
IRODALOM. 
Manu törvényei. 

(Manava Dharmasastra.) 

Az Erdélyi Múzeum-Egylet jogL és társadalomtudo-
mányi szakosztálya Hammurabi törvényei után, dr. Büch-
ler P|ál főgimnáziumi tanár fordításában, kiadta Manu 
törvényeit, a hinduk ősrégi törvénykönyvét is. A for-
dítás megfelelő segéd- és magyarázó könyvek igénybe-
vételével az eredeti szanszkrit nyelvből történt. A szakL 

osztály nemcsak jogfejlődési, hanem vallástörténelmi 
szempontból is felette becses munkát végzett e törvény-
könyvnek magyar nyelven történt közreadásává]. Igaz, 
hogy munkájával első sorban az egyes népek, nemze-
tek jogalapja és jogfejlődése ismertetésének kívánt szol-
gálatot tenni, de nem tagadhatjuk, hogy a vallás tör-
ténetére. a vallásnak minden emberi intézményre szoros 
és átható befolyására vonatkozólag is becses adatokat 
nyújt kezünkbe. 

A törvénykönyv magyar fordításának közlése elolt 
mind a szerkesztő, mind a fordító értékes bevezetést ad-
nak. S talán nem is tudjuk eléggé méltányolni azokat a 
valóban tudományos, sz a kérlek ezé se k számba menő bér-
vezetéseket, melyek nemcsák érdekes világosságot vetnék 
a törvénykönyv keletkezésére, sok tekintetben történetére 
és hatására, hanem egyúttal magyarázatul is szolgálnak 
a törvények megértéséhez: s ezek alapján a hinduk vallá-
sos, állami és társadalmi élete kialakulásjának a meg-
ismeréséhez. 

Manu törvényei már több, mint száz éve ismere-
tesek egyes európai tudósok előtt; több nemzet bír ja azo-
kat fordításban. Magyar nyelven azonban éz az első meg-
jelent fordítás. A törvénykönyv eredetiben versben van' 
írva; Valószínű, hogy az illetékesek1 a törvényeket köny-
nyebben megtanulhassak, illetőleg megtarthassák. Fordí tó 
nékünk azokat prózában adja, mert — állítása szerint — 
ar ra törekedett, hogy a törvény valódi értelmét közölje, 

A törvénykönyv tizenkét fejezetre oszlik, melyek kö-
(zül túlnyomóan jogi szabályokat csak a VIII. és IX. 
fejezet nyújt. Ezeket fordító egész terjedelmükben adja, 
tmíg a többi tíz fejezetnél csak rövid tételekben mondja él, 
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hogy azok mit tartalmaznak. Bíár Agy is nagyon érdekes s 
bár elismerjük, hogy fordítónak, valamint a kiadó szak-
osztálynak első sorban a jogi életet, a jogi szaktudományt 
volt célja szolgálni s ezért is adták csak a VIII. és IX. 
fejezetekeit egész terjedelmükben, mi mégis felette óhaj-
tottuk volna, hogy — már csak általános ismeretterjesztés' 
szempontjából is — a teljes törvénykönyv fordítását bir-
juk. Ekkor tudtuk volna igazain bírálat tárgyává tenni, 
hogy a liit és valliás — az ember és Isten közötti viszony-
ról alkotott fogalom, nézet — mek klóra mértékben befo-
lyásolta és befolyásolja minden időben a családi, társa-
dalmi. állami és jogi élet és szervezetek ki^lakfulását s 
mily hathatósan emeli vagy sülyeszti az elmélet — a 
hit és valliás — a gyakorlati életet, vagyis az erkölcsöt. 

A tizenkét fejezet a következőket tartalmazza. Az I. 
fejezet a világ teremtéséit ós a törvénykönyv tartalmát; 
adja. Eszerint a bölcsek megjelennek Manu előtt és ké-
rik, hogy az összes (négy) kaszt törvényeit jelentse ki 
nekik. Manu nem teljesiti a kérést azonnal, hanem el-
mondja a világ teremtését, azért, hogy az ember ismer-
vén a világ keletkezését, annál jobban belássa, mily fon-
tos a törvények teljesiltéíse. A világ teremtése így tör-
ténik: »A ma\g\á\lól létezm az ő saját akaratától létrejött 
és a sötétségben szunnyadó mindenségből megteremtette 
a látható és láthatatlan világot. Először elmélkedés áflta'l 
a vizeket hozta létre s azokba helyezte a saját magvát; )eiz 
aztán aranytojássá lett s ebben jött létre Brahma, az egész 
világ teremtője. E tojásban egy esztendeig tartózkodott, 
azután két részre osztotta á tojáist s megteremtene belő-
lük az eget és földet, a köztük levő ürt, az égi tájakat 
s a vizek medencéit; úgyszintén az értelmet, az öntudatot, 
a lelket s az érzéseket. Megteremtette az összes lényfeket, 
laz elemeket s elnevezte okét a védiák szavaival. Úgy-
szintén megteremtdtte az isteneket s az áldozatokat. . . 
Megteremtette az időt, csillagokat, hegyeket, völgyeket,, 
oceiálnokat, továbbá a vezeklést (jámborságot), beszédet, 
gyönyört, vágyat, haragot s az összes élő lényeket; elvá-
lasztotta a jogot a jogtalanságtól (a vallásios érdemet a 
vétkezéstől).. . Megteremtette a bráhmánokat a szájából, 
a ksatrijákat a karjából, a vajsákat a combjából, a sud-
nákat a lábából. Azután ketté osztotta magját s az egyik 
rész férfi lett, a másik pedig nő.« így nemzette Mamit, aki 
megteremtette a tíz bölcset, akik létrehozták az istene-
ket, az isteni lényeket, felhőt, villámlást, menvdörgést, 
az emberek és állatok különféle fajait. A mindenség és 
Manu megteremtése utáln Brahma elmerült önmagába; ha 
ő ébren van, él a mindenség, ha szunnyad, alszik a vi-
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lájg s ha elalszik, vége a mindenség tevékenységének. így 
,állanak elő a különböző korszakok, mindenik a világnak 
egy-egy lerombolását vagy ujjáteremtésélt jelezvén. Amint 
múlik a viliág, az emberek élete is mind Rövidebb lesz. 
De mert az emberre a világ fenntartása céljából szük-
ség van, a különböző kasztok különböző kötelességeket 
nyernek. A bnáhmánok főkötelessége a tanítás, az áldo-
zatok bemutatása és az ajá|ndéikok elfogadása. Manu a tör-
vényeket a bráhmánok számára alkotta, az ők köteles-
ségük azokat szorgalommal tanulni és tanítani; ettől függ 
életük tartama, őseiknek és utódaiknak megszentelése. 
Általában itt és a kövejtkező fejezetekben is ugy van-
nak beállítva a brábmánok, mint akiknek kezébe van 
letéve a törvény tudása és tanítása s a nép ellenőrzése, 
okán, minden hatalom. Felette állanak ők még az ural-
kodóknak is; őket megbüütetíiii, vagy éppen életüket el-
venni senkinek sem szabad. 

A II. fejezet a törvény legfőbb forrásául a viédát 
(kijelentés) és a hagyományt jelöli meg. A továbbiakban 
a víéda tanulók felavatásáról, ruházatáról és kötelessé-
geiről szól. A tanítót úgy kell tekintenie a tanulónak, 
mint édes apját és anyját, inert a tanító, mégha gyermek 
is, atyjává lett tanítványiának, lia ez aggastyán is. Ezt el-
ismerték az istenek is, kiknél panaszt tettek a fiatal ta-
nító ellen a >>fim;$k\áimivatt<< szólított öregek1, midőn igy 
válaszoltak: »találóan szólított meg titeket a fiatalember, 
mert bizony gyermek az, aki tudatlan és atyja neki laz, 
aki a véÖiákban ,oktatja őket.« Az igazi nagyság: a védák 
ismerete. 

A tanító kötelessége, hogy legyen mindig barátságos, 
nyugodt, megfontolt abban, amit mond s még1 felindu-
lásában se okozzon soha másnak fájdalmat beszédével 
vagy tetteivel. 

A II. fejezet a családfőről, a házasságról, a minden-
napi szertartásokról és a halotjti áldozatokról szól. A 
védatanuló, ha elvégezte a fogadalma szerinti tanulást, 
elbúcsúzik., haza megy és megnősül. »01yan nőt vegyen 
házastársul, aki vele egyenlő kasztu és szerencsét jelentő 
külső jelekkel van ellátva, aki nem vérrokona, aki val-
lásos és egészséges családból származik. Olyan családból 
valót ne válasszon, amelyben örökölhető betegségek van-
nak, vagy amelyben nem születik fiúgyermek. Vereshaju, 
vagy kevés hajú, veres szemű és fecsegő nőt se válasszon, 
sem olyat, amelyiknek kellemetlen a neve. A Választottjá-
nak legyen kellemes neve, szép haj!a és foga s olyan le-
gyen a járása, mint a /?öm,wr-ludnak, vagv az elefánt-
nak. A legelső felesége (többnejűség1 volt) legyen dgyenlő 
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kasztu, a többi a három alsóbb kaszthoz is tartozliatik'.« 
E fejezet tárgyalja a továbbiakban a házasságtörés 

formáit, az alaniizsnálkodást, vendéglátást, az áldozatok 
különböző nemeit, idejét, követkjeizíményét és az ezekkel 
egybefüggő kötelesséigeket. 

A IV. fejezet a védák tanulmjáinyozás'áról állapítja 
meg a kötelességleket. A védák tanulmányozójának min-
dlein tekintetben a iis^taság^a kell vigyáznia. Ez az erkölcsi 
tisztaság. De önállóságra is kell törekednie. »Kerüljön 
mindent, aminek sikere másoktól függ1, hanem inkább bíz-
zék a maga erejében. Minden, ami mások önkényétől 
füglg: szenvedést okoz; ami pedig az embertől magától: 
örömet szerez — ez a boldogság és szenvedés rövid (meg-
határozásai Csak derék emberek társaságát kell keresni, 
^állandóan szerény, jó magaviseletre kell törekedni. »Á 
bnáhmán :ne legyen gőgös és ne dicsekedjék jámborsá-
giával, mert ezáltal elenyészik minden érdeme. Jámbor 
életmóddal gyűjtsön magiának érdemeket, éppen ügy, 
mintahogy a fehér hangya építi a hangyabolyt. Mert a 
vallásos érdem lesz az egyetlen kísérője halála után a 
mjáis világra, hisz sem az atyja, anyja, sem rokonai nem 
tudják őt oda elkísérni; egynek és egyedül születik min-
den lény, egyedül hal meg és egyedül is éri őt a jutar 
lom, vagy büntetés. A holttestét otthagyják a földön, akár 
csak egy darab iát, vagy göröngy öt é,s elfordítván az ar-
cukat. eltávoznak a rokonok: csak az érdem egyedül 
követi őt.« 

Az V. fejezet a megengedett és tiltott ételekről; a 
tisztátalanság okairól, a megtisztulás módjairól és a nők 
kötelességeiről szól. Megölni nem szabad élő lényt. Ez a 
lélekvándorlás hitével áll szoros összefüggésben. Amilyen 
élő lényt valaki megöl, olyanban fog lelke tovább élni. 
Ezért a húsevés rendkívül korlátozva van. A tisztulást 
ad j ák : a védák ismerete, a Vezeklés, a tűz. a szentelt étel, 
a föld, a szellem, a viz, a szél, a vallásos szertartások, a 
nap s végül az idő. »A nő semmit se tegyen a maga aka-
rata s'zerint: — ebben foglaltatik a nő kötelessége — 
gyermekkorában az atyja, asszony korában a férje, öz-
vegy koriában a fiai rendelkeznek felette. A nő legyen 
mindig jókedvű, szorgalmas, gondos és takarékos házi-
asszony. Élete végiéig engedelmeskedjék annak a férfiú-
nak, akihez az apja a d j a . . . Se áldozatot ne végezzen, 
se ne böjtöljön, se fogadalmat ne tegyen a feleség férje 
tudta nélkül és egyáltalában soha semmit ne tegyen, ami a 
férjének nem tetszik, még ennek halála után sem.« A nőnek 
nem szabad másodszor férjhez mennie. A hűséges fele-
ség boldog lesz halála után; a hűtlen sákálnak fog szü-
letni s betegségek fogják gyötörni. A nő semmi tekin-
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leiben- nem egyenlő jogu a férj jel s erkölcsi mivoltáról 
felette kicsinylőleg szól a törvény. 

A VI. fejezet az erclei és vándor remeték köteles-
ségeit adja elő, mely a vezeklésben és elmélkedésben |álL 
Folyton elmélkedjék a lélekvándorlás és a bűnös élet 
következményei fölött s mivel a lélek elhagyja a testét 
és tízezer millió léiten keresztül vfájndorol új meg új tes-
tekbe: ismerje meg, hogy a legfelsőbb szellem minden 
élőlényben egyformán jelen van s ezért ügyeljen minden 
lépésére, nehogy kárt tegyen valamely lényben. 

A VII. fejezet a király kötelességeit adja. A király 
kötelessége, hogy megvédelmezze az egész viiláfgot. >>Midőn 
a teremtő látta, hogy a teremtmények félelmükben min-
denfelé, szétszóródtak, védelmükre megalkotta a királyt, 
még pedig a nyolc főistenség örökkévaló részeiből. Ezért 
a király egyesíti magában a tűz, a nap, a hold, a halál, 
vagy igazság, a gazdajgsúlg, a viz istenségeit, valamint a 
főistent, Ind rút a A királyt tisztelni kell, gyűlölni, lenézni 
nem szabad soha, még ha gyermek is az. Az ő kedvéért 
teremtette az llr a saját fiát, a BüntetésV, mely az összes 
lényeknek védelmezője és őrizője. A büntetés kormá-
nyozza az egész emberiséget, erről mondják a bölcsek, 
hogy az maga a törvény; ez tar t ja félken az egész világot, 
mert bizony sohasem lehet teljesen tiszta, ártatlan embert 
találni; még az istenek, a szellemek is a büntetéstől való 
félelmükben adják meg azokat a javakat, melyeket élve-
zünk. A királynak jól meg kell fontolnia a dolgot, mielőtt 
büntet »s legyen igazságos és bölcs, ismervén, a váltási, 
az érzéki és anyagi dolgok körébe tartozó tanokat. 

A lélek ismeretéinek érdekés tanúbizonyságai ezek s 
nem annyira elméleti, mint inkább a gyakorlati életisme-
reten alapulnak. [ 

A királynak azonban nemcsák másokra, hanem ma-
Igára is kell vigyáznia, mert csak az tudja féken tar-
tani alattvalóit, aki előbb a saját érzékeit legyőzte. Elő-
adja a törvény, hogy miket kell a királynak kerülnie és 
miket követnie. Védaismerő öregektől és liszt alél kü btáh-
mánöktól kell tanulnia; példát kell vennie ezektől a sze-
rénységből, mert a szerénytelenség vesztét pkozza a leg-
kiválóbb uralkodónak is.« Tartson minisztereket azok kö-
zül, akiknek már ősei is szolgálták a királyt; tanácskoz-
zék velük egyenként és összesen, de »elhatározását közölje 
a legtudósabb bráhmánnal, őt bízván meg! a végrehajtás-
sal is«. Követei legyenek becsületes, ügyes, elöklelő embe-
rek, akik az idegen királyok és minisztereik külső jelei-
ből, mozdulataiból, arckifejezéseiből és taglejtéseikből 
eléig ügyesek helyesen következt et ni. A biékie és szöVíetslégT 
a háború és ellenségeskedés a követektől függ. 
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A királynak bőkezűnek kell lennie mindenkivel, fő-
kép azonban a biiábmiáiiiokkal és védais merők kel szemben. 
Hadügyi politikájában használja e négy eszközt: egyez-
kedjék, adjon ajándékot (vesztegetés), támasszon egye-
netlenségiét s ha e fiáirommal nem győzte le ellenségét, 
akkor forduljon az erőszakhoz. Tanáes'klozásait olyan ma-
gános helyen kell tartania, ahol még beszélő madarak, 
papagályok, szajkók síét láthatók, mert méigi ezek is eiárul-
hatnják a határozatokat. 

Nem terjeszkedhetünk ki minden egyes oly rész-
letre, melyeket a törvény, a királyról, mint hadakozó 
félről, az ország védőjéről, közigazgatási teendőiről, nyil-
vános és magán élet viselkedéséről előnkbe állit. Azt azon-
ban megállapíthatjuk ,hogv messze időknek gyönyörű 
eszméi vannak a király elébe állítva; eszme k. amelyek 
irányitják ma is a népek és nemzetek sorsát; eszmék, 
melyeket ha isímerünk, nem állunk meg bámulva, tudat-
lanul a mai viszonyok között, mert tudni fogjuk, hogy 
minden szervezetnek jogi alapja a messze távoli időkben 
keresendő s hogy a jogfejlődés állandó, folytonos és ki-
ható minden népre, fa j ra és nemzetre. 

A VIII. és IX. fejezetek, — mint említettük — jog-
szabályokat tartalmaznak, de ezek . sem nélkülözik az er-
kölcsi oktatást és vallásos jóváhagyást. E fejezetek ösz-
szesen 18 jogszabályt foglalnak magukban. 

A X. fejezet kijelenti, hogv csak négy kaszt van ,s 
»nincs ötödik«. Mindenik kasztnak meg van a maga külön 
foglalkozása,, mindenik tanulhatja a védákat, de azt taní-
tani csak a bráh mámnak van joga, ki a\za" összes lóolsz:-
í ok mik ura. Vegyes kasztok akkor jönnek létre, ha a 
háizasfelek különböző kaszthoz tartoznak, de az anyának 
sohasem szabad magasabb kaszthoz tartoznia, mint ami-
lyen az apáé. A vegyes kasztu házasságból csak meg-
vetett, hitvány gyermekek származhatnak1. Ezek kocsisok, 
orvosolt, kereskedők, halászok, ácsfókj, mészárfosok stb. 
lehetnek; falun kivül laknak, a többiekétől eltérő ruhát 
s látható jeleket viselnek, hogy könnyen felismerhetők 
legyenek. 

A XI. fejezet az adakoziást ajánlja főkép a gazdagok 
részéről, ugy azonban, hogy az adakozás által áz illető 
családjának nélkülözést szenvednie nem szabad. Aki val-
lási kötelességeit nem teljesíti, attól nem várva be az ácfaL 

Ikozláíst, elvenni is lehet »egv jól lakásra Válót, de soha-
sem bráhmáutók. A bráhmánnak nem szabad igénybe 
venni még a király segítségét sem, mert »az' ő hatalma 
nagyobb, mint a királyé; a bráh mán a világ fenntartója, 
büntetője, tanítója, jóltevője s ezért őt még megbántani 
sem szábad«. 
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E fejezet tovább a büubocsánalról és vezekléisről szól. 
Aki vétkezett, köiteles bünb,ánatot tar tani éis vezekelni. 
Külön büntetés já r a szándékosan és klülöin az akaratla-
nul elkövetett bűnökért. A vezeklés ideje alatt erényes 
emberekkel érintkezni nem szabad. Minden bűnért lel-
kiismeretes engesztelést kell végezni, hogy a rossz követ-
kezmények elháríthatok legyenek, inert a mostani, vagy 
az előző életben elkövetett bűnök különféle testi fogyat-
kozást okoznak a következő létben, pl. aki aranyat lop, 
annak a körme a jövőben hib,á|s lesz; aki részegitő italt 
iszik, annak foga fekete lesz; aki lovat lop, az siájnta lesz; 
aki lláímpáil lop, az megvakul. A szándékosan elkövetett 
gyilkosságért mines kiengesztelés. A részegítő ital ivá-
sáiért a legszigorúbb büntetés, illetőleg vezeklés az, hogy 
a bűnös forró piáiinkát, forró tehénvizeletet, vizet, tejet, 
vagy vajat iszik mindaddig, inig belehal; csak így sza-
badulhat meg a jövő lét nyomorUságaitól. 

Miután a négy kaszt részére a törvény ki vau jelentve, 
azt kérdezik a bölcsek, — hiszen a világon semmi sem 
történik önzetlenségből — hog'y mi lesz a tettek' követ-
kezménye? Erre ad feleletet a XII. fejezet, a lélekvándor-
lásról és üdvözülésről szólván. A lélekvándorlás hite sze-
rint a jövő lét az elkövetett bűnök okaitól és alakjaitól 
függ. A lélekben elkövethető e három vétek: irigység, 
rossz vágyak, hamis hit és e három vétkes testi cselek-
vés: lopás, élő lények megsértése, házasságtörés, a követ-
kező létben az illetőt ásvánnyá, vagy növénnyé, esetleg 
madárrá vagy vadállattá vál tozta t ják . . . Ellenben a lélek 
jó tulajdonságai közül a j'ós\ág\ az illetőt az istenek foko-
zatára emeli; a szenvedélyességgel biró: ember lesz. »A 
brahman iákkor szerez magának legtöbb érdemet, ha a 
rendes kötelességéinek teljesítésén felül mindeneklelőtt a 
legfelső szellem megismerésére törekszik. Ezáltal halha-
tatlanságot szerez magának, mert megszabadul minden 
anyagi köteléktől, eggyé' lesz a világszellemmel, mely 
mindent íáthat.« 

Az egész törvény isteni kijelentéssel dicsekszik. Manu 
jelentette azt ki. Tanítása, ellenőrzése és magyarázása a 
brábmánok joga és kötelessége. A törvény intézkedése 
kiterjed az állam, társadalom, egyes néposztályok szer-
vezetére, formulázza a családok és egyének ö s s z e s jog-
és kötélességklörét vallási, társadalmi és erkölcsi tekin-
tetben. A teológiai hattalom, a teokráítikus jelleg dom-
borodik ki mindenütt. Sajátságos jellemvonása ez csak-
nem mindenik ősrégi vallásnak és államszervezetnek és 
sajátságos jellemvonása az csaknem mindenik ősrégi tör-
vénynek, hogy az összes állami, vallási és erkölcsi rend-
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szert a fegminultiosusabb mértékben igyekszik felépí-
teni, alapítva azt az emberi léleknek a felsőbb, szellemi 
hatalmaktól való félelmére: a büntetésre, mely a lélek 
halhatatlansága hiténél fogva e lét határain túl is kiséri, 
fenyegeti az öntudatos lelket. Manu töl tényében ez any-
nyira megragadja a figyelmet, hogy annak áttanulmá-
nyozásánál csaknem kedvet kap az ember, hogy a val-
lások lélektanával behatóan foglalkozzék, kikutatni igyek-
szik teljes mértléikben, hogy miben is rejlik a vallás 
alapja s miért van annak az élet összes megnyilatkozáisai-
ban minden téren akkora szerepe éis mi okozza, hogy az 
egyszer megalkotott, formulázott vallás évezredeken át 
befolyásolja az emberek életét'?!... 

Ki volt a törvény tulajdonképpeni szerzője, hogy 
nem valamely véda-iskoIáinak bizonyos Manu nevű taní-
tója gyűjtötte-e azt össze, valoszinüleg a hagyományok-
ból s aztán e Manu nevű tanítót téveszt ettiéik-e össze a 
mithológíai Mamival? Ezt ma már eldönteni nem lehei, 
valamint a törvény kél étkezési idejét sem. Annyi tény 
azonban, hogy e törvény egységessé, naggyá tudott szer-
vezni egy népet, nemzetet, míg a Buddha törvénye, mely 
a brahmaniztoiist, mint ennek re formáéi ója, aláásta, a 
hindu állam bukásához vezetett. 

Nem kíséreljük meg Manu törvényeit összehasonlí-
tani a kereszténység alkotta mindama jogi alapelvekkel 
és törvényekkel, melyek vallási és erkölcsi megnyilatko-
zásokban hatalmas befolyást biztosítottak maguknak az 
egyének^ családok, a társadalom, a nemzetek és államok 
életében, ezek szervezetében, kialakulásában és fejlődé-
sében, — nem kíséreljük meg az összehasonlításit 
mert nagyon messze vinne tárgyunktól; azt azonban 
mar csak a Manu törvényeinek átolvasásánál is rögtöni 
észrevesszük, hogy a keresztény vallás, bár ha általában 
véve ez nem is éppen olyan erős jogi szervezet, mint a 
brlálunánizmus, alapelveinél fogva magasan áll a brali-
(manizmus felett, má r csak az áltál is, hogy szebb az 
Istenről, mint Atyáiról, az emberről, mint az! atya gyer-
mekéről. embertársának testvéréről alkotott fogalma; 
szebb a keresztény egyéni szab'adsiág és egyenlőség elve, 
mely reményt, bizalmat ad a küzdelemben s felmagasz-
talja az egyén erkölcsi értékiét, midőn nem rémíti szün-
telenül büntetéssel és tanít bocsánatot is, — mint Manu 
törvényének; a jelen és jövő létünkre vonatkozó állandó 
korlátozása, szabadságunknak tagadása s fejlődésünknek 
min denkori elutasítása. 

Csifó Salamon. 




