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Hilgenfeld emlékezete. 

Bizonyosan mindenki hivatottabb volna most nálam-
nál, hogy Hilgenfeld Adolfnak a mi fakultásunkra és a theolo 
giai tudományok egész körére nézve csodálatosan nagy terje-
delmű életművét megrajzolja.1) Engem még nagyon is 
megilletnek az utolsó hónapok, hetek és napok vele átélt 
óráinak benyomásai. 

A mult nyáron még — miután nála is, mint Hásenál, 
néhány aranyjubilálás megelőzte — megengedte neki a 
gondviselés, hogy bölcsészeti doktorságának hatvanadik 
évfordulóját megérhesse. Ε nap delét kicsiny körben kint 
a Papirmühlen töltötte el. Minden jelenlévőnek feltűnt 
azonban ekkor az ő markáns, erős vonású arcának gyer-
mekesen boldog kifejezése. Általában az ő alaphangulata 
a hálás isten-gyermekségé volt, s Istennel való eme viszo-
nyából sarjadt ki benne az emberekkel való érintkezésnek 
összhangos szivélyessége. 

Miként azon a nyári napon, ugyanazon benyomást 
vitték magukkal azok is, akik alig hat hete tanúi voltak 
ama sikerült meglepetés felett való örömének, hogy folyó-
iratának ötvenedik évfolyama számára tudtán kivül előtte 

') Hilgenfeld Adolf jénai egyetemi tanár, világhírű tekintély volt az újszö-
vetségi kritika dolgában. A bauri theologiai iskola tagja és (gyík büszkesége. 
Elete a mily hosszú, 84 évre terjedt, ép oly áldásos volt. Műveinek száma, 
mint azt nem kisebb érdemű barát ja és kartársa, Nippold fentebb irja, az 
ezeret meghaladja. Tanítványai még többen voltak, hiszen 60 esztendőn át 
magyarázta Jénában az írásokat. Egy éven át magam is tanítványa s atyai 
jóindulatának mind végig osztályosa lévén, emléke iránt tartozó tiszteletemnek 
úgy gondoltam legjobban eleget tenni, hogy Nippold Frigyes jénai egyetemi 
tanár, kedves mesteremet kértem fel a Hilgenfeld felett tartott emlékbeszéde 
átengedésére. — 

A temetés f. é. január 15-én történt óriási részvét mellett. A gyászbe-
szédet a Hilgenfeld által kijelölt textus, Phil. 3 „ alapján Braasch superinten-
dens tartotta. Ezt követte Nippold emlékbeszéde, melyből csak két helyi vo-
natkozású mondatot hagytam ki. Szerkesztő. 
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ismeretlen tanulmányokból egy ünnepi füzetet állítottak 
össze. Nekem azonban amaz utolsó beszélgetés marad 
örökre feledhetlen, melyet vele épen 48 órával csendes 
elhunyta előtt folytattam. 

Ott ült a székében hátradőlve, övezve most is, mint 
egész életében, felesége és gyermekei megható szeretetétől, 
a miből kevés embernek adatott akkora rész, mint neki. 
Ekkor olyan paralytikusnak mondotta magát, a milyent 
az evangéliomok magyarázatakor olvasóinak és hallgatói-
nak sokszor lefestett. Keze béna, egyik szeme lezárva, 
szája ferdére húzódva, a szavak elmosódva vergődtek ki 
belőle. És mégis olyan képet nyújtott, a mely egy művész 
figyelmét a legnagyobb mértékben lekötötte volna. A 
tudományos theologusra nézve azonban az a szorosan 
filologiai théma lesz érdekes, a mely őt, mig csak magá-
nál volt, folyton-folyvást foglalkoztatta. 

Előbbi, még munkabíró napjaiban egy papyrus tar-
talma ragadta meg, a melyet a már említett ünnepi 
számban tárgyaltak s a melynek szövege az ő csudásan 
hű emlékezetébe bevésődött. Utolsó óráiban azonban a 
még mindig világos szellemé ismét az Apostolok Csele-
kedeteire irányult, a melynek régibb és ujabb forrásait 
oly sokszor és oly alaposan átkutatgatta és a melynek 
legújabb megítéléséről egy félbemaradt tanulmány is van 
hagyatékában. Beszélgetésünk egy oly részletkérdés körül 
forgott, a melyet a nem tudós ember is meg fog érteni. 

Luther Ap. Csel. 16,12 fordítása ugyanis úgy szól a 
makedóniai Filippiről, mint az ország fővárosáról. A város 
azonban az Ap. Csel. ama nagy fontosságú elbeszélésében 
van első izben említve, a hol el van mondva, hogyan ment át 
Pál Troásromjaitól a neki látomásban megjelent makedón em-
ber ekérésére: Jöjj át Makedoniába és segíts rajtunk! Tudva-
lévőleg a Krisztus vallásának Európába való átmenetele 
volt ez. A görög kifejezés azonban, a melyet Luther 
administrativnek fogott fel, ·— politikai főváros, — Hilgen-
feld szerint földrajzilag értendő: mint az ország dél-
nyugati kiágazása, legszélső csücske. Látszott, hogy súlyt 
helyez rá, hogy ezt velem megértesse. S még másnap 
reggel is az Apostolok Cselekedetei volt az utolsó szó, a 
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melyet gyermekei tőle hallottak. Valóban ez a tudós 
— a Bismarck-féle képpel élve — a gáton halt meg: 
utolsó öntudatos pillanatáig a mi szentiratainknak élet-
művévé lett magyarázásával foglalkozott. 

Ne vegyék rossz néven, hogy legalább ez egy mozza-
natot oly részletesen kiszíneztem. Mert különben roppant 
nehéz Hilgenfeld tudós alkotásainak (számuk az ezret 
meghaladja) szinte áttekinthetlen tömegéből e komoly 
helyen kiragadni azt, a mi általánosan megérthető. Bár 
felemelő feladat volna nála is úgy, mint a szintén bősé-
gesen megáldott Hásenál az egyes úttörő művekkel együtt 
a különböző theologiai tudományágak fejlődésének a 
menetét is feltüntetni: de csakhamar be kellett látnom, 
hogy erre nincs elég idő. És csak ekkor kezdett aggasz-
tani, hogy oly feladat megoldására vállalkoztam, a mely 
valójában szinte meg sem oldható. Ha mégis eleget teszek 
a kívánságnak, annak oka az, hogy csak az általános 
érzésnek kell kifejezést adnom. 

A ki ismeri a széles kört, melyben Hilgenfeld neve 
félszázadnál régebb idő óta szinte programmként hat, az azt 
is tudja, hogy — teljesen eltekintve a bármely irányhoz 
vagy felekezethez tartozó német theologusoktól — a 
Svajcban és Franciaországban, Angliában és Skóciában, 
Németalföldön és Skandinaviában, nem különben Amerika 
egyes részeiben a komoly kutatók azonos részvétet éreznek 
Jéna városával és egyetemével. Ez általános érzés jelen-
tősége azonban csak annak érthető, aki egyúttal azt is 
tudja, hogy úgy a fiatalabb nemzedék, valamint a távo-
labb fekvő országok ösztönszerűleg érezik, hogy jóvá 
kell tenniök valamit, a mit a régebbi kor és szűkebb 
hazája e férfiúval szemben elmulasztott. Hilgenfeld 84 éves 
korán halt meg. Csaknem 70 éves volt, mikor fakultá-
sunk végre rendes tanárként üdvözölhette azt az embert, 
a ki docens korától fogva minden erejét neki áldozta, 
amennyire t. i. az őt ugyancsak silányan jutalmazó 
segédkönyvtári állás ezt az erőtle nem kötötte. A hasonló 
sorsú Grimm, a ki hasonlókép első rangú kutató és a leg-
tisztább jellemek egyike volt, ezt a célt egyáltalán nem 
érte el. Miféle idő volt az, a mely ilyen emberekkel igy 
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tudott elbánni? A német protestantismusnak miféle viszo-
nyaiba enged az ilyen sors bepillantani? Mit véthettek 
ezek a férfiak, hogy életútjukat hosszú éveken át úgy 
megnehezítették ? 

Ennek mélyenfekvő oka ugyanaz, a mely Hasét is, 
mint ifjú tübingeni magántanárt várfogságba juttatta. Abban 
az egyetemes természeti törvényben gyökerezik az, hogy 
nemcsak a vallástörténetben, hanem általában az emberi-
ség történetében is minden igazi haladás vértanúsággal 
jár azokra nézve, a kik ezt a haladást a következő nem-
zedékek számára alapozzák. Hase ifjúkori sorsa min-
denkor typikus marad a karlsbadi megállapodások utáni 
időre nézve, a melyben a porosz állam vasat kovácsolt 
azoknak, a kik ütőereit bekötözték. Hilgenfeld és Grimm 
férfikori tapasztalatai ellenben az ötvenes években ural-
kodó ama fulasztó, tikkadt időt jellemzik, a melyben 
Poroszországban a centrum már ütőkártya volt, miközben 
egy áttért zsidó a protestantismusnak azt a rendelkezést 
adhatta ki, hogy a tudománynak át kell alakulnia. 

Ilyen viszonyok közt tudományos theologia számára 
alapítani folyóiratot, valóban merész vállalkozás volt. Ε 
Hilgenfeld-féle folyóirat egyetemes történeti jelentőségének 
fejtegetésébe bocsátkozni, ma már szerencsére szükség-
telen. Mert ez már az említett ünnepi füzetben megtör-
tént. De ha egészen mellőzzük is ezt a folyóiratot, még 
mindig rendkívül nehéz feladat marad rövid áttekintést 
adni külső terjedelméről és belső tartalmáról egy oly 
tudós munkásságnak, a mely mindkét irányban egyaránt 
páratlanul áll. Még talán leginkább úgy válik ez lehetővé, 
ha összehasonlítjuk azzal, a mi ama theologus műveinek 
örök varázsát képezi, a kinek az emlékköve a mi 
Fürstengraben-unkban van elhelyezve és a ki rokon 
munkamezőn de, egészen más nemű s ép ezért a fakul-
tás és az egyetem seniorságában utódjáéval egymást 
kölcsönösen kiegészítő munkásságot fejtett ki. 

Hase istenáldotta művésztermészet volt, még szemé-
lyesen ihletve a legnagyobb költői szellemtől, a kit népünk 
ismer, Göthétől. Bármibe mélyedt, — Jézus életébe, az 
egyháztörténetbe, a dogmatikába, a polemikába, — min-
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denütt kerek művészi alkotásokat adott, a melyek, mint 
olyanok, soha el nem évülnek. Ahol azonban ily művészi 
alkotás egyáltalán létrejöhet, ott azt mások számos rész-
letmunkájának kell megelőznie, hogy a szükséges alapot 
megteremtsék. Mindazok között pedig, a kik a történelem 
segédtudományainak a legkülönfélébb ágaiban fáradhat-
lanul munkálkodtak, Hilgenfeld példaképen áll örökké a 
legelső sorokban. 

Ε mellett talán joggal szólhatunk olyan előmunkálat-
ról is, a mivel a történetírásnak a történetkutatás szolgál. 
Sőt szólhatunk oly részletekről is, a milyennek csak nem-
rég egyik tulajdon munkámat is mondották, a mely vilá-
gosan kijelentette, hogy a jövendő számára a mi nagy 
császárunk részletes életrajzához adatokat szolgáltat. Némely 
türelmetlen olvasó a Hilgenfeld-féle iratokról is azt a be-
nyomást kaphatja, mintha már a kezdő kérdéseken fenn-
akadt volna. Mit törődöm én — igy okoskodik az ilyetén-
kép Ítélkező ember — a Márk vagy Máté elsőbbségével, 
hogy melyik evangélium alapszik a régibb forrásokon, én 
a tanítványok feljegyzéseiből csak magát az ő közös 
Urukat akarom hallani. Hogy azonban hová jutunk, ha 
az evangéliumok bírálatának alapkérdéseit kellő módon 
nem méltatjuk, arra nézve a Sraus-féle sablonozás 1835-
től kezdve minden modern mimelgetéseivel együtt örök 
időkre elrettentő példa marad. De amaz első kérdés mel-
lett még egy másodikat is hallok. Mi hasznom a Konstantin 
előtti idő eretnekségének olyan történetéből, a mely csak 
forrásokra vonatkozó vizsgálódásokat közöl és pedig 
nem magukra az eretnekek, hanem az eretneknyomozók 
írásaira vonatkozólag? Ámde e téren is Hilgenfeld törte 
meg az akkori egyetemes vallástörténetbe vágó, s azóta 
nagyszerű eredményű bepillantás útját, s egyúttal a modern 
kinövéseknek is benne van a mértéke és orvoslása is. 
Aki egyáltalán az ilyenféle Ítéletnél akar megragadni, az 
a tudomány komoly, nehéz, önmegtagadó fegyelmezésének 
útját még csak kiindulásában sem ismeri. Ámde ama 
régibb példák mellé legyen szabad pár újabbat is sorolnom. 
A részletmunkáknak százaira volt szükség, hogy a bor-
zalmas parasztháborút összes elágazásaival és mozzanataival, 
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vagy hogy az újrakeresztelkedők mozgalmának keletkezését 
és kialakulását, vagy még inkább, hogy a reformálió korsza-
kának óriásielőtörténetét összefüggőleg áttekinthessük. A mi a 
természettudományoknak a maguk fényes felfedezéseit lehe-
tővé lette, az a türelmes, nyugodtan megfigyelő és összevetve 
vizsgáló módszer volt. A bibliai írásmagyarázat és az 
egyháztörténelem terén e módszerben Ililgenfeld az összes 
kulturnépek minden tudományos Iheologusának tanító-
mestere. A tudományról való fogalma homlokegyenest 
ellenkezett azzal, a mely magát modernnek mondja, értvén 
a dolgot úgy, hogy legjobb esetben is egy pár évtizedre 
modern, hogy aztán egy új divat avultként bánjon el vele. 
Hilgenfeld ezernyi részletmunkájának egyike sem részesül 
soha ebben a sorsban. 

De hogyan adjak én egyáltalán képet e hatvan évnél 
tovább terjedt vizsgálódások tartalmáról? Hadd kisértsem 
meg oly módon, hogy mindenelőtt az ő munkásságának 
első évtizedét vázoljam, a mint azt amaz alapvető iratok-
ban látjuk, a melyeket soha a jövendők egyetlen tudósa 
sem mellőzhet, hacsak tudományosságának hajlékát futó-
homokra épiteni nem akarja. Az erre következő három 
évtized összefüggő egészként vizsgálható, amennyiben ez 
idő alatt összes részletmunkáinak a gerincét folyóirata 
képezte. Végül az utolsó két évtizedre nézve, a melyek-
ben bizonyos mértékig a hosszú vetés aratását takarta be, 
az iratok jegyzékének száraz sorozatát pár jellemző illus-
tratióval szeretném megvilágítani, a melynél a személyes 
visszaemlékezést is legyen szabad majd szóhoz juttatnom. 

Már az 1846-ban megjelent bölcsészeti és az azt 
1847-ben követő theologiai doktori értekezése megjelöli 
az irányokat, a melyekben Hilgenfeld folyton-folyvást új 
mesgyéket tört. Amaz — a mely Spinozáról szólt, — 
már tanúságot tett arról, hogy a bölcsészeti rendszereket 
és azok mindenikének a theologiára gyakorolt, hatását 
ismeri. — Emez, a mely a Kelemen-féle homiliákról és 
elmélkedésekről, s nevezetesen ezen, az egyház és az 
eretnekség határán álló legrégibb keresztyén regény egy-
mástól eltérő két változatáról szólt — azt mutatja, hogy 
az ő nagy tübingeni mesterének, Baurnak nyomán halad 
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bár, de már az apostoli kor pártellentéteit élesebbeknek 
látja, mint előtte szokásban volt. Ε második értekezésből 
már 1848-ban terjedelmes monografia s egyúttal a szak-
társak folyton újból felelevenített számtalan tanulmányának 
is alapja lett. U. e. évvel kezdődtek Hilgenfeldnek minden 
egyes irat alapos tanulmányozásán nyugvó recensioi is, 
előbb a Jena-halleische Literaturzeitungban, 1852 óta pedig 
a Literarisches Zentralblattban. Közben, 1849-ben meg-
jelent Hilgenfeld tanulmányainak elseje a János evangélioma 
és levelei tanfogalmáról, 1850-ben pedig a három első 
kanonikus evangéliomra vonatkozó synoptikus problémáról 
szóló iratainak elseje. Ebben a később az egyházban el-
fogadott evangéliomokat a Justinus-féle evangéliomok a 
Kelemen-féle homiliák és Marcion töredékeivel párhuzamba 
állította. Ε kettő mellé sorakozott ugyanakkor még egy 
harmadik specialis munka is a Márk-evangelium szerkeze-
téről. Nemsokára azonban az evangéliomokról szóló ezen 
zsengékhez csatlakoztak az apostoli korszakról szólók is, 
nevezetesen: 1850-ben a nyelvbeszédről, 1852-ben a galatai 
levélről, 1853-ben az apostoli atyákról. Ez utóbbiról ké-
sőbb még szót kell ejtenem. Most sietek az összefoglalással, 
hogy az utolsóul említett nagy összefoglaló művet követte 
1854-ben a négy evangéliom kommentárja, 1855-ben 
résztvett ama hires, mintaszerüleg folytatott vitában, mely 
két nagy mestere, Baur és Hase között az őskeresztyén-
ségre vonatkozólag folyt; 1857-ben megjelent a zsidó apo-
kalyptikáról szóló műve, mely szintén máig kiindulópontja 
még a további vizsgálódásoknak. 

A tudományos munkásság jövendő búvárai Hilgenfeld 
első évtizedének e műveit sem mellőzhetik. Mert csak az 
lesz képes a tudományos munkálkodás későbbi folyamában 
tájékozódni, aki ezeket alaposan ismeri, amennyiben min-
den későbbi vizsgálódás természetszerűleg feltételezi a 
megelőzőt. Tudományunk későbbi állapotát egyáltalán nem 
értheti meg, a ki a régebbire rá nem tér. Itt most sok-
szoros egyéni tapasztalat alapján beszélek. Példakép hozom 
fel, hogy a második század húsvétvitájára vonatkozólag 
alapjában véve még ma is Hilgenfeldnek 1860-ban e 
cimen megjelent iratára kell támaszkodnunk. A gyorsan 
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élő modern világ számára persze ez kényelmetlen. Ez az 
oka, hogy Hilgenfeldnek későbbi éveiben oly sokszor kellett 
magát ismételnie, mert korábbi munkáit ignorálták vagy 
a protestáns indexcongregatio bojkottálta. Az ifjú nemzedék 
e kényelmességéhez — ha ugyan a Hilgenfeld ellenségei-
nek taktikáját mentegetni akarjuk — egy másik is járult. 
Ez ifjú nemzedéknek második természetévé vált egy egé-
szen más, könnyebb, tetszetősebb forma. Hilgenfeld még 
a régi iskolának valóságos typusa, akinek a tartalom 
mellett a forma merőben közönyös volt. Ezt nemcsak 
könyvei, hanem még inkább előadásai igazolták. De a ki 
csak tudja, miben van a tudomány értéke, a csiszolt, 
tetszetős tárcától, a mely még csak nem is sejtet meg-
oldatlan problémát, mindig visszamenekül ama tudósok-
hoz, a kik a munka szolidságára a legparányibb részlet-
nél is súlyt helyeznek. 

Az első évtized müveinél nagyobb mértékben szolgál 
azonban Hilgenfeld tudományos módszerének megismeré-
sére, ha életének azon szakaszához fordulunk, mely, az 
általa addig buzgón támogatott Tübinger Theologische 
Jahrbücher megszűnése után 1857-ben alapított folyóirattal 
kezdődik. Ε helyen azonban teljes lehetetlenség a százakra 
rúgó eredeti tanulmányról, a munkatársak még nagyobb 
számú s általa ellenőrzött cikkeiről, de különösen ama 
recensiókról beszámolni, a melyeknek fonalán a theologiai 
fejlődés egyetemes menetét lépésről-lépésre követhetjük. 
Nestle Eberhard bibliográfus Mommsen és Hilgenfeld rész-
lettanulmányainak számát hasonlónak tartja. A Görres 
Ferenc által a folyóirat 1858—1890 évfolyamaiban meg-
jelent munkákról készített tartalomjegyzék, a mely az 
1890—1906. évfolyamokat nem veszi számba, továbbá a 
Hilgenfeld által a tulajdon iratairól készített sorozat a 
jövendő idők minden theologiai kutatójának nélkülözhetlen 
útmutatója lesz. Az u. e. időben ezek mellett még külön 
megjelent iratai közül csak az Újtestamentom kánonáról 
és kritikájáról 1864-ben kiadott és a Bardesanes quostikus-
ról u. a. évben megjelent műveit említem mellesleg. Amaz 
a Muratori-töredéknek. az újszövetségi iratok e legrégibb 
jegyzékének alapvető vizsgálatát is tartalmazza. Azonban 
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ha ezeket mellesleg említem is, annál nagyobb súlyt kell 
helyeznünk az apokrif és pseudapokrif iratok mintaszerű 
pontossággal 1866-ban előkészített kiadásaira, a mely a 
Nóvum testamentum extra canonem receptum első kiadása; 
továbbá az 1869-ben megjelent Messias Judaeorum-ra; 
nemkülönben e két nagy összefoglaló műre: Historisch-
kritische Einleitung ins Neue Testament 1875 és Ketzer-
geschichte 1884. Ámde már ezek a munkák, melyek a 
régebbi részlettudományokat összefoglalják, hatalmas élet-
munka szálaiból vannak összeszövögetve. És nem győzünk 
rajta eléggé sajnálkozni, miért nem állott idején Hilgen-
feldnek, mint Rankének, rendelkezésére egy seminárium. 
Mennyire más lábon állana a mai kutatás solidsága, ha 
Hilgenfeld semináriumban iskolázhatta volna a fiatal ta-
nárok nemzedékeit! Mert az ő hangyaszorgalma ép az 
ilyen fiataloknak szolgálhatott volna például. 

De legyen szabad még futólag pár személyes emlé-
ket felidéznem, hogy Hilgenfeld munkásságát életének 
utolsó két évtizedében ez által némileg megismertessem. 

Mikor én tanulmányaimat kezdtem, — ennek éve a 
Hilgenfeld folyóiratának megindulásával esik össze, — 
akkor Hilgenfeld neve már azokéhoz tartozott, a kikről 
mindenki tudta, hogy csak solidat alkotnak. Mikor aztán 
tanárrá lettem és egymásután többszörösen olvasgattam 
a patristikát, mint az első ker. század irodalomtörténetét, 
a mely az ókori egyháztörténet áttekintésének alapját 
képezi, akkor a tulajdon előadásaim alapjáúl Hilgenfeld-
nek az apostoli atyákról szóló, s 1853-ban megjelent 
monográfiája szolgált. Mikor első könyvem megjelent, bár 
egészen más természetű dologról szólt, Hilgenfeld ezt is 
abból a szempontból bírálta el, micsoda álláspontot foglal 
el a szerző a Márk és Máté elsőbbségének kérdésében. Ε 
pontban egész életünkön át ellenkező véleményünk volt 
és oly szorgalmas tanulók, a kik kollégiumainkat egyide-
jűleg hallgatták, gyönyörködtek benne, mily példásan 
érvelünk pl. a paralitikusok dolgában egymás ellen. 
Ugyanez a könyv azonban, — elmondom ezt is, mert 
mindkét eset egyaránt jellemző e gyermekszivű nagy 
tudósra nézve — alkalmul szolgált neki arra is, hogy 
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hozzám első levelét intézze, a melyben kért, méltassam 
a következő, ép oly tudós, mint egyoldalúan felekezeti 
munkát: Der Kampf der lutherischen Kirche um Luthers 
Lehre vom Abendmahle. Ilynemű részletkérdéseket a 
„Zeitschrift für wiss. Theologie" megalapítója egész életén 
át éber figyelemmel kisért. Az elfogulatlan, vagy Mommsen 
kifejezésével élve, előitéletnélküli történetkutatásnak a 
csalatkozhatlanság minden nemével szemben való elvi 
ellentéte neki már korán a vérévé vált. S ugyanakkor 
milyen meleg érzéssel volt telve a szive az ő keresztyén 
hite, német hazája és evangéiiomi egyháza iránt! Az aty-
járól való emlékezés „Aus dem Leben eines evangelischen 
Pfarrers", az első „Protestantentag" alkalmával tartott 
beszéde, a Gustav-Adolf-egyletben kifejtett sokoldalú tevé-
kenysége, a jenai gyülekezet elöljáróságában folytatott s 
az évek hosszú során át szivéhez forrott munkálkodás, 
mindenelőtt pedig e belsőleg kegyes ember egész családi 
élete őt a gyülekezet és az egyház oszlopos tagjává 
avatta. Mindezekről azonban Jena superintendensének a 
tiszte vallást tenni. A theologiai fakultásnak be kell érnie 
azzal, hogy az egyetemé mellé helyezi koszorúját! 

Jena. D. Nippold Frigyes. 


