
teléről -, Istenről beszél, aki meg tudja menteni az embert a teljes bizonytalan
ságtól, ami ugyanúgy kísértett Szent Tamás korában, mint a történelem bármely
századában.
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BODA LÁSZLÓ

A "recta ratio'" jelentése Szent Tamásnál
Olyan korban élünk, melyet sok tekintetben jellemez Lukács György híressé

vált címszava: "HZ ész trónfosztása". Itt viszont az értelem irányítá szerepéről lesz
szó; az értelemről, amely egyaránt rendezni hivatott a művész alkotó tevékeny
ségét és az erkölcsi cselekvést.

A "recta ratío" sajátos szenttamási terminus. Magyar nyelven körülbelül így
adható vissza: az értelem helyes szempontja. Jelentésében az emberi tevékeny
ségre (actus humanus) irányul. Az értelmes alkotás, illetve az értelmes erkölc.J
magatartás, cselekvés elvére utal. Sajátos megfogalmazása egy régi - még a gö
rög gondolkodásba visszanyúló - szemléletmódnak.

Ismeretes, hogy Aquinói Szent Tamás ebben a tekintetben is tanítványa Arisz
totelésznek, aki az ő számára nem egyszerűen egyike a nagy görög bölcselőknek, ha
nem a "Filozófus", nem utolsósorban épp az értelem szerepenek kiemelése míatt.
A "recta ratío" gyökerei azonban rnélyebbre nyúlnak és messzebbre ágaznak
Arisztotelész filozófiájánál. Már Hérakleitosz töredékeiben megtalálható "az érte
lem, amely míndsneket igazgat". (1) Platón egyik híres analógtájával az értelmet
kocsishoz hasonlítja, a lélek ösztönös-érzelmi (irracionális) erőit pedig lovakhoz.
Az értelem tartja a gyeplőt, vigyázva, nehogy az "indulat lelke" (thümoejdész)
meg a "vágy lelke" (epithürnétikon) elragadja a kocsit a helyes irányból. (2) A
hellenista etika képviselői szintén úgy emlegetik a bölcs személyét, mint aki az
ember értelmes természete szerint cselekszik, uralkodva érzelmein és ösztönein. (3)

Nem csupán a filozófia tükrözi ezt a szemléletmódot, hanem a művészet is,
legfoghatóbban épp a görög építészet és szobrászat. Ismertek a dór templom racio
nális arányai, értelmi harmóniája, és sokat mond erről az emberi test arányai
nak vitája (gondoljunk a diszkoszvető és a lándzsahordozó szobrokra), (4) Mindez jól
megalapozza a régi megállapítást: a görög szellemre alapvetően jellemző a "mérték"
és az "arány", mely a dionüzoszi-apollói karakter összecsapását a magas kultúrá
ban egyértelműen az utóbbi javára dönti el; tehát az értelmes arányt, a harrnó
niát viszi győzelemre.

Ebben a háttérben már kirajzolódik a. "recta ratio" középkori Jelentése is. Fel
adata az, hogy az emberi tevékenység két fonfos területén. tehát a művészetben

és az erkölcsben biztosítsa az értelem mértékének érvényesülését. Aquinói Szent
Tamás eg~sz gondolkodását áthatja ugyanis az a meggyőződés, hogy az ember sajá
tos mivoltának megkillönböztető jegye (differentia specifica) maga az értelmesség.
Ez létrendi tulajdonság (in ordine essendi), de csak akkor bontakozik ki, ha át
járja, mintogy beragyogja il cselekvés rendjét is (ordo operandí), melvnek értel
mes voltát, vagyis a megfelelő szabályokhoz - végső fokon az "örök törvény
hez" - való ígazodésát a "recta ratio" biztosítja az arányos életforma, az "esse
secundum rationem" jegyében.
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A "Tecta Tatio" a művészetben

Mielőtt magára a kérdésre összpontosítanánk. érdemes figyelembe venni Szent
Tamás elgondolását az emberi tevékenység (actus humanus) két említett típusával,
a művészettel és az erkölccsel kapcsolatban. Előbbire a "factibile" műszót alkal
mazza (facere=tenni, csinálni valamit). (5) Ez azt akarja kifejezni, hogya művé

szetben (és a mesterségekben) a cselekvés kifelé irányul: létrehoz valamit, ami
mint mű jó. A művészet tehát kibontakoztatja az alkotói tehetséget- (dat bonam
facultatem), de nem biztosítja az alkotó személy erkölcsi kiválóságát, vagyis a te
hetség használatának erkölcsi jellegét, jóságát (bonum usum facultatis), (6) amint
azt szárnos példa igazolja (pl. Baudelaire, Rimbaud stb.). Az erkölcsi tevékenység
ezzel szemben épp a cselekvés morális értékét adja meg (bonum usum). Ezért
az "agibile" fogalmi körébe tartozik (agere=cselekedni). Nem az a jellemzője, hogy
valamit létrehoz. Altala az válik jóvá, aki cselekszik. Szent Tamás szerínt azon
ban mindkettőre vonatkozik a "recta ratio" követelménye. Tehát az "agibile" is
meg a "factibile" is az értelmes cselekvés mértékéhez igazodik.

A művészettel kapcsolatban nem térhetünk ki Szent Tamás nézeteinek rend
szeres ismertetésére, csupán a témához tartozó vonatkozásokat érintjük. Úgyszin
tén mellőzni kényszerülünk a "mesterségeket" (bár a funkcionalitás modern el
vében ebben a tekintetben is az értelmesség klasszikus igénye jelentkezik). (7) Azt
viszont mindenképpen érdemes megemlíteni, amit Kecskés Pál a szenttamási esz
tétika "intellektuális jellege" eimén jellemez, (8) s ami a "recta ratio" fogalmá
val kapcsolatos. A mííl'észet erénye (ars) ugyanis nem egyéb, mint az 'értelem he
lyes mértékének megtalálása az alkotásban, "recta ratio factibilium". Ez az értelmes
jelleg csapódik le, vagyis "objektiválódik" a szenttamási esztétika fő kategóriái
ban: a teljességben (íntegritas), az arányosságban (debita proportio) és a világos
ságban (claritas), melyek ma sem megvetendő alkotói tulajdonságok,

A mű "teljessége" természetesen nem a megvalósulásru vonatkozik, hanem a
tervre (ordo íntcntionts), hiszen a gótikus dómok jelentős része éppúgy nem befeje
zett, nem "teljes", mint ahogya Summa theologica sem lehetett az. Maga a terv azon
ban mindig él rnű egészét ragadja meg az értelem intuitív készsége révén (intui
tus veritatis). A "teljesség" megvalósítása rnint esztétikai kategória eszerint értel
mi erény (virtus íntcltcctualís), amely azt is lehetővé teszi, hogy az alkotó a mű

egészének átfogásával a részletek helyét megtalálja. Ez pedig már kifejezetten a
"recta ratio" által valósul meg, az említett "megfelelő arány" (debita proportio)
jegyében. A "világosság" szlntén az értelem kézjegye az alkotásori. Altala a ré
szek nem csupán megtalálják megfelelő helyüket az egészben, hanem kellő hatá
rozottsánaal és szemlélotességgel ranyoatatíák föl az alkotó eszméjét az anyagban
(resplenclentia formae). Sze-nt Tamús tehát még nem ismeri az irracionalítás esz
tétikai [elentőségét, sem a homálynak mint művészi komporiensnek esélyeit. melyet
főként él romantika alkalmaz, s a festészetben olyan kiemelkedő alkotólc, mint
Rembrandt vagy Leonardo.

Jól észrevehető ezek szerint, hogy a "reeta ratio", vagyis ez értelem helyes
szempontja a művek arényosságában ,Fejeződik ki a legsajátosabban. Ez az arányos
ság egyúttal az alkotás normáihoz való igazodást követeli meg. Mcrt "minden
mü akkor jó - mondja Szent Tamás -, ha alkalmazkodik a mesterség szabályai
hoz". (9) Ezek a szabályok viszont a görög szellem hagyatékát őrzik, olykor pedig
matematikailag is mcgnvilvánulnak. főként az építészetben meg a nagy lélegzetű

költőí alkotásokban. Ebből él szempontból Dante Isteni színjátéka a legkiemelkedőbb

példa, mely fölépítésében sokban hasonlít a középkori székesegyházakhoz (három
"hajós", énekei számának összege: 100-34+33+3:i). Hasonlít azonban a Summa
tbeologicához is (Dante Szent 'I'amús-tariitvány l), melyet szabályos szerkezete, a
kveszti ók pillérei és az artlkulusok csipkél szintén úgy állítanak elénk, mint sza
vakból épült gótikus katedrálist. A korszellem egysége nyilvánvalóan tükröződik

tehát a középkori kultúra különböző területein (építészetben, költészetben, teológi
ában), igazolva N. Hartmannak a közősségi szellemre vonatkozó megállapításait.

.Iellernzően érvényesül az értelern helyes mértéke a középkori katedrálisok
szerkezctében (pl. a főhajó és a kereszthajó arányában), bár a görög templom-
mal szemben itt a misztika érzelmi eleme is szóhoz jut a szines üvegablakok al
kalmazása által. Még jellemzőbb azonban a "recta ratio" művészí érvényesülése
a Summa theoloaicában, amint arra Horváth Sándor is rámutat, (10) Szent Ta
más tehát nem csupán tan [tja, de főműveben imponálóan meg is valósítja, amit
az alkotás helyes mértékéről tanít.
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Vajon használható-e még ez az értelmességre alapozott esztétikai szemlélet
napjainkban is? A művészet azóta forradalmi változásokon ment át. A "teljesség"
Igényén túllép a tudatosan formált torzó (pl. a fejetlen emberfígura), a "világos
ság" követelményének ellene mond a modern irracionalitás, spontaneitás és rejt
vényszerűség (pl. a költészetben), a mai értelmezésű "arányosság" sem a közép

. kori - mértanian szabályos - szépségídeálhoz igazodik. A "recta ratio" alapvető

jellege azonban változatlanul érvényben marad - habár tágabb keretekben - pél
dául egy intellektuális feszültségű szoborban, egy modern épület funkcionális szer
kezetében. egy zenei interpretáció vagy sztnészi alakítás nagyvonalú mértéktartá
sában.

A "Tecta Tatia" az erkölcsi tevékenységben

Aquinói Szent Tamás erkölcsteológiai elgondolása továbbviszi és nagyarányú
szintézis keretében bontakoztatja ki Arisztotelész etikai koncepcióját. Az elgondolás
lényege az, hogy az erkölcsi tevékenység középpontjába az okosság (prudentia)
erénye kerül, azzal a kifejezett céllal, hogy biztosítsa a megfelelő arányt. Az okos
ság ugyanis kifejezetten az értelmes döntés készsége, .xecta mtio agibilium"; (11)
"érteimi erény", amely által az "erkölcsi erény" az irányítást kapja (mensuratur
et regulatur). Az okosság feladata tehát az, hogy az erkölcsi erények értelmes jel
legét megadja a kellő mérték alkalmazásával. Ez a mérték fejeződik ki konkrétan
a "virtus in medio" elvében.

Hogyan értsük ezt az elvet? Mit jelent az, hogy az erény "a középúton" van
(in medio)? Semmi esetre sem "középszerűséget", még ha az a horatiusi "aurea
medíocrítas" (arany középszer) volna is. Nem a "se hideg, se meleg" magatartásra
utal tehát. Ez ugyanis lehetetlenné tenné az erény hősi fokban való gyakorlását, és
a nyárspolgári életforma ideológiai alapjait vetné meg. Szent Tamásnál a "virtus in
medio" az értelem mértéke szerinti erkölcsi cselekvést jelenti, mégpedig egy szű

kebb területen, az ún. "erkölcsi erények" (igazságosság, bátorság, mértékletcsség)
körében. (12) Tehát az arisztotelészi "középmérték" (meszotész) tágasabb és újra
értékelt megfogalmazásáról van szó. Szent Tamás ugyanis világosan látja a görög
erénytan korlátait a keresztény erkölcs evangéliumi emelkedettségéhez képest. Tud
ja, hogya szeretetnek nincs "középmértéke", s hogy a keresztény önmegtartóztatást
(virginitas) a görög erkölcstan mértékével nem lehet a végletek közott elhelyezni.
Mégis kellően értékeli Arisztotelész tanítását - a maga kereteiben. Ahol ugyanis
az ösztönös-érzelmi (irracionális) erők játszanak szerepet, ott szükség van az érte
lem fékező-irányító működésére (Mensura et regula appetitivi motus ... est ipsa
ratlo). (13)

Az igazságosság (iustitia) erényénél könnyen megértjük az "in medio" jelenté
sét: kinek-kinek megadni, ami jár; sem többet, sem kevesebbet. (14) Ha kevesebbet
adunk, az jogtalanság, mert innen maradunk a helyes mértéken (per defectum).
Ha viszont többet (per excessum) adunk, amihez jogunk van, azt már nem nevez
zük igazságosságnak, hanem például szeretetnek. - Amikor azonban az igazságos
ság keretében Isten iránti tartozásunkról van szó (vö. "Adjátok meg... Istennek,
ami Istené" - Mt 22,21), akkor a "virtus in medio" elve már használhatatlannak
bizonyul. A vallásosságnak ugyanis nincs "középmértéke". Lehet viszont értel nes
mértéke a vallásosság külső kifejezésének, akár magatartásról, akár az Istennek ki
járó liturgikus kultusz megnyilatkozási formáiról van szó, hiszen a vallásosságnak
is lehetnek szertelen túlzásai vagy hiányai e téren. (15)

A bátorság (fortitudo) erénye talán a legklasszikusabb példája a "virtus in
medio" elvalkalmazhatóságának, már Arisztotelész óta. A bátorság ugyanis a gyá
vaság és a vakmerőség között, mintegy középütt van (in medio). A gyávaságban a
félelem vesz erőt az emberen, mégpedig értelemellenes formában. (16) A vakmerő

ségben is az irracionális erők ragadják el a cselekvőt, olykor súlyos meggondolat
lanság kíséretében. A bátorságra ellenben az okos kockázatvállalás a jellemző,

mely egyaránt erénynek számít a hadviselésben, a különféle játékokban (pl. a
sakkban) és az életben is.

A mértékletesség (temperantia) erénye abban áll, hogy az értelem okos mértélce,
helyes aránya érvényesül az étkezésben, az italok fogyasztásában, stb., nehogy az
jogos keretén (ultra debitum) túllépjen. (17) A mértékletesség tehát a kellő önfe
gyelem megtartását. a vágyak irracionális mohóságának fékezését követeli meg (ref
renat appetitum). (18) Ebben a vonatkozásban viszont a keresztény szüzesség (vir-
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r:initas christiana) jelent problémát. Vajon elhelyezhető-e az arisztotelészi erény
fogalom keretében? Mondható-e, hogy két véglet között van, "in medio"? Nyilván
valóan nem. A görög filozófus szemével nézve "túlzás" (excessus), tehát nem erény.
Ezt Aquinói Szerit Tamás is világosan látja. Ismeri ugyanis a görög erénytan kor
látait és a keresztény erények magasabb, természetfölötti vonatkozását. Mégsem azt
rnondja, hogya "recta ratio", vagyis az értelem helyes mértéke az utóbbinál érvé
nyét veszti és használhatatlanná válik. Tovább megy Arisztotelésznél. Szellemesen
megkülönbözteti az értelem mértékét (medium ratíonís) a dologban magában meg
lévő mértéktől (medium rei), (19)

A "virginitas christiana" (20) magát a dolgot tekintve szélsőséges magatartási
forma, tehát nincs a "középúton" (in medio). Mégsem értelemellenes, mert aki vál
lalja (pl. a szerzetesí fogadalommal), kellő megfontolással és megfelelő szándékkal
kell, hogy vállalja, minthogy ennek is megvannak a végletel. A kellő megfontolás
a körülményele okos figyelembevételét igényli. Szent Tamás ezt a "quando oportet"
(= amikor arra szükség van) szavakkal fejezi ki, amiben nyilvánvaló szerepe van
a keresztény okosságnak. Álláspontja szerint azonban ez még nem elég. Azt is ér
telmesen meg kell fontolni, hogy milyen szándékkal és milyen cél érdekében vál
lalja valaki (propter quod oportet, ct secundum quod oportet). (21) A "virginitas
christiana" esetében Krisztus személyes felhívása a fő indíték (secundum mandatum
Dei) és a "mennyek országáért" a cél (Mt 19,12), vagy ahogyan Szent Tamás a szó
banforgó artikulusban kifejezi: "az örök életért" (propter vitam aeternam). Ezért
aztán - jegyzi meg a nagy egyházdoktor -- oktalan túlzás lenne a virginitas, ha
például babonából történnék (gondoljunk a természetvallások közül mondjuk a sza
mojédek szüzességt fogadalmára, amelyet váratlan felgyógyulás esetén, az ősök szo
kasa alapján vállaltak). Szerepelhet azonban a másik véglet, a »étkes hiány is,
ha a szüzességet traumatikus félelemből vagy kényelemszeretetből vállalja valaki
(pl. a nemi kapcsolatoktól is tartózkodó agglegény). A "recta ratio"-nak tehát a
"medium rationis" szempontjából ebben a tekintetben is megvan a szerepe, mint
hogya szüzesség vállalásának is lehetnek végletei, s egyik véglete sem értelmesen
megindokolt magatartás, még kevésbé keresztény erény.

*
A "recta ratio" jelentésének feltárása - úgy hisszük - Aquinói Szent Tamás

gondolkodói jelentőségére is következtetni enged. Megragadó nála az intellektuális
következetesség, ahogy az értelem helyes mértékének szerepét a művészi alkotás és
az erkölcsi cselekvés kapcsán magyarázza. Hűséges Arisztotelészhez, de sohasem
követi szolgaí módon a nagy görög mestert, A .Jcözépmérték" fogalmát is kellő mó
dosítással, kitágítással és átértékeléssel alkalmazza. A Summa theologíca artikulu
sait olvasva az a meggyőződés alakul ki bennünk,' hogy Arisztotelész világa 
nagyvonalúsága ellenére is - mennyire körülhatárolt Szent Tamás világához képest,
amelyben már megvannak az evangéliumi életértelmezés keresztény értékei. Aqui
nói Szent Tamás ugyanis nem reked meg a nemesen humánus, mégis földhöz kötött
görög er~nytannál. A Summa theologieában kifejti az erkölcsi tevékenység ember
fölötti (rnodo suprahumano) megnyilvánulásait, melyek a Szentlélek ajándékai és
különleges inspirációja révén valósulnak meg a kegyelmi élet magasabb fokán. (22)
Ezek az ajándékok a föntebb elemzett sarkalatos erényeket is átjárják, ahogyan azt
már Nagy Szent Gergely kifejtette; tehát formálják az okosságot, az igazságosságot,
a bátorságot és a mértékletesséaet, (23) hogy a keresztény ember cselekvésének 
legalább olykor - bizonyos hősiességet és a szeretetben isteni jelleget adjanak.
Vannak tehát emberek - s ezek elsősorban a szentek -, akiket a "recta ratio"-nál
magasabb rendű erő irányít a cselekvésben; ezek azok, akiket - a Szentírás tanú
sága szerint - "Isten Lelke vezérel". (24)

Jegyzetek: (1) Szerinte a változás meghatározott mértékhez igazodik, a törvényhez, mely a
valóságot értelemmel hatja át (logosz). A bölcs feladata, hogy alkalmazkodjék a világ értel
mes rendjéhez. - (2) Phaldrosz, 246. Egyébként a "harag lelkénél" szerencsésebbnek tartjuk az
"indulat lelke"-ként való fordítást. - (3) Főként a sztoikusok tanításában kap hangsúlyt ez a
szemlétet. - (4) A fej és test aránya mellett az épületek aránya ls régtől foglalkoztatja a
müvészetet. A görögök ls j61 Ismerték ezzel kapcsolatban az "aranymetszés" Ideális követel
ményét, melyet a modern müvészet szintén figyelembe vesz. - (5) "Ars est recta ratio fac
tibIIium ; prudentía est recta ratlo aglbtllum. Differt autem facere et agere quia factlo est
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transiens in exteriorem materiam, sicut aedificare... agere autem est actus permanens in
ipso agente, sicut veHe ..." I-II q 57 a 4 Resp. és a 5 ad ~. - (6) uo. a 3 Resp. - (7) A
középkort filozófiában a művészetek együtt szerepelnek a mesterségekkel (ars), Szent Tamás
nál a "factibile" keretében. - (8) A bölcselet története. Bp., 1943, 276. - (9) I-II q 64 a l.

- (10) örök eszmék és eszmei magvak Szent Tamásnál. Bp, 1944, 13.; ld. még Heiligkeit
und Sünde, Freiburg i. d. Schw. 1D43, 141. - (11) I-II q 57 a 4. Jó példáját adja a Szent
Tamásból kiinduló és azt szervesen tovább építő, mai szemtéletnek az okosság erényével
kapcsolatban B. Hartng : ld. erre vonatkozóan Das Gesetz Christi, Freiburg im Br., 1957.
493-508. - (12) Az "erkölcsi erényekről" részletesebben I-II q 58 - (13) ·I-II q 64 a 1 Resp. 
(14) II-II q 58 a 10 "iustitia habet medium reí". - (15) II-II q 31 a 5 ad 3. - (16) "timor ...
faciat recedere a bona raüonis:"; "cohibitiva tímorurn , et moderativa audaciarum" uo. II-II
q 123 a 3 - (17) II-II q 141 a 1 ad 3. és I-II q 61 a 4 - (18) TI-IT q 141 a 1 - (19) I-II q 64
a 1 ad 3. - (20) részletesen II-II q 141 - (21) I-II q 64 a 1 ad 3. - (22) "Virtus quod proce
dit ex iudicio rationis ... donum, secundum quod operatur ex instincto divino". I-II q 68 a
8. Az erényeknek és a Szentlélek ajándékainak a keresztény tökéletességben vitt szerepét
részletesen megvilágítja Szent Tamás nyomán Garrigou-Lagrange; ld. Perfection chrétienne
et contemplation. I-II. Paris, 1923, 52-6,!' - (23) - (24) l-II q 6R. a 1 Resp. és ad 1. - A pogány
gondolkodók - közöttük .Arisztotelész is - megsejtettek valamit az "isteni ihletés" (illstinctus
dívinus) emberi értelmet, tehát a "recta ratiót" is fölülmúló jellegéről. Erre utal Szent Tamás
a I-II q 68 a l-ban: ..... his qui moventur per instinctum divinum, non expedit conslliar1
secundum ratio~enl humanam",

HOSSZÚ LAJOS

NYITOTT LÉLEKKEL ...
Aquinói Szent Tamás a következő buzdító levelet intézte egy kispaphoz, amely

ben mínd a teológia, mind a profán tudomány elsajátításának alkalmas médját
tárja elébe:

Krisztusban Kedves Jánosom!

Azt kérdezted tőlem: mit kell tenned, hogy a tudomány kincsére szert
tehess. Erre vonatlw.zóan ezt tanácsolom: csak lassacskán, mintegy a pa
takocskákon keresztül igyekezz előbbre jutni, és ne kívánj egyenest a ten
gerbe merúlni. Hiszen a könnyebbeken keresztül kell eljutnunk a nehezeb
bekhez.

Részleteiben ezeket az intelmeket adom, Te meg tartsd szem előtt azokat!
Komolyan figyelmeztetlek arra, hogy légy kevésbeszédű, és csak nagy

ritkán menj a tál'salgó-szobába. Igen ügyelj a lelkiismeret tisztaságJl·a. Az
imát soha el ne hagyd. Szívvel-lélekkel szeresti a cella magányát, ha a
tudás borospincéjébe be akarsz jutni. Légy mindenki iránt kedves. Mások
tetteí után egyáltalán ne kutass, még a legkisebb mél'tékben se! Senkivel
se légy túlzottan bizalmaskodó, mivel az efféle túlzásba vitt barátkozás meg
vetést szül, és elvon a tanulástól, mert szétszÓ1'tságra vezet. A vilá'(Jíak
ügyes-bajos dolgaiba semmiképpen se ártsd bele magadat: se szavaikba, se
tetteikbe. A hol ide, hol oda kapkodó kíváncsÍskodást messze kerüld el. A
szentek és jeles emberek jó példáját tttánozni el ne mulaszd! Ha bármi jót
hallasz, vésd emlékezetedbe, és ne azt nézd, kitől hallottad. Légy azon, hogy
amit olvasol és amit hallasz, meg is értsd. Ha valamiben kételyed támad,
oszlasd el. Aztán mindent gondosan raktározz el elmédbe - amihez csak
hozzáférsz -, mintha csak valami edényt iparkodnál színültig megtölteni.
Amik viszont tehetségedet felülmúlják, azo/wt hagyd békében.

Ha e jó tanácsolcat követed, a Seregek Urának szőlő.jében bőven ter
mő ágakat hajtasz; hasznos, jó gyümölcsöket terem SZ, amig csak élsz. Ha
eze/wt követed, elél'he!E!d. ami után kívánkozo!.

Isten Veled!
(Opusc. LXVI.)
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