
(PÉTERFALVY ANDRAS)

utolsó könyve a Metaforáról már elórebocsátja, hogy ez a nyelvfilozófia nem a
szójelet, nem a nyelvi rendszert, a színtaxíst, hanem a mondást, a ,diszkurt'
teszi meg vizsgálódásának tárgyává?

Ricoeur : A .díszkur' (=a beszéd-aktus) terminusának említésével eszmeese
rénkbe egy technikai elem is került. Ez a kifejezés szorosan kapcsolódik a fran
cia lingvisztika Iegújabb történetéhez, ezért talán érdemes bemutatni. A Iing
v'sztíka különösen a nyelvi jelek kapcsolata, a jelek kornbinatoríkája körül ala
kult ki. Ez az, amit szemiotikának neveztek el. Én azt próbáltam megmutatni,
hogy a vallási nyelvet, mint a költői nyelv egy különleges esetét, nem lehet
séges ilyen leszűkített alapon föltárni. Épp ezért újra meg kellett találnunk azt
a nyelvelemet, amelyet a {elek egyszerű kombinatoríkájára semmiféle módon
sem lehet visszavezetni. Ez pedig az élő beszéd. A diszkur egészen más nyelv
egységen alapszik, mint a szójel. A beszéd alapja a mondat. Mivelhogy a mön
datban az, aki beszél, elkötelezi magát egy valóság iránt, amit igyekszik akár
leírni, akár megváltoztatní. Itt kel életre a nyelv. Míg a nyelvi jelek teljesen
szükségszerű struktúrákon nyugszanak, addig a mondatok formálása a nyelv ál
landó megújulását ábrázolja. Azt tartom, hogy a nyelv két alapra támaszkodik.
Egyrészt a szerkezeti korlátokra, . és ez képezi a szemiotika tárgyát. Másrészt
viszont a megújulasi képességre, ami az új mondatok produkciójában nyilvánul
meg. Ez a képesség a szemantika tárgya. A metafora azért kötötte le figyel
memet, mert olyan határesettel van dolgunk, ahol meglephetjük azt a megúju
lásí folyamatot, ami a nyelven belül állandóan munkában áll. Megmondhatorn
például, hogyanyanyelvemben hány hangegység. fonéma létezik, de nem tu
dom megmondani, hogy saját nyelvemen hány mondatot fognak kimondani. Hadd
fejezzem be a német nyelvfilozófus, Humboldt szavával: "A diszkur, a beszélés
a véges eszközök végtelen használata".

PAUL RICOEUR gondolataiból

A filozófia azért etikai előrehaladás, mert az elidegenedésből a szabadság
hoz és a boldogsághoz vezet.

Marx, Nietzsche, Freud a gyanakvás nagy mesterei, nem az Istenről szól
nak, hanem az emberek isteneiről. Am ezekkel az istenekkel mi sohasem tu
dunk végezni.

Mindenki ismeri a Vidám Tudomány-ból a híres esztelenség mondást: "Is
ten meghalt"; de az a kérdés, hogy milyen isten haU meg; azután ki· ölte meg,
ha valóban gyilkosság következménye ez a halál; végül miféle tekintélyhez tar
tozik a szó, amely ezt a halált ünnepélyesen kihirdette.

A szimbólum elgondolkoztat.

FOLlJp BELA

ROSKOvANYI AqOSTON
Régi alapítású plébániák, esperesi székhelyek könyvtáraiban szerény, filzött

kiadásban, hosszú sorban megtalálhatók Roskoványi püspök milvei. Rohanó ko
runk talán fel sem figyelne a vaskos múlt századi kötetekre, ha bár éve nem
történik egy jelentős esemény. Bánk József egri érsek 1971 májusában, amikor
a Codex Revíziós Bizottság meghívásából Rómában tartózkodott, felajánlotta a
Szeritatyának Roskoványi Agoston váci püspökelődjének tízkötetes múvét. Címe:
"Coelibatus et Breviarium" (Pestini, 1861....,.1881).

Lexikonok és névtárak csak röviden, par soros életrajzzal és műveinek fel
sorolásával emlékeznek meg Roskoványi püspökről. Karcsu Antal Arzén váci
gvardián kortársi feljegyzései a szűkszavúak. A V:ávi Egyházmegyei Almanach
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(1970) másfél oldalon tájékoztat. Többet mond Csernyei István nyitrai teo
lógiai tanár munkája, Vázlatok Roskoványi Agoston nyitra.i püspök életéből

(Nyitra, 1913). Atfogó képet Roskoványi püspök egyéniségéről csak levéltári
kutatás útján sikerült nyerni. A Nyitrai Járási Könyvtárban gazdag anyagra
bukkantam, amelyet maga Roskoványi gyűjtött össze 23 kötetben. Ebben meg
található keresztlevele, iskolai bízonyítványaí, kiterjedt levelezése, könyveinek
kéziratos előkészítése. A Váci Püspöki Levéltár anyaga viszont buzgó és sok
rétű lelkipásztori tevékenységet bizonyítja.

Művei feltárják, hogy szerzőjük a XIX. század nehéz problémáit történelmi,
jogi és teológiai felkészültséggel igyekezett megközelíteni. Életének eseményeit,
jótékonyságának hosszú sorát és műveinek irodalmi visszhangját a korabeli fo
lyóiratok tükrében szemlélhetjük.

Élete. - Sáros megye felső részében található Roskovány község. A gyer
mekkori kedves emlékek, anagyszülőknél töltött felejthetetlen szünidők és a
család összetartó szelleme köti Roskoványi püspököt falujához. Ide míndíg szí
vesen visszatért, templomát, paplakját, iskoláját és a tanítóházat újjáépítette.
Roskoványi Agoston azonban nem itt született. Édesapja Roskovány(!) László
az Ung megyeí Szennára nősült és elvette Szíkszay Annát. Itt született Agoston
fíúk 1807. december 6-án.

A kisszebeni piarista gimnázium kitűnő tanuleja volt. Majd mint egri kis
papot érseke Pestre,. a Központi Papnöveldébe küldte, ahol 1827-ben bölcselet
ből doktorál. Bécsben az Augustíneum növendékeként tanul tovább, és itt szerzí
meg teológiai doktorátusát. A bécsi segédpüspök szenteli pappá. Első szentmi
séjét Roskoványban mutatja be.

Néhány hónapos vidéki káplánság után Pyrker László érsek Egerbe hívja,
a papi szemínáríum tanulmányi felügyelője lesz, majd rövidesen az érsek ked
velt aulistája, Ebben az időben' szövődík barátsága Lonovich Józseffel, a ké
sóbbi csanádi püspökkel. Irodalmi munkásságának elíndulásánál" Lonovích se
gíti; mint atyai jóbarát, a fiatal Roskoványit jó tanácsokkal látja el.

A pápai primátus körüli vita felkelti érdeklődését. Tudományos igénnyel,
dogmatikus és jogi felkészültséggel megírt munkája Európa-szerte feltűnést kelt.
XVI. Gergely pápa, Monaco velencei kardinális és még sokan mások gratulál
nak. Katekizmusa, a házasságról és a vegyesházasságról írt könyvei a teológus
és jogtudós tekintélyét szerzik meg neki.

A káptalan követeként 1839-ben és 1843-ban a pozsonyi országgyűlésen ta
láljuk, A parlamenti csatákban ő a katolikus álláspont képviselője. Utána nagy
hazai körutat végez. Felkeresi az ország jelentősebb könyvtárait, hogy múvei
hez anyagot gyűjtsön. Olaszországi útja a római zarándoklás mellett egyúttal
anyaggyújtési alkalmat is jelent.

Hám Jánoshoz fűződő családi, Lonovich-hoz fűződő baráti kapcsolatai a sza
badságharc idején óvatossá, semlegessé teszik. így lesz alkalmassá arra, hogy
a szabadságharc után az időközben meghalt Pyrker érsek után káptalani heh"
nökként az egri egyházmegye kormányzását átvegye. Megcsillanó vezető képes
ségeire felfigyelnek, és Bach belügyminiszter 1850-ben felkéri, hogy fogadja el
a már hat éve megüresedett váci püspökséget. Roskoványi azonban nem vállalja.
Csak jóval később, Scitovszky János - akkor még pécsi püspök - kérő leve
lének hatására mondott igent Simor János kultuszminisz.teri tanácsosnak. Az új
egri érsek, Bartakovich Béla szentelte püspökké. Szűz Máriát tisztelő lelkűlete

december 8-át választotta a váci beiktatás napjának.
Rövid, hétéves váci püspöksége alatt az egyházmegye nagy püspökei közé

emelkedik. Egyrészt a Bach-korszak bürokratízmusát játssza ki ügyesen, más
részt a sokéves széküresedés alatt meglazult fegyelmű egyházmegyében nagy
tapintattal és fokozatos következetességgel rendet teremt. Papjainak lelki fel
emelése és az elesett, elnyomott néprétegek anyagi segítése jellemezte működé

sét, Közben irodalmi tevékenységet sem hagyja abba. Egymás után kerülnek
nyomdába művei. .

Szigorú napirendet tartott, Reggel négykor kelt és percre be volt osztva, mi
kor elmélkedik, mikor mísézik, mikor fogadja aulistáit, hogy a napi ügyeket
intézze. Legtöbb idejét könyvei között töltötte. Szobájában a padlóra szétteri
tett könyvek között jegyzetelt. Nem járt társaságba, mint kora főpapjai, csak
kutatómunkáia érdekelte. Mikor értesítést kapott, hogy a császár átutazik Vá-
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con, nem akart tudomást szerezní róla. Albrecht főhercegnek személyesen kel
lett kijönnie Vácra és kijelölni a császári házaspár, szobáít a püspöki palotá
ban. Más alkalommal meg nem volt hajlandó a vasútállomásra kimenni, hogy
a város előkelőségeivel együtt fogadja a császárt. Minden kérlelés ellenére a
székesegyház kapujában megállt, és ott várta be a császárt. Ilyen udvariatlan
ságok után el is helyezték Vácról 1859-ben Nyitrára.

A nyítralak ünnepélyesen akarták fogadni, de ő a hajnali csendben észre
vétlenül érkezett meg. A beiktatásán három nyelven mondott beszédet: latinul
a papságnak, magyarul és szlovákul új hiveinek. Ugyanazzal a lendülettel és
tervszerűséggel fog neki új egyházmegyéje kormányzásanak is. Jelentős adomá
nyok, alapítványok és létesítmények kísérik hosszú nyitrai püspökségét, A pia
rista gimnáziumot megmenti Nyitrán. A szabadságharc alatt hazafiasan viselke
dő piaristákat a Bach-rendszer nehéz körűlmények közé juttatta. Roskoványi
az egyházmegyei papságból kiegészíti létszámukat és anyagi támogatással is át
segíti őket a nehéz időkön. Szegényházat, szemináriumot, kisszemináriumot épí
tett, könyvtárt (1) létesített és még számos alkotás teszi felejthetetlenné mű

ködését.
Nyitrai évei alatt is sűrűn jelentek meg kötetei. t:lete utolsó napjáig töret

len szívóssággal dolgozott. Még halálos ágyán is kéziratait rendezgette, Nyolc
vanöt éves korában, 1892. február 24-én halt meg, példaadóan keresztény ön
tudattal. A nyitrai székesegyház kriptájában helyezték örök nyugalomra.

A lelkipásztor. - Egri éveiben inkább a hittudós egyénisége alakult ki. Mint
váci és nyitrai püspököt inkább a papjaival és híveivel törődő lelkipásztori
egyénisége jellemzi.

A nógrádi domboktól a hódmezővásárhelyi tanyavílágig elterülő, nagy ki
terjedésű váci egyházmegye megismerése volt az első feladata. Nemcsak az es
peresektől kéri az időszakos jelentéseket, hanem személyesen is igyekszik míe
lőbb megismerni papjait és híveit. 1852-ben a Szentszéknek küldött jelentésé
ben írja: "Az egyházmegye kormányzásának átvétele után égető vágy támadt
bennem, . .. hogy az egyházmegyét bejárjam, s mind a lelkipásztorokat, mind
a gondjaikra bízott nyájat színről szinre megismerjem, és az egyházmegye szük
ségleteit felkutassam ... s annyi idő után a bérmálás szentségét kíszolgáltas
sam." Nemegyszerűen bérmaútról volt szó, hanem ahogy körlevelében megne
vezte: Visitatio Paterna-ról - atyai látogatásról. Nagy fáradtságot jelentő utak
voltak, ha figyelembe vesszük a múlt század keserves útvíszonyaít és kezdetle
ges köztekedési eszközeit. De nem tartóztatja fel őt sem az időjárás viszontag
sága, de még a megáradt Tisza sem. (A hódmezővásárhelyi esperestől tájékoz
tatást kér, miként lehet a megáradt folyón átjutni kerületébe.)

Útközben, mindent megfigyel. Híveihez Irt körlévelében írja: "A főpásztort
mínden községben a templom és az iskola érdekli. E két intézet világos kife
[ezése a községben uralkodó keresztény szellemnek." Az útközben nyert tapasz
talatokon érlelődik meg benne, mit kell tennie egyházmegyéjéért.

. Elsősorban a papságot akarta hivatása magaslatára emelni, de nem rend
szabályokkal. hanem lelki meaújulással. Jól ismerte IX. Pius pána 1846-ban
kiadott ..,Qui plurlbus" kezdetű enciklíkáiát, melyben - lelkízyakorlatok tartá
sát sürgeti. Első dolga, hogy lelkigyakorlatra hívja össze papjait. ~ grází Schör
Alajost és más jeles személyeket kér fel a papi lelkigyakorlatok vezetésére.
Gondoskodik jó gyóntatókról. Hogy mennyire szívügye volt a lelkigyakorlat, azt
bizonyítja a váci püspöki levéltárban levő Exercitia iratcsomó. Ennek elején Ros
koványi. kezeírásával. sajátságosan apró, hegyes betűível több oldalon kidolgoz
ta az Ordo diurnus in exercitiis Spiritualibus observandus-t - a lelkigyakorla
tokon előírt napirendet, melyben részletesen meghatározta az öt nap program

'ját.
Azután megkezdte a papság továbbképzését. Az 1850 évi esztergomi püsoöki

konferencia határozatot hozott a zsinati vizsgáról. Ezt a plébániák elnyerésének
feltételévé teszi. Hatására már az első két évben 32 pap tette le a plébánosi
vizsgát. Ugyanezen célból rendeli el az, esperesi kerületi gvűlések tavaszi és
őszi meatartását. A Szentszéknek örömmel jelenti, hogy a kerületi korónák teo
lógiai kérdéseket dolgoznak fel.

Nagy gondia a paonevelés kérdése. Váci működésének első évében elren
deli a szemináríum statútumának módosítását, A tanulmányi idő akkor négy
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év volt. 1856-ban a 36 kispap közül 32 tanult Vácott, 2 a bécsi Pazmaneumban,
2 a pesti Központi Szemínáriumban. ügyelt arra, hogy a papnövendékek a la
tin nyelvet jól elsajátítsák, annyira, hogy a szemínáríum növendékei baráti be
szélgetésekben is a latin nyelvet használják. Egyébként a papságtól megkívánta,
hogy a hivatalos levelezés nyelve latin legyen.

Latin nyelvű körlevelei is a papság lelki továbbképzését célozzák. Az éven
ként megjelenő körlevelekben mindig egy meghatározott gondolatkört dolgoz
fel. ír az imádságról, a breviárium végzéséről. a gyóntató hármas tisztéről, a
papi életszentség eszközeiről, a vasárnapi szentbeszéd kötelezettségéről. a plébá
nos és káplán jó együttműködéséről. a papi jövedelem fölöslegének [órafordí
tásáról. E körlevelek jól tükrözik a korabeli papság problémáit,' hibáit, de
ugyanakkor a tudós és szentéletű püspök éleslátását és buzgóságát is. A lelki
pásztori eredmények fokozására, a papság és tanítóság színvonalának emelésére
nemes versenyt indít. Jelentős összegekkel jutalmazza a feltételeknek megfelelő

plébánosokat, káplánokat és tanítókat. Ezeket az ösztönző jutalmazásokat évente
megismétli.

A Visitatio Paternák során szomorú állapotokat talált a közoktatásban. Ezért,
ahol szükségesnek látja, anyagi segítséggel épít, gyarapít, gondoskodik a tan
könyves hittankönyv ellátásról. A lelkigyakorlatokat az ifjúság nevelésébe is
beállítja, és elrendeli, hogy az egyházmegyéje területén levő gimnáziumokban
a nagyhét folyamán háromnapos lelkigyakorlatot tartsanak.

Nagyon jelentősnek tartotta, hogy az elsőáldozásokat és bérmálkodásokat
szépen és emlékezetesen rendezzék meg. Segítségül kiadja A gyermekek elsőál

dozásának szertartása című nyomtatványt. Azt kívánja, hogy a gyermekek fe
hérvasárnap reggel az iskolában gyülekezzenek és ünnepélyesen együtt men
jenek a templomba zászlókkal, kereszttel, s ott a főoltár körül kapjanak helyet.
Szüleik és keresztszüleik hátuk mögé telepedjenek. Meghatározza az evangélium
szövegét: Márk 10,13-16, utána homília, keresztségi fogadás megújítása. hiszek
egy. Ezután a gyerekek egyenként megcsókolják a feszületet és egy-egy égő'

gyertyát vesznek át. Aldozáskor páronként az oltárhoz vonulnak, ahol q pap
megkérdezi: , "Valljon akarnak-e Jézus Krisztussal, Istennek egyszülött Fiával, a
kisdedek barátjával legbensőbben egyesülni?" Igennel felelnek. Ezután történik
az áldoztatás. Aldás előtt külön befejező imádságot (magyarul, németül és szlo
vákul van a nyomtatványban) iktat be és külön intelmet a szülőkhöz és kereszt
szülőkhöz. Ez a tudatos és rendszeres előkészítés hazai viszonylatban egészen
újat jelentett.

Ugyanilyen részletességgel írta elő a bérmálás rendjét is. Bérmáláskor a
szentmísét mindig személyesen mondta, a szentbeszédet pedig a helybeli plébános
tartotta Majd a plébános kérdéseket tett fel a bérmálkozókhoz a katekizmusból és
e vizsgáztatás után a püspök kiszolgáltatta a bérmálás szentségét, A beteg gyer
mekekhez kiment és lakásukon bérmálta meg őket.

Mély Mária-tisztelet jellemezte. Mindkét egyházmegyében megszervezte a Co
rona Aureákat, vagyis a Rózsafüzér Társulatokat. Hosszabb körlevélben buzdí
tott a rózsafüzér közös imádkozására is.

Á szegényebb néposztályokkal való együttérzését mutatja, hogy olyan alapít
ványt létesített, melynek több, mint tízezer forint évi kamatjövedelmével nyit
rai egyházmegyéjének 60 községében a stólát megváltotta. vagyis az esketésnél.
a temetésnél és az egyházi beavatásnál az egyszerű szertartás után járó illeté
ket ezen alapítvány jövedelméből fizették. "A szegény szüíők, a nyomorban élő

gyászoló családok tehát az egyházi szertartást díjmentesen eszközöltetik ezentúl,
s a születés örömét nem fogja apasztani. a temetés gyászát súlyosbítani az
anyagi gond 60 községben" - írja a korabeli helyi lap.

Lelkipásztori gondoskodása olyanokra is kiterjedt, akikkel abban az időben

senki sem törődött: felkarolta a cigányokat. 1854-ben jelentést kért az espe
resektől a cigányok helyzetéről. A gödöllői esperes például ezt jelentette: "... es-.
peresi kerületemben 51 cigány családotszámoltak össze, közöttük 36 mindkét
nemű tanulásra alkalmas gyermek van. Az iskolát azonban egyik sem látogatja,
nemcsak azért, mert ez a nemzetség nem akar tanulni, hanem mert nincs ru
hájuk és tetvesek, s a többi iskolások bántalmait és csúfolását nem tudják el
viselni. .. Azt javaslom, hogy ne csak a gyermekeket, hanem a felnőtteket is
30-35 éves korig vasár- és ünnepnapokon, kora délután, litánia előtt legalább
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egy órai foglalkozásra össze kellene hívni." Boskoványí a beérkezett [elentése
ket összegezte és ezek alapján buzdította papjait a cigányok tanítására és fel.
karolására. E kezdeményezése is úttörő jellegű.

Kiemelkedő lelkipásztori tette a pusztákon, tanyaközpontokon élő hívek lelki
gondozásának a megszervezése, Ezt is a tőle megszekott alapossággal kezdte el.
Elődjének, Nádasdy püspöknek kezdeményezései e téren kudarcot vallottak. Pró
bálkozásait levéltári anyagokban áttanulmányozta. Kikérte a hercegprímás vé
leményét, tanácsait. Majd levélben felkeresi a kecskeméti, hódmezővásárhelyi,

alsónémedi kerületi esperesekett "Azoknak az elhagyott embereknek, akik rit
kán kerülnek plébánosukkal személyes kapcsolatba, s ezért lelki oktatásban,
lelkipásztori ellátásban a pusztai nehéz körűlmények miatt nem részesülhetnek,
- üdvös lenne, hogy oktatást nyerjenek a hit alapvető tanításaiban és azon
ismeretekben, mílyen kötelességeink vannak Istennel, saját magunkkal és fele
barátainkkal szemben, valamint alkalmuk legyen részt venni az istentiszteleten."
Megkérdezi az espereseket. mi a véleményük a misszióval kapcsolatban, mílyen
legyen a megosztás, milyen nyelven beszélnek a kerületben, mílyen fogadtatás
remélhető a lakosság részéről. A szegedi, kecskeméti. szolnoki és pesti ferences
házakkü1dik a szerzeteseket a püspök kérésére. Minden misszionárius teljes
felszerelést és félévenként fizetést kapott. Az ehhez szükséges tetemes összeget
saját püspöki jövedelméből biztosította. A mísszionártusokat gyakorlati intel
mekkel indította el. Félévenként kellett kijelölt területüket bejárnluk. Végzett
munkáiukról részletes jelentést kért és kapott.

Sok nehézség és kellemetlenség ellenére a misszíós munka meghozta gyü
mölcsét számos olyan egyházközség megalapozásával, ahol ma virágzó lelkipász
tori élet van.

Irodalmi tevékenysége. - Irodalmi munkássága összesen hetvennégy kötetnyi,
és ez hat tárgykörre oszlik. Tudatosan benne élt kora szellemi feszültségében.
es képességeinek megfelelőerr válaszolt kora problémáira. Nem volt politikus,
nem volt a szó mestere sem. Mint főpapot keveset hallották hívei beszélni.
Papjait és híveit inkább terjedelmes (30-80 oldalas), egyéni hangvételű, gazdag
tartalmú körlevelein keresztül tanította. Az egész ország, sőt nyugodtan mond
hatjuk. az egész akkori katolíkus világ számára latin nyelvű, tudományos szín
vonalú könyveiben akarta a helyes keresztény tanítást és állásponto t bemu
tatni.

Már első könyve korproblémával foglalkozik. A XVIII. század febroniánus
eszméi azt hirdették, hogy a pápa és a püspökök egyenlő [ogúak, A pápának
csak tiszteletbeli elsőbbsége van. A gallikanizmus hatására ez Magyarországon
már a jozefinizmus eszméiben, a fejedelmi abszolutizmusban jelentkezett, és a

. XIX. század gondolkozását jelentósen befolyásolta. A papnevelés racionalista
szellemű lett. A tankönyveket is e szellemben írták. A helytartótanács ellen
őrizte, hogy a szemináriumokban az oktatás és nevelés megfelel-e a jozefinista
elveknek. Kőszeghy csanádi püspök például királyi intést kapott azért, mert
szemináríumában a kánonjog tanára a pápa csalatkozhatatlanságát és a zsinatok
feletti joghatóságát tanította. Roskoványi ezzel a szemlélettel száll szembe De
primatu Romani Pontificis eiusque iuribus (A római pápa elsőbbsége és jogai)
című művében. Máté 16,18-19 és János 21,15-17 verseinek egzegézísét, a szent
atyának a pápai primátusra vonatkozó megnyilatkozásait, és az idevágó zsinati
megnyilatkozásokat mérlegeli. Könyve második részében a pápa hatásköréről szól.
Elutasítja azt a sajátságosan febroniánus tanítást, amely megkülönbözteti a
pápa lényeges és járulékos jogait, és történelmi érveket állít szembe vele. E
könyvében már 1834-ben a pápai tanítás csalatkozhatatlanságát vallja, és így
egyik előkészítője lett az I. vatikáni zsinaton kihirdetett tanításnak.

Műve érthetően vílágvísszhangot keltett. A bécsi egyetem meghívja tanár
nak, de Lonovich tanácsára ezt nem fogadja el. A pesti és a prágai egyetem
bekebelezett doktorává fogadja. Irodalmi téren is felfigyeltek rá. Könyve egzege
tikai részéhez Hefele ír kiegészítő megjegyzést a "Jahrbücher fül' Theologie und
christliche Philosophie"-ben. Műve gyorsan elfogyott, ezért 1841-ben. újra kiadta.

A hitújítás kora óta Magyarországon égető probléma volt avegyesházasság
kérdése. Különösen az 1839-es országgyűlésen éleződtek ki a viták. Roskoványi,
mint az egri káptalan követe, jelen volt és jól láthatta, hogy még vezető ka
tolikus politikusok sincsenek tisztában az egyház tanításával. Ezen felismerés
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után könyvet. akart írni a házasságjogi akadályokról. Lonovich azt javasolta,
hogy ne csak az akadályokról. hanem általában a házasság kérdéséről írjon.
Roskoványi megfogadta a jó tanácsot és megírta kétkötetes művét "a házasság
ról a katolikus egyházban": De matrimonio in Ecclesia catholica - címen. Az
első kötetben (1837) tárgyilagosan ismerteti a hitújítók véleményét, a trentói
zsinat tanítását, II. József 1783-as edictumát. Meghatározza a katolikus házasság
fogalmat, célját, anyagát, kíszolgáltatóját, és végül a házassági akadályokkal is
foglalkozik. A második kötet (1840) a házasság felbonthatatlanságát és a válás
kérdését tárgyalja. Történelmi és nemzetközi áttekintést ad, majd a házasság
természetéből hoz érveket annak felbonthatatlanságára. A szentírásí megalapo
zást egzegetíkaí kifejtésben mutatja be, utána ismerteti a szentatyák, zsinatok
és pápák tanítását. Függelékben .pedig az uralkodók válásí törvényeiről szél.

Egyetlen nem latin nyeívű munkája á Katekizmus, vagy oktatás a keresztén1l
katolika religio tudományában az egri érseki megye hívei számára. 1836-ban
Egerben adta ki magyarul és németül. A magyar nyelvű kiadás 1838-ban már
harmadik kiadást ért el. A katekizmus a szokásos kérdés-felelet formában tár-
gyalja a hit és erkölcs tanítását. .

Fiatalkori művei tudományos munkák, míg a későbbi években kiadott mű

veiben inkább válogatást, gyűjteményt ad különböző korok irodalmából, pápai
oklevelekből, zsinatok határozataiból, püspöki körlevelekből, uralkodók tendelke
zéseiből, folyóiratok cikkeiből, stb.

A Romanus Pontifex (Római Pápa) című műve 16 kötetes (1867-1879). Ebben
tulajdonképpen a pápai primátusról kiadott első munkáját akarja kibővíteni, ok
mányokkal alátámasztani. Gazdag anyaget közöl az' L vatikáni zsinat tanításá
ból. Magyar vonatkozása a zsinat miatt felújított Placetum Regium körüli bo
nyodalom ismertetése. A császár ugyanis e jogára hivatkozva megtiltotta az L
vatikáni zsinat tanításának közlését a monarchiában, s ez ellen egyes magyar
püspökök élesen tiltakoztak.

A házasságról írt elsőművét is kibővítette. A De matrimoniis mixtis (Ve
gyes házasságok) című műve hétkötetes lett (1842-]881). Vílágvíszonylatban is
merteti a vegyesházassággal kapcsolatos rendelkezéseket, irodalmat. Különösen
kiemeli a magyar, osztrák és erdélyi okmányokat.

A Matrimonium in Ecclesia Catholica (Házasság a katolikus egyházban) ct
mű négykötetes művében (1870-1881) a bevezetés. a házassággal kapcsolatos első

művét újítja fel és a további kötetekben ezt gazdag anyaggal alátámasztja. Solt
magyar vonatkozást tartalmaz: Lonovich felterjesztését 1841-ből, az 1850-es esz
tergomi püspökkari konferencia émlékíratát, a monarchia püspökeinek tiltako
zását a polgári házasság ellen.

A febroniánus eszmék magyarországi változata az egyházi joghatóságot nem
a püspökökre. ·hanem a magyar apostoli királyra akarta átruházni. A magyar
király főkegyúri jogát eddig is gyakorolta egy bizottság (dicasterium) útján. Nem
volt azonban világos, mely ügyek tartoznak a királyhoz és melyek a püspökök
re. Ezt a kérdést még jobban kiélezte 1848-ban a katolikus autonómia mozgalom
(2). A kiegyezés után az osztrák konkordátum vetett fel vitás kérdéseket: hogy
mennyire kötelezi az a monarchia magyarországi felét.. IX. Pius pápa 1864-ben
kiadott Syllabusa is érintett az állam és egyház közötti kérdéseket. E szellemi
harc indította Roskoványit a Monumenta Catholica című tizenhárom kötetes
munkáiának (1847-1879) megírására. Tárgyilagosan közli a pro és contra véle
ményeket, megnyilatkozásokat, okmányokat és irodalmat.

Tizenegy kötetben a papi nőtlenség és a breviárium kötelességével foglalko
zik a Coelibatus et breviarium (1861-1881). Ennek megírására második római út
ján maga IX. Pius pápa szólította fel.

Mélyen katolikus lelkiségét jellemezte a buzgó Mária-tisztelet. Évente elza
rándokolt J\!{aria-2ellbe. Egyéni Mária-tiszteletét nagyban fokozta a szeplőtelen

fogantatás dogmájának kihirdetése 1854··ben. Kilenc kötetben mutatja be a dog
ma előzményeit és kialakulását. Feltárja, hogy a különböző századok Mária-tisz
telői hogyan fejezték ki Mária tisztaságát. A mű címe: Beata Virgo Maria tn
suo conceptu Immaculata (1873-1881). Az ötödik kötetből megtudíuk, hogy a
magyar egyházmegyék közül melyek javasolták és melyek ellenezték a dogma
kihirdetését. A kilencedik kötetben arról olvashatunk, hogy a vatikáni zsinati
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atyák már javasolták és megfogalmazták Mária mennybevitelének dogmáját, ami
re a zsinat akkori hirtelen befejezése míatt nem Iterült sor.

Roskoványi 1881-re lezárja életművét. Az ez évben megjelenő köteteket be
tűrendes tartalomjegyzékkel látja el. Hetvenöt éves. Ezután már nyugodtan él
vezhette volna a békés öregség .csendes napjait. Munkához szokott szelleme
azonban tovább sürgette, nem hagyta pihenni. Életének hátralevő tíz éve alatt
még tíz kötetet adott kiegészítésül eddigi műveihez. A kötetek a Supplementa
- azaz pótlás - címet viselték. Minden kötet valamelyik előző művének foly
tatása. Innen ered a különböző lexikonokban található pontatlanság. Egyik több,
másik kevesebb kötetet sorol fel aszerint, hogy e pótköteteket hozzászámolja
vagy sem az alapmunkához. Könyvei mínd vaskosak: 500-1100 oldalasak és
latin nyelvűek. A német nyelvterületről származó okmányokat és irodalmat
németül; a magyar nyelven írtakat magyarul, a többieket pedig latinul közli.

A korabeli magyar folyóiratok ismertetik műveit, és az elismerés hangján
szólnak a tudós püspök írói tevékenységéről. (3) Lesújtó viszont a német jog
történész, Schulte kritikája: "Nagytermékenységű írói működése inkább sze
melvények összeállításából áll, melyeket minden bírálat nélkül vesz át. (4) Ezt
az elfogult nézetet azonban az 1897-es kiadású Herder Lexikon visszautasítja:
"Schulte ítélete kemény és igazságtalan. A fáradhatatlanul tevékeny püspök mű

vei, mint forrásgyűjtemények minden idők számára gazdag kincsesbányát je
jentenek."

Korunk véleménye szintén pozitív. Hermann Egyed A katolikus egyház tör
ténete Magyarországon (München, 1973) című művében így ír Roskoványi mun
kásságáról ; "Az egyetemes katolikus teológiának könyvtárt kitevő forrásgyűjte

ményével Roskoványi Agoston tette a legnagyobb szolgálatot... Allásbeli kö
telességeinek példás betöltése mellett mindíg talált időt a forráskutatásra, éppen
a' »kényes-s vkérdések megvédésében . .. A XVIII. század nagy jezsuita histori
kusai és Albert János piarista biblikus után Roskoványi lett ujra Európa-szerte
ismert magyar szerző, akit ma is gyakran idéznek."

Munkássága legnagyobb elismerését akkor kapta, mikor VI. Pál pápa a papi
coelibátust tárgyaló püspöki szinodusra bevitte a Coelibatus et Breviarium dí
szes köteteit.

Jegyzetek: (1) Roskoványi könyvtárát ismerteti: Magyar Könyvszemle 1885. évf. 128-136.
o. - (2) Török Jenő: A katolikus autonómia mozgalom, Bp. 1941. - (3) Relígío 1856. r.
47. sz.; 1890. II;' 45. sz. 360. o.: 1891. ll. 43. sz. 337. o.j 1889. II. 32. S2'. 264. o.; Magyar Sion
v. köt. 387. o.; Új Magyar Sion 1874;784. o.: 1881/616. o.; 18:11/701. o.; 1876/381. o.: 1877/369.
o.; 1880/223. o.; 1882/398. o.: Magyar Sion 1889/788. o.; 1891/140. o.; Magyar Allam XXXII.
évf. 274. sz.; Wiener Gemeinde Zeitung 1880/69. - (4) Geschichte der Quellen u. Litera
tur des Canon. Rechtes. III. I. 788. o.

BARLA Y (j. SZABOLCS

RADÉCZY PÜSPÖK Hí.RES HÁRSFÁ]A

Egy négyszáz évvel ezelőtti irodalmi kör
Radéczy István püspökről igen kevés életrajzi adat maradt fenn. Nevével is

csak az utolsó évtizedekben találkozhatott az ember. Méghozzá nem is az egyház
történészek jóvoltából, hanem a hazai latin nyeívű irodalom buzgó kutató gár
dájáéból. Istvánffy Miklós humanista történészünk negyven évvel ezelőtt sajtó
alá rendezett versei között bukkant elő az egri püspök neve.(l) A carminák
némelyike oly őszinte elismeréssel, tisztelettel ír róla, hogy már ez is elegendő

lett volna, hogy Ioglalkozzam személyével. Az Országos Levéltárban végzett más
irányú kutatásaim közben azonban újból "találkoztam" nevével, és mivel ez új
megvilágításba hozza Radéczy István példaadó tevékenységet, célszerűnek látszott,
hogy épp 'itt hívjam fel rá a figyelmet. Egyrészt azért, mert úgyis igen ritkán
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