történik.

ej A poeniterrtiariusok joghatóságukat I1IeIll delegáJllw,t
jáJk. (Ezt jelenti a "cOOJki.~ maguk" kifejezés.)

a Si umquam :n. XIV.
• Si umquam eleje.
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d) Bárki jő hozzájuk gyónni, feloLdomatjáJk.' Tehát 800!'
zeteseket és apácákat is.

e) Feloldozásukhetalms kiterjed a pápának fenntartott
nenzuráJkra és bűnőkre; a jog által az Ordinariueoknak fönn
tartott eenzurákra és bűnőkre; ab homine és 31b iudiee sujtott
oenzurákra - természetesen pro foro interno,

A poenitentiariusok hatalmának korlátai.
A:h előbbi igen kiterjedt hatalmat a poenitentiariusok a

következő korlátozással gyakorolhatják, amely korlátokat a
Si umquam pápai OO11'a és a Poeniterrtiaria 1924 julius 31-iló
Monituma határozott meg.

1. Nem oldozhatnak föl a római pápának specialissimo
rnodo fönntartott négy cenzura alól", azon OOIl!1JIlrák ·alól, me
lyekkel X. PiU/S Vacante sede constitutiojában a pápaválasztás
szabályainak sértőit sujtotta; végiil azon cenzura alól', melyet
S. Congr. Offleli vagy más római Congregatio", törvény
szék, hivatal ellátásban az előbbihez hasonlóan, kötelező
titok megsértése által vont valaki magára.

E cenzúrák alól is adhatnak feloldozást és pedig:
a) Minden cenzura 0061, ha az ú. 11'. ,,08iSUISi urgentior'

esete forog főnn.? De ekkor a Ieloldoeás nem a jubileumi pri
vilégium alapján történik, hanem ai minden gyóntatót meg
iUetö 2254. canon 1. §-a alapján és szabályai szerint. ti

b) F'őloídozhatők azok a gyóntatók, akik az; absolutio
complieis bűntettét egyszer vagy~ követték el, de meg
kell követelni az ilyentől. hogy többé ne győntassa azt a sze
mélyt, hacsak skandalum veszélye nem fenyegeti, azonkívül
figyelmeztesse bűntársát, hogy az akkori feloldcsása érvény
telen volt.

'5 Ezek: 1. In peeeato turpi bűntárs feloldozása vagy feloldoz.ásátlak
szinlelése; 2. a gyónási titok egyenes megsértése; 3. Jlz Oltáriszentség
eldobása, rossz szándéku elvétele és vísseatartáaa; 4. a pápa tettleges meg
bántása.

G Aki pl. a püspökjelöltről információt adott és azt elárulja. Nem
minden titoksértés jár ily szigoru eenzurával, csak amely kifejezetten
ilY~nnek van említve,

7 Ez fönnáll. ha nagyobb skwndalum valrY infámia nélkül nem lehet
elhalasztani a felŰ'ldozást, avagy a bünbá.nóra na.gy teher lenne kivárni,
amig ügyét a rendes szolgála.ti úton elintézik.

e tEgY hónapon ;bellii:l. a <tettes lJlJeVIéIrUeIk elha.IlgatáSláva.1 jelenlletIl'i kl'lI
az esetet a gyóntató álta] írt levélben a Poonitentiariánaik vagy a püspök
nek. illetve :más előljárónak, ha ennek hatalma va.n a cenzura alól fel·
oldozni és annak válaszában föiálIitott követelményeket teljesíteni kelL
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2. Csakis sürgős esetekben és a Poenitentiariának való
utólagos jelenOOstétel kőtelességével oldoehatják föl azokat az
Ordináriusokat (püspököket, ap. adminisztrátorokat stb.) és
kivett szerzetesek magasabb előljáróit, akik a pápánakkülőn
leges mődon fönntartott oenzurát vonták magukra valamely
nyilvúnüs cselekedetük által.9

3. Azok az eretnekek és szakadárok, akik nyilvánosan
vallották tévtanaikat, csak akkor oldozhatók fel, ha legalább
a gyóntató előtt kárhoztatják tévedésüket és a skandalumot
jóváteszik.

4. A tiltott társulatok (szabadkőmívesek, szoeiáldemo
ln'aJtáJk stb.) tagijait csak a következő feltételelekel 00dozhat
ják föl: a) Jóvátes1Jk az okozott botrányt,"? hj Többé nem
vesznek reszt a tiltott társulat életében.II cj Fö~jehmtik azo
kat ae egyháziakat, akik annak a tiltott társulatnak tagjai. d-)
Kiszolgáltatják vagy megsemmisítik a tiJltoett társulat minden
nyomtatott vagy irott szővegét és jelvényeit, e) SúlyOIS' poe
nitentia-t végeznek és gyakrarr gyónnak.

5. Akik meg nem engedett úton jutottak valaani egyházi
vagyon vagy jog birtokába esakis 31 restituciő után, vagy az
Apostoli Szentseék követelményeinek teljesítése után oldoz
hatők fölP

6. Olyan bűnbánókat, akiknek' oenzarábe esése tarlóz
kodási helyükön kőzismert, vagy akiket DévJielg büntettek
ilyen cenzúrával, avagy akiknek bűntette már a kiilső fórum
birőja elé került, föloldozhatja a poenitentiarius a belső
főrumra szőlő érvénnyel, ha a botrányt hajlandók jóvátenni
és eleget tenni az Egyház: előírásainak, azonkívii] a külső
főrum számára is tehet valamit érdekükben. Az ilyeneknek
ugyanis adjon egy bizonyítványt, amely a bűnbánó teljes
nevét, egyházmegyéjét, 3i nyilvánosan ismert OOIlZl1'I"a meg
jelölé-Siét és a belső fórum számára arlOltt felűildmás elismeré
sét tartalmazza. Ezzel a bizonyítvánnyal küldje el a poeni
tenst a S. Poenitentiariáhos, ahol reseriptumot áHítanatk ki
(in forma missi, vel remissi) számára a lelkiismereti fórumon

9 Pl. aposztatálltak, püspököt megiitöttek stb.
10 Ez megtőrténtk, ba igéretet tesznf"k, hogy a jövöben észrevehetően

vallásos életet élnek. .
11 Formális kilépést _ fdIeg, ba az súlyos bajokkal járna a bün

bánóra - nem kell megkövetelni.
12 Pl. akik FranciaorS'Lágban vagy OláJh~ágban az elra~oIt egy

házi vagyonból vásároltak.
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érvényesen elnyert feloldozásről -és! ezzel saját Ordinariusá
hoz kell fordulnia, hogy aJ 2251. ca:non alapján a külső
fórum előtt is most már könnyebben elnyerje a feloldó
zást, Az ilyen poenitens az Ordinarius minden további ren
delkezését tartozik betartani (pl. bűnbánatra. skandalum jóvá
tételére stb, vonatkozőlag), ellenkező esetben visszaesik a een
zurába.

7.1 3 Akik! női SZIffi'Ziete.stháJZlalkj cllétusu,ráj.átl 4, ruk.á,T anélkiil,
hogy az bárki tudomására kerülne, bűnös s2lánd:ékk~l15
megsértik, feloldozás esetén kőtelezendők, hogy abba a zár
dába, sőt annak templomába sem mennek többé. Ha valami
fontos okból e kikötés enyhíbésére van szükElég1 6 , abiboros
Poenitentiarius Maior-hoz kell forduini.

8 Azok a férfiszerzetesek, akik súlyosan bűnös céllal
másneműeket a klauzarrán belül beengednek. a cenzurátől
ugyan Ieloldozhatók, de a 2342. eanon 2. §-ban előírt tölJbi
büntetésük (tisztség, aktiv és passziv választójog-elvesztése)
el nem engedhető.

9. A tiltott 'könyvek olvasása miatt cenzurába esett bűnö
söket csak akkor szabad feloldozni, ha komolyan megígérik,
hogy azokat a könyveket az Ordinaeiusnak vagy a gyóntató
nak, avagy más alkalmasnak kiszolgáltatják, esetleg meg
semmisitik.

10. A jubileum alkalmávaű gyónó aposztata és fugitivus
szereetesekre'" a következő utasításokat keH követni:

a) Ha ,az; aposztata rendjén kíviil akarmaradni, föl nem
oldható. Ha megígéri, hogy a gyóntató által megállapitott
idón belúl visszatér prQ foro interno feloldható, de vissza
esik, ha nem teljesíti igéretét, Figyelmeztetni kell azonban
az ilyeneket arra a jogi helyzetre, amelyben vannak, amíg
vissza nem térnek'" és a büntetésekre, melyek reájuk a vissza
térés után is várna:k. Az olyan aposztatát, aki a rendből ipso

,. Ez és a következő megszorítások már nincsenek meg (l Si unquam
bullában, hanem II S. Poenitentiaria Monituma tartalmazza őket.

H Csakis pápai clausurával biró női szerzetesbázakra vonatkozik e
megmoritás, mert II püspöki clausura sértese nincs a Szeritszéknek ,,spe
ciali modo" reser-válva

15 Ilyen lehet: lopáai szándék, s7Jen~gtör'és (vétek contra. praee, VI.).
16 PI. az illető alkalmazva van abban a zárdában és nagyobb skan

dalúrn nélkül egyelöre nem távozhat.
17 Alattuk bármtnérnű szerzetest és szerzetcsnöt (rugttíva-t) kell érteni.
16 Ezek: rninden törvényes cselekedetből kizáratik, rendjének kivált

ságaival nem élhet, tartózkodási helyének Ordinartusa alá tartozik.
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facto elboesájtást maga után vonó büntettet követett el,19 atz

absolutact igazoló bizonyítvánnyal a S. Poenitentiariához
küldje a győntató ügyének további ren dbeh ozására.

b) Fugitivust Jöllehet oldani, ha.megigéri, hogy vissza
tér. Ha pap, suspendálva mamad továibbm is.

11. Azok a nagyobb rendekkel bíró egyháziak, akik há
zasságot kíséreltek meg és, készek Il botrányt jóvátenni, fel
oldozhatők és az erről szőlő bizonyitvánnyal ,a további
eljárásra a Poenitentiariához küldendök."

II. A r6mai jubileUmi poemtentiariusok dlspensando
commutál6 fakuttásai.

A római jubileumi poenitentiariusok felhatalmazást
kaptak, hogy dispensande-commutálhatják a náluk gyónókat
fogadalmaik alól és a iubileumi búcsú föltételeinek teljesíté
sétől. Ezenkívül dispenzálhatják öket az. irreqularritások és
bizonyos házassági akadályok alól.

A dispensando-commutálő íacultás azt jelenti, hogy a
fogadalom és búcsúteljesítés eredeti kötelezettsége helyébe
kisebb értékű cselekedetet engedhetnek meg. (A dispensálás
nál teljesen elengedák a kötelezettséget, a commatálásnál azt
ugyanoly értékű másik cselekedetre változtatják. Ez a kettő
között van.), ,

I. A fogadalmak enyhítése.
A poenitentiariusok minden privát-fogadalmat más

kisebb értékű cselekedetre átválteztethatnak még olyanokat
is, amelyeket eskűvel erősítettmeg il kérelmező,vagy amelyek
az Apostoli Szeritszéknek vannak fönntartva."
, Itt privát fogadalmakről van szó. A poenitentiariusok
szerzetesi fogadalomtól vagy a coolibatus alól senkit sem

. 19 A 646. c. szerínt ezek: 1. nyilvános hitehagyók; 2. aki másneművel
megsZökött; 3.há2lalSlSlálglot magikisérf1tő.k.

20 Természetesen csskís olyanokról van itt ssö, akik a klerusba vissza.
térnek. A Poenitentiaria azután az Hletékes Ordínarrushos küldi ügyüket.
bot os rbelső fónmnJo!n való :Ile1olld'ozás u1lá.n már lk~ésbé 8'ZiIgTOrÚ bün
tetésre számíthatnak. Egyben a S. OfficiumhO'l. is á.t~ ügyüket u írre
gularttáa alól való feloldás míatt,

21 Az utóbbiak: 1. a tisztaság teljes és ör{ik fogadalma; 2. ünnepélYes
foQglllda;]mu aze1'2lebbe valóbel6plés fogadása, ha .3jz >WlIIJéflel1néJlküld volt és
az illető fogad'alma.k.or betöltötte l6-ik évét. (1309. e.)
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monthetnek föl. Kivétel, ha: valaki már fölmentést kapott a
szerzetesi fogadalmai alól, de oly kikötéssel, hogy a teljes
tisztaságot mindvégiglen köteles betartani22, az ilyen fogada
lom-maradékot a poenitentiarius kellő okkal átváltoztathatja,

A fogadalom útváltoztatásánái két szempontot kötelesek
a poenitentiariusok szem előtt tartani:

aj Ha a fogadalom más személy jogát is érinti csak
akkor változtathatják át, ha aa beleegyezik.23

bJ Az olyan fogadalmat, amelynek tárgya a bűn kerü
lése volt, vagy valaarsi bűn esetére bizonyos büntetés elvise
láse, csakis olyanra szabad :írtváltootatni, amely épúgy vissza
tJrur;tja a fogadalomtevőt a bűntől, mint az, eredeti fogadalma.

2. A jubileumi búcsú föltételeinek enyhítése.
Itt csak a templomlátogatások föltételéről lehet szó.24

A poenitentiarius kétfélekép enyhítheti ezt. A rómaiak tudva
levőleg 20-szor tartoznak a négy főbazilikát meglátogatni,
úgy hogy mindennap mind a négyet egyszer fölkeresik; a vidé
kiek ugyanerre 10-;SlZer kötelesek, A poenitentiarius most már
úgy enyhíthet e kötelességen, hoogy vagy leszállítua a 20,
illetve 10 nap idötartamát, vagy a templomlátogatások
helyébe kellő ok esetén más jócselekedetet ad fől. A napokat
ad minimum 3-ra redukálhatja,

3. Az irrequlariuisok alól való [eimeniés.
A belső fórum !wáa:nára folmenthetnek a poenitentiaeiu

sok minden olyan bűntényből SzáTInaZÓ irregularitás alól,
amely teljesen titkos." Ha azonhan akaratos embierőlésről
vagy magzatelhajtásről van szó osski... annyiban diszpenzál
hatnak, hogya poenitens máa' meglévő ordoját botrány nél
kül gyakorolhassa.

4. Házassági akadályok fölmentése.
aj A poenitentiariusok gyónóikat pro foro conscientiae

diszpenzálhatják, a házasság szanálása céljából a másod- és
harmadfokú oldalágú vérrokonság akadálya alól akkor is, ha
az elsőfokot érinti, a következő esetekben: 1. ha, az akadály

22 Ilyen föltételekkel ma már igen ritkán adják a fölmentést.
23 Nem szabad pl. az egyik házastárs valamely fogadalmát a debitum

eoníugala v.ailami mejg'B:lJOO"ÍtáB4r~ 'átT,á1tozJÜlJIJDiL
2. A dolog természete szerínt nem változtathat a gyónás és áldozás

k!ö1l&lJesMgé[l es nem lkép'lJeLlre1Jő.hogy;a pápa s:námJdiéká!ra VlliM liJmám enyhítseu.
2. Itt a régi terminust használja a pá'paí bulla; delictum prorsus

occultum, melvet az új Codex már elhagyott. Alatta olyan delictumot kell
értenünk, amelyet a külső fórum előtt nem lehet bizonyítani.
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törvénytelen nemzésből származott; 2. ha az akadályt mint
teljesen titkost tekintették.

b) Diszpenzálhat a poenitentiarius'" a bűntett titkos
akadálya alól, ha egyik fél sem akxmta a házastára halálát
(impe<1imentum criminis oocultum neatro maehinante). Ez
alól disepenzálhat akár ha már megkötötték a házasságot,
akár pedig ha csak ezután akarják megkötni. Ha már meg
kötötték a háJz8JSISJáJgot, a consensust meg kell ujítani.t" A pápai
bulla külön kiemeli, hogy a felekre üdvös, súlyos és tartós
poenitentiát kell swbni.28

lU. A római gyóntatók jubileumi fölhatalmazásal. l

A jubileumi bucsusok gyóntatására különleges fölhatal
mazással látta el a pápa a jubileumi poenitentiariusokat
(Poeniteniiarii Sancti Jubilaei). A szentév tartamára azonban
rajtuk kívül Róma város gyóntatóiis kaptak rendkívüli fel
hatalmazásokat, bár ezek jelentösen kisebbek a poeniten
tiariusoleénál.

l. E fakultásoknak részesei:
a) Mindazok a gyóntatók, akik a szentév idejére a Vica

rIUS Cardinalistől approbatiót nyertek.
b) Azok a szerzetesgyóntatók, akiket a kivett szerzetes

rendek előljárói a rend tagjai és azok házában éjjel-nappal
tartózkodók számára rendi kiváltságaik értelmében approbál
tak. Ezek csakis a gyóntatási joghatóságuk alá tartozókkal
szemben használhatják felhatalmazáeaikat.

2. E két csoportbeli gyóntatók kűlőnleges fakultásai a
következők:

26 Ennél az esetnél nem teszi oda a pápai bulla, hogy: "in foro Interne
tantum et sacramentali", miből arra lehetne következtetni, hogyeza !ö!
mentés gyónáson kívül és a külső fórumra szóló érvénnyel is adható. Amde
a S. Poenifentiaria Monitum-ja világosan kimondja, hogy minde fakultá
sokkal csakis a gyónáS keretében és pro foro interno élhetnek a poeníten
t'ilairiuso!k ,,nisi :alüud coneessío fu:Nllt". Itt pedli!g erről nines emlltés.

27 Ha csak az egyik fél ismeri ezt az akadályt, elég ha magában
ujítja meg: ha miudkét fél tudatában van, közösen, de csak prívatím.

28 "hn.posita ... sa!utari,gravi dtuturnaque poenitentia". (Si Unl

quom. X.) sa:lJuta.ris poen. .az, amelly hasznos a 1eillki ·életre; gravis, amit
súlyos bűnre szoktak kisza:bni: díuturna, amelyet nem egyszerre kell
elV'é~7JIIIi, han6Il1 hossm'bb időn ált.

• Bulla: Si umquam.
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a) Feloldozhatnak minden bűntől, még az Apostoli
Szentszéknek fönntartott bűnöktől is, kivéve azokat az esete
ket és azon főltételek betartásával, amelyek a szeritévi poeni
tentiáriusok hatalmát is megkötik és szabályozzák,s

b) Feloldozhatnak minden, a jog által az Ordinariusnak
vagy a pápának speciali modo fönntartett cenzura alól is, ha
az eset nem nyilvános. Itt is kötik a fölhatalmazást azok a
megszorítások, amelyek a poenitentiariusokra állanak,"

c) Dispensándo-commutáihatnak minden privát fogadal
mat, még az olyant is, amelyet esküvel erősített meg letevője,
ha az átváltoztatásra jogos és valószínű ok van. E fölhatalma
zás alá nem esnek a köve1llrező fogadalmak: 1. az Apostoli
Széknek fönntartott ket fogadl3!lom.4 2. Azok a fogadalmak,
amelyeket szerzetesrendben tettek Ie (az egyszerűek is), vagy
a nagyobb rendből származnak (t. i. acelibatus). 3. Ha a foga
dalom fölmentése valaki harmadik személynek jogát sértené,"
4. Ha a fogadalom átváltoztatása esetén az új kötelezettség
kevésbbé tartaná vissza a bűntől az illető fogadalomtevőt,
rnint a régi fogadalom.

d) Fölmentést adhatnak a jubileumi búcsúkihoz kötött
bazilikalátogatások alól ép úgy, mint a poenitentiariusok.

3. E fölhatalmazások használatához végül megjegy
zendők:

a) Valamennyi fölhatalmesést csak oly győnőkkal
szemben érvényesíthetik, akik azért gyónnak, hogy a jubi
leumi búcsú főltételeit teljesítsék. Poenitensek, akik ezt a
búcsút már egyszer elnyerték és másodszor is el akarják
nyerni a megholtak számára, e kűlön fölhatalmazásokat már.
nem vehetik igénybe.

b) E fölhatalmazások nem érintik azokat a külön fakul
tásokat, amelyeket egyes gyóntatók a Szeutazéktől nyertek.

A Rómán kívül approbált jubileumi gyónlatókról l. 55-
56. ll.-t. .

2 L. 26-29. ll.
3 L. ugya:nott.
• A. teljes és örökiiB tisztaság fogadalma; ünneoélves fogadalommal

biró merzetbelépés fOglllJdalma, ,ha föltétel néThül és a betöltött IB. életév
utáln tették le. Can. ]309.

5 Pl. Vlalaki fogooa]:mat tett, hogy feleségül vesz egy bizonpos Bze
mélyt. Habár az ily fogadalmak tulajdonkép nem biztosítanak egy har
madtklnak semmíféle tulajdonképení jogot se.
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A búcsúk felfüggesztése a jubileumi évre.

Régle,bobi id/ökben a búcsúk értékelé-e a katolikus hivŐik köz
tudatában sokkal fokoeo'ttabb volt mint ma. A jövőrelgondolás
akkor nagyob!b súllyal helveződött a túlvilágra és a föMi élet
eseményeinek értéke,lésélhen is erősebb volt az Isten büntető kere
létezésének tudata. Az ideiglenes büntetés elengedését telhát kel
lőhben értékelték és a búcsúk elnyeréséért nem -sajnáhták a

'fáradságot.
HQg,y a hívek hÚCSIÚV'~gy,át a jubileuIllli búcsúra koneen

trálhassák, már 1473~ban úgy intézkedett IV. Sixtn.s pápa, hogy
az összes többi, éIl8kszámára elnyerhető búcsúk a jubileumi év
tartamára felfüggesztessenek. E rendeletet több-kevesebb
búcsú kivételezésével - maddmínden jubileum alkalmával meg
ismételték. .A!z, 1925-ös jubileumira XI. Pius pápa 1924 julius 5-én
kelt "Ex pro primum" kezdetű bull~a tartalmazza ezt az intéz
kedést.

Sajnos. a md népünk zarándoklási vágyánaikffil1kJeltéS'ére
maga a juhi.1eumi búcsú nem az elsőrangú vonzóessköz, Má",
igen :tisztele,tremélt:ó és szírrtén helyes.,~m:pontiOk vonzzák
zarándokadnkat Rómába, milyenek a megszentelt helyek és emlék~k
fölkeresése. a Szentatya látái'ill stb. Szűkséges volna népünket a
búcs-úk fogalmával, értékével t.íizetesebhen niegismen-tetni.'

Az idézeitt bulla Idevonatkozó rendelkezéseit a követ.kezők

ben foglalhatj uk össze:
1. A jubileumi év tartamára az élők által elnyerhetőbúcsúk

mind föl vannak .függe6Zt.ve. Kivétetnek azonban:
a) az dn art.lculo anortds elnyerhető búcsúk (tehát az utolsó

kenettel kapcsolatban adandó "benedictio apostolica" érvényben
marad).

1 Ma.gyarors:lJág két le:gnagyobbf(mgalmú búcsújánóhe.lyén Mária
Hadrián és Már.ía-Besnvön a'l:kllJbnam volt ugyam.€rre a nwgfigy€Jlésxe. A
zarándokok előtt a búcsú tulajdonképeni elnyerése háttérbe szorult a
hely megszeutel tségéuek és az úti fá.radaJmak vewkJlőjellegé'I1ek értéke
lése mögött. - Hívelnk ki~1Jatáhához szüksége.., hogy előbb mírnagunk
tLs'ztában llegyűnk a búcsúkkalj vez pedig csakis az Eg"y'ház bűnbánatt
felgy,elanetfutén€ltélIl€lk .i&nere1téved lesz világos. A do,,"'üIWtiilmti !ké~
könyvek igen vázlatosan táTIgY,aljáik: ezt az anvazot. Beringer nagy mun
kája . (Die Albiliisse, Ihr Wesen u. Gebraueh. I-II. k. Paderborn 1915--{i.)
pedig JtúilságoStaIll vastag monog-rafía. Schermann Egyedn6k vollt erről
egy igen jó kis kÖJlYH, mely már kifogyott és újahb kiadása kivánatos.

3



b] Az Angelus és Reg<ina coeli imédkozásádroz kapcsolt
búcsúk'

ej A negvvenóraí vszentségímádás búcsúi,"
dJ A,z Oltár-iszentséget beteg1hez vadó vitelekor 'kíséröknek

é, olyanoknak engedélyezett obúcsúk, akik ily alkalomra gyertyát
adniaik. Ihogy mások azzal ,k'eZJü'k:brenkÍ$él'lhessék (nálunk isme
retlen).

ej A Portíunku'la-búesú, de csak Assisíben.
fJ Azok a búcsúk, amelyeket bíborosok, pápa] nunciusok.

érsekek. pÜBPökök fŐpapi ténvkedéseík a Lka,1mával, vagy áldás
osstáskor, a vagv má,g el:őkt alkalommal elliged1élyez:neik.

2.- Minden búcsút el lehet nyerni a holtaJ& számára. Nem
esak azokat alkalmarz1hatljU:k telhát a holtakra, amely'eket kifeje
zettoo ilyenneik engedélyeztek. hamern azokat Js, melyeket a juhi
leumi éven kivül csakis az élők nyerhetnek el egyedül a maguk
€>:lJáIJI1á;M,

3. ,A j!Ulbileumi év tartama alatt csakis, a jubileumi búcsút
és a kivett búcsúkat szabad hirdetni és azok elnyerésére buzdi
tan.í. Az ez eilen vétők ipso facto ki,kö':lJösíttetnek és az Ordina
rlus által [llj~hatá.r'omlndó büntetést is vonjáík magukra.

rE rendelkezésekkel kapcsolatban nehány gyakorlati jelen
tőségű kérdés vetödiJk föl: ..

1. Plebániákon szokásban van, hogy a vasárnapi hirdeté
sek közt felhívják a fi gy-eImet a következő héten elnyerhető

búcsúkra (pl. Portíunkula előtt a harmadeendűek.flgvelmét, első

péntek előtt, :M1ria nevenapja eIöttstb.). E búcsúkat a jubi
leumi rév tartama alatt is el ,lehet nyerni a szenvedö-lelkek

2 A!ki I"eglg'eli, déli és esti harangszóra tlirdelve eh:lliOJl.dd'3. az Ur
a.n,g~-alM (RegLn'a ooelít temp. pasch.) havonta flgySZN' teljes búcsút nyer,
ha gyón tk, áldom és ;apápa smndéklára imádkozik. MÍ1IJJden egyes alka
lommal pedLg 100 napi búcsút.

3 A negyvenörat BzenbségLrlliiidás az Instructlo Olementína ,által
s1JllJhálY2JCltt alakj.ábanMaIgYaJror",zág()n is.:neTetlen. Vermeerscn S. J.
(Traetaitus de J'Il'biiIlaoo .p. 42) azt V'áli, hogy ugya>ncsa:k ki va.n vé~ a
fIIegYVlOOliÓrlai swntsélgtmáldJássllll hasonlatos örökimádtis. Osak;hogy ar;fu"ök
imáldásDlalk: má,sholéjjelii iJIll.áJdáss,a,l is összekötött fol'Ill:álja h,aa.ánkiban
szántém nimes m-eg; illt e,gyi"k lIJaJP a'z egyilk, mál:l.ilk IlIlIIP a má&iJk tlmlJlliOlID
ban 'teeziJk lki az Oltáin>zentSléJget ,éjszakai megszakítással. Vé'lleoményünk
szerínz a swnrUlégiJInádál!lllaJk ei. .a mód,jlll elég ugyan, hogy elé<gtlé.tíeesélk
a Codex 1275. cunoufánnk, de nem elég a negyvenórás szentséxlmádas
éS az öl'o1mmádál;;privil~giumánnikehrY'e-rés{iliez.
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javára. Seabad-e úgy hirdetni. hogy kifejezetten fölemlitjük, mi
szerint az élők számára nem,- de a holtak javára megnyerhetők a
búcsúk és szabad-e alkalmazásukra buzdítani a híveket'!

Az Ex quo primum jubileumi bulla idevonatkozó része így
szó l: ..praeter Indulgentias J Uibillaei easque. quas supertus sin.gtillatilm
excepirnusnuHae praeterea aliae (sc. l. indulgentiae) uspíam ...
pnbltcentur indicentur vel in usum demandentur". Hirdetni
tehát egyedül a jfllJhih;umi ,búe.mt (pl. a lbetegek stb. kíváltságol
tak számára) és az élők számára kisvett búcsúkat szabad. Az
utóbbiak <kiÖ7liil egy van csak. a mi vissonyaink körott alkalmas
a hírdetésre: a püspOki ffIlJrukciÓtk al'kwl:IllJáJval e1nyeIihető Ibúcsúk
(a ,sookesegyiházban évenkint nehényszor- engtecl:éhnezett búcsú,
pü."pökti ~togatás'k()r stb.) A halottak számára alkalmasható
búcsulk nimesenek x:öztüJk. Tehát ebben az évben a hirdetések közt
má,sJkOll' 871dkásoobúosú-ihill.'detések és buadításók büntetés terhe
alatt elhagyand6k.

2. Keresztek. rózsafüzérek stb. tárgyak búcsúval való ellá
tása (benedíctiója) alkalmával. milyen intencióval kell vége~i a
benedictiót; úgy, hogy csak a holtak smmá.ra lehessen általuk
búcsút nyerni ~ {tiVIivel a jubilwmi évhen élők búcsút nem nyer
hetnek általa.)

A jU!bi1euiIlli~l)Ulla nem korlátozza a tárgyakbenedikálását.
sem azok búcsúval való ellátásának fakultását. Ez teliesen úgy
végzendő. mint a jubileumi éven kívül. IDbben az évben csak a
megholtakra alkalmazható a használatuk kapcsán szerezhetö
búcsú. j.Ö!Vő évre pedig az élők is megnyerhetik ugyanazon kegy
szer által.

13. Missziók, lelkigyakorlatok végén adható-e a ,búcsúval
egybekötött benedictio apostolica?

Az áddás, mellyel egyéb föltételek teliesítése után búcsú
jár. nem a !búcsú engedélyezése, Az engedélyt már, régen meg
adta a pápa. Az ,áJLdás csak egyrk föltétele. Az Ex quo primum
hulla CSaJk ill IbúcsukengedélyezéSlét (indicantur) tiltda. Az előbb
említett áldások tehát kíoszthatök, de a nyert búcsút csak a
halottakra lehet alkalmaznl ez évben,

3*
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A külöDbözó fakultások felfüggesztése
a jubileumi évre.

A jubileumi évben az Egyház intenciója, hogy akit cs-ak
lehet, Rómába irányítsen. Ennek egyik eszköze, hogy minden
kegyet, melyet a Római Szentszék máskor a világ minden
táján engedélyez (pl. búcsúk), vagy amelyet a világ minlden
fáján működő közegei által per delegationem megad (pl. 310001
váló, dispenzálő faktiltások stb.), ebben az évben Rómába von
vissza és ott oszt közvetJlenül a feleknek. A szándék tehát
Hóma központi és egyedüli hatalmának kiemelése. Ez termé
szetesen nem terjeszkedhet ki minden fakultás visszavoná
sára, mert annak az egyházkormányzat és a lelkek üdve val
laná kárát.

E fakultásmegszorításokat az Ex quo primum1 kezdetű
pápai bulla rendelte el a búcsúvisszavonásokkal együtt. Intéz
kedéseit a következőkép foglalhatjuk rendszerbe."

I. Milyen fakultások függesztettek föl?
A jubileumi év tartamára felfüggesztettek a következő

~~~~: .
1. Felhatalmazás a Pápának és a Római Szeritszéknek

fönntartott esetek alól való feloldozásra. A jog által az Ordi
nariusnak fönntartott esetek feloldozására szólő fakultás nem
vonatott vissza, hacsak az eset nem tartozik a Római Szent
széknek fönntartott esetek közé is.3

2. A Római Szentszéknek fönntartott cenzúrák fel-
oldozása.

3. A fogadalmak feloldása és átcserélésa.
4. Az irregularitások alól való fölmentés.
5. A házassági akadályok alól való főlmentések.s

1 1924. jruJ1. 5. Acta Ap. Sedis 1924. aug. 1. 16. sz. 305. l.
2 ef. Vermeersch S. J., TraetaJtms de Jubilaeo pp. 43-47.
3 Monitore Ecel. 1924• n, 15. p. 250.
• Az Ex quo primu'm b. szöv6g!éJben így áll ; "FacuiltllJW8 ••• dliBpen

sandí , " ab... ímpediment.ís cuílibet quoquo mcdo eoncessa", Kérdés
most IllJilio, hQgy esaík a házassági a'kadály<Jlkra, a:vagy a pappászente1é6 és
szOO'ZOtesri fQgada10an a'kadlályaira is ikiterj'ed afelfüg>ges-ztJés1 tAz Irl"egU1ari·
tások és az impedillD-eDotum ad oedínes íközti lkiillön,bBé<get csak a Codex !hozta
be. Vermeersch S. J. (i. 1lD., p. 43) úgy oldd-a meg' e kérdést, hogy
XIV. Benedeknek Cum nos nuperbu1láját vessl iráiIlyadónak, amelv a
jubiJ.mmJ.i é:v rendeleteinek inVell'pretálásá.ra telkintély.Ennelk 3. §·a alapján
azt állitj l8 , hogy a feUiiggesztés csak a házassági akadályolkl'a áll,
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II. Milyen fakultások maradtak érvényben'?
1. Érvényben maradtak azok fl fakultások, melyek más

tárgyakra vonatkoznak, mint a felfüggesztettek. A fönntar
tott bűnöktől és cenzuráktól való feloldozás, fogadalomfel
oldás és változtatás, irregularitásole és házassági akadályokon
kívül minden más fakultás érvényben marad. Ilyenek: rózsa
fiizérek, érmek, skapulárék megáldása, keresztutaik fölállítása,
indexes könyvek olvasásának megengedése, miseintentiok
ősszevonása 8,tb. , .

2. Azon faktiltások közül, melyek azonos tárgyúak bár a
felfüggesztett fakultásokkal, továbbra is érvényben marad ez
a két csoport:

a) Azok a fakultások, melyeket a Codex engedélyez.
Ezek közül nevezetesebbek. c. 2237. §. 2.: az általános jog ál
tal megállapított latae sententiae büntetések feloldozása a
Szeritszéknek speeialissimo modo fönntartott esetek kivéte
lével; c. 990. §. 1.: nem nyilvános bűntényből származő irre
gularitás alőli felmentés, az em'bel'Ölésből és magzatelhajtás
ból származó kivételével; az 1043-1045. canronokban meg
határozott esetekben (halálos ágyon stb.) fölmenteni a
házassági arkadáJlyok alól; c. 1313: fölmenteni a föl nem
tartott fogadalrnak alól; a 2253., 2254. canonole bizonyos
fakultásokat adnak a győntatőknak néhány eenzurátől való
föloldozásra; 990. c. §. 2. ugyancsak a gyóntatóknak föl
hatalmazást ad sürgősebb esetekre a nem nyilvános irregu
laritás alól való feloldozásra, stb. E felsorolt fakultások
legtöbbjét delegálhatják az Ordinariusok, e delegálás lehető
ségéri nem váJltoztata jubileumi év megszorítása,

b) Azok a fakultások, melyeket pro foroexterno, nun
ciusoknak, internunciusoknak. apostoli delegátusoknak és
alattvalóik fölött az ordináriusoknak és szerzetelőljárőknak
adnak.s

III. A fakultások fölfüggesztésének megszorításai.
1. Ha a gyónó, gyónása idején egykönnyen nem tud

Rómá'ba zarándokolni, gyóntatója épúgy járhat el vele
szemben, mint a jubileumi éven kivüli időben teheti. Ez a

5 ,A. Monitore ecet, (1924, n. 17. p. 2(0)a:llt véli, hogy e fakJultáBokat
csakis pro foro externo lehet gyakorolni rés egyben pro foro interno nem,
habár mindkét forum számára szólnak, A 202. c. §. i. szer1Tht azonban
nunden fa'kul tás, acn.ely pro foro externo azól, é rvénnyel bír pro foro
interno is.
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tágítás azonban csakis a S. Poenitentiaria által pro foro
[nterno adott fakutásokra vonatkozik. Olyan fakultásokat
tehát, melyeik más eimen - pl. rendi kiváltság folytán a
fogadalmak alól való dispenzálás fakultása - illetik meg ;t

gyóntatót, nem gyakorolhatja.
E ponmái a hangsúly a következő momentumokon van:
aj E tágítás csak in Ioro sacramentali vehető igénybe.
bJ Olyan gyónókkal szemben, akik gyónásuk idejében

nem mehetnek egykönnyen (sine gravi incommodo) Rómába.
Ehhez nem kívántatik fizikai lehetetlenség tehát, hanem
l"iia~ érzékenyebb e:r:kölCtSli nehézség. Ilyen pl. - és ez a ](\g
gyakoribb eset lesz - hogy az illetőnek nincs pénze, vaay
ideje a római útra, ha a gyónás után megsziinik is ez a
nehézség,"

Hányszor nyerhelö el a -jubileumi búcsú?

E kérdés tárgyalásánál külömbséget kell tenni J. a
rómaiak és rőmai zarándokok; 2. a RómáJban élő kiváltságot
tak; 3. a Rómán kivül élő kiváltságoltak között. Vala
menny.ien külömböző számú alkalommal nyerhetik meg a
jubileumi búcsút.

I. A rómaiaki és a római zarándokok.+
Egyszer nyerhetik el a jubileumi búcsút saját maguk

nak, a megholt lelkek javára pedig annyiszor, ahányszor
csak a búcsú elnyeréséhez előírt fölt-ételeiket teljesítik.'

Aki azonban egyszer már elnyerte a búcsút és másod
szor is el akarja a szenvedő lelkek javára nyerni, ugyan
azon föltételek mellett teheti csak, mint ahogy az elsőt
elnyerte.2 A búcsú feltételeit (bazilikák látogatása) mind-

6 Pl, néhá.ny hónap mmlva i,géalybeveheti a zarán.dolkútho-z szükséges
időt rnyujtó seabadságot, avagy később pén7Jt k~ stb.

• E wnt alatti.akat ido.köZJb~:n módosította a roma i Szentszék, 1. a
következő fejezetet: A római zarándokok második és további jubileumi
bnamnyerése. 41--42. II.

l cl.: BlllUa; "Si umquam" D. XV. és .Vonita S. Poenite-Ilfiariae
III Julii a. 1924. n. XVII.

2 Manila Poenit. i. h.
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addig változtathatja a gyóntató, amíg az illető a búcsút egy
"zel' meg nem nyerte, ha ez rnegtőrtént, semmi változtatásnak
nines már helye, hanem a második és következő alkalmak
kor ugyanazok a könnyítések érvényesek, amelyeket az első
alkalommal kapott,"

A S. Poenitentiariának van még egy előzetes rendel
kezése is" arra az esetre, ha 'a Szeritszék valami. általános
indultummals leszállítaná a templomlátogatások számát.
Ilyen. rendelkezés után az indultum kiadása előtt végzett
templomlátogatások száma betudandő az újonnan megálla
pított számba; ha Pedig a búcsús már annyiszor (vagy több
ször) meglá.togartta a bazilikákat, ahányszor az új rendelke
zés kívánja, még egy látogatást kell végeznie és elnyeri a
húcsűt,«

Aki többször nyeri el azonban a jubileumi búcsút,
csak egyszer élhet azokkal akiváltságokka1, amelyeket a
Szentszék a bűnök'től 'és cenzuráktól való feloldozásra és a
fogadalmak enyhítésére engedélyezett,"

II. A Rómában élő8 kiváltságoltak.
Az Apostolico muneri kezdetü pápai bulla megengedi,

hogy meghatározott viszonyok között élőkY a jubileumi
búcsút más - a római utat és bazilikák látogatását kikap-

3 Ugyanott. E swrLntaJdmeik első a'likJalOllllJmal gyóDJtaOOja a l'át;.;gatá
sok szállDilÍt háromra redukálta, másodszor és következö a1Bm.1maokik.aJl js
három Iátogatással (és a többí felté.tel teljesítésével: gy1Ó[Iás, áldozás, pápa.
swndélklíra vaUó íma) nye:r!b.e1d el a wJjllS búemit.

4 Monita Poenit. i. 'h. (m, XVli.)
6 Ezt a ren.deJI~t csakis az áJlta'lán08 illlduJtUlIll. esetére kell alkal

ma1JIl.lUD.:k és mean arra <J,Z esetre, amiJkor az egyes, za:rálndolkQk már n&.ány
bazil'ííkalátogatás ~lvégmSe utám dáspensatiot nyernelk gy'Ón:tllliójulktól oa 10,
illetve 20 IM.<JgaMs alól. V. ö. P. Vermeereoli S. J.: Tractatus de Jubilea,
p. 40-41.

e Ilyen indultum 1925 j,unius l-ig nem publikáltatott.-Aföntieks,zerint
ha valaki pJ. máa" 4 templomlátogatáat V'ég7;ett és ,akkor jeleIllik meg ees
indultum, amely csak 5 lá.togatást kiván, néiki (lSaik egys7lCr keLl még l'öl
keresm!i a bazili.'kálkat; ha 'Pedig ötazör, hatszor stb. megaátogatta már az
előírt lhel~ket, amikor az Indultum megjelent, még egy 1!átogatá&t kell
wg-e:mie.

7 d.: Bulla: Si umquam n. XV.
8 "Róma" alatt a jubilleU'IlllÍ év .rendelkezéselnél nemcsaa a szorosan

vett Róma, ihanem az u. n. ,,Suburbium" is értendö,
9 Kilk. cuk' 1. a "Hílvei'llk 1l!özüll kik és. hogyan nyel"hetilJr. el a jubi

leuml búcsút Itthon" c. fej€'lJefet. Az ott fe~sQTolt k'irváH8ágoJtak ibáJr!hol tar
tózkodlhtatnla'k. tehát kiválságaó.ik a rÓlIIlaialkra is állanak. -Ez kliiRönlben a
Poenít, idiéozett Monitum-á:ból (n, XVlI. vége fejé) is világos.
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esolő - feltételek teljesítésével nyerjék el, eltJéröen a római
zarándokoktól. Ez a kiváltság azokra is érvényes, akik
Rómában élnek ugyan, de a kiváltságotrak körülírt cso
portjába tartoznak (szerzetesnők, foglyok, nőnevelőintézete-k
lakói stb.). Világos ez egyrészt abból, hogy az idézett bulla
nem tesz 'kiilőnbséget a Rómiban lakók és azon kívül tar
tózkodók kőzőtt; másrészt ~edig a S. Poenitentiaria Moni
turna'v kifejezetten kimondja, hogy II Rómában tartózkodó
kiváltségoltak a kiváltságon kívül a megholtak számára is
megszerezhetik a teljes búcsút tőbbször is; ,tehrá't a kivállt-
ságuk is fönnálL .

Ezek alapján a kiváltságoltak a maguk számára hét
szer nyerhetik el II jubileumi búcsút a kiváltsagos főltéte
lekkel, a megholtak számára pedig annyiszor, ahányszor a
számukra előírt föltételeket teljesítik.

Reájuk is áll azonban, hogyafeloldozások és a foga
dalomenyhítések privilégiumát csak egyszer vehetik
igénybe, minthogy ez a gyóntatók és poenitentiariusok
fakultásai használatának egyik föltétele.u

III. A Rómán kívül élő kiváltságoltak.

Az Apostolica muneri kezdetű bullában felsoroltake
a maguk számára kétszer nyerhetik el a búcsút.n Ezzel
azonban kimerül az engedélyük Reájuk tehát nem áll az az
engedélly, hogy a holtak számára annyiszor alkalmazhatják
a jubileumi búcsút, ahányszor az előírt feltételeket telje
sitik.t- F gyanesak reájuk nézve is áll a föntebb emlitett
megszorítás, hogy a jubileumi búcsú elnyerésére végzett
gyónás alkalmával igénybevehető ki váíltságos feloldozással
és fogadalomenyhítéssel csak egyszer élhetnek.

10 n. XVII. vegen,
11 Bulla: Si umquam n. XV.
12 L. 53--55. oldal t.
13 Apost, muneri 4. bekezdés .végén,
H Em kifejezetbt'n kimondja a S. Poenbtenttaría többször idézett

Monituffl<L: "ils (t. i. a Rómán 'ki vül élő klváltságoltakna.kl omnibus haud
lioere praeterea . " tot.íes in defunctorum sulITa.giu.rm eundem indulgentiam
aeqtrirero, quoties opera suffeeta repetant."
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A római zuáDdokok második és további
jubileumi búcsÚDyerése itthon.

A jubileumi évre kiadott első rendelkezések szerint- a
rómaiak és római zarándokok annyiszor nyerhették meg a
jubileunii búcsút, ahányszor az előírt feltételeket teljesi
tették. A második és. Jrovetkeoo ízben nyert búcsút azonban
csakis a megholtakra alkalmazhatték. Ha az; első izben a láto
gatások számát gyóntatójuk rednkálta, minden következő
alkalommal e redukált számú templomlátogatást kellett vé
gezniök.

1925 március 21-én azonban újabb rendelkezés történt
ez ügyben, melyet csak junius l-i (7. sz.) Acta Ap. Sedis
publikált.

A S. Poenitentiariahoz kérelmek érkeztek, hogy a
jubileumi búcsú második és következő megnyerésének fölté
teleit enyhítsék. XI. Pius pápának jelentést tettek és Öszent
sége a Poenitentiaria előterjesztett kéréseit teljesitve így
rendelkezett :

1. A rómaiak és a római zarándokok ha már egyszer
elnyerték a jubileumi búcsút, utánna többször is megnyer
hetik a szenvedő lelkek számára, a következő feltételek tel
jesítésével a) gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára ép
úgy, mint az első elnyerésnél.s b] a négy bazilika közül bár
melyiket egyszer meglátogatják.

2. A római zarándokok rendes tartózkodási helyükre
visszaérve ismét elnyerhetik a jubileumi búcsút a meghol
tak javára töbször is; ha: a) gyónnak, áldoznak, a pápa
szándékára imádkoznak; b) a plébánia-templomukat egy nap
alatt négyszer meglátogatják.

Az utóbbiak búcsúnyeréséhez és templomlátogatásá
hoz megjegyezzük a következó'ket:

aj a S. Poenitentiaria előterjesztett kérelma kifejezet
ten arra az időre szőlott, ha már a zarándokok állandó tar-

1 Bulla: Si umquam n. XV; Monitum S. Poenit. 31 julii 1924, n. XVII.
2 Ez is következik az elöterjesztée végé'~ csatolt: servatis ceteris

servandis szavakból.
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tózkodéei helyiikre megérkeztek," A búcsút tehát az úton
vagy idegen helyen nem nyerhetik el.4

b) A búcsú elnyerése a saját plébánia-templom megláto
gatásaihoz van kötve, épúgy, mint Rómában a bazilikákéhoz. E
föltételnek nem tesz eleget, aki más templomot látogat meg.
Ugyszintén ez esetben nem vehető igénybe X. Piusnak az
az engedélye," amely a búcsúlátogatásokhoz megkívánt tem
plomlátogatásnál a zárdák, szemináriumok, kórházak stb.
intézetek lakóinak megengedi, hogya saját kápolnájuk láto
gatásával is eleget tehetnek. Ez ugyanis csak arra az esetre
szől, ha nem valamely meghatározott templom szerepel a
búcsú föltételéül. Esetünkben azonban ellenkezőleg kifejezet
ten a "paroehialis eoolesia"-ról van szó.

e) A plebániatemplomot négyszer kell meglátogatni
6<:' pedigmindnégy látogatásnak egyazon napon kell tör
ténnie,s A négy látogatás történhetik kapcsolatosan ügy, hogy
az egyes látogatások után a búcsúnyerő a templomból ki
megy és újra bemegy.

Az egy "nap" számítása természetesen itt is, mint a
jubileumi búcsú első megnyerésénél tetszés szerint történ
hetik a polgári számítás (24 óra éjféltől éjfélig), vagy az
egyházi számítás (előző nap déli 12 órától másnap éjfélig)
szerínt,"

3 "peregriniB ad proprmrn habitualis eommoratíonás loouon reversís,"
4 VIan ugyIWD.is egy régeMli intM1k.edes (Acta Sanctae SedJiS XXXV1III.

351.), m.ely s~t ha egy bÚC8úeluye1"éslb.~za SJaját plebáedatemplom láto
gatása volna előírva, utasás ik!ö7Jben a tartózkodási hely plebérüatempioma
értendő alatta. Ez érthető; a peregrin.us ilyenkor az actualis commoration is
locus plebá11iáját l~.togatja m.~g;a S. Poenít, mQBJt táil'gyalt engedménye
a2lOiIl.ban vi1ágo6'au az ..ad proprium habitualis coenmoratíonís locu.m
reversis"-'rŐl 1>ea'Zé1.

5 1909. jan. 14. Acta Ap. Sedis I. p. 210.
e ..quotíeseunque quatuor in die paroecialts ecclesiae vísítattones

exp1everint" S. Poenit. i. h.
7 Ez a könnyítés csak 'a rómaiaknak és a római zarándokoknak szól,

iba már egyszer eIlIlyerWk a jruibme1ll!Ili búcsút. Az itthoni kivá.Jt8Jágolt1aJrra
nem á.ll.



III. RÉSZ.

A Szentév pasztorális feladatai.

A Szentév pasztoráU. jelentósége.

A jubileumi Szentév 1925-ben lezajlandó ünnepsége két
ré-szre oszlik. A főrész Rómában folyik le ésannak részesei
a római zarándokok lesznek; a másik része itthonmaradt
híveink meghatározott töredékének szől, akik kőzűl többen
római út nélkül is részesíilhetnek a jubileum lelki jótétemé
nyeiben) 1926-ban az első hat hónapra azután a jubileumi
búcsút az egész világra ki fogják valószinűleg terjeszteni.

Az első látszatra a jubileumi év csak 1926-ra ad nagyobb
pasztorációs tevékenységre alkalmat, Nem így áll azonban
a dologi A Szentév szelleme olyan momenturnokat tartalmaz,
amelyeket nemcsak a római zarándokok és itthoni kiváltságo
sak, hanem híveink összessége számára is nagyon sok lelki
gyümölccsel alkalmazhatunk. És ép az 1925-ös év hoz sok oly
momentumot, ami már 1926-ban nem lesz meg. Melyek azok,
kitűnik a Szentév szellemének elemzéséből.

1 Aposto/ico muneri kezdetü constitutiojában a Szentatya a jubileumi
búcsú kegyelmeiben a római zarándoklás nélkül és már az 1925. évben
részesíti a követkeWket: I.arz; összes szerzetesnőket, közös életet élő obla
tákat és tertiariákat jelöltnőikkel, novícíáíkkal, bennlakó vagy félbennlak.ó
növendékeikkel és összes háztartásukben élő személyZetü.kkel együtt; II. a
más világiak által vezetett nőnevelőintézetekben lakó nőket (in gynaeceiB
seu conservatorio degentesj ; III. a remeteéletet élő szerseteseket: IV. a
fogházakban letartóztatottakat és az ellenség fogságában levőket; V. a
mindkét nembeli betegeket és gyengélkedőket akiknek egészségi állapota
a jubileumi év egész tartama alatt nem engedi meg, hogy Rómába zarán
dokolhassanak, vagy pedig ott a bazilikákat Iátoga thassák ; a kórházak
állandó betegápolóit ; VI. azokat a munkásokat, akik napi munkájuk béré
ből élve azt oly hosszú időre, mint a zarándoklat kivánja, nem szakít
hatnák meg; VII. végül a 70 évnél idősebb öregeket.



1. A Szentév ünneplése történelmi szellemének egyik
összetevöle a római zarándokút.

a) A régiek zarándokútja nem a mai modern utazás pszi
héje. Ez inkább világlátó éS' szórakozó célzatú. A gyorsvonat
rohanó sebessége mindenben ráüti a bélyeget. A mozi berregő
gyorsaságával futnak egymásután a képek, melyek lelkivonat
kozásai nem kapnak időt, hogy alélek mélyére hatolhassanak.

Az ősi zarándokok az; áhitat vágyával indultak útra.
A hitük késztette őket és a történelmi emlékek látásának
kiváncsisága. útjuknak minden alapja új és új látnivalót
hozott ugyan, de annyit, amennyit lelkük föl tudott dolgozni
és amelyiknek vallási vonatkozásait ők töviről-hegyire meg
megtudakolták. gyümölcseit levonták. Róma és a római út
mily tengersok ilyen vonatkozással rendelkezik!" Elég c~Ja,k
ezek történetének hallása. és az ember előtt elvonul a nagy lel
kek heroikus kiizdelme, buzdító példája, évezredek erősítő
hite. Ha járt valaki a Kolosszeumban kezében egy vörös
Bédekerrel, esetleg egy unott, hadarőnyelvii Cicerone társcsá
gában, vagy végighallgatta ugyanott P. Banghát és Böhlét,
amint rámutatott a helyre, ahol Antiochiai Szent Ignácet szed
ték szét a vadállatok és ahol Néró ült minden dicsőségével és
hallotta applikálni ezek bátorságát, illetve vérszomját a mai
viszonyokra, az a gerincesebb hit szent propozitumával hagyta
ott a Kolosszeumot és tudta, hogya Cicerone mellett csak
köveket nézett, de most azok tanúságát vette lelkébe. Az ő szá
mára: "lapides clamabant", Róma pasztorális érzékkel rende
zett (!) végignézésének tehát hosszú időre kiható áhitatnevelö
é(:: hiterősítő hatása van.

2 Vegyünk csak egy példé:t. Ismerek valakit, aki római útjában Ve
lencében a Szent Márk-téren látta a; "pék lámpását". Sok ezer modern
zarándok elment mellette és azt sem tudta, hogy mi az. Ennek elmondot
ták: ,,sok száz év előtt azon a helyen Jeszúrva találtak egy lovagot. Mel
lette állott egy pékinas, aki: kezében tartotta a tőrt, mely a halálos döfést
tette. Elfogták. Hiába védekezett, hogy ép akkor jött oda és csak kiváncsi
ságból emelte föl a fegyvert.. Halálra itélték és kivégezték. Már feje a
földre hullott, amikor jelentkezett az igazi gyilkos: egy katona. A velencei
tanács arra a helyre remekművü lámpát kéS,z1ttetett, amelyet meggyuj
tottak, valahányszor súlyos dologban itiilkeztek. Ez a lámpa figyelmeztette
a bírákat, hogy ne hozzanak elhamarkodott ítéleteket. Milyen jó volna
mínden emoer szebájába ilyen "pék-lámpása", 3Jmely flgyelmeztetné a lellki
ismereteS9égre, ha könnye1Jmüen pálcát aikl8rna ÍJfumi felebarátja becsü
lete fölöttI". - Ezt hallotta az én római zarándokom, és lelkébe eltörölhe
tetlenül bevésődött mások óva tosabb megítélésének Ielkllsmeretbel l köte
les&ége.



b) De- van még a római zarándokútnak az áhitatnevelő
és biterősítő hatáson kívül még más lelkibefolyása is. Az
embert reáeszmélteti a pápaság nagy központi jelentőségére.
A mi Krisztusunk Szent Szivének egész isteni és emberi
lényével jelen van a legkisebb falunak tabernákulumában is,
- az igaz. De az is valóság, hogy tanító-hatalmával, az, oldó
és kötő-hatalom teljességével ottlakozik a Vatikán aggastyán
foglyában. Rómának minden köve ennek aZI isteni hatalomnak
ottani letéteményérőltesz tanűságot Szent Péter eonfessiőjátől
XI. Pius áldásáig és a jubileumi gyóntatók delegált jogható-
ságáig, .

e) Az 1925-ös Szentévnek még egy kűlőnlegessége van:
a római missziá« kiállítás. Egyházunk léleikemelő katolicitása
mellett ráeszméltet ez szent hitünk birtoklásának boldogító
tudatára és arra, hogy Isten országa érdekében irnindany
nyiunknak kötelességei vannak.

2. A római út és annak alkalmi, meg lelki vonatkozásain
kívül van a Szentévnek még egy másik összetevője is. Az
előbbi inkább a kevés zarándokokra hatásosabb és csak külön
pasztorális munkával tudjuk átvetíteni szellemét a zarán
doklatból itthonmaradók nagy tömegére, de ez a második
mindenkire vonatkozik. Ez a bűnbánat, a vezeklés és búcsú-
nyerés. .

Az emberi lélek önként is érzi, hogy bűne és annak
őrők-, meg ideiglenes büntetése különböző dolgok. Föl tudjuk
fogni, hogy bűnünk terhét és annak örök büntetéset csak
Isten végtelen ereje képes lemosni lelkünkről. De azt is érez
zük, hogy az ideiglenes büntetés elengedésére mi is tudunk
tenni valamit és az Egyház oldó hatalma is közbenjárhat éret
tünk. Szinte kivánja hívő lelkünk e hármas tevékenységet:
a bűnbánatot (gyónás:), a vezeklést (önként vállalt nehézségek)
és az Egyháa büntetéselengedő hatalmának igénybevételét
(búcsűnyerés)» A jubileumi búcsú elnyerésében e három
összefolyó tevékenységé a főszerep.

Ha a lelkipásztor tevékenységét úgy fogjuk föl, hogy a
bűnbánó szívek föloldozásában kimerül, akkor a jubileumi
év ugyan nem sok munkát fog adni. Ha azonban az elveszett

a A Szentév búcsúja magában foglalja az előbbi kettőt is, mint föl·
tételt. A jubileumi búcsú egyik föltétele a gyónás, vezeklésnek számítható
a római zarándokút nehézsége, áldozata, vagy az itthonmaradottakuál az
ájtat08Ságoik, 1e;mp.]omlát()g'atásQ!K. Ugyane pontban teret keJl engedni
az egyéni buz.góság plusz-ának is. sőt ezt buzdítással ki is kell hívni.



bárány fölkm-esésének, hazahozatalának és meggyógyításá
nak faradságos útját valljuk a magunkénak, akkor a Szentév
jogcím lesz egy sokoldalú és a buzgó leleményesSiégnek száz
útat kináló pasztorális megdolgozásra, hatásra.

Foglaljuk össze az eddig elmondottakat. A Szentév
jubileumi búcsújából a következő lélekreható momentumok
fejthetők ki:

1. A római zarándoklat áhitatnevelőés hiterősítő hatása.
(Az itthonmaradottaknál a római helyekről szóló élénk és
alkalmazott előadásokkal pótolható némileg.)

2. A páp3Bá~ központi jelentősége.
3. A missziosügyek tudatbaemelése.
4. A bűnbánat.
5. A vezeklés.
6. A búcsúnyerés.
7. Végül - és ez pasztorális szempontból igen fontos 

a Szentév jogcímet ad, hogy összehozzuk híveinket, csopor
tonkint (pl. a munkásokat, ez év kiváltsága!) megdolgozhas
suk őket a jubileummal kapcsolatos előadássorozatok és
ájtatossági gyakorlatok keretében...

Ezek előrebocsájtása után a jubileumi búcsú 1925. évre
vonatkozős teendőit a következőkben látjuk:

1. Azokat a hiveinket, akik résztvesznek a római zarán
doklaton, arra elő kell készítenünk.

2. A Szentév aktualitástnyujtő jogeimét föl kell hasz
nálnunk, hogya kapcsolatos lelkivonatkozású momentumo
kat előadások keretében hiveinknek előtárjuk.

Egyesületeink keretében tartsunk vagy tartassunk elő
adásokat Rómáról (esetleg vetített képekkel) és hozzákapcsolt
kitéréseinkben a hit fölgerjesztése és a buzgóság szítása
legyen a célunk.

. Predikációinkban ugyane jogcímen tárgyaljuk a pápa
~ intézményét, a bűn ideiglenes büntetését, a búcsú fogal
mat és tőrténetét.s

4 Ha 1926-ra kiterjesztik "orbi" a jubileumi búcsút, akkor maid Alta
Iánosa.bb jellegű lesz ez a tev6l«mység.

5 Erről az utóbbiról különősen hiányos,ak hiveink ismeretei és amit
gondolnak róla sok esetben helytelen. Kapcsolatban megjegymzii][ még
hogy itt ki lehet térni Tetzel búesűpropagandájáraés Luther föllépésére is:
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3. Azok szamara, akiknek a pápa római zarándokút
nélkül megengedte a jubileumi búcsú elnyerését (1. föntebb
az 1. jegyzetei), tartsunk e címen missziójellegű előadássoro
.zatot ájtatosságokkal és általános gyónással. Ezek közül
aktuálisak:

a) Női nevelőintézetek bennlakó növendékei és vezetői.
b) Kórházi betegápolók (világiak elsősorban!)
e) Rabok.
d) Munkások. (Ezt kellene a legjobban kihasználni és

kitlőn jubileumi munkáslelkigyakorlatokat tartani; külön a
férfiaknak és külön a nőknek.)

e) A 70 évnél idősebb öregek számárá.
4. Jubileumi búcsú eimén végig lehetne gyóntatni a ple

bánia minden 'betegjét.

A jubileumi zarándoklat és a szentév
pasztorális kihasználása.

Az 1925-ös szentév a lelkipásztorkodásban három irány
ban ad munkát, illetve alkalmat a munkára. Az 1925-ös év
eseményei ugyanis inkább Rómában összpontosulnak ás' tőlük
a csonkamagyarorseági lelkipásztor, ha ép akarja, teljesen
távoltarthatja magát. Minden mozzanata messze áll a lelki
pásztori tevékenységre kényszerítéstől, tehát egyedül a buzgó
ságon és találékonyságon fordul, hogy kihasználja-e a lelki
pásztor valami működésre.

A római zarándoklatok adjáli az első munkateret.
A szentév eseménye továbbá nagyon sok olyan tárgyat

tesz ma aktuálissá, amelyről nélküle némileg időszerűtlen és
mindenesetre eröszakolt lenne beszélni. Ezáltal tehát második
munkaterül alkalom és cím kínálkozik a lelkipásztor számára,
hogy egyes témákat predikációban, előadásokban megtár
gyaljon, amelyeket ha máskor szószékre és elöadőasetalhoz
vinne, "hajánál odaráncigált" tárgyaknak minősítenék.

A harmadik munkaalkalmat pedig az a privilégium
nyujtja, melyet a pápa egyeseknek (apáeák, munkások stb.)
adott, hogy a jubileumi búcsút a római zarándoklat nélkül
itthon is elnyerhetik, Bizonyerról maguk a privilegizáltak
sem tudnak és kiaknázatlan marad számukra a szentév, ha
maga a lelkipásztor nem ajánlkozik a jubileummal.
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I. A római zaráDdoklatok.

Az egyes lelkipásztorok számára a legkevesebb munka
tér nyílik a római zarándoklatok címén. Azért itt is tehet
valamit mindenki, a zarándoklatok rendezői pedig igen sokat.

1. Előbb nézzük a zarándoklatok rendezöinek szerepét.
A zarándoklatokat mindenekelőtt ne fogják föl turista

útnak, hanem a szó értelmében zarándoklatnak. Ilyennek hir-
de-ssék, ilyennek szervezzék és ilyennek bonyolítsák le.

A hirdetésnél nyiltan meg kell mondani a zarándoklat
ájtatossági jellegét és mindazokat, akik erre nem hajlandók,
vagy azt nem teljesíthetik, a -résstvevők közé nem szabad
bocsájtani.' Lehet, hogy így valamivel kevesebben lesznek,
de hát utóvégre a Rómában tömeggel való imponáláshoz
Magyarország pénztárcája úgyis csonkatehetségű és végtére
is' a lelki haszon a cél. (Nem az elismerés, nem a dicsöség és
nem az üzlet.) .

Fontos momentum még a zarándokok lelkületének kellő
előkészítése. A lelki előkészítés kétirányú lehet. Az első, hogy
fölhívják a figyelmet az úton és a Rómában látnivalókra.
Erre szükség van, hiszen annyi lesz az új benyomás és meg
ismerni való, hogy túlterhel majd, ha mindent a helyezinén
akarnak előtárni, megmagyarázni. Főleg a történelmi vonat
kozások azok, amelyeknek apereipiálása az utazásénál nyu
godtabb lelkiállapotot kiván meg. Ezt az előkészítést aJlkal
mas könyvekkel érhetjük el. Az Orsz, Kat. Szővetség, úgy
tudjuk, minden zarándokának megküldi Früchtl sikerült
Római útmutató-ját. Az intelligensebb zarándokok kezébe
adjuk ezenkívül még P. Bangha Béla S. J. hasonló című leg
újabb könyvét. Ez ma nemcsak a legtökéletesebb és magasabb
igényeket is kielégitő római útmutató.s hanem egyenesen
apologetikus és aszketikus irányú is. A zarándokokat figyel-

meztetni kell, hogy e könyveket még itthon tanulmányoz
zák át.3

1 A MárlalkOiIligTeg>ációlk z,a'l'ándokkLtánáJ. pl. me~álla;pÍ!tottá!k. hogy
hol és míkor lesznek közös szentáldozások és eddig 7 jelentkező más
vllJ1lliásut utBilÍtották vísssa. 19Iaz, hogy ez talán keménvnek tűnik fel, de
nem lehet föláldozni az egész zarándoklat lelki egységének sikerét.

2 Sajnos és érthetetlen, hogy idegen nyelven sincs valami jó és lelki
Pásztori érzékkel összeállított útmutatója Rómának. Bangha könyvM
érdemes lenne lelorditaní. (Panas kiadása; ára kötve 50.000 korona.)

3 Kevésbbé i.n1elligens zammdolkoknál ezt ,e'lőadásolkkalleihetnepótolni.
Annyian azonban bajosan lesznek egyhelyröl, hogy számukra ilyen elő
?dásokat tartani érdemes lenne.
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A második előkészítő föladat a jubileumi búcsúnak és
a jubileum alkalmával megnyerhető privilegiumoknak (föl
oldozások, fogadalmak átváltoztatása) megismertetése. Ez is
könnyebben történnék könyv útján. Az intelligensebb nagy
közönségnél jól elvégzi e föladatot dr. 8ipos Istvánnak
A Seent Év c. füzete (Szt. István-Társ. kiadása. Ara
10.000 K).

A zarándoklat lebonyolításánál a technikai részről nem
kell szőlnunk, Az Orsz. Kat. Szdvetségnek ezi.rányban bő
tapasztaJatok, jó összeköttetések állanak rendelkezésre. Az
ellátás, elszállásolás stb. oldaláról a mult évi zarándoklatát is
nagyon dicsérték a résztvevők. A kengreganisták zarándok
latának sikerét pedig P. Bangha egyénisége garantálja.

Fontosabb azonban ennél a lelkipásztori meqszeroezés.
A zarándokokat csoportokra osztják és minden csoportnak
egy-egy vezetője van. Ez a vezető ingyen, vagy kedvezménye
sen utazik. A szervezők e tisztségre olyanokat szoktak meg
kérni, akik a zarándoklat rendezése körül szolgálatokat tet
tek. E kedvezmény, mint viszontszolgálat, méltányos is. így
kerülnek aztán a csoportvezető tisztségéhez; nem egyszer
olyanok, akik maguk is először vannak Rómában. Lelki
pásztori vezetésre ilyenek részéről természetesen nehezen
lehet számítani, sőt mJég kalauzolásra.s vagy a látottak lelki
momentumainak kiemelésére sem.

A zarándoklat lelki eredménye pedig e vezetők rátér
mettségétől, egyéniségétöl, ügyesen végzett munkájától nagy
ban függ. Sokat tehet egy-egy kiválóságnak tőmeg-szőnok
lata," de a csoportokban végzett "nevezetességek" szemlélésé
nél a rövid, ügyes alkalmazások egy lelkigyakorlat hatásával
vetekedhetnek.

2. A római zarándoklatok lelki eredménye érdekében az
egyes lelkipásztoroknak is alkalom nyílik a munkára. Ezt a
kifejthető tevékenységet a következőkben vázolhatjuk:

a) Reábírhatnak olyanokat a zarándokútra, akiknek arra
lelki szükségük van. Ez a búcsújárás előreláthatólag aszke
tikus jellegű lesz. Kiválóságok vesznek rajta részt és olyan
tömeg, amelyik nyiltan végzi majd ájtatosaági gyakorlatait,

• Az O. K. Sz. jubileumi zarándoklata] e tekintetben ~ elismerésre
mél tóan voltak megszervezve.

6 Ilyent lehet majd beállítani II négy templom napi búesúdárásánál,
<'Eakih~ ez a dolog természete ssenint nem lehet hosszú prédikáció.
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gyónását és szentáldozását. Ha ebbe a hitvalló csoportba
belekapcsoltunk néhány lanyhát, esetleg olyant, aki gyónását
már régen elmulasztotta, 'a tömeghatás magával vonja az
illetőt is. Igen sok lelkipásztornak van olyan tehetős híve,
aki régebb idő óta távolmaradt a szentségektől, az ilyen rend
kívüli alkalom könnyebben reábírja ezeket a győnásra, ami
a legtöbb esetben a praktizáló keresztény életnek lehet kez
dete. 6 Egyik-másik tehetősebb hívünknek pedig valami lelki
rendbehoznivalója lehet (egyházi fenyíték, fogadalom), amely
nek elintézésére ép alkalmas a jubileumi gyónás, privilegiuma.

b) Az ellenkező tevékenységre is lehet szükség. A jubi
leumi zarándoklatra jelentkezhet olyan is, akinek részvétele,
vagy részvételi szándéka nem helyes," A rendezők nem tud
hatnak az ilyesmiről, de - főleg közismerten botrányos
életűeknél - tudhat az illetékes lelkipásztor. Az ilyeneknek
'visszatartása (az országos rendezőség egyszeruen nem veszi
fel öket) nagy tapintatot igénylő kellemetlen föladat, de
szükség van reá. 8

c) Ahol több zarándok indul egy plébániáról, a lelki
pásztor néhányelőadással előkészítheti e résztvevőket. Ezek
nek tárgya. lehet: az út éS' egyes római látnivalók kiemelése
(Früchtl és Bangha könyvei alapján); a szentév történetének,
a búcsú fogalmának, a jubileumi gyónás privilegiumainak
ismertetése.

II. A jubileum alkalmának kihasználása az egyesületi
életben és a szQszéken.

Előbb említettük, hogy a jubileumi év eszmeköre sok
olyan témát tesz aktuálissá, amelynek tárgyalása más alka
lommal erőszakolt lenne. A lelkipásztornak nem szabad
elszadasztania az alkalmat, hogy predikációja, előadása tár-

6 Missziók alkalmával is tapasztalhattáa ezt a lelk.ipá.s7.torok.
7 E különösnek látszó állításra ismét faktummalszolgálunk okada

tolásul. A legutóbbi római zarándoklaton egy elvált nő azzal a BZéln
dékkal vett részt, hogy valaint Ismeretséget kössön. Ez meg is történt:
ma polgári kötésben él együtt egy színtöu elvált férfivel, akivel ott
Ismerkedett meg.

a Ebből a szempontból is kivánatos, hogy a zarándoklat vezetősége
értesítse a jelentkező zarándok pleoánosát a fölvételról.
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gyává választhassa ezeket, sőt hogy a szentév eímén számukra
külön előadássorozatot ne hirdessen, pl. egyesületeiben.

Az e címen tartható előadásokat azok helye szerint két
csoportra osstjuk: egyesületi előadásokra és szőszéki beszé
dekre.

1. Egyes&leti eliadások.

Helyesebben mondhatnók így: az egyesirletek rendezé
sében, a nagyközönség számára tartott előadások. Hiszen leg
több ilyen előadásunkat úgyis így rendezzük (pl. Kat. kőr-i
előadás, de résztvehet rajta mindenki).

Ez alkalmakra kínálkozó témák:
a) Rómáról vetített képekkel tartott előadá.Y. A KIVE

nek (címe: Budapest, VIII., Horánszky-u. 18.) több ilyen
sorozatképe van, melyet kidolgozott felolvasással együtt
szetény kölcsöndíjért megküld. Az előadásba dolgozzuk
bele Früchtl és Bangha Római útmutatóinak megfelelő rész
letét is. Ugyane képekkel nagyobb iskolások és ifjúság szá
mára is tarthatunk kiilőn-kiilőn előadást.

b) Nagyon 'sok iskolának (pl. gimnáziumnak, zárdának)
van néhány római képe a vetítő gépéhez. A Kolosszeum, Szt.
Péter-templom, katakombák stb. rendesen köztük vannak. Eze
ket külön előadások tartására alkalmazhatjuk, melyekhez az
anyagot a következő könyvekből vehetjük: de Waal: Három
század a katakombákban (A háboru előtt a Szent István
T. népies tagilletménye volt, majdminden zárda és katolikas
egylet könyvtárában megvan). Ennek akármelyik történetét
fölhiasználhatjuk a római képekhez. Kis ügyességgel részlete
ket vehetünk ki még- a Quo vadis-ból és a Fab-iolá-ból is..
Például: Bemutatjuk a Szent Péter-bazilikát; elmondjuk,
hogy ennek középpontja Szent Péter sírja és néhány epizódot
beszélünk el az őskeresztény életből, melynek Szent Péter
szeraplője volt. Másik példa: bemutatjuk a Kolosszeumct és
történetekkel illusztráft előadást tartunk 'az első századok
keresztényiildőzéseiről, végül a "modern keresztényüldözés
ről": szociáldemokráciáról, kommunizmusről.

c) Intelligensebb kőzőnségnek alkalmas téma a római
kérdés is. Kapesolőpontok lehetnek a régibb és a mostani
jubileumi évnek kiilsőségei (régen a Quirinál előtt is kihir
dették a jubileumot, a pápa a Lateránból vonult a S~nt Péter
bazilikába, az egész utazásra engedményeket tehetett, most

4*
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nemi miértt). Közönségünk most kiilőnősen megértövé han
golható e kérdés számára, hiszen saját magán érzi, mi az,
amikor egy országot igazságtalanul elrabolnak Az előadás
hoz teljes anyagot szolgáltat: Dr. Sipo» István: A római
kérdés c. könyve (kapható a szerzőnél: Pécs, Szeminárium.)

d) Jámbor egyesületeinkben ciklust kezdhetünk a
jubileummal kapcsolatos témákról, melyeknek tárgyai lehet
nek ugyanazok, amelyeket a prédikáciőszéken az alábbiak
szerint tárgyalhatunk.

2. Szószéki be8zMek.

Rendes templomi szentbeszédein:k bevezetésében utalva
a jubileumi évre, a máskor nehezebben pertraktálható témák
egész sorozatát könnyen előadhatjuk. Ilyen beszédtárgyak:

a) A búcsúkról. Mi a búcsú ~ (A bűn éS' büntetés: örök
és ideiglenes büntetés; az Egyház ősi fegyelme; ennek fejle
ménye: a búcsú). - Mi kell ahhoz, hogy búcsút nyerjünk!
(a kegyelmi állapot, bűnbánat szentsége, egyes búcsúk külőn
föltételei); - Mi a jubileumi búcsú? (Története, föltételei). 
Anyagót találhatunk fóleg: Beringer. Die Ablasse c. könyvé
nek I. kötetében. Azonkívül a dogmatikákban, pl. Schütz,
Dogmatika II. kötetében. (A kidolgozásbarn térjünk ki a búcsú
helytelen értelmezésére is: hogy nem bűnbocsánat. hanem az
ideiglen.es büntetés elengedése; szőljunk -Luthernak a búcsúk
ellen igaztalanul 'megindított hajszájáról is).

b) Az Egyházról. A jubileum alkalmával jól-kitűnik az
Egyház négy jele: az egység (ugyanazt a tantvallj áJk a búcsú
ról míndenhol, ugyanazon fegyelem alatt nyerik, ugyanazon
ezentségekkel}; a szentség (milyen a lélek a búcsú elnyerése
után, avagy más beállításhan a szentség jele: Róma története
arról beszél, hogy minden korban voltak szentei) ; - az
apostoliság (Szt. Péter sírja); - akatolicitás (az egész világ
együtt hisz, hódol és vezekel).

, c) A pápaságról. A jubileumkor az egész világ hódol a
r?ffi8;Í pápa előtt. Miért ~ Mert Krisztus helytartója. (A pápa
sagrol Igen sok kész szentbeszédet találunk a különböző
gyűjteményekben pl. Szt. Péter-PM ünnepénél; azonkívül
gazdag anyagot tartalmaz Bougoud, Kereszténység és korunk
c. munkája.)

, d) A szenvedő lelkekről. Az Egyház a jubileum tarta
mara felfüggesztette az' élóK búcsúit, de a holtakét nem.
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Miért! Ezek a legszegényebb lelkek, mert nem tudnak magu
kon segíteni. A purgatorium. Isten irgaimának kiesdése az
Egyház kincstára. megm.yitásáva1. A S'2Jámukra nyerhető
búcsúk feltételei. (Anyago.t szolg.áJltaJt: Keppler: Die Armen
seelenpredigt; azonkivűl a halottaknapi predikáciők kÖ1lÜl
soknak ez a tárgya.)

Hiveink közül kik 6. hogyan nyerhetik el
a jubileumi búcsút itthon?

XI. Pius 1924 julius 30-ám. kelt Apostolice muneri kez
detű bullájával a jubileumi búcsú megnyerhetését erősen
kiterjesztette, Kiváltságot adott ebben egyes osztáJ.yo8rni3:k,
akik csak nehézségekkel tudnának Rómába zarándokolni,
hogy a jubiieumi búcsút mődosított fÖll1:iét€JI~Kel otthon is
elnyerhetik.1

I. Kik a kiváltságoltak?

1. A kjjzö·sen, intézményesen együttélő nők. Ezek:
a) Szigorú klauzurás szerzetesnők. Kivál1Bágailkiban

osztoznak a zárdájU'kban élő összes nők, nevezetesen: a jelöl
tek, újoncok, prőbaévesek, neveltjeiik: (ha legalább <az &v na
gyobb részében a zárdában ,tartó2lkodnak) és szolgálőszemély
zetiik,

b) Minden apáca néven ősszefoglalhatő sZJerzetesnő,aJci
nek szerzetében egyszerű fogadalmat 1Jeflznek:, aJkáT pápai,
akár egyházmegyei jogu az intézménye és ha nines is annak
kleuzurája, Hasonlókép je1dltjei!k, ujoo.caik, a nevelőintéze
teik bennlakó növendékei és mindenki, aki intézetükben
benn él.

c) Oblaták és jámbor társaséletben élő nők, akiknek
intézménye valami módon jóváJh8gyatott az egyházi hatóság
által (azok is, amelyek CSaJk keletkezőben vannak és <slk ad

1 Ez a privilegium tulajdonkép általában azoknak szél, akik a bazilikák
látoga1jás.á.t nem tudjá&: egy,könnyTen az előírás szerint elvégezni; a módo
sítás főleg ennek átváltoatatésa, Igy a privilegium nemcsak Rómán kívül..
hanem in Urbe, is igényoo vehető a fönt fel8{)roltak által.



experinlentum nyertek engedélyt). Kivülük mindeniki, aki
intézetiikben bennlakik épúgy mint az apácáJ]ffiál felsoroltak.

d) Minden női harmadrend tagjai akik egyházi enge
déllyel birnakés együttélnek. Intézményük ibenn,lakói épúgy
mínt az apácáJknáil.

e) .A női otthonok és nevelőintézetek osszes női és leány
lakói, ha nem apáeák vezetik is intézeteiket,"

2. .A remeteszerzetesek. Ilyenek a trappisták, lmmaldu
liak és kartbausíek, párlosdk.

3. Minden fogoly nemre való tekintet néIDilil, Hadifog
lyok és bárminemű szabadságvesztésre ítéltek, (Az egyházi
hatóság á!ltJa;1 internáJlt egyháziak is.)

4. .A betegek és gyengélkeaők, a'kik ebben az évben kőros
állapotuk miatt egykönnyen nem mehe1Jnek Rómába.

5. .A betegápolók, akár hivatásosak, akár önkéntesek.
.6. A munkások, 'alkilk nem tudnak hosszabb időt szaHn

taní maguknak és napi keresetiikből élvén, annyi ideig nem
nélliilöZJh~!k a bérülJret.

7. .A 70 éven felüli öregek.
E felsorolt kiváttságosek közü'! a magyar pasztoralis

életre csak a következők aík!tualisak:
1. Apácazárdák nevelőintézeteikkel. Ezek számára a

jövő tanévben triduumot lehetne tartani és e címen ünnep
séget rendezni. Az apácák V'alká.cióra eső lelkigyakorlatával
is össze lehet 'kötni a jubileumi búcsú elnyerését, leikipásztori
szempontból előnyösebb azonban elválasztani, A jubileumi
búcsúnak ugyanis a lelkigyakorlattól eltérő céllal egész kiilőn
beállítást lehet adni.

2. ,VHágiaJk által vezetett női nevelőintézetek. Ezeknél
afunévkezdő gyóntatást lehetne egy-két napos rekollekció
félével ősszekötni a jubileumi búcsúelnyerésére.

3. Kórházak betegjei az ápolőkkal. A betegek közü'I. a
nem súlyosakat is végig lehet gyóntatni e címen. Az ápolók
és a föntjárók számára pedig triduumot tarthatunk. Az ott
hon fekvő betegeket e címen szintén végig lehet gyóntatni.

4. Foglyoknál hasonlókép titulus ageneralis gyón
tatásra,

2 A bulla igy említi őket: "Ptuellaeet mulieres ín - gynaeceiB sen
conservatoriis degentes" Gynaeceum alatt női otthonokat, conservatorium
alatt 'pedi,g mindennemü női nevelőintézetet, convictust értünk.
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5. Munkások számáro az adventben lehetne a jubileumi
ünnepség címén előadássorozatot tartani (lelkigyakorlat-jel
legűen).

II. Mily fÖJtéteJek.keJ nyerhetik el e kiváltságoltak a jubi
leumi búcsút?

A jubileumi búcsú elnyerésére az Apostolico muneri
bulla értelmében a kiváltságoltak a következő feltételeket
kötelesek teljesiteni :

1. Gyónás és szentáldozás.
2. lma a pápa szándékára. E szándék ugyanaz, mint

amit a római zarándokok számára előírt a pápa. Ismeretük
nem szükséges ugyan, mert a búcsút elnyerhetik, ha implicite
e célra imádkoznak, de oly megkJapóaJk és az egyházias lel
kület nevelése szempontjáből oly hasznosak és megnyerőeIK
is e szándékok hogy megismertetésiik alkalmas téma.

3. Valamely vallásos cselekedet, vagy áhitatgyakorlat,
avagy szeretetcselekedet végzése.3 Hogy milyen legyen ez a
cselekedet, közelebbről meghatározhatja az Ordinárius. Ha
nem teszi, agyőntatő írhatja elő, esetről esetre 'a gyónó körül
ményei figyelembevételével, hogy mit végezzen.

A búcsú elnyerésére megjegyzendők még:
a) A 'kiváltságdlfuk a jubíleumi búcsút kétszer nyerhe

tik el. Hogy a másodikat csak a holtakra a!1lklaJlmazhatnáJk,
nem lehet állitsni, mert a bullában sehol sincs ily megkötés.

'b) Ha a kiváltságolt megkezdte már a búcsú föltételeinek
végzését és mielőtt mind teljesítené, súlyosan megbetegszik,
a búcsút azért elnyerheti azokra a teljesítményekre is,
amennyit már elvégzett.

III. Kiknél gyónhatnak a kiváltságoltak?
AkiváltságoltaJk jubileumi gyónásukat azoknál végez

hetik, akiknek a Codex értelmében joghatóságuk van fölöttük.
TeJhát:

1. A világiak bármelyik, a gyónási helyükön jogható
sággaJl biró papnáíl gyónhatnak.

3 VallÓ8-08 cselekedet (QP'llB rel1gionis) az olyan, ameLlyel Isten tiBÚ
teleté IliÖvoe.kmk; pl, Iha valaki 1rornneneten vesz reszt, vagy ill. tem(p100ni
ének.k:arban énekel. .J.hitatgyakorlat (opus pietatis) a"L ima, 87JeD.belanénye
ken -való részvétel snb. Szeretet-cselekedet (0lP'\lS caritatis) ,pedig az ala
mizsna, betegek látogatása stb.



2. A szerzetesnők hasonlókép olyannál. akinél egyéb
ként érvényesen végeZlhetn~ ~ónásui]mt.4 Tehát gyónhatnak
a rendes, rendkivüli ,a specialis győntatőknál: ha pedig a
nővér házon kivül tartózkodik bármelyik, nők számára appro
bált papnál.

A piispöknek ~hlát nem 1k~11 a kiváJl1:ságoltak számára
külön győntatőt kijelölni.

IV. A kiváltságoltak gyóntatóinak külön felhatalmazásai.

Az a gyóntató, akinél valamelyik kiváJltságdlt a jubi
leumi búcsú elnyerésére gyóuik,5 minden kiilőn fölhatalmazás
nélkül a következő fwIrulmsolrlkai rende']i]rezi'k a szentségi
forumban.

1. F'eloldozhatja a kiváltságolt gyónót minden bűn és
cenzura alól, még a pápáJnaJk speciali modo fönntartott ese
tek alól iS,6 kivéve egyet: a liaeresis formalis et externa esetét.

2. Bizonyos föiltételek!lre] változtathat a gyónók foga
da1lmán. És pedig:

a) A szigorú klauzurás apácákat minden privát foga
dalom alól dispensálhatja, amelyet szerzetesi fogadahn uk
letétele után tettek, azok alól is, amelyek semmiben sem ütköz
nek a ezerzetesi életbe," Kiemelendő, hogy itt dispensálásról
és nem dispensando-eommutálásrőlvan sző,"

b) A többi apáeák, oblatak, harmadrendűek és intéze
tekben élő nők fogadalmait (még az esküvel erösítetteket is)
díspensando-commutálhatják, kivéve az Apostoli Széknek
főnntartottakat,"

A püspök áltaJl fönntartott esetekre nem szól ez a. kivált
ság, de a pápai bulla kivánja, hogy erek is adjálK meg a fel-

• Ok ís a Codex értelméiben illetékes papnál gYÓniha1mJak. A Codex
pedig az apáeák gyóntatásáJhQz külön apprcbációt ír elő.

5 Ha világi a gyónó, akkor bárlInelyJ'k ott approbált gyóntató; ha
szerzetes, akkor az, akinek agy'Ónó sserzetes fölött a Codex értelmében
gyóntJatási joghatósága van,

e A speclalissiano modo fönntaJrtott esetek alól már nem'.
7 Olyan i(}gad,alJmak alól. amelyek,et a szerzetesi fogadalom elött

tetteJr, Ya.gy amelyek összeütköznek a szerzetesi sz.31bályokkal, nem kell
dis:Pensatio, anert az ilyenek már érvénvtclenek.

8 Tehát a fogadalom tárgY'a helyébe nem teendő más kötelesség.
e A voturnok alól való fölmentés és átváltoztatás pri<vilegiJuana csak

a kiJrejez.etten említettekre áíH.



57

hafuimazá&t a gyóntatóknak, ailrilJmél a tkiváJltEágoltak jubi
kmmi gyónást végeznek. E fö:Llm.1a1nmzást oa püspO]rök gene
rajis irntézaredéssel minden gyóntatőnekmegadhatják.

Az itthoni kiváltságoltak a1kalmazhatják-e
a jubileumi búcsút a megholtakra?

Az 'Apostolico muneri kezdetű pápai bulla meghatáro
zott viszonyok között élőkneK (apácáIk, foglyok, betegeik, mun
kások stb., 1. az előző fejezetet) kiváltságot ad, hogy a jubi
leumi búcsút módosított feltételekkel itthon is elnyerhetik,
még pedig kétszer.

A S. Poenitentiarianak 1924· jul. 31-én kelt Monituma
(n. XVII.) kimondja, hogy a Rómán kívül élő kiváltságoltak
a kétszeri elnyerésen fölül többször nem részesülhetnek a
jubileumi búcsúban, nevezetesen nem applikálhatjáJk azt
toties-quoties 'a szenvedő lelkekre, amint a rómaiak meg
tehetik.

Kérdés most már, hogy eeela az itthoni kiváUságoUak aZl
általuk megnyerhető kétszeri teljes búcsút alkalmazhatják-e
a megholtakra?

Az általános tőrvényekszerintaz összes búcsúk, melye
ket a pápa engedélyez, alkalmazhatők a megholtaba is, fől
téve, hogy valamiből nem lehet az ellenkezőre kővetkeztetni,t

Az dönti el a [kérdést, hogy lehet-e valahonnét arra
következtetni, hogy a római pápa e kiváltságoltaknak enge
délyezett jubileumi búcsút csak az élőknek adja ~

A jubileum alkalmával kiadott pápai bullákban erről
nincsen kifejezetten szó. A S. Poenitentíarianak hozzájuk
kiadott Monituma azonban ,egy helyen (n. XVII.) így szól:
"Cum Ss. D. N. Pius Pp. XI. benigne coneesserit, ut in Urbe
et suburbio quicumque semel Jubilaei indulgentiam sibi
acquisierit, is possit deinde animis defunctorum expiandis
toties eam lucrari, quoties iniuncta opera perfecerit ..."
Ebből az autentikus magyarázatból kitünik, hogy a meg
holtakra csak az alkalmazhatja a jubileumi búcsút, aki már

1 C. 1. C. can. 930: " ••• andanaíbus . " in PlH"gatoll'lio detentís indJuligen.
tiae ommes a Romano Pontíííce coneessae, nisi aluid c<m$tet, appilicJaJbi·
les sunt". '
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magának egyszer megszereate. A jubileumi búcsú engedélye
zésének szándéka eszerint elsősorban az élőket tartja szem előtt
és csak ,azután a megholtakat. Az utóbbiakat sem hanyagolja
el, sőt a számukra való többszörös megnyerhe.tőSéggel igen
fölkarolja, de mégis az élők után helyezi. A római zarándo
kokra nem mondhatjuk tehát, hogy az első jubileumi búcsúju
kat is allkalml8mhatjáJk a megholtakra, hanem csak a másodi
kat és következőlOOt.2

Ugyanez a Monitum (n. XVII. vége fele) mint emlí
tettük, kimondja: " ... quibus a romana peregrinatione sta
bili impedimento prohibitis... conoessum est, ut extra
Urbern possint, operibus iteratis ... semel et bis tantum
Jubi1aei indulgentia. frui, iis omnibus haud lioere ... toties
in defunctorum suffragium rendem indulgentiam acquirere,
quoties opera suffecta repetant", Ez a rendelkezés egyedül
azt mondja ki, hogy a Rómán kivülI áM 'Evál'ts'ágoltak nem.
nyerhetik el kétszernél többesőr a jubileumi búesűt, mint
ahogy a rőtnai zarándokok és a Rómában élő kiváltságoltak
a szenvedő lelkek javára elnyerhefik, ATTa vonatkozóan
azonban nem tartalmaz semmit, hogy a kétszeri teljes búcsút
ne szabadna a melgh()lltalknak juttatni.

A római zarándokokra tehát azt olvashatjuk ki a
Monitumból, hogy az első jubileumi búcsút csak önmagukra,
a többit pedig csak a megholtakra alkalmazhatják. A Rámán.
kívül élő kiváltságoltakra pedig azt, hogy CS3lk kétszer nyer
hetik el a teljes búcsút. Nincsen semmi alap sem annak föl
tételezésére. hogy az Egyház sokkal jobban akarta volna kötni
azokat, akik nem mehetnek el Rómálba, mint azokat, akik
magukra vállalják a zarándoklás nehézségeit.

Eook alapján úgy gondoljuk, hogy az itthoni kiváltsa
goltak az első jubileumi búcsújukat csak önmaguk: számára
nyerhetik el, a másodikat azonban tetszésuk szerint alkalmaz
h&tj.ák a megholtakra is,3

2 D6 eooket aztán csakis a megohmtlllkra alka1ma~atjá.'k.
3 EHsIIll6rjiik azonban, 00gY az e!l:lenkezú vélemélD:y mellett is nyomós

argumentumOk hoohatók föl.
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